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Metas III.

tyta yra, jog perėjimui kelio, ski- 
rianczio žemia ,no saules, trūkis 
reikalautu 330 metu, balsas—15, 
kad tuo tarpu szwiesa perbėga ta 
glota per 8,3 minutos.

Kopernikas, iszrodydaraas, kad 
mums tik rodosi, buk saule suka
si, padare ja židiniu pasaulės. Isz- 
radus teleskopą, galima buvo 
aiszkiau isztyrtie saules skydą, ir 
tada pasirodė, kaip klaidingas 
buwo manymas senovės žmonių, 
laikancziu saulia už wienlinka u- 
gniny gomuly. Kowos men. 1611 
Fabricius pirmas užtemyjoant pa- 
virszio saules tamsius taszkus; 
metais paskiau ta paty užtemyjo 
jėzuitas Scheiner’is, o neužilgo 
Galilens rodė taszkus, regimus 
ant saules pavirszio, swecziams 
kardinalo Bandini’s Ryme. Ape 
tuos taszkus isz pradžių y vairiai 
ir prieszingai moksli nikai mane, 
vienok ju atidengimas atnesze 
daug naudos mokslui.

Tapo patyrta, jog tamsus tasz- 
kai pamaži slenka per saules sky
dą no rytu link wakaru, perbėg
dami ja per 14 dienu, paskui ny
ksta visai ir tik praslinkus kitoms 
14 dienoms pasirodo vėl ant ry
tinio skydos kraszto. Tas (vieno
das isznykimas ir pasirodymas 
taszku vvisados toje paczioje (vie
toje privvede mokslinikusprie |>er- 
sitikrinimo, kad saule sukasi ape 
savo aszy no rytu link (vakaru.; 
laikas to apsisukimo isznesza — 
kaip yra apskaityta—251 dienos. 
Taszkai ant saules esti yvairiu 
iszwaizdu ir didumo; tūli juyra 
daug didesni už navirazy žemes.

Kitu saules ypatingumu yra 
teip (vadinamos protuberancijos, 
arba isztryszkitnai szviesos, kurie 
laike (visutiniu saules užtemimu 
tampa regimos aplinkui tamsios 
menesio skydos. 17 Sėjos 1891 m. 
likosi užtemyta toke protuberanci- 
ja, kuri pasididindama pamaži per 
tris adyuas, isztryszko ant galo 
augsztyn, kaip fontaną, ant 9,000 
miliu. Yra tai isztryszkimai už- 
kaitusio (vandengimio (hydroge- 
nium), kurie isz (vidurio saules 
pasikelia neretai labai augsztai, 
priimdami yvairiausius pavida
lus. Isztyrinejimu Lockyer’o, Jan- 
sen’o, Secchi’o ir kitu žinome, 
kad saule yra apgulta užkaitusiu 
(vandengimiu, teip (vadinamo 
chromosfero, kuri storiause yra 
tuose daiktuose saules skydos,kur 
tankiausiai randasi taszkai.

Prie akywiausiu ir gražiausiu 
apsireiszkimu gamtos priguli sau- 
es užtemimai, paeinanti isz to, 

kad menuo, atsistojas terp žemes 
ir saules (visiszkai, arba isz dalies 
uždengia jos skydą, mesdamas 
ant žemes szeszely pawidalo stir
tos (konuso), kurios ilgis isznesza 
no 40,000 iki 51,000 miliu. Laike 
visutinio užtemimo szviesi diena 
staiga persimaino in nakty. Teip, 
Clavius apsako, kad laike užtemi
mo saules, kurs pripuolė 21 Rug- 
pjuczio 1560 m. Koimbre, užėjo 
toke tamsi naktis, kad ant žing
snio nieko ne bu wo matyt. 18 d. 
Liepos 1860 m. laike užtemimo 
saules, kury daugelis astronomu 
tyrinėjo Ispanijoje, dienos szvie- 
sa iszpradžiu priėmė rauswa, pa 
skui gelsva warsa, dangus apsi- 
(vilko melinais, tamsiais debesiais 
ir ant galo užėjo neperžiuroma 
tamsybe. Ant nelaimes dėl tyrinė
toju (visutinis saules užtemimas 
retai atsitaiko ir trumpai traukia
si.

Yra aprokuota, kad kiekwieno- 
je wietoje nepilni užtemimai pri-

No seniausiu laiku žmones už- 
siiminedaivo saulia daug daugiau, 
kaip kitais dangiszkais kūnais. 
Pirmucziausiejie jau žmones turė
jo užtemytie, kad saule sklaido 
sziluma ir sziviesa, kad kur jos 

’ nėra, ten jaucziasi tamsybe ir 
sžaltis; taigi nieko nėra stebetino, 
jog daugelis laukiniu giminiu a- 
tiduodaivo dieiviszka garbia sau
lei, laikydami ja už galingiausy 
wieszpaty (visos gamtos.

Isz tiesu, užgesus-saulei, ture- 
tp isznykt gywastis pasauleje. 
Spėka, kuri stumia per sujudintas 
(vilnis buriny laiwa, spėka, kuri • 
kerawija lėkimą paukszczio, ir ta 
kuri liepia kraujui suktis musu 
gyslose—randa sawo pradžia sau
lėje, drauge su jos spinduliais nu- 
sileidženrzias ant žemes. Szwiesa, 
deganti gazineje liktarneje, nėra 
nieku kitu, tik szwiesa saules, 
kuri sawo spinduliais apdowano- 
dawo žemia da tuose laikuose, 
kad nei kokio žmogaus akis ant jos 
nežiūrėjo, neikoks žmogaus pro
tas jos netyrinejo. Wiena tik sau
le užlaiko spėkas žemes; pats ju
dėjimas oro daleliu no jos priguli; 
jeigu ji užgestu, jūres oro tuoj 
ajidengtu žemia paividale kietos 
žiewes. Ape toky didely reiszki- 
mii saules ukeje (visos gamtos, se- 
nowes žmones neikokio neturėjo 
supratimo, szendien tiktai rolia 
saules pažint ir prigulincziai api- < 
brangint pradedame, dekawojant 
tyrinėjimams Mayer’o, Helm- 
holtz’o, llirsch’o ir kitu moksli
niku.

Senoives žmones neturėjo paga- 
• l|au aiszkaus supratimo ape sau

les prigimti. Epikūras mane, kad 
ji yra tik pėdos ilgio. Kad anak- 
sagoras iszrodinejo, jog saule yra 
teip didele, kaip Peloponezas, 
kad paskiau Eudoxus tvvirtino, 
jog pawirszis saules yra deivynis 
sykius didesnis už pawirszy mene
sio, — abiem tiem mbkslinikam 
rodėsi, kad atliko genijaliszkus 
išradimus.

Pagaliau, jeigu Grekai arba 
Rymiecziai Kokiu norints keliu 
Lutu permania, kad saule yra 
1,285,000 kartu didesne, o 323,- 
000 sunkesne už žemia, žinia ta 
įiebutu nieko gelbejus jiems pa
žint tiesa r nes nežinojo jie talpi
nio nei sivarumo žemes.

Tiesa, Archimedes atidengiąs 
taisykles dalbos, szauke: “Duo
kit man puifkta atsiremimo, o že
miu isz pamatu pajudinsiu!”—ne
mažiau (vienok butu nusistebėjas, 
jeigu dabartinis mokslinykas butu 
pasakius: “Turi teisybių bet no
gėdamas žem es gomaly pastumtie 
ant wieno milimetro, turėtum (vi
sas sawo pajiegas spaust ant kito 
£alo dalbos per 20,000,000 metu, 
res žeme—su wisukuo, kas ran
dasi jos (viduryje ir ant (virszaus 
$weria 140 milijonu kartu po tūk
stanty milijardu centnaru (tai yra 
110,900,000,000,000 centnaru).”

Ape atstumu saules no žemes da 
■-ptinioliktame szimtmetyje neži- 
I (,jo nieko tikro. Da nėra dvvieju 
•>ūmtmecziu, kaip astronomams 
nutiko iszmatuot ta atstumu. Nau- 
j tusi tyrinėjimai parode, jog at
stumas (vidurio žemes no (vidurio 
saules isznesza 20 1—10-milijono 
geogratiszku miliu. Žiema saule 
randasi areziau musu planetos (d. 
1 Sausio skirtumas atstumo iszne- 
sza 300,000 miliu), (vasaros laike 
tas atstumas pasididina. Apskai- 

ir teu skiriasi no karu-

puola (vidutiniai karta ant dvie- 
ju metu, o (visutiniai karta ant 
dvieju szimtu metu. Artimiausio
je ateiteje astronomai nurodo ant 
dwieju (visutiniu užtemimu: vie

nio 9 Rugpjuczio 1896 m., kurs 
bus matomas Grenlandijoje, La- 
ponijoje ir Siberijoje, antro 28 d. 
Gegužes — matomo Suwienitose 
^Valstijose, Ispanijoje, Algierijoje 
ir Egipte. Seniau užtemimai pil
ni ir nepilni buwo labai svarbus 
iszaiszkinimui prigimties saules, 
(vienok dabar nustojo to svarbu
mo, no laiko, kad dėka triūsui 
Huggiaus ir Zoellner’o galima su 
spektroskopu inžiuret iszwaizda 
ir augsztuma protuberanciju, sau
lei beszwiecziant.

Dabar kitas apsireiszkimas, bū
nantis prie (visutiniu užtemimu, 
užima astronomus. Yra tai, teip 
(vadinama karūna, t. y. skaistus, 
sz(viesus (vainikas, iszeinantis ai- 
szkiai aplinkui tamsios menesio 
skydos. Julijus Schmmidt’as teip 
apraszo karūna, kuria regejo Ra- 
stenburge laike saules užtemimo 
1851 m.: “Tas apsireiszkimas, 
regimas plika akia, rodėsi lyg 
(vainikas tamsiai geltonos spal- 
(vos; cze 
uos skaistus, y (vairi u warsu spin
duliai, kuriu blizgėjimas primine 
man žiemiu blizgėjimą, arba tuos 
pėdus y (vairiu warsu szviesos, 
kokiais giedras dangus nusidaro 
saulelaidoje.” Priežastis pasirody
mo tos karūnos da lyg sziol ne 
tapo iszaiszkintu moksliniku: gal 
būt ji kyla isz (virszutiniu sluog- 
sniu saules atmosferos.

Apskritai (viskas, ka žinome 
lig sziol ape saulia, liepia mums 
manyt, kad ji turi užkaitinta 
brandala, skysta, apvilkta gazu. 
Tas brandalas, kurs turi szilumos 
keletą tukstancziu laipsniu, siuu- 
czia mums spindulius sz(viesos, 
apdovanodamas musu planeta gy- 
(vasczia. Del tokio neperstojan- 
czio spinduliavimo saules, jos 
temperatūra turi palengva mažin- 
tis. Pirm milijono metu buwo ji be 
abejones augsztesne, o praslinkus 
naujam milijonui metu, sumažės. 
Dabar kiekwienas kwadratini8 
ketwirtainis metras saules pawir- 
szio siunczia ant žemes tiek szi- 
lumos kad norint gaut tiek szilu- 
mos reiktu su(vartotie spėkas 
76.500 arkliu. Nežinome, ar yra 
kokios priežastys, kurios atsiver
tu toky nustojima szilumos. Jeigu 
ju nėra, tad už milijonu, milijonu 
metu saule užges, o drauge su jos 
užgesimu isznyks wisoke gywastis 
ant žemes ir kitu planetų. Ap
skritai, saules, prigimte turi dėl 

1 musu daug da paslapcziu, wie- 
i nok tuo, ka žinome, mes galime 
. teisingai girtis.

t Ant salų Hawaii kaskart dau
giau platinasi kolera.

t New Yorke sudege drukar- 
nią didžiausia swiete laikraszczio ; 
“ World”.

J Ant salų Filipinų prasidėjo 1 
maisztas. Wietiniai gywentojai ] 
nori iszwarytie Iszpanus.

4 Per wiena pereita nedelia 
Suvienytose ^Valstijose suban- 
krtttijo ape 200 biznierių.

t Panedelio ryta liko pakartas 
mieste Columbus, O. Isac Ed- 1 
wird užnužudima Saros Selters.

