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Isz Užmarės

įsiveržė jau į tarpą

Politiszkos žinios.
—o---

. Italija.
Tankei atsitinka, kad viena 

nepasekmė vieszpatystės, pirma 
.. galingos, gimdo jai eiles , nelai- 
- mių ir nepasekmių kitur. Teip 

atsieina ir dabar su italionėmis,ku 
rių kareiviszkos pajiegos tapo 
wisiszkai iszvaikytos nuo abisi- 
nieczių. Žinoma, kad muszis bu- 
wo kruvinas ir smarkus, bet ką 
ir kiek czia isztikro italijonys nu
žudė, tikrai ne žinia, nes jų ar 
niija tapo iszardyta ir iszvaikyt.a 
po kalnus. Pasilikę dar krūvoj 
buwo italijonys teip silpnį, kad 
dabay niekur ir pasikėsįti negal 
atsistoję prieszintiesi pajiegoms 
Abisinijos karaliaus. Todėl at
kakęs czia naujas italiszkų pa j te
gu* virszinįkas, jenerolas Baldi- 
fera, iszdaVė paliepimą italijo- 
nems apsistojusiems rvirtynėse 
ant abisiniszkų parubežių kuo 
greieziausei isz czia pasitraukti, 
nes daugelis tų tvirtynių tapo 
jau abisinieczių absiaubtos. Pa
reinanti isz Egipto telegramai 
pranesza, buk abisiniecziai, arba 
gal su jais susidraugavę dabar 
derviszai
Kassalė^ ir Masovah ir perkirto 
tok'u budu susineszimus italiszkų 
pajiegų. 2000 itabjonų pasisku
bino ant pagelbos Kassalei; ži 
nios apie tą dalį visai neateina; 
gal buJt kad jį tapo arba visai isz- 
*mu-zla, arba į nelaisvę paimta. 
Italiszki kareiviai, isz gyventojų 
pakranezių Raudonųjų Jūrių į 
kariumenę paimti, pradeda ne 
klausyti italiszkų virszinįkų. Tai
gi viskas czia kreipiasi ant Ita- 
lijos ne naudos.

Parėjus žiniai apie baisų sumi
nimą kariaunos į Italiją, czia jau 

nes ir valdžios nusiminė.
‘Szwenu's rėvas rengėsi iszkil- 

mim’-ai apit’aikszczioti paminėjimo 
diena savo' apVa.nikavinio, bet, 
isz priežasties nelaiiliė^ patiku- 
sio> tėvynę, apsltFKiė visus ren- 
giuuisir vieton iszktlmės, prisakė 
visur atlaikyti maldas užužmusz- 
tub kareivius. Gyventojai pa- 
sik'lė priesz valdžias; ministe- 
rių perdetinį, Crispi, kurisai tą 
nelaimingą su Abisinija kūrę pra
dėjo, norėjo net užmuszti. VVai
džios įsakė tuojaus siųsti naują 
kariumenę į Afriką, pastiprini
mui Abisinijoj esantiems karei
viams, l>et gyventojai prieszino- 
si, ueišzleisdami kareivių, isz- 
'.lrt<kė geležinkelius. Daugelyj 
vietų atsitiko susirėmimas gy
ventųjų su palicija ir su žandarais, 
kuriuose daugel kraujo be rei
kalo tapo pralieta. Wietoj Cris
pi, perdetiniu ministeriu tapo 
Rudini.

I'Z priežastjes nepasisekimo 
itaiijonų wien Maskolijoj didelis 
džiaugsmas. Maskolijoj jau Kuo
sai pradėjo rinkti pinįgus ant pa- 
'Zalpos abisiniecziams; tuom tar-. 
pu norint toliaus karę vesti ita- 
lij uiims t£ip jau trūksta pinigų, 
brt tų nieks dabar skolinti ne 
aor. Maskoliszki laikraszcziai 
gaišina, buk Italija bankrutija ir 
negal turėti jokio užsitikėjimo. 
P t'irodė dabar, kad ir jos karei- 
'viszko.s pajiegos neturi vertės. 
8a <o buk ^Vokietija, • pamaeziusi 

, "’i-ą Italijos silpnumą, nenorint 
iausrisztiesi su tokia bevertės

P ‘jiega ir būti jos apginėja. Mas-
■ dijoj .szneka, buk per tą itali- 
j-’nų sumuszimą turės iszirti su- 
S;iiszimas vidurinės Europos 
'vieszpatyszczių savitarpiniui ap- 
'igynimui (prie tų susiriszusių 
galybių priguli: Wokietija, Au-

strija ir Italija). Tuom tarpu A- 
bisinijoj prasidės jau neužilgio ly
tų laikas, taigi per tą laiką turės 
pasiliauti kariavvimai iki lytus 
nepasibaigs t. y. iki rudeniui. Kas 
iki tam laikui pasidarys, dabar 
žinoti ne galima.

VVidurine Amerika.
Netoli Leon, republikoj Nica- 

!ragua, laukemas yra didesnis su
sirėmimas terp pajiegų majsztinį- 
kų po vadovyste jenerolo Orti- 
za ir pajiegomis kraszto prezi
dento Zelaya’us, drauge su 2000 
pastiprinanezių pajiegų atsiustų 
jam nuo republikos Hondūras. 
Maisztinįkai užėmė su savo pa
jiegomis jūrių uostą Corinto,į ku
rį gal ateiti visoki liuosnoriai ir 
ginklai. IVdėl, kaip pasirodo, 

[czia maisztai dar negreit pasi
baigs.

Nicaraguos maisztinįkai isz Le
on iszsiuntė agitatorius į Hon
dūras, norėdami czia pakelti gy
ventojus priesz prezidento val
džią. Jeigu tas jiems pasisektu, 
tąsyk pastiprinimas nusiųstas Ze- 
lay’ui turėtu būt pagražintas at
gal gesinti naminę ugnį. Pasilikus 
vienam vien su savo kareiviais 
sunku jau būt pergalėti pajiegus 
Ortizos.

Pietines Azijos Salos.
Daugumas didelių Pietinės A- 

zijos salų priguli Holandijai. Ne
viena isz tų salų turi dvigubai

Iszpauija.
Pasikėlimas kraszto gyvento

jų priesz amerTkonis dar vis 
czia nesiliauja. Žmones renkasi 
priesz Amerikos konsulatus ir; 
daužo Įaugus; idant vienok kam! 
nors parodyti prilankomą, potam 
renkasi priesz prancuzizzkus kon
sulatus ir garbina Prancūziją, pa
sitikėdami, kad atsitikus '' karei 
su Amerika, Prancūzija rems ją 
toju karėje. Palicijai ir žanda
rams su vargu pasiseka nuvyti 
susirinkusius nuo kousulatų. Wa- 
dovais tų demonst ra torių būva 
paprastai studentaiuni versite! ų ; 
todėl valdžios universitetus 
tuom tarpu uždarė. Iszpanijonys, 
kurie buwo apsiėmę pildyti pri-: 
derystes Amerikos konsulų, ant! 
syk visi? atsisakė nuo tos tar
nystos, nenorėdami tarnauti A- 
merikai. Prekėjai gražina atgal 
Amerikos iszdirbimus ir produk- jr trigubai tiek gyventojų kiek 
tus, teiposgi ir teip žmones atsi-1 wjga Holandija, todėl jai sunku 
sakė ką nors pirkti, kas isz Ame-1 pasikėlusi 
rikos paeina. Apart demonstra dyti. Ant salų, 
cijų priesz Ameriką gyventojų, stojimais, 
valdžios, nors stengiasi tas de- czjų gyventojų niekada nesiliau-

usius gyventojus suval
au mažais per- 

pasi kėlimas tenyksz-

monstracijas stabdyti, bet drauge ja suwisu. Dabar vėl pareina ži
nios, kad ant salos Sumatra vie
ną dalį holandiszkos kariaunos 
užpuolė-ant salos apsigyvenę a- 
cziniecziai. Susirėmime lapo 8 ho- 
lendiszki kariai viai užmuszti;
5 gi aficieriai ir 21 kareivis liko, 
si paszauti. Aeziniecziai nestojo
6 »a,vo virszinįkų ir 39 kareivių

kuom viskas pasibaigs. Laik- 
raszcziai po įtekmių karei viszkų 
valdžių esanti pranesza, kad Isz- 
pan.ija gal tuojaus iszsiųsti ant 
karės lauko 300000 gerai apgin
kluotų kareivių. Jūrių minisle- 
ris iszsiuntė į Angliją komiso- 
rių ir 1 iepė ten nupirkti 4 karisz- 
kus laivus. Ginklų dirbtuvėse 
dirba dvigubas skaitlius darbinį • 
kų Ant vieszpatystės rodos mi- 
nisterių perdėtiuis iszsitarė, kad 
Iszpauija nenusigąs nė jokių A- 
merikos gąsdinimų ir, jeigu rei
kės, ne liusileųks priesz karę.

Ant 6alos Kubos visgi nė vie
na, nė kita pusė ne gal pasigirti, 
kad ji savo prieszinįką pergalė 
jo: kubieaziai, kur tik numano, 
kad iszpanijonų pajiegosdidesnės, 
ten nesiduoda į muszį įtraukti, 
bet pasitraukia; iszpanijonys gi 
neįstengia jiems pasitraukimo 
kelią užstoti. Kubieczių pusėj 
kariauja ue vien vyrai: yra czia 
daugel ir moterų kareivių. Apie 
Sabonilla, provincijoj Matan- 
zas, Terese Crespo turi susirin
kusi pulką vien isz vienų mo
terų susidedantį; užpuldinė- 
dama su savo diaugems, daugel 
iszpanijonims blėdies padarė ap- 
skrieziuose: River Aura ir La Pai
ma.

Provincijoj Matanzas, pagal 
iszpaniszkus praneszimus, atsiti- 
tiko didesnis susirėmimas su ku- 
biecziais netoli vietos vadinamos 
Diana ir Alabrus. Kubieczių buvo 
7000. Iszpanijonys,sako,buk juos 
sumusze. Bet jie toliaus susirinkę 
sustabdė trūkį vežantį iszpanijo- 
nių ginklus į tvirtynę Artemizą 
ir juos atėmė.

Australija.
Isz miesto Sidney, Pietinėj 

Australijoj, raszo, kad czia susi- 
. važevo virszinįkai valdžių vi

sų Oceanijos angliszkų kolionijų 
ir susitarė terp save teip susi
jungti, idant kuo geriausei galėtu 
atsigįti nuo svetimų užpuolimų. 
Už^yrė dėl visų~Sotionijų karei- 
viszkus įstatus, pagal kuriuos 
kareiviszki reikalai prigul už- 
žiurai vienos valdžios dėl visų 
kalionijų. Ant to susivaževimo 
nutarė teipogi apsunkinti atėji
mą į visas kolionijas chiniecziams.

|| VVarszavos primieseziuose 
pleszikų priviso tiek beveik 
kaip ir Chicagoj: nėra tos dienos, 
kad kas nors į primiestį pasisu
kęs ne butu jų apiplėsztas. Ant 
primiesezio Woles (kur kitąkart 
lenkei karalius sau rinkdavo) 
plėszikai užpuolė ant ten gyve- 
nanezio Rtmero, kuriam atėmė 
pinįgus ir jorasztus, potam, turbut 
cad anam plėszikai buwo pažįs
tami, jį užmuszė. Jau keletą kart 
stengėsi jie užmuszti primiestyj 
Czyste apsigyvenusį stražnįką 
,?szyką. Užpuolėjo namus, norė
dami jįperszauti, bet tasnepasise- 
<ė, Kitoj wel dalyj, ant primies 
ežio vadinamo Praga, tenyksz- 
cziai stražnįkai, apvyikszczioda- 
mi savo revvirą, iszgirdo szauka
rną pagelbos. Atbėgę pamatė ke- 
etą plėszykų, kurie sustabdę va- 

žiuojenezius žydus, atėmę pinį- 
gus, aniems su kuolais į galvą 
magaryczias mokėjo. Primiestyj 
Povązki, stražnįkas prisiartinęs 
prie vienos ten esanezios plytny- 
czios atrado pecziuje besėdint du 
kokiu valkiozu. Tuodu pamatę 
stražnįką metėsi tiesiog ant jo: 
sudavė su kuolu į galvą ir pri- 
musze dūrė dar kelis syk į kruti
nę su peiliu. Nuo to stražnįkas 
turės pasimirti. Policijai pasisekė 
tuodu užmuszėju atrasti. Mato
mai maskoliszkos valdžios Len 
kijoj nesirūpina visai apie apgy
nimą gyventojų nuo visokių 
žmogžudžių; pagal jų nuomone 
daug geriaus daboti gyventojus, 
o tie jau gal pats gintiesi nuo už 
puolikų. Tasai ir lengviaus atlie
kamas. Czia bent nereikia savo 
kailio kiszti. Warszavos primes- 
cziuose atrado daugel užmusztų 
žmonių. Kas juos užmuszė, vai 
džios nesuranda, nes ir nesisten 
gia surasti. Tai sako ne musų dar
bas. I

|| Maskoliszkas laikrasztis 
“Moskovskija Wiadomosti”,dre
bėdamas raszo, kad
anarchistiszkos (priesz staeziati- 
kiszkos) nuomonės platinasi Mas- 
kolijoj, ypacz gi ant Kaukazo. 
Ant Kaukazo, pagal aną 
laikrasztį, tapo įkurta keletas ko- 
lionijų sakiotojų mokslo Tolsto
jaus; nesenei, sako, vienas jene- 
rolas atsisakė nuo tarnystos ir 
vieton lupti žmones, kaip tai da-* 
ro ne anarchistai maskoliai, pats 
pradėjo žemę arti, norėdamas, 
draugaudamas su žmonėmis, ap- 
szviesti jų protą. Mat to negei 
džia maskoliszkos valdžios, nė 
mokintojai stacziatiszko tikėjimo.

|| VVisuose krasztuose apie 
Juodąsias Jūres, pradedant nuo 
Kijavo gubernijos, Maskolijoj, 
siautė baisios audros. Baisaus 
smarkumo vėtra, traukdama nuo 
sziaurių pietų link, griovė ukinį- 
kų triobas, laužė medžius. Smar
kumas vėtros buvo teip didelis, 
kad jijė iszvartė net murinės 
triobas. Daugiausei nukentėjo 
ukinįkai, kuriems isznesziojo su
krautus javų kugius, •szmuszė 
gyvulius. Žmonių teipogi daugel 
pražuvo ne vien ant jūrių, bet 
ir ant žemės.

|| Isz Graco, Pietinėj Austrijoj, 
raszo Wienos laikraszcziai, kad 
cziaatkako 230 Galicijos iszeivių, 
lenkų ir rusinu, kurie norėjo 
į Braziliją keliauti, bet iszCor 
mons tapo atgal italiszkos pali- 
cijos sugražinti, nes Brazilijos 
valdžios paliovė mokėti už at
vežimą europiszkų ateivių, o 
tie sugražintiejie neturėjo pinįgų 
ant užmokėjimo kelionės. VVietinė 
palicija nori juos į Galiciją par- 
gražinti, bet jie to ne nor, netu
rėdami ko czia grįžti.

