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Isz užmarės
Susimusze trukiai Belgi

joje.
Isz Brussel, no 7 d. Spalio, 

danesza kad ne toli miesto VVav 
it susidaužė du trukiai geležiu 
kelio, 10 žhiogystu liko užmu- 
sztu ir 4 sužeistos. Paskesnes© 
žiniose isz vietos atsitikimo ra- 
szo, kad susidaužimas buvo dau<r O 
baisesnis, negu daneszta pirma 
syky. Dabar yra matoma, kad 18 
žnfogystu liko užmusztu ir ape 
25 yra basius sužeisti ir daugiau 
myriu terp j u yra laukiama. Su
sidaužimas invyko terp pasažie- 
rinio trūkio ir tavorinio. Inžinas 
t*worinio trūkio, uždavė in du 
karus pasažierinio trokio, kurie 
karai buwo pilni vyru ir moterų. 
Tie karai liko suversti in krūva 
ir treczias isz ju tapo užmestas 
antwirszau8 pirmųjų dvieju. Gel
bėtoju partija dirbo per nakty, 
iszimdami numirėlius ir sužeistus 
isz skidervu sudaužytu karu.

A ky veizdi j e nusi tra ukeneziu 
ant tolesnio laiko apsunkinimu 
reikalu siuntinystos, Britijoa 
Terpžeminis skvadronas laukia 
mieste Lemnos, visi artimame 
atokume no Dardaneles Inplau- 
kos.

Ape pasiprieszinimus prieplau
kų, po dabartinėmis apielinkybe- 
mis, nėra abelnai suprantama. Jo
kio atsukimo ne buvo duota ant 
klausimo Britijos ambassado- 
riaus Sir Philip Currie, užduoto 
tuojau po skerdynes, idant jam 
butu pavialyta atlankytie kalėji
mus, kuriuose apskunsti užmaisz- 
ta Armėnai yra uždaryti, ir pa- 
duotie ju atsiszaukimus interesa- 
vojanezioms europinėms val
džioms.

Isz Amerikos

Pavandenės.
Petersburg, 7 d. Spalio.

WladiwoStoko danesza, kad ga
lia Kugpjuczio ir pradžioje Rug
sėjo apigardose upiu Daubieehe, 
Ussuri, Lefu ir Ima, užplūdo ne
būta pavandene, kuri iszbuvo 
per kelias dienas. Wanduo apsė
mė namus, laukus, maskoliszkus 
ir kvniszkus kaimus, daug gv- 
venamu namu, melnycziu ir ki
tu būda vonių nunesze. Wanduo 
atėmė daug javu ir szieno. Puse 
galviju isznykę. Keliose vietose 
tapo sugadinti telegrafai ir kėlės 
geležinis Ussuryjiskas. Wanduo 
palengva nupuola. Diduma ble
des nėra galima aprokuotie, bet 
galima sprenstie jog yra didele.

Isz

Kiibiecziai vvartoja 
dinamitą.

Isz miesto Remedios ateina ži
nios, kad revoliucionieriai iszne- 
sze su dinamitu viena isz di
džiausiu tyltu geležinkelio Sagua 
laChica,provincijoje Santa Cela- 
ra.

Depesza isz Mantan danesza, 
kad kanuolias, iždą ir amunicija 
no sudaužyto kariszko laivo “Cri- 
stobal Colon”, iszgelbejo.

Baisi explozija VVilkes 
ibirre.

VVilkes Barre, Pą , 7 Spalio.— 
Panedelio vakare ape 5 adyna, 
kasykloje Dorrance, prigulinczio- 
je prie Lehigh Valley Coal Co., 
kuri yra sziaurvakarineje dalyje 
miesto, invyko baisi explozija. 
Ape 8 adyna iszeme 5 žmogystas 
baisei sužeistas. Tai buvo du ii»-’ 
žinieriai ir tris darbinykai.

Explozija invyko, kada iniinie-Į 
riai apžiurėjo no seno apleista ka
sykla, po vardu “Baltimore Sec- 
tion”. In skylia inejo 7 žmones su 
trimis darbinykais ungarais. Per 
12 minueziu, po ju inejimo invy
ko explozija teip didele, kad du 
inžinieriai Blanchiird ir Miller pra-

szka veikimą, yra per visus at
metama. i Daugiausei spėja, jog 
ten drebėjimas parėjo no ingriu- 
vimo iszkastu brustu, kasyklose 
anglių, nes pavirszius žemes, ne 
turėdamas tvirtos paramos isz 
apaezios, per savo sunkuma, tu
rėjo sugriutie.

Garlaivis nuskendo su 
" žmonėmis.

Isz Detroit, Mich., 9 Spalio, da- 
nesza, kad garlaivis, vardu “A- 

Į frica”, isz miesto Oven Sound, y- 
I ra nuskendias,kaip rodosi su visais 
buvusiais ant jo žmonėmis. Ant 
jo buvo tik vienuolika žmogystų. 
Kapitonai, jo pagelbinykas, du 
inžinieriai, du firemonai, du darbi- 
nykai, gaspadyne boto

lipsi) norėdamas užstotie tęva, 
liko parmusztas su pagaliu irdik- 
czei sumusztas.^ Kaip nekaip jis 
ins'gavo in vidų kabineto, kur nu
mirė ant 8 ad. 15 min. ryto. Bu
vo duota žinia w iri ausy bei ir po
licija aresztavojo 14 boatiniku, 
kurie dali va vo baiseme darbe. 
Kiti aresztai bus atlikti per die
na. Kapitonas Phillips buvo 50 
metu senas, o jo sūnūs 19 metu. 
Ju buweine yra mieste Burton 
Bay.

ir dar du

Prancūzai paėmę sostapy- 
lia Madagaskaro.

Isz Paryžiaus, 8 d. Spalio da- 
nestfa, kad Francuziszka kolum- 
na, kuri kariavo su sostapylia Ma
dagaskaro, 27 d. Rugsėjo apė
mė miestą Antanarivo, sostapy- 
liti Madagaskaro.

Karaliene su vyru ir pirmu mi
nistru iszbego in Abosistra. To
lesnes žinios ateina, kad Francu- 
zai pradėjo bambardiruotie drut- 
vietia Avasu, Taralatre. Dabar 
jau jos visai paimtos. Žinios ape 
paėmimą Antanarivo liko priim
to-. Paryžiuje su negirdėtų už
sidegimu.

KitaskerdyneKrikszczio- 
niu.

Isz miešti* Trebizond, Armėni
joje, danesza 9 d. Spalio.— Asz- 
trus susirėmimas terp Turku ir 
Aimeuu invyko cze vakar diena. 
Daug Armėnu iazpjautu. Turkai 
buwo apsiginklavia ir mažas 
•skaitlius kariumenes buwo sykiu. 
Kareiviai neprisidėjo nei biskio 
dėl apginimo Armėnu, bet po tei
sybei jie dar eme dalyba toje 
sherdyneje ir rubavojime Armė
nu.

Toliau, ta paezia diena, dane
sza isz Konstantinopoliaus, sos- 
tapyles Turkijos, kad reprezen
tantai szesziu galingu vieszpa- 
tyseziu dar laukia galutinio atse
kimo ant savo klausimo, paduo
to Turkijos valdžiai, kaslink isz- 
teisinimo skerdimo Armėnu ir 
davimo jiems palengvinimu ar- 
D. reformos. Bet Turkai, kaip 
rouosi, savo szvelnumais ir pri- 
sigerinimais prie siuntiniu, nori 
užwilkintie atsakima, kol ant ga
lo, netekus kantrybes, galime su

su

Tauta isz mirszta n Ii.
Žinoma yra no seno, jog su laip

sniu pletimos europiszkos civili
zacijos visokiose dalyse svieto, 
vietiniai gyventojai, ne užken- 
czianti susiedystes su baltaisiais 
žmonėmis laipsningai mirszta ir 
regimai, netolima yra galutine 
prapultis gentes, kita syk tiras- 
tai apgyvenusios žemius, užeitas 
per Europieczius. Prie visai jau 
isznykstancziu priguli viena gi
mine indijoniszka “Fuduru”, gy- 
venanty Molinuosiuose kalnuose. 
Atletiszko sudėjimo kūno, Atsa- 
kancziu rišu veido, su ilgais vil- 
niuojancziais plaukais. Fudarei 
pagal nekuriu etnografu padavi
mus, paeina noceltu; pagal kitu, 
no pirmtakunu rymiszku, nes pa- 
naszumas ju in typa europiecziu 
yra visai aiszkus. Pagal tebesan 
ežius terp Fudaru padavimus, jie 
kada gyvendavo Lomose Indijos, 
isz kur juos iszvijo in kalnus ga
lingas karalius Ravana. Kiek tas 
padavimas yra teisingas, sunku 
nusprenstie. Fudarai savo kalba 
ir paproeziais labai skiriasi no gi
miniu, apgyvenusiu Indija. J u 
veidai primena veidus žmonių 
kaukaziszkos veisles ir nekurie 
mokslincziai dasimislina, buk Fu
darai buvo potomkais Grecijos 
kareiviu Alexandro Macedonisz- 
ko, kurie atbuvo su juom garbiu 
ga keliouia in Indija. Pirm užka
riavimo Indijos per Ąnglijonus, 
ta tauta gyveno visai laukineme 
padėjime. Jos tikėjimas nėra ge
rai isztirtas ligszio laiko. Žinoma 
tiktai, jog Fudarai ne apkenezia 
melagystes ir turi szventinyczia 
ant garbes teisybes, tai yra Feri- 
ri. Fudarai mirszta teip greitai, 
kad 1881 m., Melinuosiuse kal
nuose gyveno tiktai 750 žmonių 
tos gentes.

Garlaivis “Africa” 
“Severu” isz Toronto, 
nedelio nakty isz Oven. Kad jie 
buvo 20 myliu no Cove Salos, jie 
turėjo kova su audromis ir gar
laivis atsitraukė no bendrystes

I Severn’o. Kada paskutiny syky 
| Africa buvo matytas no Severn, 
tai jis sunkei judėjo ir greit iszny- 
ko isz akiu. Ant galo Severn pri- 

LllikC pilNCS UOS pi <> Žll |,uwo jn pukraszczius salos Loyal, 
wo wisa gimine- J

Nev Jersey valsteje ant kran 
to upes gyveno naszle Grenk- 
wist su trejatu vaiku—du wai- 
kucziai 12 ir 13 metu ir mergaite o
8 metu. Pastarose dienose vai
kai nuėjo su motina ant upes gau- 
ditie žuvu.

Motina atsisėdo pausmyje ir 
užsiėmė savo ranku darbu. Tuo 
laiku mergaite insižiurejo in ei- 
nanezius pro szaly laivus, pasly 
do ir inpuole in vandeny. Ma
žesnis brolis norėjo ja sulaikyti© 
ir griebe jai už rankos; bet jos 
ne sulaikė ir pats inkrito. Mares
nis brolis mėtėsi paskui juos ir 
teipgi nuskendo. Kol motina da- 
szauke pagelbos jau buvo per 
vėlu.

Kaip vaikus isztrauke ant kran
to jau jie nebuvo gyvi. Nelai
mingu motina, dažinojusi, atbėgo 
ant kranto upes ir pamaeziusi sa
vo vaikus n© gyvus, puolė, ant 
žemes ir mirė isz priežasties spro
gimo szirdies.

ra mislijama, isz priežasties, kad 
“fair bosis” uždege žibury toje 
senoje skylėje. Kuriuos užgriuvo 
po žeme, tu jieszkojn per wi«a ; 
nakty bet negalėjo rasti©. IVieim* ■ 
inžinierius numirė pusnaktyje no 
žaizdų.

ir skuner 
iszejo pa

j Africa visai pražuvo. Žmones no 
to garlaivio buvo iszgelbeti per 
nekerius žvejus iszbuvia 20 ady- 
nu senintuose laivo. Liekanos A- 
frikos tapo pergabentos ant sa
los.

tai netekus kantrybes, galime 
Įauktie - kitokio pasielgimo 
jais.