J Cincinnati, O. subankrutijo , 
jayu firma po (vardu “G.Y. Root 
Col”, ant sumos puse milijono do
lieriu.

t Italiszka kolionija Iguųuine , 
(Cnili) surinko $5.000 isz auku < 
ani reikalu pasikėlusiu ant salos 
Kubos.

t Mieste Marshalto(vn iszkrito i 
didele krusza. Ledai yra teip di
deli, kaip (visztos kiausziniai. t 
Blede didele.

t Prūsuose aresztawojo keletą 1 
redaktorių stfeijalistiszku laik- i 
raszcziu, kuri^ sawo straipsniais 1 
užpuldinėjo ant caro ^Vilhelmo, i

| Waidžia Prusu užmanė isz- 
vvarytie (visus socijalistus, kurie 
pribuwo isz rytiniu (vieszpatyscziu 
ir apsigy(venožemeje Prusu.

t 15 Rugsėjo, Minn., “Minnes. 
IronCo”. pakele užmokesny sawo 
darbinykams. Pakėlimas užmo- 
kesties isznesza iki 25 procentu.

t Mieste Pekin, I1J. prasidėjo 
byla Alberto Wallace, aresztawo- 
to už nužudima savvo tikros se
sers ponios Boivthy. Jis padare 
tai dėl aprubaivojimo.

t Portugalai bekariaudami Af
rikoje su nigeriais, užmusze ke
letą szimtu nigeriu, o nigeriai už
musze tiktai keletą Portugalu. 
Buwo tai 13 Rugsėjo.

t Netoli North Carolina Tenn. 
12 diena Rugsėjo dawesi jaustie 
gana diktas drebėjimas žemes. 
Žmonių tenai apsigywenusiu yra 
da mažai, todėl ir drebėjimas že
mes nedaug padare iszkadu.

t Altona, 16 miliu no Chicagos, 
12 d. Rugsėjo ape pirma adyna 
nakties, užsidegė treinas su kero- 
sina. Isz tos priežasties kokis Sam 
Welsh tapo užmusztas ir keletas 
kitu apdegintu. Kas uždege, da 
nežino.

t Netoli dypo Rakoįvicz, Ser
bijoje, treinai užmusze ape 30 
žmonių ir daug sužeidė. Gauja 
keleiwiu, susidedanti isz keliu 
szimtu žmonių ėjo geležinkeliu ir 
kada konduktorius treine užtemi- 
jo keliaujanezius, jau buwo per- 
welai.

t Pittsburge pakele užmokes- 
yi dėl 50,000 darbinyku, dirban- 
cziu gelažiniuose fabrikuose. Pa
kėlimas užmokesties daeina iki 
2 centu ant dolierio, kurs pirmiau 
gaudavo doliery, dabar gaus 
doliery ir 2cen.

t Uredinikai unijos po (vardu, 
“Trade and Labor Assembly” pe
reita utarnyka susiderėjo su ina- 
nažieriais parku elektrikus,idant 
ne imtu in darba jokiu kitu žmo
gystų, kaip tik unionistūs darbi
ngus.

Ant to paties susirinkimo bu
vo pakeltas klausimas kaslink 
padavimo pikniko per “Tipografi- 
cal Union No. 16.” kuris pikni
kas bus parke ateinanezia s ubą ta 
ant naudos sąnariu, kurie yra be 
darbo.

Kolera Hawaii’o.
Tacoma, VVash., 16 Rugsėjo.— 

Mergina Nettie Burhaus, buvusi 
czionykszcze mokintoji mokslai- 
neje, kuri dabar du metu jau gy- 
gena mieste Honolulu, ant salos 
Hawaii, raszo savo seserei, kad 
kolera aname mieste baisei siau- 
czia terp tenbuiviu. Tamsus žmo
nes bijo giditis pas daktarus, ne
tiki jiems ir neduoda žinios in 
urėdus, ape priepuolius koleros.

Jie tiki in tai, kad balti dakta
rai nunuodins juos ir ne nori pri- 
imtie vaistu. VViename atsitiki
me užtiko daktaras laike, kada 
jie gywa dar, bet serganti ant ko
leros, kimszo in graba, kuris jau 
isz laiko buvo parengtas, o ligo
nis buvo per silpnas, idant atsi- 
spirtie. Mieste Honolulu ponavo- 
ja baisus neczistumas ir tik dabar 
po užsiėmimo koleros, greibesi 
prie czistijimo miesto.

Žinios vvisokio; t Kun. Wolonczauskas, buvias 
Mitavos* gimnazios prafesorium, 
kurs tenai iszguldinejo katali- 
kiszka tikėjimą, tapo atitolintas 
isz gimnazijos už ta, kad atvažia
vusiam' pravoslavnam arhierie- 
jui rankos nepabucziaVo. (

t Galwa miesto Reading, Pa., i 
žmogus turintis kokius 63 metus i 
persiszove. Turėjo sunu, kurs sa
vo darbais darė tėvui daug gė
dos ir isz tos priežasties tėvas pa- ; 
baigė givybia savo. <

t Masonai ir kiti liberatai da- 1 
bar Italijoje apvaikszczioja 25 • 
m. sukaktuwiu atėmimo Rymo ‘ 
no Popiežiaus, o Prusu ir kitu 
(vieszpatyscziu katalikai rengė
si darytie prieszingus apvaik- 
szcziojimus.

t Rugsėjo, Springfitld III. pra
sidės paroda Stato Illinois. Bus 
tai didžiausia isz wisu kokia tik
tai kada buwo szitame steite. 
Departamentas žemdarbystes pa
skyrė 50 tukstancziu dolieriu ant 
iszmokejimu (visokiu nagradu.

t Lordas Beaumont, kuris szau- 
de ant sawo žemes Yorkshire, ta
po atrastas negyvas pereita utar- 
nika, su supleszita galva. <Yra 
mislijama, kad jo muszkiela neju- 
czioms pasileido kaip jis ėjo per 
griowy.

t London, 17 Rūgs.— Buvo isz 
leistas cirkuliaras užkviecziantis 
(visus katalikus sudėtie pinigus 
1,000,000,000 dolieriu fondo dėl 
pirkimo Rymo. Yra sznekama, < 
kad szw. Tewas nori tokiu budu 1 
atjeszkotie savogalybia.

t Clinton, la., 16 Rūgs.—Mrs. i 
Mame Levis suszowe ape 80 szra- i 
tu in nugara sawo (vyrui, kuris 
gyweųo atsiskyręs no jos už sze
sziu myliu ir buwo atejas pasiim
ti© dwieju waiku. Ji yra areszta- 
wota, o jos wyras ne daug turi 
nodiejos ant pagijimo. -

t 15 Rugsėjo, netoli Monona 
Lake, Wis., ant geležinkelio Chi- 
cago and Nortvestern, musze per
kūnas in trūky, kuris tuojaus nu • 
krito no relių ir susidaužė.Laime, 
kad ant trūkio (važewo tiktai trys 
žmones, kurie tarnauja ant gele
žinkelio ir kurie yra dikcziai 
sužeisti

; Sudžia Bretano pereita utarny- 
ka iszdawe “injunction” prieszai 
wado(vus unijos po (vardu “Uni
ted Garment Workcrs”, idant tie 
straikieriai isz jokios puses nesi- 
kisztu prie biznio Clement, Bane 
Kompanijos, kuri suprato, jog 
wadowai tos unijos kursto kriau- 
czius ant darimo bledes kompani
jai.

t Ant Salos Kuba, pagal ure- 
diszkus daneszimus pasikelusie- 
je užpuolė wel ant drutvietes ant 
plantacijos Altamira. Ten liko at
likta keletas kruwinu muszu, at- 
muszta ir iszwaikyta užpuolikai. 
Isz abieju pusiu nustojo labai 
daug. Penkiolika ispaniczku ka; 
reiwiu krito ant (vietos, kovos; 
14 maisztinyku liko užmusztu. 
Sužeistu labai daug.

t Vancouever, B.C. (Australija) 
16 d. Rugsėjo.— Danesza isz 
Auckland’o, Naujoje Zelandijoje, 
jog ten pakorė, pagal nusprendi
mą sūdo (viena moteri&zkia, (var
du Minnie Dean, kuri imdawo 
buk jau ant užauginiroa kūdikius, 
gimusius be istatimiszku tėvu ir 
tuos (vaikus wis nužudidavo in 
wieta užauginimo. Galvažude 
praszesi atleidimo bet ne apturė
jo, Ant kartuvių siuto ir lemen- 
tavvojo ir prasze susimilejimo. 
Nieks jos negelbėjo.

Isz Užmarės.
O'

Wis tie Žydai.
Lietuwoje skundžiasi žmones, 

kad (viskas rankose Žydu ir Ma
skolių, kad tiktai Žydai ir Ma
skoliai dabar naudojasi isz (vargo 
žmonių. O kas link Žydu tai Lie
tusiai iki paskutiniam laikui bu- 
wa labai kalti. Priprato žmogus 
jieszkotie maisto isz žemes, esan- 
czios jo rankuse, kaip jo tevvai 
darė, teip ir jis nor darytie, kaip 
jo tewas gyweno, teip ir jis nor 
gywentie,o kada ta žeme tapo ap
sunkinta nesuskaitytais mokes- 
cziais ir kada padėjimas ukiniko 
pablogo, tai žmogus ir nežino ka 
jam reik darytie. Musu ukinikas 
tiktai žino, kad reik dirbtie, o nei 
jokiu budu nenor griebtis preky
stes ir kitu amatu, kurie duotu 
žmonėms gera užsilaikima. Musu 
žmogus mato kaip Žydai moka 
naudotis isz wisu aplinkybių, kaip 
jieszko wis nauju szaltiniu, isz ku
riu galėtu pelnytie, bet jis tiktai 
mato, o pats to padarytie nenor, 
arba ir nežino kaip. Arba pamato 
tada, kada jau yra parivelai. Žy
dai iszpardaive ir dabar da par
duoda medžius Prūsams ir ant to 
padare tukstanezius, o musu 
žmones tiktai pagelbėja Žydams 
padarytie tuos tukstanezius; nes 
kirto, weže ir t. t. Žydai (visa 
prekystia labiausei po mažus mie
stus laiko sawo rankose ir pada
ro gywenima, o Lietuwiai pirk
dami pas Žydus ir eidami pas Žy
dus su (visokiais reikalais padeda 
tiktai Žydams pelnyti, Lietuvviai 
prie prekystes nesiima, jeigu ka
tras pradeda, tai kiti užwidi, arba 
isz papratima geriau eina pas 
Žydą ir Žydui duoda pelnytie.

Teisybe, kad paskutiniam laike 
iszmintingesni Lietuwiai pradeda 
mokintis amatu (visokiu ir imtis 
prie prekystes Kauno. Aukmines 
paw. ir tt., jau kožnas didesnis 
miestas ir miestelis tur (viena ar
ba ir keletą lietuwiszku krautu- 
wiu su (visokiais taworais.

Paminklas Aleksandru III 
carui Maskolijos.

Po (visus miestus ir miestelius 
Maskolių wiresnybia renka 
jinigus ant paminklo Aleksan
drui III, kuri ketina pastatyte 
Maskvoje. Maskoliszki laikrasz- 
cziai raszo, kad su didžiausiu no
ru ir isz meiles mirusio Aleksan
dro UI, žmones duoda pinigus. 
Bet kaip mums danesza žmones, 
tai Maskolių (valdžia tuos pinigus 
maž-ko ne supriwarta renko. Wi- 
riausybe karei viszka renka pini
gus terp kareiwiu. Gubernato
riai renka pinigus, terp žmonių 
aukszcziau stowincziu, o uaczel- 
nikai pawietu, sprawnikai,pristo- 
wai renko pinigus terp ukiniku ir 
gyventoju miesteliu. Tokiu budu 
žmogui labai sunku yra atsisakyt ie.

Sudege ant mariu.
London/16 Rūgs. — Užsidegė 

garlaivis Joną, kuris plauke isz M 
Edinburg in London szendien. . 
Liepsnos teip staigu iszsiplete, 
kad kol pribuvo pagelba, szeszios 
žmogystos sudege ant smert. Ant 
galo po keturiu adynu kowos u- 
gnis liko užgesinta.

Ugnis užsiėmė kada Joną bu- 
wo szale Clacton’o, pirmgalyje 
laivo. Pasažieriai persigando ir 
wisi mislino, kad wisi iszbega isz 
deganczio kebino. Greit dasi pro
tėjo, jog ne buwo nekuriu moie- 
ryszkiu ir vaiku. Dažiuretoji ine- 
jo in deganty kebina, idant gel- 
betie dėganczius, bet ir pati daug 
nukentejo. Kada jau sudęge»tris 
skyrimai, buwo atrasti apdegia 
kūnai szesziu moteriszkiu ir '(vie
no waiko. Fotam tas garlaivis 
nuplaukė in London.



mą minėto teatro, teipogi vi
siems aktoriams ir aktorkoms, 
kurie nepatingėjo ir nepasigailėjo 
savo triūso dėl labo lietuvystes, 
0 labįą.usei dėkinga yra guod. kn. 
M. Krawczunui, kuris parėmė 
draugystes užmanymą ir isz savo 
myli stos teikėsi paregintie žmo
nis atsilankytie ant musu teatro.

