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Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

—o--
Maskolija.

Kelionės Maskolijos valdono 
jau beveik pasibaigė: lankosi jis 
dabar ^Vokietijoj, bet isz ežia 
rengiasi grįžti atgal į “Szventę” 
(turbut dėl girtuoklystės ir tam
sybės gyventojų ir dėl neteisiu* 
gų urėdnįkų) Maskoliję; antgob- 
tuvių itališko sosto įpėdinio ne 
keliaus. Isz Darmstadto kelia* 
v o wien į Hamburgu ant paszšven
tinimo statomos ten stacziatikisz- 
kos cerkvės. Kalba, buk Masko- 
lijai pasisekė pertikrinti VVokie- 
tijos ciecorių, kad mieris susi- 
draugawimo Maskolijos ir Pran
cūzijos yra wien užlaikyti sandaru 
terp Europos vieszpatysczių. 
Tam wienok nelabai tiki Wokie- 
tijos kancleris, nors visi Europos 
vieszpacziai ir garsina, kad ka
rės nebusę.

Maskolija pati, savo pasielgi
mu, rodosi platina nepasitikėji
mu kitų tautų. Isz Sevastopo- 
liaus dabar pareina žinios, buk 
kariauna pietinės Maskolijos ta
po sudrutinta; jos virszinįkai: 
Sevastopoliu j. Odesoj ir Batume 
gavo įsakymu pasirengti ant isz- 
traukimo. Kalba, buk tas įsaky
mas tapo kariaunai iszduotas to
dėl, kad dabartinėse savo kelio
nėse Maskolijos valdonas nuo 
didžiųjų Europos vieszpatyszczių 
iszsiderėjo sau daleidimę užimti 
Turkijos sostapile, Konstantino
poliu. Maskolija vienok sykį 
užėmusi svetimę krasztą, ypacz 
gi Konstantinopoliu, kurio nuo 
seniai geidauja, jau isz jo nepasi
trauks, nors to kitos vieszpatys- 
tėsirkasžin kaip reikalautų: ji 
gana jau atsižymėjo sawo kiau
liškų budu ir dora. Jeigu Eu
ropos vieszpatystės daleis Mas
koliai iszsiplatinti, paskui jų pa- 
jiegų galės jau neužtekti ant jos 
susiaurinimo ir tokiu budu ji ga
lėtų likti Europos waldytoja ir 
platintoja savo paleistuwyszczių 
ir neteisingos, gy vuliszkos politi
kos. To dar negana: pasakoja, 
kad ant tokio užėmimo Turkijos 
kraszto, Prancūzija ir ^Vokietija 
suteikia Maskolijai reikalingus 
pinįgus.

Turkija.
Maisztai ant salos Kretos be

išeik pasiliowė tuom tarpu: ant 
reikalavymo Europos vieszpa- 
tyszczių Turkijos sultanas .apdo- 
wanojo krikszczionis salos gyven
tojus tūlomis tiesomis. Ar per 
tai maisztai wisai ežia pasiliaus, 
dabar dar negalima žinoti rkriksz- 
czionys dar neatsakė, ar jie pasi- 
ganėdina suteiktomis jiems tieso
mis. Kituose Turkijos krasz- 
tuose maisztai wisgi nesiliauja: 
labiausiai nuo tų maisztų turi 
kęsti 
sitaiko pjowynės: ežia ant arme- 
nieczių užpuola rnahometoniszki, 
kurdai. Pracuzijos pasiuntinys 
Cambon, pareikalavo nuo Turki
jos sultono apstabdymo tų pjo- 
vynių, nes kitaip Prancūzija tu
rėsiant ežia įsikiszti. Sultanas 
žadėjo suteikti wisoms Turkijos 
tautoms atsakanezias tiesas, ku
rios užganėdįs gyventojus ir per 
tai maisztai pasiliaus. Iki sziol 
wienok tų tiesų nesuteikė ir var
giai ar suteiks, nes ant to trūks
ta pinįgų. Galėtų tokias tiesas 
suteikti vien tęsyk, jeigu Euro
pos vieszpatystės suteiktų pinį- 
gu-

Armėnija, kur nuolatai at-L * r t*

Paskutinėse pjowynėse Kons
tantinopoliu]* daug dauginus 
krikszczionių pražuvo, negu bu- 
wo garsinta. Ant laivo “Gas- 
cogne” atkako dabar į Nev Yor- 
kę viens turkas isz Konstantino- 
poliaus, kurisai paduoda skaitlių 
iszpjautų ant 30000 žmonių. Nuo- 
latai ulyczioma per tris dienas 
wažiojo u žm u setus ir sužeistus. 
Suvertė į jūres teip negyvus, 
kaip sužeistus dar gyvus. Ant 
swetimtauczių dar neužpuldinėja, 
bet ir tie isz baimės kraustosi isz 
sultano sostapilės.

Italija.
Randas Italijos pasitiki, kad 

jam pasiseks susitaikyti su Abisi
nijos karaliumi ir užbaigti nelai 
mingę karę. Ant tarybų tapo 
iszsiųstas tam tyczia paskirtas 
pasiuntinys. Italija pripažįsta 
Abisinijai visiszkę neprigulmys- 
tę. Kaip vienok tos tarybos 
pasibaigs, žinoti dar negalima.

Italijoj dabar užimti vestuvė- 
mis sosto įpėdinio su Montene- 
gro (Juodkalnio) kunįgaiksz- 
ezio duktere. Jaunamartė persi- 
kriksztyjo į katalikiszkę tikėjimę. 
Ant westuwių žada atkakti ir 
Austrijos ciecoriųs. Maskolijos 
ciecorius nekeliauja ant vestu
vių, bet paskyrė isz wieszpatystės 
iždo (taigi ne savo, tik žmonių 
ant wieszpatystės reikalų sudėtus 
pinįgus) -wienę milijoną rublių, 
kaipo dovanę ant kraiezio jauna
martei. Apart to dar, dawė pa
dirbdinti Paryžiuj visokių dei
mantinių graznų už pusę milijo
no rublių. Maskolijos žmonės 
turės vėl į iždę sudėti ciecoriaus 
ant dovanų iszleistus pinįgus.

Iszpanija ir jos waldyt)08.
Isz Iszpanijos pranesza, buk ant 

Filipinų salų jie pergalėję tnaisz- 
ta, bet tas rodos! ne teisingu, nes 
isz Iszpanijos siunezia ten nuola- 
tai wis dauginus kariaunos. Da
bar isz Bercelonos wėl iszvažiavo 
laivas su 2000 kareivių ant Fili
pinų. Ant galo, jau po tam pasi
gyrimui apie apmalszinimę maisz- 
to atėjo žinios, kad maisztinįkai 
apstojo 400 iszpaniszkų karei
vių, kurie wienok snmuszė užpuo
likus.

Ant Kubos vėl negirdėt apie 
didesnius susirėmimus; mažesni gi 
atsitinka nuolatai; paskutiniame, 
prowincijoj Havana, susirėmime 
19 kubieczių likosi užmusztų, isz- 
panijonys gi, kaip jie pats pasa
koja, turėję vos 8 paszautus.

Praplitusios po Iszpanijažinios, 
buk prezidentas Cleveland pa
reikalavęs nuo Iszpanijos suteikti 
noprigulmystę Kubai, suerzino 
iszpanijonis. Laikraszcziai szau- 
kia, kad Iszpanija ne daleis Ame
rikai kaiszioti sawo nagų į Ku

IszLietuvos.

bos reikalus. Jeigu prireiksę, 
Iszpanija, jeigu ir butų viena, mo
kės parodyti, kokia yra skirtybė 
terp jos ir prekėjų isz Washing- 
teno. Riksmą pakėlė ežia teipos- 
gi karlistai ir tie reikalauja, kad 
randas nenusileistų Amerikai ir 
tiesiog pareikalautų, kad ta iszsi- 
teisintu ir perpraszytų Iszpaniję.

Mieste Georgetovn, sostapilėj 
angliszkų waldybų Guyanos, Pie
tinėj Amerikoj, atsitiko maiszt&s 
gyventojų pnesz Anglijos wal- 
džię. Maisztę vienok greitai ap- 
stabdė policija. Trys maisztinį
kai likosi užmuszti, o daugelis y- 
ra paszautų.

Akmuo isz dangaus.
27 d. Rugsėjo, ties kaimu Su- 

meliszkiais, Trakų pav., pralėkė 
degantis akmuo isz dangaus (me 
teoras); lėkė jis nuo pietų szian- 
riųlink. Szvieša buvo labai di
delė ir labai iszgazdino musų kai- 
mieczius, kuriems pasirodė, kad 
turės nuo to užsidegti visas 
svietas. Meteoras tas buvo ap- 
skritaus pavidalo, lėkė su dide- 

iliu griausmu ir ant kelio barstė 
i visokių parvų kibirksztis. Pasi
baigė gi tuom, kad su dar dides
niu griausmu suskilo ir užgeso, 
matomai kur nors nupuolė ant 
žemės. Akmens toki, arba kaip 
juos vadina meteorai, gana tan
kiai puola ant žemės; prisigriebę 
oro, nuo trynimos) užsidega. Tū
luose isz jų, apart geležies, sieros 
ir kitokių sudėtinių, užtiko tei
posgi likuczius mažų gyvų su
tvėrimų. Tas rodo, kad ir ant ki
tų dangiszkų svietų turi būt gy
vi sutvėrimai, atšaukti jų didu
mai, jeigu juos surado ant mažų 
nupuolusių ant žemės meteorų, 
skraidžiusių terp pasvieczių rui
muose.

Apdowanoti ant N^žne- 
nowogrodo parodos.

Pasibaigė visos Maskolijos pro
duktų ir iszdirbimų paroda Niž- 
nenovgorode. Atsiuntę juos ta
po pagal vertę apdovanoti me
daliais; terp apdovanotų yra 
keletas isz Lietuvos ir Lat
vijos. Teip antai— daleista war 
toti už gerus iszdirbimus mas- 
koliszkę dvigalvį arelį (vie
na isz didžiausių malonių ir do
vanų): Rygos bovelnos iszdir-. 
bimų kompanijai; Rygos alie- 
jinyczių draugystei, Rj’gos deg
tinės varytojai Wolfschmidtui; 
Sturzui Rygoj, Mastinių dirbtu
vei Mantelio ir Telsero Rygoj. 
Cidabrinius medalius gavo: 
dvarponis Puslovski isz Garteno 
gub., Kunca isz Garteuo, Lipskis 
(už alų) isz Wilniau8, Wieczorek 
isz Baltstogės (Bialostoko), Balt
stogės realiszka mokslainė, Wil- 
niaus nedėlinė moteriszka mok- 
slainė, Wilniaus moteriszka 
gimnazija, Kauno prieglau
dos amatinįkystės namai. 
Auksinius medalius: Szereszev- 
skis (už popierosus ir tabakę) isz 
Garteno. Bronzinius medalius: 
Trilling isz Baltstogės, Goldberg 
ir Masei isz Wilniaus, Naudus ir 
Titkov isz Kuznicos (Garteno 
gub), Maz Wilniuje, Anders 
Wilniuje. Pagyrimo laiszkus: 
Kronenberg Balstogėj (Bialosto- 
ke), Ambrozevyczius Wilniuje, 
Cieehanauckas isz Grodno gub, 
Duruncz, Edelstein Wilniuje, 
Szostovski Lietuviszkame Bres
te (už tabakę), Bacziuk isz Gar
teno, Baczmanov Wilniuje. Pa
gyrimo diplomus: Augsztesnė 
moterų mokei. Wilniuje, Belo- 
viežos moteriszka mokai., Belsko 
moteriszka moks!., Wilniauscerk
vinė mokslainė, Wilmaus mokin
tojų seminarija, Garteno cerkvi
nė mokslainė. Tai jau beveik ir 
visi apdovanotiejie; kituose 
Maskolijos krasztuose yra tokių 
kur kas daugiaus, nes ten iszdir- 
bystė ir amatai kur kas labiaus 
iszsikeroję. Musų amatnįkamB su 
tokiais iszdirbirriais, kokius szię- 
dien po kaimus dirba, rodosi, net 
gėda butu pasirodyti ten, kur su
sirenka kitų krasztų iszdirbimai. 
Kodėl musiszkiai ne nor pasimo
kyti geriaus darbę atlikti, sunku 
yra suprasti.