Del sulaikimo kraujo.
Kaipo geriausi būda, dėl sulai- 

kimo smarkei beganezto isz žaiz 
dos kraujo, daktaras. Paszkoff 
rodija detie pelenus no sviežei 
sudegintos drobes arba no bovel
ninio audeklo. Pelenai užbarstyti 
ant žaizdos užkemsza ja, padary
dami ant jos szasza, po kuriom 
žaizda greitai gyja. Toki pele
nai neturi savyje jokiu kenkeneziu 
inturu, ne daduoda karszczio anei 
jokiu bledingumu ir yra verta ju 
naudotis, ne galint gautie gydi- 
tojaus, o szmotelis drobes arba 
perkelio, visada yra gaunamas.

Drebėjimas žemes Illi- 
nois’e.

VVenona, III., 7 Spalio. — Gy
ventojai miestelio VVenona bu
vo labai iszgasdyti drebejimu že
mes panedelio ryto. Drebėjimas 
prasidėjo ape puse antros adynos 
ir prasidėjo su baisium dundėjimu 
ir szniokimu, kad iszbudino visus 
gyventojus. Po keliu minutu pra
sidėjo drebėjimas. Ant dvieju ar 
trijų minueziu nustojo ir vrel u- 
že ir dundėjo. Potam isz naujo 
pradėjo drebetie ir tas drebėjimas 
buvo teip didelis, kad net indai 
nukritinejo no lentynų. Daug 
žmonių iszbego Ant gatvių ir ne- 
kuriose vietose buvo girdetie 
verksmas moteryszkiu, idant duo
tu apsauga ji ma. Drebėjimas ten- 
gesibeveik per adyna laiko, kol 
ant galo nustojo. Žmonis teip 
buvo iszgazdyti, kad nebejo gul- 
tie iki dienai. Drebėjimas buwo 
teip didelis, kad daug bledes pa
dare, labjausei mainose, kur tapo 
akmenai no virszaus suversti in 
skyles. Nėra vylties ar atsiras 
nors viena kasykla, kuri ne turė
tu ape $200 ar $300 bledes ant 
pataisimu.

Teori a ape sujudinima virszu- 
tinio žemes kiavalo per vulkani-

Drato ir winiudirbtuwias 
uždare.

Findlay, O., 6 d. Spalio.— The 
Salem Wire-nail dirbtuves mie
stuose Salem in Findlay szendien 
liko uždarytos ant neaprubežiuo- 
to laiko. VValdonai saka, kad jie 
turi perdaug pridirbto tavoro ir 
darbai ne pradės eitie, kol tik ne- 
iszsibaiga produktai. V/ienok vie
tiniai prekikai sako, kad pervir- 
szinimas iszdirbimo aut reikala
vimu paein isz priežasties pagerė
jimo ir pabrangimo vyniu. Me
tus atgal kege vyniu buvo po 90 
cent., o szimet jos kasztuoja $2 
ir 50c. Pagal szita prekia, ama- 
tnikai perka vinys tiktai tada, 
kada jiem neatbūtinai reikia. Ne 
galėdami daug parduotie, preki
kai ne ima ju daug in savo krau
tu wias, o per tai visas ta voras 
turi būtie rankose fabrikantu. Pa
gal nauju susidėjimu dalyku isx- 
dirbejai dratu ir vyniu gauna 
proga dėl pakėlimo prekes ant 
tiek, kokia dabar yra nedaleidžia- 
ma.— Wienok isz to viso matyt, 
kad tos dirbtuves ilgai nestovės.

Isz Pittstono, Pa.
30 Rugsėjo buvo Pittstone, 

Pa. Iietuwiszkas teatras, kurs 
nusisekė labai gerai, nes aktoriai 
Pittstono Lietuviszkos Teatra- 
liszkos Draugystes atliko sawo už
duotie daug geriau, nekaipo kas 
isz musu galėjo tikėtis. Džiaug
smas mus ima matant, kad Lie
tuviai eina augsztyn ir teip pui- 
kei gal jau pasirodytie ant scenos. 
Nekurie isz aktorių teip puikei 
atliko savorolias, kad ir didžiau
siam mieste ir priesž apszvies- 
tesnia publika nebutu gėdos pa
sirodytie. Garbe ir padekawone 
guodotinam Pittstono klebonui, 
kun. Zlotorzynskui, kurs savo 
rūpestinga storonia ir pinigais 
prisideda prie tokiu naudingu da
lyku.

Garbe ir padekawone priguli 
Pittstono Lietuviszkai Teatra-, 
liszkai Draugystei kartu ir d-rui 
S., kurs parasze teatraliszka vei
kalą ir kartu su aktoriais Pittsto
no Teatraliszkos Draugystes atli
ko. P1TT. PaRAPIJONAS.

Jy gaude per 13 metu.
Lincoln, Neb., 4 Spalio.— Sze- 

rifas isz Oskaloosa, Kan., buvo 
mieste Lincoln dėl su gavimo Jim 
Daugherty, vieszkeliu vagies ir 
iszlaužcjo banku už daug prasi
žengimu. Szerifas buvo ant Dou- 
gherty pėdsako per 13 metu, kol 
ant galo jy paėmė mieste Falls 
City. Doughertyo prasižengimas 
yra rubavojimas, kuris tapo in 
vykdintas 1882 m. mieste Nor- 
tonville, jis buvo nužiūrėtas 
laike rubavojimo su jo partneriu. 
Sargas perszove partnery ant 
vietos. Daugherty buvo uždary
tas, bet potam pabėgo. Pirm szi- 
to mėginimo rubavotie, jie buvo 
aprubavoja sztora ant $1400. Dau 
gherty buvo tuos pinigus pakavo- 
jas pirma pabėgimo. Buvo 
skirta $2000 už jo pagavima.

pa

szaliniu altorių po vardu Szvento 
Mykolo Archaniuolo, ant kurio 
yra daili figūra i n taisyta kasztu 
Szv. Mykolo Draug. Tegul bus 
už tai Szven. Mykolo Draugystei 
garbe ir užpelnąs pas Dievą, o 
pas parapijonus pagyra ir padėka. 
Teipgi 19 d. Lapkriczio laikys 
Szv. Traices Draugyste didely 
balių ir uždarby* paszvias ant in- 
taisymo monstracijos inbažnyczia, 
nors jie jau intaise in Didiji Alto
rių puiku Szv. Traices abroza — 
tai vėl pagirtinas ir garbes ver
tas darbas! Ant galu galo turiu 
pridurti©, jog didžiausia beda ir 
nelaime pas mus yra ta prakeik
ta bedarbe, kuri jau visiem iki 
kaului daede. Laukiame ir laukia 
me geresniu laiku, ale sulauktie 
negalime. Pagaliaus ir stoka lie
taus prisidėjo prie padidinimo 
tos bedarbes, nes netik kad žmo
nes, gy venantiejie ant kalno ne
turi vandens atsigertie, isz prie
žasties iszdžiuvimo Crystal ’ 
Spring Water Co. rezervuaro, ale 
ir brekeriai dėl stokos vandens 
negali dirbtie. Laukime visi isz- 
sižioja smarkaus lietaus. Sziuom 
tarpu bus gana, toliaus daugiau 
papiesziu. Wietinis.

Willkes Barre, Pa.
29id. Rugsėjo atsilaikė 

mus lietuviszkoje Sz. Traices 
bažnyczioje iszkilmingi atlaidai 
Szv. Mikolo Archaniolo. Wiskas 
buvo teip, kaip Lietuvoje kad 
yra daroma per atlaidus. Isz 
vakaro buvo miszparai su isz- 
statymu Szvencziausio Sakra
mento. Teipgi Draugyste, kuri 
neszioja Szv. Mikolo Arak. var
dą ėjo in spaviedy, o per suma 
ėjo su ženklais visi josios sanariai 
prie Szvencziausio. Suma giedo
jo prie įstatyto Szvencziausio Sa
kramento vietinis probaszczius; 
pamoksta pripuolanti tai szventei 
pasakė kun. A. Burba, o per an
trus miszparus, kuriuos laike 
kun. A. Burba, kun. J. Zloto- 
rzynskas pasakė gražu pamoksta. 
Svieto ant atlaidų buvo prisi- 
rinkia daugybe, kad net bažny
czioje netilpo ir daugelis turėjo 
melstis ant szventoriaus. Ant

1U n Į galo turiu užminti e, jog mes sa-
ant boato negywas. Sūnūs Phil-1 vo bažnyczioje turime viena isz

Smertis už nuleidimą 
wazmos-

North Tonavanda, N.Y. 7 Spa
lio.—Cze tapo padaryta dviguba 
žmogžudyste ant doku P. W. 
Scribner’io anksti ryta ape 14 
žmogystų tapo aresztavota ir pa- 
jieszkojitnai kitu da traukiasi.

Netrukus po pusnakezio kapito
nas Phillips no boato “Jennie 
Graft” ir jo sūnūs no boato “May” 
pradėjo loduotie savo boatus su 
“medžio medega” dėl pervežimo 
už pigesnis prekia. Kiti boatini
kai, kurie ne apsiėmė vežtie už 
prekia, kokia jiems davė Scrib- 
nėr, nuėjo ia vieta, kur lodavo 
tous boatus ir norėjo periszkaditie. 
Phillips isztrauke revolvery ir 
szove per galvas būrio, tur būt, 
norėdamas juos pagazditie. Tada 
nežinomas isz būrio szove tris 
sykius in Phillips’a ir jis krito

pas

Ar girdėjote dywus!
Baczkauskas paskutineme nr. 

savo aulo pasakė, kad in jy ra- 
sze isz Montreal, Ark. nekokis 
John Shulav. kad tame sodžiuky- 
je sergant žmtnes drugiais ir 
karsztligems. Pagal jo nuomonia, 
kad jeigu viename tokeme so- 
džiukyje kas apsirgo,* tai jau da
bar turi kenkt visai Arkanso val
stijai, ir mat, kaip papratias, gaz- 
dina žmonis no lietuwiszku kolio- 
niju. Isz to pasirodo, jog Bacz
kauskas su savo protu yra neisz- 
mitingesnis už puskvaily.

Sodžiukas Montreal randasi pa
viete Sabastian, tai yra paezeme 
vakarineme kraszte Arkanso ant 
rubežiaus Indian Territory, o lie
tuviszkos kolionijos stovi pavie
te Prairie, rytineme kraszte Ar
kanso; isz lietuviszku kolioniju 
in Montreal yra net 256 mylios, 
na, ir kas ten Lietuviams yra gal
von, jeigu kur kas už trijų szim- 
tu myliu apsirgo?

Tai pagal nuomonia tokio Ba- 
czkauskapalaikio iszeina teip: 
kad jeigu koke liga pasikeltu m. 
Brooklyno, tai jau taje paeze li
ga turėtu sirgtie ir miestas Bufa- 
lo—už tai kad abudu tie miestai 
randasi toje paezioje Nev Yorko 
valsteje? Oi kas Buffalui yra gal
von ka tenai Brooklyne, už 400 
myliu kas serga; tegul sau serga, 
jam už tai galvos ne skauda.

Teip ir lietuviszkoms kolioni- 
joms, kas joms galvon, Ra tenai, 
kur už 300 myliu, kokeme so- 
džiukyje Montreal, kas apsirgo. 
Tegul sau ten serga, abrle pas juos 
niekas neserga, tai aeziui Dievui. 
Ugi, .delko szymet Chicagos 
žmones serga ir mirszta drugiais 
ir tifusais? Argai pasakysi, kad ir 
cze yra Arkansas kaltu?—

Balius! Balins!
Brooklyne naujoji parapija Sz. 

Marijos Panos rengia didely bal u, 
kuris bus subatoje, 26 d. Spaliu, 
saleje po nr. 93 Grand st. Prasi
dės 7 adyna vakare ir trauksis 
per visa nakty. Inženga vyro su 
moteria tiktai 25 centai. Grajys 
tikra lietuviszka muzika ir bus 
gražiausis lietuviszkas pasilinks
minimas. Po baliui bus parapijos 
mitingas, ant kurio bus aprokuo- 
ta nauda baliaus ir nutarimas ape 
pirkimą lietuviszkos bažnyczios. 
Wisi geri Lietuviai ir Lietuvai
tes szirdingai yra užpraszomi at- 
silankytie dėl labo musu jaunos 
parapijos. Komitetas. (19-10
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Isz Chicagos
Dr-te Sim. Daukanto au

ga.
Simano Daukanto yraDr-te

bevveik jauniausia isz. lietuvisz- 
ku draugyseziu Chicagoje, bet 

' skaitliumi savvo sąnariu jau pasi
veja seniausias czionyksztias 
draugystias ir galbūt netrukus 
praaugs jais visas.

