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Nr. 38. Metas IV.

Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

—o--
Maskolija.

Ciecorius Mikalojus isz Szlezi- 
jos nukeliavo, Berlyne visai ne
apsistojęs j Kielių, kur atsibuvo 
manevrai vokiszkos laivvynės. 
Į Berlyną žadėjo atsilankyti grįž
damas atgal. Taigi iki sziol su 
M okietija nė jokių tarybų ne da
rė. Isz Kieliaus nukako į Daniją, 
tėviszkę savo motinos. Czia ža
da vieszėti net dvi nedėli. Isz 
Danijos keliaus į Angliją, o isz 
tos į Prancūziją. Į Paryžių atka
ko jau maskoliszkos policijos ir 
žandarų iszsiųsti, kurie Prancūzi
jos policijai suteikė suraszą ypa
tų, kurių praszalinimo* isz Pary
žiaus reikalauja laike atsilanky
mo Mikalojaus II. Tur būt nėra 
ant svieto kito valdono, kurio 
teip nekęstų jo locni pavaldiniai, 
kaip tai nekenczia Maskolijos 
valdoną: Mikalojus savo kelionė
se po užrubežius nereikalauja 
saugotiesi svetimų nedraugų, 
bet wien savo locnų paval
dinių. Pracuziszka policija jau 
dabar waro isz Paryžiaus visus 
svetimtauczius neturinezius pasz- 
portų, nors tų paprastai Prancū
zijoj nieks nereikalauja.

Kaip girdėt, dabartinėse savvo 
kelionėse, Mikalojus stengiasi pri
kalbėti svvetimas galybes pasida
linti Turkiją, žinoma teip, kad 
Maskolijai tektų gardžiausias kas 
nis. Kad tokiam padalinimui 
prieszytusi Anglija, todėl sten
giasi pakelti priesz Angliją visas 
kitas Europos vieszpatyates. 
Anglija yra dabar bevveik vienai- 
tinė Maskolijos prieszinįkė. Ki
toms tuom tarpu Maskolija nusi
lenkia.

Laikrasztis “II Popolo Roma
no” paduoda žinią, kad popiežius 
apdovvanojo maskoliszkajį pasiun
tinį, žinomą katalikystės prieszi- 
nįkąlzvvolskį, augszcziausiu orde
riu Szvvento Grigoriaus Didžiojo. 
Už ką jį ta dovana pasiekė, žino
ti negalima.
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Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio,kaip vi- 

rė, teip ir werda. Maisztai nie
kur nepasiliovvė. Skaudžiais sū
do nubaudimais maisztų suvaldy- 
ti negalima, o tuom tarpu Turki
jai trūksta kitokių pajiegų. Ant 
salos Kretos tapo suszaudyta 16 
grekiszkų olicierių, kurie ėmė 
dalyvvųmą maisztuose; yra dar ir 
daugiaus paimtų į nelaisvvę gre- 
konų ir tuos gal tas pats pasieks.

Isz Konstantinopoliaus pareina 
žinios, buk Europos vieszpatys- 
tės isz tikro rengiasi dabartinį 
Turkijos vvaldoną nuo sosto, kokiu 
nors budu,praszalinti,kaip prasza- 
lino pirma jo buvvusį sultaną Abdul 
Azjsą, kurisai neva pats sawę 
nusižudė, perpjovęs sau gyslas. 
Prie to nori prikalbėti mahome- 
toriiszko tikėjimo virszinįką, 
Szeik ui—Islamą Mahmedą Dže- 
malą Eddiną, nes be jo pritarimo 
atlikti to negal. Kaip sako,pra- 
szalinimas dabartinio sultano jam 
paežiam iszeitų ant naudos. Jei
gu ftas neatsitiksęs, raszo anglisz- 
kas laikrasztis “Times”, sultanas 
busęs užmusztas. Supranta tą ir 
patsai Turkijos vvaldonas, nes nie
kada ne miega dvi nakti pagre- 
cziam tam patim kambaryj. Bijo
si jis, kad jo nenunuodintų, 

vvaikszczioja vvisada užsidengęs 
plieniniu serdoku- Jo tarnai lai
ko jį už beprotį.

Serbijoj tapo atidengtas sukal- 
bis priesz to kraszto karalių, 
Aleksandrą. Susikalbėtojai no
rėjo praszalinti nuo sosto dabarti
nį karalių ir į jo vvietą valdonu 
kraszto apgarsinti jo tėvą, Mila
ną. .

Rytinė Afrika.
Angliszka ir egiptiszka kariau

na wėl pradėjo traukti į dervviszų 
krasztą. Treczioji kariaunos da
lis isztraukė dabar isz Absarot ir 
artinasi prie Dongoles rubežių. 
Egiptiszki raiteliai patiko dervvi
szų raitelius, bet tie nestojo į mu- 
szį, tik užmatė prieszus,atsitrau
kė greitai į Dulgo. Angtiszkos 
kariaunos traukianeziosį Dongolę 
yra isz viso 15000. Prie to pri
guli ir gana skaitlinga Egipto 
kariauna. Anglijonys pasitiki 
lengvvai dervviszus pergalėti.

Isz Rymo pareina žinios, buk 
dabartinis ministerių perdėtinis, 
Rudini, nor nuo savvo urėdo pasi
braukti, nes karalius nenorįs už 
baigti karę su Abisinija ant jos 
karaliaus paduotų iszlygų. Kas 
link gi atnaujinimo karės szį metą, 
paskalą apie tai laiko už neteisin
gą. Karė galėtų atsinaujįti vien 
tąsyk, jeigu ją pradėtu abisinie- 
cziai; italijenys jos nepradės. Da
bar jie nesutinka vien ant iszpir- 
kimo italiszkų kalinių, už kuriuos 
Abisinijos karalius reikalauja net 
35000000 lyrų.

Po Zanzibarą platinasi paska
las, buk ^Vokietija nesutinka ant 
Anglijonų pasodyto ant sosto 
Hammondo Bin Mahomedo Bin 
Saido. Pasislėpęs pas vokiszka- 
jį konsulį Said Khalid wis dar 
ten yra. ^Vokietija nenor jo isz- 
duoti. Wiskas tas, rodosi, pare
mia wien praplitusį paskalą.

Tolesnės tarybos anglijonų su 
matabeliais, Pietrytinėj Afrikoj, 
neina teip lengvvai, kaip iszpra- 
džių tikėjosi. Tarybas vveda ma- 
tabelių stovvykloj, kalnuose Mat- 
topo. Daugelis žymesnių mata- 
belių vvadovvų ne sutinka ant isz
lygų, kokias anglijonys pasiūlė, 
nesutinka padėti ginklus, bet no
ri toliaus kariauti, pasitikėdami, 
kad toliaus prie jų prisidės vvėl 
ir tie, kurie eziądien karės neno
ri. Taigi dabar per anksti būt 
kalbėti apie apmalszinimą mata- 
belių maiszto.

Iszpanija ir jos valdybos.
Musziai terp pasikelelių ir isz- 

paniszkos kariaunos ant Filipinų 
salų atsitinka, kaip isz pradžių, 
gana tankiai. Aat salos Luzon 
iszpanijonys susimuszė jau antrą 
kartą sumaisztinįkais po Pampa- 
gna. Maisztinįkai likosi sumusz- 
ti. Turėjo jie 55 užmusztus ir 
daug paszautų ; iszpanijonys turė
jo 8 užmusztus ir 22 paszautus. 
Provvincijoj Carita, kaip prane- 
sza, virszinįkai sukalbio priesz 
iszpanijonų valdžią likosi suszau 
dyti. Buvvo jų isz wiso 6. Tuom 
vvienok maiszto nepergalės, nes 
toks skaudus nubaudimas turi pa
gimdyti vvien norą atkerszyti. 
Nuo tokių jau darbų iszpanijo
nys pradėjo ir ant Kubos,bet tuom 
jie maiszto nepergalėjo. Ant Fili
pinų salų atėjo dabar isz Iszpani- 
jos szvviežia kariauna.

Ant salos Kubos, iszpaniszkas 
virszinįkas stengiasi įgyti garbę 
suszaudymais paimtų kubieczių 
vvyresniujų. Dabar jenerolas Wey-

ler praneszė randui,kad tvvirtynėj 
Čabanas, ant kariszko sūdo nu
sprendimo, tapo Buszaudyti 51 
kubietis, o tame skaitliuje kele
tas vvyresniujų. Ant Kubos at
kako 4000 szvviežios iszpaniszkos 
kariaunos.
Pasiuntinys Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių Sziaurinės Amerikos, p. 
Taylor, ant pasiskundimo iszpa- 
niszko rando, kad isz Amerikos 
kubiecziams nuolatai siuneziu 
ginklus ir liuosnorius, aiszkino, 
kad randas Suvienytų Wieszpa 
tyszczių yra prilaukus Iszpanijai 
ir kaip galėdamas norėtų prisi
dėti prie užbaigimo karės ant 
Kubos, bet neįstengia suimti visų 
traukianezių ten amerikieczių 
liuosnorių, dėl placzių Amerikos 
rubežių.

Paczioj Iszpanijoj maisztai pra
deda kilti; iszpradžių pasikėlė 
gyventojai Pirenėjų kalnų, da
bar maisztai persikėlė1 toliaus: 
apsireiszkė jie provincijpj Va- 
lencijoj. Apie Peldralva repu- 
blikonai stengiasi pakelti maisz- 
tą priesz karalių. Isztraukusi ant 
apmalszinimo jų kariauna patiko 
mažą pulkelį ir juos iszvaikė. 
Negalima vienok užmirszti, kad 
Iszpanijoj viskas nuo mažo prasi
deda. Isz kitų Iszpanijos krasz- 
tų teiposgi pareina žinios apie re- 
publikoniszkas manifestacijas. 
Rebublikonai reikalauja paliovi- 
mo karės su valdybų gyvento
jais: jie pirmiausiai reikalauja 
pripažinti Ii uosy bę Kubai.

Mieste Boulogne, Prancūzijoj, 
likosi suaresztuotas irlandietis 
(atrys) Tynan, apskųstas už da- 
lyvvumą prie užmuszimo lordo 
Cavendish ir jo sekretoriaus Bur- 
ke,Dublino Phoenix Parke (6 Ge
gužio, 1882). Sivo laike Tynan 
isz Irlandijos iszdumė į Ameriką 
ir gyveno czia keletą metų. Rug
sėjo mėnesyj iszvažiavo jis į Eu
ropą ir rengėsi prisigriebti į Ir- 
andiją, idant pakelti maisztą 
priesz Anglijos valdžią. Ar Ty- 
naną Prancūzija iszduos angį i jo
tiems, dar nežinia.

Apart Tynano tapo suaresztuo- 
ti Belgijoj ir Holandijoj tūli ir- 
andiecziai. Kaip raszo angliszki 
aikraszcziai, suimtiejie buvo su

sitarę su maskoliszkais revolu- 
cijonieriais ir laike atsilankymo 
maskoliszko ciecoriaus, jie norė- 
o, padirbę pakasą, su dinamitu 

iszmesti į padanges karalienės rū
mą Belmoralesu visa jos szeimyna 
ir su jos maskoliszkais svecziais.

Terp Italijos ir Brazilijos užgi
mė nesutikimai už užmuszimą 
keletos italijonų vidurinėse Bra
zilijos provincijose. Italija bu
vo iszsiuntusi kariszką laivyne 
ant apgynymo savo vientauezių. 
Dabar girdėt, buk abi nesutin
kanti vieszpatysti nusprendė ne
sutikimus pavesti ant iszriszimo 
sątaikos sudui. Į sudžius nori 
užpraszyti prezidentą Clevelandą 
ir Argentinos prezidentą Uribu- 
rą.

Isz Lietuvos.

Mes ir swetimtaucziai.
Į Kauną atkako dabar svetim

tautis, inžinierius Weltz, kurisai 
nori aprūpinti miestą vandeniu, 
įrengti prietaisas traukiniui van
dens į gyvenimus, kaip tai yra ki
tur. Kontrakto tapo atspausta 
wos tiek exempliorių, kiek yra 
miesto rodinįkų; kiti nė nežino 
visų iszlygų, ant kokių svetim
tautis rengiasi miesto gyvento
jus aprūpinti vandeniu, o tuom 
tarpu p. Weltz reikalauja, kad nau
da isz to įrengimo jam būt palikta 
ant 65 metų. Todėl likusiejie gy
ventojai bijosi, kad svetimtautis 
per teip ilgą laiką ne luptu jų 
per smarkiai.