Padegėjų prowa.
Garteno apielinkės sude kę tik 

pasibaigė žydų padegėjų prova, 
geriausiai parodanti žydų pasiel
gimu. Apskųsti buvo žydai 
miestelio Zelva: Aronas ir Ber- 
cziks Szulakovai, Joselis K lotoje- 
kis, Boruch Wiszniewskis, Ickus 
Sedleckis, Dovidaa Mežereckis, 
Naftalis Mauszovicze irSzepszelis 
Gaszinskis. Apakųstiejie— pažys
tami miestelio Želvos vagys, bet 
kad wogti paprastai reikia atsar
gumo ir darbo, todėl jie stengėsi 
iszpradžių ant miestelio gyvento
jų uždėti mokeszczius: pareika
lavo jie nuo gyventojų, daugu
moj teiposgi žydų, 300 rublių, 
kitaip žadėjo iszdeginti visj 
miestelį. Ant to vienok gyven
tojai nesutiko, todėl padegėjai 
pradėjo pildyti tp, kp pažadėjo: 
padegė jie miestelį 5 syk, pakol 
ant galo jų nepaėmė. Laike gais
ro jie plėszdavo ir vogdavo. To
kiu budu iszdegino jie § daliu ne
laimingo miestelio. Sūdąs nu
sprendė wirszinįkUs tor padegėjų 
bandos: Klotnickį ir Mauszovi- 
czp ant 12, likusius gi ant 8 
metų sunkių darbų (katargos) 
kastynėse,. iszėmus vienp, 12 me
tų, Berkę Szulakji, kurį įsiteisino. 
Wienas gi isz tų padegėjų, Sze p - 
sielis Gaszinskis, pabėgo.

Naujai kysžių budus.
Paprastai Maskolijos urėdnį- 

kams kyszius įbruka į rankp su 
juom atsisveikinant, augėles
niems gi urėdnįkams davinėja 
per tarpinįkus; Kauno szinkoriai 
siuezia juos tiesiog per pacztp. 
Kauno policmeisteris ties savo 
namų durimis turi įtaisytu skry
nutę, į kuriai gromatneeziai įmeta 
jam laiszkus ir laikraszczius.Wie- 
np kartę, peržiūrėdamas įmestus 
laiszkua, p. policmeisteris (poli
cijos virszinįkas) rado ten vienę 
storesnį už kitus. Atidaręs jį 
rado, kad tai buvo Kauno alaus 
pardavinyczių savinįkų prašy
mas, kad jiems butų daleista lai
kyti pardavinyczioj merginas a- 
lų svecziams padavinėti. 
Prie to praszymo buvo pridėta 
50 rublių, turbut, kaipo kyszis p. 
policmeisteriui už tokį daleidimę. 
Nežinia vienok, ar todėl, kad tų 
pinįgų buvo per mažai, ar todėl, 
kad policijos virszinįkas bijojosi 
juos priimti, nes nepasitikėjo, kad 
pridėję juos prie praszymo szinko
riai tylės, jų nepriėmė ir paskyrė 
ant užlaikymo miesto betur- 
cziųnamę.Kad jiebutpaprastu bu- 
du suteikti, gal Kauno policmeiste
ris ne butu purtęsi priimti, nes 
kasžin ar galima Maskolijoj suras
ti urėdnįkę, kuris kyszių ne imtų; 
Lietuvoje gi maskoliazki urėdnį- 
kai nuo kyszių net tunka, teip 
juoe lietuviai apkrauna.

Žydų musztynės.
Wokiszkas laikrasztis “Neue 

Freie Presse” paduoda žinię, buk 
miestelyj Datnave, Kauno gub. 
atsitiko žydų musztynės. Kriksz- 
czionys kaimiecziai iszdaužė ’ žy- 
diszkus kromus. Atkakę žanda
rai musztynės apstabdė. Dauge
lis žydų yra sunkiai sumusztų. 70 
užpuolikų yra suaresztuotų. Kiek 
teisybės yra tame, mes nežinome; 
jeigu vienok teisybė, tai reikia 
labai peikti musų kai m i eczi us, 
kurie kitaip ne moka žydus nu
bausti, kaip tik su kumszczia.

Isz 'Prusą Lietuvos.
Prūsų lietuviai, matydami,kad 

apszvietimo ministens ne iszpil- 
do savo prižadėjimo kaslink mo
kinimo lietuviszkoe kalbos mok- 
slainėse, pasinaudojo isz dabarti
nio atsilankymo Wokietijos cie
coriaus Romintuose ir patykoję 
kada tasai po medžioklei ilsėjosi, 
priėjo prie jo ir padavė savo 
praszymę reikalaujantį, kad Lie
tuvos mokslai n ės e nors tikėjimo 
mokslas butų mokinamas lietu- 
viszkai. Ar dabartiuis lietuvių 
praszymas geresnius iszduos vai
sius, nežinia; bet visgi rūpinimą
si mažo prūsų lietuvių skaitliaus 
apie prigimtę kalbę yra pagirti
nas; pagirtina yra jų drąsą, kokios 
Maskolijos lietuviams trūksta: 
ežia jeib kas juos nugazdine ; ant 
atlikimo svarbesnių reikalų 
trūksta ir vienybės,

Wilniau8 paroda.
Ateinantį metę Wilniuje, ant 

priemieszczio Snipiazkių, bus pa
rengta “Lietuviszkų Gubernijų 
Paroda”. Czia musų krasztas ga
lės pasirodyti su visais savo dar
bais: žemės vaisiais, amatais ir 
fabrikų iszdirbimais. Iki sziol to
kiose parodose lietuviai mažę te 
ėmė dalyvumę: beveik viskas, 
kas ant VVilniaus parodų būdavo 
—būva tai vaisiai dvarponių 
darbo; ukinįkai atvesdavo be
veik vien arklius, už kuriuos bū
davo Jiems paskirta kelesdesžimts 
rublių dovanų nuo parodos įren
gėjų. Dabar yra iki parodai laiko 
gana, ir musų kaimiecziai galėtu 
pasirengti ant jos su savo darbais 
pasirodyti, nes kitaip svetimi 
gal patikėti, kąd mes isz tikro 
nieko nedirbame.

Pirmoje pusėje Rugsėjo,Wil- 
niaus gub. buvo 28 gaisrai! terp 
jų: 8 nuo perkūno įtrenkimo, 3 
nuo padegimo ir 7 nuo nesusektų 
priežaszczių. Blėdys tuose atsiti
kimuose ugnelės padarytos pasie
kia 23852 rubl.

Kaip europiecziai pakelia 
sawo laukinius pa-

Kaldinius.
Eurdpos vieszpatystės užėmu

sios kokį nors laukinių apgyven
tu krasztę teisinasi, kad tę daro 
vien todėl, kad terp laukinių no
ri iszplatinti krikszczionybę, meilę 
artymo ir apszviesti laukinius. 
Bet kaip tę atliekę? Ne retai ap
szviesti, krikszczionys europie
cziai pasirodo bjauresni už lauki
nius žvėris. Nekalbėsime ežia 
apie iszpanijonis, kurie per daug 
pagarsėjo savo žvėriszkais pasi
elgimais. Pažiūrėkime kaip el
giasi viena isz mažų tautų, kuri 
neseniai, mėgždžiodama kitas 
vieszpatystes, griebėsi paskiau
siai platinimo meilės ir civilizaci
jos terp laukinių; viena isz tokių 
tautų —yra belgijonys. Neperse
niai jie sutvėrė Afrikoj vieszpa- 
tystę Kongo; vieszpatystė ta 
vienok nepriguli Belgijai, tik jos 
karaliui. Kaip dailiai apszvieti- 
mę platinę terp laukinių tos nau
jos vieszpatystės tarnai karaliaus 
Leopoldo, apraezo dabar sugrį
žęs isz to kraszto prekėjas angli- 
jonis, AlfredPassminter. Kiekvie
nas atkakęs czia isz Europos u- 
rėdnįkas, teip kaip maskoliszki 
musų kraszte, stengiasi vien pra
lobti, todėl visokiais nežmonisz- 
kais budais stengiasi skriausti czia- 

buvius laukinius. Wienas seržan
tas sugrįžo nuo muszio užsidėjęs 
ant kaklo szniurę isz sunarstytų 
ausų, kurias nupjaustė gyviems 
laukiniams ir netik nieks jo už 
tokį darbę isz virszinįkų nenu
baudė, bet prieszingai, pagyrė. 
Leitnantas Keyser ramiai sau gė
rė, kada kareiviai prie jo akių nu
kirto kojas dukter vieno lauki
nių vado, norėdami nuimti nuo 
kojų misinginius žiedus, kokiais 
buvo jos kojos apmaustytos. 
Marinams, kurie negalėjo užmo
kėti ant jų užkrautų mokeszczių, 
nupjaustė rankas, moteris plakė 
iki 200 smūgių, nupjaustė krūtis, 
nes jos nenorėjo pasakyti, kur 
pasislėpė pabėgęs jų vadas. Ka
riaunos aficieriai prekiauja ver
gais, kuriuos įsakė juodųjų va
dams pas save suvaryti. Wo- 
kiszkame laikrasztyj “Koehiische 
Ztg” dar paskiaus buvo apraszy- 
tę apie visas baisybes, kokias 
daro belgiszki aficieriai Kongo 
vieazpatystėj. Wienas oficieras, 
rinkdamas ant juodųjų*, užkrautus 
mokeszczius, nukirto 1308 raukų 
tiems, kurie neturėjo isztekliaus 
aut užmokėjimo. Teip su lauki
niais elgiasi ne vien belgijonys, 
bet beveik visi europiecziai. Ne- 
kitokiu budu jau baigia naikinti 
indijonieczius Sziaurinėj Ameri
koj! Taigi paklauskime, ar euro
piecziai turi tiesę gėrėtiesi savo 
civilizacija, jeigu ji jų neįstengia

Iszlygos darbo Meksike.
Trade Labor Assambly iszsiun- 

tė du savo sąnariu ant isztyrimo 
padėjimo ir uždarbio darbinįkų 
į pietus nuo Suvienytų Wieszpa- 
tysezių esanezioj republikoj Mek
sike. Iszsiųstiejie dabar sugrį
žo ir apreiszkė, kę jie ten rado.

Pasirodo, kad darbinįkai Mek
sike netoli nužengė nuo laikų,ko
kiuose jie buvo valdant tę krasz 
tę iszpanijonėms. Sunkiausias yra 
czia padėjimas laukų darbinį
kų. Ant laukų dirba daugiausiai 
darbinįkai indtszkos kilmės: jie 
tik liuosais vadinasi, isztikro gi 
jie vergai žemės savinįkų, už
darbis jų labai mažas, apsirėdy- 
mas netikęs, o darbas sunkus; ga
lima sakyti, kad jie atlieka gy
vulių darbę, kur vien vieko rei
kia, bet užtatai padėjimas jų nie
kesnis negu darbo gyvulių. Bal- 
tiejie darbinįkai didesniuose 
miestuose uždirba teiposgi labai 
mažai, o jau kur kas mažiaus ne
gu Suvienytose Wieszpatystėse 
Sziaurinės Amerikos, nors gyve
nimo reikalai ten brangiau^ kaš
tuoja. Tarnai uždirba Meksike 
po 3—5 dol. ant mėnesio be val
gio. Dienos darbinįkams moka po 
37—50c. ant dienos ir tai už dar
bę 14—18 valandų. Murinįkai 
uždirba nuo 37 iki 87jc.; raszto 
statėjai po 37jc—1,25c.; vežėjai 
ir sztritkarių tarnai po 50c—1 
dol.; barzdaskucziai po 60c. iki 
1.50c. Moterys ir vaikai, kurių 
darbas visur yra sunaudojo- 
mas, uždirba po 18—25c. ant 
dienos.

Į^^Kas užsiraszo “Lietuvę” ir 
užsimoka už ję |2 isz virszaus 
ant viso meto, pieš duodame tam 
puikię knigelę vertės 50c. do
vanų! Knįgelę gali iszsirinkt sau 
kokię nori isz musų kataliogo; kas 
neturi kataliogo, tegul atsiszau- 
kia, o prisiusime jam.
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Isz Amerikos.
Siidege bažnyczia.

Stevens Pointe, Wie. sudegė 
Szvento Petro bažnyczia. Perei
tos nedėlios dienę po miszparų 
patėmyjo liepsną isz po zokristi- 
jos grindų. Pakol subėgo ugna- 
gesiai, jau liepsna apėmė visę 
bažuyczię, isz kurios ant galo 
nieko ne liko. Prabaszczius baž- 
uyczios, Kn. Zielinskis, pirm to 
gavo keletę laiszkų, kuriuose 
nežinomi jų raszėjai žadėjo sude
ginti bažnyczię; taigi galima 
spręsti, kad dabartinis atsitikimas 
ir yra iszpildymujų pažadėjimo: 
bažnyczia turėjo užsidegti nuo 
padegimo.