Nedelioje, 6 Spaliu, minėta 
draugyste laike savvo prieszmeti- 
ny susirinkimą, ant kurio buvvo 
aprokuota inejimai ir iszdavvimai 
isz praeito teatro, rinkimas nau
jos administracijos aut ateinan- 

• ežiu metu, galutinis i 
m a s konstitucijos ir kiti 
reikalai tapo atlikti.

Ant teatro inplauke 
Dr-tes............................

Iszdavvimai teatro isz- 
nesza..............................

Lieka Dr-tei pelno.. $145.19
O da keli dolieriai turi sygryž- 

tie in iždą už parduotus tikietus, 
tai giyno pelno draugyste turi 
isz savvo pirmutinio teatro pusan
tro sziihto dolieriu.

Nauja administracija tapo ap
rinkta isz sekaneziu ukesu: Jo
nas Aleksandraviczius preziden
tu ant antro meto; Jonas Kole- 
sinskas wice-prezidentu ant antro 
meto; Kazimieras Pocius sekre- 
kretorium protokolu ant treczio 
meto; Iz. Nausėda sekretorium fi- 
nans. ant pirmo meto; A. 01- 
szevvskis kasierium ant pirmo 
meto; globėjai iždo: J. Gurins- 
kas,ant atro meto, K. Klusevviezius 
ir J. Petrauskas ant pirmo meto 
vvaldonais (marszalkoms) J. 
Szedbaras ir K. Czikinskas ant 
pirmo meto;knygiais J.' Dichavi- 
czius ant treczio meto ir Fr. 
Serafinąvviezius ant pirmo meto.

Konstitucija su pataisimais ta
po galutinai apsvvarstyta ir jai! 
yra po spauda.

Teipogi tapo nutarta apvvaik- 
szcziotie iszkilmingai diena užgi
mimo Simano Daukanto, kuri 
pripuola 28 d. Spaliu. Bet kad 
tą diena pripuola panedelyje, 
sziokioje dienoje, už tai bus ap- 
vvaikszcziota pirmoje po tai die
nai nedelioje, tai yra 3 d. Lapkri- 
czio. Apvvaikszcziojimas bus su
rengtas bažnytinėje saleje, ant 
kurio bus tautiszkos kalbos, de- 
klemacijos, dainos su muzika ir 
tl..

Ta paezia diena ant susirinki 
mo prisirasze 6. nauji sanariai 
prie draugystes. Tikrai nėra 
mums žinoma, bet jau rodosi kad 
Dr-te Simano Daukanto turės isz 
viso sąnariu in 80.

Ant galo vvisa Draugyste ap
rinko vvienbalsiai sau už organa 
laikraszty “Lietuva”, ant užlai
kymo kurio, kiekvvienas sąnarys 
mokės in Dr-tes iždą po 25 cen-

apsvarty-
i swarbu8

in iždą 
$392.65

$247.46

tus kas bertainys metu, arba po 
$1 ant metu; o draugyste teipgi 
kas bertainys metu iszmokes tuos 
pinigus redakcijai. Laikrasztis 
“Lietuva” no szios dienos pastoja 
organu Dr-tes Simano Daukanto 
ir visokius tos draugystes apgar
sinimus, nutarimus ir kitokius 
straipsnius; link labo draugystes 
reikalingus, talpins už dyka. 
Teipogi no szios dienos kiekvvie
nas sąnarys, kuris padavve redak
cijai savvo adresa, gaus “Lietu
va” kas subata in savvo namus. 
Adresai administracijos talpiais 
kiekvviename “Lietuvos” nume
ryje, idant sąnarys turėdamas ko
ky reikalą m draugystia žinotu 
kur atsiszauktie.

Draugyste Simano Daukanto 
yra da labai jauna, nes 13 atei- 
nanezio menesio bus jai da tik 
du metai no užsidejimo, o kaip 
pažiurome in jos stowy, tai jau 
dasivveja vvisas kitas, net ir seniau
sias draugystias ir yra viltis, kad 
pralenks jais vvisas. ■ Kaip 
jau minėjome, sąnariu turi in 80, 
pinigu ižde, tikrai nežinome, bet 
rodžias turėjo szimta dolieriu su 
vvirszum, o isz teatro inplauke in 
iždą ant pusantro szimto, tai jau 
turės in pustreczio szimto dol., 
arba daugiau. Knygynas teipgi 
yra vvertas in szimta dol.. o sana
riai kasdien dauginasi. Delko dau
ginasi? Dėlto, kad Draugystėje 
S.Daukan. sąnarys turi dvviejopa 
nauda kaip vvisose kitose drau
gystėse. Kitose draugystėse vvi
sa nauda sąnariu, kad laike ligos 
gauna 5 dolierius ant nedėlios ir 
posmertines po $1 no sąnario; o 
czionai netiktai gauna 
paszelpa ligoje ir posvjertinia, bet 
da gauna isz knygyno skaitytie 
vvisokias knygas ir laikraszczius 
už dyka ir kiekvvienas gauna laik
raszty “Lietuva” kas subata in 
savvo namus teipgi kaip už dyka, 
nes ant to iszmoka per meta in 
draugystia -tiktai 4 kvoterius. 
Prie tam kiekvvienas jaunas vy- 
ras turi cze proga miklintis kal
bose, miklintis prie teatru ir ki
tokiose parodose, o kada drau
gyste ingys didesnias spėkas, tai 
galbūt insteigs savvo locna mok- 
slainia, kur ir nemokanezius gą- 
les pramokyt raszyt ir skaityt. 
Cze prigulėdamas kiekvienassmar- 
kesnis vvyras, gali apsiszvviestie, 
prasilavvintie ir ingytie nekiek 
inteligentnumo, o kitose drau- 
gystese — paszelpa ligoje ir pa- 
grebas,—taivviskas.

Dr teje Sim. Daukanto yra to- 
ke pat paszelpa ligoje, kaip ir 
kitose draugystėse, toke pat po- 
smertine, kaip ir kitose, o nauda 
dvvasiszka yra didele, ir da tuom 
kart instojimas yra labai * pigus, 
tik $1. Bet toks pigus neilgai bus, 
— kaip tik konstitucija iszeis 
jsz po spaudos, instojimas bus 
mokamas lygiai, kaip kitose 
draugystėse.

Užtaigi broliai mieli, matyda
mi nauda Dr-tes S. Daukanto isz 
szio trumpo apraszymo, matyda
mi, kad instojimas yra da pigus, 
tai nelaukite ilgai, bet ant pirmo 
mitingo, kada bus garsytas, atei
kit ir prisiraszykit, nes jau gal 
būt bus paskutinis mitingas su 
tokiu pigum i natoj i m u, o toliau 
pabrangs, už tai pasiskubinkit 
prisiraszytie, o džiaugsitės, 
galėsite vvadintis sąnariais 
kios garbingos draugystes.

Lea-

Baisus rubawojimas.
Panedelio vakare, penki apsili- 

czinavia rubaunikai užpuolė ant 
karo North Shore elektrikines li
nijos, kada karas ėjo isz Argile 
Parko in Edgevvater. Tai buvo*

------------------------- —--------------------
Kaslink uždarymo šaita

nu nedeliomis.
No 5 d. Kovo 1894 metu, Chi

cagoje užsidėjo tokia Lyga arba 
Susivienijimas po vardu: “The 
International Observance
gu^’, -kurios siekiu yra dažiure- 
tie, idant butu iszpildyti istatai 
vieszpatystes. Dabar ta lyga at
kreipė savo atyda ant miesto 
Chicagos. — Walstijoje Illinois 
seniai jau yra istatas, kaslink už 
darymo saliunu nedeldieniais, 
bet tas istatas pasiliko įstatu tik 
ant knygų, o nieks jo ne pildo 
ir beveik buvo užmirsztas. 
Kada G. B. Sviftas leke ant 
urėdo Mayoro miesto, jis buvo 
mislinias priverstie saliunikus 
būtie paklusnais tiems įstatams. 
Bet jis sutiko daug priesziniku ir 
davė pakaju ir viskas liko po 
senovei. Taigi dabar užsiėmė 
perkratinejimu tu dalyku, ana 
Lyga po vardu “The Internatiol liczinavia vyrai užlipo ant pri- 
Observance League”.

Laike savo tirinejimu ta Ly- isz ranku motormano rankena irat- 
ga užklausė . Mayoro Svifto, sukdami in jyrevolvery nedave 
delko vaistės istatai nėra isz- nieko szneketie. Užpakalyje kiti 
pildomi kaslink uždarymo saliu- tris isz ju suėmė konduktory Os- 
nu nedeldieniais. Sviftas neži-1 born. Wienas isz ju isztrauke 
nodamas ka atsakytie, pasakė, peily ir isz sykio nukirto szniura 
jog tai buvo pavesta policijai, no kartės ir karte pasileido in 
Potam užklausė vyriausio post- augszta žvangindama po drata. 
masterio Hessingo, kuris yra Dabar jau jokiu budu negalėjo 
vokietis. Hessingas užpyko už paleistie in bėgy karo ir dasigau- 
priminima jam tokiu dalyku ir tie in vieta apsaugojimo. Wis tai 
atsake: “Delko tai? jeigu jus paėmė laiko nedaugiau kaip 10 
mėginsite darytie panaszius da
lykus, tai asz pasiimsiu pagaly 
priesz jumis. Ar jus nežinote, 
kad “byrąs” jau no seno yra 
mieliausiu paproeziu Amerikos 
Wokiecziu gertie nedeldieniais!”

Ir teip jie turėjo daug visokiu 
prieszginiavimu kaslink uždari
nio saliunu nedeliomis, kol iszty- 
re isz pamato visa stovy dalyku.

Dabar, kad ta Lyga viską isz 
tyre ir suprato, ant kokios puses 
kas kreipiasi ir kas yra didžiausiu 
kaltinyku tame dalyke, 
pradės, dirbtie ant Istatimisz- 
ko pamato. Jie žada pradetie ko 
va jau ateinanezia nedelia. Jie 
atranda įstatuose, jo^ 
kaipo virszinykas miesto, 
iszpildytie istatus valstijos, o 
jeigu kas jam perdaug prieszin-

veriu, o prie to dar, ir kitas ka
ras netrūkias turėjo pributie. 
VVadovas davė signalą ir jie visi 
pranyko tamsenybese. Isz pasa- 
žieriu tapo sužeisti:

Thomui Nisbet’u perszove koja 
po 8 adynos vakare ir tamsiąu-l A- E- M estmanui iszmusze ketu-
šioje vietoje miszko. Jokio karo 
ne buvo matyt nei isz vieno galo. 
Ten ne buvo jokios žmogystos ap
link, atmetus tik aštuoniolika 
pasažyriu, kurie buvo kare.

Motormanas pamate kokia juo
da štowyla pagal wežias. Jis 
greit užsuko elektriką ir sustab
dė kara. Stovintis pagal trekiaa 
žmogus, dar kasžinko lauke. Tada 
konduktorius pasakė: “Eik szia, 
lipk in kara”. Su bjauriais keiks
mais žmogus priėjo prie platfor
mos, sakidamas: “Mėsiniipsime”.

Ant jo weido buvo liczina. 
Rankose jis laike du revolverius. 
Tuom paežiu laiku du riebus, apsi-

szakines platformos ir isztrauke

kad
to-

Liuosos Lekcijos.
Akademija mokslo • Chicago- 

je duos lekcijas dėl žmonijos Lin
coln Parke už dyka, kurios jau 
prasidėjo nepereitos Seredos. Dr. 
George W. Hough atidarys kur
są jau teip vadinamu “Nebular 
Hypotesis”, ir kalbės ape pradžia 
svvieto. 17 d. Spalio, Dr. D. C. 
Farrington isz Columbian Muse- 
um kalbės ape vvidurius žemes. 
24 d. Spalio Henry W. Nichols 
duos lekcijas ape fiziszka augima 
žemes lukszto (kiavaio) ir vir- 
szaus. 31 d. Spalio tas pats vy
ras kalbės ape “augima kalnu” 
ir 7 d. Lapkriczio ape “Skulptū
ra žemes”.

sekundu. Pasažyriai nieko ne ma
te, ka vagis lauke veike, o tik 
gailėjosi, kad juos trukdo kelio
nėje.

