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Metas IT

Apie Van, Armėnijoj,turkai su 
prievarta apkriksztyjo 10000 ar- 
menieczių į mahometoniszką ti
kėjimu. Kas nesutiko tapti ma
hometonu, tas likosi papjautas. 
Isz viso iszpjowė per paskutinę 
nedėlią 6000 armenieczių.

Nuo salos Kretos pareina žin- 
nios, buk randai Prancūzijos ir 
Anglijos susitaikė: pripažino jie 
Grekijai tiesą užimti salą Kretą,

Politiszkos žinios.

į So- 
itali- 

užim- 
budu

Isz Užmarės

—o— 
Maskolija ir Europos 

wieszpatystčs.
Maskolijos valdonas vieszi 

Anglijoj, kur jį priima su didelė
mis iszkilmėmis. Kaip paduoda 
Europos laikraszcziai, iszkilmės 
tos vienok, turbut, neramina jo, 
nes jis priima pasveikinimus szal- 
tai, susiraukęs. Tos kelionės 
Maskolijos valdono rodo vien 
vieną liūdną apsireiszkimą: kad 
visos Europos tautos žemai len
kia galvą priesz maskoliszką des
potą ir kiekviena isz jų užmirsz- 
ta savo &eną krauju ir darbais pel
nytą garbę, noriai kinkosi į des
poto vežimą. Įtekmingiausi laik- 
raszcziai iszgiria Maskolijos val
doną, bet nė vienas isz jų nepa
klausia, ką tasai valdonas gero 
žmonijai atgabeno; tik atsirado 
dabar keletas Prancūzijos laik- 
raszczių. kurie iszdrysta prieszta- 
rauti tam garbinimui Rytų des
poto. Rochefort, Drummond, 
Clemenceau karsztai paraszytais 
straipsniais szaukia prancūzus at
sibusti ir nemynioti savo senos 
garbės. Prancūzai netarnavo 
svetimiems valdonams, bet ne 
kartą liejo savo kraują už laisvę 
žmonijos, o niekada ant palaikv- 
mo ir sudrutinimo svetur des
potizmo. Balsai tie dar silpni, 
mažai jų yra, bet galima pasitikė
ti, kad toliaus atsiras jų dau
giaus; jie rodo, kad susijungimas 
Prancūzijos su Maskolija negal 
būt ant ilgo.

Europos laikraszcziai paduoda, 
buk vietinįkas pasimirusio užru- 
bežinių Maskolijos dalykų minis- 
terio, Lobanovo Rostovskio, p. 
Sziszkin, būdamas Wokietijoj, pa
davė užmanymą susijungti vi
soms Europos vieszpatystėms ir 
Suvienytoms ^Valstijoms Sziau
rinės Amerikos ant isznaikinimo 
socijalistų ir anarchistų. Wo- 
kietija tą užmanymą paremia, pa
rems, žinoma, dabar ir Prancūzi
jos randas. Toks susijungimas 
reikalingas vien Ma.skolijai, kur 
visi pasiprieszinimai despotizmui 
yra laikomi už anarchizmą, kitos 
visos tautos tame netur nė jokios 
naudos. Maskolija juk neturi pa- 
jiegų padėti VVokietijai pergalėti 
jos viduriuose socijalistus, kurie 
ežia pripažįti; ką pelnytų Ame
rika isz tokio susijungimo? Taigi 
visas toksai susijungimasatsiliep- 
tų wien ant apsistojusių svetur 
maskoliszkų pavaldinių, kokius, 
ant garbės Maskolijos, Europos 
vieszpatystės vėl smarkiaus vai
kyti turėtų. Nieko daugiaus isz 
tokio susitarimo iszdygti negali.

ežios kariaunos neužtenka, ant 
galo tie nesilaiko dideliuose pul
kuose: sumuszimas mažo pulkelio 
isz kėlės deszimts arba ir kelių 
szimtų žmonių ne daug sweria.

Mažų susimuszimą ant Kubos 
ne trūksta, kuriuose tai viena, 
tai kita pusė liekasi sumuszta. 
Netoli Quicoran kubiecziai apsto
jo mažą iszpanijonų pulkelį, kuri- 
sai isztraukė atgabenti į tvirtynę 

23 iszpani-

|| Nežinomi piktadariai, 24 d. 
Rugsėjo, ant žjdiszkų kapinių 
Eudonich, netoli Kolionijos, Wa- 
karinėj Wokietijoj, atėję naktyj, 
iszvartė visus ant kapų pastaty
tus paminklus, iszkasė keletą 
numirėlių ir paliko besivoliojan- 
czius kunus. Jokio pėdsako tų 
beproczių piktadarių policija su
rasti neįstengia.

kada tik proga pasitaikys. Kitos , kareiviams maisto. 23 iszpani- 
vieszpatystės teiposgi tam susi-Jonys likosi užmuszti, 4 paszauti,
taikymui pritaria.

Tuom tarpu, ant stalidymo pjo- 
wynių visokiuose Turkijos krasz- 
tuose, didesnės Europos vieszpa- 
tystės drutina sawo laivyne wan- 
denise Turkijos parubeži ų ėsan 
ežią. Prancūzija siunezia du ap
kaustytu dideliu plieniniu laivu 
ir du kreiseriu; beweik wisa Ita
lijos laivyne iszplaukė į Turkijos 
pakrantes; tą patį daro Maskoli
ja.

Rytine Afrika.
Angliszka ir egiptiszka ka

riauna vis gi dar laiko užėmusi 
Dangolę. Tvirtynė ta pasirodo 
gana drūta ir jeigu derviszai bu
tų ją prideraneziai gynę, ne teip 
lengvai butų ją anglijonys užim
ti galėję. Tapo 900 derviszių 
paimtų į nelaisvę. Surado ežia 
dideles krautuves maisto, amu
nicijos ir ginklų. Dongolėj rado 
teiposgi du anglijonis paimtus į 
nelaisvę, drauge su užmusztu Gor- 
donu.

Kita Anglijos kariaunos dalis, 
pagal upę Nilį, traukia toliaus į 
pietus į derviszų krasztą, EI 
Khandoh ir Meroviliaus link. Wie- 
tostosyra tai derviszų tvirtynės, 
apie 175 mylių nuo Dongolės.

Abisinijos^aratrus Menelik tei
posgi isztraukė su savo kariauna. 
Nežinia ar jis nori traukti 
malę, idant isz ten iszvijus 
jonis, kurių ežia mažai yra, 
ti jūrių pakrantes ir tokiu
iszplatinti savo kraszto rubežius 
iki jūrių. Pareinanczios vienok 
į Europa žinios rodo, kad Mane- 
lik nori isztikro su italijonims pa
baigti kare. Taigi dabartinis jo 
isztraukimas nebūtų priesz itali- 
jonis, bet kaip spėja, priesz der- 
viszus. Spėja, kad jį Maskoli
ja prie to prikalbėjusi, norėdama 
tokiu budu apstabdyti traukimą 
anglijonų į vidurius Afrikos.

Juodiejie giminės VVahehe, vo- 
kiszkose pietrytinėse Afrikos 
valdybose, pakėlė maisztą ir isz- 
wiję vokiszką kariauną, užėmė 
tvirtynė Ulangą.

maža gi dalis pabėgo. Po Man- 
tanzas vėl mažas, isz 8 žmonių 
susidedantis, kubieczių pulkelis 
pateko į iszpanijonų rankas.

Ant salų Filipinų, gubernato
rius Blanco apgarsino savo palie
pimą, pagal kurį savastis salų 
gyventojų, kurie kokių nors bu- 
du prisidėjo prie maiszto priesz 
Iszpaniją,taps ant naudos rando 
atimta. Maisztinįkai, kurie į vie
ną nedėle padės ginklus, apturės 
atleidimą už kaltę. Tas atsiszau- 
kimas vienok neapstabdys maisz
to. Isz Iszpsnijos siunezia ant 
Filipinų salų 8000 naujos kariau
nos.

Brazilijoj vėl rengiasi 
tai. Rando prieszinįkams 
tinka ausitaikimas rando su Itali
ja, pagal kurį Brazilija turi isz- 
mokėti užmusztų italijonų szeimy- 
noms. Taigi prieszinįkai rando 
nori vėl pradėti italijonų pjovy- 
nes. Provincijoj Rio Grande da 
Sul teiposgi užgimė maisztai. 
Provincija ta nori su visu nuo 
Brazilijos atsiskirti.

maisz-
nepa-

Chinieczių kraszte apsireiszkė 
neužkanta s vetimtauczių.
Maisztinįkai ant sienų lipina at- 
siszaukimus raginaczius gyven- 
tojus deginti swetimtauczių sa
vastį.

Maskoliai Porte Arthuro apėmė 
po savo užžiura laivų dirbtuves 
ir svetimų tavorų krautuves. 
Porte yra daugiaus maskoliszkų 
kariszkų laivų, neng chiniszkų.

Londono policija, sienoje vienų 
namų ant Stamford ui., surado 
daugel explioduojanczios mede- 
gos darymui bombų. Tuose na
muose gyveno maskoliszki žydai 
nihilistai. Spėja, kad jie norėjo 
dirbti bombas ant nužudymo 
maskoliszko ciecoriaus besivie- 
szėjanezio dabar Anglijoj.

Isz wisur.

H Amerikos kapitalistai tariasi 
su Maskolijos randu. Maskolija 
nori įrengti naują garlaivių lini
ją terp San Francisco, Kaliforni
joj, ir AVIadivostoko, Rytinėj Si- 
berijoj. Prancuziozka kompanija 
rengiasi įtaisyti teiposgi naują 
garlaivių liniją nuo Prancūzijos, 
isz Dunkerkos į Wladivostoką 
ir į Peterburgu; japoniszki garlai- 
wiai jaucziaatkeliauja.Taigi Ryti 
nėSiberija per tai galėtu dikcziai 
pasikelti.

singų vietų nuvyti. Pamaczius 
ateinanezias kitas rinkėjas į vie
tą, kur. pagal jos nuomonę, span
guolių tur būt daug, iszsįrėdo 
nuoga, suvelia plaukus ir rėkau
dama pradeda szokinėti. Kitos 
bobos, pamaeziusios ją teip szoki- 
nėjanezią, isz tikro palaikė už ra
ganą ir visada aplenkė tas vie
tas, kur ją pamatė; persergėjo 
dar ir kitas. Senutė isz to gana 
ilgai naudojosi, bet nieko nėra 
amžino, teip irta spanguolių ra
gana likosi ant galo pažinta, ją 
dabar visi miestelyj vadina 
“spanguolių ragana”.

|| Plėszikų pulkas, 22 Rugpju- 
czio naktyj, įsiveržė į gyvenimą 
prabaszcziaus kaime Malkovi- 
cuose, netoli Przemyslaus, Gali
cijoj ir iszneszė viską, ką tik su
rado. Namuose surado miegan 
ežius prabaszczių ir tris jo sveczius

szi-

Monge sėdėdamas, 
laikrasztį, netoli jo 
mažas vaikelis. Tas

Neseniai Paryžiuj buvo 
toksai atsitikimas. Maskolius 
Dido, b. Universiteto profesorius, 
ant Suarė 
skaitė 
siautė
maskoliui ne patiko ir užriko ant 
vaiko, kad atsitolintu, bet kad 
tas to ne paklausė, maskolius su 
davė jam su lazda. Metikas atly
gino berdamas su^ pieskomis. 
Maskolius teip įpyko, kad isz- 
traukęs isz lazdos durtuvą, lei
dosi vytiesi vaiką^ susirinkę 
žmones užtarė už vaiką, tas mas-

taigi ir tų paėmė visus drabužius, 
ir pinįgusteip, kad pabudę neturė
jo kuom apsirėdyti. Paskui iszplė- 
szė klėtį, kelnorę—teip kad ne 
paliko nieko nė aut valgio. Prie 
tokio darbo vienok nieks isz tarnų 
kunįgo ne pabudo-

|| Isz Limanovo, Galicijoj, ra- 
szo: ant grįžtanczio isz kaimo 
Rogov darbo užži urėtojo užpuolė 
keli wyriszkiai ir su lazdomis su
skaldė galvą. Nors nuo sudavi- 
mų galvos kaulai suskilo, bet už
pultasis ne puolė ant žemės, tik 
bandė dar nuo užpuolikų pabėgti 
ir bėgdamas szaukė pagelbos. Už
puolikai wienok jį pavijo ir pri- 
muszė- Atkakę ant rytojaus žan
darai susekė žmogžudžius: buwo 
tai du darbinįkai isz kaimo Mo- 
kra ir du dvaro tarnai. Kaipsako, 
žmogžudžiai tokiu mat bud u no
rėjo užmusztamjam atkerszyti už
tatai, kad jis nedaleisdavo vogti 
dwaro gėrybės.

kolių dar labiaus įpykino, teip 
kad pradėjo susirinkusius su dur- 
tuwu badyti. Butu gal jį minia 
sudraskius i,jeigu ne butu policija 
iszgelbėjusi. Sūdąs užtatai narsų 
maskolių nusudyjo ant mėnesio 
į kalėjimu, bet paskui paliuosawo 
—tik maskolėlis turėjo iszva- 
žiuoti isz Paryžiaus. Mat kiaulė 
ir swetur kiaule pasirodo.

