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Isz Užmarės. kurias dirbo armeniecziai, buwo 
ant mahometonų parengtos. Tai
gi matomai Turkija, nors ir ge
riausius turėtu norus, ne įstengs 
apstabdyti pjovynių ir maisztų. 
Turės ežia įsikiszti Europos 
vieszpatystės, bet katra isz tų 
vieszpatyszczių isz tikro tuom už
siims, neužilgio tas pasirodys, 
kaip tik Maskolijos ciecorius su- 
grįž isz savo kelionių.

Turkijos randas pats jauezia, 
kad dabartiniai maisztai pasi
baigs neužilgio tuom, kad 
kokia nors isz Europos vieszpa
tyszczių užims su savo kariauna 
krasztus marsztu apimtus, ir sykį 
apėmus, jau isz to kraszto nepa
sitrauks. Nenori vienok įleisti 
ne bandžius pasiprieszinti; todėl 
paszaukė dabar į kariauną dau
gybę mahometotiszkų gyventojų. 
Kariauna ta vienok ne gauna nė 
maisto, nė algos, maitydamasi 
vien isz plėszimų, tik maisztus 
didį-*,

Italija.
Ryme atsiliko, su didelėms isz- 

kilmėms, .vestuvės italiszkososto 
įpėdinio su Montenegro kunį- 
gaikszczio duktere Helena-. Baž
nytinį szliubą ėmė bažnyczioj 
Motinos Szvencziausios. Grįžtan- 
czius isz bažnyczios jaunavedžius 
Rymo gyventojai sveikino szir- 
dingai. Wisose bažnycziose skam
bėjo varpai, sveikindami apsive- 
dusį ateinantį kraszto karalių.

Wokiecziams ne labai patinka, 
kad, per tą apsivedimą Italijos 
sosto įpėdinio, Italija susiartino 
su Maskolija; seniaus gi padaryta 
sutartis terp Italijos ir Prancūzi
jos, kaslink muitų ant italiszkų 
iszdirbimų ir produktų įvežamų 
į atsiradusį po prancūzų globa 
Tunisą (Sziaurinėj Afrikoj), suar
tino Italiją su Prancūzija. Per tai 
sako vokiszkas laikrasztis 
“Koelnische Ztg,” vardu savo 
rando, Italija negalinti atga 
benti nė jokios naudos susi
draugavusioms vidurinės Euro- 
pos vieszpatystėms, taigi Wo- 
kietijai ir Austrijai. Galima todėl 
laukti, kad Italija visai atsi
trauks nuo vidurinės Europos 
vieszpatysczių draugystės ir per 
tai VVokietijos galybė turės su
silpnėti, nes prieszinga draugys
te, susidedanti isz Maskolijos ir 
-*rancuzijosdidesnę turės galybe; 
to dar ne gana, prie tos draugys
tės siūlosi dabar ir Anglija. Už 
padovanojimą jai Egipto, Angli- 
a noriai sutiks susidraugauti su 
paskutinėms vieszpatystėms, y- 
pacz kad per tai apsaugos Indi 
ų rubežius nuo užpuolimo mas
kolių, nes kaip kiekvienas su
pranta, draugui ant draugo už 
pulti ne pritinka.

Už pasitraukimą Italijos nuo 
vidurinės Europos susidraugavu
sių vieszpatyszczių, Prancūzija ir 
Maskolija pasistengs ją sutaikyti 
su Abisinijos karaliumi teip, kad 
Italijos garbė ne butu užgauta.

Iszpanija ir jos valdybos.
Ant salos Kubos pasibaigė lytų 

laikas ir per tai pasilengvino 
kariaunai persikėlimas isz vietos j 
vietą. Todėl ir susitikimai kariau- 
janezių pajiegų taukiaus pradeda 
atsitikti. Kubiecziai vienok su
prasdami, kad ne gal su geriaus 
apsiginklavusiais iszpanijonėms 
stoti į didelius muszius, pasidali
no į mažus pulkelius ir užpuldi
nėja ant jų transportų ir tokių 
budu kankina prieszus labiaus, 
negu sumuszant didesniuose su
sirėmimuose, o kas svarbiausia:

Politiszkos žinios.
—o--

Waisiai kelionių Maskoli
uos ciecoriaus.

Europos laikraszcziai prane- 
sza, kad sawo kelionėse Mas- 
kolijos waldonas padarė sutar
tį su tūloms Europos di 
desnėms vieszpatystėms, kaslink 
apstabdymo pjovynių Turkijoj ir 
reikaluose tolymų rytų. Kalba, 
buk Maskolijai pasisekė perkalbėti 
tūlas Europos wieszpatystes prie 
stabdymo visaip augimo Japonijos 
galybės. Galybė vienok to krasz- 
to pavojinga vien Maskolijai, 
kuri privengia, kad Japonija su- 
sldrutinusi ne priesztarauti ir ne 
stabdytu Maskolijos užimant jai 
tulus chinieczių kraszto apskri- 
ezius. Privengia dar Japonijos 
Iszpanija ir Holandija, kurios tu
ri pietinėj Azijoj daug salų apė- 
musios: tos vieszpatystės, netu
rėdamos nė skaitlingos kariaunos, 
nė drūtos laivynės, bijosi, kad 
susidrutinusiJaponija ne paveržtu 
jų valdybų. Wisos dideses Europos 
vieszpatystės, rodosi, ne turi nė 
jokio reikalo stabdyti Japonijos 
augimu, priesziugai, jos gal vien 
geisti, kad kuo greicziausiai ji dar 
labinus susidrutintu, nes tąsyk ji 
galėtu pasekmingai stabdyti au
gimą Maskolijos, ne daleistu jai 
per virsz užaugti4, kitaip ji gal 
teip iszsiplatinti, jeigu nieks jos 
platinimosi ne stabdys, kad pas
kui ir susijungus į krūvą Euro
pai sunku būt ją susiaurinti.

Kalba teiposgi, buk Maskolijai 
pasisekė susitaikyti ir su Angli
ja. Tūli įtekmingesniejie angliszkų 
partijų laikraszcziai siūlo jau da
bar Maskolijai Konstantinopoliu ir 
Dardanelių jūrių sriuogą ; žada net 
atiduoti salą Kiprą. Bet už ką 
teip gausiai Anglija nori apdova
noti savo ikiszioliszką prieszinį 
kę Maskoliją? VVien už tą, kad 
Maskolija ne padėtu Prancūzi
jai, jeigu ta pasikėsintu vyti an
odijoms isz Egipto, arba kad tą 
daryti Prancūzijai uždraustu. Jei 
iru tik dalis to visko, ką Euro 
pos laikraszcziai paduoda, butu 
teisinga, tai Maskolija, be vieno 
szuvio, be nu stojimo vieno nors 
kareivio, su Prancūzijos pagelba 
laimėtu tą, ko nuO' amžių geida
vo. Prancūzija gi, už savo pagel- 
bą, dar visgi nieko ne pelnė.

Turkija.
Azijatiszkoj Turkijoj, apie Ker- 

poth, vėl atsitiko armenieczių 
pjowynės. Pulkai kurdų už
puolė ant kaimų Sivas apskri- 
tyj, kurių daugybę iszdegiuo ir 
iszpjovė daug žmonių. AViename 
tik kaime Pingolan iszdegiuo 200 
namų iružmuszėGO krikszczionių 
armenieczių.

Maskoliszka Juodųjų Jucių ka- 
riszka laivyne atplaukė į Trebi- 
zondą (Azijatiszkoj Turkijoj) ir 
ežia apsistojo. Gyventojai maho- 
metonys persigandę iszbėgiojo 
isz miesto; daugelis jų pasislėpė 
pas krikszczionis armenieczius 
bijodami, kad maskoliai, isz savo 
pusės, ne pradėtu pjovynių maho- 
mėtoniszkų gyventojų.

Konstantinopoliuj policija su
sekė įrengtą armenieczių dinami
tinių bombų dirbtuvę. Daugelis 
armenieczių likosi suaresztuotų. 
Toki atsitikimai sueržina wien 
mahometonis, kurie gerai numa
no, kad tos dinamito bombos, 

tokiu budu, gal jie karę il
ginus užvilkti. Pereitą panedelio 
dieną majorai Pintos ir Peijov su
sirėmė su kubiecziais po Ojo de 
Agua. Iszpanijonys su pagelba 
kanuolių nuvijo kubieczius nuo 
kalno; tame susirėmime krito 
2 kareiviai užmuszti ir 25 pa- 
szauti.

IszpaniszkoB kariaunos virszi 
nįkas, jenerolas Weyler, vieton 
traukti su kariauna priesz pasi
kėlusius gyventojus, atsižymėjo 
vien daugybe iszduotų prisaky
mų gyventojams. Dabar vėl isz- 
davė paliepimą, kad gyventojai 
suvarytu visus galvijus į iszpa- 
nijonų užimtas tvirtynes. Bet 
kuom maitysis į tvirtinęs suva
ryti gyvuliai? Teipogi ir visi 
gyventojai turi persikelti ir gy
venti tvirtynėse.

Maisztai ant Filipinų salų tei
posgi platinasi, pajiegos maiszti- 
nįkų didinasi. Dabar jau maiszto 
apimtos yra provincijos; Manil- 
la, Botacan, Pompanga, Nueva, 
Tarlac, La Laguina, Casita irBa- 
tanzas. Provincijoj Casita užpuolė 
maisztinįkai ant kliosztoriaus, bet 
kad zokonįkai nenorėjo jų įsi
leisti, įsiveržę baisiai juos nu
baudė. karstė ant medžių szakų, 
aplaistė su kerosimi ir gyvus de
gino; kitiems lupo skūrą. Czia 
maisztinįkai surado daug ginklų.. 
Iszpaniszki kareiviai baugus kaip 
zuikiai—bėga jie isz tolo pamatę 
pulkelį maisztinįkų.

Artinasi vienok laikas, kada 
Iszpanija turės paliauti kariavusi 
su savo valdybomis. Tas turi at
sitikti ne dėl stokos kareiviszkų 
pajiegų: tų Iszpanija turi dau- 
giaus už pasikėlėliu?, bet dėl sto
kos pinįgų ant užlaikymo kariau
nos. Randas Iszpanijos stengėsi 
svetimuose krasztuose pasisko
linti an t karės reikalų 1,000,000 
000, pesetų (200,000,000 dol.), 
bet niekur ne gavo, nes nieks 
skolinti ne panorėjo; namieje gi 
tokios daugybės pinįgų surasti ne 
gral. Ilga karė atsiliepė ir ant 
paezios Iszpanijos. Daugel žmonių 
tapo į kariauną paszauktų, todėl 
laukai likosi ne apdirbti teip, kad 
Iszpanija sziądien priversta isz 
svetur gabenti javus ant duonos 
savo gyventojams. Ant ministe- 
rių rodos ministerijos pirmsėdis, 
Canovas dėl Castillo, iszsitarė, 
tad reikia saugotiesi nesutikimų 
su svetimoms vieszpatystėms, 
ypacz gi su Amerika, nes užgimę 
toki nesutikimai užmusztų visai 
Iszpanijos kreditą.

Naujas kaimieczių uždar
bis.

Ne nuo seniai po Grodno gub. 
kaimus, atliekamą nuo laukų dar
bo laiką gyventojai pradėjo su
naudoti ant iszdirbimo guzikų, 
saguczių ir kitokių graznų tsz 
perlinių dėžių (žuvies kaulų). 
Daugiausiai kaimieczių tuom užsi
ima vakarinėj dalyj Garteuo gub., 
ypacz miestelyj Ciechanovce ir po 
aplinkinius kaimus. Dėžes gauna 
isz užrubežių, kurias pargabendi- 
na vienas lenkas dvarponis, ku
ris isz pradžių pargabeno isz už
rubežių ir visokius reikalingus 
prie to darbo įnagius; dabar juos 
padaro jau ir ant vietos. Pir
miausiai dirbimas guzikų prasi
platino po kaimus Lomžos gub. 
isz czia gi perėjo į kaimyniszką 
Garteno gubern. Geistina butų, 
kad ta iszdirbydė prasiplatintų 
po Lietuvos kaimus. nes ji suteik
tų musų Atmi^cziams naują už
darbio szaltinį. Darbas lengvas, 
įnagiai darbo ir nebrangus, pama
tęs juos sykį, ukinįkas pats galės 
pasidaryti-

Apie atsitikusias Liet u- 
woj žydų musztynės.
Pasirėmę ant praneszimo Win- 

dobonos laikraszczio “Neue Frere 
Presse”, pereitame “Lietu
vos” numeryje mes praneszėme 
skaitytojams apie atsitikusias žy
dų muštynes miestelyje Datnave. 
Dabar tos paties Windobonos 
laikrasztis, “Politische Corres- 
pondenz”, placziau tą atsitikimą 
Hpraszo. Musztynės buvo ne 
Datnave, bet Diatlave, Garteno 
gub. Koksai kaimietis susibarė 
su žydu ir besibarant užpuolė jį 
nuomarius; kada jis puolė ant 
žemės ir pradėjo trankytiesi, kiti 
kaimieczial patikėjo, kad jis liko
si žydų primusztas — todėl pasi
kėlė mat už savo vientautį žy
dams atlyginti ir pradėjo jų 
kromelius draskyti ir daužyti. 
Susirinkus ant stabdymo tų musz- 
tynių policijai, kaimiecziai už
puolė ir ant policijos, tikėdami, 
kad ta žydų papirkta; atėmė po
licijos komisoriui,Rusanovui, szo- 
ble ir tasai turėjo nuo lauko bėg
ti ir pasislėpė viename kromelyj, 
į kurį kaimiecziai pradėjo verž- 
tiesi. Isz czia Rusanov pasislė
pė ant stogo, bet kaimiecziai ir 
ten pasiekė jį su akmenimis; likosi 
jis sužeistas į galvą. Butų gal jam 
kaimiecziai ir daugiaus sudavę, 
jeig^i iszmintingesniejie žmonės 
nebūtų jį nuo stogo iszliuosave 
irnenuvedę į jo gyvenimą. Kai
miecziai vienok ir czia jį apstojo 
(turbut jis isz pradžių, kokiu nors 
netaktiszkumu įerzino žmonis); 
tik užėjęs smarkus lytus privertė 
apstojusius iszsiskirstyti.

