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Nr. 43.

Isz Užmarės
/

Turkija Armėnija ir Mas- . 
koliju.

Turkija apsiėmė padarytie dėl ] 
Armėnu ta visa, ka reikalavo j 
Europos vieszpatystes. Sultanas 
Turkijos sutiko padarytie dėl ’ 
Armėnu sekanezias permainas: 
gubernatoriais ir vice-gubernato- j 
riais miestuose: Vau, Erzerum, . 
Savęs, Ritlis ir Trebizond’e tur 
būtie krikszczioniai arba muzul- 
manai (Magometanai), pagal 
diduma tos arba kitos žmonijos, 
vienok neatbūtinai vienas isz 
dvieju arba gubernatorius, arba . 
wice-gubernatorius tur būtie krik- 
szczionis. Tie visi, kurie bus isz- 
rinktiant minėtu urėdu turda ap- 
turetie patvirtinimą Europos 
vieszpatyscziu.

Mokestis turi rinktie vieti
niai perdetiniai, o ne apskriti
niai. In Konstantinopoly turi bū
tie aiunsti tiktai tie pinigai, ku
rio pasiliks po apmokėjimu vieti
niu reikalu.

Dabartinis būdas valdime tur 
būtie suvisu permainytas. Kan
kinimai bus užginti, o kaliniai 
bus surėdyti pagal europiszku ir 
bus po priežiūra policijos, suside
da nezios isz krikszczioniu ir mu- 
zulmanu.

Bus nubausti tie visi, kurie at- 
aivožis priverstinai verstie krik- 
szczioois in muzulmanu tikėjimą. 
Minėti iuvedimai užgana padarys 
reikalavimui Europos.

Žine, ape permaina dabartinio 
padėjime Armėnu padare dtdelia 
link-nnybia terp Armėnu,givenan- 
cziu Konstantinopobje ir po ki
tas vietas kur tiktai ape ta da- 
aižinojo. Wienok vis da žinios 
naujos ateina ape skriaudas Armė
nu. Isz miesto Trebizond’o dane- 
sza, kad wel ape 500 Armėnu ta
po tenai užmusztu. Isz miesto 
Anatolijos danesza, kad tenyksz- 
te valdžia atėmė visus kardus 
ir szaudykles no Armėnu ir ati
davė Turkams. Apskritoje Khar- 
put vietinis gubernatorius daug 
szaudykliu iszdalino terp muzul- 
manu.

VVienas isz giventoju miesto 
Trebizond danesza in laikrasz- 
ežius, kad dalis miesto, kur gy
vena Armėnai yra suvisu in nie
kus paverstas. Atima no Armė
nu ta visa, kas turėjo sziokia to 
kia vertia. Kareiviai Turkijos 
palis rubavujo ir paris durtuvais 
žudo nelaimingus Armėnus, o ap- 
skritije Trebizond’o wisome- 
ne muzulmanu užpuldinėjo ant 
pasilikusiu Armėnu. Keletą kaimu 
sudegino? O

. Mieste Trebizonde stovi kele
tas maskoiiszku kareiwiszku gar 
laivių ir da keletą Maskolija isz- 
siuntė isz Odessos in Trebizouda, 
bet tie visi garlaiviai nei jokios 
periszkados nedaro muzulmanams 
žudytie Armėnus.

Nors Maskolijos pasiuntinis 
kariu su pasiuntiniais Prancūzi
jos ir Anglijos Konstaptinopoli
ję rūpinasi ape palengvinimą bu 
vio Armėnu ir invedimo nauju 
reformų, vienok teisingai Mas
kolija yra prieszinga reformoms 
Armėnu. Priežastis yra ta, kad 
kada Turkija padarys palengvi
nimus dėl Armėnu ir permainis 
įstatus dėl Armėnu givenaneziu 
po valdžia Turkijos, tada ir Ar
mėnai gyvenanti po valdžia 
Maskolijos teipogi reikalaus pa
lengvinimu, kuriem dabar po 
Maskolių valdžia teipat neyra

C1I1CAG0, ILL., SUBĄTA, 20 Spaliu, (OCTOBER) 1895 m.
EnTERED AT THE ClIIOAGO, ILL POST OFFICE AS 8ECOND CLA88 MATTER.

aaldu giventie.Ir kaip atsitikimai 
ir geros žinios pertikrina, jeigu 
Maskolius nebotu prieszi ilgas, 
Turkijos sultanas butu jau se
niai padarias dėl Armėnu reika
lingus palengvinimus ju būvio 
ir nustojas žudytie.

Negawia pinigu pasikorė.
Brusiszki laikraszcziai danesza 

ape baisu atsitikima kaime Ro-' 
manki netoli miesto Golubiai. Gy
veno tenai viena moteriszke, ku
rios vyras būdamas Amerikoje, 
gerokai uždirbo pinigu ir ant 
vardo saltysziaus to kaimo, kur 
givena jo pati, nusiuntė keturis 
tukstanczius markiu, idant jis a- 
tiduotu paežiai.

Kaip tiktai saltiszius apturėtus 
pinigus nunesze ir atidave paežiai 
to žmogaus, kuris atsiuntė tuos 
pinigus, ir kaip ape ta pasakė sa
vo paežiai, pati saltysziaus tuo- 
jaus begu prie anos moterį sz- 
kes ir rūdijo, idant pinigus gerai 
užslėptu.

Neilgai laukus po iszejimo sal- 
tiszienes, atėjo dvi ypatus su už- 
denktaįs veidais ir pareikalavo 
pinigu.

Žmoni užprasze atėjusius in 
kiety sakydama, kad tenai ji už
slėpė pinigus, pati greitai iszliego 
ir isz lauko uždarius duris, nu
siuntė valka pas szaltisziu, idant 
tas ateitu aut pagelbos.

Molina negalėdama greitai su- 
lauktie. jyaiko, pati pabėgo jiesz- 
kotie, bet netoli namu saltysziaus 
rado waika užmuszta ant kelio.

Nubėgo tada pas kanninus ir su 
kaiminais sugryžo namo ir atida
rė kiety, kur vagius uždare. Bai 
šiai buvo didelis nusistebeijimas 
visu, kada pamate persiredziu- 
sias viriszkai szalli.-zienia su 
dukteria l>e gyvybes kibanezias 
ant virvių.

Persirede su tuo mieriu, idant 
anų niekas nepažintu, uždarytos 
kiet-yjcir persitikrinia, kad ju 
užmanymas iszejo ant nieko, pasi
korė. Kas užmusze vaika da ne
žino. Saltysziu aresztavojo.
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Metas III.

tukstan- 
tukstan- 
tukstan-

55
39 
956
ir 350 tuk-

Kareivviszkos spėkos Eu
ropos.

Maskolija laike pakajaus turi: 
30 tukstaneziu gvardijos, pesz- 
cziu, kavalerijos ir artilerijos — 
711 tukstaneziu, prie fortu, 121 
tūkstantis, kazoku 
ežius, kitu kareiviu 
ežius — hzviso turi 
ežius. 442 anuotas
staneziu arkliu. Laike kares tu 
ri 2 milionu 510 tukstan. su 5 
tukstan. anuotu ir 450 tukst. ar 
kliu. Opolczenia (zapasas) 6 mi 
Lionus 256 tukstaneziu. Užlaiki- 
mas maskoliszkos kariumenes 
kasztuoja ant metu 232,938,030 
rubliu. Maskoliuje tarnauja ka 
riumeneje 9 isz tukstanezio vy 
ru (laike pakajaus).

Prusai turi 580,000 kareiviu 
arba 13 isz tukstaneziu.

Prancūzija turi 512000 kareiviu 
arba- 14 isz tukstaneziu.

Austrija turi 380,000 arba 10 
isz tukstanezio.

Italija turi 300,000 arba 10 isz 
tukstaneziu.

Alnglija turi 230 tukstaneziu 
kareiviu, arba 6 isz tukstan.

Szvaicarija turi 131,000 arba 
45 isz tukstan.

Iszpanija — 100,000 — 6 isz 
tukstan.

Belgija — 31,000 arba 8 isz 
tukst. '

Užlaikymas tu visu kareiviu 
' kasztuoja ant metu ape 4,000,000, 
■ 000 dolieriu.

Isz niaskoliszko laikrasz 
ežio “Nowoje

Wremia”.
Reporteris maskoiiszku 

raszczio “Novoje Wremia'
Ivanovas buvo Ryme pas Popie
žių ir tenai sznekejo ape neku
rtuos dalykus. Laikrasztis Novoje 
VV remia patalpino daly tos 
sznektos su Popiežių. Korespon
dencija p. M. Ivanovo yra labai 
akyva, todėl talpinam ir orionai. '

M. Ivanovas, apraszes palociu 
Popiežiaus (VVatikana; raszo 
teip: “turiu cze atmintie, kad 
negaliu atmintie visu žodžiu 
sznektos su Popiežium, nes L— 
vau dikeziai susirupinias isz 
priežasties sznektos su galva 
bažnyczius, kuri man padare ta 
garbia, jogei buvau daleistas ■ 
szneketie su vienu isz iszmintin- 
gesniu žmoiHu ir didžiausiu poli
tiku musu amžiaus, pats mano 
laikas sznektos su Popiežiuiu ii 
kam sleptie? Mano dėkingumas, 
padėjimas mano dvasios, supran
tamas butu dėl kiekvieno, kuris 
atsirastu ant mano vietos, tas 
viskas nedaleidže man būtie szaltu 
žiūrėtojų. Tėvas Szv, asabiszkai 
pavelija man apgarsintie musu 
sznekta, bet ,,su apleidimais,” ta
rė biaki nusijuokdamas. Apleidi
mai tie yra suvisu paprasti, vie
nok ir tas, apie ka turiu pavelji- 
ma sakytie, yra gana akyvas.

Palaimimas mania, Leonas XIII 
tarė man sziuos ž<‘džius* Man 
sake, kad p. gali gerai szneketie 
italijoiiiszkai. Galim tada szneke- 
tieilalijoniszkai. Meldžiuatsisestie 
kartu parode man kedia stovin- 
czia vienoj eilej su Jo kedia.

Negaliuczie apraszytie malonu
mo, kury man Popiežius davė 
suprastie laike musu sznektos. ‘ 
W4si rūpestingiausi apraszymai' 
negalėtu pilnai iszai^zkintie ta1 
malonumą irsaldybias, kurias turi 
pati Jo y pa ta, sznekta su Juo m ir 
karszli Jo žodžiai. Žinojau kad ' 
Leonas XIII pilnas da yra spė
kų. VVienok kaip tiktai jy pama- 
cziau, sunku man buvo tiketie, 
kad priesz savia matau seneli 
85 metu. Jo Milista iszrodo, jogei 
tur nedaugiau kaip 60 metu, o 
gyvybe jo akiu, smarkumas jo 
sznektos, stebėtina jo pomietis, 
prinevalina pripažintie jam da 
mažiau metu;—tvip gal sakytie 
tiktai žmones, turinti pilnuma 
spėkų.

;Pirmiausei padeknvojau Jo 
Milistai už garbia kuria apturėjau 
būdamas daleistas prie garbin
giausios Jo ypatos ir perprasziau 
Jy už aplankima Jodienose nuliū
dimo. No niažystes gyvenant 
gerai su katalikais ir dabar ta pa
dariau. Apsipažinias esu netiktai 
su dvasia ir mokslu pravoslaunos 
bužnyczios, bet ir su dvasia ir 
mokslu katalikiszkos bužnyczios. 
Toki buvo mano žodžiai su ku 
riais atsiliepiau prie Popiežiaus.

Suvisu teisingi yru žodžiai, 
kad ipatingai dabar, esu labai 
pripyldytas kartumu, kad Rime 
darosi tas, kas su wisu yra nerei
kalingas ir kad bi-žnyczia yra isz- 
nevožita no neprieteliu ir kad 
tie neprieteliai užpuldinėja ant 
bažnyežios. Teisybe yra kad ypa
tingai pradėjau rūpintis ape su- 
vienyjima bainycziu-sake Leonas 
XII1.- Nėr cze to didelio skriaus, 
ape kury szneka taip daug 
žmones, žinanti tiktai pavirszu- 
tinei ape tikėjimą, o Bažnyczin 
katalikiszka suvisu nesirūpina 
ape tokia valdžia, kokia auai

teip tankei prikisza. Už paveiksią 
paimk tamista nors bažnyczia 
Iszpanijos. Nėr tenai nei vieno 
svetiintauezio; visi
vyskupai ir kunigai—yra tenai 
tikri Iszpanai. Teippat ir kur ki- 
tur. Wakar iszgirdau su džiauksmu 
ape 5 tukstanczius 'koptu, kurie 
susivienija su Sostu Apasztalizs- 
ku. Bet nei tenai nei in kita ko
ky nors kraju neketinu siunstie*, 
svetimus dvasiszkus; kunigai 
tur būtie vientaueziai. Abelnai- 
sakant, nemažai linksmybes turi 
dabar bažnyczia katalikiszka. Ži- ' 
nai gal tamista, kaip milžiniszkai 

i platinasi bažnyczia katalikiszka 
Anglijoj, Amerikoje, net Suvie- 
nitose VVals1 i jojose, katalikisz- 
kus.tikėjimus ima virszu ir tai be 1 
jokiu ipatingu spėkų isz puses 
sosto Apasztaliszko. Teip pati 
teisybe ima virszu. Kaslink baž- 
nycziu rytines irvakarines, tai te- 1 
nai gyvena viena dvasia, iki 
nelaimingam persiskiritnui.