Dega girios.
Sziauriniuose Wisconsino 

k ra s z tuose dega girios. Ugnis 
prisiartino prie miestelio Sageha 
Mich. Persigandę gy ventojai, ne
matydami isz niekur pagelbos ir 
bijodami, kad ugnis ne prisi
griebtų į miestelį, palieka savo 
turtus ir bėga, kad tik gyvas- 
tį iszneszti. Isz Iron Montain 
atėjo trūkis su pagelba prie stab
dymo ugnies. Apie Marinette per 
durnus nieko ne matyt, paliovė 
net plaukinėje laivai, nes bijosi, 
kad durnuose su kitais nesusi- 
musztų.

Isz įsidegusio miesto.
Pereitame “Lietuvos’’ nr. pra- 

neszemė skaitytojams apie baisų 
gaisra, kulisai isznaikino gra
žiausiu miesto Guayaųuil dalį, 
kuriame pražuvo visi gywentojų 
turtai. Susitvėrė dabar komite
tas, kurisai dalina maistu pade
gėliams. Žmonių be pastogės ir 
neturinczių nė maisto, nė drabu
žių yra 22,000. Guli jie ant gry
no lauko. 10,000 gyventojų a p- 
leido visai miestę bijodami, kad 
ežia nuo to vargo ir bado ne at
sirastu ligos. Aplinkiniai farme- 
riai priveža nelaimingiems valgį 
ir drabužius jauko* ant suszelpimo 
plaukia ir. isz tolesnių krasz- 
tų; isz NevYorko atsiuntė diktai 
pinįgu ir drabužių.

Užpuolimas ant banko.
Miestelyj Mecker Col. į vietinį 

bankę įsiveržė trys plėszikai, ir 
nors banke tąkart buvo banko 
tarnų ir svetimų žmonių iszviso 
apie 20, plėszikai paleidę porę 
szuvių, teip banke ėsanezius 
iszgazdino, kad visi, ant pareikala
vimo, pakėlė rankas ir davėsi 
iszkratyti sawo keszenius. Plė- 
azikai paėmę 700 dol. ir apart to, 
ir revolverius banko urėdinkų 
norėjo jau iszsineszdinti laukan, 
cik tas nepasisekė. Gyventojai, 
iszgirdę szaudymus, suprato kas 
banke atsitiko, todėl paėmę kas 
revolverį, kas karabinu subėgo 
ant pagelbos: apsiautė bankai ir 
laukė plėszikų iszeinant. Kada tie 
pasirodė, susirinkę pareikalavo, 
kad pasiduotu, bet kad tie nepa
klausė, taigi apstoję juos ir uuszo- 
wė. Paimtus isz banko pinigus 
pas juos teiposgi surado.

Wa1siai girtuoklystes.
Isz Nevarko, N. J. raszo: len

kas, Jonas Warga, parėjo namon 
gerai užsitraukęs bultakės; bet 
kad ežia jam pasipynė po kojų jo 
8 metų duktė, tai jis ję, pagriebęs 
už kojų, teip ilgai daužė į grin
dis, pakol galvutė mergaitės vi
sai nesutrupėjo ir smegens ne 
isztiszkb. Angliszkos gazietos 
apraszydamos tę atsitikiiuę, pa
dėjo ant jo antgalvį: „laukinis 
lenkas”. Isz tikro tai laukinis, 
jeigu jau nepasakyti daugiaus. 
Žmogžudys likosi suimtas.
Kokins darbus godumas gim

do?
Koksai W. L. Lee, turtingas 

namų savinkas isz miesto York, 
ant sugriebimo 10.000 dol. sve
timų pinįgų, griebėsi szitokio dar
bo. Nusprendė jis isz varyti 
iszszėnių pasažierinį trūkį Bur
lington geležinkelio, kuriuom va
žiavo koksai Bisvel: piktadarys 
mat norėjo vien, kad pražūtų Bis
vel, kurisai buvo užasekuruotas 
ant 10.000 dol. nuo netikėtos 
mirties. Mat turtingas Lee visai 
ir nepamislijo, kad iszvarius isz 
szėnių bėgantį trūkį gal tapti už- 
musztais daugelis juom keliau- 
jęnczių, jam rūpėjo vien, kad 
Bisvel liktųsi užmusztas ir kad 
anie 10.000 dol., ant kurių tas bu
vo užasekuruotas, jam patektu. 
Ant laimės vienok važiuojanezių, 
atlikti tę velniszkę užmanymę 
Lee negalėjo: iszdavė jį koksai 
Mestap, kurį piktadarys buvo 
pasamdę* išpildyti tę savo už
manymu. Lee dažinojęs apiė ano 
isz davimę, pasislėpė nežinia kur.

Smarki expliozija.
Magazyuuose mieste Duyton. 

Ten. atsitikoLsmarki dinamito ex- 
pliozija. W)3as magazynas likosi 
iszgriautas.Daugelisartymųtriobų 
teiposgi sugriuvo. Daugybė žmo
nių tapo apkultų. Ar po griuvė
siais nėra kur užmusztų, dar ne
žinia; tas pasirodys toliaus. Ex- 
pliozija buvo teip smarki, kad 
visi langai miestelyj likosi isz- 
daužyti.

Amerikos prekyba.
- Suvienytų VVieszpatyszczių 
žemdarbytės departamentas ap
garsino žinias apiė daugumę į 
svetimus krasztus iszgabentų 
Amerikos produktų ir iszdirbimų 
ir apie atgabentus isz svetimų 
krasztų. Per paskutinuus 10 metų, 
iki 30 d. Sėjos mėnesio szių metų, 
isz Amerikos iszgabenta į sve
timus krasztus visokių produktų 
ir iszdirbimų už 8357604000 dol., 
atgabenta gi svetimų iszdirbimų 
ir produktų už 7656127784 dol., 
taigi vidutiniszkai iszvežta už 
$836100000,o atgabenta už $756- 
000000 kas metę, taigi isz vežta už 
$81000000 vidutiniszkai daugiaus 
negu a tgabantajsz svetur. Per pa
skutinį metę, t. y. nuo 30 Sėjos 
1895m. iki 30 Sėjos 1896m. isz 
Amerikosiszgabentavisokių lau
kų vaisių UŽ570000000 dol.,taigi 
ant 17000000 dol. daugiaus negu 
praėjusį metę; iszvežimas gi 
Amerikos iszdirbimų pasikėlė ant 
44000000 dol. Per paskutinį 
metę Amerika iszgabeno į tuos 
Europos krasztus kur kalba 
angliszkai isz viso savo pro
duktų už 406000000 dol, arba 
46% viso iszvežimo; pirko gi 
visokių tavorų isz tų krasztų už 
170000000 dol. taigi 22% viso 
į Amen k ę įvežimo. Iszvežimas 
Amerikos taborų per paskutinius 
metus pasikėlė: į Wokietiję, 
Kanadę, Italiję, angliszkę Au- 
straliję, Ja poni ję, Maskoliję, 
Chinieczių krasztę ir į Angliję. 
Labiausiai sumažėjo iszvežimas į 
Kulię, kurisai nuo 24000000 dol. 
1893m. nupuolė 1896m. vos iki 
7500000 dol. Abelnai iszvežimas 
Amerikos tavorų 1896m. (nuo 30 
Sėjos 1895m. iki 30 Sėjos 1896m.) 
pasiekė 780000000 dol. taigi ant 
48000000 dol. daugiaus negu 
1895m. Įvežimas svetimų tavorų 
1896m. sumažėjo isz kitų krasztų 
sulyginant su 1893m., iszėmus 
vien: Kanadę, Chinieczių krasz- 
tę, Holandieczių Indijas, Bel- 
giję ir salas Havai.

Baisus gaisras.
Mieste Quebee, 17 d. Spalių; 

užsidegė triobos Gilmore & Co. 
Atkakę prie ugnies ugnagesiai 
griebėsi gesinimo. Bedirbant 
jiems įgriuvo augsztutinės lubos 
ir uždengė 12 ugnagesių. Wisi 
tapo sunkiai apkulti. Tris isz jų 
isztraukė jau negyvus, ketvirta
sis gi yra teip sunkiai apkultas, 
kad ir tas turės mirti; 8 yra leng
vinus sumankyti, tuos nugabeno 
tuojaus į ligonbutį, kurio gydy
tojai pasitiki juos nuo myrio isz- 
gelbėti. Po ilgam darbui ugnį 
vienok pasisekė apstabdy ti.

Beproczio darbas.
Apsigyvenęs Ellingtone Mo., 

John Imboden, pagriebęs kirvį 
pradėjo visus kapoti, kę tik pa
tiko: pirmiausiai perskėlė pusiau 
galvę atsiradusiai jo sesers duk- 
ter, 15 metų mergaitei ir kokiam 
tai Jokūbui Wilhelm, kuriuos ant 
kiemo patiko. Paskui Imboden 
įsikraustė į namus, kur teiposgi 
užmuszė sergantį ir lovoj gulintį 
savo brolį. Dvi žmogžudžio 
dukterys iszsigelbėjo vien tuom, 
kad pamaeziusios kę tėvas dirba, 
iszbėgo į laukus ir ten pasislėpė 
sukrautuose sziauduose. Atbėgę 
kaimynai, rado Imbodenę besi- 
szvaistanti ant kiemo su kirviu 
rankoje. Jis mat įgavo proto su- 
maiszymę isz gaileszczio, nes du 
mėnesiai atgal pasimirė jo pati 
ir dvi dukterys.

t Apie Sherman, Wy. nupuo
lė sniegas, kurisai uždengė žemę 
ant 2 colių storai. Anksti mat szį 
metę artinasi žiema.

t Amerikoniszkas laivas 
“Suther A. Roby”, plaukiantis 
isz Naujos Szkotijos į Philadel- 
phię, likosi vėtros užnesztas, 
ties Henlopen, ant pieskų sudū
mos ir tapo visai iszardytas. Trys 
jurinįkai prigėrė; 5 gi, o tame ir 
laivo kapitonę, iszgelbėjo.

t Popiežiaus delegatas, kardi
nolas Satolli, 17 d. Spalių aplei
do Amerikę: ant laivo vokiszko 
Lloydo “Kaiser Wilhelm II”, 
iszkeliavo jis į Neapoliu, Italijoj. 
Daugybė žmonių susirinko lydė
ti iszkeliaujantį kardinolę.

t Namai farmerio Millerio, ne- 
I toli Linden, Wash., užsidegė ir 
ugnyje sudegė 6waikų Millerio, 
7tas gi mirtinai apdegė. Tėvai 
mat buvo iszėję į VVhacton ant 
populistų susirinkimo, o namieje 
paliko vienus vaikus, kurie ir 
užkrėtė ugnį.

Isz darbo lauko.
•( Stonoga, Pa. Darbai ežia 

eina gerai; norintiems dirbti dar- 
bę ne sunku gauti.

5 General Eletric Railvay Co. 
neužilgio pradės Chicagoj statyti 
naujas sztritkarių linijas, ant ko 
paskiria 5 mil. dol.

•f $t. Louis, Mo. nusibankru- 
tiuo dirbtuvė “B. Prinz & Co.” 
rūbų siuvėjų. Dirbanti joje siu
vėjai ne teko darbo.

5 Corning, Oh. 1500 kalnaka
sių paliovė ežia dirbę, nes kom
panija numažino jiems užmokesnį 
už darbę nuo 6Oo. ant 45c.

T Mt Pleasant, Pa. Iszlygos 
darbo ežia pradeda iszpalengvo 
gerinliesi. 300 kokso dirbimui 
peczių Norwoode pradėjo darbę; 
kitur pradeda teipgi dirbti.

5 Hurley, Wis. Kaatynės Sun- 
day Lake Mine likosi uždarytos 
ant vieno mėnesio ir per tai 300 
darbinįkų neteko darbo.

T North Bellinghom, Mas. Ta
po ežia uždarytos ant neaprube- 
žiuoto laiko trys vilnos verpi- 
nyczios, kuriose dirbo 200 dar
binįkų.

Chicagoj pakėlė sztraikę 200 
darbinįkų dirbanezių prie statymo 
“Chicago City Railvay Pover 
House,” ant kertės 49 ui ir Oakley 
Avė. Priežastis sztraiko yra ta, 
kad kantraktorius priima prie 
darbo ir darbinįkus neprigulin- 
czius į darbinįkiszkas organiza
cijas; teiposgi jis reikalavo, kad 
darbinįkai dirbtu po 10 valandų 
ant dienos.

Chicagoj, miestas, dėl neda- 
tekliaus pinįgų, praszalino 50 
tiltų darbinįkų. Nors darbo yra 
užtektinai, bet nėra isz ko mokė
ti darbinįkams.

