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Į Skaitytojus.
Knįgeiė ,,Apie Žemę ir Kitus 

Svietus” jau pasibaigė. Tuom tar
pu į jos vietą perleidžiame per 
Lietuivą” trumpą apysakaite: 
“Žmogus Nepliuszkis”, kuri a- 
teinaneziame numeryje teipgi pa
sibaigs. Paskui pradėsime talpin
ti “Lietuvoje”labai naudingą rasz- 
tą,po vardu: Hygiena arba Apio 
užlaikymą sveikatos. Hygiena 
mokina žmogų kaip užlaikyti svei
katą, kaip apsisaugoti nuo viso
kių ligų ir tapti tvirtu ant kūno 
ir dvasios. Kas tą perskaitys su 
atyda, nuo pradžios iki galui, 
pataikys apsisaugoti nuo szimtų 
visokių ligų, pataikys užlaikyti 
savo sveikatą ir apsaugos kesze- 
nių nuo nereikalingų iszdavimų 
ant daktarų ir aptiekų..

Dėltogi nuo szios dienos pasi- 
skubįkite vist užsiraszyti ,,Lietu
vą”, idant gautumėt Hygieną 
nuo pat jos pradžios perskaityti, 
o perskaitę ją' įgysite daug 
naudingų pamokinimų, kasneper- 
skaitys jos pradžią, tas ir pabai
gos gerai suprast negalės. Už tai 
pasiskubįkite. Kas užsimoka už 
Lietuivą $ 2 už wisą metą isz vir- 
szaus, gauna už 50 c. knigelę 
doįvanų. red.

Tirinėjimai, apie nelaimę atsiti
kusią laike apvainikavimo cie- 
coriaus Maskvoj, pasibagė. Mask
vos policijos virszinįkas Wla- 
sovsky likosi visai iszteisintas, 
jo gi pagelbinįkas, policmeiste
ris ir jo adjutantas tapo vien 
nubarti. Pigiai mat skaito Mas- 
kolijoj gyvastį tukstanezių caro 
pavaldinių.

Isz Užmarės
Politiszkos, žinios.

į ją sumuszti ant susirėmimo lau
ko derviszai. Prisiartinę prie 
miesto EI—Hafir angliszki kanuo- 
liniai laivai pradėjo szaud^ti isz 
revolverinių kanuolių į dervi
szų tvirtinę, parengtą ant Niliaus 
kranto. Angliszkų kanuolių szu- 
iviai daug derviszų iszmuszė, o 
prieszingai, szuviai dervviszų 
ne ką anglijonėms padarė. Nak
tyj szaudymai isz abiejų pusių

Turkija. ipasii iovė. Ant rytojaus pasiro-
Konstantinopoliuj, I urkijos , dg, kad derviszai apleido EI— 

sostą pylėj, atsitiko įvėl maisztai. Į Hafirą. Muszyje likosi sužeistas 
Politiszka partija teip vadinamų dervviszų virszinįkas, emiras 
J J" ' ‘ Wad Biszara. Angliszkas garlai-

vys tuojaus nuplaukė į EI—Ha
firą ir paėmė derviszų 27 botus 
prikrautus valgio produktais. 
Nuo ežia anglijonys skubiai nu
plaukė į Dongolę ir iszsodino ka
riauną ant kranto. Anglijonys už
ėmė derviszų iždo namą. Spren
džia, kad derviszai bandys angli- 
jonis isz miesto iszvyti. Mato
mai Wad Biszara netikėjo, kad 
anglijonys isz tos szalies užpuls 
ant Dongolės, todėl jis miesto 
ir gynė.

Pradėdami karę su dervisziais, 
anglijonys garsino, kad jie norį 
užimti vien Dongolę, toliaus į 
derviszų krasztą ne trauks. Ar 
dabar tuom pasiganėdįs, žinoti 
negalima. Karė ta pradėta buvo 
vien todėl, kad iszrasti priežas
tį pasilikti Egipte. Pasitrauki-

jaunujų turkų lipina ant uly- 
czių atsiszaukimus su reikalavi
mu praszalinti nuo sosto dabar
tinį eultaną. Sultano broliai ir 
karei viszkas Konstantinopoliaus 
gubernatorius tapo suaresztuo- 
ti. Sultano rūmą serginti al- 
baniecziai pakėlė maisztą, teip 
kad reikėjo paszaukti kariauną 
atimti nuo jų ginklus; atėmė 
ginklus nuo 4 batalijonų albanie- 
czių ir praszalino juos nuo sargy
bos sultano rūmo. Suaresztuotus 
arroenieczius (jų yra keli tukstan- 
cziai) vvaldžios isziveža ant jū
rių ir kaip sako, ten skaudina. 
Azijatiszkoj Turkijoj vyėl atsiti
ko armenieczių pjowynės: mies
telyj Chin, provincijoj Khor- 
poot turkai iszpiovvė szeszis szim- 
tus ne ėmusių nė jokio daly wu- 
mo maisztuose armenieczių. Už

vėlawų naujos Filipinų republi- 
kos, kokią nori ežia maieztinįkai 
apgarsinti, jeigu iszpanijonis isz- 
vytu.

Ant salos Kubos nieko naujo 
svarbesnio neatsitiko. Maži su
sirėmimai, naikinimai plantaci
jų, suszaudymai paimtų kubieczių 
traukiasi kaip ir pirma. Jenero- 
las Weiler varu priverezia Ku
bos prekėjus imti už pilną įvėr- 
tę iszpaniszkas procentines popie- 
ras, pagal kursą neturi nez i as
pilnos vertės. Atėjus isz Iszpa- 
nijos dauginus kariaunos, jis ža
da pats traukti priesz 
lėlius. Žadėjo tą padaryti 
seniai, 
ramiai

bet iki sziol vis sėdi 
mieste Havana.

pasikė- 
jau 
sau

Isz Lietu tvos.

pa- 
ap- 
Pa-

tas visas nesiliaujanczias krik-įsz Egipto anglijonų reika-
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Maskolija.
Pereitą nedėlios dieną Masko- 

iijos valdonas ir jo moteris isz- 
wažiawo jau isz Danijos į Ang
liją. Anglijoj rengiasi vieszėti 
teiposgi dvi nedėli. Ar tas jo 
atsilankymas praszalins visus ne
sutikimus terp Anglijos ir Mas
kolijos, galima paabejoti. Jeigu 
Anglija ir nusilenktu kaip kur 
Maskolijai, tai apart nesutikimų 
terp tų vieszpatyszczių yra dar 
nesutikimai terp Anglijos ir Pran
cūzijos užvaldymą Egipto. Mas
kolija, norėdama dar atsiremti 
ant Prancūzijos, turės užtarti 
prancūzų reikalus, nes iki sziol 
isz to susidraugavimo vien Mas
kolija nauda sau traukė; Pran
cūzija dar nieko ne pelnė. Toki 
ne lygus mainai galėtu ant galo 
nusibosti Prancūzijai, o ežia Mas
kolijai reikalingi prancūzų pinį- 
gai. Maskolija rengiasi įvesti 
pas save auksinius pinįgus, o 
trūksta jai aukso, kurį nori nuo 
Prancūzijos pasiskolinti: jeigu 
Prancūzija ne duotu, Maskolija 
niekur negaus tiek, kiek ant~to 
reikia.

Susižiedavus Italijos sosto į- 
pediniui su Montenegro kunį-. 
gi.ikszczio duktere, nesutikimai 
terp Italijos ir Maskolijos pra
deda mažintiesi — mažinasi Ita
lijoj nekentimas maskolių. Pra- 
plito žinios, buk Italija norint 
net atiduoti Maskolijai savo val
dybas Afrikoj ir tokiu budu už
baigti kare su Abisinija. Už tą 
krasztą Maskolija atligintu Ita
lijai palengvinimais jr oumažini- 
^‘is muitų ant visokių iszdirbi- 
toę ir produktų gabenamų isz 
Italijos į Maskoliją. .

Kaslink suėmimo irlandieczių, 
aP>e ką raszėme pereitame “Lie- 
tuvo>' numeryje, buk jie, susita- 

su maskoliszkais nihilistais 
n(,rėj0 su dinamito bambomis 
^dabinti Anglijos karalienės 
*2e,nnyivą ir jos sveczią, Mas- 
°liszką carą, dar nežinia, ar ta- 

841 paskalas teisingas.

szczionių pjovynės Anglijos laik* 
raszcziai tiesiog kaltina Maskoli- 
ją, kuri nė pati nesistengia stab
dyti pjovynių, nedaleidžia ir ki 
toms vieszpatystėms jas stabdy
ti. “Neue freie Presse” pranesza, 
buk turkiszkas t virty nes Darda- 
neliuose peržiūri dabar koksai 
maskoliszkas jenerolas. Tuom 
mat Maskolijarodo Anglijoai, kad 
jeigu ta panorėtu su savo pajie- 
gomis stabdyti maisztus Turki
joj priesz sultano norą, Masko 
lija pastos apgineja Turkijos. 
Paszlemėkai mat už paszlemėkus 
ir užstoja.

Proivincijoj Macedonijoj susi
rėmimai terp turkiszkos kariau
nos ir pasikėlėlių atsitinka ga
na tankiai; susirėmimuose tan 
kiaušiai turkai būva pergalėti. 
Dabar skaitlingas pasikėlėlių pul
kas apstojo Szivento Dyonizijaus 
kliosztorių, į kurį pasislėpė su- 
muszta turkiszka kariauna. Ant 
salos Kretos tas pats: susirėmi
muose su pasikėlėliais turkai 
teiposgi tankiausiai liekasi su- 
muszti; pergali jie vien begink
lius kaimieczius ne imanezius da- 
lyvumo maisztuose ir tokius pa
prastai iszpjauja.

Buvo praplitusios žinios, buk 
sultanas likosi užmusztas, 
tam nesinori tikėti. Gal tas 
sitikti, bet dar ne dabar.

lavo Prancūzija. Ta pati priežas
tis, kuri priįvertė traukti j Don
golę, gal teiposgi priįversti trauk
ti ir tolimus į ividurius Afrikos; 
jeigu ne turės naudos pasitraukti 
isz Egipto, anglijonys iszras už- 
tenkanczias priežastis jame pasi
likti.

bet
at-

Rytine Afrika.
Pasirodo, kad Piet Rytinėj 

rikoj maisztai matabelių nepasi
liovė, nes susirėmimai vėl pra
sideda. Dabar ateina telegramas, 
kad angliszkas majoras Jauner, 
netoli Forto Salisbury, sumuszė 
juoduosius giminės Umtigeza. 
Juodųjų buvo 5000 žmonių; An
glijonys paveržė jų apkasus.

Derviszų kraszte atsitiko jau 
didesnis muszis terp derviszų ir 
įsiveržusių į jų krasztą anglijonų 
ir egiptijonų. Angliszka kariauna 
sumuszusi po EI—Hafir savo 
prieszus, teip greitai traukė ant 
laivų upe Niliumi, kad atkako į 
Dongolę greieziaus neng atkako

Af-

Iszpanija ir jos vvaldybos.
Iszpanijoj bijosi, kad apart 

maisztų republikoniszkos parti
jos nepasi keltu teip vadinami 
karlistai, taigi szalinįkai Don 
Carloso, Madrido kunįgaikszczio. 
Karlistai gerai susiorganizavę, 
jie nori praszalinti dabartinį 
nemetį karalių ir atiduoti val
džią Don Carlosui. Jeigu Iszpa- 
nija nužudytu Kubą arba kitę 
isz didesnių savo valdybų, kar
listai be abejonės maisztą pakel
tu. Keletos metų reikėjo pir- 
miaus, kol Iszpanijos valdžios 
pergalėjo karlistų pasikėlimą, 
kurie valdė visą Sziaurine Isz- 
paniją. Jaigu jie dabar pasikel
tu, turėdamos kariauti su pasi- 
kelusiomis savo valdybomis, 
valdžios negalėtu pasikėsyti per
galėti karlistų maisztą.