Czionai Jo Mylista atmine ape 
juokitojus rytines bužnyczios, 
esanezius vienybėje su vakariniu 
’kįžnyczia. Isz puses visuomenes 
žiurent ant susivienijimo bažny- 
cziu negalima persitikrintie koki 
bus vaisiai. Dal>artiniame laike 
nėr ant szios pagaules tikro paka- 
jaus. Wisos vieszpatystes stovi 
unt laipsnio kares, isz tos prie
žasties negal tobulintis atsaka’n- 
i ziai mokslas, amatai, atradimai. 
\tejo bukas sunkaus ekonomisz- 

ko ‘padėjimo, kuriame d v ase 
žmonių negal su visa spėka tobu
lintis. O vienok koke tai laime 

l butu, kad ant szios pasaulės ateitu 
laikas tikro paku jaus, apie kury 
visuomet sako bažnyczia; kad 
pamestu szaudykles, kad klausi
nius terptauliszkus asvarstytu 

' liuosas protas vieszpataujencziu 
Europos ir Popiežiaus. Tada ant 
žemes prasidėtu tikras pakajus ir 
palengvinimas eitu dėl žmonijos 
vis pirmyn ir augsztyn.

Jo Milista sake su tokiu užsi
degimu, kaip žmogus, iszaiszki- 
nantis brangiausias savo mislis 
paeinunezias isz szirdies. Plunk
sna mano užraszMnti tiktai isz- 
traukas isz sznektos Leono XIII, 
negal pilnai. iszaiszkintie italpos 
tos tikrai inkveptos iszkalbos, su 
kuria atsiženklinajo žodžiai kas
link suvienijimo bažnycziu.

Kas link Lenku—atsake Led- 
nas XIII pasakiau neatmainomai 
ir sakau visiems Lenkams, ku
riuos atsitiko matytie ir kuriuos 
dabar matau; atskirkite tikėjimą 
no politikos, pameskite politika. 
Likimas istorijos buvo toks, kad 
pri versti buvote iszsižadetie, ipa- 
lingos vieszpatystes, o pasiduotie 
po valdžia kitu. Tos tad 
valdžios privalo klausyti®. Asz 
kitaip negaliu žiuretie dabartinia-j 
me padėjime jusu kaslink Masko
lijos.

Toliau sznekta buvo ape socia
listus ir ape mjsli bažnyczios, ku
ria rodo bažnyczia. Ape socialis
tus Leonus XIII iszreiszkia taip 
kad kada pasitaisys dabartinis 
ekonomiszkas padėjimas ir kuni 
gai su didesniu rupesezia pildis 
prideryStes savo, socialistai isz 
nyks, o neabejotinai permainis 
stengimus savo. Jau ir dabar ta 
galima užtemitie tenai,kur bažny
čia apie ta pasirūpina. Abelnai 
per platinima apszvietimo ir 
mokslo, bažnyczia datirs to, kad 
wisi dabartiniai apsireiszkimai— 
socialistai, nihilistai—iszniks pū
tis per savia. Cze da Leonas 
XIII atmine ape meilia kriksz- 
czioniska, kuria dėl musu rodo 
mokslas dieviszkas.

Prancūzai ir sala Mada- 
gaskar,

Laikrasztis “Times” raszo, 
kad vietiniai gyventojai salos 
Madagaskar’o, pamatia, kad Pran
cūzai užims ju sostapilia Tarnana- 
nva, iszpjove tuos Pruncuzus, 
kuriuos laike nevalioje. Ta pati 
norėjo padarytis ir su anglikais, 
bet nesuspėjo, nes kariumene 
Prancūzijos jau inejo in miestą 

{Tananariva. /
; Prancūzai, kaip rodos, pamusz 
po savo valdžia gyventojus sa 
los Madagaskaro, bet tas neat- 
nesz Prancūzams, nei didelio 
pelno, nei garbes, nes ta pati ka
re su gyventojais salos Mada
gaskaro paliks pometije Prancu 
zu labai graudingoj atmintyse.Ga
na pasakytie, kad isz 15,000 ka
reiviu, iszsiustu ant salos Mada 
gaskaro, dabar pasiliko tiktai 4 
tukstaneziai. O kur pasidėjo 11 
tukstaneziu? Iszmire. O reik ži- 
notie, kad no szaudykliu neprie
teliu nemire nei szimtas. O tai 
visa kaltybe puola ant wadowu, 
kurie suwisu nepasirūpino ape 
sveikata kareiviu. Teisybe, kad 
viduryje salos yra oras nesveikas 
vienok tenai gyvena nemažai 
žmonių isz Europos ir jeigu va
dai Prancūzu butu pasirupinia 
ape sveikata, nebutu teip daug 
patrotija kareiviu.

Tamsybe žmonių.
Netoli Czekiszkiu apsigyveno 

žydeika, iszvaryta isz Mikuli- 
; os, ir pradėjo inkalbetie žmonėms 
kad ji žino a]>e užslėptus daiktus 
ir kad dabar velnias jai pasakė, 
kur yra užkasti pinigai. Žydel- 
ka pasakoja, kad pagal iszpažini- 
ma velnio, tu pinigu užkastu 
yra ape milijonas rubliu. Diena 
paskirta dM iszkasimo pinigu, 
pagal pasakojimu žydei ko s buvo 
tai 19 Rugsėjo. Todėl reikėjo 
lauktie 19 Rugsėjo, o žydalka 
neturėjo pinigu, žmones nesze 
pinigus dėl žydelkos, o žydelka 
prižadėdavo už kožna duota jai 
rubli atiduotie 1000. Ir ko to
liau to daugiau neszdavo žmo
nes pinigus dėl žydelkos. Ir kaip 
lengvai suprastie, ape 19 Rugsė
jo žydelka pabėgo ir kvaili žmo
nes netiktai nepamatė tu užkastu 
pinigu, bet tur gedintis savo ne- 
iszmintingumo.

Nužudė sawo milimaja.
Mieste Peszte (Austrijoje),koks 

Sine nužudė savo milimaja, Apo- 
honija Nemeih, su kuria, jau no
rėjo apsipaeziuotie. Jonas 8ine, 
turintis 40 metu, susitarė ženitis 
su Apolonija Nemeih, turinezia 
29 metus. Jau viskas buvo pri- 
gatavita ant szliubo ir veselijos. 
Jonas Sine lauke tiktai popierių 
reikalingu isz Pragos. Spalio 2 
diena, apturėjo hdszka, kuriame 
buvo paraižyta, jogei jo mylimoji 
apgaudinėja jy. Idant persitikrin- 
tie, rodijo jam dalmtie narna jo 
mylimosios. Sine užmanė persi 
tikrintie ape nekaltybių savo mi- 
limosios ir prie jos namu, dabo
jo no 11 adynos vakaro iki 6 ry 
to. Ape 6 adynu ryto atsid tie du
rias ir labai tikei iszejo žmogus, 
kurio tamsybėje Sine negalėjo pa 
žitie. Sine szoko ant nepažystamo,

• bet tapo atstumtas, o tas nepa
žystamas pabėgo. Tada ^ine szo
ko in bedruma savo mylimosios.

1 Mylivoji atsake suvisu szaltai, 
‘ kad suvisu neturi tiesos darytie 
i iszmetinejimus, kuriu neprivalo 
■ darytie ir tada, kada jis butu 

josios vyru. Sine po tu žodžiu per
dūrė peiliu krūtiniu Apolonijos 
ir iszejo. Potam sulaikytas no pa- 
licijos, be melavimo atsake: — 
,,Asz teip padariau”.

Ape wakarinias mokslai- 
nias.

Waldžia Amerikos trukszta, 
idant kiekvienas jos gyventojas 
mokėtu raszytie, skaitytie ir kal- 
betie amerikoniszka kalba, užtai 
kiekviename mieste ir miestely
je, kaime ir kaimelyje stato ko- 
daugiausei mokslainiu, in kuriais 
priima vaikus isz visokiu tautu 
ir religijų ir mokina juos už dy
ka, idant nei vienas nepasiliktu 
isz ju aklu, tai yra jnemokytu.

Netiktai vaikus bet ir suaugu
sius žmonis, nemoKanczius szio 
kraszto kalbos, trokszta iszmoky- 
tie; bet kad suaugeliai yra per 
dienag užimti darbu, pertai 
valdžia Amerikos inkure vakari- 
nias mokslainias, no 7 valandos iki 
vakaro k ida kiekvienas darbiny- 
kas parejas isz savo dieninio 
darbo, nusiprausias, pavalgias 
vakarienia, gali eitie ant dvieju 
adynu laiko ir pasimokytie sau 
angliszkos kalbos, rasztoar ko kito 
VValdžia Amerikas duoda už dyka 
szviesius ir sziltus. ruimus,—ir 
mokytojy, bile tiktai žmones mo
kytųsi, bile tik apsiszviestu.— 
O tai paezeme mieste Chicagos, 
yra in kelesdeszimts tokiu vaka
riniu mokslainiu, kuriose kiek
viena tauta turi savo atskyrius 
departmentus ir kiekviena isz- 
guldineja angliszka kalba savisz- 
koje kalboje. Szymet jau ir dėl 
lietuviu buvo atidaria net 7 to
kias vakarinias mokslainias; bet 
ka padarysi, kad musu žmonėms 
eit mokytis, tai yra sunkiau kaip 
baudžiava atliktie. Mokslainias 
atidarė, bet nėra kam jose moky
tis. Pagal instatus valdžios turi 
kas vakaras susieit in tokia mok- 
slainia nemažiau kaip 20 mokyti
niu, o cze musu lietuviai susiren
ka vos po 8, 10, daugiausei 12. 
VValdžia prisižiūrėjus, kad nėra 
kam tose mokslainese mokytis, 
pradeda jais uždarynetie. Jau tris 
lietuviszkas mokslainias uždare, 
—viena ant North Side, kita ant 
Johnson str. arti Halsted, o tre- 
czia South Chicagoje. Ar tai yra 
gražu, kad miestas atidaro mok
slainias kaipo dėl žmonių, o pas
kui tur jais uždarytie lyg dėl 
laukiniu, neturineziu nei mažiau
sio supratimo, kas yra mokslas.

Užtai, kaip galėdami, vaiksz- 
cziokit kas vakaras ir naudokitės 
isz ju, kad miestas duoda jumis 
mokslą už dyka, ba jeigu teip 
busite atszaba, tai netiktai tais 
tris, bet ir visas uždarys, ir tada 
visas svietas pasijuoks isz lietu
viu ir pavadys mus tamsesniais 
už Indijonus. .Jau nepadyvijnm 
tiem, kurie dirba prie sunkiu 
darbu, nuilsta, welni namo su- 

. gryžta, tai tiesa kad negal eitie 
in mokslainia, ale yra tokiu, ka- 
navet be darbo sėdi ir tik dėlto 
darbo netur, kad angliszkai susi
kalbėt negali, o vienok sėdi na- 
mieje ir mokytis neina. Tai 
vra geda no žmonių ir griekas no 
Dievo praleistie brangu laika ant 
nieku.

No Dr-tes Siin. Daukanto.
Nedelioje 27 Spžliu, 4 adyna 

po pietų, saleje lį Ažuko bus ap- 
rokavimas knygų dr-tes Siniano 
Daukanto, ant kurio tur susirink- 
tie visas tam paskirtas komitetas 
isz sekaneziu sąnariu: J. Guriiis- 
kas, J. Kolesinskas, P. Kriau- 
cziunas. F. Serefinaviczius, K. 
Kluseviczius, J. Budgina* ir Iz. 
Nausėda. Nepamirs?kitę.

K. Pocius, sek r.
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Teipogi ir gaspadorius sales, 
kurioje turėjo būtie palitikiszkas 
susirinkimas, priguli in ta paezia 
draugystia ir tasai bijodama tap- 
tie iszmestu isz draugystes neda
vė mumis s;iwo sales. Susirinko 
daugybe žmonių, bet kad sales 
nebuvo, turėjo wisi iszsiskirsti- 
tie be nieko.

Ar tai gražu yraisz szalies Lie
tuviu teip neiszmintingai kenk- 
tie reikaluose lietuvystes? Juk 
tai geri žmones to nedaro, o tik
tai toki “dakai” bei naujalenkiai 
vvisur kenkia reikalams lietuvy
stes. Tikimės kad susipras jog 
blogai daro.