T Springfield, III. 300 kalna
kasių kastynių: Barclay, River- 
ton, Cleer Lake, Dovson ir 
Springfield anglių kastynių pa
liovė dirbę. Gal prie sztraiko 
prisidės ir kalnakasiai kitų kas- 
tyniu Springfield o apskriezio. 
Darbinįkai ežia reikalauja pakė
limo užmokesnio už darbę nuo 32 
centų ant 40c. ant tonos iszkastų 
anglių.

T Gillespie, Ind. Užsidegė 
kastynės Consolidated Coal Co. 
Darbinįkai iszsigelbėjo, bet ar
kliai ir 12 mulų sudegė. Pertę 
užsidegimę darbas turėjo ežia 
pasiliauti.

5 Isz San Francisco, Cal. Isz 
priežastės apsistojimo prekybos, 
pakrantiniai laivai numažino už
mokesnį jurinįkains: ant garlai
vių kurinanezių malkomis po $5, 
ant kurinanezių gi anglimis po 
2| dol. ant menesio.

5 Stiklo dirbtuvių savinįkai, 
ant susirinkimo atlikto Pittsbur- 
ge, nutarė tokį darbinįkams mo
kėti užmokesnį, kokį mokėjo pe
reituose metuose. Stiklo dirbtu
vėse visur vėl pradės dirbti ir 
per tai apie 8000 darbinįkę turės 
darbę.

5 Anglių kastynėse Harvood, 
Pa. atsitiko smarki gazų explio- 
zija szaftoje nr. 2. Darbinį kas 
Mirto likosi ant vietos užmusz
tas; du kiti: Mikola ir Andrius 
Wargai likosi teipdrueziai suman
kyti, kad nėra nė jokios vilties 
juos nuo myrio iszgelbėti.

St. Louis, Mo. Savinįkai 
didelės pardavinyczios Dugard 
ir Cravford praszalino isz parda
vinyczios 12 pagelbinįkų užtai, 
kad jie iszsitarė, prie ateinanezių 
rinkimų balsuose už Bryan’ę. 
Prie rinkimų kiekvienas balsuo
ja pagal savo nuomonę, ant prie
vartos, rodosi, jų remti ne ga
lima, bausti samdinįkus už nuo
mones darbdaviai neturi ir turėti 
negal nė jokios tiesos, nes darbi- 
nįkas parsamdo darbdaviui vien 
sawo darbę, nuomonių gi ant par
davimo nieks netur; nuomonė, 
kaip ir saulinė—tai savastis žmo
gaus, kurioms ne vienas teisingas 
žmogus prekiauti ne iszdrys.

ISZ
Lietuwiszku dirwn

AMEKIK0.
—O—

Dar apie Tewynės mylė
tojų draugystę.

Prieszpaskutinyje “Garso” 
numeryje yra nupeikimasTėvynės 
Mylėtojų Draugystės. Raszėjas to 
nupeikimo sako, kad lietuviams 
nereikia nė jokios kitokios tau- 
tiszkos draugystės, nes yra Susi- 
vienyjimas Lietuvių Amerikoj, 
kurisai gal visus lietuvių reika
lus užganėdinti. Susi vienyjimas 
galėtų visus lietuvių reikalus 
užganėdinti vien tašyk, jeigu isz- 
tektų jam spėkų viskuom užsiim
ti. Tuom tarpu surinkimai isz 
mažų sąnarių Susivienyjimo mo- 
keezczių vos užtenka ant iszleidi- 
mo “Tėvynės”, isz kur gi Susi- 
vienyjimas gal imti reikalingus 
turtus ant kitų tautiszkų reikalų? 
Teisybė, galėtų skaitlius sąnarių 
diktai pasididinti — bet kę dary
ti, kad ant tiek, kaip reiktų, nesi- 
didina; su prievarta juk padau
ginti negalima! Nauja gi drau
gystė Susi vienyjimui kelio neuž
stoja.

Tėvynės Mylėtojų Draugystę, 
kiek mes galime numanyti, už
manė pats žmonės, lietuviszkų 
pažiūrų kraipytojai prie to ' ne 
prisidėjo, taigi tur bųt žmonių 
neuiganėdina tas, kas yra, bet 
nori jie ko tai daugiaus, apie kę 
Susivienyjimas iki sziol nesirūpi
no. Negerai darytume, jeigu 
isz to žmonių sukrutėjimo nepa
sinaudotume. Kad ir dabartinis 
terp lietuvių prielankumas nau

jai užmanytai Tėvynės Mylėtojų 
draugystei butų tik tuomtarpi- 
nis, kad ir juos patrauktu vien 
naujiena, tai ir tuom tarpu su
linktus pinįgus galima juk lunau- 
doti ant iazleidimo kokios nors 
moksliszkos knįgutės, o tokių juk 
neturime per virsz! Priesztarau- 
darni žmonių norams nenumal- 
szysime tų norų; isz priesztara- 
vymo tas vieu galėtų užgimti, 
kad žmonės, neatrasdami pas mus 
paramos, pasistengtų be mus ap
seki: pasirinktu ant iszleidimo 
ne reikalingiausius ir geriausius 
darbus, bet tokius, koki jiems pa
sirodytu geri ir reikalingi. Tęsyk 
privistų daugiausiai toki iszda- 
vimai, kokių ir sziędien žmonės 
labiausiai reikalauja, kaip antai: 
rankvedžiai Kabalos, Magijos ir 
jiems panaszus, geriausiai tinkan
ti ant kvailinimo žmonių. <

Kad nuo to apsaugoti lietu
vius, mes privalome ne peikti ir 
niekinti žmonių užmanymus, bet 
juos pakreipti į geresnes vėžes. 
Isz užgimusios Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės, turinezios už mierį 
iszdavinėti naudingus rasztus, 
kiekvienas tik džiaugtiesi gal. 
Jeigu jos konstitucija vieno ab- 
dirbta pasirodo kaip kur neprak- 
tiszka — ję galima pertaisyti.

Draugystės su panasziais mie- 
riais, kaip Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė, yra visur terp sziek 
tiek apszviestų tautų, ne trūksta 
jų ir Maskolijoj. Jeigu ten jos 
nepavojingos bet naudingos, ko 
dėl pas mus turėtų būt kitaip? 
Jeigu jos naudingos Prancūzijoj 
arba Wokietijoj, kur jų yra be 
galo daug, ne gal būt blėdingos 
ir mums.

Mes isz savo pusės vien ragin
ti galime sawo skaitytojus, kad jų 
kuo daugiausiai į tę nauję drau
gystę pristotų. Mokestis nedide
lis, kiekvienas geidžiantis labo 
savo tėvynei poros deszimczių 
centų ant metų nepasigailės. 
Geistina labai, kad ir broliai isz 
Lietuvos prie to prisidėtų kas 
turtu, kas darbais. Tokiu tik 
budu galėtume sykį sutverti 
tikrai tautiszkę, ant naudos visų 
lietuvių, instituciję, besirupinan- 
czię apie žmonių apszvietimę. 
Prisidėjimas tėvynės lietuvių 
dikeziai sustiprintų ir neduotų 
jai nupulti.
XI Susiįvieiiyjimo Lietu

sių Seimas.
13 ir 14 d. Spalių atsibuvo 

Brooklyne XI Susivienyjimo Lie
tuvių Amerikoj seimas. Ant da
bartinio seimo tapo nutarta: po- 
smertinę mokėti teip kaip ir iki 
sziol po 150 dol., tik tuos pinį
gus ne rinkti per ubagavimę nuo 
sąnarių Susivienyjimo, bet per 
pakėlimę mokeszczio po 50c. kas 
bertainys metų. Susivienyjimo 
organe turi būt garsinta, kiek 
yra sąnarių. Apart tų nutarimų, 
tapo paskirta 100 dol. tam, kas 
paraszys gėrę pradinę Lietu v isz- 
kę Gramatikę ir tiek jau ant nau
dos emigrantų namų.

Mes tikėjomės!, kad ant dabar
tinio seimo bus pakeltas ir klau
symas apie pagerinimę musų pa
rapijinių mokslainių, bet ar bu
vo kas apie tai kalbėta, mes ne
žinome. Kaslink paraszymo ge
ros lietuviszkos gramatikos, 
mums rodosi, metų laiko per ma
žai, nes raszėjui trūksta uiten- 
kanezios medegos, todėl jam pa
ežiam prireiks ję rinkti. Dabarti
nės lietuviszkos gramatikos: ar 
tai Schleicherio, ar Kurschsto ir 
Schiekopo (paskutinė iszversta ir 
į maskoliszkę kalbę) geros norin
tiems pažinti lieluvtszkę kalbę 
wokiecziams, bet ne užtenka jų 
lietuviams. Prie tokio svarbaus 
darbo priderėtų pakviesti 
europieczius, tikrus filologus, 
kitaip galėtume; gauti tokię 
lietuviszkę gramatikę, kokia 
yra pirma lietu viszka geogra
fija, per savo klaidas tinkan
ti geriaus kvailinimui žmo
nių negu pamokinimui ne mo- 
kanezių. Jeigu jau to padaryti 
ne galima, tai nors į sudžias 
reiktu užpraszyti filologus, o jau 

toki yra tik Europoj. Nebutu nė- 
jokios naudos, jeigu mes sutver
tume tokię savo gramatikę, ku
rios europiecziai ne norėtu pri
imti.

Ant ateinanezių metų tapo isz- 
rinkta Susivienyjimo vyriausybė. 
Tapo iszrinkti tie pats virszinį- 
kai, iszėmus Vice-prezidento, 
kuriuomi liko Wincas Žukauckas 
ir kasos apiekunų, kuriais likosi: 
Wincas Chmieliauckas ir Kun. 
Kaulakis.
Isz Mahanoj Plane, Pa.
Pamislijęs apie gy venimę tūlų 

musų brolių Amerikoj,apie jų pa- 
sielgimę, galima nusigąsti. Kur 
irA9 nužengsime tais keliais vaik- 
szcziodami? Mus ežia, toj liuosy- 
bės žemėj, pradeda nekęsti ir tei
singai sakant, mes ant tos ne- 
užkantos ir užsipelnome savo ne
sutikimais, pesztynėms, girtuok
lystėmis; o labai retai pasigarsi
name paveikslingais gerais savo 
darbais.

Tamoszius Wilkas, sekreto
rius Szv. Jurgio lietuviszkos 
draugystės, 27 d. pereito mė
nesio suszaukė lietuviszkę mi- 
tingę, ant kurio susirinko per 100 
lietuvių. Kada vienok ant to 
mitingo tapo pakeltas užmany
mas, kad lietuviai uždėtu knįgy- 
nę ir skaitytu laikraszczius ir 
knįgas vieton girtuokliauti, su
sirinkę pradėjo durnyti užmany- 
toję, iszsineszdino kaip matant 
laukan ir iszsiskyrstė po saliunus.

3 d. Spalių musų broliai teip 
ant ulyczios pradėjo musztiesi, 
kad visi aplinkiniai gyventojai 
iszbėgiojo isz savo gyvenimų 
prisižiūrėti lietuvių savitarpinei 
meilei. Musztynės prasidėjo galiū
ne J.Kuszlio, kur besiposzanti isz- 
daužė langus ir daugel stiklinių 
su gėrymais. Szinkorius suszau- 
kęs boardingierius, su jų pa
gelba iszmetė laukan besipeszan- 
czius, tie gi ant ulyczios traukė 
toliaus karezemoj pradėtę darbę: 
iszsitraukė revolverius ir pradė
jo viens į kitę szaudyti. Muszis 
traukėsi 4 valandas. To ne gana, 
ant rytojaus vėl atsinaujino ir 
vėl prasidėjo terp lietuvių szau- 
dynės, kurios vėl traukėsi geras 
dvi valandas. Laike tų szaudy- 
nių tapo paszautas Kazimieras 
Karaszka du kartu, ant laimės ne 
mirtinai. Kulkas daktaras iszė- 
mė.

Kreipiamėsi mes į apszviestu- 
nus ir musų mokintojus su nuže
mintu praszymu, kad jie surastu 
kokį nors waistę ant apstabdymo 
tų savitarpinių terp lietuvių 
musztynių ir girtuoklystės, nes 
kitaip mes ežia, užsipelnę visų 
neužkantę, turėsime pražūti!