Netrukus, atsidarė duris ir isz 
abieju galu karo, insigrudo in vi
dų rubaunikai s baisiomis lyczy- 
nomis. Kiekvienas isz ju laike 
rankose revolvery, gatava dėl 
szovimo.

“Pakelkite rankas”! suriko 
keikdamas vadovas, didžiausis 
už visus. Jo grubijoniszkumas, 
juodi, iszdrykia isz po nuluzgu- 
sios plaozios. skribeles, plaukai 
darė jy da baisesniu dėl regėtoju. 
Kurie snaude, dabar visi jau at- 

Mavoras. I sibudo ir moteriszkes pradėjo 
turi verktie.

Kokis Wcstman turėjo rankose 
sunkia lazda, ir insigriovus va- 

tusi, tai gali pasinaudotie kariu- Igiams pusėtinai atsikėlė, kaipo 
menes dėl atlikimo savo prigul- Į norėdamas su jaja musztie. Bet 
myseziu, bet istatai turi būtie 
įstatais, o ne pasakomis ant kny
gų. Jie atrado įstatuose, jog sa 
liuninkas, už laužimą įstatytu tie
su, turi būtie nubaustas lig $200. 
Jie atranda, kad istatai teip yra 
geri, jog nieks negali ju aplenk- 
tie ne isz kokios puses, jeigu kas 
priverstu juos iszpildytie.”

Cze galima da primintie, jog 
isz priežasties International Ob- 
servance Lygos, jau’peseita vasa
ra buvo keletas aresztavojimu 
už laužimo istatu ape uždarima 
saliunu nedeliomis ir daugelis 
užmokėjo koras. Teipgi buvo a- 
resztavojimai už visokius grajus 
isz pinigu; bet vis tai nieko ne
gelbėjo. Dėlto dabar Internatio
nal Observance Lyga pasiryžo nu 
sitvertie už gilesnes szaknies ir 
galime tikėtis kada nors pamaty- 
tie gražia szventia nedeldieniais. 
Pasiklausisime kas bus toliaus.

Szicze seka suraszas uredninku 
ir direktorių tos Organizacijos:

Dr. Albert G. Beebe, Prezi
dentas; Maria E. Cook, Wice- 
prezidentas; W. W. Clark, se
kretorius ir iždinykas. Direkto
riai: Mrs. Auna Calldvell, Dr. 
A. J. Confield, E. J. Decker, 
John Northern, Bishop Foliovs, 
Rev. J. W; Fifield, Rev. E. P. 
Goodvin, Rev. Lee M. Heilman, 
Rev. J. R. A. Hennry, Rev. P. 
S. Henson, Mrs. C. W. Henson, 
Rev. W. B. Leach, Adolf Nel- 
son, Rev. M. M. Parkhurst, W. 
H. Rice, Rev. VV. B. Riley, Ka- 
tharine L. Stevenson, V. G. 
Tressler, H. H. Van Metter, Rev. 
H. H. Van Vranken, W. W. 
Waite, Rev. W. A. VVaterman, 
Dr. Gertrude G. Wellington, 
VVisi jie yra Amerikonai. Duok 
Diewie jiems laimetie, nes lietu 
viams Chicagos butu didžiause 
nauda isz ju pasekmes. Po teisy
bei nieks teip nėra pražuvia per 
gėrimą, kaip lietuviai.

i vienas razbainykas griebe už laz
dos, isztrauke ja isz jo ranku ir 
užsimojas kirto in weida locniny- 
kui lazdos. Kraujas pasiliejo. 
Tai buwo pirmutinis signalas dėl 
užpuolimo; užpuolimas praside 
jo be mielaszirdystes ir be atsi- 
praszimo.

Kitas pasažierius Johnson no
rėjo pasikeltie isz vvietos ir tuom 
tarpu gavo vviena smūgy su laz
da, kuri prakirto didelia skylia 
galwoje, bet kad jis dar ne par
puolė, tai piktadejas kirto antra 
syky. Potam jau jis gulėjo spa- 
kainei ir pabaltas. Potam jie greit 
atėmė no jo laikrodėly su lenciu- 
geliu ir insikiszo in savvo kisze- 
nius. Wiena mergina prasze pasi
gailėjimo. Prie jos stovėjo avie
nas rubaunykas su pagaliu. “Kur 
tawo pinigai?” jis suriko. Ji pa
davė savvo masznelia jis gro
be jy ir padavve savvo bendrui, 
Potam klausė. “Kur kiti pini
gai?” Misa Kollien pradėjo rektie 
ir rubaunikas jau buvo pakeliąs 
savvo lazda, idant paleistie ant jos, 
bet pasidarė sumiszimas užpaka
lyje ir jis atsigryžo.

Su iszlindusiais isz po skribeles 
plaukais wadowas prisiartino prie 
pasažieriaus Nisbet ir atkiszias 
rewolwery prasze pinigu, Nisbet 
atsikėlė ir numusze in szaly re
volvery.-Potam davė jam baisu 
smūgy, no kurio vagis nugriuvvo 
in antra pusią karo. Cze jis atsi
peikėjas norėjo perszautie Nisbet- 
ta, bet kitas vagis pridegtas par- 
musze jy ir jis nuvvirto in szaly 
ir tokiu budu paleista kulka inlindo 
tik in jo koja.

Teipjiedavede iki didelio triuk- 
sznio, kad ant galo patys pradėjo 
bijotie visokiu riksmu, meldimo 
pasigailėjimo ir szaudimu revol- i

ris dantis, burna ir veidas suga
dintas ir kūnas apdraskytas; N. 
O.Johusonui perkirstas skruostas 
ir bjauriai sudraskytas. Kiti pasa- 
žieriai teipgi daugiau ar mažiau 
sužeisti.

Ne nusudijo per jaunus 
metus.

Mažas wagis Fr. Johnson, kury 
“Billy” Jung rado pasislepusy sa
vo salune ant Randolph ui. nedė
lios ryta,buwo statytas priesz su- 
džia Richardson, kuris jy paleido 
be sūdo dėl mažumo jo metu.

Mažiukas Frank inejo in saliu- 
na vogtie ir smarkei užmigo, už- 
mirszdamas savvo užduotia. Ape 
6 menesius atgal jis pavvoge $60 
isz to paties saliuno, bet jo 
jaunumas iszgelbejo jy no baus
mes. Tas tvaikas yra wostik 10 
metu senas ir jo plaukuota galve- 
le vostik siekia užtvaru kalėjime.

Reikalauja 50 darbinyku 
mainieriu.

Wenona, III. Ten mainos pa
dare didely kontrakta ant pristati- 
moanglių, per ka reikalauja da 50 
geru mainieriu prie savo darbo. 
Darbas eis iki pawasariui isztisai; 
mokestis po 80 c. no tono; mai
nos sausos, 3 pėdos augszczio; ti- 
kietas kasztuoja tik $3.25, per ka 
kiekvienas gali nuvažiuotie ir pa- 
roegyt, o jeigu ne gerai gali su- 
gryžt atgal.’

Kurie norėtumėt važiuotie, tai 
nedelioje, 13 Spaliu, 3 adyna po 
pietų susirinkite wisi in K. Ma
jausko salia, po nr. 3357 Fisk st., 
o tenai ateis tu mainu agentas ir 
jumis viską iszaiszkins. Teipogi 
wiens Lietuvys isz Chicago perei
tam czetverge iszvaževo tu mai
nu apžiuretie, kuris nedelioje jau 
bus sngryžias ir atejas i n t a pa- 
czia salia apsakys jums tviska, 
kaip tos mainos jszrodo.

Isz Rodos miesto.
Ant miesto Rodos panedelio 

vakare, Mayoras Sviftas, davė 
ineszima, idant Rodą miesto isz 
laiko pasirūpintu padarytie plana, 
pagal kury miestas galėtu turetie 
nauda isz dabar kasamo didelio 
kanalo, kuris bus užbaigtas pa- 
wasary 1897 metuose ir kaip su 
juom sujungtie miestinius urwus. 
Ta ineszima atdavė in rankas 
finansawo komiteto.

Aldermanas Hepburn davė in- 
neszima kas link dažiurejimo 
pjowimo arkliu ir pardavineji- 
mo mėsos. Ta ineszima atdawe 
komitetui sveikatos.

Aldermanas Lavlerdave inne- 
szima, idant miesto darbinikams 
kas subata duotie puse dienos 
liuosa. Tas inneszimas po ilgu 
ginezu tapo atmestas, o inneszi
mas kaslink “Union Loop” dėl 
budawojimo augszto geležinke
lio, tapo užtvirtintas. *

----------------------- ----------------------- ■

Paszneka Jono su Juozu 
ape wakarinias mok

slai n ias.
Jonas:—Pasakyk man, Juozai, 

kas su tais mus Lietuvviais darosi, 
kad jie szymet su wia neeina in 
vvakarinias mokslainias mokytis 
angliškos kalbos, ana kaip ir va- 
kar in musiszkia iszkala susirinko 
vos d vilika tiktai vvyru, o girdėjau 
no nekuriu, kad in kitas nei po. 
tiek nesusirenka. Kas cze pasida
rė, ar isz tiek tukstaneziu Lietu- 
wiu Chicagoje jau tik ta dvvylika 
yra nemokytu, o kiti wisi moka 
kad nenori eit vvakarais mokytis?

Juozas: — Duok pakaju su ju 
mokėjimu. Tie, kurie kiek nors 
moka angliszkai, tai ir vvakarais 
susirenka in mokslainia, idant 
prasimokytie geriau; ale tie ku
rie neeina in mokslainia, tai yra 
tamsus kaip naktis, a nei kelio ( 
angliszkai pasiklaust negali. |

Jonas:—Taigi pasakyk tu man 
kas su jais darosi, kad jie nei žo
džio nemoka ir mokitis ne nori, 
juk vvakarais turi laiko gana ik- 
vvalei, o mokina už dyka ir nei 
cento nekasztuoja?

Juozas:—Sakai vvakarais turi 
laiko ikvvalei. Asz tau pasakysiu, 
kad mus Lietuviai vvakarais yra 
labjau užimti kaip darbu ir tik 
per tai neina mokytis kad vvaka
rais nesvietiszkai, laiko neturi.

Jonas:—Na ka jievveikia? juk 
pusiau septinta adyna jau beviaik 
wisi yra namieje isz darbo, o ne
kuria ir ankseziau.

Juozas:—Ka vveikia? Bereiktu 
broleli ape kokia asztuntą ad. va
kare per lietuvviezkus jiamus, per 
Fisk stryty, per Muspratt st., per 
Canal st., tai pamatysi, ka jie 
veikia ir pats tada pasakysi, kad 
tie žmones teisingai ne tur laiko 
ir jokiu budu negali vaikszcziot 
in iszkala, nes vakarais savvo na
muose turi geresnius iszkalas.

Jonas:—Kas per iszkalos ju 
namuose?