Isz wisur. || Anglių kautynėse “Kleofas”, 
neteli Katovicu, prie lenkiszko 
rubežiaus, Prūsų provincijoj Szle- 
zijoj, atsitiko baisi nelaimė. Szaf- 
toie užsidegė gazas, nuo ko pasi
darė baisi expliozija, kuri iszardė 
kasyklų olas. Dirbanczius olose 
darbinįkus vienus užmuszė ir ap- 
gruzdino expliožija, kitus gi už 
griuvo. Iki sziol atkasė 90 negy
vų darbinįkų. bet dar ne visi, 
kurie ežia dirbo; trūksta dar 20 
Turbut ir tuos, kasdami toliaus, 
ežia atras taipjau negyvus.

|| Sziaur-vakarineme kraszte 
Wengrijos atsitiko baisios vėtros, 
bet kad ežia sniego ne buwo, to
dėl vėtra nesziojo pieskas. Uret
ros neszama pieska užbėrė visai 
beganezius geležinkelio trukius 
ir kaimus, teip visai, kaip tai at
sitinka laike didelių darganų žie
mos laike.Tūluose kaimuose, kaip 
rokuoja, net į porą szimtų žmo
nių tapo tų vėjo neszamų pieskų 
užbertų ir užslogintų

|| Mieste Aspern, Pietinėj Ho- 
landijoj, baisus gaisras iszdegino 
beveik visą miestą. Iszdegė su 
visu 80 dideliu namų, keletas 
bažnyczių, pacztas, ir telegrafo 
biuras. Bledys nuo ugnies yra la
bai didelės: krautuvės isznaikin- 
tos. Kaslink žmonių—nežinia ar 
sudegė kas, ar ne.

Pagal žinias surinktas Kauno 
gubernijos statistiszko komiteto: 
visoj gubernijoj yra 1316 pra- 
moniszkų įrednių. Jose dirbo 
4538 darbinįkai ir iszdirbo ant 
6000000 rublių vertės visokių isz- 
dirbimų. Taigi ant 1700000 žmo
nių apsigyvenusių gubernijoj per 
mažai yra pramoniszkų įrėdnių, 
o per tai žmones ant vietos už
darbio neranda ir priversti jo 
jieszkoti po svetimus krasztus. 
Skaitlius pramonių darbinįkų au
ga vienok nors isz palengvo.

Isz Lietu wos.

Kratos Lietuwoje.
Pereitą mėnesį kaime Turga- 

laukyj,netoli Ludvinavos,Kalva
rijos pavieczio, pas Akelį, kurisai 
porą metų atgal buvo admini- 
straviszkai iązsiųst^s isz Lietu
vos už laikimą lietuviszkų knį- 
gų, bet užstojus ant sosto da
bartiniam ciecoriui sugrįžo na
mon, tapo žandarų ir prokurato
riaus daryta krata. Iszjjeszkojo 
visur, bet nieko nerado. Nuo 
czia tuojaus nukako į VVilkavisz- 
kio pavietį, į kaimą Skardupius 
pas ukinįką Totorių. Totoriaus 
tąkart nebuvo namieje, todėl 
krėtikai pasiszaukė kalvį, kuri
sai turėjo atlupti visus užraktus; 
itzkratė ir czia viską gerai, bet 
teipogi nieko uždrausto nerado.

Priežastys tų kratų mat yra to
je: Poterburge suėmė studentą 
lietuvį Gavėną; bet kad tasai 
yra giminaitis lygei Akelio ir 
Totoriaus, todėl pas tuos ir darė 
kratą, pasitikėdami ir czia ką nors 
atrakti. Suimtąjį studentą neži
nia kur dabar laiko.

Kratos pas Lietusius.
Kratos pas lietuvius pasitaiko 

ne vien Lietuvoj, bet ir pas ki
tur apsigyvenusius. Sztai prane- 
sza “Ukinįkas”, kad Rygoj pas 
vieną palicistą naktyj atsibala- 
dojo žandarai daryti kratą. A- 
tėjus jų rujai į namus, palicisto 
ne buvo namieje ir todėl durys 
buvo užtaky tos. Tie narsus caro 
tarnai tuom nepasiganėdino, bet 
iszlaužė duris ir įsiveržę pradė
jo savo szuniszką darbą, bęt ir 
ežia viduryj rado užraktus, to
dėl ir czia iszlaužė spynas. Jiemę 
bekratant pargryžo namon ir pa
belstas. Tasai pamatęs žiburį sa
vo gyvenime, tikėjo, kad ežia 
vagys įsiveržė, todėl iszsitrau- 
kęs szoblę ir revolverį įėjo į 
vidurį. Czia vienok ant jo už
puolė visa žandarų ruja ir iszkra- 
tė ir keszenius žmogaus. Nė kam
baryj, nė kavonėse, kurių už
raktus iszlaužė, nė keszeniuose 
vienok nieko ne atrado; todėl 
nosis nuleidę neszėsi. laukan.

Lietuwių paraszai.
Ibz Kauno raszo, kad po visą 

rėdybą Kauno gubernatorius 
Klingejberg r«nka nuo lietuvių 
paraszus, kad jie ne geidžia vi
sai sugrąžinimo lietuviszkos spau
dos lotiniszkomis literomis. Nesi
nori tikėti, idant tai galėtu būt 
tesybė, nes mums rodosi, kad nė 
ra terp lietuvių tokių, kurie to
lius melagingus paraszus duoti 
norėtu. Mums rodosi, kad nėra 
ietuvio, kurisai negeistu, kad 

tiesa turėti savo rasztą, neteisin
gai atimta, butu kuogreieziausei 
sugražinta. Wien per prigavys- 
tę gal iszgriebti vieną ar kitą 
paraszą; bet ži uodams ant 
ko tie paraszai renkami, nė viens 
lietuvys duoti jų ne norės, nes 
duoti ne gal. Bijotiesi czia nėra 
ko, nes už nepasiraszimą bausti 
ne gal; galėtu wien gazdinti, bet 
jeigu tuom negalėtu žmonių pri
gauti,'jau Užpildyti gazdinimų 
ne galės.

Musų spauda.
“Vienybė Lietuvnįkų” raszo, 

kad vienas Mintaujoj apsigyve
nęs lietuvys buvo padavęs pra- 
szynrą Maskolijos vidurių minis 
teriui kaslink daleidimo lietu 
viszkos spaudos, bet gawo isz

M misterio konceliarijos szitokį 
atsukimą: “Ponas Ministeris ne
atrado reikalingu daleisti lietu- 
viszką spaudą Rusijoj:”. Bet ką 
ponas ministeris randa reikalin
gu daleisti Rusijoj? ar vien pasi- 
leidusiems caro tarnams lupti ir 
skriausti visaip nekaltus žmo
nis? Už tokius piktus daleidimus 
ankszcziaus ar vėliaus ateina 
visada diena apsirokavimo. Kad 
tik toje dienoje ne atsieitu už 
neteisingą elgimąsi pono ministe- 
rio kentėti ne vien kaltiems pasi- 
leidusiems biurokratams, caro 
tarnams, bet ir visai Maskolijai!

Gera mokslainę.
Poni Korvin Piotrovskienė,isz 

VVilniaus, stengiasi ežia ~įrengti 
mokslainę visokių moterims pri- 
tinkanezių darbų ir užsiėmimų. 
Į tokią mokslainę, pagal norą po
nios Pi otraus kienės, butu priima
mos mergaitės, dukters darbinįkų 
paeinanezios isz visokių luomų. 
Ant įrengimo tokios mokslainės 
ir ant jos palai kimo trūksta pinį- 
gų, todėl poni P. atsiszaukė į 
valdžiai ir į teip vadinamas 
zemstvas Maskolijoj, praszyda- 
ma paszelpos. Zemstva Schlues- 
senburgo, Petersburgo gub. pa
skyrė Piotrovskienei. 300 rublių 
paszelpos. Gal būt kad atsiszauks 
ir kitos.

Nauja mokslainę.
Ant praszimo Wilniaus miesto 

Rodos tapo maskoliszkos apšvie
timo ministerijos daleista įrengti 
vdutiniszką mokslainę technisz- 
kai—chemiszką. Pinįgai ant į- 
rengimo tos mokslainės yra nuo 
senei sudėti, bet ministerija iki 
sziol ant žmonių apszvietimo ap. 
wępsti juos nedaleido. Miestas 

| teiposgi isz savo iždo duoda pa- 
l szalpą. Jeigu to visko dar nepri- 
tektu, žada ir ministerija prie to 
prisidėti.

Peltakių dirbtuvės.
Netoli Wileikos, Wil niaus 

gub., koksai szveicaras Moser 
nori įrengti peltakių dirbtuvę. 
Moser tirinėjo tą dalį darbo už- 
rubeiiuose, kaip antai: Saksuose, 
Szveicarijoj ir Prancūzijoj, kur 
tokių dirbtuvių yra daugiausei ir 
isz kur iszdirbimai platinasi po 
visą pasaulę. Ant įrengimo to
kios dirbtuvės ir ant jos palauki
me P. Moser turi užtektinai pinį- 
gu- i

Komisijonieriai žydai.
Maskoliszkas laikrasztis “No

voje Wremia” raszo, buk da
bar Maskolijos vidurių minis- 
terjia rengėsi iszduoti naujas tie
sas, jpagal kurias komisionieriai 
užrunežinių dirbtuvių, nors jie 
būt ir užrubežiniai žydai, galės 
liuosai po Maskoiiją keliauti savo 
pramonės reikaluose. Dabar, kaip 
žinome, užrubežiniai žydai į Mas- 
koliją nebūva įleidžiami.

Musų mergų darinėtojai.
Isz Kauno raszo, kad czia da

bar yra susirinkęs kariszkas 
sūdąs. Terp provų, kurias tasai 
sūdąs turės peržiūrėti ir savo 
nusprendimą iszduoti atsiranda ir 
viena ne paprasta, prova Kau
no mergų iszdarinėtojo, kurisai 
pereitą metą ant Fetrinio kal
no, Kaune, su stiklu nuo sudau
žyto buteluko nuo sznapso, isz- 
darinėjo vieną merginą, prapjo
vęs jai pilvą.

Lietmvių praszymas.
Prūsų lietuviai,susirinkę Tilžėj, 

nusprendė iszsiųsti tam tikrą de
putaciją pas Prūsų karalių su 
praszymu, idant mokslainėse ti
kėjimų mokslas butu mokinamas 
lietuviszkoj kalboj. Po praszymu 

Ipasiraszė 30000 lietuvių.
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Isz Amerikos
Naujas būdas iszpraszynio dar

bo.
Isz Mariga III., raszo, kad ežia 

wienas amerikonis dirbo prie di- 
po per 8 metus, bet tapo nuo to 
darbo praszalintas. Rado jį ant 
rytojaus pasikorusį už pažastų. 
Atėjo skvvajeris su keliolika žmo
nių ir pradėjo pasikorėlį barti.

■ Tasai ant to atsisakė, kad jis ne
tekęs darbo, nerado nieko dau
giaus ką galėtu daryti, kaip vvien 
pasikarti. Bardamas jį szėrifas pa
klausė :

— Jeigu norėjai, isz priežas- ‘ 
ties stokos darbo sawę nusižudy
ti, tai kodėl nesikorei už kaklo, ’ 
tik už pažastų?

— Bandžiau, Sire, ir už kaklo 
kartiesi, bet kad labai smaugė, 1 
taigi asz, pamatęs kad tokių budu 
nepasikarsiu, tik pasismaugsiu, 
nulipau ir pasikoriau už pažastų. . 
Jeigu jus, pons Szerife, nenorite, 
kad asz už pažastų kyboeziau, tai 
parūpinkite man darbą, ir tokiu 
budu aprūpinkite manę medegisz- 
kai. Barti mane nėr už ką.

Szėrifas jį paleido ir davvė vvie- 
tą apžiūrėti ofisą. W. Genczas.

Hagys kalinyj.
Isz \Vaupuu Wis., raszo, kad 

vvietineme kalinyj pasirodė, kad 
pasodinti ežia kaliniai nuolatai 
wogė iszdirbimus pasisamdžusios 
kalinių darbą kompanijos ir juos 
pardavvinėjo ant savvo naudos. Už 
juos gaudavvo: pinįgus, gėrimus 
ir vvisokius kitokius daiktus. Ta
po suimtas farmeris Arthuras 
Miller ir jo bernas Fremonlh 
Fairbank, nes pasirodė,kad juodu 
nuo kalinio Rosselio paėmė dau 
gel vvisokių iszdirbimų kalinių 
jsz teip vvadinamo audimo de
partamento. Ūžtuos daiktus mo
kėjo isz dalies pinįgais, isz dalies 
gi gėrimais ir vvalgomais daiktais.

