
Metas IV.

Isz Užmarės,h * ‘ '

Politiszkos žinios.
—o---

Isz karės lauko Abisinijoj.
Pagelbinįkai Abisinijos kara

liaus Maneliko, derviszai, apsto 
jo italijonų užimtą miestą Kas- 
salą. Buvo jie užpuolę ant apka
sų tos t virty nės Sibdonate, bet 
likosi nustumti. Paėmė jie mažą 
dalį italiszkos kariaunos, kuri 
stengėsi įsigriebti į tvirtynę. 
Pagal italijonų praneszimus, itali- Į 
jonys Kassalėj tari maisto ir a- 
municijos, szuviams patronų ant 
2 mėnesių; taigi tiek laiko gal jie 
pahfikyti tą tvirtynę, o tuom 
tarpu rengiasi įsi veržti į derviszų 
krasztą anglijonys ir tokiu budu 
kariauna apstojusi Kassalę turės 
grįžti namon priesz Anglijos pa- 
jiegas. Derviszai po Kassale turi 
5000 apginkluotų kareivių; lau
kia jie savo vyriausio vado CD-! 
manoDigmos. Gal jam pribuvus

gyventojais. ^Valdžios negeidė 
pradėti provos, bet prie to jas 
privertė, 
parlamente, socijalistų pasiunti
nys Bebel. Iki sziol atėjo isz 
Afrikos daugel žinių parodanezių, 
kad isz tikro Peters žveriszkai 
ten elgėsi. Kaip ta pro va pasi
baigs, pamatysime toliaus. Pe- 
tersui reikia tik gailėtiesi, kad 
jis ne Maskolijos buvo virszinį- 

»ku; ežia būt tapęs apdovanotas 
;deimantiniais kryžiais ir kitokio- 
1 mis ciecoriaus malonėmis už sa- 
i vo žveriszkumą.

Tūli Europos laikraszcziai pra
nesza, buk szią vasarą rengiasi 
Ostendoj (Belgijoj) susi važiuo
ti • Prancūzijos prezidentas, Bei 
gijos karalius ir Wokietijos cie- 
corius. Apie ką jie tars ant to su
si važevimo — dar nežinia.

Wokietijos rundas ką tik dabar 
padarė sutartį kas link muitų su 
Suvienytomis Wieszpatystėmis 
Sziaurinės Amerikos, pagal kurią

Į muitai nuo amerikoniszkos mėsos 
pakol pasitrauks, bandys dar sy- iatwcžto9 i Wokietij?pasi,mažino: 
kį užpulti ant italiszkų pajiegų.

Miestas Adigrad, teiposgi ita
lijonų dar laikomas, tapo apsto
tas abisinieczių kariaunos. Italisz- 
kas vadas jenerolas Baldisera 
pradėjo tarybas su Abisinijos ka
raliumi, bet tasai pareikalavo, - 
idant italijonys užmokėtu 50 mi
lijonų lirų karės kasztų, ant ko 
tie nesutinka. Tokiu budu negali
ma tikėti, idant ežia karė greitai 

■ -pasibaigtu. Todėl italijonys drū
ti na savo pajiegas: į vietą abi
sinieczių paimtų kanuolių, isz I- 
talijos tapo iszsiųsta 60 naujų. 
Gyventojai Italijos ne geidžia 
karė*, nes tojė daug kasztuoji, 
o mažai naudos te duoda.

Prancūzai buvo pareikalavę, 
idant anglijonys pasitrauktu isz jų 
užimto Egipto; kaipo atsakymą 
ant to reikalavimo anglijonys su
sitarė su Wokietij i ir su Austri
ja ir podraug su Egipto kariume- 
nia pradeda karę su derviszafšT 
norėdami užimti Dongolą. Pra
dėję gi karę ne gal pasitraukti. 
Prancūzai tam prieszintusi nors ir 
su ginklu, jeigu Anglija butu vie
na, bet dabar už jos stovi: Wo- 
kietija, Austrija, ir Italija. Su 
visoms toms vieszpstystėmis ka
riauti ne įstengia pati, ypacz kad 
nežinia^’r ar pradėjus karę Mas- 
kolija ją paszelptu. Todėl tur ty
lėti dabar ir atlikta. Maskolija 
wien sunaudojo Prancūziją ant sa
vo naudos: apslabdė norus ja- 
ponieczių kaslink užėmimo chi
nieczių kraszto, bet kur pagel
bos Prancūzija reikalauja, Mas- 
kolija su ja nesiskubina. Kas to- 
Itaus atsitiks isz tų nesutikimų 
isz priežasties Egipto, dabar žino
ti negalima. Tuom tarpu vien 
prancuziszka kariszka Widurže- 
minė laivyne gavo paliepimą 
plaukti prie Egipto krantų.

posgi iszpjovė keletą deszimczių 
armanieczių ir lavonus jų baisei 

apskųsdamas Petersą, subadytus ir supjaustytus paliko
ant kelio.

Mieste Kilis viens armenietis 
nuszovė turką, isz ko kilo kru
vinos musztynės terp armenie
czių ir turkų. Musztynėse tose 
8 armeniecziai likosi užmuszti i n 
10 paszautų. Turkų pusėj buvo 
tik 4 paszauti.

Ant salos Kretos teiposgi ky
la sumiszimai. Atsitiko ežia ir 
susirėmimas krikszczioniszkų gy-i 
ventojų su mahometonėmis. 
Musztynėse likosi 2 krikszczio- 
nys ir vienas žandaras nuszauti; 
3 gi krikszczionys paszauti. Ant 
vietos sumiszimų likosi iszsiųsta 
kariumenė.

Waldžios Turkijos paskyrė 
450000 frankų užmokeszczio euro 
peiskų galybių: maskoliszkam 
prancuziszkam ir angliszkam kon
sulams, ant kurių buvo Jed- 
dah’oj užpuolę arabai.

Isz Lietuvos.

vietoj 60 markių, bus dabar tik 
20 markių už 100 kylogramų 
(225 amerikoniszki svarai).

Chinieczių žemė.
Chinieczių žemėj atsitinka kur 

nekur dar vis užpuolimai ant 
svetimų krikszczioniszką misijų. 
Dabar vėl pulkas apginkluo
tų gyventojų užpuolė ant ame- 
rikoniszkos krikszczioniszkos 
misijos, kuri buvo įrengta 130 
mylių nuo didelio miesto Shanghii. 
Užpuolikai iszplėszė ir iszardė 
misiją. Perdėtinis misijos, presbi- 
terijoniszkas pastorius Bent, liko
si užpuolikų paszautas.

Sziaurvakarinyj kraszte pro
vincijos Chih, chinieczių žemej, 
dabar vėl pasikėlė priesz val
džias tenykszcziai gyventojai ina- 
hometonys. Pirma maisztas ma- 
hometęnų tose provincijose trau
kėsi kelis metus; bestabdant juos, 

-kaip__rokuoji, net 40 milijonų 
žmonių likosi iszpjiutų. Dabar
tinis Chinų ciecoriaus pajiegos 
neužtenka ant apstabdymo tų 
maisztų.

yVidurinė Amerika.
Kariumenė Nicaragiios prezi

dento Zelaya’us per dwi dienas 
muszėsi su pajiegomis maisztinį- 
kų; ant galo maisztinįkai likosi 
sumuszti ir prezidentas Zelėya 
užėmė miestu Metopą. Muszis 
buvo kruvvinos: i«z abiejų pusių 
krito per tūkstantį kareivių. A- 
tėjusi į pageliu Zelay’ai kariu
menė isz republikos Hondūras 
sumuszė vieną dalį maisztinįkų 
ir potam paėmė miestą Viego. 
Nuo ežia traukia ant miesto Le- 
on, netoli kurio nori susivieny- 
ti su pajiegomis Zajay’aus, idant 
drauge mestiesi ant maisztinįkų, 
kurių pajiegos ir czion isz wisų 
krasztų renkasi.

^Vokietija.
^Vokietijai nesiseka su jų 

.. lioniją virszinįkais; užimtuose po
Wokietijos valdžia krasztuose 
kitose žemės dalyse, tūli nuo 
vieszpatystes paskirti tų kolio- 
nijų virszinįkai pradeda jau per 
daug megždžioti savo maskolisz- 
kus sądraugus pasielgime su vie
tiniais gyventojais. Dabar vėl 
tapo po sudu paduotas viens isz 
tokių buvusių virszinįkų krasz
tuose ^Vokietijai priklausan- 
cziuose pakrantėse1 Rytinės Afri
kos, Dras Peters, už jo žveriszką 
elirimasi su vietiniais to kraszto

ko-

Isz Kubos.
Iszpanijonys paduoda žinias a- 

pie naujai atsitikusius susirėmi
mus su kubiecziais, ir, žinoma, pa
gal tas žinias kubiecziai likosi 
sumuszti. Wiens susirėmimas at
sitiko netoli Rubi ir Rozario. 
Iszpaniszkas jenerolas Bernai 
paėmė 15 kubieczių, kuriuos tuo- 
jaus pavedė kariszkam sudui.

Kubieczių wadas Maceo su 
6000 savo kariaunos užpuolė 
ant miesto Sagna, bet tapo pa- 
jiegų iszpaniszko pulkaunįko 
Inclaro numusztas. nužudęs 22 
sawo kareiwių užmusztų ir 80 
paszautų. Provincijoj Pinar, isz- 
paniszki jenerolai Valdez ir Li- 
nares—susitnuszė su kubiecziais. 
Muszis buvvo karsztas, bet kubie
cziai likosi sumuszti, pražudę 
per 200 savo kareivių. _

VVisos tos žinios paeina nuo 
iszpanijonų, todėl joms labai pa
sitikėti ne galima.

Persija.
Persija, Azijoj, rubežiuoja su 

Turkija, Persijai priguli teiposgi 
dalis armenieczių kraszto, todėl 
pjovynės krikszczionių Turki
joj, atsiliepia greitai ir Persijoj, 
ypacz kad ir Persijoj krikezionių 
mažai, visi gi gyventojai teipos
gi m&hometonys, nors kitos sek
tos; taigi ežia mažos reikia prie- 
žastės, idant mahometonys pasi
keltu priesz krikszczionis. Toks 
pasikėlimas atsitiko ežia dabar 
Teherane* sostapilėj Persijos: 
vienoj krikszczionio dirbtuvėj 
durnuos užtroszko du mahometo
nys užžiurėtojai. Paleido kas pa
skalą, buk jiedu tapo krikszczio
nių nužudyti. Mahometonims to 
užteko: jie pradėjo rinktiesi ir 
paskui metėsi ant krikszczionių 
ir pradėjo juos pjauti. Paszaukta 
kariumenė pasirodė per silpna ant 
apstabdymo tų pjovynių. Dau
gel krikszczionių liko ežia už
musztų, pakol pjovynės apstab- 
dė.

Turkija.
Turkijoj pjowynės krikszczio- 

nių vis traukiasi tolyn sawo ke
liu. Mieste Siedni turkai iszpjo- 
wė 15 armenieczių szeimynų, ku
rios pirma, isz baimės, buvo 
priėmusios mahometoniszką ti
kėjimą, bet paskui wel sugrįžo į 
krikszczionybę. Netoli Zeitun tei-

Lietuvviszka draugystė 
‘‘Žiburėlis”.

Lietuvoj yra moterų draugys
tė “Žiburėlis”, kurios mieris y- 
ra: szelpti jaunumenę mokslo 
jieszkanczią; žmones jau gavu
sius mokslą ir dirbanezius ant 
pakėlimo lietuviszkos raszlavos; 
szelpti laikraszcziųs ir teip rasz 
tusplatinanczius terp musų žmo
nių apszvietimą. Šiitam tikslui 
sanariai renka visokiais keliais 
nuo kitų pinįgus ir patys įnesza 
į draugystės kasą nuo save po 
5 rubl. ant metų. Per 1895 me
tus draugystė turėjo vos du są
nariu, bet besibaigiant metams 
prisiraszė dardwi moterys. Pinį- 
gų surinko 216 rub. 20 kop. 
Iszleido gi ant paszalpos 205 rub.

Draugystė “Želmuo”.
Nuo 1890 m. Paryžiuj yra 

ietuviszka draugystė “Želmuo”. 
Pasimirus jos prezidentams Ake- 
aieziui ir profesoriui Hanuszųi 
i buvo nupuolusi teip, kad a- 

pie ją nieko nebuvo girdėti; 
daugelis tikėjo, kad ji visai isz- 
nyko. Tuom tarpu dabar “Var
pas” pranesza, kad draugystė 
tojė gyvuoja. Jos užduotė yra: 
l)stengtiesi užlaikyti lietuvisz- 
ką kalbą; 2) laikytiesi drauge 

*su lenkais; 3) platinti patrijotisz- 
kumą (tėvynės meile) terp žmo
nių ir 4) szelpti visokiais budais 
tautieczius. Draugystė atlieka 
savo susirinkimus pirmose die
nose kiekvieno mėnesio. Kasa 
draugystės susideda isz geleži
nio kapitalo, mėnesinių mokes- 
czių sąnarių, po 50 centimų (po 
10 centų) ant mėnesio, ir isz vi
sokių paaukavimų. Sąnarių yra 
15, tik terp jų vos keletas te mo
ka lietuviszkai, nors ir tie nemo- 
kantiejie, kurie Paryžiuj jau nuo 
seniai yra, myli lietuvyste. Dau
gelis sąnarių yra isz Witebskoir 
Minsko gub. t. y. isz krasztų, 
kur lietuviszkai nekalba. Už 
draugystės pinįgus iszduota “Lie
tuvos Istorija” lenkiszkoj kal
boj. Dabar žada ją iszguldžius 
lietuviszkai iszduoti.

