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Karūnacija caro Masko- 
lijos.

Maskvoje jau dabar daro dide
lius prigatavojimus ant karūna
cijos e iro. Karūnacija ketina būtie 
Gegužio menesyje ateinaneziu 
metu. Vyresnybe miesto Mask
vos, ant paminklo karūnacijos 
sutarė pastatytie namus prieglau
dos dėl 200 seneliu ir lozoriu. 
Ant to mierio paskyrė 200,- 
000 ruhliv. O ant karūnacijos pa
skyrė 250,0G0 rubliu. Aprukuoja, 
kasztai vienos tiktai iluminacijos 
isznesz 100,000 rubliu; wisi ge
resni namii ketina būtie apszvie- 
sti su elektriką. Ant karūnacijos 
ketina pributie prezidentas Fran- 
cijos ir ant laiko karūnacijos ap- 
sigyventie palociujecaro(Kremle)

jos kalėjimu, kun. Juozapas 
Szmulksztis, paskyrtas vikariu- 
szu parap. Pakuonio, Marianip. 
paw.; vikariuszas parap. Pakuo
nio, kun. Juozupas Mieczi stovas 
Dercszkeviczia, paskyrtas vika- 
rijuszu parap. Augustavo; vika- 
rijuszas parap. Wiznos, Lomžos 
pav. kun. Grigalius Masionis, 
paskyr. vikarijuszu par. Weisie- 
ju, Seinų paw. Atsitraukė suvi- 
su no užimnnczios wietos vice- 
rektorius Seinų Seminarijos kun. 
Elizeuszasr Strimaviczia.

Mirė klebonas Urdaminos par., 
Kalvar. pav. kun. Wincentas 
Jonkaitis.

Statis Katalikiszka baž
nyczia.

Mieste Archangelske Rugsėjo 
menesyje atsiprovinejo paszven- 
tinimas kampinio akmenio nau
jos katalikiszkos bažnyczios S S. 
Petro ir Povilo. Iki dabartiniam 
laikui mieste Archangelske buvo 
tiktai klebonija ir tenai, maža 
koplitele su visu neatsakanti rei
kalams parapijonu. Kada - 1893 
metuose vyskupas Simanas ap
lanke Archangelsko parapijonus, 
ragino juos, idant pasirū
pintu ape nauja ir dėl ju atsa- 
kanezia bažnyczia,o isz savo puses 
-prižadėjo jiems padėti. Žodžiai 
vyskupo nepasiliko be vaisiu. 
Dabar Anchangelsko parapijonai 
jau prad« jo statyti bažnyczia 30 
mastu ilgumo, o 18 mastu platu
mo ir du bok»ztai. Parapijom^ 
Archangesko daugiausei susideda 
isz katal kiszku atsiustu isz Lie
tuvos ir Lenkijos. Klebonu tenai 
yra kunigas Filipavicze.

Permainos kunigu Seinų 
diecezijos.

. Gyvenantis parap. Przytuly 
Kalv. paviete kun. Jonas Krisz- 
cziukaitis paskyrtas wtkarijuszu 
parapijos Szventažerio Seinų 
pav.; zokonikas kliosztoriaus 
kunigu kapucinu Lomžoje, kun. 
Lukoszius Ziczynskis paskyr. per- 
detiniu (rektoriumi) minėto klio- 
sztorįaus; gyvenantis sodoje 
Urdominos, Kalvarijos pav. kun. 
Jonas Walaitis paskyr. vikari- 
juszu parap. Urdominos; gyve 
nantis mieste Wla4.islavave, 
kun. Konstantinas Feliksas Ku
dirka, paskyrtas vikarijuszu 
parap. Grabuvo Szczucz. pav.; 
gyvenantis parap. Pilviszkei, 
Muriampolio pav., kun. Fran- 
ciszkus Kruvialis, pusk, vikari
juszu parapijos Pajevonio, 11- 
kaviskio pav; mokintinis dva- 
siszkos akademijos Peter>burge, 
kun. Andriejus Dubinskis, pa
skyrtas vikarijuszu parap. Miro
slavo Seinų pav.; vikarijuszas 
parap. Dauksziu, Kalvarijos pa
viete kun. Laurinaitis paskys
tas yra vi karijuszu Bal vieri?zkiu 
Manampoles pav.; gyvenantis 
sodoje Krakopolei, Kalvar. pav. 
kun. Mateuszas Dovidaitis, per
ui kariuszu par. Urdominos, 
Kalvarijos pav.; mokintinis d va- 
siszkos akademijos Peterburge, 
kun. Petras Krysiak, paskyrtas 
profesorium Seinų Seminarijos; 
rektorius Seinų Seminarijos, kn. 
Jonas Gedraitis, paskyrtas kle
bonu par. Urdaminos, Kai. pav., 
kartu pasiliks da ir rektoriumi 
Seminarijos; kapelionas Kalvari-

J I

Ka padare noras dideliu 
turtu.

Danesza isz Szauliu pav., Kau
no red., kad gyvenantis dvare- < 
liję Turoksziszkei, bajoras Leo- < 
nas Beinaris, dasižinojo isz lai- 
kraszcziu, kad Amerikoje mirė 
kokis ten bagetas labui farmerys, 
pravarde kurio buvo Beinaris. ; 
Terp kitu žinių atrado jis laikrasz- 
cziuose, kad tas nabasznykas Bei
naris buvo seąas kavalierius ir 
kad mirdamas paliko turtu ant 
miliono dolieriu vertumo.

Atsirado žmones, kurie szne- 
kejo, jogei gerai žino ape na- 
jasznika ir prisznekejo Beinariui, 
tad tas pradėtu jieszkotie tu pa 
silikusiu turtu nabasznyko. Su
prantamas dalykas, kad minėti 
rodduviai iszplesze nemažai pini
gu no Beinario. Buk tai ant . i rasztu, kurie neatbūtinai yra ret- 
calingi dėl iszsiprovojimo ir dėl 
labuigtino apturėjimo tu ameri 
coniszku turtu. Ir ilgai jiems nu 
sisekeapgaudinetie minėta bajoru. 
Kvailas Beinaris ilgai turėjo 
vilti, jogei taps bagoezium. Ka 
da jis teip mislijo ape tuos dide 
ius turtus, apturėjo laiszka no. 

vieno pažystamo isz Amerikos, 
kurs danesze jam, jogei Beinaris, 
kurs giveno ir mirė Amerikoje, 
niekados negyveno Lietuvoje, o 
būnant iszpažintoju tikėjimo mor
monu, paliko keletą paežiu ir 
daug vaiku. Apturėjus tokia ži
nia, labai nusiminė ir gavo su- 
maiszima proto, o ant galo per 
pjovė sau gerklių. Waikinai, 
kurie iszejo in ažera žuvautie, 
atrado jy visa ūpai liejusi krau
ju ir nubėgo ape ta pasakytie bo 
dieczhrms. Kada atbėgo žmones, 
Beinario jau nebuvo. Beinaris, 
perpjovė sau gerklių ir matyda 
mas kad sinertis da greitai neatei
na, szoko in vandeny ir pasken 
do.

Prekyste gy wu t<iworu.
Wokiszka8 laikrasztis “Berli- 

nėr Tageblatt” patalpino viena
me numerije žinias ape prekystia 
gyvu tavom Pietinieje Ameriko
je. Tenai yra paraszyta: “Kiek 
vienas francuziszkas garlaivis ir 
labai daug angliszku ir vokiszku 

1 atveža jaunas mergeitias in Pieti
niu Amerika, o daugiausei in mie
stą Montevideo.

1 Yra tai daugiausei isz po val- 
1 džios Maskoliaus, o teipogi i&s Ga

licijos, kur paemias szliuba, ke
liauja in tolimus krasztus. Wyrai 
_tai yra žmones, kurie gyvena 
keletu metu Amerikoje ir potam 
nu važuoja in kraju apsipaeziuotie. 
Nesuiiau yra tokiam ponui, tu- 
rineziam pinigu, atrastie jauna 
mergina, kuri greitai sutiks va- 
žiuotie in tolimus krasztus, o da 
tankei atsitinka, kad nusiseka 
priszneketie ir kitas drauge wa-

žiuotie dėl jieszkojimo laimes 
svetimoje szalije. Laike kelio
nes aut garlaivio, moteresyra la
bai gerai užlaikomos.

Pribuvęs in Montevideo, gala 
keliones, teks vyras eina su sa
vo paezia ir jo draugėms aplanky- 
tie savo pažystamus ir tenai pa 
lekti anais, o pats buk tai su rei
kalais iszeina ir daugiau netugry 
szta. Nelaimingos moteres ir mer
ginos tokio vyro daugiau nepa
matys. Atiduotos gaspadinei na- 1 
mu, dėl kurios yra parduotos, a- 
piplesztos no to viso, ka turėjo, 
nesuprantanezios kalbos, yra lai
komos uždarytos ir nevalitos ve- 
stie gyvenimą pilna gėdos ir pa
žeminimo.

Isz Montevideo siunezia ir in 
miestą Buenos Aires, su tuo pa
ežiu mieriu.o kad tenai latrai turi ( 
daugiau liusybes, todėl keliauja in 
kitas vietas, kur szimtais mirsz- 
ta no geltonojo drugio ir no kitu 
ligų. Agentai v's iszranda nau
jas lengvaitikinczias merginas ir 
vėl gabena anais isz Europos in 
Amerika. Korespondentas nori ti- 
kietie, kad vieszpatystes Europos 
pasirūpins sulaikytie ta begedisz- 
ka prekystia ir nubaustie kaltini- 
kus.

Kinai ketina nubaustie 
persekiotojus Krlksz* 

czioniu.
Jau keletą kartu laikraszcziai 

danesze ape pjovynia Krikszczio- 
niu, o i pati nga i misionierių krik- 
sz**zioniszku. Isz tos priežasties 
pribuvo keletas kareiviszku an
gliszku garlaiviu in Kinus ir rei
kalavo teisybes. Wice karulius 
Kinu iszklause reikalavima pa
siuntinio Anglijos ir prižadėjo 
nubaustie kaltinykus. Laikrasz 
ežiai danesza, kad tuojaus 18 Kynu 
bus atiduoti aut smerties. Nukir- 
iems galvas. VVice karalius Kinu 
prižada darytie tolesnius tyrinėji
mus ir visus kaltinykus nubaus
tie.
Prietaisa dėl pasigelbeji- 

mo no paskendimo.
Wiedniuje perdetinis karei 

viszkos mokslaines, kur karei 
viai mokinasi plauktie, iszmisli- 
jo prietaisa su vi^u nauja ir la
bai lengva, su kurios pagelba, 
žmogus gali labai lengvai plauk 
tie ant vandenio ir niekados ne 
gal paskestie. Wienas isz tu žmo
nių, kurie,kada yra reikalas, lei 
džiasi in giluma ežeru, arba ir 
mariu, apsirodias in aug -zeziau 
minėta prietaisa, norėjo nusileh 
stie in gilumu vandenio, bet to 
ne galėjo nei jokiu hudu padary 
tie, nes minėta prietaisa neda- 
leido. Prietaisa susideda isz dvie 
ju szilkiniu paipu, kurios prisipil
do oru, arba kada nori gal orą 
iszleistie ir paipas sudėtie in skry 
nulia. Laike ke|iawimo ant ma
riu, kada garlaivis pradeda 
skenstie, kiekvienas minėta pri
tinsima gal pripyldytie oru ir už
dėt ie ant savęs. Potam gal pra
bų! ie vandenyje ilga laika, pa 
kol ateis pagelba. VViildžui ka
rei wiszka invede in vartojimu 
terp kareiviu tarnaujineziu ant 
mariu ir tarp mokintiniu 
kimo.

Tik tas negerai, kad kompanijos 
numuRze mokesty ant 10 proc.

Teipogi musu mieste nekurie 
biznieriai—saliunykai invede
nauja mada, tai yra: pasisamdo 
vyrus ir eina in svetimas stubas 
musztie žmonių. Jau tai antras 
toks atsitikimas taikosi Shenan- 
doryj, kaipo lietuviszkoje sosta- 
pileje.

Ar tai yra gražu teip elgtis lie

t Union City randasi 4 lietu- 
viszki biznieriai: 1 krautuve 
drapanų 1 groserne, 1 me- 
sinyczia ir 1 galiūnas. Lietu
viu turineziu sawo prapertias yra 
5. Terp tu randasi keletas ir sziek 
tiek dirbaneziu dėl pakėlimo lie
tuvystes, bet daugiau randasi, 
ka grynai ape nieką nesirūpina.

—o—
Isz Lietuwiszku Kolio- 

niju Arkanso.
„Lietuva” Ark. 14 Spaliu. — 

Pas mus sziuom laiku oras yra 
labai gražus, tiktai naktys vėsės 
nes. Sodu medžiai —obelys, gru- 
sziosir vysznios žydi teip puikiai, 
kaip kad Lietuvoje pavasario
laike.Nežine argi da antrus vaisius tuviams, o da katalikams? Jeigu 
atves szymet. — Butu tai 
dideli dyvai.