Isz Lietuvos.

■ Turkija.
Maisztai Turkijoj nesiliauja. 

Konstantinopoliuj surado dinami
tinių bombų dirbtuvę namuose 
vieno arrnenieczio. Surado ežia 
170 padirbtų jau bombų. W ie
noje armeniszkoj bažnyczioj, ant 
priemieszczio Galata, suradodik- 
tai medegos dinamito dirbimui. 
Ant priemieszczio Perą turkisz- 
ka policija, surado pakasą ant ke
lių szimtą pėdų ilga, bėgantį į 
arsenalą (ginklų sukrovimą) ir 
į parako krautuvę. Matomai 
maisztinįkai isz arsenalo norėjo 
paimti ginklus ir paraką. Ant 
Konstantiuopoliaus ulyczių dar 
voliojasi kūnai iszpjautų arme
nieczių ir pūva; bijosi, kad isz to 
neužgimtų ligos.

Iszpanija ir jos valdybos.
Iszpanija siunezia vis daugiaus 

savo kariaunos į pasikėlusias 
valdybas, teip kad ant galo jos 
namieje gal pritrukti, jeigu ežia 
koki maisztai isztikro iszdygtų. 
Tie Iszpanijoj labai greitai gal 
iszdygti. Karlistai kaltina da
bartinį randą, kad jis, wisur nusi
lenkdamas Suvienytoms Wiesz- 
patystėms Sziaurinės Amerikos, 
stengiasi vien vaikyti mažus 
maisztinįkų pulkelius, nes maisz- 
tas ant Kubos laikosi vien todėl, 
kad jį Suvienytos Wieszpatystės 
palaiko. Dabar wėl likosi isz- 
siųsti trys laivai su kariauna ant 
Kubos. Wežą isz viso 4303 ka
reivius. Ant Kubos dabar yra 
170000 iszpaniszkų kareivių, bet 
jie negal nieko padaryti 50000 
kubieczių. Kariauna iszskirstyta 
po miestus ir twirtynes, ant isz- 
siuntimo priesz maiaztinįkus esan

|| Holandijos pakrantėse, 
netoli salos Tarschelin, užbėgo 
ant uolų iszpaniszkaa garlaivys 
“Hugo”. Garlaivys pražuvo, ju- 
rinįkai gi iszsigelbėjo nuplaukę 
ant salutės Ameland.

ne-

|| Aplinkinėse miesto Bombay, 
Indijose, pradėjo siausti “paviet
rė”, kurią ežia atvilko nuo salos 
Hong Kong. Apie 300 žmonių nuo 
jos pasimirė. Apart to, szį metą bu
vo baisi kaitra, kuri iszdegino lau
kus. Su baime laukia ežia bado, 
nuo ko smarkumas ligos pasidin- 
tu,

ti Isz visų krasztų Anglijos 
pareina žinios apie Uais'ą audrą 
ir vėtią, kokia siautė naktyj 23 
Rugsėjo Anglijos, Szkotijos ir 
Irlandijos pakrantėse. Wėtra la
bai daug pridirbo blediės. - Dau
gelis žvejų laivelių likosi sudau
žytų. Aut žemės teiposgi daug 
padarė bledies. Londono parkuo
se daugybė medžių likosi iszvar- 
tytų; giriose gi blėdys nesuskai
tomos. Isz žmonių ne daug yra 
pražuvusių. Paczto garlaivys, 
plaukinėjantis terp Prancūzijos ir 
Anglijos atėjo teip pagadytas, 
kad be mažo ne paskendo. Dide
lis pasažierinis garlaivys važio- 
jantisiszevius.į Ameriką, “Rhyn 
land” isz Antverpeno, likosi ant 
jūrių vėtros užkluptas. Wilnys 
užliejo sargybos namelį ir dauge
lį pasažierinių kajutų.

|| IszGniežno,Poznaniausprov. 
raszo,kad ežia viena moteriszkėdėl 
girtuoklystės savo vyro, stengė
si paskandyti savo 12 metų duk
terį ir paskui pasiskandy- 
ti pati. Iszgirdo riksmą dukters, 
stumiamos į prūdą, kareiviai ir 
atbėgo su pagelba, kurie atėmė 
nuo motinos mergaitę ir ją paezią 
nuvedė ant policijos.

|| Ant Woliniau8, pagal Lietu
vos rubežių, Maskolijoj, giliose 
miestelio Ivnica, Žitomiro pawie- 
czio, atsirado žmonių praminta 
“spanguolių ragana’ . Szį metą 
mat spanguolės labai užderėjo, 
už viedrą jų moka po vieną ru
blį, todėl rinkėjos, miestelio bo
bos, norėdamos kitas nuo vietų 
kur spanguolės auga nuvytų 
stengiasi visaip viena kitą bau- 
gyti. Tai pasakoju apie baisias 
kirmėles, tai apie draskanezius 
žvėris. Wiena isz Ivnicos bobų 
rinkėjų, 60 metų senelė, iszrado 
dar geresnį būdą kitas nuo wai-

I) VYokietys, ukinįkas Schlott, 
Ryt Prūsuose, pasigėrė gerai su 
kaimynais. Pargrįžęs namon pa 
matė 
savo 
juos 
už nedabojimą.
naus įpykino girtą tėvą teip, kad 
tas davė prisiegą užtatai nžmusz- 
ti sūnų. Suszaukė teiposgi girtus 
kaimynus ir isz jų padarė sūdą. 
Tie nusprendė kaltinįką ant nu
žudymo. Suriszo rankas ir kojas 
kaltinįko, galvą gi padėjo ant 
kelmo; viens isz girtuoklių atsi- 
neszė kirvį ir butų gal isz tikro 
nukirtę galvą vaikinui, bet rėk
smą jo iszgirdo motina ir nelai
mingos girtuoklių aukos brolis— 
tie atbėgo paveržti sudni kalti
nįką. Iszveržė nuo girtuoklių 
kirvį ir paleido surisztajį. Pasi
rodė, kad nelaimingas vaikinas 
nuo baimės nustojo kalbos ir gir
dėjimo.

svetimus 
lauko.

isz varyti

galvijus aut 
Nusiuntė sūnų 

ir isz barė jį 
Atsakymas su-

|| Baisios audros vėl siautė 
vakarinėj Europoj ir daug pri
dirbo blėdies. Neiszpasakytai 
smarki vėeula sudaužė keletą lai
vų Prancūzijos pakrantėse. Netoli 
Mielles (prie Cherbourgo) didelį 
laivą vėjas sudaužė į Krantą. 
Pacztiniai laivai 26 d. Rugsėjo 
visai iszplaukti negalėjo. Ant 
Sziaurinių Jūrių, netoli Borkum, 
VVokietijoj, susidaužė angliszkas 
laivas; visi jurinįkai paskendo 
drauge su laivu. Ant upės Elbos 
paskendo botas, o sujuom 7 žmo
gystos. Ant salosHelgoland vilnys 
iszgriovė parengtas maudyklas, 
į kurias susivažiuodavo isz visų 
svieto krasztų sveiki ir ligoniai. 
Miestelis Ribe, ant Intlandijos, 
Danijoj, turintis 4000 gyventojų 
likosi visai jūrių vandenų užlie
tas. Ties Hamburgu susidaužė 
oceaninis garlaivys - “At
lanta”; žmones nuo jo iszsigelbė- 
jo; mieste vanduo pakilo upėj ir 
užliejo visas kelnores paupyj. 
Netoli Bayonnos, Pietinės Pran
cūzijos pakrantėse, susidaužė di
delio garlaivys; jurinįkai pas
kendo. Bretanijos pakrantėse 
vėtra nuneszė 4 laivus, kurie ir 
pražuvo.

Senas Keistuczio rūmas.
Pareina žinia isz Trakų, VV 

niaus gub., kad paskirtas cz 
rando miesto virszinįkas, suta 
su žydais,miesto rodinįkais,ir no
ri parduoti seną Keistuczio ežia 
riogsantį rūmą. Trakuose gyve
no garsus Lietuvos kunįgaiksz- 
tis Keistutis, ežia užgimė ir jo sū
nūs Witautas. Taigi Trakų Lie
tuvos kunįgaikszczių rūmo griu
vėsiai, tai musų brangenybė, kaipo 
vieta gyvenimo garbingiausių 
įpusų kunįgaikszczių. Tą tai bran
genybę rengiasi ant iszardymo 
parduoti maskolius bulmistras, 
susitaręs su žydais. Maskolijoj 
yra vienok komisija, kuriai 
priguli saugoti senovybės. 
likimus, taigi pasitikime, kad 
ta komisija isztars savų žodį ir 
nedaleis ardyti senų ^Keistuczio 
rūmo griuvėsių, kurie juk ant 
palaikymo nereikalauja nė jokių 
iszleidimų Daug isznyko musų 
senovės likimų per nerūpestin
gumą musų ponų—ar gi dabar 
dar užsilikusius ardys mums 
maskoliai su žydais susitarę!

Žeme ant pardawima
Suvalkų gubernijoj bus par

duodami szitie žemės plotai: Su
valkų sudžių susivažiavimo sude, 
2d. Spalių szių metų,parduos per 
aukcijoną: 1) Kaime Maryna, Ku- 
kovo vaitystes, Suvalkų pav. u- 
kL po taliėlės numeriu 18, 15 mar
gų žemės; aukcijonas (licitacija) 
prasidės nuo 800 rublių. 2, ūkę po 
19 tabėlėj numeriu; 15 margų su 
triobomis; aukcijonas prasidės 
nuo 1000 rublių. 3, Kaime Kuk
liuose, Beržinįkų vaitystos, Sei
nų pav. 25 margus žemės; auk
cijonas prasidės nuo 860 rublių.

Tą paezią dieną, Starapolės su
sivažiavimo sūdąs parduos szi- 
tasukes: 1, Kaime Pocztariszkiuo- 
se, Antanavo vaitystos, Stara
polės pav. 70 margų su trioboms; 
aukcijonas prasidės nuo 478 ru
blių; 2, Tarpucziuose, Szunskų 
vait. po 15 tabfelės numerių, & 
margai; aukcijonas nuo 294 ru
blių; 3, ‘Kaime Papeczkiuose,. 
Kapsodžių vait., Wilkaviszki<> 
pav. 15 margų; aukcijonas nuo 
450 rubl. 4) Budviecziuose, Kar- 
klinų vait. 30 margų su triobo
mis; aukcijonas nuo 915 rublių

Iszpleszta cerkwe.
Miestelyj, Krėvė, VVilniaus 

gub., nesugauti vagys iszplėszė 
vieną cerkvę, stengėsi įsiveržti 
dar įkitą, bet tas jiems nepasisekė. 
Wagiliai iszvertė duris Szv. 
Mikalojaus cerkvės, iszneszė isz 
jos cidabrinį kieliką vertės 15 
rublių. Nesuradę ežia nieko dau
ginus verto paimti,nutraukė į ki
tą, Szvento Aleksandro cerkvę, 
iszlaužė ežia pirmutines duris, bet 
pabūgę, turbut, auszros, pasitrau
kė nieko isz ežia nepaėmę. Mato
mai vagiliai buvo isz toliaus atė
ję, nes į tą cerkvę labai lengvai 
buvo įsigriebti per szalines duris, 
apie kurias vagiliai nieke nežinojo 
Cerkves naktyj daboja panaktinis 
sargas, bet tas be ausztant pasi
traukė. Isz to pasitraukimo pa
sinaudojo vagiliai. Nors ant 
rytojaus po apvogimui policija 
sukrutėjo ir pradėjo vagilių jiesz- 
koti, bet visgi iki sziol jų nesu
rado; nesuėmė ežia nėjokių sve
timų valkijozų.