Iszelvyste iietuwių į Libe
riją-

Isz Lietuvos pareina žinios,kad 
daugelyj vietų žmonės-vien kal
ba apie persikėlimą į Siberiją.

ra vietos, kur cieli kaimai ren
giasi persikelti. Isz to naudojasi 
viaoki agentai, kurie prikalbi
nėja žmonis ir nenorinezius ten 
kraustytiesi. Žmones pasakoja 
buk ponai ir kunįgai wien todėl 
trukdo jų kelionę, idant parodyti, 
kad ukinįkai be jų ne gal įsteng
ti ką nors padaryti. Daugelis u- 
kinįkų iszpardavinėja savo daik
tus, idant surinkti pinįgus ant 
kelionės. Waldžios liepia perser
gėti žmonis, bet tie nė jokių per
sergėjimų ne klauso. Pardavinė
ja laukus ir daiktus už szuns pi
nįgus. Atsirado tam tikri pirkė
jai, kurie isz to pasinaudoja.

neužsranė-

už

Juokai.
Ant galo susiprato.

— Mano Mieliause Onute!
— Uj, Jonuk....
— Ar Jus manę mylite.
— Oj, Jonai.
— Jeigu praszycziau, kad

manę tekėtum, ar tėvas įrengtu 
mudviem gyvenimą?

— Beabejonės, Jonai.
— Ir imtu manę už kompani- 

joną?
— Teip, Jonai.
— Ar užmokėtu mano skolas?
— Teip, Jonai.
— Jusu mamutė ar manę my

lėtu?
— Teip, Jonai.
— Taigi,mieliause, ar nori būt 

man už moterį?
— Ne.... Jonai.

Nauja cerkwe Smnelisz- 
kiuose.

“Wilenskij Wiestnik”pranesza, 
kad kaime Sumeliszkiuose, Tra
kų pavieczio, Wilniaus gub. tapo 
pastatyta stacziatikiszka cerkvė. 
Butu tai paprastas daiktas, bet 
ežia atsitiko ir nepaprastas. Pa
gal žodžius “Wilensko Wiestni- 
ko”, pastatymas cerkvės atsėjo 
pigiai, nes ukinįkai Sumeliszkių 
valszcziaus, daugume katalikai, 
dykai davė savo darbą; dykai 
ir suvežė medžius, akmenis ir 
plytas pastatymui cerkvės. Tei
posgi 100 rublių paaukavo vai 
szczionys Jeznos valszcziaus. La
bai dailu, jeigu viena tauta szel
pia kitą, nieks ežia nerastu prie
žasties ką nors užrrtetinėti, 
visada žmogus szelpia tą, 
kurio pasitiki, kad atsitikus 
kalui, sziądien suszelptasis 
szelps ir szelpėją. Ar gi tąszelpi- 
mą nuo maskolių lietuviai kata
likai kada turėjo? ar szelpia juos 
kadi* nors maskoliai staeziatikiai, 
arba maskoliszkos valdžios? 
Mums rodosi, kad nieks tokio at
sitikimo neatmena. Statant ka- 
talikiszkas bažnyczias ne pagelbą, 
bet trukdymą valdžių, arba ir už 
gynimą lietuviai sulaukia. Tai
gi ar dėlei tokio elgimosi su 
mums maskoliszkujų valdžių pri-. 
dera savo aukomis mums prisidėti 
prie platinimosi maskolystės ir 
staeziatikystės kurnorsLietuvoj? 
Mums rodosi labiau pritiktu tuo* 
pinįgus ir aukas apversti ant mu
sų tautiszkų reikalų, o ne mėty
ti terp tų, kurie mums visada 
ir visur nedraugais pasirodo.

tik 
nuo 
rei- 
pa-

ir lauke jau jį pribaigė.
Karczemoj vadinamoj Sziaudi- 

nė tapo užmusztas žydas karezem- 
nįkas.

Kaime Pajesviuos ukinįkas Lau
kis priėmė už savo: waiką be tė
vų, kokį ten Raznauckutį. Wai- 
kas labai patiko, todėl Laukiai 
žadėjo po smert pavesti jam sa
vo turtus. Giminėms tas labai 
ne patiko, nes jie tikėjosi tuos 
turtus gauti, todėl jie susitarė ir 
naktyj užmuszė Laukius ir aną 
priimtą tvaiką. Treczią dieną tik 
kaimynai apie tą dažinojo; kada 
užmusztuosius atrado, Laukienė 
buwo jau per pusę kiaulių suėsta.

Nauji geležinkeliai Lietu
voj.

Szį pavasarį rengiasi pradėti 
vesti geležinkelį nuo miestelio 
Alytaus į S j valkus. Ties Aly 
tų, per Nemuną, bus pastatytas 
tiltas, idant tą geležinkelį su
durti su stacija Poterancuose, iki 
kur jau yra geležinkelis bėgantis 
nuo Oranų (Warenos). Tiltas ta
sai bus dvilubis: geležinkeliui ir 
važinėjimui teip vežimams. An
trą geležinkelį teiposgi nuo szio 
pavasario pradės dirbti nuo 
Gardino (Grodno) į Augustavą, 
Suvalkų gubernijoj. Abu gele
žinkeliu žada pabaigti iki ruden 
ateinanezių mėtų; vien tiltas per 
Nemuną pasiliks ant toliaus.

Lenkų neteisingumas.
Lazdijuose parapijonys ne se 

niai pasistatė murinę bažnyczią. 
Parapija susideda isz 40 kaimų 
lietuvių apgyventų ir 12 dvarų. 
Lenkų parapijonų yra ežia mažai, 
todėl atėjęs naujas prabaszczius, 
kn. Adomavyczius, įvedė lietu- 
viszkas giesmes, nes parapija 
lietuviszka. Tas lenkams labai 
nepatiko: nors pirma mažai jų 
te eidavo į bažnyczią, bet pra
dėjus lietuviszkai giedoti, rinko
si jų wis daugiau?; kaip tik 
lietuviai pradėdavo giedoti lie- 
tuviszkai, lenkai kitur sustoję 
giedodavo saviszkai ir tokių 
budu bažnyczią pavertė į kokią 
ten karezemą. Kunįgas, norėda
mas tą apstabdyti, nusilenkė len
kams: įsakė vieną nedelią giedo- 
doti lietuviszkai, antrą gi len- 
kiszkai, bet ir tuom
dino nelabų lenkų. 16 dieną 
Wasario atėjo kaleina lietuvisz- 
kų giesmių; todėl jie ir pradėjo 
saviszkas giesmes, lenkai atsilie
pė saviszkai ir kad lietusiai ne 
paliovė, todėl viens lenkas, kurs 
jau buvo pasirengęs bažnyczioj 
maisztą pakelti ir atsineszė akme
nį keszeniuje, kirto su juom tie
siog vieną lietuvį per galvą. 
Žmogus apsiliejo krauju ir isz 
karszczio griebė aną lenką už 
plaukų, laike miszių bažnyczioj. 
Nuo to jau prasidėjo musztynės 
visoj bažnyczioj: lietuviai Už
sistūmė lenkus isz bažnyczios ant 
szventoriaus ir ežia jau juos su
muszė. Potam lenkai susitarė su 
žydais ir užpuldinėjo ant mažų 
pulkelių arba ant pavienių lietu
vių, kurie po visam dar miestelyj 
užsiliko. Nepasiganėdino ir tuom, 
bet apskundė valdžioms kunįgą. 
Atkako tirinėtojai, kurie tirineja 
tą dalyką. Kunįgas gi iszvažia- 
vvo nežinia kur, nieko su savim 
ne paėmęs. Gal j| suėmė. — At
siranda neretai lietuviai, kurie 
vereziamus prie vienybės su len
kais. Argi su tokiais paszlemė- 
kais galime vienybėj laikytiesi? 
Jie mus vien sunaudoti stengiasi, 
o kur tik įstengia, ar ne įstengia 
visur nuskriausti nor. Atsitiki
mų tokių kaip Lazdijuose visur 
pilna. Ką gi ant to atsakys musų 
taikintojai? A. Ap.

Isz Senapilės pawičczio.
Kaip paduoda“Ukinįkas”, Aug- 

sztamjam Panemunyj, karczemoj 
maskoliaus Alexandro, tapo už
musztas Baltrus Maliunas su ži
nia palicijos. Užmuszėjai norėjo 
pabausti Maliuną, bet kad ežia 
buvo zemskis, todėl jam pastatė 
kelis stiklus alaus, užtatai tas 
iszgeręs jį tyczia isz karezemos 
pasitraukė. Tąsyk jį karczemoj 
pradėjo muszti; suskaldė jam gal
vą. Szinkorius radęs Maliuną bal
sei sumusztą, iszmetė jį laukan isz 
karezemos. Užmuszėjai sugrįžo

Isz Betigolos, Kauno gub.
Palivarke, wadiname Kauka

zas, buwo kasamas szulinys. Tai
santis rentinį darbinįkas Brazauc- 
kas tapo sulyg kaklui žemės už
griuvęs. Per keletą adynų szaukė 
jisai pagelbos, bet nieks ne isz- 
drįso į szulinį nusileisti, todėl jį 
žemė užspaudė. Tik po smert jo 
kųną iszėmė.

Naumiestyj, Suvalkų gub. tar
naite Ona Žemaicziutė, lietuvė, 
priėmė staeziatikiszką tikėjimu ir 
isztekėjo už maskoliaus. Mat be
tarnaudama pas maskolius teip 
staezetikystę pamėgo.

[sz Peterburgo raszo, kad ežia 
I>9r licitaciją tapo parduotas, už 
skolas, geležinkelis bėgantis nuo 
Rigos į Tukkumą. Licitacijgi prasi
dėjo 'nuo 2 milijonų rublių, bet 
ant galo pardavė už 800000 rub
lių.

Isz Wilkaviszkio Suvalkų gub. 
raezo, buk žandarai, už priraszinė- 
jimą žmonių j brolystę Kruvinos 
Mukos, kuri Maskolijoj yra užgin
ta, rengėsi suimti Alvito vikariju- 
szą Kn. Slivinską. Kunįgas Sli- 
vinskas ne laukė žandarų, bet isz- 
važiavo pats į užrubežius, nes nuo 
Alwito rubežius ne toli.

Senapilėj, Suvalkų gub. tapo 
apvogta maskoliszka cerkvė. 
Apvogė ją atsiųstas ežia ant isz- 
tremimo isz Maskolijos teiposgi 
maskolius. Priesz vogimą mat 
pastatė jis ir žvake priesz padvelk
sią Szwento Mikalojaus. Kada 
paėmė, jis nesigynė, kad cerkve 
apvogė, labiausei tik rugoja ant 
Szvento Mikalojaus, kuriam nors 
pastatė už 10 kopeikų žvakę,, 
bet neapsaugojo nuo paėmimo, 
taigi, sako, bereikalo tik pinįgus 
iszleido.

Isz Naumiestėlio(Novogrodko) 
Minsko gub. pareina žinios, kad 
ežia susirinkę miesto gyventojai 
nutarė įtaisyti, už paaukautus pi
nigus, prieglaudos namus betur
čiams ir bedarbiams darbinįkams.
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Netikėta dovana. 1
Kokia ten Marė Komarska, 

apsigyvenusi Buffalo, N. Y. 
norėdama iszsiliuosuoti nuo savo 
porą mėnesių turinezio tvaiko, 
ne ilgai mąszcziusi, nuneszė jį į 
kitus namus naktyj • ir padėjo į 
lową į tarpą dviejų lovoj begu- 
linczių nevedusių vyrų ir tą pa
dariusi, niekeno ne patėmytajau 
wieną isz tų namų iszėjo. Pabu
dę vyrai ir atradę garnio dovaną 
nė jokiu budu negalėjo suprasti, 
isz kur jis atsirasti galėjo. Wie- 
na kaiminka pažino vienok vai- 
ką. Praneazė į policiją apie tokį 
atsitikimą ir toje,suradusi motiną, 
priįvertė atsimti nuo anų vyrų 
sawo Vaiką.