Juozas:—-Kas per iszkalos? In- 
eik tu in tokius namus vakaro 
laike, kuriuose gyvena po 15ka 
ir po 20 vyru, tai pamatysi kas. 
per iszkaloB. Muzika grajyja, sta
lai no alaus plaukia lyg luotai ant 
upes, kiti stalai net lūžta no kor- 
tauniku (kazirniku), alkuniu, ry- 
maneziu ant ju, “einikis” aplink 
eina; cze viduryje aslos sukasi ra
tas szokaneziu, ten vėl vienas, 
lyg mulas, nespėja naszcziais alų 
nesztie, (jau kitaip jy ir nevadi
na, kaip tik draiveriu), cze ma
mos, lyg pavasario žąsys, apsipe- 
szia, sparnus apleidia, aplink sta
lus ir lovas szliaužioja, cze vėl 
linksmos kalbos, dainos, kad ku
ry sziltesny vakara langai atsida
ro, tai jau per mylia iszgirsi kur , 
Lietuviai gyvena; na, ir kaip isz 
tokiu namu, isz tokios gražios 
svodbos gali žmogus ateitie va
karais in mokslainia? kad jis cze 
turi geresnis ir linksmesnia mok
slainia. Kaip jis gali apleistie to
kia raszkažiu pilna valanda, ku
rios žmogus iszsižiojas lauke per 

j visa diena. Cze prisisotina jo a- 
I kys, ausys, gerkle ir protas; o ka 
j jis .tur ten eitie in ta vakarinis 
! mokslainia, kurioj nei muzikos, 
| nei dainų, nei alaus, nei mamų, 
tik vienos tos menkos kalbos mo
kina, ar tai gali žmogus mainytie 
vakara namu ant vakaro mok- 
slaines? Niekad!

Jonas:—Artai gali būt, kad 
musu Lietuviai butu tokiais pasi
leidusiais ir kad teip neatbotu a- 
pe savo laba?

Juozas::—Pereik per minėtas 
uliezias, tai pats pamatysi.

Jonas:—Tai, tai! broleli, ma
tyt kad daugiau nieks, kaip tik 
toks netikins gyvenimas suėda 
visa Lietuviu nauda ir laiko juos 
prispaudias tamsybėje. Mes rugo- 
jame ant Maskoliaus, kad tasai 
Lietuviams mokslą užgynė; cze 
juk nieks negina, cze Amerika lai
ko atidarius mokslainias diena ir 
nakty ir mokina už dyka, bet ka 
tu padarisi su tokiais apspangę- 
liais; mokyk sako akmeny plauk- 
tie vis jisai skęs ir gana. Mokyk 
Lietuvy, kad jisai bėga 
slaines, lyg žydas no 
vandens.

Juozas:—“Well”! ka
tie kaip kas pasiklos teip iszsi- 
miegos.

Jonas:—Teisybe, kaip pasiklos 
teip iszsimiegos, bet gaila darosi 
matant, kad ruimai vakariniu 
moslainiu užsikimszia žydais, Wo- 
kiecziais, Czeaais, Airisziais, o Lie
tuviu ruime susirenka vos penki 
8zeszi,,visi kiti pūva lyg purvy
ne gyrtybeje, paleistuvystėje ir 
tamsybėje, o potam rugoja ant 
Dievo, kad jam Dievas dalios ne
davė.

Juozas:— Gailėsis to praleisto 
ant nieku laiko, bet jau bus po 
laikui.

Jonas:—Turi teisybia kad gai
lėsis. Dabar žinosiu delko lietu- 
viszkos mokslaines stovi tusz- 
czios. — Su Diev. Tegul mus 
Lietuviams' Dievas duoda Dva
sia szw.

Juozas;—Su Diew.

ne mok- 
sz vesto

padary



LIETU VA.

ISTORIJA
Suvienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Pietai nusiuntė savo reprezentantus teipgi. 
No susiediues ^Valstijos, Missouri, dideli būriai ap
ginkluotu vyru perėjo rubežiu. Prieszingiejie ver
guvei žmonis pavadino juos “rubežiniais baisū
nais.” • a

Ne ilgai truko, kaip praliejimas kraujo prasi
dėjo terp dvieju kiomu apsigy venusiuju. Szalta- 
kraujingi žmogžudžiai buvo skaitlingi ir per daug 
metu Kansas buvo regykla beistamiszko laužimo 
tiesu. Kiekviena puse laikėsi sawo ir vienu laiku 
buwo dvi sostapyles ir dvi konstitucijos Kansas’e.

Ant galo po ilgo kovojimo priesz werguwinia 
partija pergalėjo ir Kansas liko pridėta prie Unijos 
kaipo liuosa VValstija, 30 d. Sausio 1861 m.

Augimas Kansaso buvo nepaprastai staigus 
Pabudavojimas Kansas Pacific geležinkelio atda
rė vaisingus laukus szitos VValstijos ant szimtu 

/myliu in vakarus no Missouri upes. Placzios buj- 
wolu buveines atdavė savo vieta dėl kukuruzu 
sodinimo ir žmonių apsigyvenimu. Žmonijos toje 
AValsteje pagal paskutiniu suoraszu (priesz 1880 
m.) buvo daugiau kaip 362.000.

9. Nebraska.
Pirmutine istorija Kansaso apima Ilginai pir- 

mutinia istorija Nebraskos.^Nebraska, kaip ir Kau
šas, buvo suorganizuota in Territorija 1854 metuo
se.

Nebraska liko pridėta prie Unijoj, kaipo Wal- 
stija 1867 m. “Nebraska” yra indijoniszkas žodis, 
kuris ženklina “vandenine loma”, sostapylje jos 
yra Lincoln. Omaha, ant upes Missourri yra vy
riausiu miestu ir yra rytiniu galu didžio geležinke
lio einanczio in vakarus no Pacific krantu.

1870 m. Žmonijos Nebraskoje buvo 125.000 
su virszum.

II.- Uždėjimas Pietvakariniu VValstiju.
1. Kentucky.

Mes jau matome uždėjimą ir augima Sziaurva- 
kariniu Walstiju. Dabar mes turime pamatytie už
dėjimą Pietvakariniu ^Valstijų, tai yra, ^Valstijos 
in pietus no Oh’.o upes.

Pirma surengta isz Pietvakariniu ^Valstijų bu
vo Kentucky, pridėta prie Unijos 1792 m. Tai bu
vo deszirnts metu pirmiau prijungimo Ohio; teip 
kad Kentucky buvo pirma isz V alstijų nuoszalyje 
Alleghanies kalnu, pridėta prie Unijos.

Ape 1760 metus, Dr. Thomas VValker, isz Virgi- j 
uija isztyre ir davė varda Cumberland kalnams ir 
Cumberland upei. Tas kampas ir upe tapo pramin
ti ant garbes jo patrono, kunigaikszczio Cumber- 
lando. D-ras Walker teipgi isztyre auksztaja daly 
Kontucky upes ir davė jai varda Luoisa, vardan 
kunigaiksztienes Cumberland.

Kelis metus paskiau, drąsus pioneris, Daniel 
Boone perejo kalnus isz North Carolinos, kur gy
veno, in Kentuckys kraszta. Per triūsa Boone’o 
ir nekuriu jo draugu, kentucky liko pirma apgy
venta.

Pirmiejie užsilikusiejie apsigyveniuuu__Ken- 
tucky’je buvo insteigti per Boone, o kiti pirma 
meta Kevoliucijoniszkos Kares, 1775 m. Pavasary 
pirmiau James Harod. pabudavojo pirma ranstinia 
stubukia lomoje upes Kentucky. Kaimas Boones 
bprrov tapo už dėtas 1775 metuose.

Kolionijos isz pradžių kentėjo daug no Indijo
nu, kurie buvo labai neprietelingi jiems. Daug 
laimingu darbu tapo atlikta ankstyvuose laikuose, 
kurie darbai padavė vieniutelia nuomonia dėl 
praminimo kraszto vardu “Kentucky”, kas Indijo
nu kalboje reiszkia “Tamsi ir kruvina žeme’ .

Labjausei atsižimojas vyras Kentucky’je, ank
styvoje istorijoje, buvo Mayoras George Roger 
Clark, kareivis ir žemmieris. Per jo storonia Ken
tucky aprube 1784 metuose tapo surengta in Coun- 
ty” Virginijos ir perejo po priegloba Senos svetim- 
žemiszkos V aldžios (Anglijos).

Po užbaigimui Kevoliucijoniszkos Kares už
stojo gadyne Kentuckys immigracijos. V irginie 
ežiai ir North-Caroliniecziai labjausei ten trauke 
dideliais būriais. Per vienus 1784 metus žmonija 
pasidaugino iki 30.000. Louisville, Lexington ir 
kiti kaimai buvo uždėti.

Kentuckys sujungimas su V irginija tęsęsi, lig 
1792 metu, kada Kentucky tapo valstija Unijoje. 
Jos žmonijos pagal paskutiny surasza (ne vėliau 
1880 metu) buvo 1,321.000.

2. Tennessee.
Antra isz Pietvakariniu V alstiju buvo 1 e n- 

nesse, prijungta prie Unijos 1796 m. Tennesse 
yra praminta no upes to paties vardo, kas ženkli
na upe didelio “inlankio”.

Tennesse krasztas buvo isz pradžių da is 
Sziaurines Carolinos, nes Sziaurine Carolina tense&i 
in vakaru pusią iki Mississippi.

1777 m. legislatura Saiaurines Carolinos suor
ganizavo pavietą (county)-V ashington, kuris u - 
eme visa Tennesse VValstija. Kita meta kolionija 
pabėgėliu no tironystes Britiecziu Carolinoje, pere 
jo vargingai puszczias ir apsigyveno ant Cuin r 
land upes, netoli Nashville. Tas miestas tapo uždė
tai 1784 metuose.

1790 m., Sziaurine Carolina atdavė Suvieny- 
tom V alstijoms wisa apigarda, isz kurios A ar 
susideda VValstija Tennesse. Ji tada buvo suorga
nizuota po vardu “Pietvakarines Territorijos,

1796 m, žmoniju pasidaugino tiek, kad l en- 
nessee galėjo pristolie prie Unijos ^‘po wa aiįja. 
Žmonijos pagal paskutiniu censu (1880) 
1.355.000

3. Louisiana.
Treczia isz Pietvakariniu valstijų buwo Loui

siana, priejungta 1812 m.

Ward>»8 “Louisiana” iszpradžiu buwo duotas 
per Francuzus visiem platiem apvaldimams Missis- 
sippi lomoje. Tai buwo matyta, kad pagal sando
ra, kuri užbaigė Francuzu ir Indijonu karia 1763m. 
Prancūzai atdavė visus rytus no Mississippi.

1803 m. Suw. VValstijos nupirko no Francuzu 
už penkiolika milijonu dolieru visus francuziszkus 
apvaldimus in vakarus no Mississippi.

Netrukus po nupirkimui, krasztas, kury dabar 
apima valstija Louisiana, buvo suorganizuotas in 
“Orleans’o Territorija”. Likusi dalės kraszto buvo 
praminta “distriktu Louisianos”. Parkesneme laike 
buvo iszskirstos valstijos Missouri, Arkansas, Kan 
sas, Nebraska. lova ir didele dalis Minnesoto.

Tuom laiku “Orleans Territorija” turėjo žen- 
klyva žmonija isz Francuzu, kurie apsigyveno ten 
no ankstyvu laiku. Nev Orleans tapo užpamatuo- 
tas 1718 m. ir dabar jau buvo dideliu ir židincziu 
miestu Francuzu.

1812 m. Louisiana tapo priimta in Unija, kai
po valstija. Jos žmonijos pagal paskutiniu suoraszu 
pirm 1880 m. buvo 734,440.

4 ir 5 Mississippi ir Alabaina.
Ketvirta isz Pietvakariniu valstijų yra M i s- 

sissippi; pridėta prie Unijos 1817 m. Ji liko pra
minta vardu upes to paties vardo, kuris ženklina 
“Tėvas vandenų”.

Penkta isz Pietvakariniu valstijų yra A 1 a- 
b a m a, prijungta 1819 m. Ji tapo praminta var
du upes to paties vardo, kas reiszkia “cze mes 
ilsimesi”.

Walstija Georgijų savinosi kraszta in vakarus 
no jos dabartiniu rubežiu ir apimanty žemias Mis- 
sissippis ir Alabamos. *1800 metuose Georgia atda
vė Su v. ^Valstijoms ta apigarda, kuri tapo suorga 
nizuota kaipo “Mississippis Territorija”.

1817 m. Terr. Mississippi tapo padalinta ir 
vakarine dalis prijungta prie Unijos, kaipo valsti
ja Mississippi. Jos žmonija 1870 m. buvo 34,000 
su virszum. Rytine dalis buvo surengta in territo- 
riszka randa ir praminta “Territorija Alabamos”. 
1819 m. Alabama buvo pridėta prie Unijos kaipo 
valstija. Jos žmonijos, pagal paskutinycensa(1880) 
buvo 996,000 su virszum.