Antros musztynės Lazdi
juose.

“Vienybė” pranesza apie an
tras musztynės lietuvių su len
kais atsitikusias Lazdijuose. Per 
Jaaugsztinimą Szvento Kryžiaus, 

f 14 d. Rugsėjo) antrusyk susimu- 
szė bažnyczioj lietuviai su len
kais už giedojimą. Tą dieną 
giedojo bažnyczioj lietuviszkai, 
bet atsirado keletas lenkų, kurie 
užtraukė lenkiszkai. Juos norėjo 
iszmesti isz bažnyczios, kad ne
trukdytų lietuviszkai giedanezių. 
sz to susikirto lietuviai su ten
tais. Isz pradžių peszėsi gana 
smarkiai bažnyczioj, o paskui ant 
szventoriatis jau gerai pradėjo 
kultiesi. Bažnyczioj kiekvienas 
Dievo praszo tokioje kalboje, 
kokią moka; isz to juk peszty- 
nės iszdygti negal. Teko man 
sykį girdėti giedant Wilniaus 
katedros bažnyczioj: daugumas 
giedojo lenkiszkai, keletas lietu
vių giedojo tą paezią giesmę'lie
tuviszkai ir nieks jiems ne priesz- 
laravo. Mums rodosi, ant pra- 
szalinimo nesutikimų ir papikti
nimų bažnyczioj užtektų vien su
taikyti gaidas giesmių, o tąsyk 
kiekvienas galėtų Dievą garbin
ti tokioje kalboje, kokią moka.

Prowa Tilžės policijos 
wirszlnįko.

Tilžės policijos virszinįkap, 
Witschel, pažįstamas daugeliui 
lietuvių, kurie keliavo per Tilže 
į Amerkią; pažįsta jį teiposgi ir 
lietuviszkų knįgų prekėjai, kaip 
ir visi to miesto lietuviai. Atsi
žymėjo jis persekiojimais lietuvių, 
laužymais vieszpatystės tiesų: 
suaresztuodavo jis lietuviszkų 
knįgų prekėjus ir iszduodavo į 
maskolių nagus; bo jokio pamato

Isz Lietuvos. ir prieszais VVokietijds tiesas da
rydavo kratus po spaustuves. 
Kada ant galo toks jo elgimąsi į- 
griso, bulmistras jį nuo uiėdo at
statė, bet Wit^chel ant to nežiū
rėjo ir dirbo saviszkąi toliaus, 
apskundė lietuviszkų knįgųsiau
dėją Mauderodę ir kad tas butų 
nubaustas, sude kreivai prisiekė. 
Už tą kreivą prisiegą ir pats po 
sudu pateko. Dabar sude teisi
nosi, kad visi tie apskundimai 
neteisingi, kad jis buvęs geriau
siu Wokietijos tarnu. Sūdąs isz- 
teisino jį nuo kreivos prisiegos ir 
liuosu paleido. Taigi tuom ir pa
sibaigė garsi Tilžės prova.

Pasekmė Karklinių walsz- 
czionių praszimo.

“Vienybė”, paskutiniame savo 
numeryje, pranesza, kad ant savo 
praszymo paduoto Warszavos 
moksliszkos aprubėsužveizėtojui, 
p. Apuchtinui, kad valszcziaus 
užlaikomoj mokslainėj vaikai bu
tų mokinami lietuviszkos kalbos 
ant knįgų spausdintų lotyniszko- 
mis.literomis, Karklinių valez- 
czionys gavo atsakymą, kad p. 
Apuchtin riegalys to daleisti, 
Kitokio atsakymo negalima buvo 
ir laukti. Per ilgus metus, per 
kuriuos Warszavos purvynus 
terszia, Apuchtin gana atsižymėjo 
savo beprotyste. Kad tik ant to 
atsakymo Karklinių valsczczionys 
ne apsistotų. Yra juk Maskoli- 
joj augsztesnės už Apuchtiną val
džios, taigi į tas reikia toliaus 
kreiptiesi Asu sawo reikalavy- 
mais, Jeigu ir augszcziausios 
valdžios paniekintų teisybę, tai 
dar ir to nereikia nusigąsti, bet 
tokius praszymus siuntinėti teip 
ilgai, pakol Peterbugo valdžios 
ant galo nesupras, kad musų žmo
nės nepasiganedina tuom, ką jos 
jiems suteikia. Toliaus Apuchti
ną galimą visai apleisti, jis juk 
nieko gero nepadarys; gal vien 
ietuvių stengi tnasi stabdyti.

Kodėl vienok su Karklinieeziais 
kiti valszczionys nesusideda, sun
ku yra suprasti. Jeigu tokių rei
kalu vymų butų buvę daugiaus, 
tai ir Apuchtin, nors ir nebūtų 
užgana reikalavymui padaręs, 
tai nors butų turėjęs teisintiesi, 
iszreikszti ‘ priežasztis, kodėl 
reikalavymo iszklausyti negal.

Maskolių begediszkumas.
15nr.“Ukinikas” pranesza, kad 

maskoliszka vyriausybė, ne galė
dama nutildyti žmonių reikala
vymo turėti lieluvįszkas knįgas, 
sumislyjo juos sziteip prigauti: isz 
leido ji keletą knįguczių, o tame 
ir vieną maidaknįgę, bet masko- 
liszkoms literoms; paskui, norė- 
dam pasigirti, kad tokios knįgos 
lietuvių yra noriai perkamos, 
taigi kad spausdinti lotyniszko- 
mis visai ne reikia, iszsiuntė tas 
knįgapalaikes į valskcziaus kan
celiarijas ir paskui stengėsi' pri
versti valszczonis, Jlad jie pasi- 
raszytu, kad tas kaįgas priima. 
Stengėsi mat teip padaryti Lud- 
vinavo valszcziuje, tik nepasi
sekė, nes suszaukti .valszczionys 
po protokolu atsisakė pasiraszyti. 
Kad Ludvinavoj bandė per _pri- 
gavystę iszgriebti žmonių para- 
szus, bandys ir kituose valszcziuo- 
su. Todėl tegul lietuviai visur 
saugojusi padėti savo paraszus po 
tokiais protokolais: jeigu val
džios iszgriebtu, nors per priga- 
vystę, daug tokių paraszų, tai ir 
ant toliaus atrastu pamatą drau
sti spaudini! lietuviszkas knįgas 
lotyniszkoms raidėms.

Surastos knįgos.
“Ukinįkas” paduoda, kad kai

me Slibinuose, Paprūsėj, Wilka- 
viszkio pavietyj, zemskiai darė 
kratą pas ukinįką Joną Jasinską 
ir skrynutėj jo sunąus, kriaueziaus, 
surado keletą laikraszczių ir knį
guczių spausdintų užrubežiuose. 
Pats kaltinįkas buvo pasislėpęs 
ir norėjo perbėgti per rubežių, bet 
likosi ,,abie°zczikų” sulaikytas. 
Dabar sėdi jis Kalvarijos kalinyj. 
Taigi mat Lietuvoj jau visoki 
velniai pradeda pas žmonis kra
tas daryti ir jieszkoti lietuviszkų 
rasztų, Turbut vietiniai masko
liai urėdnįkai prijauezia, kad Pe
terburgo valdžios rengiasi per
kratinėti klausymą lietuviszkos 
spaudos, todėl vėl stengiasi žmo
nis nugazdįti, kad jie nedrystų 
sau knįgų reikalauti.

Antroje pusėje Rugsėjo, Wil- 
niausgub. buvoisz viso 23 gaisrai, 
isz kurių: du—nuo neatsargumo 
padegėlių. 4 nuo perkūno įtren- 
kimo ir 15 nuo nežinomų prie- 
žaszczių. Blėdį, visuose tuose atsi- 
kimuose, ugnelės padarytą skai- 
toant 14770 rublių.

Maskolija 1896 m. paima į ka
riauną isz viso 279000 jaunų vyrų 
isz visų jos krasztų. Isz lietu
viszkų gi gubernyjų bus paimtų: 
isz ^Vilniaus gub. 4388; Viteb
sko gub. 4689; Grodno (Garte
no) gub. 4486; Kauno 4356; 
Minsko 6439 wyrų.

Nauja lakiojimui maszina.
Mieste San Francisco, Cal., 

dirbdina dabar naują lakiojimui 
po orą laivą. Iszradėjas pasiti
ki, kad su tuom orlaiviu galima 
bus iszkilti į orą ant vienos iki 3 
mylių augsztyn ir tokioje augsz- 
tumoje perlėkti visą keliąnuoSan 
FraciscoįNev Yorkąį30 valandų, 
taigi beveik po 100 mylių į kiek
vieną valandą. Orlaivys tąsai 
panaszus į labai didelį cigarą, 
turi apvalų vidurį ir užsibaigia 
asztriu galu. Užpakalyj pritai
sytas szriubas. Isz szalių pri
taisyti du dideli sparnai. Wisas 
orlaivys bus isz aluminijaus; ci- 
inderis (vidurys) turi 60 pėdų 

ilgio, jo gi asztri užbaiga 45 pė
das ilgio, taigi visas jo ilgis 105 
>ėdos, diametras gi 39 pėdos. 
Iszradėjas to orlaivio, D ras C. 
A. Smith isz San Francisco, ilgai 
tirinėjo mėvų lakiojimą ir ant jų 
pavidalo sutvėrė savo orlaivį. 
Ant ro reiks 16848 ketvir
tainių pėdų aluminijaus lentų, 
kurios svers 1058 svarų. Prie 
to pridėjus masziną ant krutini- 
mo sparnų, tai visas sunkumas 
jo pasieks 2000 svarų; galės jis 
pakelti 4230 svarų sunkenybės. 
Mieste San Francisco tveriasi 
dabar kompanija po vardu “At
lantic & Pacific AeriaI Naviga- 
tion Co.” kuri pradės explioatuo- 
ti tą D-ro Smitho iszradimą. Jei
gu viskas, ką apie jį raszo, pasi
rodytų teisingu, musų žmonės 
galėtų, vieton plaukti, lėkti į 
Europą ir visą kelionę atliktų su 
viena tik diena. Paprastai vienok 
su visais iszradimais teip būva, 
kad isz tikro iszradimas nė pusės 
tos naudos ne atgabena, ką isz 
pradžių žadėjo.

Wyras in savo moterį.
— Ale, mano mieliausia, kaip 

tu gali ant savo galvos neszioti 
svetimus plaukus?

— Oi gi kaip tu, mano mielas, 
gali neszioti ant savęs vilnas ki- 
to avino.

— Persipipraszau jus, ar tai 
sziezia rengiasi būt saulės užtemi
mas.

— Sziezia rengėsi, bet dėl ne
gero oro persikėlė į pastoge— 
sztai į aną pasziurę.
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Smarki dinamito expliozija.

Dinamito dirbtuvėj “Acme”, 
netoli Houlton, Pa., atsitiko smar
ki dinamito expliozija, kurios du 
darbinįkai likosi užmuszti.Griaus
mas expliozijos buwo teip didelis, 
kad į vieną mylią aplinkui visi 
langai iszbarszkėjo, o triobos tie
siog szokinėjo ant pamatų, Pen
kios paszalinės žmogystos likosi 
sunkiai apdaužytos. Apdaužy- 
tiejie, laike atsilikusios expliozi- 
jos, buvo nuo dirbtuvės per 150 
žingsnių toliaus, bet ir teip toli 
stovinczius smarkumas expliozi- 
jos užgawo.

Nedawe kalbėti.
Suwienytų ^Valstijų Sziaurinės 

Amerikos iždo ministeris, Cariisle, 
atkako į savo gimtinį miestu Co-. 
vingtoną, Ohir apszaukė politisz- 
ką susirinkimu, ant kurio pribu
vo diktai žmonių. Prieszinga 
vienok jam partija pakėlė isz pat 
pradžių tokį riksmu, apmėtė po
li^ ministerį supuvusiais kiauszi- 
niais, kad tas turėjo nnstot kal
bėjęs. Kada paskui iszėjo lau
kan, koksai karszto kraujo prieszi- 
nįkas metė ponui ministeriui į 
akis degantį cigaru; butų gal su
teikė ir su akmenimis, jeigu poli
cija nebūtų susirinkusių minių 
iszvaikiusi. Mat tinka ežia prie
žodis, kad nieks negal būt prana- 
szu terp savųjų. Todėl turbut 
ir musų broliai neklauso savo 
apszviestunų raginanezių prie 
mokinimosi ir apsisz vietinio.