_ Susiniusze trukiai.
Isz Brazil, Ind. raszo, kad 10 

mylių nuo ežia, ant Central gele
žinkelio susimuszė geležinkelio 
pasažierinis trūkis su darbinįkisz- 
kutrukiu. VYagonas darbinįkisz- 
ko trūkio tapo sudaužytas. Kon
duktoriui Kennedy nutraukė ko
ją; daugel darbinįkų tapo sun
kei sužeistų.—

Nelaime ant geležinkelio.
Isz Carrolton, Mo, raszo, kad 

netoli nuo ežia iszszoko isz szenių 
‘ Burlington geležinkelio trūkis., 4 

tavoriniai vagonai ir vienas su 
keliaiviais parvirto. 20 keleivvių 
sunkei apsikulė; konduktorius 
gi trūkio Rupert ir poezmeiste- 
ris isz Tinos, Miller, pavojingai 
susižeidė.

Nepasekme plesziku.
UrėdnįkaiNev Orleans geležin

kelio tapo per laiszką persergėti, 
kati plėszikai rengiasi užpulti ant 
trūkio “Sunset Limited”. Raszė 
jas persergentis norėjo pats pri
gulėti prie užpuolikų, bet paskui 
sumislyjo. Paskui jie permainė 
savo pirmutinę sutartį teip, kad 
buvo pasirengę užpulti ant ex- 
presinio trūkio. Dažinojo apie 
tą ir persergėtojas ir praneszė 
urednįkams važiuojantiems tru
kių “Sunset Limited”. Tie nu- 
szoko nuo to trūkio ir ant staci
jos Tayso persėdoj expresinį trū
kį. Pamatė ir betykojanezius plė- 

'szikus; todėl, žinodami jau ^vis
ką, ne laukė pakol anie užpuls, 
bet pradėjo į plėszikus szaudyti. 
Plėszikai teiposgi atsiliėpė ir sze- 
rifas Dogyett likosi pavojingai 
paszautas, o konstableris Reed 
paszautas į petį. Isz užpuolikų 
McCale likosi užmusztas, kiti gi 
du pabėgo. i

Susidaužė trūkis.
Netoli Coffeyville.Mis. susidau

žė tavorinis trūkis Illinois Cen
tral geležinkelio. Tapo terp 
kitko užmuszti ir 3 teip vadina- 
mi “trampai”. Kas jie toki buwo, 1 
nežinia, nes keliawo jie trukiu 
slapta. i

Lyncziavvimas.
Huntlaville, Tena. 30 žmonių 

įsiveržė į kalinį ir iszwedė isz 
ten kalinį VVilliamą Murphy, ap- 
skunstą už užmuszimą turtingo 
savinįko kautynių Pioneer, 
Campbel Co. Billo Krowlino, ir 
pakorė ežia jau priesz. kalinį. 
Pirmiausei atėjo viens isz tų 30 
vyrų į kalinį ir pasisakęs esąs 
asistentu szerifo, reikalawo, kad 
jį įleistu; įleistas wienok tuojaus 
iszsitraukė revolverį, pareikala
vo / raktų ir įleido lauke 
belaukenezius tavorszczius.

t Isz Kanados raszo,* kad apie 
Toronto iszpuolė baisi daugybė 
sniego. Trukiai turėjo nustoti 
bėgę, į miestą su vargu gal at
kakti viens tik trūkis per dieną. 
Sniegas savo^sunkumu sutraukė 
telegrafų ir telefonų dratus.

+ Komisija pacztinių reikalų 
VVftshingtonor Kongreso priėmė 
Kiefero bilą, pagal kurį alga gro- 
matneszių miestuose skaitan- 
cziiiose 75000 gyventojų iszne- 
sza—1200 dol. ant metų; mažes
niuose gi jie gauna—1000 dol. ant 
metų.

Isz darbo lauko.
Baisus radinys.

Tirinėjant senei apleistas an
glių kasyklas, netoli VVheeling, 
atrado 4 lawonus kalnakasių. 
Sząle vieno buwo butelis o į jį 
įkisztas popieros szmotelis, ant 
kurio buwo szitie žodžiai para- 
szy ti:

“2 d. Lapkriczio 1863 m. Jei
gu szitasai rasztas papuls kam į 
rankas, tegul žino, kad sedime 
ežia toje szaftoje užgriuwę. Ne
turime nė valgio, nė gėrimo. 
Teip yra nuo nedėlios.”

“4 d. Lapkriczio. Eving ir A- 
chelson užmuszė Ayresa ir valgo 
jį. Asz suvalgiau czebatus. Alie
jaus musų lempoje turim labai 
mažai ir oras labai sunkus”.

“6. Lapkriczio. Eving užmu
szė Achelsoną, nupjovė kojas ir 
walgo jas. Szoka jis kaip pasiutęs 
aplink, laikydamas peilį rankoje”.

“Lapkriczio. Esu dabar viens 
su negyvėliais. Turėjau užmuszti 
Evingą gindamas save. Suval
giau apavalus. Dedu szį rasztą 
į butelį, idant apie mano likimą, 
jeigu tai galima, žmonės galėtu 
žinoti- Juozas Olney. Senesniejie 
gyventojai to kraszto atmena dar 
apie prapuolimą 4 kalnakasių. 
Stengėsi juos gelbėti, bet nepasi
sekė.— Trys vviens kitą suvalgė, 
ketvirtasis gi numirė badu.

•Į Isz San Francisco, Cal. ra
szo, kad ežia 800 tepliorių pakė
lė sztraiką. Reikalauja jie pakė
limo užmokesnio ant 50 c. ant 
dienos. Darbdaviai nesutiko ant 
to reikalavimo: sako jie, kad gal 
apseiti ir be aztraikuojanczių, nes 
yra ežia 600 tepliorių neprigu- 
linczių į darbinįkų organizaciją. 
Sztraikuojanti gi teplioriai pasi
tiki, kad jeigu darbdaviai priims 
neprigulinezius į Uniją tepliorius, 
tąsyk dailidės, plumbieriai ir 
kitoki amatinįkai prigulinti prie 
Unijos nenorės dirbti drauge su 
neprigulineziais į ją teplioriais.

•i

Chicagoj, liejinyczioj “Illi
nois Steel Co” ant kertes Archer 
ir Ashland avė. atsitiko nelaimė. 
5 darbinįkai dirbo prie katilo 
praminto “conventor”. Katilas 
truko ir sutirpęs plienas insiliejo 
ant darbinįkų. Baisei apdegė szi
tie darbinįkai: Donovicz, Kobicz, 
Davis, Convay ir Camaron.

• Cmcinnati,—Sztraikas 
siuvėjų traukiasi ežia jau keletą 
nedėlių. Dabar atkako sukirpėjai 
isz Nev Yorko, pakwiesti drabu
žių dirbtuvės Mayero, Schauero, 
Offnero & Co., ir pradėjo dirbti, 
bet vietiniai to nenusigando ir 
sztrai kuoja tol i aus.

Laukia ežia teiposgi sztraiko

-- "*■- ****
T Chicagoj III. susztraikavo 

70 staliorių dirbanczių dirbtuvėj 
Mabley & Co. Iki sziol jie gau
dą v o nuo kontraktorių po 19| 
cento už walandą darbo; dabar 
pareikalawo pakėlimo užmokes
nio iki 25 c., bėt kad kontrakto
riai ant jų reikalavymo nesutiko, 
stalioriai nustojo dirbę.

T Isz Waltham, Mass. raszo, 
kad straikas “American Watch 
Co” darbinįkų pasibaigė, bet tuo
jaus po susitaikymui su darbinį 
kais kompanija uždarė dirbtuvę, 
norėdama ežia • į įvesti sziokias 
tokias permainas.

Sztraikas siuvvėjų Chicagoj 
nesiliauja. Su sztraikieriais 
simpatizuoja ir daugelis savvinįkų 
mažesnių dirbtuvvių; nes per 
pakėlimą užmokesnio už darbą 
vien savinįkai didelių dirbtuvvių 
težudo; mažosios gal tik pelnyti.

•' Nonticoke Pa. likosi užmusz
tas darbinįkas Betlejevski. Už- 
griuvvusjį žemei,jisai laikė rankoj 
pike, kuri jį perdūrė. Apart Bet- 
lejevskio likosi mirtinai užgriu- 
vvusios žemės sumankytas Smig- 
levski.

T Kastynėse Johnson, nume
riuose 3 ir 4, netoli Priceburg, 
Pa., tapo užgriauti du darbinįkai 
lenkai. Wieną iszemė su sulaužy
toms kojoms ir sudaužyta galvva, 
antrasis gi buvvo sumankytas.

Parako dirbtuvvė Rifton, 
netoli nuo Poughkeepsie N. Y. 
iszlėkė į padanges. Dirbo ežia 75 
darbinįkai; 5 isz jų tapo vvisisz- 
kai sudraskyti, kitiems gi pasise
kė iszbėgti.

5 Po Nev Yorku ant East Ri 
verrengiasi statyti kitą tiltą, terp 
Nevv Yorko ir Brooklyno. Darbą 
pradės Sėjos mėnesyj szių metų, 
pabaigs gi į 3 arba 4 metus.

5 Chicago City Railvvay Co. 
leidžia ant 2000000 bondus ir už 
tuos pinįgus rengiasi pradėt dirb- 
dinti keletą naujų stritkarių lini
ją-

Indianopolis’e atsitiko musz- 
tynės terp sztraikaujenczių dar
binįkų su dirbaueziais dirbtuvvėj 
Chandler & Taylor, Keletas ypa
tų likosi sužeistų.

" Butte, Mont. Czia vvario ir 
cidabro kasyklas uždarė, todėl 
apie 700 darbinįkų likosi be dar
bo.

5 Milvvaukee, VVis. susztrai- 
kavvo 900 darbinįkų dirbanczių 
biciklių dirbtuwėj.

ISZ 
Lietinviszku dirwu, 

Amerikoje.

Reikaluose prieglaudos 
ateiviams namų

“Vienybe Lietu vvinįkų” jau 
nuo seniai užsiėmusi yra perkra- 
tinėjimu klausimo apie įrengimą 
prieglaudos namų musų atei
viams. Kad namai toki reikalin
gi, nieks nesiginezys, vvisas vvie
nok klausymas remiasi ant to, 
kas juos įrengs ir įrengęs palai
kys, kas yra palaikytojai, ar 
jiems galima pasitikėti? Norint ką 
nors naudingo įrengti vvisur rei- 
kia aukų; sziądieninėj gadynėj 
nieko ne galima l>e pinigų įtaisy
ti. Ne abejojame, kad daugelis 
galėtu atsirasti tokių, kurie norė
tu tam tikslui pinįgus rinkti, bet 
czia gal tuom užsiimti vvien žmo
nes wisų pažįstami ir toki, kurie 
sziokią tokią duotu gvvarantiją, 
kad jų surinkti pinįgai ne taps 
ant ko kito apvversti, kaip vvien 
ant ko jie bus paaukauti, kad jų 
ne iszmėtys pats rinkėjai. Pasi- 
kėsįti rinkti nuo žmonių aukas 
gal ir žmogus neteisingas, bet i- 
dant juos atsakaneziai ant vvisuo- 
meniszkos naudos sunaudoti, o 
ne ant naudos rinkėjų, reikia jau 
žmogaus iszbandyto teisingumo, 
arba tokio, kurisai sawo mede- 
giszku padėjimu duotu sziokią 
tokią gvvarantiją.

Pereitame “Vienybės” Nry yra 
patilpęs rasztas, kuriame raszėjas 
kvvieczia lietuvius siųsti pinįgus, 
ant įtaisymo musų ateiviams 
prieglaudos namų, ant antraszo 
p. Giedžno į Brooklyną. Mes

Maskolijos lietinvių reika
luose.

Meldžiu patalpinti “Lietuvoje” 
keletą mano žodžių. Perskaitęs 
“Gai>e”, kad koksai ten p. J. 
Didynskas paraszė, vardan vi
sų lietuvių, praszymą prie caro 
ir kad ragina lietuvius prie pada
vimo pasveikinimo tironui carui 
dienoje jo apvainikavimo. Tas 
labai milintis carą, p. J. Didyn- 
skas, net pasiremia ant žodžių 
Szv. Evangelijos: — “Praszy- 
kite, o bus jums duota, klabinki
te, o bus jums atidaryta, sakau ir 
tvirtinu jog reikia praszyti”. 
VVieszpats Kristus isztarė minėtus 
žodžius, idant parodyti kokia yra 
galybė maldos ir vilties į Dievą 
ir prie tos maldos ragina, o p. 
Didynskas pritaiko tuos žodžius 
prieMaskolijos caro. Man rodos, 
kad raszytojui Evangelijos neatėjo 
į galvą ir ant mislies, kad atsiras 
kada p. Didynskas ir pritaikįs 
juos prie caro.