-Nakty isz Btos in 7ta spaliu 
kada musu probaszczius guod. 
|cu J. Balceviczius gryžo isz 
Indiap Terr. namo, trimi mylioms 
no stacijos Western Jenson, 
5 naktiniai pleszikai sulaikė trū
ky, atkabino lokomotiva ir su 
revolveriais insigavo in vidury 
įpresavo vagoua. Prisakė tuo
jaus i kasa atiduotie. Kasierius 
pasakė imkite kaip norite. (Ko 
Respondentas daugiau neraszo kas 
su taje kasa atsitiko R.). Potam 
atėjo prie pasažieriu reikalaudami 
pinigu. Wiena moteriszke puolė 
ant keliu ir melde susimylejimo. 
Priėjo prie musu senelio probasz- 
cziaus. Tasai netik kad atidavė 
savo centą va masznelia, bet da ir 
krutinia savo atidengė, sakyda
mas:,, jegu negana pinigu, tai 
imkit ir gyvasty”. Matydami tai, 
pleszikai ne eme nei cento ir tuo
jaus atsitolino in tamsia giria. 
a Pasažieriai nors buvo didelei 
pergazdinti, bet linksmai važevo 
tolyn. ■ J. Butkus. '

ta darytu szliupiniai, tai nei ne- 
sidyviczia, ale dabar bažnytiniai, 
kurie prie pats bažnyczios bizny 
weda. Jau užtai tapo apskunstu 
pas skvajery ir pastatytas po be
lą.

Shpnandorio gyventojai buvo 
pabugia dėl stokos vandens, bet 
acziu Dievui sulaukėme gausaus 
lietaus ir wel gali eit sau smagiai 
wisi fabrikai,

Shenandoriecziai raszykites in 
“Republikoniszka kliubo”, nes 
netrukus bus ir balsavimai, turi
me laikytie savo pusią twirtai.

Shenandorietis.

Susiwienyjiino seimas
Szymet seimas “Susivienyjimo 

Liet. Kat. Amerikoje”, bus lai
kytas mieste Shenandoah, Pa. 5 
Lapkriczio. Delegatai turės pri- 
butie isz vakaro, tai yra 4 diena 
Lapkriczio.

plau

In Skaitytojus.
Istorija “Suwienitu Walstiju 

Amerikos” szia nedelia lieka per 
traukta. Priežastis, kad jys auto
rius per neturejima laiko ar per 
tinginutna ne|H*isiunte rankrasz 
ežiu. Tuom tarpu in jos vieta in 
talpinome apsakima “Ape seno
vės Lietuvos. Py lis” piraszvta 
per D-ra J. Besanavicziu. Yra 
tai vertas apsakimas dėl per 
skaitymo kiekvienam lietuviui.

[ Red.

Lniwas paskendo.
Lorain, Ohio., 14 Spaliu. Nedi

delis laiwas teip vadinamas sku- 
ner, vardu “Nellie Duff”, kuris 
priloduotas akmenais plauke eže
ru Erie isz Detroit, Mich. in Cle- 
veland, O., panedelio nakty nus
kendo i n dugną ežero, dviems 
mylioms tolumo no Lorain, O. 
LbS keturiu žmogystų, kurios 
ant jo buvo, vos tik vienas tapo 
iszgelbetu, o 3 prigėrė. Plaukent 
jam tsztiko baisios vilnys, užliejo 
jy ir paskandino. Kada iszauszo, 
viens žuwinykas leidosi 
luotelyje ant ežero ažuwautie, pa
plaukiąs jisai mylia tolyn in eže 
ra, pamate kysznnt virszunias 
stiebu isz po vandenio nuskendu
sio laivo.

Sugryžo tuojaus ir dawe ape 
tai žinia. Kapitonas, James Bo- 
ven,sedoin vaitelis ir leidosi žiu- 
retie. Paplaukiąs pusią adynos 
laiko, iszvyko stiebus kyszancziu.- 
isz po vandens per dvi mylias no 
kraszto. Pasiskubino prie j u ir 
rado viena žmogų insikorusi in 
virszunia stiebo, beveik jau pus- 
gyvy. Iszeme jy ir parvežė in 
kraszta. Davė sausas’ drapanas 
gert ir valgyt ir vargszas atsi 
peikejo. Jis apsakė, kad ju lai
svas teip urnai nuskendo, kad ant 
jo bunautiejie žmones nespėjo 
sugriebt nei pagelbitiiu luoteliu. 
Wilnis užėjo tokios dideles kac 
da pirma laivo paskendimo, nu- 
szlavve no virszaus, lyg su szluo 
ta kapitoną ir kitus du mariny- 
kus.

Laivas “Duff* buvo locnasczia 
kapitono Petersono, dirbtas me
tuose 1885 ir galėjo vežtie 54 
tonus suukinybes.

Isz Shenandoah, Pa.
Musu mieste dirba visi broke

riai isztisas dienas, tai yra po 10 
adynu, tiktai Lehigh Valley dir
ba po 7 arba po 8 ad. ant dienos.

Isz Elizabeth Port, N- J.
Pas mus 6 d. Spaliu buvo 

iszkilmingas apvaikszcziojimas 
paszventinimo kampinio akmens 
jo lietuviszka bažnyczia Sz. Pet
ro ir Povilo, ant kurio pribuvo 
dide daugybe svecziu, kaipo tai: 
ietuviszka Dr-te Sz. Jurgio isz 

Ne v Yorko; kita lietuviszka 
)r te Algirdo isz Jersey City, ir 
celios lenkiszkos, airiszkos ir 
deiczkatalikiszkos draugystes, 
draugystes atsakanezioje paro

doje trauke per uliezias miesto, 
neszdamos pirma savęs toblicCsia 
su paraszu: “S z i t a i yra

> a s z v e n t i n i m a s k a m- 
j i n i o akmens 
v i s z k o s 
Sz. Petro
Nekurie svetimtaueziai sulygsziol 
laike mus už lenkus, bet kada 
pamate parasza lijetu viszkojeakal- 
boje, suprato jogei lietuviai yra 
bu vis kita atskira tauta. Kunigu 
buvo net septyni. Pamokslui 
buvo eakyti per paty Jo Mylis-, 
ta Wyskupa, kurs pagyre lie
tuvius už ju gerus darbus, ir per 
vietiny proboszcziu, guod. kn. 
Servatka.

Wyskupas pasakė kad jau ape 
lietuvius žinojo no 20 metu, bet 
kas per skyrius tarpe ju ir lenku, 
tai to 8ulyg sziol da nežinojas, 
dabar sako matau ir suprantu ju- 
su skyrių ir velyju jumis koge- 
riauaios kloties.

Musu parapija siunezia szirdin- 
giausia acziu guodotiniems kuni
gams ir draugystėms už meilin
ga pribuvimą ant tos mums gar
bingos dienos. Parapijonai.

lietu- 
bažnyczios 
ir P o w i 1 o”.

Isz Union City, Conn.
| Pas mus darbai geležinenie 

fabrike “The Naugaiuck Mali 
Iion Co”. gerai eina, — dirba 
kas diena po 10 adynu. Darbiiiy- 
kai yra užganedyti.

J Musiszke “Susivienijimo 
Kuopa”, kuri užsidėjo isx-6 ypatų 
1893 metuose, szymet dištai pa 
augo. Teipogi Dr-te sz. Jurgio
ir gerai auga.

| Wisi lietuviai 
telio priguli prie 
lietuviszkos Sz. Juozupo pavapi 
jos. In bažnyczia 
stelio duvažiuoja 
ku karu 
gliszkas

musu mies- 
Waterbųno

už 10 c. 
mylias.

isz musu mie- 
ant elektris-z- 
rokuoja 5 an-

Atsakimas Biczkanskapa- 
laikiui.

Pittston, Pa., 14 Spaliu.
Guodotinos Redaktoriau!-Mel- 

džeme patalpintie ežy atšakima 
tam begėdžiui Baczkauskapalai- 
kiui:

Rugsėjo 30 d. buvo pas mus 
lietuviszkgs teatras po vardu 
“Czinaunikas Raldagurinas ir jo 
draugai”. VVeikala dėl teatro pa- 
rasze dras Stupnickas. Komedija 
yra labai puiki ir acziu Dievui, 
nusisekė labai gerai. Teipogi szir- 
dingai dekavojam drui Stupni- 
ckiui už joj darbsztuma, už tai, 
kad jis nenuiisdams darbuojasi dėl 
labo savo broliu tautiecziu 
ir dėl labo tėvynės savo. 
Dras Stupnickas da neper
senei yra atvaževias isz Lietuvos, 
o jau nemažai prisidėjo prie labo 
lietuvystes ir Lietuviu. Jau para- 
sze keletą teatrai, veikalu (Sker- 
dyne Kražiuose; Czinaunikas Bal- 
dagurinas ir jo draugai; Du metu 
vieszpatavima generalguberna
toriaus Muraviovo Wilniuje 
ir tt.) • Keliose vietose jo vei
kalai jau buvo atgrajiti ir visur 
rūpinasi ape laba savo broliu. 
Todėl matote broliai, kad dras 
Stupnickas jau parode, kas yra 
dėl musu Lietuviu naudingas ir 
tad dėl savo broliu darbuojasi, už
tatai vertas yra padekavones. O 
da turime vilti, jogei ir tolesne- 
me laike nenustos darbuotis. O 
dabar atminsime, ape Baczkauska, 
akla tarna bedieviu ir lenkberni. 
Tetftre buvo perstatyti tikri atsi
tikimai isz gyvenimo girtuokliu, 
bedieviu, apgaviku ir g erų žmo
nių. Žmones prisijuokė iki valei. 
VVisi, kurie buvo ant to teatro 
buvo užganediti ir visi gyrė. 
Daug tokiu buvo, kurie sake: 
“Kad ir kita karta butu toks tea
tras, tai vėl ei tumėm pažiuretie.” 
Ne sutikom nei vieno, kurs peik
tu. O tas kvailys, besm igenia Ba- 
czkauskas, pleszo szlowiadr<» Stu- 
pnicko, tas mulagalvis. Gdva 
tur didelis, bet tuszcze, nes žmo
gus, kurs tur sveika protą ir yra 
teisingas, tai nekisza nosi tenai, 
kur jy ne praszo. O tas mulagal
vis, kaip pasiūlius szuva kabina
si prie žmonių, kurie jam blogo 
nepadare. Prisikabino prie musu 
teatraliszkos draugystes, o kartu 
ir prie dro Stupnickio, kaip koks 
beprotis. O tu kvaily, tu tiek su
pranti ape teatrus, kiek kiaule 
ape pipirus, nes jeigu tu ka nors 
suprastum, tai butum paraszias te
atrą nors ape kiaules iszmiuii. Tu 
liktai žinai gyrtie savo draiska- 
la, bedievius ir Lietuvius regin- 
tie prie lenkiszko “Zviązko”.

Paskutinis tas pauksztis, kurs 
in sawo lizdą dergia. Už tai su 
tokiu bjnurum paukszcziu, kaip 
Baczkauskas, nėra ka daug szue- 
ketie ir Dieve apsaugok no tokio 
purkuoto kiekviena gera žmogų.

Komitetas Teatraliszkos 
Dr-tes Pittstone.

(Už ežia korespondencija Redakcija 
neatsako). -
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RaeiBTRAwotojk Gromatoj ant rauku

A. OLSZEWSKIO, 
954 33rd St., . Chicago, III.

Isz Chicagos.
Gromatnesziai paojuje.

Chicagos gromatnesziai stovi r* o
paojuje ir Bile diena nevienas isz 
ju laukia galo savo tarnyst'os. 
Dabar (’hicagoję yra isz viso 1093 
gromutnešiai,kurie iszneszioja isz 
paczto gromatas ir laikraszczius 
po namus. Jie vienok skundžia
si, kad ju distriktuose kasdien 
dauginasi žmonija, o po draugiai 
su žmonija didinasi kasdien skai- 
czius gromatu su laikraszcziais, 
per ka turint perdaug darbo ir 
nespėja jo su asztuouioms ady 
noms apdirbtie, ir užtai turi dirbt 
“overtime”, už kury randas turi 
jiems moketie “extra”.

Postmeisteris matydamas, kac 
tie 1093 gromatnesziai nespėja 
savo darbo apdirbtie, padavė 
praszima in Washingtona, idant 
randas daleistu priimtie da 126 
naujus gromatneszius. Waldžia 
Washingtono, in wieta daleistie 
priimt 126 naujus gromatneszius, 
tai atsiuntė 42 savo paslaptingu 
agentus, pažiuretie kiek tie Chi
cagos gromatnesziai turi darbo 
ir kaip jie dirba.

