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Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

—o--
Nuo kares lauko Abisini

joj.,
Iv.irevimai Abisinijoj apsisto

jo. Nuo sumuszimo italijonų po 
Ado va ne atsitiko niekur dides
nio susirėmimo kariaujenezių pa- 
jieg’ų. Karevimai vienok nepa
sibaigė. Naujas Italijos ministe- 
rių perdėtinis pareikalavo nuo 
parlamento paskyrimo pinįyų. 
ant tolesnio vedimo karės. Po 
ilgų ginczių tapo ant to paskyrta 
40000000 lirų. Nors parlamentas 
ir paskyrė ant karės reikalų pi
nigus, bet italijonys su džiaugs
mu sutiktu ant sandaros, jeigu 
tik Abisinijos karalius paduotu 
jiems iszlygas, ant kurių jie, ne
nustodami garbės, sutikti galėtu. 
Ant užl^aigtino pergalėjimo Abi
sinijos nė tų paskirtų pinįgų, 
italiszkų kareiwiszkų pajiegų e- 
sanczių Afrikoj toli neužtenka: 
ant to reiktu ne mažiaus 500000 
000 Iii ų ir apie 200000 naujų ka
reivių. Ant iszmetimo tiek pinį- 
gų Italija, kaipo krasztas var
gingas, ne turi. Abisinijos kara
lius, nors tuom tarpu, ir greitai 
sutiktu aut sandaros, nes ir jam 
paraikiau* dabar būt paleisti sa
vo kareivius namon prie darbo. 
Abisinijoj «nėra nuolatinių karei- 
viszkų pajiegų, kaip tai yra Eu
ropoj; karalius szaukia gyven
tojas vien tąsyk, kada jie ne at- 
atbutinai reikalingi ant apgyni
mo liuosybės. Todėl pasiliovus 
susirėmimams, prasidėjo bandy
mai tartiesi terp abieju kariau 
jenczių pusių. Abisinijos kara
lius pareikalavo, idant italijonys 
pasitrauktu su visu isz pravtnci- 
jos Tigrei Kereną; teiposgi rei
kalauja, idant sena suolą, užtrauk
ta per italijonų paranką ant ka
rės su pasikėlusiais priesz jo val- 
džią kraszto kunįgaikszcziais, Į>a- 
rokuota liktu i karės kasztus. 
I’žtatai žada italijonims savo 
pageli »ą karėje jų su pijiegomis 
durviszų. Kaip tos derybos pa
sibaigs, dar dabar spėti ne gali
ma. Italiszkų pajiegų vadas, 
jvnerolas Baldisera, pasitiki, kad 
jam pasiseks su abisiniecziais su
sitaikyti. ‘

Anglisžka kariumeuė nežiūri 
ant protesto Maskolijos ir Pran 
ruzgos, bet traukia tolyn Į der- 
viszų krasztą. VViena ju dalis 
atėjo j Ahasket, jau derviszų že
mėj. Mažas derviszų pulkas bu
vo |prisiartinęs, bet paleidus ke
letą szuvių isz kanuolių, jie tuo 
jaus pasitraukė.

Isz priežasties, kad anglijonys 
pradėjo karę Egipte nežiūrint ant 
protesto Prancūzijos, Prancūzi
jos užrubežinių dalykų minist.e- 
ris,Berthelotturėjo, atsisakyti nuo 
-avo vietos. Užrubežinius daly- 
kus kraszto paėmė tuom tarpu 
ministerių perdėtinis Bourgeois.

Pietinė Afrika.
Angliszkose kolionijose Pieti

nės Afrikos pasikėlė juodiejie 
gyventojai Matabelių žemės. 
M isi juodiejie griebiasi už ginklų. 
Baltuosius gyventojus, kur tik 
pasiekė, pasi keleliai iszpjovė. 
Baltiejie renkasi į miestus, bet 
bijosi, idant matabeliai ir ant jų 
neužpultu. Wisi vyrai tapo ap
ginkluoti ir iszėjo prieszais pasi- 
kėlėlius. Buvo jau keletas susi
rėmimų su mažoms dalims juo

Turkija.
Pjovynės armenieczių vis kur 

nekur atsitinka. VVietoje Killiz 
net |>orą szimtų likosi iszpjautų. 
| tą vietą dabar likosi sutraukta 
kariumeuė ir niekam neleidžia 
isz ežia pasitraukti. Isz Bitlis 
vėl pareina žinios, buk turkiszk-es 
valdžios visaip sunkina ameri 
koniszkiems misionieriams szelp- 
ti badą kenezenezius armenie- 
czius.

Albanijoj, prie Adrijatiko ju- 
rii|, parubeži'UOse nuo Austrijos, 
teiposgi kyla sumiszimai. Bijosi, 
idant ežia nepasikeltu gyventojai 
priesz turkiszkas valdžias, nes 
albanieczius jau kur kas sunkiau* 
butu suvaldyti, neug armenie- 
czius. Kariavimai, tai kasdieni: 
uis darbas albanieczių: jie kiek
vienam už pinįgus pasisamdo, kad 
ir kur ant žemės galo, kariauti.

Prancūzija.
Prancūzijoj, pasiuntinių butas 

priėmė valdžių užmanymą uždė
ti naują mokestį ant uždarbio 
gyventojų. Pagal tą užmanymą: 
metinis pelnas iki 2500 frankų 
ne gal būt apsunkintas mokės 
ežiu, tie tą mokestį mokės, ku
rie tur didesnį uždarbį. Turinti 
ant metų nuo 2500—5000 fran
kų mokės wien vieną nuoszimtį; 
nuo 5000—10000 frankų—2 nuo- 
szimeziu. Kas turi ant metų dau-

dųjų, kurios likosi pergalėtos. 
Juo toliaus, juo daugiaus juodų
jų prie maiszto prisideda. Ap 
skrityj Filrbttsi iszpjovė jie dau
gel baltųjų kolionistų. VVietinė 
policija prilauki yra pasikėlėliams, 
todėl nuo jos ginklai tapo atimti. 
Bijosi, idant maisztinįkai ne už
pultų ant sostapilės kraszto, Bu
tu v a jo.

PrezidentasTransvaaliaus.Krue- 
ger padarė sutari į su republika 
Orange priesz Angliją. Gyven
tojai holandiszkos kilmes Trans- 
vaaliuje, republikoje Orange ir 
angliszkose kolionijose Pietinės 
Afrikos ginkluojasi. Daugel vo- 
kieczių atkako ir tie įstoja į ka
ri umene Transvaaliaus kaipoliuos- 
noriai, norėdami drauge kariauti 
priesz Angliją.

Angliszkas laikrasztis “Chro- 
nicle” paduoda žinią, buk An
glija nupirko nuo Portugalijos 
krasztą žemės prie Dalagoa uos
tos, Pietinėj Afrikoj. Krasztas 
tasai Indiszkojo Oceano pakran
tėmis traukiasi nuo vietos va
dinamos Amatonga iki žemių pri- 
gulinczių “South African Char- 
tered Co.” Už tą krasztą, kaip 
sako, Anglija užmokėjusi Portu- 
lijai 5 milijonus svarų sterlingų 
(25000000 dol.)

Moskolija ir Rytinė Azija.
. Maskolija, bijodama japonie- 

czių, drutina savo pajiegas to
limuose Rytuose. Nors dabar ant 
Amūro, rytinėse pakrantėse Si- 
berijos. yra jau surinkta 90000 
kareivių, bet siunezia isz Odesos 
kas nedėlią po porą lai wų su nau
ja kariumenia. Stengiasi teipos- 
gi susidraugauti sii chiniecziais. 
Ant apv’aikszcziojimo iszkilmės 
apvainikavynio maskoliszkojo 
eiecoriaus atkaks Į Maskvą isz 
Chtniccz.ių žemės garbiausias ano 
kraszto vyrui—Li-lIung-Ch mg. !

Korėjoj, gyventojai, maskolių 
papirkti, kur tik jiems pasilaiko, 
užpuldinėja ant atsiradusių kuri 
nors japonieczių; nuolatai užpuo 
la ant dirbanezių telegrafą, no I 
rėdami stabdyti anų darbą. Ne- [ 
toli Chol Lyong tapo minios už 
muszti K japoniecziai.

Ant apvaikszcziojimo apvai- 
nikiv'imo caro Maskvoj likosi 
paskirta 40 milijonų rublių, ne
skaitant to, ką sudės palys mies
tai. Brangiai atseina žmonims 
užlaikymas nenaudingo caro ir 
rujos jo urėdnįkų. Beje, sako buk 
dienoje apvainikavynio rengiasi 
jisai apgarsinti liberaliszkas re
formas, bet kokios tos reformos, 
nieks dar žinoti ne gal. Iki sziol nu
penėtų žmonių prakaitu carų re
formos rėmėsi vis vien ant ver
žimo panezių, kokiuose gyven
tojai yra laikomi. Sunku yra. ti
kėti, kad Mikalojus ką geresnio 
iszrasti įstengtu. Pelėdos vaikas 
ne lakstys į padanges takais ere
lio!

Ispanija ir stowis maisz- 
to ant Kubos.

Iszpaniszkas karės ministeris 
ant szių metų padidina ant 100 
000 skaitliu po ginklais laikomų 
kareivių. Isz tų 50000 taps tuo- 
jaus ant salos Kubos iszsiųsta.

Ant Kubos karės lauko dides
nių susirėmimų ne atsitiko, arba 
nors ikisziol apie tokius žinios ne 
atėjo. VViena dalis kubieczių po 
vadovyste p. Valančia prisiarti
no prie kaimo Pepe Antonio, ne
toli Havanos. Gyventojai sten
gėsi duoti apie tą žinią iszpanisz- 
kų pajiegų perdėtiniams. Kubie 
ežiai apie tą dažinoję, kaimą su
degino; bulmistrą gi miesto, Lo- 
▼anderą ir aldermoną Gomezą 
pakorė,

hz Lietu tvos.
Nuo Starapoles Smvalkų 

red.
Starapolėj dvi lietuvaiti isz- 

tekėjo už maskolių staeziatikių. 
atsivilkusių į musų krasztą isz 
Maskolijos.

Terp stovinezių Starapolėj ka
reivių, kaip pranesza “Vienybe”, 
atsirado du nepaprasti vagys. 
VVogė jiedu kaip įmanydami, bet 
vieną kartą nenorėjo pasidalui
ti uždarbiu, todėl tas, kuris lai
kė save nuskriausiu sukapojo sa
vo draugą ir atėmė pinįgus, o 
pats paskui valkiojosi po kaimus 
vogdamas kur ką sugriebė ir to 
kiu budu slapstėsi. Suėmė jį Tar- 
puczių kaime pas ukinįką Czes- 
ną, kada jisai tu tuom ukinįku 
loszė kortoms. Suimtasis prie 
visko prisipažino, pasisakė dar, 
kad butų užmuszęs ir ukinįką 
su visa jo szeimyna, idant pinį
gus, kokius matė ukinįko ranko
se, atimti. Kaip pats sakė, jis 
laukė vien pagabios valandos 
idant savo gaspadoriui per
skelti galvą, o paskui butu atė
jusi ir ant kitų kaleina. Dabar 
jisai patupdytas į kalėjimą gal 
gailisi, kad pagubi valanda teip 
ilgai ne atėjo.

Nauji rengiami Lietuwoj 
geležinkeliai.

Rengiama yra sujungti Lietu
vą naujais geležinkeliais su Ry
ga ir su Warszava. VVieną ge
ležinkelį rengia nuo Grodno tie
siog į Kauną, nuo ežia per Pane
vėžį, Mintaują į Rygą. Dalį ge
ležinkelio nuo Grodno į Kauną 
rengia pabaigti dar szį metą; to- 
jė linija bėgtu pakraszcziu Su val
kų gubernijos, pagal Nemuną ir 
bus sujungta su nauja linija nuo 
Grodno į Augustavą ir toliaus 
perkirs liniją statomą dabar nuo 
Alytaus į Suvalkus. Nuo Alytaus 
tasai naujas geležinkelis bėgs į 
Balbieriszke ir nuo ežia į Kauną; 
kur vėl perkirs liniją beganezią 
dabar nuo Wirbaliaus į Wilnių. 
Tiek nori szi metą padaryti.

Musų spauda Maskolijoj.
“Vienybė paduoda žinią, buk 

keletas valsczių Kauno guberni
jos padavė praszymus, ant cieso
riaus vardo, reikalaudami sugrą
žinimo mums atimtą tiesą spau- 
dinti lietuviszkas knįgas ir laik- 
raszczius. \Valdžių laikrasztyj 
“Pravitelstvename VViestuike” 
už sziuos metus yra patilpusi 
žinia, kad nuo Maskolijos spau
dos užžiuros tapo daleista at- 
spaudinti kokią ten komediją lie
tu viszkai, ir tai lotyniszkomis 
literomis. Galima tikėti, kad to-

giaus 50000 frankų, tie mokės- 
5 nuoszimczins nuo |>elno. Užma
nymas tasai ne labai teisingas, 
nes lygiai turinti milijonus pel
no. kaip ir tie, kurie tur 50000 
(10000 dol.) mokės tą patį nuo- 
szimt į.