P. Didynskas caro nekaltina, 
bet kaltina tiktai jo tarnus ir ra- 
szo, kad jeigu musų praszymas 
bus atmestas, tai nors svetimtau- 
cziai žinos. O asz užtikrinu p. 
Didynską, kad ne tarnai caro yra i 
kalti, bet pats caras. Tarnai jo tą 
daro kas jiems yra paliepta Jiezi 
nodami, jog už platinimą pravosla- f 
vijos ir maskoliszkos kalbos caras 1 * . • • tduoda kryžius ir orderius, tai ir 
rūpinasi, kad gautų tuos orde- t 
rius. O kas link žinojimo svetim- r 
tauezių, tai per tą žinojimą vien 1

nežinome kas yra ponas Giedžnas, 
todėl norėtume apie tai iszgirsti 
daugiaus ką nors apie pinįgų rin
kėjus; kokią jie duoda g varanti -
ją, kad jų rankose žmonių aukos 
ne nuėis ant vvėjo? Kas jie toki 
yra, koks jų materijaliszkas pa
dėjimas,arba nors kuom jie surisz- 
ti su vvieta, kurioje dabar yra? 
“Vienybė” ragindama žmones au
kauti ir siųsti pinigus ant to ant
raszo, teip sakant, ima ant sawę 
moraliszką atsakymą už tą, kas 
su aukomis gal atsitikti, bet ne 
duoda materijaliszkosg’varantijos. 
Pakol ir mes pradėsime raginti 
sawo skaitytojus,malonėtame pir
ma paklausti, ar “Vienybė” - ima 
ant savvę ir moterijaliszką atsa
kymą? Daugel musų aukų paskyr- 
tų ant wisomeniszkų reikalų pra- 
žuvvo kitų rankose, todėl dabar 
jau pridera mums būti atsargiais. 
Pražuvo pinįgai a. a. Kuszelevs- 
kio rejentaliszkai pavesti Wėye- 
riui ant. platinimo apszvvietimo 
terp žmonių; taigi kokį gal au
kautojai turėti pasitikėjimą, kad 
ne pražus pavestos aukos be jo
kios kontrolės ir be jokių doku
mentų.

P. Mikolainis padu vė užmany
mą, idant ant užlaikymo 
prieglaudos namų butu apvverczia- 
mi pinįgai surinkti parapijo°e: 
už kriksztus arba kitas tikėji- 
miszkas pareigas. Jeigu savinį- 
kai tų |>inįgų, tai yra musų para
pijų klebonai,norėtų tuos pinįgus 
tam tikslui pavesti, būt gerai, 
bet prie to juk negalima privers
ti, aukos nuo teip žmonių, kaip 
ir nuo kunįgų gal paeiti vien isz 
liuoso noro; kitaip juk turėtu 
būt parapijinė įrednė, o ne vieszai 
naudai paskyrti prieglaudos na
mai visiems lietuviams.

Ateivių prieglaudos namai sy
kį įrengti, jeigu būt iszmintin- 
gai rėdomi, užsimokėtu: sziądie- 
ninių gaspadų užlaikytojai tan
kiai ir pralošta. Teisybė, kad jie 
lupa musų žmonis nieko gero 
jiems ne duodami; lietuviai už
laikytojai, imanti vvien prideran
tį užmokesnį ir rūpindamiesi a- 
pie gerą ateivių, nors ir nedykai, 
jau juos apsaugotu nuo skriaudos. 
Nereiktu czia statyti viską ant 
labdarystės pamato — užteks ir 
teisingumo, žmoniszkumo. Pralo- 
bus labiaus lietuviams ezionai, 
iszsiplatinus terp jų supratimui, 
toliaus galima būt ir ką geresnį 
įrengti. Dabar, pagal musų nuo
mone, reiktu pasiganėdinti vvien 
tuom, kas galima dabar.

dynės, lietuviai darė protestus 
priesz carą metai atgal, ant seimo 
Skrantuose, ir nutarė daryti pro
testą priesz carą. Lietuviai ir L e m 
kai (po Kražių skerdynės) — Au
strijoje, padarė protestą, nusiuntė 
Popiežiui ir vvienas isz lietuvisz- 
kų vyskupų pats nuvažiavo į Ry
mą, idant apie visus dalykus da- 
neszti Popiežiui ir Rymo Kurijai. 
Proteste caras buvo vadintas: 
tironu, žudytoju, kankintoju, ne
teisingu, nemilaszirdingu ir t.t. 
Tas buvo daryta, kad svetim- 
taueziai žinotų. O p. Didynskas 
savo praszime czia jį vadina visu 
mielaszirdingiausiu. visuszvie- 
siausiu ir t.t. ir teipogi rasi, idant 
svetimtaueziai žinotu. Na ir 
kaip tai iszrodys svetimtaueziui, 
kada jis pirmiaus skaitė: tironas, 
žudytojas, neteisingas ir t.t., o 
dabar skaitys: visumielaszir- 
dingiausias, wisusz viesiausias; pa
judinti tikrą meilą lietuviai svei
kina tą teip didelei gerą carą ir 
t.t. Neketinu kritikuoti p. Didyn
ską, bet man rupi: apie gerą var
dą lietuvių ir apie tą, kad jeigu 
ką daryti, tai daryti su protu. 
Mano rodą butų, kad p. Didynską 
iszrinkti į delegatą ant apvaini
kavimo caro, kad jis savo pra
szymą pats nugabentu, tai nors 
už meilę caro gautu orderį. Kad 
Prusnose siunezia praszimą pas 
Prūsų karalių, tai labai gerai da
ro. Prūsuose yra kitokios tiesos 
ir asz nė neabejoju, kad jeigu 
tiktai lietuviai Prūsuose lakysis 
vienybėje ir tvirtai ir beperstoji- 
mo reikalaus įvedimo į mokslai- 
nes lietuviszkos kalbos, tai da- 
tyrs savo mierį( !??)*. Bet kas 
link caro Maskolijos, kad kasdien 
dikeziau spaudžia ir isztesęs vi
sas si>ekas darbuojasi ant perdir
bimo visų į maskolius, tai nėr 
ką ir pradėti. O jeigu lietuviai 
norėtu pradėti, tai turpradėti per 
tokius žmonis, kurie tur įtekmę 
ant caro arba ant caro tarnų, ar
ba kurie kokiu nors . budu per
trauktu tame reikale ant savo 
vo] pusės: gubernatorius, jene- 
ralgubernatorius,d i rektorius mok- 
slainių, apskritinius prižiūrėtojus 
mokslainių Wilniaus ir Warsza- 
vos apskričio, ministerį vidu
rinių dalykų, ministerį 
apszvietimo ir dar keletą są
narių to komiteto, kurs tokius 
dalykus peržiūri; kad jie visi tą 
dalyką paremtu, kad darodytu 
carui, jogei neatbūtinai reikia 
permainyti tiesas, jogei daug bu
tu naudingiau carui, kad daleistu 
spausti lietuwiszkas knygas ir 
laikraszczius, kuriuos peržiūrėtu 
maskoliszka cenzūra, negu jeigu 
slapta parsigabena spaustus už- 
rubežiuose rasztus. Jeigu aug- 
sztiems urednikams pasisektu 
persznekėti carą, tada lietuviai 
apturėtu lietuvisz.ką spaudą. Asz 
pragyvenęs 15 metų Moskolijoj 
turėjau daug reikalų su tarnais 
caro; žinau gerai tokius dalykus, 
nors prieazi ngai p. Didynskas 
tvirtina. Su urėdnįkais caro ga
lima daug padaryti, nors jie pil
do tiktai prisakymus caro. Jei
gu mus kankina, tai tiktai dėlto, 
kad tokius caras iszrenka ir kad 
jiems tą daryti prisako. Galė- 
cziau paraszyti apie daug tokių 
atsitikimų, kur caras iszvarė isz 
tarnystes tokius perdėtinius, ku
rie nenorėjo mus kankinti. Prie 
dabartinių aplinkybių asz ne
matau kitos iszeigos.

Samaritonas.
♦) Maskolijoj beweik pus€ yra sveti

mų gaivalų, todėl valdžioms prireiks 
czia rokuoti esi ir su jų norais; Wokie. 
tijoj gi svetimų ne vokiszkų gaivalų 
yra vos 10 proc. todėl czia kur kas sun
kinus svetimiems nevokiszkiems gai
valams ką nors iszderėti. Wokietijos 
ciecorius, arba Prūsų karalius ir neturi 
tiesos, pagal sawo norą, apdovanoti isz- 
iszskiremomis tiesomis; todėl czia pra
šymais ne ką gal lietuviai laimėti. 
Lenkus, prancūzus arba danus, jų tau- 
Jszkuose reikalavimuose, remia parla
mente vien partija Bebelio: centrum 
fi paremia vien tąsyk, kada tie rei- 
<aiai susijungia su reikalais katalikys- 
ės: isz kitų gi parlamento partijų nė 
viena ne paremia svetimų gaivalų rei- 
;alavimų. Wokietijoj neciecorins arba 
•rusų karalius iszduoda tiesas, bet par 
amentas.

mes savo wardo nepakelsime, 
bet pažeminsime. Man rodosi, kad 
tame reikia, jeigu ne proto, tai nors 
konsekvėntijos. Po Kražių sker-

f Isz Scranton, Pa. Pereito 
atarnįko naktyj ežia lietuwiai už- 
muszė lietuvį—Joną Mickų. Sako 
buk užmuszė jį tie piktadariai isz- 
priežasties jo materies. Du pikta
dariu suaresztawo. A. a. Mickus 
paėjo isz Kauno gub. VViduklės 
parapijos. Prigulėjo jis į Szvento 
Juozapo draugyste, todėl likosi 
dailiai su misziomis palaidotas. 
Pamokslą pasakė kn. Peža.

f Isz Elizabeth Port raszo, kad 
czia prabaszcziumi lietuviszkos 
bažnyczios likosi kunįgas Žin
džius; kunįgas gi Servetka, isz 
priežasties nesutikimo su parapi- 
jonais, turėjo atsitraukti ir likosi 
l>e vietos.

t Kaip pranesza “Garsas”, Mi- 
nersvillej, Pa. užsidėjo Susiwie- 
nyjimo kuopa. Isz syk prisiraszė 
16 sąnarių. Prezidentu kuopos 
tapo iszr i ūktas Mikolavyczius.

f Pittston, Pa. Lietuviszka te- 
atraliszka draugystė rengiasi ant 
AVelykų parodyti naują dramą po 
vardu “Sibiriokai”.

Antras lietinviszkas teat
ras Chicagoje.

“Trys Sziauleniszkiai Filozofai"
Parengtas Draugystės Simano 

Daukanto. Bus atgrajįti Nedė
lioję 12 Balandžio, 1896 m. Vor- 
vaertb Turner Salėj, 251 W 12 th. 
str. arti Halsted str. Chicagoje — 
Trys Sziauleniszkiai Filozofai: 
I) Simeonas Szuras, tapo masko
lium — Simeonu Szurovu, o žmo
nes gi jį praminė: Simu Nusuk- 
sprandžiu; II) Jurgis Bakanas, ta
po maskolium, Grigorijų Baka- 
nov, o žmones jį praminė — Jur
giu Gaudagrasziu; III) Juozapas 
Žvirblis, tapo maskolium, Osipu 
\Vorobjovu, o žmonių likosi pra
mintas Juozas Gaudamergis. 
Teipogi bus parodyti ant scenos 
gyvi paveikslai: I) Darbsztaus 
ir doro vaikino, Povilo Szatkaus, 
kurs už sawo darbsztumą draugų 
buvo pramintas Knįgųknisiu; II) 
Laurino Bakanaso, seno ūkinį ko, 
tėvo vieno isz SziauĮeniszkių Fi
losofų. Laurinafi labai daug nu
kentėjo nuo maskolių ir isz prie
žasties nedoraus pasielgimo sū
naus savo. III) Ukinįko Mateu- 
szo Pavliukonio, kurs pargaben
davo isz Prūsų lietuviszkas knį- 
gas ir paslaptingai pardavinė
davo, kurs per tai daug nukentė
jo isz priežasties nedorybės mas- 
kolpalaikių ir žydų. IV) Žydo 
karczemnįko, kurs dėl geszefto 
akyse rodo sawę prieteliumi, o 
už akių, dėl pelno, atiduoda Ma- 
teuszą Pavliukonį į maskolpa- 
laikių rankas. Bus teiposgi ant 
scenos porodyti paveikslai pasi
elgimo Pristavo, Policeiskių ir 
t.t. Drauge su graudingais alsi- 
tikimais gyvenime musų lietuvių, 
galima bus kiekvienam prijunk
ti iki valei. Tokį teatrą lietuviai 
dar niekados nėra matę, todėl 
meilingai užpraszomi yra visi lie
tuviai ir lietuvaitės ateiti ant to 
teatro. Užtikriname, kad kiek
vienas bus užganėdįtas, nes wisa 
įtalpa teatro yra paimta isz tikrų 
atsitikimų Lietuvoje, o tie atsi
tikimai yr# teip svarbus, kad 
kiekvienam turi patikti tas te
atras ir kiekvienas bus užganė- 
dintas. Todėl visi lietuviai už- 
praszomi yra susirinkti kuoskait- 
lingiausei, nes kas neateis, tai 
po tam gailėsis, dasižinojęs nuo 
tų, kurie jį matė, bet bus jau 
pervelu. Po teatrui balius. Lai
ke teatro ir ant baliaus grajįs 
puikiausia muzika. Teatras pra
sidės tuojaus po 7 adynai vakare. 
Durys salės atsidarys adyna 6ta. 
Įženga 25 centai. Prieszakinės 
sėdynės 50 centų. Antrosios sė
dynės 35 c. Komitetas.