Ant salų Filipinų maisztinįkų 
pajiegos didinasi. Iszpaniszka 
kariauna turėjo su jais daugel 
susirėmimų, kuriuose daug žmo
nių isz abiejų pusių likosi už- 
musztų. Tapo ežia susektas nau
jas sukalbis priesz salų guberna 
torių, jenerolą Blanro. Susikal- 
bėtojai buvo pasirengę užimti 
miestą Manilla, užmuszti guber
natorių ir iszvaikyti iszpaniszkus 
urėdnįkus. Apie 100 sąnarių to 
sukalbto suėmė. Pasakoja, buk 
maisztą priesz iszpanijonis ant 
Filipinų salų remia japoniecziai, 
kurie pasitiki, iszivijus iszpanijo- 
nis, be karės užimti tas salas. 
Maisztinįkams ateina pagelia isz 
Japonijos; isz ten gauna jie gin
klus ir liuosnorius. W i etoj Taal 
iszpanijonys surado maisztinįkų 
pakavonę, kurioje buvo daug 
ginklų ir dinamito bombų. Rado 
ežia daug japoniszkų vėlaivų ir

Nauja inokslainė.
Maskoliszki laikraszcziai 

duoda, kad maskoliszkoj 
szivietimo ministerijoj yra
duotas ant nusprendimo užmany
mas apie reikalą įrengimo Wil- 
niuje vidutiniszkos chemiszkos 
mokslainės. Užmanymą tą pare
mia Wilniaus jeneral gubernato
rius ir mokslo aprubės virszinį
kas. Taigi galima pasitikėti, kad 
jis bus ministerijos užgirtas. Iki 
sziol maskoliszkas raudas vien 
prieszinasi įrengimui -VVilniuje 
kokios nors augsztesnių mokslų 
mokslainės. Ant paminėjimo 25 
m. sukaktuvių valdymo Masko- 
lijoj ciecoriaus Aleksandro II, lie
tu viszkų rėdybų dvarponiai bu
vo sudėję pinįgus ant įrengimo 
VVilniuje augęztesnės politech- 
ntszkos mokslainės, ant paveik
slo Rygoj ėsanezios, bet įrengi
mui jos vis prieszinosi raasko- 
liszkos Peterburgo valdžios.

Nauji geležinkelių tarnai. 
d Maskoliszkas randas rengiasi 
ant wisų kareiiviszkiems reika
lams pastatytų geležinkelių Lie- 
tuwoj ir abelnai wisuose vakari
nės Maskolijos parubožiuos, vie- 
tas maszinistų, peczkurių. kon
duktorių paivesti prastiems ka 
reiįviams teip pramintų geležin
kelių batafijouų. Taigi pors szira
tų geležinkelių tarnų vėl turės 
per tai nustoti savo ivietų. Ka- 
reiviszkiems reikalams paskirti 
beveik visi geležinkeliai Lietu
vos ir Lenkijos. Ant Lenkijos 
geležinkelių dar kaip kur tarnai 
buwokatalikai, buvo ir lietuvių. 
Taigi, per tą naują kareiviszkų 
valdžių užmanymu, jie turės nus
toti savo vietų. Matomai Mas- 
kolija isz palengvo stengiasi vi
sgi krasztą apversti į dideles ka- 
zarmes, kur visą krasztą valdytu 
kareiviai užimanti visokias vie
tas.

bos. Raporte sako, kad nors, pa
gal tautiszką kilmę, latviai ir 
lietuviai Witebsko gubernijos ar
ti stovi prie lietuvių * Kauno 
guber., tai vienok ne retai terp 
tų atsitinka priiminėjimai sta- 
cziatikystės, Kauno gi guberni
joj teip atsitinka labai retai. Isz 
300000 latvių ^Vitebsko gub. sta- 
cziatikių yra 66000, taigi 22 nuo- 
szimeziai; katalikų yra 150000, 
taigi 50 nuoszimczių, liuteronų 
48000, taigi 12 nuoszimczių. Prie
žastį to griebimosi staeziatikys- 
tės latvių, Pobiedonoscev at
randa tame, kad popai pradėjo 
laikyti liturgiją (dievmal 
jų kalboj; popų mokanezių ge
rai latviszkai ėsą mažai — bet 
tolinus busę jų vis daugiaus. 
Mat Maskolijos randas, norėda
mas katalikus priversti bažny- 
cziose vartoti maskoliszką kal
bą, užtatai, kur nor, kad staezia- 
tikystė gilesnes szaknis įleistų 
— ten rūpinasi apie užlaikymą 
kalbos svetimų gaivalų.

Musų spaudos dalykai.
“Ukinįkas” paduoda, buk pas

kutiniame laike paduota dauge
lis praszymų ant caro vardo a- 
pie daleidimą lietuviszkos spau
dos. Sako buk isz Kauno gub. 
paduota 13
kų gi tik 3. Nekurie kalba/kad 
nuo pažįstamų isz Peterburgo 
apturėję laiszkus, buk patys mi- 
nisterini sako, kad lietuviszka 
spauda bus pavėlinta, jeigu tik 
daugiaus praszymų bus paduo-

Geistina butų, kad tų praszy- 
kuo daugiausiai į caro ran- 
patektu.
Tas pats laikrasztis paduo- 
kad koksai vaikinas nuo Sta- 

rapolės nusiuntė į Peterburgo 
spaudos užžiuros įrėdnę rankrasz- 
tį lietuviszkų dainų, praszyda- 
mas.daleisti jas atspausti loty- 
niszkoms literoms. Ant to pra- 
szymo gavo vienok atsakymą, 
kad daleidimo duoti negal. Isz 
tikro ežia spaudos užžiuros ko
mitetas tokio daleidimo duoti ne 
gal. Priderėtu tokius praszymus 
siųsti į ministerių rodą su nuro
dymais, kad uždraudimas lietu
viszkos spaudos negeistinus Mas- 
kolijai vaisius atgabena, o 
jokios naudos isz to jai nėra 
būti ne gal.

dziu ant ligonbuezio kiemo. Per
kūnas trenkė į medį, suskaldė 
medį, paskui perėjo į mergaitę, 
kurią ir užmuszė. Kaną nugabe
no- į ligonbutį, bet sugražinti už- 
musztai gyvastį jau daktarams 
nepasisekė. Buteliuką su vaistais, 
kurį užmusztoji laikė rankoje, 
perkūnas sumuszė.

Parduoti žemės plotai.
Pereitą Liepos mėnesį, Wil- 

niaus gubernatoriaus kanceliari
joj likosi už skolas parduoti szi- 
tie žemės plotai: 1) Romanisz- 
kiuose, VVilniaus pavietyj, 60 

ulinezių Armaszev- 
skiui. Pirko juos maskoliszkas 
pulkaunįkas Mironov už 350 
rublių, taigi ant 11 rublių ma
žiaus, negu licitacija buvo pra
dėta. 2) Griniszkiai, Lydos pa
vietyj, iszviso 33,85 desiatinų 
likosi nupirkti kokio ten Ktfza- 
kaucko už 2585 rubl. 50 kop. 
Buvo dar pardavinėjami szitie: 
dvaras Daukcijoniszkiai, Szven- 
tėnų pav., palivarkas Rospacz, 
Žižina — tie vienok atliko ne
parduoti dėl stokos perkėjų.

Idystj)j4esiatinų prigu

vai-
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Kratos Lietuvoje.
Laikrasztis “Ukinįkas” paduo

da žinias apie daugelį kratų, ko
kias darė maskoliai Lietuvoje. 
Naumieszczio pavietyj darė kra
tas pas keletą ukinįkų. Kaime , 
Urviniuose, Griszknbudžio vai
tystėj, darė kratą pas ukinįką 
Jankauėką dienoje apvainikavi
mo maskoliszkojo ciecoriaus; ta
da, kada kiti susirinkę Griszka- 
budyj gėrė ir -linksminosi ant 
garbės apsivainikavusio masko- 
liszko valdono, to paties valdo
no tarnai darė kratas Urviniuo
se, norėdami kaip galima nubaus
ti žmogų, to paties valdouo pa
valdinį ir tai, galima sakyti, ne 
už jo kaltę, tik už kvailą pada- 
vadyjimą Maskolijos tiesų dirbė
jų ir užkvailumą tų paežių jos 
tiesų.

Naumiestyj darė kratą pas dr-ą 
Bogdanavyczią. Kratą ežia 
darė jau ne žandarai, bet o- 
licierius parubežimų sargų su 
žemskiu. Rado: Varpą, Ukiuįką, 
Auszrą. Po keletos dienų atsibal
dė jau žandarų virszinįkas ir 
prokuratorius. Sakė isz pradžių 
norėję paimti daktarą Bogdana
vyczią, bet paskui nutarė jį liuo- 
su paliktu iki provai. Pareikala
vo vien, kad jis pasiraszytu, kad 
isz Naumiesczio niekur neiszwa- 
žiuos.

Platinimasi staeziatikys- 
tės.

Raporte prakuroro “Szven* 
cziaueio sinodo” apie stovį sta- 
cziatikystės vakarinėse rėdybo- 
se Maskolijos, paduotame cie- 
coriui, p. Pobiedonoscev sako, 
kad ežia, nežiūrint ant prieszta- 
ravimo' lenkiszkų ponų, sta- 
cziatikystė wis gilyn szaknis į 
leidžia. Sako, kad atviro sten
gimosi apversti staeziatikius į 
katalikystę, paskutiniuose me
tuose, ne buvo patėmyta. Džiau
giasi p. Pobiedonoscev, kad 
paskutiniuose metuose stacziati- 
kystė pradėjo smarkiai platintie*- 
si terp latvių VVitebsko rėdy-

Smarkus ledai.
16 d. Pjutės, apie 4 valandą 

po pietų, tiesmiesteliu Dolginovo, 
VVilniaus gub., perėjo ledų debe
sis. Ledai puolė ne ilgai, vos 
keletą minutų, bet buvo toki di
deli, kokių nieks ežia neatmena. 
Puolė ledų szmotai po pusę sva
ro ir didesni. Užimąs puolanczių 
ledų buvo teip didelis, kad per 
jį nebuvo girdėt nepasiliaujan- 
czio -perkūno griausmo. Perėjus 
ledams liejo smarkus lytus, ku- 
risai traukėsi keletą valandų. 
Ledai nudaužė vaisius nuo 'me
džių; žmones iszliko neužgauti. 
Nukentė teiposgi nesurinktas dar 
vasarojas. Miestelyj Dolginove 
iszdaužė langus.

Perkūno užmuszta.
6 dieną Rugsėjo szių . metų, 

netoli ligonbuezio Szvento Jo
kūbo, Wilniuje, perkūnas užmu
szė 9 metų mergaitę, Antaniną 
Dailidžiutę, apsigyvenusią na
muose Kalvinskio, ant Gazinės 
ulyczios. Mergaitė buvo nusiųs
ta į ligonbutį parneszti vaistų. 
Begrįžtant namon, užėjo smarkus 
lytus, mergaitė pasislėpė po me-

Atsiliepimas.
Wisuose lietuviszkuose laik- 

raszcziuose Amerikos buvo pa
talpintas pajieszkojimas p. Sege- 
vycziaus, kuriame pasakyta, buk 
asz pavogęs nuo jo piuįgų, iszbė- 
gau su jo paezia isz VYaterbu- 
rio.

Tuom tarpu tas viskas yra ne
tiesa: asz, negalėdamas susitai
kyti su “Ryto” iszleistojumi, pats 
pasitraukiau, ir iszvažiavau dar
bo jieszkoti. Dabar ėsu Chicagoj. 
Jeigu jauszcziausi kaltu, tai negi- 
lėcziuu atsiliepti. Segevyczienė 
su manim ne iszvažiavo; asz ne
žinau kur ji dabar yra. “Rytas”, 
praneszdamas apie mano iszbė- 
gimą, neteisingai paduoda, buk 
asz, būdamas Waterburyje 6 
mėnesius, permainiau net 7 
kvatieras, visur musziausi su 
gaspadinėmis. Jeigu tai teisybė, 
praszycziau “Ryto” paduoti nors 
pravardes tų 7 mano gaspady- 
nių.

Kreipiuosi dar prie tų lietu- 
viszkų laikraszczių, kurie patal
pino pajieszkojimą Segevycziaus 
ir apgarsino manę kaipo paleistu
vį ir wagį, su praszimu, kad jie 
apgarsintu apie dabartinį mano 
gy veuimą Chicagoj.