Norint gerai teatrus atgrajytie, 
reikia turetie daugiau weikliu vy
ru ir merginu, kurie turi gabuma, 
supratima ir pasiszwentima ant 
tokiu dalyku. Užtaigi dabar Dr-te 
Simano Daukanto, tur sau už 
miery, netrukus atgrajytie ir kita 
koky nauja teatra, ir dėlto už- 
kvieczia wisus gerus ir gabius 
vyrus prisiraszytie prie draugy
stes kodaugiausei, idant netrukus 
galėtume ka naujo ir akyvo mu
su broliams perstatytie.

Su guodone,
' Dr te Sim. Daukanto.

Prakalba D-ro Stupnickio 
priesz teatra.

Guodotini broliai ir seseris!
Kiekvienas isz jusu girdėjo a- 

pe Kražius ir ape skerdynia Kra
žiuose, bet vienas girdėjo teip, 
o kitas kitaip. Wienas girde- 
dams ape Kražių skerdynia, apsi
liejo aszaromis ir atmine, kad per 
daug metu ir po daug vietų Ma
skoliai žudė musu brolius, o ki
tas girdėdama ape skerdynia Kra
žiuose pasakė: “Labai cze man 
rupi Kražiai ir Kražecziai”.

Todėl užmanem suredytie te
atra ir gyvuose paveiksluose per
statytie svietui nedorybes Ma
skolių, nes skerdyne Kražiuose, 
tai tiktai viena maža dulkele 
maskoliszko barbarizmo, nes Ma
skoliai suardė nesuskaityta skait
liu bažnycziu, kliosztoriu ir 1.1., 
nes Maskoliai nužudė nekaltai 
daugybia musu broliu.

Norint aiszkiau pažintie nedo- 
rybias caru Maskolijos ir ju kan
kinimą musu broliu, reiktu žvilk- 
teretie ant vieszpatawimo 
Katarinos carienes, Petro I, Mi
kalojaus I, Aleksandro I, II, III 
ir kitu, reiktu perkratytie j u 
istatus, j u norus, j u užmanymus 
ir visus ju darbus ant prapulties 
musu tėvynės ir varginimo mu
su. Reiketu pereitie miestus, 
miesteius ir sodžius senovės mu
su tėvynės, o ipatingai kur gy
veno Unijotai, ipatingai Minsko, 
VVitebsko, Grodno, VVilniaus ir 
kitu redybu. Rastum tenai tuk- 
stanczius iszgriautu bažuycziu, 
kliosztoriu, mokslaiuiu, miestu ir 
miesteliu. Papasakotu mums ;da 
seneliai ape ta, kas tenai seniau 
buvo ir kas dabar yra. Teipogi 
papasakotu mums, jogei mažka 
ne visur,. kur tiktai yra iszgrio- 
vimai, yra užmusztu, arba kito
kiu budu nužudytu musu broliu. 
Reiketu pereitie visa kelia in Si- 
berija ir apmislytie jogei tas ke
lias yra iszklotas kaulais musu 
broliu, o aplietas aszaromis ir 
krauju. Reiketu pereitie visa Si- 
berija, o mažko ne visuose mie 
stuose ir miesteliuose rasime 
ženklus kankinimo tu musu bro
liu, rasime mūrinius namus, pa- 
locius iszstatytus rankoms musu 
broliu dėl visokiu perdetiniu 
Maskolių. O kas apeis mainas Si- 
benjos, kur dirba tie visi kanky 
tiniai? Nesakau cze, ape žmogžu
džius ir kitus blogus žmonis, ku
rie savo blogais darbais užsitar
navo ant Siberijos kankinimu, 
bet sakau cze tiktai ape tokius, 
curie isz meiles tėvynės ir dėl 
sz. katalikiszko tikėjimo buvo 
arba yra panaikinti.

Bet ka sakytie ape barbarizma 
caru, kada toje paczioje skerdy- 
neje negalim parodytie visos 
bjaurybes Maskolių. Negalim 
jerstatytie kaip kazokai raiti jo- 
e in bažnyczia, kapoje szoblemis 

ir nagaikomis netiktai žmonis, bet 
ir altorius, ir paveikslus szven- 
tuju ir 1.1. Negalėm perstatytie 
to, kaip žmones skendo vandeny
je ir kaip kazokai musze ir gelbė
jo tiktai tais mergeles ir moteris, 
kurios buvo gražesnes, idant tu-
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Isz Chicagos.
Lietuwiszkas teatras.

Chicagoj, 15 Rugsėjo tapo at- 
grajitas per Dr-tia Si m ano Dau
kanto lietuwiszkas teatras “Pjo- 
vyne Kražiuose”, surėdytas per 
Dra Stupuicky.—Diena buwo gra
ži, taigi ir žmonių Busivaževo di- 
de daugybe, netiktai kad buvo 
pilnutėlė sale, bet ir galerija bu
vo užsikimszus. Priesz pat pra
sidėjimą teatro isztiko smarkus 
lietus su žaibais ir perkūnais ir 
pertai daugybia žmonių sulaikė 
namieje—kitaip būt in salia netil- 
pia. Aktoriai visi nudavė koge- 
riausei, o jeigu kuriam ir taikėsi 
truputy suklystie, vienok to 
nieks neužtemj'jo ir wisi musze 
“bravo”. Nevienas isz žiūrėtojų 
matydamas alpstanczias minysz- 
kas, kitas matydamas serganczias 
neszant in x wežimus, apsver- 
ke isz sugraudinimo szirdies. 
Priesz pradejima teatro Dras Stu- 
pnickis turėjo dvi kalbas, lietuvi- 
szka ir lenkiszka, paaiszkidams 
ape užmanymą teatro ir ape poli
tika maskoliszkv caru. Lietuvisz- 
kaja cze žemiau paduodame.

Intai pa minėto teatro yra labai 
graži, naudinga ir pamokinanti, 
tiktai -scenos neatsakanczios. 
Wienok guodotini regėtojai teik
sis ta nepalaikitie už bloga,nes tai 
yra da pirmutinis teatras atgrajy- 
tas per szia draugystia; o juk 
kiekwienas supranta, kad pradže 
darba gaiszina. Deltogi jeigu kas 
ir negerai buwo, teiksis ta pra- 
leistie ir priimtie wiska už gera, 
o kita karta draugyste bus tvir
tesne ir drąsesne ir galės geriau 
pasirodytie.

Mes isz savo puses negalime 
szio teatro nei girtie nei peiktie. 
Abelnai imant, kaipo pirmutiny 
teatra szios draugystes, tu
rime pagirtie; nes palyginus jy 
su nekuriais lenkiszkais teatrais 
(ne su visais, tiktai nesukuriais) 
tai Lietuviai deszimt* kartu pui
kiau perstatė. Teko matyue tokiu 
teatru, kad iszszvilpe ir no puses 
žaisles žmones pamėtė žiurėją. O 
cze visi prisižiūrėjo su didžiausia 
atida iki galui ir da pagirdami 
plojo rankomis.
. VVisas teatras buvro puikus ir 

tikrai lietu viszku-: pati žaisle 
buwo grajyta bet uwLakoje kal
boje; muzika b-i»o« lietuviszka;

1 palicmonai lietuwi-/Ki ir l»eveik 
visa publika buwo patys vieny 
lietuwiai; lenku būvu su vis 
ne už daug.

Draugyste teipgi turės isz to 
geroka uždarby, abelnai galima 
rokuotie, kad uždirbo ape $170. 
Da visos rokundos nežine, tas pa
sirodys ant pirmutinio draugystes 
mitingo, ir paduosime žinia per 
laikra»zty.

Draugybe yra dideliai dekin 
p. D rui Stupr»e iui už surengi

retu su kuom paleistuvautie. Ne
galim perstatytie, kaip sužeistu* 
sumėtė in duobia su negyvais h* 
kaip potam su arkliais sumindė. 
Paiszkadavojo priderencziai už- 
kastie su tai žemia, kurios Wie- 
szpats neiszkadavoja dėl didžiau
siu piktadeju. Negalim perstaly- 
tie kaip Maskoliai apnuogintas 
mergelias, moteris ir virus musze 
ir draskė be mielaszirdystes. 
Klausite gal tada, koks tai gal 
būtie mieris to teatro? O tai i- 
dant savo tevynia labjau pamy
lėtum ir pasimokintum ka mums 
reik darytie. Teisybe, kad yra to
kiu, kurie sako: Ka cze tėvynė, 
biie man butu gerai. Negerai bro
lau sakai! kaip tai tur būtie bran
gi ta musu tėvynė isz kurios mei
les teip daug iszkentejo musu 
prabocziai, musu tėvai, musu bro
liai! Argi ne yra brangu dėl mu
su ju visu aszaros, kraujas, dū
savimai ir kiti visoki kentėjimai? 
Ar ne tas pats kraujas plaka musU 
gyslose, kurs plake gyslose ju vi
su? Negeras yra tas vaikas, kurs 
užmirszo ant kentejimu motinos! 
Negeri mes butum Lietuviai, ne
geri vaikai savo tėvynės, jeigu 
užmirsztumem ape tevynia ir ape 
tamtinkrus reikalus. Skerdyne 
Kražių duoda mums pamokinimą, 
kad mes nieko gero negalim no 
caru sulauktie, kad carai buvo ir 
dabar yra musu kankintojais, kad 
carai rūpinasi tiktai ape su via, a- 
pe savo laba, o isz musu varg
dieniu tiktai naudojasi teip, kaip 
iszmano ir kaip jiems tinka. Isz 
to viso iszeina, jogei nereik 
mums lauktie susimylejimo caru, 
arba keno nors kito, bet turime 
patis ape savia rūpintis, turime 
mokintis, turime iszstatytie vi
sas spėkas, idant eitie kasdien 
augsztyn. Turime visi eitie isz 
vieno. Teisybe, kad yra nevie- 
noki pasielgimai, nevienoki bu
dai * gyvenimo, nevienokios pa- 
žvalgos ant reikalu tautiszku, bet 
reikaluose tautiszkuose tur būtie 
vienybe. Cze visi tur iszsižade- 
tie savo puikybes, savoasabisž- 
ku noru, cze reik kad visos par
tijos eitu isz vieno, tada gali
ma bus datyrtie mierio, tada tik
tai visi užmanymai musu ne
prieteliu iszejs ant nieku.Bet tas, 
kurs turės neįtikima, kurs vi
sur ardo, kurs platina melagistias, 
IcuTšsavo brolius norėtu paskan- 
dytie, tas negal vadintis patri- 
jotu, o kartu ir geru sunum tėvy
nės. Tas yra tikru tarnu musu 
neprieteliu, kurie visaip rūpina
si, idant mes tarp savęs pjautu- 
mes, o per ta idant nieko gero 
dėl savęs nepadarytum. Todėl 
reik mums vienybes, meiles, su
tikimo ir t.t.

MITINGAI:
Nedelioje, 22 Rugsėjo, 1 adyna 

po pietų, bažnytinėj saleje, Gvar
dija D. L. K. Witauto laikys sa
vo menesiny ir drauge extra mi
tinga, kuris turėjo būtie pereitoj 
nedelioj ir dėl svarbiu priežas- 
cziu ne buvo, už tai szioje nede
lioje bus abudu drauge. Dėlto 
kiekvienas sąnarys szios draugy
stes privalo pributie, o kuris ne
pribus, bus nukorotas pagal kon
stitucija. W. Wabalinskas, prez.

Nedelioje, 22 Rugsėjo, tuojaus 
po sumai, saleje L. Ažuko, Lie
tu viszkas Republikoniszkas Kliu- 
bas 61 oš vardos, laikys savo 
extra mitinga, ant kurio yra už- 
praszomi pributie wisi Lietuviai 
ik vienam, nes yra labai svarbus 
dalykai dėl apvarstimo.

A. Olbzevskis, prez.
Pasibaigus mitingui kliubo6tos 

vardos, tai yra pusiau antra ady
na po pietų, bus extra mitingas 
Lietuviszkos Republik. Lygos, 
toje pat L. Ažuko saleje, ant kurio 
delegatai isz visu lietuviszku 
kliubu ir tie kurie tur arba turėjo 
miesto darbus, privalo pributie.

P. Jonaitis, prez.

GROMATNYCYIA.
Korespondencija lietuviu Bos

tono pa tilps ateinanczeme nr.

Wietines Žinios.
— Nedelioje tuojaus po misz- 

parui prasideda fairąs. Wisi geri 
parapijonai privalo atsilankytie.

— Nepamirszkite, kad nede
lioje tuojaus po sumai bus mitin
gas kliubo 6-tos vardos. Ateikit 
visi.

— Szia nedelia numirė pati 
Juozaiczio sąnario draugystes sz. 
Kazimierio, kurs gyveno ant 34 
tos ui. Wisi sanariai Dr-tes sz. 
Kazimierio turės užsimoketie po 
50c ant posmertines mokesties.

— Per pereitas dienas Chica- 
goje isz priežasties karszczio daug 
žmonių susirgo, o buvo tokiu, 
kurie ir mirė no užgavimo saules.