Padekawone.
Dr-le Sz. Juozapo isz Melrose 

Purk, III. siunezia szirdingą pa- 
dėkavone guod. kn. M. Krav- 
czunui, kurs pereitoms dienoms 
teikėsi pribūti pas mus ir iszklau- 
sė spawiednės musų draugystę

Su guodone Dr-tė Sz. Juozapo.



LIETUVA.

ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Politika Pietų.— Pradžioje administracijos 
-prezidento Hayes’o Suvienytu Walstiju kariumene 
tapo atimta, kuri buvo pastatyta Louisianoje ir 
South Carolinoje dėl prilaikimo Republikoniszkojo 
Walstiju rando.

\\ ašara 1877 m. visa vieszpatyste dikezei 
buvo sukrėsta no didelio geležinkeliu “straiko”, 
isz priežastes numuszimo moke.^ties darbinįkams 
per tūlas kompanijas. Ta straika pradėjo darbiniu 
kai Baltimorės ir Ohio geležinkelio (Maryland’e) 
ir tolinus jis pasiplėtė po didesnius geležinkelius 
Sziauriniu Walstiju. Siraikieriai netiktai nustojo 

liet neleido trūkiams judetie, teip 
tr pervežimai tavoru visar buvo 
dideliu klapatu ir triukszmo publi- 
vietose buwo dideli maisztai, dėl

pati? .dirbtie, 
kad keliavimai 
sustaMyti, an1 
kos. Yvairiose 
kuriu numalszinimo tureje būtie paszaukta tikra 
ktiriumene, ir i btt-burg’e. Pa., daugiau ne szimtas 
ęryva<zcziu, bfjMabdaut maisztus, pražuvo, pakol jie 
tapo apmalszyti. *

VVasaros laike 1878 m. limpantis “geltonasis 
drugy.-’ atsirado Pietinėje valstijose. VVisupirmu 
jis apsireiszke Nev Orleans’e ir staigei pasiplė
tė pagal Missisippi, Sziaures linkon iki Tennesse. 
Szitasatsiradimas drugio patraukė prielankumą vi-|" 
sos žmonijos Amerikos ir isz visu krasztu vvieszpa 
tystes reikalingi dalykai ir vaistai buvQ 
mi in užkrėstas vietas, ir narsios rankos 
gvditoju noriai tarnavo nelaimingiems. Buvo nu- 
<prensia, kad ape keturiolika tukstaneziu žmogystų 
<jala gavo no tos ligos.

L žrl bežiniai Reikalai. Laike tos administraci
jos labjausei atsižimejo nesutikimai su Didžiąją Bri- 
tija ir Kynais.

Amerikos tiesos kaslink žvejavimo l>agal 
krantHS Maritime Provincijos, Brituos Sziaurine- 
je Amerikoj, pakele disputus ir tapo paskirta kom- 
missija dėl nusveriinu dalyku. Kommisoriai su
ėjo Ilalifax’e vasara 1878 m. ir nusprendė, kad Su
vienytos Walstijos užmokėtu Didžiai Britijai 
$5.51)0.000 už privilegijas žvejojimo per dvylika 
metu.

Su Kynais musu giminyste buvo kaslink pre- 
kybos ir inejimo kyniecziu in Suvienytas VValstijas 

.ir indvi sandori pasibaigė užganedinanezios dery- 
i»6s. r

‘itt-burg’e. Pa., daugiau ne szimtas

Arthur rundiyo gudrei ir gerai ir per tikra darbsz- 
tuma prie iszpildymo sawo priegulmyscziu užsipel 
ne garbia no sawo vienžemiu.

Stovis Wieszpatystes.— Arthuro administra
cija ne atsižimejo daug jokia užrubežinia, ne narni 
nia politika. Musu krasztas užsiliko sandaroj su vi
su svietu, kada pirmžengybe Suvienytu VValstiju 
ne kente jokiu pertrauku. VVienok galima pate- 
mytie, jog tai buvo periodas nupuolimo prekybos 
ir-iszdirbyscziu ir visuose luomose skundai “Sun
kiu laiku” buvo girdžiama tankei.

Szimtmetiniai Apvaikszcziojimai. — Laike 
szttos prezidentystes atsiliko y vairus apwaikszczio»- 
jimai ant atminties szimtmetiniu sukaktuviu atsiti
kimu isz Revoliucijoniszkos istorijos.

VVienas isz tu apvaikszcziojimu buvo (19 d. 
bpalio 1881): Szimtmetinessukaktuvespasidavimo 
Lordo Cornwallis ir Britiszkos armijos YorktowiTe 
(Virginijoj) — užbaigtina pergale ir pasibaigimas 
visos Revoliucijos. Paskutinius sukaktuves atsi
laikė Nev Yorke, 26 d. Lapkriczio 1883 m., ant 
atminties apleidimo to miesto per Britijos armija, 
kuri turėjo apėmusi jy per visa laika kares.

Akyvi myriai.— Terp pagarsėjusiu vyru nu
mirusiu laike szito periodo yra: Henry VVadsvorth 
Longfellov (Kovo 1882), saldžiaus is dainius isz 
Amerikos poetu ir Ralph VValdo Emerson (Balan
dyje. 1882), kurio ftlozofiszki rasztai per dvi gent- 
kartes turėjo didelia intekmia.

Kovojimai ant rinkimu Prezidento buvo ve 
darni su dideliu užsidegimu, vasara 1884 m. Repu- 
blikonu kandidatai buwo: James G. Blaine, ant 
Prezidento ir John A. Logan, ant Vice. Prezidento; 

-Demokratu kandidatai buvo: Grover Cleveland, 
(Nev Yorko Gubernatorius) ant Prezidento irTho- 

<rabena- I,nas Hendricks ant Vtce-Prezidento. Be to dar 
^bukliu ‘ Benjainin E. Butler buvo kandidatas teip vadina

mas Greenback arba Peoples Partijos ir John P. 
St. John Prohibition Partijos. Per rinkimus, kurie 
atsiliko sekanty Lapkrity, Cleveland ir Hendricks 
eme viražu.

Piningi.— Netrukus no pradžios namines ka
res randas ir bankai, atsitikus reikalui dideliu pi
ningu dėl vedimo kares, turėjo sustapdytie mokės 
ty auksu ir sidabru, investie poperinius pinįgus 
I-z to iszejo, kad auksas pradėjo labai kiltie ir Lie
poja 1864 m. vienas auksinis dolieris buvo vertas 
$2.85c popieriais. Kaip piniginis padėjimas rando 
beperstojo-gėrėjo, tas brangumas aukso laispningai 
puolė, kol ant galo susiligino ir mokeseziai kaltais 
piningais vėl prasidėjo, Sausyje 1879 meto.

Tautiszka skola laike tos administracijos buvo 
sumažinta ant daugiau kaip du szimtu milijonu do. 
lieriu, kurios dar liko užinoketie $2.000.000.000,

Deszimtas censas Suvienytu Walstiju tapo už
baigtas 1880m.; jis parode žmonijos su wirszum 
penkesdeszimts milijonu (50.152.866), kuri pasi
daugino daugiau kaip ant vienuolikos in 10 metu.

Rinkimas Prezidento — Wašara, 1888 metuo- 
't\ republikouai uominavojo ant prezidento Gene
rolą C. Garfteld’a isz Ohio, ir Chester A. Athur 
isz Nev Yorko, ant Vice-Prezidento. Demokratai 
uominavojo Generolą Winfield S. Hancock, isz 
Pennsylvanijos ant Prezidento ir VViIliama H. Eng- 
>11. isz Indiana, ant Vice-Prezidento.

Traukimas balsuotoju ant abieju pusiu atsiliko 
-u di lėliu darbszturnu ir karsztumu ir RepubKkonai

IV. Garfieldo ir Arthur’o Adininis- 
slracija (1881—1885).

ienerolas james A. Garfield, isz Oh o, trylik-' 
V'-Prezidentas isz Suvienytu VValstiju, tapo hi- 
? < - nt urėdo 4 d. Kovo, 1884 meto.

i vedine jo kalba atsižymėjo dvase gero no- 
i't! r i>rie!ankumo; ir per savo gudru ir teisinga 
i ii- pima Prezidentas Gaifield staigu ingijo insi-

■ ; ir garbia žmonijos visu partijų ir skyrių.
. Jo Nužudimas.— Bet visos augsztos vyhys 

mjo Prezidento nuėjo ant nięko per nužudnna 
inj( invedimui. Ant geležinkeliodepoto VVashing- 
t"n'( 2 d. Liepos 1881) Prezidentas Garfield tapo 
pers/mta- per koky nevertinga, vardu Guiteau.

Jo j-MERTls.— Žaizda ne buvo tuoj mirtina bet 
sirgimui, beveik per asztuones de>zimts 

ličiui ant lovos, pasimirė; liga ta visa civilizuota 
pa-aule su gaileseziu tennjo, pakol prezidentas ant 
-ui > mirė 19 d. Rugsėjo. Jo myris buvo apgailis- 
Uut. - teip, kaip kad nekad nebuvo su ne jokiu 
;lp" inikuotu monarku ir jis buvo palaidotas su 
inž n.junis apeigomis Cleveland’e, Ohio.

Tvirtybe Rando.— Kada Prezidentas Lincoln 
nužudytas, Generolas Garfield isztare sziuos 

žodžius: “Dievas vieszpatauja ir randas Washing- 
tone dar gyvuoja!” Tas isztarimas placziai atsi- 
-arsejo ir antras nužudimas viriausios galvos ran-

- ;'l>siženklino tvirtumu Amerikos institucijų ir
pii'kiu'.iiumas instatams Amerikos žmonių pobu 
'ž'1 * tpo parodyti per pakajinga atidawima isz|tjl- 

t! ( z.ios valdžios in rankas jo konstitucijonaliszho 
P i-i-ki'jujs — buvusio vice-prezidento.

• IT.ezidentas Chester A. Arthur priėmė pri- 
' ant urėdo, kelias adynas po_ myriui Preziden- 

Garfield o, ir isz pirmo sykio apskelbė zmoniems 
Sn"omiery piidytie politika savo apraudotino pirm- 
Gkuih) su dvasia ir pasiszventimu.

Jo Pasielgimas.— Stovis vice-prezidento, pa- 
'z,Uxtn per pasikelitna dėl apėmimo priegulmys- 

"yiiavsios galvos Republikos, visada yra me- 
?lnain;r8> Szitame paineme padėjime, Prezidentas|

V. Clevelando Administracija (1885- 
18811).

Dvideszimts antras prezidentas Suvienytu 
VValstiju, Grover Cleveland, tapo investas (1 d 
Kovo, 1885 meto.

Demokratu Pergale.— Per dvideszimts ke
turis metus, no invvėdimo Abrahamo Lincolno (1861) 
iki invedimui Gfovero Clevelando (1885), neper
traukta eile Republikoniszku Prezidentu apėmė 
krėslą Tautiszkos Iszpildanczios VValdžios. Už^toji- 
mas Demokratiszkos administracijos buvo dėlto 
pamenkliniu atsitikimu.

Darbinykiszki triukszmai laike szitos adminis
tracijos buvo skaitlingi. Rudeny 1885 m. Kynu 
darbinykai buvo užpulti ir tūlas jii skaitlius tapo 
iszmusztu per baltuosius darbininkus Wioming e, 
VYashingtone ir Oregon’e. Kariumene tapopaszauk- 
ta ant numalszinimo maiszto.

Ta paty meta tapo iszneszti in padanges 
teip vadinami Peklos NVartai (Heli Gate). Tai bu
vo uola, apimanti ape 9 akrus ploczio, terp Nev 
Yorko ir Brooklyno, kuri buvo teip paoinga, kadi 
beveik nebuvo tos dienos, idant ten nesusidaužytu 
laivas. Per trisdeszimts metu stengėsi praszalinti! 
ta periszkada. Per deszimts metu randas darė po 
ja tunelius ir paženklintoj dienoj iszsinesze ja in 
padanges, su pagelba 13286 szuviu isz dinamito ii | 
kitu pleszancziu medegu.