Tie VVashingtono agentai da- 
sieke Chicaga 6 diena Rugsėjo, 
iszsiskirste poromis ir pradėjo 
sekiotie, lyg aniuolai sargai, 
kiekwiena gromatneszy. Tu 
agentu niekas nežinojo ir nepaži
no ir jie niekam nieko nesakia 
maiszesi mieste terp žmonių. 
Ateina isz ryto in paczta ir kaip 
gromatneszis eina su pilnu krep- 
sziu—seka dvieja paskui jy ir 
žiuri kaip jis dirbs. Sekiojo jie 
visus gromatneszius per visa 
menesy, ir no 4 dienos Spaliu jau 
ju raportai pradėjo siektie Wa- 
shingtona. Kada wisus raportus 
sudėjo, pasirodė net 800 apskuns- 
tu grmotnesziu. Tokiu budu lieka 
tiktai 293 isz viso skaitliaus ne- 
apskunstais.

Cze paduosime nors viena isz 
tu 800 skundu:

Spaliu 12. gromatneszis nr.— 
iszcjo isz ofi«o adyna 8:05 ryto. 
Tuojaus prieszai paczta susili
ko su savo prietelium ir besi- 
sznekedams praleido 5 minutas 
ant nieko.

Adyna 8:15 inejo in saliuna 
po nr.— ir tenai pridyluvo 
35. Nesulaukdamas iszeinant 
jo inejau pažiuretie, ir atradau 
jy besedinti prie stalo su ki
tais dwiem vyrais ir begerinty 
alų. Jo krepszys su groina- 
toms gulėjo po stalu ant grin
dų, kepure ant kėdės, o jis isz- 
gerias da 4 stiklus alaus aplei 
do saliuna.

Potam 9 ad. 10 minutu ma- 
cziau jy terp duru po nr.—- be
sišnekant su kitu saliunyku, 
tenai praleido 5 minutes laiko.

Adyna 3:47 po pietų inejo 
in saliuna po nr.— ir tenai pra
leido 6 minutas luiko.

T

kiek ju buvo widuryje, 
szoko bėgti e isz namu. Detekti
vai nugriebė tik wiena, kuris 
padavė savo warda „Jack” 
Smith. Jis wadinasi su vis kitaip, 
o ne Smith. Cincinnati, kur jisai 
papilde » daugybių rubavojimu, 
vadinosi Sweeney, St Louis va
dinosi Smithy, oChicagojeSmith. 
Kada viens isz delektivu nugrie
bė Smitha, kiti detekti vai vijosi 
beganezius. Begantieje eme szau 
dyt atsigryždami in detekti vus. 
Detektivas azove keturis syk in 
juos, bet szuwiai tiktai explioda- 
vojo o kulkos neiviena ne iszleke.

Ant Smitho galvos paszauke, 
motormana to paties strytkario ir 
pora žmonių, kurie buvo per 
juos užpulti ant strytkario, visi 
pažino, kad tai yra tas pats 
nakties pleszikas.

Kare Barzd-skiicziu.
Chicagoje netiktai kariauja re- 

publikonai t»u demokratais, bet 
ir barzd-skucziai dalinasi ant 
dvieju daliu. Spaliu 13 d., saloje 
Ulicho susirinko viena partija, 
tie kurie nor laikytis instatu 
Cody’ejo, t. yra tie, kurie nori ne
daliomis laikytie uždarytas savo 
szopas, o saloje 83 Madison str. 
susirinko prieszinykai, t. yra tie 
visi, kurie nori ir nedeliomis lai 
kytie atidarytas buvo szopas. 
Abidvi sales buvo pilnos. Kaip 
vieni, teip ir antri sutvėrė drau- 
gystia, sustatė konstitucijas, su
sitarė kaip ir kokiu bududarbuo
tis, idant visais galimais progu- 
mais datyrtie savo mierio. Tie, 
kurie nedoliomis nori laikytie 
uždarytas savo szopas sutvėrė 
susivienijimą po vardu “Burbers 
Sunday Closing Association”, o 
priebzinikai, sutvėrė susivieniji 
ma po vardu “Barbers Auti Clo 
sing Association”. Iszrinko komi
tetus dėl suraszymo konstitucijos. 
Teipogi iszrinko viriausybia. Pa
kol kas bus, barzdskucziai turės 
da savo szopas nedeliomis laiky
tie uždarytas, nes da nėra aV 
mainyti istatai Codye’jo.

Kokia nauda isz bledingu 
papratimu.

Wakare 13 Spaliu, 298 S Clark 
st. mirė no visu apleistas 46 me
tu John Nesbitt. Tasai žmogus 
prieš kelis metus turėjo savo lo- 
cnas labai bagetas kasikius sida
bro ir buvo paguodotas kaip mi
lijonierius. Per paleistuvinga gy
venimą netiktai patrotijo visus 
turtus, bet kartu patrotijo ir 
sveikata. Ant galo nelaimes, pri
prato vartotie moifina, gal dėl 
palengvinimo skausmu, o gal dėl 
miego ir tas vartojimas moifinos 
priskubojam amerty.Netur nei gy 
miniu, nei pažįstamų, kurie gale 
tu pasirupintie ape pagraba ; ne
paliko nei jokiu pinigu, nei jokiu 
turtu ant palaidoj ima.

Piktumas lauferiu.
William Litz, gyvenantis 376 

Southpnrt avė., atidavęs pasku- 
tiny nikely ant alaus,linksmas ėjo 
namo. Ape 10 adyna vakare ant 
tilto netoli Clyboru PI. užstojo 
jam kelia tie luuferiai, rodant jam 
revolverius. Litz pakele rankas 
augsztin, teip kaip jam buvo pri
sakyta, bet kada perkrato kesze- 
uius, nieko nerado, su piktumu 
parmetė ant žeme* ir dikeziai mu- 
sze, o ant galo vienas isz ju szo- 
ve ir perszove ranka.

ChicagiueSusiw. Kuopa.
Pereita nedelia Chicagine “Su

sivienijimo Kuopa” laike savo 
metiny mitinga, ant kurio tapo 
rinkta nauja administracija: A. 
Žemaitis liko prezidentu ant an
tru metu; F. Serefmaviczius 
sekretorium ant antru metu ir ant 
tasieriaus aprinko A. Olszevski 
ant pirmu metu. Ant susirinki
mo prisirasze 16 nauju- sąnariu 
ir užsimokėjo savo inžensra, tei 
pogi daugumas užsimokėjo po- 
smertinias uždu mirusius “Susi
vienijimo” sąnarius, kiti ženkle
lius užprasze ir t.t. Susidėjo pi
nigu isz viso $19.60.

Adyna 4.06 inejo in saliuna 
po nr.— iszgere stiklą alaus ir 
praleido 5 minutas laiko. Isz- 
ejas isz szito, jis sugryžo in sa
liuna po nr.— ir cze gere dau
giau alaus, kur praleido 8 mi
nutes laiko.

Isz cze iszejas, jis praleido 
10 minutu ant uliezios besiszne- 
k ėdamas su savo pažysta
mais.

Panasziu skundu yra prisiųs
ta isz Chicagos in Washingtona 
ant 800 gromatnesziu, isz kuriu 
yra menama, kad 50 arba dau
giau gromatnesziu eis szalin. Da 
wardu ir prawardžiu nei nume
riu tu apskunstuju gromatnesziu 
nesako, bet netrukus bus apgar- 
syti ir nevieni isz jii bus nukoro 
ti pagal savo prasikaltinima, o 
kiti kur kaltesni, taps pawaryti 
no tarnystes. Jau postmeisteris 
gavo atsakima isz Washingtono, 
kad ne tiktai ka negaus tu gro
matnesziu, ale da ir szitu skait
lius galbūt sumiižytas, nes pagal 
parodytu skundu szitie patys 
gromatnesziai netur gana darbo, 
jeigu kasdien po kelias adynas 
laiko praleidžia ant nieku.

Atmesdami szalin ta 126 reika
lautus naujus gromatneszius, ran
das užezedyja sau $27.000 per 
meta. Teipgi mislina kad skaitliu 
senųjų sumnžys ant 106, per ka 
randas užezedys sau $100.000 
per meta. Pagal tiesas Suvienytu 
VValstiju gromatnesziai gauna al
gos 1-ma meta $600, antra $800, 
o treczia $1000.

Dabar kiekvienas gromatne- 
sziš dreba, nežinodamas kas jo 
laukia ir kada pasibaigs dienos 
jo tarnystes. Tie kurie da apv
ilks ant ilgesnio laiko, tai teipgi 
bus sumainytais isz wietos in vie- 
ta, ir bus dažiureti idant atidžiai 
dirbtu sawo darba ir neleistu lai
ko ant nieko. Teipgi pagal įsta
tus Suwienytu ^Valstijų gromat
nesziai neprivalo dirbt ilgiau 
kaip 8 adynas ant dienos, o jeigu 
dirbo ilgiau,. turi parodytie ka 
dirbo ir užtai tur ^aut “extra” 
užmokėta.

Jau ir dabar ka yra iszmoketa 
gromatnesziams už ju “over
time”, siekia iki pusantro milijo
no dolieriu per meta; o kaip pa
rodo paslaptiniai agentai, tai ta 
“overtime” reike dirbt tik isz tos 
priežasties, kad dienos laikai pra- 
dyluodawo ant girtybes ir tingi- 
nystos.

Chicagos rubaunikai.
Panedelio nakty, kada R. H. 

Witherspoon locninykas spaustu
ves isz po nr. 204 Deaboru st. 
ėjo ui. Michigan avė, pastojo jam 
kelia vienas rubaunikas ir užsi
mojo su kolokujam prie burnos. 
Tuom sykiu kiti trys puolėsi isz 
užpakalio ir parsigriove jy ant 
žemes. Wiens isz stowincziu 
klausia; ąr kirst jam in galwa su 
metyklia?—Tasai žmogelis gulė
damas ant žemes suszuko: “imkit 
no manės viską, ka turiu, tiktai 
leiskit mania gy va. Tada liaufe- 
riai iszkrauste jo keszenius, rado 
$4,—paėmė nuvilko overkoti 
ir paėmė skrybėlių ir nuėjo wisi 
savo keliu.

Ta paezia nakty apiplesze kitus 
3 žmonis ant Hnrrison st. arti 
policijos stoties ir wiena ant 
Clark st. arti Harrison nekoky 
Fresinsky, pas kury rado $20. 
O tiktai puse bloko iki policijos 
stoties, bet nei policija neinate.

VVienas isz rubaunyku— 
sugautas.

Detekti vai sugavo viena isz O
rubaunyku, kurie pereitoms die
noms užpuolė apdlyczina via 
nakties laike strytkary važiuo- 
jenty isz Argile Park in Edgeva- 
ter, ir laiko jy uždaryti „centrai 
polic—station’e”. Detektivai žino
dami, kad namas po nr. 1 Nori h 
Centre avė. yra tai vagiu lizdas, 
nuėjo in ten pažiuretie. Aplink 
ta narna stovėjo pastatyti ant 
sargybes kiti vagiai. Kaip pa
mate deteklivus prisiartinant, 
tuo davė signalu ir visi,

liko savo kamaszius, kur rytmeti- 
je gaspadine atrado.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. A Žuko, ponr. 3301 
Auburn avė*, ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czsytai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu wese- 
liju ir kitokiu zobowu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— Sapninykai, kuriuos buvo
me atspaudia, jau baigiasi, taigi 
dabar vėl atspaudeme net 3000 
egzemploriu ir pertai dabar ga
lėsime pardavinetie juos pigiau, 
nes jau kasztai, ka mumis kasz
tavo sapninyko iszdavimas, su
gryžo, ir per tai szendien galime 
parduotie juos po pigesnėms pre 
kemis, tai yra: neapdarytus po 
50 c. o apdarytus po 75c.

— Ateinanczioje soredoje, 23 
Spaliu pripuola registracija priesz 
rudeninias elekcijas. Diena balsa
vimo bus utarnyke, 5 d. Lapkri- 
czio. Szymet elekcijos mažai in
teresą v oja, nes isz viso bus ren- 
ksmi tiktai 5 komisijonieriai prie 
“dranage” kanalo ir vienas au
džia, tai viskas. Politikieriai nie
ko tame sz.ymet netur. VVienok 
ka in teresuoja, gali eilie regis- 
travotis ir balsuotie.

— Sąnariai “Gvardijos D. L. 
K. Witauto” yra meldžiami pri- 
butie visi aut mitingo nedelioje, 
20 Spaliu in bažnytiniu salia ir 
pabaigtie savo rokundas už savo 
karei viszkus drabužius; jeigu 
nenorit panesztie nereikalingu 
kasztu ir gėdos. Teipogi yra 
užkviecziamas pribut ir pats 
prezidentas, o nesikavot pakam
pėms lyg kate girnas pridairius.

— Sziu metu Rugsėjis buvo 
daug sveikesnis kaip kitu metu. 
Menesije Rugsėjo Chicagoje mirė 
tiktai 2015, per keletą peieitu 
metu tame menesije skaitlius nu
mirusiu buvo daug didesnis.