Kareiviu maisztas Boli
vijoj.

Bolivijoj, republikoj Pietinės 
Amerikos, dalis kareivių pakelė 
maisztą. Priesz pasiprie>zimisius 
tapo iszsiųsta su valdžioms lai
kam į kariumeuė. Atsitiko kruvi
nas muszis terp tų dviejų dalių 
kariaunos, kurioje pora deszim 
cz ų žmonių likosi uimuszlų ir 
per szimtą sunkinus ir lengvinus 
sužeistų, aut galo vienok pasikė
lusius sumnszė.

JP kfiTnrrtijn galės būt ir terp žmo
nių platinama. Iki sziol juk Uni
versitetai, Peterburgo Mokslo 
Akademija ir Geografiszka drau
gystė ir spaudine lietuviszkas 
knįgas lotyniszkomis literomis, 
bet joms daleidimas buvo duotas 
su pasarga, kad tos knįgos nebūt u 
terp ukinįkų lietuvių platina
mos.

Prigavėjai.
Isz Aszmenų pavieczio, Wil- 

niaus gub. raszo, kad ežia atsira
do prigavėjai agentai, kurie, pa
sinaudodami isz kvailumo mu>ų 
žmonių, prikalbinėja juos persi
kelti į Sibiriją, ant szitokių neva 
iszlygų: 1) valdžios duos, noriu 
tiems ten keliauti, kelione gele 
žinkelių dykai; 2) užlaikymą lai 
ke keliones iki vietai; 3) pribu
vus į vietą kiekvienas gaus 40 
desiatinų ant žmogaus žemės, 
visa* triobas ir 10 galvijų, 3 ar
klius ir javų ant visų metų. Pa
žada paliuosavimą nuo visokių 
mokeszczių per pirmus 5 metus. 
Žinoma, kad to valdžios ne duo
da, bet tiems apgavikams vien 
rupi, kad isz žmonių kiek pinįgu 
iszgriebti, nes užraszinėdami no- 
rinezins važiuoti į tą laimingą 
Siberiją, paima nuo kiekvieno 
žmogaus mažiausei 25 kap. bet 
atsitinka, kad nulupa kitus ir ant 
3—4 rublių, pažadėdami tokiems 
duoti geresne žemę. Žmonių kvai
lų yra gana musų kraszte, todėl 
uždarbis prigavėjų gana leng
vas. Tuom tarpu palicija. jau 
juos užuodė, todėl gal perkirs 
kelią tolesniems žmonių prigau- 
dinėjimams.

Gaisrai.
Ringalave Javaravo vaitys

tes, Starapoles pa v. sudegė dve
ji namai; Avižaicziuose, Siere- 
jų vait. Seinų pav., Duobiszke- 
liuose, Szilgalių vait. Naumie- 
mieszczio pav., Gaisztriuose, 
Starapoles pav. Antanavos vait. 
sudėge gyvenami namai. Rasei
niuose gi Beržinįkų vaitystes, 
sudegė briežiukų dirbtuvė žydo 
užlaikoma. Gal būt, kad tasai il- 

I gapeisis pats ją padegė, nes jam 
‘ ežia nesisekė.

Prigawystė Maskoliaus.
Koksai.Szetalov atkako į Wil- 

nių isz Minsko ir apsistojo hote 
lyj “Saksonija”. Tą paežią dieną 
policija gavo žinią, kad tasai 
platintojas maskoliszkos kultūros 
ir doros vaikszczioja po parda- 
vinyczias raszymui reikalingų 
daiktų ir, pasisakęs esąs urėdn[ku 
Wilniaus kareiviszko sztabo, 
ima popierą ir kitokius raszymui 
reikalingus daiktus, žinoma !>e
pinįgu, su rokundoms gi liepia 
kreiptiesi į Wilniaus sztabą. Po
licija atrado jo gyvenime paim
tus daiktus isz pardavinyczių 
Rio ir Arkino. Ant galo ir pats 
pasisakė, kad daiktus tuos sugrie
bė jis per prigavystą. Minske 
jisai buvo ir už prigavystę ap
skųstas, todėl isz ten pabėgo į 
Wilnių. Tapo jis suimtas.

Peterburgo Lietusiai.
Peterburgo Lietuviszkai—Že- 

maitiszka draugystė krypsta : vir 
stą ji į Lenkiszką. Wisur toks Ii 
kimas lietuviszkų draugyszczių 
kur tik lenkai į jas įsiveržia: į 
lenkiszką pavirto Rygos lietu- 
viszka draugystė “Auszra”, tas 
pats dabar atsitinka ir su Peter
burgo. Wienybė su lenkais mat 
mums ant gero ne iszeina; isz jos 
vien lenkai naudoja, mums nėra 
isz tos vienybės nė jokios nau
dos.

Ltetuviszka Peterburgo jau- 
meuė, besimokinanti czionai, ren 
gia koncertą, jeigu tik jiems pa
siseks įgriebti valdžių daleidi- 
mą. «

W i 1 n i u j e; du ba r yra su n a ri a i 
belgiszkos kapitalistų kompani
jos, kuri norėtu ežia įrengti įtai 
sas aprūpinimo miestą vandeniu. 
Iki sziol musų sostapilėj gyven
tojai priversti į namus vandenį 
neszioli isz szulinių. Tuom tar
pu sanariai tos kompanijos tiri- 
nėjaaplink mu>ų miestąszaltinius, 
toliaus rengiasi į miesto rodą pa
duoti savo projektą.

Wisokios Žinios.
—o--

• W ienas Ne v Yorko gydyto
jas nurodo ant vartojimo drus
kos, kaipo ant priežasties, kad 
dabar retas žmogus turi sveikus 
dantis. Daugelis laukinių gyven
tojų teip ilgai turėjo sveikus 
dantis, pakol nepradėjo prie val
gio vartoti druskos. Cukrus tei- 
po*gi, kaip ir druska, gadina dan
tis. Ansai gydytojas įkiszo dau 
tis į skystimą isz sutarpinto cuk
raus ir jau po poros in dėlių rado 
juos dikrziai pagedusius. Jeigu 
į tokį skystimą pridėjo tabako, 
dantis ne pagedo. Taigi tasai rodo, 
kad rūkymas tabako prisideda 
prie užlaikymo sveikų dantų. 
\Virintame vandenyje dantis tei
posgi nepagedo, bet užtai kė sa
vo sveikatą per ilgą laiką.

• •
* Iszeivystė isz Europos už 

pereitą metą apskritai imant ne ką 
persimainė. Skaitlius iszeivių į 
svetimas svieto dalis isz Wokie- 
tijos pasimažino; didžiausias gi 
pasimažinimas puola ant Ryt 
Prūsų pravincijos, tai yra ant 
Prūsų Lietuvos, kuri tai provin
cija pirma daugiausei duodavo 
iszeivių. Užtatai labai pakilo isz
ei vystė isz kitų ^Europos viesz- 
patyszczių, ypacz gi isz Masko- 
lijos ir Italijos. Skaitlius sveti
mų iszeivių keliaujanezių į sve
timus svieto krasztus per voktsz- 
kus pertus 1895 m. pasiekė: 
95074; 1894 m. buvo jų tik 
52760. 1893 m. buvo jų 98288; 
1892 m. — 151412, o 1891 m.

196080 iszeiviųjįe vokieczių isz- 
keliavusių per vokiszkus por- 
tus ir vokiszkais laivais į kitas 
svieto dalis. Daugiausei sveti
mų iszeivių iszkeliavo per Bre- 
mą, nes 68992; 1894 buvo jų tik 
47499.

*

* Ne v Yorko elektrotechnikas 
Nicola Tešla daro dabar bandavo- 
nes siuntinėjimo telegramų ant 
syk į visus svieto krasztus ir tai 
be dratų, tiesiog per orą; lygei į 
pryszakį kaip ir augsztyn į pa
danges; kiek vienas stabdymas yra
ir telegrafiszku aparatu, ant 

kurio atsimusza telegpifiszki 
ženklai. Jeigu tik tai teisybė, tai 
žmonėms galima būt susikalbėti 
ir su gyventojais kitų svietų ir 
tokiu budu galutinai žinotume 
ar yra ant kitų daugiszkų svietų 
gyventojai ar ne, Žvaigdžių tė- 
mytojai jau nuo seniau1 patėmyjo 
nepaprastus ženklus ant planetos 
Marso. Tūli isz tų tėmytojų 
spėja,kad tie nepaprasti ženklai 
yra tai signalai, kokius pas mus 
siunezia anos planetos gyvento
jai, tik musiszkiai atsukimui ant 
to neturėjo reikalingų prietaisų. 
Jeigu žinios apie dabartinį išra
dimą p. Tešla yra teisingos*; tai 
su tuom iszradimu žmones galė
tu ant anų signalų atsiliepti.

* . - » *
* Sziose dienose Paryžiuje da 

rė bandavones su nauju povan
deniniu laivu. Laivas ,p*naszus 
yra į žuwį ir varymui priszakin 
įtaisytas yra szriubas. Krasztuo- 
se yra langeliai, per kuriuos ir 
povandeniu galima -ziek tiek 
matyti. Lengvai suprantama 
prietaisa daleidžia greitai nusi
leisti laivui nuo pavirsziaus po 
vandeniu ir vėl, pagal norą, isz- 
kilti augsztyn. Nusileidus po 
vandeniu laivui, nuo jo į pavir- 
8ziu traukiasi dūda su tam tik
ra prietaisa, ' per kuria laive 
esanti gal matyti kas ant pavir- 
sziaus darosi. Toksai laivas la
bai tinka karėje, nes nusileidus 
jam į gilumą, apsisaugoja nuo 
kulkų; tokiu p.ut budu jis apsi 
saugoja ir nuo audrų smarkumo.

♦• ♦
* P. Moore isz Nevarko iszra- 

do naują žiburį, kurisai žibina, 
bet ne kaitina, ne dega. Szviesa 
toje teip dideli ir daili kaip ir 
elektriszka, bet ant 98 nuoszim- 
czių pigiaus atseina neng kokia 
nors i.-z dabartinių žiburių. Wisa 
prietaisa žibinimui ne didesnė yra 
už paprastą sklenyczią. Kada isz- 
radėjas aLsiszaukė į Washingtono 
patentų biurą reikalaudamas pa
tento ant savo iszradimo, biuras 
ne norėjo iszduoti, nes negalėda
mi ežia suprasti ant kokio pama
to pastatytas tasai naujas iszradi- 
mas, jam netikėjo; biuro užžiurė- 
tojams rodėsi,kad tai yra papras
tas amerikoniszkss humbugas. 
Atkakus vienok Moore’ui su sa
vo prietaisa, kada su juom ap- 
szvietė patentų biurą, patentas 
tapo tuojaus iszduotas.

*
* *

* Gydytojas mieste Medijolo- 
ne, Italijoj, daktaras Versoli di 
Lecco iszrado naują būdą užlaiky
mo numirėlių lavonų per ilgą 
laiką be pagedimo, arba kaip tą 
vadina balsamavojimo. Tam tik
slui nereikia iszimti vidurius nu
mirėlio, kaip tai darydavo iki 
sziol, bet kūną t^siog įdeda į 
tam tikslui ano gydytoje iszrastą 
skystymą. Apsaugotas nuo page
dimo, su tuom skystimu, kūnas 
mirusio vaiko,po pusės metų isz-- 
rodė kaipo kad vaikas butu už- 
micęs; kūnas nebuvo pagedęs.
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Isz Amerikos
Nauji įstatai New Yorko szte- 

te kaslink salimui užlai
kymo.

