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Tos paezios priežastys verezia 
gyventojus aziaurines Amerikos 
apdovanoti didesniu prilankumu 
pasikelu8iuF~prresz neteisingumą 
ir pleszimus szpaniszku uredny- 
ku gyventojus, isz pradžių vien 
salos Kubos, dabar gi jau ir ki
tos, vadinamos Portoriko. Kon
greso pasiuntiniai, susirinkę Wa; 
shingtone, reikalauje, idant Ku
bos ir Portoriko maisztinykai bu
tu pripažinti už kariaujenezia pu- 

szita numery}° ne ui maisztinykus, pasike- 
laikraszczio, paskuliny priesz Ka-Į’u8*us Pr*e8Z szpaniszka valdžia.

k
Ant Kalėdų Szwentės.
Kalėdos, linksma krikszczio- 

ninis szvente užgimimo Svieto 
Atpirkėjo, Sumiš Dievo prisiarti-Į 
no. Iszleisdami r-“

ledu szventia, sveikiname musu 
skaitytojus žodžiais Aniolo: pa- 
kajus ir palaiminimas žmonėms 
gero noro! VVelijame, idant tie 
žodžiai terp mus kuo labiaueei 
platintusi, idant sutikimas meile 
ir brolyste pas mus atrastu tinkan- 
czia dirva ir ant jos amžinai pa 
silikusi augtu ir vaisius atnesz 
tu; idant pražūtu savitarpiniai 
nesutikimai ir vaidai, taip, kaip 
tai pridera tarp vaiku, vienos 
motinos Lietuvos! Taigi — pa- 
kajus ir palaiminimas brolems 
gero uoto!

Politiszkos žinios.
Reikalavimai Amerikos. Maisz- 

tai ant Kubos ir Portoriko.
Maisztui Turkijoj, tjnt • 

salos Kretos. Socia
listai Wokietijoj.

ARMĖNIJA.
Nuo keliu menesiu akys ap- 

szviestoeios dalies svieto yra at
kreiptos ant armėnu. ’ Prasidėju
sios rudenyje pernai nuožmios 
pjovynes beginkliu armėnu pri
vertė Europos vieszpatystea i nai
ki hz t i in vidurinius reikalus Tur
kijos. Wienok, nežiūrint ant to in- 
sikiszimo paszaliniu galybių, pjo
vynes netik nesusimažino, bet at- 
pencz, pasidaugino, insiplatinda- 
mos ir ant kitu Turkijos kriksz- 
czioniu, teip kad galutinai vidu- 
durine Turkijos netvarka gali 
iszszaukti visotinia karia Europo
je, nes “pavojus — kaip sako 
Anglijos premieras Salisbury — 
kuriuom gresia dabartinis padėji
mas Turkijos, netilpsta joa vien 
geografiszkuose rubežiuose; gais
ras, galintis isz to pakilti, apimtu 
visas, lygiai galingiausias ir la
biausiai apszviestas tautas Euro
pos”. Taigi Armėnija, kuri davė 
pradžia atnaujinimui rytinio 
klausimo, verta yra, idant prisi- 
žiuretumet jai isz istoiiszkos ir

apmalszymo p jovyniu Turkijoj, 
reikia ja padalinti tarp Europos 
galybių, taip, kaip 100 metu at
gal tapo Lenkija padalinta. Pa
gal ta nuomonia Turkija reikia 
szitaip padalintie: Konstantino
poliu valdytu komisija, kurios 
sąnarius rinktu 6 Europos viesz- 
patystes ir Szveicarija. Anglija 
gautu: Egiptą ir Arabija; Pran
cūzija: Sirija ir Mezopotamija; 
Austrija paimtu: Anatolija iki 
upes Kizil—Irmak; Maskolija 
gi: Anatolija in rytus nuo upes 
Kizil—Irmak, Italija gautu: Al- 
bonija ir Tripolis; Grekija: Kre
ta ir Sporadu salas. Bulgarija 
paimtu: Smyrna ir Trakija; Ma- 
cedonija taptų padalinta tarp: 
Grekijos, Bulgarijos ir Serbijos; 
Armėnija stotųsi gi patvaldisz- 
ka.