Gerai balsawo.
Pasažieriai važiuojanti trukiu 

Chicago Alton geležinkelio, kad 
nebūtų jiems ilgu kelionėj, suta
rė pabandyti balsuoti, kas taps 
ant ateinanezių rinkimų iszrink- 
tas prezidentu. Tuom tarpu ne
toli Bluo Cut, terp Independen- 
ce ir Glendale, Mo. užpuolė ant 
trūkio plėszikai. Paliepė jie ma- 
szinistui nukabinti nuo pasažie- 
rinių expresinį vagoną ir pasažie- 
rius palikti ant lauko. Privertė 
paskui užveizėtoją atidaryti szė- 
pas, kur buvo siuntiniai ir nors 
tasai paslėpė daug siuneziamų 
pinįgų, bet wisgi plėszikai pa
griebė keletu pundelių su deiman
tais. Darbą tą atliko teip szvel- 
niai, kad įvažiuojanti pasažieriai 
nieko nesuprato, nejautė nė to, 
kad trūkis sustojo, bet balsawo 
sau toliaus, norėdami žinoti, kas 
bus prezidentu iszrinktas.

Nelaime laiwo Arago.
Garlaivys “Arago”,prigulintis 

“Oregon Coal and Navigation Co” 
ant kelio isz Coos Bay į San 
Francisco, dėl tirsztos miglos, už
plaukė ant uolų. Apie iszgelbėji- 
mą laiwo negalėjo būt nė kalbos, 
nes suskilo jo apaezia. Tapo nu
leistos valtys. Wiena isz jų, be
plaukiant su susėdusiais į ją juri- 
nįkais, apvirto ir 12 is tų prigė
rė. Kitus nuo to susidažusio lai
vo jurinįkus iszgelbėjo laivas 
“Columbia”, kuriuos ir atgabena 
į E m pire City.

Suimtas žmogžudys.
Detektyvai suėmė, netoli 

Denver Col., kokį ten 
Albertą Dovnen, kurio gyveni
me surado daugybę wisokių pa- 
wogtų daiktų. Dovnen prisipaži
no, kad aplinkinėse Denver isz- 
plėszė 50 namų. Apart to, užmu- 
szė ežia Johną Ashvorth, Califor- 
nijoj gi dvi žmogystas, kurių 
pravardžių nežino. 17* metų at
gal iszbuvo jis gana ilgai kalinyj 
už užpuolimą antpaezto. Ashvor- 
tui jis norėjo vien pinįgus pa
rvežti, bet kad ^greieziaus tą at
likti, jį nuszowė. Downen prisipa
žįsta, nes kaip sako, welyja, kad 
jį pakartu, negu kad reiktų vėl 
kalinyj sėdėti.

Nelaime ant gėležinkelio.
Du trukiai St. Louis ir St. 

Francisco geležinkelio, bėganti 
į prieszingas puses, susimuszė ant 
wienų relių netoli stacijos Winsor. 
Susimuszimasatsitiko tąsyk, kada 
trukiai bėgowisu savo greitumu. 
Wagonai, kaip bematant, wisai 
suiro, isz trukių pasidarė kruwa 
lentgalių. Subėgę ant pagelbos 
žmones, isztraukė isz po tų 
wagonų griuwėsių 8 negywus 
ir 20 sunkiai apkultų. Kaltas ežia 
pasirodo maszinista trūkio bėgan- 
czio isz St. Louis, kurisai nežiū
rėjo visai ant ženklų kad reikia 
palaukti, kol ne ateis trūkis isz 
San Francisco.

Kas tai yra? s
Mieste Toledo, Oh., koksai 

Ramm, atėjęs į bažnyczią ir pati
kęs iszeinant isz jos sawo paezią, 
szovė į ją isz revolverio, bet 
ne jai pataikė, tik szale stowin- 
cziai Schmidtienei įvarė kul
ką į ranką. Paskui szovė į savo 
posūnį, bet ir tam ne pataikė; 
nuo to įpykęs pradėjo szaudyti 
į krūvą ant ulyczios susirinkusių 
žmonių. Fotam perėjo į kitą uly 
ežios pusę, nusiėmė kepure ir pa
leido sau szuvį į galvą, prikiszęs 
revolverio vvamzdį į paausį. Nu
vežė jį ant policijos stacijos, kur 
paszaukti daktarai nusprendė, 
kad Ramm turės mirti. Tuom tar
pu tas, iszklausęs to nusprendi
mo, urnai paszoko ir pradėjo po 
kambarį vaikszczioti ir parei- 
kalawo gazietosant pasiskaitymo.

Pakilo kwiecziu preke.
Szį metą daug swieto krasztų 

atlankė neužaugimas. Pasėtus ja
vus iszdegi no saulė: Australijoj 
ir Sziaurinėsė Indijose, Maskolijoj 
gi didelius laukų plotus isznaiki- 
no neiszpasakyti tvanai. Taigi 
krasztai, kurie daugiausiai Euro
pai suteikdavvo duonos, pats jos 
isz svetur reikalaus; isz San 
Francisco, Cal. weža dabar kvie- 
czius į Indijas, ant suszelpimo 
baduojanezių gyventojų; veža ir 
į Australiją. Maskolija, norssveti- 
mų grudų ne reikalauja, bet tu
rėdama wietas, kur gyventojams 
neužteks duonos, mažiaus grudų 
galės gabenti į svetimus krasz- 
tus. Todėl prekės kvieczių vvisur 
pakilo. Prekė kvieczių: Kalifor
nijoj; Oregone ir Washingtone 
pasikėlė nuo 56c. ant 80c. už bu- 
szelį; tikisi vienok, kad prekės 
dar labiaus pakils. Berlyne pre
kės kvieczių pakilo ant 1000 ky- 
logramų (2000 svarų) po 2—2 j 
markės. Isz to, rodosi, galės pasi
naudoti ir Lietuvos žmonės, nes 
ir ten jawų prekės turės pasikelti.

Baisus atsitikimas.
Apsigyvenusi ant Cheneul ui. 

Detroite, Mich., lenkė M. Kubiak 
ėjo su uždegta lampa kąten atsi- 
neszti isz kelnorės; lampą laikė 
HUgsztai ties galvą iszkėlusi. 
Nežinia kodėl, lampa truko ir 
kerosinas iszsiliejo tiesiog ant gal
vos nelaimingos moteriszkės. 
Kaip bematant, kerosinas užsidegė 
ir Kubiakienė pavirto į liepsnos 
stulpą. Ant jos riksmo atbėgo su 
pagelba sergantis viras ir su di
deliu vargu ugnį užgesino. Abu
du Kubiakai labai sunkiai ir pa
vojingai apdegė; nugabeno juodu 
į ligonbutį, kur Kubiakienė į porą 
valandų ir pasimirė.

Baisi žmogžudyste.
Mieste Richmond, Mo., nuo 

penkių metų gyvena kalnaskays 
VVerner; szeimyna jo susideda 
isz jo palies, paezios ir divejetos 
mažų vaikuczių. Pereitą utar- 
nįką, kada vyras buwo iszėjęs į 
darbą, užėjo kaimynas ir rado 

moterį ir vaikus negyvus: mo
teries galvabuwo pustau perskel
ta; vaikuczių gi galvos su visu 
nuo kaklo nukirstos voliojosi aut 
grįndų. Leidosi tuojaus su szu- 
nimis vytiesi žmogžudžius. Tuom 
tarpu suaresztavo ir vyrą, pakol 
viskas neiszsiaiszkįs.

t Isz Seatle, Wash. 150 aukso 
jieszkotojų atkako ežia ant laivo 
“Yukon” isz Alaskos. Atsigabeno 
su savim aukso pieskos apie 200 
000 dol. vertės. Daugiausiai jos, 
nes 10000 dol. vertės, tu
rėjo L. Flamme; netoli tiek jau 
A. Harrington isz Circle City. 
Daugelis turėjo po kelis tukstan* 
ežius vertės, kiti gi neturėjo dau- 
giaus kaip už 100 dol. Auksą nu 
pirko nuo atkeliavusių vietiniai 
prekėjai ir bankai.

t Apsigyvenę mieste Malden, 
Mass.. armeniecziai atsiszaukė į 
Nev Yorkoąteivių komisorių, p. 
Sennerą ir praneszė, kad jie pri
ima ant savęs užlaikymą 20 atka
kusių neturtingų armenieczių. Ir 
nuo tų mat mes galėtume daug 
pasimokyti: mes apie savo atei
vius tiek nesirūpiname kaip ar
meniecziai.

t 9 kaliniai isz Forth Smith, 
Ark. iszsilaužė isz szteto kalinio ir 
pabėgo. Jų iki sziol nesuėmė. 
Buvo tai beveik vien: vagys, 
plėszikai, pinįgų dirbėjai.

Isz darbo lauko.
* Dirbtuvės Rodman Manu 

facturing Co., South Kingstone, 
taps atidarytos 9 d. Lapkriczio. 
Gaus ežia darbą 500 darbinįkų.

•[ Grand Rapids’e, Mich. pra
dėjo dirbti Berkey & Co. mebe- 
lių dirbtuvėj. Diktai darbinįkų 
gavo ežia darbą.

•[ Pudleriai Elliso ir Lessingo 
vinių dirbtuvėj, Pitlstone, Pa., 
pradėjo vėl dirbti. Gau
na jie po $2.25 ant dienos. Kelis 
mėnesius dirbtuvė ta stovėjo; 
dabar 500 žmonių gavo joje darbą.

T Mieste St. Louis, Mo. *-‘Nie- 
dringhaus Stamping and Tin PI a 
te Mills”, kurios stovėjo visą 
bertai n į metų. pradeda vėl 
darbą. 2000 darbinįkų gauna 
ežia darbą.

Kalnakasiai visos Hocking 
kionies sutiko ant numažinimo 
savo uždarbio. Dabar gaus jie 
46c. už iszkastątoną anglių. Per 
tai skaitlius sztraikuojanczių kal
nakasių sztete Ohio sumažėjo; 
sztraikuojanczių yra dabar tik 
2000.

T Neseniai Dakotoj surado auk
so vietas, grupoje “Rua.” Aukso 
gysla ežia yra 2pėdų stora; turi ji 
17 kleimų. Black Tail Gulche su
rado kitą aukso vietą; priguli ji 
VVokiszkai Kalnakasių. Kompa-< 
nijai. Neužilgio bus ežia įregtos 
kastynės.

T Keletas didelių prekinyczių, 
kaip antai: Brolių Arbuckey isz 
Nev York, Sprague, Wakner & 
Co. ir Franklin Mf Neagt & Co. 
isz Chicago sutvėrė vieną orga
nizaciją ir rengiasi pastatyti vieną 
didelę cukraus dirbtuvę, ant ku
rios paskiria 2 milijonus doliarų. 
Dirbtuvė ta bus Kaighns Pointe 
N. Y.

Geležies dirbtuvėse Homes- 
teade ir Daegearsen Pa., prigu- 
lincziose Carnegie Steel Co., pra
dėjo vėl dabrą; pertai keli tuks- 
taneziai darbinįkų gauna darbą. 
Drato dirbtuvės Braddocke pra
dės vėl darbą dar szią nedėlią. 
Dirbtuvės tos stovėjo per 3 ne- 
dėlias.

1 Dirbtuvėse Salmon Fals 
Manuf Company, N. H. tapo nu
mažintas darbinįkų uždarbis ant 
5 pr. iki 8 pr. dabartinio. Sawi- 
nįkai dirbtuvių pažadėjo sugra
žinti seną užmokesnį, kaip tik lai
kai nors kiek pagerės. Jeigu dar
binįkai nesutiktu ant to, dirbtu
vė turėtu būt uždaryta. Wisi dar
binįkai ant to sutiko ir dirbs to
liaus.

T Isz Albany, N. Y. Pradeda 
dirbti naujus kanalus sztete Nev 
York. Darbą neužilgio pradės ke
turiose vietose. Bus taisomas ir 
Erie kanalas ir tai ant 28 mylių 
iszilgai, pradedant nuo mieste
lio Lockport. Toliaus bus taiso
mas kanalas Cartesvilles, Monroe 
pa v iety j. Ant tų darbų paskirta 
1543000 dol.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AMERIKO.
—--o—

Ar blėdingos mums musų 
partijos.