Kaip yra su aprūpinimu van
dens ir tai ne tik vien Kaune, 
atsitinka ir su kitokiais įtaisy
mais: isz jų vien svetimtaueziai 
tunka. Įrengti, paveikslan, 
Kaune tramvajus (ulyczinius ge
ležinkelius) pirmiausiai norėjo 
namų savinįkas Manasevyczius, 
kurisai visaip stengėsi patraukti 
turinezius pinįgų prie to užsiė
mimo. Wisas vienok jostengima- 
si nuėjo ant niekų.Manasevyczius 
su savo užmanymu atsiszaukė į 
prancūzą Dupontą; tas, kaip ma
tai, iszdirbo koncesiją, pinįgus* 
surinko Prancūzijoj ir padirbo 
Kaune sztritkarius, isz kurių da
bar lobi sau krauja, o užtatai 
musų pinįguocziai po laikui seiles 
ryja. Kas buvo su sztritkariais, 
tas yra dabar su aprūpinimu 
<auno vandeniu.

Darbinįkų užsilaikimo 
namai.

Liepoj aus berzes draugystė, 
ant atminties apvainikavimo 
maskoliszkojo ciecoriaus, rengia
si įtaisyti darbinįkų namus, 
tur laukianti darbo galėtu 
susirinkti; namai tie turės 
tambarį, kuriame darbinįkai galės 
rinktiesi, tas gi bus sujungtas su 
valginyczia. Minėta draugystė 
atsiszaukė į miesto rodą su pra- 
szymu, kad miestas paskirtu že
mės szmotelį ant įrengimo tokių 
labai reikalingų namų. Miestas ant 
to praszymo sutiko ir paskyrė 
du nameliu ties tiltu ir žemę ap
link juos, iszviso 75 ketvirtai
nius sieksnius, ant pastatymo 
darbinįkų namų. Reikalingus ant 
to pinįgus, 20,000 rublių, berzės 
draugystė nuo savęs paskiria. 
Mes netikėjome, kad Maskolijos 
ciecoriaus ypata galėtu kam ųors 
naudą atgabenti, tuom tarpu pa
sirodo, kad, kaip kada, ir ta ypa
ta gal būt naudinga nors ir ne 
per savo paties darbus.

Paimti maskoliai.
Naujas lietnviszkas laikrasztis 

“Tėvynės Sargas”,iszeinantisTil
žėj, paduoda sekanczią žinią. Pra 
džioje Pjutės Prūsų policija parva
rė į Klaipėdą dumaskoliszkurube- 
žiaus sargu, kurie, vydamiesi ga
bentoją lietuviszkų knįgų, perė
jo Prūsų rubežių ir įsikabinusi į 
Prūso vežimą ir aziaukiantį pa
gelbės lietuvį stengėsi nuplėszti 
ir persigabenti atgal per manko-, 
Lszką rubežių. Ant szauksmo 
vienok lietuvio subėgo prūsų 
policija, paleido lietuvį, o masko
lių kareivius paėmė su ginklais, 
parvarė į Klaipėdą irįkiszoį ka
lėjimą. Ginklai nuo jų likosi 
atimti ir per taksą bus Klaipėdo; 

I parduoti.

Duodant szliubą, kunįgas klausia 
jaunikio klupojanczio szale jauna
martės:

— Jonai, ar turi liuosą norą..
Czia perkerta jaunamartė
— Kunįgeli, ar jis nor, ar ne 

or, apie ; tą nėra kalbos dabar; 
n igal tik džiaugtiesi, kad asz jį 
imu, nes jis nieko ne turi, o asz 
turiu 400 dol., karvę, parsziuką 
ir pusėtiną kraitį. Tai kaipgi jis 
manęs ne imtu? Ar jis manę myli, 
asz to nežinau—bet tas ir nerei- 
kaliugas.

Pleszikų banda.
Apie Rygą, ypacz gi a£ie Be- 

ckerson ir Stubensee pradėjo 
siausti plėszikų banda, kuri 
susideda isz 8 ar 10 valkiozų. 
Plėszikai tie užpuldinėja tankiau
siai ant važiuojanezių į Rygą 
ukinįkų; bet jeigu tų pritrūksta, 
ne aplenkia ir vietinių. Neseniai 
tie plėszikai užpuolė ant važiuo- 
janezio su savo sužieduotine u- 
kinįko ir kada tasaiiszsitraukė re
volverį ant atsigynimo, plėszikai 
bėrė jam į akis su taboka ir pies- 
komis. Žinoma, kad gelbėdamas 
savo akis, revolverį nuleido. Tą
syk plėszikai jį apvaldė ir atėmė 
40 rublių. Antru kartu už
puolė wėl ant žydelio ir nuo to 
atėmė 20 rublių. Polam užpuolė 
ant darbiuįko alaus leidinyczios 
ir gana skaudžiai jį sumuszė už
tatai, kad jis pasakė pinįgų netu
rįs. Isz tikro gi jis turėjo diktai 
pinįgų, tik tie buvo įkimszti į 
maiszą su azienu—taigi užpuoli
kai jų ir nesurado.

Nelaimė statant namus.
Rygoj, 21 d. Rugpjuczio, tai

sant namus Adolfo Freibergo, aut 
Prekėjų ulyczios, pn 1, atsitiko 
nelaimė. Augsztutinė namų sie
nos briauna nugriuvo ir savo 
sunkumu iszvartė pritai
sytas laipiojimui pakadnes, ku
rios ir užvirto ant sienos namų 
prieazais taisomąjį esanezio. Pen
ki darbinįkai, atsiradę tąsyk ant 
pakadnių, likosi sunkiai ir labai 
pavojingai sumankyti; reikėjo 
juos tuojas vežti į ligonbutį: 6 
gi, kurisai mažiaus apsikulė, liko
si pervežtas į jo namus. Kas kal
tas tam atsitikimui, tikrai neži
nia; tą dalyką tyrinėja dabar po- 
icija.

Waisiai koliojimo.
Isz Neu Szvanenburgo volos. 

Latvijoj, raszo: Ukinįkė R. isz- 
toliojo savo kaiminką. Ta ap
skundė koliotoją į valszcziaus sū
dą, kurisai, pasirėmęs ant pasa
kojimo liudytojų, nusprendė R. 
nubausti 7 dienoms kalėjimo. Tas 
teip atsiliepė ant nubaustosios, 
kad ji, nenorėdama patekti į kalė
jimą, pasirengė kokiu nors budu 
užbaigti savo amžį. Bandė kelis 
kartus pasikarti, bet tas nepasise
kė, neskiek vieną sykį vis ją užtiko 
ir dar į laiką isz kilpos iszėmė. Ta
da R. nunuodino pirmiausiai 
kuilį nekeneziamo kaimyno, pas
kui ir pati iszgėrė tų paežių nuo
dų, nuo kurių ir pasimirė.

Žmogžudystės Rygoj.
26 dieną Rugpjuczio, Rygoj 

atsitiko dvi žmogžudystės. Po 
deszimtai valandai, ant te'.p 
vadinamos “Esplanados”, li
kosi užmusztas 17 metų sūnūs 
vieno isz tarnaujanezių paskoli
nimo kasoj. Užmusztasis persi- 
įkyrė su savo draugais apie 10 
valandą, o ant rytojaus surado 
besivoliojantį jo lavoną. Jis liko
si užmusztas aut pliaciaus, ant ku
rio visų keturių kampų stovi 
policijantai. Antra žmogžudystė 
buvo ant priemiesezio už upės 
Dauguvos: czia tapo užmusztas 
koksai nepažįstamas vyriszkis. 
Iki sziol policija nesurado nė jokio 
žmogžudžių pėdsako.

Nauji prekmeczlai.
Wilniau8 gubernatoriaus įrėd- 

nė nusprendė: daleisti miestelyj 
Krasna, Wilniaus pav., įrengti 
turgdienius kiekvieną panedėlį 
įr teiposgi tris jomarkus per me
tą: 2 dieną AVasario, 23 Balan
džio ir 6 dieną Rugpjuczio.

Miestelyj Ziupranuose, Asz- 
menų pavieczio, daleista laikyti 
prekmeczius pirmą panedėlį kiek
vieno mėnesio.

Nuo senowybes tirinėtojų 
suslwažiawimo Rygoj.
Ant mokslinczių susirinkimo, 

25 d. ( Rugpjuczio, p. Krueger 
skaitė savo darbą: Apie įtekmę 
maskolių ant latvių; p. Krueger 
ant kiekvieno žingsnio patinka į- 
tekmę maskolių ant latvių; lat- 
viszkoj kalboj atranda jisai dau
gybę žodžių paimtų nuo masko
lių. Kad krikszczionybę latviai 
paėmę nuo maskolių, rodo, pagal 
darbą p. Kruegero, szitie žo
džiai latviszkoj kalboj: bažnica, 
zvanyt, krust (kryžius), gavėt 
ir t.t, Prof. Uspenskis prieszta- 
ravo slidiems isz vadžioj imam s p. 
Kruegero.

Toliaus, p. Berzinis skaitė savo 
darbą: Apie rinkimą latviszkų 
žmonių dainų. Daugiausiai jų su
rinko Bielenstein, nes apie <5000 
dainų. Terp latvių rinkėjų atsira
do ir toki paszlemėkai, kaip Spro
gis ir Treulands, kurie norėdami 
maskoliams pasigerinti, atspaudi- 
no latviszkag dainas maskolisz- 
koms literoms.

Ant susirinkimo 26 Rugpjuczio 
buvo skaityti szitie darbai apie 
musų giminės senovybę: Warsza- 
vos profesoriaus Mieržynski, 
Apie aržuolą “Romove”; Dras 
Bielenstein, Apie vertę žmonių 
dainų senovybės tirinėjimuose; 
Dr-as Laxendal, Apie svarsezius 
Latvijoj XI amžyj; Anderson, 
Apie paėjimą žodžių: Kauklės, 
kuklės ir 1.1.

27 d. Rugpjuczio susivažiavi
mas likosi užbaigtas. Užrubeži- 
niai mokslincziai jau pirmiaus bu- 
ivo iszkeliavę. Karaliaucziaus 
prof. Bezzenberger užpraszė mok- 
slinczius atsilankyti į Karaliau- 
czių, kur yra daugiausiai likimų 
apie lietuvių senovybę. Ateinan
tį susirinkimą mokslincziai nuta
rė laikyti tKijevoj.

Darbinįkų reikaluose.
Kasdieną skaitome apieszimtus 

darbinįkų netekusių darbo; nė
ra tos dienos, kad kur nors ne 
butu uždaryta kokia nors dirb
tuvė. Atėjo sunkus laikai. Gir
dėt teiposgi, kad kaip kur, ati
darant dirbtuvę, darbo užveizė- 
tojams įsako priimti wien ame- 
rikonis, o nepriiminėti svetimų 
ateivių. Nekarta atsitinka, kad 
darbinįkai paliauja dirbę užtatai, 
kad darbdavys priima darbinį- 
kas neprigulinezius į uniją. Tai
gi matomai tie darbinįkai ne ken- 
czia neunionistų ir isztikro nėr 
už ką jų ir kęsti, nes paliovus 
aniems barbą ant iszderėjimo ge
resnių darbo iszlygų, neunionis- 
tai užima vietą paliovusių dar
bą. Musų brolių mažai yra prie 
unijų pristojusių—todėl jų ne 
kenezia lygiai dirbtuvių savinį- 
kai, kaipo svetimų ateivių, ne
kenczia jų ir pats darbinįkai, nes 
jiems anie darbą gadina. Taigi 
atėjus dar sunkesniems laikams, 
galima tikėti, kad musų darbinį
kai, kaipo visų nekeneziami, at
sirastu sunkiausiame padėjime. 
Aut praszalinimo tos neužkantos 
lietuviai darbinįkai turi vien 
vieną kelią: raszytiesi visur prie 
darbinįkiszkų unijų ir visuose rei
kaluose eiti isz vien su darbinį- 
kais kitų tautų..