Cze priminsime ape imtynes k a p i t o 1 o su 
darbu. Darbinykai, idant pagerintie savo buwy, 
visaip kovojo priesz kapitula ir darė “etraikus” ar
ba maisztus. Idant juos stabdyti tapo pirmiau jau 
i n vesti instatai, ant kuriu pasirement, daug maž 
lengviau galėjo užbaigtie ginezus pakajingu keliu, 
per teip vadinama “arbitracija”. Dar viens isz dar- 
bininkiszku siekiu buvo užvedimas asztuoniu 
a d y n u d a r b o per diena. Idant ta pasiek
ti, darbinykai nutarė sykiu nustoti dirbtie. Tokiu 
budu . 1 d. Gegužio. 1886, m.sus‘ojo visosdidžiau- 
sios dirbtuves, fabrikai ir t. t. Per tuos maisztus, 

j kada policija mėgino iszblaksztytie didelius susi
rinkimus neužganėdintu darbinyku ant Chicago* 

' ulycziu ( Aaymi rket), nuarki-tai mete in būry di
namitinius bombas, kurios sprogdamos užmusze ke
letą policijantu ir paleisti szuviai policijos daug su
žeidė žmonių. Keturi anarkvstai: Spies, Enirel, Fi- 
sher ir Parsons tapo nusūdyti ant pakorimo, o vie
nas Linffg pats sau padare gala. sudraskydamas 
galva su dinamitu, kury paspėjo užkavoti kalėjime.

Ta paty meta triukszmingi inaisztai invyko 
miestuose: Nev Yorke, Milvaukee ir kituose, i r piet
vakari neme kanųic didelis straikas ant Missouri 
Pacific geležinkelio sustapde prekyba ir kitas pra
mones ant keliu nedeliu.

Ta paty meta invyko žemes drebėjimas, kuris 
davėsi jaustie beveik visoje pietrytineje dalyje Su
vienytu Walstiju. Labjausei nukentėjo b miestas 
Charleston, S. C., kurio ketvirta dalis tapo su
griauta ir kelesdeszimts žmogystų nustojo gyvas
ties.

Galop 1886 meto, netoli miesto Nev York, ta
po pastatAda neapsakomo didumo stovyla “Die
vaites Liuosylies”, szvieezenczios visam svietui, 
kuria Francuzija paaukavo Suvienytoms Walsti- 
joms. kaipo darodyma savo guodones ir prilanku- 
mo. Iszdirbo ja garsus Bartholdy ir dėlto ji vadi
nasi “Statiia Bartholdy”.

Svarbus Instatai.— Tuoj po myriui vice
prezidento Henricks’o, Lapkrityje 1888 m. kon- 
gressas iszdave instata kaslink tvarkos dėl užėmi
mo vietos terp uredininku gabineto, ateikime my
rio prezidento, vice-prezidento ir kitu. Antras 
svarbus instatas parodantis būda iszskyrimo prezi
dento votu per kongressa, atsitikime jeigu ginezi- 
jama pasekme butu padaryta per kokia valstija. 
Teipgi kommisija dėl sureguIevojimo lerp-valsti- 
jines prekybos, tapo paskirta 1887 mete.

• (Tolinus bus.)

Chieagos Lietuwiai kyla 
augsztyn.

Nors jau rytinėse valstijose A- 
merikosnuo kelių deszimczių me
lų galima atrasti lietuvius apsi
gyvenusius, Chicagoje vos dar tik 
keli metai kaip atsirado, bet nie
kur jie ne pakėlė teip augsztai po
litikoje savo vardo, kaip Chica- 
goj. Ar buvo kada girdėti, kad 
kur lietuviai butu darė kokius c 
seimus arba nutarimus apie isz- 
rinkimą ateinanezio prezidento 
Suvienytu Walstiju? Niekad. O 
sztai Chieagos lietuviai susirisze 
visi į vieną tvirtą politiszkų 
Susivienijimą, suszaukė pereigą, 
pasikvietė užimanezius augsztas 
vietas amerikonus ant repreu- 
tantų politikoje ir indorsavo gu
bernatorių VVilliamą McKinley, 
isz valstijosOhio, ant ateinanezio 
prezidento Suvienytų VValstiju A- 
merikos. Ant didelio lietuvių su
sirinkimo buvo lietuviszkos iran- 
gliszkos kalbos apie kandidatą 
ir ant galo vienbalsiai visų, 
tapo priimta sekanti rezoliuciji:

We, the Illinois Lilhuanian Repub- 
lican Alliance. comprising six clubs of 
3,000 members, chiefly from the rauks 
of skilled labor. mostly come here to 
escapeoppresionand pauperiam in the 
okl world and to work out a better futu- 
reinthis. our adopted country, recogni- 
zein IVilliam McKinley a statestman of 
justly bestowed world-wide renown and 
the foremost Champion of the protec- 
tion of American Industries: and there- 
fore be it

Resolved by this alliance, that we 
heartily indorse his candidacy for the 
presidency, and that we ask the Lithua- 
nian clubs and leagues in Pittsburg, 
Philadelphia, Baltimore, New York. 
Brooklyn, Boston and all the other cities 
to join us and show their appreciation 
of the national Champion of the ameri- 
can wage-worker. Hon. William 
McKinley. ofOhio.

Lietuviszksi teip skamba:
Mes Illinojaus Lietuwišzkas Republi- 

koniszkss Susiwiėnyjimas. susidedantis 
isz szeszių lietuwiszkų politiszkų kliu- 
bų, skaitliuje 3,000 sąnarių žmonių dar
binįkų. Europoje persekiotų nelabo mas
koliaus ir prispaustų sunkiais vargais 
atėjome į szią laiswa žemę, idant page
rinti sawo buwį ir ežia iszdirbti sau an
trą tewysz.kę—pripažįstame p. Williama 
Mc Kiniey geriausiu rėdytoju szios že
mės ir didžiausiu apginėjumi ameriko- 

. niszkos iszdirbystės ir užtai:
Paskireme jį isz tikros sawo szirdies 

į kandidatą ant prezidento Suvienytų 
VValstiju Amerikos ir užpraszome visus 
kitus lietuviszkus politiszkus kliu- 
bus ir lygas, kaipo tai: Pittsburgh’o. 
Philadelphijos. Baltimorės, Nev Yorko, 
Brooklyno, Itostono ir visų kitų miestų, 
idant teiktųsi susijungti su mumis ta
me garbingame darbe1 ir parodyti gavo 
prielankumą anhm tautiszkam karžy
giui, kariaujaneziam už apginima už
darbio amerikoniszko darbinįko. Gar
bingam Mc Kinley'ui, isz valstijos O- 
hio.

Poną McKinley yra vienatiniu 
žmogum Amerikoje, kurs rūpina* 
si apie gerovę amerikoniszko 
darbinįko, stengiasi, idant czio- 
nykrzcziai fabrikai turėtu ką 
dirbti ir czionykszcziai darbinį- 
kai turėtu darbą ir gerą uždarbį. 
Be abejonės p. Mc Kiniey taps 
iszrinktas ant prezidento ant a- 
teinanezių metų, nes į kokius tik 
laikraszcztus nepažiūrėsi, visi jį 
paremia, visos tautos jį remia, o 
labiausei darbinįkai, nes kiekvie 
nas norėtų matyti geresnius lai
kus Amerikoje, negu sziądien tu
ri, prezidentaujant demokratui 
Clevelandui. Jeigu McKinley’u 
remia visos kitos tautos, taigi ir 
lietuviams iszpuola remti, idant 
užsitarnautume nuo jo, kaipo nuo 
prezidento Suvienytų Walstijų 
pagyrimą ir pripažinimą lietu
vių už žmonis suprantanezius tie
sas szios žemės ir dirbanezius ant 
jos naudos, o ne pavady tu tam
sunais teip, kaip senatorius Log- 
de pavadino lenkus ir padavė 
įueszimą, idant juos iszvaryti 
isz Amerikos tik užtatai, kad yra 
tamsunais ir kad visi per savo ne
supratimą laikosi demokratiszkos 
partijos ir nesupranta tiesų szios 
žemės.

Užtaigi mes užkviecziame vi
sus Amerikos lietuvius, lietu
viszkus kliubus ir laikra^zasz- 
czius, idant szitame darbe susi
jungtu visi su mumis dirbti isz 
wteti ir idant kiekvięmiM kliubaa, 
kiekviena politiszka organiza
cija ant savo milingų, szicokias 
pat rezoliucijas teiktųsi perskai
tyti indorsuodumi ant ateinanezio 
Suvienytų VValstiju prozidento 
—gubernatorių VV illiamą McKm- 

| ley. Su guodone
I “Illinojaus Liet. Repub. Susiv.

Isz wisur.

i*- 
kad 
szio 
per-

Mitingas galėjo būt dar 
gražesnis.

Gražus buwo pereitos nedėlios 
lietuvių polit. susirinkimas, bet 
galėjo būti dar gražesnis ir per 
jį lietuviai butu labai augsztai 
pakelę sawo vardą—jeigu butu 
turėję savo locną salę. Bet nelai
mė, kad visi lietuviai yra netur
tingais, o neturėdami savo locnos 
salės, priversti buvo susirink
ti į salę prie galiūno, tokiu bu- 
du, • norint ir gražiausias buvo 
susirinkimas, vienok akise 
svetimtauezių vis lietuviai isz- 
rodė vargingiausiais žmonėmis 
už visus, kad net ant lokių isz- 
kilmingų susirinkimų neturėjo 
savo locnos salės.
, Beje, turime savo salę po baž- 
nyczia, kurią iszstatėme savo sun
kiai uždirbtais centais, bet į ją 
musu guod. probarzcziu«, ne ži
nia ar tai isz piktumo ar isz ne
supratimo, lietuvių nedaleido; o 
kad paskutinių dieną komitetas 
susidedantis isz 10 vyrų nuėjo 
salės praszyti, tai guod. prabasz- 
czius pasi kavoje ir komiteto 
kis nedasileido. Tūli sako, 
kunįgas nenorėjęs duot ant 
mitingo salės dėlto, kad nuo
nykszczio demokratiszko mitingo 
paraszė parapijos protokule, kad 
daugiau nė jokių politiszkų mi
tingų į parapijos salę neįleis; o kiti 
sako, už tai nedavė, kad visi lie
tuviai remia republikoniszką par
tiją, o ne demokratiszką.—

Jeigu tai teisybė, kad kunįgas 
nedavė salės tik todėl,kad jie vi
si republikouai, tai isz jo pusės 
butų didelė klaida. — Juk gali
ma matyti ir numanyti kaip aug
sztai stovi republikouai, o kaip 
demokratai: nors ir nė vienas 
lietuvys nebalsuotų ir visi kunį- 
gai, ne tik lietuviszki bet ir len- 
kiszki priesz juos stotų, nieko 
nepadarys! — republikonas bus 
iszrinktas prezidentu Suvienytų 
^Valstijų ant kito meto, nes jau 
žmonėms įsipyko tie demokra- 
tiszki laikai ir nė vienas darbi- 
nįkas apie demokratus nė girdėt 
nenori; ir ką tada naudos tie, ku
rie priesz jį kariavo? nieko! užsi
pelnys sau tiktai gėdą ir panie
kinimą nuo svieto. Už ką szią- 
dien lenkai teip yra nuo ameriko
nų paniekintais, ar ne už tai, kad 
aklai tikėjo demokratams? Kokia 
kliasa lenkų priguli į demokra- 
tiszką partiją, ar ne tą pati tam
siausia? o už ką juos nori iszva- 
ryti szalyn isz Amerikos, ar ne 
už tamsumą?— Ar gi tai bus gra 
žu, jeigu amerikonai persitikrins, 
kad ir lietuviai už lenkus nėra 
iszmintingesni, jeigu aklai tiki į 
demokratus, tąsyk bruks juos 
laukan isz Amerikos drauge su 
kitais tamsunais.

Dar ir tai reikia atminti, kad 
pusė Amerikos lietuvių yra užsi
rakę lenkais, o kitokiu budu mes 
amerikonams negalime darodyti, 
kad mes ne lenkai, kad esame 
lietuviais, iszminti ilgesniais 
už lenkus, kaip tik per szitokius 
gausingus susirinkimus, nes ant 
tokių iszkilmingų susirinkimų ga
lima užkviesti ant reprezentantų 
augsztas užimanezius vietas žmo
nis, galima užkviesti reporterius 
isz angliszkų laikraszczių ir pasi
rodyti žmoniszkai, tada tie repor
teriai perstatys mus savo laik- 
raszcziuose žmonėmis, ir 
paaugsztįs musų vardą,

Dėltogi tikimės,kad musųguod. 
prabaszczius gerai apsvarstys pa
dėjimą savo parapijonų dirbau- 
ežių ant labo lietuvystės, ir kad 
ant ateitės, kaipo tėvas paduos 
ranką sawo vaikams ir dirbs su 
jąja isz vien,o jeigu jau ne dirbti, 
tai tikimės, jogei ir kenkti neno
rės.

tuom

Su guodone
Parapijcnai.

Gromatnyczia.
Korespondenciją isz 7-tos war- 

dos apturėjome per vėlai. Pa tilps 
kitam nr.