J, Naujjokas.
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Isz Amerikos.
Nelalaime ant geležinkelio.
Isz Eureku, Cal. raszo, ant 

Arcato & Mad Rivver geležinke
lio, apie 5 mylios nuo Arcato, at
sitiko nelaimė; 4 žmogystos li
kosi užmusztos, 16 gi yra pavvo- 
jingai apkultų. Užbėgus mat trū
kiui ant tilto pastatyto aut upės 
Mad, vviena jo dalis įgriuvvo, o su 
juom ir bekeik vvisas trūkis įpuo
lė į upę nue 40 pėdų augszto til
to. Tik trys paskutiniai trūkio 
wagonai atsikabino ir tie pasiliko 
ant kelio szėnių.

Fatžudyste.
Buflaloy N. Y. nusiszovvė pa

žįstamas Chicagoj, seniaus ežia 
buvvęs iszleistojumi lenkiszko 
laikraszczio “Kropidlo”, Stanis- 
lovvas Segers. Isz Chicagos persi
kėlė į Buffalo;perkėlė ežia ir savvo 
spaustuvvę ir rengėsi pradėti isz- 
davvinėtl vvėl kokį lenkiszką 
laikraštį; ne atradęs wienok pa
dėtųjų, nematydamas nė jokios 
ateitos, sutrumpino sau gy vvast į 
su revvolvverio kulka. Segers bu
vvo dat jaunas, vvos 20 metų vvai- 
kinas. Nusiszovvė savvo spaustu- 
wėj; pataikė į smilkinį ir atliko 
ant vvietos.

Užpuolimas ant muitinyczios.
Pulkas apsiginklavvusių indir 

jonieczių, meksikonieczių ir kele- 
tos plėszikų isz Suvvienytų 
'VVieszpatysczių Sziaurinės Ame
rikos užpuolė ant parub^žinės 
muitinyczios mieste Las Palomas, 
Meksike. Plėszikų buvvo per 50 
žmonių. Sargai, žinodami apie 
parengtu užpuolimu, pasirengė 
ir pats. Muszis terp plėszikų ir 
meksikoniszkų rubežinių sargų 
traukėsi 7 vvalandas. Ant galo 
plėszikai likosi nuo muitinyczios 
nuvvyti. 4 rubežiniai sargai likosi 
užmuszti; daugelis yra paszautų. 
Provvincijos gubernatorius at
siuntė ant pagelbos kariauną į 
Las Palomas, bet toje pribuwo 
jau pasitraukus užpuolikams.

Sumuszti policijantai.
Pereitą nedėlios dieną polici- 

jantai Higgins ir Cavvl suareszta- 
wo, mieste Buffaloj, N. Y., itali- 
jonį, Frau. Martiną ir norėjo jį 
nusivvesti ant policijos stacijos. 
Susirinko daug italijonų ir tie 
garsiai rėkavvo ant policijantų, 
nenorėdami duoti savvo vvientau 
ežio. Tas vvienok likosi į patrolės 
vvežimą įrodytas ir nuvvežtas aut 
policijos. Potam policistas Hig
gins norėjo iszskirstyti susirinku
sius italijonis, bet jie sugriebę jį, 
nuvvilko į netotoli ėsanezią pie 
no pardavvinyczią ir baisiai sumu- 
szė. Oberly, pamatęs sawo drau
gę pavvojuje, davvė žinią į polici
jos staciję ir pats paskui atėjo į 
pagelbą. Italijonys vvienok ir tą

sunkiai sumuszė. Tik atkakęa pa
trobius vvežimas su keletu poli- 
cistų iszvvaikė italijonis ir kelis 
isz jų suaresztavvo. Abu policistai 
teip sunkiai likosi sumuszti, kad 
juodu reikėju nuvvežti į ligonbu- •
tį. Laike tų musztynių italijonys|Tomb Bay,
iszsitraukė rovvolvverius ir pra
dėjo szaudyti; vviens szuvvis pa
taikė į petį atsiradusiai ežia Onai 
Movvar.

Darbininku m a isz tas.
Sztraikuojanti kalnakasiai Co- 

ronado ir Emet kastynių su dina
mitu ir su karabinais užpuolė ant 
kastynių ir dirbanezių jose seab- 
sų. Sudegino kerosino rezervvoa- 
rus, maszinų namą ir keletą ki
tų triobų. Gyvventojai apsiginkla- 
wo ir stojo priesz sztraikierius, 
Milicija ir ginkluoti gyvvento- 
jai turėjo su sztraikieriais kru- 
winą kare. Užmusztų yra 5, bet 
paszautų skaito per szimtą. 
Szlraikieriai mėtė ant kastynių 
triobų ilgas geležines dūdas pri
piltas parako ir dinamito. Sztrai 
kas ežia traukiasi jau keli mėne
siai. Kastynėj Coronado pradėjo 
vvėl dirbti jau nuo keturių nedė 
lių, bet tapo kastynių prie darbo 
parsigabenti seabsai. Ant apgyni
mo jų buvvo pastatyta sargyba. 
Bijosi, kad sztraikieriai ne atnau
jintu užpuolimo. Isz Denver Col. 
atkako ežia 600 kareivvių.

Užmusze tewą.
Farmeris netoli nuo Centrevil- 

les, Md., John Mulliken, parėjo 
namon pasigėręs, bet kad mote
ris jį barė, taigi jis pagriebęs pei
lį, kelis kartus ją gana skaudžiai 
subadė. 17 metų sūnūs ir kits ežia 
atsiradęs vvyriszkis, atėmė nuo 
girtuoklio peilį. Mulliken iszėjo 
isz namų, bet neužilgio sugrįžęs 
iszgirdo sūnų ir motiną beszne- 
kanezius kambaryj ant vvirszuti- 
nių lubų. Norėjo ten įeiti, bet du
rys buvvo isz vvidurio užstumtos 
ir kad užsidarusiejie ne norėjo jo 
įleisti, atsineszė kirvvį ir iszmu- 
szė duris. Sūnūs praszė tėvvo, kad 
atsitrauktu, bet girtuoklis ne 
klausė, tik artinosi su pakeltu 
kirvvių prie savvo moteries; tąsyk 
sūnūs szovvė ir užmuszė tėvvą ant 
vvietos.

Gyvvas numirėlis.
Isz Lexington, Ky. Jonas 

Lavvrence Douglas tapo ežia hyp- 
notizieriaus Boone užmigdytas, 
paskui įdėtas į grabą, užvvožtas 
ir pereitą seredos dieną užkastas 
į žeme Po 48 vvalandų jis likosi 
atkastas: ant to susirinko per 
2000 žmonių. Atkasė grabą, at- 
vvožus jį pasirodė, kad užmig
dytasis guli jame teip, kaip buvvo 
įdėtas, rodėsi negyvvas. Hypnoti- 
zierius prikėlė jį isz miego. Buvvo 
jis isz pradžių labai silpnas, bet 
toliaus, iszpalengvvo, susidrutėjo, 
atsikėlė ir patsai parėjo namon.

Smarkios audros.
Smarki audra siautė pereitą su- 

batą Allantiko pakrantėse, ypacz 
gi Naujoj Anglijoj. New Bedfor- 
de, Mas. vvėsula daug pridirbo 
blediės. Perkūnas trenkė į Ben- 
neto bovvelnos dirbtuvve, kurioje 
sudegė 2500 bovvelnos pakų vver- 
tės 100000 dol. VViena žmogysta 
likosi užmuszta griuvvanczių na
mų sienų. Hezardvillej vvėtra isz- 
griovvė 4 triobas parako dubtu- 
wės. Apie Nevv Yorką audra tei- 
posgi daug pridirbo bjėdies. Gar- 
laivvys “Kittie D.” likosi sudau
žytas; “tobbegan slide”, ant Co- 
ney Island, likosi su vvisu isz- 
griauta. Neiszpasakytai smarki 
vvėsula siautė aplinkinėse Buf
falo ir Niagare Fall. Clevelande 
Oh. didelis laivvas, “Yukon”, ve
žantis geležinę rudą, susidaužė ir 
paskendo. Žmonis nuo jo išgel
bėjo. Wis< j rytinėj Pennsylvanijos 
dalyj siautė smarki audra su le
dais ir vvėsula. Daugelis triobų 
atsirado be stogų, tukrdaneziai 
langų likosi ledų iszdaužyti. A- 
pie Harford vvėtra iszgriovvė per 
30 namų. Manchestere. N. H. 
baisi vvėtra labai daug pridirbo 
blediės. Wėtra nunesziojo stogus 
triobų; daug žmonių likosi ap
kultų.

t Netoli Butte, Mont., ant U- 
nion Pacific geležinkelio. susimu- 
szė du trukiai. 10 keleivvių yra 
labai sunkiai sužeistų.

t 20 d. Rugsėjo, isz krautuwių 
Col. aukso kastynių 

nesuimti vvagiliai pavvogė 9 mai 
szus auksinio kvvarco. Werte to 
pavvogto auksinio kvvarco skaito 
ant 30000 dol.

dėjo būti mokintojumi szią žiemą, 
nes trūksta jatti laiko; į jo wietą 
likosi vvienbalsiai aprinktas p. J. 
Ed. Zachrrevvyczius, kurisai ant 
to sutiko, jeigu lietuvviai noriai 
laukys mokslainę ir jeigu atsiras 
nors 40 norinezių vvakarais mo- 
kintiesi. Tuom tarpu yra užsira- 
szę 29. Toliaus likosi iszgirta, 
kad norinti szią žiemą lankyti 
vvakarinę mokslainę ateitu pas 
Juozą Z icharevvyczių, į Pulaskio 
halę, pn. 800 S. Ashland avė., ir 
paduotu savvo vvardus ir pravvar- 
des ir tai kuogreieziausiai, nes lai
ko mažai tėra. Asz vvėl iszsavvopu
sės praszau, idant norinti szią žie
mą lankyti lietuvviszkas vvakari- 
nes irokslaines pasiskubintu su 
atėjimu, kad paduotu savvo adre
sus ir pasiraszytu po praszymu, 
kurį neatbūtinai reiks paduot a- 
teinanezią nedėlią į “Board of 
Education”. Manę galite rasti po 
nr. 800 S. Ashland avė. nuo 8 isz 
ryto, iki 9 vvakare, o ateinanezioj 
nedėlioj: nuo 7 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 4 iki 7 vvakare. Todėl bro
liai, pasiskubinkite ir raszykitės 
kuo skaitlingiausiai! Paskui bus 
per vvėlu; jeigu dabar ne bus rei
kalingo skaitliaus norinezių mo- 
kintiesi, toliaus, jeigu jie ir atsi
rastu, mokslainę jau negalės būt 
įrengta. J. Ed. Zacharevvyczia.

Dar apie Tewynes Mylėto
jų draugystę.

P.. Trupinėlio Pažystamas 
“Vienybėj” patalpino projektą 
konstitucijos naujai užmanytos 
draugystės. Pagal tą projektą 
Tėvvynės Mylėtojų Drau
gystė turi už mierį szelpti tik 
lietuvvius Lietuvvoj apsigyvvenu- 
sius, jiems dalinti knįgas dykai, 
lietuvviams gi Amerikoj apsigy- 
vvenusiems pardavvinėti už p’mį- 
gus. Taigi pagal tą projektą, lie
tu vviai, pagal vvietą apsigyvveni- 
mo, ne vvienokias turi tiesas. 
Mums rodosi, kad lietuvviai ar 
jie Lietuvvoj gyvvena, ar Amerikoj, 
ar Afrikoj, ar kur kitur—wisi yra 
tvaikais vvienosmotinos Lietuvvos, 
taigi ir tiesos vvisų turbut tos 
paezios; skirstymas į dalis, 
pagal vvietą apsigyvveninlo ne 
butu naudingas. Mums rodosi, 
geriaus butu szelpti wisur lietu- 
wius pagal iszgalėjimą, kur tik 
jie paszelpos reikalauja. Ar gi 
lietuvviai apsigyvvene musu senoj 
tėvvynėj labiaus musų paszelpos 
reikalauja už lietuvvius iszeivvius 
svvetimose krasztuose, ar anie 
neturi vvisa suszelpėjų?