Nesykį galėjome užtėmyti, 
kad praszalinus vieną kokį dar- 
binįką prigulintį į uniją isz dirb
tuvės, szimtai darbinįkų, užsto
dami už sawo sądraugą, paliau
ja dirbę, idant tuom priversti 
fabrikantą suteikti darbą pra- 
szalintamjam. Atsitikus bedarbiai 
unijos juk szelpia savo sąnarius! 
Taigi, pagal musų nuomonę, vie- 
naitinis kelias, kurio privalo lai- 
kytiesi lietuviai darbinįkai — 
yra tai visur raszytiesi į darbi
nįkų unijos ir niekada joms ke
lio neužstoti. Wien tuom galė
sime neužkantą nuo musų pra
szalinti ir bedarbės laikuose ki
tų pagelbą įgyti.
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Isz Amerikos.
Baisus atsitikimas.

. Isz Warsaw, Ind. 8 dienai Rug
sėjo buwo ežia baisus atsitikimas. 
Susitarę apie 20 jaunų wyrų pa
sisamdė teip vvadinamą “tolly— 
ho” ir iszvvažiavvo uą miesto. Už 
miesto, nežinia kodėl, pasibaidė 
arkliai ir szoke į szalį, nustūmė 
vvežimą nuo augsztai nupilto 
vvieszkelio. Wežimas nusirito į 
gilią duobę ir puldamas apsivver- 
tė kelis syk, apaezioj gi ir vve- 
žimas ir žmonės susigrumdė į 
vvieną kruvvą. 6 wyriszkiai tapo 
užmuszti, 4 sunkiai, gal mirtinai 

• apsikulė ir keletas yra Jengvviaus 
apkultų. Wienas arklys užsimu- 
szė, kits gi teip apsikulė, kad ir 
tą reikėjo nuszauti.

Smarki audra.
Isz Boston, Mas. raszo: -Pir

mutinė audra isz Wakarinių In- 
dijų atėjo ežia 9 dienai Rugsėjo. 
Audra ir vvėtra labai smarki ir 
traukė iszilgai Naujos Anglijos 
pakranezių. Su ja traukia ir tvva- 
nai. Rhode Islande ji neiszpasa- 
kytai daug pridirbo blėdies. 
Bostone audra pasirodė apie 10 
vvalandų isz ryto. Gywentojai 
nuo pakranezių bėga vvisur į aug- 

! šztesnes vvietas. IVienas garlai- 
vvys isz Gloucester susidaužė į 

t uolas, ant kurių tapo wėtros 
užnesztas; 18 jurinįkų nuo jo 
iszgelbėjo. Mena, kad ir dau- 
giaus laiwų turėjo susidaužyti. 
’VVisos kelnorės Bostono nuoOcea- 
no pakranezių likosi užlietos; 
ulyczios pavvirto į balas. Ant 
rytojaus audra pradėjo mažintie- 
si. Ar pražuvvo ir kiek žmonių, 
iki sziol nežinia nieko.

Žmogžudyste ant juriu.
Isz Princetoon, Mass. Jūrių pa

krantėse, netoli nuo Princetovvn, 
susidaužė italiszkas laivvas “Mon- 
te labor” prikrautas druska. 
Plaukė jis į Bostoną isz Trapani. 
7 jurinįkai prigėrė, 6 iszsigelbėjo; 
trisgi, o tame ir laivvo kapitonu, 
rado ant laivvo, matomai užsmaug
tus. Iszsigelbėjusiejie pasakoja, 
kad tie trys pats nusižudė, bet 
tam nieks netiki. Gal būt, kad 
jurinįkai pakėlė maisztą ant jūrių 
ir užmuszė kapitonu ir tuos juri- 
nįkus, kurie prie maiszto prisi
dėti nenorėjo ir stojo už kapitonu.

Žemes drebėjimas.
Isz St Louis, Mo. raszo, kad 

10 dieną Rugsėjo szių metų, a- 
pie 5| vvalandą isz jyto, Grand 
Tovvere, III. jautėsi žemės dre
bėjimas, kurisai traukėsi per pu
sę minutos ir traukė pietų link. 
Teiposgi pranesza, kad žemės 
drebėjimas" davvėsi jausti ir apie 
Paducah, Ky ir Memphis, Ten. 
Drebėjimas wienok wisur buwo 
silpnas, blėdies ne padarė, tik isz- 
gazdino žmonis ir gy vvulius. v,

T Kalnakasiai Dės Moines, la. 
apskriezio apgarsino sztraiką nuo 
1 d. Spalių mėnesio.

Madisone, III. likosi užda
rytos geležinkelio vvagonų dirb- 

‘ tuvvės; per tai daug darbinįkų 
I ne teko darbo.

• Philadelphia, Pa. Dirbtuvvė 
dėžuczių ir etikėtų “Lockvvood 
Manufacturing Co” nusibankruti- 
no ir likosi uždaryta.

T Nevv Yorke 500 darbinįkų, 
dirbanezių prie statymo namų 
ant krautuvvės “Siegel Cooper & 
Co”, pakėlė sztraiką užtatai, kad 
koutraktorius priėmė prie akme 
nų skaldymo darbioįkus nepri- 
gulinczius į uniją.

5 Elvvood Pa. Bletinyczia 
“American”, kuri gana ilgai bu
vvo uždaryta, dabar isz dalies 
wėl pradeda dirbti. Apie 1000 
darbinįkų gauna ežia darbą, tik 
užmokesnis darbinįkų bus ma
žesnis negu pirma buvvo.

T Isz Nevv, Haven, Conn. Dirb
tuvvė kalioszų Candee & Co., nuo 
10 dienos Rugsėjo, vvėl pradėjo 
darbą. Pirmą dieną gavvo darbą 
1200 darbinįkų, ant rytojaus pri
ėmė dar 100. Užvveizėtojai dirb- 
tuvvės pasakoja, kad darbo už 
teks ant ilgų laikų.

5 Isz Nashville, Mo. Dirbtu
vvė, Neshville Cattin Mills” likosi 
ant 6 nędėlių uždaryta. Priežastis 
nždarymo, kaip pasakoja, yra 
brangumas bovvelnos(medvvilnės). 
Jau nuo tūlo laiko darbą tose 
dirbtuvvėsė mažino. Dabar, už
darius jas vvisai, 1000 darbinįkų 
ne teko darbo.

5 Chicagoj, pereitą panedėlį 
anksti atsidarė Mc-Cormicko, 
žemdarbystės maszinų dirbtuvvė 
ant 26 tos ui. ir IVestern, į kurią 
tapo priimta 800 darbinįkų. Jei
gu laikai pasitaisys, priims ir 
daugiaus, nes pjrma dirbo joje 
isz vviso 2500 vvyrų. Minėtadirb
tuvvė stovvėjo uždaryta vvisą mė
nesį.

5 Edinburge, Skotlandijoj, su
sirinko reprezentantai darbinį- 
kiszkų organizacijų vvisos Didėsės 
Britanijos. Iki sziol jie užgyrė 
reikalauti 8 vvalandų darbo ant 
dienos ir geresnio apsaugojimo 
gyvvasties darbinįkų dirbanezių 
kastynėse; teiposgi žemę, kasty- 
nes, geležinkelius ir kitokias i- 
rednes padaryti savvasczia tautos, 
o ne vvienstovvių žmonių arba kom
panijų. Ant to susirinkimo buvvo 
ir delegatai Amerikos darbinįkų 
federatijos.

5 Dokų darbinįkai (dirbanti 
prie laivvų statymo ir taisymo) 
turėjo didelį mitingą mieste Ber- 
mondsey (Anglijoj) ir nusprendė 
reikalauti užmokesnio po 8 pen
sus už kiekvvieną darbo vvalandą 
ir po vvieną szilingą, jeigu darbas 
trauksis vvirsz paprasto darbo lai
ko. Jeigu jų reikalavvymas t ne 
bus iszpildytas, jie rengiasi pa
kelti sztraiką, kuriame imtu da- 
lyvvumą apie 100,000 darbinįkų. 
prigulinezių į tą organizaciją, 
Ant to mitingo buvvo susirinkę ne 
vvien Anglijos dokų darbinįkai, 
bet ir isz kitų krasztų, nes ta or
ganizacija yra terptautiszka, taigi 
kad į ją priguli vvisų krasztų do
kų darbinįkai.

5 Pittsburg, Pa. Darbai eina 
ežia labai prastai: nežinia kokia 
politiszka partija paims vvirszų 
ant ateinanezių rinkimų pikeziau- 
siai atsiliepia ant darbo ne tik 
ežia, bet ir po vvisus Amerikos 
plotus. Fabrikantai, nežinodami 
kas po rinkimų atsitiks, mažina 
darbą. Pittsburge tris ketvvirtos 
dalys vvisų plieno ir stiklo dirbtu
vvių sustojo; sumažėjo darbai 
kokso dirbtuvvėsė ir anglių kas
tynėse jabelnai darbinįkai atsira
do dar sunkesniame padėjime 
neng tai buwo 1893 m. Connel- 
svilles apskrityj 1000 kokso dirb
tuvvių, teiposgi plieno ir geležies 
dirbtuvvės Carnegie sustojo. Pe
reitą nedėlią paliovvė dirbusios lie- 
jinyczios Duąuesne, kuriose dirbo 
2500 darbinįkų. Edgaro Thomso- 
no dirbtuvvės Braddocke, kuriose 
dirbo apie 5000 darbinįkų,teipos
gi paliovvė darbą. Prekė geležies 
ir plieno teip sumažėjo, kaip nie
kada dar nebuvvo, Deszimtys 
tukstanezių darbinįkų neturi dar
bo.

Bjaurus užpuolimas už 
mergą.

Isz Aldeu, Pa. raszo: broliai 
Jonas ir Andrius Jablonskiai, 
lenkai, ant ulyczios užpuolė tei
posgi ant lenko Motiejaus Zas- 
tavvos ir jį sunkiai su peiliais su
badė. Nekentė mat Zastavvos už 
tai, kad tas jų mergą pavveržė. 
Subadytąjį reikėjo gabenti į Ii- 
gonbutį; užpuolikus gi suareszta- 
vvo. Sudžia nusiuntė juos į ^Vil
kes Barres kalėjimą, kur turės 
gana laiko mąstyti apie szirdį 
apleidusios juos merginos.

Svvieto Pabaiga.
Turtingas farmerisGouche,netoli 

St Joseph, Mo. pranaszauja pabai
gą svvieto ant 1 dienos Spalių szių 
metų. IVisus pinigus, kokius tu
ri, isz vviso apie 50000 dol., už
kasė kur ten į žemę, tikėdamas, 
kad ir tie bus jam reikalingi ant 
nusipirkimo farmos ant ano svvie
to. Jo draugai ir giminės tiki, 
kad jis įgavvęs proto sumaiszimą.

•Nevv Yorke yra dabar jau
na ir graži mergina, kuri, teip sa
kant, ryja adatas,arba tiesiog kai- 
szioja jas į kūną. Mergina ta yra 
—Malvvina Marford; ji iki sziol 
prarijo apie 800 adatų; ant iszė- 
mimo jų daktarai turėjo ant jos 
atlikti iki sziol szimtą aperacijų 
(pjaustimų kūno).Dabar daktaras 
Burovvs, su pagelba Roentgeno 
szvviesos nuėmė fotografiszką pa- 
vveikslą deszinio peties ir pasiro
dė, kad jame, mėsose,yra įsismei
gusių 30 adatų. Iszėmė 6 adatas; 
kitos dar likosi.

t 6 apsiginklavvę indijoniecziai 
užpuolė ant agencijos Big Juns 
Croping Okla. Stengėsi jie ap
imti agenciją ir iszplėszti. Pa
leido apie 100 szuvvių, bet agen
tas Gillion, nors paszautas, karsz- 
tai gynėsi. Ant szuvvių subėgo 
aplinkiniai gyvventojai ir leidosi 
vvytiesi pasitraukusius indijonie- 
czius; pavvijo juos ir suėmė; atsi- 
vvedė ties agencija ir ežia vvisus, 
pagal savvosudą, suszaudė. 