Kas link priežasties smier- 
ties tai daugiausei mirė vaiku no 
amerikoniškos kolerinos ir kitu 
viduriniu ligų. Potam isz girty
bes daug gauna visokias ligas,ku- 
rios sutrumpina amžių. Per perei
ta Rugsejaus menesi Chicagoje 
mirė no sukatu plaucziu 161, no 
diflerijos 102, no tifuso 76, no 
raupu 2, staigei mirė 109. Prie 
skaitliaus tu paskutiniu reik pri- 
skyrlie 15 užmusztu ant geležin
keliu, 5 užmuszti karei, 8 užinu 
sze lauferiai, arba kiti panaszus 
žmones, 31 patis sau atėmė gy- 
vybia.

Ant ko žmones wirstą.
Labai daug dabar raszo ir pasa

koja ape mokslą, ape atradimus, 
ape dvasia musu amžiaus ir tt. 
Ar mažai tokiu atrasime, kurie 
nori parodytie, jogei dvase musu 
amžiaus pakele žmonis daug aug- 
bzcziau jogei žmonis p s darė 
daug geresniais,daugmiluszirdin- 
gesniais ir kartu daug laiminges
niais. "VVienok mes matom tokius 
graudžius apUreiszkimus tos dva
sios musu amžiaus, kad žmogui 
darosi labai liūdna. Nesuspėjo 
da su visu užgintie perda v i net ie 
nelaimingus nigerius, prasidėjo 
toks pats biznis su iszeivystia isz 
Europos. Prascziokeliai seno 
krajaus, kurie nežinojo visu la- 
triszku pragumu ir paslapcziu, 
atsidavė in rankas tu latru, kurie 
gabeno nelaimingus in visokius 
krasztus Amerikos ir atiduodavo 
in rankas visokiu eksplioatoriu. 
(kaip tai Brazilijoj). Tie visi 
bagoeziai rokuoja tuos nelaimiu 
gus už gyvulius ir labai tankei 
kaip su gy vuliais apseina.

Gal kas pasakytie, kad negali 
ma yra kaltintie visomenia už dar
bus keliu žydu, arba kituapgavi- 
ku-latru. Bet cze ne yra darbas 
keliu, cze yra darban daugy bes. 
Jeigu atminsime ape susiturima 
Galicijoje daugybes visokiu ba
getu žydu ir ju tarnu dėl centu 
knkszczioniu, kurie prikalbinėjo

Wietines Žinios.
— Ant Market st. 510-512 su

dega 21 arkliu vertesaut $2000.
— Konstitucija ir visos kitos 

kvitos “Dr-tes Simano Daukan 
to” jau yra gatavos.

— Kas nori būtie tikru ir ge
ru Lietuviu, tegul prisiraazo prie 
Dr-tes S. Daukanto.

— Susidraugavimas lenkiszku 
zeceriu Chicagoje ketina 10 Lap 
kriezio suredilie teatra.

— Daiktus, kuriuos kn. M. 
Kravczunas leido ant lioterijos, 
iszgrajijo J. Miseviczius.

— Kokis Herman Key, gyve
nantis 2524 Portland avė., atėmė 
sau gyvrybie, iszgerias truciznos.

— Wienas konduktorius street- 
kariu vakarines dalės miesto ra
do $50, kuriuos pinigus padėjo 
ofise.

— Jeigu noridasilauktie Ame
rikoje goresnio laiko, tai eik in 
vakarinia mokslainia mokytis an- 
gliszkoa kalbos.

— Sąnariui Dr-tes Simano Dau
kanto tegul paduoda savo adre
sus, o gaus laikraszty “Lietuva” 
in namus kas subata. *

— Jonas Pavlickis pavogė sa 
vo broliui siutą ir sidabrinylaikro- 
dely. Tade! Juozapas Pavlickis 
padavve sawo broly in suda.

— Kas nori turetie puikia kny
gelis sapnu, tegul užsiraszo “Lie
tuva” ir užsimoka už ja isz vir 
szaus, o gaus tu knygeliu dova
nu.

— Jonas Grinius, kurs Chica
goje laike sztorely kvietku, per 
sinesze in La Šalie, .111. ir tenai 
su toms paezioms kvietkoms pre 
kiauja.

— Panedelio vakare explioda- 
vo gezelina, kai weje lenko Strze- 
leckio ant Laurel st. po pr. 3215 
ir sudege visa kalve su visais 
inrankiais.

— Darbai Chicagoje eina pu
sėtinai dabar. Žmones dirba ir 
naktimis, ne tik dienomis. Wie- 
nok per toky dauguma svieto, 
visada randasi ik valei žmonių 
be darbo.

— Kas norit iszmokt anglisz- 
koa klilbos, eikit in vakariniu 
mokslainia, o iszmoksit. Mok- 
slaine randasi ant 31mos ir Dee 
ring ui. ruimas lOtas. Atidary
ta kas vakaras.

— Melrose Purk, III. lietuviai 
patys pradėjo rinktie paraszus 
dėl gavimo no miesto vakarines 
sau mokslaines. Teip rodosi, kad 
netrukus surinks atsakanty skait
liu ir gaus sau mekytojy.

— Ant Nauju Metu visi musu 
skaitytojai gaus pu gera Kalen
dorių dovanu, nepakahinama 
ant sienos, bet knygeliu su vi
sokioms szventems ir kitais gra
žiais apraszlmais. Tik tie negaus, 
kurie bus skolingi. Kalendorius 
jau yra darba.

— Su pereitu panedeliu atpigo 
ant $5 laivakortes (szifkorteb) 
isz Amerikos in Europa. Tos ku
rios pirmiau kasztavo po $32, 
dabar jau tik po $27. Jeigu kas 
turite važiuotie in Europa, tai 
pasiskubikit pakol pigios.

— Szioms dienoms “Dr te Si
mano Daukanto” upsteliavo 150 
auksiniu ženkleliu dėl savo sąna
riu. Ženkleliai bus padaryti isz 
10-karatu aukso, bus su paveik
slu Simano Daukanto, paraszu 
draugystes, su skaitlium metu, 
kuriuose ta draugyste yra uždėta 
ir su plunksna,kaipo ženklu mok
sliškos draugystes.

— Naktije isz nedėlios ant pa
nedelio inejo lauferis in gyveni
mą K. Povera, 81 Morgan st. ir 
nuejas in bedrumas, nekeldamas 
mieganti Povera nei jo paezios, 
jieszkojo tiktai pinigu keszeniuose 
kur rado tiktai $2. Nusigandęs, 
nežinia ko, iszejo ir prie duriu pa

žmonis prie važevimu in tolimus 
krasztus, kurie uždirbdavo pirk
dami labai pigei vargdieniu tur
tus, parduodant szipkorias, o wi 
sur plesze ir apgaudinėjo. Žinojo 
jie gerai, jogei daug isz tu žmo
nių padarys nelaimingais, jogei a- 
nuos pražudis,jogei daugybe grei
tai pabeiks gy vybia(kaip tai Bra
zilijoje buvo). O vienok ar nors 
pamislijo ape ta. Jeigu teip daro 
tie, kurie sawia vadina mokytais 
iszmintingais, geiadejuis ir tt., 
tai ka norutie no tu,kurie būdami 
be mokslo, o yra tiktai prigeria 
dvasios žmonių tiktai jieszkan- 
cziu dolieriu.

Teisybe, kad dabar neparduo
da nigeriu Afrikoje, bet ar Euro
pos kolionistai permaine savo 
būda? Ar nigeris tenai yra ly
gei paguodotas? Ne. Nigeris vis 
da yra tenai laikomas už koky 
bjauru sutvėrimą. Geriausu paliu- 
dyjimu yra barbariszkas apsejimas 
Europos kolionistu su nigeriais. 
Bet sugrinzkime in Europa. Terp 
nekuriu Anglijos bagoeziu, kurie 
tankei lanko Afrika,yra dabar ma
da,kad iszejaAfiikoje žvejotje už- 
inusza nigerius ir kartu su kitais ’ 
dalykais parveža in Anglija, o 
kaulus gaivu užmusztu 
pakabina ant. sienų. Klausimas 
cze. koks yra skyrus terp to
kiu ponu ir terp raudonskuriu, 
laukiniu indijonu, kurie galvas 
savo neprietejiu padėdavo netoli 
sawo namu. Todėl toki ponai yra 
daug nedoresni už laukinius, nes 
tur mokslą, o vienok in žvėris 
virsta. O cze Suvienitose Wal- 
stijose ar teisingu budu hznaiki- 
no tokia daugybia indijonu? O 
pietinėje pusėje Suvienitu VVal
stiju ir dabar ar teisingai apseina 
su nigeriais?

Negalim kitaip iszaiszkintie 
sau dabartiny apsireiszkima gyve
nimo niekuriu žmonių, kaip tik
tai iszdikumu ir žveriszkumu. Ar 
ne yra tai žveriszkumas su užga- 
nedinimu žiuretie ant musztines 
buliu, arba gaidžiu, arba szunu ir 
tt. Negal kitaip būtie, kaip tiktai 
kraugeriszki instinktai tokiu žmo
nių padaro, kad toks žmogus su 
užganedimmu gal žiūrėti ant to, 
kaip vienas pauksztis sudrasko 
kita, arba kaip vienas koks nors 
gyvulis drasko kita ir tt.

Isztvirkimas, kuriuom atsižem- 
klina dįusu laikas, apsireiszkia 
mažiausiuose dalyku?e szio gyve
nimo, kurie atskirtai imant yra 
mažos vertes, abelnai imant, tu
rėsima paveiksią baisaus isztvir- 
kimo. Brisi veizėkime kas deda
si ant balių, teatru, namuose tė
vu ir po akiu tėvu, pasakysime, 
jogei visuomene labai žemai nu
puolė, jogei negerai darosi terp 
visuomenes. Jau daug mokytu 
žmonių, o i puti ilgai psychologu 
užtėmi jo, jogei žmogus materiali
stą, žmogus, kurs gyvena tiktai 
dėl dolierio, jieszko užganedinimo 
savo noru žvėriškuose pajauti- 
muse ir su užganedinimu nor žiu
retie kankinimu.Kaip nekurie cie
soriai Rymo su užganedinimu žiu
rėjo ant kankinimu krikt-ezioniu/ 
Ar dabar mes neturim tukstan- 
cziu tokiu atsilikimu? Ar kasdie
nines žmogžudystes, labai tankei 
papilditos be jokio aiszkei paskir
to mierio neužtikrina mus ape 
žveriszkuma instinktu žmonių? Ar 
k isdienineme gyvenime nesutin
kam tikra žmouiszkame kūne. 
Surinkime visus apgavikus, ple- 
szikus, visokius agentus, ubelnai 
tuos visus.kurie visokiais pragu
mais teisingais ir neteisingais rū
pinasi liktai ape surinkimą pini
gu, artasju noras neveda in isz- 
tvirkima ir žveriszkuma? Ar ne
atveda ant to, kad užmirszta ir 
ape meile kriksczioniszka, ir ape 
brolyslia, ir ape teisybių, bile lik
tai gauti pinigu, bile pehiylie.

Pajieszkau savo susiedo Sta
nislovo Labanauskio paeinanezio 
isz Kauno gub. Raseinių pavieto, 
Nemakszcziu miestelio, pirma 
buvo Machnnojui, o dabar ne
žinau kur tebesiranda, tai jeigu 
kas žinotu ape jy, arba jisai pats 
teiksis duotie žinia ant tokio ad
reso.

Peter Armoszka 
Roxbuiy Fails, Conn.



LIETUVA.

’ APE
Senoies Lietuvos Pylis.
(Perspaudinta isz rasztu Daktro 

J. Basanavicziaus.)

traszkuncziomis giriomis apžėlu
si. Musu prabocziai, isz tisą i sa
kant, buvo girininkai; givenda- 
dami daugiaašei paupeis ir pau
peliais, arba trakinuose kalnuo
tosios dalies Lietuvos, jie ir

—o—
Tas pylimas laukuos, ka no amžių niukso, 
Kryžius apsenęs, k* prie kelio stūkso, 
Kruwa akmenų eukrauU prie Ūko — 
Wis gyvenimą Lietuviu apsako....

Retai kuriam isz mus ne teko 
visame savo gyvenime regetie 
nors syki teip vadinama szendien 
pylekatny; pylkalny; kiti patis 
neregeja, rasi nors girdėjo esant 
musu žemeje tokius kalnus. Ne
vieni kalnai turi szendien toky 
warda; daugumas yra Lietuvoj 
ir kaimu, kurie no žodžio ‘♦pylis*’ 
vardus aptureja k. t. Pylupiai, 
Pylupenai, Pylekalniai. Pylių- 
nai ir t. t. VVienok szendien re
tai kursai žino, kas-tai yra pyle- 
kalnis, kas jy ir dėl kokios prie
žasties supylė. Musu gadynes 
žmones regi juose paminklu pra
ėjusiu ir senei užmirsztu kariu ir 
niusziu; nekuriuose kampuose 
placziosios musu Lietuvos pasa
kojama, jogei szitie pylekalniai 
supilti per Szvedus -arba Žuve- 
dus kariu laike su Lietuva ir 
Lenkais septinioliktame szimt- 
metije. Kiek yra tiesos szitose pa
sakose, toliau paregėsime ir su
prasite galėsime isz žodžiu gar
bingo Lietuvos wyro, vyskupo 
Walanczausko: “Žmonių pasakos 
ape j u pylima per Szvvedus galė
jo isz to kiltie, jog jie (Žuvedai) 

>-ant tu kalnu, kaipo už kitus 
augsztesniu, sargybių pildė ir ste
bėjos, ka darė parauszti Žemai- 
eziai”.