Darbas beproezio.
Į Brookville Ont. atkako 18 

mylių nuo ežia gyvvenantis medė
jas Lapointe; iszėjęs į miestą pra
dėjo isz savvo dvvivvamzdės szau- 
dyti į einanezius žmonis. Pakol 
spėjo jį suimti, jau jis paszowė 
8 žmonių ir isz paszautų—Stepo
nas Moore jau pasimirė; perdėti- 
nis gi policijos likosi teiposgi mir
tinai sužeistas. Galima spėti, kad 
jis įgavvęs proto sumaiszymą tą 
szaudymą piadėjo.

Užmusze savvo wyrą.
Isz Jeffersonville, Ind. raszo, 

kad czta tapo atrastas Juozas 
Linthicum, savvo namuose, su 
prapjauta gerkiia. Pakol atėjo 
pakvviestas gydytojas, Linthi
cum pasimirė, bet spėjo papasa
koti, kad jį papjovvė jo pati. Ta
po ji suaresztuota ir prisipažino, 
kad ji papjovvė savvo vvyrų, bet 
priežaszcztų tokio darbo iszreik- 
szti ne nor.

Pinigu dirbėjai n it baust i.
Isz Trenton, N. Y. raszo, kad 

ežia tapo sugauti pinįgų dirbėjai: 
Brookvvay, bmithienėk ir Wagner 
Sude jie iszsiteisinti nebegalėjo, 
nes pasirodė, kad jie padirbtus pi
nįgus paleido terp žmonių kai
po gerus. Sūdąs nusprendė: 
Brookvvay’u, kaipo direktorių 
dirbtuvvės, ant 18 metų kalėjimo 
ir užmokėjimo lOOOdol.; Smilhie- 
neant4melų kalėjimoir ant$500: 
VVagnerį, kaipo anų pasamdytą 
darbinįką —ant melų kalėjimo ir 
100 dol.
Anierikonys traukia ant Ku

bos.
Agentai kubieczių vvien isz St. 

Louis Mo. ir isz aplinkinių farmų 
siunezia po 30—50 ant nedėlios 
apgink luotų žmonių dėl padaugini
mo pajiegų jenerolo, Gomezo. Iki 
sziol,nuo pusės Wasariaus ,perga
beno jau 200 žmonių.Traukenti 
ant Kubos amerikoniszki liuosno- 
riai nieko nuo maisztinįkų ne rei
kalauja, jeigu jie taptų iszpanijo- 
nų vvisiszkai sumuszti: gauna jie 
vvien kelionę dykai ir laike tarna- 
vvimo drabužį ir užlaikymą. Jei
gu maisztinįkai laimėtu ir pasi
sektu iszpanijonis iszwyti, tą
syk naujos kubieczių vvaldžios 
apsiima aprūpinti amerikoniszkus 
liuosnorius. Kiekvvienam norin- 
cziam prisidėt prie iszliuosavvimo 
Kubos nuo iszpanijonų jungo, ke- 
liaujencziam ant Kubos, tie agen
tai parūpina karabiną.

10 paežiu ant syk.
Isz Kansas City Mo. raszo,kad 

vvietoj Terre Haute tapo suaresz- 
tuotas koksai H. Wilmonth (jis 
turi dar keletą kitokių pravvar- 
džių) užtatai, kad buvvo, apsivve- 
des su dvviem moterem. Pasiro- <
dė vvienok, kad Wilmonth turi 
10 gywų moterų, su kurioms 
yra apsivvedęs. Jisai tuojaus ap- 
leisdavvo savvo moterį, kaip tik 
jam pasisekė nuo jos iszvvilioti pi
nįgus, kokius jo numylėta mote- 
riszkė turėjo. Jo apleistos mote
rys gyvvena vvisuose Sziaurinės A- 
merikoe krasztuose, kaip antai: 
Chicagoj, Duluth, St. Paul, Cin- 
cinnati ir kituose krasztuose.

Nelaime ant geležinkelio.
Ant naujai padirbto elektrisz- 

ko geležinkelio terp primieezczio 
Kirkvvood ir St. Louis perei’ą 
nedelią atsitiko nelaimė. Geležiu 
kelis tasai turi vvien vviena szėnių 
porą; todėl prasilenkimui yra į- 
taisytos vvietos, ant kurių bėganti 
trukiai turi laukti. Belaukiant 
tokioje szalyj įtaisytoje vvienam 
trūkiui, atbėgo kits, ir turbut per 
nepatėmejimą, tapo įleistas į sze- 
nis, ant kurių ansai jau laukė. 
Per tai abudu trukiai susimuszė 
vviens į kitą teip smarkei, kad a- 
budu iszbyrėjo ir daugel vvažiuo- 
jenezių žmonių tapo sužeistų. 
Mirtinai susižeidė maszinistai" a- 
biejų trukių ir 2 keleivviai; 29 
ypatos tapo teipjau sunkei sužeis
tos o apie 30 lengvviaus.

Kur dingo laiwaN?
Isz San Francisco Cal. raszo, 

kad dar pradžioj pereito mėnesio 
(6 Wasari<>) iszplaukė isz ežia 
garlaivvys “City of Rio de Janei 
ro” ir turėjo jau atplaukti į Yo- 
kahanią (Japoniją) 23 d. Wasa- 
rio, bet iki dabar neatėjo ir apie 
tą garlaivį nė jokių nėra žinių. 
Ant jo buvvo 156 žmones, kaip 
tai: 4 kajutų keleivviai, 10 baltų 
keleivvių 111 kliasos, 10 japonie- 
ezių ir 22 chiniecziai. Tarnų ir 
jurinįkų ant garlaivvio buvvo: 30 
baltų ir 79 chiniecziai. IVežė jis 
vvisokių iszdirbimų vvertės 1.000 
000 dol.

Užpuolė truki.
2 myli nuo Joliet III. keletas 

plėszikų stengėsi apipleszti ke 
haujenezius trukiu geležinkelio 
Rock Island. Sustojus trūkiui 3 
plėszikai įėjo į vvagoną ir isztrau- 
ke revvolvverius pareikalavvo, i- 
dant keleivviai pakeltu rankas 
augsztyn. Pirmame vvagone jiems 
pasisekė, nes persigandę kelei
vviai iszpildė jų reikalavvimą ir 
su pakeltomis rankomis laukė, 
pakol jie neiszkratys keszenių.

Atėjus į antrą wagoną,wieton pa
klausyti paliepimo, vviens isz ke 
liaujenezių, iszsitraukęs teiposgi 

’ revvolvverį paleido porą szuvvių į 
plėszikus. Nou to jie jau persigandę 

• pabėgo ir tuojaus pasitraukė.
Kiek laimėjo pirmame vvagone, 
iki sziol dar nežinia.

Laidotuwea arkiwyskupo.
' St. Louis, Mo. pasimirė arki- 

vvyskupas Kenrick.Bažnyczios šie- 
nos iszklotos juoda gelumbia ir 

' terp daugelio žvvakių ir kvvietkų, 
ant augszto katafaliaus, guli kū
nas pasimirusio katalikų ganyto
jo. Neiszpasakytai daugel žmonių 
vveržesi į bažnyczią norėdami pa 
matyti nors jau negyvvą sąvvo ar- 
kivvyskupą. Nedėlioję 15000 žmo
nių atlankė pasimirusį. Arkivvys- 
kupas Ryan isz Philadelphios ir 
Fechan isz Chicagos pribuvvo tei- 
pogi ant laidotuvvių.

Baisus atsitikimas*
Ateina žinia isz Geneva, Ala. 

kad ežia pereitą nedėldienį sude
gė moteris vvakarinėj dalyj to pa- 
vvieczio apsigyvvenusio 
I. Oden. Bestovvint jai 
nies isz syk su liepsna 
jos drabužiai, nuo ko ji 
sunkei apdegė, kad po porai vva
landų pasimirė. Jai užsidegus ne- 
buvvo vvyro namiejie; ežia buvvo 
vvien jį vviena su 2 mėnesių vvai- 
ku. Tos nelaimės neužteko mo- 
teriszkiei: jai besigelbint nuo su
degimo, idant apsaugoti savvo 
vvaiką, jį padėjo ant grindų. 
Tuom tarpu įsigriebė į butą kiau
lės ir aną begulintį ant grindų 
vvaiką sudraskė.

* Grižta atgal.
Laivvas “Compania” isz Liver- 

poolo, kurisai ežiomis dienomis 
iszplaukė isz Nevv Yorko į Euro
pą, turėjo paimti bu savvim ir 30 
europėiszkų ateivvių, kurių į A- 
meriką neįleido. Terp tų atgal 
sugražintų atsirado: 10 beturezių, 
16 tokių, kurie jau Europoj būda
mi tapo prie darbo pakvviesti, ir 4 
kurie keliavvo slapta, neužmokėję 
už kelionę.

Žmogžudyste*
Patersone N. Y, neatrastų 

piktadarių tapo nužudyta 28 me
lų muzikos makintoja,Mabel Sul- 
livan. Atlankė savvo isztekėjusią 
seserį ir vvakare, jau po 10 vvalan- 
dai grįžo vviena namon. Tapo ji 
paskui atrasta pat vv ory j begulinti, 
j m apmirusi, su baisiai sudaužy 
ta galvva ir sudraskytais drabu 
žiais. Nepasibaigus dar nakeziai 
pasimirė. Nespėjo papasakoti nė 
kas su ją atsiliko, nė kas ant jos 
užpuolė ir taip baisiai sudaužė.

Jaunas patžudys.
Nevv Yorke, 16 melų George 

Boels,. nuėjęs į Florai Park, te
nai isz revvolvverio nusiszovvė. 
Pelėmis j «m užmetinėjo, buk jis 
pavvoges 2 žiedu ir juospardavvė; 
pabaugino, kad liepsęs jį policijai 
suareszluoti. Todėl, norėdamas 
nuo to iszsiliuosuoti, vvelijo per
sikam i. Paraszė priesz ta* į- pa- 
tėwį prarydamas, kad vvisus jo 
daiktus atiduotu vvienam netur
tingam jo draugui.

Isz darbo lauko.

farmerio, 
prie ug- 
užsidegė 

pati teip

Apsunkinimas apsipaezia- 
wimų.

Senatas užtvvirtino naujas tiesės 
kaslink ap-ipacziavvimo svvetim 
tauczių gyvvenanczių /Amerikoj. 
Pagal tas tiesas": kiekvvienas swe- 
timtautis, t.y. ateivvys neturintis 
ukesystos popierų, gauna deleidi- 
nią apsivvesti vvien tąsyk, kada 
jisai pristatys nuosaw<>konsuliaus 
atsakantį paliudijimą, kad, pagal 
tiesas tos vvieszpatystės isz kur 
jis yra, gal apsivvesti. Kitaip 
svvetimtaucziams ne bus iszduoti 
daleidimai.

J Illinojaus geležinkeliai perei
tuose metuose turėjo, rubežiuose 
szteto 62435413 keleivvių kele- 
vvusių geležinkeliais. Isz to wiso 
skaitliaus keleivvių iszpuola vviens 
užmusztas ant 5290451 keleivvių 
ir vviens sužaistas ant 409573 ke- 
levvusių pasažierių.

t Isz Alma Wis, raszo, kad 
netoli nuo miesto sudegė namai 
dailidės Olahouse; wisa szeimy- 
na namų savvinįko: jis pats, jo 
moteris ir 5 vvaikų sudegė drau
ge su namais. Isz ko ugnis pasi
darė, iki sziol ne isztirta.

Nuomones gubernatorių apie 
ateiwins.

Tirinėjanti uteivvystės dalykus 
komissija,tyczia įrengta prie \Va- 
shingtono senato, norėdama per
sitikrinti kur ir kokių ateivvių 
reikalauja, iszsiuntė užklausimus 
į vvisokius sztetus. Ant lų už-1 
klausymų komisijos iki sziol at- 
atsiuntė atsakymus 26 guberna
toriai.

Atsakimai tie yra szitoki:
Gubernatorius Hastings atsakė: 

musų vvietiniai darbinįkai ne už 
tenka.

Morton isz Nevv Yorko: nėra 
reikalo tuom tarpu kvviesti nė jo 
kių svvetimų ateivvių.

Gubernatorius isz Michigan: 
pageidaujami yra ateivviai kal
banti angliszkai; isz kitų gal 
būt: skandinavvai ir vvokiecziai.

Gub. IViskonsino: reikalingi 
vvokiecziai,nes dirba kuogeriausei 
vvisokiuose užsiėmimuose.

Gub. Kansas. geistini vvien: 
vvokiecziai, ahglijonys, prancūzai, 
szvvedai ir norvvegai.

Sziaurinės Dakotos: geistini: 
szkotai, anglijonys, skandina- 
vvni ir vvokiecziai.

Gub. Oregono: reikia mums 
žemdarbių ir žemės darbinįkų, 
todėl reikalaujamežemdarbių isz: 
Anglijos, Prancūzijos, Italijos, 
VVokietijos ir Skandirtavvijos.

Gub. Montanos: reikia mums 
žemdarbių isz Sziaurinės Europos, 
kur oras panaszus į musiszkį.

Gub. Idaho: skandinavvai ir 
vvokiecziai labiausei yra pagei
daujami.

Gub. Colorado: reikia žmonių 
vvien geriausiųjų ir tai vvien kal
nakasių ir žemdarbių; geidžia
me vvien vvokieczių ir skandinawų.