Užtenka atkreipti savvo atydą 
ant lietuvvių tvaikų ežia užgimu
sių. Daugelis isz jų, ypacz jei
gu tik motina jų ne lietuvvė — 
vvisai lietuvviszkai nemoka — 
Lietuvvoj gi toki atsilikimai labai 
reti: ten vvaikai lietuvvių pasilie
ka lietuvviais. Kaslink gi ap- 
szvvietimo — Amerikos lietuvviai 
juk ir apszvvietime dar senos tė
vvynės ne pralenkė: tinkanezių 
prie dardo juk ežia kur Kas ma
žiaus turime negu Europos Lie
tuvvoj. Teisybė, ten iszlygos, ko 
kiose yra žmonių apszvvieti- 
raas, yra sunkesnės, bet tų iszly- 
gų nepalengvvins “Tėvvynės My
lėtojų Draugystė”. Todėl mums 
rodosi, kad aukos sąnarių tos 
draugystės pirmiausiai tur būt 
apvverstos ant palaikymo lietu- 
vvystės ten, kur labiaus ji to pa
laikymo reikalauja — taigi terp 
lietuvvių iszeivvių. Jeigu musų 
tėvvynės apszvviestunai dirba ma
žiaus už mus ant pakėlimo žmo
nių, duokime vvien gerą pavveiks- 
lą aniems, savvo pavveikslu ir a- 
nuos geriausiai prie darbo para
ginsime, o jų spėkos kur kas 
didesnės: jie galėtu ir mus dar 

’suszelpti, kad tik norėtu, kad 
tik jiems labiaus musų vvargai rū
pėtu; jeigu ne pinįgais, tai nors 
naudingais darbais galėtu mums 
padėti — vvargas vvienok, tos pa
gelbos isz anų pusės ne matyt.

Labai naudinga būt, jeigu ga
lėtume prie tos musų szelpėjų 
draugystės patraukti ir Lietu
vvos brolius ir tokiu budu įreng
ti vvieną vvisų lietuvvių “Ap- 
szvvietimo draugystę”. Pakol 
vvienok užmario broliams mažai 
te rupi musų vvargai ir musų 
stengimaisi palaikyti lietuvvys-

t Petras Warner. apsigyvve- 
nęs Edvvarsburge, Mich. paslė
pė vvisus savvo pinįgrus, isz vviso 
12000 dol. į peczių. Kad perei
tą subutos dieną buvvo gana szal- 
ta, jo pati, niekė apie į peczių 
pakavvotus pinįgus nežinodama, 
užkure ir 12000 dol. popierinių 
pinįgų sudegė. Isz gaileszczio, 
nustoję tiek pinįgų, Warnerai į- 
gawo proto sumaiszymą.

Įtekme maisto.
Ant paskutinio susirinkimo 

Etnografiškos draugystės Pary
žiuj, mokslinczius Verrier skaitė 
savvo darbą, Apie įtekmę maisto 
ant gyvvenimo, paproezių ir proto 
vvisokių tautų. Pagal isztyrimus 
p. Verrier’o mėsa kaipo maistas 
geriausiai atsiliepia ant gyvvenimo 
tautų:tos vvien tautos sziądien 
tvvirtai stovvi, kurios maitinasi mė
sa. Jeigu gyvventojai Indijų, vvieton 
maitytiesi augmenų maistu, butu 
maitinęsi mėsa, ne butu teip nu
puolę, kaip jie nupuolė. Tą patį 
galima pasakyti ir apie vvisas tau
tas rytinių krasztų, kurioa minta 
bevveik vvien augmenų maistu ir 
per tai toli užpakalyj kitų tautų 
atsiranda. Ta pati priežastis, pa
gal Verrier’ą, yra ir nupuolimo 
irlandieczių (airių), kurie savvo 
tėvvynėj minta bevveik 
vvien bulvvėms. Pasikėli
mą paskutiniuose metuose japo- 
nieczių p. Verrier remia ant to, 
kad jie pradėjo daugiaus mėsos 
ant maisto vvartoti, nes tas jų pa
sikėlimas ir prasideda nuo to lai
ko, kada ant salų rytinės Azijos 
prasidėjo mėsos prekysta, taigi 
nuo laiko kada japoniecziai jos 
ant maisto reikalauti pradėjo. Isz 
kitos pusės, p. Verrier prisilaiko 
nuomones, kad ir maitinimąsi 
vvien mėsa yra teiposgi vvodin 
gas; geriausiai gyvvena tie, kurie 
minta ir mėsa ir augmenų maistu 
drauge.

ISZ 
Lietuwiszk u dirwu 

IMBRIKO.

Reikaluose vakarinių lie- 
tuvviszkų mokslainių.
Pereitą metą Chicagoj buvvo 

dvvi vvakarini mokslaini paskirti 
lietuvviams ant prasimokinimo an
gį iszkos kalbos. Nors noriųtieins 
mokytiesi mokslas nieko ne kasz- 
tavvo, nes lankanti mokslainę 
gauna dykai knįgas, popierą ir 
vviską, kas prie mokinimosi rei
kalinga ir patsai mokinimas! bu 
wo atliekamas vvakarais, kada 
darbinįkai pabaigia darbą, bet 
vvisgi norinezių pasimokyti buvvo 
labai mažai. Isz to matyt, 
kad musų broliai nesupranta nau
dos mokėti kalbą szio kraszto. 
Angliszka kalba kiekvvienam at
kakusiam į Ameriką ne atbutinai 
reikalinga; tik dėl nemokėjimo 
kalbos lietuvviai ežia teip žemai 
stovvi, dėlto tik teip sunku jiems 
darbą surasti: jeigu mes mokė
tume anglišką kalbą, kaip pride
ra, daugiaus lietuvvių gautų miesto 
darbus, lengvviaus gautu gerinus 
apmokamas vvietas dirbtuvvėsc. 
VVienokmusų broliai, nenorėdami 
mokytiesi angliszkai, tur būt, ne
supranta, kokią naudą jiems duo
tu jos iszsimokinimas.

Keli mus broliai, suprantanti 
reikalą angllszkos kalbos, susi
rinkę pereitos nedėlios dieną 
Juškos salėj,ant 22 irVVood ui., 
užgyrė pasirūpinti ant ateinan- 
czios žiemos apie įrengimą vaka
rinių mokslainių. Apie jų reikalą 
kalbėjo: pp. Jaksztis, J. Zachare- 
vvyczius. Bracziulis, Pocevvyczius 
ir p. Palionis. P. Braczulis atsiža

te terp iszeivvių, geriaus būt ir 
aukas sudėtas iszeivvių “Tėwy- 
nės Mylėtojų draugystės” ap- 
vversti ant palaikymo jos terp 
iszeivvių ir ant jų apszvvietimo. 
Apsiszvvietę pats labiaus, toliaus 
gal galėsime juom ir Lietuvvos 
brolius apdalinti, dabar gi juk 
to apszvvietimo ir pats neturime 
užtektinai, nors to nieks ę^ia ne 
draudžia.

Isz Scranton, Pa.
11 d. szio mėnesio, tapo Scran- 

tono vvyskupo praszalintas nuo 
vvietos prabaszcziaus musų lietu- 
vviszkos parapijos, dėl jo nesutiki
mo su parapijonais, kunįgas Pėža. 
13 d. vvyskupas atsiuntė airį 
(irlandietį) kunigą atlaikyti 
Dievvmaldystą musų bažnyczioj; 
kunį^ą gi Pėžą nusiuntė į len- 
kiszką bažnyczią laikyti miszias, 
į vvietą praszalinto teiposgi len- 
kiszkos bažnyczios prabaszcziaus, 
kunįgo Austo. Wietoj kunįgo 
Pėžos žadėjo neužilgio atsiųsti 
kitą, bet kas užims praszalinto 
vvietą, mes nežinome. Mes gei
džiame gauti gerą kunįgą, to
kį, kuriam rupėtu parapijos rei
kalai labiaus už savvo paties pel
ną, nes tame mes labai žemai 
stovvime.

Prabaszczius lenkiszkos para
pijos, kunįgas Aust, likosi wi- 
sai praszalintas isz Scrantono 
dijecezijos. Jis tuom nepasiganė- 
dino: apskundė vvyskupą kar 
dinolui, bet ir ten nieko ne lai
mėjo. Angliszki laikraszcziai pla- 
cziai apraszo tuos skundus ku
nįgo Austo. Scrantonietis.

Lietuwiszkas kliubas 
Brooklyne.

“Vienybe” paduoda žinias a- 
pie Brooklyno lietuvvius. Iki 
pereitų metų lietuvviai gyvveno 
sau ežia iszsiskyrstę, niekur ne
pasirodė su savvo tautiszka skir
tybe, tik nuo pereitų metų la
biaus sukrutėjo: užsidėjo lietu- 
vviszką parapiją ir keletą drau- 
gyszczių, isz kurių vviena skaito 
jau 200 sąnarių Szį metą, Rug- 
pjuczio mėnesyj, užsidėjo lietu
vviszkas politiszkas kliubas po 
vvardu: “Lithuanian Club of 
Brooklyn”. Sąnarių yra jau 60 
ir skaitlius jų kasdieną daugina
si. Uždėtojas to kliubo yra Pet
ras Draugelis, kurisai nesigai
lėjo ne darbo, nė kaszto ant 
pradinių iszleidimų.

Isz darbo lauko.
* Darbinįkai Leadville, Col. 

kastynių pakėlė sztraiką. Bijosi, 
kad sztraikieriai ne užpultu ant 
kastynių.

T Andersone, Ind. sudegė 
“Flint Glass VVorks” stiklo dii b- 
tuvvė; per tai daug darbinįkų ne
teks darbo.

* Piųua, Oh. Wisos dirbtu- 
vvės “Piųua Fnbric Co” sudegė. 
Pertai 2<>0 darbinįkų, moterų ir 
merginų, neteko darbo, pakol 
dirbtuvvių ne atstatys.

* Isz Columbus, Oh. Savvinį- 
kai anglių kastynių szteto O- 
hio, ant savvo susiiinkimo, užgy 
rė numažinti užmokesnį durbi- 
nįkų ant 45 c. už iszkastą anglių 
toną, nes kaip sako, toksai nu
mažinimas darbinįkų uždarbio jau
padarytas Pennsyl vvanijos kasty- 

nėse.

T Isz Hurley. Wis. raszo: užsi
degė netoli nuo ežia kastinės 
,,Superior.” Ugnis platinasi į wi- 
su8 krasztus. Stengiami užkimszti 
vvisas olas, pasitikėdami tuom wi- 
duryj kastynių ugnį užsloginti. 
Ant to reiks mažinusiai- mėnesio 
laiko. „Superior” kastynės buvvo 
turtingiausios vvisame szitame ap- 
skrityj.

T Japonijoj vvisose bovvelnos 
dirbtuvvėse ir vverpinycziose tapo 
užgirta darbo diena 8 vvalandos, 
bet kad jose dirba dieną ir nak
tį, todėl yra dabar 3 darbinįkų 
permainos. Galima tikėti, kad 
pavveikNlą bovvelnos dirbtuvvių 
neužilgio seks ir kitos. Taigi 
Japonija pirmiausiai priimdama 
8walandas darbo ant dienos, su
gėdys vvisas Europos ir kitų kraš
tų vvieszpatystes, kurios, nors gė
risi savvo apszvvietimu, bet 
neiszdrysta pagerinti darbinįko 
buvvį. Ar gi azijatai geriaus jau- 
czia reikalus darbinįkų už musų 
kapitalistus!

Didelis pawojus.
Europos laikraszcziai pranesza 

apie tarybas popiežiaus pasiunti
nio, Mg Tarnassi, atsiųsto į Mas- 
koliją, kaslink padėjimo katali- 
kiszkos bažnyczios Maskolijoj, tai
gi ir Lietuvvoje. Apie tas tary
bas, Windobonos laikrasztis 
“Politische Correspondenz”, szi- 
teip atsiliepia: “vvisuose jaus
liuose dalykuose, kurie paskuti
niuose laikuose buvvo priežašezia 
nesutikimų terp popiežiaus ir 
maskoliszko rando, taps užganė
dinantis susitaikymas įgytas”.