. — Apvogė bagota krautuvia 
auksiniu ir sidabriniu daiktu 
5349 Michigan avė. Wagiu nesu
rado.

— Kas nori turetie puikia kny
gelis sapnu, tegul užsiraszo “Lie
tuva” ir užsimoka už ja isz vir 
szaus, o gaus ta knygelia dova
nu.

— Kokis Jonas Ludvik, gyve
nantis 140 String ui., turintis me
tu 21, 15 Rugsėjo atėmė sau gy- 
vybia isz tos priežasties, kad jo 
mylimoji pradėjo kita myletie.

— Pereita utarnika kokis M. 
Johnson buvo auditas už užmu- 
szima žvejaus Rianako. Prisipa
žino prie kalczios ir gavo kalė
jimu ant viso amžiaus.

— Prekes anglių Chicagoje ei 
na brangy n. Aprubese Scottdale 
kokai nei pecziai uždaryti. 20.000 
žmogystų yra lig laiko be darbo, 
ir rodavijasi kaslink pakėlimo 
mokesties.

— Reikalai kaulink padarimo 
naujo parko ir suderėjimas mayo* 
ro su Illinois Central geležinke
liu, liko nusiusti in subkomiteta 
ir tur būtie ten paliks, kolei gele
žinkelis ne užmokės aldermanams 
geru pinigu.

—- Waldonas saluno po nr. 397 
Dearborn ui., vardu Doll, likonu- 
žuditas pereita panedely tame 
pat saliune. Du nepažystami vy
rai susibarė su juom už niekingus 
du stiklu degtines ir perduria jy 
peileis iki smerczio pabėgo. Poli
cija jieszko ju.

— Elzbieta Kupra isz nr. 725 
Throop ui., papilde saužudystia 
pereita atarnika, iszgerdama nuo- 
dos(truciznos). Priežastis tossau- 
žudystes buvo tai, kad jos vyras 
pabėgo, palikdamas ja su dviems 
kūdikiais.

— Ponas Wetteral prisiuntė 
in wietinia Rodą raszta, kureme 
sako, jog miestas yra visai su- 
bankrutijas.Yžde yra trūkimas $2, 
456,815,86c., o ant uždengimo ju 
nėra nieko.Bet musu Rodaunikai 
ne mėgsta girdetie ape tokius 
dalykus ir nusiuntė ta raszta 
finansavam komitetui.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czsytai ir puikei. 
VVisada szaltas aluš, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu vese- 
liju ir kitokiu zobovu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot,, teipogi ir rodą gaut.

— 13 d. Rugsėjo ape autra a- 
dyna užsidegė mimai Antano 
Pavlavskio, gywenai»czio ant 
Muspratt str. Kada Pavlauskis 
prabudo, ugnis jau bu a o užėmus 
duris ir trudna buvo j-zeitie isz 
namu. Su dideliu vargu iszbego 
szeimyna Pavlausk»o. o paty P. 
dikcziai apdeginta Ih* j iisiuu isz- 
nesze isz namu ir nuv< ž* m szpi- 
tolia kur tuojas numirė

— Ant pardawjnio arba ant 
pasamdimo pirmos kliasos galiū
nas su sale. Geriausias biznis 
dėl lietuvio kaip visur. Atsi- 
szaukite prie locnintko A. B. 
Chmielevskio, (28—9)
3244 Laurel st., ('bic.igo, Iii.

Dirbkime dėl labo sawo 
tautos, o wisi musguo- 

dos.
Pakol Lietuviai Amerikoje ne

turėjo savo laikrasz< ziu, tai ir 
nieko neturėjo. Neturėjo tada nei 
jokios lietuviszkos draugystes, 
nei parapijos, o jeigu kokia norėjo 
uždetie, tai turėjo melstie lenku 
malones, idant tie juos priimtu 
po savo priegloba ir vestu lyg 
aklus. Ar užsimanė uždetie pa
rapija, turėjo uždetie ant vank) 
Lenku ir ju klausytie, ar norėjo 
uždetie draugystia, turėjo uždetie 
lenkiszka, nes patys be lenku, 
teip lyg maži kūdikiai be mamos, 
nieko patys nesuvokė padarytie.

Byla dėl 18zwillojimo 
pinigu.

Wladislovas Levandauskis,sa- 
liunikas no kampo 18os ir Jeffer- 
son ui., kurs turi seklyczia dėl 
mitingu, liko apskunstas per Ona 
Bogureviczenia už iszviliojima 
75 dolieriu.

Wyras Bogureviczenes turėjo 
kriminaliszka byla, kurioje reikė
jo pastatytie kaucija. Levartdau- 
skis pastate kaucija ir paėmė no 
Bogureviczenes 75 dolerįus dėl 
atsargos ir dabar nebenori pagra- 
žytie tu pinigu. Sūdąs atadetag 
ant 21 d. szio menesio.

Kraujas pralietas.
Pereita utarnyka buvo laiky

tas susirinkimas County Central 
komiteto repubtikonu partijos isz 
Cook County. Ant to susirinkimo 
iszejo ginczai terp vadovu par
tijos kaslink peržiūrėjimo organi
zacijos Svifto ganges. Parėjo lig 
barniu ir policija tapo paszaukta. 
Galop vienus iszmete laukan, ki
tus sumusze. Teip liko dikcziai 
sumusztas miesto klerkas J. R. 
B. Van Cleave, per palicmona, 
kuris potam liko iszmestas. Ko- 
missionierius publicznu darbu 
Kent teipgi atsidūrė lauke. Ant 
galo nieko nenuveikia iszsiskirs- 
te.

Kubas daininykės Patti.
Wyras Adolinos Patti, kuri 

dainavo nemeilei Chicagoje, sako, 
kad rūbas kuremie ta garsi dai- 
niųyke iszejo paskutiny syky ant 
regyklos Chicagoje, kasztavo 
200,000 svaru sterlingu, arba ne
toli 1,000,000 dolieriu. Jis yra 
iszpuosztas su 3,700 brangiu ak
menų, isz kuriu jokis ne sveria 
mažiau per 6 karatus.

Wyras skundžia paczia.
Kokis W. Jeskis, kaip matyt 

Lietuvis, gyvenantis antHalsted 
ui., apskundė savo paczia Brigi
ta pas audžia La Buy už tai, kad 
ji sužeidė jy žirklukemis. Nelai
mingas skundžiasi, jog jo pati y- 
ra girtuokle, ardo jo gyvenimą 
ir laksto su kitais. Isz pažiūrėjimo 
matyt, kad Jeskis yra geras žmo
gus, o pati visai prieszingai nuro
do. Ji turės būtie County kalėjime 
lig sūdo, nes ne turi kaucijos. 
Sūdąs atidėtas ant 26 d. szio 
menesio.

Grand Opening.
Antanas Bazars ir Juozas Wit- 

kus atidarė nauja saliuna po nr. 
3234 Ulman st. ir ant subatos ir 
nedėlios 21 ir 22 Rugsėjo rengia 
balių atidarymo saliuno, (Grand 
Opening). ant kurio užpraszo vi
sus lietuvius ir lietuvaitias atsi
lankytie. Grajys lietuviszka mu
zika, bus szokiai ir kitos zabo- 
voa. •* Su guodone

A. Bazars ir J. VVitkus.

Teinykite sanariai Drau
gystes Sz. Kazimierio 

Karalaiczio.
Praneszu visiems broliams Dr- 

tes Sz. Kazimiero Kar, kad per
sikėliau isz po nr. 886 B. 32os ui. 
ant Laurel str. po nr 3245 dėl to 
reikaluose tos Draugystes praszau 
gromatas ir korespondencijas a- 
dresavotie kaip žemiau paraszyta.

J. O.-trauskas,
3245 Laurel str. City

Jau ant galo pradėjo drovėtis ir 
lietuwirszkai terp sawes kalbetie,. 
jeigu kury iszgirdo kalbanty lie- 
tuviszkai tuojaus iszvadina “cha
mu” ir t. t.

Wienok diena po dienai pasiro
dė szioks toks lietuviszkas lai- 
krasztk, po to kitas, treczias ir 
daugiau; tie pradėjo dirbtie dėl 
labo savo žmonių — Lietuviu; 
pradėjo iszrodinetie kvailybias 
tokiu Lietuviu, kurie aklai tiki 
kad tiktai Lenkai yra žmonėmis it 
kad tiktai tas yra laimingu, ku
ris in lenką pasiverczia; pradėjo 
darodytie, kad Lietuviai nėra 
blogesniais už Lenkus, ir jeigu pa
tys terp savęs imtųsi už darbo, 
tai ka padarytu gero, tai dėl sa
vęs padarytu, o dirbdami drauge 
su Lenkais, tiktai Lenkams nau
da nesza, o sau bledia daro.—Pa
gelbėjo tame balsas lietuviszku 
laikraszcziu, radosi žmones, kurie 
to szaukenczio balso paklausė ir 
sztai pradėjo dygtie lietuviszkos 
parapijos Amerikoje vien t po ki
tai, pradėjo tvertis grynai .lietu
viszkos draugystes, lietuviszki 
kliubai ir kitokios lietuviszkos 
kuopeles, kurios persitikrino, kad 
isz tiesu yra naudingiau dirbtie 
dėl savęs negu dėl Lenku.

Pirmiau Lenkai laike Lietuvius 
už kvailus, už niekam nevertus 
vadino “chamais”, o jeigu kury 
priėmė i n savo draugystia ar pa
rapija, tai rokavo kad jam dide
lis mylieta padare. O pažiūrėki
me szendien, kada jau Lietuviai 
pradėjo patys dėl savęs dirbtie— 
jau Lenkai nevadina mus “cha
mais”, bet broliais, jau nerokuoja 
už mylista, jeigu priima Lietuvy 
in savo draugystia, bet praszytia 
praszo idant tik mes norėtume 
prie j u priguletie. Sztai dabai 
Clevelande ant seimo lenkiszko 
“Zvigizko” perstatė Lietuvius ant 
delegatu, idant tie, kaipo agentai, 
gauditu Lietuvius irtraukte-trau 
ktu prie “Zvi^zko”; negana to, 
jau ketina savo laikraszcziuose 
talpytie lietuviszkus straipsnius 
ir nesigedy tos “chamskos” lietu- 
viszkcs kalbos, abile pritrauktie 
lietuvius piie savęs. Pora metu 
atgal patys Lietuviai drovėjosi 
lietuviszkai kalbetie, o szendien 
jau Lenkai nesidrovi lietuvisz
kai raszytie.

Matote broliai mieli, pakol mes 
save niekinome pamindami savo 
lietuviszka kalba, tai ir visi mus 
niekino, o kada pradėjome patys 
dėl savęs dirbtie, tada ir kiti eme 
mus guodotie ir Lenkai pradėjo 
mus vadytie savo broliais.

Szi pažvalga priduoda mums 
ukvata in tolesny darba dėl labo 
lietuvystes; dyrbkime broliai dėl 
savęs, o ne dėl Lenku, o ko dau
giau dirbsime dėl lietuvystes, to 
daugiau turėsime ir pakelsime 
varda savo, o kaip turėsime szy 
ta sau gero padaria, tada mus ne 
tik lenkai bet ir Amerikonai my
lės ir guodos. Dirbdami su Len
kais, Lenkams gerai padarysime, 
bet mes isz to nesidžiaugsime ir 
už tai Lenkai anei a ežiu mumis 
ne pasakys.

Beje, ir Detroito lenkiszkoje 
seminarijoje tapo investos lietu
viszkos lekcijos dėl mokinimo 
lietuviszkos kalbos. Matote, argi 
negeda tokiems Lietuviams, ku
rie drovisi savo lietuviszkos kal
bos ir neiszmokina jos savo vai
keliu. Lenkai supranta, kad Lie
tuviams yra reikalinga lietuvi
szka kalba ir patys pasiūlo ja sa
vo seminarijoje, o Lietuviai to 
nesupranta ir niekina ja. Geda to
kiems Lietuviams, kurie virsta 
in naujalenkius. Tam, kurs Detroi
to lenkiszkoje seminarijoje užma
nė invedima lietuviszku lekcijų, 
prigul didžiausia garbe isz szalies 
Lietuviu.

Tiktai broliai, patys savęs ne
mokykime, ir dirbkime dėl’ labo 
savo tautos, o visi mus guodos.

In lietuwlus JerseyCity.
Paduodu dėl visu žinios, kad 

asz ežioms dienoms atidariau nau
ja lietuviszka saliuna ponr. 171 
.lorgen st., kur užlaikau puikiau

sius gėrimus ir czysta irieta dėl 
užeigos. Dėlto užpraszau visus 
brolius lietuvius pas manės atsi
lankytie. Su guodone,

Ignotas Bakunas.



ISTORIJA
Suvienytu Valstijų 

AMERIKOS.
(Tasa.)