Gub. Maine: vvien skandina- 
vvų, nejokių kitų nepageidaujame.

Gub. Nevv Hampshir’o: gal 
reikėti vvien szvvedųir vvokieczių, 
ant apdirbimo laukų, ir moterų 
tarnaiezių.

Gub. Illinois: dabar nereikia 
nėjokių svvetimų ateivvių.

lovos: nėjokių svvetimtauczių 
nereikia.

Minnesotos: nėjokių paprastų 
darbinįkų tuomtarpu nereikia.

Nebraskos: geistini: skandina
vvai, vvokiecziai ir airiai; darbi- 
nįkų tuom tarpu nė jokių nerei
kia.

Mississippi:. geidžiame: vvo
kieczių, szvvedų ir italijonų; bet 
tuom tarpu nė jokių darbinįkų 
nereikia.

Kalifornijos: ežia ir teip per
daug darbinįkų. Nėra nė jokio 
reikalo szvviežių ateivvių, kurie 
nieko neprodukuoja pats ir 
kurių užsilaikimas rėmėsi vvien 
ant tuomtarpinio uždarbio.

Massachusets'o: nereikia naujų 
ateivvių.

Rhode Island’o: vvisose dalisė 
iszdirbystės daugiaus yra darbi
nįkų neng reikia.

Kentucky: geidžiame: anglijo- 
nų, vvokieczių, szvveicarų, skan- 
dinavvų. Lenkų, hunnų ir žmonių 

nenorime, 
kurie

^ 770 žmonių, daugiausei dar- 
binįkų, kurie vvos tiek teturėjo 
pinįgų, kad galėjo už kelionę už
mokėti, ant dvviejų laiwų: isz 
Tovvusend, Wa>h. ir isz San 
Francisco, Cal. iszkelevvo į Alas- 
ką, krasztą Suvvienytų Wiesz- 
patyszczių nepersenei nuo Mas 
kolijos nupirktą, Sziaurėje nuo 
Kanados,norėdami tuojaus pradėti 
ten auksą kasti arba pasitikėdami 
lenykszcziose kastynėse darbą 
gauti. Jie nusipirko porą szimtų 
szunų kelionei nuo jūrių krasz- 
tų iki vvietai atrasto aukso. Wie
nas isz Alaskos sugryžęs aukso 
kasėjas, kurisai ežia su savvim at- 
sivvežė daugel auksinės pieskos 
ir pinįgus tiesiog metė ant uly- 
czios, patraukė isz syk tiek daug 
žmonių į aną aukso krasztą.

•f Pittsburge. Pa. Sudegė di
džiausia tame kfaszte špatų dirb- 
tuvvė Hobbardo & Co. prie But- 
ler ulyczios. Blėdis ugnies pada-' 
ryta bntu ne perdidžiausia, nes 
50000 dol. Blogiausias yra tas 
kad sudegus dirbtuvvei, daugel, 
darbinįkų nustos darbo.

5 Chicagoj darbinįkai dirbanti 
prie apdirbimo medž ų ir maszi- 
nistai sutarė pareikalauti nuo 
darbdavvių sutrumpinimo laiko 
darbo iki 8 vvalandų ant dienos 
nes dabar,dirbant po 9—10, dau
gel darbinįkų darbo negai gauti.

Mieste Toronto, Kanadoj,, 
susztraikavvo siuvvėjai, ir rodosi, 
isz ežia persikels į kitus miestus. 
Sztraikieriai gauna paszalpą 
Suvvienytų vvieszpatysczių 8ziau- 
rinės Amerikos.

•[ Isz Philipsburgo, Pa. raszo, 
kad ežia kalnakasiai ant savvo su
sirinkimo nutarė nuo 1 Balandžio 
pareikalauti pakėlimo užinokes- 
nio už darbą ant 10c ant tonos.

T Nevv Yorko dirbtuvvėj Stan
dard Oil Co. vverdanti smala api
pylė pe}nkis ežia bedirbančius 
darbinįkusi tapo jie labai sunkei 
nuplikyti. Patalpino juos miesto 
ligonbutyj.

T Chicagoj. III. Komi gorius 
užžiurėtojas darbų vviešziems 
miesto reikalam s, Kent, praszaliao 
30 žmonių, turinczių darbą vvan- 
denio dėpartmente.

•į Lenkiszkas laikrasztis “E- 
cho” raszo, kad Seatle’j labai yra 
sunku gauti kokį nors darbą; 
sunkiaus neng Buffaloy.

Pana III. anglekasyklos 
ežia sustojo dirbę, darbinįkai isz- 
vvažinėja į kitus miestus darbo 
jieszkoti.

•f Wietoj Anthony R. I. ap- 
gyvventoj daugiausei prancūzų 
ir lenkų yra didelės audimo dirb- 
tuvvės. Llarbinįkai uždirba vvidu- 
tiniszkai po 1 dol. ant dienos; 
dirba lygei vvyrai, vvaikai, kaip 
ir moters ir mergaitės. Dirba 
ežia apie 600 darbinįkų. Darbai 
eina gerai, tik turintis jau per 
40 metų netinka ežia į darbą, nes 
prie jo jau negai priprasti, negai 
iszmokti austi. Gyvvenimas ežia 
gana brangus.

T Buffallo, N. Y. beturezių 
užžiura ir labdaringos draugystės 
svveikiems ir jauniems darbinį- 
kams ežį metą neduoda paszelpos 
kitaip, vvien tąsyk, kada jie atliks 
kokį nors darbą. Paprastai duo
da jiems sutrupinti 2| yardo ak
menų ir tik atlikus tą darbą pa- 
szalpos reikalaujentis gauna kvvi- 
tą ant 2 dol. Budas tasai, kaip 
sako, pasirodė labai geras, nes 
didesnė pusė paszalpos roikalau- 
jenezių daugiaus nepasirodė.
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Barre, Pa. panedelio rytą anglys 
užgriuvvo du broliu musu vvien- 
taueziu: Jurgį • ir Kazimierą 
Mantvvilus. Atkasė juodu vvos 
utarnįko vvakarė. Reikėjo iszkas- 
ti 130 karų anglių, pakol tuodu 
broliu galėjo iszgriebti. Kazimie
ras buvvo nuo bado ir suspąudimo 
teip susilpnėjęs, kad jį reikėjo 
patalpinti į bgonbutį; Jurgis gi 
gydosi namiejie.

Anglių kastynėse Durham 
Pa. 12 mylių nuo Chattanooga 
Tenn. expliodavvo dinamitas, nuo 
ko tapo užmuszti du darbinįkai 
ir daugelis likosi sužeistų. Dirbo 
ežia 400 nusikaltėlių isz Georgi
jus. Tie norėdami palengvvinti 
sau darbą, su pagelba pavvogto 
dinamito smulkino didelius an
glių szmotus. Tasai pavvogtas di
namitus ir expliodavvo. Didelė 
laimė,kad nuoexpliozijos ne užsi
degė gazas, nestąsyk būt vvisiezia 
cuiėję likt užmuszti.

T Teplioriai, sanariai “Pain- 
ters Asssociation of Chicago” ir 
“Brotherhood of Painterof Ame
rika” užgyrė ant szių melų didu
mą užmokesnio už darbą; prade
dant nuo 1 Kovvo szių metų iki 1 
Kovvui ateiuanezių, mažiausias už- 
mokesnis, prie 8 vvalandų darbo, 
turi būt po 32|c. ant vvalandos, 
nuo 1 gi Kovvo 1897 m. tasai už- 
mokesnis turi pasikelti iki 35c.

* Chicagos siuvvėjų Unija No. 
18 kas antrą dieną susirenka 
Schenhofeno haleje ant Mil- 
vvauke avė. dėl apsvvarstymo 
darbinįkų reikalų. Dabar dauge
lis Chicagos dirbtuvvių su wisu 
nedirba; nors ir pradėtu darbą, 
tai jose ne gal atrasti uždarbį vvi- 
si siuvvėjai dabar be 
ti.

Omahoy, Neb. 
ties stokos darbo 
atkakusių lenkų vvargą kenezia; 
daugelis jų minta vvien isZ vvie- 
nos paszalpos. Nežiūrint ant to 
vvargo dar daugel darbinįkų at
kanka į miestą isz aplinkinių far- 
mų, pasitikėdami ežia darbą su
rasti.

5 Dz Manchester, N. H. raszo, 
kad vvisos dirbtuvvės kompani
jos Meskeag taps uždarytos ant 
2 mėnesių, vvien dirbtuvvė Jeffer- 
8on Mill, pradės darbą po 1 mėna-

2 d. Kovvo 1896 m. 6toj ady- 
noj ryto, tris dienas sirgęs aprū
pintas SS. Sakramentais per g, 
kuiK J. Žebrį, Union Cityje, Con. 
persiskyrė su szia pasaulia Mar
tynas Kailiukaitis, paeinantis isz 
kaimo Liepalotų,Gražiszkių para
pijos Wilkawiszkio pavv., Suvval- 
kų red. turintis 45 m.' amžiaus, 
14 m. Amerike. Paliko paezią 
ir 10 m. dukterį; prigulėjo prie 
avietinės Sto Jurgio Draugystės, 
bet per savvo nerūpestingumą, per 
užvvilkimą men. mokesties, pa
gal tiesas draugystės konstitu
cijos buwo nužudęs pagelbą lai
ke ligos ir mirio. Draugystė 
vvienok, nežiūrėdama ant to, ne
sigailėjo kaszto, ir darbo dienos, 
bet 4d. Kowo lydėjo kūną į baž- 
nyczią ant miszių, po tam į kapi
nes. Ir teip kuo gražiausei .tapo 
kūnas palaidotas. Meldžiame vvi- 
su8 gimines ir pažįstamus atminti 
a. a. Mart. Kaili ūkai t'į savvo mal
dose 
atilsį.

isžtardami vvieną amžiną 
Komitetas.

PAJIESZKOJIMAi.
Pajieszkau savvo draugo Petro 

Žiczkaus, paeinanezio isz Kauno 
red., Reseinių pavv., kaimo Kap
lių. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso szito:

Wm. Rimkus
48 Madison str. Nevvark, N. J-

Pajieszkau Izidoriaus Norkaus, 
paeinanezio isz Kauno red.,Sziau- 
lių paw., Atunų kaimo. Kas apie 
jį žinotų teiksis daneszti ant szio 
adreso: W. Zaranba
228 Bolton str., S. Boston, Mass.

Paijeszkau savvo susiedo Juo
zapo Kasilevvskio, paeinanezio isz 
Kauno gubernijos, Reseinių pa- 
vvieto, Tenenių parapijos, Kuni- 
giszkių sod. 4 metas Amerikoj. 
Tegul atsiszaukia ant adreso tokio: 

Iz. Nausėda,
4536 Goodspeed str. Chicago III.

romaniszkų kilmių 
iozemus vvien tuos, 
pats gal kuom užsiimti.

Virginijos: gestini: anglijonys, 
szkotai, airiai, vvokiecziai ir szvve
dai.

Georgijos: galbūt vvokiecziai, 
prancūzai, holanderiai, belgijo- 
nys, skandinavvai ir szvveicarai.

Arkanso: vvokiecziai mokanti 
angliszkai, gal būt ir kiti, bet 
geri ir teisingi, blaivvus darbinį
kai.

Floridos: pageidaujami 
mokanti angliszkai.

Texas’o: pageidaujami 
vviai blaivvus ir darbsztus, 
toki, kurie galėtu būt gerais 
kraszto ukėsais.

Ant tų atsiliepimų pasirėmus, 
komisija iszdirbo suvvobilų, pa
gal kurį bus uždraustą atkakti 
į Ameriką ateivviams nemokan
tiems skaityti ir raszyti. Taigi ga
lime sakyti,kad tasai, tokiu budu, biui. Priežastis yra toje,kad twa- George Baronas,
kreipėsi labiausei prieszai mas- naį iszgriovvė įtaisas’. Apie 10000 Box 1053 Plymouth Pa. Luz. Co»
koliszkus ateivvius.

vvien

atei- 
t. y.

darbo esan-

isz priežas- 
daugel ežia

Pajeszkau savvo draugo Anta
no Starkuczio, paeinanezio isz 
Kauno red. Reseinių pavvieto, 
Popinavvo kaimo. Tegul atsiszau
kia svvarbem reikale ant adreso to
kio: Simon Szlepovvicz,
4509 Justine, str. Chicago 11L

Wargamistra.
Esu pabaigęs mokslą; dabai 

ėsu wargamistra Plymouth Pa<r 
bet norėcziau persikelti kitur.Ga- 
liu westi chorą ir turiu gerus 
paliudijimus. Jeigu rastųsi wieta, 
praszau atraszyti ant szito adre
so:

George Baronas.

i darbinįkų pertai nustoja darbo* (21—3



lTeTūWAMERIKOJ
f Laikrasztis “Rytas” iszeinau- 

His VVaterbury Conn. paduoda ži
nią, kad bažnytiniai turtai Ko- 
necticuto lietuvių isznesza 10000 
dol. *

t Baltimorej, Md. lietuwys 
Jonas Baltrusząitis parpuolė ant 

, laikomu rankoj žirklių ir teip 
sunkei susižeidė į krutinę, kad 
tuojaus potam pasimirė,

t Pittstone Pa. susitvėrė lie- 
tuwiszką giesminįkų draugystė 
po vardu “Dawydo Karaliaus”. 
Prezidentu draugystės tapo ap
rinktas Dervinis; sekretoriumi 

■z- —Tulabs Mateuszas. Isz syfc prie 
.. tos draugystės prisirasze 13 są

narių. “

t Isz Cleveland, O. raszo, kad 
ežia ant uiyczios tapo užpultas 
lietuvys Mikolas Kokas. Besigin 
damas-nuo užpuolikų paleido jis 
kalei ą szuvių; užtatai tapo pa- 
licijos suaresztuotas, bet kad pa- 
szautu nepasirodė, sudžia jį pa- 
liuosavo.