Py Įkalniai arba pylių kalnai 
turi toky varda no to, jog tenai 
ant tu vietų, kur jie szendien 
riogso, senovės gadynėje buvo 
pylis, t. y. tvirtos, apkastos ir a- 
pipyltos vietos dėl apsigynimo 
no neprieteliu. Pagal visu seno
vės raszytoju liudijimą Lietuviai 
deszimtame ir vienuoliktame 
szimtmetije, o da ir paskiau, ne
turėjo seip apgyventu vietų, 
kaip szendien, miestais vadina 
mu. Gyveno jie giriose daugiau- 
sei viensėdžiais, ir pakolei ne
privalė su baisiais neprieteliais 
teriotis, neturėjo nei pylų arba 
ginklu: baisios kares pirmiau su 
Normanais (Žuvedais) ir Mozū
rais, o paskiau su Wokiecziais, 
iszmokino Lietuvius ir pylis sta 

pylis savo steige daugiausei 
paupeis, ne tiktai dėl apgynimo 
cze jau esancziu aprultes gyven
toju, bet ir dėl to, jog buvo daug 
lengviau pyli intaisytie aut upes, 
ežero ar duobos kranto. Tokios 
pylis — szendien pylekalniai — 
guli ar santakoj’ terp dvieju upiu 
kur jodvi in viena kita inteka, 
arba vėl alkūnėse ir vingiuose 
upes, kuri, isz dvieju arba trijų 
pusiu jas apsiaubdama, geriau- 
sei ir smagiausei py liję susirin
kusius senoveje no neprieteliu 
gynė. Jeigu vėl kur randi pyly 
ant daubos ir mažo upelo kranto, 
tai lengvai da ir szendien gali 
užtemytie, jog senoveje užtven
kus ta maža, isz kalnu tekanty, 
uPely galėjai visa dauba sklidi 
nai pripildintie vandenimi. Teip 
senovės Peleniu pyly ant up. Ai
stos daubos kranto intaisitoje, 
szendie gali aiszkiai pamatytie, 
toli no paties pylekalnio, augsz- 
ta ir platu paczioje dauboje sker
sai pylima, kury jau szendien u 
pelis pragraužė, bet kursai seno
veje, sulaikydamas vandeny, 
užplukdydavo visa dauba. Tokiu 
tad budu ir vanduo musu upiu: 
Nemuno, Szeszupes, Dubiosios ir 
kitu, nedaleisdamas musu neprie- 
telu' arti prie pylų ir gilyn in mu
su žemia, gelbėjo musu seneliams 
su Kryžiokais kariautie ir leng
vino ju per virsz sunku karei- 
viszka darbu.... Kitos pylis 
riogsojo ant virszaus augsztu 
kalnu; tokius pylekalnius da 
szendien galt regetie senovės 
Naujojoj Pyleje, dabar Ruda 
mina vadinamoje, Klebiszkije 
ir t. t. Szitu pyilu volai su
pyki apskricziai ant vinzaus 
smailu kalnu, ir tik isz vienos, 
arba isz dvieju pusiu galima da 
ir szendie užtėmi t i senovės du
riu vietas. Wel jeigu rekejo py- 
ly taisytie ant pailgo kalno, vo
lą supyldavo tik skersai kalno 
nugara, ir atidalindavo tik ge- 
ra sklypą prie paties galo kalny 
no. Tokius pylekalnius galima 
szendien matytie Kaupiszkiuose, 
Naujienelej ir kitur.

Koki tai turėjo būtie augszti 
pylimai ir volai tu pylių, kurios
riogsojo ant upiu krantu bei aug
sztu kalnu, isz to galima da szen
dien suprastie, jog jie dabar, pra
ėjus jau kokiems szesziems azim- 
tams metu, da yra toki status ir 
augszti, jog szendien ne lengva 
ant ju užliptie, nors jau visokio 
mis žolėmis ir visokiais krūmais 
apželta.... Augsztis nekuriu py
lekalniu da szendien per 30—50 
pėdu laiko! Nekurios senovės di
deles pyles — kaip Peleniu — y- 
ra szitaipos intaisytos: Ant dau
bos kranto riogso augszcziausias 
pailgas pylimas, o tarpe jo ir pa
ežiu daubos krasztu liekti ligų 
mos plotas in du szimtu pėdu il
gio ir kone tiek pioezio; ant pa 
ties kraszto daubos kranto tense- 
81 žemesnis, in suomeny augsz- 
czio, volas ir ape szimta penkias 
deszimts pėdu. Isz tolo, beveik 
in varsnas no didžiojo volo, yra 
in stuomecy augszczio volas ir 
i n keturis szimtus penkesdeszimts 
pėdu ilgio. Tarpe szitu dvieju 
volu yra teipgi dideles lygumos 
olotas, ant kurios senoveje, rasi 
buvo pastatytos medines trobos, 
kuriose sargyba gyveno.

Gilioje senoveje musu prose
niai nepažinojo plytų ir plytiniu 
tnuru, todėl wiU geniausiųjų py
lių volai yra supilti isz žemiu, 
ir apipilti žemėmis. Isz lauko 
volus tuos aptepdavo storai mo 
Ii u, o paskui ta molio pluta ap- 
~de«indawo, apkraudami malko
mis visa volo szona. Aht tokio 
aptepto moliu, apdeginto, sta
taus ir slidaus kalno nei jokiu bū
dą neinmanydavo neprietelius 
užliptie isz lauko ir in vidų pylios 
insi veržliu, ypacz geležiniais 
szarvaie apsiredias.; proseniams

tytie ir jose apsigynimo jieszko- 
tie. “Pyle” arba “pylis” paeina 
no žodžio “pyllie”, ir kas nors 
wiena syk matias pylekalny, tas 
gerui numanytie ir persiliudytie 
galėjo, jog tas kalnas aiszkiai su
piltas, arba apipyltas yra. Gre- 
kai ir Rymionai tokias pat tvirty- 
nias vadino “polis”; kursai var
das susiriszias yra su musu žo
džiu “pylų, pyltie”, ir kyla isz 
tos žilosios gadynes, kuomet mu
su tauta ir augszcziau paminėtos 
gimines artymoje kaiminysteje 
Arijoj, senoje visu musu tevisz- 
keje, da Azijoje gyveno. Grai- 
kiszkoji Atėnuose “Akropldis ’, 
lietuviszkai iszguldant asztri ar
ba smaila pylis, no to, mat teip 
vadinosi, jog buvo su py I ta ji 
ant augsztos, smailos ir labai sta- 
czius uolos, lyginai teip kaip dau 
gumas ir musu pylių supylta bu
vo ant augsztu pakriauszuotu 
kalnu, ant kuriu ne lengva tu 
rejo būtie neprieteliams užkoptie.

Apvažinejia daugel užsiliku
siu iki szendien pylekalniu seno 
ves Užgiriniame Trake ir isz 
urti in juos prisižiūrėjus, nebu
vo galima ne užtemytie, kokiu 
buriu ir kokiose vietose jos in- 
&isytos tapo. VVisostos vietos, 
kur szendien niukso musu pyle 
kalniai, labai yra gražios ir kiek
vienam patinkamos, tarytum mu
su garbingi proseniai tycze dėl 
akies grožio jas dėl pylių iszsi- 
rinkia. VV’isos jos randasi ar ant 
augsztu upes krantu, daubu ir 
duoburiu, arba vėl ant augsztu 
kalnu,ant kuru szendien užkopiąs 
gali apžvelgtie didely plota mu
su brangios žemes visokiais ja
vais žaliuojanti, o senoveje — 

wel musu buvo labai smagu, ui 
wolu pasislėpus gintis Jr szaudy- 
tie in neprietelius. Da ir musu 
laike ant kėlu pylekalniu — ypa
tingai La k i nsk uos — uisi Ii ko ne
kurtose vietose tokios molio pi u-
tos slidžios ir kietesnes už akme
ny.... Kitose pylese vietoj vo
lu, arba ir in paežius volus, in- 
leisdavo statinius, t. y. inleisda- 
vo gilei in žemia ir sustatydavo 
vienus pagal kitus augsztus ar 
žuolu kamienus; virszutinis ga
las juju turėjo būtie smailyn nu- 
ta rz v tu s o augsztumas ju in 20— 
30 pėdu laiie. Iszardytie ir isz- 
grautie szituos statinius sunku 
buwo, ir ingrebtie su jais pyly bu
vo ne lengva. Szendien da gali 
rastie vietomis puvėsius szitu 
statiniu voluose pylekalniu. 
Mums patiems neteko matytie, 
bet senovės raszytojai liudyja, jo
gei ape tūlas pylis iszkastos bu
vusios dideliai gilios ir placzios 
grabes, vandeniu sklidinos, o ku
riais pereitie teipogi buvia sunku. 
Nekurtose pylese, kaip patys Kry
žioku rasztinykai pasakoja, bu
vusios augsztos medines trobos 
ir augszti boksztai (tumiai, ko- 
ryczios), isz kuriu Lietuviai in 
VVokieczius szaudindavo. Priesz 
musu gadynes armotas, tokios se
novės tvirtos pylis nieko negi- 
liuotu; bet penkiems ar szesziems 
szimtmecziains atgalios, kuomet 
musu proseniai, o ir patys Wo- 
kiecziai, szaudyklemis isz lanku 
ir kilpyniu szaude, jos labai ge
rai apgintie galėjo no neprietę- 
liti. Ta n k ei patys Lietuviai, re
gėdami pyly no Wokiecziu ne- 
aplaikysia, sudegindavo ja, i- 
dant ji "VVokiecziams nepatektu. 
Todėl labai tankei atsitinka skai
tyti e senovės metraszcziuose 
(kronikose), jog tūloji pylis, ke
lis syk sudeginta ir iszgriauta, 
vėl pridurmai trumpame laike at
naujinta ir atstatyta tapus. Ir ne 
yra kastebėtis: persigabenimui ir 
prirengimui reikalingos medegos 
tuomet daug laiko nereikejo, nes 
medžiais, glebiais neapkabinami 
cze jau ant vietos prie paezios py- 
lies in padanges ramstėsi, odarbi- 
nyku visuomet buvo per viražu: 
nes kaip h nosy be savo tevisz- 
kes, savo tikyba ir prigimta kai 
ba apgintie no Wokieczu; Lenku 
buvo dėl musu proseniu dalykas 
szventas teip ir pylis strunyh ir 
prie ju instatyino dirbti ėjo kiek-
vienas— senas ir jaunas — su di
džiausiu noru, ir isz viso pavie
to. Dar ir dabar pasakojama, jog 
tulosios pybs volui rieszkuczio 
mis, arba kepurėmis supylstyti ir 
suneszioli, arba vėl jog viena 
nakezia tūloji pylis bm pylstyta ir 
intaisyta tapus! Ar musu laike 
tenka nors kur Lietuvoj’ pamaty 
tie tarp žmonių vienybia, tokia te- 
viszkes meilia, kaip senoveje?....

(Toliaus bus.)

Lenkai Lietuvvius guodė
ja.

Paskutineme numeryje “Zgo- 
dos” pasirodė ir lietuvituviszkas 
Miraip^ms, užsiimantis lietuviezku 
klausimu. Matote, broliai mieli, 
kolei mes miegejome, tai nei len
kams ape mus nerūpėjo, tada jie 
sakydavo “kad jeigu lietu vys 
nori ape ka dasižinotie, tai tegul 
iszsimokina lenkiszkai, tai dasis- 
kaitys, o kaip lenkiszkai nemoka 
tai tuszczejo tokio chamo”. O da
bar, kada jau pradėjome patys 
darbuotis ant savos dirvos, tai 
jau tr lenkai mus pažino, ir jau 
bruka mums in rankas,ne lenki-z- 
kus, bet lietuviszkus straipsnius 
ir jau nesako, kad lietuviszka 
kalba yru pagoni-zka, bet pripa
žysta ja už tokia gera, kaip ir ki
tas kalbas.

Ūžt »i garbe mumis broliai lie 
tuviai, kurie sulygsziolei iszlai- 
keme sa"O lietuviszka kalba—ta 
turtą brangiausia, kuri jau, ne 
tik pas mus, bet ir pas svetini 
tauezius pareina in savo verda; 
užt»i-mylėkime ja ir niekad jos 
neapleiskime ir mokykime savo 
vaikelius lietuviszkai kalbetio, o 
kada ji terp mus bus gerai, tada 
prasiplatinus, tada ir visi, ne tik 
lenkai, liet ir kiti svetimtaueziai 
jos mokysis. Tokiu tiktai budu 
praplatysime lietuvystia ir pa
kelsime savovarda.