A. Biczius,
A. B. VValiukas, 
J. Masaitis.

W<usius paleistinvystes.
Labai puiki mergina, Matylda 

Keil, gyvenanti New-Yorke pas 
sawo tėvus užsimusze. Matylda 
jau turėjo 18 metu ir ant nelaimes 
susipažino su kokiu Kaminsku ir 
aklai in jy iusimilejo. Ape mei
lia Matyldos tewai nieko nežino
jo, nes dūkto niekados neprisipa 
žino ir tėvai nedasimislino. Bet 
apsireiszke liga, kurios Matylda 
negalėjo užsleptie, o Kaminskas 
jaja suvisa pamėtė. Matylda tada 
pamest:* no Kaminsko ir matanty 
baisius vagius sawo meiles, prn 
dėjo tėvu praszytie, dovanoji
mo kaltes. Motina nors verkda
ma isz rupesezio, vienok susimi- 
lejo, o tėvas nei klausytie neno
rėjo. Matylda tada užlipo ant 
stogo ir isz tenai szokdama ant 
žemes užsimusze.

Tėvas, kurs stovėjo prie lango 
pamate tiktai susidaužusi ir susi
kruvinusi kuna savo dukteres, 
gulinezios ant žemes.

Didžiausis warpas.
Mieste Cmcinati, O., jau kelo 

ta nedeliu dirba prie naujo var 
po, kurs ketina būtie didesnis isz 
visu varpu Amerikoje ir pui
kiausia ant svieto.

Bus jis daug didesnis už gar
singa varpa mieste Montreal, 
kurk sveria 13J tono ir yra di
džiausis Amerikoje. Pagal didu
ma ir puikumą darbo bus tai di
džiausis varpas ant svieto (ka
bantis).

Tas varpas yra paskyrtas dėl 
bažnyczios Sz. Franciszkaus Sale- 
ziuszo netoli miesto Chicagos, 
esanezios priemiestije Chikagos, 
vadinamos Walnut Hills.

Ar nereik juoktis.
Gubernatorius Altgeld pasigai

lėjo 78 merginu, pasodintu na
muose, kurs yra paženklintas dėl 
pataisimo blogdariu, iszsiusta te
nai no valdžios už blogus dar
bus, (Industrial School for girls). 
Ta pasigailejima gubernatorius 
padavė isz tos priežasties, kad 
jau tu merginu buvo tenai per
daug. Merginos su aszaromis 
maldavo, kad josios paliktu ir 
nedarytu dėl ju nei jokio pasi
gailėjimo, bet tas nieko nemaczi- 
jo; su prievarta padavė dėl ju ta 
susimilejima.

Isz Worcester, Mass.
Trokszdami pasidalytie su savo 

broliais sziai džiaugsminga žinc- 
lia, meldžiame guodotino Redak 
toriaus “Lietuvos” ja patalpintie.

Nors musu miestelyje nesiran
da lietuviu nei szimtai, nei tuk- 
staneziai, vienok per rūpestinga 
darbsztuma musu probaszcziaus 
guod. kn. J. Jakszczio, tapo isz- 
statyta puiki lietuviszka bažny
tėlė ir 20 d. Spaliu tapo iszkil- 
mingai paszventita.

Prie paszventinimo pribuvo 5 
kunigai, 2 airisziai, 1 franeuzas ir 
2 lankai; vieta vyskupo užėmė 
guod. k n. pralotas isz bažnyczios 
szv. Jono, ir po paszventinimui 
pasakė puiku pamoksta auglisz- 
koje kalboje.

Svieto buvo daugybe, o wisi 
apliejo kogražiausei. Labjausei 
nuszviete tos dienos iszkilmia 
lenkiszka dr-ste szv. Juozupo, 
kuri teikėsi pributie net isz VVeb-

Isz Amerikos.
Isz Sheiiandoali, Pa.

Shenandoah, Pa., 19 d. Spaliu 
anglekasyklose “Necker Baker 
Coli ry”, priguliucziose in kom
panija Redingo, atsitiko baisi ex- 
plozija gazo. Apdegino net 11 
darbi nyku. Apdeginti yra 8 Lie
tuviai, 2 Ungafai ir vienas Airi- 
szis. Baisiausei sužeisti Jurgis 
Kralikas ir vienas Ungaras. Wi- 
si tapo nuvvežti in ligonbuty. Ka
da atweže juos prie dypo susirin
ko deugybe svieto žiuretie kaip 
ant didžiausu dyvvu. Paczioa su 
žeistųjų kaip eme balsu verktie, 
tai net kiekvienam graudu ant 
szirdies pasidarė.

18 Spaliu teipgi mainose tapo 
sužeistas A. VValentukonis, gy ve- 
nantis ant N. Bovers st., kurs 
teipgi tapo nuwežtu in ligonbuty.

19 Spaliu Antanas Bubnis tapo 
aresztavotu ir nuwežtu in džela 
užtai, kad ne užmokėjo už wiena 
diena darbo savo darbinykui.

20 Spaliu lietuviszkoje bažny- 
czioje tapo palaimintas riszys 
moterystes S. Sakalausko su ne
kokia Marijona; bet ta paežiu 
diena ant jaunikio tapo iszimtas 
warantas ir prie pat bažnyczios 
norėjo suaresztavvotie už neužmo- 
kėjimą skolų in sztorus; vienok 
jaunikis per Juozą Ratkevvicziu 
tapo iszvalnitas. Ar tai yra gražu 
isz szalies tokio jaunikio, kad jau 
du metai kaip ineme isz sztoru ant 
savo maisto ir dabar ženijasi ir 
spaviedojasi, o ape skola nei ne 
pamislija. Už tokia spaviedy, tai 
būt geriau,kad visai neitum.

20 Spaliu Petras Szimanavi- 
ežius skustbarzdis, saliune pas 
Stroka gavo permuszt galva su 
uzbonu no Juozo Naruszawicziaus.

Beje buezia ir užmirszias. Ugi 
16 ir 17 Spaliu pas mus atsilaikė 
80-adyniniai atlaidai, kuriuos ce- 
lebravojo ant sales Rinkevicziaus 
dr-as Szliupas. Žmonių buvo 
arti in dvideszimty ypatų ir visi 
apturėjo didy palaiminima.

ShENANDO RIETIS.

Isz Homestead, Pa.
Spaliu 21. Girdėdami, kad ki

tu miestu Lietuviai tveria pali- 
tikiszkus kliubuį ir uždeda skai- 
tiuyczias, tai iitmes norėjome ta 
paty padarytie. Iszdalinome kor
te! ias terp aplinkiniu Lietuviu, 
užpraszydami visus ant susirinki
mo ant 19 d. Spaliu reikale uždė
jimo palitikiszko kliubo ir.lietu 
viszkos skaitinyczios. Dasigir- 
dias ape tai P. Kazuczionis pre
zidentas. Dr-tes Szv. Juozupo, 
suszauke “extra” mitinga indirb 
tu via C. S. Co. ir uždraudė, kad 
nei wienas sąnarys tos draugystes 
neitu »nt szaukemo susirinkimo; 
o jeigu kuris drystu eitie, tai gaz_

Su guodone -

• ster, Mass., pilnoje savo parodo- 
I je ir su muzika ant trubu. Tokio 
je puikiausioje parodoje baigėsi 
toe iszkilmingos ceremonijos.

Pusiau ketvirta adyna po pie 
tu buvo miszparai ir po miszpa- 
rui lenku prob. isz VVebster lenai- 
szkai, o vietinis prob. lietuvisz- 
kai pasakė gražius pamok
slus, ka ant kiekvieno veido pa 
si rodė graudingos aszaros.

Mes Worceaterio para pi jonai 
iszreiszkiamia per laikrat-zty “Lie
tuva” musu guod. prob. szirdin- 
giausia aeziu už jo nenuilstanezia 
triūsa ir po draugei visiems bro
liams ir seserims, kurie eme daly- 
vuma iszkilmeje paszventinimo 
musu bažnytėlės. VVarda visu pa- 
rapijonu. Ant. Rynkeviczius.

Gy wulis ne žmogus.
Hardvood Minės, Pa., 20 Spa

liu.— Buvo pas mane ant “boar- 
do” jau daugiau kaip du metai 
Martinas Pilkonis, vyras 30 me
tu senumo, paeinantis no Seinų, 
Suvalkų red. Kada 15 d. sziome 
nėšio parėjo jis pirmiau už mane 
isz darbo, o neradias nieko dau
giau grinezioje, kaip tik 4tu metu 
nergaitia besupanezia lapszy, už- 

si vadino ja ant virszaus ir pasi 
guldias in lova pradėjo savo gy- 
vuliszka darbu. Lieju s in grinezia 
motina mergaites, o neradus jos 
prie lopszio, užlipo.snt virszaus 
pažiuretie kur ji yra. Kad prasi 
vere duris, tas gyvulis nusirito 
no lovos ir neva per langa žiuri 
ir skubina už-usegiotie. Motina isz 
piktumo ir gailesties negalėjo žo
džio isztartie, tiktai užsibare ant 
mergaites “dėlko nesupi vaiko”. 
Kada atėjo in kuknia, a>z 
tuojaus pažinau, kad molina yra 
ko nusiminus, ir klausiau kas tau 
kenkia; bet atsake, kad paskui, 
dabar sakyt negali. Kad po keliu 
valandų man viską apsakė, nore 
jau imtie revolvery ir eitie per- 
szaut toky gyvuly, bet tuom ‘.ar
pu susilaikiau. Aut galo pasiry 
žau atiduotie jy in rankas palici-Į 
jos ir tegul su juom daro ka nori; 
bet ape piet, jau jisai isznyko isz 
mano namu, kaip kamparas bepi 
piru ir než ne kur jy biesas iszue- 
sze. Už tai prasergseziu visus 
gerus lietuvius, idant niekas to- 
kib gyvulio in savo namus ne
priimtu, ypacz da kur maži vai- 
kai randasi, nes tai yra paojingas 
besKja. Su guodone,

Jonas Draugelis.
Reikalauja darbinyku.

< In Toluca UI., netoli no Chica
go, reikalauja daugelio darbiny
ku in anglinius mainas. Kurie tu
nte ukvakata važiuotie in tenai 
dirbt, tai nedėliojo 27 Spaliu, 
tuojaus po sumai, susirinkite pas 
L. Ažuka, o ant to laiko pribus 
isz tenai J. Novikas lietuvis, ap
sakys viską, koki darbai koks 
uždarbis, ir kas norės galės drau
ge su juom važiuotie.

In sano corpore insana 
mens.

Ka blaivus mislija, ta girtas 
pasako, szitas priežodis labai pri
tinka korespondentui “Vieny
bes” straipHnio. N. 37.
' Nabagas norėtu dabar iszsitei- 

sintie, raitos negu kirmėlė, ale 
iszkada, nes da matytie nevisai 
iszsipagiriojęs, matszos varguo
liui czistas “haos” galvoje, neži
no pats ka szneka, net negali 
atskirtie kvailystes no iszminties, 
kodaugiaus, jog dėl jo nėra jokio 
skyriaus tarp praeito ir dabarli 
nio laiko, kaip pats nurodo pas- 
kutineme straipsnyje, užtai we- 
lycziau geriaus da syki perskai- 
tytie savo suszmerkszta straip
sny, gal tuom tarpu grecziaus 
apleistu ta via tas“haosus”irj)ehii 
rningas “paroxysmas,” katras tau 
teip dikeziai kenkia. O jeigu ir 
tas nepagelbetu, tai butu labai 
gerai, idant ant valandos pade 
tumi plunksna in szaly, atsisestu- 
tumi užpeczkyje, parsiszauktu 
mi garsu Dr. Šzliupa ir imtumi 
no jo vaistus, arba atsakanczias 
pigulkas ant suvo ligos; o tuom 
tarpu pasimokytumi bisky teip 
vadinamos gramai ikos t y. ele 
mentoriszka tkyriu.terp “praete 
ritum, praeina et futurum” (lai 
ka praeita, dabartiny ir atein.), 
o a«z isz savo dalies ant tawo 
straipsnio dauginus neatsakysiu, 
pakol nepasveiksi. Goud bye.

Tas pats Giltine.

Isz Chicagos.
Apwoge Advvokąta

'Advokatas Milės J. Deine, 
kurs praktikavoje kriminaiisz- 
kamesude ir gine neviena žmog
žudy, tapo apvoktas no tu pa
ežiu, kuriuos gine.

Milės J. Deine gyveno 523 
VV. Eolk str. Kada jis miegojo, 
lauferiai j>er užpakaliny langa in- 
lindo in ta kambary, kur Milės 
paprastai valgo, o isz tenai nuė
jo in ta kambary, kur jis miega. 
Tenai isz kelnių keszeniaus isze- 
me $66 dolierius ir auksiny laik
rodėly verta $100 dolieriu. Fo
tam teip spakainiai iszejo, ’iaip 
ir atėjo.

Dasimislija, kad lauferiai^pa
eina isz susidraugavimo no Hen
ry str. kuriuos sude Milės gine, 
bet negalėjo apgintie. Draugai 
Milės Deine dabar juokiasi isz 
jo ir klausia ar gins tuos vagius 
jeigu taps sugauti.