Kad Ma-kolija, neturėdama 
sau naudos, nenusilenks, tą kiek- 
vvienas supranta: kaip ji apsiėjo 
be tarybų per ilgus metus ir jos 
randas waldė savvo vviduriuose 
katalikiszką bažnyczią, baudė ku- 
nįgus pagal savvo norą—tą gal 
atlikti ir toliaus. Jeigu* vvienok 
pradėjo tarybas, tai tur būt vvien 
todėl, kad tikisi ką nors tokio 
iszderėti, kas už mažą paliuosa- 
vvimą kunįgijai, atiduotu vvisai jo 
vvaldžiai katalikus.

Maskolija jau nuo seniai sten
giasi iszderėti atsakanezią vvietą 
maskoliškai kalbai kalalikisz- 
kuj Dievvmaldystoj bažnycziose 
Lietuvvoj; ežia seiliaus buvvo at
siradę ir kuuįgai, kurie ir be po
piežiaus įsakymo įvvedė masko- 
liszkas giesmes ir pamokslus į 
kaiulikiszką bažuyczią. Jeigu da
bar raudas pradėjo tarybas su po
piežiaus pasiuutiuiu, tai vvien to
dėl, kad nuo to pasitiki iszderėti 
lą, ką stengiasi nuo seniai įgyti. 
Jeigu tas pasisektu, tai nors isz 
syk į Lietuvvos bažuyczias ir ne 
įsivveržtu ta caro numylėta kalba, 
tai randas, pasirėmęs ant popie
žiaus daleidimo, mokės prie to 
privversti Lietuvvos kunįgus to
liaus. Kad giesmės maskoliszkoj 
kalboj nepatiks žmouėms, kurie 
dabar gieda liutuvviszkai, tas 
maskoliszkoms vvaldžioms neru
pi, priesziiigai, jos ir aor, kad 
žmouėms maldos katalikiszkoj 
bažuyczioj ue patiktu. Juk ir da
bar maskoliai, stengdamiesi vi
saip primesti kataiikiszkai dievv- 
maldystai maskoliszką kalbą, 
stengiasi į Lietuvvos ir Latvvijos 
cerkvves siuntinėti popus mokan- 
czius Letuvviszkai ir latvviszkai, 
kurie ir miszias tose kalbose laiko, 
nes tuom tiki į cerkvvę sužvvejoti 
katalikus. Jeigu diewmaldysta 
katalikiškoj bažuyczioj butu 
maskoliszkoj kalboj, tai toksai 

i sužvvejojimas katalikų tik pasi- 
I lengvviuiu, nes kataliszka bažny- 
czia stotųsi kaipo įuagiu sumaB- 
koliuimo, cerkvvė gi pastotu ap- 
giuėja lietuvviszkos kalbos; žino
ma, žmonės, isz palengvvo, tą 
savvo kalbos apginėją ir pamylėti 
turėtu.

Dabar atsiųstas ant tarybų po
piežiaus pasiuntinys, Mrs. Tarnas
si, yra italijonis— taigi jam neži
nomos vvisai iszlygos, kokiose yra 
kaialikiszka bažnyczią Lietuvvoje, 
nežinomi nė mienai maskoliszko 
rando, kaip, turbut, mažai jie 
žinomi ir areziausiems popie
žiaus tarnams. Tas ir daro tas 
tarybas pavvojmgomis. Iki sziol 
nė jokisusitaikymai katalikiszkos 
bažnyczios reikaluose ne atgabeno 
naudos nustojusioms patvvaldyttės 
tautoms, ar tai VVokietijoj, ar 
Maskolijoj. Kad tik tas pats ne 
iszdygtu dabar Lietuvvoj.

Nupuolė nuo tilto:
7 d. Rugsėjo, du lietuvviai isz 

Spring Valley atėjo į Oglesby 
į svveczius. Apie 8 vvalandą vva
kare grįžo juodu atgal namon; 
užėjo ant Illinois Central tilto, 
kuris yra dabar taisomas ir vvie- 
noje vvietoje neturi grotų ir lygiai 
toj vvietoj vviens isz jų, Antanas 
Bartaszius, paslydo, bet kad 
grotų nebuvvo, nupuolė nuo til
to, apie 70 pėdų žemyn. Jo drau
gas tuojaus nuėjo į La Šalie ir 
davvė per telefoną žinią, kad 
nupuolusį paimtu. Pribuvvo vve
žimas, surado nupuolusį dar gy- 
wą; kojos ir rankos jo buvvo sulau
žytos. Wieną koją ligonbutyj 
tuojaus nupjovvė, o kitą gydyto
jas rengėsi pjauti ant rytojaus, 
b*t kaip jį užųiigdė su chloro
formu, tai ir nepabudo daugiaus. 
Nelaimingas buvvo beturtis, tai
gų palaidojo jį miesto kasztais. 
Bartaszius paėjo isz Gerdiszkės 
parapijos, Reseinių pavvieczio, 
Kauno gub. Lietuvvoje paliko 
jis paezią su mažais vvaikais.

A. Sad.



LIETU VA.

Žmogus Nepliuszkis.
Pasakojimas

’ . LARSO DILINGO.
(Isz Norvegiszko).

Lengvas sujudėjimas apėmė Bertą, kada ji 
ant rytojaus užlipo ant virszaus ir paspaudė bliz
gantį nauginį varpelio guzikėlį. Didis varpelis 
praskambėjo, tarsi szermenų varpas, žilas senukas 
tarnas atidarė duris.

Didžiame tamsiame sveczių kambaryj, apsta
tytame senovviszkais isz raudono medžio sunkiais 
mebeliais, sėdėjo naszlė Tnnner. Tiesi, drueziai 
susiveržusi, sėdėjo ji ant kieto krėslo, visa ap
sikabinėjusi papuoszalais isz akmeninių anglių, 
tarsi koks iszradims tos akmenangkinės pramonės: 
pas ją ant krutinės ir ant rankų buvo akmenan- 
gliniai karoliai; tokiais pat karoliai buvo pa- 
puosztos jos juodos drapanos, o jos godojama gal
era gangreit linko nuo sunkenybės akmenangli- 
nių kvietkų, parėdanezių jos juodą naszlės nuo
metą.

Ji pasikėlė ir maloningai paėjo Bertą sutikti. 
Szi paskutinė buvo apsitaisius su minkszta, rausva 
vilnone szlebe, Stundžiai apimancziajjos gražų lie 
menį. Plaukai buwo suimti i didį mazgą augsz- 
cziaus užpakalio ir juose buvo užkiszta giva rožė, 
o czielas upelis tamsių siauezianezių plaukų posmų 
nusileidęs buvo ant virszutinės kaktos dalies.

Tomas tada įėjo isz szalinių durų ir apsistojo, 
tarsi iszvidęs netikėtą gražybę.

Tuom gi tarpu poni Turmer padavė mergai
tei ranką ir prietelingai prakalbėjo,

— Bijausi, jog tamista vakar negerai mane 
supratai. Czia nėra »ė jokių praszytų pietų.

— Tamistai iszrodo, jog asz perdaug pui
kiai apsirėdžiusi? užklausė Berta.

— Tamista labai gražiai apsitaisius, paaiszki- 
no senelė.— Tai gražu, bet pasakysiu tą, ką vakar 
sakei apie save: tamista ne ėsi pripratusi.... Isz 
teisybės czia per daug tamsu ir nelinksma kaip dėl 
tokios kregždelės isz pietų pusės atskridusios....

— Czia vieszpatinga, atsakė plepianti Berta, 
dairydamasi, bet asz misliju, jog tamistos kamba
riai į tamistą yra panaszus. į.

Senas rojalis nuo tokio beceremoniszko apsiė
jimo didžiai užsirūstinęs buwo, o pedalįs gailiai 
girgždėjo. Rustas senas tarnas, ant tacės prietaisus 
ant kavos atneszęs, viduryje pa k a jaus apsistojo ir 
vos isž nagų neiszmetė ant aslos stiklų, terp durų 
matėsi besistebianti veidai t ar na i ežių—pakajavujų; 
o senelė poni Turmer sėdėjo su weidų, per kurį bė
giojo juokas ir linksmybė ir pagal taktą galvą 
linkeziojo.

Tomas stovėjo prisiglaudęs prie nugarėlės vieno 
isz krėslų. Jo ranka wėl drebėjo, oszirdis vėl muszė- 
si ir tartum iszszokti norėjo isz krutinės. Laimin
gai jog ta krūtinė tvirta buvo.

Tuom tarpu praskambėjo, paskutinis balsas. 
Berta nuszoko nuo savo sėdynės Ir wos kojų nepa- 
muszė senam rustam tarnui, kurs, nežinodama ką 
daryti, tebstovėjo viduryj kambario.

— Kawai prietaisus pastatyk!t ant stalo! pa
liepė mergaite linksmu balsu.

— Jeigu daleisite, tai kavą asz pripilsiu? pri
dūrė ana į ponią Turmer atsigręžusi.— Tą mes, 
jaunos moteres, visuomet paezios Prancūzijoj dirb- 
davom.

Ir ji ruosztiesi pradėjo.— Tamistai kiek cuk
raus? girdėjosi jaunas balselis. Trys szmoteliai? ar 
gi neteisybė? Praszom! Ir balti pirszteliai darba
vosi apie cidabrinį kavos indą, kuriame jos szvie- 
sus weidelis atsimuszinėjo ir kurs teip twaksėjo 
kaip niekados; nuo sienų isz auksinių rėmų žiurė
jo sanariai Turmerų gentkarezių fcu didžiu padyvu 
ant to viso, kas dėjosi sename sweezių kambaryj; 
o mažutis rausvas sutvėrimas pildyte pildė kamba
rį jaunu linksmumu ir prancuziszkais krėpelais.

Kada Turmerų karieta buvo paduota dėl per
vežimo Bertos namon, nieks suprasti negalėjo, ka
da diena praėjo.

— Motinel, ar gi neteisybė, jog ji meili? 
klausė Tomas, su motina isz prieszpakajaus sugrį
žęs, iki kur jie mergaite buvo palydėję.

— Teip. ji meilus vaikelis, bet tikras gi vai- 
kelis. Ji niekados nebus tvirta. Ryt neužmirsžkie 
atsilankyti pas Stokfield ir Gregertsonus.

Tomas nieko neatsakė, bet skubiai į savo kam
barį nusidavė ir atsisėdo raszyti gromatą ir, tur 
būt, gromatą apie kokį prekybos reikalą.

Tuom tarpu naszlė Turmer apsidairė po sve- 
ezių kambarį. <

—Kaip czia tuszczia! ji prakalbėjo.

Isz wisur.
H Ant upės Reino, Wakarinėj 

VVokietijoj, įgriuvo pastatytas 
tiltas; drauge su tiltu į upę įpuo
lė ir 45 žmonės. Trys isz jų pri
gėrė, 5 gi issraukė pusiau prigė
rusius. Kitus i szgelbėjo,

|| Pareinanczios isz Chinieczių 
kraszto žinios paduoda, kad dėl 
ilgai besitraukianezių lytų, upė 
Chuan Che užtvino. Iszardė ji 
pylimus ir iszsiliejo po wisus ap
linkinius ir labai placziai apsėmė. 
VVanduo nuneszė daugybę kaimų, 
mokslninių, isznaikino ant lau
koj nupjautus augmenis. Prigė
rė teiposgi szeszi tukstaneziai 
žmonių.

II Isz Berlyno raszo, kad Mas- 
kolijoj, oficieriai 35 Bialogorodo 
dragūnų regimento: rotmeisteris 
Brudle; porucznįkai: Gregoro- 
viez, Barsky ir Piotro viez; kor
netai: Kisielew, Makedonsky, 
Kolodiejev, Kozbut, Zieraickov- 
sky, D.majeivsky, Purczin ir 
Bogdanovicz likosi visi degra
duoti, tai yra isz oficierių nuže
minti ant paprastų kareivių. Ko
kia priežastis tokios bausmės, ne
žinia; turbūt jie pasirodė nelabai 
isztikimais ir mylineziais malonin
gą saw o carą. Gal nenorėjo jį už 
Maskolijos dievaitį laikyti.

|| Priėmimas naujų studentų 
į Maskvos universitetą, kurį 
daugiausiai lietuvių lanko, nes 
prie jo yra ir 12 stipendijų ran
do lietuviams paskirtų, jau pa
sibaigė. Isz viso szį metą į tąuni-

— Kaip tai? >
— Jie szaltais, nesmagiais iszrodo tiktai ant 

pirmo pažvilgio, bet gerinus jiems prisižiūrėjus, tai 
jie ir labai smagiais iszrodo.