Lietuvys.

t “Kardas” paduoda, kad Bal- 
timorėj lietuviai sulaukė vaka
rinės mokslainės. Pirmę vakarę 
susirinko 60 wyrų, o toliaus bus 
ir daugiaus norinezių mokintiesi. 
Kodėl ne atsirado nė vienos mo
teries norinezios teiposgi sziek 
tiek pasimokyti? Ar tai mote
rims mokslas nereikalingas? Ar 
musų moterims užtenka vien 
būti pataitėmis savo vyro ir 
vaikų gimdytojomis! Kitų tautų 
moterys stengiasi, per apsiszvie- 
timę, pirma žmogumi pastoti, o 
paskui jau motete! Kodėl pas 
mus kitaip?

viliam McKinley,
Republikoniszkas Kandidatas ant 

Suvienytų Walstijų .
PREZIDENTO

ir

Garret A. Hobart,
Republikoniszkas Kandidatas ant 

Suvienytų Walstijų 
VICEPREZIDENTO.
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Isz wisur. da iszwažiuojant ciecoriui lydėjo 
jį ir Kunįgas Zmigrodzki, jau ant 
geležinkelio stacijos priėjo prie jo 
Pobiedeno8cew ir paklausė tei- 
posgi kiek Kijewe yra katalikų 
ir kiek į vietinę bainyczią gal 
patilpti? kada jam kunįgaspasakė, 
kad ant 30,000 katalikų į bažny- 
czią gal patilpti vos 3000 žmo
nių, tuojaus nu si v ėdė kunįgrą pas 
užveizėtoją vidurių ministeri
jos Goremikiną, kuriam ir dawė 
įsakymu iszpildyti kunįgo pra- 
szymą kaslink pastatymo kitos 
katalikiszkos bažnyczios Kijewe. 
Kiek wienok tuose svetimų laik- 
raszczių pasakojimuose yra teisy
bės, mes nežinome.

U 23d. Rugsėjo, netoli Sevasto- 
poliaus susimuszė du geležinkelio 
trukiai vežanti darbinįkus. Trys 
darbinįkai likosi užmuszli, 16 gi 
yra sužeistų, isz kurių 7 pavo
jingai; 6 wagonai tapo visiszkai 
sudaužyti. Abudu trukiai bėgo į 
wieną krasztą, bet pirmutinis ant- 
szėnių sustojo, taigi ant jo ir už
bėgo užpakalinis.

•
|| 27 ir 28 d. Rugpjuczio szių 

metų smarkus žemės drebėjimas 
atlankė Islandiją (sala prigulinti 
Danijai, terp Europos ir Ameri
kos).Daugelis namų vietoj Hreep, 
dwi bažnyczios ir beweik visos 
triobos Hąlltume, Renyallume, 
Hvolspreppe ir Hjoishilde likosi 
to žemės drebėjimo iszgriautos. 
Prašuwo neiszpasakyta daugybė 
avių ir karvių. Wisos wietos ar- 
cziaus ugnakalnio Hekla daug 
nukentė.

Į| Mieste Kataninoj, ant salos 
Sicilijos, Pietinėj Italijoj, trau
kiasi ne paprasta prova. Ap
skųstas ežia yra koksai Zermo ir 
jo moteris už nunuodinimą 10 
vaikų. Sude pasirodė, kad Zer- 
mams pasimirė trejetas mažų jų 
vaikų ir kas tai jiems įkalbėjo, 
kad pasimurusius užkerėjo kaimy
nai ir tik todėl tie ir pasimirė. 
Tėvai patikėjo tam kwailam įkal
bėjimui ir pasiriežė atkerszinti 
už tai kaimynams. Prisiviliojo 10 
jų vaikų ir pawaiszino užnuodin- 
tu wynu, nuo ko tie ir pasimirė. 
Tuom tarpu apskųstuosius sūdąs 
pasodino į beproezių namus ant 
isztyrimo jų proto, nes su protu 
žmogus teip ne galėtu elgtiesi.

|| Londone likosi suaresztuota 
moteris amerikoniszko milijonie
riaus, Castle isz San Francisco, 
Cal, už paprastu vvagystą. Į 
trumpu laiką visokiose Londono 
pardavinycziose pavogė ji: 18 
szukų, 7 zerkolėlus, 2 brangias 
skrandas,9 laikrodėlius, 16 auksi
nių špilkų ir daugelį kitokių 
brangių graznų. Castle, turintis 
tokią moterį, yra labai turtingas; 
turtai jo siekia 10,000,000 dol,, 
taigi gal daugiaus negu wertė 
visų taworų jos paezios apvog- 
tose krautuwėse. Ant provos į 
sūdą susirinko labai daug Angli
jos didžturezių ir ponų. Sudžia 

- tuom tarpu paleido tokią ne pras
tu vagilka, paėmęs 150000 dol. 
kaucijos.

|| Szeszios wolastės Peterburgo 
gubern. ant sawo sąnarių susirin
kimo, užgyrė uždėti bausmes ant 
girtuokliaujanezių. Pinįgai, koki 
isz to susirinktų, bus apvereziami 
ant pagerinimo mokslainių. Gei
stina butu, kad ir Lietuvos val- 
szcziai norėtji sakioti tą paveikslą 
Peterburgo valszczionių. Didelės 
bausmės uždėtos ant girtuoklių, 
o apart to ir pastorių raginimai 
isznaikino beweik wisai girtuo
klyste: Finlandijoj, Szvedijoj ir 
Norwegijoj. Apart drausmės, 
reikia wienok žmonėms suteikti 
kokį nors geresnį pasilinksminimo 
būdą, be to drausmė girtuoklystės 
ne isznaikįs.

|| Apie naujai maskoliszką cie
sorių laikraszc»ai wisokias, tan
kiai viena kitai priesztaraujan- 
czias žinias paduoda. Wieną laik- 
raszcziai, žinoma ne maskoliszki, 
nes tiems nieks ne tiki, paduoda 
atsitikimu, ant kario pasirėmus, 
galima būt manyti, kad jis ne 
noriai griebiasi tikėjimiszko per
sekiojimo. Kada isz Austrijos cie- 
corius Mikalojus sugrįžo į Mas- 
koliją ir atsilankė į Kijavą, pa
reikalavo, kad ant wisų balių bu
tų pakwiestas ir Kijevo katali
kiszkos bažnyczios prabaszczius, 
kn. Zmigrodzkis, Su tuom malo
niai kalbėjo apie stovį ir reikalus 
katalikiszkos bažnyczios ir daži- 
nojęs, kad ežia ant 30000 katalikų 
yra tik wiena katalikiszka bažny- 
czia, įsakė Pabiedonoscevui pasi
rūpinti apie pastatymą kitos. Ka

Badas Maskolijoj.
Nuo nekurio laiko Maskoliją 

Dievas pradeda bausti: kankino 
ją kelis metus pagrecziam chole
ra; dabar vėl Turkiestane apsi- 
reiszkė pavietrė. Dar žmonės ne- 
užmirszo bado metų Wolgos pa
upio gubernyjų, nuo ko dar gy
ventojai neatsigriebė, o jau kitus 
Maskolijos krasztus atlankė vėl 
badas. Neminėsime ežia apie neuž- 
augimus ant mažų plotų, kaip an
tai Chersoniaus gub. (pagal Juo
dąsias Jūres), kur javai szį me
tą likosi iszdeginti saulės karsz- 
czio. Neužaugimai ant mažų 
plotų visur gal atsitikti ir toki 
bado dar neatgabena, nes neda- 
teklių ežia maisto gal uždengti 
geras užaugimas kituose apskri- 
cziuose. Szį metą vienok Mas
kolijoj žmonės negalėjo nuo lau
kų surinkti savo žemės vaisių 
ant didelių plotų ir tai ne vienoj 
vietoj.

Piet Rytinėj Siberijoj neiszpasa- 
kyti tvanai isznaikino czielus 
kaimus ir laukų augmenis. Upė 
Amur, tekanti į Didijį Oceaną, ir 
visos mažesnės į ją tekanezios u- 
pės užtvino ir užliejo laukus vi
sose aplinkinėse ant szimto my
lių ploczio ir ant kelių szimtų 
mylių iszilgai. Kaimai ir mies
teliai vandens apsemti; augmens 
ant laukų visai isznaikyti, su
vežtus gi nuo keletosmetų jevus 
vanduo nuneszė. Naujas Si beri jos 
geležinkelis apsemtas ant 120 
viorstų ir vietoms isznaikintas. 
Wanduo teip augsztai pakilo, kad 
net apsėmė augsztai kybaneziug 
telegrafų dratus. Deszimtys tuk- 
stanezių galvijų prigėrė, pražu
vo irdiktai žmonių, bet kiek jų 
prigėrė, dabar dar nieks ir žinoti 
negal. Blėdys ežia nesuskaito
mos.

Kas rytinėj Siberijoj, tas pats ant 
Kaukazo; tvanai ir ledai ežia atlan
kė Gruzinų krasztą. Czia van
duo isznaikino ir nuneszė keletą 
czielų kaimų, isznaikino visai 
žmonių darbo vaisius, prigirdė 
gyvulius. Daugelis vietų dar ir 
dabar vandens apsemtos. Blėdį 
tvanų padarytą skaito czia aut 
15 milijonų rublių. z

Maskolijos randas isz savo ka
sų paskyrė ant pradžios kiek 
pinigų an^ suszelpimo nelaimin
gų tvanų atlankytų krasztų gy
ventojų, bet tai tik laszas vandens 
ant jūrių pavirsziaus, nes cziarei
kia szelpti ne tukstanezius bet 
milijonus žmonių nustojusių vi
sų savo turtų, netekusių nė mai
sto, nė pastogės. Po visus Mas- 
kolijos krasztus tveriasi szelpimo 
nelaimingų komitetai. Mes ga
lime kaltinti Maskoliją už netei
singą musų skriaudimą, bet netu
rime tiesos džiaugtiesi isz nelai
mės pasiekusios tūlų jos krasztų 
gyventojus, nes tie sziądien ba- 
duojanti nieko mums pikto nepa
darė, o kaip antai Kaukazo gru
zinai, kiek galėjo, visada mus 
pirmiausiai užtarė: jie savo 
ra sz ta i s visada priesztaravo 
bjauriems užmanymams masko- 
liszkų laikraszczių raszėjų.

. "“t
Szioms dienoms P. Jonaitis, preziden

tas Lietu viszko Polit. Republ. Susiwie- 
nyjimo, iszwažiuoja į Spring Vatley, 
III. reikaluose politikos. Jisai atlankys 
Spring Valley, Toluca, Seatonville ir ki
tus aplinkinius miestelius ir kiek vie
name laikys politiszkus mitingus ir tu
rės kalbas.

Wisokios Žinios. Isz Politikos.
(tasa)

Demokratai sako, kad Ameri
koj pinįgų čsą per mažai, už tai 
dabar turime tokius blogus be
darbės laikus. Pagal jų nuomo
nę, reikia įvesti “free silver”— 
tai yra:— reikia priversti randą, 
idant tasai daleistu pridirbti cida
brinių doliarų, kiek kas turi ci
dabro, o tada, tikisi, pagerįsę 
žmonių būvį. Teisybė, tokiu budu 
pagerįs žmonių būvį, bet ne vi
sų—tik vien savinįkų cidabrinių 
mainų,—nes jie tada turės tiesą 
sudirbti savo visą cidabrą į dolia- 
ni8 ir tokiu budu padvejos savo 
milijonus. Klausymas vienok, 
kokią isz to naudą turės nelai
mingas darbinįkas? ‘*Free silver”, 
kaip jau pirmiau sakėme, reiszkia 
liuosą dirbimą cidabrinių pinįgų, 
tai yra: kiekvienas, turintis sa
vo rankose szmotą cidabro, galės 
pasiųsti jį į pinįgų muszinyczią 
ir perdirbti jį sau į doliarus. Yra 
tai labai naudingu užmanymu 
vien tiems, kurie turi cidabrą, 
nes isz kiekvieno sz m oteli o ci
dabro, verto 53c., galės padirb
ti sau doliarą vertą 100c., tokiu 
budu pagerįs savo būvį padvejo
dami savo turtus. Pagal žodį 
“free silver” visi turės lygią tie
są rando muszinyczioj (minsoj) 
prisidirbti sau, kiek tik norės, ci
dabrinių pinįgų.Bet isz ko mes tuos 
pinįgus dirbsime, jeigu cidabro 
neturime? Prisidirbs jų tik tie, 
kurie savo rankose turi cidabrą, 
tai yra: locninįkai cidabrinių 
mainų—keli milijonieriai; o 
visa žmonija, kaip kentė vargą, 
teip ir kęs. Nors tie milijonie
riai antra tiek pinįgų pridirbtu, 
tai darbinįkai isz to nepasinau
dos, nes anie, kad ir daugiausiai ci
dabrinių doliarų turės, tai darbi- 
nįkui už dyką ne duos nė vieno. 
Žodis “free” ant lietuviszko 
reiszkia — “dykai”. Nesi- 
džiaugkime isz to, kad bus 
“free silver”, mes jo negausime 
“free” (dykai). Nors jis ir de- 
szimts kartų butų “free”, tai už 
dyką vis nieks mums neduos nė 
vieno doharo, tik jeigu norėsime 
tą cidabrinį doliarą gauti, tai ar 
jis bus “free” ar ne “free”, teip 
pat turėsime už jį sunkiai dirbti, 
pakol uždirbsime. Kas isz to 
“free silver” daugiausiai nu
kentėtų?— Gal būt lietuviai, nes 
isz lietuvių gali atrasti isz szimto 
vieną, kuris czia atvažiavo ant 
apsigyvenimo, o kiti visi atka
ko ant to, idant užsidirbti keletą 
doliarų ir grįžti atgal į savo se
ną tėvynę—Lietuvą, idant tenai 
pageriuti savo buwį. Jeigu žmo
gus czia atvažiavęs uždirbo $100, 
tai jis žino, kad gali parsivežti 
arti 200 rublių, o jeigu uždirbo 
tūkstantį, tai gal parsivežti arti 
du tukstanezių. Bet jeigu pri 
imtų tą iszgyrtajį “free silver”, 
tai, kaip jau žinote isz pirmesnių 
musų apraszymų, vertė ameriko- 
niszkų pinįsrų nupultų ir su lai
ku gal susilygintų dol i aras su 
rusk u rublium ir tada žmogus, 
uždyrbęs $100, įstengta prisiųsti 
vos 100 rublių. Ir keno gi butų 
skriauda, ar ne musų-—lietuvių?