Isz meiles wagyste.
Tarnaite, daktaro VVilardo 577 

VVMshington buld., Ona Brien 
buvo gera ir darl»szi mergina, 
pakuliai nepažino ir neinsimilejo 
m tinginy ir neką verta Ed. Mc 
Mahonie. Wisu« pinigus, kuriuos 
uždirlidavo, atiduodavo savo 
numiletam, o jis vis praleisdavo 
ir vis buvo plikas ir nuogas kaip 
Turku, szv. pabar kada jau pa
sidaręs zalta ir mylimasis Onos ne
turėjo siuto, o Ona neturėjo pi
gu jam duotie, taigi jai nieko ne
pasiliko, kaip tiktai pavogtie ir 

Į duotie savo numylėtam. Teip 
Ona ir padare, pavogė aiuta sa
vo bosui ir atidavė savo numy
lėtam. D ras K illard, nežino
damas, kur jo siutas pasidėjo, lie
pė policmonui dabotie Onos nu
mylėta. Palicmonas uitemijo jy 
parduodanti siutą, kury jam O- 

I na davė, aresztavojo. Ona nusi
minus, o norėdama iszliuosuotie 
savo numylėta, priėmė ant sa
vin wisa kaltybių ir užtatai ati
davė jaja in kriminaliszka suda.

Nupleszlas per tris nio- 
teriszkias.

Pereitos nedelias pusnakty ko
kis R. N. Carpenter isz Muscanti- 
ne, la., apsistojo vieszbuteje, po 
vardu “Palmer House”. Eidamas 
uliezia State, jis turėjo nesmagu 
susitikima su trimis moteriukė
mis, Chicagos w agilk< ms. Tos mo
terį szkes apiplet-ze jy ant $40, 
bet jis pataikė sulaikylie jais, ko 
pribuvo palicijanlai ir aresztavo- 
Jojais.

Ponas Carpenter apsistojo ant 
vakarines puses State ui., idant 
pasznekintie maža mergaitie, kuri 
verke. Kada jis mėgino nuramin- 
tie kūdiky, pristojo vyras, kuris 
sakėsi esans palicijantas ir paro
de žvaigždia, kaipo savo galy
bių. Jis grūmojo Carpentery areš
tu, jeigu jis neduos pakajaus 
mergaitiai. Luike pasznekos su 
apsireiszkusiu paliciantu, Carpen 
tery apstojo trys moteryszkes, 
bet po ju pristojimo, to pulicmo- 
no ne buvo regetie. Isz to yra 
myslijama, kad jis buvo sandurbi- 
nyku tu vagiliu moteriszkiu ir 
kad jum liko atiduoti pinigai 
atimti no Carpenterio. 

— Kada panedelyje po pietų El
zbieta VVoodvarth gryžo isz 
krautuves, esanezios ant State 
str. priszoko prie jos lauferiai ir 
iszpleszia jai pinigus isz ranku pa
bėgo. E. VVoodvarlb, jau turiu 
ti 60 metu žmona, labai nusigan
do ir apalpo.

— Keletą dienu atgal vidur- 
dienije, atėjo lauferiai in gyveni 
ma W. S. VValker, gyvenanti 
netoli Auditorium ir parodia re
volveriu*, iiepegaspadinei namo 
užsilaikytie spakainiai, o patįs 
perkratia visus kambarius ir pa- 
emia brangesnius daiktus iszejo.

— Subatoje ir nedelioje 2 ir 3 
diena Lapkriczio, L. Ažukas po 
nr. 3301 Auburn Avė. provija 
linksma pasibovijima dėl lietu- 
viszkos jaunumenes, ant kurio 
užpraszo pributie visus ir pasi- 
linksmitie, nes grajys muzika ir 
bus kitos zobovos.

Su guodone L. Ažukas.

— Miestas Chicago priverstas 
yra užmoketie $4000 dėl gimines 
kokios tenai Kennedy, kuri ei
dama Frankliu str. inkrito in duo
bia ir no susidaužimo tuojaus 
polam mirė. Gimine numirusios 
apskundė miestą užtatai, kad ne
prižiūri ir netaiso saidvoku. Da
bar i*zgraijo prova ir miestas tu
rės užmoketie 4000 dolieriu.

— Kareiviai “Gvardijos D.
L. K. VVitauto” ant pereito savo 
mitingo sudėjo už savo karei- 
viszkus drabužius $107, tai yra 
da kalta $178.85. Wiena puse li
kusios sumos tur būt sudėta laike 
szios nedėlios, o paskutine puse 
aut ateinanezio milingo. Užtai 
kurie da esate neužsiinokeja, pa- 
sirupikit užsimoketie ir pu baigtie 
savo rokundas.

— Pereita Subata Chicagos po
licija aresztavojo 80 ypatų, isz 
kuriu nekuriei žymei yra žmogžu
džiai. Namuose 75 VV. Madison 
str. aresztavojo 20 ypatų, kurie 
pereita ketverga apvogė ir pri
musze J. Stetricha. Namuose 52 
N. Peorija str. aresztavojo 10 
ypatų, kurie jau gerai buvo pa 
žistami dėl policijos ir pas kuriuos 
rado daug pavogtu daiktu.

— Subatoje 2 diena Lapkri
czio bus spaviedis “Dr-tes Si ma
no Daukanto”. Ta diena spavie- 
dis yra pagal norą sąnariu, kas 
nori galės atliktie, o kas nenori, 
prievartos nėra. Norintiejie atlik 
tie spaviedy, tegul prisirengia 
ant tos dienos. Apt rytojaus, tai 
yra nedelioje bus užpirktos mi- 
szios szv. tos paezios draugystes, 
aut kuriu privalo pributie visi 
sanariai.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. X315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas ir teisin- 
giausei iszpildo receptus, o pre
kes pigesnes kaip kitur. 
A pliekoje randasi kasdien noady- 
nos II ryto iki 2 po pietų D-ras
M. F. Božyncz, o D ras M. P. Ko- 
sakauskas randasi Czetvergais ir 
Nedelioms no 10 iki 12 adyn. wi> 
durdienio. Ant pareikalavimo 
gali paszauklie in aptieka per te
lefoną kiekviena daktara, koky 
kas nori ir kožnoje valandoje.

— Kokis F. Freeman tapo 
aresztavotas už muszima savo 
tėvo. F. Freeman yra da jaunas 
vaikinas, turintis tiktai 18 me 
tu, bet tinginis. Norėtu pinigus 
aistie ant visokiu niekniekiu, 

Sėt netur ju. Tankei iszpra- 
szydavono savo tėvo pinigu, o 
tada tėvui atsibodo atiduotie už 
dirbtus pinigus sunui ant pralei
dimo, tai sūnūs pradėjo musztie 
tęva. Tėvas padavė savo aunu 
in suda, kurs prisudija 6 nedeliab 
lalėjimo.
* — Kiek duodasi girdetie isz 

vakariniu mokslainiu, tai ant 
Jridgeporto daugiausiai Lietuviu 
vaikszczioja mokytis; matyt kad 
czionai randasi geru ir vertu pa
gyrimo wyru, kurie nekvankso 
snapus užkoria ant “pooltabelio” 
arba ant “baro” saliunuose, bet 
eina mokytis angiiszkos kalbos, 
kuri czionai Amerikoje kiekvie

Wietines Žinios.
— Spalio 20, salėjo Czeslav- 

skio, ant kampo 32 ir Laure), 
Lenkai turėjo mitinga ape kolio- 
nizacija Lenku. Ant mitingo szne 
kejo ape ta, kur yra geresne ir at- 
sakantesne vieta dėl kolioniza- 
cijos.

— Lenkas O. Ledochovski bū
damas girtas primusze savo vai
ką užtatai, kad vaikas nenorėjo 
eitie parnesztie alaus. Pagal pri
sakymą teisdario La Buya, O. 
Leduchovski už priinuszima wujy 
ko yra aresztavoUfi.

— Sekretorius draugystes 
“Sz. Jurgio” Jurgis Andriuszis 
persikėlė in kita vieta, ir dėlto 
paduoda dėl žinios visu draugys
tes sąnariu savo nauja adrese, 
idant turėdami reikalu žinotumėt 
kur atsiszauktje. Jurgis Andriu
szis, 3 301 Auburn avė.

nam žmogui yra reikalingiausia ir 
tokiu budu neturi laiko ant pra
leidimo po saliunus sawo sunkiai 
uždirbtu centu. Gerai teip!

— Policmonas Egan perszove 
Antana Przybylsky, turenti 17 
metu. Przybylskis perszautas mi
rė ligonbutije. Antanas Pryzbyl- 
skis buvo apskustas už muiti
nes. Policmonai Egan ir Wallner 
apturėjo liepimą aresztavotie 
Przibylsl'.y, bet kada jy norėjo 
aresztavotie, Przybylskispradejo 
begtie. Policmonai szauke, idant 
sustotu ir kada jis nepaklausė, 
palicmonas Egan szove. Tas at
sitiko 21 Spalio ape 11 adyna ry
to, o ape 5 adyna po pietų mirė.

Mitingai:
Nedelioje, 27 Spaliu, pusiau 

pirma adyna po pietų, bažnytinėj© 
salėje „Dr-te Karaliaus Dovido” 
laikys savo pusmetiny mitinga, 
ant kulio visi sanariai yra už- 
praszouii pributie. Po mitingui 
yra užpraszomi susirinktie pas 
p. K. Kiga po nr. 594 Blue 
Island avė. dėl pasimokinimo 
giedotie ant ateinanezio apvai- 
kszcziojimo metines szventea 
Dr-tes S. Daukanto.

Su guodone, K. Kigas.

Nedelioj, 27 Spaliu, 1 adyna po 
pietų, salėjo L. Ažuko “Lietuvi- 
szka Republ. Lyga” laikys savo 
mitinga, ant kurio delegatai visu 
lietuviszku kliubuyra užkviecze- 
mi pributie. P. Jonaitis, prez.

S ubą toj, 26 d. Spaliu, 8 adyna 
vakare, saleje Pulaskio, po nr. 
800 S. Ashland av. “Lietuvisz- 
kas Republ. Kliubas 9tos War- 
dos” laikys savo mitinga, ant ku
rio ukesai visos 9tos valdos už
praszomi yra pributie.

J. Jauksztis, prez.

G ra n d Opening
Szioms dienoms persikėliau isz 

po nr. 52 Taylor st., po nr. 123 
14th PI. arba Henry st., o ant 
Subatos ir Nedėlios tai yra 26 ir 
27 d. Spalio, darau balių atidary
mo saliuno, ant kurio szirdingai 
užpraszau atsilankytie visus lie
tuvius ir lietuvaites, o busit pui- 
kei priimti ir datyrsit dailaus pa- 
sibovijitno, nes grajis puiki lie- 
tuwiszka muzika ir bus kitos za- 
bovos. Praszau visu atsilanky
tie. Su guodone, P. Bakevicze.y

Szioms dienoms naujai atida
riau lietuviszku saliuna, po nr. 
3355 Laurel st., o ant Subatos ir 
Nedėlios, 26 ir 27 d. Spaliu, ren
giu balių, atidarymo saliuno, ant 
kurio szirdingai užpraszau visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilanky
tie, o datyrsite puikaus priėmi
mo ir gražaus pasibajimo; nes 
grajys puiki muzika, bus szokiai 
ir kitos zabovos.

Su guodone, N. Urbonas.

Padekawone.
Suffield, Conn., 20 d. Spaliu.

Guodotinas Iszduotojau laikra- 
szczio “Lietuvos”! Siuncziu Ta- 
mistai azirdingiausia aeziu už isz- 
siuntima pinigu ir laivakortes 
dėl mano seserunaiezio, Ignoto 
Jasulaiczio, kuris teip veikiai vi
ską apturėjo ir atvaževo kolai- 
mingiausei. Aplaikiau no jo laisz- 
ka, kureme jis man teip raszo:

“Turėjau kelionių labai gera, 
kokios nesitikėjau. Spaliu 5die-~ 
na, 8 adyna ryto sėdau isz Bremo 
in laiva ir pribuvau in Nev Yor- 
ka 15 Spaliu, 12 ad. vidurdienio, 
o 9 ad, vakare, ta paezia diena 
pribuvau in VVaterbury, Conn. 
Linksmas esiu isz savo keliones 
ir dekavoju Tau broli už gerader 
ystia”. Ig. Jasulaitis.

Užtai ir asz turiu padekavotie 
Tamistai, kad wiska padarėte ge
rai, greitai ir teisingai. Su guo
done, Kazimieras Peža.

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



APE

Senoles Lietmos Pylis
pergpaudinta isz rasztu D-ro J. 

Basa na vieži aus.
—o—
(Tasa.)