aziaurines dalies kraszto, siekia i 
laiku tvano ir randasi paskui pas 
Herodota. Senovės persai vadi- < 
no ta kraszta Armina. Veikalai, 
kokius armėnai turi, yra dau
giausiai pasakiszki. Liaudies pa
davimai skaito Armėnija už vi- ’ 
dury seno svieto, kur ima pra- i 
džia keturios dideles upes: Eu- < 
fratae, Tigris, Kur ir Arkses. 
Czia buk buvias žemiszkas rojus, 
o po tvanui naujas žmonijos lop- i 
ežys, Už pratewy tautos yra lai- < 
komas Haik, nuo kurio senovės 
armėnai vadino save haikais, o 
savo szaly Haistanu. Wienas isz 
ainiu Haiko, Aram, padidino 
kraszta per laimingas kares ir in- 
kure Armėnija. > Buvias jisai 
vienlaikiu Ninaus, Asirijos val
dono, kurs buk atiduodavias jam 
pirmutinysta. Pagal rasztus Gre 
ku ir Rymiecziu vardas Armė
nija paeina nuo Tesalonieczio Ar- 
menijaus,draugo Jazono, isz laiku 
Argonautu, iszplaukusiu isz Gre
kijos in Kolchida aukso jeszkoti. 
Sūnūs Aramo, Arą, krito kovoje 
priesz Semiramyda, Asirijos kara- 
lienia, po ko krasztas papuolė po 
valdžia assiriecziu, Paruis atga
vo neprigulmia ir apskelbė sa
vin karalium, bet jo inpediniai 
regisi, buvo vėl po Babilonijos 
valdžia. Ilgainiui Armėnija teko 
Persams, su kuriais drauge pa- 
musze juos Aleksandras Didysis, 
Macedonijos karalius.

Tolesni veikalai Armėnijos 
pilni yra kovu ir mainytiniu liki
mu, kurie jau tai iszkelia kraszta 
ant auksztybiu savystovystes, 
jau tai instumia in nelaisvia 
persiszka, rymiszka, mongolisz- 
ka, ir turkiszka. Tie laikai užėmė 
tris kuraliu gimines.

Politikiszkas likimas armėnu 
padare, kad armėnai iszsibarste 
po visa vidurinia Azija ir Euro
pos pakraszczius, apsigyveno 
net Afrikoje ir Indijoje; daugelis 
persikėle in Kritna ir Lenkija,kur 
ju buvo in puse milijono. Euro- 
piszkoje Turkijoje yra 400.000 
armėnu, isz to skaitliaus 200. 
000 pripuola ant Konstantinopo- 
liaus ir apygardos. Londone, Am
sterdame, Marsilijoje randasi po 
sziai dienai nemaži armeniszki 
pirkliszki namai. Apskritai armė
nu tautos skaitlius yvairus auto
riai paduoda nevienodai: mio 
2 iki 4 milijonu.

KrikszczionyBte atsirado pas 
Armėnus jau II szimtmetyje. 
Pradžia literatūros arba raszlavos 
siekia IV amžiaus, o Vam amžiu
je pripuola auksiniai jos laikai. 
Rasze daugiausiai tikejimiszkus ir 
istoriszkus veikalus. Labiausiai 
branginamu istoriku buvo Mai 
žieszius isz Koresnos (mirė 487 
m.). Žydintis stovis raszlavos, 
vis labiaus tikejimiszkas ir isto- 
riszkrs, tęsiasi iki XIV szimtme- 
ežiui, o tame laike (Xllame) ne
tiktai kaipo tikejimiszkas rasze- 
jas,bet ir kaipo dainius, atsižime- 
jo Narzes Klajensi. Nuo XIV 
szimtm. raszlava nupuola. Dai
lioji gi jos dalis apskritai nepri
ėjo.prie žymesnio laipsnio iszsi- 
pletojimo. Apart Nerzeso Klajen
si atsižymi dainiai: Petras Ga- 
ladards, Nerzes Lambriožicnis ir 
pasakų raszytojas Machitas Gosz. 
Pastaruose laikuose pradėjo pla
tesnis literaliszkas armėnu jude-

( jimas, kuri dailiai apipiesze A. 
iss B. “Varpe” praeitu metu.

Armėnai rodė visados didefia 
meilia savo raszlavai ir wisur, 
kur juos nuvarė likimas, insteige

spaustuves. Daugumas ju veika
lu paeina isz spaustuvių Amster
damo, KVenecijos, Paryžiaus, Li
vorno, Astrach^niaus, Maskvos 
Konstantinopoliaus, Smirnos, 
Madraso, Kalkutos ir k. Dauge
lyje tu miestu atsirado pastaruo
se laikuose ir armeniszki laikrasz- 
cziai.

Armėnu kalba priguli indoeu- 
ropejiszkai krūvai, pagal Petter- 
manna ir Windischmanna, bet 
dc Lagarde skaito ja už iraniaz- . 
ka. Kalbos graiku, Siru ir Persu 
iszspaude teip pa t savo intekmia 
ant armėnu - kalbos. Kalba 
pirmyksztes raszlavos iszejo isz 
vartojimo ir buvo ilga laika tik 
mokslinyku kalba; XIII gi amžiu
je rasztinykai pradėjo temyti 
ant liaudies kalbos ir ilgainiui 
padare ja literęriszka. Armėnu1 
alfabetu sutvėrė Varno szirnt, po 
Kristaus szv. Mezropas.