Fremont ir dloat isz vieno užbaigė nuvertima 
Mexikonu waldžios Californijoje. Tai liko dabaigta 
ape Sausy 1847 m.

Sco t to kariavvimai Mexikoje.
Netrukus, kaip Kare su Mexika gerai praside 

joykariszki dažiuretojai VVashiugtone nuspren
dė iszsiunstie antra armija prieszai miestą Mexi- 
ko.

Tapo pastatyta kolumna po komanda Gene
rolo bcott, kuris stojo wiriausiu komandierium 
Mexikoje.

Scotto šyla nuplaukė arti Vera Cruz, kur jie 
iszlipo ant žemes anksti 1847 m. Kaip jau buvo 
matyta, svarbioji dalis Tayloro armijos buvo per
mesta prie Scott’o koliumnos, netrukus po pergales 
Monterey ir Saltillo.

Generolas Scott apgulė miestą Vera Cruz, 
Kowo menesyje 1847 m. Vera Cruz buvvo saugoja
mas per drutnamy (castle) San Juan de Ulloa’o. 
Po szparkaus bombardavimo, drutnamis ir mies
tas pasidavė, 29 d. Kowo.

Dabar ėjo ant miesto Mexiko. Mexikos koman- 
dierius, Santa Auna, surinko nauja armija ir pas
tate savo šyla prie terpkalninio kelio Cerro Cor- 
do, dėl užstosimo Amerikonams kelio in sostapyly. 
18 d. Balandžio Amerikonai padare audra ant tvir
tini u ir atstume Mexikonus.

Amerikoniszka kolumna dabar trauke ant Pu- 
eblo, kuris liko paimtas be kovos. Cze generolas 
Scott lauke tris menesius, kol pribuvo daugiau By
los.

Rugpjūtyje Generolas Scott, su sawo armija, 
kuri dabar susidėjo isz deszimts tukstancziu wyru, 
leidosi prieszai miestą Mexiko. Sostapyle buwo 
ginama per trisdeszimts tukstancziu Mexikonu, 
pasislėpusiu griowuose kastiniu miesto.

Pabaigoje Rugpjuczio ir pradžioje Rugsėjo 
1847 m. Amerikonai pamusze Mexikonus sudru- 
tintoje guoloje Contreras Churubusco’je, akmeni
nėje budavvoneje, pramintoje Molino-del-Rey ir 
drutname Chapultepec. Wisa Mexikonu armija li
ko atstumpta.

14 Rugsėjo 1847 m. Generolas Scott ir Ameri
koniszka armija inženge miestą Mexiko. Nupuoli
mas sostapiles užbaigė Kovas.

Mexikos kare tapo užbaigta per sandora “Guar- 
daloupe Hidalgo”, užmegzta 2 d. Wasario 1848 
m. Pakajus liko apskelbtas per Prezidentą Polk 
4 d. Liepos.

Pagal sandora Guadalope-Hidalgo, prie Suw. 
Kalstiju perejo wfea plati territorija, apimanti da
bar Nauja Mexiko, Utah ir Colifornija. Už atligini- 
ma, Mexiko gawo pamokėta penkiolika milijonu 
dolieriu.

Ta sandora liko padaryta beveik toum paežiu 
laiku,- kada auksas tapo atrastas Kalifornijoje. Ta
da pradėjo ivirstie isz wisu pusiu Ramiųjų Juriu 
linkon. Ape szita dalyka mes pilniau dažinosime 
strajpsnyje ape Californija.

Generolo Winfield Scott ui savo kandidate, bet 
Pierce aplaike virszu.

Svarbesni faktai. Pradžioje Prezidento Pier- 
ces administracijos nauja rubežine santaika buvo 
padaryta su Mexiko. Pagal szita sandora valdžia 
Suvvien. Walstiju suderėjo iszmoketie Mexikai 
dvideszimts milijonu dolieriu ir turėjo gautie Ter
ritorija Arizona. Tai liko praminta Gadsden’o pir- 
kyba. Ta sandora nutraukė rubežiu Su v. Waktiju 
pagal Raminju juriu pakraszczius ženklyvai toliau 
in pietus, negu tai buwo padaryta per Sandora 
Guodaloupe Hidalgo.

Labjausei svarbus ir akyvi atsitikimai Prezi
dento Pierce’o administracijos buwo M i s o u r r i 
Compromiss ir kova Kansas'e.

1854 m. Senatorius Douglas isz Illlinois’o per
statė Suvienitu Walstiju senate Billa, pavadinta 
“Kansas Nebraska Bill”. Tas Billas 
reiszkia suorganizavojimo dvieju Territoriju, ku
rios turėjo būtie pramintos Kansas ir Nebraska; ir 
kaslink werguwes, ape kuria buvvo pakeltas, tame 
laike, klausimas, žmonija anų Territoriju turėjo nu- 
sprenstie, ar jie galėjo turetie vvargus, nr ae.

Daugumas žmonijos, labjausei Sziaureje, prie 
szinosi tam uimanimui. Jie sake, kad Missouri 
C o m pr o m i se 1820 metu buwo nutaria, jog ne
gali būtie jokiu vergu in sziauria no 36 laipsniu 30 
min\ kur buvvo abudu, Kansas ir Nebraska, Perlei
dimas senatoriaus Douglas billo ženklino panaikini
mu. Missouri Compromise’o-

Ne žiūrint ant wisu prieszginiavvimu, billas 
stojosi instatu Gegužyje 1854 m.

Isz to tada perejo kova dėl Kansas’o. Kaipo 
Žmonija Territorijos turėjo nusprenstie, ar ji turėjo 
būtie pavvergta Walstija ar liuosa, didis skaitlius 
gyventoju vvirto in ta Territorija. Tie kurie buvo 
isz Sziauriniu Walstiju. geide turetie Kansas be 
werguwes, o isz Pietų geide werguwes. Szitas at- 
wede lig kares Kansas’e. Mes dažinosimfe ape szita 
labjau skirtingai isz istorijos ape. Kansas.

Laike szito periodo viena partija prieszinosi 
'praplatinimui vverguvves, labai jau pasidauginoaios 
skaitliuje. Sena Whigu partija dabar Iii o palaužta 
ir dėlto prasidėjo perorganiza vojimas partijų. Tie 
kurie prieszinosi praplatinimu vverguvves, liko ži
noma po vvardu Republikonu partijos.
XIII.—Buchanan’o Administracija 1857 

1861.
Penkioliktas Prezidentas Suvv. ^Valstijų buvvo 

James Buchanan isz Pennsylvanijos. Jis tapo in- 
vvestas 4 d. Kovvo 1857 m. John C. Breckinridge, 
isz Kentucky liko aprinktas Wice-prezidentu.

Aprinkimas Prezidento Buchanan buvvo per
gale Demokratu partijos. Republikonai buvvo pasta- 
tia savvo kandidata, prieszai Demokratus, John C. 
Fremon Republikoniszkas kandidatas apturėjo la
bai didi skaitliu vvotu \balsu), nurodaneziu kaip 
didis jausmas prieszai vverguvvia, buvvo atsiradias 
Sziaureje. Bet didesnis skaitlius žmonijos Suvv. 
Walstiju ne mislijo, kad konstitucijoje buvvo ko
kios tiesos dėl užstojimo kelio vverguvviai. Per tai 
Buchanan’o aprinkimas susilpnino 
d w a s i a Republikonu partijos.'

Svarbesni faktai.— Buvvo daug svarbiu at
sitikimu laike administracijos Buchananlo; bet 
kaipo jie yra labai arti suriszti su istorija “A t ai
tra u k i m o”, kuris prasidėjo laike administraci
jos Prezidento Buchanan’o^jie busapraszyti skyriuje 
istorijos ape karia.

XI. -Taylor o ir Filniore’o Administraci
ja 1849-1853.

Dvvyliktas Prezidentas Suvv. Walstiju buvvo 
Generolas Zachary Taylor, kuris atpižimejo Mexi- 
kos Kareje. Jis tapo inwestas5 d. Kovo (nes ket
virta diena buvvo szvvente) 1849 m. Millard Fill- 
more isz Nevv Yorko buvvo aprinktas vvice-prezi- 
dentu. ——... _ -

Atrinkimas Prezidento Taylor buvvo nekokeme 
laipsnyje pergale Whig partijos. Svarbiausiu, 
klausimu buwo, ar vverguvve bus paivelita naujose 
Territ ori jose, ar ne. Buvvo tris kandidatai ant pre
zidento, rinkimuose 1848 m. Tie buvvo Martin Von 
Buren, Levvis Cass isz Michigan ir Zachary Taylor 
isz Louisianos. Cass buvvo regularna Demokratu 
nominacija, ir Taylor VVhigu kandidatas. Von Bu-

• ren buvvo kandidatas Liuosu Ž e m i n i k u (svvi-
* lers), tai yra tie sziauriniai vyrai, kurie buvvo a- 

kyvvai prieszingi platinimui vverguvves. Szita parti
ja tada nebuvvo skaitlinga.

Svvarbesni faktai. — Labjausei akyvvas klau
simas^pradžioje Tayloro administracijos apėmė pri
jungimą Walstijos Californija, ar ji turi būtie pri
dėta kaipo liuosa valstija, ar kaipo pavvergta. Szi
tas klausimas tapo iszriszt^s per abidvi politikisz- 
kaspartijas su dideliu kartumu.

Del užbaigim6 painiu, Henry Clay perstatė 
Kongresui teip vvadinama “visuomeniszkos santai
kos billa Compromise bill”. Tas billas reiszke — 
1. jog Californija tur būtie pridėta, kaipo liuosa 
'valstija; 2, jog teritorija Utah turi būtie inkunita 
be jokio ženkli wumo vverguvves. 3, jog territorija 
Nauja Mexikatur būt inkunita be jokio ženklivvumo 
vverguvves ir jog deszimt milijonu dolieriu tur bū
tie užmokėta Texasui, idant atpirktie ju locnasty 
Mexikos žemiu; 4, jog vverguvves prekyba distrik 
te Columbia tur būtie panaikinta, jog įstatas turi 
būtie padarytas dėl aresztavvojimo ir pagražinimo 
pabėgėliu vergu. Szitas billas, žinomas kaipo 
“Compromise b i 1 1”, liko iszleistas per 
Kongresą Rugsėjo menesyje 1850 m.—

9 d. Liepos 1850 m. Prezidentas Taylor nu 
mirė, pobuvvias urede per szesziolika menesiu, vi 
ee-prezidentas Filmore stojo Prezidentu. Laike 
1852 metu, Henry Clay ir Daniel VVebster, abudi 
mirė. ( .

XII. -Pierce‘o Administracija. 1853-1857
t Keturoliktas Prezidentas Suw. Walstiju buvvo 

iranklin Pierce, isz Nevv Hampshire. Jis tapo in- 
westas 4 d. Kovvo 1853 m. William R. King, isz 
Alabamas, liko aprinktas vvice-prezidentu.

Aprinkimas Prezidento Pierce buvvo pergale 
Demokratiszkos partijos. Whig’ai buvvo pastatia

" ■ ........ — • ...........

Isz Amerikos.
—o—-

Biskis isz statistikos Suvv. 
Walstijn.

Paskutinis “census” parodo, 
jog Suvvienytose VValstijose yra
18 milionu suaugusiu wyru ir
19 milionu moteriszkiu. Tame
skaitliuje yra po szeszis milijonus 
isz kožnos lyties apsivvedusiu arba 
isztekejusiu. VVyru naszliu yra 
640.000, o moteriszkiu naszliu, 
1.500.000. Biednos tos naszles, 
kad da tebera gyvvos. Ar ne ge
riau butu, kad ir jas sykiu su 
vvyrais butu inkiszia in tas ma- 
szinas, kurios per ne atbolnuma 
darbdavviu, atėmė gywasty wy- 
rams bedirbant darbus, arba be 
keliaujent su kokiu nors reikalu 
dėl naudos darbdavvio.— “Dzien- 
nik Chicagoeki” rodija vvažiuotie 
naszlems in Europa dėl iszteke- 
jimo, o ne pamislija ant to, jog 
Europoje liginai vvyrai žūna ka
riaunoje, kaip Amerike prie dar
bo. Ąr ne butu • “Dziennikas” 
teip geras iszraatie geresny wais- 
ta dėl darbinyku gyvvaslies ir 
svveikatos. Naszle.

Iszkilme atidarimo Par
ko.

Isz miesto Chattanoga, Teune- 
see vvalstijoje, danesza no 16 d. 
Rugsėjo, kad ten rengiasi atlik- 
tie iszkilminga invvedima tautisz- 
ko kariszko parko, ant dirvvu ko- 
vvu, žinomu po vvardais “Chatta- 
nooga” ir “Chicamagua”. Ant tos 
iszkilmes jau pribuvvo 40.000 
žingeidžių žiūrėtojų. Skaitliu pri
bukusiu vveteranu aprokuoja ant 
10.000. Pribuvvo teipgi vveikenti 
kariumene; pribuua gubernatorių 
ir kiti aukszti uredinykai. VVisas 
kabinetas prezidento Clevelando 
teipgi bus. Gubernatorius VVals- 
ties Illinois, Altgeld yra lauke- 
mas. VVisas miestas iszredytas la
bai turtingai.