Žinios visokios.

t Mt-Carmel, Pa. lietuviszka 
parapija ketina grejytie f ai ra 
priesz Kalėdas.

t Philadelphijoje prasidės f ai- 
ras lietuviszkdje parapijoje pra
džioje Lapkriczio.

t Shenandouh, Pa. duodasi 
girdetie, kad tenai visos angle- 
kasyklos ketina pradėtie dirbt 
kas dien itztisai.

t Pittsburg’e Pa., mirė 15 me 
tu kokis Toommey, kaip danesza 
laikraszcziai no didelio rukimo 
cigaru.

t Norris III. sustreikavo wisi 
darbinykai kurie dirba mainose. 
Jie nori pakėlimo mokesties.

t Mahanoy City, Pa, 6 Spaliu 
buwo pasz ventinimas varpo. 
Ant kurio paszventinimo, kaip 
danesza Garsas, susirinko dau
gy be žmonių.

t Cleveland, O. Sugriuvo vie
nas geležinis fabrikas. Keturis 
darbi nykus su v i su užmusze, o 
asztuonis sužeidė.

t Pagal maskoliszku urediszku 
laikraszcziu per keturiolika pas
kutiniu dienu vienoje Wolinios 
red. susirgo ant koleros 4,429, 
isz tu 1701 mirė.

t Mieste Baku-ant Kaukazo, 
perkūnija uždegė keletą boksztu, 
traukeneziu gazu isz žemes. Kar
tu su boksztais sudege ir keletas 
darbinyku, kurie nesuspėjo isz- 
begtie.

t Isz La Šalie, UI. raszo, kad 
tenai darbai prie anglių eina ga
na gerai ir kiekvienas darbiny- 
kas greitai darbu gaunu.

t Buffalo. N. Y. darbinykai. 
kurie dirba prie iszliodavimo 
“boatu”, uždirba ant menesio po 
130. Bet ne visi tenai darbu gau
na.

t VVorcester, Msss. 20 diena 
Spaliu, tai yra rytoj, ketina būt 
paszventinimas tenyksztes lietu- 
viszkos bažnyczios, kuri yra jau 
baigema-

| Isz Bulgarijos atvaževo in 
Maskolija pulkaunikas Urdziev, 
kurs yra atsiustas in maskolija 
dėl pirkimo keleto szimtu ar
kliu, atsakaneziu dėl Bulgarijos 
arlilerius.

t Netoli kraszto Meksiko pas
kendo trys garlaiviai du—dideli 
ir vienus mažas. Du dideli gar
laiviai veže keletą szimtu mai- 
nieriu. Wažiavo isz San. Fran- 
cisco, Cal. in Mexiko.

t Danesza isz Nev Yorko, kad 
tenai 6 diena szio menesio nusi- 
nuodžius pati vieno lietuvio W. 
D. Wienok ape toky atsitikima 
nieko daugiau no kitu nėra gir
detie ir per tai daneszimui nesi
nori tiketie.

t Philadelphijos lietuviszka 
“Dr-te D. L. K. Witauto rengia 
atgr.'jytie teatre “Amerika pir
tyje”, Pelnas eis ant insteigimo 
lietuviszko knygyno Philudel- 
>hijoje. Kada grejys nėra da ži

noma.
t Amerikoniszka moksliszka 

komisija, iszsiusta ant Sil»er«jos 
dėl apraszymo Siberijos gelažiti
kėliu, jau pribuvo in miestą 
\Vladivostoka. VVaidžia tmisko- 
liszka prižada jiems palengvin- 
tie iszpildime užduotes.

t Turkijos visomene laike su- 
miszimo apmusze pasiuntinius 
svetimu vieszpatyscziu. Todėl 
dabar reikalauja no Turkijos at- 
n gradijmo. Del pasiuntinio Mas 
kohjos — 200,000 franku. — An
glijos — 10.000 — sekretoriaus 
pasiuntinio Francuz jos 100,000.

t Ketina padarytie da viena 
telegrafą isz Europos in Ameri
ka. Isz miesto Bresto (isz Fran 
cijos) iki Nev Yorkui ir dvi 
szakas in pietinias dalis Amerikos. 
Wiena iii Brazilija, o kita in ko 
ki nors miestą viduriues Ame
rikos.

t Michigan City, Ind. Keturi 
apsūdyti ant smerties norėjo isz- 
begtie isz kalinio. Isz visu tiktai 
du pagavo jau už miesto ir vie
nas szokdams isz augszto ant že
mes iszsilauže koja,

t Mieste Tessalija, Grecijoje, 
mirė dabar vienas kunigas, kurs 
turėjo 120 metu amžiaus. Senelis 
priesz miri teip jau patrotijo po- 
miety, kad neatmindavo, ar 
valgė, ar ne. Teipogi užmirkda
vo ape ta visa, ka jis pirmiaus 
darė, arba sznekejo.

t Maskoliszko kunigai k szczio 
VVladimieriaus pati nuvaževo in 
Hiszpanu žemia, tfplankytie te- 
nykszt a karalienių. Kada tni 
nai stovėjo ant szalinio kelio, 
pavogė daug brangiu daiktu, 
prigulineziu kunigaiksztienei 
Maskolių.

Į Turkija vėl prižada n u bau s- 
tie kallinikus, kurie iszpjove 
daug Armėnu. Geri laikraszcziai 
kaip pirmiaus teip ir dabar abe
joja. Turkija prižada, oneiszpildo, 
Teipogi kas link parmainu įsta
tu Turkijos ir palengvinimo bū
vio Armėnu, Turkija nieko da 
pabaigtinai nepadare.

t Amerikoniszkas garlaivis 
“Parlhhia” su angliais plauke isz 
Liverpoolu i n San Franci sco^ 
400 miiiu no kraszto C.hili sude
ge ant mariu. Wienas isz oficie- 
riu ka ten su 7 matrosais ant lai
vo priplaukė i n miestą Walpa- 
raiso, Chili, o kas pasidarė su ki
tais, tai da nėr žinios.

t Garlaivis vokiszkas “Em-
ma” užpuolė 14 Spalio rytmeti 
ant garlaivio francuziszko “Pači- i 
ficque”, kuris tuojaus paskendo. •
Kartu su garlaiviu paskendo 15 
viru, su kuriais kartu paskendo) 
ir kapitonas garlaivio, Cigarre. Į 
Garlaivis Emma ir tapo dikeziai 
sužeistas. Nekurie laikraszcziai 
dasimislija, kad priežastis nelai
mes buvo nesutikimas vokiecziu 
su franeuzais,

t Stenbenville, O. 14 Spalio.— 
Kokis Stgget, girtuoklis, perszo- 
ve viena jauna ir no visomenes 
paguodota moteriszkia, kuri neat
sitraukė szalin isz kelio, kur ėjo 
girtuoklis Segget. Perszove be 
jokios kitos priežasties,tropidamas 
in szirdi, užmusze ant vietos. 
Taip padaręs pradėjo l.egtie, bet 
žmones, kurie ta mate sulaikė jy
ir jeigu nebutu insimaiszusi po
licija, butu Segget’a užmuszia.

t Danesza isz Hiszpanijos, kad 
m. Kadyks kada ėjo procesija kar
tu su vyskupu, banda anarsistu 
pradėjo rektie ir metitie akriienais 
in kunigus ir in žmonis, kurie 
ėjo kartu su processija. Procesija 
priversta buvo sugryžtie in bai- 
nyczia ir užsidarylie bažiiyczioje. 
Tiktai policija padavė tvarka 
ir suėmė arsziausius vadovus 
anarkistu. VVisomene miesto yra 
baisei inirszusi priesz anarkistus.

t Toledo. O. kokis Majoras 
užpyko ant savo seseres, kad ji 
ant savo varduvių užprasze 
keletą merginu. Norėdama ka | 
bloga padarytie inpyle in kawa 
ape po du szauksztu Aliejaus Kiot 
kurio žmogus iszgerias nedau
giau kaip viena lasza ir tai gau
na labai sunkia liga isz kurios 
gali atsitikti© ir smertis. Todėl 
kiekviena isz tu merginu, kurios 
nors biski iszgere su minėta 
alyva, sunkei susirgo, o Majoras 
tapo aresztavotas.

' J Danesza isz Poquonok, 
Conn. kad tenai vienas lietuvisz 
kas vaikinas Kazimieras F....... .
jau suaugias vyras,, turi teip di
deliai paleista snuky, kad sako, 
net geda no jo visiems tenyksz 
tiems lietuviams. Jis nežiuro ar 
namie, ar svecziuose, ar prie vy
ru ar prie moterių pliauszkia su 
savo burna kaip jautis per bala 
ir tam jo pliauszkimui jokio galo 
nėra. Tenykszcziai lietuviai mel
džia Dievo, kad jam duotu Dva
sia szventa, arba kad jy isz te
nai kur iszvestu szalin.

Kare su girtuoklystiu.

Žinant, kad niekados ne yra per
daug raszy tie ape girtuoklyst iapa- 
talpinam czionai sutrumpinta in- 
talpa tirinejimu daktaro Snell’o 
(D. Viert. f. off. Ges.). Perdide- 
lis gėrimas greitai sutrumpina 
amžių žmogaus, o ilgas vartoji
mas spiruto, alaus, vynu ir kitu 
gėrimu užlaikancziu savije alko- 
goliu (ipatingai gėrimas per
daug), darodidelias permainas kū
ne žmogaus, kuriuos paprastai 
vadinam alkogolizmu. (Teip va
dinasi ligos gaunamos no gerti- 
bes). Pirmiausia apsireiszkimas 
bledingos veikmes alkogolio y- 
ra matomas, kada žmogus iszge- 
res pradeda greieziau ir daugiau 
kaip paprat-t ii szneketie, — judin
tis,—ape sawi daug mislytie arba 
daugiau kaip paprastai yra pa
lenkus in verksmą. Po to ateina 
sumažinimas veikmes dvasisz- 
kos ir fiziszkos. Mislis nesirisza, 
supratime nėr tvarkos; viskas 
maiszosi, tankei ir akise viskas 
kitaip iszrodo, negu teisingai yra, 
galvoje sukasi, ausise duodasi 
girdetie cipimas ir ant galo žmo
gus ne gal suvaldytie net savo 
misliu, nei savo liežuvio, nei fi- 
vo ranku, kojų ir 11. Gyvybe 
dvasios yra teip kaip užrouszta. 
Girias nežino ir nesupranta to vi
so, kas dedasi aplinkuje jy. Prie 
labai didelio gėrimo, da gerent, 
toks žmogus labai lengvai gal nu- 
mirtie. Pagal oprokavimo dakta
ro Sussmilch’o, viename mieste 
Londyn’e no 1686 metu iki 1758 
no perdaug didelio gėrimo ant 
vietos mirė 1175.

Tie kuriu tėvai, arba prabo
cziai miledavo daug gertie, ar
ba kuriu smagenis perleido kokia 
nors liga, iszgeria biski daugiau, 
pasidaro kaip pasiutėliai; viską 
daužo, loužo, kožna užkabina ir 
tankei su savo geriausiais priete- 
liais žveriszkai apseina. Kada 
toks žmogus insiszumis, iszsibars, 
sudauži s ta wisa, kas paklius in 
jo rankas, tvirtai miega, o iszsi- 
miegojas nebeatmena, ka jis pir
miaus darė. Widuriai ir labai 
daug turi nukqntetie; plėvė vidu
riu pereina in padėjimą ilgo užsi
degimo, pasidaro slogos viduriu, 
o paskui ir daugyl>e kitu ligų; 
tas pats darosi ir su žarnoms.Kepe
nys ir daug tur nukentetie ir tan
kei isz tos priežasties pasidaro di
deles permainos plakime gisluse 
kraujo, patrotijimas noro prie 
valgio ir tt. Weiksme girtybes 
sutrauk daug ligų gerkles, 
ploucziu ir szirdies. Szirdis 
prinevalita yra prie sunkiaus 
darbo, daeina tankei prie to
kio baisaus padėjimo, kad žmogui 
nieko kito neprivalo bijotie, kaip 
tiktai netikėtos smerties. Gislos 
kraujeneszenczios pasidaro kietos, 
o kada jau tas pasidarys, privalo 
žmogui labai bijotie. Pridėkim da 
ligas: inkstą, putminis, dusuly* 
patrotijima noro prie valgio, vė
mimas, daug ligų szirdiesir skuros, 
garsus raudonos nosies, girtuo
klio ar neparodo, jogei jo neszioto- 
jas yra miletojas girtybes. Daug 
žmonių pasakoja: “Daug geriau, 
o vienok esu sveikas”. Reik at
mintie, kad pasekmes girtybes 
labai tankei ne tuojaus apsirei- 
szke, tankei pareina daug laiko 
pakol pasirodis liga, vedanti 
žmogų i n grabą.