Priežodis sako: kiek galvų, 
tiek ir nuomonių; taigi tas paro
do, kad visi vaikai vienos tautos 
negal turėti vienokias nuomo
nes; nė joks mokinimas, nė jokia 
prievarta ne įstengs priversti, 
kad visi vienaip mislytų. Y vai
rios nuomonės isz tikro yra nau
dingos ir reikalingos. Jeigu eina 
keletas draugų keliu ir patinka 
kokią nors gražią vertą pažiūrė
jimo vielą, tai ne visi tas pa- 
czias vietos grožybės užtėmys. 
Teip ir tautų gyvenime ne visi 
tuos paežius reikalus užtėmys: 
vienam rūpės vien materijalisz- 
kas būvis, kitam dvasiszkas, tre
tiems pavirszutiniszkas pavizdis 
ir t. t. Kiekvienas žmogus isz da
lies yra vienpusiszkas; vienpu- 
systę szi,ek tiek sumažina apsi- 
szvietimas, nes tąsyk tik prade
da suprasti, kad netik jo vieno 
nuomonės, bet ir kito gal būt 
naudingos, kad ne tik tas, ką jis 
seniaus garbino yra garbės ver
tas.

Taigi principijaliszkai partijos 
ne tik yra ne blėdingos, bet prie- 
szingai, jos reikalingos. Jeigu 
pas mus terp partijų vedasi 
asztri naminė kova, tas ir 
ne bulų pavojingas, jeigu ka-
riaujanti už nuomones panorėtų 
nuomones prieszinįkų kritiszkai 
peržiūrėti: juk kiekvienoje nuo
monėje yra dalis gero; tas tik to 
nepripažįs, kas apart savo vien 
nuomonių, kitokių godoti neį
stengia; tokių vienok nieks dar 
niekada nepertikrino. Jeigu to
dėl visokios nuomonės yra reika
lingos ir naudingos; tai jas 
kiekvienas privalo godoti; 
jeigu jas godos, tai saugosis 
vien negatyviszko nupeikime, 
bet peržiūrės kritiszkai. Už 
tą nieks neturi tiesos pykti, 
nes nėra žmogaus, kurisai niekada 
neklystų; kiekvienas gi darbas 
ant visų labo gal ir turbut visų 
perkratinėtas. Ne blėdingi 
būt ir koliojimai vieton kritikos, 
jeigu lietuviai jau sykį butų su
pratę reikalą tautiszko susiriszi- 
mo ir jeigu sykį suprastų, kad 
koliotojas turi vien mierį privers
ti būti geresniu tą, kurį kolioja. 
Mes gi teip toli nenužengėme, 
kad tą galėtume suprasti: pas 
mus gi dar vieniems szliupinis 
visgi bjauresnis už velnią, o tam 
vėl kunįgas. Ar stotų jie kada 

‘ nors į vieną krūvą ant apgynimo 
lietuvystės — asz neapsiimu at
sakyti. Jeigu ne, tai dėl partiszko 
nesutikimo lietuvystė turėtų 
daug žudyti. Prancūzijos parti
jos, paveikslan, ėdasi teip kaip ir 
musiszkės, bet tegul Prancūzija 
atsiras pavojuje, tąsyk visi prie- 
szinįkai stoja į vieną eilę ant 
apgynimo savo kraszto. Tas 
pats yra ir ^Vokietijoj. Jeigu 
musų partijos tiek turėtų patrijo- 
ti mo, tąsyk mes jų tik pageidau
ti galėtume.

Isz Bridgeton, N. J.
Mes, Bridgetono lietuviai su- 

tvėrėm kuopą “Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj”. Nors ežia 
mus yra mažas būrelis ir nežiū
rint ant blogų laikų, isz karto 
prisiraszė kelioliką sąnarių. Pa
sitikime, kad skaitlius sąnarių to
liaus pasididįs, nes žinome, kad 
pradžia wis yra sunki; toliaus 
gal iratszalėliai prie mus prisidės. 
Nors ežia mus yra nedaug, bet ir 
terp to mažo skaitiiaus ne visi 
supranta reikalus lietuvystės ir 
ne visi mato Susivienyjimo nau 
dingumą.

Už sutvėrimą pas mus “Susi 
vienyjimo Kuopos”, mes Bridge
tono lietuviai sudedam szirdin- 
giausią padėkavonę godotinam 
kn. Kaulakiui, kurisai sutraukė 
mus į krūvą. Pribuvęs iszklau- 
syti velykinę, ragino jis mus jung
ties) į krūvą ir paskui nenustojo 
to daręs per laiszkus teip ilgai, 
pakol rftes nesutvėrėme ežia “Su
sivienyjimo Kuopos”.

KONST ANTIN A V1CZIA.

Naujas maiszytas laik- 
rasztis.

Shenandoah, Pa. pradėjo iszei- 
dinėti naujas laikrasztis po var
du “Miners Advocate”. Iki sziol 
gavome du numeriu to laikrasz- 
czio. Yra dalis jame ir lietu visz- 
koj kalboj; lietuviszkų straips
nių kalbajypa geresnė, negu pasi- 
mirusios jau Baltimorės “Boloni
jos.” Pirmame numeryje to naujo 
nedėlinio laikraszczio yra szitie 
lietuviszki straipsniai: “Geresnė 
ateitė'* ir trumpa žinute “Apie 
atsilankymą Wyskupo”. Antrame 
numeryje yra straipsniai: “An
glių darbinįkai” ir straipsnis “A- 
pie LietuviųSusivienyjimo seimą 
atliktą Brooklyne”. Mieris to 
laikraszczio yra suvienyti anglių 
kasyklų darbinįkus. Ar toližus 
tasai laikrasztis talpįs straipsnius 
ir kitose kalbose, nežinome, bet 
galima tikėti, kad norėdamas sa
vo mierį atlikti, ne atmes ir ki
tų kalbų. Tuom tarpu, apart 
straipsnių angliszkoj kalboj, pa- 
tilpo vien lietuviszki.

Paszwentinimas lietu- 
wi8zkos bažnyczios.

Pereitą nedėlios dieną Chica- 
goj iszkilmingai atsibuvo pa- 
szventinimas lietuviszkos bažny
czios. Szventino bažnyczią len- 
kiszkas kunįgas Barzynski, ku
riam asistavo 4 lietuviszki (Chi- 
cagos lietuviszkos bažnyczios 
prnbaszczius Kn. Kravczunas, jo 
asistentas; isz svetimų gi: Kun. 
Pėža ir Jaksztys) ir keletas len- 
kiszkų kūriįgų; lenkiszkų kunįgų 
susirinko mažai. Po sumai pasakė 
pamokslą kn. Jaksztys isz Wor- 
cester, Mass., po miszparų gi 
Kn. Pėža. Bažnyczia dar ne pa
baigta su visu, bet, tuom tarpu, 
isz senos medfaės persikėlė į 
naują. Susirinkus vėl sziek 
tiek pinįgų ant tolesnio statymo, 
bus darbas toliaus pastumtas. 
Nauja bažnyczia yra anttreczdalio 
didesnė už senąją.

Lietuwi8zkas teatras.
Pereitą nedėlios dieną Chica- 

gos muzikantų ir giedorių Dr-tė 
po vardu Dovydo karaliaus, Pu- 
laskio halėje, atliko save teatrą. 
Parodytas buvo veikalas po var
du “Pardavimas Juozapo Egipto 
prekėjams”. Ant teatro susirinko 
diktai lietuvių. Wiskas atsibuvo 
dailiai. Isz teatro į draugystės 
kasą įplaukė apie 70 dol. gryno 
pelno.

f Lenkiazki laikraszcziai pa
duoda, kad apleidus Clevelandą 
kunįgui Dielinikaicziui, tenyksz- 
cziai lietuviai pasiliko be kunįgo. 
Tuom tarpu lankosi jie į prancūzų 
bažnyczią, kurios kunįgas gana 
gerai lietuviszkai kalba. Gal prie 
tos bažnyczios lietuviai su visu 
prisidės.

Ateiwyste in Ameriką.
Lyga ant apsunkinimo atei- 

vystės į Ameriką padavė į laik- 
raszczius žinias apie svetimus a- 
teivius ir jų skaitlių, atkeliavusių 
nuo 30 Sėjos 1895 m. iki 30 Sėjos 
szių metų. Pagal Lygos surinktas 
žinias, pertą laiką pribuvoį Ame
riką iszviso 343267 ateiviai (pe
reituose metuose per tokį jau lai
ką atkako jų 258536) taigi dau
giaus ant 84731 negu pereituose 
metuose. Isz viso skaitliaus at
kakusių 1896 m , 3037 likosi at
gal sugražinti (pereituose metuo
se tokių buvo tik 2389).Isz 
to viso skaitliaus ateivių, 
83197 buvo nemokanezių raszyti 
nė skaityti, pereituose metuose 
tokių buvo tik 42142, taigi nuo
szimtis tokių pasikėlė nuo 20% iki 
29%.Ateivystė isz.-Anglijos,Wo- 
kietijos, Prancūzijos, Szvedijos, 
Norvegijos ir Danijos, kuri 1895 
m. pasiekė 52 procentų visų atei
vių, 1896 m. nupuolė iki 39 pr. 
Per sumažėjimą nuoszimczio atei
vių isz augszcziaus paminėtų 
krasztų, susimažino ir viduti- 
niszkas turėjimas pinįgų, kokius 
ateiviai su savim atsivežė: per
eituose metuose ant kiekvieno 
ateivio iszpuolė 16 dol., szį metą 
gi tik 11.Skaitlius ateivių nemo- 

kanezių nė jokio speci jai i szko dar
bo, taigi tokių, kaip antai: lauko 
ir drenos darbinįkų, tarnų (lietu
viai beveik visi prie tų priguli) 
szį metą pakilo iki 46 pr. (per
eitą metą buwo tokių 42 pr.) 
Priežastį, kad į Ameriką pradeda 
daugiaus atkeliauti negeistini a- 
teiviai, taigi nemokanti nė jokio 
specijaliszko darbo, betureziai, 
kurie tik per savo konkurenciją 
numažina uždarbį vietinių darbi
nįkų, Lyga stato ant to, kad a- 
teivystė isz pietrytinės Europos 
pakilo, o sumažėjo isz sziaurva- 
kafinių krasztų. Terp ateivių 
pietrytinių krasztų (Maskolijos, 
Austrijos, Lenkijos ir Italijos) yra 
didžiausias nuoszimtis nemokan- 
czių nė jokio amato ir teiposgi 
nemokanezių skaityti ir raszyti; 
tie atsigabena ir mažai pinįgų. 
Teip, paveikslan, isz ateivių 
sziaurvakarinės Europos nemo
kanezių skaityti ir raszyti buvo: 
atėjusių isz VTokietijos 2,4 pr. 
ir tai beveik visi nemokanti 
raszto buvo lenkai isz Poznaniaus 
ir ^Vakarinių Prūsų provincijos, 
prancūzų 4,2 pr., anglijonų 4,4 
pr., szkotų 4,6 pr., airių 6,5 pr., 
szveicarų 0, 5 pr., danieczių 0,8 
pr., norvegų 1 pr. Užtai skaitlius 
nemokanezių skaityti ir raszyti 
terp ateivių isz rytinės Europos 
vidutiniszkai pasiekia 40 pr.

Isz viso skaitliaus ateivių szį 
metą—72 pr. parodė savo vietą 
apsigyvenimo sztetuose: Illinois, 
Massachusets, Nev York ir Pen-
sylvanijoj ir tik 11 pr. keliavo į 
Patomacą, Ohio arba toliaus į 
vakarus. Taigi besigrudžianti 
Rytiniuose sztetuose atei viai, per 
savo konkurenciją, numažina 
uždarbį Amerikosdarbinįkų.

Todėl Lyga nuo Amerikos jan- 
do reikalauja, kad įleistu vien 
tokius ateivius, kurie, apart mo
kėjimo raszyti ir skaityti, moka 
kokį nors amatą arba speci- 
jaliszką mokslą ir tik tokiems 
isz seniaus atėjusių duoti ameri- 
koniszkas popierasTaigi Lyga sten
giasi ne vien atei vyste stabdyti 
bet ir seniaus atėjusiems negeisti- 
niems nedaleisti Amerikos ukėsais 
pastoti.

Į skaitytojus.
Tiems visiems skaitytojams, 

kurių turėjom naujai paduotus 
adresus, o jie nedavė jokios ži
nios, ar nori ant toliaus “Lietu
vą” skaityti ar ne, szį numerį 
siuneziame pafli^xtinį. Dėltogi, 
jeigu kas norėtų ant toliaus likti 
skaitytojum “Lietuvos”, tai tegul 
pasiskubina atsiszaukti, idant a- 
teinanezioje subatoje žinotume 
kiek egzempliorių turime drukuo- 
ti. Kas atsiszauks, kad nori skai
tyti, tai kad ir pinįgų tuom tar
pu neturės, tai mes galėsime jų 
nekokį laiką palaukti.

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.

Raszydami į mus ir pinįgus 
prisiųsdami visada uždėkite szi- 
tokįadresa:

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

Pinįgus siųskite registruotose gro- 
matose, arba per ‘‘money order”, ar per 
czeka.*

24as metinis Balius.
Nev York. N. Y. Dr-tė Sz. 