Jau ir sziądien yra pasklydęs 
garsas terp lietuvių, kad ruski 
pinįgai susilygįs su amerikonisz- 
kais, ir kasdien aplaikome isz vi
sų pusių laiszkus su užklausymais 
—“ar teisybė, kad ruski pinįgai 
susilygįs su amerikoniszkais.”Ant 
tokių laiszkų negalima suspėti nė 
atsakinėti. Užtaigi, tie visi, ku
rie nori apie tai dasižinoti, tegul 
su atyda perskaito szį visą 
straipsnį, tai, man rodosi, galės 
suprasti, ar ruski pinįgai susily
gįs su amerikoniszkuis ar ne. Prie 
to tik tiek pridursime, kad jeigu 
ir susilygįs, tai ne ruski su 
amerikoniszkais tik amerikoniszki 
su ruskais gali susilygįt, nes jeigu 
žmonės priims “free silver”, tai 
be abejonės vertė amerikoniszkų 
pinįgų turės nupulti ir su laiku 
gali snsilygįt su verte ruskų, bet 
ruski pinįgai ne gal teip greit 
užaugti, kad galėtų susilyginti su 
amerikoniszkais.

• Kiekvienas važiavęs jūrė
mis žino, kad jų vanduo yra sū
rūs, taigi turi turėti daug drus
kos. Jūrių vanduo vienok apart, 
druskos, turi ir kitokius sudėti
nius, o ko gal y nieks netikėjo: 
yra jame auksas ir cidabras. P. 
Liversidge isztyrė, kad vanduo 
DidžiojoOceano ant kiekvienos to
nos turi po 0,03—0,06 gramų gry
no aukso arba kitaip sakant: kiek
vienoj kubiszkoj angliszkoj my
lioj vandens yra 130—160 tonų 
gryno aukso. Tokiu budu vande
nyse viso Didžiojo Oceano, jeigu 
tai galima būt visą surinkti, at
skirtume 100 milijonų tonų auk
so, taigi tiek, kiek žmonės nuo 
pradžios aukso kasimo iki szių 
laikų dar neiszkasė. Cidabro jū
rių wandenise yra du kart dau
giaus negu aukso. Ateis laikas, 
kada žmonės ir czia pradės dirbti 
ant atskyrimo isz vandenų to 
aukso.

Kodėl jūrių wanduo sū
rūs.

Kiekvienas lietuvys, keliauda
mas į Ameriką, persitikrino, kad 
jūrių vanduo yra sūrūs ir kad jo 
gerti negalima. Ne visos vienok 
jūrės turi vienokiai sūrų vande
nį: mažiausiai sūdytas yra vanduo 
Baltike jūrių. Taigi ne vienas gal 
paklausti, nuo ko paeina sūrumas? 
Žinoma paeina tas nuo druskos, bet 
kodėl ta druska susirinko jūrių 
vandenise? Labai seniai, musų 
žemė pereidama savo persikeiti
mo laipsnius, teip kaip sziądien 
yra musų saulė, susidėjo -isz labai 
karsztų gazų ir paskui, jai be 
ausztant, gazai tie, vieni pirmiaus 
kiti vėliaus, paeilium tirsztėjo: 
isz pradžių isz gazų persikeitė į 
skystimą, o dar toliaus vėl skys
timas pavirsti turėjo į kietą kū
ną. Sziądieninį musų žemę ap- 
skriejantį orą galime laikyti kai
po likuczius nuo anų gazų, isz ku 
rių susideda musų žemė. Jūrės 
pasidarė ir isz tų gazų, isz kurių 
susitvėrė ir visas žemės apskri
tys, tąsyk, kada žemė ant tiek 
atauszo, kad vanduo ant jos pa
virsziaus užsilaikyti galėjo. 
VVanduo puldamas ant sukietė
jusiu žemės pavirsziaus pagriebė 
ir tulus gazus, kurie dar karszta- 
mo ore buvo užsilikę. Terp tų 
gazų turėjo būt ore gerai druskos 
ir kitokių sudėtinių, sziądien jū
rių vandenise sutirpusių.

Ir sziądien vienok jūrės gauna 
kas metą daugybę druskos, kurią 
suteikia joms upės. Lygiai nuo 
žemės pavirsziaus, kaip ir isz jos 
plutos vidurio vanduo nuplauna 
visokias miniraliszkas medegas, 
terp kurių yra ir paprasta drus
ka. Dalis los paskutinės yra szal- 
tinių ir upių vandenise—todėl 
per isztisus metus upės sugabena 
jūrėms daugybę druskos.

Jūres suteikia per savo garavi
mą į arą tiek vandens, kiek jo gau
na isz debesų ir kiek jo sugabena 
upės. Druska vienok, kuri sy
kį į jas likosi atgabenta, czia jau 
ir pasilieka. Jeigu paimsite kiek 
jūrių vandens ir teip ilgai jį vi
rinsite, pakol visas vanduo ne- 
iszgaruos, tai pamatysite, kad 
iszgaravus vandeniui, ant dugno 
pasiliks druska, kuri ne iszgaruo 
ja. Tas pats visai yra ir jūrėse. 
Upės kas metą suvelka į jūres 
daug druskos. Apart to dar de- 
szimtys milijonų tonų vandens 
pasikelia paveiksle garo į orą. 
Todėl jūrių vanduo, juo toliau, 
juo turi darytiesi sūresnis. Daro
si tas isz tikro, nors labai paleng
va.

Nors nuo laikų, nuo kurių u- 
pės pradėjo tekėti į jūres, jų 
vanduo vis labiaus sūrėjo, tai 
vienok jis czia ir dabar visgi dar 
ne teip sūrūs negu tųlų isz wi- 
duržeminių jūrių ir ažerų, netu
ri nezių nėjokio susiriszimo su o- 
ceanu. Atlantike, paveikslan, 
druskos yra tik 3 dalys ant szim
tų dalių vandens. Wandenisė gi 
Mirties Jūrių yra 24 dalys drus
kos ant 100 dalių vandens. 
VVandens Kaspiszkų jūrių yra sū
resni, negu kitų Jnrių susibėgau- 
czių su oceano vandenimis; 
vandens Widuržeminių Jūrių yra 
sūresni negu vandens Atlantisz- 
ko Oceano.

Pagal musų patėmyjimą, rodo
si, kad tas iszgirtas “free silver” 
negalės pereit, nes kiek duodasi 
matyt, tai daugiaus yra žmonių, 
kurie ne “free silver” trokszta, 
bet tiktai darbo, nes tik isz dar
bo gali pagerįti savo būvį: kaip 
turės darbą, tada pinįgai rasis ir 
be “free silver”. Deltogi tegul 
žmones labai nenusigąstą ir susi- 
lyginimo ruskų pinįgų su ameri- 
koniszkais. Jeigu jau ir teip toli 
nukryptų, kad demokratai gautu 
virszų ir įvestu “free silver”, 
tai vis su viena diena vertė pi
nįgų nesumažės, mažįsis ji isz pa- 
lengvo per kelis mėnesius arba 
per metą, tai dar per tą laiką kas 
norės siųst į Lietuvą, suspės 
iszsiųsti po senoviszkai prekiai. 
Sziądien nereikalaujaskubintiesi ir 
be reikalo pinįgus žudyti.

(Totliaus bus)Wietines Žinios.
—o—

— Pereitos nedėlios subatoj, 
Chicagoj pirmą syk szį metą pas
nigo; vakare gi buvo pirmas 
gruodas.

— Chicagos policijos virszinį- 
kas, Badenoch, priima 150 naujų 
policijantų. Wietas tas gal užim
ti tie, kurie iszlaikys reikalingą 
examiną. \

— Pereitos subatos vakarą, 
ant susikeitimo 14 ir Leavitt ui., 
darbinįkas Jonas Stark, apsigy
venęs pn. 609 Congress ui., tapo 
pervažiuotas trūkio Northvest- 
ern geležinkelio: ratai nelaimin
gam žmogui nupjovė su visu 
kairęję koją-

— Frank Stein, prezidentas ir 
užveižėtojas kompanijos C. H. 
Gommey Co., pn. 247—249 ant 
Lake str. likosi savo biure įėju
sio plėsziko užpultas, kuris pa
veržė visus isz kasos pinįgus. 
Tarnai buvo užpuoliką suėmę, 
bet pakol atėjo policija, jis isz- 
truko, iszszoko per langą ir tele
fono dratu nusileido ant žemės ir 
pabėgo.

— Chicagos vice-prokųrato- 
rius, Frank Lynch, apsigarsino ži
nias apie visokius nusikaltėlius 
mieste už paskutinius 8 metus. 
Isz tų žinių matyt, kad Chicagoj, 
ypacz žmogžudystės, neiszpasa- 
kytai greit auga. Nuo 1884 — 
1888 m. Grand Jury ant nu
sprendimo turėjo 10041 žmogžu
džių ir plėszikų; nuo 1888— 
1892 tokių buvo 12,499, o jau 
nuo 1 Gruodžio 1892 m. iki Spalių 
1896 m. buvo jų 21253.

Ant Blue Island, paskutiniuo
se laikuose neiszpasakytai tan
kiai pradėjo siausti ugnelė. Nuo 
pusantrų metų beveik kas tre- 
czią dieną kur nors būdavo czia 
gaisras; didžiausias gi buvo Ge
gužio mėnesyj, laike kurio iszde- 
gė 75 namai Ant galo nieks ne 
abejojo, kad gaisrai tie paeina 
nuo padegimo. Ugnies inspekto
rius nusiuntė merginą—detekty
vą surasti padegėjus. Mergina 
buvo daili, todėl jai ir pasisekė 
padegėjus susekti. Padegėjai tie 
tai pate ugnagesiai. Jie mat už- 
mokesnį gauna užgesinimą ugnies, 
todėl padegdami namus, mat 
didino sawo uždarbį. Dailus 
sargai, nėr ką kalbėti!

— Namuose pn. 155 Diviaion 
ui. atsitiko žmogžudystė terp 
lenkų. Tuose namuose gyveno 
du lenkai: Węgrzynovski ir Szu- 
larecki, kuriuodu ir susipyko dėl 
nesutikimo jų moterų, kurios vie
na kitą apkalbinėjo. Szularecki 
už kokį te u apkalbėjimą panorė
jo atkerszyti rodakui. Ant drąsos 
pasigėrė ir apie 6 vai. nedėlios 
vakare, iszėjęs isz savo gyveni
mo, pradėjo baladotis į Węgrzy- 
voskio duris, paskui stengėsi per 
jas įsiveržti; namų savinįkas pa
griebė revolverį ir szovė, no
rėdamas tuom girtuoklį nuo du
rų nuvyti. Girtuoklis vienok 
szuvio nenusigando ir įsiveržė į 
gyvenimą; pagriebė Węgrzy- 
novskį ir metė jį ant lovos, norė
damas muszti, tas vienok vėl su
griebė revolverį ir szovė du 
kart. Szulareckis puolė ant že
mes ir neužilgio pasimirė. Atka
ko policija ir užmusaėją suaresz- 
tawo.