C
t Wėtra, ir audra, kuri siautė 

Atlantiko pakrantėse, sžtetuose 
Connectikute ir Massachusetse, 
siautė pirma ant salos Kubos ir 
ant kitų meksikoniszkų jūrių 
salų. Ant salos Trinidad perkū
nas užmuszė dwi žmogystas, o 
užgavvo tris. Telegrafų dratai 
likosi sutraukyti. Wietoje Cent
ral, 22 kareivviai likosi perkūno 
užgauti.

t Angliszkas laikrasztis 
“Times” parodo, kad szį metą į 
Angliją atgabenta daugiaus kaip 
kitais metais kvvieczių ir kitokių 
grudų isz Amerikos. Priežastį to 
atranda, kad szį metą Australi
joj buvvo labai mažas užaugimas 
ir per tai ta angliszka vvaldyba 
neturi vvisai javvų ant iszvvežimo 
į kitus krasztus.

t Kokia tai turtinga ameriko- 
nietė, netoli Nevv Yorko nupirko 
didelius žemės plotus, ant kurių 
nori įrengti szunims kupinės. 
VVienam architektui pavvedė pa
dirbti plianą. Labai žingeidu bu
tų žinoti, kiek ta turtinga ameri- 
konietė įtaisė naudingų žmoni
jai įrėdnių?

t Randas Mexiko republikos 
paskyrė vvienai japoniszkai kom
panijai 300000 akrų geros, wai- 
singos žemės. Kompanija apsiima 
ant tų plotų įrengti japonieczių 
kolionijas.

t Pereitą nedelią buvvo Suvvie- 
nytose Wieszpatystėse Sziarinės 
Amerikos 315 nusibankrutimų; 
tą paezią nedėlią pereitų metų 
buvvo ežia jų tik 187. Kanadoj 
nusibankrutinimų buvvo 47.

Isz darbo lauko.
T Buffallo, N. Y. Kaip ki

tuose miestuose, teip ir Buffaloj 
daugel dirbtuvvių likosi uždarytų 
isz baimės priesz ateinanezius 
rinkimus.

* ISZ 
Lietuwiszhu dirvvu

AMERIK0.

Dar Apie Tčwynės Mylėto 
jų Draugystę.

Užtėmiję tūlo musų garbaus tė- 
vvinainio užmanymą, paduotą 
“Vienybe,”, kuris parodo kelią, 
kuriuomi eidami lengvvai galė- 
tume tėwinainiu8 suszelpti ir 
prisidėti prie jų apszvvietimo, 
apsvvarste tą užmanymą mes su- 
tvvėrėme musų miestelyj “Tėvvy
nės Mylėtojų Draugystę” ir su
dėję $3 nusiuntėme “Susivv.” ka- 
sieriui,pabaigoje Rugpjuczio men. 
Turime vviltį, kad musų uždėta 
draugystė didįsis ir atnesz tėvvy- 
nei naudą ir po draug atsiszaukia- 
me į vvisus musų brolius gyvve- 
nanezius Suvvienytose Walstijose, 
idant atkreiptų sawo atydą ant 
szio užmanymo teip didei naudin
go, tikime, kad ir musų tevvynisz- 
ki laikraszcziai neužmerks savvo 
akių ir padės mums pastatyti ant 
tikro pamato “Tėvvynės Mylėtojų 
Draugystę”.... Tik liūdna, kad 
tūli mus broliukai, vvietoj sustip
rinti silpną užmanymą, vvietoj 
parodyti silpnybes, vvieton taisy
ti, griauja ir niekina vvisą tą už
manymą. Tikimės vvienok, kad 
tasai užmanymas neiszirs, kad 
neatsiras nė vvienas turintis ki- 
birksztį tėvvynės meilės, kuris 
gailėtųsi aukauti penkcentį ant 
mėnesio ant tėvvynės labo G.

5 centai ant mėnesio ne daug, 
bet jeigu kiekvvienas Amerikos 
lietuvvys po tiek aukautu, susi
rinkti mažiausiai 100000 dol. 
Su tiek pinįgų ant metų galima 
jau būt isztikro drąsiai pradėti 
darbą ant apszvvietimo lietuvvių. 
Kol vvienok tų 100000 dol. nėra, 
galima tik geisti, kad jie kokiu 
nors budu atsirastu. Užmany
mas apie įstengimą “Tėvvynės 
Mylėtojų draugystes” rodosi su
krutino lietuvvius, kad tik ta dwa- 
sia neužmigtų. Su pora dolia- 
rų, koki iki sziol surinkti, žino
ma, nieko svvarbaus atlikti ne 
galima. Tikime vvienok, kad ant 
tų nepasibaigs. Taigi mes vvien 
raginti galime tvverti ' kuopas 
“Tėvvynės Mylėtojų Draugystės”.

Isz Ansonija, Conn.
Prie statymo ežia isz akmens 

naujos katalikiszkos bažnyczios 
patiko nelaimė musų tautietį, 
Antaną Kirsuicką. Jis, stovvėda- 
mas augsztai, traukė ant muro 
prie vvirvvės pririsztą akmenį; 
vvirvvės mat butą nedrūtos; ji 
nutruko, o a. a. Kirsnickas puolė 
nuo muro žemyn ir mirtinai ap
sidaužė. Susilaužė szonkaulius, 
kojas, ranką gi sulaužė keliose 
vvietose. Nupuolęs iszbuvvo dar 
gyvvas pusę vvalandos; pasimirė 
cziajau prie statomos bažny
czios. Kūną parvvežė namon; ant 
rytojaus gi nuvvežė į vvietą amži 
no atilsio. Antanas Kirsnickas 
buvvo 38 metų amžiaus: paliko 
Lietuvvoje paezią ir penketą vvai- 
kų. Paėjo jis isz Suvvalkų gub. 
Kalvvarijos paw. Simno vvaitys- 
tos, Komisoruvvkos kaimo. Norė
jo jis, padirbęs dar pusę metų, 
grįžti į tėvvynę, bet ežia atrado 
sawo amžiną tėvvynę.

Waterburio lietu wiszkos 
moterėlės.

Kuom, bet savvo moterėlėms 
VVaterburio lietuvviai negal gėrė 
tiesi- Neperdaugiausiai ten yra 
lietuvvių, o ir tame mažame pul- 
kelyj atsižymėjo į urną laika dvvi 
moterėlės, kurioš ir kitų garbę 
suterszė.

Apie vvieną raszo “Rytas”. Ko
kia tai Simanakevvyczienė, norė
dama iszsiliuosuoti nuo savvo vvy- 
ro akių, pasistengė jį pirma į ka
linį pasodyti, o paskui rengėsi 
mat su kitu lietuvviu dumti į Nevv 
Yorką. Ta moterėlė turi ir 6 
vvaikų: taigi nežinia, ar tuos no
rėjo ant DievvoApvveizdos palikti, 
ar su sawim paimti. Ta vvienok

Ką ženklina linosas pinĮ- 
gų muszimas 16 

priesz 1.
Kadangi daugeliui musų brolių 

szitas klausymas yra mažai su
prantamas, todėl asz pasirengiau 
nors trumpai apie tą praneszti 
per “Lietuvą”. Cidabrinisdolie- 
ris svveria szeszioliką syk tiek, 
kiek aukso dolieris, tai yra žen
klinimas muszimo cidabro pinįgų 
16 priesz 1.

Liuosas muszimas cidabro žen
klina, kad paėmus szmotą cida
bro ir atneszus jį į pinįgų muszi- 
nyczią,tur būt iszmusztas ant do- 
lierių kasztais Suvvienytų Walsti- 
jų rando, be jokio užmokėjimo 
už iszmuszimą. Savvinįkas ci
dabro nereikalauja už tą darbą 
nieko mokėti. Neaprubežiuotas 
muszimas cidabro ženklina, kad 
vvisas cidabras Amerikos arba 
svvetimų krasztų, gabentas į pinį
gų muszinyczią tur būt atmusz- 
tas ant dolierių, ant pareikalavvi- 
mo savvinįko to cidabro. Bet 
kad prekė buvvo rando paskirta 
16 uncijų cidabro, taigi jis turi 
tiek vvertės, kiek wiena uncija

bjaurų savvo vvaikamsduodanti pa- 
vveikslą motina, kaip sako “Ry
tas”, ėsanti lenkė.

Antra atsižymėjusi lietuvviszka 
moterėlė—yra tai pati Segevvy- 
cziaus. Apie tą buvvo pereitame 
“Lietuvos” numeryje ir atsiszau- 
kimas jos wyro. Ta iszdumė su 
kokiu ten Naujoku. Kad teip mu
sų moterėlės galėtu kuom naudin
gu atsižymėti, ko tai reiktu! 
Pagarsėjusi gi paleistu vvystėmis 
ir prekiavvymu savvo mėsos užsi
pelno vvien vvisų paniekinimą. 
Kas kaltas, kad musų moterys 
Amerikoj teip žemai nupuolė?.... 
Argi tik Jos paezios? Mums rodo
si, kad tai kaltė aplinkybių, 
kokiose lietuvviai ežia skęsta.

Nelaimės mainose.
“Laikrasztis “Saulė” paduoda, 

kad 12 Rugpjuczio, “Relance” 
mainose,likosi mirtinai sumanky
tas lietuvvys darbinįkas, Antanas 
Mieldažis. Nugabeno jį į ligonbu- 
tį ir ežia po dvviejų nedėlių nelai
mingas pasimirė. Buvvo jis dar 
jaunas, vvos 20 metų amžiaus.

Pereitą utarnįko dieną “West 
Shenandoah City ’, Readingo Co. 
kastynėse likosi sunkiai gazų ap
deginti: pagelbinįkas iajerbosio 
Frank Levvis, Petras Zubavvyczius 
ir Romakys. Zubavvyczią nugabe
no į Ashlando gydinyczią, kiti gi 
du gydosi namiejie.

Lietuwių Republikonų 
mitingas.

Pereitos nedėlios dieną, Chica- 
gos lietuvviai republikonai laikė 
mitingą Pulaskio halėje. Sąnariai 
republikoniszko kliubo susirinko 
apie 6 vvalandą halėje ant kertės 
Wood ir 22 ui. Isz ežia isztraukė 
su muzika Pulaskio halės linkon. 
Beeinant vvienok turėjo vvietą 
liūdnas atsitikimas, kurisai be- 
reikalo gal tik dar labiaus padi
dinti nesutikimą terp lenkų ir 
lietuvvių: ant einsnezių lietuvvių 
užpuolė, be jokios priežastės, len
kai. Prasidėjo musztynės, kuriose 
lietuvviai: Jaksztas ir Kunca liko- 
si’gana skaudžiai sumuszti; rei
kėjo juos vvesti į areziausią ap- 
tieką, kur gydytojas apžiurėjo ir 
apriszo jų sužeidimus. Atsiliuosa- 
vvus nuo užpuolikų, lietuvviai nu
traukė jau toliaus į Pulaskio halę, 
kurtuojaus ir prasidėjo mitingas. 
Prezidentu likosi iszrinktas W. 
Zacharevvyczius, sekretoriumi—J. 
Zicharevvyczius. Pirmiausiai kal
bėjo kalbėtojai angliszkoj kalboj. 
Pirmas atsiliepė miesto statisti- 
kierius, p. Eugenius Seegers,. po- 
tam Sonenfield ir advvokatas 
Max Kasmar. Lietuvviszka) kal
bėjo: Masionis, Palionis ir Jo
naitis. Susirinkę ant mitingo 
lietuvviai ant ateinanezių rinki
mų ant prezidento Suvvienytų 
Walstijų Sziaurinės Amerikos 
balsuos už McKinley’ą.

aukso. Tokiu budu cidabrinis ir 
auksinis dolieris bus tos paezios 
vvertės priesz iszmuszimą, kaip ir 
po iszmuszimui ant pinįgų. Tas 
parodo, kad wertė dolierio vvis 
bus vvienokia, taigi teip auksinis, 
kaip ir cidabrinis dolieris bus 
vvertės 100 centų.