t Lenkiszkas laikrasztis “We- 
droviec” raszo, buk Plymouth, 

. Pa., koksai lietuvys Wagonas 
prisiviliojęs moterį kokio ten 
Turuero, su ją isz ežia pabėgo. 
Priesz pabegsent paėmė isz vieno 
kromo daugel brąngių daiktų -ant 
vardo Turuero, žinoma, už juos 
neužmokėjo.

t Tas pats laikrasztis paduoda, 
kad įrengta Waterburyj krautu- 
wė Szvento Kazimiero Draugys
tės eina pusėtinai, nes nuo Birže
lio pereitų iki 2 Sausui szių metų 
turėjo: iszdavimų 12652 dol.; į 
plaukė gi per tą laiką 12773,60 
dol. Taigi isz krautuvės draugys
tė pelnė 126,17 dol. Kaip ant 
pradžios, tai labai gerai. Priderė
tu ir kitur lietuviams rengti 
dirbtuwes ir kromus sujungtomis 
pajiegomis.

t Iszbegęs isz Bostono,su žmo
nių sudėtais pinįgais, iszleistojas 
buvusio “Bostono lietuYviszkojo 
laikraszczio”, Zdanawiczius, iš
vežė pinįgus szitų žmonių: Pa- 
leskio — 900 dol.; Milewskio — 
280 d. Wiermanowskio — 1250 
dol.; Bruszkevicziaus—350 dol.; 
Wileinauskio—300 dol.; Cybuls- 
kio — 500 dol., ne priskaitant 
mažesnių sudėjimų, arba pašvęs
tų iszsiųsti , į tėvynę. Pinįgai 
ano prigavėjo prisisavinti pri 
gul vien lenkams ir lietuvviams.

t Tas pats laikrasztis pranesza, 
kad Lietuviszka Republikoniszka 
Amerikoniszka draugyste Kunį 
gaikszczio VVitauto New Yorke 
susiliejo su Lenkiszkai—Lietu
ty iszka lyga szteto Ne v Yorko. 
Kitaip sakant, kad ežia lietuvisz- 
ka draugystė pragaiszo ir ’šana- 
riai jos perėjo į lenkiszką lygą. 
Argi jau musiszkiai negalėjo sa
vo draugystę iszlaikyti? Lyg ro
dosi lietuviai jau tiek,protoneturi 
kad galėtu pats gyventi, ne rei
kalaudami idant juos nuolatai 
lenkai už nosies wadžiotu.

t Lenkiszkas laikrasztis “Po
loni ja”, iszeinantisBaltimorėj ren
gėsi dalį jo apversti ant nuolati
nio perkratinėjimo lietuvi zko 
klausymo. Toje dalyj ketina tai 
pinti straipsnius lietuviszkoj kal
boj; nors tiek galima suprasti isz 
atsiszaukimo redaktoriaus tos 
dalies, kokio tai p. Liudviko 
Gauliaus. Taigi, kaip matome 
bus ežia koksai m ixtum c o ro
posi tu m! lenkiszkas laikrasz 
tis lenkų rėdomas, bet turintis 
vieną straipsnį pagadintoj 
lietuviszkoj kalboj, Tokių dyvų 
turbut nejokioj kitoj kalboj nėra 
Amerikoj.

t Laikraszcziui “Rytui” nepa 
tinka “Lietuvoj” patilpusi žinia, 
pasemta isz “Vienybes Lietu v nį 
kų” (tą jau pirma nubarė), kurio
je mes praneszėme apie peiktiną 
nesutikimą terp lietuviu suval- 
kieczių ir kauniszkių apsireisz 
kentį Waterouryje. “Rytas” pra-

i nesza, kad terp lietuvių ežia nė 
jokio antaganizmo nėra. Isz to 
wien džiaugtiest galima. Už tą ži
nią, jeigu ji neteisinga, kaltas 
wien korospondentas “Vieny
bės”, turbut apsigyveoęB tame 
pat VVaterburyje, kuriam tasai 
antigonizmas pasirodė isz dalies 
esantis teip gerai VVaterburyje, 
kaip jis isz dalies atsiranda ir ki
tose vietose. Apsireiszkjmas to, 
kur jis nebebūtu yra peiktinas. 
Ant “paliepimo”“Ryto”atszauke- 
me patilpusią žinią, bet teiposgi 
pasitikime, kad garbingas Wa- 
tery’o laikrasztis toliaus pasis
tengs padavinėti naudingus pa
mokinimus kitiems laikraszaziams 
ne vien tokiuose mažmožiuose, 
bet ir svarbesniuose dalykuose; 
mokinant vien apie mažmožius 
ne tektų musų laikraszcziams nė 
laiko, nė vietos užsiiminėti svar
besniais darbais. Ar ne teip ir 
“Rytui” rodosi?

t Pittstone Pa., Teatraliszka 
draugystė darbuojasi ne paliau
dama : po Weiykg. ketina ketvir
tą teatraliszką veikalą parodyti. 
Musų lietuviai verti yra pagyri
mo už jų rūpėsi į ir darbus ant nau
dos mielos tėvinės ir ant pakė
limo savo tautos. Rupįkimės ir 
darbuokimės; o su laiku musų 
darbas ^atnesz daug naudos! 
VVisi laikykimės vienybės o su 
Dievo pagelba pergalėsime vi
sus savo prieszinįkus, kurie mus 
visaip niekina. Ne veizėkime 
ant tų, ką karezemese sėdi ir su 
alkūnėms barą karczemnįko szluo- 
sto: tie musų vientaueziai ne pa
didins lietuvių garbę

Jaunikaitis, L. L.

t Antanas Kaupas apima para
piją VVilkes Barre, Pa. Pabaigė 
mokslą Detroito Seminarijoj ir 
bus įszventįtas teip greit, kaip 
bus galima: būt buvęs įszventį
tas Kovo 7 dieną, bet Skrautono 
yVyskupas nupuolė be lipdama 
trepais nuo virszaus, yVasario 28 
d., tai dabar serga; tikisi vienok 
greit pasveikti. Priesz Velykas 
Kn. Kaupas vis bus įšweniįtas ir 
potam tuojaus pareis į yVilkes 
Barre gyventi; todėl neklausy
kite tų, kurie vaikszczioja po vi
są parapiją ir ardo sutikimą.

Parapijoms.

Scrantono Lietuwiai.
Liūdnas yra Scrantono lietuvių 

gyvenimas;kaip tautiszkuose teip 
ir dvasiszkuose reikaluose labai 
jie nupuolę. Gana daug lietuvių 
Scrantono gyvena, bet vos ne 
vos turi tris ne dideles Drau
gystes ir tai kiekviena mažai 
skaito sąnarių: Szvento Kazi
miero Draugystė, isz vk-ų seniau
sia, užsidėjusi 1888 m. turi vos 
37 sąnarius; Szvento Stanislovo 
— užsidėjusi 1893 m. skaito apie 
57 sananų; — Szvento Juozapo, 
užsidėjusi 1891 m. skaito apie 70 
sąnarių. Buvo užsidėjusi 1894 m. 
Keistuczie Draugystė; viskas bu
vo prirengta: konstitucija ir 
czarteris buvo iszdirbti, bet per 
atszalumą lietuvių turėjo isznyk- 
ti.^Beje, buvo užsidėjęs Poli- 
tiszkas Kliubas, Rugsėjo mėne
syj 1895 m.; ne ilgai laukus jis 
isziro. Toks tai kilimas Scrantono 
lietuvių, toks darbas auttautisz- 
kos dirvos. Girtuokliavimai isz- 
isiplatino ne iszpasakytai, provų, 
musztynių begalo; nėra tos die 
nos, kad pas skvajerį ne butu 
provos lietuvių. Gal būt, kad 
tas viskas paeina nuo ne apsi- 
szvietimo. Ne daug rasi ežia lie
tuvių skaitanezių laikraszczius 
arba knįgas; galima sakyti, kad 
ant 100 ypatų du ar tris skaito 
laikraszczius. Kam, sako, vertas 
lietuviszkas laikrasztis? ten nie
ko nėra. Asz gerai žinau, kad 
teip kalbantis sawo akimis ne
matė dar laikraszczio, nors kal
ba apie jų vertę. Priderėtu jau 
sykį mu&ų broliams pamesti pik
tus paproezius, atszalumą; steng
iesi apsiszviesti. Tąsyk tik įgy
sime guodonę svetimtauczių; 
tąsyk paliaus jie mus peikę ir nie
kinę! Tą-y k tik pradės pageidau
ti Amerikoj ąteivių lietuvių, 
teip kaip dabar pageidauje ežia: 
vvokiecziųarba skandinavų.

Sąnarys draugyszczių.

LIETUVA.

Chicagos Lietuviai
pakelė sawo wardą.

—o—
Kap jau musų skaitytojams ži

noma, isz kelių praėjusių numerių 
“Lietuvos”, kad tūli Chicagos 
lietuviai, per savo neiszmintin- 
gą užsitikėjimą vengriszkam žy
dui—Koperliui, netiktai kad sa 
v o pinįgus pražudė, bet dar per 
tai ir visų kitų lietuvių nužemi
no vardą, nes vienas isz anglisz- 
kų Chicagos laikraszczių, apra- 
szydamas subankrutijimą. to • ne
doro žydo, iszniekino, pažemino 
ir apjuodino lietuvius teip, kaip 
jau labiaus iszniekinti negalima. 
— Teipogi visi žino, kad dėl pa
taisymo mums pagadįto vardo, 
buvo suszauktas mitingas, jau 22 
d. W a sark) į bažnytine salę. 
Ant to mitingo tapo iszrinktas 
komitetas, kuriam buvo paves
ta surengti protestą ir paduoti jį 
tam paežiam laikraszcziui dėl at 
szaukimo, o jeigu jis nenorėtu 
atszaukti, tada surengti antrą, 
geresnį mitingą ir atszaukti ki
tuose geresniuose laikraszcziuose.

Teip ir stojosi. Tasai netikęs 
laikrasztis atszaukimo nepriėmė, 
vieton atszaukti, jis antru 
kartu lietuvius tokiais pat iszva- 
dino.

Taigi minėtas komitetas su
rengė antrą didelį mitingą ant 
pereitos nedėlios, 8 Kovo, už 
pra»zė reporterius isz garsingiau
sių angliszkų laikraszczių ir ant 
angliszkų kalbėtojų užsipraszė 
augsztus miesto urėdnįkus: vy
riausi sudžią poną Teodorą Bren- 
tano isz augšeziausio sūdo “Su- 
perior Court” ir poną Eugeniju- 
szą Seeger—miesto statistikie- 
rių. Mitingas tapo apgarsintas 
pereitame “Lietuvos” numeryje, 
idaut lietuviai kuoskaitlingiausei 
ant jo susirinktu; apart to dar 
guod. Kn. M. Krauczunas už- 
pra«zė visus isz ambonijos, taigi 
susirinko svieto, kad net į salę 
visi patilpti negalėjo.— Nedėlio
ję, tuojaus po sumai visi lietu
viai pradėjo rink ties į salę; susi
rinko į du tukstanezių vyrų ir 
moterų. Pribuvo reporteriai isz 
geriausių angliszkų laikraszczių, 
ir augszcziaus minėti ponai. su 
angliszkoms kalboms.

A. Olszevskis, iszduotojas 
“Lietuvos” atidarė mitingą, pa- 
aiszkindamas trumpais žodžiais, 
kokeme svarbeme dalyke yra su- 
szauktas susirinkimas; perstatė 
visiems garbingus kalbėtojus, 
reporterius, ir paszaukė ant ve
dimo to svarbaus susirinkimo p. 
J. W. Zacharevicziu ant prezi
dento ir p. P. Jonaitį ant sekre
toriaus, kuriuos visi priėmė.

Prezidentas ant pirmo kalbėtojo 
papraszė poną Eugenijuszą Seeger 
ir perstatė jį visiems angliszkoje 
kalboje kaipo augszlą urednįką, 
garsingą žmogų ir gerą lietuvių 
prietelių.

Pons E. Seeger stojęs ant plat
formos prakalbėjo į didę minią 
lietuvių angliszkai, sziais žo
džiais:

Gaila man, kad asz negaliu prakalbėti 
į Jus lietu wiszkai, wienok asz ėsu gerai 
apsipažinęs su Jūsų'istoriją ir su Jūsų 
sziądieniniu padėjimu. Man, kaipo 
statistikieriui, yra geriau^žinomi faktai 
ir wisas Jūsų padėjimas, negu visiems 
kitiems, arba tokiam laikraszcziui, kurs 
neperseniai apjuodino Jūsų vardą. Ne
sigėdykite, kad ėsate lietuviais. Jūsų 
tauta yra seniausia, Jūsų kalba siekia 
sanskritiszką kalbą, Jus turite puikią 
istoriją. Jus ėsate apsunkinti per nelabą 
carą, Jus, kaipo ir Jūsų sabroliai lenkai, 
rėžote savo laukus ir dalinatės terp sa
lves nors mažais sklypeliais. Dabar* Jus 
atėjote į szitą walną žemę —Ameriką. 
Jus mylite liuosybę, o Amerika duoda 
Jums ją, kaip ir visiems kitų krasztų 
vaikams. Ui ką Jums toks laikrasztis 
tur szlovę pleszti? ar už tai, kad Jus ė- 
sate darbinįkais ir ekonomitzkai gyve
nate? To nesidrovėkite. Sunkus darbas 
yra didžiausiu nuopelnu szioje žemėje. 
Wienas, kurio mes vardą labjausei guo- 
dojame, yra rėlių iszdirbėjas. Kaipo u- 
kėsai szios žemės ir kaipo vaikai Abra
omo Linkoln’o, nereikalaujate gėdjties 
būti darbinįkais.