Zokonįkės, atkakusios isz ^Va
karinių Prūsų provincijos, įren
gė Liverpoolyj, Anglijoj, ligonbu- 
tį dėl lenkų ir lietuvių. Prie Ii- 
gonbuezio yra ir mokslainė, ku
rioje jos mokina vaikus tikėjimo- 
lenkiszkoj ir lietuviszkoj kalboj.

Prekėjas Berthe isz Klaipėdos, 
Prūsų Lietuvoj, įgavęs proto su 
maiszymą,apliejo savę sukerosinu 
ir paskui padegė. Nuo apdegimų,. 
bevežant į ligonbutį, pasimirė.

Wokietijos ciecorius lankosi 
dabar Prūsų Lietuvoj; gyvena 
jis Bemintuose, ir msdžioja ap
linkinėse giriose/
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Isz Amerikos.
Puikus miestelis.

Puikus yra miestelis Bellefon- 
taine, Oh. Miesto kasa pasirodė 
visai tuszczia, ne buwo joje nė 
cento. Szerifas, ne turėdamas pi- 
nįgų ant maitinimo kalinių, tu
rėjo juos liuesais paleisti. Dėl tos 
paczios priežasties reikėjo paleisti 
nuo tarnystos wisus policistus, nes 
ir tie be algos ne panorėjo tarnauti. 
Pasiliko tik vienas miesto bul- 
mistras, kurisai, kaip pasakoja, ir 
kaltas yra, kad miesto kasa vi- 
sai iszsitusztino.

Daili prowa.
New Yorke pasibaigė dabar 

daili wieno lenkelio prova. 60 
metų amžiaus Pranciszkė Derko- 
rovgka apskundė 22 metų Joną 
Chorytanskį, reikalaudama nuo 
jo 135 dol. Derkorovska atkako 
į Ameriką su Chorytanskiu,kaipo 
jo pati ir drauge su juom keletu 
metų iszgyweno. Pasitaikė vie- 
nok tam ,kokia jauna turtinga 
mergina, taisyk Chorytanski pri
kalbėjo senutę, kad ta butu jam 
neva už motinu. Ta ant to ir su
tiko. Chorytanski vienok apsi
vedęs su jauna pinįguote, senąją 
išvarė. Ta jį ir apskundė. Sūdąs 
pripažino senutei tuos 135 dol. 
kurių reikalavo; Chorytanski gi 
gyvena su antra savo paczia.

Padegėja isz meiles.
Miestelyj Denville, III. likosi 

suimta jauna, 22 metų mergina, 
Ettel Woods,už padegimu. Mylė
jo ją koksai George Allen, bet 
paskui jam ta meilė nusibodo, to
dėl apleido jis seną numylėtine. 
Apleista mergina panorėjo atker- 
szinti savvo suvadžiotojui. Nak
tyj padegė ji namus numylėtinio, 
tikėdama, kad ir tas juose sudegs. 
Tas vienok iszsigelbėjo ir isz syk 
apskundė savo numylėtinę, nu
rodęs ją kaipo padegėju.

Paskendo Robinzono salos.
Isz Valparaiso (republikoj 

Chili, Pietinėj Amerikoj) raszo 
apie.smarkius žemės drebėjimus, 
kurie paskandino su viskuom sa
las Juan, Fernandez. Salos tos yra 
ant Didžiojo Oceano, 670 viorstų 
nuo Chili krantų; susideda jos isz 
trijų- salų, isz kurių didžiausia 
turi 90, o mažiausia wos 5 ket
virtainius viorstus ploto, isz vi
so gi wisos trys turi 180 ketvir
tainių viorstų. Pagarsėjo jos 
tuom, kad ežia 1704 gyveno 
skotlandietis, Aleksander Sel- 
kirk, kurio gyvenimą apraszė 
Danielius Defoe, tik savo raszte 
pavadino jį Robinzonu Kruzoe. 
Tą rasztą gal ir nevienas lietuvys 
skaitė, arba nors apie jį girdėjo. 
Dabar ant tų saluczių gyveno 60 
žmonių, turėjo jie gyvulių: 100 
galvijų, 60 arklių ir 7000 oszkų. 
Taigi jos, po smarkiam žemės 
drebėjimui, ir isznyko nuo že
mės pavirsziaus su viskuom, kas 
ant jų buwo.

Piningu dirbėjai.
Nev Yorke tapo surasta pi n įgų 

dirbtuvė dirbėjai dirbocidabrinius 
doiiarus ir pusdoliarus; paleido 
jų daug po Nev Yorką ir Brook- 

,lyną. Dirbo juos koksai Knapp, 
į jo pati ir Thos. Scott. Platino 
padirbtus ptnįgus susitarę su dir
bėjais sztritkarių konduktoriai. 
Dirbėjai likosi suaresztuoti; su- 
aresztavo du konduktorių isz 
Brooklyno. Wisi prie to prisidėję 
dar nesuaresztuoti, bet suėmus 
paežius dirbėjus, suseks toliaus ir 
visus platintojus jų padirbtų pi- 
nįgų.

Numirėlio kūnas.
Netoli Greenfield, Ind. prie 

kelio, rado kūną jaunos moterisz 
kės, matomai užbalsunuotą (ap
saugotu nuo pagedimo). Mote- 
ęiszkė ta turėjo numirti arba bu
vo užmuszta keli mėnesiai atgal, 
bet kūnas jos ne pagedo. 
Kokiu budu, kas ir kodėl atvilko 
ir paskui pakelėj pametė tą mo- 
teriszkės kūną, sunku įspėti. Me
na, kad ją isz kapo turėjo iszkas 
ti koki plėszikai, tikėdami surasti 
brangius drabužius ir visokias 
graznas ir tuos nuo kūno nu- 
plėszti. Gal isz tikro teip ir pada 
rė, nes pamesta ji nuoga, ant ran
kų ne turi nė žiedų, nė kitokių 
graznų. Kad ji turtingos gimi
nės, galima spėti isz to, kad bu
vo užbalsamuota.

Audros Meksike.
Wakarinėse Meksiko pro v i nei 

jose siaulė smarki audra ir vėsu- 
la, kuri daug visur pridirbo blė 
dies. Miestas Atlata irdalisSzteto 
Swaloe, o jame daug kaimų ir 
mažesnių miestelių yra vandens 
apsemtų. Geležinkelis isz Atlata į 
Culiacan yra vandens iszardytas. 
Mieste Mazatlan ir aplinkinėse 
tvanas labai daug blėdies padarė 
laukuose, iszgriovė daug triobų 
ir prigirdė daugybę galvijų. 
Wanduo paplovė neseniai sukas 
tą pylimą ir per jį įsiveržė į vi
durį miesto ir jį urnai apsėmė.

Isz Demokratu Republlkonai.
Lenkiszkas politiszkas demo- 

kratiszkas 4 vardos kliubas Wi- 
nonoj, Min. iszsiskyrstė pereitą 
subatą ir isz jo susitvėrė tuojaus 
politiszkas republikoniszkas kliu
bas. Į jį prigulėjo per szimtą są
narių. Turbut sanariai demokra- 
tiszko kliubo visai ir ne suprato 
kodėl jie buvo demokratai, jeigu 
teip urnai, kaip drabužį, gal 
principus mainyti.

Sztraikas Leadvvilley, Col.
Sztraikas Leadvilles kalnakasių 

traukiasi toliaus. Kastynių sa- 
vinįkai parsigabendino isz Missou- 
ri 75 kalnakasius neprigulin- 
czius į darbinįkiszkas organizaci
jas, kuriems nori pavesti darbą 
vieton straikuojanezių. Dvi 
kompanijos milicijos nukako į 
Malką pasitikt atvažiuojanezius 
seabsus. Ant geležinkelio sta
cijos Leadvilley stovėjo ant jų 
apgynimo 500 kareivių su 2 re 
volverinėms kanuolėms. Po už 
danga tos kariaunos seabsai nu
traukė į Esumet kastynes. Sztrai- 
kierių ir jų draugų susirirko 
daug, bet jie neiszdryso užpulti 
ant atkakusių seabsų ir ant kariau
nos. Kareiviai turėjo su durtuvais 
ir su kulbėmis sztraikierius nuo 
kelio vaikyti.

Nieks jo ne priima.
yVill yVood, kurisai įvedė 

Scottą Jacksoną į namus savo 
giminaitės, Pearly Bryan, kurią 
paskui tasai nužudė nukirtęs gal wą 
norėjo vėl pastoti į Indianopo- 
liaus mediszką mokslainę. Nuėjo 
jis su savo tėvu pas mokslainės 
rektorių, kurisai vienok atsisakė 
VVoodą priimti į mokslainę. To
liaus kreipėsi į Medical College 
of Indiana, bet ir ta jo ne pri
ima. Brolis užmusztos Bryanytės 
pasakoja, buk jo nepriima ir kote
liai ant nakvynės. Wood buvo 
apkaltintas kaipo ėmęsdalyvumą 
toje žmogžudystėj ir gana ilgai 
iszbuvo kalinyj; sūdąs vienok 
kaltės jo nerado, todėl ir paliuo- 
savo.

t Isz Bavlis, yVyoming. Ant 
upelio Grand Encampment, apie 
45 mylias į rytus nuo Bovlis, 
p. Huston ir Cattleų surado labai 
daug iszduodanczias aukso nau
jas kastynes Gilumoj 12 pėdų 
surado jie aukso gyslą 22 colių 
storą, kuri iszduoda po $200 
—10,000 nuo kiekvienos tonos 
iszkastos žemės.

t Netoli Montgve, Mich. per
kūnas trenkė į namus Povilo 
Sommersono, Hakoje. Iszardė 
peczių, abrozdų rėmus,nuo sienų 
perszoko antstato, prie kurio sė
dėjo Sommersono szeimyna susi
dedanti isz 6 ypatų, iszdegino 
skyles stalo uždangoj, ir neužga
vęs žmonių, iszmuszęs skylę sie
noje, iszėjo laukan.

t Mokslainių užžiura Buffalo 
Center, VVinnebago Co. la. užgy- 
rė ant ateinanezios žiemos, ant 
apkurymo mokslainių, vartoti, 
vieton anglių arba malkų, kor- 
nus (turakiszkus kvieczius), kurie 
daug pigesni už anglis, nes bu- 
szelis kasztuoja tiktai 10c.

t Isz Plainfield, N. K. Dideli 
szalna, kokia ežia buvo 24 d. 
Rugsėjo, isznaikino visas daržo
ves. Daugelyj vietų vanduo už
siklojo ledo pluta. Rytmetyj ter
mometras rodė 32 laipsniu Fah- 
renheito.

t Universitas McGiliaus, mies
te Montreal, Kanadoj, apgarsino, 
kad nuo besimokinanezių jame a- 
merikonų ne priims ant užtno- 
keszczio už mokslą nė cidabriuių, 
nė popierinių Amerikos pinįgų, 
bet tik auksą.

|| Žvaigždžių tėmytojas, dr-as 
Levis Svift, direktorius žvaigž
džių tėminyczios ant kalno Love, 
Kalifornijoj, surado dvi naujas 
kometas, netoli viena nuo kitos, 
kurios dabar artinasi prie žemės.

t Kastynėse Middle Creek, 
netoli Pottsvilles, Pa. atsitiko 
smarki gazų expliozija, kurios 5 
darbinįkai likosi labai pavojin
gai apdeginti. Du isz jų ant ry
tojaus nuo apdegimų pasimirė.

t Namuose žydo, Izaako Ashe- 
ro Baltimorej, Md. žiurkės už
graužė 2 metų' vaiką, iszėjus jo 
tėvams nusipirkti ką ten į mies
tu

t Netoli Butter, Pa. nupuolė 
nuo kelio geležinkelio trūkis. 
yViens darbinį kas likosi užmusz- 
tas, o keletas yra sunkiai apkul
tų

| Terp kalnakasių Lead City, 
S. D., siauežia sziltinė. 300 kal
nakasių yra sziltinė serganezių.

Isz darbo lauko.
yVare, Mnss. Drabužių dirb

tuvė ,,Oiis Co” kuri pusę metų 
stovėjo, nuo dabar vėl pradeda 
darbą-

T Nevburryport, Mass. Dirb
tuvės ,,Peabody Mtls” numažino 
darbinįkų uždarbį ant 5 nuoszim- 
czių.