Bet paskutiniuose metuose ci
dabras nustojo savvo vvertės, 
teip kad dabar prekyboje, vvietoj 
būti 16 priesz 1,cidabras nupuo
lė ant 31 priesz 1, taigi wiena 
uncija aukso tiek vverta, kiek 
31 cidabro, vvietoj ką buvvo 16 
uncijų cidabro ant vvienos unci
jos aukso: sziądien vvieną uncija 
aukso vverta 31 unciją cidabro. 
Cidabras tokiu budu yra vvertas 
ant aukso tiktai pusę to,ką buvvo 
pirmiaus. Per tai cidabrinis do
lieris, ant kurio yra rando pe- 
czėtis, eina už daugiaus vvertės, 
kaip isztikro yra vvertas, teip 
kaip ir popierinis dolieris eina až 
daugiaus neng vverta popiera, ant 
kurios yra atmusztas. Kreditas gi 
rando liekti užpakalyj vvertės ci- 
dabrinio dolierio, teip kaip ir po
pierinio dolierio. Tokiu budu Su
vvienytų Walstijų randas skolina 
nuo kiekvvieno turinezio kiszia- 
niuj amerikoniszką dolierį, bet 
teip, kad jisai galėtu užmokėti 
100 centų skolos su 53 centais 
vvertės cidabro. Bet kreditas ran
do ne yra užpakalyj cidabro neat- 
muszto ant pinigų, tai yra kada 
dar jisai yra szmote, kada isz t© 
szmoto nepadirbti pinįgai. Tai gi 
cidabras szmote gal būt maino
mas ant ko kito, bet tik ant tiek, 
kiek jis isztikro yra vvertas.

Pertai liuosas neaprubežiuotas 
muszimas sidabro 16 priesz 1 
vvertės ženklina, kad randas Su
vvienytų Walstijų, vvietoj užstaty
mo kredito ant užlaikymo apru- 
bežiuoto muszimo cidabro, suly
ginant j»u auksu, tur užstatyti sa
vvo kreditą ant užlaikymo neap- 
rubežiuotos galybės cidabro, da
bar vverto tiktai 31 priesz 1, su
lyginant jį su auksu teip, idant 
vvieszpatystės kreditas tą neda- 
teklių užstotų.Tokių budu Suvvie- 
nytos VValstijos priimtų dvvigubą 
vvertę kiekvvieuos uncijos cidabro 
muszto ant pinįgų ir cidabro 
szmote, per tai dauginusi atsi- 
szaukimai su cidabru dėl iszmuszi- 
mo jo ant cidabrinių dolierių 
vvertėj 16 priesz 1: per tai tu
rinti cidabrą kitą tiek pelnytų, 
nes isz tikro cidabras szmote be- 
vveik pusę tikt os vvertės teturi, 
lyginant jį su auksu. Szitiecida- 
bnniai dolieriai atmuszti neap- 
rubežiuotoj galybėj nebus vver- 
ti tiek, kaip aukso dolieris, 
kadangi kreditas rando, kurisai 
dabaiįy ra paremtas ant auksodolie- 
rio ir kreditas paremtas ant ne- 
aprubežiuoto muszimo cidabro 
tuoj aus turėtų pagadinti rando 
kreditą. Taigi cidabrinis dolieris 
tuojaus turėtų sumažėti savvo 
vvertėj ir būt maž ką daugiaus 
vvertas, kaip pusė auksinio dolie
rio. Kadangi vvisos vvieszos ir 
privvatiszkos skolos, apie kurias 
nėra pasakyta, kad tur būt apmo
kamos auksu, turėtu būt apmoka
mos szitais cidabriniais doleriais, 
kurie bus skolintojaus parokuoti 
už puse prekės,taigi pagal jų tikrą 
vvertę. Tokiu budu auksas tuo
jau isznyktų czionai,nes jis turėtų 
būt apvverstas ant apmokėjimo 
vvisok-ių obligacijų, už pirkinius 
isz kitų krasztų, kur yra auksas 
priimtas kaipo pamatas pinįgų 
muszimo, nes ten szitie cidabri- 
niai dolieriai nebus priimami. Per 
tai pasirodo, kad į kelis mėne-, 
sius Amerika žudytų $612,000 
000(??) aukso ir vvieszpatystė pa
siliktų be jokio kreditoprekystoj, 
vvisai teip,kaip dabar yra Masko- 
lijoj su jos ant cidabro paremtais 
rubliais. Blogi laikai tada turė
tu trauktis kaip ir dabar, nes per 
nustojimą kredito tukstaneziai 
dirbtuvvių turėtų nustoti dirbę. 
Per tai daugybė darbinįkų liktų 
be darbo. Pagal szio laiko pinį- 
giszką padėjimą, kol nebuvvo pa
keltas klausymas apie liuosą mu- 
szimą cidabrinių pinįgų, kas pa- * 
gimdė baugumą vvisoj 
prekystoj, Amerika buvvo, gali
ma sakyti, geriausiame padėjime. 
Tada tik blogi laikai užstojo, ka
da demokratai pasistengė atidary
ti Amerikos rubežius svvetimų 
krasztų iszdirbimams ir dėl dabar 
pakelto klausymo apie liuosą mu- 
szimą cidabrinių pinįgų.

F. P. Bradchuus.



LIETUVA.

Žmogus Nepliuszkis.
Pasakojimas

LARSO DILINGO.
(Isz Norvegiszko).

Tai geras daiktas nebūti pliuszkiu, o Tomas 
Turinei-, sūnūs savinįko firmos „Turmer ir Su
ims nebuvo pluszkiu — tas visiems buvo aisz- 
kus.

Jis buvo augszto ūgio, tvirtas, gražaus 
pabudžib ir su gražiu pakajingu weidu papuosz- 
tu geltona barzdele. Jis gražiai dėvėdavo, be 
pliuszkavimo; eisena buwo pakajinga ir tvirta; 
wieųu žodžiu sakant, jis buvo kiaurai perimtas 
nepliuszkavimu, per ką pas visus turėjo įsiti— 
kėjimą ir pagodonę.

teisybe sakant, tai ne jo buvo nuopelnas, 
nes nepliuszkawimas prigimtas jo weislei. Tė
vas jo huwo žmogus kaip, priguli, nepliuszkis, 
o jo motina tai dar labiaus buwo nepliuszkė, no
rint sziądien ir labai sunku yra rasti moteris 
nepliuszkes.

lomas pabuvojo užrubežiaus, idant ten savo 
mokslą pabaigti; bet ir ten jis nepadarė nė vienos 
durnystes, nors žinoma, kad jaunikaieziai užru- 
bežiuose didžiausias daro durnystas. Jis aplankė 
wokiszkas alutines nepakliuvęs nė į vieną stu
dentų b«rnį; jis pabuvojo angliszkuose kliu- 
buose, bet neįėjo nė sykio į beprotiszkus derė
jimus, jis pabuvojo Prancūzijos sostapilėje, bet 
nevienos vakarienės nepaakavo gražioms Vilio
klėms, savo karietose važinejanezioms ir didžiau
sius turtus kaip cukierkus ryjanezioms.

Dabar Tomas Turmer isz užrubežiaus grįžo 
atgal j savo kraszta. Jo tėvas neseniai pasimi
rė ir jis namon skubinosi, idant firmos rei
kalus į savo rankas paimti, apsivesti ir įgyti 
sūnų .reikalingą tolesnei būsenai senos firmos 
“Turmer ir Sūnūs”.

Tai buvo pradžioj Gegužio. Saulė -szvietė 
gražiai ir maloniai, bet vėjas biwo visiszkai ne
malonus ir garlaivys szokinėjo tarsi bele vaiko 
rankose.

Isz Havro nedaug keleivių buvo ir daugu
mas sawo kajutėse slėpėsi. Bet Tomas Turmer 
liko ant garlaivio lubų ir ten iszvieno galo 
j kitą nuolatai teip tvirtai žengė, kaip tiktai 
įvirtai marių vilnys daleido.

Koksai sueziužėjimas ant laipų vedanezių į 
salę dėl visų Tomasą sustabdė ; ant laipų stovėjo 
jauna mergina. Jos veidas buvo iszblyszkęs 
ir pilnas tylios nelaimės; skrybėlė į vieną gal
vos pusę nusmukusi; juoda ilga vualka susipai
niojus su posmais juodų plaukų iszilgai nugaros 
buvo nusmukusi. Ji buvo nusitvėrus už varinių 
turėklų, o jos tamsios akys rodosi praszyte pra
ūžė duoti nabagei szviežiu oru atsidvėsti.

— Ar negalėcziau asz tamistai padėti? viež- 
lybai Tomas užklausė.

— Acziu Tamistai.... Apaczioj teip duszna.
Jis apsiautė su ranka jos liemenį ir vedė, 

tikrinus ją neszė, iszilgai lubų. Užvėjoj, pagal 
—szturvalnią gritele, sto vėjo du sudedami krėslai. 

Į ežia jis atvedė ligonę ir ją ant vieno isz krės
lų pasodinęs, pats ant kito atsisėdo, nenusto
dama jos už liemeniu priturėti. Ji sėdėjo visisz- 
kai apnlpus ir galvą ant jo plaezios krutinės 
nuleidus.

. Vėjas pagavo vieną vualkos galą ir metė 
jį tiesiai jam į veidą, podraug su jos plaukais. 
Jis atsiduksėjo ir negalėjo nepajausti gahvą ap- 
sukanezio kvepėjimo, kurs ėjo nuo szilkų audek
lo ir negalėjo atskirti, kas buvo szilkai, o kas 
juodi plaukai už szilką ne storesnį.

Ranka jaunikaiezio dreptvlėjo, o szirdis teip 
urnai pradėjo musztiesi, tarsi isz krutinės isz 
szokti norėjo; ant laimės, krūtinė tvirta buvo.

Tuom tarpu mergaitė atsigavo ir galvą pa
kėlus, jam į akis pažiurėjo ta pažiūra, kurioj 
maiszėsi vaikiszkas noras pasiausti, podraug su 
nedrąsumu.

— Tamista isztikro misliji, jog asz baisiai 
narsi? prakalbėjo ji.

— Narsi?
— Teip, teip.... Isz mano pusės tai visisz- 

kai negražu pasilikti teip.... su svetimu žmo
gumi.

— Mano pravardė Tomas Turmer, atsire- 
komendavo jaunikaitis.

— O asz — Berta Geihart. Bet isz to dar 
neiszpuola, kad mes galėtumėm teip prieteliszkai 
sėdėti....

Su tais žodžiais ana nusijuokė ir atsitiesti pa
mėgino, bet naujas garlaivio szuolis wėl atgal 
ant plaezios Tomaso krutinės ją atmetė.

— Matai tamista! pasakė szis paskutinis.
— Bet szis padėjimas....
— Wisiszkai isztesintas, poniut!
— Kaip tai?
— Teip, atsakė jis, — yra du atsitikimai, 

kada jauna mergina turi tiesą ant jaunikaiezio 
krutinės ilsėtiesi, o jis—jos liemenį apimti.

— Ir tai?... paklausė ji juokdamasi.
— Atsitikus jūrių ligai.... _
— Ir ant baliaus esant? spėjo ana.
— Teip.
— Abiejuose atsitikimuose svarbiausia prie

žastis — galvos apsisukimas, nutarė mergaitė.
— Tamista teip misliji?
— Tikrai teip. Galva svaigsta laike valco ir 

ant jūrių vilnių....
—*• Kada galva svaigsta, užtėmyjo Tomas, 

tai. gerai turėti keno nors ranką, ant atsirėmimo.
Ji su energija sukrutėjo ir tuom sykiu sta- 

cziai atsisėdo.
— Yra žmonės, kuriems ant viso svieto nėra 

parimtos! ji prakalbėjo ir tamsus debesėlis ap
niaukė jos gražų veidelį.

— Ar gi tamsta vienut-viena? paklausė jis 
su jautrumu.

— Wisiszkai viena. Mano tėvutis pasimirė, 
kada asz dar visiszkai mažutė buvau; mano gi4 
motina — metai atgal.

— Ir dabar?
— Dabar asz buvau Prancūzijoj iszsimoky- 

ti prancuziszkos kalbos, ir grįžtu į savo krasztą 
mokyti mergaites tos kalbos ir turiu gerą viltį....