Murmės pylis Lietuvoje daug 
weliaus atsirado. Proseniai mu- 
8U kas miela diena su Kryžiokais 
\Vokiecziais. Lenkais ir kitais ka
riaudami ir muszdamies, tankei 
in ju verguvia papuldami, isz- 
simokino no VVokiecziu rr plytas 
deęfmtie, ir murus isz plytun bei 
akmenų lipytie; pasprusdtmi isz 
wokiszkosios Kryžioku verguvės 
ir Lietuvon sugryždami, jie ta 
kruvinu prakaitu ir kaneziomis 
nupelnyta mokslą ir broliams sa
vo inteike. Tokiu tad’ bud u at
sirado Lietuvoj ir kryžiokisz- 
kai intaisytos pylis, ir kareivisz- 
ki trinkiai, ir visokį geležiniai 
szarvai ir daugel kitu seniau ne
pažystamu daiktu ir padaru. Jau 
kone pradžioje keturoliktojo 
szimtmeczio, ypacz didžiųjų Lie
tuvos kunigaikszcziu Algirdo ir 
Keistuto, laike (1330—1382 m.) 
randame Lietuvoj kėlės murinės, 
labai stiprei intaisytas pylis, kaip 
Kaune, VVilniuje ir tūlose Pane
munio vietose. Po sunumi Ke.is- 
stuto, VVytautu, tokiu mūriniu 
pylių da dauginus atsirado; pas- 
kiaus wel, priėmus Lietuviams 
krikszczioniu tikėjimą ir karėms 
su Kryžiokais pasiliovus, ir py
lis, ypacz medines ir žemines, 
tapo apleistos: medines trobos, 
kur pastatytos buvo, sutreszo, 
supuvo ir isznyko per metu me 

Tus, o pylių kalnai, arba pilekal- 
uiai, dar ir iki szei dienai vejo
mis apsipuoszia, niukso, tarytum, 
nebyliai ir liūdni liudytojai senei 
pragaiszusios garbes kareivisz- 
ko musu tėvu triūso ir kruvinu 
bu Kryžiokais karionių.

Pirtnucziausei pylis Lietuvoj 
> atsirado parubežese no Mozuru, 

o vėliaus no Wokįecziu ptmes; 
ko tolyn paskesniuose metuose 
Kryžiokai Lietuvon lindo ir jos 
widu veržėsi, kardu ir ugnimi 
wiska pustydami, to tankiau pra
dėjo proseniai musu vidui žemes 
pylis arti viena-kitos statytie, 
kad Lik jose apsigynimas leng
vesnis rastus. Kį žnas cze leng
vai suprastie ir numanytie ga
lės, jog artybėje tokiu pylų ra
miau buvo gyv’eutie, nekaip vi- 
dugirije arba vidulaukyje, kur 
\\ okiecziai arba ir Lenkai isz ne
tycziu užklupia, visus ir viską 
galėjo su menku trusu isznaikin- 
tie ir iszdegintie, ar insawo ver
guvia iszgabenti. Gyvenant 
wel arti pylies galima buvo vi
suomet tikėtis pagelbos cze jau 
asaneziosios sargybos, ir vėl, na
mus pameti s, veikiau no Kry
žioku pabėgti ir pyles viduje pa- 
sisleptie. To delei ilgainiu prie 
pylių atsirado szeip jau paprasti 
gyventojai papylionimis vadina
mi, o per ylgus metus cze jau at
sirado, taip isz lenkiszko vadi
nami, “miestai” ne vien Lietu
voj, • bet taip lyginai ir kitose že-

Pamatias dabar sargas Kryžiokus Imi, labai aiszkiai ir gražiai mu- 
per rubežiu in musu žemia insi-'su ž mia pažinojo. Pamuszia jau 
veržusius, uždegdavo stiebą, o pirmiaus Prūsija ir insteiijia sau 
jo gaisras jau dawe kiekvienam joje tokius tvirtus lizdus Ragai- 

jog reikiant nes, Tilžės, Klaipėdos, Instruczio, 
slėptis, • Angerburgo, Rastenburge ir ki- 
kariau | tose pylise, pradėjo jie ir toli- 
Tokiu 

deltogi 
teipogi

gyventojui žinia, 
veikei ar no Kryžioku 
arini vėl rengtis su jais 
tie ir no ju apsigintie. 
stiebu daugumus buwo, 
vienam užsidegus, kiti 
uždegti tapo ir visam pavietui 
tuomi apsakyta, jogei VVokie
cziai jau po Lietuva skraido. 
Labai tankei, kaip galima isz 
senovės rasztu matytie, dide 
lei gaila buvo Kryžiokams, jog 
jie inlindia in Lietuva turtu ple 
sztu ir vislab naikintu, Lietu
viu jau neužtikia ir kaimus tusz 
ežius atradia nes visi gyvento
jai apsaugoti giriose no ju ir pel
kėse, arba ir pylese paspėja 
pasisleptie, o Kryžiokai su nu
li uduse szirdžia ir tuszcziomis 
rankomis turėjo namo grižtie.

VV igandas pasakoja, Lietuvoj 
buwo szitoksai pylių sergejimo 
būdas. Isz kiekvieno pavieto su 
sirinkdavo paeiliu po ke
letą vyru kareiviu, kurie visa 
septyndieny arba ir menesy wisa 
turėdavo ant savo maisto gy- 
ventie pylije ir saugotie visa 
pavietą, o reikale irapgintieno 
užpuolimo Kryžioku. Szita Lie
tuviu paproty žinodami, Kry
žiokai giriose tankei paslapta ty
kodavo ant sargybos vyru ir juos, 
grinžtanezius, apspiesdavo ir 
iszmuszdavo. Taip tas patsai ra- 
szejas pasakoja, viena syk VVo
kiecziai dabiiinoja jog Basines 
pyles isz asztuonesdeszimts vy
ru esanti sargyba, pabaigus savo 
septindieny, turesenti namo gryž- 
tie; draugbrolis Kryžoku, Fridr. 
v. Liebencelle, vicekommendato
rius. (vietinykas valdytojo vie
no per Kryžiokusužpleszto kam
po, komturijos) isz Ragainės, 
draugbrolis Albertas v. Oro ir 
brolis J h. v. Aldenburg drau
ge su devyniolika kitu Kryžioku 
ir szeszesdeszimts szeip szarvuo 
tu wiru, paslapta apsisupę isz 
visu pusiu Kalkiemio laukuose 
musu sargybos virus, ir kone 
visus užmusze; tik trys isz vi
so, sunkei sužeisti isz Kryžoku 
Viliaus iszsprudo. Tokiu atsitiki 
rau daugybia galima butu, norint 
apraszytie. — Sargybos vienos 
terminui pasibaigus, ant jos vie
tos kiti vyrai stodavo, o po 
to vėl kiti, ir taip per kiaura me
ta sargyba nesi lo ve, ypaeziai 
parubežeje gulineziose pylise.

Isz VVigando ir kitu senovės 
VVokiecziu raszytoju pasakojimu, 
regima, jogei ir daugelis keliu, 
ipacz vieszkeliai, buvo tureja 
parubežese taipogi sargybas. Pa- 
minesim, jog viena syk Keistu- 
tas insakias, idant szimtas peli
kes deszimts wyru isz kaimo 
Szalaves vieszkeliu sargyba lai- 

i kintu. Tuo tarpu vokiszka Kry- 
i žoku szeimina isz Ragainės, per 
. Nemuną persikeldinusi, susitarė 

eitie in Lietuva ant grobiu ir ple- 
. szimu; susitinka jie su inusisz- 

kiais, kurie persigandia pasmun
ka ir pameta savo skydas (sku-

mesnius kampus Lietuvos nai- 
kintie. Išeidami isz Tilžės, Klai
pėdos, Ragainės, jie visuomet 
Panemuniu ir viduje Žemaiczius 
plėšydavo, nueidami iki Rasei
nių ir Kauno pyles, wel isz In- 
struezio ir Rastenburgo — iszei- 
davo luptie ir pustytie Užgiri- 
ny Traka (szendie 8uwolku gu 
berniji) ir nukakdavo iki Garte- 
no, Slonimo, Alytos, Traku ir 
VVilniaus. Kartkarczei lietuvisz- 
ku pylių prisidingėdami, aplenk
davo jas ir tik pakelėmis kaimus 
apru^je iszdegindavo ir api- 
pleszdavo; bet jaigu pylis toli
mesnei ju kelionei užkenktie ga
lėjo, tai rūpindavos tokia pyly 
apguliu inimtie ir su žemia suly- 
gintie. VVisose po Lietuva karei- 
viszkose kelionėse, Kryžiokai in- 
pratia buvo visuomet turetie 
drauge nors viena wadowa, kur
sai gerai žinotu visus vieno ar 
kito Lietuvos kampo kelius ir 
vietas. Tokeis vadovais buvo 
— pagailėk Dieve — tie patys 
Lietuviai Prusu, kurie, pripratia 
jau temptie junga sunkiausios 
Kryžoku verguvės, ne turėjo 
gailesties dėl savo broliu, tar
naudami baisiausiems Lietuvos 
kankytojams. Mes cze galėtume 
ilga eilių vardu, grynai lietu- 
viszku, sustatytie tu vadovu, 
kurie po visus kampus musu že
mes Kryžiokams kelius rodė, bet 
tikimės, jog ir musu gadyne dau
gumas tokiu pravardžių Prūsuo
se randas....

(Toliau bus.)

mese. Ko tankiau pradėjo Kry- |ta») ir soudykles. Tanku, bet
’ ... . • I a. • a 1 .. iu.tirtu innr H'J WIPW7-

iiokai žemia musu naikintie ir 
pleszylie, tuo labjau musu prose
niai turėjo budresneis taptie, 

• ypacz Kryžioku parubežese, idant 
diena ir nakti no užpuolimo ne
prieteliu saugotusi. To delei-gi 
visuomet privalė turetie ypa
tinga sargyba, kuri apreiksztu 
gyventojams prisiartinimą Kry
žiuku. Musu proseniai buvo in- 
taisytie inmegia toky persergėji
mo gyventoju ženklą, ape kury 
tėvai musu da ir szendien daug 
papasakotie gali. Ant augszcziau- 
siu visame paviete kalnu, ku
rie ir per tankumynus giriu iszto- 
lo matomi buvo, intaisydavo 
stiebus t. y. inkasdavo augsztas 
kartis, arba storus, ylgus, lygius 
medžius, kuriuos, apsukia eziau 
dais, aptepdavo derva. Prie 

. azitu stiebu, sustatytu visoje
W okiecziu parubežeje, per die
nu dienas ir naktis sargai budėjo.

atsitikdavo ir tuipos, jog paviesz- 
kelij vyrai musu sargybos nedo
rus Kryžokus isz netycziu .užklu
pę, smarkei jiems kaily iszper- 
davo ir daugumas krikszczio- 
niszku kareiviu pražūdavo tan- 
kuminose lietuviszku giriu.
Isz nepersenei atrasto ir iszspau- 
dinto apraszymo*) kėlu ir kelio
nių Kryžioku po Lietuva galime 
aiszkiai matytie jog jie žinojo ne 
tik visus to laiko kelius ir wiesz 
kelius Lietuvos, ale ir kone vi
sus takus ir szuntakius," nemi
nint jau ape visas musu pylis ir 
juju vietas. Kiekviena brasta, 
kiekviena upe ir upelis, tiltas 
ir jo plotis, kur yra gera žole 
ir paszeras—ape ta viską yra 
Kryžioku kelionių apraszyme pa
minėta. Žodžiu sakant, Kryžių 
kai be paliovos po Lietuva be
sivalkiodami ir kaipo baisiausi 
vilkai ja bepleszdami ir belupda-

Žinios visokio;

♦ Maskolijoje mirė buvusis mi- 
nisteris tiesybes, Manassin.

| Mieste Madison, Minu, sude
ge 40 namu vertumą >150,000.

t Phillipsburg, Pa. ir apskry- 
tije sust raikavo a|>e 15,000 mai- 
nieriu.

t Dalbai anglekasyklose po 
visa v aisty Pensylvanyjos eina 
labai gerai.

| Mahanoy City, Pa. 28 diena 
szio menesio ketina būtie atgrajy- 
tas lietuviszkas teatras “Ameri
ka Pirtyje”.

t Isz Beri i no ateina žinios, 
kad valdžia Prusu ketina užgin- 
tie spaustie socialistiszka laik* 
raszty “\Vorvarts”.

t Miestelis Žizvarei Lietuvo
je, VVilniaus red. Trakiu pavieto 
sudege. Daug žmonių pasiliko be 
stogu ir be kąsnio duonos.

t Iszpanai siunezia kaskart 
daugiau kareiviu ant salos Kuba 
ir ketina neatbūtinai ir pabaig
tinai pergaletie Kubieczius.

t 20 d. Spalio Erie Pa. ir ap
skrityje snigo per visa diena. 
Ape 9 adina vakaro, vietoms 
buvo iki dvieju pėdu sniego.

t Bremene tapo aresztavotas 
redaktorius socialiszko laikrasz- 
czio ir bus auditas už užpuldinėji
mu ant caro Prusu W ii bei m o.