Paszwentinimas naujos 
lietuwiszkos bažny

czios Chicagoj.
Nedėlioj, 25 Spalių, bus pa- 

szventinimas musų naujos lie
tu viszkos bažnyczios ir paszven- 
tinimas naujos vėliavos Drugys- 
tės Panų, po vardu Sz. Marijos 
Panos. Ceremonijos prasidės pu
siau vienuoliktą valandą priesz 
piet ir tesis iki 2. vai. po pietų, 
ant kurio bus keletas ir lietuvisz- 
kų kunįgų. Užtai yra szirdingai 
užpraszomi visi lietuviai parapi- 
jonai kuo skaitlingiausiai susirink
ti, o labiausiai visos lietuviszkos 
draugystės, kaip vyriszkos teip ir 
moteriszkos, idant teiktųsi pri
būti visos ant laiko ir imti daly- 
vumą toje didžiausioje iszkel- 
mėje. Su godone

Kun. M. Kravczunas

Isz Palitiszkų Kliubų.
Pereitą nedėlią, 3 walanda po pietų, po 

nr. 32 Emma 8t. lietuwiszki Kliubai 15 
tos ir 16tos wardų laikė lietuwiszkai 
-lenkiszką mass-mitingą, ant kurio vei
kė kaipo prezidentas-M. Waranka ir 
kaipo sekretorius-Sim- Paleckas. Pra
kalbas turėjo sekanti ukėsai:L. Nowak 
lenkiszkai, M. Narijauskas lietuwiszkai, 
Max Kasmar angliszkai, Fr. Bradchulis, 
W. Wabalas, P. Jonaitis, A. Olszewskis 
ir Smittas kalbėjo lietuwiszkai. Lenkai, 
kurie buwo susirinką lietuwiszkų kalbų 
neklausė, bet tuojaus po angliszkos wisi 
apleido salą, liko tik maža saujalė lie
tuvių. Toks pasielgimas lenkų aisz- 
kiausiai mus pertikrina, kad mes niekada 
negalime remtis ant lenkų ir negalime 
turėti nė mažiausio užsitikėjimo ant jų, 
kad jie mums padės kokiame musų 
pradėtame darbe; jie padės tol, pakol 
matys, kad tas darbas eina ant labo 
lenkų, bet jeigu patėmys, kad czia eina 
apiė labą lietuvių, tai dar neįpusėjus 
pradėto darbo, lenkai nuo jo atsitrauks. 
Taigi matome, kad lietuviams yra daug 
naudingiau dirbti isz-vien su lietuviais, 
negu su lenkais.

Tą paezią nedėlią, 6 valandą vakare, 
buvo didelis mitingas 7 vardoj. Žmo
nių buvo daugybė. Kalbėjo lietuvisz- 
kai: J. Jauksztas, P. Jonaitis, F. Masio
nis, A. Olszevskis, M. Feiza ir kiti.

Pereitą subatą buvo mitingas 6-tos 
va r d os Liet. Kliubo. Žmonių susirinko 
pusėtinai, bet svetimų kalbėtojų ne bu 
vo; nžtaigi tapo atlikti tik savo reika 
lai.

Ant visų virsz minėtų mitingų lietu
viai stoja už republikoniszką partiją ir 
dienoje balsavimo balsuos republiko
niszką tikietą.

Į skaitytojus.
Jau keturios nedėlios kaip 

siuneziame laikrasztį “Lietuvą”, 
pagal savo prižadėjimą, kiekvie
nam lietuviui, kuris tik padavė 
mums savo adresą Prižadėjome 
iszsiųstiant pažiūros kiekvienam 
už dyką per 5 nedėlios, taigi isz tų 
5 nedėliųjau liko tik viena pas
kutinė, tai yra: 31 d. Spalių.

Deltogi, Mieli Broliai ir Bran
gus Skaitytojai, kaip jau per ketu
rias nedėlios “Lietuvą” skaitėte, 
tai jau galite numanyti, ar tas 
laikrasztis Jums patinka ar ne. 
Jeigu “Lietuva” Jums patinka ir 
jeigu mislyjate pasilikti ir ant to
liaus jos skaitytojais, tai teiksi
tės duot mums žinią, idant galėtu
me žinoti ar siųsti ir ant toliaus, 
ar, iszsibaigus szioms penkioms 
nedėlioms, sulaikyti. Kas ne
duos mums žinios iki 1-mai dienai 
Lapkriczio, tai ateinanezią suba
tą, 31 Spalių, iszsiųsime tam pas
kutinį ir ant toliau sulaikysime, 
nes tiems, kurie tingi skaityti, tai 
ir mes tingime jiems siuntinėti.

Kas užsimoka už “Lietuvą” isz 
virszaus $2 ant viso meto, mes 
duodame tam puikią knįgelę 50c. 
vertės dovanų, kas užsimoka tik 
$1 ant pusės metų, tam duodame 
dovanų knįgelę už 25c. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 
liogo, kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50c. o mes prisiu
sime dykai. Knįgų kataliogas 
randasi ant 4to puslapio.

Jeigu kas tuom tarpu netu
rėtu pinįgų, o norėtu skaityti 
“Lietuvą”, tai tegul atsiszaukia 
ne vėliaus kaip iki 1 Laipkriczio, 
o mes dar kokią porą nedėlių pa
lauksime. Kas neduos mums nė 
jokios žinios iki 1 dienai Lapkri
czio, tiems visiems busime pri
versti “Lietuvą” sulaikyti.

Raszydami į mus ir pinįgus 
prisiųsdami visada uždėkite szi- 
tokį adresa:

A. Olszevskis
924 33-rd St. Chicago, UI.

Pinįgus siųskite registruotose gro- 
m a tose, arba per “money order”, ar pe 
czeką.



4 LIETUVA.

MITINGAI.
Subatoj, 24 Spalių, salėje P. Karecko, 

4612 Atlantic St., bus mitingas Liet. 
Republ. Kliubo 29tos wardos, ant kurio 
bus lietuwiszki ir angliszki kalbėtojai, 
Už tai wisus lietuvius szirdingai užpra
szome pribūti. Jowaiszas, Sekb.

Nedėlroj, 25 Spalių, tuojaus po sumai, 
salėje F. Majausko, Liet. Republ. Polit. 
Susiw. laikys savo mitingą, ant kurio 
delegatai isz visų lietuvviszkų Kliubų 
yra užkviecziami pribūti.

P. Jonaitis, prez.

Nedėloj, 25 Spalių, 3 wal. po pietų, sa
lėje Voverkos, 4500 S. Paulina St. bus 
didelis mass — mitingas Liet. Republ. 
Kliubo Keistuczio, ant kurio bus keletas 
republikoniszkų kandidatų ir bus kalbos 
angliszkos ir lietuviszkos. Užtai ant szio 
mitingo tegul pribuna wisi lietuviai, 
jeigu nori iszgyrsti gerus paaiszkinimus 
reikaluose politikos.

Užpraszo Komitetas.

Nedėlioj. 25 Spalių, tuojaus po sumai, 
mitingas D-tės Dowido Karaliaus, sa
lėj F. Majausko, ant kurio visi sanariai 
tos draugystės yra užpraszomi pribūti.

K. Kigas, prez.

Nedėlioj, 1 Lapkriczio, tuojaus po su
mai, bažnytinėj wirszutinėj salėj, bus 
metinis mitingas “D-tės Sim. Daukan
to”, ant kurio nauja vyriausybė užims 
sawo vietas, bus parodytas stovis D-tės 
iždo ir kiti svarbus dalykai, už tai visi 
sanariai užpraszomi yra pribūti. Už ne- 
pribuvimą kora pagal konstituciją.

K. Pocius sekr. 645 S. Canal st.

Subatoj, 24 Spalių, ri wal. vakare, 
salėje J. Juszkos, 749 Wood St., kertė 
22nd St. Liet. Republ. Kliubas 10wardos 
laikys sawo mitingą, ant kurio bus kal
bos apie rinkimus naujo Suw. Wal. Pre
zidento. Užtai szirdingai užpraszome 
wisus lietuvius kuoskaitlingiausiai su
sirinkti. S. JOWAISZA8 SEKR.

Kataliogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba SzalUnis dangiszkn 
skarbu, apdaryta dratoj tkuroje, zaiaty- 
tais krasztais, dAiczial apkaustyta ir su 
kabėmis - “ “ •••«

Apdaryta szagrine “ • K 00
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Ir su kabe “ H-OO
Senas ir Naujas Aukso Altorius, wokiszkoms 

Htarorais ..............................
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltlnelis 75c
Balsas Balandėlės apkaustitas ®c.
Balsas Balandėlės su Offtaium Purvu m l.oo
Balsas Balandėlės stagrine •• 1A0
Mažas aukso altorius, mažyte maldaknyge, wl-

gadna dėl wyru in Vvszeniu apdaryta drūta
me audeklinėms apdare...........................40c.

Mažas aukso altorius gražeme suagrino apda
re...................    50c.

Mažas aukso Altorius krysztoligeme apdare 75c. 
Garbe Diewui ant augsztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe ” I
[szganingi dūmojimai ape sopulius szw.

Marijos Panos
Meno szsr. Marijau Panos
Stebuklai Diewo szw. Sakramente
Tajemnyczlos Gywojo Ratanezlauš
Kanticzkos............................. .........................
Naujos kanticzkos, formate knygos
ISO psalmu Dowido karaliaus ant paweikslo 

kantlczku „ „

UJO

90c 
30c 
40c 
15c 

. 78c
75c 

»
75c

Knygos Dvasiszkos
Aplankimas SS. Sakramento „
Evangelijos, drauge lietuviszkos Ir lenkisz- 

kos ant kožnos nedelos ir szventes 
FUoteaarba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisybia sūdo Dievo ”
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szw. Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkaus
Gyvenimas szvento Benedikto “ 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimas MEZekzpaties Jėzaus „ 
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dienos 

5 dideles knygos, kožna 
Tie patys —*

daryti, 
gūros 
mis 
Griesznykas sugrąžytus ant gero kelio per 

Jezvsa Poną „ ,,
Girtybe „ .,
Istorija Kataliku Bažnyczios I
Istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristaus
Istorija i----1.------
Istorija szwenta seno Ir naujo Įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristaus 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip »pspakajitie sumianija 
Kanezia Wieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Kasdienines Maldos “ “ “
Mokslas Rymo Kataliku **
Misija

15c.
75c 
50c 
25c 
25c 
20c
Ite 
90c 

55c.
1, kožna po ” 65c
^Klimai Szventuįu drūtai ap- 
alys vienoje knygoje, ant nu
imsi atspausti aukso lltaro- 

34.25.
10c. 
15c.

31.00
_____________________ 25c 
seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c

15c 
15b 
15c 
15c
20c 

5 
40c 

misija ,, ,, ,, 25c
Nekaltybe augsrtybe ir grožybe tos dorybes 20c 
Pamokslai ape suda Dievo “ “ 16c

DIDELI PIGUMAI
ant szio Utarny ir Seredos, Spaliu 27os ir 28os,

pas

B. WJ4ĘTELSKY,
Departmentiniam Sztore.

3641, 3643, 3645 S. Halsted Street,

Iszsiuncziame in wisns miestus ir miestelius visos A* 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi
mo, Maszinas dėl drukavojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne^ 
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Striclbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jr t. t. Prisiuncziaffie katalroga 
kožnam dykai. Adresawokit teip!

Kelpsch, Noreiko & Co.,
56 Fiftii Avė., . CHICAGO, ILL.

10 per 4 baltos dvilinkos kai 
droš, pora verta $1,00.
Utarnyke ir Seredoj 39c, 

už pora.

Juodos vilnones moteriszkos 
panczekos, vertos 25c.
Utarnyke ir seredoj po 14c.

6 coliu paipos prie pecziaus ka
mino po 6c.

14 kvortų mazgojimui randelis, 
vertas 25c. Tiktai J5c.

Gražus 
moteriszki 
“Beaver” 
Jaketai, 
naujausios 
mados ran* 
kovemis, 
«u guzikais 
verti ll.oo
Utarny

ke ir Se
redoj $6.98

Didžiausias
MITINGAS!