Kažin.iero rengia savo 24tą meti
nį balių ant subatos, 21 mos die
nos Lapkriczio, 1896m., salėje Nev 
Irving Hali, po nr. 214—220 
Broome st. Balius bus labai isz- 
kilmingas. Įžengs visiems už dy
ką. Dėltogi užpraszo visus lietu
vius ir netuvaites, o labiausiai 
lietuviszkas draugystes, kaip 
vietines 1 teip zir isz telosnių 
miestelių, idant teiktųsi kuo 
skaitlingiausiai susirinkti. Pribu
kite biedni ir bagoti, kavalieriai 
ir ženoti; ženoti su bobelėms, ka
valieriai su panelėms, nesgrajys 
puikiausia muzika po direkcija p. 
J. Žilinsko. Su guodone

Wm. Martinaitis, sek r
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Forma Tikieto ant ateinanczio utarnyko dėl balsawimo.

X)Republican. Democratic. Prohibition Peoplesirtt.

idant žmonės, kurie dar

WILLIAM McKINLEY, VVILLIAM J. BRYAN, • JOSHUA LEVERING, WILLIAM J. BRYAN.
ant prezidento. ant prezidento. ant prezidento. • ant prezidento.

GARRET A. HOBART. ARTHUR 9EWALL. HALE JOHNSON. THOMAS E. VVATSON
ant vice-prez. ant vice-prez. ant vice-prez. ant vice-prez. -

ir t. t. ir t. t. ir t. t. irt. t.

Czia parodome koks bus tikietas ant ateinanczio utarnįko elekcijų, 
pirmu kartu eis balsuoti, nesuklystu, bet galėtu atiduot savo balsą ūžtą partiją, užkurią jie nori. Ant 
szito tikieto mes, dėl stokos vietos, parodome tiktai keturias partijas, bet bus jų daugiau, bus dar ki
tos keturios dadėtos prie szono Peoples partijos. VVienok Republikoniszkas tikietas stovės, ant pat 
pradžios tikieto, teip kaip dabar matote jį stovint pirmiausiai. Po kiekvienu tikietu, žemyn, tai yra 
po apaezia prezidentų vardų, eis dar keliolika vardų kitų kandidatų, kaipo tai: gubernatorių, kon- 
gresmanų, komisorių ir t.t.

Taigi norintis balsuoti už republikoniszką partiją, kaip paims tikietą į savo ranką, te
gul jam daugiau nieko ne daro, tik tegul su atramentu padaro vieną kryžiuką pirmutinyje ratukyje, 
teip kaip matote virszui ant szio tikieto ;padari ąs tą vieną kryžiuką tegul suvynioję tikieta teip,kad 
to kryžiuko ne butu matyt, ir tegul jį atiduoda sudžiai. Jeigu kas per nesupratimą padarytu du kry
žiuku, arba daugiau, to tikietas, prie skaitymo balsų bus iszmestas szalin ir jo balsas ne bus paskaity
tas. Užtai įsitėmykit gerai, idant nesuklystumėt.

Wietos balsavimo atsidarys 6 valandą ryto, o užsidarys 4 valandą po pietų. Szįmet daugybė 
bus svieto prie balsavimo; užtai kiekvienas tegul pasiskubina isz ryto, nes po pietų,per daugybę 
svieto,ne prieis, o 4 valandą uždarys viską ir kurie pasivėlys, jau balsuot ne gaus.

Pamykit—utarnike, tik nuo 6-tos ryto iki 4-tos po pietų. Nepasivėlykit.

rinki- 
prezi- 
žmo- 

eis ir

Isz Politikos.
(Užbaiga) 

Ateinancziame utarnįke, 3 d.
Lapkriczio, turėsime dieną 
mo naujo Suwien. VValst. 
dento, kurioje kiekvienas 
gus, turintis tiesą balsuoti,
atiduos sawo balsą už tą kandida
tą, nuo kurio jis tikisi sulaukti 
geresnės ateitės. Sziądien, nors 
jau turime net szeszis kandidatus 
ant Suvvien. VValstijų prezidento, 
bet žmonės yra užimti tiktai 
dviem isz jų, tai yra: McKinley’u 
ir Bryan’u, dėlto, kad szitiedu, 
kaip vienas teip ir kitas, prižada 
žmonėms atgabenti gerus ir lai- 
mingus laikus, pagerinti jų szią- 
dieninį apverktiną būvį. Kaip 
jau žinote isz musų pirmesnių 
apraszymų, Mc Kinley nurodo 
blogus laikus dėl tos priežastės, 
kad visus reikalingus Amerikai 
darbus sządien apdirba Europa, 
per tai Amerikos fabrikai ne te- e I
ko darbo, turėjo praszalinti daug 
darbinįkų ir uždaryti savo fabri
kus. Pagal Mc Kinley’o nurodi- 
mą, nėra kitos rodos, kaip tik 
augsztos akezyžios ant visų sve
timų taworų, kad jie stotųsi 
brangesniais už amerikoniszkus, 
o kaip jie bus brangesni, tada vi
si pirks amerikoniszkus, o kaip 
visi amerikoniszkus pirks, tada 
galės atsidaryti tie visi fabrikai, 
kurių kaminuose jau sziądien 
žvirbliai vaikus veda; galės juo
se užkurti ugnį, pradėti dirbti, ir 
priimti tuos sziądien baduojan- 
czius žmonis į darbą. Kada kiek
vienas turės darbą, tada ne bus 
sunkių laikų, ne bus vargo nė 
sunkių metų.

Demokratai szneka kitaip, jie 
sako, kad sziądien Amerikoj yra 
sunkus laikai ne dėl to, kad dar
bo per mažai, bet dėlto, kad pinį • 
irų ėsą per mažai, o prie to visi 
ta vorai ėsą per brangus. Už tai 
toki sunkus laikai £pagal jų nuo
monę, reikia įvesti “free silver” 
ir “free trade”, tada busę vi- 

_ siems pinįgų ikvalei ir tavorai 
bus pigus, nes Europa atvež ir 
parduos už pigias prekės geresnius 
tavoms neng amerikiniai; tada 
darbinįkams busę labai gerai, nes 
pinįgų bus pįlna Amerika, o ta
vorai pigus, tai tik gyvent ant 
svieto. Negana to, dar demokra
tai tvirtina, kad kaip Amerikoj 
bus'daugiau pinįgų, tai kiekvie- 
nasr darbinįkas daugiau uždirb- 
sęs: į vietą doliaro, uždirbs du; 
farmeris teipgi gausęs dvigubai 
už savo javus: ką sziądien bu
ožei į kvieczių parduoda už 50c., 
tai priėmus “free silver,” gausęs 
ūžtą patį buszelį po $1 ir t. t. 
Pagal nurodymą demokratų, tai 
Amerikai daugiau niekonereikia, 
tiktai “free silver” ir “free 
trade”, o jau tada busę labai ge
rai, nes farmeris gaus dvigubai 
už savo kvieczius, rugius, kor- 
nus ir 1.1., o darbinįkas pirks pi
giai czebatus, kelnes, kepure ir 
t.t., tai daug sau pinįgų užezėdys 
ir tokiu budu busę tie geri laikai 
Amerikoje.

Kad Mc Kinley žada uždėti 
augsztas akezyžias ant svetimų 
tavorų, demokratai tą jo užma
nymą nupeikia: jie sako, kad jeigu 
Amerika uždės akezyžias ant eu
ropinių tavorų, tai Europa uždės

tokias pat akezyžias ant ameriki
nių javų, tada Amerikos javai 
stosis dvigubai brangus ir tada 
Europa jų nepirks, nes ji gaus pi
gesnius sau javus isz Indijos; ta
da nors prie tarifos Mc Kinley’o 
darbai eitu ir geriau, tai jeigu 
faimeris neturės kur savo javų 
parduoti, tai teipgi užstos sunkus 
laikai, nes, ėsą, viskas remiasi 
tik ant farmerio.

Taigi dabar matote visi, kaip 
toli demokratai klysta savo nuo 
monėse: czia jie tą patį dalyką 
giria—czia vėl peikia. Jie sa
vo platformoje sako, kad, priė
mus “free silver”, javų prekės 
pusidvejos, tai isz to farmeris 
turės didelę naudą, o drauge su far- 
meriu ir visi kiti; czia vėl at
sigręžę tą patį pasidvejojimę ja
vų prekės peikia, sakydami: 
“kaip JklcKinley uždės akezyžias 
ant europinių tavorų, tai Europa 
uždės akezyžias ant Amerikos ja- 
wų, tada jie bus dvigubai bran
gus ir Europa jų ne pirks.” Klau 
symas kaip tada juos Europa ga
lės pirkti, jeigu kaip sako, priėmus 
“free silver,” prekė javų pasi- 
dvejos? Jog Europai ne galvon, 
ar Amerikos javai pabrango isz 
priežastės augsztos akezyžios, 
ar isz priežastiės “free silver”, 
jeigu jie bus brangesni už 
kitų žemių, tai vis jų nepirks. 
—Tokiu budu tegul Amerika 
nors szimtus tų “free silvenų” 
įveda, tai visajai Europa ne
mokės brangiau už jos jewus, tik
tai tiek, po kiek ji gauna pirkti 
isz kitų žemių.

Na ir kas per nauda tam var
gingam farmeriui isz to “Free Sil- 
ver,” Daleiskime, kad jau jis kiek 
daugiau gautų už savo javus pi
nįgų, bet kas tada isz tų pinį
gų, jeigu tas “Free Silver’ 
liaras bus vertas vos tiek, 
sziądien 50c.? Kokią naudą 
tas vargingas darbinįkas, 
jis balsuos už demokratus, 
įvesdami “free silver”, atiduoda 
visus Amerikos darbus Europai? 
Ar tai nauda darbinįko, jeigu jis 
dar per keturis metus galės ilsė 
tis nieko neveikdamas? Kokia 
nauda darbinįkui bus, jeigu 
jis ir sugriebs kėlės dienas darbo 
ir uždirbs tą “friee silver” do- 
liarą, o pirks už jį vos tik tiek, 
kiek sziądien už 50c., o dar už 
duoną, už savo maistą turės dvi- j 
gubai mokėti? nes demokratai vi
siems, į juos tikintiems, 
na, kad priėmus “free silver” ja
vų prekės pasidvejos;— o kas 
tuos javus turės pirkti? —| 
Kiekvienas kuris reikalauja vai-j 
gyti. Kas reikalauja valgyti? 
Kiekvienas isz mus to reikalau
ja. Taigi jau dabar mes gerai ži
nome, kad priėmus “free silver”, 
prekė javų arba duonos musų vi
sų dienų, pasidvejos, nes tą mums 
demokratai isz tikros szirdies už
tvirtina gvarantuoja, kad tik mes 
balsuotume už jų “free silvei”, bet 
ar jie užtikrina mums kad uždarbis 
darbinįko pasidvejos?— Ne. Jie 
uždarbį darbinįkostengiasi suma- 
žįti įvesdami savo isžgirtajį 
“free silver”, jie, su tuom savo 
“free trade”, stengiasi iszplėszti 
mumty'tą paskutinį darbą, jeigu 
jęįar>ziądien kokį turime ir ati 
duot jį Furopos darbinįkui, o tu ____
Amerikos darbinįke buk tuomso- jiombo.

tus, kad paskui nuo Europos tuos 
paežius daiktus, kuriuos butum 
galėjęs psts padirbti, galėsi pigiai 
pirkti. Bet klausymas, už ką tu 
juos pirksi, jeigu be darbo sėdė
si, džiaugdamasi isz to, kaip Eu
ropa viską pigiai dirba.

Dėltogi, nors žmogus butų ir 
su visai mažo supratimo, bet jei
gu tik tą wisę apmialys, su
pras greitai, kad “free trade” ir 
“free silver” nė mažiausios nau
dos neatnesz darbinįkui, bet tik 
sumažįs jo darbus ir uždarbius, 
o padidįs badę ir vargus. Isz 
“free silver” pasinaudos tik loc- 
ninįkai cidabrinių mainų, o isz 
“free trade” pasinaudos keletas 
perkupezių, bet žmogus darbinį
kas priimdamas jį, už’ikraus ant 
savo sprando sunkią nasztę bega
linių vargų, isz kurių greieziau 
neiszbris, kaip tik po keturių me
tų, kada įgavęs daugiau suprati
mo ir iszbadėjęs ikvalei nusikra
tys ją nuo savo sprando, balsuo
damas už tą, kas jam laimės su- 
seikia.

Mes pasitikime, kad ateinan
tį utarnįkę nė, vienas geras 
žmogus neduos savo balso už 
demokratus, kurie stengiasi žmo
nių Halsais sukrauti szarvę keliems 
cidabrinių mainų milijonieriams, 
stengiasi padvejoti jų milijonus 
ir po draug prisipildyti savo tusz- 
czius keszenius, o visą svietą no
ri nugramzdyti į prapultį. Pasiti
kime, kad kiekvienas sveiko 
proto žmogus atiduos savo balsą 
už republikoniszką partiją, už 
McKinley’ą, kuris, jeigu užims 
vietą Suwien. Wal8tijų prezi
dento, sulaikys tuos svetimus 
iszdirbimus nuo Amerikos, kurie 
czionykszcziam darbinįkui isz- 
traukė paskutinį darbą isz rankų, 
kurie numažino jo uždarbį, ir kas
dien spaudžia jį žemyn. Tada atsi 
darys tie fabrikai, kuriuose jau 
keturi metai kaip ugnis užgeso, 
sujudės tie ratai, kurie per sziuos 
keturis metus jau užrūdijo be sto
vėdami ; kur sziądien po 
fabrikus žiurkės bėgioja, vaiksz- 
czios žmonės ir dirbs darbą; ka- 

| da bus darbas, tada rasis ir pinį- 
i- Įgai ir be ano netikusio “free sil- 

užtikri- ver”.