Isz tarpo Lietuwiu.
Perskaitias “Lietuvoje” straip

sny po užraszu: “Pašneka Jo
no su Juozu ape vakarinius mok- 
slainias”, putėm i jau keliose vie- 
tose žody “mamos”. Kas buwo 
sakyta ape tas “mamas” viskas 
teisybe, kury kiekvienam yra re
gima ir žinoma te i p lyginai, kaip 
niekas ne gali tu mimu papui k tie. 
Kiek asz prisistebėjau, tos ma 
mos turi didelia intekmia aut lie- 
viszkos jaunumenes, yra szakni- 
mis tautiszkos ateitos, ir no ju 
galima pasiinokintie lietuviszkos 
etuoliogijos, kasliuk buosesniu 
luomu. Tik vienas dalykas ken
kia, kad jos visos yra tamsios 
ir ne atboja ant progreso lietu
vystes, atsiduodamos wien tik pa- 
taikavimams gamtiszku pajauti
mu.— Szito kelio joms nieks ne 
gali užbegtie jokiais posmerti- 
niais bauginimais, anei apjuoka 
visuomenes, nes toki mieriui tia 
paslepia jas no akiu svieto in gi
lesnius slaptynias. Dėlto reiktu 
atrastie tam tikra vaistu su ku
ri uom galėtu isz ju padarytie“ge- 
riausy” inranky dėl pakėlimo 
dvasios lietuviszkos jaunume- 
nes.

Pagal mano nuomonių, ar ne 
pritiktu geriau wietoje ju papei
kimo, pastatytie jas ant augsztes- 
nies vietos, atiduodant joms 
liuosu valia savo pasielgimuose, 
su toms tik iszligoms idant ju 
pasielgimai butu atsargesni ir 
slaptesnį ir idant jos turėdamos 
intekmia ant jauuumenes, ragintu 
ja prie apsz vietos, paczednumo 
ir moraliszkumo, prisilaikimo no 
girtuoklystes. Dėlto sakau, rei
kia prie ju prieitie... .per tam 
tikra organizacija, no kurios jos 
nebegs, jeigu ta organizacija, bus 
naudinga dėl ju isz ekonomiszkos 
puses,—nes vargas atima žmogui 
kantrybių ir paverczia jy ant 'vi
sokiu netikusiu pusiu. Kiekvie
na žmogysta turi savyje kibirk- 
sztelia prigimto doriszkumo n 
jausmą gėdos,—per tai nei vie
nas nedali kreiptis no gero, jei 
gu jam bus duota proga. Žinoma 
reikia daugiau apszvietos.... vi 
siems: be garnį iszko mokslo ii 
logiszko supratimo dalyku, nieko 
gero negali būtie. Tamsus už 
draudimas, be suprantamu aisz 
kinimu, teip yra niekam never
tas, kaip durnas paimtas in vieta 
garo, dėl warimo maszinos.

Kas iszrnanote daugiau, pra 
szome paaiszkintie placziau.

Sabgab Lietuvystes.

t Daeina žinios, kad ir Egipte 
kolera pradeja platintis. Jau ke
letas desetku buvo atsitikimu ir 
užtatai gyventojui yra labui nu- 
siminia.

t Champnigne, III. 
delis fabrikas siulu, 
kompanijai “Empire 
Company.” Apie 300 
patrotijo darbu. -

t Amerkoniszkas
“Alameda” paskendo pakrašty
je Australijos isz priežisties ne 
laimingo susitikimo su angliaz- 
ku garlaiviu “Indrani” žmones 
visi yra iszgelbeti.

t Mieste Foo Choo (Kinuose)
21 Spalio taįio nukirstos galvos 
dėl 14 ypatų, kurie prisideja prie 
pjovynes krikszczoniu, arba bu
vo vadovais žudau ežiu kriksz- 
czionis.

t Turkija rengėsi kaip prie ka- = Mexyke. Namus dėl ateinanezios 
res, su dideliu pasiskubinimu di-’ parodos jau pradėjo statie. Noda- 
dina skaitliu szaudyktiu ir kitu 
reikalingu prie kares dalyku. Ka
reiviai ant reikalavimo valdžios 
Turku, susirenka in Konstantino-

sudege di- 
prigulintis 

Cordage 
darbinyku

t Szirdis garsingo jenerolo Ko- 
sciuszko tapo nugabenta in lenki- 
szkamuzeju Rappersvyllije (Szv- 
aicarijoje). Kaip danesza laikrasz- 
cziai, buwo tenai susirinkusiu ne
mažai Lenku isz Paryžiaus, 
Szvaicarijcs ir kitu vietų.

t Isz Nev Orleans danesza, 
kad tenai 21 Spaliosulužo tiltas, 
no kurio žmones sėsdavo ant 
garlaiviu, ir ^daugiau kaip 100 
žmonių inkrito in vandeny. Sken- 
stanezius pradėjo tuojaus gelbe 
tie, vienok keletas nuskendo.

t Moki tojai universitetu Ang
lijos ir Belgijos laike vasaros da
ro atskaitimus ape moksliszkus 
dalykus po tokius miestus ir mie
stelius kur nėra universitetu. Tas 
labai yra naudingas dėl visuo
menes, nes tur proga dasižmotie 
ape daug naudingu dalyku.

t Ant reikalavimu Maskolijos 
Japonai ketina apleistie Korea, o 
užlaikytie sau tiktai sola Formo- 
sa ir tenai pabeiktinai pergali it, 
maisztinykus. VVadas maisztiny 
k u pabėgo ir tie visi, kurie pir 
miaus paklusni buvo vadovui, 
dabar atsiduoda in rankas Japo
nu.

t Nepažystamas žmogus, norė
damas sau atimti gy vybia, szoko 
no tilto in upe Chicago ir tenai 
tuojaus paskenko, sargas tilto 
Petras Setke su savo pagelbiny- 
ku isztrauke kuna isz upes ir nie
ko tokio prie jo nerado, kas ga
lėtu paliudytie ape ta kas jis per 
žmogus yra.

t Nekurie laikraszcziai rasze, 
kad pasiunti nis Popiežiaus Mgr. 
Satoli isz Amerikos važiuos in 
Ryma. Dabar Sekretorius Popie
žiaus Booker iszaiszkino, Kad mi 
netos žinios neyra teisingos, nes 

dabar 
žinios

peveikslu nebasznyko. Tenai pa
talpino toblyczia su lotiniszka 
parašu; “D. O. M. Anto- 
nius Franciscus Audzievicz, E- 
piseopus Diecesis Vilnensis, na
tos die!3Junii 1833, eonseera- 
tus 25 Aprilis 1890, post sexagin- 
ta duos anuos laboriosae vi ta e 
emigravit ad Dominuni die 28 
Mai 1895 anni”.

t Prancūzija ketina darytie 
naujus kareiviszkus garlaivius. 
Ministeris Betnard neatbūtinai 
reikalauja padidinimo skaitliaub 
garlaiviu. Jis darodineja, kad 
Kare Kinu su Japonais geriausia 
pertikrina Europos vieszpatystes 
aĮ>e neatbūtinai reikalinga padidi
nimą skaitliaus garlaiviu. Pagal 
pirmiau padalytas programas, 
dabar dėl Prancūzu vienas užlai- 
kirnas karei v isz k u garlaiviu isz- 
nesza ant metu ape 30 milionu 
dolieriu. Prie padidinimo skait
liaus garlaiviu, pagal aprokavi- 
ma Betnard užlaikimas tu garlai
viu, kaštuos ant metu 42 milio
nu dolieriu.

ketina

Mgr. Satoli neturėjo ir 
netur isz Rymo nei jokios 
ape iszvaževima.

t VValdžia Maskolijos
uždetie užmokesny (akezižia) ant 
vyno ir ant medaus. Kas norės 
parduotie kiek nnrs medaus, tu 
res pirm i aus užmokėt i e valdžiai 
ir ant bonkutes turės būtie pri
klijuota teip vadinama “bandero- 
la”'. Didumas užmokesnio bus pa- 
skyrtas pagal geruma medaus 
arba vyno.

t Amerikon isz k i kapitalistai 
pradėjo dikezai rūpintis ape atei- 
naneziu metu parodo, kuri bus

t Kynai nekuriose vietose vėl 
pradėjo užpuldinetie ant euro 
piszku žmonių. Suardė keletą ko- 
plicziu, prigulineziu Anglikams 
ir vietine valdžia nedave Ang
likams nei jokios pagelbos.

t Maskolija, Prusai ir Prancūzi
ja reikalauja uo Japonu apleidimo 
salos Liao Tung, kuria Japonai 
buvo atemia no Kinu. Isz tos 
priežasties gyventojai Japonijos 
labai piksta ant Europos vieszpa- 
tyseziu. *

t Netoli kraszto Kynu žemes, 
isznesze in padangias Kynu gar
laivy “Kun Piu”. Ant garlaivio 
buvo ape 800 žmonių, isz tu vi
su pasiliko tiktai 21. Priežastis 
tos nelaimes buvo ta, kad užsi
degė parakas.

t Ma kolija uždėjo mokesezius 
ant bicikliu. Kiekvienas, kurs 
norės pas savia laikytie bicikly, 
turės valdžiai užmoketie paskyr- 
ta užinokesny. Keip ma>kolisz- 
ki laikraszcziai danesza, Maskoli- 
ja turės isz to pelno ape 2,500, 
000 rubliu.

bartinio laiko iki atidarimui pa
ndos dirbs keletas t ukstaneziu 
darbinyku. Jau dabar ant visu 
pritaisimu yra perženklintu -11,- 
700,000. Atidarymas parodos dėl 
visomenes prasidės Rugsėjo me 
nesije ateinaneziu metu.

t Lietuvoje karves, o i patin
gai kiaules labai atpigo, o tai isz 
tos priežasties, kada valdžia Pru
su neketina leistie in Prusus kiau
lių. VValdžia Prusu ta daro buk
tai isz tos priežasties,, kad Lie
tuvoje, ir Lenkijoje daug keu- 
liu serganeziu. Bet cze yra suvi- 

I su kas kitas. VValdžia Prusu ta 
daro dėl to, kad VVokiecziai sa
vo kiaules pirmiaus parduotu ir 
tai da kad brangiau galėtu par
duotie.

Pajieszkojiniai piktadeju.
Sąnaris Dr-tes “8. Dauk.”, Jo

nas Szedbaras, danesza, kad 1 
diena Spaliu ape 3 ad. po pietų, 
kokis Kazimieras Szimaitis, bu- 
vias sykiu su jnom ant burdo pas 
Juozapa Blauža, po nr. 641 S. 
Ganai str., Chicagoje, pavogė no 
jo 76 dolierius pinigais ir auksi- 
ny laikrodėly 78 dolieriu verta 
ir pats pranyko be jiedsakio. 
Dėlto brolis Szedbaras praszo vi
su Lietuviu, jeigu kur jis pasi
suks, danesztie ape ta wagy, ar
ba paduotie policijai, o gaus už 
tai gera nagrada.— Laikrodėlio 
viduriai buvo su paraszu “Co- 
lumbia”; ant to laikrodėlio buwo 
Uždirbtos vokiszkos literos—ant 
viršutinio lukszto litera “B”, 
ant užpakalines puses ant vidui i- 
nio lukszto literos “J” ir “Sz.”— 
VVagis K. Szimaitis yra mažo au
gimo, juodais plakais, visas 
juodbruvis ir rauplėtas, ženklai 
ant burnos margi, viena ranka 
no virszaus su baltoms plet 
morns (nudeginta no parako 
anglekasyklose); ūsai reti ir vie
nas ūsas didesnis. Jis* paeina isz 
Kauno rep., Sziauliu pavieto, 
Žagarės parapijos. Wieni metai ir 
8 menesei Amerike.

J. Szedbarar
641 S. Canal str., Chicago, Ilk

Pajieszkau savo pusbrolio 
Win. Margelio paeinanezio isz 
Suvolku gub., Kalvarijos pavie
to, gmino Krosnos, kaimo War- 
tu. pirma buvo Ladd.IU., o da
bar nežinau kur randasi, jeigu 
kas žinotu ape jy arba jisai pats 
tegul greitam laike atsiszaukia, 
nes jo brolis Jonan yra mirsztan- 
tis ir reikalauja jo. Adresas:

Simonas 2^žukas
Box 281, Sopris, Col.

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 balių, ant kurio grajys 
puiki lietuviszka muzika bus 
daugybe jaunimo, szokiai ir kitos 
gražios zabovos. Szirdingai už- 
preszo visus lietuvius ir lietu- 
vaitias atsilankytie.

Su guodone Komitetas.

t Netoli Hermosillo, Mcxyko, 
indijonai užmusze du amerikonu, 
kurie isz Colorado nukelevo in 
Mezyka jieszkotie nauju kasikiu 
aukso. Wardai užmusztu ameri
konu yra szitoki: Geo. T. Har- 
rison ir J. F. Baker.

t “VVienybe” ir “Garsas” 
pranesza, kad Bostone iszeis nau
jas lietuviszkas laikrasztis, po 
vardu “Bostono Lietuviszkas 
Laikrasztis”, kurio redaktorium 
busent Kn. J. žebrys isz VVater- 
būry Conn. Galbūt tai bus tas 
pats laikrasztis kurs kelios nedė
lios atgalios ketino iszeitie tame 
paezeme mieste po vardu “Lie- 
viu Sargas”. VVelyjame jam ko- 
geriausios kloties, nes kodaugiau 
laikraszcziu to platyn eis ap- 
szvieta terp lietuviu.

t VVilniuje neperseniai numi
rusiam VVilniaus vyskupui, s. 
a. Audžiavieziui, pastate pamin
klu. Ta paminklą pastate koply- 
czioje VVW.Szwentu prie kated- 

, ros bažnyczios. Paminklas yra 
! padarytas isz vario su panaszum

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

Užmokėjo už “Lietuva”.
J. Gustaitis Peterson......... 2.oo
J. Walis Westville............. 2.oo
W. Radvilaviezius Pittson. 2.oo 
A. Wasilevskis Mahanoy... 2.no 
A. Waicziunas Gillerton.... l.co 
J. Zuzneviczius New York 2.oo 
J. Sagats Homested........... 1 .oo
M. Sungailiute S. Chicago.. J.oo 
F. A. Mikolainis Thorp..., 2.oo 
J. Stankus La Šalie........... l.oo
Ch. Paplauskas Virden.... 2.oo 
St. Macziuk Chicigo.......... 2.oo
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Dorybe pailgina amžių 

žmogaus.
Dvejopas yra sutrumpinimą- 

amžiaus, 
žmogus 
(nuodu) 
arba kitu 
trumpina

trumpina sau gyvenimą, kaskart 
daugiau didinasi. Sename krajuje 
(Europoje) dabar kasmet dau
giau kaip po 60.000 ant metu 
atima sau gywybia sawo, o reik 
pasakytie teisybe, kad skaitlius 
žmonių, daraneziu sau smerty 
wis didinasi.