Nev Yorko gubernatorius Mor
ton priėmė naują bilių apie par
davinėjimą apsvaigiuanezių gė 
rymų. Prie tokių prakaityta: deg
tinę, vyną, alų.. Iki szioliszki j <u 
iszduoti laisniai, jeigu ne iszduoti 
ant trumpesnio laiko, pasibaigia 30 
d. Sėjos mėnesio ir nuo to laiko 
kiekvienas saliunjkas privalo isz- 
sidirbdinti sau naują VValdžių 
agentai, kada tik panorės, turi 
tiesą ateiti ir peržiūrėti ar gėry
nių pardavėjai pildo naujus į- 
sakymus. Laisniai ant pąrdavi- 
mo gėrynių stikluose, mažiaus 5 
galionų ant syk, kasztuoja: Nev 
Yorke—800 dol.: Brooklyne — 
650 dol.; visuose miestuose su 
daugiaus 50000 gyventojų — 
500 dol.; miestuose nuo 50000— 
10000 gyventojų — 300 dol; 
miesteliuose iki 1200 gyventojų 
— 200 dol, po kaimus — 100 dol. 
Ant pardavimo ant syk po dau 
giaus kaip 5 galionus: Nev Yor
ke — 500 dol,; miestuose — 
300 dol; po kaimus —50 dol. Ap- 

/ tiėkoriai moka: Nev Yorke—100 
dol; miestuose 50 dol. po kai
mus 10 dol; bet gal jie tokius 
gėrimus pardavinėti vien ant re
ceptų gydytojų. Už laisčius rei
kia pirma užmokėti ant visų me
tų. 200 pėdų nuo bažnyczių, 
mokslainių negal būt nė jokia gė-» 
rymų pardavjnyczia; teiposgi tiek 
ir nuo privatiszkų gyvenimų, 
iszėmus wien tąsyk, kada du 
treczdaliai savinįkų namų aut to 
sutiko.
Laisnių ant pardavinėjimo gėry
nių negal gauti: ypatos kada nors 
sūdo* nubaustos, neturinti dar 21 
metų amžiaus, visi ne esanti u- 
kėsais Suvienytų Wieszpatysz- 
czių, wisi, kuriems laisniai bu
vo atimti. Kas peržengs kuom 
nors tiesas pardavinėjimo gėry- 

* mų, ne gal jų atgal gauti per isz- 
tisus 5 metus. Nėjoki gėrymai 
ne gal būt pardavinėjami namuo
se vieszai naudai pavestuose. 
Ne daleista pardavinėti nė jokių 
gėrymų ypatoms neturinezioms 
dar 18 metų, girtuokliams, indi- 
joniecziams arba ir tiems, apie 
kuriuos pardavinėtojas gaus lai
szką: nuo tėvų, vyro, moteries, 
vaikų, beturezių užveizėtojaus, 
ir visiems gaunantiems paszal- 
pą nuo labdaringų įrednių. Ne 
daleista pardavinėti gėrymų: ne- 
dėlioms, ir dienose kokių nors 
rinkimų; dienose rinkimų galima 
pardavinėti gėrymus ne areziaus 
vieno bertainio mylios nuo vie
tos rinkimų. Ne daleista davi
nėti užkandžio dykai. Ne dalei
sta skųsti kaltinįko įsiskolinusio 

> už gėrymus. Bausmė už peržen
gimą szių įstatų yra iki 500 dol.

Wel maskolių begėdyste.
Atkako į Ameriką koksai isz 

Peterburgo atsiųstas kunįgaiksz- 
tis Sergejus Wolkonski, kurisai 
rengiasFChicagoj, Stenvay’o Ha
lėje, laikyti skaitymus ir prane- 
szimus apie Maskolijos įrednes. 
Laike parodos tas pats carbernis 
laikė ežia teiposgi kalbas, steng
damasi visaip savo supuvusią 
pravoslaviją ir pasmirdusią Mas 
koliją iszgirti. Darys tą, žinoma, ir 
per savo skaitymus. Negalima 
yra suprasti, kaip Amerikoj, 
liuosybės žemėj gal atsirasti žmo
nės galinti pagirti Maškoliją9 
Jeigu peikiamas yra kur kas ge
resnis pasielgimas ant Kubos je- 
nerolo \Veyler’o, tai kaip gi A- 
merikonysgal ką nors pasielgime 
Maskolijos girti? Kaip gal mela
gy szczių earbernio klausyti?

Pasekme pamokslo.
Mieste Fresno Col. metodistų 

pastorius, sakydamas pamokslą, 
iszsitarė, kad aplinkiniuose vos 
du treczdaliai merginų turinezių 
14 metų elgesi prideraneziai, 
treezdalys gi yra pasileidėlių- Tas 
teip įpykino susirinkusius žmo
nis, kad tie, kaip matai, nutraukė 
nuo kozaunyczios nelaimingą pas
torių, iszvedė jį laukan ir rengėsi 
pakarti. Butu tą gal ir padarę, 
jeigu pasiskubinusi policija nebū
tu atėjusi su pagelba, kuriai pasi
sekė nelaimingą pamokslininką 
irzweržti. Jisai yra dabar po glo
ba vietinio szerifo , pakol tirinė- 
jimai nepasibaigs.

, Indijoniecziu žeme.
Prezidentas Cleveland iszdavė 

proklamaciją apie atidavimą in- 
dijonieczių Red Lake, Minnesotoj, 
žemių ant kolioniza vojimo. Lai
tas pavedimo tų žemių kolionis- 
tam» paskirtas 1 dieną Gegužio. 
Neužilgio rengiasi ant to pavesti 
ir žemes \Vhite Eirth rezervaci
jos. Abi rezervacijos tuii apie 
vieną milijoną akrų žemės. Se
iliaus jos buvo pavestos indijo- 
niecziams giminės Chippeva.

Sudrutiniinas laivvynes.
VVashingtono kongresas priė

mė užmanymą padidinti jūrinį- 
kiszkas pajiegas Suvienytų 
VVieszpatysc^ių Szianrinės Ame
rikos, kurios,lyginant su Europos 
pajiegomis, yra labai silpnos. Ant 
szių metų ant laivynės paskirta 
likosi 31611064 dol., taigi ant 
2478438 dol, daugiaus neng 
paprastas ant to dalyko iszleidi- 
mas. Užgirta likosi padirbdinti 
4 naujus muszio garlaivius ir 15 
terpedinių laivų.

Bjaurios pjowynes.
Netoli Akron, Ok., koksai 

žmogžudys naktyj įsiveržė į na
mus farmerib Stane ir papjovė 
tos farmos savinįką ir jo psezią; 
2 dukteris gi jo ir berną Stotso- 
ną teip baisel sužeidė, kad ir tie 
turės pasimirti. Iszsigelbėjo wien 
treczioji farmerio duktė Flora, 
kuri, pamaeziusi kas ežia darosi, 
užtrenkė duris savo miegstubės. 
Pakol jas iszlauže, jai pa
sisekė per langą iszbėgti pas ar
ty mą farmerį. Žmogžudys apie 
tą dažinojęs ir pabėgo.

Maskolių darbai Amerikoj.
Staeziatikiszkas maskoliszkas 

vyskupas isz Salt Francisko iš
siuntė į rusiniszkus unijoių kunį- 
gus rasztą, szaukdamas rusinus 
pamesti klaidas ir sugrįžti prie 
tikro maskoliszko tikėjimo. Mat 
net Amerikoj atsiradęs carbernis 
ne užmirszta dar apie Maškoliją, 
tik gaila, kad ežia ne gal atrasti 
paramos pas valdžias. Maskoli 
joj juk ta teip gjirsi savo dora 
staeziatikystė platinasi wien per 
prievartą. Amerikos rusiniszki 
laikraszcziai gerą davė atsaky
mą tam Kalifornijos'carberniui.

“Mes drąsei ir atvirai galime 
pasakyti, sako rusiniszki laikrasz
cziai, kad tokiu, kurie tikrai, 
ne dėl pelno, geistų permainyti 
savo tikėjimą, su meilę ir teisy
be, iki sziol nepatėmyjome 
ir nepažystame. Atsakome todėl 
“Jo Szventenybei”, kad ginsime 
mes sawo tikėjimą, bet niekada 
ne verszime pasekėjų svetimų ti
kėjimų. Padarytu iszmintingai ir 
stacziatikiszki pasekėjai jeigu į 
reikalus kitų tikėjimų ne kaiszio- 
tu savo nagų”.

Italiszki ateiviai.
Pereitą nedėlią ir panedelį į 

Nev Yorką atkako net 2000 ita- 
liszkų ateivių. 400 isz jų tapo ne 
priimti ir liks sugražinti atgal, 
nes neturi tiek pinįgų, idant nors 
vieną mėnesį iszgyventi galėtu. 
Nev Yorko tiesos kas link atei- 
wių reikalauja, idant kiekvienas 
ateivy& turėtu mažiausei 30 dol. 
arba giminės,kurie jį isz syk pri
imti galėtu. Iszei vystė italijonų 
pasididino dabar todėl, kad ne no
ri idant juos iszsiųstų į Abisiniją 
kariauti su karaliumi Maneliku. 
Todėl parduoda jie ką tik turi ant 
pardavvimo, idant tik surinkti 
reikalingus ant kelionės pinįgus.

t Isz Alton, III. raszo, kad 
ežia expliodavo garinis kati
las ant garlaivio Artemus Lamb. 
Du žmonis likosi expliozijos į u- 
pę Mississippi įmesti. Isztraukė 
juos dar gy wus, bet, turbut, turės 
pasimirti nuo žaizdų.

Isz darbo lauko.

rengiasi 
koncen- 

reikalai.

Aleksaadrijoj, Ind. straikuo- 
ja 200 darbinįkų vietines “Unvon 
Steel Mills” dirbtuvės.

T Kansas City, Kus. 
statyti namus dariu), kur 
truosis visi darbinįkų

T Sztraikas siuvėjų Balti mo
tėj baigiasi. Czia rodosi darbinį- 
kams nepasisekė ką nors laimėti.

*i Rochestere, N.Y.tvanai už
liejo daugel dirbtuvių ant Gro- 
ve ulyczios; todėl jose dabar pa
liovė dirbę.

* Memphise, Ten. sztraikas 
plumbierių pasibaigė. Czia darb
daviai turėjo sutikti ant darbinį
kų reikalavimo.

* Dailides Detroit, Mich. pa
reikalavo po 2 dol. ant dienos 
užmokesnio už 8 valandas darbo. 
Jeigu darbdaviai nesutiks, jie ren
giasi pakelti sztraiką.

T Isz St. Clair raszo, kad ne
toli Silwer Creek atrado naują 
gyslą anglių, kurią neužilgio pra
dės kasti. Brekerys aprūpintas 
viskuom, kas reikalinga.

Isz Nev Yorko raszo, kad 
santaikos sūdąs nnsprendė, kad 
litografai gal grįžti prie darbo. 
Todėl 500 darbinįkų vėl prade
da dirbti. Straikieriai iszderė- 
jo labai mažą pagerinimą.*

T Isz Columbus, Ga. raszo, 
kad czia likosi uždarytos dvi ver- 
pinyczios: Eagle ir Phoenix. 1500 
darbinįkų per tai likosi be darbo. 
Wietiniai prekėjai stengiasi dar- 
binįkus su fabrikantais sutaikyti.

•f Isz Neoaunee Mich. raszo, 
kad kastynėse: Queen, Prince 
of Wales, Buffalo ir Suoth Buf- 
falo pradėjo wel dirbti. Kastynės, 
isz priežasties nesutikimų žemės 
savifiįkų su kastynių Kompani
joms per žiemą buvo uždarytos.

T 6 Chieagos drapanų siuvimo 
kontraktoriai susitaikė su savo 
darbinįkais. 60 sukirpėjų ir siuvė
jau pradeda dirbti dirbtuvėse: 
Johno Millero Co.,Cohn Clotting 
Co., Meyero & Cohn’o ir Hefte- 
ro ir Levingstone. Po tų gal 
eis ir kiti.

Isz Dubois, Pa. pranesza, 
kad Bervind White kastynėse, 
netoli nuo rytinių rubež ų mies
telio Dubois, atsitiko expliozija 
gazų. 18 dirbo ežia darbinįkų ir 
isz tų 13 likosi užmuszti, terp tų 
du lietuviai: Juozas ir Jurgis Po- 
stlavicziai. Kastynės tos vos ne 
seniai tapo įrengtos ir tik dabar 
pradėjo ežia dirbti.

• Isz Lovell, Mass. raszo, 
kad ežia Merimack’o bovelnos 
(medvilnės) verpinyczios tapo, 
kaip apgarsino, ant vienos nedė
lios uždarytos, nes kompanija 
nori ežiu szį tą permainyti,— bet 
tos pertaisos, turbut, trauksis il- 
giaus. Dirbo jose 2600 darbinįkų.

Loveli Manufacturing Co. di- 
vvonų dirbtuvę rengiasi uždaryti 
szią nedelią; paskui dirbs joje 
tik kas antrą nedėlią.

• Isz -Tacoma Wash., raszo, 
kad ežia atkako apie 100 žmonių, 
kurie nori keliauti į Yukon, A- 
laskoj, aukso jieszkoti. Susirin
kusiųjų yra daugiausei isz Chica
go, Colorado, Montanos, lowos, 
Oklahomos,Oregono ir iszCalifor- 
nijos. Turtingesniejie nori pats 
auksai kasti, kiti gi pasitiki pas 
tenykszczius kasėjus rasti darbą. 
Kaip vienok isz tikro ten su tuom 
auksu yra, dar žinoti negalima.