- — Gal būt, atsakė naszlė juokdamasi.
— Ir tokia kregždutė, motinėl, reikaltngH-dėl 

musų szalto sveczių kambario, pasakė Tomas, pri
ėjęs su Berta pasisveikinti.... Ta kregždutė at- 
nesz mums sz viešą ir saulės szilumą.....

Nespėjo Berta atsakyti, kaip tarnas įėjo ir .pa
sakė, jog valgis paduotas ir wisi į valgbutį nusi 
davė. Ten valgiai kaip priguli, buvo paduodami, 
prisiėjo ceremoningai valgyti t virtoms szakelėms, 
ir Berta pasijuto truputį prispausta tuom, kaip 
priguli, puikumi, kurs visur matėsi. Ant savo 
atidengtu pecziu užsimetus karbatkine skarelė, ji 
ten susirietus sėdėjo ir szalo, kaip pietų sutvėrimas 
szaltoj žiemos dienelėj.

Po pietų Tomas nuėjo į savo kambarį iszru- 
kyti cigarą, o naszlė su Berta pasiliko vienos sve- 
czių kambanj. Berta vartinėjo kokį teu albumą, 
o poni Turmer skaitė tyloms pamokslą paraszytą 
ant tos dienas; kambaryj buvo visiszkai tyku, 
tiktai karts nuo karto akmenangliniai karoliai su- 
terszkėjo, kada naszlė lapą pervertė. Ant galo 
pagalios Berta neiszturėjo tokio tykumo ir naszlės 
užklausė:

— Ar gi ežia visuomet teip tyku?
— Wisuomet, atsakė ta.

Potam, paėmussavo pamokslų surinkimą, nu
sidavė į miegstubę, idant baigti skaityti pirma 
pradėtą pamokslą. Ji buvo labai akuratni žmona 
ir niekados neatidėdavo nepabaigus syki pradėto 
darbo.

Pamokslas buvo apie Tamoszių Mažatikį 
ir poni Turmer nenorėdama užsimislijo apie savo 
Tamoszių, apie sūnų savoTomasą.

— Tai gerai, jog jis toks tvirtas! m išlijo sau 
viena. — Kitaip jis galėtu įsimylėti į tą mažute, 
nes isztikro ji labai meili.

Naszlė susiturėjo ir pradėjo sau iszmetinėti 
svietiszkas mislis laike pamokslo skaitymo; potam 
ji perskaitė paskutinius 10 lapų apie Tamoszių 
Mažatikį.

Pamokslo pabaigoj buvo eileles isz psalmoir 
poni Turmer su iszgąszcziu savę pagavo, jog tas 
eilutes perskaitė pasiturėdama takto szvediszkos 
žmonių dainelės. Nepakaj*ngai ji knįgą užvožė ir į 
lovą atsigulė.

Ant rytojaus ji viena sėdėjo ir mezgė pan- 
cz takas pavargėlių vaikams, kada prieszkamba- 
ryj suskambėjo nedrąsus varpelis.

Po valandai įėjo Berta. J i buvo prastai ap
sitaisius, iszbalusi ir labai nelaimingai iszrodė.

— Tamista viena? užklausė ji naszlė.
— Kaip matote.
— O tamistos sūnūs?

— Tai tur būt nelinksma?
— Žiemos laike, kada asz buvau viena, tai 

gal ir teisybė, jog buvo ne linksma. Bet dabar gi 
sūnūs sugrįžo ir asz tikiuosi netrukus marezios na- 
hiieje sulaukti.

— Ar tamistos sūnūs jau apsirinko?
— Teip; jeigu dar ne, tai greit tą padarys. 

Tai bus mergelė Stokfield, isz namų Stokfild— 
Gregerson. Ji graži, turtinga, ir gerai užauginta, 
ir to neskaitant, yra mergaitė visiszkai nepliuszkė, 
o tas yra svarbiausias daiktas. Musų uamuoso 
moterys visuomet buwo tiktai nepliuszkės.

— Kitų vaikų tamsta neturi, kaip tik sūnų? 
užklausė Berta.

— Dukterį dar turėjau... .Dėlto ir tamista 
man teip patikai iszkarto, jog aną man primeni. 
Tai buvo toks pat, kaip ir tamista, orinis sutvėri
mas. Ji pasimirė szesziolikos metų.

— Tur būt neužtektinai, kaip prigul, buvo 
tvirta, prasznabždėjo Berta, tykiai atsidukfiėjo ir 
toliaus vartė lapus albumo.

Poni Turmer vėl pamokslą skaitė ir vėl tyku
mas užvieszpatavo, tiktai karks nuo karto jį 
drumstė terszkėjimas akmenanglinių karolių, per- 
vereziant seneliai knįgos lapus.

Durys atsidarė ir į kambarį įėjo Tomas.
— Wieszpatie, kaip czia yra lyku! pasakė jis. 

Poniut, ar negalėtum tamista ant rojaliaus ką pa- 
grajinti?

— Su didžiu noru, atsakė ji,—dar ir padai- 
niuoti galiu, jeigu tamistos norite.

- Poni Turmer padėjo knįgą.
— Man labai patinka dainavimas—ji prakal

bėjo.
— Tamistai patinka dainavimas! apsidžiau

gė Berta. Gerai, tai asz tamistoms padainiuosiu ir 
tai kuo linksmiausią dainelę.

Berta numetė savo skarele, atgavo kvapą, 
prisėdo prie rojaliaus ir, greieziaus neng ėsantiejie 
to laukė, jau dainavo linksmą szvediszką žmonių 
dainuszką. Jos mažucziai pirszteliaigreitai bėgiojo 
po kliaviszus, baltis kaklelis truputį atgal atsi- 

loszęs buvo, o isz jos szviežių lupelių teip ir byrėjo 
linksmos trelės.

— Tikiu, jog jis su vizitą nuvažiavo pas 
Stokfield ir Gregersonus, tvirtai naszlė atsakė.

— Ak poniut, asz didžiausioj nelaimėj! suszu- 
ko mergaitė.

— Kas atsitiko?
— Tamistos sūnūs....
— Mano sūnūs?....
— Jis..... bet ne, asz negaliu pasakyti!
— Wieszpatie, kas gi atsitiko? užklausė nasz

lė jiep.ikajingai.
— Jis.,.-,, jis paraszė į manę laiszką ir pra- 

szo už jo tekėti....
— Tomas9
— Teip. Bet, isztiesu, asz tame nekalta....
Senelė silvartauti pradėjo.
— Mano Tomas!... Po dviejų dienų pažin

ties!... Manęs nepasi rodą vijęs!... Ir tai jis, kurs 
tokio tvirto pabudžio buvo, iki už rubežiaus ne 
pabuvojo.

— Teip, ir tamista dabar tikrai turi mislyti, 
jog asz.... jog aszjam tinklus buvau iszmetus! 
verkdama sakė Berta.— Bet asz to nedariau, 
poni Turmer, isz tikro asz to nedariau. Dėl to 
:isz ir atėjau pas tamistą, idant pasakyti, jog, kaip 
Dievą miliu, teip to-o-o neda-ariau.

Berta su verksmu ant krėslo nusileido.
— Bet.... tamista jį myli?
— Ne, ne.... Abz to nemisliju....
— Ir tamista tame ėsi persitikrinusi?
— Teip, teip, visiszkai persitikrinusi. Asz 

jo nė trupuezio nemyliu!
Ji užsidengė veidą rankomis ir dar labiaus 

raudoti pradėjo!
— Taigi nusimaldykit! praszė ją rusti poni.
— Sztai, padavė Berta neszlei rasztą — Bu

kit maloni jam tą rasztą atiduoti. Asz jam ra- 
szau, jog vienodais pajautimais ne galiu atsaky
ti ant jo jausmų.... ir jog ryt, kaipo mokintoja, 
isz czia iszvažiuoju.

— Tai tamista gavai vietą?
— Dar ne, bet gausiu. Asz apie savo lėkei 

jas ne apgarsinsiu, irnamieje sedėsm.... Nieks 
neprivalo manęs jieszkoti ir jis.... jis teip pat 
tegul manęs nejieszko.... Ar galiu asz tam pasi
tikėti?

(Toliaus bus)

versitetą priėmė szitiek studen
tų: ant medicinos mokslų fakul
teto (gydytojų) — 206; ant ties- 
darystos — 360; ant gamtos 
mokslų — 190; ant matematikos 
(rokundų)—150; ant isforiszkų ir 
kalbų mokslų — 36. Žydų isz 
viso priėmė 29. Isz viso skait- 
liaus atsiszaukusių su praszymais 
priimti, dauginus kaip szimtas 
likosi nepriimtų.

|| Maskoliszki laikraszcziai pa 
duoda žinią apie vieną spangą 

I valkatą apsigyvenusį netoli mies 
i to Woronež. Turi jis dabar 50 
metų amžiaus. Pagal jo paties 
žodžius, isz pats mažens jis uba- 

^gawo po aplinkinius kaimus ir 
surinko isz viso 40000 rublių, 
kuriuos jis dabar pradėjo davinė
ti ant palukų. Į VVoronežą jis 
atsibaldė todėl: paskolino jis 
mat dviem ukinįkams 2000 rub
lių. Kada atėjo laikas mokėti 
skolą, neregys paėmė skolinįkų 
vekselius ir nutraukė pas juos 
reikalauti užmokėjimo skolos. 
Skolinįkai paėmė nuo jo vekse
lius newa, ant surokavimo, bet 
juos tuojaus sudraskė ir szmote- 
lius sudegino ir lą atlikę pasa
kė, kad jam nieko jie nekalti, 
nes jis dabar netur jų vekselių. 
Į \\ orunežą atkako norėda
mas nuo anų ukinįkų psjieszko 
ti tą skolą. VVadžioja jį mažas 
vaikelis, kuriam užmoka jis už 
tai po 1 rublį ant mėuesio.

|| Kaip tamsus yra maskoliai, 
parodo tą ir jų laikraszcziai. A- 
pie vieną tamsumo apsireiszki- 
mą sziteip tie laikraszcziai raszo: 
į kaimą Semiakovo atkako mo 
teris daktarka vaikams cziepy- 
ti rauples. Isz pradžių motinos 
noriai neszė savo vaikus, bet 
kada daktarka užmanė, kad at
vestu ir tuos, kuriuos jau sykį 
cziepyta, gyventojai pakėlė pro
testą, priesz daktarką teisinosi 
tuom, kad antrą karią niekada 
nereikėjo ęziepyti, kaip tik jie gal 
atsiminti. Ir ne davė savo vai- 
aų. Nėjoki prikalbinėjimai netu
rėjo pasekmės. Iszvažiavus dak 
tarkai, susirinko cziepyių vaikų 
motinos ir nusprendė, kad czie- 
pintoja niekuom daugiaus nebu 
vo, kaip “antikristu”, kurijai 
ant vaikų dėjo sawo ženklą. Su
sirinko su vaikais bobos prie u- 
pės ir stengėsi ženklus cziepų 
numazgoti, bet kad tas nesidavė 
— todėl jos dabar yra persi
tikrinusios, kad jų vaikai ‘‘an- 
tikristaus” paženklinti. Masko- 
lįszkas randas, vieton naikinti 
ypatybes svetimų tautų ir tikė 
j i m ų, geriaus padarytu, j^igu pa
sistengtu maskolius apszviesti, 

|o jau mums k<d paliktu liuosy- 
bę apsiozviesti patiems.