T Apsiavimo dirbtuvė ,,Rum- 
sey & Co.” mieste Lynn. Mass. 
nusibankrutino ir likosi uždary
ta. Skolos iszuesza 600,000 dol.,

T Bostone, Mass. nusibankru
tino apsiavimo dirbtuvė “Red- 
path Broters Manufacturing Co”.

T Szachtoj A. kastynėsChapin, 
Iron Montaine, Mich. užsikrėtė 
ugnis. Bijosi, kad ji neiszsiplatin* 
tų po visas kastynes.

Manchester, N. Y. ,,Amos- 
keg Co.” dirbtuvės, nuo 28 Rug
sėjo vėl pradėjo darbą. 8000 dar
binįkų gavo ežia darbą.

T Waltham, Mass. Dirbtuvės 
,,Boston Mfg Co”. priėmė 1000 
darbinįkų; neužilgio žada priimti 
dar daugiaus.

T Troy, N. Y. “Burd Iron 
Work” dirbtuvėse vėl pradėjo 
darbą. Isz syk priėmė 1500 dar 
binįkų, bet neužilgio žada priim
ti daugiaus.

U Isz Pueblo, Col. V/isose da- 
lise dirbtuvės ,,Col Fuel and Iron 
Co”. pradeda dirbti, į kurias pri
ima po 2000 darbinjkų.

5 Darbinįkai Kanados gele
žinkelių prie Ramiojo Oceano pa
kėlė sztraiką. Isz viso straikuoja 
700 žmonių.

T Darbinįkai dirbanti prie sta
tymo bibliotekos namų Chicagoj 
^paliovė dirbę todėl, kad kon- 
traktorius ne norėjo pakelti už- 
mokesnio už darbą.

T Amesbury, Mas. Wilnonių 
iszdirbimų Hamiltono dirbtuvė 
tapo atidaryta; ji stovėjo per 
kelias nedėlias. 800 darbinįkų 
gauna vėl darbą.

• Isz Saratoga, N. J. Dirbtu
vės “Saratoga Victory Manufac
turing”, stovėjusios gana ilgai, 
dabar vėl pradeda dirbti. 600 
darbinįkų gauna jose darbą

Netoli March, ant Great 
Eastern geležinkelio, Anglijoj, 
susimuszė du pasažieriniai trukiai 
ir abu nuo susimuszimo iszbyrėjo. 
17 ypatų likosi mirtinai apkultų

5 Isz yVarior Run. 18 metų 
lietuvys kalnakasys Ritolaitis li
kosi pavojingai Warior Runo 
kastynese gazų apdegintas. Jis 
likosi nuvežtas į Wilkesbarres 
ligonbutį.

Isz Lavrence, Mass. Agentas 
Milliken,priedurų prikalė apgarsi
nimą, kad “Emett” dirbtuvėj pra
sidės darbas nuo 5 dienos Spalių 
szių metų. Dirbtuvė ta paliovė 
dirbusi 10 d. Liepos. Dirbo ežia 
1200 darbinįkų. k

T Apie Farryland, ant Nev 
Foundlando, Kanadoj, upės pa
krantėj surado naujas aukso kas
tynes. Kaip sako, žemė ežia labai 
daug aukso iszduoda. Rengiasi 
neužilgio pradėti kasimu.

Ant staliorių konvencijos 
Clevelande, Oh. tapo užgirta rei
kalauti nuo Amerikos rando, kad 
atėjimas svetimų krasztų darbi
nįkų butu sumažintas iki 50000 
žmonių ant metų, taigi kad į A 
meriką galėtu atkakti tik 50,000 
ateivių permetus.

5 Hollidaysburg, Pa. Nuo 1 
d. Spalių pradeda dirbti geležies 
dirbtuvės Bleamor ir tokios 
dirbtuvės Tyrone. Abiejose
tuvėse dirbs dienai ir naktį. 
Dirbtuvės tos stovėjo per visą 
vasarą. Gauna ežia darbut 500 
darbinįkų.

T Per paskutinius 15 metų 
Suvienytose ^Vieszpatystėse 
Sziaurinės Amerikos buvo 11489 
sztraikų, kuriouse ėmė dalyvumgt 
3715000 darbinįkų. Per tuos 
sztraikus darbinįkai nustojo 
190500000 dol. uždarbio,taigi isz- 
puola po 47 dol ant kiekvieno 
darbinįko. Fabrikantai gi per 
tuos sztraikus nustojo tik 95500 
000 dol.— taigi kur kas mažiaus 
neng darbinįkai.

T IszNevYorko.Iszlygosdarbo 
New Yorke pradeda gerintiesi. Ke
letas dirbtuvių, kurios buvo nu
stojusios dirbę, vėl pradėjo darbiu 
Prekystoj teiposgi truputį pagerė
jo. Javų prekėjai, bijodami, kad 
kiti krasztai ne pakeltu muitų 
ant Amerikos produktų, skubina
si su iszsiuntimu grudų. Skaitlius 
darbinįkų gavusių ežia darbę 
yra didesnis už netekusius jo. 
Pradėjo ežia teiposgi darb^ tri
jose geležies dirbtuvėse.

T Isz Pittston, Pa. Ant suszel- 
pimo naszlių ir pasilikusių vaikų 
užbertų “Tvin szaftoje” kalnaka
sių tapo iki sziol surinkta 70,000 
dol., kuriuos szelpimo komitetas 
nutarė sziteip iszdalįti; kiėkvie
nas pasilikęs vaikas gaus po 60 
dol. ant metų, mergaitės iki 13 
metų, vaikai gi iki 12 metų. 
Naszlės arba giminės pražuvusių 
kalnakasių, jeigu jos nega) už
dirbti ant savo užsilaikymo, 
gaus po 128 dol. ant metų. Jeigu 
kas isz imanezių paszelpę pasi- 
mirtu, to dalis bus padalinta terp 
pasilikusių. Jeigu kas isz szelpia- 
mų apsivestų, žudo tiesfi geisti 
paszelpos. Surinktų pinįgų, pa 
gal iszskaitymp komiteto, užteks 
ant szelpimo pasilikusių szeimynų 
per 10 metų.

jau

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AMERIKO.
—o---

Patėmyjimai apie Ameri
kos lietuwius.

Atkakau į Ameriką 21d. Birželio 
szių metų. Labai man linksma bu
vo atradus ežia brolius lietu
vius. Prisižiūrėjus vienok į jų 
gyvenimu, liūdnumas suspaudė 
man szirdį. Tegul nieks nepalai
ko mano szito rasztelio už norgi 
erzinti, arba peikti keno nors 
darbę: asz tokio mierio ne turiu. 
Man rupi vien gerovė brolių lie
tuvių ir jų ateitė Amerikoj; ta 
priežastis ir ragina mane užgauti 
gal ir jauslias vietas musų ežia 
gyvenimo. Pažinus piktą, gal at
rasime, sujungtomis spėkomis visų 
lietuvių, kaip tą piktą sėklą isz 
musų gyvenimo praszalinti. 
Toks mano mieris, pasitikiu, kad 
jis nesuerzįs kitų brolių.

Wiskas ežia man rodosi kitaip, 
ne teip kaip musų brangioj tė 
vynėj: lietuvių gyvenimas pa
krypęs ne į geresnę pusę. Nu
ėjau į lietuviszką bažnyczią. Jau 
ežia ne girdžiu tokių pamokslų 
kaip Lietuvoje, mano gimtinėj 
parapijoj: ten klebonas karsztais 
žodžiais savo pamokslų jau bai
gia naikinti saldžią girtuoklystą, 
kuri paveruzia žmogų į draskan
tį žvėrį, ežia gi žodžių raginan- 
czių prie blaivystės dar neteko 
man girdėti. Kaip lietuvių gyve
nime, teip ir bažnycziose ežia 
viskas kitaip: dievmaldysta 
trumpesnė, atliekama lyg neno- 
roms, su prievarta, teip rodosi, 
lyg kad laikanti ją norėtu vien 
greieziaua pabaigti tą šankią bau
džiavą, ar kad susirinkę ant mal
dos greieziaus galėtu po saliunus 
isžsisklaidyti. Kodėl teip yra— 
asz nežinau. Girtuoklystė plati
nasi terp musų brolių. Stabdyti ją 
juk tai priderystė musų dvasisz- 
kų vadovų! Neteko man pate- 
myti, kad ten, kur yra lietuvisz- 
kos parapijos ir lietuvys kunįgar, 
girtuoklystė butu mažesnė negu 
vietose, kur lietuviai dvasiszko 
vadovo ne turi.

Būdamas Lietuvoje girdėjau 
senelius kalbant, kad žmogui ka
talikui nepritinka szinkuoti ir 

dirb- įvesti artymą ant pikto kelio, at-
kakęs į Ameriką randu, kad be 
mažo beveik visi lietuviai biz
nieriai laiko tik karezemas ir gy
vena isz girtuoklystės savo bro
lių. Czia wėl ne galiu suprasti, 
kodėl teip yra? Argi musų bro
liams kitokia prekysta, szvares- 
nė, yra užginta, ar tai mums ne- 
daleidžia randas Amerikos užsi
dėti ką kitą? Jeigu mums ir kito
kios uždarbio dirvos neužgintos, 
tai reikia net nusigąsti, kad musų 
broliai užsiima vien tuom, kas 
juos pažemina!

Girdžiu kalbas apie pakėlymą 
lietuvystės—bet kas ją kels, jei
gu vadovai: vieni skelta girty
bėj ir per tai pats nieko ne mato, 
kiti trokszta sugriebti aukso 
szmotą, nes kelti lietuvystę už 
dyką ėsą sunku, daugumui rupi 
lietuvių doliarai labiaus uz lietu
vystę; kiti vėl rėkia, kad jie ke
lia ir tik per jų darbus ji dar lai
kosi. Jeigu kęlsime lietuvystę 
ant labo savo brolių lietuvių, 
jeigu darbais parodysime jog my
lime savo tautą, musų darbai 
skambės pats per savę, rėkau- 
janezių gi skambės vien jų pa 
ežių rėksmas. Pripažįstame reika
lingumą visokių nuomonių, bet 
užtatai niekaip negalime už 
naudingus palaikyti kolio- 
jimus po laikraszczius mu
sų partijų. Isz musų kolioįimų 
neįpratęs laikraszczių skaity
tojas jokiu budu ne supras, už 
ką jie terp savę-i koliojasi, už 
ką viens kitą niekina. Nėra czia 
ginezų už naudingumą arba ne
naudingumą mierių, bet kovoji
mai rodanti labiaus asabiszką ne- 
kentimą savo prieszinįko, neng 
jo mierio ir darbs>. Koliotis mes 
mokame, tą mokslą musų žmone
lės parodo karezemose—rodosi 
nėra jau reikalo mokinti jų per 
laikraszczius. Laikrasztis mums 
užstoja knįgą, todėl norėtume 
jame atrasti naudingus pamokini
mus, o ne koliojimusir piktžo
džiavimus. Jonas Zeberys,. .

Nauja draugyste.
Detroite, mokintiniai lietuviai 

dvasiszkos seminarijos sutvėrė 
lietuviszką draugystę, po vardu 
Szvento Kazimiero. Mieris drau
gystės yra: platinti lietuviszką 
kalbą terp tų lietuvių seminaris
tų, kurie buvo jau su visu atsza- 
le dėl lietuvystės ir net sarmati- 
nosi savo prigimtos kalbos. 
Draugystė ta atliks savo susirin
kimus kas nedeldiėnį, ant kurių 
bus lietuviszkoj kalboj deklama- 
tijos, dainos ir t.t. Užlaikys ji ir 
grynai lietuviszką knįgyną ir isz 
jo knįgas turės skaityti kiekvie
nas sąnarys po prievarta ir pas
kui ant susirinkimų turės apsa
kyti jų įturą. Draugystė turi jau 
11 pasiraszusių sąnarių (tiek yra 
czia lietuvių seminaristų). Semi
narijos Vice-Rektorius, Kun. Bu- 
kauckas, kurisai yra pagarbės są
nariu draugystės, davė ant knį- 
gų 5 dol. Sanariai seminaristai, 
nors neturtingi, sumetė po 
kiek kas galėjo, isz ko susi
rinko teiposgi 10 dol. Geisti
na butu, kad visi lietuviszki isz- 
leistojai szelptu tą naują lietu
viszką draugystę aukaudami jai 
savo iszleidimus. Antraszas jos 
yra: Polish Seminary. Detroit 
Mich. Serafiną v yczius.