Isz darbo dalies.
Roakford, Ilk, 16 Rūgs.— The 

Amer. Federation of Labor szen- 
dien ne prisidėjo prie straiko Ro- 
yal dirbtuweje ir darbinikai da 
straikuoja. Prezidentas vvietines 
unijos “Furniture VVorkers” Wet- 
terstrom apturėjo no Dėbso isz 
NVoodstock kalėjimo rodą kas 
link įvedimo straiko ir tur būtie 
jis pats paims straika įvestie. 
Straikieriai pasamdė loyarius ir 
persekios szerifa už prisiekdinima 
iYi deputatus dėl saugojimo fa
briko tokiu žmonių, kurie nėra 
ukešais szito kraszto.

Uniontowi>, Pa. — Cze neszasi 
ant wisuomeniszko straiko cielo- 
je “koksu” aprubeje. Ant to 
straiko ivisi yra prielankus ir 
straikas gali invvyktie netrūkias. 
VV. J. Rainey vvienas isz didžiau
siu darbdavviu jau bevveik nori 
pakeltie mokesty. Tokis padėji
mas labjau sukurstė darbinykus 
ir wisi laukia straiko.

Nori linezuotie.
Osage City, Kan., 17 Rūgs. — 

Kokis Levv Thomas liko areszta- 
vvotas ir uždarytas už bjauru su- 
muszima new sjroUi dukteres O. 
R. VVacklefresh’o. . Pusnaktyje 
gauja apliezinuotu ukesu susirin
ko aplink kalėjimą, reikalaudami 
iszduotie kaliny dėl lincziavvimo, 
»es jis ne buvvo vvertas sūdo. Po 
trumpo triūso jie insilauže in kal
ėjimą, atėmė kaliny ir wedes 
laukan isz miesto nužudytie. Bet 
szerifas greit surengė šyla, nusi
vijo linezerius, ir atemias kaliny, 
greit vvel uždare in kalėjimą. Da
bar žmenes s to vvi aplink kalėjimą, 
norėdami pagaut kaltinika, o sze- 
rifas su deputatais saugsti jy.

Arkliavvagis 7 metu.
Jackson, Mich., 16 Rūgs.—Ed- 

die Thoyer, 7 metu vvaikas, pa
vogė arkly ir wežima, kuris bu
vvo pririsztai prie stiebo ant uli- 
czios ir pabėgo su jais. VVietini- 
kas szerifo wijosi jy 10 myliu ir 
pagawo maža vvagy kaime Par- 
ma. Laike pastaru dienu jis pa- 
woge 4 arklius ir wežimus. Du 
syk jau buwo pasodintas in kalė
jimą, bet abudu syk buvvo palei
stas, kad sūdąs ne galėjo sudytie 
jo dėl mažumo amžiaus.

Pawirszutine peržwalga.
I. Prezidentai ir Wice-Prezidentai no Wa- 

shingtono iki atskyrimo Kares.
1. George VVashington, isz Virginijos; du lai

ku ant urėdo; invvestas 30 d. Balandžio 1789 John 
Adams VVice— Prezidentas.

2. John Adams, isz Massachusetts; vviena lai
ka ant urėdo; invvestas 4. d. Kovvo 1797. Taomas 
Jefferton, vviceprezidentu.

3. Thomas Jefferson, isz Virginijos; du laiku 
ant urėdo; invvestas 4 d. Kovvo 1601 m. Aaron 
Burr ir George Clinton, VVice Prezidento.

4. James Madison, isz Virginijos; du laiku 
ant urėdo; invvestas 4 d. Kovvo 1809 m. George 
Clinton ir Elbridge Gerry, \Vice- Prezidentai.

5. James Monroe, isz Virginijos; du laiku ant 
urėdo; invvestas 4 d. Kovvo 1817 m. R, R. Tomkins 
VVice prezidentas.

6. JohnQuincy Adams, isz Massachusetts; vvie
na laika ant urėdo; invvestiis 4 d. Kovvo 1825. John 
C. Caeboun, Wice-Prezidentas.

7 Andrevv Jackson. Isz Tennessee; du laiku 
ant urėdo; invvestas 4. d. Kovvo 1829. John C. 
Cabboun ir Martin Van Buren, VVice- P rezidentai. '

8 Martin Van Buren, isz. Nevv York: vvienas 
laikas ant urėdo; invvestas 4 d. Kovvo 1837. R. M. 
Johnson, VVice-Prezidentas.

. 9. VVilliam H. Harrison, isz Ohio; mirė ne
trūkias po invvedimo 4 d. Kovvo 1841. John Tyler 
VVice-Prezidentas.

10. John Tyler, isz Virginijos J dabaige ureda- 
vvima Harrisono; invvestas 6 d. Balandžio 1841.

11. Zachary Taylor, Isz Louisiana; mirė in 
metus po invvedimo 5 d. Kovvo 1849. Millard Fil
more, VVice-prezidentas.

12. Millard Filmore, isz Nevv York; dabaige 
Taylor’o uredavvima; invvestas 10 d. Liepos 1850.

13. Franklin Pierce, isz New Hampshire; avie
nas laikas ant urėdo; invvestas 4 d. Kovvo 1853. 
VVilliam R. King, VVice-Prezidentas.

14. James Buchanan, isz Pensylvanijos; avie
nas laikas ant urėdo; invvestas 4 d. Kovvo 1857 J. 
C Breckinridge. VVice-Prezidentas.

15. Abrakam Lincoln, isz Illinois; invvestas 
4 d Kowp 1861.
II. Watetijos isz kuriu Prezidentai buwo ap

rinkti etc.
1. Isz Szesziolikos Piezidentu Suw. VValstiju 

no VVashingtono iki Lincolno.
Virginija turėjo penkis;— VVashington, Jef

ferson, Madison, Monroe, Tyler.
(Toliaus bus.)

Del naudos Lietu wiu.
Szymet Detroito lenkiszkoje 

seminarijoje susirinko in mokslą 
net 11 Lietuviu ir tapo invvestos 
lietuvviszkos lekcijos dėl lavini
mosi lietuviszkos kalbos. Moky
toju lietuviszkos kalbos, tapo pa
statytu klerikas A. Kaupas. VVie- 
nok tokeme ūmame laike trūksta 
atsakaneziu lietuviszku knygų in 
mokslą, labjausei yra reikalinga 
‘'Gramatika kn. Miežinio”. Jeigu 
kas isz Lietuviu turėtu tokia po 
rankai, gal dėl labo Lietuvystes 
teiksis paaukautie, ir pasiunstie 
ant ranku kleriko A. Kaupo, Po- 
lish Seminary, Detroit, Mich., o 
Dievas tokiam szimteriopai už
mokės.

Auksine vveseiiia.
VVaterloo, la., 16 Rūgs.— Cze 

vakar vakare atsibuvo auksine 
weseilia O. Adamsu. Mr. Adams 
yra vienu isz kongregationalisz- 
ku ministeriu, kuris pribuvo czio- 
nai isz Andover seminarijos 1843 
m., kada ta valstija da buvvo 
territorija ir mažai apgyventa. 
Jis insteige pirma kongregacijo- 
naliszka bužnyczia lovoje, prie 
kurios prigulėjo būrelis tik isz 
vienuolikos sąnariu. Isz to būrelio 
dabar da yra gywi penki, o tris 
tik pribuvo ant auksines wesei- 
lios sawo mokitojaus.

Isz Shenandoah, Pa.
Shenandoah,Pa. 14 Rugsėjo.— 

Subatos wakara,kada ape vienuo
likta adyna nakties, Paulius Wa- 
leckis su kitais dviem vaikinais 
ėjo namo, užpuolė ant ju liaufe- 
riai ir vienas isz ju kirto Walec- 
kiui su akmeniu in galva, nes ži
nojo kad Waleckis tur su savim 
pinigu. Wienok AVkleckis isz 
karto neparkrito ir tas pradėjo 
begtie, o liauferiai vytis. Walec- 
kis matydamas kad jau ne isz- 
begs, isztrauke revolvery isz ke- 
szianiaus, szovve in iiaufery ir pa
taikė jam in aky. Walecki8. tapo 
aresztavotu, bet per pagelia sa
vo tautiecziu tapo iszbeluotu, už 
$500. Liauferio vardas James 
Meekel. Duosis girdetie kada bus 
prova.

a Ta paezia nakty, 2 adyna po 
pusnakeziu tapo apvogtas saliu- 
nas Kazio Norkewicziaus prie L. 
V. geležinkelio. Rubaunykai isz- 
plesze kasa už baro saliuno, bet 
daug pinigu nerado tik buwo ten 
sudėti auksiniai žiedai, kuriuos 
teipgi nepaliko.

Tos paezios subatos nakty pas 
Andriu Navicką atsitiko diktoka 
batalija, ant kurios tapo bjaurei 
sumusztu in galva K. Žemaitis 
Daktaras reikalavo už sutaisima 
galvos $10.

Nedelioje po pietų 15 Rugsėjo 
Jokūbas Waitkewiczius nukrito 
no virszaus trepu pas G. Gutaus- 
Ka ant E. Lloyd st. ir nusilaužė 
sau sprandą. Wincas Szneideris 
nuvveže jy i n ligonbuty, bet dak
taras pasakė kad jis isz to re pa
sveiks. Wis tai per girtybia.

W. Matulewiczius gyvenantis 
ant W. Louis st. perszovve nety- 
czia sawo motina. Jisai užsike- 
lias anksti, rado ant stalo revol
very begulinty ir paemias in ran
ka isz netycziu paspaude gaiduką, 
revolveris iszszove ir kulka pa
taikė motinai in krutinia. Paszau- 
ke daktara ir kunigą, Daktaras 
negalėjo kulkos iszimtie ir senute 
galbūt mirs, o *

Tai tokios pas mus naujienos. 
Shenandorietis. .

Atrado po 40 metu.
Winamack, lud., 6 d. Rūgs.— 

Wakar netikėtu budi isznaujo 
suėjo in stoną moterį stes pora, 
kuri buwo perskirta |M*r 40 metu. 
Wienas daktaras isz Bostono, Dr. 
K. Mott, važiavo trukiu ir ant 
paženklintos stoties iszlipo. Isz 
antro vagono iszsikwempe kokia 
dama ir prasze jo pairntie žiedą 
briliantiny, kuris nuokrito no pir- 
szto. Imdamas ta žiedą Dr. Mott 
perskate viduje parasza: 
„Karol Mott — Verti Burns” 

dabar atrado savo paezia su W- 
riai 40 metu atgal peršiskyre. 
1855 m. lis pamilejo pana Verai 
Burns, kuri jy pamylėjo teipgi ir 
jiedu apsivedė. Ant nelaimes te 
jo pana buvo didele pavidelnike. 
Wiena nakty jaunas daktaras 
tapo paszauktas prie vienos ser- 
ganezioa moteryszkes ir turėjo 
ten užtruktie ilgiau. Pusiau pa- 
miszusi isz pavydo, jauna pati 
jaute savia teip nelaiminga, kad 
mislijo, jog jau nebegales su juom 
daugiau gyventie, susirinko sa
vo rakybolus ir iszbego isz na
mu, nepalikdama jokio pėdsako 
po savim. Daktaras jieszkojo jos 
per ilgus metus, pamėtė sąwo a- 
mata ir keliavo isz vietos in vie
ta,jieszkodamas savo paezios, bet 
Veltuo. Ant galo visai njistoje 
vilties atrastie ja, apsisedo Mon
tanoje, idant ten atrastie pakaju 
ir laimia. Gana trumpame laike 
surinko jis didoka turtą, bet sena 
jo meile ne užgeso jo szirdyje ir 
ilgėdamasis jos, jis apšimisline 
nors ta vieta atlankytie, kurioje 
su jaja gyveno pirmiau. Ir po 40 
mętu liosas suvvede jy atgal su 
paezia,kurios užvydejimas atėmė 
jam gražiausias valandas gyve
nimo ir privertė ant teip ilgo 
^rienbuvojimo.

Geriau wienieius ar su 
? Lenkais.

Skaitome lenkiszkuose laikrasz- 
cziuose ape Lenku Seimą Cleve- 
land, O. kur atrandame inne?zi- 
ma kokio ten Beczkauskio, 
kaslink talpinimo organe “Zwigi- 
zko” lietuwiszku straipsniu, idant 
tokiu budu pritrauktie Lietuvius. 
Nors vardas to Beczkauskio yra 
nugnybtas, bet galima sprenstie, 
jog tas ineszimas paduotas no 
musu patrioto D. T Baczkausko, 
i s zd u o toj o “Saules,” kuris lig ne- 
gimias da kvėpavo Lenku dva
sia ir szendien da tebeteplioj% 
laikas no laiko sawo laikrasztyje 
ape lenkiszka vienybia.