Todėl ne yra divinas daiktas, 
kad nekurios vieszpatystes prade
da kariautie su girtybia. Szvecija, 
Norvegija, teipogi ir Szveicarija 
paskyreliifonbucziusdel girtuokliu 
In tokius ligonbuezius Irus siusti 
t ie visi, kuriuos valdžia pripažins 
už girtuoklius ir tie, kurie patis 
uores nusikratytie ta biuru pripra
timą. Tokius ligonbuezius ketina 
darytie ir Austrija, reik phpažintie 
kad nei viena liga tiek žmonių 
ne invaro in grabą, kiek girtybe; 
nei viena nelaime nepadare tiek 
nelaimingu, kiek girtybe.

t^~ Užsira^zykit “Lietuve” ir 
užsimokekit |2 isz virazaus už 
visa meta, o gausite puikia lietu 
wiszka sapnu knygelis dovanu.

t j j;
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| Keletą dienu i 
Cravfordsville, Ind. 84 vietų Sa- 
muel Richards pamate tenai 70m. 
Morta Heath ir tuojaus teip insi- 
mylejo,kad iki vakarui susitarė ir 
parženklina diena dėl szliubo. Po 
keliu dienu tapo atlikta veseliiu 

j$ Netoli miesto Mexiko, Alio- 
sztoriuje Guadelupa,l3 Spalio at- 
siprovinejo su labai didelis isz

at<ral, mieste | Wagis K. Ssimaitis yra mažo au- 
84 vietų Sa- juodai* plaukais, wįsas

paveikslo Metinos bzv. Pribuvo 
37 arcivyskupų ir vyskupu. Ka
rūna yra padaryta isz gryno aukso, 
apdaryta brangiais akmenais — ir 
yra verta $30,000. Istorijoje to 
paveikslo randame, kad tas pa
veikslas stebuklingai tapo atma- 
lievotasant skuros, kuri pirmiaus 
buvo vartojema, kaip paprastas 

' kasdieninis drabužis biednu indijo 
no, bet jau priėmusio szv.kat. ti
kėjimą. Tas paveikslas jau yra 
žinomas kaipo stebuklingas no 
1531 metu.

juodbruvis ir rauplėta*. ženklai 
ant burnos margi, viena ranka 
110 virszaus su baltoms plet , 
motns, (nudeginta no parako 
aiiglekasyklose); ūsai reti ir vie
nas ūsas didesnis, Jis paeina isz 
Kauno reti., Sziauliu pavieto, 
Ž įgares parapijos. \\ ieni metai ir 
8 menesei Amerike.

J. Szedbaras
641 S. Canal str., Chicago, III.

Preke Pinigu
i Rublis in Rosija................. 53jc

Marke in Prusus................ 24|c
Guldenai in Austrija.........40Jc
Frau kos in Franci ja.............20c

Užmokėjo už “Lietuva“
P. Linge Marble HUI........ i
J. Udinskis New Castle.... 
W. Alis Gurne.................. e
G. Butitis Thompson vi 1 le.. 
A. Rudzeviczius Nevark.. 
P. Ardickis Adelaide..........
P. Kratavicze Nev Leban.. 
J. Adams Stoughton.........
J. Ose vieži us Mahinoy Ct.. 
J. Mažeika St. Louis..........
W. Czivinskas S. Chicago.. 
J.VV. Gagznos Hesperia.. .. 
Ig. Grieszius Union City... 
J. Czesna Amesbury...........
N. Olszinskas Cleveland.,..
J. Adomaitis.......... “..........
A.Tluczynskas Three Rivers
K. Karpaviczius Northampt.
J. Sutkaitis Coaldale..........
A. Pe’rauskas Westville...
St. Poceviczius Chicago.. . 
J. Jauksztys..............“.......
J. Ramonas................“.......
K. Kunca..................“.......
B. Žolynas Baltini ore..........
J. Deleviczius.. “..............
J. Byla..............“...............

$2.<<o 
1.00 

i 2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
3.oo 
2.oo 
lj<'0 
2.oo 
2.oo 

i l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
2.co 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

4ukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineia ir kitokels križeis, iszaodyta bal- 
C*<iausai*kauleleis, visaip zatatito*. 3.50 ir *4.00 

Aukso Altorių* arba Szaltiui* dangiszku 
skarbu. apdaryta drūtai skuroje. zalaty- 
tai* krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis •• “ “

Apdaryta szagrine “ " 00
Baisas Baiaa-ieies dldžiauses ir pulki*ureme 

apdare, balcziausets kaulėtais 
iszauksuotals kryželi po *8J»ir3J0

Balsas Balandėlės arba Maža* Szaltinelis 
Balsis Balaudetas Krisztoiiais 
Balsas Balandėlės szagrine “
Halsas Balandėlės su Offictum Parwum 
Garbe Dievui ant aukaztybes, skuroje. »P 

kaustyta ir su kabe 
lazganingi dūmojimai ape sopulu* szv.

Marijos Panos 
Meno si». Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanczius amžinas 
F.ažaucziu* ir draugyste 
Ražanozus amžinas ir su stacijoms 
Sruuksmas balaudetas 
Stebuklai Dievo szv, Sakramente 
)enas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 
. 11 ta romi “ “ “ *1.60
Jenas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

styta* irau kebe “ *1-60
Szlowiunnas szw. Panos Marijos per mena-

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 2^. 
Taje m n y ežio* Gyvojo Ražaneziaus 
160 psalmu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kanticzku „ n
Kanticzkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos.
Brostwos “ “
Draugija dėl dusziu 
Evanuelijo*, drauge lietuviszka i ir lenkiu

ką ant kokuos nodelo* irszveutes 
Ftlotea arba kela* in maldinga givenlma 
Garsas ape baisibi* sūdo Dievo ”
Gydyklos n<> baimes *merties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokouas sz.

Franciszkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo 
Gyvenimas szvento Benedikta 
Q > venlmas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant J ožuo* dieno* 1 itldalAj Lzrtvn* rw%

iku Bainyozios, *1.00
ir naujo istatimo su abrozeieis 15c 

it sutvėrimo _

no

75c
12.50 

1.50 
I.00

» 1-fiO

$:uo
Geriausia laikro

dėlis ir lenciugelis 
prie darbo.

Priaiusk *zy ap
garsini m a ir aawo 
adresa, o prisiusi
me laikrodėly ant 
jusu expresso. Jei 
tinka, užmokėsi 
63.40. o© dau
giau ir ne mažiau.

G varau tavoj ame 
kad teisingai laika 
rodo, jeigu ne, su
grąžysime visus pi 
nigus.

Ar gavai musu 
katdlioga laikrodė
liu, lenciugeliu,

harmonikų, skripku ir visokiu kitu dai
ktu? jeigu ne. atraszyk, o bus prisiųstas. 

Adresawokit teip:
KELPSCH, NOREIKOJ CO., 

CHICAGO, ILL.

90c
30c
50c
iŠ 356 W. 12lh St.

30c
40c

15c

75c
75c.
75c

0.6c 
iOo

75c 
50c 
25c 

25c.

20c.
50c 
IOo 
20c

fifte

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko, 

3357 Fjak St. CHICAGO.

Užlaikau geriausius garimus. kaipo tai; szalta 
Alp, seniausia Degtini*. Vyną. Likierius ir kve- 
penezius Cigaru*. Ui po g i ir Blljarda uel zabovo*.

Užpraazau wi*ua lietuvio* alsilankytie.

Kasp. Majauskas. (15—12).

Pnikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovers str.

Viskas yra czysta, gerymai wl*oki pirmos kla
ses, o žmones i«z dus žios prieteltszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems vaiandel* taiko 
alsilankytie pas savo brolus lietuvius, o bu*itia 
kograilgusei priimti. Teipogi Ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduoti? kaipo 
ta geriausia Ir in tikra lietuviszka užeiga

Didele Lietuwiszka
KRIAUCZWieTe

Juozo Grigaliaus,
720 N. Ashland av., Chicago, III.

DarbM •in* Uxti**i, wt**d* dirba in 20 
■iuwju. Gera* lietuvy*. wyraa nr mergi
na krtnueziu*. *tkelUwi*a in Chicago, vi 
•ad* pa* mane galidarba gauti*.

J. Grigalius.

MAI DBZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktika woja visuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Rando! ph SL
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

o SPAUDOSISZEJO isz po srAUL _ _
NAUJAUSIS LJETDW1SZKAS

SAPNINTKAS
Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 

svetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka
S U 310 A I S z K 1 U A B R 0 Z E L I U.

Geri a us e i iszguido visokius sapnus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali Teipogi apraszo planieUs ir paslaptis, kokias se

novės žmones vartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 50c.

«• apdaryto ... 75e.

Kas užsiraszo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka ui ja <k 
dolieriu isz wirszaus, gauna szy

SAPNINYKA DOVANU.
Pinigus galite siustie registrąwotose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziant mažiau kaip viena doliery, galite prisius- 
lie pacztinemis 2-centinemis arba l-centinemis markėmis.

Siųsdami pinigus visada uždekite szitoky adresa:

p. Olszewskis,
954 33rd st. CHICAGO, ILL.

Balius! Balius!
Subatoje, 26 Spaliu czekiszko- 

je saleje, po numeriu 32 ir 24 
Emma ir arti Noble ui. “Dr-te 
Didžio Lietuvos Kunigaikszczio 
Gedemino” turės savo penkta 
metiny baliu, ant kurio grajys 
puiki lietuviszka muzika bus 
daugybe jaunimo, szokiai ir kitos 
gražios zabovos. Szirdi liga i už- 
praszo visus lietuvius ir lietu- 
vaitias alsilankytie.

Su guodone Komitetas.

Balius! Balius!
Brooklyne naujoji parapija Sz. 

Marijos Panos rengia didely baliu. 
kuris bus subatoje, 26 d. Spaliu, 
saleje po nr. 93 Grand st. Prasi
dės 7 adyna vakare ir trauksis 
per visa nakty. Jnženga vyro su 
moteria tiktai 25 centai. Grajys 
tikra lietuviszku muzika ir bus 

, gražiausia lietuviszkas pasilinks
minimas. Po baliui bus parapijos 
mitingas, ant kurio bus aprokuo- 
ta nauda baliaus ir nutarimas ape 
pirkimą lietuviszkos bažnyežios. 
Wisi geri Lietuviai ir Lietuvai
tes szirdi ilgai yra užpraszomi at 
silankytie dėl labo musu jaunos 
parapijos. Komitetas. (19-10

Pajieszkojimai pi k turte j 11.
Sąnaris Dr les “S. Dauk.”, Jo

nas Szedbaras, danesza, kad 1 
diena Spaliu ape 3 ad. po pietų, 
kokis Kazimieras Szimaitis, bū
vius sykiu su jnom ant burdo pas 
Juozapa Blauža, po nr. 641 S. 
Canai str., Chicagoje, pavogė no 
jo 76 dolierius pinigais ir aukai- 
ny laikrodėly 78 dolieriu verta 
ir pats pranyko be pedsukio. 
Delio brolis Szedbaras praszo vi
su Lietuviu, jeigu kur jis pasi
suks, danesztie ape ta vagy, ar
ba paduotie policijai, o gaus už 
tai gera nagrada.— Laikrodėlio 
viduriai buvo su paraszu “Co- 
lunibia”; ant to laikrodėlio buvo 
iszdirbtos wokiszkos literos—an» 
viršutinio lukszto litera “B" 
ant užpakalines puses ant widuri 
nio lukszto literos “J” ir “Sz.”—

4 didele* knygos, kožna po 
.stori!* Kataliku Bainyozios, 
.’tarij* seno i: —-
i» .'n.a seno Istatimo no pai 

pa*aui<** iki užgimimo Krist ūso 
Ištari,* szventa *eno ir naujo įstatymo 

sutwer.*no svieto iki amerti Kristuso 
Ka« yra grtakas’ labai naudinga knyrele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczin vieszpalies Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietu viszkos miszlos su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Moksras kataliku, “
Pamokslai ape suda Dievo *' 
Pamokslai ant didžiu tu metiniu 

ir didžiosios nedelos
Pekla arba amžinas pragasas
Perspėjimas ape *zwenta tikėjimą 
Perkrauna* s ūmia n t Jo* 
Pri*igat*wojimasant smerezio 
Raktas in dangų M
Trumpos Katekizmo* pagal kunige Plla- 

kauskio < “ “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos išžiota isz 
Jrnygu kuu. K. Antonevicziaua. 
Vaclovas in dangų “ 
Vartai dangaus M
Vadovasaplankaucziu kanezios Wisszp*tie« 
Jezuso Kn*tu*o “ 15
Kasdienines Maldos “ 5c

Knygos mokslyazkos.
AKYVI aPSIRBISZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet lu gerai nesupran
ti; *u 7 abrozelials. Naudingiause kny- 
Sele aut *wieto dėl dasižinojimo isz ko 

arosl žaibai, gnau-ma,’- lietu* ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko Jie laikosi.