Nenustokit vilties dėl tokios ano laik
raszczio kalbos. Užtikrinu Jus, kad 
kiekvienas apkalbėtojas nepaeiną isz 
tikrų amerikonų. Jus nors ežia neseniai 
atvykote, vienok jau padarėte gerą pra

džią, nes man yra žinoma, kad jau kele
tas isz jūsų tur sawo gerokas locnastis; 
arti 2000 yra lietuviszkų kriauezių, tiek 
pat staliorių, dailidžių ir kitų medžio 
iszdirbėjų, keli szimtai maszinistų, rho- 
deliatorių, barzdaskuczių irt. t. ir jau 
kelintas isz jūsų yra urėdnįkais, už tai 
tokių neteisingų laikraszczių apkalbų 
neprivalote bijotis, a nė paisyti jų.

. Jus turite dvi tėvynes: vieną Euro
poje, o antrą czionai. Prieš szeszis me
tus JusChicagoje buvo vos 100, o szią- 
dien jai 10.000 skaitote, o už penkių me
tų Jūsų skaitlius gali pasidvejoti arba 
pasitrejoti; tik tas gal sulaikyti Jūsų pa
sidauginimą, kad girdėjau, jogei»Jus 
vos tik treczia dalis yra ežia apsivedu
sių (že-notų). Užtai “ženykitės”! Sztai 
matau turite gražių lietuvaiczių; apsi
gyvenkite czionai, riszkitės į draugys
tes, statykite namus, mokslaines ir pa- 
sirnpįkit apsiszviesti, o užtikrinu, kad 
ir szila nauja tėviszkė bus Jumis tokia 
mylima, kaip anoji Europoje.

Teip, kaip Jums gyvenant ant Balti- 
ko p^kraszc •io, senoje tėvynėje, links
mino Jus u inrisjurų vilnių, teip da
bar czionai. szioje naujoje tėvynėje, 
tegnl Jus palinksmina siūbavimas Vil
nių ažero Michigan!

Antru kalbėtoju buvo sudžia 
Teodoras Brentano “Judge Theo- 
dore Brentano, Chief Juatice of 
the Superior Court”. Jie prakal
bėjo sziais žodžiais:

Jeigu koks ten laikrasztis neteisingai 
Jus apjuodino, tai.net netikiu, kad jis 
tuom būt galėjęs Jus įžeisti, asz tikiu, 
kad jis tai padarė ne isz piktumo, bet 
tik per savo nežynia apie lietuvius. 
Užtiesa, jeigu apjuodintojas Jūsų pama
tytu sziądien ežia Jūsų veidą, permai
nytų savo nuomonę. Neperkratinėsiu 
toliau dėl kojis teip su Jumis pasielgė: 
geriaus bus, jeigu asz velysiu jam paa
bejoti apie teisingumą savo raszto. Ma
tyt kad jį atvedė ant to stoka tinkan- 
ežios kam nors informacijos.

Dabar turiu Jums iszpažįti, kad manę 
dideliai nudžiugino tas, kada iszgirdau. 
kad Chicagoje yra 10.000 lietuvių. A- 
cziui Dievui, asz jau szeszi metai kaip 
ėsu sudžia szeme paezeme “Superior 
Courte’’, o da noatsitaikė man, kad nors 
vienas liet u vys butų buvęs priesz ma
nę statytas už kokį nor nusižengimą. Isz 
to asz matau, kad Jus esate tiesų užlai- 
kytojai, o ne laužytojai jų. Skaitydams 
Jūsų istoriją patyriau, jogei jus mylite 
liuosybę, teisinga gi meilė liuosybės 
laikosi vien isztikimus ir tiesų klau- 
sanezius ir jų užlaikytojus. Asz paty
riau isz Jūsų istorijos, kad tiesos Jūsų 
senu amžių skaudžei baudė piktadarius; 
ką matau, kad pas Jus dar ir sziądien ta 
pati idėja užsilaiko. Prieszai tokius žmo
nis, nėjoks amerykonas negal pikto žo
džio kalbėti. —Senoje J ūsų tėvynėje val
džia užgina Jums laikyti mitingus, kal
bas ir kitokius susirinkimus, taigi czio
nai naudokitės isz liuosybės! Jus galite 
ežia naudotiesi isz visų privilegijų kaip 
ir kiti; ežia nevaldo nė karalius, nė ca
ras, bet valdžia yra rankose visų žmo
nių, žemiausia kliasa žmonių lygei gal 
pasinaudoti isz visų privilegijų. Už tai 
mokįkitės, apsiszvieskite, idant ta liuc- 
sybę atsakaneziai suprastumėte ir idant 
isz jos galėtumėt naudotis lygiai su vi
sais.

Szi vieta, kurioje sziądien esate susi
rinkę, matau, kad yra kasdieninė vaikų 
mokykla. Labai gerai darote, kad savo 
vaikelius leidžiate į jnoksklą. Sziądien 
jau atsikvėpę liuosybės dvasia, nepatin
gėkit toliaus mokintiesi ir apsiszviesti, 
idant galėtumėt susilygįti su ameriko
nais, o tąsyk nesigailėsite, kad atėjote 
į szią didėja republiką jieszkoti antros 
sau tėvynės. Suszaukėte sziądien protes
tą prieš melagingą laikrasztį. kurs jums 
be reikalo szlovę nuplėszė, už tai vy 
riszkai ir iszmintingai padarėte; tikiuos, 
kad daugiau nieks jums szlovės plėszti 
neiszdrys.

Botam kalbėjo lietuwis2įkai: 
p. Szernas, “uietuvos” redak
torius; p. B. Jonuitis, preziden
tas “Bolitiki»zkoSufiwienyjimo”; 
A. Olnzetvakis, iszduotojas “Lie
tuvos” ir p. A. Bijauskig. Neno
rėdami per daujr platinti szio 
raszto, kalbų lietuwiszkų kalbėto
jų netalpinam, nes tas susirinku- 
siejie ant mitingo lietuviai su
prato. Ant galo prezidentas J. 
W. Zach?<rewiczius perskaitė an
gliškoje kalboje rezoliuciją, ku
ri maž daug teip skamba :

Skaitant angliszkus laikraszczius už- 
tėmyjome viename isz jų labai mela
gingą straipsnį, kurome reporteris apra- 
szydamas subankrutijimą vengriszko 
žydo, pas kurį kavojo savo pinigus: žy
dai, magyarai, czekai, lenkai ir keletas 
lietuvių, aplenkia visus, o iszjuokia 
vien lietuvius. Minėtas laikrasztis nu
rodo, kad visi lietuviai yra tamsunais, 
sako, kad ant 200 lietuvių galima vos 
vieną rasti mokantį raszyti arba skaity
ti, kad lietuviai yra niekam netikę, 
niekur neturi gero darbo, o tik dirba 
kur: “sztinkaunėse“, skuduruose ir ki
tose bjauriose vietose, kad neuždirba 
daugiau kaip 50 arba 70 centų ant die
nos; kad Europoje jie esą vergais ir dir
bą savo ponams bajorams tik už maista 
ir apvalkalą ir kad jų ant viso svieto 
nėradaugia^i kaip tik 15.000.—

Už tai mes lietuviai ir ukėsai miesto 
Chicagos, protestuojame priesz neteisin
gą nužeminimą musų vardo ir aiszkei 
galime darodyti, kad ne 15.000, bet 4.000 
000 yra lietuvių da ir sziądien lietu- 
viszkai sznekanezių, ir kad jie nėra ver
gais ir niekada tokiais nebuvo, lietu- 
tuwiai gyvena antsavo locnos žemės ir 
moka valdžiai mokeszczius, teip, kaip Ir 
amerikoniszki farmeriai. Kad lietuviai 
yra mažiaus apszviesti už tūlas Europos

tautas.tai ne jų kaltė:nes 1863m. caras A- 
lexandras 11 užgynė Lietuvoj spaudinti 
lietuviszkas knygas ir laikraszczius: 
metuose 1827 NikalojusI uždarė net 127 
pradinių mokslainių, garsiausią Rytinėj 
Europoj Wilniaus universitetą.* Wienok 
nežiūrint ir ant to-vis dar 55*pr. lietu
vių moką.skaityti, o ne vienas ant 200, 
kaip ans laikrasztis sako.

Amerikoje yra 250.000 lietuvių, dau- 
gausei rytinėse valstijose, daugelis isz 
jų yra gerais biznieriais ir turi savo 7 
lai kraszczius.Chieagoje yra per10.000,lie
tuvių. terp kurių yra 2OOU kriauezių, 
uždirbanezių nuo $1.50 iki $4 ant dienos: 
tiek pat medžių apdirbėjų; 200 maszinis- 

1 tų; 500 molderių; 400 barzdaskuczių ir 
t. t. Chicagos lietuviai tur 12 paszelpos 
druugysczių ir 8 palitikiszkus kliubus,

I kurie yra suriszti į vieną tvirtą organi
zaciją po vardu “Illinois* Lithunian Re- 
publican Allįance”.

Deitogi ežia susirinkę protestuoja
me prieszais' neteisingą* musų apjuodi- 
nimą Irpraszome vertų ir teisingų 
laikraszczių miesto Chicagos apreikszti 
musų sziuos istoriszkus faktus, idant 
kiekvienas galėtų pažinti tikrą musų 
padėjimą.

Ant, to mitingas pasibaigė.
Ant rytojaus garsas apie lietu- 

wiųs pasklido po wisą Chicagos 
miestą. Wi»*i laikraszcziai ne tik 
angliški, bet ir vvokiški ir len 
kisski placziai apraszė minėtą 
protestą ir iszgyrė lietuvius už 
i.šmintingą pasielgimą. Didžiau 
sis i r ga rsi ngia usias Chca gos angį, 
laikrasztis “Inter Ocean” lą pro
testą apraszė placziausei. An- 
Efhszkas kalbas pp. statis. E 
Seeger ir sudžios F. Brentano 
patalpino žodis į žodį: teipgi ir 
rezoliuciją ir priminė lietuvisz- 
kus kalbėtojus ir apie ką 
katras kalbėjo. Reikia žinoti, kad 
nuo atsiradimo lietuvių Chicago
je sziądien jie pirmu kartu turėjo 
tokią puikią progą parodyti sa
ve, aki»e amerikonų, kaipo ver
tingą tautą. Sulygsziolei vos tik 
keletas Chicagos amerikonų žino
jo, kad Chicagoje yra ir koki ten 
lietuviai; bet kiek jų ežia yra, 
kas jie toki ir isz kur jie paeina, 
nieks nežinojo. Berskaitė 
isz pradžių aną melagingą straip
snį laikrasztyje “Evening Jour
nal”,kad lietuviai yra tai buvusie- 
jie vergai ir niekam netikę žmo 
nes, už tokius mus pirma ir palai
kė. Kadągi ant szio didelio susi
rinkimo bu vo reporteriai kviesti, 
tai kiekvienas atėjo tik dėl žin
geidumo, idant nors kartą pažįti 
kas tie lietuviai yra, ar jie bjau 
riausi žmonėis ant svieto.Bet ant 
susirinkimo pamatę atsakaneziai 
apsirengusius ir imoniszkai užsi- 
laikanczius, kitaip į juos pradėjo 
žiūrėti. Sztai ką apie mus raszo:

“Kada sudžia Brentano, stojęs priesz 
susirinkusius ant platformos, prakalbė
jo savo tėviszkais žodžiais, buvo tai 
miela pažiūrėti: nes salė buvo sklidinai 
pilna susirinkusių darbinįkųo tik kele
tas moterų. Parva ir sudėjimas jų vei
do labiau panaszus įgermeniszką neng 
į slaviszką tipą; visi buvo gerai apsirė
dę ir ant susirinkimo užsilaikė kuogra- 
žiausei.“ -

Toliau laikraszcziai primena 
apie tulus atsitikimus isz senos 
lietuvių istorijos, apie jų szią- 
dieninį skaitlių ir stovį Europo 
poje ir czionai.

t Bo tokiam garsingam susirin
kimui kiekvienas amerikonas 
pradės lietuvius labiaus guodoti, 
nepasidrovės paduoti jam savo 
ranką ir dabar wis kas kart apie 
juos dauginus klausinėja.! Sulyff- 
šiul daugelis Chicagos lietuvių 
gėdijosi amerikonams prisipažį- 
li, kad jie lietuviai, nes sa\\ę 
laikė už paskutinius žmonis, o 
sziądien kiekvienas su pasidi
džiavimu sau taria: “Asz Lietu- 
VYS.”

Užtaigi, jeigu sziądien teip 
puikiai kaipo lietuviai pasirodo
me akyse amerikonų, jeigu szią
dien teip augsztai pakėlėme savo 
lietuviszką vardą, tai rūpinki
mės, idaut per savo tinginiavi
mą ar per savo neiszmintingą 
pasiėlgimą nesuteptume jo ir į 
vietą sziądieninio pagyrimo, 
idant neužsipelnytume ant nupei
kime. Saugokimėsi girtybės, pa
leistuvystės ir karezeminių peš
tynių, saugokimės tinginio; at
liekamą laiką Sunaudokime an 
skaitymo ir mokinimosi, idant 
isztiesu nepasirodytume, kad ans 
laikrasztis teisybę raszė saky- 
dams, kad ant 200 lietuvių 
vos vieną galima rasti 
mokantį raszyti arbaskai- 
tyti.”.