’ do- 
kiek 
turės 
jeigu 
kurie

Isz wisur.
H Netoli salų Skomer susidau

žė portugaliszkas laivas “Venus”; 
20 ant jo buvusių jurinįkų’prigė- 
rė.

|| Kastynėse “Kleofos”, Szlezi- 
joj, Prūsuose, užgriuvo kastynių 
ola ir užbėrė daug darbinįkų. 
Darbo užžiurėtojas, Steuer, likosi 
užmusztas, 4 gi darbinįkai tapo 
sunkiai sumankyti. Kitus atkasė 
sveikus.

0 Maskoliškas randas savo 
pinįgų muszinycziai iszdavė įsa
kymu iszmuszti szį metą pinįgų isz 
3200 pūdų aukso ir cidabro. Auksi
nių pinįgų bus iszmuszta 100,000 
000 rublių, cidabrinių gi tik 
25,000,000 rublių ir apart to dar 
1,000,000 rublių smulkių cida
brinių pinįgų.

|| Laike vieszėjimo Prancūzi
joj maskoliszkojo ciecoriaus, tapo 
Paryžiuj sutvertas, ant paveik
slo ėsanezio Maskolijoj, cenzūros 
komitetas, kurisai pirma peržiū
rinėjo siųstus į užrubežius tele
gramų s. Tik toki telegramai 
galėjo būt iszsiųsti, kokius ansai 
komitetas daleido. Kad tik Pra- 
euzija ne pradėtų mėgždžioti 
Maskolijos ir kitokiuose darbuo
se!

t Ant Woliniaus (Maskolijoj), 
ant lauko kaimo Lopuszna, neto 
Ii stacijos VVoloczisk, kasdamas 
grabę, vienas ukinįkas iszkasė 
puodą su senowėslenkiszkaispini
gais. Kiti drauge dirbanti, pamatę 
radinį, praszė, kad ir juos apda
lintu ; radėjas nepawydėjo, bet da
lino su sauja. Iszdalinęs didesnę 
puodo pusę, kitus parsineszė na
mon. Apdovanoti wienok tuojaus 
apie tąradinį apgarsino; dažino- 
jo ir szaltyszius, kurisai ir atėmė 
nuo radėjo puodą su pasilikusiais 
pinigais, Wisų pinįgų, kokius 
puode rado, apart pirma iszda- 
lintų, buvo 900. Toj vietoj tan 
kiai atranda užkastus pinįgus: 
pereitą mėty viensA ukinįkas at
kasė 10 cidabrinių rublių.

|| Studentai Neapoliaus uni
versiteto pareikalavo, kad, ant

to įpėdinio, visiems tiems studen
tams, kurie per paskutinius egza
minus nugrimzdo, be antrų egza
minų suteikti diplomus, taigi, kad 
be ganėtino mokslo jie gydytojais 
arba advokatais pastotų. Žino
ma, jeigu tasai užmanymas taptų 
iszpildytas, džiaugtųsi visi neisz- 
laikę egzaminų.

|| “VVarsZavsky Dnevnik” 
pranesza, kad VVarszavoj likosi 
suaresztuotas žydas, kurisai pri- 
viįjojęs jaunas merginas, žadėda
mas suteikti joms geras vietas, 
paskui suviliotas pardavinėjo 
užlaiky tojams paleistuvystės 
namų Argentinoj, teiposgi dau
giausiai lenkiszkiems ir lietuvisz- 
kiems žydams. Dabar suimtasis 
prisipažino, kad miesto Buenos 
Ayres’o paleistuvystės namuose 
yra 2000 merginų isz Lietuvos 
ir Lenkijos, kurias jis pardavė.

U Maskoliszkas x laikrasztis 
“Czernomorsky Wiestnik” rugo- 
ja ant maskoliszkų Odesos cenzo
rių (peržiūrėtojų knįgų ir spau
dos darbų). Paprastai cenzoriai 
Maskolijoj, skaitydami užrube- 
žiuose iszleit'tas knįgas, vietas, 
kurios jiems rodosi pavojingos 
Maskolijos galybei, užtepa su 
juoda parva. Odesos gi cenzoriai 
tiek darbo sau neužduoda, bet tie
siog nepatinkanezią jam vietą 
iszkerpa, nežiūrint ant to, kad 
kitoj lapo pusėj, kurią teiposgi 
iszkerpa, yra vietos visai Mas
kolijai nepavojingos. Tokiu bu- 
du, Odesos cenzoriai, gailėdamiesi 
keletos skatikų ant juodos 
parves, nuskriaudžia iszsi- 
raszusius isz užrubežių knįgas ir 
laikraszczius, nes tik atima jiems 
vietas nedaleistas, bet ir daleis- 
tas ir tokiu budu visai knįga su
gadina.

ciecoriui, padavė jo moterei 
praszymą apstabdyti armenieczių 
pjovynes Turkijoj, kurisai gal ir 
nelabai patiko Maskolijos despo
tui, nestos pjovynėa wien todėl 
teip ilgai traukiasi, kad Maskoli
ja nedaleidžia kitoms vieszpatys- 
tėms ką nors daryti ant jų ap- 
stabdymo. Prancūzijos moterys 
tą suprasdamos, sziteip atsiszau- 
kia į Maskolijos valdono moterį : 
“Armėnija yra kaimynystoj su 
Jūsų vieszpatyste. Apginti ją 
Maskolijai lengviaus negu kam 
kitam. Todėl mes atsiszaukiame 
į Jūsų szirdį moteries, paezios ir 
motinos, idant Jus užtartumėte 
priesz savo vyrą nelaimingus. 
Dievas suteikė Jums augsztą vie
tą, idant Jus galėtumėte geriaus 
atlikti malonės darbus. Tai Jū
sų tiesa ir Jūsų pirmutinystė. 
Mes meldžiame, kad Jus tuo
jaus isz to pasinaudotumėte. Te
gul Jūsų atsilankymas į Prancū
ziją, tėvynę liuosybės, bus ir 
pradžia naujų laikų kankina 
miems, kurių kraujas szaukiasi 
prie Dievo ir prie žmonių. Die
vas už tai Jums užmokės”. Gali
ma paabejoti, ar garbinamas Mas
kolijos valdonas supras tuos žo
džius pracuziszkų moterų.

U VVengrijoj, laike rinkimų, at
sitiko maisztai. Mieste Tirnove 
rinkėjai pradėjo muszti paszauk-

|| Mieste Poznaniuj, apsigyve
nusi ant Medėjų ui. naszlė Pru- 
szinska, su peiliu perpjovė ger
kles dvejetos savo vaikų ir tai 
teip giliai, kad tie nuo to tuojaus 
pasimirė; trecziajį gi skaudžiai 
supjaustė. Atlikus su vaikais,

tua karoįvius: bu akmenimis už- PerPj°WL‘ 8au gyslai ir padegė
muszė vieną kareivį, keletą gi 
sužeidė. Kareiviai paskui iszsi- 
traukė szobles ir sukapojo daugy
bę žmonių. VVengrijoj tas atsi
tinka prie kiekvienų rikimų, nes 
turinti valdžią magyarai, jeigu 
numano, kad slovakai arba rumu
nai nori iszrinkti savo kandidatą, 
su pagelba kariaunos tuos be
vaiko ir neduoda visai jiems rink
ti. Kariauna tapo iszsiųsta ir į 
kitus apskriezius.

H Rytinėj Maskilijoj, prie U- 
raliaus gubernijose iszpuolė dide
lis sniegas. Zlotousto pavietyj, 
Orenburgo gub. pradėjo snigti 
nuo pradžios Rugsėjo; sniegas 
užklojo žemę ant 2 mastų giliai. 
Sniegas puolė szlapias, aplipino 
medžių szakas ir virszunes teip, 
kad tie tokios sunkenybės neisz- 
laikė. Giriose iszlaužė daug me
džių. Werchneuralsko pavietyj 
pagadino daug javų, kurie tąsyk 
dar ne buwo nupjauti.

Į miestą Kiel, ant prisaikini- 
mo jurinįkų atkako Wokietijos 
ciecorius (jis yra ir Prūsų kara
liumi). Turėjo kalbę į kareivius, 
paskui paklausė vieno augaloto 
jurinįko, ką jis laiko už Wokieti- 
jos priedą?

— Maskolių, atsakėjurinįkas.
— O kas yra musų naminiai 

prieszai? klausė toliaus ciecorius.
— Prūsai, atsakė jaunas hano- 

werietis, taigi gywentojas vie
nos Prūsų provincijos, priskirtos 
prie Prūsų karalystės 1866.

li tieste Albi, Prancūzijoj, 
darbinįkai įrengė savo koopera- 
tyviszką stiklo dirbtuvę; savinį-

U Ant Indiszko Oceano, netoli 
salos Geilon, laike didelės vėtros 
paskendo anglisakas garlaivys 
“Tais”, o su juom ir 27 juom ke
liaujanti cziabuviai žmonės. Ka- 
jutų pasažieriams pasisekė iszsi- 
gelbeti: tie atplaukė į m i estę Co

I

savo namus. Tu namų gyventojai, 
pajutę durnus, subėgo ir iszmu- 
szė duris ir suėję į vidų rado ežia 
tą baisų motinos darbą. Paszaukė 
tuojaus policiją ir ugnagesius. 
Dar gyvą motiną ir trecziajį 
vaiką, kuris, apart gilių supjaus- 
tymų, dar skaudžiai apdegė, nu
gabeno į ligonbutį. Ugnagesiai 
ugnį užgesino. Kad Pruszinskienė 
tą padarė ne dėl nedatekliaus mais
to, rodo tas, kad namieje rado 
apie 400 markių ir apart tor tu
rėjo ji ir gana turtingų giminių, 
kurie būt ją bu vaikais suszelpę. 
Spėja, kad ji turėjo įgyti proto 
sumaiszymą.

I) Lenkai ne nori mus paleisti 
isz savo globos: amžinai jie no
rėtu pasilikti musų mokintojais, 
tuom tarpu mokslu jie ne įsten
gia apdalinti ir savo ukinįkų. 
Nekalbėsime ežia apie vokiszką 
ar maskoliszką Lenkijos dalį, ku
riose apdalinimą szviesa žmonis 
randas paėmė į savo rankas ir tik 
pertai Poznaniaus provincijoj 
skaitlius nemokanezių skaityti 
urnai sumažėjo. Galicjoj moks
lai nės visai lenkų rankose, taigi 
ežia žmonių apszwietimas priguli 
wien nuo jų paežių noro ir ište
kliaus, Tuom tarpu ant 6 milijo
nų gyventojų Galicijos, 750000 
vaikų ne lanko nė jokių mokslai- 
nių, nes jų ir nėra užtektinai. Pa
vietuose: Stanislavovo, Buczaco, 
Harodczos, Rzeszovo 60% vaikų 
ne gal patilpti į mokslainę; toks

kais jos yra darbinįkai dirbę pir-ę rnuoszimtis yraczia ir nemokanezių 
ira dirbtuvėse mieste Carmaux, ( ■
kur pakėlė sztraiką ir paskui už į į 
dėjo savo locnę dirbtuvę, kurios 
savinįkais yra visi jose dirbanti , 
darbinįkai. Tokių dirbtuvių 
yra Prancūzijoj; ir daugiaus 
didžiausia yra mieste Lille, 
įrengta Godino. Amerike prie 
įrengimo tokių pardaviny- ( 
ežių ir dirbtuvių seniaus ragino 
lietuvius “Lietuviszkasis Bal
sas”, bet be pasekmės, nes lietu
vių nieke ne mokino vienybėj 
gyventi ir suvienytoms pajie- 
gomis atlikti savo darbus; be 
vienybės kooperątyviszkoa drau
gystės įsikūnyti ne gal.

skaityti; tuom tarpu Lietuvoj, 
-nors mes savo mokslainių ne tu
rime, nemokanezių skaityti yra 
36%. Kriokavos pavietyj yra 
geriausiai, nes ežia tik 2% vaikų 
ne lanko mokslainių, patim gi 
Kriokavę jam 24%, taigi niekiaus 

1 negu po kaimus. Lvove nelankan- 
• ežių mokslainių yra 13%. Tai ka- 
' gi daro Galicijos ponai ant ap- 

szvietimo žmonių?

Atsiliepimas pracuziszkų 
moterų.