•’ Nuo vakar prasideda naujas 
kontraktas padarytas su darbiiiį- 
kais szitų dirlidavių: “Carpen- 
ters Councils” ir “Carpenters ir 
Buildiugs association”. Sąnariai 
tų kompanijų sutinka ant darbinį
kų reikalavimo, bet daugel kitų 
darbdavių neprigul prie tos su
tartos, todėl tie nesutinka ant 
kontraktų su anais padarytų. Jei, 
gu tie darbdaviai ne norės pil
dyti kontraktus anų kompanių, 
tai visi dailidės dirbanti pas ne- 
kon t ra k tori n i u s darbdavius ren
giasi sztraiką pakelti.

■’T Darbinįkų Unijos Amerikoj, 
lygei ir Europos laikraszcziai, y- 
pacz gi vokiszki, persergsti dar- 
binįkus noriiiczius keliauti į Pie
tine Afriką, yjiacz gi į Transva- 
aliaus republiką. Po pergalėji
mui įsiveržusių angį.jonų iszly- 
gos darbo ežia visai persimainė. 
Daugel aukso kastynių likosi vi
sai apleistų, nes jos įrengtos bu
vo anglijonų pinįgais; pasitrau
kus jiems, turėjo ežia paliauti 
dirl>ę. nes vietiniams gyvento 
jams trūksta pinįgų, % Užsidarius 
aukso kastynems pasimažino už 
darbia ir po miestus; isz Johanis- 
burgo daugelis svetimtauezių 
kraustosi szalyn. Todėl ežia 
trūksta atkakusiems ateiviams 
uždarbio.

valandą 
Chicago 
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Lietuvviszku dirwu

Amerikoje.

irzėjo^ o caras su savo tarnais 
kvailina mus, prižadėdamas ca- 
riszkas mylistas, palengvinimui, 
pagerinimus ir tt. Žmonės kvaili, 
tamsus tiki ir laukia tų cariszkų 
mylistų; o carai vvis tiktai pasi
naudoja isz tos musų tamsybės ir 
miegojimo, nes tas jam tiktai pa
lengvina musų naikinimą. Atsi 
buskime, numeskime tą gėdą, tą 
pažeminimą! parodykime svetim- 
taueziams, kad mes ėsame teipos- 
gi iszmintingi vyrai, teipogi my
lime teisybę ir būdami žemėje 
liuosynės prisilaikome tiesų tos 
žemės, kad ir mes suprantame 
mierius musų nąujos tėvynės, 
kurią sziądien nesziotoja liuosy
bės galima praminti.

Samakitonas.

Kovo 27 diena, 8 
ryto, ant geležinkelio 
& Eastern III. terp 43 
tapo užmusztas Kazimieras Sa- 
luczka, trūkio to paties gele
žinkelio. Trūkis, prikrautas an
glių, ėjo isz miesto pietų linkon, 
o Saluczka norėjo ant jo užsika
binti ir pavažiuoti kur toliau; 
tuom tarpu, nežinia kokiu budu, 
nupuolė žemyn ir tapo trūkio pa
gautas. Policmonas rado jį da 
pusgyvį, begulintį visą kraujuo
se, o deszinę jo ranką rado už ke
lių žingsnių nuo jo. ^Nuvežė jį 
į pavietinį ligonbutį, kur į 4 va
landas pasimirė. Amžiną atsilsį 
Kazimieras Saluczka paėjo isz 
kaimo Ticzkunų, Panevėžio pa- 
rap., Kauno rėd.; turėjo 36 me
tus amžiaus; jau 5 metai 
kaip gyveno Amerikoje, vienok 
paskutiniais metais darbo neturė
jo; prigulėjo Chicagoje į dvi 
draugysti: Sz. Kazimierio ir 
Simano Daukanto, ir į “Lietu
vių Katal. Susivienyjimą”, už 
tai, pereitoje nedėlioję, tapo pui- 
kei palaidotas. Wisus gimines ir 
ir pažįstamus praszo atsidusti 
prie Dievo už jo duszią.

Isz priežasties užmanymo 
p. Didynsko.

Kada žydas Koperlis subankru- 
tijo, pas kurį lietuviai neszė sa
vo pinįgus ir jam kaipo tėvui ti
kėjo, angliszkas laikrasztis mus 
iszpeikė, sumaiszė su purvais, 
norėdamas darodyti, kad nėr 
kvailesnių ir tamsesnių už lie
tuvius. Chieagos lietuviai su- 
szaukė mitingus, užpraszė pra
kilnesnius anglijonis, padarė pro
testus ir tokiu bildu pakėlė savo 
vardą. Chieagos lietuviams pasi
rodė, kad jau dabar bus gerai, 
bet ką tas maezys, jeigu “Gar
sas”, organas susi v. “Tavy nė” 
ir “Rytas” dar dikeziau apibjau
rino lietuvius. Matyt, kad tiems 
ponams redaktoriams: Tėvynės, 
Garso ir Ryto, suvisu nerupi ge
ras vardas lietuvių.Matyt tų po
nų žodžiai teisybės suvisu ne 
pertikrina, jie visi kaip pabludė- 
liai raszo ir szneka: “reikia siųs
ti pasveikinimus carui, reikia 
praszyti caro”. Kada kas pamyli 
kokią meigą, tai tampa taip ak
lu, kad jam ir visas svietas sa 
kylu, jogei ta merga yra bjau
riausia, kvailiausia; jogei jis save 
pažemina, stato ant juoko, tai jis 

^vis sakys:“tai gera merga, noriu 
su ja apsipacziuoti.”M'ienu žodžiu, 
yra kaip pabludęs. Taip ir minėti 
ponai, teip pamilėjo carą, kad 
jų ir visas svietas neper
tikrins, juos galėtu partikrinti 
vien nagaika caro, po kurio 
globa taip maloningai glaudžiasi, 
lietuvius žemina ir jų vardą 
bjaurina. Koksai tenai Didynskas 
nukalė vardu wisų lietuvių pa- 
sveikmimą caro, dienoje apvai
nikavimo, o “Garsas” ir “Rytas” 
apgarsino, neturėdami dar gėdos, 
žodžius evangelijos taikinti prie 
tirono caro. Organas susi v. dar 
toliau nuvaževo, nes tą kvailą 
darbą pagyrė. Dabar ketina kelti 
riksmą, kad ant jų asabiszkai už- 
puldinėjame. Bet kas czia sakytu ciecor,ui- 
žodžius teisybės, jeigu jus neže- 
mintumėt vardą lietuvių, jeigu j 
isz jūsų pasielgimo nebarstytu tikro įžemintu m tisų vardą, tik 
ant mus purvais! Galite jus tar- Pr°te&tuojame priesz tai, kad 
nauti carui, galite jį garbinti, I Penėti aukszcziaus musų vien- 
«: • rv j- taucziai pasinaudoja vardu wisugalite vietoje prie Dievo, dienas • 1 - - . • 4? . . ... i lietuvių, visai su kitaisir naktis melstiesi prie caro (kaip r -- - > <•
patys paraszėte: “Praszykite o kų,* 
bus jums duota”) tiktai nedaryki- vardu lietuvių, nuo kurių laiko
te gėdos lietuviams. Kas dabar 
pasidarė isz jūsų rasztų ir svei
kinimų caro? Svetimtaucziai juo
kėsi isz mus, szidija ir žemina 
kaipo tamsiausius ir kvailiausius 
ant svieto. Amerikonai negalėjo 
atsistebėti, kada isz laikraszczių 
dasižinojo, jogei czia, Amerikoje 
atsiranda toki tamsunai, kad net j 
siunezia pasveikinimus carui 
kankintojui, despotui. Ant to dar 
nepasibaigia: kiti net keikia žo
džiais pažeminimo, kad lietuviai 
netiktai yra kvaili ir tamsus, bet 
ir dar laužo prisiegas, daro prie- 
szingai konstitucijai Suvienytų 
Walstijų, nes kiekvienas gavęs 
amerikoniszkas popieras turėjo 
juk duoti prisiegą, kad iszsižada 
caro, o dabar glaudžiasi prie tiro
no caro, despoto, mindžiotojo 
liuosybės, kurios apginėja yra A- 
merika.

Broliai lietuviai! pakelkite sa-,
su virszum 100 lietuviszkų atei
vių ; moterų tame skaitliuje yra 
labai mažai, beveik vieni vyrai.

Nepaweikslinga moterisz- 
kė.

Isz NevCastue raszo, kad ežia 
pernai vasarą atkako isz Lietu
vos Pranciszkus Mocke vieži us,pa
likes Lietuvoj paezią su 6 vai
kų. .Uždirlięs kiek, nusiuntė pi
nįgus ant kelionės į Ameriką sa
vo moterei. Atkakus jai į Phi 
ladelphia norėjo aną moterį tuo 
jaus suaresztuoti, nes pasirodė, 
kad atkakusi ne yra tai moteris 
Mockevycziaus. Pažistamiejie pa- 
raszė laiszką pas tikrąją Mock^- 
vyczia'us moterį, bet gavo nuo 
jos atsakymą, kad ji nuų vyro 
ne gavo nė jokio laiszko, nė pi
nįgų ir kad su savo 6 vaikų 
vargą kenezia. Atkakusi gi ežia 
pasirodė tai pati vieno geležin
kelio sargo, kuri, palikusį vyrą 
ir 6 savo vaikų, atkako į Ame
riką pas svetimą vyrą. Toliaus 
gi, kada viskas iszsiaiszkino, ją 
norėjo suaresztuoti, bet ji pasisku
bino" ir pabėgo ne žinia kur.

Jurgis Put.

t Chieagos laikrasztyj “Re- 
cord”, p.p. Dras Kodis, Dr Bo- 
žynezius ir Steponavyczius patai 
pino žinią, buk jie vardu visų 
lietuvių pakėlė protestą priesz 
užmanymą p. Didynsko kaslink 
padavimo - praszymo maskolių 

---priesztaraujame 
mes paežiam užmanymui protesto, 
nes užmanymas p. Didynsko isz-

> nesusi
tarę. Gal jie kalbėti vardu len- 

kuriems tarnauja, bet ne

si isztolo, nieku prie jų vargų 
neprisidėdami. Tas vien turi tie
są vardu lietuviszkos visuome
nės kalbėti, kas ant jos labo y- 
ra ką nors padaręs..Ką gi padarė 
czia musų vardu Kalbanti?

t Lenkiszkas Chieagos laik- 
rasztis “Dzieunik Polski” paduo
da sekanezią žinią; “Lietuwiait, .---------------r ------ r • ——*

. apsigyvenę apie 33 ir Muspratt 
1 1 ui. susirinko ant pasilinksinini-

wo balsą! protestuokite priesz 
pasvveikinimą carui! Matote pa
tys, kad tie milėtojai caro žemina 
musakise swetimtauczių. Jie ne
sirūpina apie gei-ą vardą lietu
vių, pranaszauja isznykimą lietu
sių, o patys glaudžiasi prie tiro
ną caro. Jau tukstaneziai malda- 
wimų ir praszymų buwo siųstų 
prie caro, o ar kada nors iszklau- 
sė tų maldavimų? Krauju aplieta 
yra visa Lietuwos žemė isz 
mylistos caro, ir dabar liejasi 
kraujas, ir toliaus kankina, ir da
bar visokiais pragumais rūpinasi, 
idant mes iszsižadėtume lietuvys
tės, katalikystės. Atsiszaukite, 
ipatingai jus broliai, sanariai Su- 
siw. lietuwių! Jau szimtai metų

uio įrengto draugystes “Lietu
va’ . Buvo skaitymai. Terp kitko 
skaitė D-ras Kodis, Apie klai
džias nuomones apie lietuvius 
Europoj ir Amerikoj. Kas ten do 
susirinkimas buvo,mes nežinome, 
nes anojė draugystė “Lietuva” 
ant to pasiliksminimo ir ant savo 
skaitymų lietuvių nekvietė. Tur
būt ten toki ir lietuviai susiren
ka, jeigu jie bijosi priesz lietu
vius su savo darbais pasirodyti.

. t Pagal žinias isz pakranezių 
Atlautiko, antBtemos laivvo 16 
dieną Kovo atkako į Ameriką

t Isz Shenandoah, Pa. raszo, 
kad ežia lenkai ir lietuviai su
tvėrė politiszką kliubą, kurisai 
nori paremti populistų partiją.

Padekawone.
Bridgeton, N. J. 29 Kowo. 

Siuncziame szird i ogiausią aeziu 
guod. kn. J. Kaulakiui, kurs 23 
Kovo pribuwo į airiszių bažny- 
ežią ir teikėsi mus iszklausyti ve
lykinės spaviednės; teipogi atlai
kė miszias sz. ir pasakė puikų 
pamokslą, kurio žodžiai ant ilgo 
laiko pasiliks szirdyse musų. 
VVarde visų K. Konstantina vi-

CZIU8.