Antras sutrumpinimas amžiaus 
palengva*, kurs nestaigei atima 
žmogui gyvybia, bet pamažai ir 
kita karta pereina keletas mene
siu arba ir metu, pakol žmogus 
iszvarys pats aavia uz szios pa
saulės.

Yra tokiu žmonių, kurie sako; 
“kada man bus paženklinta mirtie, 
tada asz ir mirsiu.” Teisybe kad 
yra tokiu atsitikimu, kuriuos 
žmogus negal atitolintie. Teisybe 
yra, kad smertls gal atsitiktie 
kožname laike ir be kaltybes 
žmogaus perkirstie eiles jo gyve
nimo, bet mes cze norime sakytie 
ape sutrumpinimą amžiaus per 
pati žmogų. O toky sutrumpinimą 
kasdieniniame gyvenime mes ma 
tome labai tankei. VVienoje Euro
poje daugiau kaip 60.000 ąnt me 
tu staigei nužudo pūtis sawia, o 
Amerikoje dar did&suis procen
tas yra tokiu žmonių. Atminkime 
dabar, kad skaitlius tokiu žmonių, 
kurie sawe palengvai nusvaro jn 
grabu, kurie nestaigei sau .-utrum- 
pina gyvybia yra szimtais^kartu 
didesnis.

Ape ta kokiu budu žmones 
sau sutrumpina amžių, sutrauk 
ant savęs daug ligų ir be laiko 
eina in graba, ketinu laikrasztyje 
„Lietuva” nors trumpai paraszytie 

Turime cze atmintie, kad išž
iūrant ta visa, kas ne isz valios 
žmoc aus ant žmogaus ateina, 
žmogus yra wioszpacziu savo 
misliu, žodžiu, darbu ir sveika
tos, kad žmogus savo mislie, 
žodžius ir sveikata gal apverstie 
ant gero ir ant blogo; gal sawo 
darbais užsitnrnautie sau ant pa- 
guodones ir žmonėms būti naudin
gu, o teipgi gal būtie bledingu, 
kaip sau teip ir kitiems.

Todėl, kaip kasdieninis datiri- 
mas pertikrina, žmonis yra pa
tys duobkasiais, patis sau su
trumpina amžių per paleistuwystia 
girtuoklystia, tinginystia, apsiriji
mus ir abt-lnai per neiszmiutinga 
gyvenimą.

Wiena paleistuvyste daugiau 
padaro bledes dėl žmonijos, kaip 
visos baisiausios epidimijos bai
siausiu ligų, nes nei vienas bai
siausi* maras nenuvare in graba 
tiek žmonių kiek paleistuvyste. 
Paleistuvyste priesz laika pritai- 

. 80 graba dėl jaunumenes atsi- 
duodanezios jai. M ižai to, palei*, 
vyste tankei patrauk su wisu ne
kaltus, užkreczia bjaurioms li
goms, padaro nelaimingais cielas 
giminias ir neretai suwisu iszvaro 
isz szios pasaulės.

Ateina cze klausimas: Ar pa
leistuvyste yra reikalinga ir nau
dinga, ar ne?

Beabejones galime at«akytie, 
kad pah-istuwys*e negali butie rei
kalinga, nes k«s yra bledingas, 
negali būtie reikalingas. Prie rei
kalingu daiktu priĮfuI tiktai tie. 
kurie sutinka su amžinais įstatais 
Sutvertojaus, o daiktas viauo 
met yra negeras ir bledingMs, ka 
da yra prieszingas tiems įsta
tams.

Negal būtie paleistuvyste nau
dinga, nes platina nelaimias gi m i 
niu, bjaurias ligas, suirumpina 
amžių ir weda prie i'zddimo 
žmonijos.

Kiek tai jaunu žmonių isz pa 
.leistuvystės patrotija sveikata, 
kiek in niekus pavirsta. Kožna- 
tyrinėtojas ūžtemija. kad visu* , 
mene ir nepamislijo, j**gei daugy-

vienas staigus, kada 
su pagelia truciznos 
szaudykles. revolverio 
kokiu norS|budu

amžių t Hawo. Skait- 
tokiu žmonių, kurie su-

be turiati silpnu tvaiku, ligotu, 
kuprotu ir tankei pirmose dieno 
se amžiaus rnirsztancziu tiktai dėl 
to, kad ju tevialiai, arba prabo- 
eziai tarnuwo paleistuvy stei.

Ateina cze klausima*. Ar negal 
žmogus gyventie nekaltybėje? 
(kaslink kuniszku darbu). Atei- 
naneziame numeryje pasirūpimam 
ant to klausymo atsakyti©.

Žmogus.

Katalogas knygų.
Knygos malda.

Aukso Aitonu* arba SzalUnis dangtatku 
skarbu.puikiauaiuoae apdaruos, su sida 
bnneU ir kitokeia krifei*. Uzaodyta bei- 
osiauseiskaulelei*,visaip zatatiuis. 150 ir M 00

Aukso ARoriua arba SzalUnis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutol skaroje, saisty
tais krasztai*. druczjai apkaustyta ir su 
kabemi* ** ** ** fl.Ou

Apdaryta s’zagrtne M " 00
Baisas Baisn-ielea didžiauae* tr puiki*uaeme 

apdare. balcz;au*ei* kaulelei* pulke! 
iszauksuotais kryieis po »-CC

Balsas Bsiandele* arba Mažas Szaltlneli* 
Baisu* Balandėlės Krisztollni* 
Bal*a* Balandėlės szagrine “
Balsas Balandėlė* su Officium Parvum 
Garbe Dievui ant anksztybes, skaroje, ap 

kaustyta Ir su kabe ” • 1 80
iszganlngi dūmojimai ape sopules siv. 

Marijos Paso*
Meno szv. Merijos Panos 
Maža* Aukso Al toriu* “
Raiancziu* amžina* ** 
Ražancziu* ir draugyste 
Rėžančiu* amžina* ir su stacijoms 
8*auk*mas balandėlė*
Stebuklai Dievo *«W, Sakramente
Sena* ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

literoms “ “ “ »' 80
Senas ir naujas Aukso Altorius, skaroje apkau

stytas Ir su kebe M Sl.fiO
Szlovinimas *zw. Panos Marijos per mene

sius Gegužy Lapkrity ir kožnume laike ‘ 
Tajemnyczlos Gyvojo Ražancziaus 
150 psaimu Dovido karaliau* ant paveikslo 

k&miczku p* ••
Kanticzkos 
Naujos kantlsakos formate knygos

Knygos Dvasiszkos.

83.00 ir 3.50
I 7bc 

(2 50 
• 1 50

90o 
no.
50c 
5c 

10c 
fo

15o

7*5 
75c.
75c

0.5c 
10c

75c 
50c 
25c

Urostwo» “ “ "
Draugija dėl dusziu " “
K vangeli jo*, drauge lietu vtazka I ir lenkus

ia ant kožnoa nedelo* irszventea 
Pilotes arba kela* In maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo " 
Gydykk>» ix> baimes »merties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus 
Gyvenimai Szventuju Dievo u 
Gyvenimas szwento Benedikto ••
G v veninius S'zveucz. Marijos Panos „ 
Gyvenimu wuu 8zwentu nnt i ožno* dienos 

4 dideles knygos, kožnu po 
u>iorlH Kataliku Bužnyezios

U .'n'a seno Htautno no pa< 
pa-suie« iki užgimimo Kristupo 

Iston,-i szventa *eno ir naujo (statymo 
—*ulwe. Tio svieto ikismerti Knstuso 
K*« yra gri -kas* labai naudinga Knyrela 
Kalba ape Kataliku tikėjimu 
Kaip apspakajitie sumianij*
Kanczia vieszpalies Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietu « iHzk<M miszioe su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mok Mas kataliku, “
Pamokslai apesud* Dievo “ 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu . 

ir didžiosios nedelos
Pekla arba amžinas pragasas
Perspėjimas ape szwenta tikėjimą 
Perkratimas s ūmia n įjos 
Prisimetavojimas ant smarozio 
Raktas in dangų M
Trumpos Katekizmo* pagal kunigu Pila- 

kauskio “ “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimt* isz 

knygų kun. K. Antonevicziaua. 
Wadowa» in dangų “ 
Vartai dangaus “
Vadovas aplankaucziu kanezios Wieazp*tiea 
Jezuso Knstuso “ 15
Kasdienines Maldos M 5c

ŽOo. 
50c 
lOo 
2Oc

65c 
____ ------- ------------------------ *1.00 
. Jlo?tja seno ir naujo istatimo sa abrozeleu 15c 
. — ------- i------_____ —.atvėrimo _

no

103 
" 40c

- 15c
“ 15c

trencziu
50c
75c 
10c 
20c 
40c 
16o

U

10 
40c 
15o

Knygos mokslyazkos.
AKYVI APSIRBISZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet in gerai nesupran
ti; su 7 abrozeiiais. Naudingiause kny
gele ant ewieio dėl dasižinnjimo isz ko 
darosi žaibai. gnau<mai. lietus ir sniegas; 
kas yra debeįiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  90c
Etnoliogiazko* smulkmenos 25c
Naujas Lementoms lletuviszkas „ 10c
S pakabas greito iszsimokinimo angeiskoa kai 

bos ne apdaryta* “ “ S 1.00
o apdarytas “ 11.25

Istorija Eur»>po, su mapoms 50
Ka darytie. kad bu tume sveika tr ilgai gyventu
me........................................................................
Lietuwiszkas Kalendorius ant metu 1886 
LietuvHzki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija ., 
Lementoriu* Lietuviszka* *u peteriaia, 
——iaotekizmais ir miatranturu. 

engwas būdas paežiam per save* pramo* 
tie laaz^tie dėl nemokanezin 

Pilnas szimtmetinia kalendorius su plane
tomis 

Žodynas ’-eturiose kalbose: ikatuviszkai 
latviszkai. lenkiszkai. Druskai, y- 
ra ' nause knyga dėl norineziu ias- 
moktie lenkiškos, ruskos arba la- 
tviszko* kalbos „ „ |

..Km.
“ 15c

50c.
10c

10c

10c

15c.

*2.00

Knygos iNtoriszkos, 8wietisz- 
kos, pasaku ir giesmių.

NAUJAU8IS L1BTUVISZKA8 SAPNINYKAS, 
surinktas i*z daugel svetimtautis/ku sapni- 
nvku ir sredytas pagsl tikra Perslszkai 
Egiptiszka tapninyka.—miSIO aiszkiu abro- 
zeiiu,—su aprasrymu planetų ir na-lapczin 
kokias senove* žmones vartojo dei nuspėji
mo ate i tęs —Oeriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali.
Preke...^.. ...*................................................. 50c
Apdarytas ..............................................'..... 75c

Tahnudas židn •• “ 10c
iVaiku knygele *u abrozelats »• joc
fciponas bei jĮipone 25c
Wįšoki abrozdelei in knvgas 5o
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigalksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puola nriesz jy ant kėlu 30c

Abrozas “Kražių skerdynes persta to kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bažnv- 
ozios Kražių mėtuose 18U3. Ganėtinai di
delis. Preke B0o

o su prisinutimu „ 60c

1000 ŽMONIŲ.
Daro Didelius Pinigus

Y Pardavinėdami musu ta
® w<>ru». K»s prima* *awo

pilna wardi ir adremi, 
tn gaus no mus, beveik ui

t?“ dyka, pakely su *«ikan-
ežiai* daiktai*: 1 gera 
vyr|«xka laikrodėly aa- 

tMI »ukia uiau ama.kursge-
Nk r*‘ ,a,kB rndo. tukusiai

X X % Jo padirbti l»z tikro pru-
X *i*zko -idabre, auksuoti

% M 14-karatu auksu, gražiai
u * •zkvietkunti. gw*ran- 

uota* ant 10 metu. Ta* 
iikrodeh-. i-zrudo k»tp 
40 laikrodėli*, kur/ga- 
•t parduot kožname lai* 

_ __ • ui |I5; 1 {4-kar. auk-
1 «■'*'» lenciūge y ir kom-
Mr EPŽ!^BtttWAi ■ t»lunk»ua, alawv 

■ / ir mariu putu
- n’• f 7 ypki*:l «ngii*zko plir-

/..J . Ut/-7 7 9 b’itwa. 1 oulkla de-
f £9 -JJvjv trukia d I briežiuku; 1 

ĮU/į žwv)ganczia Javo* dei- 
J mento naguti* in mar*z> 

kiniui. Tuo* wi-u*daik- 
tu* !**•*■•*•* jum* per 
ež presą wb-name pa e- 

’— lyle dėl p* riiurejimo J«i
gu jum* tie daiktai p**i labn*. uimnkekite agen
tui ant expreso M 96 Ir daiktai bu* ju*. Jeigu 
Jums per toli yra in eipr —a t -l pri»t*>k muro* |6 
registrąvotoje gromatoje r, me- jum* prisiusime 
t* pakely per paczta. arb* S pakelia* prl-lu«ime 
už |13.5O ir nereiks jum* mo- etle kanztu prUiun- 
Imo. Pardavinėto lai mu* dai* tu daro dideliu* 

oinigu*, parsitrauk pakely ir pamegyk. Stimtu* 
••akeliu su mine ai* daiktai* isrtiuncziame kaa- 
lien In wi»as pusią*, užkuriu*** *pl*iko«ue pade 
kavonla* n< žmonių. Adre*<«:

losarance Watcb Co ,
j 91 VVashington St., t hirago, III.