Preke.... .................................
Etnoliogis/.kos smulkmenos 
Naujas Leme n torius lietuviszkas 
8pa**bas greito i*zsimokinimo angeiskos kai 

bos ne apdaryta* “ " C
o apdaryta* “ ‘ * I

Istorija Europon su mapom*
Ka darytie. kad butume sveiku ir ilgai gyventu- 
m-............... .........................................................
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 *
Lietuvi*zki Rasztai ir Rasztinykal 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 
Lementurius Lietuviszkas su petertais. 

kotekirmais ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per savęs pranto'- 
tie asz*'tie dėl nemolcancztu 

Pilnas szimtmetlnis kalendorius su plane
tomis 

Codyna* ’-*turk*e kalbose: lietuvįszkai 
latviBzkai. lenkiszkai, ir ruskal, y- 
ra ' nau*e knyga drl norineziu iss- 
moktie lenkiszkos, niskos arba la- 
tviszko* kalbos

.venoziu

16c 
i 5c 
15c 
15c

80c 
10c 
40c 
16c 
15c

50c 
75c 
10c 
20c 
40c 
15c

15

10 
40c 
15c

. .30c 
25c 
10c 

1
*1.00 
* 1.25

60

10c.
15c

60c.
10c

10c

IOo
16c.

*2.00

Knygos istoriszkos, swietlsz- 
kos, pasakų ir giesmių.

NAUJAUSIS LTRTUWISZKA8 8APNINYKA8, 
surinkta* i*z daugel svetimtautis? k u sapnl- 
n»ku ir »rėdyta t pagal tikra Pfersisrkai 
Eglptiazka sapnlnyka.—*u ŠIO alszkiu abn>- 
zeiiu,— su apraszymu planetų ir pa-lapozlu 
kokias senove* im«nes vartojo dėl nuspeji- 
moatcltes.—Germinei iszguldo visokiu* 
sapnus, koki tik imogui prlsapnuot gali.
Prvke............................................................ 50c
Apdarytu............ ........................................75c

Tahnuda* Aidu -• *' lOc
Valku knyge)- su abroaelaU w 30c
^tponas bei Žipone tSc
Visokį abroz-delei in knygas 5c
Abrozas Gede m i n o. Lietuvos kuniraiksz

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puota priesz jy ant kėlu 30c

Abrozas "Kražių skerdynes perstata kaip 
muskohai pjovė lietuvius prie bainy- 
czios Kražių mdtuoee 189*. Ganstinai dl
Heli*. Preke „ 50c

o su prisiuutimu „ m>-

1000 ŽMONIŲ
Daro Didelius Pinigus 

Pardavinėdami musu ta 
voru*. K*s pri*iu* *awo 
pilna varda ir adresa. 
gau* no mus, ta-veik ur 
dyka, pakely su sekan- 
eziaii dnik'ais: 1 gera 
wvri«zka laikrodėly au- 
sukia užsu am*.kurs ge
rai laika rodo, luksz'ai 
Jo padirbti isz tikro pru- 
*i*zko "idabro. auksuoti 
14-karatu auksu, gražiai 
’<zkwietku«>ti. gw*r*n- 
notas ant 10 metu. Ta- 
■ ikr <deli* i-zrudo k ip 
10laikrodėli*, kury ga 
t parduot kožnsmc 1*1- 
-už*15; I 14-kar. suk
iota lenciūge,y ir kom- 
»>a; I i»lunk*n*. alave 

y ir peily; 1 manu putu 
ypk>a.l angliszko pli- - 
lob-ttv*. j puikia de- 
žiukia d l bnežiuku; 1 
žvvtganczia Javos <l«i- 
inento toigpria in mar*z- 
kinius. Tuo* wImi*daik
tu* prisiusime'Jum* per 
expresa viename pa e- 
lyje dėl n- ržiurejimo Jei 
dabn*. užmokėkite aire nru Jum- tir u»i*t*i pa*ilabo*, utmok^kite aire* 

tni am expre*o M 96 ir daiktai bu« jus Jeigu 
jum* i>er toli yra m t-zpre-a t-i pr«»lu-k mum* f5 
reviitn. wct<'jė. gro><i*io e. r> me« Jum* pnaiuaime 
ta pakely nėr paczt*. arba S pakelius pri-*iu*iin» 
ul*13.50 ir nereik* Jum* motati* kairiu prioun- 
im<'. Pard*wi neto jai mu-daUtu daro dideliu* 

’iinign*, par*ttr»uk pakely ir pameiryk. Szimtu* 
•akeliu bu minėtai- daiktai* i*z*iuncr.l*n e kM> 
lien in wi*a* pusiu*, ui kuriuo* a p lai kome pade- 
Kavonia* n- imoniu. Adre**«:

Insurance Who!esale Watcb Co , 
VVushington Si., Chicago, III.

(«-ii) -
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NAUJA 
LENKISZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972 tflut St. kerte Ulman.

Apžiūrėta daugybe visokiu gy
dyklų naminiu ir im[»ortavotu. 
Receptai diena ir nakty yra laz
duodami koatsargir usei. Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie in aptieka }>er telefoną 
už dyka. Teipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
VVistein no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards 848.

AL Wyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersei City, N. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pn&amdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas skvus, o ne pas svetimtau- 
czius.

Wisok

Pirma Letmisz a Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIR1E, , ARKANSA8
Kurioje jau apsipirks 24 lietuviszkosfamilijos ir jau 10 lietu

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczius ir pabudavojo lietuviszka 
bažnyczia.

Laukui yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. 
javai dera labai gausei,
prietaro auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszoziai didelu nėra, sziluma lyginasvu Chicago*.
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Balkei ir lentas neiszaakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke tauku no $6 iki |S už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalin* 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykitia in

UNION LAND C0MPANY,
163 Washington St., Chicago, UI.

. arba ji® - --
REDYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. Chicago. III.
Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

— arba jw —

t

nVK AII Tlliris E|žiD0 Ltiirodells 
Dilini. Ir Lenciugelis.

Pri*iusk *zy apgarsi
nime su s*wo pilnu 

ardu ir adresu, o mes 
risiu*! me tau szita 
tKR* Eloiko Laikro- 

dzi.t Ir Lkncivo .lt 
dykai ant pametimo.'

LuKsztai yra aptrau
kti 14 karatu auk-u ant 
nretalio, per k* toks 
laikrodėli* yra tvirta 
«nlu už laikrodeiy *40 
vert*.

Jo viduriai yra tikri 
Rlgino ir gvarantuoti 
iotSOjnetu. ,

Lenciugelis yra pui
riai k vietkuotas ir «to 
rni auksuota*, vertas 
J3.50 kiekvienoj* l«ik- 
•odeliu krautuvėje. 
Kada prlsiu.ime tau in 
ezpreainy ofisą, nuejas 
apžlurek Jy gerai. Ir 

r Jeigu matysi, kad yra 
<• gar.a pigus, užmokėk 

ezpresiniui agentui 
*9.25 ir paimk sau laik
rodėly Ir lenoiugelv.

DIAMOND WATCH CO., CHICAGO, ILL (u-u

Eįfii

Perkėliau Sawo Ottisa
isz po nr. 3117 ' po nr. 3121

— ir — -
uždėjau bank* dėl užkavoiimo pinigu, in ku- 

riaprlimu pinigus no *5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą,

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudlnet. kad galina teip 

lygei gerai ir plgei atdktie interesus pa* 
savoižmogu. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja banku ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no *5 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentu.

SZIFKORTES
ant geriausiju lini* isz Chicago per NevYor- 
ka in Berilu* ir isz Beri i no in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis..............................53 j
Guldenas ......................... 39Į
Marka............................. 24}

Juliau Piotrow8ki,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
Z1EG0RIUS ir 

AKULORIUS.
627 S. Caoal ir Jodd uliczios, f

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ztegohus ir kitokius 

aukryniu* dajktus, zatatiimas ir sidabrinlmas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrytt* ziego 
relius iszvejoze kajp naujus. Isz plauku lenougclusdaro tat 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
t Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

RI-PAN-S

U 
a
V) u

©
tu 
z

The modem Stand
ard Family Medi
cina : Cures the 
common every-day 
ills of humanity.

— NAUJAS —
LIETUVVISZKAS SALIUNAS. 

Fel. Majausko, 
8737 Cominer

cini are. 
8. Chicago.

Užlaikau avietU 
b*w*r*ka Alų, ge
riausia* 
ir senius 
sius A 
rlelkas.

Ir puikiausias Ciga-

Ateik Broli pamatytie ir to viso pabandytie.

F. Majauskas. (15—12)

$1800.00
GTVEN AWAY TO 1NVENT0RS.

$190.00 every moetb given asray to »ny One whn »p. 
plie» tbrrugh u* for the mosi meritoriou* patęst during 
the mouth preceding.

KASIN CLKVF.LANDA ATKELAU8IT 
t PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI* PAMATYTIS 
IR TO W180 PABANDYTI E.

Gyvenu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausi* Karceriu* isz wi*u Cleeeiando 
lietuviu irdaugiause visokiu gėry m u utiaikau

ir

JONAS ZAWECKAS 
3314 MUSPRATT SIREET 

atidarė naujei 

Krautuvvia Anglių. 
Atveža anglius kožnani in na- 

a uiuuKiiiu uuicr hojc tDing* mat mow . _ . . . . . .
any one can find * smy of improring; and these Minpls iDUS IT parduoda plglHU kaip VISI 
■nvention* are tbe ones that bnng Lrcėtt retumą to the . • i- • • ‘ m
amhor. TrytothinkofsomethuigtoTvmc. kiti angliniai expre^manai. les-

!T IS NOT SO HARD AS IT sisEMS. užsiimaexprcsysta perkrau- 
p^tst»ką^th^h|«sm^s^cWnobceb, tymu ir pervaži<>iimu visokiuthe ‘ National Recorder, * pubhshed at V .shtngton, - 1 , * . .

D.C,whichistheoestnewspaperpubiisl^dinAmerica daiktu. KodvUime VISieHH geriau 
m the interesu of invenine*. We furmsh a year's *ub- ... . .. '
senption tot1*’’__ “__ * M___  - - .. *•____ 1 giiio h<jc untifA fvivtrvnm 1 uit i a

We also advertise,_________ __________ _ _______
which wins our $150 pme, and hundreds of thousandt 
of copies of the "National Recorder.** contaimng a 
sketefo of the vinner, and a desctiption of his inventioa, 
wtll be scattered thnougbout the United States amony 
capttalisu and manufacturtrs, thus bnngiag to thcn

keep track of their bnght ideas. At the šame Otes vo 
wisn to unpres. upon tbe public the Uct that

IT ’S THE SIMPLE, TR1VIALINVENTIONS
THAT YIELD FORTUNES, 

such as the "car-wū»dow’’ vhichcan be easily slid up 
and dovn vitbout breaking th - patsenger's back, | 
"satKe-pan,'’ "coDar-butlon,” “nit-lock," "bottie. 
stop per," and a thous.ind other Kttle thing* that mo»t 
any one can fiud * vay of improring; and i‘

MSJimvminn. wc lumisn a y e ai i r t t* 1
thisjoureal.frce ofcott, tosfionr dienta. Pilie pHS SRVO ŽUlOgU lietuvy, 
eniae,freeotcoat,the iavention *ach month • u... nuo L irmtlmt .>ntvnei kaip pas svetimtauty, 

(24-3)

Address
JOHN WEDDERBURN & CO.

618 F Street. N. W., 
Box 385. Washington, D. C.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikia* Fotografija*, ui tuziną tiktai

$2.00
Antvuacliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

n>* kopulklauaei

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

T KOBRE & HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

UZDiiisionSL

New York
N. I.

Wyrait duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite su«iszne 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad met 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam. 

46 Heerdenthor«teinweg, Bremen.

Erųaųiiel Gross,
73 Mott SI.,

NEW YORK, N Y.
313 Henderson St.,

JERSEY CITY, N. J
... .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
Impęrtavnti Vynai Likieriai, Ariellco* ir kiti wi*cki gėrimai. Prekes pigiausios kaip 

Parduoda tiktai ant «• whole*ale . Prabn* siunezia už dyka. Jau no daugel metu veda preky-ti* 
*u Baliunykais; isz tas krautuve* perka gėrimus tiktai pirmos kiias<>s saliunai Teipogi tur «*• 
ra pažinty *u d>ngvbia IHuwiu. su kuriais teisingiausei bizny weda ir per tai užpraszo. idĄ“1 
kie* wi?na* saliunyka* pirkių gėrimu* pa* Emauuel Gro**, o nesigraudv*

EmanuelGro-s yra taipgi k. lektorium bravoroShepiro irSunaus, New Yorke, kuris tai b-s 
vora-duoda minėtoms krau'uvetn* Gėrimu geriau*a rekomeudaoija (10—i)

ir

Wincentas Urbanskis,
Kontraktorins ant findawojimo ĮĮanin.

879 33SD ST., CHICAGO.
AA isokius bučiukus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto visa dalba, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kogeriausei ir 
tciMingiausei. Dėlto velyjnme visiems, kurie mistiną budawotis» 
darytie kontruktasu juom, o busite užganedyti,
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