Atėjo tarnas ir pasakė, jog paduoda valgį ir 
Berta ant rankos Tomaso Turmero atsiremdama, 
į solioną nusidavė. Dyvinas daiktas, jog isz 
rankų Tomaso pražuvo paprastas tvirtumas ir 
jos wis tebdrebėjo. *

Užstojo vakaras. Garlaivys įėjo ('pertekąs, 
kame vėjo nebuvo, ir ėjo pryszakin pakajingai. 
Už tai gi pas Tomasą Turmer prapuolė jo paka- 
j i ilgumas ir jis nuolatai mėtėsi ant lovos savo ka
jutėj. Ant galo jis užmigo, bet ir miegodama jis 
jautė nepaprastą daiktą: jam sunku buvo kvapą 
atgauti ir jis gangreit duste duso; rodėsi, jog 
kvepianti voalka jo veidą pridengė ir jis negalėjo 
žinoti—ar tai tiulis buvo, ar plaukų posmai....

Daugybė žmonių laukė ant kraszto garlaivio 
prie jo prisiartinanezio. Terp wisų labiausiai buvo 
znaimi naszlė Turmer, juodomis drapanomis ap
sitaisiusi nuo galvos iki kojų, su karoliais isz ak
meninių anglių ir su tokioms pat kvietkoms ant 
savo skrybėlės, tviskančiais saulės spinduliuose.

Tomas ant kranto iszszoko ir skubiai prie jos 
prisiartino. Ji pasilenkė ir apkabino jį, o potam 
jos pažiūra permieravo wisą jo augalotą paveik
slą. Tame laike jos juodos akys iszrodė kaip du 
karolėliai isz akmeninių anglių.

Berta prie jų nedrąsiai prisiartino ir pratarė:
— Sudiev, pous Turmer. Dėkui tamistai už 

Tamstos pagelbą dėl manęs!
Jaunikaitis atrekornendavojo ją motinai ir 

naszlė pajudino sawo akmeninių anglių kvietko- 
mis ant skrybėlės.

— Dovanokit, jog asz atsitolinsiu ant minu- 
tos, idant apie daiktus pasirūpinti, pasakė Tomas. 
— Gal būt tamista daleisi man pasirūpinti ir a- 
pie tamstos daiktus? pridūrė ant mergaitės atsi
yrė žd a ms.O <

— Jus, pons Turmer, labai maloningi, ji pra
kalbėjo, ir jis aut garlaivio pasiskubino.

— Ar gi tai tamistos nieks nesutinka? už 
klausė naszlė.

— Ak, ne. Nėr kam manės sutikti. Wisos 
mano giminės iszmirė....

— Kur gi tamista apsistosi?
— Pas vieną senelę, kuri ant gyvenimo pas 

save įleidžia moteris, atsakė ji.
Poni Turmer atsigręžė ir žiurėjo ant sawo sū

naus ant garlaivio lubų stovinezio.'
— Kaip tamista turi savo sūnų mylėti! pra

kalbėjo mergaitė.
Naszlė susiraukė.
— Teip, žinomas daiktas, atsakė ji szaltoi.
— Ir jis ant to užsipelno: jis toks narsus, gra

žus, geras — ar ne teip?
Naszlės akys apsistojo ant mergaitės su noru 

kiaurai ją permatyti; bet atlapus ir aiszkus mer
gaitės veidas turėjo tokį nekaltą iružszirdies grie
biantį iszsižiurėjimą, jog rusta poni atsileido ir 
vos užmatomas szyptelėjims perbėgo per jos 
veidą. Tuom tarpu Tomas sugrįžo.

— Ar tamistai karietos nepasamdyti? — už
klausė jis Bertą. Į kur tamista važiuoji?

Ji davė adresą. Naszlė tuom tarpu slankiojo 
savo karolius ir netikėtai pratarė.

— Gal būt. .. .gal būt, poni Geihart suteiks 
mums linksmumą važiuoti su mumis? Juk gi 
tai pakelėj.

Tomas uusidžiuges atsigręžė ant savo moti
nos. Toks pasižeminimas isz jos pusės buvo daik
tu visiszkai netikėtu. Pati naszlė Turmer rodėsi 
sujudinta sawo maloningumu ir toliaus žeidė juo
dais karoliais.

Buvo paduota karieta Turmerų. Tai buvo 
dideli ir stipri karieta su juodais arkliais, kuriais 
vaznycziojo kuczeris su juodu apsirėdymu.

— Niekados netikėjau, kad mano į sosto pilį 
įvažiavimas bus teip labai puikiu! atlapiai sakė 
Berta važiuojant. — Szis vežimas yra kopuikiau- 
sias, bet man iszrodo, jog jis perpuikus kaip dėl 
manęs. Asz n’esmii prie tokio pripratinta.

Karieta ridėjo, o Berta cziauszkėjo ir poni 
Turmer jos klausė kaipo vaiko su pusiautinai pa
sigailėtinu szypsojimu. Tomas tyloms sėdėjo ir už- 
simislijęs suko savo szviesią barzdele, nes kurgi 
tokiam rustam jaunikaieziui užsiimti buvo 
cziauszkėjimu mergaitės!

Apsistojo ties Bertos kvatiera. Isz lango pa
sirodė nudžiugęs gaspadi nes veidas, o už jos vėl 
kyszojo keletas veidų moterių mokintojų ten ap
sigyvenusių.

Tuom tarpu Tomas padėjo mergaitei isz ka
rietos iszeiti.

— Szirdingai dėkinga esmu už tamistos ma
lonumą! atsiliepė Berta į naszlę Turmer.... 
Ar bus.... ar bus man galima tomistą atlankyti?

— Szirdingai praszau, mielas vaikuti! atsa
kė ta — Ryt nedėlia. Ateikit tiesiog be ceremoni
jos pas mus ant pietų.

— Dėkui tamistai! Labai noriai ateisiu.... 
Isztikro tamista perdaug dėl manės gera! Iki 
pasimatimui, pons Turmer!

Jis ant atsisveikinimo suspaudė jos ranką ir 
pajuto, jog jo ranka vėl drebėjo. Isz tikro—tai 
tur būt kokia liga kelionėj įgauta! Ar bent ne 
sziltinė. Teip lengva ant tų garlaivių sziltine su
griebti !....

Turmeru namai buvo tai sena ant dvejų lu
bų trioba. Kontoras buvo apaczioj, o szeimyna 
gyvena ant antrų lubų.

(Toliaus bus)

Isz wisur.
|| Dorpate, Estijoj, ant pareng

to žmonių pasilinksminimo atsi
tiko nelaimė. Szaudant isz ka- 
nuolės, plyszo kanuolė, skeliau- 
dros sužeidė 4 žmogystas: vie
nam nutraukė visai koją.

|| Mieste Valencijoj, Iszpanijoj, 
ant vienos ulyczios atsitiko dide
lė nelaimė: susimuszė geležinke
lio trūkis su stritkariu. Trisde- 
szimts žmonių likosi sunkiai ap
kultų, o isz toskaitliaus 19 turės 
nuo apkulimų mirti.

U Persitikrino, kad Rytinėse 
Siberijos pakrantėse, Ramiojo 
Oceano vandenyj, randasi žem- 
cziugas. įtakoj upės Selendža szį 
metą bandė jį graibyti ir persiti
krino, kad ežia pagautas žemeziu- 
gas yra labai geras ir labai bran
gios veislės.

|| Direktorius vokiszkų pre- 
kėjų draugystės (Norddeutscher 
HandelsGesellschaft),Berline Os- 
karSchu<ter 1 kos; suaieszluotas už 
prisisavinimą draugystės pinįgų. 
Laikraszcziai skaito 3 milijonus 
markių paglemžtų draugystės 
pinįgų. Mat kad griebė, tai grie
bė jau diktai!

U Angliszkose Indijose, Kadu- 
ro apskrity]. Provincijoj Myso- 
re, atrado naujas rubino kastynes 
(rubinai yra tai brangus, beveik 
teip kaip deimantai, raudoni ak
menėliai). Surasti tose kastynėse 
akmenėliai labai gražus ir bran
gus. Jieszkojimus darė randas, 
kuris dar ir nenusprendė, ar tas 
kastynes parsarodyti kokiai kom
panijai, ar paežiam pradėti kasti.

t Terp lenkiszkų ir rusiniszkų 
iszeivių atkakusių į Braziliją 
platinasi visokios ligos ir neisz- 
pasakytai daug jų mirszta. Pasi
mirusius laidoja be grabų. Badas 
teip suspaudė atkakusius atei
vius, kad daugelis isz jų, vaiksz- 
cziodami pakelėse, pamate kur 
apsistojusi vežimą, paveržiu isz 
rindų nuo arklių grudus ir teip 
maitinasi. Tuom tarpu kasdieną 
atkanka ežia vis nauji ateiviai 
ant tokio vargo.

|| Warszavoj, koksai Rontha- 
ther, ant įsakymo iždo Ministeri
jos, įrengė dabar naują prekybos 
augsztesne mokslainę. į ją įsto
ti irai ir mažai iszmoke vaikai 
nuo 9—11 metų. Dalinasi ji į že
mesnį, kurioje mokinasi mažai 
pramokę 5 metus ir į augsztesniusf 
kursus padalintus į3 metus. Pabai - 
ge tą mokslainę apturi visas tie
sas, kokias apturi baigusiejie vi
sas ‘ randavus augsztesnes 
mokslaines. Pabaigusi tą mok
slainę turi pirmutinyetą priesz 
visus kitus kandidatus 
kaslink gavimo vietų: bankose, 
akcijonierių draugystėse, randa- 
vose dirbtuvėse ir apart to dar, 
turi tiesą pastoti į: inžinierių, tech 
nologų, girinįkų, žemdarbių in
stitutus. Kaslink tie&ų atliekaut 
kareivystę, jie turės tiesas pirmo 
skyriaus.

|| Isz Miesto Emden, 
Prūsuose,raszo apie szitokį atsiti
kimą: ant geležinkelio relių, ne
toli nuo miesto, sėdėjo 8 metų 
vaikas. Pamatęs atbėgantį trūkį, 
jis norėjo pasitraukti, bet koja į- 
sprudo po szenia teip, kad jos 
niekaip isztraukti negalėjo. Per
sigandęs szaukė pagelbos, bet 
nieks jau jos suteikti negalėjo, 
nes trūkis buvo cziajau. Wienas 
isz darbinįkų auriko, kad jis gul
tų tuojaus į tarpszėnį. Waikas 
to paklausė ir trūkis perbėgo. 
Kaip gi nudžiugo su baime žiū
rinti į tą atsitikimą, kada perbė- 
bėgus traukiui, vaikas atsikėlė 
visai sveikas, bet, kaip sako, 
tik iaz baimės jis į teip ūmą laiką 
pražilo. Maszinista vedantis trū
kį ir pamatė sėdintį ant relių 
vaiką, bet kad pamatė jį isz arti, 
taigi teip urnai negalėjo jau trū
kį sustabdyti.

|| Laikrasztis “Nor-Dar” raszo 
apie szitokį atsitikimą kaime 
Karaczinar, Elizavetpoliaus pav. 
ant Kaukazo: Keletas melų ūki 
nįkai kaimo Karaczinar provo- 
josi su dvarponiais Melik Beglia- 
rovais už valdymą žemės “Prim- 
bat”. 28 d, Liepos szių metų, 
vietinis “posrednįkas ’ suszau 
kė liudinįkus, ukinįkus aplin
kinių kaimų, o su jais ir besipro- 
vojanezius. Ant tos provos uki- 
nįkai kaimo Karaczinar iszrinko 
du vyru .ir iszsiuntė juos pas 
“posrednįką”, kuriems ir įsakė bū
ti apginėjais kaimo reikalų. Pos 
redaįkas liepė liudinįkams ir ūki-- 
nįkų iszrinktiems eiti į vietinę 
armenieczių bažnyczią, kad jie 
ten liudytu po prisiega. Bet kaip 
tik visi susirinko į bažnyczią, 
dvarponis Roston—bėk Melik 
Begliarov iszsitraukė revolverį, 
ir szovė pagrecziam sze- 
szis kartus į kaimiecz'.ų iszrink- 
tuosius: vienam isz jų, Karama- 
nui Serkisijaucui pataikė 5 kartus 
ir tasai nuo paszovymų cziajau 
bažnyczioj ir pasimirė; antrą gi 
kaimieczių iszrinktajį, Ovanesi- 
jancą, paszovė ne pavojingai.