Prancuziszkos moterys, besi
lankant Prancūzijoj Maskolijoa

Žingeidus tautą likucziai.
Su mažuiszskyrimu, Europa ap

gyventa gaivalais ariszkos kil
mės, paeinaneziais isz vieno lop- 
szio. Nors vokietis, prancūzas, 
maskolius arba airys sziądien 
prie giminystes neprisipažįsta, 
bet jie vi^gi giminės: paeina wisi 
isz vieno lopszio; jie, o su jais ir 
mes, tolimoj senovėj vieną ir tą 
paezią turėjome kalbą. Yra vie
nok Europoj viena tauta nė su 
viena isz eziagyvenanezių nesu- 
giminiavusi. Tauta ta ne skait
linga, ne didelius užima plotus, 
bet visgi gyvuoja nuo amžių ir 
nežinia isz kur ji paeina, lauta 
ta—tai yra baskai. Gyvena jie 
Pirėnėjų kalnuose, trijošeTprovin- 
cijose sziaurinės Iszpanijos ir Pi- 
renėjų departamente pietinės 
Prancūzijos. Isz viso jų yra apie 
milijonas žmonių, gyvenanezių 
po kaimus. Keleiviai mėgsta juos 
prilyginti prie lietuvių. Isz tikro, 
kaip ir Lietuvoj, baskų kraszte 
daugyl>ė yra kryžių pakelėse; 
kiekviename jų kaime yra bažny
tėlė; žmonės tamsybėse ir bur
tuose paskendę. Ant to jau vie
nok ir baigiasi jų su lietuviais 
panaszumas. Kalba jų niekuom 
nepanaszi nė į kokią nors isz eu- 
ropeiskų kalbų; gramatiszkai ar- , 
tinasi prie Amerikos indijonie- 
czių kalbų, bet ir su toms neturi 
artesnės giminystos. Pagal savo 
tipą, baskai nepanaszus nė į vie
ną isz Europos tautų. Taigi klau
symas, isz kur jie atsirado? De Fo- 
lin skaito juos už užsilikusius gy
ventojus seniai jūrių gelmėse pa
skendusios Atlantydos. Atlan- 
tyda buvo tai didelis kietžemis, 
kurisai traukėsi nuo pietinės Eu
ropos, taigi nuo dabartinės Iszpa- 
nijos iki Amerikai; visas tas 
kietžemis paskui paskendo Adan
ti ko vandenise. Taigi gal būt, 
kad baskai ir yra gyventojais ano 
paskendusio kietžemio.

Azijoj teiposgi yra tauta, ar 
ba geriau.’ sakant, likucziai tautos, 
kurios paėjimas, teip kaip ir bas
kų, nežinomas. Tauta ta—tai yra 
plaukais apžėlę gyventojai sziau
rinės Japonijos, Kuriliszkų salų ir 
Sakhalino, vadinami ainu; dau
giausiai jų yra Japonijoj. Isz viso 
Japonijoj ir ant Kuriliszkų salų 
yra jų 17000; ant prigulinezio 
Maskolijai Sakhalino apie 1500. 
Taigi isz viso nėraljų'jau nė 20000 
žmonių. Nė kalbiszkai, nė pagal 
savo tipą, terp jų ir visų aplin
kinių ir abelnai visų žemės gi- 
ventojų nesusekta nė jokios gi
minystos. Taigi isz kur jie galėjo 
ežia atsirasti? Jie dar beveik 
puslaukiniai. Japonija labiausiai 
rūpinasi apie jų pakėlimą: siun- 
czia į jų krasztą mokintojus, ama- 
tinįkus ir žemdarbius, kuriems 
įsakyta civilizuoti tą tautą, bet 
ne skriausti ir ne veržti jų turtų. 
Maskolija apie savuosiuos nesirū
pina, todėl Japonijoj skaitlius ainų 
pasikėlė, Maskolijoj gi mažinasi.

Į
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Wietines Žinios.
—O——

k— Pereitu nedėlią Chicagoj 
pasimirė 355 žmonių, taigi ant 
60 mažiaus negu priesz pereitą 
nedėlią. Daugiausiai pasimirė nuo 
pilvo ligų, nes 37.

— Pavietinyj beturezių ligon- 
butyj Dunuinge pradėjo per 
tankiai atsitikti patžudystės terp 
patilpusių ten ligonių. Per 
pereitą mėnesį atsitiko ten net 5 
patžudystės ligonių.

— Ant Goose Island užsidegė 
Chicago & Pacific Elevator. Ug
nelė padarė bledies arti 2 mil. dol. 
vertės. Sudegė ežia 1500000 bu- 
szelių kvieczių ir kitokių grudų. 
Prie gesinimo sunkiai apsikulė 3 
ugnagesiai.

— Poreitą utarniką, ant Brid- 
gepvrto, Chicagoj, lenkiszkos pa
rapijinės mokslainės salėj, demo- 
kratiszkas ant prezidento kandi
datas, Bryan, turėjo kalbą isz- 
girianezią liuosą cidabro muszimą.

— 45 metų J. Hanauer, apsi
gyvenęs pn. 4200 Berklay avė., 
važiuodamas trukiu Illinois Cen
tral geležinkelio, ties 43 ui. nu
puolė nuo platformos ir pateko 
po trūkio ratais. Ratai nupjovė 
jam visai abi koji ir kol atvažia
vo ambulauso vežimas, nelai-

- mingas žmogelis pasimirė.
— Buvęs Rugsėjo men. pirm- 

sedžiu Grand Jury, Leo Droyer, 
tapo apskųstas už iszviliojimą 
pinįgų.Apskundėjį koksai Meyer, 
kurisai turėjo prowa; nuo jio 
sūdo pirmsėdis pareikalavo 
pinįgų, bet kad tų Meyer ne davė, 
todėl tas pasirūpino, kad jo 
prova likosi atmesta.

— Pereitą nedėlios dieną, lai
ke Dievmaldystos,. užsidegė uni- 
tanstų bažnyczia, ant kertės 
Monroe ir Laflin str. Kada apie 
tai dažinojo pastorius Blacke, už
lipo ant sakinyczios ir papraszė 
susirinkusių iszeiti paeilium per 

‘ szalutines duris. Susiriukusiejie 
paklausė, todėl ne buwo susigrū
dimo terpduryj ir viskas atsiliko 
be žmoniszkų aukų. Bažnyczia 
beveik su visu sudegė.

— Humboldt Parke rado pasi
korusį žmogų, apie 55 metų am
žiaus. Keszemuose jo nerado nė 
jokių rasztų, isz kurių galima būt 
spręsti, kas yra pasikorėlis: rado 
tiklaiszką vokiszkoj kalboj po k u- 
riuom yra pasiraszęs “Walt”, 
Raszte tam patžudys apskun
džia sawo moterį ir darbdavį, 
kurie ne gerai su juom apseina.

— Namuose po nr. 475 Elston 
avė., miltų krautuvės įlūžo grin
dys ir visa krautuvė nupuolė į 
apaezioj esanezią duonkepinyczią. 
Czia, nuo ugnies besikurinanezio 
pecziaus užsidegė isz pardaviny- 
czios įpuolę miltai ir nuo to pa
sidarė ugnelė. Policijantas 
Rodgecraft, pamatęs ugnį, įsigrie- 
bė į duonkepinyczią ir iszgelbėjo 
czia miegantį darbinįką Malkauc- 
ką. Paszaukti ugnagesiai greitai 
ugnį užgesino. Duonkepinyczią ir 
miltų pardavinyczia priguli p. 
Wleklinskiui, ;

Naujas Kliubas.
Užsidėjo naujas Szokių Klu

bas, po nr. 3301 Laurel st. Pro
fesoriai angliszki viens vyriszkas 
o antras moteriszkas. Kas nori
te mokytis szokti, užpraszome a- 
teiti į augszcziaus minėtą vietą ir 
užsiraszytf. Užpraszo Komitetas.

MITINGAI.
Subatoj, 31 Spalių, pusiau 8 wal. va

kare, salėje J. Juszkos, 749 W. 22nd St. 
Lietuwiszkas Republ. Kliubas 9-tos 
wardos laikys didelį mitingą, ant kurio 
bus pavietiniai ir steto kandidatai; bus 
lietuviszki ir angliszki kalbėtojai, dėlto 
kuodaugiausiailietuvių užpaszome pri 
būti. J. Jaksztas, Prez.

Nedėloj. 1, d. Lapkriczio, tuojaus po 
sumai, senoje bažniezioj bus mitingas 
“Susiv. Kuopos,” teipogi bus rinkimas 
naujos 1 administrancijos ant atei- 
nanezio meto, teiposgi yra numirusių, už 
kuriuos reikia sudėti paskyrtą suma.

A. Žemaitis Wirsz.
Panedėlyj. 2 d. Lapkriczio, 8 valanda 

vakare, salėje F. Majausko, kertė Lau
rel ir 33czios ui., busdidelis ir paskutinis 
mass-mitingas Liet. Republ. Kliubo6tos 
wardos, ant kurio bus republikoniszki 
kandidatai, teipogi lietuviszki ir an
gliszki kalbėtojai ir duos paskutinę in
formaciją, kaip reiks ant rytojaus^ bal
suoti. Dėltogi užpraszome visus lie
tuvius ik vienam, idant teiktųsi kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti-

A. Oszevskis, Prez.

Nedėlioj, 1 Lapkriczio, tuojaus po su
mai, bažnytinėj virszutinėj salėj, bus 
metinis mitingas ‘‘D-tėsSim. Daukan
to”, ant kurio nauja vyriausybė užims 
sawo vietas, bus parodytas stovis D-tės 
iždo ir kiti svarbus dalykai, už tai wisi 
sanariai užpraszomi yra pribūti. Už ne- 
pribuvima kąra pagal konstituciją.

K. Pocius sekr. 645 S. Canal st. i

Didžiausias
MITIN GAS!

Paskutine nedSlią priesz elekcijas, tai 
yra 1 dieną Lapkriczio, puikioje salėje 
•*Vorwaerts Turner Hali”, po nr. 251 
W. 12-th St. arti Halsted, bus didžiau
sias poli tiszkas republikoniszkas inaas- 
mitingas wisų Chicagos lietuwių; 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 wisus 
lietuwius isz wiso Chicagos miesto ant 
szio mitingo pribūti. Labiausiai užpra
szome Lietuwiszkus Kliubus, idant 
kiekvienas isz jų, priesz szį mitingą, 
padarytų mitingus sawo vardose ir ap- 
reiksztu žmonėms, kad visi 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.

6 Wyriausybė Likt. Polit. Susivikn.

Gromatos ant paczto, 
1177 Blaževicz J. 
1189 Chappus J. 
1195 Daria Mrs A. 

Hallvacks P.
___ Hormaitvsa J.1308 
1236 Jazeski K. 

Jonelis J.

1223
1228

1579
1291
1301
1303

1237
1238 Jokūbaitis
1244
1274
1275
1276
1278

Katutis Iz. 
Martischat 
Marszat F 
Medekszo J.
Mikszevicz Zi.1349

F.

1311 
1316 
1321 
1322
1333 
1343 
134Ž

Mockevicz W. 
Padeck Anna 
Pirosko M 
Portaszevicz B 
Riesglu Jac. 
Ryska J. 
Scheapis J. 
Shepotis St. 
Styman 5ack 
Sukat A-, 
Wistugiru M. 
Witort J. 
Zilevicz A

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

tuwiszka Dr-tė D. L. I’. A"i tauto- 
rengia didelį balių ant 25 dienos 
Lapkriczio, 1896 m., salėje po nr. 
45 EliottSt. Prasidės 8 vai. waka- 
re ir trauksis iki 5 wal. ryto. 
Bus puiki muzika, szokiai ir ki
tos gražios zabowos. Įženga wy- 
rams $1, o merginoms 50c. Wis- 
kas kitas už dyką. Užtai vvisus 
wietinius ir aplinkinius lietuvius 
užpraszo atsilankyti.

Komitetas.

Pigiai ant pardawimo geras lietu- 
viszkas saliunas, geroje wietoje, terp 
lietuvių, geras biznis. Atsiszaukite pas 
Joną Szeputį 3325 Fisk St. Chicago III.

Kerte Wood

-10c. 
15c. 

11.00

Revolverius,

daiktus.
luksztus del laikrodėliu if t. t.
koznam dykai.

66 Fifth Avė

JONAS JUSZKA
749 W. 22nd Street.

— užlaiko —

Pirmos kliasos Lietuwiszka Saliuna.
Užlaiko puikiausias ari ei kas, wynus, likierius, szwiežia alų ir 

kvvepenczius cigarus.
Podraug yra agentu distiliarnes Sam. Schutz, isz kurios pri

stato puikiausias anelkas ir kitus gėrimus, kiekwienam reikalau* 
jancziam ia namus: ant balių. wesiailiu ir kitokiu reikalu, pigiau 
kaip wisi kiti. Už atvežimą nieko nerokuoja. Kam yra per toli, 
gali apsisteliuot per gromata, o užpraszymas Dus tuojaus iszpildy- 
tas. Neikit pas žydus, geriaus pas lietuvy, o gausite geresni tawo* 
ra ir už pigesnius pinigus.