| || Anglijos randas bijosi, kad
užtikus karei su kokia nors isz 
Europos vieszpatyszczių, anglisz- 
kos koliouijos Azijoj ir Austra
lija nepasilktų be pagelbos, jeigu 
ant jų užpultų prieszas. Dabar tos 
kolionijos yra sujungtos su An
glija telegrafais^isz kurių ne visi 
priguli Anglijai—taigi atsitikus 
karei, jie galėtų būt prieszų nu 
traukyti ir tąsyk nieks Londo
ne ir nežinotu, jeigu prieszas už
pultu ant Indijų, Australijos arba 
kolionijų pietinės Afrikos. Idant 
nuo tokio negeistino atsitikimo 
apsisaugoti, Anglija dabar ren
giasi sujungti visassavokolionijas 
bėganeziu po jūrių vandeniu tele
grafų dratu ir tai savo ioenu, teip 
kad niekada nereiktu naudotis 
isz dratų svetimų vieszpatyszczių 
arba bėganezių per kokį nors 
svetimą krasztą. Dratai tie bus 
į jūres įleisti kuo giliausiose vie
tose, kad nutraukti jų prieszas 
negalėtų. Rengiamas dabar An- 
glijonų telegrafų ant jūrių dugno 
dratas bėgs nuo Australijos aplink 
pietinę Ameriką ir per visą Allan 
tikąį Angliją; visi jo iszbėgimai 
bus vien plotuose Anglijai prigu- 
lincziuose.

|| Amerikoniszkas garlaivys 
“Selmpool”, atkakęs dabar į Nev 
Ybrką, likosi ant oceano didž- 
žuvių užpultas. Plaukdamas į 
Jakonsvill’ę jis įėjo į didžžuvių 
pulką ir vienam užgavo nuga
rą ir sunkiai sužeidė, teip kad 
isz žaizdos kraujas pradėjo tekė
ti. Pamatę tą kiti didžžuviai, į- 
pyko ir pasiriežė saviszkai mat 
nubausti užgavusį jų tavorsz 
ežių garlaivį ir prileido sztur- 
mą. Didžžuviai buvo labai di
deli,. turėjo iki 100 pėdų ilgio. 
Jie pasitraukė nuo garlaivio ir 
atsikreipę į jį galvoms, visi isz 
syk metėsi prie garlaivio. Su- 
davimas buvo teip smarkus, kad 
visas garlaivys sudrebėjo. Sus
toję ant virszaus pas-žieriai ir 
jurinįkai, kiekvieną kartą, prie to 
sudreliėjimo negalėjo pastovėti 
ir puolė ant grindų. Užpuoli
mą bandė 4 kartus;, matomai 
susižeidė, nes vanduo nuo kraujo 
pasruvo. Garlaivio szonai nuo 
tų didžžuvių sudavimų įlinko 
į vidurį. Jeigu didžžuviai 
būt nepaliovę savo užpuolimų, 
garlaivys būt turėjęs iszirti.

|| 10 dieną Rug ėjo ties Pary
žium siautė baisi vėsula, panaszi 
į tą, kokia szią vasarą iszgriovė 
dalį miesto St Louis. Wežimai, 
prekėjų budos, kijoskai pardavi
nėjimui latkraszczių pastatyti li
kosi iszvartyti, medžiai isz szak- 
nų iszrauti, magazynų langai isz- 
daužyti. Ant upės Sekvvanos su
sidaužė keletas garlaivių. Apie 
150 žmonių yra sunkiai apdaužy
tų.; isz tų 10 yra mirtinai apkul
tų; viens užmusztas ant vielos. 
Wėtra įmetė tūlą žmonių skaitlių 
į upę be einant jiems per tiltą. 
Tuos gelbėjo kaip įstengė. Ant 
upės daug mažesnių laivelių ir 
valczių tapo paskandytų. VVie
nas senas laivas, kuriame buvo 
įrengta skalbinyczia, kurioj tą 
kart dirbo 30 skalbėjų, apvirto 
ir nuskendo. Apie 50 arklių liko
si užmusztų.

Lengvatikiai, kokių ne trūksta 
ir Paryžiuj, pasakoja, kad garsi 
“pranaszė”, mergina Conesdon, 
iszpranaszavo ir dabartinę bais ą 
wėsulą. Pagal jos pranaszavymą, 
į metus po tai vėtrai busiant 
kruvinos karės, kuriose sugrius 
Aglijos galybė, o paskui busiant 
revolicija Paryžiuj, per kurią 
miestas tapsęs iszdegintas.

|| Bude Peszte, Wengrijos sos- 
tapilėj, yra dabar kongresas 
terptautiszkos (visų tautų) drau
gystės tvarkos draugų, kurie 
stengiasi praszalinti visai kares ir 
iszriszimą visokių terp vieszpatys- 
czių nesutikimų pavesti terptau 
tiszkam sątaikos sudui. Į drau 
gystę nors priguli sanariai viso 
kių krasztų pralamentą, bet ji 
visgi yra visai privatiszka drau
gystė, raudai vieszpatysczių czia 
ne priguli. Iki sziol aut kongresų 
dar ne būva pakelti* teip sakant 
ofieijaliszkai, viduriniai vieszpa
tyszczių reikalai, l»et tik terp-

vietysezių politika; nuo poros me
tų tapo perkratinėjami, fcnt tokių 
kongresų, privatiszkai ir viduri
niai vieszpatysczių reikalai, kaip 
antai kalbos apie prispaudimą 
lenkų Wpkietijoj ir Maskolijoj 
ne kartą buvo jau pakeltos. Apie 
mus kalbos, ž noma, ne buvo, nes 
nieks isz mus į tą tvarkos drau
gų draugystę ne priguli. Užduo- 
tė jos yra platinti terp žmonių 
supratimą reikalo tvarkos; jeigu 
toksai supratimas placziai užsike- 
rėtų, tąsyk, jeigu vieszpacziai ir 
norėtu vesti toliaus kruvinas ka
res, tai jau jiems jų pavaldiniai 
nedaleistu, nes kaip žinome, ant 
vedinio karės jie tur turėti par
lamento daleidimą; sanariai gi 
parlamento renkasi isz vieszpa- 
tystės gyventojų.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo draugo, Simano 

Petkaus, paeinaezio isz Kauno rėdybos, 
Reseinių pavieto, Konstantinawo Wol, 
Pagojo sodžiaus. Teiksis atsiszaukti ant 
adreso szito;

J. Urbikas
59 W'. 14 th PI. Chicago, III,

Pajieszkau sawo draugo Mikolo 
Kubiliaus, paeinanezio isz Suvalkų 
gub., Marijampolės pavieto, Weivėrių 
gm, Kazliszkių kaimo. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso szito:

Mik Miller North Jy, Me.

Pajiszkau savo draugo Dolfo 
Smilgio, paeinanezio isz Kauno 
gub., Telszių pav., Zarėsių par. 
Pirmiau jis gyveno Sjuth Chica- 
goj. Teiksis jis pats ar kas kitas 
duot žinią, nes asz rengiuosi 
iszvažiuot į Lietuvą, dėltogi pir
ma iszvažiavimo norėcziau su ju- 
om susižinoti:

Adresas: Petras Binublis
Box 160, Pullman, UI.

Pajieszkau Antano VVaiciekau- 
sko, paeinanezio isz Suvalkų 
gub., Naumieszczio Pav., Ploksz- 
czių kaimo; jau 5 metai kaip 
Amerikoj. Pirmiau gyveno Chi- 
cagoj, o dabar nežinau kur. Teik
sis atsiszaukti ant adriso szito:

Jonas Markus,
435 5-th st., East St Louis, III,

Pajieszkau Petronėlės Cimbo- 
lienės, paeinanuzios isz Suvalkų 
gub., MTadislovovo pavieto, 
Griszkabudžio gmino, Barzdų 
kaimo, Teiksis atsiszaukti ant 
adreso szito:

Bronislova Jusaitis
630 Park Avė. Bridgeport Conn.

Pajieszkau savo draugo Fran- 
ciszkaus Januszke vieži aus, paei
nanezio isz Suvalkų gub, Nau
mieszczio pav., Griszkabudžio 
parap., 16 metų jau kaip Ameri- 
ke. Teiksis atsiszaukti ant adreso 
szito:
Mike Navickas Albert, W.Va.

Paukawo A. Rėkliui.
Lietuviai isz Worcester, Mass. 
sudėjo nelaimingam A. Rėkliui 
$9.00 ir prisiuntė pinįgus ant ran
kų “Lietuvos” redakcijos. Pra
vardžių talpinti negalime, nes 
munw būt per didelis apsunkini
mas su tuom darbu.Ęinkimu pinį 
gų užsiėmė A. Rinkleviczius. 
Pinįgai Rėkliui bus tuojaus pri
duoti.

MITINGAI.
Nedėlioj, 27 Rūgs, tuojaus po 

sumai, salėje L. Ažuko, Liet. Re- 
publ. Susivien. laikys savo mi
tingą, ant kurio delegatai isz vi
sų liet. K Ii ubų užpraszomi yra 
pribūti. P. Jonaitis Sekr. -

7-tos Wardos Liet. Republi- 
konų kliubas ,, Algirdo” laikys su
sirinkimą nedėlioję, 27 d. Septem- 
brio (Rugsėjo), 6 adyną vakare, 
naujoje halėje J. Szemaiczio, po 
No560Canal str. Užpraszo visus 
Lietuvius (Citizens), kurie turi ~ 
popieras ir tuos, kurie nori gauti 
popieras. F. P. Bradchulis, Prez.

Balius! Balius!
Draugystė Sz. Juozapo isz 

Melrose Park, III. rengia, antrą 
balių ant subatos, 26 Rugsėjo, sa
lėje Pulaskio, 800 S. Ashland 
avė., terp 17-tos ir 18-tos ui., ant 
kurio ketina užkviesti gerą mu
ziką ir surengti gerinusį pasilink
sminimą; už tai visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai užpraszo 
atsilankyti. Balius prasidės 7 
valandą vakare. Įženga vyro su 
moteris 25c. UžpraszoKomitetas.
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Wisokios Žinios. Wietines Žinios.
* Pagal paskutinį žmonių 

suskaitymą, pradžioj pereitų me
tų, Japonija turėjo isz wiso 41- 
910202 gyventojų, kurie apgy
veno 7883369 namų. VVyriszkių 
buvo ant 400000 daugiaus negu 
moterų. Turinczių po szimtą 
tų senelių buwo 61, turinczių 
metų — 41, 102 m. — 21; 
metus turėjo 6.

me-
101
105

* Berlyno laikrasztis “Natio
nal Zeitung” paduoda, kad Ber
lyno gyventojai daugiausiai su
valgo kumeltenos. Pereitą me
tą buvo ežia 7681 arklys ant 
mėsos papjautas; Hamburge tik 
951, Breslaue gi 2884. Arklienos 
pardavinyczios yra miestuose: 
Altonoj, Leipcige, Monachijoj, 
Kolionijoj, Drezdene, Magdebur
ge ir Hanowere. -

* Mieste Portsmoulh, Anglijoj, 
darė bandavones su naujoms po
vandeninėms kanuolėms. Ant jū
rių kranto, laike vandenų nuslū
gimo, pastatė kanuolę ir ją už- 
provyjo. Pasikėlus vandeniui, 
kanuolė atsirado vandens apsemta 
ant vieno sieksnio gilumo. Wam- 
zdis buvo nukreiptas j pastatytą 
tyczia nutaszįtą aržuolinį stulpą 21 
colio storą. Pasikėlus wandenims 
ir užliejus kanuolę ant sieks
nio storai, isz jos iszovė. Kulka 
perlindo per visą minėtą aržuolinį 
stulpą ir pramuszėgeležinį apkau
stymą szale to aržuolo stovin- 
czio laivo ir abi jo sienas, Taigi 
pasirodo, kad isz kanuolių galima 
szaudyti ir isz powandens.

, * Chicagiecziai: Chaunte,
Herring ir Avery, Dunne Parke, 
Ind., darė bandavones su jų pa
dirbtomis lakiojimui prietaisoms. 
Maszinos tos ne turi baliono, bet 
pasikėlimui augsztyn yra sparnai. 
Bandavones atsiliko su didele 
pasekme; su toms prietaisoms 
lengvai galima pasikelti į orą. 
Maszinos kito iszradėjo, Wm. 
Paulo, turinezios tik du sparnu, 
kaip ir paukszcziai, tą dieną liko
si neiszbandytos, nes jų iszradėjas 
ne galėjo būt ant tų bandavonių.

len
tin
gai

'W. SZYMMNSK1,
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu
k*ipo t*l;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Len • 
pų, Divanų ir t.t. o parduodi 
viską 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 pigiai 
pirksite viską, nė kaip kur pa 
kokius žydus. STOVE PLANE IN THE VfflRLD

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

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

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

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

* Aukso beveik kas metą isz- 
kasa wis dauginus. 1885 metuose 
ant viso svieto iszkasė jo 160000 
kylogramų (1 kylogramas turi 2 
svaru su virszuiu); 1895 m. isz
kasė jo 311000 kylgr. Republikoj 
Transvalijoj,Pietinėj Afrikoj, 1885 
m. ne buvo nė vienos kas tynė s, 
1895 iszkasė ežia 77000 kylogr., 
taigi dauginus neng kokiame kita- 
me kraszte ant viso svieto. Kas- 
tynėse apie Johanisburgą 1895 
m. iszkasė 70000 kylgr. 'vertės 
20700000 frankų. Tiek 'viename 
apskrityj dar iki sziol niekada ir 
niekur neiszkasė.