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Kovojimai už prezidentą wel atsinaujino. Wa- 
sara 1888 metuose republikonu kandidatai buvo: 
Benjamin Harrison ant prezidento ir Leyy P. Mor
ton ant vice prezidento; demokratu kandidatai bu
vo: Groi er Cleveland ir Allen G. Thurman; Clin- 
ton B. Fisk dėl prohibition partijos ir Alson J. 
Streeter Union Labor partijos. Rinkimai Lapkriczio 
menesyje buvo su pasekme Republikonu.

jie atsiszauke in gelžkelinins Unijas Amerikos, 
idant tos juos paremtu. Gelžkeline* Unijos, isz- 
klaususios ju skunda, pripažino ju sztraika už tei
singa ir pareikalavo nogelžkeliniu kompanijų neb- 
wažinetie Pullmano karais ant savo geležinkeliu. 
Kaip kompanijos ant ju reikalavimu ne pristojo, 
jie pakele straika, po vadovystia prezidento gelž 
liniu Unijų Amerikos: Eugėhe V. Debs’o.

Pradžioje Liepos wisi geležinkeliai karuose 
nustojo judėja ir randas pasiskubino paszauktie ka- 
riurm-nia dėl apsaugojimo turtu, Ne ž urintant to, 
dideles bledes tapo padarytos Chicagoje, kur bu
vo drugiausei policijos ir kariumenes. daugybe ka 
ru tapo sudeginta ir kompanija nukente bledies 
daugiau kaip ant deszimt milijonu dolieriu. Ant 
galo, per visokius insikiszimus rando, straikas ta
po pakrikdytas ir vadovai nusūdyti in kalėjimu: 
prezidentas Debs ant szesiu menesiu ir kiti jo san- 
darbininkai ant trijų menesiu kiekvienas.

Laike Clevelando prezidentystos, Lapkrityje 
1895 m. atsitiko žemes drebėjimas kiaurai sziaur- 
rytines dalies Suvienytu VValstiju. Nekuriose įlie
tose teip buvo smarkus virbejimas žemes, kad dik- 
czei namu sugriovė.

VI.— Harisono administracija 
(1S89—1893)

Divideszimts treczias prezidentas, Benjamin 
Harrison, yra isz gimines devintojo prezidento ir 
buvo investas 4 d. Kovo 1889 m. 1

Oklahoma.— Wienas isz pirmu Reikalu nau
jo prezidento buvo atidarimas žmonėms ant apsigy
venimo wai.-ingu aprubiu szirdyje Indiana Terito
rijos. Tukstancziai nauju gyventoju, kurie jau isz 
laiko lauke to atidarimo, 22 d. Balandžio 1839 me
tuose leidosi in ja ir in kėlės dienas trisdeszimt 
tukstaneziu žmonių apsirinko sau buveines Okla- 
homoje. Sekanty pavasary, su daug platesniais ru- 
bežiais, ta aprube tapo suorganizuota in Oklaho
ma Territorija.

Naujoš \\ alstijos.— 1889 mete naujos vals
tijos: \\ ashington, Montana, North (Sziaurinė) 
Dakota ir South (Pietinė) Dakota ir 1890 mete 
Idaho ir VVyoming tapo prikergtos prie Unijos, 
padidindamos, tekiu budu, skaitliu valstijų iki ke- 
turesdeszimts keturiu ----

1 erp svarbiu istatu, iszduotu per “penkesde 
• szimts pirma kongressa”, buvo nąuja “tariffa”, ins- 

tatai padaryti tolesniam užtarimui namines iszdir- 
hystos; instatai terptautiszku spaudos dalyku, tai 
yra pa vienintele tiesa, kaslink iszdavimo knygų; 
mstatas padauginantis skaitliu pefisionieriu, irins- 
tatas kaslink daugesnio pardavimo sidabro per ran
da, no 24 milijonu dolieriu kas metas.

VYienuoliktab Censas atsiliko Birželyje 1890, 
kuris parode skaitliu žmonių ape 63 milijonus; kas 
reiszkia, kad per 10 metu žmonių pasidaugino ant 
13 milijonu, Centras tirsztumo apgy veninio pasi
traukė vakaru linkon: aplink Greeburg, Decator 
County, Indianoje.

Muszis su South Idifonais Sziaurineje ir Pieti
nėje Dakotoje inivyko pabaigoj 1890 metu, kuris 
daejo iki didžiausio muszio po vardu “\Vounded 
Knee” kova. Siekyje. Ape 200 Indijonu tapo už 
musztu, pakol jie ne tapo nuginkluoti per kariume- 
nia Suvienytu VValstiju.

Užrubežine Giminysta.— Laike 1891 meto 
tapo padarytos sandaros, pagal kurias buvo duota 
didesne liuosybe prekybos su Kuba ir su kelioms 
pietines Amerikos republikoms. Taigi buvo pasi 
rengta ginezus su Didžiąją Britija paivestie 
arbitracijai terptautiszkai kaslink tiesos Suvienytu 
VValstiju uždraustie gaudimą junniu žvertu 
denyse Behi ingo juriu. Laike apsprendimo arbitrą-j 
toriu, valdžios, dalyvaujenezios tose apsvarstimuo ; 
se, nusiuntė kariszkus laivus dėl apsaugojimo ma { 
riu ir nedaleidimo gaudytie minėtu žvėreliu. .

Laike Harrisono administracijos liko užgir-1 
tas inrengimas parodos, kuri atsibuvo Chicagoje 
1893 mete. Prie jo teipgi buvo patvirtintas insta- 
tas sulaikantis emmigracija kyniecziu in Amerika.

Galop 1889 meto Chic tgoje tapo pastatyta di
džiausia trioba— “Auditorium”, kurioje yra teatras 
su 6000- sėdynių dėl žmonių.

Prie jo, ta paty meta, tapo užlietas miestas 
Johnston, Pa., kuris tapo panaikintas isz pamatu 
ir 5000 žmonių gyvasties nustojo Tas tvanas invy- 
ko isz priežasties pertrukimo užtvanu didelio prū
do, gulinezio augszcziau miesto.

i i

VIII.—Clevelando antra Administracija 
(no 1893).

Divideszimt ketvirtas prezidentas Suvienytu 
VValstiju. Groiver Cleveland, aprinktas antru sykiu, 
tapo investas 4 d. Kovo 1893 meto.

Aprinkimas Clevelando buvo pergale demo
kratu. Priežastis pergales demokratu buvo pripaži
nimas .“tariffo billo” Mc Kinley’o. kuris buvo sąna
riu Kongresso, isz Ohio, Tas billas užkrovė dide
lius mokesezius ant ivjsu in vež imu gerybių, dėl ap
saugojimo naminiu iszdirbyscziu, o demokratai pri
žadėjo investi liuosa prekyba su visoms žemems, 
ko ir žmones reikalavo.

Svarbesni Faktai.— No pat pradžios Cleve
lando administracijos. Suvienytas VValsijas apsiau
tė “sunkus laikai”, kurie tensesi perdu metu.

Piningai nupuolė ir bankai buvo sustapdia sa
vo iszmokejimus. Dirbtuves ir fabrikai sustojo ir 
prekyba pakrypo, isz priežasties permainų tariffo 
instatu. Kol vis tai kongressas suregulavo ir pri
pažino teip vadinama VVilsouo tariff—billa, kuris 
sumažino diduma mokeseziu no iszdirbtu inveža- 
niu produktu,—per ta laika darbininkai kente bada 
ir pakilo dideliu triukszmai po visa kraszta. Isz tu 
triukszmu labjausei atsižimejo du: 1, Ėjimas Cox- 
ey’o in AVashingtona ir 2, Geležinis —*■—-i-—- 
^Vakaruose (1894) — Generolas f 
Marion, rinko burius iszalkusiu darbininku, po vi- 
ųas Suvienytas ^Valstijas, ir trauke in ashingto- 
na, idant prispirtie kongressa užtvirlintie jo “bil
la, ” kaslink iszdavimo nauju piningu ir davimo 
darbu baduojantiems darbininkams. Nors ūkininkai 
ir geri žmonis jy parėmė kiek galėdami, vienok 
jo užmanymas ne pasisekė, isz priežasties stabdymu 
isz puses valdžios. Ant galo jis pats tapo aresztuo- 
tas ir būriai jo armijos, wisokiuoso kampuose krasz
to, iszsisklaide.

Straikas geležinkeliu invyko isz priežasties 
■draiko Pullmanno vežimu—rumu dirbtuvėse, pa
lei 'Chicago,. III. Kada Pullmanno straikieriai ne 
galėjo, pergaletie savo darbdavio, kuris jiems su
mažini) mokesty iki nebeiszgalejimo pragyventie,

8Z1MTUET1S TOLINŽENGYBES.
Apskelbimas nepriegulmystes tapo apgarsin 

tas svietui 4 d. Liepos 1776 metuose. Tas ap
skelbimas tapo iszduotas Kontincntaliszko 
Kongresso, susidejusio isz delegatu no trylikos 
senu angliszku kolonijų, kuris parode svietui užgi
mimą “Suvienytu Walstiju”,. Dėlto ta republika 
yra nedaug senesne per szimtmety.

Per szita szimtmety Su vienytos ^Valstijos at
sižymėjo savo stebėtinų augimu ir žengimu pirmyn. 
Dabar mes peržiuresime pirmutinius faktus Ameri
kos progresso, arba tolynžengylie.s.

Pirniame szimtmetyje trylika valstijų pasi
daugino in trisdeszimts asztuonias t. y. beveik tri
gubai.

Erdme Suvienytu IValstiju laike parengimo 
Federaliszkos Unijos, 1789. m., buvo ape asztuonis 
szimtus tukstaneziu keturpampiu myliu. Szendien 
yra daugiau kaip 3.000.000 keturkampiu myliu.

Pasidauginimas gyventoju buivoda labjau ste 
lietinas, negu augimas erdmes žemes. Metuose 
1776 skaitė tiktai 3 milijonus gyventojų, o iki 
1890 metu skaitlius ju pasiekė iki 63 milijonu, Pasi
dauginimas gyventoju paeina no gamtiszko veisi
mos) ir no atplaukimo isz senojo svieto. Europa da
vė mums milijonus žmonių, kurie kaipo vanduo 
plauke in szia valna Republika: nes ji suteikia 
kiekvienam liuosybia, lygias tiesas, per ka jie cze 
atranda pn ga vesti geresny gyvenimą.

Medegiszkas progressas Suvienytu NValstiju 
gal būt padalintas in Iria dalis: iszradimas, pro
dukcija ir iszleidimas; kurias mes isz dalies per
žvelgsime.

Iszradimai musu įvyru stojos priežodiszkais, 
ir labjausei svarbus iszradimai ir dirbtu ves isz- 
dygo isz galvu sumisliu Amerikonu. Aut paveik 
slo priminsime Franklino stebėtina patyrimu žaibu
ir elektrikos. Eli’o A hituey o teip vadinama “Cot-jdu perskeltą galvą. Ant apstap- 
ton maszina dėl -czist ijimo medvylnes, pastateSu-1 (jjmo niUjJzjo reikėjo pakvies- 
ivienytas VValstijas in pirma vieta ant svieto isz-L..
v . • ii* j -i i • Ii kariumene.dirbime ir prekyboje medvilnes. Pirmas garini vys

i sztraikas
Coxey, isz

"an- “(j|earinonthpadirbtas Amerikonu Robert’o Ful-I 
tono; jis pradėjo plaukinetie ant upes Hudson van
denų, 4 d. Rugsėjo 1807 m. Pirmas plaukimas per se siautė baisi 
jūres ant garlaivio “Savannah”, i 

pn Liverpoolu, tapo atliktas 1819 mete, Dabar, kaip 
kiekvienam yra žinoma, upes, ažerai ir jūres Ame
rikos yra pripildytos tukstaneziais visokiu plaukėti- 1 
ežiu garlaiviu. '

Amerikonai, teipgi ta|>o pirmiejie budavojime 
geležinkeliu, nors pritaikymas lokomotyvu prie i 
geležinkeliu priguli anglijonui Stephenson’ui. Pir
miejie geležinkeliai Amerike buvo: “Quincy” 
(1827) “Baltimore ir Ohio” (1828), ir “South Ca- 
rolina” (1833). Pirma lokomotyvą buvo pasinau
dota nuo Baltimore“ ir Ohio geležinkeliu (1831). 
Transkontinentaliszkas geležinkelis, skersai Suvie
nytu VValstiju no Nev Yorko in San Francisco, 
tapo užbaigtas 1869 mete. Tai buvo vienas, kuris 
perojo “septynis stebuklus svieto”. Szendien Su
vienytos Walstijos skaito ant 68.0(10 myliu ge
ležinkeliu.