Apleista parapija.
Mes, apsigyvenę Clevelande 

Oh. lietuviai, nors czia mus yra 
nedaugiausiai ir nors dabar yra 
labai sunku su uždarbiu, užsidėjo- 
me parapiją. Buvo ir toki para- 
pijonai, kurie, kad tik turėti lie
tuvį kunįgą ir savo lietuviszką 
parapiją, paaukavo paskutinius 
centus ant aprūpinimo parapijos 
reikalingais daiktais, kas kaszta- 
vo su virszum 500 dol. Prabasz- 
cziumi buvo pas mus Kun. Die- 
lininkaitis. Pabuvęs kiek pas 
mus, pasitraukė ir paliko parapi
ją be jokios tvarkos, isz ko už
gimė vaidai ir nesutikimai terp 
parapijonų, kurie dabar pjaunasi 
terp savęs ir visi kaltina pasi
traukusį kunįgą. Isz parapijos 
nieks nežinojo, kad musų pra- 
baszczius rengiasi pasitraukti; 
nežinojo apie tai ir parapijos ko
mitetas: apleido mus musų du- 
szių ganytojas pasislėpęs. Kunį 
gas Dielinįkaitis apleido musų 
parapiją 7 d. Rugsėjo ir, kaip gir
dėt, nori apimti parapiją Hazelto- 
ne ir Freelande, o mes likomėsi 
dideliame nubudime, nes pasili
kome be kunįgo ir musų aukos 
nuėjo ant niekų.

Parapijonas.

Lietuwiszkas kongressas.
P. Trupinėlio pažįstamas rugo- 

ja “Vienybėj”, kad “Lietuva” ne 
paremia užmanymo suszaukti lie- 
viszką kongresą dviejose vietose 
ant syk: Nev Yorke ir Chicagoj. 
Ne remia “Lietuva” projekto ne 
dėl ne noro tarnauti lietuvystei, 
bet todėl, kad nemato naudos isz 
kongreso dviejose vietose ant 
syk. Du kongresai galėtu būti 
suszaukti vien tąsyk, jeigu vie
na dalis lietuvių “a priori” ma
tytu, kad ne galės susitaikyti su 
susirinkusiais ant kito. Daugelis 
kongresų galėtu, vieton susitai
kymo, vien auginti partijas terp 
lietuvių ir tai ne dėl svarbių, bet 
dėl mažų, formaliszkų priežasz- 
czių. Jeigu kongressas turi už 
mierį naikinti nesutikimus terp 
lietuvių, tai jis tur būt tik vie
nas, jeigu gi prireiktu kam skir
styti į partijas, tąsyk juo jų dau
giaus bus, juo turės užgimti dau
giaus partijų. Ant vieno mums 
sjmku susitaikyti, o ir susitai 
kius prideraneziai pildyti nutari
mus, tai ką gi sakyti apie pil
dymą nutarimų keletos, isz kurių 
gal atsitikti, kad viens kitam 
priesztaraus. Kongresai gal at- 
neszti naudą vien tąsyk, kada su- 
sivažiuojanti isz virszaus žinos 
kam jie susivažiuoja, taigi kada 
žinomas programas kongreso; 
kitaip nauda jų vis bus proble- 
matiszka.

Paaukawo A. Rėkliui.
Lietuwiai isz Cleweland. Ohi., sudėjo 

ant nelaimingo Rėklio $2.25c. ir prisiun
tė į “Lietuwos” redakciją. Rinkimu pi
nįgų užsiėmė p. N. Olszinskas. _

Lietuviai isz South Boston prisiun
tė S5.20c. Rinkimu pinįgų užsiėmė Juo
zas Leikus.

Dr- -tė. 8t, Juozapo isz Homestead, 
Pa. prisiunė S5.00.

Lietuviai Isz Utica, N. Y. prisiun
tė SI.00



LIETU VA.

Žmogus Nepliuszkis.
Pasakojimas

LARSO DILINGO.
(Isz Norvegiszko).

(Užbaiga)
— Tai tikrai, jog jis to nedarys! motina pa

tvirtino. Berta atsikėlė.
— Sudiev, pasakė ji liūdnai.-Ak, jegut to

mistą su manim nebūtum buvus teip maloni! Pik
to apie mane nemislykite. Isz tikro asz tame 
nekalta.

Jis paėmė gazietą ir skaityti stengėsi. Bet jo Į ženklu, pamatu visų pinįgų, 
o kiti visi reiszkia tiek, kiek cze- 
kas. Jeigu žmogus turi banko 
je pinįgus, tai jo ir czekas yra ge
ras, visi jį priima ir apmaino ant 
pinįgų, d tegul tas žmogus suban-

akys bėgo nuo prekybos telegramų ir po kambarį 
klaidžiojo Motina ilgai negrižo ir Tomas užsimi- 
slijo. Jis pabudo nuo savo mislių iszgirdęs sucziu- 
žėjima už durų: durise stovėjo poni Turmer, o už 
jos matėsi rausvas paveikslėlis.

— Pažiūrėk, suszuko motina.—Asz atvežiau
pauksztelį, kurs savo cziulbėjiiuu greit iszvaikys 
tavo liūdnas mislis.

Tomas gerai nežinojo, kaip tas atsitiko, bet jis 
jautė ką ten ramio ant sawo krutinės. Jis viską kaip 
migloj matė, tik matė gerai rausvus rubus mer
gelės jo glėbyje ėsanczios ir jautė kvepėjimą pran- 
cuziszkų kvepalų.

. — Bet, gi tu rasziai, kad manęs nemyli? 
sznibždėjo jis.

krutija, tada jo czeko nieks neims 
nė už vieną centą. Teip pat ir 
su vieszpatyste: jeigu ji stovi 
turtingai, tvirtai jeigu jojeviesz- 
patauja tvarka ir sandara su kai 
mynais, tai kokius ji pinįgus pa
duoda, toki yra geri, kad ir ant 
autkojo prispaustų savo peczėlį

jos: kuriame stete daugiau žmo
nių, ten daugiau ir elektorių, o 
kuriame mažiaus žmonių, tai ir 
elektorių mažiau. Ant visų Suvie- 
nytų Walstijų yra 447 elektoriai, 
taigi, idant likti prezidentu, kan
didatas tur gaut ne mažiau 224 
elektoriszkus balsus. Szita to 
blyczėlė parodo, kiek elektorių

— Betgi jis tamistai patinka, ar gi neteisybė? 
senelė klausė toliaus.

— Ne, ne, visiszkai ne! atsakė mergaitė.- 
Jeigu ji asz ir mylėcziau, tai į tamistų namus įnesz- 
cziau vien vieną liūdnumą ir neapykantą. Juk gi 
asz neganėtinai tvirta.

— Tamistos teisybė, atsake tyliai poni Tur
mer.—Gal būt, kad mums visiems bus gerinus, 
jeigu persiskirsime.

— Sudiev, poni Turmer!
— Sudiev, mano vaikuti!

Senelė apkabino jauną mergaitę; ta palenkė galvą 
ant jos krutinės, bet greitai atgal paszoko.

— Kas tamistai? naszlė užklausė.
— Niekas. Tai tamistos karoliai. Jie 

szalti....
Ji iszėjo.

Poni Turmer keletą valandų pasiliko ant tos 
ežios tvietos su gromatą rankoje; potam ji paskambi
no.

— Pažiūrėkit, pasakė ji įėjusiam tarnui,-cr K 
ne kantoroj prekėjas ir paszaukti jį pas mane. Pa-| 
sakykit, jog asz noriu su juom pasikalbėti.

Netrukus potam Tomas įėjo.
— Sztai tau rasztas nuo mergaitės Geihart. 

pasakė motina.
— Ji buvo ežia?
— Teip.
— Tai tu jau žinai?....
— Wiską žinau! pasakė ji, rasztą paduodama. 

-Perskaityk, kada vienas busi, ir buk vyru. Give- 
nant daug galima iszkentėti, bet ant to reikia tvir
tu būt.

Jis tyloms rasztą paėmė ir į savo kambar 
nusidavė, o naszlė atsisėdo ant savo kieto krėsi į 
ir toliaus vėl mezgė panezekas beturezių vaikams.o

Praslinko nedėlia, baisiai ilga nedėlia. Motina 
ir sūnūs matėsi tiktai už stalo. Tada ji sėdėdavo 
tyli ir rusta puikioj valgytuvėj.

Nė sykio terpo jų ne tapo vardas Bertos isz- 
tartas.

Laike tų dienų Tomas labai sublogo ir isz- 
blyszko. Jis iszrodė didžiai nuliūdęs.

Subatos vakare, ant galo, poni Turmer atsi
dėjo prakalbėti.

— Tomas, sztai jau cziela nedėlią kaip tu na-1 
mieje. Ryt, isz teisybės, priderėtu tau atsilankyti 
pas Stokfieldus ir Gregersonus.

— Sykį ant visados, atsakė sunus-praszau ta
vęs, motin, palikit manę pakajuje su tais Stokfiel- 
dais ir Gregersonais. Asz niekados neapsivesiu! 
pridūrė jis supykęs ir atsistojo užstalėj.

— Firma Turmer ir sūnūs mimirs tada pod- 
raug su tavim, su iszgaszcziu motina užklausė.

— Nieko nėr ant svieto amžino! atsakė jis ir 
iszėjo.

Nedėlioj popiet, pone Turmer ir jos sūnūs vie
ni sėdėjo sveczių kambaryj Buvo tyku ir tiktai 
girdėjosi barszkėjimas akmenanglinių karolių kiek
vieną sykį, kada senelė vertė knįgos lapus.

— Kaip ilgi iszrodo tie nedelvakariai, labiau
siai kad oras teip suniukęs.

— Teip, su atsidūsėjimu atsakė sūnūs.-Pra
ėjusioj nedėlioj gražus buvo oras!

Pone Turmer ūmai knįgą atidėjo, paskambino 
ir įėjusiam tarnui prisakė paliepti aklius užkin
kyti.

— Tu nori važiuoti? paklausė sūnūs.
— Teip, ne ant ilgo. Tu pasiliksi namieje 

pakol asz ne sugrįsziu?
— Teip, man nesinori iszeiti.

— Nemyliu? Ak ne, asz visados tavę mylė
jau, bet asz nedrįsau stoti tavo pati, nes esmu ne- 
užtektinai tvirta. Bet dabar poni Turmer....

— Tetutė, iki laikui! ta pataisė.
... Tėtutė pasakė... .Bet isztikro, asz nieko 

neatmenu, ką ana pasakė, nes dvasioj asz teip la
bai norėjau su ja važiuoti.

— Asz pasakiau,—perkirto naszlė, jog jeigu 
meilė gal padirbti tvirtą prekėją į vaitojantį ir dū
saujantį piemenėlį, tai ji, tur būt, gal perdirbti ir 
mažą prancuziszką pliuszkę į tvirtą prekėjo mote
rį-

Ir vėl pradžia gegužio, ir Tomas Turmer su 
Berta Geihart jau gangreit bus metai kaip yra

. ' apsivedę. VVeselijos jie neilgai laukė, nes poni 
1 j Turmer rado, jog jiems nėr ko laukti. Per pusantro 

mėnesio jauna poni Turmer, gimus Geihart, persi- 
I kėlė į senoviszkus namus, ir divinas daiktas,nuo to 

? ! nieko blogo neatsitiko. Priešingai: ji teip gerai 
susitaikė su motina savo vyro, kaip iszsiuti krės
lai pagal kaminą tiko prie senų krėslų sveczių 

’“ar; kambario.
; • Net ir senas rojalis nustojo piktai girgždėjęs 
įsu pedaliu, ir tas sakė, kad labai ėsą malonu jausti 
ant savęs szilkinius czeverykėlius; ir senų boezių- 

'» praboeziu paveikslai maloningai žiurėjo isz savo 
auksinių aptaisų ant mažo dailaus sutvėrimo, kurs 
linksmumu ir prancuziszkais kvepalais pripildė se- 
noviszką sveczių kambarį. j

Užstojus žiemai ji labai ruosztis pradėjo ir ta- 
i po labiaus rusti. Poni Turmer senesnėji nustojo 
megzti panezekasdėl beturezių vaikų. Jos buvo 
užimtos siuvimu ir mezgimu czielo kraiezio tur
tingam kudykėliui, kurs turėjo atsirasti drauge su 
pirmais vasaros lakūneiiais.