6 Missouri.
Szeszta isz Pietvakariniu valstijų yra M i ssou- 

r i, prijungta prie Unijos 1821 m. .Jos vardas paein 
no upes to paties vardo, kuris reiszkia “purvinas 
vanduo”*

Missouri buvo dalia “Louisianos Pirksnio”. Po 
organizacijos “Terr. Orleans” 1803 m., Missotiri 
parengė dalia “Louisianos Dietrikto”. Kelis metus 
vėliau, ji apturėjo varda “Missouri Territorijos” 
ir valstija Missouri buvo dalis tos Territorijos.

1820 m'. Missouri atsiszauke in kongresą dėl 
prijungimo prie Unijos kaipo valstija. Kongresas 
perstatė, kad verguve turės būtie uždrausta, jeigu 
ji bus prijungta kaipo valstija. Szitas atvede in 
labai kąrsztus ginezus kaslink visuotino klausimo 
ape veijguviji ir davede draugus verguvės ir prie 
szinykus iki karszcziu politikiszku lenktynių.

Tas atsitikimas iszilgai tapo numalszintas per 
visuomeniszka suturima kompromise. Buvo sude
rėta, jog verguve galėjo būtie daleista.

Missouri’je, bet turėjo būtie uždrausta visoje 
territorijoje Suv. Walstijii in šiauria ir in vaka
rus no šiaurinio rubešiaus Arkausas’o. Szitas sure- 
dimas yra žinoma kaipo “Missouri Compromise”.

Pagal szita suderėjimą Missouri pristojo prie 
Unijos kaipo valstija’1821 m. Jos žmonijos pagal 
paskutiuy censa (pirm 1888 m.) buvo 1,715,000.

7 Arkansas ir Florida.
Septinta isz Pietvakariniu valstijų yra A r- 

kansas, prijungta prie Unijos 1836 m.
Arkansas buvo dalis Missouri Terr. 1819 m. 

ji buvo atskirta kaipo savistovi Territorija. 1836 
m. ji tapo pridėta prie Unijos, kaipo valstija.

• 1819 m. Florida tapo nupirkta per Suv. Wal- 
stijas no Iszpanijos už penkis milijonus doleriu. 
Netrukus potam ji buvo suorganizavo ta in Terri
torija ir 1845 m. ji tapo prijungtu prie Unijos kai
po valstija. Jos žmonijos 1870 m., buvo 483,000.

• 8 Texas.
T e x a s isz pradžių buvo dalis Iszpanijos ap- 

valdimu Amerike. Iszpanai apsigyveno ten dar 
ape 1715 metus.

Kad Suv. ^Valstijos nupirko Louisiana no 
Francijos, Amerikonai savinosi Texas, kaipo daly 
savo pirkimu. Bet kad Suv. VValstijos nupirko no 
Iszpanijos Florida, 1819 m., randas nusprendė ati- 
duotie Iszpanams visus ju pasisavinimus Texas’o.

1821 m. Mexiko ir Texas apskelbė savia ue- 
prigukningomis no Iszpanijos. Po szito didele A- 
merikonu imigracija in Texas prasidėjo. Texas pa
siliko po Mexikos randu iki 1835 m.

1835 m. žmonija Texasc atsisakė no Mexikos 
rando Santa Auna mėgino sulaikytie juos. Pasekme 
szito buvo kare, kuri tensesi per 1835 ir 1836 m. 
Texonai iszejo pergalėtojais.

1836 m. Texas apsiskelbė nepriegulmingu no 
Mexikos. Generolas Sam. Houston buvo komando
je Texaso armijos ir jam pasisekė sumusztie Santa 
Auna. Houston tada stojo prezidentu “VVienyteles 
Žvaigždes-VValsties ’.

Ne trukus po, tam Texas norėjo būtie pridėtu 
prie Suvienytu VValstiju. Buwo daug prieszingu 
tam isz dalies prieszverguviszku žmonių sziaureje, 
kurie ne norėjo matyt pridėtos antros pavergtos 
VValstes. '

Klausimas ape pridėjimą Texaso tapo pakeltas 
priesz Amerikos žmonija, laike gynezu kaslink ap- 
rinkimo prezidento, 1844 m. James K. Polk linko 
prie pridėjimo; ir kaip Polk tapo apriąktas jis spy
rė gieicziau pridetie Texas.

1845 m. Texas buwo prijungta prie Unijos kai
po valstija. Jos žmonijos, pagal paskutiniu censu 
1880 m., buwo 797,000 su virszum.

(Toliaus bus.)

Bahiagurinas Pittstone.
Rugsėjo sziu metu, trisdeszimta diena, 
Ir žydai cze Pittstone valgė kiauliena, 
Linksminosi, džiaugėsi ant sales kiekvienas, 
Ba su draugais savo pribuvo Baldagurinas.

Tentra prabasztelis musu atidarė,
Praneszdamaa aszkiais žodžiais, jog cze su piktu 
Ir dikeziai sujuostie strėnas, visu prasze, [kare, 
Ba, girdi, Stupnickas maisza juoku prirasze.

Maisza juoku prirasze, bet i^ikaluose neklysta, 
Ar tai gydant pavargusius.ar remdamas lietuvystia, 
VVisad peikia bloga, darbus gerus myli, 
Bedieviu nebijo, kierta sžtant,7 netyli ’

Cze tuojaus užieže ir mu^u garbinga kuopele, > 
Lietu viszkos musu szirdis pabudo, prisikėlė, 
VVisugirdi linksmumą, kaip paukszteliu sode, 
Aat galo ir daktaras Stupnickas pasirodė.

Tautiecziai isz džiaugsmo rankoms plot pradėjo, 
Klebonui patiko juokėsi, žiurėjo;
O kada Stupnickas užminė ape rolia,
Tai vienas bedievis net no kėdės nupuolė.

Kalintojas smarkiai sznekejo -adyna, 
Po kalbai orkestrą užreže Szopina, 
VVisi plojo rankoms, net drebėjo sienos, 
Netankini, mat, yra teip linksmos dienos.

VVietines Žinios.
— Pryszakys iietuviszkos baž- 

nyczios tapo dabudavotas ir 
boksztas yra statomas.

— Farmeris, gyvianantis netoli 
Rose Hill, pasikorė. Priežastis 
saužudystes nėra žinoma.

— Nedėliojo, po miszparui, 
bažnytinėje saleje bus leidžiami 
ant loterijos kunigo visi seni ra
kandai; kecles,stalai,lovos ir tt.

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

— Žvejis John Hush, eidamas 
žuvautie 5 adyna panedelio ryta, 
tapo pervažiuotas ir ant vietos 
užmusztas per Illinois Central in- 
žiną, ant 12os uliezios.

— Pereita cedelia atsiliko pa- 
szventiniinas lenkiszkos bažny- 
ežios ant Tovn of Lake, po var
du Szv. Juozu po, kuri bažnyczia 
yra iszbudavota tik lig puses.

— Laivakortes dabar jau no 
keliu nedeliu yra pabrangia. Pi- 
giause laivakorte isz Europos in 
Amerika kasztuoja $35.

— Draugyste Sim. Daukauto 
Chicagoje, turės aawo metiny ap- 
vuikszcziojima 3 d. Lapkriczio, 
ant kurio bus tautiszkos kalbos, 
deklamacijos,muzika, dainos irtt.

— Kiekvienas sąnarys Dr-tes 
S. Daukauto tegul prisiunezia sa
vo adresu in redakcija “Lietu
vos”, ogaus laikraszty kas subata 
i n savo namus.

— Ratas, kur buvo laike vy- 
stavos Chicagoje po vardu “Per
riš vheel” tapo pastatytas Sziau- 
rineme gale Lincoln Parko ir 
pradėjo vėl suktie ir no žmonių 
nikelius rinktie..

— Ant ulieziniu karu antSouth 
Side pereita sereda turėjo sustrai 
kuotie 750 važeju. reikalaudami 
padidinimo mokesties lig 28 c. 
ant adynos, bet nesustraikavo. 
Tur būt dar ne pasirenge.

— Isz priežasties barniu su sa
vo vyru, kokia Ida Woods, 25 
metu moteriszke, norėjo nusinuo- 
dintie po nr. 372 State str. Dak
taras Walker sako, kad gulėsiąs 
ja pagyditie.

— Utarniko ryta name “Natio
nal Taikoring Co” po nr. 323 
Franklin str., nutruko elevato- 
ris, kuris važiojo darbinikus in 
darba ir nupuolė žemiu no ket
virto flioro, 100 pėdu augszczio. 
Penkis žydus baise i sužeidė, o 
tris isz ju turės mirtie.

—Ant pardawimo arba ant 
pasamdimo pirmos kliasos saliu 
nas su sale. Geriausias biznis dėl 
lietuvio kaip visur. Atsiszaukite 
prie locninyko A. B. Cmielev- 
skio.
3244 Laurel st., Chicago, III.

— Kokis jaunas vyras “Joe 
Bannet”, kuris sulaikė pasibai
džiusi arkly mergaites Elsie 
Clevs, nežiūrėdamas, kad jam 
grūmoja smertis, — apturėjo no 
tewo mergaites didely czeky už 

jo drąsu darba. Henry Clevs, 
Nev Yorko bunkeris labai aug- 
sztai apcienijo darba Banneto.

— Draugyste “Vitauto” Chi
cagoje nei nemislina užsimoketie 
už savo drabužius kuriuos paė
mė ant bargo. Tikrintojai (pa- 
raneznykai) jau yra paduoti po 
sudu ant $400. Jeigu teip drau
gyste elgesi tai galbūt ji rengiasi 
už trijų dienu mirtie. *

— Ateinunty panedely 14 d. 
szio men. kriminaliszkame sude 
bus peržiūrėjimas bylos kokio 
Kvasigrocha, organistos bažny- 
czios sz. Stanislovo, prieszai isz- 
duotojaus “Kropidlos” S. J. Se- 
gers. In pagelba prokuratoriui 
Balton, Kvasigrochas duoda du 
loyerius—Hugher ir David.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti Iietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czsytai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, 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.

— VVakarinea mokslaines ati
darytos* ir kiekvienas lietuvys 
norėdamas gali iszmoktie angliš
kos kas bos už dyka. Pameskit 
vakarais kazyravia, o eikit ant 
poros adynu in nmkslainia. Mo
kėdami kalba patMkysit sau len
gviau duona užsidirbtie, o isz ka- 
zyru duonos nevalgysit. Mokslai
nes apart subatos atdarytos kas 
vakaras no 7 iki 9 adynai.

— Buvo daug durnu ir strioko 
Subatos ryta ant 14 ir Barber 
ulycziu, bet blede buvo maža. 
Ugnis prasidėjo namuose nr.121 
Barber str. ir greit dasigavo iki 
nt. 123. Boretto namas nr. 125 
buvo teipgi užsidegias, bet ma
žai sužeistas, kolei gaisras buvo 
užgesintas, ugnis dasigavo in 
namus po nr. 208 W. 14 str. 
Bledes ant keturi u budinku pa
dare mažiau nei $2000.

Antanas Bazars ir Juozas Wit- 
kus, 3239 Muspratt st. Szioms 
dienoms atdarė nauja lietuviszka 
saiiuna ir ant subatos ir nedėlios 
12 ir 13 Spaliu rengia balių 
“Grand Opening”, ant kurio gra- 
jys lietuviszka, muzike bus szo- 
kiai ir kitos zabovos. Szirdingai 
užpraszom visus lietuvius ir 
lietuvaitias atsilankytie.

Su guodone
A. Bazars ir J. Witkus.

— Kas norite pirkt gera laik
rodėly, lenciugely, žiedą, ar ka 
kita, tai pirkite no Kelpsch No- 
reiko & Co., tai tie jus neapgaus 
ir prisius jums tikra tawora, ko 
ky užpraszysite. Mes už ta kom
panija tikriname, nes tai yra lie
tuviszka ir teisinga kompanija 
Chicagoje daugiau tokiu lietu- 
viszku kompanijų nėra ir už jokias 
kitas tikrint negalime.