Iszsiuncziame in visos miestus ir miestelius wisos A
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas del sfuwi- 
mo, Maszinas del drukavojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc
tus, Wargonus, Armonikas, Grajyjainas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, tvidelcius, Szauksztus, Striclbas,

Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius,
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus

Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname

Adresavvokit teip
Prisiuncziame katalioga

Kelpsch, Noreiko & Co
CHICAGO, 1LL

Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dienos 
5 dideles knygos, kožna 

Tie patys gyi ‘___
daryti, visos 5 dalys vienoje ki 
garo* uivardinimai atspausti 
mis ,
Gnesznykas sugrąžytą* ant gero kelio per 

Jesrsa Poną „ . ,,
Girtybe „ ,.
Istorija Kataliku Bažnyczios 
Istorija seno istatimo no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristaus
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeieis 16c 
Istorija i šventa seno ir naujo Įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristaus 16c
Kas yra griekas’ labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajltle sumianija n 15c 
Kanczia vVieszpatie* Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 20c
Kasdienine* Maldos •* “ *’ 5
Mokslas Rymo Kataliku “ 40c
Misija ,, ,. 25c
Nekaltybe augsrtybe ir grožybe tos dorybes 20c 
Pamokslai ape suda Dievo w “ 16c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios neaelos „
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ I 
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas ape szvento tikėjimą “ 
Prisigatovojimasant smerczio “ 
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus ** 
Vadovasaplankancziu kanezia Wieszpat;es 

Jezuso kristuso M

Knygos niokslyszkos.
Abecela geriause moklntuve dėl vaiku 
Akyvi Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu 

nes nuolatos žiuri, bet 1u gerai nesupran
ta: su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 

- darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas;
kas yra debesiai ir aut ko jie laikosi.

Preke....  60c
Etnoliogiszko* smulkmenos X 25c
Istorija Europos su mapoms 50c
Ka dar y tie, kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me................................................................10c.
Pilna* szimtmetini* kalendorius su plane

tomis 16o.
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norinoziu 

iszmoktie gražiai rasrytie 10c.
Rankvedis Gromatu ras žymu i. Yra laitai 

naudinga knygele, kun mokina kaip reik 
raszylie gromatos in:pažystamus, priete- - 
liūs, giminias, mylimaisias ir mylimuo
sius priešą apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitos augsztai pastoty 
tas ypatas. Pasveikinimai (pavinezevo
ties) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki- 
mouese. Preke. 50c.

Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 10c
10c.

os, kožna po ” 66c
wvnimai Szventuju drūtai ap- 

...................................... s, aat nu- 
:*o lltaro-

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicago j e L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kwepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto ativažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakwot, teipogi ir rodą gaut.

50c 
t2.e*> 

75c
iOc 
40c 
40c 
15c

I
15

20c. 
žmo

Pąjieszkojimal.
Pajieszau sawo <

Petrausko ir Jono , Jurgelaiczio; abudu ' Lengvas būda* paežiam per save* pramok- 
isz Suvalkų gub. Juozo Brewinsko ir tle del “^•neziu
Domi. Zubo; abu isz Kauno gub. kaimo 
Nicziunų. Keturi metai kaip persiskyrė- 
me Pittsburge ir dabar nežinau, kur jie 
randasi. Teiksis atsiszaukti ant adreso 
szito. Jonas Januszka

924 33rd St. , Chičago. III.

----- ------------------ * * ** *** F** UV 0 i 
draugų: Baltramiejaus Praeit* Vilniaus.T _ „ 1 •_ • _ 1 - U..z*.. —.

Pajieszkau Juozo Simokaiczio, paeis 
nanezio isz Kūjų kaimo, Wiszakio Ru
dos parap. Suvalkų gub.; pirmiau gyve
no Mahanoy City, o dabar nežinau kur. 
Teiksis atsiszaukti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. Adresas szis: 
’ K. Urbaitis
2705 Carey Alley, Pittsburgh, Pa.

Pajieszkau sawo wyro Jurgio Ado- 
maiczio, knris mania paliko 2 mėnesiai 
atgal, Brooklyne ant S. 2-nd St., o pats 
sakėsi važiuos įCpicagą, o kur ir man 
liepė atwažiuoti, bet asz atvaževus nie
kur jejo ne randu su savo 4 mržais vai- 
keliais, wienas labai serga jeigu kas apie 
jį žinotu meldžiu nuoszirdžei duoti ži
nia ant adreso tokio:

Mrs Anella Adomaitiene.
110 W. 14 Str., Chicago, III.

Pajieszkau savo trijų draugų: Jono 
Janczausko, Jono Urbono ir Kazimiero 
Waicziulio. Wisi trys paeina isz Kauno 
rėd., Szweksznos volostčs. Teiksis 
siszaukti ant adreso szito:

Antanas Radzeviczius, 
97 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

at-

Praszau asz Chas. Pleinis, kad p. Pu- 
zeretskas teiktųsi man prisiųsti sawo 
adresą isz Spring Valley, III. nes turiu 
laoai svarbų reikalą, arba kas kits teik
sis man jo adresą priduoti.
Chas. Pleinis, Herminie, Pa.

Pajieszkau sawo tikro brolio, Alexan- 
dro Jesewycziaus, paeinanezio isz Kau
no red., Reseinių pavieto, Gedminisz- 
kių sodžiaus. Jeigu kas apie jį žinotų, 
arba jis pats, tegul duoda tuojaus žinia, 
nes turiu svarbų reikalą. Adresas toks?

•Antanas Jusewiczia,
105 Cleaver St., Chicago, III.

Paaukawo A. Rėkliui.
Lietuviai isz Thomas W. Va. Prisiun

tė nelaimingam Rėkliui $4. Rinkimu 
pinįgų užsiėmė Jonas Petroszius.

Kataliogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drūtoj tkuroje, žarsty
tais krasztais. drueziai apkaustyta ir tu 
kabėmis “ “ “

Apdaryta szagrine “ ‘ ____
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas irau kabe *• 6*M

61.60 
62.00

--------------- 61.60 
Senas ir Naujas Aukso Altorius, wokiszkoms 

litaromis “-- “ “ *• 61-60
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinehs 75c 
Balsas Balandėlės apkaustitas ,, 85c.
Balsas Balandėlės su Officium Ęarvum l.oo
Balsas Balandėlės szagrine ** 1.50
Mažas aukso altorius, mažyte maldaknyge, wi-

gadna dėl wyru in kyszeniu apdaryta drūta 
me audeklineme apdare.............................. 40c.

Mažas aukso altorius gražeme szagrino apda
re...... ..................  .....60c.

Garbe Diewui ant augsztybes, skaroje, ap 
kaustyta ir su kabe "

Iszganingi dūmojimai ape sopulius szw.
Marijos Panos ”

Meno «z<v. Marijos Panos 
Stebuklai Diewo szw, Sakramente *’ 
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
Kanticzkos.......................... ................................
Naujos kanticzkos. formate knygos 
150 osalmu Dowido kava liaus ant paiveiksto

Icanticzku „ ,,

*w• • • • • • •••««• . •.. ...... •••••• . .DUC.
MaŽAs aukso Altorius krysztolineme apdare 75c. r. u.. --- ---_ . ~, J----- _ J

kaustyta,1r su kabe ” 11.50
90c 
30c 
4OC 
15c 
75c.
75c 

75c

Knygos Dwasiszkos
aplankim&s SS. Sakramento „ 
Ewangelijos, drauge. lietuwlszko> ir lenkitz- 

koi ant koanos nedelos ir szwentes 
FUoteaarba kelias in maldinga gvweulma 
Garsas ape baisybla sūdo Diewo "
Gydyklos no baimes smerties 
Gywemmai szw. Diewo ir III zokonas sz.

Franciszkaus
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas szwencz. Marijos Panos 

I Gyvenimas VVieszpaties Jėzaus

16c.
75c 
50c 
25c 
25c

10c
10c 

kai
»1.00

12.00

Nauja* ietuwiazkas Lementoriu* „ 
8pasalia* greito iszsimokinimo angeteko* 
’ no* n* apdaryta* *• ••

o apdaryta* “
Žodynas keturiose kalbose: lietuwi*zkai 

tatwiszkai, lenkiszkai, irruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norinoziu i*z- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
twiszko* kalbos „ „

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių..

ANDERSONO PASAKOS. Wie<j*>je knyge
lėje 10 gražiu pasakalcziu.....................T......... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Aukso VVerszia, komedija vienoje weikmeje 20c 
Budas Senowea Lietuviu Kalnėnu irŽemaicziu, 

paraszyta Simano Daukanto '61.00
Dievaitis, apysaka azios gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• “ »• 6Loo

Dainų skrynele ,, 90c.
jGraži vaiku knygele “ “ • 10c
Gyvenimas Genawaite* <Genovefo*i. Yra 

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

dėja yra 
Gyvenimas Stepo Rauduosio 
Istorija gražios Katrukos x “ 
Istorija iszlaiko Francuzu vainos 
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju * *
Juokingas pasakojimas ape Sz.altabuizius 5c 
Kankles, lietuviszko* dainos su uau mis, sutai
sytos ant 4 balsu, dėl vyru „ ,. 95c.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „
Kristijonas Duonelaitis „ ,,
Kas yra, o kas bus „ „
Krumpliu Jonas ,, ,,
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai *• 12.00
Lietuviszkas sziupims •• 6c
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 ** 15c
Lietuvos Kankles, nauju dainu knygele turinti 

72 dainas. , „ 15c.
Namelis pustelnyko •• •• 75c
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms „ « 5c,
Lietuviszki Rasztai ir Rasztlnykai 50c. 
NAUJAU8IS LIETUVISZKAS 8APNINYKA8.

surinktas isz daugel svetiintautlszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateites.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke..................................................................50c
Apdarytas.........................................................75c

Kražių Skererdyne. Apraszo ana įtaisu at
sitikima, kada 1803 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczios miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjovė nekaltus žmonis, isz- 
griove altorius ir užpeczetijo bažnyczia. 
Kuo.aiszkiausiai apraszo ta visa atsiti- 

Mfitna. 
Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indi jonu Amerikos. 
Pasakojimas Antano Tretininko “ “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmecsio vainos 1863 m. • 
Palangos Jure “ ••
Petro Armino rasztai •• ••
Puiki istorija ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus valkszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei isskentejo 90c

Rinaida Rlnaldina u “ ** |l.f>0
ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 

dėl jaunumenes. *• •• 25c
Rutu Lapeliai naujausios dainos ** “ 15c
Talmudas žydu •• •• JOc
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antanewicziau*. 10c
Žiponas bei Žipone I 25c

Angliszkos knygos in vaka
riniu niokslainia.

First Reader .. .. ... 20o.
Second Reader •• •• •• 30c.
Copy Book “ “ •* ioe.

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

817 W. 21st Place (Hinman St.)
Priima ligonius adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 6 vakare. Telephonas; Canal 151.

50c 
15c 
10a
30c 
20c 
50c

15c
15c.
10c.
10c

15c.

25c 
25c 
10c

40c
20c
10c

20c 
106 
30c 

65c

HILLE’S fotografas,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikias Fotografijas, uitaaina tik UI

$2.00
Antweseliu ir kitokio reikalu n ujimą Fotogra 

fijas kopų ik ausei.

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

Naujas
Lietu wiszkas Saliunas

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau awiežia 
bawar»ka Alų, ge
riausia* 
ir seniau 
sius ■ A- 
rielkas, 
Wvna, 
Likierius 
ir puikiausius Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

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

Užlaiko didžiausia krautuve

DRAPANŲ ir AP AUTU WO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

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

visokiu
Paran-

balių ir wesialiju.

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie. ' z

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

CHICAGO, ILLINOIS.

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatu ir Czeweryku 

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

BALTIMORE, MD.
Per sziais 30 dienu turiu iszpaduotie visus 

mano vasarinius tavoms, kaip tai: Ciebatus 
Czeverykų* do! vyru, moterų, vaiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažinau ju prekias, kad 
viską pas mane dabar gali pirkti beveik už pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda wi*u aplinki
niu ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
persitikrysi*e kad tei pigiai niekur nerasite .kaip 
pa* mene SU GUODONE

M. VV. Goodman.

Augustas Kilewiczius 
3301 Auburn Avė., kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai iszwažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufawimu) visokių daiktų, permainant 
vietą sawo gyvenimo. Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

GERAI 
ŽINOMA 

FIRMA

California Wine & Liqaors Co.
384 Blue Island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino sawo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
wesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bowų už pigesniu prekių kaip ki
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. 113—12)

Vyrui! pas Ma
jausku važiuo

sim
Su jnoin pasiro- 

dawosim;
Ten gardaus A- 

laus iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne prageraim.

LiETUVVTSZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

2957 Farrell St. CHICAGO,

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

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavorą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana l irte Jūdd, Chicado, II

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

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

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

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,
pirksite wiską pigiau kaip kitur. . .
Ziegorela czi styrinas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 

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

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

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Divislon SL
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 
reikalu, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiszkai.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
viską pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksite viską, nė kaip kur pas ________ _____________ __kokius žydus. h p jLARGEST STOVE PIANTIN THE WDRLD

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

, — pas —

A. J. KOWALSK1
40 La Šalie Str.

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

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

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriasjsei 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.

— Geriause Iietuwiszk‘ai—lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur-* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709
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