Teip buvo žiemos laike, o dabar gegužio ry
tas ir saulė linksmai svieczia didžiame svėezių 
kambaryje. ♦

Tame vienas Tomas su neramumu vaikszczio- 
ja isz kertės į kertę; laikas nuo laiko jis apsistoja 
ir klauso.

Ant galo pagarsėjo žingsniai ir sena poni Tur
mer linksmai duris pradarė.

— Dabar, Tomas, tu gali įeiti. Dabar viskas 
pabaigta!

Ji eina pirma, o paskui ją Tomas, abudu įėjo į 
miegstubę. Ten matosi galva iszblyszkusios Bertos 
terpo karbatkų, kurioms paduszkos papuosztos.

Ji su meile žiuri ant savo vyro ir džiaugs- 
mingas szypsojimas bėgioja ant jos iszblyszkusių 
lupų. Senelė Turmer atneszė mažutį ryszelį, isz 
kurio rodosi raudonas kudykelio veidelis.

— Daleisk tau parodyti poną To m asą Turmer 
jaunesnįjį, sako sunui su džiaugsmu laiminga 
naszlė.— Dabar negreitai isznyks firma “Turmer 
ir sūnūs”!

Laimingas tėvas ima ryszėlį į abi rankas.
— Ne iszmesk jo: jį ne pigu turėti! perserg-. 

motina.
— Jis visiszkai nesz varus! ginasi Tomas,
— Neszvarus! pyksta senelė.—Asz galiu pa

sakyti, jog asz ne maeziau dar teip sunkaus vai
ko. Ryt jį dėsim ant svarstyklių, ir asz galvą 
statau, jog jis nebus terp lengvųjų paskaitytas.

— Sztai kaip motinėlė ant senatvės paszoko, 
juokėsi sūnūs.

— Teip, teip, atsake naszlė.— Asz isz džiaug
smo galiu isz proto gangreit iszeiti... .Tegul da
bar kas norint pasakys ant Bertos, kad ji ne tvirta, 
ji, kuri tau tokį sūnų padovanojo. O, berniuks, pa
žiūrėk tiktai, tas tai jau tikrai bus tvirtas.

Galas.

sti

ir pasakytų, kad tas autkojis yra 
vertas tūkstantį dol., tai visi jį 
už tūkstantį priims, nes vieszpa- 
tyslė už jį atsako.

Popieriniai pinįgai (bumasz
kos), nors jos nesziotų vardą 
tukstanezio doliarų, nėra vertos 
nė cento, yra tiktai czekai; ci- 
dabriniai, nikeliniai ir variniai 
pinįgai, turi vertės tik tiek, kiek 
ant svarsezio sveria. Svaras ci- 
dabro yra vertas $9,50, o kad į 
svarą telpa 18 doliarų, taigi mu
sų cidabrinis doliaras tur savyje 
cidabro vertės už 50c,. o ne už 
100c., kaip jį sziądien priimame. 
Auksinis doliaria turi savyje auk
so 100c. verta ės. Jeigu paėmę 
auksinį doliara sumuoztume su 
plaktuku į grumulį, kad jis jau 
nebūtų panaszus į pinįgą ir nu- 
nesztume jį ant turgaus parduo
ti, tai už jį vis gautume arti i 
100c., o kad teip sumusztume pa
ėmę cidabrinį doliara ir nerėtuine 
parduoti kaipo cidnbrą, tai už tą 
gautume vos 50c., nes auksinyje 
doliare yra aukso už 100c., o 
cidabrinyje dol. yra cidabro tik 
už 53c.

Jeigu Amerika turėtų užtekti
nai aukso, tada nedirbtų kitokių 
pinįgų, kaip tik auksinius ir netu
rėtų jokio klapato su jais, bet 
kad aukso turi per mažai, tada 
tą vietą, į kurią trnksta aukso, tur 
užstot cidabru. Su lyg sziai die
nai randas Amerikos iszleido tik 
tiek doliarų. kiek jis turi aukso; 
deltugi nors tame cidabrinyje do
liare randasi cidabro tik ant 53 
centų, o auksinyje aukse randasi 
ant 100 centų vertės,, randas pa-Į 
statė cidabrinį doliarą ant lygios į 
papėdės su auksiniu, nors jis, pa
gal vogą, yra vertas tik • 53c. 
randas pastatė ir jį ant 100 cent., Į 
dėlto, kad jis savo ižde turi tiek, 
arba dar daugiaus, auksinių dolia
rų ir yra gatavas kiekviename 
laike už kiekvieną cidabrinį do
liarą užmokėti auksu. Taigi, 
kaip jau sakėme, nors tasai cida
brinis doliaras, turi savyje cida
bro tik už 53c. vertės, randas Ą- 
merikos gvarantuoja jį ant 100c., 
nes jis Užleido į svietą tik tiek 
cidabrinių doliarų, kiek turi auk
sinių ir kiekviename laikė yra 
gatavas už kiekvieną cidabrinį 
doliarą iszmokėti auksu, už tai jį 
visi priima už 100 centų arba ly
gioje vertėje su auksiniu dolia
rų, kad už jį randas gvarantuo
ja.

yra kiekviename stete.
r • •
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Arkancti....... ........
California...............
Color&do.................
Connecticut...........
Deleware................
Florida....................
Georgia....................
Idaho.......................
Illinoii....................

.................... ........................

Indiana...................
Iowa........... ...........
Kantas....................
Kentucky .............

.......r..., ........................
Louiaiana... .^....
Maine.......................
Maryland................
MastacbuietU....... ........ ..........
Micbigan................
Minnetoia.........
Mitiliilppl.............
M isaouri..................
Montana..................
Nebraska................. .................... ........................
Nevada....................
New Hamptbire..
New Jeraey...........
New York............... ........................North Carolina...
North Dakota.......
Ohio.......................... ................... .
Oregon....................
Penmylvania........
Rhode Itland.........
South Carolina... 
South Dakota........
Tenneasee...............
Texat.......................
Utah.........................

.................... ...............

Vermont..................
Virginia................
U a^hington...........
We»t Virginia__
VJscontin..............
\Vyoming ..........
Wi«u elektorių.... 447

Likt prezidentu reikalinga 224.

Dabar, kaip ant toblyczėlės ma
tote, stete Illinois yra 24 elekto- 
riai; taigi jeigu stete Illinojo 
bus daugiau balsų už republiko- 
nus, tai tuos visus 24 elektorius 
gaus republikonai, o demokratai, 
szitam stete, negaus nė vieno, 
bet jeigu bus daugiaus balsų už 
demokratus, tai tie visi 24 elek- 
toriai prigulės demokratams. 
Stete Pennsylvanijos yra net 32 
elektoriai; taigi ir ten, jeigu gaus 
daugiau balsų republikonai, tai 
tie visi 32 elektoriai teks repu- 
blikonams, o jeigu daugiau de
mokratai, tai demokratams. Kaip 
su Illinojo ir Pennsylvanijos, teip 
lygiai ir su kitų stetų elekto- 

I riais einasi: kuri partija kuriame 
I stete gaus daugiau balsų, tos 
partijos bus ir elektoriai.

Ant prezidendo turime du kan
didatu McKinley’ą isz Republiko 
nų partijos ir Bryan’ą isz demo
kratų. Kuris isz jų gaus 224, ar 
daugiaus elektoriszkų 
liks prezidentu 
VValstijų.

Deltogi, norėdami 
kiek elektoriszkų balsų bus isz
rinktas prezidentas, turite sakyti 
ne mažiau kaip 224 ir ne daugiau 
kaip 447, nes tik t>ek elektorisz
kų balsų yra visose Suvienytose 
^Valstijose.

balsų, tas 
Suvienytų

atmyli su

Isz Politikos an’ą, dairokratą, tai tasai, tapęs 
Suvienytų VValstijų prezidentu, 

Jau tik už mėnesio laiko, nes sutvers darbinįkams rojų ant 
tai 3 dieną Lapkriczio, turėsime žemės: atidarys rubežius viso 
rinkimus naujo Suvienytų VVal- svieto, idant svetimžemiai pri- 
stijų prezidento. Szįmet turime vežtų į Ameriką pigių tavorų ir 
du kandidatu ant prezidento, tai į iszdirbmų, tai yra: pigių anglių, 
yra: McKinley’ą isz republikonų geležies, blekių, vilnų, czebatų, 
partijos ir Bryan’ą isz demokratų ! drobių, gelumbių, cukraus, vy- 
partijos. Žmonės yra labai užsi
interesavę rinkimu naujo prezi
dento, labiausiai darbinįkai gal
vas sau laužo neiszmislydami, ku
ris isz jų gal būt geresnis ir už kurį 
gavo balsus atiduoti. Kad nuei
na pasiklausyti ant republiko- 
niszkų mitingų, ten iszgirsta gi
riai! McKinley’ą, tenai jiemsįszne- 
ka, jogei McKinley, pastojęs pre
zidentu, uždarys rubežius sveti
miems iszdirbimams, o atidarys fa
brikus Amerikos, kuriuose kiek
vienas darbinįkas gaus darbą ir 
turės gerą uždarbį. Kad nueina 
ant demokratiszkų mitingų, tenai 
iszgirsta dar labiaus iszgiriant 
Bryan’ą demokratą, tenai tiems 
vargingiems darbinįkams pzne- 
ka, kad jeigu jie balsuos už Bry-

no, arielkų ir t., t. idant czio- 
nykszciai žmonės gautų viską 
pirkti pigiai; o prie to daleis liuo- 
są dirbimą cidabrinių pinįgų, tai 
yra: kiekvienas turintis szmotą 
cidabro, galės paduot jį į pinįgų 
muszinyczią ir prisidirbti sau tiek 
doliarų, kiek isz to cidabro szmo- 
to iszeina, tada prisidirbęs cida
brinių doliarų ikvalei, o turėda
mas isz užrubežių privežtų pi
gių tavorų ikvalei, galės viską 
pirk pigiai, ir dar jam atliks ga
nėtinai doliarų keszeniuje; tokiu 
budu darbinįkui nė darbo dirbti 
nereiks, nes kam dirbti, jeigu tu
rės pinįgų ikvalei, o tavorai bus je isztiktų karė, tada kitos viesz- 
pigus. tai ir pinigų mažiau reiks, patystės neims nuo jos kitokių 
Na, argi tai ne rojus ant žemė-? pinįgų, kaip tik auksinius, nes 
Taigi, sakau, kad žmonės, prisi- tiktai auksas yra pinįgų arba

~~—■——__

klausę ant mitingų iszgirimus a- 
biejų sziądieninių kandidatų ant 
prezidento, galvas sau laužo ir 
nežino katras isztiesų galėtų būt 
dėl jų geresniu ir už katrą ežia 
balsuoti.

Mes, pakol pasakysime savo 
nuomonę, kuris iaz tų kandidatų 
būt žmonėms naudingesnių, pir- 
miaus keliais žodžiais paaiszkįsime 
ką reiszkia “free silver” (liuosas 
cidaras), ką reiszkia “16 to 1’’ 
(16 iki 1) ir ką reiszkia “goldstan- 
dar” (auksinis ženklas).

Teip yra:—pinįgų yra tiktai 
auksas; cidabras, nikelis, varis, 
nė popieros (bumaszkos) nėra pi
nigais, szitos keturios paskutinės 
pinįgų vertės yra tiktai kaipo 
vekseliai (czekai). Kol vieszpa- 
tystėje yra tvarka (pakajus), tai 
kitos vieszpatystės priima viso
kius jos pinįgus: artai auksinius, 
ar eidabrinius, ar popierinius, vis 
už gerus, bet jeigu vieszpatystė-

(Toliaus bus).

Naudokitės Lietuviai!
Kas pirmas atmys, kas bus 
Suvienytų VValstijų a- 
teinaneziu prezidentu 
ir su kiek elekto
riszkų balsų bus 
jis iszrinktas, 

GAUS

KAS ANTRAS ATMYS, 
GAUS $10,00.

Kas treczias, gaus 85,00.

Paaiszkinimas kokiu bu- 
du iszrenka prezidentą.
Suvienytų VValstijų preziden

tą renka ne per balsus žmonių, 
bet per balsus elektorių. Kiek 
vienas stetas turi po kelis, kelio-

Ant kokių iszlygų gaus 
minėtą nagradą.