(t-ii)

Preke Pinigu
Rublis in Bosija................53jc
Marke tn Prusus............... 24jc
Guldenai i n Austrija........40 jc
Frankus in Francija............ 20c

skripk

8.40
Gėrimais laikro

dėlis ir lenciugelis 
prie darbo.

Pr i siusk uy ap
garsinimą ir sawo 
adresu, 0 prisiusi
me laikrodėly ant 
Jusu ezpressu. Jei 
tinka, užmokėsi 
$3.40. ne dau
giau ir ne mažiau.
G traran ta woj ame 

kad teisingai laika 
rodo, jeigu ne, su
grąžysime irisus pi 
nigus.

Ar gawni musu 
k a tai i ogu laikrodė
liu, lenciugeliu, 

. u ir visokiu kilu dai
ktu? jeigu ne. atrasxyk, o bus prisiųstas.

Adresawokit teip:
KEI.PSCH, N0REIK04C0., 

35« W. 12lh St. CHICAGO. ILL.

LIETU VVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 F|sk St. CHICAGO.

Užlaikau reriauslu* garimus. kaipo tai: szalta 
Alų. M>aiau»iM Degti n ia. Vyna, Likieriu* ir kw«- 
penezius C>„ .. rus. teipogi ir Biljarda uH /*bowoe.

Užprašau wisus lietuviu* atsilenk) tie.

Kasp. Majauskas. (15—12).

NAUJA
LENKISZKA APTIEK A

Tapo atidaryta po nr.
972 .51st St. kerte Ulman.

Apžiūrėta daugybe visokiu gy
dykla naminiu ir im|*ortavotu. 
Receptai diena ir nakty yra laz
duodami koatsargieusei.Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie in aptieks per telefoną 
už dyka. Teipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
VVistein no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards *48.

D V i( AI! Tii[,,as e,I>,d0 Laiirodelis 1 Lenciugelis.
Priolusk »zy apgarsi- 

r- VgMJafc/ ♦ -n 1 •“ »»wo pilnu
M Cikl /•* ardu ir adresu, o me*
rijuIlt vi* ImuiOme tau .rita

jr ,KRA Kloiko LatKBo-
y »ki.t ir Lemciuo lt

dykai ant pametimo 
JV Luk*ztai yraaptrau-

X ku 14 karatu auk-u ant 
k* tok* 

1 r) B«t* laikr.id-liH yra tairte- 
/ A "* '■•k’odei* H0

V n verta. 
Jo viduriai yra tikri 

P. A flJfl Elgino ir gv«rantuoti 
• / 20 melu.
‘lYr 1^2Lrnciugelia yra pul-

iluEJĮkiai kvietknota* imto 
1 WMt»i auksuotas vertas 

ii'CCįL <3 50 kiekvienoje l«lk-
' ''7 it V \ "v I ro^’"^u krautuvėje.
V ’ Y?įįfį Kada prtsia-ime tau in 
Lk expreainy ofisą, nuejas

apžiur-k jy gerai, ir 
į-'-'? J*,K" tnaty»|. kad yra

V *X ^*V^ £•'*• Pik“*, užmokėk
ezpresiniai agentui 
28■» ir paimk sau laik- 

jiT*- rodeiy Ir lenciūge) v.

DIAMOHD WATCH CO., CHICAGO, ILL

RIPAN-S

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

$1800.00
GIVEN AWAY TO 1NVENT0RS.
phes through u* for the mosi meritonous patęst during 
Che tnooth preceding.

We secure the best patentą for on r eilėn ta, ~ aui- L. a— — _____ •____ -__ -T

wish to unpre** upon the puHic the bet that

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENT10NS
THAT Y1ELD FORTL'NES,

“Muce-pan." “coflar-buuon.M “nutAotk.“ “bouU 
•topper,” and * thoosand othcr Kttle thingi that most 
any ooe can find a vay of itnproring; aad these ittnpte 
mvenuoo* are th* one* that bring largest returua to tba 
ambor. Try to think of *omething to inseat.

IT 1S NOT S0 HARD AS IT SEEMS.

Addrea*
JOHN VVEDDERBURN & CO., 

SoUdtors of American and Foreign Pateigta*
618 F Street, N. W., 

Bok 385. Washington, D. C.

Puikiausias Salunas
. visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla

so*, o sm»n**« isz du*žios pn-teliszki. R«»dyjame 
visiem* lietu ariami, turintiem. w*4andeia hsiuo 
auiiankytie pa. sawo brolu* lietuvius, o busitla 
kagražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Sbenandoah velyjame nosiduutie kaipo 
In geriausia ir ta tikra lietu visiką užeiga

Didele Lietuwiszka : :::
KRJAUCZWieTe

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

Darba* eina Usiiaai. visada dirba in 20 
siu > Ju G< ras ilet>ivy*. wyra* ar mergi
na kriaueziu*. atkelia via* tn Chicago, vi 
tada pa* mane gali darbe gautie.

J. Grigalius.

MAX DRZEMALA,
— LENK1SZKAS —

Adwokatas,
prakti kavoj* visuose suduose, 

isz pildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietu w nikams 
eitie pas Drzemaia gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Rando! ph 8L
Giveiiimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 492.3

M. Wyszniauskiene.
403 HeodersoD st., Jersel City, I. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA ŠALTUMA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di
delis salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pnsamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas swetimtau- 
czius.

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

— ir —
uždėjau banke dėl uisavojlmo pinigu, in ka

ria pri imu pinigu* no |5 ir augazcziau ir 
moku už juo* procentą,

Kam turit waikszcziot?
Pas kitu* tr duotis apaigaudinet, kad gali tie teip 

lyg*> kerai ir pigei atiiktie interesu* pas 
•avoižmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja banke ant uikavojimo gali *ndet 
pinigu* no |5 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procente.
SZIFKORTES

ant geriauaiju linlu Isz Chioago per NevTor- 
ka in Berilu* ir isz Beelino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis.................  53|
Guldenas......................... 39f
Marka.............................. 24f

Juliau Plotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

— NAUJAS — ’

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial av®-

< Utiaikau švieži* 
\ - J bavar«ka Alų, ge- 

1 1 į- riausias _ |
/ y ir*eniau fj 1'

A- „MA
V rielkas,

Z Wyna. Į m|MT
jE. x Kl f,v, Llkiariu*

ir puikiausius Ciga

Broli pamatytle ir to viso pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

KA8IN CLK V BLANDĄ ATKKLAU8IT 
PASOLSZYNSKA W1.<KO GAUSIT:

Szalto niaus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO IVlSO PABANDYTIR.

Gyvenu ponr. 825 St. Clair sir.
Cleveland, O.

Turtu puikiausia Karczema isz visu Cievelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gėry m u užlaikau

ir

JONAS ZAWECKAS 
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei 

Krantuwia Anglių.
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expre*manai. Tes- 
pogi užsiima expresyst a perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24-3)

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3462 8. Halsted ui.

N ujimą puikia* Fotografijas, aš tusia* tiktai

*2.00
Aa t ve aa U n ir kilotis reikalu n ujimą Fotogr* 

fijaa kopuikiaaaai.

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAUSIS LJ ETŲ W1SZKAŠ

SAPNINYKAS
Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauje 

svetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka
SU 310AISZKUJ ABROZELIU.

Geri a oš e i iszguldo visokius sapnus, koki tik žmogui prisi sapnuot 
gali Teipogi apraazo planietas ir paslaptis, kokias se

novės žmones vartojo dėl nuspėjimo ateitos.
Preke neapdaryto ... 50®.

‘ apdaryto ... 75c.

Kas nžsiraszo laikraszty “Lietura” ir užsimoka ui ja di 
dolieriu isz wirszauH, gauna szy

SAPNINYKA DOVANU.
Pinigus galite siustie registrą v otose gromatose, arba per“mo- 

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

Siųsdami pinigus visada uždekite szitoky adresa:

JI. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL.
Pirma Letoiszka Kolionija 

po wardu “Lietuwa“, 
GRANU PRA1RIE, ARKANSA8

Kurioje jau apsipirkti 24 lietuviszkosfamilijos ir jau 10 lietu- 
viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczius ir pabudavojo lietuviszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
javai dera labai gausei, 
p riet* m auga bovelna, o w*i*ei »odo puikiausi i*z vt*u Suvienytu Wal*tiju. Klimatas sveika* 

žiemo* trumpos, o wa**ro> yigo*, karszczN* didelu nėra, szsiuma lygina*-** Chicago*.
Wanduo sveikas. Szuinei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų lazsidralkftti* straipsnei* puikios girios, farmerei gali gautie lauku* *« girta ir be gi 
rio*. Raikei ir lentos neiszaakvtai pigios dėl pašilta tymo sau namu. *

Preke lauku no $6 iki už akra.
Mok ašį 11,00 isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 

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

163 VVashington St., Chicago, III,
----- ARBA r*------

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicege. III.

Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

Ben. Hatowski, 
W ZIEGARMISTRAS tfA

— parduoda — lOMI I 
deimantus, VU

ziegorelus, jv
< i . K į ZIEGORI r S ir \jl
r 1 4KULORIUS. JJį

52 ■s> Cana| ir Jud(1 n!’czios’ iii

1 CHICAGO, ILL.
TaJ»o visokiu* ziegorelus, ziegonu* ir kitokius 

aukrynlu* dajktus. z.aUtiima* Ir aidabrinima* 
visokiu dajktu tabaj pigejr aukazyniu* sydabrv”* ziego- 
relių* iszvejcze kajp naujus. J*z plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

ZiegorelaczistyimasSOc. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
Szlubinej žiedą j 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini

, “Elgin” ziegorej S7.00. Wyska garantavoje ant metu.

MAX KOBRE
— SUCCESSOR TO —

40 Cana! Str.

142DiiisionSt

New York

N. Y.
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szilkortos ant vi ‘ 

su greicziausiu laivu už pigiausia preke, si uneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kautoroje galite Ru«iszne 
keti lietnviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mee 
pei 25 metus su kožnu apsiejdme teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

’ KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admirahtat strause, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 HeerdonthorKteinweg, Bremen.
^rr a iErųaųiiel Gross,

73 Mott SL,
NEW YOKK, N. Y.

313 Henderson St.,
IJERSEY CITY, N. J.

... .užlaiko.__

Didelias Krautuwias Gėrimu.
Impertaaroti Vynai Likieriai. Arielko* ir kiti wi*oki perimai. Preke* pigiau*io« kaip wi*nr. 

Parduoda liktai ant * whole>Mtle'’. Praba* riunezia už dyka. Jau no daug**! metu «reda prekyntia 
»u aaliunykai*; iaz to* krautuve* perka gėrimu* tiktai pirmo* kils*.* *aliunai Teipogi tur ge
ra pažinty su daauvbi* lietuviu. *u kariais teisiugiausei bizny veda ir per tai užpraazo. Idant 
kirk viena* *ahunykn« pirktu gėrimu* pa* Emauuel Gros*, o nesi graudy*.

EmanuelGro** yra taipgi k-lektorium bra»oro Sbepiro ir Snnaus, New Yorke, kuri* Ui bra 
vora* duoda minėtoms krau'uvero* Gėrimu geriau** rekomendacija (10—4)

Wincentas Urbanskis,
į[ontraktoriūs ant|^udawojimo JJamu.. 879 33RD ST., CHICAGO.
Wisokiu8 bučiukus, ar tai muminius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pistai; i>aima ant kontrakto visa dnrba. kok* tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kogeriausei ir 
teisi ngiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mielina būda votis, 
darytie kontrukta su jutim, u bueiie užganedyti.
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