. Electro-magnetiszkas telegrafas yra Ameri
konu iszradimu, kury iszrado Prof. Samuel F. B. 
Morse. Pirmas telegrafas tapo isztenstas terp 
VVashington’o ir Baltimores (1844). Tai buvo pir
mas pasisekimas ir no to telegrafai pasiplėtė po vi
sa svietą.

Labjause akyva paiveizda Amerikos gudrumo 
yra telegrafas povandenimis A t I a n t i s z k o O- 
c e a n o, kuris tapo padarytas (1857—8), per At
lantic Telegraph kompanija, kurios prezidentu bu 
ivo Cirus W. Field, terp Nevfandland’o ir Irlandi- 
jos. Kada tas pagedo, antras telegrafas tapo i už
vestas (1866), teip gi po priežiūra p. Field’o. Per 
ta stebuklinga iszradima, žinios apie Europos kovas, 

• kalbos palitikieriu ir kitokios žinios, yra paduoda- 
i mos in laikraszczius Amerikos sekanty ryta.

Ne galima paminetie czia ne szimtines dalies 
’ atsižymėjusiu iszradimu Amerikos genijaus, kaip 

tai: siuvamos maszinos, javu pjautuvai, gariniai 
artuvai ir tt. Patentu ofisas Washingtone, su szim- 
tais tukstaneziu ivairiu modeliu, yra aiszkiu daiva- 
du Amerikos gudrumo ir genijaus. Abelnai ape 
penkiolika tukstaneziu nauju patentu yra lazduoda
ma kas metas ir ju skaitlius vis dar dauginasi.

Kaslink produkcijos mes galime padalytie 
Suvienytas Walstijas in tris didelius gabalus. 
VViduryje yra didelis agrikulturiszkas gabalas ape 
upia Mississippi. Cze galima gaut teip vadinamus 
“cerilius” vilnas, medvilne (bovelna), cukru, ta
baku,sziena, kiauliena ir jautiena.Rytinis gabalas yra 
žeme, kur galima atrastie dirbinyczias: liejinyczias, 
malūnus,visokias dirbtuves. Czia yra platus anglių 
laukai, kurie daduoda pajiega varimui dirbtuvių 
Suvienytu VValstiju. Apielinkese apie Rocky kal
nus, Siera Nevada ir Pacific pakraszezius yra yždo 
namas visokiu brangiu inagiu. Suvienytos VValsti- 
jo iszkasa didesnia daly aukso ir sidabro ant svieto

(Toliaus bus,)

|| Ant jūrių Anglijos pakrantė* 
audra. Daugel

isz Nev ^orkpĮžwejų laivų susikūlė ir žvejai
prigėrė. Ant pieskų sudūmos, va
dinamos Goodvin, buwo matyti 
didelis garlaivys, kurisai szaukė 
pagelbos, bet su ja nieks neisz* 
dryso pasiskubinti. Ant rytojaus 
garlaivio to jau nebuwo matyti, 
turėjo jisai nuskęsti.

• || Anglių kastynėse Brunner- 
ton, netoli nuo miesto VVelling- 
ton, ant salos prigulinezios An
glijai vadinamos Nauja Zelandi
ja, Oceanijoj, atsitiko baisi guzų 
expliozija. 5 darbinįkai likosi su
draskyti, o 60 jų yra dar viduryj 
kastynių, bet nėra nė jokios wil- 
ties, idant juos galima būt iszgel- 
bėti.

ti Mieste Lille,Sziaurinėj Pran
cūzijoj, užsidegė bažnyczia prie 
ligonbuezio. Be gelbint li^onbu- 
tyj ėsanezius sunkiai sergan- 
czius ligonius-trys isz jų pasimi
rė. Potam kareiviai, kurie buvo 
prie gesinimo, užgesinus ugnį, 
nukako į aptieką, norėdami pa- 
sistiprįti, bet ten atradę skystimą, 
kuris jiems pasirodė degtinė, 
iszgėrė,bet pasirodė, kad tai buvo 
koki ten nuodai. Szesi isz 
kareivių nuo tų nuodu pasimirė.

Isz wisur.
II Mieste Melbourne, Australi

joj, baisei siauczia sziltinė. Wisi 
ligonbucziai pilni ligonių. Labai 
daug žmonių kasdieną mirszta.

II Upės Rodan ir Sauna, Pran
cūzijoj, baisiai užtvino. Žeminus 
atsirandanti kaimai likosi vandens 
užlieti ir iszgriauti. Bledys labai 
didelės.

|| Mieste Canton, pietuose Chi- 
nieczių žomės, atsirado baisi džu- 
ma (žmonės ją vadina juodoji li
ga). Tukstancziai gyventojų kas 
dieną nuo jos mirszta.

|| Chiniszkoj twirtynėj Kiavg, 
netoli Shanghai, atsitiko baisi ne- 
laimė. Užsidegė didelė parako 
krautuvė. 300 kareivių likosi su
draskyti. Priežastis užsidegimo, 
nežinoma.

|| Japoniecziai mieste Teluo į- 
rengė dideles garlaivių dirbtu
ves. Jose dirbdina dabar 60 
garlaivių, nes nori įrengti naują 
liniją terp Japonijos ir Europos. 
Antra gi japoniszkų pasažierinių 
garlaivių linija bus terp Japoni
jos ir Tacomos, Wash. t. y. terp 
Japonijos ir Amerikos.

žadėjo dar
valgio, po

|| Koksai prigavėjas pasikvie
tė 60 lenkiszkų darbinįkų į Prū
sų provinciją 
Kviesdamas 
binįkams, apart
2 iki 3| markės ant dienos ir pa
darė kontraktus, bet žmones ne 
mokėdami skaityti, nežinojo kas 
tuose kontraktuose paraszyta. 
Kada parodė kitiems,tai pasirodė, 
kad darbdavys mokės wien po 
7—9 markių ant nedėlios. Todėl 
prigauti darbinįkai turėjo grįžti 
atgal. .

|| Monte Carlo, kunįgaiksztys- 
tėj Monaco, parabeliuose terp 
Italijos ir Pranęuzijos, loszimo 
namuose koksai maskolius pralo- 
szė 30,000 rublių, gal nuo žmo
nių suvogtų ir potam persiszo- 
vė. Tai gal ir yra iszmintingiau- 
sias jo darbas, koki savo gyve
nime padarė’

Ii Tarnopoliui, Galicijoj, susi- 
muszė tarp savęs kareiviai. Nak
tyj pasitikę ant ulyczios raiteliai 
su pėksztinįkais, kurie terp sa
lves nesikenezia, szoko vieni ant 
kitų su kardais ir durtuwais. 
\Viens pėksztinįkas turi su kar

Isz Reivelio, Estlaudijoj, Mas
kolijoj, raszo, kad ant Baltiko jū
rių, netoli nuo kraszto, 200 žvejų 
živejojo ant užszalusių jūrių, kaip 
tai paprastai daro; tuom tarpu 
nuo kranto atsikreipė wėjas ir 
pradėjo netikėtai 
nulaužė ir tą, ant 
žvejai susirinkę, ir 
mis, įvežimais ir su
tumė tolyn į jūres. Nuo to laiko 
nėra apie juos nejokios ži
nios. Turėjo jie maisto vos ant 
ivienos dienos, tuom tarpu prabė
go jau nedėlia, o apie juos nieko 
negirdėt. Beplaukinėjanti ant jū
rių laivai teiposgi niekur jų nepa
tiko.

ledą laužyti; 
kurio buvo 
ją su žmonė- 
arkliais nus-

bet vyras su dalgiu nukirto gal- 
wa savo dukters ir paskui suba
dė wuoszwę. Tuom tarpu atėjo 
ežia brolis žmogžudžio, Jonas 
Zavadzki, kurisai priszokes sten
gėsi iszveržti dalgį isz nagų įdu- 
kusio brolio: jiedwiem ežia besi
tąsant aszmens dalgio užgavo 
galwą Andriaus Zavadzkio ir 
szmotą skuros su plaukais nupjo 
vė. Žmogžudys tapo suimtas.

|| Australijoj, ypacz gi ant salų 
Fidži (priguli jos Anglijai), Oce- 
anijoj, atsitiko baisaus smarkumo 
vėtros; sostapilė salų miestas Su- 
wa, tapo visiszkai isz pamatų "isz- 
griautas. Miesto su visu nėra; blė- 
dis wėtros padaryta neiszpasaky- 
tui dideli. Australijoj ant upės 
Brisbane tapo wėtros paskandy- 
tas garini vys, 37 žmonės prigėrė.

atsitikimas tokį padarė įspūdį 
ant vedusio tą trūkį maszinisto 
Heidnero, kad tasai potam pats 
tyczia puolė po ratais boganczio * 
trūkio, kuris jį visai sutriuszki- 
no. Paliko jisai paezią ir keletą 
mažų waikų.

Baisus gaisras.
Kolumbijoj, widurinėj Ameri

koj,iszdegė miestas Colon. Wisos 
chinieczių krautuvės, koteliai, 
kalinys, mokslainės, sūdąs ir kitos 
valdžių ivietos sudegė. Wiena 
žmogysta pražuvo liepsnose, 
szimtai gi ivaikszczioja po degė 
sius, nustoję pastogės. Prekyba 
mieste su visu apsistojo, nes vi- 
sos krautuvės iszdegė. Blėdį ug 
nies padarytą rokuoja į 1.000. 
000 doliarų.

Antras lietuwiszkas teat- 
ras Chicagoje.

“TrysSziauleniszkiaiFilozofai”

|| Peterbursge, Maskolijoj, at
sitiko keletas gaisrų:-pirmiausei 
užsidegė ant primiesezio mediniai 
namai darbinįkų apgyventi; 
degti pradėjo trepai, taigi apsun
kino iszbegimą apsigywenusių 
tuose namuose žmonių. Sudegė 
keletas gyventojų; iki sziol isz 
po degėsiu isztraukė ugnegesiai 
9 sudegusius suaugusius žmonis 
ir keletą vaikų.— Czia jau sude
gė tabako ir papierosų dirbtu
vė Szapszalo. Kiekvienas rūkan
tis musų ateivys, popierosus tos 
dirbtuvės turėjo pažinti, nes jos 
iszdirbimai labjausei po Lietuvą 
ir Lenkiją yra iszsiplatine.

Parengtas Draugystės Simano 
Daukanto. Bus atgrajįti Nedė
lioję 12 Balandžio, 1896 m.Vor- 
vaertsTurner Salėj, 251 W12th. 
str. arti Halsted str. CKicagoje — 
Trys Sziauleniezkiai Filozofai: 
I) Simeonas Szuras, tapo masko
lium — Simeonu Szurovvu, o žmo
nes gi jį praminė: Simu Nusuk- 
sprandžiu; II) Jurgis Bakanas, ta
po maskolium, Grigorijų Baka- 
nov, o žmones jį praminė — Jur
gi u Gaudagraszi u ; III) Juozapas 
Žvirblis, tapo maskolium, Osipu 
VVorobjovu, o žmonių likosi pra
mintas Juozas Gaudamergis. 
Teuiogi bus parodyti ant scenos 
gyvvi paveikslai: I) Darbsztaus 
ir doro įvaikino, Povvilo Szatkaus, 
kurs už savo darb^ztumą draugų 
buvo pramintas Knįgųknisiu; II) 
Laurino Bakanaso, seno ūkinį ko, 
tėvo vieno isz Sziauleniszkių Fi- 
lozofų. Laurinas labai daug nu
kentėjo nuo maskolių ir isz prie
žasties nedoraus pasielgimo sū
naus sawo. III) Ukinįko Mateu- 
szo Pavliukonio, kurs pargaben- 
dawo isz Prūsų lietuiviszkas knį- 
gas ir paslaptingai pardawinė- 
davvo, kurs per tai daug nukentė
jo isz priežasties nedorybės mas- 
kolpalaikių ir žydų. IV) Žydo 
karczemnįko, kurs dėl geszefto 
akyse rodo sawę prieteliumi, o 
už akių, dėl pelno, atiduoda Ma- 
teuszą Pavvliukonį į maskolpa
laikių rankas. Bus teiposgi ant 
scenos porodyti paweikslai pasi
elgimo Pristawo, Policeiskių ir 
1.1. Drauge su graudingais atsi
tikimais gywenime musų lietuivių, 
galima bus kiekwienam pasijuok
ti iki waliai. Tokį teatrą lietuvviai 
dar niekados nėra matę, todėl 
meilingai užpraszomi yra wisi lie
tuviai ir lietuvaitės ateiti ant to 
teatro. Užtikriname, kad kiek
vienas bus užganėdįtas, nes wisa 
įtalpa teatro yra paimta isz tikrų 
atsitikimų Lietuvoje, o tie atsi
tikimai yra teip svarbus, kad 
kiekvienam turi patikti tas te
atras ir kiekvienas bus užganė
dintas. Todėl visi lietuviai už
praszomi yra susirinkti kuoskait- 
lingiausei, nes kas neateis, tai 
po tam gailėsis, dasižinojes nuo 
tų, kurie jį matė, bet bus jau 
pervelu. Po teatrui balius. Lai
ke teatro ir ant baliaus grajįs 
puikiausia muzika. Teatras pra
sidės tuojaus po 7 adynai vakare. 
Durys salės atsidarys adyna 6ta. 
Įženga 25 centai. Prieszakinės 
sėdynės 50 centų. Antrosios sė
dynės 35 c. Komitetas.