Užsiraszykite LIETU W1AIS.

szeme— Dėl stokos * vietos 
numeryje apraszymas apie “Že
me” nepatilpo; tol i aus vėl talpį- 
sis.

|| Iszdegė senovės Lenkijos 
sostapilė, Gnieznas, Prūsų pro
vincijoj Poznaniui. 5 žmonių wi- 
siszkai sudegė, 4 gi mirtinai ap
degė.

|Į Borisoglebske, Jeroslavo gub, 
Maskolijoj, sudegė didelė lininių 
audimų dirbtuvė Romanovo. Iki 
sziol isz^riebė 6 suanglėjusius kū
nus darbinįkų; trūksta dar 8. 
4000 audėjų neteko darbo.

II iaskolijoj, Woliniaųs guber- < 
nijoj, iszdegė miestas Luckas. 
Terp kitko sudegė ežia ir didelė 
bovelnimų audimų dirbtuvė, 
Wien dirbtuwėj bledį ugnies pa
darytu skaito ant 800.000 rublių.

|| Isz vidurinės Ma&kolijos pa
reina žinios, kad ežia dabar labai 
dideli szalcziai ir pustymai. Dau- 
gelyj vietų gyvuliai suszalo. Or
lovo gubernijoj per vieną vien 
naktį suszalo 130 keliaujenezių 
žmonių ant kelio.

Ii Charkowe, Maskolijoj, direk
torius wietinės dalies vieszpatys- 
tės batffco, Timotenko, pagriebęs 
isz banko 1 milijoną rublių iszdu- 
mė į užrubežiu*. Turės mat ežia 
isz ko gyventi. Koks carąs, toki ir 
jo urednįkai. Terp iszlygų kokioj 
yra Maskolija vagims geriausei 
veistiesi.

|| Mieste Marienverden, Wa- 
karinėj Prūsų provincijoj, gyve- 
no dvi sesers, kurios labai my
lėjosi. Kada viena isz jiedvieju 
apsirgo ir gydytojas nusprendė, 
kad ji turės mirti, antroji sesuo 
isz gaileszczio teiposgi apsirgo. 
Numirė abi wienu laiku ir abi 
taps pakawotos wiename kape.

|| Parubežiuose nuo Maskolijos, 
Finlandijoj, wiename vagone bė- 
gaaczio trūkio, netoli stacijos 
Andrea expliodawo dinamitas, ku
rio du keliaujanti likosi sudrasky
ti. Wežė tą dinamitą vieus isz 
keliaivių į Maskolija bombas 
ant nugalabinimo ciecoriaus dirb- 
dinti.

|| Amerikoniszkaspaszalpos ba
dą kenezentiems armeniecziams 
komitetas Nev Yorke gavo se
kantį telegramą isz Turkijos: 
“Wisi ant paszalpos surinkti tur
tai iszdalinti. Isz 13 wietų reika
lauja pagelbos. Žmones badu 
mirszta. Ką daryti?” Aut to ko
mitetas tuojaus iszsiuntė 100.000 
doliaių.

|| Terp maskoliszkų kareivių, 
stovincziij ant Kaukazo, platinasi 
juodosios rauplės, nuo kurių dau
gel kareivių mirszta. Juodosios 
rauples prigul prie smarkiausių 
ir pavojingiausių ligų: vos 10— 
15 žmonių isz szimto apsirgusių 
te pagyja; kiti mirszta. Ant Kau
kazo daugel yra lietuvių farnau- 
jenezių maskoliszkoj kariumenėj.

|| Pakrantėse Sierra Leoųe (va
karines pakrantes vidurinės Afri
kos), netoli Boma, ant upes Kon
go, 50 mylių nuo jos įplaukos į 
Atlantiką atsitiko didelė nelaimė. 
Angliszkas garlaivy* “Matadi”, 
isz priežasties užsidegimo parako, 
iszlėkė į padanges. 20 baltųjų 
jurinįkų, 2 kdiaiviai ir 16 muri
nų darbinįkų likosi visiszkai su
draskytų. Pacztą ir pinįgus isz- 
gelbėjo.

II Kaime Smidran, provincijoj 
Buren, Rumunijoj, vietiniai gy
ventojai apsiginklavę spragilais, 
szakėmis, peiliais įsiveržė į cer
kve ir užpuolė tiesiog popą lai
kantį miszias, Baziliu Jordanes- 
cu ; nupleszė jį nuo altoriaus, nu
tilko bažnytinius drabužius, isz- 
wilko laukan ir ežionai nužudė, 
Susirinkę bažnyczioj žmones1 nė 
ne bandė ginti popą, nes jisai bu
vo vi.-ų nekeneziamas.

|į Ant atminties stabo Cieroriui 
Alexandrui III, kuri rengiasi pa
statyti Maskvoj, kaip pranesza 
“Warszavskij Dnievnik”, nuo 
žmonių surinkta neva aukų vien 
Warszawos gub. Lenkijoj, net 
10552 rub. I9į kop. Nežinia už 
ką Lenkijos žmones duoda au
kas ant pastatymo stabo sawo 
naikintojui carui Alexandrui III: 
tasai Lenkijos waldonas juk nie
ko gero žmonėms ne padarė. Tur 
būt valdžios su prievarta nuo 
žmonių aukas rinko.

> l. j
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LIETUVA.

Wi sokios Žinios,
—o—

• VVarszavos priemiestyj, vadi
name Praga, szvediszka kapita 
listų draugystė įrengė dirbtuvę, 
kuri dirba triobac isz popieros. 
Keletas tokių popierinių namų 
tapo įszsiųstų ant parodos į Niž- 
ne Novgorodą.

platino žinias apie skirtingą že
maiezių tautą, bet tą iszaiszkino 
popiežiaus pasiuntiniams mu©ų

* Kapitonas laivo Rose, isz 
New London Conn., turėjo szųnį 
wardu Sliut, kurisai teip prie sa
vo pono priprato, kad su juom 
atliko wisas iki sziol ant jūrių 
keliones. Rose rengėsi pradžioj 
szio mėnesio, ant laivo “Jona- 
thin Burne”, iszplaukti. Ė damas 
ant laivo szaukė szunį, bet tasai 
neklausė ir nėjo paskui poną, kaip 
tai būdavo visada, tik baisei 
staugė. Neszte nuneszė jį ant laivo 
ir pririszo; szuo vienok pergraužė 
wirwę, į-*zoko į jūres ir nuplaukė 
ant kranto. Laisvas iszplaukė ir 
pražuvo; nėra dabar nė jokios apie 

. jį žinios; žmones spėja, kad ka
pitonas, drauge su jūrinį kais, tu
rėjo prigerti. szuo gi namiejie 
yra sveikas.’

* Statistikas Schooling Tszro- 
kavo, kad skaitlius gyventojų 
ant žemės dauginasi kas met po 
5 ant kiekvieno tukstanezio že
mės gyventojų vidutiniszkai. 
Taigi ant kiekvieno 1,000,000 
žmonių 1895 m. iszpuola 1896 
m. 1.005.000. Pagal tą iszroka- 
vimą iszpuls: 1900 mt.—1540 
milijonų; 1880 m.1986 milijonų; 
2000 metų—2548 milijonų; 2100 
m.—4107 milijonų; 2300 met.— 
12370 milijonų. Pasidauginimas 
žmonių ne visuose krasztuose 
vienoks. Pagal iszrokavimą 
Schooling’o, Anglijoj skaitlius 
gyventojų pasidvigubina į 80 
metų, Prancūzijoj gi negal nieka
da pasidvigubyti, nesskaitliusgy- 
ventojų ežia beveik nesidaugina, 
o prieszingai—tūlose Prancūzijos 
provincijose net mažinasi. Pagal 
tą iszrokavimą iszpuolė.kad 2517 
m. bus ant žemės jau tiek gyven
tojų, kad ant kiekvieno žmogaus 
iszpuls vos 1 akras žemės.

ir Keistutis: jie pasakė, kad nėra 
skirtybės terp žemaiezių ir lietu
vių; “kalbame, sakė, mes visi ta 

Į paezia lietuvi«zka kalba.” Sz;ą- 
dien nieks sziek tiek apszviestas 
žmogus ne atskiria žemaiezių 
nuo lietuvių, nes teip vieni, kaip 
ir kiti yra vaikai vienos motinos 
Lietuvos, kalba ir ta pati. Kaip 
terp žemaiezių ir lietuvių, teip ir 
terp paežių lietuvių yra dejalek- 
tiszkos kalbos skirtybės, tokios 
yra ir terp žemaiezių, bet vien 
todėl nėra pamato skirstyti lie
tuvius pagal jų kalbos dijalek- 
tiszką skirtybę; nes jeigu teip 
dalyti, tai reiktu beveik kas an- j 
trai parapijai kitokį tautos vardą 
paskirti, kaip antai: vieliuonisz-, 
kiai, kapsai, zanavykai, sziau- . 
liszkiai, reseiniszkiai ir tt. Tokio 
vienok dalinimo nieks jau nesu
prastu. Todėl kiekvienas lietu- 
wys, ar jis isz Žemai titi jos ar isz 
Augsztosios Lietuvos paeinantis; 
ar jis butu ežia atėjęs isz 
Maskolijos, Lenkijos, ar Prūsų 
—privalo save visur lietuviu 
vadinti; tokiu tur ir pasisakyti 
miesto statiszkų žinių rinkė
jams.

Užmokėjo už “Lietuva1
Kn. J. Lietuvninkas Baltimort- 
W. Jakubinas 
A. Jankauskas 
A. Petrauskas 
J. Padinskis 
J. Wąhlnus 
R. Saroczka 
J. Jusaitis 
G. W. B 
Kn. Ii. Sze lwidis 
J. Jekevicze 
Fr, Girskis

Burinskas 
Brazauskas 
Balch

P. Litvin 
J. Gudžiūnas

J.
J.
J.

Ashland 
Brooklyn 

St. Charles 
Mahanoy PI. 
Jacksonville 

Hartranft 
Pittsburgh 
Plymouth 

Pittston 
Prūsuose 
Thornton 
Bayonne 

California 
Toluca

Hibbing 
Chicago

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

Mitingai.
Subatoj, 28 Kovo, 8 valandą 

vakare, salėje Norbuto, 8460 Su- 
perior avė. South Chicago, nau
jas lietuviszkas republikoniszkas 
kliubas “Birutės”, 33czioje var- 
doje laikys savo mitingą, ant ku
rio szirdingai užpraszo visus lie
tuvius kuoskaitlingiausei susi
rinkti, nes jau artinasi laikas bal- 
savymo B. Goldikas, sekr.

Tą patį subatos vakarą, 8 va
landą, bus palitikiszkas mitingas 
pis K. Majauską, 3357 
Fisk str. Chicagoje, ant kurio 
pribus republikoniszkas kandida
tas ant aldennono ir prakalbės į 
susirinkusius, teipogi bus ir kiti 
angliszki ir lietuviszki kalbėtoj ii, 
už tai visus lietuvius užpraszo 
skaitlingai susirinkti.

Majauskas.

Apgarsinimai.
> — Ant pardavimo pigiai pui

kus saliunas su sale ir visais rei
kalingais prie saliuno indaisir gė
rimais; geras biznis dėl lietuvio, 
nes netoli lietuviszkos bažny- 
czios; po nr. 3244 Laurel str. prie- 
szais 33ia ui. Atsiszaukite į tą 
patį saliuną pas valdytoją.

Su guodone J. Price.
— 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 zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— Užsiraszydami “Lietuva” ir 
siųsdami pinigus už ją,visada už
dekite szioky adresu: A. Olszev- 
skis, 954—33rd St., Chicago, III.

Puikus lotai ant pardavimo 
mieste Elizabeth Port, N. J. Tu
ri 25 pėdas ploczio, o 100 pėdų 
ilgio, ulyczios iszbrūkuotos ir 
isz ten yra labai arti į bažnyczią 
ir į iszkalas. Parsiduoda ant la
bai lengvų iszlygų. Atsiszaukite 
pas Simaną Mack, 82 Bond st. 
Elizabeth Port, N. J. (29—2). [

PIRMA UETUW1SZKA 
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriause wieta de) fermeriu yra pawietas Prai- 

rie. waleteje Arkanso. .Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuwiu ir apsigyweno lietuwiazkae kuni
gus J. Balcewiczius ir pa«tate lietuwiszka ba- 
znytelia, kurios ir paveiksią cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigvveno, praminė

“LIETU W A”.
Įsi, kurie norite pirktis geras fermas, atsi.zau 

kitę in redakcija “Lietuvos" 33 r d 8t„ Chi
cago, III., arba raszykit nas Juozą Butku, Box 
82 Ilazen, Ark., arba iu kompanija

Union Land Co.,
163 Washington St., Chicago. Iii.