Užmokėjo už “Lietuva’’.
M. Oshkinis Pottsville 1.00
A. Keinis Derby 2.oo
W. Rimkus Newark 2.oo
J. Kuczinskas YVilkes Barre 2.oo
St. VV&silis Fresno 1.50
M. Paltinawiczius Broad Brook 1.00
J. Mažutis Pittsburgh 2.oo
A. Geriba Brockton 2.oo
A. Wember Waukegan 2.oo
L; Waicziunas Spring Valley 2.oo
Dr-te Woloncziausko Plymouth 2.oo
C. Norvilas Rib Lake 3.oo
G. Gobės TraverseCity 2.oo
P. Radžius S. Bend 2.oo
L. Mesonas Chicago 1.00
J. Palilonis <4 1.00
T. AVaiczaitis 44 1.00
K. Koržentis 44 A 1.50
K. Jokūbaitis 4 • - - f- 1.00

Wietines žinios.
—o--

—Dėl stokos vietos sziąnedėlią 
abi istorijos lieka pertrauktos, bet 
toliau wėl talpįsis. Dėl tos pa- 
czios priežasties ir keletas kores
pondencijų tapo nesunaudolų.

— Nepamirszkite, kad sziądien 
subatos vakare, 8 ad. salėje Mon-. 

ideikio, ant kampo Jtfferson ir 15- 
tos Blace bus didelis politikiszkas- 
mitingas. Ateikite visi.

— Bereitą nedėlią lietuviszko- 
je bažnyczioje buvo perstatymas 
stereoptiszkų abrozų kanezios 
Wieszpaties, ant paveikslo Ober- 
aniergau. Barstątimas buvo pui
kus ir žmonių ant to diktokai su
sirinko.

Isz Politikos.
Bereitoj nedėlioj, 4 vai. po 

pietų, salėje L Ažuko “Baliti- 
kiškas Lietuvių Susivienyjimas 
laikė savo mėnesinį susirinkimą, 
ant kurio susirinkę delegatai isz 
kelių lietuviszkų kliubų nutarė^ 
dabar priesz ateinanezias pava
sarines elekcijas laikyti tankiau 
palitiszkus mitingus ir podraug 
atsiszaukti į visus lietuviškus 
kliubus, idant jie organizuotusi ir 
risztusi terp savęs; idant atėjus 
laikui elekcijų turėtų tvirtybę, 
jeigu nori pelnyti ką isz palitikos. 
Teipgi nutarta atsiszaukti į vi
sus kitus lietuvius, idant ten, 
kur tik jų daugiau yra apsigyve
nusių, uždėtų tokius pat pali- 
tiškus republikoniszkus kliubus 
ir visi risztusi į vieną didžiausią 
organizaciją po vardu “Illinois- 
Lithuanian Republican Alliance’L

Ant galo nutarta suszaukti pir
mą mitingą 7toje vardoje, idant 
tenai lietuvius sudrutinti paliti- 
koje ir prirengti juos prie pava
sarinių elekcijų, kad ir jie galė
tu tenai gauti nors kelis miesto 
darbus. Mitingas lietuvių 7tos 
vardosyra szaukiamas antsuhatos 
14 Kovo, 8 valanda vakare, į 
salę Mondeikio aut kampo Jef- 
ferson ir 15tos Blace. Tenai už- 
praszomi yra visi tos vardos lie
tuviai susirinkti, nes bus isz 
“Bol. Susiv”. pasiuntiniai, ku
rie prakalbės ir parodys kelią 
kokiu kliubas turi būt vedamas.

Už kebų dienų nutarta su
szaukti tokius pat mitingus 29toji 
vardoj ir Somh Chicagoje dėt 
užmezgimo lietuviszkųpaiitikisz- 
kų kliubų.

J. W. Zachareviczius. sekr.

Reikaluose Draugysczių.
Sziądien, Subatos vakare, spa- 

viednė “Dr-tė-< Simano Daukan
to’, o Nedėlioję privalo visi tos 
draugystės sąnariai susirinkti į 
tažnyczią ant ankstyvų miszių 
ir prie Komunijos.

Tuom paežiu laiku, kaip Dr-tės 
S. Daukanto, bus teipgi spawie-- 
dnė Dr-tės “Muzikantų” ir “(iie- 
dorių Karaliaus Dovido”. Laike 
ankstyvųjų miszių giedos“ Dr-te 
Giedorių”. K. Kigab, prezA

Unija krauezių Chicagoje,
Mes Chicagos kriaueziai, lietu

viai, uždėjom kriauezių uniją ir 
ant nedėlios, 15tos Kovo rengė
me didelį mass-mitingą, ant kurio 
szirdingai užpraszome visus lietu- 
viszkus kriauezius susirinkti, nes 
yra labai svarbus dalykai ant 
apsvarstymo. Mitingas bus salėje 
Bulaskio, 800 S. Ashland avė. 
2 vai. p6 pietų.

Užpraszo Komitetas.

Daktaras M. J. Stnpnickis 
geriauaei ir p’giausei gydo wi8o 
kias ligas. Rodyjame vviatems 
lietuvviams sawo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuwius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
IŽtos adynos widurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas- 
Yards 695___________________

CZEDYK PINĮGUS

BEN. ABOTT,
M Sukcesorius

M. RUBIN'O.
Paduodu dėl žinios visu, kad asz 

dabar užlaikau didžiausia krautuvia:
ARIELKU, WYNU ir L1KIERIU, 

po nr. 544 Blue Island Avė., kertė 18tos 
ir kad nuo l-mosd. Kowo parduodu vrisus tuo» 

gervinu* po tokia pigia prekia, kaip kad “wb<>te 
sale” aztoruose, per ka kiekwicnas pirkdamas 
gerymus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c. 
pnt doL Nepamirazkit numerio:

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

(«-0)

tai.net


Protestas 
ir 

atsiliepimas prie wisų lie- 
tmvių.

Mes' sanariai Dr-tės Simano 
Daukanto, turėdami siekį skelbti 
mokslą terp lietuvių, platinti lie- 
tuviszką literatūrą, užlaikyti ir 
didinti knįgyną, rinkti lietuvisz- 
kas liekanas rengiamu! muzejui, 
ir t. t. perskaitę laikrasztyje 
“Tėvynė”, organe “Susi'v. Liet. 
Amerike”, kad lietuviai pavirs į 
anglijonis, nusiminėme ir pasidarė 
mums baisei skaudu ir graudu. 
Graudu mums pasidarė, net 
sziurpuliai pereina mus antwienos 
mislies apie pavirtimą į anglijonis, 
o kartu ir apie užmirszimą apie 
brangią musų tėvyne Lietuvą, 
apie wargus ir kentėjimus musų 
praboczių, apie skriaudas jiems 
padarytas, apie jų troszkimus 
ant labo tėvynės, apie kiekvieną 
užmotą žemės aplietos krauju 
musų brolių. Graudu yra, nes 
jeigu tą pasakytų kitas koks 
laikrasztis, tai dar nebūtu teip 
skaudu, bet kada tą padarė orga
nas “Susiv.”, tai yra baisei skau
du.

Jeigu holanderiai, szvvedai ir 
jiems panaszios tautos, gal pavirs
ti į anglijonis, tai mažas daiktas, 
nes panaszumas kalbos, būdas 
gywenimd, tikėjimas palengvina 
jiems iszsitautyjimą, bet kad lie
tuviai isznyktu, tai yra nedova
notas daiktas! Lietuviai į angli
jonis gal pa virsti tiktai per tam
sumą, kvailumą ir nesirūpinimą 
apieapszvietimą jaunumenės! Pats 
redaktorius “Tėvynės” raszo, kad 
Kanadoj prancūzai, nors ir prigul 
Anglijai, vienok daugiaus jų kal
ba prancuziszkai. Pietuose gi, 
jeigu tiktai redaktorius “Tėvynės” 
norėtu, galėtu rasti prancuzisz- 
1-as kolionijas, jų kliosztorius, 
bažnyczias, laikraszczius ir girdė
ti prancuziszką kalbą. Kas buvo 
Nev Orlean’e ir kituose miestuo
se Luisįanos, Georgijus, Floridos 
ir 1.1., galėjo persitikrinti, kad 
prancūzai jau iszbuvo Amerikoje 
300 metų, o dar nepavirto į an
glus; matom, kad ir tie 
nenor isznVkti ir todėl organizuo
jasi ir eina vis tvirtyn. Daug 
randame voktszkų kolionijų, daug 
miestų ir miestelių kur greicziau 
galima iszgirsti vokiszką kalbą, 
negu angliszką. Airius su prie
varta ne padaro anglais. Airiai 
jau seniai pražudė savo kalbą, jau 
seniai szneka angliszkai, o vie 
nok nevirsta į anglus, neužmirsz- 
tą apie tėvyne savo, ueužmirsz- 
ta apie skriaudas jiems padarytas. 
Žydai jau daug szimtų metų gy
vena terp kytų tautų, o vienok, 
acziu rūpestingumui apie ap- 
szvietimąjaunumenėssavo, pasili
ko žydais; mums rodosi, nė vie
nas dar negirdėjo, kad žydhs arba 
airys paraižytų arba pasakytu, kad 
jie pavirs į anglus. Kodėl tai lie
tuviams tokį likimą pranaszauja 
,,Tėvynė”? Žinomas daiktas, kad 
lietuviai galės pavirsti į anglus, 
jeigu nesirūpins apie apszvieti- 
mą, labjausei, jaunumenės; jeigu 
“Susiv. Lietuvių” miegos, kaip 
jau deszimts metų miegojo; jeigu 
netvers knįgynų, skaitinyczių ir 
t. t., jeigu nesirūpins apie moks- 
laines ir mokintojus, o ant galo 
jeigu Prezidentas “Susiv” nuolatai 
žmonims kimsz į ausis, kad lietu
viams nieko kito neliko, kaip 
vien pavirsti į anglus, kaip da
bar paraszė; jeigu musų kunįgai, 
redaktoriai, tėvai draugystės, 
■nesirūpins apie apszvietimą jau- ( 
mumenės; jeigu mes- statysime i 
bažnyczias, o mokslainių mums i 
nereikė^, arba jeigu visas moks
las mu^ų jaunumenės baigsis ant 
persižegnojimo ir pažinimo pirmų 
literų, be abejonės galės 
pavirsti ne tiktai į anglus, liet 
ir į indijonus (girinius žmonis). 
O kas bus kaltas tame dalyke? 
Kas bus kaltas, kad lietuviai 
virsdami į anglus kartu iszsiža- 
dės Dievo, kaip anglai isz kata
likų pavirto į protestonus, o to
liams virsta į masonus? Mums 
rodos, kad lietuviai patys bus 
kalti! Organas “Susiv” raszo: 
“Taigi kol dar dėl lietuvystės 
nenumirėme, dirbkime ir elgkimės

teip, kad nors knįgose geras 
vardas pasiliktų. Bet koks tai 
gali būt geras wardas tų lietu- 
wių, kurie tokiame dideleme 
skaitliuje (dabar Amerikoje yra

girną organo Susiv. ir raginam Į 
visus brolius lietuvius prie dar
bo! Broliai Lietuviai! Jeigu duo
dame centus ir doliarus ant baž- 
nyczios, kuri musu katalikams

apie 250,OOP lietuvių) pavirto į yra reikalinga, tai nesigailėsime 
anglus, užmirszta apie tėvynę, | antrų centų ar doliarų ant ap- 
apie vnrgus, kentėjimus, darbus 
ir skriaudas savo pralioezių, apie 
istoriszką užduote Lietuvos ir 
lietuvių? Kokiu budu pasiliks 
geras vardas tų lietuvių, kurie 
per gavo tamsumą, jau dabar la 
bai tankei užsitarnauja nuo anglų 
žodžius pažeminimo: “foolishcre; 
ature” (kvailas sutvėrimas)? Ko
kiu budu gal pasilikti geras 
vardas tų lietuvių, kurie būda
mi praszcziokėliais, vargdieniais 
nepasirūpino apsiszviesti, pasi
kelti augsztyn, bet pasiliko tam- 
sunais, tarnais daugiau apszvies- 
tų ir ant galo—suvisu isznyko? 
Ką pasakytų redaktorius “Tėvy
nės” ir jam panaszus lietuviai, 
jeigu atkeliautu isz kapinių, tie 
visi lietuviai, kurie velijo, 
idant juos užmuszlu, sukapotu 
kūną nagaikomis arba szoblėmis, 
nengažmirszti apie tėvyne, neng 
pąvirsti į maskolius, vokieczius 
irt. t. ? Ką gal pasakyti ant to
kio iszsitarimo raszte prezidento 
“Susiv.” tie visi lietuviai, kurie 
ir dabar Lietuvoje su tokiu var
gu dagauna lietuviszkas knįgas, 
kurie tiek tur kentėti dėl meilės 
lietuviszkos kalbos ir katalikisz- 
ko tikėjimo? Jeigu tokios nuomo
nės prisilaikytų Lietuvos vysku 
pai, kunįsrai ir visi apszviesli ir 
ne apszviesli lietuviai Lietuvoje, 
kaip organas “Susiv.”, tai jau se
nei visi tenai kalbėtu maskolisz- 
kai, jau nuo senei Lietuvos tiro
nai galėtu ramiai miegoti ir lietu- 
viai nebutu kankinami; ne reiktu 
versti juos su tokiu vargu, mas 
koliaus caras butu linksmai, 
ir isz didelio džiaugsmo butų ap
kabinėjęs brangiais orderiais pla
tintojus tokių nuomonių terp 
prastų žmonių. Teisybė, kad daug 
lietuvių pavirto į maskolius, 
daug į vokieczius, daug jų pradė
jo save vadinti lenkais, bet. dar 
aeziui Dieivui, daug didesnis yra 
Skaitlius tokių, kurie lietuviais 
yra ir lietuviais nor būti. Kurie 
nor virsti, tegul sau virsta ar į 
maskolius, į vokieczius, į anglus, 
papuazus, ar į szunies brolius, apie 
tokius.mes nesirūpiname. Lietu
va jau turėjo ir tokių, kurie pa
virto į tarnus naikintojų tėvy
nės, į tarnus naikintųjų tikėjimo, 
į pardavėjus savo brolių, bet apie 
tokius mes nesirupinam; mes turi
me rūpintis apie musų jaunume- 
nę. Mes pripažinstame už žmogžu
dį kiekvieną vaiką be gero mok
slo. Toki pražus dėl lietuvystės, 
pražus dėl tikėjimo, pražus dėl tė
vynės, bus Vargdieniais, tarnaus 
kitiems ir ant galo isznyks ant 
žemės kaipo lietuviai. Jeigu tai 
butu teisybė, ką organas Susiv. 
raszo, kad lietuviai pavirs į an
glius, tai kam reikalingas yra 
pats organas Susiv., ir kiti lie- 
viszki laikraszcziai, kam ir patsai 
Susivienyjimas? Kam reikalingi 
yra lietuviszki kunįgai ir lietu- 
vviszkos bažnyczios? Kam reiktu 
rinkti pinįgus ant statimo lietu- 
viszkų bažnyczių ir užlaikymo 
lietuviszkų kunįgų? Nes jeigu 
tas butu teisybė, kad turime pa
virsti į anglus, tai geriaus tuo- 
jaus pradėti skaityti angliszkus 
laikraszczius ir knįgas, kurie ma
žiau kasztuoja ir daugiau yra 
skaitiniu, negu lietuviszki, rink- 
ties ant maldų su anglais ir kur 
jie saviszkai garbina Dievą, tai 
garbinti drauge ir mums, tai nors 
nereiktu trotyti pinįgų ant stati
mo bažnyczių ir užlaikimo kunį- 
gų, nes anglijonys jau turi baž- 
nyczias.