|| Isz Fiorencijos,Italijoj, raszo, 
kad netoli nuo czia, vvietoj vadi- 
namoj Prato, kilo musztynės terp 
darbinįkų, kurios kruwinai pasi
baigė. Į tenyksztes audimo dirb
tu wes tapo patraukti wokiecziai 
darbinįkai. Savinįkai dirbtuvių 
ivokiecziams mokėjo geriaus 
neng italijonims, todėl vietiniai 
darbinįkai pradėjo nekęsti atei
vių. Mažesni susimuszimai terp 
vvokieczių ir italijonų darbinįkų 
atsitikdavo ir seniaus, pakol ne 
atsitiko, teip sakant, generalisz- 
kas muszis, kureme wokiecziai li
kosi pergalėti. Du wokiecziai li
kosi užmuszti, o 10 sunkei su pei
liais subadyti. Policijai su dideliu 
vvargu pasisekė tas vokieczių 
pjovynes apmalszinti.

|| Isz Kransbergo, netoli Dub- 
anų. Galicijoj, raszo apie szitokį 
aaisų atsitikimą. Ukinįkas len
kas, Andrius Zavadzki dasižino
jes, kad jo pati, su kurią nesuti
ko, karvę, kurią kaipo kraitį bu
vo atsigabenusi, nuvedė pas sa
vo motiną, iszsigalandęs dalgį ir 
jį su savim paėmęs nuėjo pas 
vuoszve, norėdamas tą karvę 
atgal atgauti ir savo paezią nu
bausti. Atėjęs rado duris užda
rytas, todėl jas iszlaužė ir czia įsi
veržęs ir radęs savo paezią, užsi 
kėsė su dalgiu. Moteriszkė su_  _
dvejetą vaikų, norėdama nuo to buvo didelė vėtra ir jie užsiver-

’ | smūgio savę ir vaikus apsaugo- te apikakles dirbo atsikreipę į ūž
ti, pritūpė kambaryj ant žemės, pakalį nuo trūkio. Tasai baisus1

|| Lenkiszki Galicijos laikrasz- 
cziai paduoda isz savo kraszto 
sekanezią žinią. Geležinkelio ma- 
szinista Heidner, bevažiuodamas 
ant trūkio isz Przemysliaus į Lvo
vą, suvažinėjo 4 bedirbanezius 
ant szėnių darbinįkus. Du suva
žinėjo isz syk ant smert, du gi li- 
kusiejie ir į porą valandų pasimi
rė. Nelaimingi darbinįkai ne ma
tė ateinanezio trūkio, nes tąsyk

Groniatos ant pacztos.
681 Adamovvicz Antoni ' 
683 Andzulis G.
687 Bacius Lucien
706 Blauvat Wojciech
711 Brozonsky A.
779 Kozlovskį Anton
799 Madužia Antoni .
800 Migird Jan
801 Magiery Maciej
810 Mitiaszkin Jeo 

Novarta John 
Pallionis Benedykt 
Ploteker Petter 
Rimkievicz VVincent 
Sabaitis Katarina 
Wojtowicz Jozef

809
826
841
858
858
922
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Wietines Žinios.
— Iszleisdami szį numerį musų 

iaikraszczio, paskutinį priesz 
Welykų szwentę—velijame kiek 
wienam musų skaitytojui links
mai jas praleisti!

— Wisos vakarinės Chicagos 
mokslainės, nuo pereitos petny- 
ežios, likosi uždarytos. Mokinti
niai wisi gavoatsakanezius paliu- 
dyjimus.

— Tūli pasakoja, kad ant Fisk 
ulyczios jau atsiradę tokių lietu
sių, kurie naktimis užpuldinėja 
žmonis, sumusza irkiszenius ap- 
krau’sto. Jeigu tai teisybė, tai te
gul Dievas nuo to apsaugoja! 
Gėda, baisiausia gėda, toki pesz- 
tukai pagadįs vardą visų lietu
vių!

lietuviu, o ne maskolium, kaip su 
lygsziol su Chicagos lietuviais 
darėsi. Tik tiek vargas, kad aut 
kurių lietuvių pataikįs airiszki 
užraszinėtojai užeiti, tai be abejo
nės, vėl užraszys juos lenkais ar 
maskoliais ir tokiu budu vis Chi
cagos lietuwių kaip nematyt,teip 
nematyt. Susimildami užsiraszy- 
kite lietuviais, nes tai gėda mums 
vvadinties lenkais ar maskoliais.

Mitingai.
Didelis ir paskutinis Po- 

litiszkas Mitingas.
Panedėlyj, 6 Balandžio, 8 va

landą vakare, salėje p. Price, 
3244 Laurel st., arti 33czios ui. 
bus didelis ir paskutinis poli- 
tiszkas mitingas wisų Chicagos 
lietuvių priesz szymetines elek-

PAJIESZKOJIMAL
Pajieszkau sawb -draiigo, Mi- 

kolo Majoro, paeinanezio isz Kau
no gub., Panevėžio paw.. so
džiaus Waisz vilto. Jis pats ar 
kas kits teiksis duot žinią ant ad
reso szito:

K. Rokas
793 W. 22, st. Chicago. 111

Pajieszkau savo draugo Frau 
ciszkaus Gudaiczio isz Paorijų 
kaimo, Kidulių gm. Naumiesczio 
pav. Suvalkų gub. Jis pats ar 
kas kits teiksis duot žinią ant szi
to adreso:

F. A. VVirpsza
48 Mead st., Wilkes Barre, Pa.

Pajieszkau sawo brolio Jono Žebrio. 
isz Kauno red.. ^Vilkmergės paw.,kaimo 
Wiežionių. Teiksis atsiszaukti ant ad
reso szito:

Andrius Zebrowskis.
Uox 237, Florida, Orange Co. N. Y.

PIRMA LIETUlVISZftA 
BAŽNYCZIA ARKANSE. 
Geriause vieta de) farmeriu yra pavietas Prai- 

rie, vaiste j»*Arkanso. Jautenai apsipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno lietuviszkas kuni
gas J. Balceviczius ir pastate lietuviszka ba- 
žnytelia, kurios ir paveiksią cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigvveno, praminė 

“LIETU W A”.
H iii, kurie norite pirktis gerus farmas. atsiazau 

kitę in redakcija "Lietuvos" 954—33rd St., Chi
cago, 111.. arba raszykit pas Juozą Butku, Box 
82. Hazen, Ark., arba in kompanija

Hei, hei!
AT I tai ne juokai,v/11 • tai diiaugsrfia

Pirkau laikrode’l 
sidabrinį,

Look Here!
toky gražų nei wienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau!

—B Y JOHNNY, tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei wiename sztore ne 
maeziau. Kame jį pir
kai?
What is the inatter 

vith you?
Ar tu dar nežinai lietuvi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Noreiko <S CO.? 

Jęigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jiems sawo adre
są, o bus prisiųstas. O jei 
gu ka nori pirktie, tai 
duok jiems sawo orderį, 
o busi teip užganedįtas 
kaip ir asz. ^ie užlaiko 
visokius daiktus.

Adresawok teip:

Kas

—Ateinantį utaruįką,7 dieną Ba
landžio, bus diena balsavimo; už
tai visi, kurie jau nors balsavote, 
eikit utarnįke balsuoti, nes ant 
balsavimo tiktai ta viena diena 
yra paskirta. Idant daaižinoti ku
riose vietose bus balsavimai, tai 
visi susirinkit ant mitingo pane- 
dėlio vakare, po nr. 3244 Lau
rel st., o iszgirsite.

— Į pardavinycziąHaaso,Austi, 
nę, per expresą, tapo atsiųsta 
skrynia. Atpleszus ją pasirodė joje 
jau pagedęs, sukapotas į szmotus 
kūnas nepažįstamo žmogaus.Žino
ma tuojaus tapo praneszta polici
jai apie tokį nepaprastą siuntinį. 
Iki sziol nepasisekė surasti nė 
jokio pėdsako siuntėjų. Nežinia 
nė keno yra ansai supjaustytas la
vonas.

— Pereitą panedėlį,per storo- 
ne “Lietuv. Politikiszko Susi- 
vienyjimo”, apie 200 lietuvių 
iszsiėmė amerikoniszkas popieras. 
Didžiausias vargas gauti popieras 
tiems, kurie neturėjo pirmutinių 
popierų ir nemoka angliszkos 
kalbos. Uztaiffi kiekvienas lietu- O
vys, pribuvęs į szią žeme, priva
lo kuo greieziausei iszsiimti pir
mas popieras,tada iszėjus atsakan- 
cziam laikui, gaus antrąsias be 
jokio vargo.

— Apsigyvenusi po 42 ant Pa- 
tersou ui. p. H. NVieczorek pasis
tengė suaresztuoti kokį ten pri- 
gavėją, Joną Jordaną. Jordan 
dirbdamas pas Albertą Lapseną, 
agentą asekuracijos kompanijos 

’ “Fireinan’s Insurance Co, of Chi
cago” papildė eiles prigavysz- 
ežių. Jisai asekuruodavo triobas, 
iszduodavo ir polisas, bet pinjgus 
kavodavvo į savo keszenifį, o 
kompanijai nė žinios neduodavo. 
Kompanijadažinojusi apie tą, tuo
jaus davė žinią Jordano prigau
tiems žmonėms. Prigautų isz vi
so rokuoja per 400 žmonių.

— Petnyczios naktyj tuszczias 
vagonas elektriszkų uliezinių ge
ležinkelį, bėgdamas ant Robey 
ui., kerezioj Lake ir Leavitt ui. 
susimuszė su pilnu keliaujanezių 
omnibusu. Susimuszimas buvo 
teip smarkus, kad omnibusas li
kosi visai sudaužytas ir visi ke- 
liaiviai sužeisti. Isz sužeistų yra 
du mirtinai sužeisti: Williams ir 
maszinista elektriszko karo Pe- 
terson. 8 gi likosi, nors sunkiai, 
bet nemirtinai sudaužyti. Wisi 
sudaužytiejie likosi nugabenti į 
ligonbut į.

— Chicagoj susitvėrė “Chica
go City Tover Co”. kuri rengia
si pastatyti ant Lake Froąt, prie 
Van Buren ui. boksztą T150 pė
dų augszczio. C'zia rengiasi įtai
syti: restauraciją, teatrus iržvai- 
gždinyczią. vietas bicyclių lenk
tynėms ir orlaivių stovyklas. 
Kompanija žada, jeigu įgaus da- 
leidimą, tą boksztą po 10 metų 
padovanoti miestui. Užmanymas 
tasyj tapo perkratinėtas miesto 
Rodoj, galutiną gi nusprendimą 
toje Rodą pavede tam tikram ko
mitetui. *

— Per rupestįngumą “Lietu- 
viszko Politikiszko Susivienyji- 
mo”trys lietuviai nors ant trumpo 
laikogavo darbus prie užraszinėji- 
mo Chicagos žmonijos. Taigi nors 
tiek yra mums naudinga, kad dabar 
kur pasisuks tie trys lietuviai, tai 
jau kiekvieną lietuvį užraszys I

cijas. Ant szio mitingo pribus re- 
publikoniszki kandidatai ir pra 
kalbės angliszkai į susirinkusius 
lietuvius; teipogi bus ir lietu- 
viszkos kalbos su paaiszkinimais 
kur ir kaip reiks balsuoti. Dėlto- 
gi yra užpraszomi visi lietuviai 
susirinkti kuoskaitlingiausei, i- 
dant akise kandidatų pasirodyti 
syiingais ir iszgirsti apie naudin
gus dalykus. Komitetas.

Susiriszimas Lenkiszkos Jau- 
numenės Chicagoj, ant ateinan- 
czio Ketverge, t. y. 7 d. Balan
džio szių metų, 7j v. vakare 
szaukia mass mitingą į Pulaskio 
Hale, 800 S. Ashland avė. dėl 
pakėlimo protesto prieszneteisin
gą paniekinimą lenkiszkų ir lie
tu viszkų ateivių. Bus lenkiszki 
ir angliszki kalbėtojai; 
kalbės ir lietuviszkai. Todėl už- 
praszo ir lietuvius ant to mitingo 
pribūti. Wolowski sekr.