— Panedelio vakare audžia 
Baker, laike sessija savo korte, 
kaslink isztyrimo nekaltybes 
Franko Perkinso, kuris tapo nu- 
siunstas in kalėjimą per suda be 
gero isztyrimo. Dabar viena mer

Sztai vėla augsztyn link nucziųože kortina, 
Ant scenos pasirodė Stupnickioszeimyna. 
VVisi pasirodė, puiki tarp ju tvarka, 
Tai studentai rėkia, tai žydai krapszto parka,

Tai Baldagurinas, sau prisiklijuoja 
Barzda, isz firankas geria ir dainuoja, 
Tai vėl czinaunikas maskoliszkai bara, 
Tai žydas tarp “gojų” savo geszeft varo,

Tai studentai, daktarai, dvasios advokatai, 
Tai vėl ukinykai, tai.... cze ot viską matai.
Navet musu mergas losas szlekts užtiko, 
Ba bobos panelėms, o paneles boboms czionai 

Ta viską pamatia Lietuviai ant scenos, [pasiliko! 
Drėbėt pradei grindis, braszket pradei sienos. 
Hi, hi! vienas žilas, pilvą susiemias, 
Juokėsi be galo žydely patemijas;
Hi, hil hi, hi! kitas— stebuklai ant scenos: 
Bedievius pailgina su mėsa kiaulienos

AUilosze suole, kits gelsvus usus suka: 
Tai girdi ne baikos, tai didele sztuka. 

.Bedieviai perpykia lupas, kramto kanda, 
Bet loskos, ar vietos nei pas žydu neranda. 
Ar žydas, ar kas nors, kas igyjo protą, 
Bedieviui neduotu, anei duonos szmota.

Adomas Markūnas.

gaite, Miss Miller, užsistojo už - 
jy ir po isztyrimo atrado, kad jis 
tapo nusiunstas in kalėjimą per 
paklydima. Dejto sudžia Baker 
netrūkias iszdave “vritt of cor- 
pus habea s” dėl paleidimo jo.

• — Nedelioje, 13-Spaliu, 4 ad 
po pietų, bažnytinėje Saleje 
“Chicagine Susivienyjimo Kuo
pa” laikys savo susirinkimą ant 
kurio užkvieczia visus lietuvius 
prigulinezius ir ne prigulinezius 
pributie ir kas nori prisiraszytie. 
Teipogi jau yra du sanariai 
szioms dienoms miria, ant kuriu 
reikia sudėtie posmertinia.

Su guod. Žemaitis, prez
— Anton Levandovski misli- 

ja, kad jis turi sunku klapata, 
1889 m. 19 d. Rugsėjo jis lipo isz 
trūkio mieste Lemont ir tuom lai
ku kitas trūkis ant kitu vėžiu su
daužė jy. Jis apskundė “Chicago

Alton” geležkelinia kompanija. 
Sūdąs du syk prisudijo jam ir 
augszcziausis sūdąs du syk panai
kino ta prisudijima. Pereita suba
ta, sūdąs Courte sudžios Smith’o 
vėl prisudijo jam $10.000.* Kom
panijos loyaris isz syk padavė 
byla isz naujo ir ta byla trety 
syky eis in Supreme Court.

— Nedelioje, 10 Lapkriczio, 
Turner saleje, ant 12 tos ui. Žy
dai 7-tos VVardos turės savo pa- 
litikiszka balių, surengta per “13 
th Senatoriai Hebrev Republi- 
can Club” ant naudos žydiškos 
mokslaines, “Moses Moutefiore 
Talmud Tora.” Tikietus pardavi
nėja po 50c. ir matyt kad daugy- 
bia ju isz.parduos ir žydai gerai 
uždirbs. Kas ta padarys ka žydai. 
Musu lietuviszki politikieriai 
buvo teipgi paszokia rengtie lie
tuviszka palitikiszka balių, bet 
užsimojo lyg su matiku aut sau
les ir vėl apsėdo tykiai. Nesu
prantame kas jiems tame kenke.

Balius! Balius!
Subatoje, 26 Spaliu czekiszko- 

je saleje, po numeriu 32 ir 24 
Emma ir arti Noble ui. “Dr-te 
Didžio Lietuvos Kunigaikszczio 
Gedemino” turės savo penkta 
metiny balių, ant kurio grajys 
puiki lietuviszka muzika bus 
daugybe jaunimo, szokiai ir kitos 
gražios zabovos. Szirdingai už- 
praszo visus lietuvius ir lietu
vaitias atsilankytie.

Su guodone Komitetas.

Apgawikai.
Toluca, UI., 29 d. Rugsėjo atsi- 

vilko in cze isz Kingston, Pa. du 
Lietuviai J. Macziula ir K. Rum- 
szeviezius ir apsistojo pas W. 
Brazaity ant “boardo”. Pabuv ia 
czionai ape tris dienas paėmė du 
revolverius isz“boxu”kitu vyru, 
vienam skrybelia sumainė ir in 
sztora liko kalti $4.10 už kuriuos 
W. Kreivėnas buwo tikrinias ir 
iszdume kasžin kur. Jeigu jie kur 
atsivilktu, tai iszvykite tokius 
latrus, nes jeigu jie nesigedy pa
imt mažus daiktus, tai ir ant ge
resniu pasigvoszee.—K. Rumsze- 

Į vieziaus pati Lietuvoje, o Ma- 
cziulos pati Kingstone ir abudu 
yra da neseniai isz Lietuvos at- 
važevia. Už tai praneszame vi- 
siemis idant apsisaugotu no tokiu 
trampu. W. Kreivėnas.
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Žinios visokio:
| Brooklyniecziai džiaugėsi, jo 

gei vyskupas prižadėjo netrukus 
duotie jiems lietuviszka kunigą 
in ju nauja parapija.

| Danesza isz Nev^Castle, Colo- 
kad tenai darbai prie anglių eina 
labai silpnai—dirba tik po 3 die
nas ant nedėlios ir da mokesty 
tur sumažita.

t Isz Moskvvos danesza 8 d. 
Spalio, kad ant upes Oka, nus
kendo plaustas, o su juom 100 
žmonių gal a gavo.

į Isz 13-to pulko maskoliszku 
kazoku, turineziu guola miestely
je Chocim, Lenkijoje, 19 d. perei
to menesio pabėgo 5 in užrubežia 
su savo arkliais. Tie pabėgėliai 

s pakajingai perejo rubežiu „Austri- 
’ jos ir be periszkadu pribuvo .in 

apigarda - Czernoviec. Cze juos 
nuginklavo ir kaipo pabėgimo 
kariauniszkuose reikaluose nėra 
jokios sandoros terp Austrijos 

• ir Rossijos, tai pabėgėlius paleido 
t ant liuosybęs:

J Massilon, O. 5 d. Spalio. — 
J United Mine Workers isz Ohios 

paskyrė isz puses darbinyku -M. 
Ratchford isz Massilon ir sekreto
rių Pearce išz Corning važiuotie 
in Pittsburga, sykiu su J. Mor
ton ir H. Chapman isz puses darb 
daviu, dėl isztyrimo kokia mo
kestis ten tapo pakelta. Szitas 
komitetas danesz ape savo iszradi- 
ma pilnam komitetui mieste Co- 
lumbus, O., kur bus atlikta kon
vencija darbiniku Ohio vaistės 
dėl suderėjimo sau uždarbes.

t Kalanioza, Mich. 7 d. Spa
lio. Kada Grand Rapids & Indi- 
anopolis geležinkelio pasažierinis 
trūkis ėjo in sziauria tris mydias4 
no miesto Kalamozo, ape 7 ad. 
30 min. vakare, koki rubauni- 
kai prisodino kulkomis pilna 
inžino liktarnia ir suszaude me 
džio iszdirbimus. Keturi vyrai 
buvo matyt ant viežiu, kurie y- 
ra mislijama, norėjo sustabdy- 
tie trūky. Bet vietoje paklausi
mo sustotie, inžinierius da la- 
biaus paleido inžina ir trūkis nu
ėjo kiaurai. Pasažieriai nieko 
ne žinojo ape ta priepuoly.

t Isz Baltimores danesza 
tenai p. N. Raczynskas su 
džiausiu pasimėgimu tveria
tuviszka demokratiszka kliuba, 
prižadėdamas žmonėms aukso 
kalnuTir sako, kad atranda tokiu 
neiszmaneliu, kurie ir prisira- 
szo. Užtai daneszejas prasergsti 
visus žmonis idant neklausytu 
demokratiszku agitatorių ir ne- 
priguletu prie ju kliubu. Sako, 
“jau gana prisikenteme bado už 
įgalvos demokratu, daugiau neno 
rime. Dabar kada po visas vals
tijas republikonai virszu eme, 
darbai vėl pradėjo nekiek krute- 
tie, tai musu neiszmanieliams no
risi vėl parkviestie demokratus 
ant savo galvos, idant tuos dar
bus sustapdytie.

moms, (nudeginta no parako an- 
glekasyklo&e); ūsai reti ir vienas 
ūsas didesnis. Jis paeina isz Kau
no red., Sziauliu pavieto, Žaga
rės parapijos. Wieni metai ir 8 
menesei Amerike.

J. Szedbaras
641 S. Canal str. Chicago, III.

Pajieszkau sawo brolio Kazim. 
VVaitkevicziaus paeinanczio isz 
Kauno gubernijos, Szauliu paw. 
Kerszuniu Walsties,Kaupianu so
džiaus melai atgalios gyveno 
Brooklyne, dabar nežinau kur 
besiranda. Jeigu kas dasižinotu 
ape jy praszau duotie1 žinia ant 
tokio adreso:

Box 82, Hazen, Ark.

Pajieszkau savo draugo Anta
no Kamaiczio, paeinanczio isz 
kaimo Rogožiu, Suvolku gub.^ 
pirmiau gyveno ant farmu Mat- 
ottuk L. Island. Kas žino ape jy 
arba jis pats tegul atsiszaukia 
ant szito adreso:

Antanas Radzeviczius
97 S. 6-th st., Brooklyn, N. Y.

kad 
di
li e-

Pajieszkojimai piktadeju.
Sąnaris Dr-tes “S. Dauk.”, Jo

nas Szedbaras, danesza, kad 1 
diena Spaliu ape 3 ad. po pietų, 
kokis Kazimieras Szimaitis, bu- 
vias sykiu su jnom ant burdo pas 
Juozapa Blauža, po nr. 641 S. 
Canal str., Chicagoje, pavogė no 
jo 76 dolierius pinigais ir auksi- 
ny laikrodėly 78 dolieriu werta 
ir pats pranyko be pedsakio. 
Dėlto brolis Szedbaras praszo vi- 
su Lietuviu, jeigu kur jis pasi
suks, danesztie ape ta vagy, ar
ba paduotie policijai, o gaus už 
tai gera nagrada.— Laikrodėlio 
viduriai buwo su paraszu “Co- 
lumbia”; ant to laikrodėlio buwo 

, iszdirbtos wokiszkos literos—ant 
virsz utinio lukszto litera “B”, 
ant užpakalines puses ant viduri
nio lukszto literos “J” ir “Sz.”— 
Wagis K. Szimaitis yra mažo au
gimo, juodais plaukais, wisas 
juodbruvis ir rauplėtas, ženklai 
ant burnos margi, viena ranka 
no wirszaus su baltoms plet-i

Preke Pinigu 
—-o—-

Rublis in Rosija..........
Marke in Prusus..........
Guldenai in Austrija.- 
Franko* in Franci j a

Geriausis laikro
dėlis ir* lenciugelis 
prie darbo.

Prisiusk szy ap
garsini m a ir sawo 
adresa, o prisiusi
me laikrodėly ant 
jusu.expres8o. Jei 
tinka, užmokėsi 
$3.40. »«<• dau
giau ir ne mažiau.
Gwarantawojame 

kad teisingai laika 
rodo, jeigu ne, su
grąžysime wisuspi 
ingus.

Ar gawai musu 
katalioga lai k rude
liu, lenciugeliu.

harmonikų, skripkų ir visokiu kitu dai
ktu? jeigu ne. atraszyk, o bus prisiųstas.