AVY A II Auksitastikru 14 
k rodei ih ir len- 

cingelis bus prisiųsta kiek
vienam ant pamatinio ir isz- 
ezaminavojimo kas iszkirps 
ir prisius szita apgarsinime, 
su sawo pilnu wardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
nisz.kas Laikrodėlis, auksi
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amerikoniszkais vi
duriais. gvarantuotas ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja $40 Ap
žiūrėk jy nuėjės ant erpreso 
ir jeigu mislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk f7,50 ir 
katztus expreso ir laikrodė
lis ta wo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus auk-

MUSU DOVANOS.
DYK ii »«>te <7.50 verta laikrodėly ir len- 
VI tkfll ciugely. jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Raszyk szendien, nes ta preke yra 
tik ant 60 c'ienui.

ROYAL MF’G CO..
760 Unity Bldg, . Chicago. Iii,

suc
LAOltt

Hei, hei! Kas per
0h!| tai ne juokai, 

, tai džiaugsmas 
Pirkau laikrodėlį 

sidabrinį,
Look Here!

toky gražų nei vienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau! ‘

—B Y JOHNNY. tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei wiename sztore ne 
maeziau. Kame jį pir
kai?
What is the matter 

v it h you?
Ar tu dar nežinai lietuvi

szkos kompanijos
Kelpsch, Noreiko & CO.?

Jeigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jiems sawo adre
są, o bus prisiųstas. O jei 
gu ka nori pirktie, tai 
duok jiems sawo orderį, 
o busi teip užganedįtas 
kaip ir asz. Jie užlaiko 
visokius daiktus.

Adresą vok teip:

KeLFSCH. NORSJKO & CO.,
356 W. 12tli Street, Chicago, Iii

Z’S Ben. Hatowskls.
527 S. Ganai kerte Judd, Chicago, III,

Dirba, tai-o ir parduoda: 
laikrodžius, laikkodElius 
Lenciug* liu-, Žiedu-. ..

ir teip toliau.
K I,. .r. _• I i. • I 'U ■ 1 ■ ■ i ■ •

K i .
.i '

Kas tik k<> reikalaujme ateikit** pa- 
pirksite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

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

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

U žsiraszy k i te Liet u w j a is.
Nuo pereito panedėlio Chica- 

goje prasidėjo užraszinėjimas gy 
ventojų. Yra tam tikslui iszsiųsti 
žmonės, kurie eina namas nuo na
mo ir užraszinėja kiekvieną žmo
gų pagal jo metus ir tautą. Už 
tai panti ikite, idant kiekvienas 
užsiraszytumet lietuviu, nes užsi- 
raszydami lenku ar maskoliumi, 
darote sau ir visai lietuviszkai 
tautai didžiausiąskriaudą, nes už- 
siraszydami kitokiais, suvagiate 
skaitlių lietuviszkos žmonijos ir 
tokiu budu lietuvių kaip nėra 
teip nėra. Jeigu ateis užraszine
darnas anglijo lis o ne mokėsite 
jam angliszkai atsakyti, tai tik pa
sakykite FROM LITHANIA, tai 
jau jis supras ir užsraszys jus lie
tuviais. To neužmirszkite, nes tai 
yra reikalingiausiu ir naudin
giausiu daiktu lietuviams užsira- 
szyti lietuviais.

Beje, nuo keletos lietuvių ga
vome tokį užklausimą: “sako jie, 
kad mes duodame rodąs tik lietu
viams, idant jie užsiraszytu lie
tuviais, o visai užmirsžtame 
apie žemaiezius, kurių, jie sako— 
yra Chicagoje daugiau negu lie
tuvių.

Ant to galime vien tiek pasa
kyti. Atskiros tautos žemaiezių 
nėra, nes žemaieziai yra tie pats 
lietuviai; kalba jų neatsiskirta 
nuo lietuviszkos: žemaiezių kal
ba yra vien dijalektas lietuvisz
kos, kaip jie pats yra vien dalis 
lietuvių tautos. Wardas žemai
ezių paeina nuo seniau buvusios 
Žemaiezių Kunigniksztystes. pri
gulėjusios Lietuvai, kada Lietu
va dalinosi į daugel kunįgaiksz- 
tysezių. VVokiecziai kardiškai 
Rengdamiesi Žemaitiją visai po 
savo valdžia paimti, idant nuo 
popiežiaus greiczįaus gauti da- 
leidimą ją nuo Lietuvos paveržti,

Nedėlioję, 29 Kovo, tuoj aus po 
sumai, salėje p. Price, 3244 Lau
rel str., ties 33czia ui., bus didelis 
mitingas visų Chicagos lietuvių, 
ant kurio bus iszreikszti svar
biausi reikalai priesz ateinanezias 
elekcijas. Teipogi kiekvienas 
ietuvys. kuris reikalauja ameii- 
<oniszkų popierų, gaus jas už dy
ką. Už tai pribukite visi ik vie
nam, -nes eina apie jūsų paežių la
bą. Užpraszo Komitetas

PAJIESZKOJIMAL
Pajieszkau savo draugo Pran- 

ciszkaus Paulausko, paeinanezio 
isz Kauno red., Raseinių pav., 
kaimo Razaiczių. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duot žinią ant adreso 
szito;

Jos Beržinskas
418Meadst., Worcester, Mass.

Pajiesszkau savo draugų: Ka
zio Urbanavycziaus isz kaimo 
Raudamonių ir Hipolito Kazewy- 
cziaus isz kaimo VViecunų; abudu 
isz Merkinės gmino, Trakų pav. 
gub. VVilniaus. Jie patys, arkas 
kits, teiksis duot žinią ant adreso 
szito:

Mikas Petraitis
Box 55, Bov Mills, N. H.

Pajieszkau savo draugo Pran- 
ciszkaus Walulio, paeinanezio isz 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
kaimo Zibartonių; pirma gyveno 
Pittsburghe, o dabar nežinau 
kur. Jeigu kas apie jį žinotu te
gul duoda žinią, nes parėjo pro- 
vos už užmuszimą jo brolio.

Joe Levandovski 
170 W. 18-thst. Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbrolio Juo
zo Miliausko, paeinanezio isz 
VVilniaus gub., Trakų pav., Mer
kines vai., kaimo Darželio. Jis 
pats ar kas kits teiksis man pra-

reikalą
Jonas Mikolovskis

Box 8, Graphite, N. Y.

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Uilaike szvriHŽtausia mėsa, kawa. arbata, ruyl- 

tus. sukru, sardinkas ir wi»us kitokius vralgomus 
daiktus. Taworai azwieži ir czystai užlaikomi, o 
prekes pigesnes kaip wisur.

ATKIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO viso pahandytie:

8737 Commercial av., South Chicago.

sita lenciugely, kakitese krautuvėse mokėtum 
43. gausi prie jo už dyka.

Paduodu dėl visų žinios, kad 
mes užlaikome krautuvę geriausių 
siuvamų ir drukavojamų maszinų, j 
laikrodėlių, lenciugelių, auksinių i 
žiedų, britwų ir kitokių daiktų. I
Siuvamų maszinų prekė: nuo $1^ 
iki $30, o drukavojamų nuo $3. 
ir augszcziau. VViską parduodame 
pigiau kaip kiti.

LIETU W ISZ KAS SALIUNAS.
K n sparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

»im
Su juom pasiro

dė wo«i m:
Ten gardaus A- 

lavs iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne prageraitn.

Kas prisiųn 25c. gaus peczetį 
su savo vardu ir pravardia, kū
rėme teipgi bus plunksna ir ala- 
vėlis raszimui. Kas paduoda 
savo adresą, tam iszsiuncziame 
viską per expressą, o pinįgus ga
li užmokėti antexpreso. Adresas:

J. M. S. Package Co.
3251 Laurel st., Chicago, UI.

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuwos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaiwinia linija

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

STETINO IR NEW YORKO.
Szios linijos garlaiviai plaukia isz Stetino in manas naujuomju kanalu, kury Prusu waldii» 

iszbudavojo kasztu 107 milijonu marku. Sietinas yra Lietuviams areziausiu pertu ir kasztuoj* 
per Prusus tik pusią, ka in Hamburge arba Bretna. Szita nauja linija turi savo ofisus Steline 
Eydtkunuoee, Bajorine, Prostkave, Illawe. Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kaiiaujanczia in Amerika, nes pribuwia in Tilžia bus paimti per szios paezios linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir palodyti ant trūkio, be jokio klapato. Kas nori atitrauktie savo giminaieziu* 
in Amerika, arba kas norite važiuotie in Europa, pamegikiteper sz.ia nauja “Baltic" linija, o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautie teip pigiai, kaip ant kitu pigiausiu linijų.

Generalna agenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

THE0. PHILIPP,
147 E. Washington St. arti La Šalie. CHICAGO.

Dras. M. Meyerowitz,
epecijaliazkas gyditojas

Gerklės ir Krutinės.
. Pabaigė mokslu daktarystos Ros įjoję ir tenai 

Iver kelis metus gydė ligonius su geriausia oase- 
imia Dabar jan keletas metu kaip praktikuoje 

Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriausv pasi
sekimą.

Ofisas ir gywenimas
1 /9 H. 12th st., Cliica^okerte Jefferson St. VlilLrtį,U.

i nuo 8 iki 12 ryte
Adynos Ofiso: - ir nuo 4 iki 6 po pietų.

( Nedelionis nuo 1—3 po pietų 
Telefonas: Main 4S38.

GERIAUSIA UŽEIGA
~ dėl Lietnwin

— pas —

Ui! R' Susniana
// ' GI Hudson Avė.

Brooklyn, N.Y.
Užlaikau szaltą alų, tikrą ru

gine degtine ir cigarus isz pat

— Geriause lietuwiszkai-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. vidui*" 
dienio ir daktaras W. Statkewi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy-

neszti, nes turiu į jį labai svarbų dilias visur, atsakome laiszkus
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

APGARSINIMAS.
•‘Varpas”

Mokslo, literatūros ir politikos mėnesinis 
laikrasztis Užleidžiamas nuo 18W metu Tilžėje.

••VARPAS” yra tyriausias ir riineziausias 
jaunosios Lietuvos wadowu laikrasztis. “Var
po” rūpestis — tais we ir gerowe wisos Lietuwos 
ir wlsu Lietuwiu.

.“VARPAS” kasztuoja su prisiun- 
timu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 4 mar
kes.

JMASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) 6 rubl.

AMERIKOJE ir kitose žemese 1 do- 
liaras ir 25 centai arba 5 markės.

“Ūkininkas”
Iszleidžiamas nuo IMpo metu du kartu per 

menesi su wienu mėnesiniu priedu.
Tasai laikrasztis pawestas ūkininku reika

lams. “ŪKININKE” rasi naudingas žinias apie 
ūke, kaipo tai:jawus visokius, sėklas apie lauku 
dirnim|. apie gyvulius Ju ligas ir gydymu; apie 
paszarus. meszlus. apie sodnu weisinima daržu 
taisym| bei dariowiu auginimu, žodžiu, apie 
wisk|, kas prie ukininkystes priklauso. Teipo gi 
rasi naudingu žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių ligas; o ypaeziai daug Ainiu musu moterė
lėms reikalingu.

“ŪKININKU” privalo skaityti 
kiekvienas Lietuvis ir žemaitis:

“UKINĮKAS” ant metu kasztuoja 
su prisiuntimu:

PRŪSUOSE (ik.i parubežiui) 3 mar
kės.

Į MASKOLIJ^ (uždarytuose laisz- 
kuose) 5 rubl.

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

Pinįgus ir laiszkus į “VARPO” ir 
“ŪKININKO” redakciją siuneziant, 
reikia teip adresą užraszyti.

Herrn I)r. BrĮiažis, 
Tilsit (Ostpr.) GERMANY

parsigabendinti sau
oriu LIS Lenkiszku Kniogn 

wisokios intalpos. kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 

, su gaidomis, kningu ant pasilinks- 
• minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dynievicziaus,

532 Noble St., Chicago III.

Jei tik czionai atkeliausi, pas 
Susmaną viską gausi. (19-9)

CZEBYK PINIGUBEN. ABOTT,
Sukcesorius

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikiai Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotegra 

fijas kopuikiausei.

Paduod“ dėl žinios wisu. kad asz 
dabar užlaikau didžiausia krautuwia:

ARIELKU, WYNU ir LIKIERIU, 
po nr. 544 Blue Island Avė., kerte 18tos 

ir kad nuo 1-mosd. Kovo parduodu visus tuo* 
gerymus po tokia pigia p rėkia, kaip kad “who* 
sale” s/.toruose. per ka kiekvienas pirkdama* 
gerymus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c 
ant dol. Nepainirszkit numerio-

544 Blue Island Avė. kerte 18-tos ui.
CHICAGO. - - - ILLINOIS

E. ZANJEWSK18.
476 W. 12th. st. Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

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

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikam? 
ei tie pas Drzemala gerausi apgi

nė j a pro vu. •
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Gi venimas 1256 N. Halsted St

Telf. N. 4923

auksu.su
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