Paskutine nedėlią priesz elekcijas, tai 
yra 1 dieną Lapkriczio, puikioje salėje 
“Vorwaerts Turner Hali”, po nr. 251 
W. 12-th St. arti Halsted, bus didžiau
sias politiszkas republikoniszkas mass- 
mitingas wisų Chicagos lietuvių; ant 
szio mitingo pribus republikoniszki 
kandidatai ant augszcziausių urėdų, bus 
garsingiausi angliszki ir lietuwiszki 
kalbėtojai, kurie kuo gryniausiai isz- 
aiszkįs politiszką ir pinįgiszką klausymą, 
Už tai szirdingiausiai užpraszome visus 
lietuvius isz wiso Chicagos miesto ant 
szio mitingo pribūti. Labiausiai užpra
szome Lietuviszkus Kliubus, idant 
kiekvienas isz jų, priešą szį mitingą, 
padarytų mitingus sawo vardose ir ap- 
reiksztu žmonėms, kad wisi ant szio 
mitingo galėtu pribūti ir iszgirsti apie 
dalykus, kurie mus didžiausiai apeina. 
Mitingas prasidės 3 valandą po pietų ir 
tęsis iki 6 vakaro. Užpraszo visus.

Wyriausybė Liet. Polit. Susivien.

Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 
ir didžiosios nedelos „

Pamokslai ir Ganytojaus kalbos „ I 
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Prisigatovojimas ant smerezio “ 
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus •• 
Wadowasaplankancziu kanezia Wieszpatle* 

Jezuso kristuso “

50c 
12.09 
76c
10c 
40c 
40c 
15c

i
15

Extra storas, kvietkuotas arba 
žilas flanelis, vertas 10c. yardas, 

Tiktai 5c.

Tj Seredoj 89.98

Gražus 
szšventadieniniai ‘Be- 
aver” overkotai, 
naujausios mados, 
verti po $15.00.

Utarnyke ir

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

kertė 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausiu krautuvę /

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

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

visokiu
Paran-

884
894
903
921
935
971
973
975

Gromatos ant paczto., 
AleiaJan 
Berzinski Jose p h 1012 
Bratienas Paul 1021 
Dubicki Juze f 
Galus Jan 
Jurgaitis Kazimier 1095 
Kakanauskis K. J. 1108 
Kardely® Pavel 1124

1004

1066
1058

Lauvzliry Ch.

Pijau August
Polus Michol 
Skurdelis Adomas 
Tautlsevicze 8t. 
Wolintieins J.

PaaukawoA, Rėkliui.
Lietuviai isz McKees Rock, Pa. pa

aukavo nelaimingam Rėkliui $4. Rinki* 
mų pinįgų užsiėmė Petras Balinskas.

Lietuviai isz Albert, W. Va. prisiuntė 
$3.20. Rinkimu pinįgų užsiėmė M. No- 
wickas.

Dr-te 8zw. Jurgio isz Cleveland, O., 
prisiuntė $3.25.

Lietuwiai isz Lewiston, Me. prisiuntė 
$2, per Povilą Jacą.

Knygos mokslyazkos.
Abecela geriause mokintuve dėl vaiku
Akyvi Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta: su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasiiinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  30c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Istorija Europos su mapoms 50c
Ka darytie, kad butume sveiki Ir ilgai gyventu

me. .. ................................................ 10c.
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis 15c.
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norlnczlu 

iszmoktie gražiai raszytie 10c.
Rankvedis Gromatu raszymul. Yra labai 

naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromatos in:pažystamus, prlete- 
lius, giminias, mylimaisias ir mylimuo
sius priesz apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitos augsztai pastaty
tos ypatus. Pasveikinimai <pavinczewo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atoitlki- 
mouese. Preke. , I

Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Praeite Vilniaus.
Lengvas būdas paežiam per savęs pramok- 

tie raszytie, dėl nemokaneziu 10c
Naujas lietuviszkas Lementorius „ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angeiskos kai

Dos ne apdarytas “ “
o apdarytos “

Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai 
iatwiszkai, lenkiszkai, ir ruskal, y- 
ra genaus* knyga dėl norineziu isz
moktie lenkiszkos, ruskos arba ia- 
tviszkos kalbos „ „

20c. 
žmo

50c. 
iob 

10c.

f 1.00
I 1.25

• 2.<x>

Extra storas, ecelson bovelnos 
materai visokio didžio,

IK) $1.29.

Vardas baltai iszbaltyto muslino 

po 2R.

Kiniszkos muilinyczios
po 3c.

Moteriszkos pus—pirsztinaitės,
Tiktai 10c. pora.

500 poru mete- 
riszku czevery- 
ku isz verszio 
skuros, verti 
po $2.00 

Tikta, M.39

Mebliu departmentas
Dideles moteriszkos supamosios 
kėdės, tiktai po $1.69.

JONAS JUSZKA,
749 W. 22nd Street. Kerte Wood.

— užlaiko —

Pirmos kliasos Lietuwiszka Saliuna.

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

perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
027 S.Cana Drte Judd, Chicaun, 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 v 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po viena doliery ant n ėdi 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite 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.

Drūtos kuknines kėdės,tik po 29c.

Angsztos vaikams kėdutės po 49c

Padekavone.
Pp. Kelpsch, Noreiko & Co. Szirdin

gai dėkawoiu už viską, nes wisi, kurie 
žino kaip Tamistos apsiėjote su manim, 
pripažysta, kad Tamistų kompanija yra 
teisingiausia. Prisiuncziu wėi pinįgus 
ant laikrodėlio dėl vieno isz mano drau
gų. K. Jesuliaviczius,
144 New Empire St., Wilkes Bare Pa.

Dr-te Sz. Juozapo IszMelrose Park, III , 
siuneziu szirdingiausię padekavong p. Kar- 
bovskiti už jo gerj muzikę kurs kuogeriausiai 
ir gražiausiai grajyjoant musu balių ir velytame 
visiems reikalaujantiems muzikos Ji uislpra- 
szyti. J. Stefankevyczius, sekr.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo brolio Svotelio, pa- 

einanezioisz kaimo Bajorų, Lankelazkio 
Parap Suvalkų gub. Teiksis alsiszauk- 
ti ant adreso szito:

Adomas Svotelis
82 Bond st. Elizabeth Port, N. J.

Pajieszkau sawo wyro, kurs pereitą 
metą į anglių kastynes darbo jieszkoti 
iszkeliavo ir paliko mane biednąsu ma
žais vaikais be duonos kąsnio. Jeigu dar 
kur gyvas yra, teiksis atsiszaukti ant 
adreso szito. Paulina Balukonienė 
82 Bond st. Elizabeth Port, N. J.

Pajieszkau sawo brolio Juozo Stanke- 
wicziaus,\kurs gyvena Chicagoj ir yra 
apsivedęs su lenke. Teiksis atsiszaukti 
ant adreso szito:
M. Janik Barnesville- Minn.

Lietuwiszkas Balius!
Boston, Mass., tenyksz\ė lie- 

tuviszka Dr-tė D. L. U. TVi tauto 
rengia didelį balių ant 25 dienos 
Lapkriczio, 1896 m., salėje po nr. 
45EliottSt. Prasidės 8 vai. vaka
re ir trauksis iki 5 vai. ryto. 
Bus puiki muzika, szokiai ir ki
tos gražios zabovos. Įženga vy
rams $1, o merginoms 50c. Wis- 
kas kitas už dykę. Užtai visus 
vietinius ir aplinkinius lietuvius 
užpraszo atsilankyti.

Komitetas.

Knygos istoriszkos, swietisz> 
kos, pasakų ir giesmių.

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėj* 10 gražiu pasak zirziu........ . ..................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Aukso Wer»zi«, komedija vienoje veikm«je 20c 
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

paraszyta Bimano Daukanto 31.00
Dievaitis, apysaka zzioa gadynei. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• “ •• |l.oo

Dainų skrynele ,, ,. 20c.
Graži vaiku knygele “ ** • 10c
Gyvenimas Genovaitės (Genovefoa). Yra

Ui labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir

dėja yra 50c.
Gyvenimas Stepo Rauduoslo •• 15c
Istorija gražios Katrųkos ** “ 10c
Istorija užlaiko Franouzu vainos “ 30c
Istorija gražios Magelenoe ., 20c
Iitorijaseptynių Mokytoju * " 50c
Juokingas pasakojimas, ape BzalUbuiziuz 5c 
Kankles, lietuviizkos dainos su nąU mis, suUl- 
sytos ant 4 balsu, dėl wyru „ 25c.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės

Isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 15c.
Kas yra, o kas bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas „ „ 10c.
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimUi “ 32.00
Lietuviszkas sziupinis " 5c
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 “ 15c
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele turinti 

72 džinas. , „ 15c.
Namelis pustelnyko '* " 75c
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms „ 5c,
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai SOc. 
NAUJAU8IS LIETUVISZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas isz daugel svetimtautiaaku aapni- 
nyku ir surėdytos pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka aapnlnyka.—su 810 atšakiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senovei žmones vartojo dėl nuspejl- 
mo a tol tęs.—Geriausei iezguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali.
Preke............................................................50c
Apdarytos....................................................Tbc

Kražių Skererdyn*. Apraszo ana baisu at
sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczios miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjowe nekaltus žmonis, isz- 
griove altorius ir užpeczetijo balny ošia. 
Kuo aiszkiauaiai apraszo to visa atsiti

kima. 15c.
Olltypa, apysaka isz laiko torpaaviazkos ka

res Indijon u Amerikos.
Pasakojimas Antano Tretininko ** •*
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m.
Palangos Jure “ ‘‘
Petro Armino rasztai *' “
Puiki istorija ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus valkszczlodama po svieto, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 90c

Rinalda Rinaldina “ ** ** gl.ftO
ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 

dėl jaunumenes. “ ** 25a
Rutu Lapeliai naujausios dainos u “ 15c 
Talmudas žydu •• “ 10c
Trumpi Pamokinimai ir Rodos Įsiimto įsi 

knygų kun. K. Antonevicziaus. 10c
Žiponas bei Žipone 25c

------o
Užlaiko puikiausias arielkas, vynus, likierius, szviežia aki ir 

kvepenczius cigarus.

Podraug yra agentu distiliarnes Sana. Schutz, isz kurios pri
stato puikiausias arielkas ir kitus gėrimus, kiekvienam reikalau- 
jancziam in namus: ant balių, vesiailiu ir kitokiu reikalu, pigiau 
kaip wisi kiti. Už atvežimą nieko nerolęuoja. Kam yra per toli, 
gali apsisteliuot per gromata, o užpraszymas bus tuojaus iszpildy* 
tas. Neikit pas žydus, gerinus pas lietuvy, o gausite geresni tavo- 
ra ir už pigesnius pinigus.

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

Ofisas: 84 U Šalie St., Ruimas 610. Gyvenimas: 112 W. Dirision St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabriKUOse ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

25c
25c
10c

40c
20c
10c

Angliszkos knygos in waka- 
rinia mokslainia.

First R^ader .. .. 20c.
Second Reader ** “ “ 30c.
Copy Book “ “ “ 10c.

Naujas
Lietuwiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel

► kerte 33czios ui.
Užlaikau šviežia 

bavarska Alų, ge- 
riausias 

*** ’ ir seniau 
sias A- 
rielkas, 
Wyna, 
Likierius 
ir puikiausius Ciga
rus.

Prie galiūno tu
riu puike didelia 
gale ant mitingu,

balių ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to wlso 

pabandytie.
Felizas Majauskas, 

3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 
CHICAGO, ILLINOIS.

VVyrai! pm Ma
jauską važiuo

sim
Su juom paairo- 

davoaim;
Ten gardaus A- 

laus iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne prageraim.

LIETUWISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

2957 Farrell St. CHICAGO.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. A Žuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažny ežios. 
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.

PIRMAS LIETU W18ZKAS 
TEATRAS.

Pardavimas Juozapo Egipto 
prekejams.

Chicagos lietuviszka “Dovy
do Karaliaus Draugystė” rengia 
teatru, Pulaskio halėje, 800 8. 
Ashland avė. terp 17 ir 18 ui; 
bus atgrajįta drama 7 aktuose: 
“Pardavimas Juozapo Egipto 
Prekejams”. Teatras bus atgrajį- 
tas 25tęd. Spalių (October) 1896. 
Prasidės 7tp valandp vakare; 
durys atsidarys 6| 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.

W. SZYMMNSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas mane, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viską, nė kaip kur pa& ________
kokius žydus. ĮLARGEST5T0VEPLANTINTHEW0RLD

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKJ
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

Dr. Marija Doviatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

817 W. 21st Place (Hinman St.)
Priima ligoniu# adyaose: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 6 vakare. Telephonaa: Caaal 151,

E ZAN1EWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausiu kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas" Tei- 
x>gi taiso ir czystyja visokius 

drabužius. Darbę, atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

•— Geriause lietuviszkai—lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel pt., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
cziis 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 Cwtvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709
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