^Visokios Žinios.
• Maskolijoj koksai iszrądėjas 

pradėjo dirbdinti dabar elektrisz- 
kus szepeczius szukuoti galvą. 
Szukuojant galvą su tokiu sze- 
peczių isz plaukų szoka elektrisz- 
kos kibirksztys. Iszradėjas to pa
sakoja, kad elektriką užlaiko 
plaukus ir drutina jų szaknis, tai
gi vartojant tą szepetį žmonės 
apsisaugos nuo nuplikimo galvos.

• Gyventojų ant žemės yra isz 
viso 1500000000 žmonių. Pa
gal tikėjimus jie dalinasi sziteip: 
katalikų yra 223000000; protes- 
tonų visokių sektų 149900000: 
staeziatikių (pravoslavnų) — 
98300000; žydų — 6| milijono; 
mahometonų—105800000; brami 
nistų—207400000; budistų viso
kių sektų yra daugiausiai, nes 
430000000; stabmeldžių yra 
155000000.

« •
• Indijose auga augmuo, ku- 

risai geriausiai parodo koksai 
bus oras: pažinęs tą augmenį, be 
jokio apsirikimo, gal žinoti koks 
bus oras ir tai geriaus neng tą 
parodo barometrai. Augmenį tą 
moksliucziai vadina “Abrus pre- 
catorius nobilis”. Jausliausi ant 
visokių oro permainų yra to aug
mens lapai. Krasztai tų lapų 
dantuoti, iszkarbuoti, taigi pa
gal permainas tų karbų ir gali
ma žinoti, koks bus oras. Win- 
dobonas (Wiedniaus) profesorius 
Novak raszo, kad isz lapų to 
augmens jis visada žinojo pir
ma, kada užeis audra, kokio 
ji bus smarkumo, į kokį krasz
tą trauks ir kaip ilgai užsilaikys

• «
•f Wienas popieros fabrikantas 

Edenthale, ^Vokietijoj, norėjo 
persitikrinti į kokį laiką galima 
isz auganezio medžio, padarius 
isz jo popierą, turėti gazietos nu
merį. 7 valandą 35 min. isz ry
to, artymiausioj nuo fabriko girioj 
nukirto tris medžius ir juos par
vežė į popieros dirbtuvę, kur 
jie likosi supjaustyti į szmotelius, 
nuo tų nulupo žievę, paskui su 
tais szmoteliais atliko visą darbą, 
kokį reikia atlikti dirbant po
pierą ir paskui masa tapo įkimsz- 
ta į masziną. 9 vai. 34 min. isz 
maszinos iszėjo pirmutinis popie
ros laksztas. Taigi visas darbas 
padarymo popieros isz girioj au
gusio medžio traukėsi 1 vai. 59 
min. Paskui savinįkai dirbtuvės 
su ta popiera, drauge suliudinį 
kais ir su rejentu, paėmę keletą 
lapų popieros, nutraukė į spaus
tuvę, apie 4 viorstus nuo popie
ros dirbtuvės. Lygiai 9 vai. 
jau jų rankose buvo pirmas laik- 
raszczio numeris atmusztos ant 
tos popieros. Tokiu budu, ant pa
vertimo girioj augusio medžio 
į gazietos numarį reikėjo iszviso 
2 vai. 25 min. I

* Laikrasztis “Bankok Times” 
paduoda žinią, kaip kapitonas 
Moss, turintis Transvaaliaus re- 
publikoj aukso kastynes, sunaudo
jo bezdžionkų darbą prie aukso 
kasimo. Wieną kartą nuėjęs ap
žiūrėti kastynėse darbą, nusive
dė su savim dwi pripratintas 
bezdžionkas. Patėmyjo tuojaus, 
kad bezdžionkos pradėjo rinkti 
szmotelius kvarco, kuriame bu
vo auksas ir krovė juos į krū
vą. Tas patėmyjimas ir atvedė 
jį ant misliesiszmokinti bezdžion
kas ir sunaudoti jų darbą prie 
aukso kasimo. Dabar jo kasty
nėse dirba 24 bezdžionkos, ku
rios dirba teip jau, kaip ir žmo
nes. Kas svarbiausia, kad dabar 
kastynėse Mosso neprapuola nė- 
szmotelis auksinio kvarco. Jeigu 
ant pavirsziaus nėra ką veikti, 
bezdžionkos nusileidžia į iszkas- 
tos olas ir ten daboja karus. Žin- 
geidžiausias yra mokinimas nau
jų bezdžionkų, tas mokina senes
nės. Bezdžionkos ne daro klaidų: 
ne buvo dar atsitikimo, kad bez- 
džionka, vieton kvarco, butu 
paėmusi szmotelį kitokio akmens.

•
|| Gydytojas Depel, it z Lono 

Prancūzijoj, bandė pritaikyti szį 
metą iszrastą Roentgeno szviešą 
prie gydymo ligonių; pirmiausiai 
sunaudojo jis 1ą szviešą ant gy
dymo ligonio, kurio pilvą vė
žys ėda ir pasekmė to naujo vais
to peržengė net tą, ko tikėjosi 
gydytojas. Ligonis 50 metų 
vyriszkis, pagal nusprendimą 
gydytojų, buvo jau paskuti
nėse dienose savo gyvenimo.

Taigi ant to ligonio daktaras 
Depel ir pasikėse iszbandyti tą 
naują vaistą, nes kitoki jau nega
lėjo turėti nė jokios pasekmės. 
Pradėjo leisti tos szviesos spin
dulius ant pilvo,toj vietoj kurioje 
galima buvo užeziuopti vėžio 
įsikerėjimą; darė tą po du kartu 
ant dienos ir kiekvieną kartą po 
puse valandos. Po 8 dieną jau 
galima buvo užtėmyti page
rėjimą. Skaudėjimas sumažėjo, li
gonis paliovė lengvėjes, o kas 
svarbiausia, isztinimas vėžio 
apimtos vietos žymiai sumažėjo. 

| Gydymas dar nepasibaigė, teip 
Į kad kalbėti apie visiszką iszgy- 
dymą dar butu per anksti, bet ir 
dabar jau užtėmitinas yra page
rėjimas.

• •
* Prancūzas Rochard darė 

bandavones su paukszcziais, no
rėdamas persitikrinti kaip greitai 
visokios paukszczių veislės gal 
lėkti. Dabar laikrasztyj “Nature” 
apgarsino apie sawo isztirinėji- 
mus. Pagal jo surinktas žinias:pa
prastas karvelis į valandą atlie
ka kelią 120 angliszkųmylių (tos 
paezios yra ir Amerikoj); tėip 
vadinami pacztiniai karveliai le
kia dar greieziaus: padaro jie į 
vieną minutą 2647 metrų (2| 
viorsto su virszum). Smarki 
vėsula padaro į tą patį laiką 
1740 metrų, o smarkiu smarkiau
sia vėtra (huraganas) 2400 met
rų. Taigi pacztinis karvelis pra
lenkia ir smarkiausią vėją. Isz 
paukszczių, pacztinius karvelius 
pralenkti gal vien kregždė; kre
gždė į vieną valandą atlieka ke
lią 160 viorstų, taigi į vieną mi
nutą 2668 metrų. Isz kitų pauk
szczių: laukinės antys į valandą 
atlieka 66—72 viorstų; gervės 
ir garniai 72 viorstų; pempės 59 
viurstų; laukinės žąsys 48 v.; 
varnos 42 viorstų. Isz vabalų 
veislių greieziausiai lekia bitys: 
jos į vieną minutą padaro vieną 
viorstą, taigi į vieną adyną gal 
perlėkti 72 viorstų.

PIRMUTINIS BALIUS
Unijos Biuweju moteriszku 

drabužiu
(Cloak-makers)

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

Užpraszo Komitetas



^Vietines Žinios. Įdažinojo, kad Lepoher dirba 
Iditbtuvėj Illinois Steel Co., gy- W. SZYMfiNSKI.

4 dieną Spalių, Chicagos len- 
kiszkai—lietuviszka moteriszkų 
drabužių siuvėjų unija (Cloak 
makers union) turės savo balių; 
balius tas bus Pulaskio halėje, 
800 S. Ashland avė.

~ Namuose pn. 8575 ant Buf- 
falo avė., South Chicagoj,užside
gė Antano Daginskio alaus pat^ 
davinyczia. Blėdį ugnies padary
tą skaito į 3000 doliarų, bet kaip 
girdėt, ją wisai uždengia ugiiapi- 
nįgiai, kokius gaus Daginskis isz 
asekuravimo draugystės.

— Gyventojai nąmų pn. 97 
ant Carmelia ui. praneszė į poli- 
jos staciją prie VVest Chicago av,, 
kad trejetas waikų buvusio poli- 
cijanto, Jono Petrausko, likosi 
tėvų apleisti ir palikti sename jų 
gyvenime. Tėvai mat buwo per
siskyrė ;waikai likosi prie motinos 
—ant galo ir motina juos aplei
do. Policija pasirūpino pavalgy- 
dyti iszalkusias mažas mergai
tes ir davė žinią į Humane Socie- 
ty. Ta gal jiems geriaus užstos 
netikusius tėvus.

— 16 dieną Gegužio szių me
tų, ^Virginijai Heveley szuo isz- 
kando visai veidą. Tėvai 
patalpino mergaitę ligonbutyj. 
Daktarai Murphy, Hooper, ir 
Montgomery iszpjowė nuo blauz
dos tokį jau szmotą mėsos 
ir jį priskiepyjo wietoj isz- 
kasto weido. Wiskas pasisekė 
teip gerai, kad blauzdos mėsa vi- 
sai prigijo ir vietoj sulipinto 
vei Jo dabar vos užmatyt randas, 
bet kaip pasakoja gydytojai, ir ta
sai isznyks. Taigi mergaitė turės 
veidą isz blauzdos padirbtą.

— Pereitos Subatos naktyj, į 
krautuwę Hcrson & Co., pn. 160 
S. Water str. įsikraustė vagi- 
liai; sudaužė geležinę kasą ir ra
dę joje 67 dol. pinįgais ir 1000 
dol. popieroms, paėmė ir iszsi- 
neszdino. Kasa stovėjo žemai, 
taigi vagiliams pasirodė, kad 
galėtu būt pawojinga su ja bala
dotis—todėl užrito ją ant eleva- 
toriaus ir pasikėlė ant trecziųjų 
lubų. Ten ja pragręžę su dina
mitu iszardė. Kada aut rytojaus 
anksti susirinko tarnaujanti tos 
pardavvinyczios, pamatė, kad kasa 
prapuolė. Po ilgam jieszkojimui 
ant galo surado ant 3 lubų, bet 
sudaužytą ir tuszczią. Szale ka
sos buvo iszmėtytos visokios 
popieros,kurios vagiliams nesusi- 
gadyjo.

— Czechas Aleksander Kroila 
susitarė su dukteria mėsinįko,tei- 
teiposgi czecho, Samuelio Hruby, 
apsigyvenusio po nr. 1354 ant 
Hinman ui.; norėjo ją isz namų 
isz vogti, ant ko ta sutiko. At
važiavo ties namais su vežimu 
ir pradėjo į jį kraustyti merginos 
kraitį. Patėmyjo tą policijantas ir
jau norėjo jaunikį suimti,palaikęs 
jį už vagį, bettuom tarpu atėjo 
sūnūs mėsinįko Hruby ir pažino 
suaresztuotajį kaipo jaunikį savo 
sesers. Policijantas vienok nusi
varė Kroilą sw*wežimu ant poli
cijos stacijos. Tuom tarpu namie- 
je dažinojo tėvai merginos apie 
tą parengtą iszvogimą ir teip 
dukterį mokėjo pertikrinti, kad 
ta ant rytojaus likosi moteria 
Kutono, iszleistojo vieno cze- 
chiszko laikraszczio Nev Yorke.