* Laikrasztis “Le Nord” ra- 
szo, kad \V a karinėse Australijos 
pakrantėse atrado naują bulvių 
veislę. Augmenį tą cziabuviai 
laukiniai vadina “juk”; auga 
jis pakrantėse ažerų su surum 
vandeniu, pieskose, kur nė joki 
augmens daugiaus neauga; auga 
jis krūmais. Kiekvienas krūmas 
iszduoda tiek bulvių, kad joms 
galima pripilti pusę maiszo. Isz 
kasus isz žemės, bulvės tos pa- 
naszios yra į citriną ir turi savo 
ypatiszką kvapą; skūra jų labai 
karti, vidurys gi turi morkos 
skanumą. Iszduoda jos daug skys
timo, teip, kad laukiniai jas val
go gerti norėdami; jos užstoja 
jiems vandenį.

* Sugrįžęs isz savo kelionės į 
tolimus sziaurius, norvegietis 
Nansen, apgarsino savo isztyri- 
mus. Nansen sako, kad jam ke
liaujant, juo labiaus į sziaurius, 
juo mažiaus jis patiko gyvų su
tvėrimų — toliausiai kur jis ga 
Įėjo nukakti, nepatiko jau nė 
paukszezių, nė žvėrių. Jūrių gi
lumose nerado nejokių gyvų 
sutvėrimų; sziltesniuosegi krasz- 
tuose jie ir gilumose atsiranda. 
Jūrių vanduo, tuose tolimuose 
sziauriuose, tuojaus po ledu, turi 
lj laipsnio szalczio (prie ko 
kio vanduo suszala, pavirsta 
į ledą), pagal Celcijaus termo
metrą, giliaus gi jis turi 1 laip
snį szilumos.

—o—
— Pereitą nedėlios dieną, apie 

8 vai. vakare, ant Nortvestern 
geležinkelio, Chicagoj, tapo trū
kio pervažiuotas ir ant vietos 
užmusztas Juozas Pauksztys, 30 
metų amžiaus. Paėjo jis isz Kau
no gub. VVažiavo isz Chicagos į 
Saint Charles nrfmon. Susto
jus trūkiui jis iszszoko isz va
gono ir norėjo pereiti skersai 
kelią, tuom tarpu užlėkė isz kitos, 
pusės tavorlnis trūkis, pamuszė 
nelaimingą po savim ir į szmotus 
sudraskė.

— Bedirbant prie ardymo se
no “Grand Pacific” hotelio atsi
tiko nelaimė. Nugriuvo viens 
sienos krasztas ir užbėrė kelelą 
darbinįkų. Ant vietos užmuszė 
vieną darbinįką; trys gi likosi 
sunkiai sumankyti.

— Pereitą nedelią Chicagos 
policija suėmė ežia 5 chinieczius, 
kurie, nežiūrint ant Amerikos tie
sų neJaleidžianczių chiniecziams 
atkeliauti, atkako slapta į San 
Francisco, isz ten gi į Chicago ir 
ežia slapstėsi pas savo vientau- 
czius.

—^Apsigyvenęs po nr. 722 
ant Morgan ui., Jonas Lucek, 
neturėdamas darbo iszėjo isz sa
vo namų jau kelios nedėlios at
gal ir nesugrįžo daugiaus. Apie 
prapuolimą buvo duota žinia ir 
ant palicijos, bet ir ta prapuolu- 
sio surasti negalėjo. Tik dabar 
surado viename apleistame hote- 
lyj, vietoj Cary, Wodford pa v, 
kybantį jo kūną. Mat Lucek pa
sikorė.

— Pažįstamas Chicagoj lietn- 
vys, D ras Kodis, apleidžia musų 
miestą. Keliauja jis į St. Louis,' 
kur gavo vietą patologijos (ly
gų mokslo) profesoriaus te- 
nykszcziame universitete. D ras 
Kodis Chicagoj pagarsėjo stengi- 
maiši vienyti lietuvius su 
kais. Galėjo tame klysti, bet 
rė tą tikėdamas, kad isz to 
būt nauda lietuvystei.

• — Pereitos nedėlios Petny 
ežioj, ant geležinkelio Chicago, 
Milvaukee ir Sant Paul, po tiltu 
ties Humboldt Boulevard,susimu- 
szė trūkis grįžtantis su 450 pa- 
sažierių nuo lenktynių isz Ideal 
parko, su taveriniu trukiu. Sep
tyni pasažieriai likosi sunkiai 
apkulti, 5 tavoiiniai vagonai 
visai likosi sudaužyti. Pagadytas 
yra ir tiltas, po kuriuom tas 
susimuszimas atsitiko.

— Chicagos sude traukiasi 
prowa brolių Zarembų už moti
nos palaikus. 1886 m. Dresdene, 
Saksonijoj, pasimirė Zarembų 
motina; paėjo ji isz Lenkijos, 
todėl pasimirus jai, jos turtai pa
teko po užžiura maskoliszko ran
do. Paliko ji iszviso 80000 rubl. 
Apie tuos palaikus paliktus mo
tinos dažinojo Karolius Zaremba, 
gyvenantis Chicagoj, paslėpęs 
viską nuo brolio, iszsiuntė popie
ras, norėdamas visus motinos 
turtus paimti. Dasižinojo apie tai 
teiposgi Chicagoj gyvenantis 
kits brolis, Henryk. Tas apskun
dė į sūdą norintį paglemžti moti 
no8 palaikus ir reikalauja, kad 
sūdąs nedaleistu Karoliui atimti 
isz Lenkijos motinos palaikus. 
Sūdąs dar savo nusprendimo ne- 
iszdavė.

— Du metai atgal, pas apsigy 
venusią pn. 18 ant Sedgevick 
Court, Baylerienę, gyveno kok
sai Juozas Bestman. Iszvažiuo- 
damas isz Chicago likosi jis kal
tas savo gaspadinei keletą dolia- 
rų už gyvenimą, todėl paliko sa
vo skrynutę su daiktais. P. Bay- 
ler laukė ilgai, bet iszvažiavęs 
kaltinįkasjnedavė nė jokios ži
nios. Todėl atidarė ji ano palik
tą kaipo grebežių skrynutę ir ra
do ežia: padirbtas 3 dinamito 
bombas, vieną tuszczią, 13 dina
mito szmotų, daugel “giant pov- 
der” ir 100 pėdų padegimui kna
to. Persigandusi moteriszkė tuo- 
jaus davė žinią į policiją, kuri ir 
paėmė surastas bombas. Apart 
to, rado toje skrynutėje laiszkus: 
Persono, Spiesao ir kitų pažįsta
mų Chicagoj anarchistų. Kur yra 
dabar Bestman, nežinia; policija 
iszsiuntė telegramus į visus 
krasztus. *

PIRMUTINIS BALIUS
Unijos aiuvveju moteriszku 

drabužiu 
(Cloak-makers)

Bus nedelioje, 4 Spaliaus, salėje 
Pulaskio, 800 S. Ashland Avė. 
terp 17-tos ir 18-tos ui; prasidės 
7 'valandą wakare. 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 
wertės prezentą. Užtai wisus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
užpraszome atsilankyti. Įženga 
vvyro su moterių tik 25 c.

Užpraszo Komitetas

Naudokitės!
Tik per penkias nedelias.

Per szias 5 nedėlias iszsiųsime 
kiekvienam “Lietuvą” dykai ant 
pažiūros, kurs prisius savo adre
są į redakciją “Lietuvos”. Pasi
naudokite! Raszydami visada už
dėkite szitokį adresą:

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

Gromatos ant paczto.
1244 Atkodl*itU Petronei!
1248 Baoiewicz K.
1261 Blaazis Majka 
13M Elijoaziua Juzef
1317 Oaleckaa Auguat 
1401 Kweder Peter
1417 Liiuontaa A n to n
1423 Malka Ike
1433 Mažę i ko Pewilaa
1464 Petkua Jon
1467 Pocevricz Izidor 

Rimzewicz VVinoent 
Skutaa Zidor 
Szuipla Joaeph 
Waailewakle Jonai 
VVoznias Grziegorz 

John

1480 
1515 
1527 
1539 
1548
1554 Zarank
1555 Zekas Wm.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKI
40 La Šalie Str.

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

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

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatu ir Czeweryku 

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

BALTIMORE, MD.
Per szi&is 30 dienu turiu iizpaduotie wuua 

mano vakarinius lavonu, kaip lai: Czebatua 
Czeverykua dol vyru 
kiu. Užtai teip labai sum»l , , ____
viską paa mane dabar gali pirkti bevelk už 
»e prekei. D ‘ J
niU 17 *
peraitlkrysite kad tei pigiai 
paa mene £U CU-—OT

reryku* dol vyru, moterų, vaiku ir kudi- 
Užt*i teip l*bai sum«iinauju preki*a, k*d 

Jane dabar gali pirkti beveik už pu 
Dėlto atkreipiu atyd* vizų aplinki- 
itamu ir praszau ateit pamegyt, o 

*__T tei pietai niekur ner*atte,K*ip
_8Ū GUODONE

M. W. Goodman.

— Jeigu mistini pirkt lotą, 
tai pirk jį ant Bridgeporto, arti 
lietuwiszkos 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 ežia pasistatysi 
namą, visada turėsi pilną randau- 
nįkų; apsimokės ne tik tavo 
kasztai, bet ir pelną turėsi, 
miegok!

Ne

PONI IN TARNAITE.

Poni:— Kokia tu esi nesutai- 
ki, vis turi sau pasilaikyti pasku
tinį žodį!

Tarnaitė:— Oi gi ką asz galiu 
žinoti, kad jus nieko daugiau jau 
ne pasakysite.

Naujas
Liėlinviszkas Saliomis.

Fei. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Uilaikau švieti* 
b»WHr»k* Alų. ge-

balių ir wesialiju.

rielkai, 
Wyn*. 
Llkieriiu 
ir puikiausiu* Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu.

Ateik broli pamatytie ir to wiso 
pabandytie.

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

CHICAGO, ILLINOIS.

E. ZANJ E'VSKIS.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuvviszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei {Atdirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kini nes, 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 gerui, 
gražiai, greitai ir pigiai.

GERĄI 
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Liqnors Go.
384 BIne Island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino sawo krautuvę gėry- 
mų, o sumažino wisas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus 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.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

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

tus ant lioterijų, teairų 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 drukoiiszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greieziaus.

A. 01szewskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant geriausių laivų, siunezut pinįgus į 

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

Raižant į murt >11 kokių beift jeikalu arba pinįgus siuiicziant 
visada uždėkite szitokį adresą:"11’

A. Olszewskis,
024 33rd Street,________ JCHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registravrotose gromatose arba per ‘‘money ord er”. Ih 
niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo
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 'valandos ryto iki 9 'va
karo. o nedaliomis nuo 12tos widurdienio iki 6 vvakaro. Chicagiecziai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose walandose. L'

— 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 noadynos 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. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose 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. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakwot, teipogi ir rodą gaut.

UILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

N u ji m* puiki** Potogr*fij*a, uituzin* tiktai

$2.00
Antveaella ir kitokiu reikuiu n u ji m* Fot*gra 

fij** kopuiklauzei. I

551-555 Blue Island Avė.
kertė 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

L žlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir AP AUTU WO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

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

pigiausios
visokiu
Paran-

Lietuwys 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 prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavorą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
Wl S.Cana arte Jodd, Ghicaon, II

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 S20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nede 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,
pirksite viską pigiau kaip kitur.

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

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

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

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 gueiszneket lenkiszkai.
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