— Mėnesinis mitingas lietu- 
vriszko palitiszko “Susiv’ienyji 
mo” tampa perkeltas ant kitos 
nedėlios, 12 Balandžio, isz prie
žasties VVelykų Szventės.

P. Jonaitis, prez.

23 d. Kovo, 1896 m., Chicago, 
111. Lietuviai Republikonai 7-los 
vardos kliubo Algirdo laikė 
metinį susirinkimą, hall’eje J. 
Mondeikio, 584 Jefferson str. 
kampa 14-th pi., su inieriu: 1) 
aprinkime naujos administracijos 
kliubo, 2) iszriszimo klausimo 
kaslink prigulėjimo prie Susivie- 
nyjimo Lietuvių Republikonų ir 
3) apsvarstimo prisiartinanezių 
rinkimų.

1) Į administraciją iszrinkti ta
po: Fr. Biadchulis—prezidentu 
į vietą atsisukusio nuo tolesnės 
tarnystes F. Masionio; Juozas 
Mondeikis — Vice-Prezidentu, į 
vietą pasitraukusio K. VVitkaus; 
Jonas Ivinskis — Yždinįku, į 
vielą iszkeliavusio isz 7-tos 
vardos J. Jankauskio. Kiti u- 
rėdnįkai liko tie patis, tai yra: 
P. Gulbis — sekretorium; Fr. Ma
sionis ir John Zubov—delegatais, 
2) Pagal paliudijimą delegatų: p. 
Masionio ir p. Zubovo, jog Susi- 
vienvjimas Lietuvių Republiko- 
nų Walstes Illinois, tuom laiku, 
yęa vedamas atsakanezei, nuta
rė prigulėti prie Susivienyjirno 
iiupavedė delegatams saugoti po
litikoje tiesas savo kliubo ir vi- 
suomeniszkus reikalus; 3) Nu
sprendė laikyti, priesz rinkimų 
dienas, extra mass-susirinkimą, 
ąnt kurio pakviesti kadidatą 
ant aldermano 7-tos vardos N. T. 

sBfenner, už kurį didesnė pusė są
narių kliubo pristojo balsuoti. 
Ant galo naujai pristojo prie 
kliubo 14 ypatų.

F- B. Bradchulis, prez.
1 £

;amatoriszkas teatras, 
“Žydai Klapatuose”.

(4-ose permainose).
Surengtas naujai uždėtos lie- 

tuwiszkai—lenkiszkos kapelijos 
W. Karbausko, ant Town of 
Lake, bus atgrajįtas nedėlioję, 12 
Balandžio, 1896, 7 vai. wakare, 
salėje Kosciuszkos, ant kertės 
48-tos ir VYood ui. Szis teatras 
yra dar pirmu sykiu Amerikoje 
grajįjamas, taigi kiekvieną jis 
užganedįs. Po teatrui bus balius, 
ant kurio grajįs puiki muzika ir 
lūs gražiausias pasilinksminimas, 
žtai visus aplinkinius užpra- 

szotne atšilau kyti.
Įženga wyro su pana 25c.

Komu etas.

Pajieszkau savo draugų: Stapono Ste- 
syczio, ir Jokūbo Kazlausko isz mieste
lio Chweidanų. Kauno red , Reseinių 
pav.: teiksis atsiszaukti ant adreso szi
to:

L.
Leonas Žileviczia

B. 276, Du Bois, Pa.

Apgarsinimai,
Povilas Možeika atidarė nau

ją galiūną po nr. 4800 Throop st. 
kerte 48-tos ui. ir ant nedėlios 
rengia balių inkurtuvių galiūno, 
ant kurio visus aplinkinius lietu
vius užpraszo susirinkti, nes gra
jįs puiki lietuviszka muzika. 
Teipogi nuo VVelykų bus toki 
pat baliai kiekvieną subatos ir 
nedėlios vakarą. Su guodone

P. Možeika.

KSLFSCH. NOReiKO & CO..
356 W. 12th Street, Chicago, 111

** Ant pardawimo pigiai pui
kus saliunas su sale ir visais rei
kalingais prie saliuno indais ir gė- 
rymais; geras biznis dėl lietuvio, 
nes netoli lietuwiszkos bužny- 
ezios; po nr. 3244 Laurel str. prie- 
szais 33ia ui. Atsiszaukite į tą 
patį saliuną pas valdytoją. 
________Su guodone J. Price.

Daktaras M. J. Stupniekis 
geriausei ir pigiausei gydo wi»o 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9to« ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yaids 695

Union Land Co.,
163 VVashington St.,Chicago, 111.

•Tti* JN V|7 1 ir Auksitas tikru 14 ast"3 D I KAI! kar• *uk»u Lai- 
,AOI€$ krodehs ir Ien

os etato ciugelis bus prisiųsta kiek- 
SIZE vienam ant pamatinio ir isz- 

examiuavojlmo kasiszkirps 
ir prisius szito apgarsinima, 
su *awo pilnu vardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Ainenkoniszkais vi
duriais. gvaranluotas ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja f40. Ap
žiūrėk Jy nuejas ant eipreso 
ir jeigu mislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk. 17,50 ir 
katztus expreso ir laikrodė
lis tavo, jeigu netinka, tai 
nemokėk nieko.Gražus auk- 

sita lenciuzelr, kakitose krautuvėse mokėtum 
13, gausi prie jo už dyka.

DYKII F*usi szitn (7.50 verta laikrodėly ir len- 
D1KA1 ciugelr, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Kas zyk szendien, nes ta preke yra 
tik ant 60 c*lenui.

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

Ben. Hatowskis.
527 S, Ganai kerte Jadd, Chicago, Iii.

Dirba, tai>o ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled 14-kol 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino wi- 
widuriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes- 
cziu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė
tos.

Kas tik kp reikalaujete ateikite pas mane, o
pirksite wiska pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10<

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

NAUJA LIETUVY 1SZKA

Grocerne ir Buczerne
Felikso Majausko,

Užlaikė azwiež1auaia mėsa. kawa. arbata, rnyl- 
tua. cukru. sardinkasir wit.ua kitokius walg<>tDua 
daiktus. Taworai azwieži ir czystui užlaikomi, o 
prekes pigesnes kaip wisur.

ATKIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO pabandytie:

8737 Commercial a?., Soath Chicago.

MUSU DOVANOS.

Paduodu dėl visų žinios, kad 
mes užlaikome krautuvę geriausių 
siuvamų ir drukavojamų maszinų, j 
laikrodėlių, lenciugelių, auksinių 
žiedų, britvų ir kitokių daiktų. 
Siuvamų murzinų prekė: nuo $13 
iki $30, o drukavojamų nuo $3. 
ir augszcziau. AViską parduodame 
pigiau kaip kiti.

Vyrai! pas Ma
jauską važiuo

kim
Su juoiu pasiro- 

<iawo«irn;
Ten gardaus A- 

lavs U/gerUm 
Ir daug pinigu 

ne prag.-rsim.

APGARSINIMAS.METUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

Kas prisius 25c. gaus peczelį 
su savo vardu ir pravardia, kū
rėme teipgi bus plunksna ir ala
vais raszimui. Kas paduoda 
savo adresą, tam iszsiuncziame 
viską per expressą, o pinįgus ga
li užmokėti antexpreso. Adresas:

J. M. 8- Packace Co.
3251 Laurel st., Chicugo, III.

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaivinia linija

BALTIG LINE
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visoms naujausioms prietaisoms plaukia tarp 

STETINO IR NEW YORKO.
Szioa Imlios garlaiviai plaukia isz Stotino in manas naujuomju kanalu, kury Pru»u valdžia 

u>zbudawojo kasztu 107 milijonu marku. Stetinas yra Lietuviams areziausiu portu ir kasztuoja 
per Prusus tik pusta, ka in Hamburgą arba Brema. Szito nauja linija turi sawoofisus Stetine 
Eydtkunuoee, Bajorine, Prostkav.-, Illawe. Ottloschinc. Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu 
kaliaujaneziu in Amerika. ne» pribtivia in Tilžia bus paimti per szios paezios linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir palodyti ant trūkio, be jokio klapato. Kas nori atitrauktie ►awo giminaiezius 
in Amerika, arba Kas norite važiuotie in Europa, pamegikito per szia nauja •‘Baltic’’ linija, o ue- 
sigraudysit. Laivakortias galiu* gautie teip pigiai, kaip ant kitu pigiausiu linijų.

Genernlna agentu Baltic Linijos, Hansu Linijos etc.

THEO. PHILIPP,
147 E. W:ishiiigtoii St. arti La Šalie. CHICAGO.

liras, M. Meverowitz,•/
»»pK5ijaliKzlras aydjtoj&s

Gerklės ir Krutinės.
Pab.ige moksl) daktarystos Rosijoje ir tenai 

per kelis metus gydė bgonius su geriausia pase
kmių. llabkr jan keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriauay pasi
sekimą.

Ofisas ir gyvenimas
179 W. 12th Sf., ChirAffn

kerte Jefferson St. VllICagO.
( nuo 8 iki 12 ryto

Adynos Ofiso: J ir nuo 4 iki 6 po pietų.
( Nedelioms nuo 1—3 po pietų 

Telefonas: Main 4838.

GERIAUSIA UŽEIGA 
dėl Lietuviu

— pas —

R. Susiuana 
61 Hudson J 
Brooklyn. 1

Užlaikau szaitą alų, tikrą
ginę degtinę ir cigarus isz

ru- 
pat

YnrillilO parsigabendinti sau 
LiOnilLlb Lenkiszkn Sninga 

w i sukios intalpos. kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ, /
WL Dynievicziaus,

532 Noble St., Chicago Iil.

Jei tik czionai atkeliausi, 
Susmauą viską gausi.

pas 
(19-9)

CZEDYK PINIGUBEN. ABOTT,
Sukcesorius

— Geriause lietuwi-izkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevj- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala- 
vimo iszsiunezeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yaid 709

Mokslo, litoraturoo ir politikos mėnesinis 
, laikrasztia Užleidžiamas nuo 1889 metu Tilžėje.

**VARPAS•, yra wyria siaa ir nmeziausias 
> jaunoah a Lietuvos wadowu laikrasztis. ••Var

po" rūpestis — laliwe ir gerowe wiaos Lietuvos 
ir visu Lietuviu.

“VARPAS” kasztuoja su prisiun- 
i timu:
1 PRŪSUOSE (iki parubežiui) 4 mar

kes.
Į MASKOLIJA (uždarytuose laisz- 

kuose) 6 rubl.
AM ERIKOJE ir kitose žemese 1 do- 

liaras ir 25 centai arba 5 markės.
“Ūkininkas”

Įsileidžiamas nuo 1890 metu du kartu per 
menesi su wienu mėnesiniu priedu.

Tasai laikrasztis pavestas ūkininku reika
lams. "ŪKININKE” ras? naudingas žinias apie 
ūke, kaipo tol:javus visokius, sėklas apie lauku 
dirbimu, apie gyvulius ju ligas ir gyd.vma: apie 
paszarus. mrszlus. apie sodnu ueisinima. daržu 
taisytu) bei daržovių auginimą, žodžiu, apie 
visk), kas prie ukininkystes priklauso. Teipo gi 
rasi naudingu žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių Ilgas; o ypaeziai daug žinių musu moterė
lėms reikalingu.

“ŪKININKU.” privalo skaityti 
kiekvienas Lietuvis ir žemaitis:

“UKINĮK/VS” ant metu kasztuoja 
su prisiuntimu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 3 mar
kės.

į MASKOLIJ^, (uždarytuose laisz- 
kuose) 5 rubl.

į AMERIKĄ ir kitas žemes 1 dolia- 
ras ir 25 centai arba 6 markės.

Pinigus ir laiszkus į “VARPO“ ir 
“ŪKININKO” redakciją siuneziant, 
reikia teip adresą užraszyti.

Herrn Dr. Brnažin.
Tilsit (Oatpr.) GERMANY

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikina Fotografijas, užtuzita tiktai

$2.00
Antweaellu ir kitokiu reikalu nujnna Foto^ra 

fij*a kopulkiautei.

c 
Paduod“ dėl žinios wisu, kad asz 

dabar užlaikau didžiausia krautuvia: 
ARIELKU, WYNU ir L1K1ERIU, 

po n r. 544 Blue Island Avė., kertė 18tos 
ir kad nuo l-mosd. Kowo parduodu wisu» tuos 

gervinu* po tokia pigia prekia, kaip kad **wbole 
sale” sz.toruose. per ka kiekvienas pirkdamas 
gervinus pas mane, užozedys sau nuo 25 iki 50c. 
ant dol. Nepainirszkit numerio*

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

E. ZAN]EWSK1S.
47b W. 12th. st. Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

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

MAX PRZEJIALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
J t 

praktikawoja visuose soduose, 
iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giweaimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

auksu.su
wit.ua
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