Adresawokit teip:
KELPSCH, N0REIK0 A C0., 

105 Brown St., CHICAGO, 1LL.

Asz Antanas Januszkeviczius 
pajieszkau savo draugo Franci- 
szkaus Szapalo, paeinanczio isz 
kaimo Pabaliu, parapijos Prienų, 
gmino Balbieriszkio, pav. Mari
jampolės, gub. Suvolku; jau ke
turi metai kaip Amerikojo; tegul 
atsiszaukia ant adreso szito:

R. Perlukas,
68 N. Main st., Pittston, Pa.

pats rubežiaus, 
iszejo mano 

Woiczekovskis

I sz Prus u. Szilenai, prie 
Smalininku ant 
priesz 7 metus 
vyras, Jonas
(Benedikt) in Amerika ir gyveno 
po szitokiu adresu John Benedikt 
Fietcher,. Kalkaska Co. Mich. U. 

~8r-A-Paskui gyveno po adresu 
tokiu: J. 'Benedikt, VVallace, 
Menomine Co. Mich. Jis užslėpė 
savo pravardia Woiczekovski 
ir paduodavo tėvo varda už sa
vo pravardia (Benedikt). Paliko 
mane sunkiose dienose ir su 
dviem vaikais, iszpradžiu da 
parsiųsdavo po biski pinigu man 
ant pagelbos, bet vėliaus per
stojo raszytie gromatas ir dabiir 
jau keli metai nei baiso negir- 
detie. Asz buvau mislinus, kad 
jis kur numirė, ar kur jy angliai 
užgriuvo, bet kurie vyrai pa- 
gryžo isz Amerikos,pasakojo, buk 
jis yragivas ir apsiženijo su kita 
pacze. Per tai broliai melsczia, 
jeigu kas ape jy žinotu, duotie 
žinia in Redystia ,,Lietuvos”.

1000 ŽMONIŲ 
Da**“ Didelius Pinigus 

Pardavinėdami musu ta 
vorus. Kas prisius sawo 
pilna warda ir adresa, 
gaus no mus, beveik už 
dyka, pakely su sekan- 
cziais daiktais: 1 gera 
vyriszka laikrodėly su
suki* užsukama.kurs ge
rai laika rodo, luksztai 
jo padirbti isz tikro pru- 
siszko sidabro, auksuoti 
14-karatu auksu, gražiai 
iszkvietkuotl, gwaran- 
t uotas ant 10 metu. Tas 
likrodehs iszrodo kaip 
10 laikrodėlis, kury ga 
it parduot kožn*me lai- 
e už |15; 1 14-kar. auk
uota lenciugely ir kom
isą; 1 plunksna, alave 

y ir peily; 1 manu putu 
ypkia;l angliszko plie

no brltva, 1 puiki* de- 
žiukia d-1 bnežiuku; 1 
žvylganezia Javos dei- 
mento saguti* in- marsz- 
kinius. Tuos visus daik
tu* prisiusime jums per 
expresą viename pane
lyje dėl peržlurejimo. Jei 

gu jums tie daiktai pasidabos, užmokėkite agen
tui ant ezpreso H So ir daiktai bus ju* Jeigu 
jums per toli yra in expresa is i prisiusk mums *5 
registravotoje gromatoje, o n>e* jums prisiusime 
ta pakely per paczta, arba S pakelius prisiusime 
už $13.50. ir nereiks jum* mokette kasztu priaiun- 
timo. Pardavinėtojai mus daiktu daro didelius 
pinigus, parsitrauk pakely ir pamegyk. Szimtu* 
pakeliu su minėtai* daiktais iszsiunczlame kas-
dien In visas puiiat, ui kuriuo* aplaikoine pade- 
kavonias no žmonių. Adresas:

Insurance Wholesale Watch Co.,
91 Washington Si., Chicago, III.

DYK ATI Tikris E|£lno Laikrodėlis l/llinl. Ir Lenciogells.
Prisiuak szy apgarri- 
mma su »»wo pilnu 
vardu ir adresu, o me* 
>ri*iu*ime tau azita 
l’tKR* Elgiko Laikbo- 

dblt ir Lkncidselt 
dykai ant pamatinio 

LuKaztai yraaptrau 
kti 14 karatą auk»u ant 
metalio, per ka toks 
laikrodelig yra tvirte 
«niu už laikrodėly |40 
verta.

Jo viduriai yra tikri 
Elgino ir gvarantuoti 
ant 20 metu.

Lenoiugeiia yra pui
riai kvietkuota* irsto 
rai auksuota*, vertas 
(3.50 kiekvienoje l*ik- 
'<>delia krautuvėje. 
Kada prisiusime tau in 
ezpreainy ofisą, nuejas 
apžiūrėk jy gerai, ir 

r jeigu matysi, kad yra 
4 gana pigus, užmokėk 

expreainiui agentui 
J9.25 ir paimk sau laik
rodėly ir lenciugely.

D1U0ND HATCH CO., CHICAGO, ILL.

53jc 
.24|<? 
40 |c

20c

Puikiausias Salunas
vigam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
Viskas yraczy«ta, gerymai visokį pirmos k hi

to*, o žrnoue* i*z duszios prieteliuki. Rodyjame 
visiem* lietuviam*, turintiem. vatandela laiko 
atsiiankytie paa uwo brolua lietuvius, o busitia 
kogražiauaei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems m Shenandoah velyjamo nusiduoda kaipo 
in genautia ir in tikra "lietu viszka užeiga

Didele Lietuviszka : :::
KRiAuczwieTe

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

Darbas eina isztiaai, visada dirba in 29 
siuvėju. Geras lietuvy*, «ora* ar mergi
na kriauczlu*. atkeliavia* in Chicago, vi 
»ada pa* mane gali darba gautie.

J. Grigalius.

MAS DRZEMALA,
— LENKLSZKAS —

Adwokatas,
NAUJAU L1ETUWISZKA

Saliuna ir Restauracija,
Kur užlaiko geriausius gėri

mui:
SZALTA ALAUS, 

SENIAUSIAS ARIELKOS, 
LIKUSIUS, 
VYNUS ir tt.

Pietus duoda ui 15 centu ir 
da prie to gera stiklą alau*. 
Ant stalo visada randasi ge
ras užkandis.

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

• <»-»)

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fhk St. CHICAGO.

Užlaikau geriausiu* gėrimu*, kaipo tet: *xalta 
Alų, seniausia Degtiniu, Vyną. Likieriu* ir kve- 
peneziu* Cigaru*, teipogi ir Biljardauel zabovoa.

Užprašiau visu* lietuviu* attilankytie.

Kasp. Majauskas. (15—12).

NAUJA 
LENKLSZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972 318t St. kerte Ulman.

Apžiūrėta daugybe visokiu gy
dyklų naminiu ir im|»ortavotu. 
Receptai diena ir nakty yra isz- 
duodami k oatsar^e u sei. Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie m aptieks 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.
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ISZEJO isz po SPAUDOS
NACJ AUSIS L1ETUWISZKAS

8APNINYKAS
Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 

svetijntautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persišzkai-Egiptiszka Sapninykav
SU 310AISZKIU A B R 0 Z E L I U.

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.

. ‘ apdaryto $1.00.

praktikawoja visuose suduose, 
iszpiido savo dalikus teisinga ir 
gerai. ’

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 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, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di
delis salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

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

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

riapriimu pinigus no* ir augazoziau ir 
moku už juos procentą,

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

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

Uždėjau nauja banke ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no * ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.

SZIFKORTES
*n* geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnioaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
UWAGA:

Rublis.........................    .53|
Guldenas......................... 39|
Marka.............................. 24}

Juliau Piotrow8ki,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

A —NAUJAS — 
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Comnier- 

eial avė.
S. Chicago.

Užlaikau iviešia 
bavar^ka Alų, ge
riausias

The modern Stand
ard Family Medi- 
cine : . Cures the 
common every-day 
ills of humanity.

$1800.00
GIVEN AWAY TO INVENTORS.

We •ecure the best patente for our cliente,

wuh to impres* upėn the pubiic the fact that

IT ’S THE SIMPLE, TRIV1ALINVENT10NS
THAT YIELD FORTUNES,

"sauce pan." “conar-button," “nuUock, “bottto- 
■topper, ' and a thousand otber littie tbtap that most 
any ooe can find a va y of improeing; aad these sunple 
in ventums are the one* that bring Largest retunu to the 
author. Try to think of somedung to ureni.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receivespėriai noėce m 

the “ National Recorder, ' publisbed at Wa*hington, 
D. C., vhich u the Dest ne vspaner published in America 
in the interesu of inrentor*. We fumiah a year - sub- 
.cnption to this Journal, free of co*t, to all our client*. 
We also adrerti*e,freeof cost, the inrentioB e ach moath 
vhich wins our $150 prize, and hundreds of tbousandt 
of copus of the “National Recorder,” containmg ■ 
sketeh of the vinner, and a deacnption of bis inventtoa, 
vili be scattered throughout the 1 nited States among 
capttaiists and manuiacturer*, thus hringing to thea 
attention the tnents of the inrention.

Afl cominunicatioo* regarded striežijr CSahdendaL

JOHN WEDDERBURN & CO., 
SoUcitors of American and Foreiga

618 F Street, N. W.,
Box 385. Washinfton, D. C.
ty* J?4r/rrr«rr—tditor ąf tku

rielkas, 
Sūrite 
ir puikinusiu* Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytie ir to viso pabandytie.

F. Majauskas. (15—12)

KA8IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYN8KA W1SKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO VISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczoma isz wisu Clerelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėry m u užlaikau

ir

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Anglių.
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu - visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty,

(24-3)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

*2.00
AntveMlin ir kitokiu reikahi nujitaa Fotogra 

fija* kopuikiausei.

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

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

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

Siųsdami pinigus visada uždekite szitoky adresa:

fl.. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL.
Pirma Letuwisz a Kolionija

po wardu “Lietuwa“,
GRANl) PRAIRIE, ARKANSA8

Kurioje jau apsipirks 24 lietuviszkosfamilijos ir jau 10 lietu
viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczius ir pabudavojo lietuwiszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
javai dera labai gausei, 
prietam auga bovetna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveika* 

žiemos trumpos, o vasaros yžgos, karszczifi didelu nėra, szihima lyginastsu Chicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsldraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Raikei ir lentos neiszsakytai pigios de) pasistatymo sau namu.

Preke lauku 110 $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai daslžinotie ape viską raszykitia in

UNION LAND COMPANY,
163 Washiugton St., Chicago, III.

----- ARBA J»------
REDYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. * Chicago. III.
Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS d

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios, f

CHICAGO, ILL.
Ta j 80 visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zaiatiimas ir sidabrinimas 
visokiu dajktu tabaj pigej, aukszynius sydabryus liego- 
reiius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku leneugelusdaro ant 
orderio.

Ziegorela czjstyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej žiedą j 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” zipgorej $7.00. Wyska garanta-voje ant metu.

MfiX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —T KOBĘE & HERSCHMANN

Litewski i Polski Bank
40 Ganai Str.

142 Division St.

New York

N. I.
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi 

su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad met 
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 Maaskaae, RotterdAn. 

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

313 Henderson St.,
JERSEY CITY, N. J

... .užlaiko....

ir
Erųaiįiiei Gross,

73 Mott 8L,
NEV YORK, N. Y.

- Didelias Krautuwias Gėrimu.
•u Mliunykuia: i*z tos krautuves perka gėrimu* tiktai pirmos kliasos galiūnai Teinotri tur rara pažinty su dauuybia lietuviu, *u kuriai* teisingiausi* bizny ved. n per tei užpi?X idSt 
kiekviena* Mhunyka* pirktu gėrimu* pa* Emanuel Gros*, o nesigraudy* r

Emanuel Gros* yra teipgi kolektorium bravoro Sbepiro ir Sunaus, Ne v Yorke kuri* tai bra 
voru* duoda minėtoms krautuvėm* Gėrimu geriauu^rekomendacija ’ (io g)

Wincentas Urbanskis,
{[ontraktorins ant Rudavojimo Jjamu.879 33RD ST., CHICAGO. C
Wisokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto visa darba, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kogeriausei ir 
teisingiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mielina budavotis, 
darytie kontraktasu juom, o busite užganedyti.
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