Norėdamas atmyti szią mysle ir 
gauti minėtą nagradą $25,00, tu
ri neatbūtinai būti skaitytojum 
“Lietuvos” ir turėti užmokėtą 
prenumeratą isz virszaus už visą 
metą, tai yra $2; neužsimokėję 
|2 už laikrasztį tegul suvis ne
mena. O kurie nuo seniaus turė
jo įmokėję $2, bet jeigu jų laikas 
prenumeratos jau ' pasibaigė, tai 
turi isz naujo $2 užsimokėti ant 
kito meto, o kurių laikas prenu
meratos baigiasi priesz naujus me
tus, tai tie tur užsimokėti $1 i- 
dant galėtų būti daleisti prie mi
nėtos nagrados,

Neužsimokėję $2 už “Lietuvą” 
tegul suvis neraszo, nes mes dėl 
tų nė mažiausio atsakymo neduo
sime. Spėjimai tur būt prisiun- 
cziami per rasztą, o ne žodžiu, 
idant pažiūrėję ant paczto peczė- 
ties galėtume atspėti, kuris yra 
pirmesnis ir kuriam priguli $25, 
kuriam $10, o kuriam $5.

Pinįgai bus iszmokėti į dvi ne
dėti po iszrinkimui prezidento, 
dėlto, idant apsisaugoti nuo klai
dos.

liką arba kėlės deszimtis e^e^°"|M» '
rių. tai yra pagal skaitlių žmoni 924 3oTQ St,

Adresąvokit teip:
A. OLSZEWSKIS, 

CffICAGO, ILL.

Wisokios Žinios.
---o—

P. Floyd isz Washingtono isz- 
rado tokį skystimą, padarytą isz 
visokių sumaiszymų, kurisai už
sidega pats per trynimasi arba 
per 8usidawimą, bet ugnies nuo 
jo niekuom užgesinti negalima, 
pakol ji pati neužges. Dega ant 
vandens ir po vandeniu ir isz- 
duoda labai karsztą liepsną. Ta
sai naujas skystimas galės būt 
pritaikomas prie deginimo mies
tų ir laivų aut jurių,atsitiku8 ka
rei.

*
|| Pereituose metuose atgaben

ta į ^Vokietiją visokių isz Ame
rikos iszdirbimų ir produktų už 
511703000 markių (1894 atga-^ 
benta už 532939000 markių). 
Isz Wokietijo8 atgabenta į Ame
riką visokių iszdirbimų už 
368699000 markių (1894 m. at
gabenta už 271115000 markių). 
Iszviso Wokietija 1895 m. isz- 
vežė savo iszdirbimų į svetimus 
krasztus už 3424076000 markių 
(1894m. uz 3051480000 mk) atga
benta gi į ją svetinių produktų ir 
iszdirbimų už 4236111000 markių 
(1894 m. atgabenta už 4285533 
000 markių.)

• •
• Czechas, Robert Zdarek iez 

VVaehringo, darė Windobonoj 
(Austrijoj) bandavonesdirbti spi
ritą isz sveiko arba supuvusio 
medžio; isz spyglių ir isz szakų. 
Isz 200 svarų puszinių skiedrų pa
dirbo jis 7 kvortas gryno spiri
to, taigi daugiaus negu isz rugių, 
arba kitokių jawų. Kaaztai pa
dirbimo isz medžio spirito 
daug mežesni, neng darant 
isz javų. Ant to gal būt sunau
dojamos sveiko medžio skiedros, 
kaip ir pjaulai. Zdareko įrengtą 
dirbtuvę atlankė mokslincziai ir 
persitikrino, kad isz 200 svarų 
skiedrų iszvaro 7—8 kvortų gry
no spirito, isz stambesnių 5į—7 
kvortų, isz pjaulų 4—5 kvortų, 
isz szakų 5|—7 kvortų. Apart 
to dar, medis, po iszvarymui spi 
rito, tinka ant popieros dirbimo. 
Iszvarymas isz medžio spirito la
bai lengvas ir pigus.

* . •
• Senovėj Lietuva garsi bu

vo savo medum ir vaszku; szią- 
dien bitinįkystė visur musų tė
vynėj nupuolė per tai, kad bi- 
czių savinįkai mažai ką iszmanė 
apie biezių auginimą: kol bitis 
vien Dievas augino, tarpo jos, 
bet kada prie to reikėjo pridėti 
žmogaus protą ir darbą, bitys 
pradėjo nykti, nors iszmintingas 
biezių auginimas gerą duoda au
gintojui pelną. Europoj biezių 
augintojai surenka sau 88 milijo
nus frankų pelno kas melą. Dau
giausiai biezių turi Wokietija, nes 
1910000 avilių, isz kurių gauna 
20000 tonų medaus; toliaus eina 
Austryja su 1550000 avilių ir 
18000 tonų medaus;Prancūzija su 
950000 avilių ir 10000 tonų me
daus; Maskolija, nors teip dideli, 
turi tik 110000 avilių ir 900 to
nų medaus.

• •
• Oskar Greyman, paeinantis 

isz Maskvos, dabar apsigy
venęs Brooklyne, N. Y. kaip 
pasakoja, padirbo lakiojimui bi- 
cyklį. Iki sziol pati prietaiaa dar 
nepadirbta, bet tik jos modelis: 
sveria jis 85 svarus ir turi 8 
sparnus. Neužilgio bus jis iszban- 
dytas.

Chicagoj teiposgi jau iszbandė 
ir lakiojimui prietaisą 2 sparnę 
Paulo.Kad tą dieną buvo smarkus 
vėjas, taigi į tą prietaisą nieks 
sėsti nepanorėjo; paleido vien 
paezią prietaisą. Lakstė ji į vi
sas puses, pagal norą bandytojų. 
Taigi galima sakyti, kad banda- 
vonės labai gerai pasisekė. To
kiu budu mat Amerika paveržė 
iszradimą musų iszradėjui Bucho- 
viackui, kurisai jau 8 metai, jei
gu ne daugiaus, neszioja su sa
vim projektą padirbti lakiojimui 
masziną, bet iki sziol visgi jos ne 
padirbo, visai teip, kaip ir kits 
musų iszradėjas garsinantis apie 
savo iszrastą būdą paversti me
dį į skystimą, bet vis^i iki sziol 
to nepadarė.



Wietines Žinios.
—o—

— Paveikslas musų nąmO szię 
nedėlię nesuspėjo. Patilps atei- 
naneziame numeryje.

— Tunelyj, netoli Lake Store 
Drive, pereitą nedelię atsitiko 
gazų expliozija. Du darbinįkai 
likosi sunkiai sužeisti.

— Szioms dienoms pradėjome 
spaudinti naują rokundų knįgę, 
t. y“Aritmetikę”,kuri apieNaujus 
metus pasibaigs. Norintiejie po 
Naujų metų galės ją gaut pirkti 
pas mus.

— Registracija bus du utarny- 
kus, 13 ir 20 dieną Spalių mėne
sio. Kas tose dienose nesiregl- 
struos,* ne galės balsuoti. Szį- 
met visi, teip seni, kaip jau
ni ukėsai, turi registruotis, ki
taip negalės balsuoti.

— Nuo ateinaezios nedėlios, 
4 Spalių,lietuviszkoje bažniezioje 
Chicagoje prasidės feras ant nau
dos naujosbažnyczios; per szįmė 
negį bus nedaliomis ir ketvergais, 
O ateinantį mėnesį tik nekėlioms.

— 18 metų Jonas Potaka, ap
sigyvenęs pn 578 ant S. Centre 
avė., tapo pereitą ketvergę gele 
žinkelio suvažinėtas. Beeinant 
jam skersai kelio linijos, ant Jef- 
ferson ui., užbėgo pasažierinis 
Brighton geležinkelio trūkis ir 
pamuszė po ratais. Kairė koja 
Potako likosi visai nuo kūno nu
pjauta. Nugabeno dar jį į ligon- 
butį, bet nėra nė jokios vilties 
nuo myrio iszgelbėti.

— Prigavėjų ne reikia sėti 
nė sodyti; atsiranda jie pats, jei
gu tik yra kvailų, kuriuos pri
gauti gal. Terp lenkų ant Noble 
ulyczios atsirado prigavėjas— 
stebuklingas gydytojas, kurisai 
gydo žmonis nuo neiszgydomų li
gų; gydo gi ne su vaistais, bet 
tik uždedamas ant ligonio ran
kas. Už gydymą newa ne ima pi- 
nįgų, bet priima visokias dova
nas. Stebuklingas gydytojas yra 
lenkas, apie gydymę ligų nieko 
neiszmanantis dailidė Wladislo- 
vas K.

— Italijonis Louis Rainone, 
vaisių prekėjas, atkako isz Ster- 
ling III. į Chicago ir ant North 
vestern geležinkelio stacijos pa
tiko du sawo wientaucziu, kurie 
prikalbėjo jį pirkti neva padirb
tus amerikoniszkus pinįgus, isz- 
viso 10,000 dol. už 900 dol. Pa
žiūrėjęs, kad jie gerai padirbti, no
riai griebėsi to pirkinio, norėda 
mas teip lengvai pralobti. Davė 
aniems savo 900 dol. o tie įbru
ko jam pakelį gazietinės popie- 
ros ir pabėgo.

— Pn. 951 ant W. Midison 
ui.. 18 metų Grace Clark nuszo- 
vė savo jaunę, 21 metų, numylė
tinį, HarryM. Comwayę, o paskui 
nusiszovė ir pati. Porą mėnesių 
atgal atkako juodu į Chicagą, ir 
apsigyveno drauge kaipo apsi
vedę. Harry turėjo vietę ant ge
ležinkelio. Dabar norėjo jis isz- 
važiuoti, o merginos ne norėjo su 
savim paimti. Grace nuszovė jį 
jam^begulint ir tuojaus jau kitę 
szuvį paleido sau į galvę. Kada 
kaimynai, iszmuszeduris, įsiveržė 
į kambarį, jau abudu 
gywi.

— Rytinėj miesto 
diszki agentai visaip
kvailus žmonis prigaudinėti; toj 
dalyj, turbut, daugiausiai kvailų 
ir yra. Wiens žydelis, Friedman, 
czia pardavinėjo labai pigiai, 
vos po 7 dol., neva auksinius 
laikrodėlius; įbruko vienę An
driui Hinczevskiui. Į treczię die
ną laikrodėlis pajuodavo ir pa 
liovė ėjęs. Tąsyk tik Hinczevski 
suprato, kad auksinio ne galima 
nusipirkti už 7 dol. Agentas, pri
gavęs czia irdaugiaus žmonių, il
gai nepasirodė. Pereitą petnyczię 
vienok iszdryso atkakti į Niedz- 
viedzkio saliunę, ant 18 ui., pasi
tikėdamas czia wel ką nors pri
gauti, Friedman įėjęs pradėjo 
girti savo auksinius laikrodėlius,

buvo ne

dalyj žy- 
stengiasi

bet prie jo prisiartino Hinczev- 
ki ir paklausė, kodėl jo neva 
auksinis laikrodėlis pajuodavo? 
isz to iszdygo barnys ir žydelis 
sudavė Hinczevskiui į krutinę ir 
iszbėgo isz saliuno, bet pabėgti 
ne pasisekė: Friedman likosi su
imtas ir nuwestas ant policijos 
stacijos.

— Pereitu nedėlios dieną, tar
nai wirszutinio Metropolitan ge- 
ležinkėlio szwelniai suėmė vieną 
isz Chicagos plėszikų. Subatos 
vakarę, murinįkas Chas. Mar- 
guedt susipažino trūkyje su ko
kiu ten Koebkebecku. Abu iszli- 
po ant Ballou ui. Wos nuėjo apie 
100 žingsnių, naujas draugas už
puolė ant Merguedt’o, atėmė 20 
dol. ir pabėgo. Szauksmę užpul
tojo girdėjo dar tarnai trūkio, 
bet ne galėjo ateiti į pagelbėt. 
Ant rytojaus dažnojo jie apie už
puolimu nuo paties užpultojo. 
Nedėlios rytą į tą patį trūkį įsė
do Koebkebeck. Tarnai jį pažino 
ir nusprendė atiduoti policijai. 
Norėjo jis iszlipti ant Oakfield 
stacijos, bet trūkis greitai perbė
go riė Sustojęs ir nubėgo ties po
licijos stacija ant W. North avė. 
Czia nors Koebkebeck gynėsi, bet 
trūkio tarnai jį sulaikė ir szvil- 
pynėmis suszaukė policiją, ir į a- 
tėjusių policistų rankas atidavė 
plėaziką.