Mes, sanariai Draugystės Sima
no Daukanto ir sanariai Chicagos 
kuopos Susiv neradome terp savęs 
tokių, kurie norėtu pavirsti į 
anglus, kurie iszsižadėtu lietuvys
tės ir Lietuvos, todėl susirinkę 
ant mitingo nutarėme protestuoti 
priesz organą Susiv., kurs vietoje 
traukti lietuvius prie mokslo; 
^vietoje rupintiesi apie mokslai
nes ir apie gerus mokintojus, pra- 
naszaujikaip apuokas ant stogo 
ligą, pavirtimą lietuvių į anglus. 
Protestuojame priesz tokį pasiėl-

szvietimo jaunumenės. Atminki
me, kad apszvietimo nuo mus 
reikalauja tėvynė! Apszvietimo 
nuo mus reikalauja dabartinės 
aplinkybės! Apszvietimo nuo mus 
reikalauja užduotis Lietovos ir 
lietuvių. Apszvietimo nuo mus 
reikalauja ir ^pats Dievas, kurs 
prisako mums, idant darybemis 
ir apszvietirau eitume nuolatai 
vis augsztyn ir tolyn! Todėl bro
liai! Nesnauskime, bet darbuo
kimės! Labiauaei musų gadynė-, 
je, kada mokslas milžiniszkais 
žingsniais eina" augsztyn, kada 
dabartinis krutėjimas žmoni
jos ant musų pasaulės rodo mums, 
kad nepertoli yra tas laikas, 
kuriame ir Lietuva apturės liuo- 
sybę! Mes nelaukėm mylistos 
nuo caro, neketinam jam, tironui, 
bucziuoti suvoliotus ir purvinus 
nuo nedorybių jo nagus,nes nuo jo 
nieko gero negalėm tikėtis, tik 
neabejojame, kad 
žmonija numes nuo sivo 
do tironą žudįtoją. Jeigu 
tautos kruta, tai ar mes 
inegosime? Jeigu czekai, 
Amerikoje dar mažiaus yra 
lietuvių, taip puikiai organizuo
jasi, uždeda savo kolionijas, laik- 
raszczius ir 1.1.; jeigu ir ežia, Chi- 
cagoje, tur savo teatrus, puikias 
hales, keletą laikraszczių ,kliosz
torius, bažnyczias, gana geras 
mokslaines, daugybę savo krau
tuvių, keletą fabrikų, ir t. t. tai 
kodėl mes turime miegoti? Nie
kados negirdėjom, idant czekai 
ant balių arba unt teatrų, arba 
ant kitų tautiszkų apvaikszczių- 
jimų sznekėtų terp savęs anglisz
kai, (kaip tai lankei terp musų 
lietuvaiczių nė nemokanezių pri- 
deraneziai angliszkai duodasi gir
dėti). Nepatiksi nė vieną czeką, 
kurs pasakytų, jogei jis pavirs 
į anglijonį.O kodėl tai tiktai’ su 
lietuviais turėtų būti kitaip? Ne
sirūpinti apie mokslą, nesirūpinti 
apie apszvietimą jaunumenės,yra 
tai didžiausia nuodėmė priesz Die
vą, kurs reikalauja, idant žmogus 
per dorybę j mokslą eitu vis tolyn 
ir tolyn, o per tą Užpildytų savo 
priderystes, atliktu darbą ant tė
vynės ir savo tautos lala).

Tamsumas proto visuomenės, 
pražudė L’etuvą, apszvietimas 
algai wįs ją

Draugyste, S. D.

PIRMA LIETUVVISZKA
BAŽNTCZIA ARKANSE.
Geriause wieta dėl farmerlu yra pawietas Prai- 

rie, walstej« Arkanso. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietusiu ir apsittyweno lietuwuzkas kuni
gas J. Baloewiczius ir pastate lletuwiszka ba
žnytėlių, kurios Ir paweiksla oze paduodame. Ta 
wieta, kur lietuviai apaigyweno, praminė

Hei, hei! Kas per j
Al | tai ne juokai,
V/Ilt tai džiaugsmas

Pirkau laikrodėlį 
sidabrinį,

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

—B Y JOHNNY, tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei wienxme sztore ne 
maeziau. Kame jį pir
kai?
Wh:it is the mdtter 

vith you?
Ar tu dar nežinai lietuwi- 

szkos kompanijos,
Kelpsch, Noreiko <S CO.? 

Jeigu 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.. Jie užlaiko 
vvisokius daiktus.

Adresawok teip:

KSLFSCH. NORGIKO & CO.,
356 W. 12th Street, Chicago, UI.

apszviesta 
spran- 
VISOS 
wieni 
kurių 

, negu

WiaL kurie norite pirktis geras farinas. atsi«zau 
km m redakcija • Lietuvos" 954—33rd 8t., Cbi- 
cag<>. III., arba rašykit pas Juozą liutku, Box 
82 Bazen, Ark., arba in kompanija

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

U*0lt» 
•cmr 
sizt

rrn» n V17 i n Auk»ita« tikru 14
Ui KAI.kM-Buk*u Lr*' * krodelu ir leu- 
ciugelia bus prisiųsta kiek- 
a'ienani ant pamatinio ir isz- 
examiuawojimo kasis'kirps 
ir prisius szita apgarsrnirua, 
su «»wu pilnu wardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodelte, nukal
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Ainenkomszkais vi
duriais. ifwaranluotas ant» 
metu ir iszrodo ka>p Tikro 
Aukso kakaszsuoja M0 Ap
žiūrėk jy nuejas ant ezpreso 
ir Jeijiu inislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 17.50 ir 
katztus espreso ir laikrodė
lis tawo. jeigu netinka, tai 
pemokek uieko.Gražus auk- 

kakitose krautuves* taokatum

MUSU DOVANOS.

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

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

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

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o

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

pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegoreia czistynnas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c

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

siu lenciugely, kaklio* 
*S. gausi priėjo už dyka.

MUSU DOVANOS.
nviZIT gausi szita |7.f>0 verta laikrodėly ir len- 
VI Al eiugely, jeigu pirksi arba parduosi 8ZE- 
SZIS tokius. Raižyk sžendien, nes ta preke yra 
tik ant 00 c'ienui.

ROYAL MF’OCO.,
760 Unity Bldg, Chicago, UI,

VVjrrail pn« Ma- 
jaUBka važiuo- 

Bita
Su Juonį paslro- 

dawo*im:
Ten gardaua A- 

i m «lazgeraiin 
Ir daug pinigu 

ne jtntgeniin.

LIETUVV1SZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO,

MAX. KGBRE,
— SUCCESSOK 'TO —

KOBRE &.H£R8CHMaNN ,
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

142DiYisionSt,

New Tork

Prieteliai! duodu Jums žinia, kild mes parduodam Szifkortes 
ant visu sreieziausiu laivu už pigiausia pteke. Esu ūžiM’irtintu 
agentu ant linijų: North German Lloj’d BremeilfU Hamburg Ame
rikai! Line Hamburgo; Red Sffcr Line, Antverpo ir Nbrtherlands 
Lines Roterdamo. Siūncziame pinigus, kuriuosjusu prieteliai gauna 
in 15 dienu. Musu kantoroje galite au«iszneketi lietuviszkai ir 

lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mer pei 25 metusi su 
j kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant wisu 
geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3458 8. Halsted ui.

Nujimą puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai 

$2.00
An' seselių ir kitokiu reikalu nujima Foto.-r* 

fijas kopuikiausei.

— NAUJAS — 
LIETUVVLSZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial avė. 
S. Chicago.

Užlaikau swiežia 
bawarska Alų. ge
riausias 
Ir seniau 
sias A- 
rielkas. 
Wyna, 
Likierius
ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytis ir to wiso pabandytie.
F. Majauskas, (15—12)

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko*
Užlaikė szrriežlausia mėsa, kawa. arbata, myl- 

tus. cukru, sardinkas ir wisus kitokius walgomus 
daiktus. Taworai szwieži ir ozystai užlaikomi,o 
prekes pigesnes kaip wisur.

ATEIK BROLI PAMATYTIK 
IR TO WISO PABANDYTIE!

8737 Commarcial av., South Chicago.

APGARSINIMAS.
•‘Varpas”

Mokslo, htcraturon ir politikos mėnesinis 
Isikraaztis. Užleidžiamu nuo 1889 metu Tilžėje.

‘•VARPAS’’yra vyria siss ir rimeziausias 
Jaunosios Lietuvos vadovu laikrasztis. •‘Var
po*’ rūpestis — lalswe ir gerove w įsos Lietuvos 
ir visu Lietuviu.

“VARPAS” kasztuoja su prisiun- 
timu:

PRŪSUOSE (Iki parubežiui) 4 mar
kes

ĮMASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) 6 rubl.

AM ERIKOJE ir kitose žemose 1 do- 
I i a ras ir 25 centai arba 5 markės.

“Ūkininkas”
Užleidžiamas nuo 1890 metu du kartu per 

menesi su vienu mėnesiniu priedu.
Tasai laikrasztis pavesta* ūkininku reika

lams. “ŪKININKE" rasi naudingas žinias apie 
ūke. kaipo tai:jawus visokius, sėklas apie lauku 
dirt) ini|. apie gyvulius Ju liftas ir gydvmį; apie 
paszarus. meszlus. apie sodnu ueisinimf daržu 
taisymf bei dsržoviu aurininif žodžiu, apie 
wisk|, kas prie ukininkystes priklauso. Teipo-gi 
rasi naujinau žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių Uitas; o ypaeziai daug žinių musu moterė
lėms reikalingu.

“ŪKININKU.” priwalo skaityti 
kiekvienas Lietuvis ir žemaitis:

“UKINĮKA8” ant metu kasztuoja 
su prisiuntimu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 3 mar
kės.

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

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

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

HerrnDr. Bruažis, 
Tilsit (Ostpr.) GERMANY

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isž

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per naujai garlaivinia linija

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

STETINO IR NEW YORKO.
Szioz linijos garlaiviai plaukia isz Stetino in marias naujuo<nju kanalu, kury Pruiu valdžia 

iszbudavojo kasztu 107 milijonu marku. Sietinas yra Lietuviams areziausiu portu ir kasztuoja 
per Prusus tik pusią, ka in Humburga arba Brema. Szita nau a linija turi sawoofisus Steline. 
Eydtkunuoee, Ba Jori ne, Prostkave, Illawe, Ottloschine. Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kaliaujaneziu in Amerika. ue» pribuvia in Tilžia bus paimti per szios paezios linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir palodyti ant trūkio, be lokio klapato. Kas nori atitrauktie savo gimtnaiezins 
in Amerika, arba Kas norite važiuotie in Europa, pamegikite per szia nauja “Baltic" linija, o ne- 
sigraudysit. Laivakortia* galite gautie pigiau kaip ant kitu linijų pas

Genernlna agentu Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

THEO. PHILIPP,
147 E. WasliingtoiiSt. arti LaSalle. CHICAGO.

E. ZAN]EWSK1S.
476 W. 12th. st. Chicago.
Lietuwiszkas kriauczius.

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

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietu vnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St
Givenimas 1256 N. Halsted

Telf. N. 4923

Dras. M. Meverowitz.
Fpecijaliftžkas gyditojas

Gerkles ir Krutinės.
Pabaigė mokslu daktarystes Rosijoje ir tenai 

per kelis metus gydė ligonius su geriausia pase- 
kmia Dabar jan'keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriausy pasi
sekimą.

Ofisas ir gyvenimas
179 W.12th St, riiira.ro

k-rt.Jeffer.onSt. VlUCSgO.
, 4 nuo 8 iki 12 ryto

Adynos Ofiso: J ir nuo 4 iki 0 po pietų.
( Nedėliotus nuo 1—3 po pietų

Telefonas: Main 4838.

gĄPTIEKA

St.

VrAT’i ii f i c parsigabendinti sau 
1> OI III LIS Lenkiszku Kningn 
visokios intalpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku,pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga,
kreipdamasi in GERIAUSIA 

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dyniewfcziaus, 

532 Noble St., Chicago. Ilu.

— 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 no adynos 11 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. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo is^*tunczeme ywairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

auksu.su
riiira.ro
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