— Porą metų atgal,Juozas Pi
benik laimingai gyveno su savo 
paczia Steelsborough Pa.; turėjo 
ir 9 metų sūnų. Ko gi reikėjo 
dauginus? Pas juos apsigyveno 
jų vientautis, Lepoher. Pibenik 
vienok pamatė, kad tas vientau
tis per daug patiko jo paežiai, 
todėl pasistengė jį iszvyti. 
Tas pasitraukė, bet į porą dienų 
prapuolė ir Pibeniko moteris, sū
nūs,o drauge su jais 800 dol.,bet 
pati dar mat gana gera buvo, nes 
vyrui paliko$500(musiszkės pliur
pos apie vyrą jau tiek nesirūpi
na). Pibenik visur 
jieszkojo pabėgusios savo mote
ries. Atkakęs ant galo į Chicagą

wena su jo paczia ir laiko ir tvai
ką pas sawę. Pibenik viską da- 
žinojes iszpirko warantą ir paso
dino nesurisztu. j tuuavedžius į 
dzelą.

MITINGAI.
Nedėlioj, 20 Rugsėjo, tuojaus po su

mai, salėje L. Ažuko, bus milingas 
Dr-tės “Lietuvos Sūnų“ . Ant szio mi
tingo teiksis susirinkti kuodaugiausiai 
lietuwių, kurie nor prisiraszyti prie 
Dr-tės, nes yra paskutinė nedelia pigaus 
įstojimo; jau ant kito mitingo įstoji
mas į Dr-tę bus daug brangesnis. Tei- 
pogi ir sanariai teiksis pribūti wisi, nes 
jau yra gatavvos konstitucijos, tai kiek' 
wienas jas gaus, ir iszgirs rokundą 
praeito mus draugystės baliaus.

J. Norwaiszas, prez.

Nedėlioj, 20 Rugsėjo, 6 wal. wakare, 
salėje J. Juszkos, 749 W. 22nd. str. bus 
mitingas Lietuwiszko Polit. Republ. 
Kliubo 9tos wardos, ant kurio wisus 
lietuwius szirdingai užpraszo atsilan
kyti. Komitetas.

Subatoj, 19 Rūgs. 8 walandą wakare, 
salėje F. Majausko, kerte Laurel ir 
33czios ui. bus mitingas Liet. Polit. 
Republ. Kliubo 6tos wardos, ant ku
rio wisi lietuviai szirdingai yra už- 
praszomi pribūti. P. Jonaitis, sekr.

Paaukawo Ą. Rėkliui.
Lietuviai isz Duąuesne, Pa., sudėjo 

-anAųMįzelpos nelaimingam A. Rėk
liui $6 ir prisiuntė pinįgus į “Lietuvos“ 
redakcija. Rinkimu pinigų užsiėmė: p. 
p. Steponas AVenckunas ir Benediktas 
Budrius.

Teipogi lietuviai isz Ladd, III., su
dėjo ir prisiuntė tam paežiam Rėkliui 
$4.70. Czia rinkimu pinigų užsiėmė Juo
zapas Jozavitas. Pravardžių, kurie 
kiek davė, netalpiname, nes perdaug 
mums darbo butu.

Pinįgai bus tuojaus Rėkliui priduoti.

SKAITYKITE SU AT YDA!
Nauju Knįgelė po wardu 

Rankvedis gromatu Raszymui 
jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai pamokinanti knįgelė, kaip 
raszyti gromatas visokiuose rei
kaluose į žmonis wisokių luomų: 
į gitrrines- draugus, pažįstamus, 
ponus, kunįgus, sudžias, urėd- 
nįkus ir į patį carą; teiposgi mei
lingi laiszkai jaunikaiezių į mer
ginas ir merginų į jaunikaiezius 
reikaluose susipažinimo ir apsi 
vedimo. Knįgelė turi net 155 
gromatas. Prekė jos 50 c. Norė
dami gau^i tą naudiagą knįgelę 
prisiųskite pinįgus į redakciją 
“Lietuvos” ant szitokio adreso:

A. Olszewskis
924 33rd str. Chicago, III.

— Jeigu mistini pirkt lotą, 
tai pirk jį ant Bridgeporto, arti 
lietuviszkos bažnyczios, o nesi- 
graudysi. Wisur lotai atpinga, o 
ant Bridgeporto brangsta; kitur 
rentai tuszti stovi, o ant Bridge
porto žmonės užtektinai jų ne
gauna; taigi,jeigu czia pasistatysi 
namą, visada turėsi pilną randau- 
nįkų; apsimokės ne tik tavo 
kasztai, bet ir pelną turėsi. Ne 
miegok!

PIRMAS LIETUVVISZKAS 
TEATRAS.

Pardavimas Juozapo Egipto 
prekejams.

Chteagos lietuviszka “Dovy
do Karaliaus Draugystė” rengia 
teatrą, Pulaskio halėje, 800 S. 
Ashland avė. terp 17 ir 18 ui; 
bus atgrajįta drama 7 aktuose: 
“Pardavimas Juozapo Egipto 
Prekjams”. Teatras bus atgrajį- 
tas 25tą d. Spalių (October) 1896. 
Prasidės 7tą valandą vakare; 
durys atsidarys 6i vakare. Įžen- 
ga ant teatro, 25 c. antrosios sė
dynės 35c. pryszakinės 50 c. 
Todėl užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites teipgi ir visas Drau
gystes lygiai Chicagos, kaip ir 
aplinkinių miestelių, idant teik
tųsi ant musų teatro atsilankyti.

Su guodone, Komitetas. .

GRAND OPENING!
Szioms dienoms uždėjo naują 

lietuviszką saliuaą, po nr. 584 
S. Jefeerson st. ir kertė 14thPl., 
o ant subatos ir nedėlios t. y. 19 
ir 20 dienos Rugsėjo, daro balių 
atidarymo saliuno, ant kurio už
praszo visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti, ues grajys 
puiki muzika ir bus kitos zabo- 
vos, teiposgi datirs puikaus pri
ėmimo.

Su guodone J. Petkus. (19—9)

Peczių, Lem-,

624 Blue Island Avė:
užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu,

kaipo tai;
Stalų, Szėpų, Lowų,
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
wiską pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty 
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksite viską, nė kaip kur pat- 
kokius žydus.

“LIETUVA”,
Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 

nanjaubias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvos ir viso pasvieczio.

Gromatos ant paczto.
842 Abeikis Nikolas
846 Andruszis Geo
884 Durlak Jan
900 Gajženski John
903 Gawrys Frank
908 Gnabs Carl
951 Jozapaiteis
954 Jurevicz Joseph
955 Juszczius M i kodini
972 Klioris Apolinar
990 Kriscijokaitis Francis
992 Kudis Andrzej
996 Kuryllo Mike
1001 Mankewicz F.
1013 Marintai t i J.
1041 Pamoszoj Jozap
1054 Pindoks Jan
1055 Pullak Jon
1071 Saudargas Jozef
1101 Slavas Jakob
1103 Stekvis Szebestyan
1116 Survilo Anotu

.1120 Szeputis Jurgis
1147 VVoriczko Mrs
1154 VVierdak Jozef

Naujas
Lieluwiszkas Sali imas.

balių ir vesialiju.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau «wiežla 
bawar*ka Alų. gv- 
Tiaualaa 
ir seniau 
sias A- 
rieikas, 
Wyna. 
Liklerius
ir puikiausius Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike dideliu 
sale ant mitingu,

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

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

CHICAGO, ILLINOIS.

Pajieszkojimas.
Pajiėszkau sawo brolio Janiko, 

paeinanezio isz Suwalkų rėdybos, 
Marijampolės pav.; gyveno ilga 
laika Holyoke, Mass.; Pajiesz- 
kau ir Juozo Stankevycziaus,kuris 
gyvena Chicagoj ant North Side 
ir yra muzikantu.Teiksis atsiszauk- 
ti ir priduoti savo adrisus ant 
adriso szito:

į 
Mike Janik Barncsvill, Mass.

Pajieszkau Antano Didjurgio, 
paeinanezio isz kaimo Bludžių, 
Szimkaiczių vol. Reseinu pav. 
Kauno; guo. jau 8 metai kaip 
Amerikoje. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duot žinią ant adreso szito: 

Juozas Bakutis
924 33-rdStr., Chicago, III.

Atsiszankimas.
Augustas Grieszius, gyvenan

tis Torrington’e, Conu., tegul 
atsiszaukia ant žemiaus padėto 
antraszo, paduodama P. O. box’o 
nr, nes sziaip raszyti laiszkai su
grįžo atgal. Yra svarbus reika
lai. I. Grieszius, box 113, Union 
City, Conn.

Padčkawonė.
Pp. Kelpsch, Noreiko & Co. 

Apturėjau nuoTamistų visusdaik- 
tus,už kuriuosTamistoms szirdin
gai dėkavoju. Lieku jusu kostu- 
meris ant visados. Peter Brown,
Smith Landing, N. Y.

Geriausias Saliunas 
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKJ
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
wisada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys; taigi lietuwiai ,turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi wisai arti korto 
(City Hali).__________________________ _

Daktaras M. J. Stupnickis 
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 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telėfonas:
Yards 695

PIGIAUSIAS* KROMAS 
Czebatu ir Czevveryku 

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

BALTIMORE, MD.
Per aziaia 30 dienu turiu iazpnduotie wiaua 

mano wa*Ariniua t*worna, kaip tat: Czebatua 
Czewerykua dol wyru, moterų, w*tku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai aum«žinau ju preklaa, kad 
wiaka paa mane dabar gali pirkti beweik ut pu 
ae prekes,4 Dėlto atkreipiu atyda wian aplinki
nių ir paiyatamu ir praazau ateit pamegrt, o 
peraitfkrysite kad tei pigiai niekur neraaite.gaip 
paa mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

E. ZAN1EIVSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietmviszkas kriauezius.

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

GERAI
1 ŽINOMA

’g? ’ FIRMA

California Wiae & Liqnors Co.
384 Blue Island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry- 
mų, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
raus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesnią prekią kaip ki
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti. 1

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane A ve.

ir 475 Centre Avė.. (13-12)

AP TIEKA
— 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 Czetvergais 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 
yvairioee kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

— 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, vese- 
lijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halated ui.

Nujimą puikiM FotografijM, ui tuziną tik U i 
$2.00

Antweaeliu ir kitokiu reiknhi nujima Fotogra 
fijaz kopuikiauzei. i

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dowa- 

nų knįsrą vertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no 
ri. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

Spaustuve “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir vesiailių, ir visokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa
vo locna nauja namą budavojama dabar prie pat lietuviszkos baž
nyczios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dar geriaus ir greieziaus.

A. Okzewskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda s^ifkortias ant geriausių laivų, siunezia pinįgus į 

Lietuva ir į visas dalis svieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuviszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yraapsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus sferai ir teisingai

Raszant į mus .*u kokių bent reikalu arba pinįgus siuneziant 
visada uždėkite szitokį adresą:

A. Olszewskis,
924 3»rd Street,_____________ CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money ord er”, ta 

niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, betjuo- 
jaus prisiųskite mums, “money orderį’’: siunezian gromatą registrawoti nerei
kia, prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto 
ne gaus.

Ofisas “Lietuvos’ esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo 12tos widurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Iszsiuncziame in visos miestus ir miestelius visos A* 
menkos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi
mo, MaszinasdeI drukawojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, AVargonus, Armonikas, 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 kilus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztusde! laikrodeliu .it t. t. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai. Adresawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co., 
50 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

A. S1LHA & CO.
551-555 Blue Island Avė.

kerte 18-tos ir Loonris ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir APAŪTUW0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
ezeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. .Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

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

perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus tavorus ii 
paduoda teisingas prektas, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą ta vorą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

pirksite viską pigiau kaip kitur.

Ben. Hatowskis.
527 S.Caoa ierte Jodei, Chicago, l|

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

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled’’, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant ned8 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki 16. Sidabrim 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

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

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Division St.
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieros — 

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

Gali susiszneket lenkiszkai.
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