Kas jis nebutu tas Baczkauskas, 
be^ cze trumpai primysiu ape. 
nauda prigulėjimo prie lenkiszko 
“Zvi^zko”.

^Visiems yra akyvu dalyku, 
jeigu Lietuviai, ne turėdami sa
vo tvirtos lietuviszkos argani- 
zacijos, pradės kibtie prie Lenku, 
tai jau nieks j u ir nesulaikys 
ir potam turės pranyktie no svie
to, kaip ir ne buwia, nes dirbda
mi su Lenkais, Lietuviai tiek daug 
gaus naudos uo ju, kiek jau ga
vo, pradedant rokuotie no pat 
pradžios susivienjimo su Lenkais. 
Jeigu Lietuviams yra žadėta pra
nyktie, kaip matytie is%, prana- 
sz a v imu Baczkausko straipsniuo
se, tai kam asz turiu vyrstie in 
toky nelaiminga ir papeikta Len
ką, kad ma daug sykiu wercziau 
prisiglaustie prie apszwiestesniu 
ir galingesniu tautu, kaip W<h 
kiecziai, Francuzai ir Ameriko
nai. Labjausei esant Amerike, 
žmogus greit gali pamestie savo 
kalba ir viera ir paproezius, kad 
tik butu matoma kokia nauda isz 
to. Kaslink ekonomijos, tai asz 
netikiu, kad susidėjus su Lenkais 
lietuwiszki bizniai iszsilaikis ne 
blogiau. Lenkams teipgi dideles 
naudos ne daduosime, ne turėda
mi sawo lietuwiszku dnitu orga
nizacijų. Welik geriau ne svajo- 
tie ape vienybia su Lenkais, jei
gu ne norime lyg gy wi gfcda aptu- 
retie. Lietuvis.

i 
f —- --------------------------------------- --------

GROMATOS
Užsilikia ant paczto kerte Clark 

ir Adams sts.
969 Barkowski Andreas 
987 Botwinski Michal 
990 Brodowicz Leopold 

1001 Cuculis P.
1006 Daszkoįvski Jacob 
1012 Dombri»« ski Franz 
1017 Drygas W.
1051 Geiziuis Jonas 
1060 Guburis Marčių 
1083 Jarasz Jau 
1085 Jaszka Jcizef 
1096 Kielczevski 
1102 Kleinovski Konstanty 
1114 Krzyžanbvski J.
1129 Lukaszeivicz Izidor
1135 Marcus M.
1137 Matritis Fr. ‘
1163 Ostrowski J.

. 1178 Pudz^welis Jonas
1264 Zulis Tomaaz



__ LIETUVA.

Atšaki mus Dr-tei Sz. Juo- 
zupo, Melrose Parke.

Gerai broliai darote, jog iszsi- 
teisinate isz to, matytie, jog jus 
dirbate dėl labo lietuvystes. Bet 
ar visi isz jusu, gyvenancziu Mel
rose Parke, vienaip mislina ir rū
pinasi, ir ar daug priguli in jusu 
draugystia?

Jeigu norėsite, asz duosiu jums 
davadus, jog asz parodžiau tei- 
sybia, ne no vieno to žmogaus, 
kury jus vadinate melagiu, bet 
no vienuolikos ypatų, o kaip kita 
syky prie jus atsilankysiu, tai 
gal atrasiu ir daugiau.

Del to jus ne privalote teip 
rektie' ant “Keleivio” savo atsu
kime, nes tas riksmas mantas ne 
nugazdino, bet dar pradžiugino, 
kad atsirado terp jusu nors vie
nas, kurs pataikė paraszytie ana 
“atsakima Keleiviui”.

Ant galo da pranesziu bro
liams, jog asz macziau ir ana ku
nigą. Jis iszrodo trumpas, riebus 
ir gasrus, arba kaip kitur sako 
“strainas”. Pasitaikė jam eitie 
pro szaly ir ma pasakė, jog tas 
pats vaikszczioja po stubas. Gal 
būtie ne daug isz jusu atsirado to
kiu, kurie davė jam pinigus, bet 
ne reikėjo anei vieno paraszo duo- 
tie, o pasakytie stacziu žodžiu, 
jog “mes tavo sznektos ne su
prantame”.

Ant to pasibaigia mano byloji
mas, kury meldžiu gerai apsvar- 
stytie.— “Šame” Keleivis.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius »rb» Sultini* daugiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su stda 
brinei* ir kitokeis križeis, isuodyta bal- 
aus useiskauleleis, visaip zalatitca. 3.50 ir $4 00

Aukso Altorius arba Sultinis dangissku 
akarbu. apdaryta drutoi tkuroje. utaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ . " W

Apdaryta sugrine e2-w
Balsas Balandėlės didžiauses ir pulkis useme 

apdare, balczuuseis kaulėtais 
isuuksuoUis kryžeis po Į».00ir8J»

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltineli* 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Baisa* Balandėlė* sugrine ‘
Balsas Balandėlės sh Officium Parwum 
Garbe Dievui ant auksztybe*, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe 
[szganingi dūmojimai ape sopulus sxv.

Marijos Panos 
Meno szv. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražancziu* amžinas 
PAŽanczius ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Suuksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo mw, Sakramente

Del žinios lielmvin.
Lietuviai gyvenanti ape West 

Pittston ir Exter Borough, Pa. 
da galbūt nežinojo, kad ju mies
telyje, tai yra Exter Borough už
sidėjo lietuviszkas valgomu daik
tu kroinas, kury uždėjo du jauni- 
kaicziai ir užlaiko visokius daik
tus czystus ir szwiežius. Teipgi 

..užlaiko daugybia marszkiniu, cze- 
weriku ir kitokiu daiktu, o 
parduoda wiska pigiau kaip kiti. 
Prietam siunczia pinigus in 
Lietuva ir in visas dalis swieto.

Broliai wisi pas sawus, o ne 
‘ pas žydus. Ateikite, o atrasite 

savo pažystamus vyrus.
’ Su guodene •

Ą. J. Golumrauskas ir 
A. Szilingis.

1176 VVyoming avė. 
Exter Borough Pa. (21—9)

i Guodotinas Redaktoriau!
Praszome patalpintie keletą 

eilių “Lietuvoj” dėl žinios wisu 
lietuviu, ape musu maszinukias 
dėl drukasvojimo gromatu. — 
Sziomis dienomis mes nupirkome 
500 geriausiu maszinukiudel dru- 
kavojimo gromatu, ir norėdami 
jais kogreicziausei parduotie, 
parduodame labai pigiai m a- 
žiau kaip už pusią pre
kes. — Pradedant no 20tos 
Rugpiuczio iki 1 dienai Spaliu. 
Wienok mes mislijame, kad par
duosime jais pirmiau. Todėl kas 
norėtu tokia maszinukia pirkte, 
tegul prisiuncziu savo adresa, o 

' jam bus prisiųsta apraszimas, pre- 
ir praba drukavojimo. Wy- 

pasiskubinkite. Su guodone 
Kelpsch Noreiko & Co.
Brovn str Chicago, III.

ke, 
rai

105

— Chicagos lietuviai dasilau- 
„ ke wiena ir geriausia lietuwiszka 

kompanija laikrodėliu, Kelpsch, 
Noreiko & Co. Welijame wi- 
siems lietuviams pirktie laikro
dėlius, lenciugelius, žiedus ir ki- 
tusdaiktusnoju, neštai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna daugiau 
ir daugiau kostumeriu kožna 
diena. Jie padidino savo bizny 
parduodami ne tiktai vienus 
laikrodėlius ir * lenciugelius, 
bet ir visokius kitus daiktus, kai
po: peilius, britvas, kortas dėl 
grajinimo, skripkas, harmonikos, 
maszinas dėl siuvimo ir 1.1. Isz- 
siunczia daiktus in visus miestus 
ir miestelius Ameiikos, Kas pri
sius savo adresa per 3 nedelias, 
gaus lietufriszka katalioga ir gra
žu abrožely dykai. Adresa voki t 
teip:

Kelpsch, Noreiko & Co., 
105 Brovn st. Chicago, III.

75c 
•2.50 

1A0 
l.oo

• 1.60

90c 
-30c.

50c 
5c 

10c 
5c

30c 
40c

Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkom* 
litarom* • “ “ “ >lfl0

Senais ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau
stytas ir su kabe “ r-

Szlovinimas szv. Panos Marijos per mena- 
siųs Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 20c.

Tajemnycaioe Gyvojo Ražancziaus 
150 psalmu Dowido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ n
Kanticzkos 
Nauwį_kantlszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos,
Brostvos “ “
Draugija dėl dusziu 
Evangelijos, drauge Ifetuvlszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Filoteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo " 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant t ožnos dienos 

J dideles knygos, kožna po 
istorija Kataliku Bažnyczios 
l’torija seno L L_ 
1. orų* seno istatimo no p* 

panames iki užgimimo Knstuso 
Istorųs szventa seno ir naujo Įstatymo 

sutver.mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metimu szveneziu ” 
Kas yra grtakas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą a 
Kaip spspakajitie sumianija 
Kanczia wieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 
Lietuviszkos miszios su natom i* 
Mokslas Rymo Kataliku 
Moksias kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijo* 
Prislgatavojimasant smerezio “ 
Raktas m dangų “ “
Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pila- 

kauskio “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziaus. 
Vadovas in dangų “ 
VVartai dangaus “ 
Wadowasaplankaucziu kanezios Vleszpaties 
Jezuao Kristuso “ 15
Kasdienines Maldos ' “ 5c

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APS1REISZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ^u gerai nesupran
ti; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny- 
Sele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 

arosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... ..................................
Etnoliogiszkes smulkmenos 
Naujas Lementorius lietuviszkas „ 
Spasabas greito iszsimokinimo angelsko* kai 

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Istorija Europos su mapoms 
t _
me.........................................................................
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 
Lietuvlszki Rasztai ir Raszttnykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir mistranturu. 
engwas būdas paežiam per savęs pramo’r 
tie raszvtie, dėl nemokaneziu 

Pilnas szimtmetini* kalendorius su plane
tomis 

Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai 
iatviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
rar -riause knyga dėl norineziu isx- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos „ „ 52.00

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. “ “ 25c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoji- knyge
lėje 10 gražiu pasakaicoiu............. ..............  15c
Amerika Pirtyj* »• 10c
Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Aukso M erszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Gyvenimas Stepo Rauduosio “ 15c
Istorija gražios Katrukos “ " **“
Istorija užtaiko Francuzu vainos “ 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz" lietuviu gjrvenimo „
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba sutra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard

Litbuania “ “ —
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Zemaicziu, 

parasz Simano Daukanto 
Graži vaiku knygele “ 
Istorija gražios Magelenos 
Istorija septynių Mokytoju

ALEKSANDRA CHODŽKl sMvnik Pol*ko-An- 
gielskii Aag-etako-Polski v piocnej oj>rawi« 
ae ztocoueižitytuHkamy. CJna . >4*00

SENNIK ciyH Vrdženta a# sttov. na prmaaio 
1500 przvpadkach služfoe, z rdžnych starodav- 
nyoh ksiįg zebrany i porzfdkiem sbecadlo- 
w’ym dia rozrywki i zabawy ciekavych ludu 
ogtoszone przėz Przyjaaiela Niewinnyoh iu 
bobonov. ‘* ” 15

Elementarz Polski “ “ 25c
KsiaŽKa Polsko-Njemecka dd l*twego nau- 

czene si£ czytač pisač 1 mdvič po nie- 
mtecku •* 75c

LISTOWNIK polsko-amerykafiski. Podrpcznik 
zavierajfcy: Nauke pisania listčv. w wzyst- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Llsty 
pokoajaoe. radzaoe, opisujace. powinszowa- 
nia. podania itd. ” ” 00

HOKUS POKUS czarnoksijznik. czyli odkryci* 
tajemnic niežąwodny sposob czarovania. we

Puikiausias Saluuas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczyiiska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovers str.