Pp-Kelpsch, Noreiko & Co.
Apturėjome visus daiktus, ko

kius Tamistos mums iszsiuntėte, 
kaip antai: lenciūgėlius, britvas 
ir laikrodėlius, teipogi Tamistų 
dovanas. Tuojaus ne atraszėme, 
nes norėjome persitikrinti ar laik-- 
rodėliai gerai laikę rodo. Persiti
krinę dabar, kad jie nė ant minu- 
tos neklysta, o nebrangus, dėka- 
vojame szirdingai už visus atsių
stus daiktus ir velyjame Jums 
tukstanezių kostumerų.

Domi n į kas Bogdons.
Kazimieras Simanovyczia, 
Antanas Burnickas, 
Juozapas Burnickas.

Thoop. Pa.,

PIRMUTINIS BALIUS
Unijos uiuweju moteriszku 

drabužiu
(Cloak-makers)

Bus nedelioje, 4 Spaliaus, salėje 
Pulaskio, 800 S. Ashland Avė. 
terp 17-tos ir 18-tos ui; prasidėt 
7 valandą vakare. Ant baliaus 
grajįs puiki muzikę po direkcija 
p. K. Kigo, bus daugybė jauui- 
mo, szokiai ir 1.1. Beto, bus 
laižybos trijų unijos kriauezių. 
katras isz jų greieziau padarys 
moteriszkę drabužį, gaus didelės 
vertės prezentę. Užtai visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
užpraszome atsilankyti. Įženga 
vyro su moteris tik 25 c.

Užpraszo Komitetas

Iszsiuncziame in wisus miestus ir miestelius visos A* 
menkos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi
mo, Maszinas dėl drukawojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, WargonusrArmonikas, Grajyjamas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Strielbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu ir t. t. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai. Adresawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
66 Hfth Avė., CHICAGO, ILL.

Gromatos ant paczto.
3 Audruskewics Michal 

13 Bogdonas Piotr 
19 Butkieuricz Leonard 
26 Czecretka Alfred 
29 Danielius Jonas 
32 Dubowls L. 
42 Galus Jan
45 Gostont Jurgis
46 Gleliowski Jtzef 
Mirką Michael

R8 Jone* Johanui 
96 Kiltinovio A. 

100 Kubas Vociech 
139 Mostelko Jan 
156 PomotienkI S ta. 
195 Skridulį* Kazimer 
217 8zignorowioz A. 
231 Wlartlalka Mįfa A. 
236 Vijas J oze f

Pigiai!
Ant pardawimo mebliai ir wisi 

niai daiktai, kaipo tai: stalai, kedčs, lo- 
wos, puodai, bliudai, szauksztai ir t t., 
taigi wisąnamų gaspadinystč. Ataiszau- 
kite po nr. 1049 32-nd St., Chicago.

narni-

Naudokitės!
Tik per penkias nedelias.

Per szi«s 5 nedėlias iszsiųsime 
kiekvienam “Lietuvę” dykai ant 
pažiūros, kurs prisius savo adre- 
sę į redakciję “Lietuvos”. Pasi
naudokite! Raszydami visada už
dėkite szitokį adresą:

A. Olszevskis,
924—33rdstr., Chicago III.

A. SILHA & CO.
551-555 Blue Island Avė.

kertė 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausia krautuve

DRAPANŲ ir APAUTUW0

MITINGAI
Subatoj, 3 Spalių, 7.30 valandą 

vakarė, salėje J. Juszkos,749 W. 
22-ndSt., kertė Wood, bus mi
tingas Liet. Republikonų 9-tos 
vardos Kliubo po vardu Witauto 
ir Jagailiaus, ant kurio visus lie
tuvius užpraszom pribūti.

J. A Jauksztas, Prez,

PIRMAS BALIUS 
Lietinviszko Kliubo,

Utica, N. Y.
Utarnike, 6 Spaliu, 1896 m, 

salėje Varick,44 Varick St,tenyk- 
sztis, naujas lietuviszkas kliu- 
bas turės savo pirmą balių, ant 
kurio grajįs puiki muzika, bus 
daugybė jauni/no, szokiai ir kitos 
gražios žabo vos; dėltogi visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
užpraszome atsilankyti. Įženga 
vyrams 25c, o moterims 10 c.

Užpraszo M, Buczinskas, sekt.

Naujas
LietuwiNzkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Uilaikau iwieiia 
bawar»ka Alų, ge
riausias . |
Ir seniau 1 1
sias A- 
rielkas,
V yna, JjiM i 
Likierius u 
ir puikiausius Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu pulke didelis 
sale ant mitingu,

balių ir we»ialiju.

j delis sztoras pilnai užverstas rietu 
vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (valizas;,
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

visokiu
Paran-

Lietuvys Kazimieras Ramanausku.-, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler- 
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus tavorus ii 
paduodu teisingas prekias, per ką kiekvienas periantis gali būt . 
tikru, kad gaus teisingą tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Tą patį subatos vakarą, 8 
landę, saleje P. Karecko, 
Atlantic St. bus didėlis mass mi
tingas Liet. Republ. Kliubo 29- 
tos vardos; bus lietuviszki ir 
angliszki kalbėtojai. Užtai užpra
szome kuodaugiausiai lietuvių 
pribūti. Komitetas.

Ateik broli pamatytie ir to wiso 
pabandytie.

Felixas Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

OHlCAGO, ILLINOIS.
vva-

4612

Tą patį subatos vakarę, 8 wa- 
landą. salėje F. Majausko, bus mi
tingas kliubo 6—tos wardos, ant 
kurio užpraszome visus lietuvius 
pribūti. A. Olszevskis, prez.

Ta patį subatos vakarę, 8 va
landą vakare, bus mitingas antro 
Liet. Republ. Kliubo, 29 vardos, 
salėj Voverkos, 4500 S. Paulina 
St., ant kurio visi aplinkiniai 
lietuviai yra užpraszomi pribūti.

Komitetas.

Nedėliej. 4 Spalių, tuojaus 
sumai, salėje L. Ažuko 
prieszmetinis mitingas Dr-tės Si- 
mano Daukanto, ant kurio bus 
rinkimas naujos administracijos 
ant ateinanezio meto ir apsvarsti- 
mas kitų svarbių reikalų. Užtatai 
visi sanariai szirdingai yra 
užkviecziami pribūti.Teiposgiyra 
užkviecziami ir kili visi lietuviai 
norinti prisiraszyti prie drau-

po 
bus

J. Aleksandra viczius, prez.

Tą paežiu nedėlię, tuojaus po 
miszparui, Lietuviszkas Republ. 
Susiwien. laikys savo mitingą, 
salėj p. L. Ažuko, 3301 Auburn 
Avė., ant kurio delegatai isz vi- 
sų lietuwiszkų kliubų yra užpra- 
szomi pribūti.

P- Jonaitis, prez.

Grand Opening.
Ant 10, dienos Spalių, 

tai yra subatos vakare, pas L. 
Ažukę, 3301 Auburn avė. bus ba
lius įkūrimo szviežio alaus isz 
Milvaukee Brevery Co. Yra tai 
skaniausias alus už visų ki
tų bravarnių, dėlto ant įvedimo 
naujo alaus isztaisau balių įkur
tuvių (Grand Opening). Tą va
karą grajįs puiki muzika, bus 
daug jaunimo, szokiai ir kitos 
gražios zab >vos, ant kurių visus 
lietuvius užpraszau atsilankyti.

Su guodone L. Ažukas.
(10—10)

Eliz. Port
Scranton

Gilberton

l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

Užmokėjo už LIETUVA 
VV. No viekas Chicago 
J. Žilvitis “
Z. Mikszevicz “
J. Naujokas “
J. Damulis “
J. Januszis _ “
J. Andrzejevski “
J. Smith 
J. Jakubauskas 
VV. Žanuiis
J. Radzeviczius
M. Plauskas
K. Kidulius 
A. Czižauskas 
J. Dudonis 
Ig. Czepanis
P. Paul Grape Creek 
A.Margaitis Grand Rapids 
Z KirveievicziusTevksbury l.oo 
8. Woif r ■
L. Stankevicz 
VV. Norkaitis 
J. Greichus 
D. Rnkaszius
N. Olszinskas 
P. Beržinis 
Al Bublis
J. Aszinski Flaido Central
P. Balsevjcz Toluca 
S. Ažukas Madrid
K. Dakovvskis VVilkes Barre

Silver Creek 
i Campello 

Nanticoke 
Utica 

Pittsburg 
Cleveland 

Irwin 
Austin

1.00 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
2.oo 
l.oo 

75 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo

B. Možeika, Baltimore, Md. agen
tas musų laikraszczio sukolek- 

tawo irprisiuntė prenume . 
ratą no sekanezių skai

tytojų:
M. VVaitukaitis 2.oo
J. yVulinckas ~- 2.oo
J. Bielckus 1.00
J. Žalėgiris 1.00
F. Damukaitis 2.oo
B. Maczys 2.oo
A. Žurauskas 2.00

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo tikro brolio, 

Alexandro Jesevycziaus, paeinan- 
czio isz Kauno, rėd. Resseinių 
pav., Gedminiszkių sodžiaus. 
Jeigu kas apie jį žinotų, arba jis 
pats, tegul duoda tuojau* žinią, 
nes turiu svaibų reikalą, ant 
adreso tokio:

Antanas Juseviczia, 
106 Cleaver st., Chicago, III.

Pajieszkau aawo brolio Felikso Pet- 
raiezio, kuris jau 11 metu gyveno Ame
rikoj ir pirmiau buwo Chicago, o dabar 
nežinau kur besiranda. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso szito:

Mrs. Annie Weberienė 
1114 Watson St., Baltimore M. D.

Pp. Tamosziaus Stankūno arba Jur
gio Sereikos meldžiu priduoti man sawo 
adresą, nes turiu svarbų reikalą.

FrancisikuS Wenckus.
209 Brovning St. Waukegan, II],

California Wine & Liqnors Co.
384 Blne Island avė. Ir 476 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekea. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių za- 

jbovų už pigesnię prekię kaip ki
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

•ir 475 Centre Avė. (13-12)

Ben. Hatowskis.
fiUTS.Canau.’te Judd, Chicago, l|

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskaru- 

ir teiĮ) toliau.
Kits Dor. traut pinklų "(jobi Fit-ileii", 1 1-r.c 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
\v i dūriais 
ežiu, mokėdama- tik po wieną doliery n

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirksite viską 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 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

N. L. PIOTROWSKI,
Advokatas augsztesniu sudu ir Notary Public.

Ofisas: 84 La Salia St., Ruimas 620. Gywenimas: 112 W. Divlsion St.
•Atlieka prpvas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szimii geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.
— Pirmas lietuviszkas saliunas 

Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų. wese- 
lijų ir kitokių zolnivų Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

HILLfc’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halated ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotoura 

rijas kopuikiausei.

W. SZYMHNSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu.
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Len 
pų, Divanų ir t.t. o parduod. 
viską pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamali 
site, kad d«ug geriau ir pigiu• 
pirksite viską, nė kaip kur p 
kokius žydus.

Daktaras M. J. Stupnkkis 
geriausei ir pigiausei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12to8 adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatn ir Czeweryku 

pas 
M.W.Goodmana,593 W. Gay St.

BALTIMORE, M D.
Per szials 30 dienu turiu iazpaduotie visus 

mano vasarinius tenoras, kaip tai: Caebatus 
Cteverykus dol wyru. motam, vaiku ir kūdi
kio. Uitai teip labai sum«41aau ju prekias, kad 
wiska pas mane dabar (rali pirkti beveik ui pu 
se prekes Dėlto atkreipiu atyda visu aplinki
niu ir paiysts - ------ - -
persitik rysite 
pas mene

cad tei pietai niekur ne rusi 1 
SU GUODONE

M. W. Goodman.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSKI

40 La SįiIIc Str.
Kuriame randasi 'geniausi garimai, ir 

puikiausias užkandis^sziltas ir szaltas, 
wisada yra ant stalo.Į RartendXris yra 
lietuwya; taigi liethwiai .turėdami kokį 
reikalą miest^^—gąji pas jį gaut rodą, 
nes oaBurias randasi wisai arti korto 
(City Hali).

E. ZAN]EWSK1S.
3307?Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszkę 
Sztorę 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.

L • ■- V ... A.* . k ' ' t

— Geriause lietuviszkai—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 Czet vergai s ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y- 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709
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