Wiska* yra czysu, gerymai wisoki pirmos kla
so*. o įmone, isz duszios prieteli.zki. Rodyjame 
visiem* lietuviams, turintiems valandel* buko 
atsilankyti e pas savo brolus lietuvius, o husitu 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in Shetiandoab velyjame nusiduoti® kaipo 
in geriausia ir in tikra uetuviszka užeiga

ISZEJO isz

15c

75c
75c.
75c

0.5c 
10c
75ė 
50c 
25c 

25c.
20c. 
50c 
10c 
90c

iku Bažnyczios |1.00
ir naujo fstatimo su abrozetai* 15c 

- -Jit sutvėrimo
no

rastus. Pataoelslus, Dobbler, Filadelfia i vis
lu innych Cens * 85c

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI 8ENNIK—
Naipevniejszy sposdb vygranla na loteryi 
vedtug kombinacyi slynnycn magikdv i pro- 
fesorčv matenratyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposdb. takich užywa 

. no v storožytuoici do przepcviadanla i wro 
ženia przyszlofoi. - Z 200 obrazkami. Doetov 
ny przedruk z Sennika drukovanego w dru 
karni Universytetu Jagiellonskiego w Kr* 
kowie. •’ " 30

MALA' LISTOVVNIKdla szkdlnych dzieoi; uczf- 
cy pisania listčv z dodatkiem povinszo- 
vaū ” ” 25

Ta įima opravna v morocco skdrkg, v-yzlocone 
brzegl. ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem.......................................... • 1.25

POSREDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ktifskadla 
Polakdw w Ameryce dla latvego naucsenia 
się po angielsku; z opisaniem každego vyra- 
zu jak s»f ma wymavia£; i rdžne llsty w pol* 
sklm i angielskim jgzyku 66

PRZEUODNIK do pisania listčv miložnycb o- 
ra tycz-cych si- oženlenia i zam«žpdjžcia 20c

Didele Lietuwiszka
KRIAUCZWieTe

Juozo Grigaliaus,
720 N. Ashland av., Chicago, III.

Darba* eina isztisai, visada dirba in 20 
siuvėju. Gera* lietuvy*, vyras ar mergi
na kriaucziua. atkeliav-ias in Chicago, vi 
tada pa* mane gali darba gautie.

J. Grigalius.

25c

15c 
10c 
15c
15c 
15c

40c 
IBo 
15c

50c 
75c 
10c 
2Oc 
4Oc
15c

15
10 

40c 
15c

30c 
25c 
10c 

t
• 1.00
• 1.25

____,______r_______ _ ,___ 50
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu- 

..10c. 
« 15c 

50--.
10c

10c 
10c 

15c.

10c 
30c 
30c
15c 
10c 
30c
20c

•ūod 
10C 
20c 

___ _____ ____ 50c 
Juokingas pasakojimas ape Szaltabulzius 10 
Lietnviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtal ' “ 12.00
Lietuviszkas sziupinis ** 6c
Lietuvistkos Dainos užraszytos per Antaną 

Juszkevicziu Welionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny

kin “ •• 1.50
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terps*viszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Puikus aprasaymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeėzio vainos 1803 m. 40c
Palangos J uze “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 90c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rinaldina “ “ “ I1A0
NAUJAUSIS LIETUIVISZKAS SAPNINYKAS.

surinktas isz daugel svetfmtautiszku sapni- 
nvku ir sredytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų Ir paslapcziu 
kokias senovės žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateites—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke................................................................. 75c.
Apdarytas..................................................... $1 oo

Talmudas* židu *• “ 10c
Waiku knygel® su abrozelais “ 30c
Žiponas bei £ipone 25c.
Wi*oki abrozdelei in knygas 5c
Abroza* Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, dideli* ir labai puikus; Masko- 
lus puota priesz jy ant kėlu 30o

Abrozas “Kražių skerdynes’ perstato kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
ežios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai
dells. Preke „ 50c

o su prisiuntimu ,, 60c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PANSKICH 17.00
ANIOL STRČz.. Zbidr Modldv i Piežni služfcy 

dla dusz pobožnyetr (z dodatkiem nieszporčv 
i pieini lacihskich). Zavlera blizko 650 Štro
me vyraznego druku na pięknym papierze, 
vydanie dlaobojga pini; opravne v morocco 
ak6rk{, vyztacane brzegi ze zloconym tytuii - 
kem; cena................................................ 96c

Ta sama opravna v morocco įkurkf. vyzlacane 
brzegi. ze zloconym tytulikem, okuta i ze za

mkiem................................................. • 1 25
CICHA LZA. Zbior ModMv, 1 Piežm siuž^cy dla 

dusz pobožnych (IVydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpor6w i ptažni iacihskich. Za- 
wier* bli?ko660 stronnic vyraznego druku 
napieknym papierze, —Opravne w morocco 

skonte, vyzlacane brzegl. ze zloconym tytul 1- 
kiem Cena................................................96c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modWw 1 piežni, 
služfcy dla dusz pobožnych. (Wydanie dla 
nežczyzn). Z dodatkiem nieszporov i piežni 
laci&sKich. Zawiera blizko 660 stronnlc vyra
znego druku n* pifknym papierze, opravne 
v morocco skčrkg, vyzlacane brzegi ze zlooo- 
nym tytulikiem.......................... . . 95c
sama opravna w morocco skčrse, vyziacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem...............11.26
VYBOREK ........................................... po 40c t 66c

KABALA czyli odkrycie tajemnic przyizložci 
ta pomoca kart. (Dla zabawy i rozry vkl) 

Cena * „ 10c

Z ZZ ‘ po SPAUDOS
NAUJAUS1S LJETUWISZKAS

SAPNINYKAS
Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 

svetinHautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka,
SU 310 A I S Z K I Ū A B ROŽELIŲ.

Geriausei iszguldo visokius sapnus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali ‘ Teipogi apraszo planietas ir paslaptis, kokias se

novės žmones vartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 75c.

Į______ 1 “ apdaryto .. $1.00.

NAUJAU LIETUVVISZKA

Saliuna ir Restauracija,
Kur užlaiko geriausius geri- 

mus:
J —SZALTA ALAUS,

’’4 SENIAUSIAS ARIELKOS, 
'v LIKIERIt 8,
t < VYNUS ir tC

' Pietus duo<i* už 15 centu ir
da prie to gera stiklą alaus, 

a j Ant atalo visada randasi ge-
/V n i ras užkandis.

St. Szimkus,
51 E. Taylor st., Chicago.

 (2S-•)•

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO.

Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo tai: sialta 
Alų, seniausia Degtinis, \Vyna, Likiertus ir kwe- 
penezius Cigarus, teipogi ir Biljarti* Uel zabovo*.

Užprašiau wisus lietuvius stsilankytie.
Kasp. Majauskas. (15—12).

NAUJA 
LENKISZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972 31st St. kerte Ulman.

Apžiūrėta daugybe visokiu gy
dyklų naminiu ir importavotu. 
Receptai diena ir nakty, yra laz
duodami koatsargieusei.Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie in aptieka per telefoną 
už dyka. Teipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
VVistein no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards 848.

RIPA-N-S

The modern Stand
ard Family Medi
cina : Cures the

ills of humanity.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikia* Fotografija*, už tuziną tiktai

$2.00
Antvesellu ir kitokiu reikalu nujima l'otogr* 

fljas kopuikiausel.

$1800.00
0IVEN AWAV TO INVENT0RS.

$150.00 every month gi ve n svay to any one vho sp- 
plies through us for the most mentonous pa ten t during 
the month preceding

We aecure the best patente for our cllenta.

wish to inipre** upon the public the £act that

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIAL1NVENT10NS 
THAT Y1ELD FORTUNES,

MAY DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveiiimag 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

M. Wyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersei City, N. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Mi
liai, Likieriai ir t.t. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy
bia ruimu ant pasamdytų© dėl 
iietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
cziuM.

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

— ir —
uždėjau banka dėl užkav-olimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigu* no (6 ir augszcziau ir 
moku už juo* procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galiu* teip 

lygei gerai Ir pigei atliktie interesus pas 
sawo>žmogu. Ateikit ir persiludyklt

Uždėjau nauja banka ant užkavojitno gali sudėt 
pinigu* no |5 Ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES .

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
k* in Berilu* ir isz Berlino in Cnioaga.

Isziuntimas pinigu in sena, kraju. i
UWAGA:

Rublis................ .............531
Guldenas........... ............ 39f
Marka................. ........... *4

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant »Bridgeporto.

— NAUJAS — 
LIETUWISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer-

5 c*a* ave*

' * Užlaikau šviežia 
A X J bavarska Alų, ge-

T 14/1 riauiia* a
J ir seniau 11

'TLrl *ia* A-
A zzw flrti r |\ rielka*. J

'J, Wvna. JjOCL. 
M Likieriu*

ir puikiausius Ciga
rus.

pamatytis Ir to viso pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYT1E.

Gyvenu po nr. 825 St. Clair str.’
Clereland, O.

Turiu puikiausia Karcsema Isz iriau Ctarelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėry m u užlaikau

ir

JONAS ZAVVECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai espresmanai. Tes^- 
pogi užsiimaexpresysta perkrau- 

** 1 visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty,

• ___________ (*4-3)
KASPAR BARTKOWIAK,

Konstabelis Pavietavas.
IK NOTARY PUBLIC. 

| hszprowol* geriausei visokias prowas visuose 
soduose. Ktumoczyjs kalbose: lenkiszkoje, vo
ki* zk oje ir angelskole. Teipogi kolektsvojs pini
gu* už visokias skola*. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

“iauce-pan,” “ collsr-button,” “nutdock,’’ “j 
stopper, and * thousand other little things thal 
any one can find a way of improring; and these i 
inventions are the ones that bnng largest retum* 
suthor. Try to think ofsomething toinreat. ___ -j _ __

IT IS NOT S0 HARD AS IT SEEMS. j tymu ir pervažiojimu 
Patents taken out through n* receieespedal a >tice in — “ *

the “ National Recorder/' published at Washingaoo, 
D. C., which i* the oest newspaper published ir America 
in the interesu of inventors. We furnish a year's sub- 
scnption to thisjoumal, free of cost, to all our clieats. 
We also advertise,(reėof cost, the invention each month 
whkh wins our $150 prize, and hundreds of thouaaada 
of copies of the ‘‘National Recorder,“ cuntamtag a 
iketčh of the winner, and a description of bis ■ - 1 inrurr, 
vili be scattered throughout the United States aroong 
capttalists and manulacturers, thus bringing to tiksi* 
attentioa the meriu of the invention.

Al communication* regarded stnetly conhdcndaL
Addres*

JOHN WEDDERBURN & CO..
Solicitors of American and Foreign PitsstSi

618 F Street. N.W., 
80x385. Washington, D. C.

Kas užsiraszo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka už ja du 
dolieriu isz wirszaus, gauna szy

SAPNINYKA DOVANU.
Pinigus galite siųstie registrąvotose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziant mažiau kaip viena doliery, galite prisius- 
tie pacztinemis 2-centinemis arba 1-Gentinėmis markėmis.

Siųsdami pinigus -visada uždekite szitoky adresa:

JI. Olszewskis,
954 33rd st. CHICAGO, ILL.
Pirma Letuwiszka Kolionija 

po wardu uLietuwa“, 
GRANl) PRAIRIE, ARKANSAS.

■Kurioje jau apsipirkti 24 lietuviszkosfamilijps ir jau 10 lietu- 
viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczius ir pabudavojo lietuviszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
javai dera labai gausei, 
prietam auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros yigos, karszczip didelu nėra, sziiuma lyginasi su Chicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giri* ir be gi 
rios. Balkei ir lentos neiszsakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku ho $6 iki $8 už akra.
Mokasi |l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
_____  Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykitia in

163 Washiugtou St., Chicago, 111.
------ ARBA JN-----  

REDTSTIA „LIETUVA”, 
954 33rd Street.----------------------------------- ‘ Chieago. III.

Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

Ben. Hatowski
W ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS,

#ZIEGORELUS,
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
: k /uU'/SJ 527 S. Ganai ir Judd uliczios, |

CHICAGO, ILL. !
_ore)us, zK gonus ir kitokiu*

~ ŽKU&rįr aukrvnius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrvus ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencuguusdaro ant 
orderio.

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

“Elgin” ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

T KOBĘE .&.HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str. New York
142 Di Vision St. N. I,

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 
su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 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:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

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

... .užlaiko....

Erųaųiiel Gross,
73 Mott SL,

NEW YORK, N. Y.

Didelias Krautuwias Gėrimu.
su saliunykais. isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kliasos galiūnai Teipogi tur ge
ra pažinty su daugybia 1 etuwiu, su kuriais teislnglausei bizny weda ir pe\ Ui užpr«ro idant kiekvienas saliu nyks, pirktu gėrimus pas Emanuel Grose, o nesigrandys^ ,aa

yfa “‘P# kolektorium bravoro Shepiro ir Sunaus New Yorke kuris tai bra 
voras duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija ’ (10 2)

Wincentas Urbanskis,
Kontraktorius ant Pudawojimo J|amu.

879 33RD stCHICAGO.
^Visokius budinkus, ar tai mutinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto visadarba, koks tik 
pri® buda voimo namo gali rastis/ir padaro viską kb^eriausei ir 
teisingiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mislina budavotis, 
darytie kontrakta su juom, o busite užganedyti. \
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