Maisztas pasikėlusiu priesz Ispa
nijos valdžia gyventoju Kubos 
traukėsi gana ilgai: pagal prane- 
szimus Szpanijos kareiviu virszi- 
nyku, jie buk visur maisztinykus 
sumusza, užmusza po keletą ju 
vadovu; tuom tarpu pasirodo, 
kad tie nėra užmusztiejie maisz- 
tinyku vadovai, kitur sumusza 
szpaniszka kariumenia. Privatisz- 
ki laiszkai i n kitus krasztus su 
teisingomis žiniomis ne būva isz- 
leidžiami spaniszku virszinyku. 
Dabargi pasirodo, kad ant Kubos 
atsiunsta szpaniszka kariumene 

_ neinstengia pergalėti maisztiny- 
ku, kurie turi apginkluotu 50.000 
žmonių. Wiriausis spaniszkos ka- 

jriumenes virszinykas Martinez
Campos, matydamas, kad nein- 
veiks maisztiuyku, pasitraukė, 
i n jo gi vieta lapo paskirtas isz 
Szpanijos jenerolas Weyler. Ar 
szitam geriaus pasiseks, galima 
paabejoti. Pasikelusios dabar 
priesz Szpanijos valdžia salos 
Kuba ir Portoriko stengėsi su vi 
su nuo savias ta valdžiz numes- 
tie ir arba susilieti su Suvienyto
mis Wieszpatystemis Sziaurines 
Amerikos, arba apsigarsiuti pat- 
valdiszkomis.

Su-Pasiuntiniai in kongresą 
vienytu VVieszpatyscziu Sziauri- 
nes Amerikos vis garsiaus ir 
tvireziaus reikalauje, idant val
džios pasirūpintu suartinti visas 
wieszpatystes Amerikos ir stotu- 
si apgineju taip vadinamo Mon- 
roes principo, arba, kitaip sa
kant, pasistengtu Europos viesz- 

. patystems užkirsti kelius insikisz- 
ti in Amerikos vieszpatyscziu da
lykus. Iki sziol Europos vieszpa- 
tystes visa svietą laiko už savo 
locnasty; visur jieszko vien 
priežastis atrasti, idant koky 
kraszta žemes savo valdžiai pa
imti. Daro ta vardan neva civili
zacijos, nors explautuodamos vi- 
eaip gyventojus užimtu krasztu 
nepasistenge juos civilizuoti, 
bet vien ta kraszta sau sunaudoti. 
Amerika gi sziandien ne tik jau 
civvilizuota, bet kaip kuriuose da
lykuose jau ir su Europos tauto
mis susilygino — taigi nenor pri
pažinti anoms tiesa explautuoti 
*:i'via taip kai ji daro su necivili
zuotai-* krasztais. Amerika, nesi- 
ki-zdama in Europos tauta reika 
lūs Europoj, reikalauje, idant jae 
kiti pripažintu tiesa redytiesi 
namieje pagal savo norą, 

ne- pagal 
p'1 v.scziu 
Amerika 
Europos i 
pus gi, 
"u szpatystes ne nor iszsižadeti 
n dos, kokia gal isztraukti isz 

'luriniu ir -savitarpiniu nesuti- 
k".m Amerikos vieszpatyscziu; 
j'‘s stengėsi visur atrasti priežas- 
ti'. idant galėtu insikiszti.

Anglija, pasinaudodama vidu- 
r ii ūs maisztais VV enezuelioj

irszpatyste pietinėj Ameri- 
k'j), stengėsi paimti ta kraszta 
p savo intekme, bet atrado pa- 
s’pi-iesziuima Suvienytu VValstiju 
šniūrines Amerikos, Anglija ne- 
nur atsisakyti nuo savo pretenzi
jų. Sz.iaurines gi Amerikos dideje 
^publika stengėsi stotis apgine
ju wisu Amerikos vieszpasys- 
cziu. Taigi didinasi czia nesutiki
mai tarp Anglijos ir Suvienytu 
W ieszpatyscziu Sziaurines Ame
rikos, kurie nežinia kaip ant galo 
pasibaigs.

^Vokietijoj prasidėjo persekio
jimai socijalistu, ju laikraszcziu 
ir sandarbinyku. Daugelyje wietu 
jie tapo suaresztuoti neva už 
nužeminimą garbes ciesoriaus. 
VVien Sietine 31 žmogysta tapo 
i n kaliny paimta už ciesoriaus 
garbia, Parlamente gi rengia 
naujus inslatus priesz socia
listus. Mums jie ne gal būt pa- 
geidaujemi, nes valdžios czia 
paprastai ypatiszkus instatus 
paskui vartojo ne vien priesz 
socijalistus, bet ir priesz etnogra- 
fiszkus gaivalus, kuriuos 
suvokiecziuoti stengėsi.

d

Ii

o 
viesz- 
idant 
vieta 
Euro- 

ypacz gi galingiausios

norą Europos 
nenor daleisti, 

stotųsi vien, 
kolionizacijas;

Armėnu pjovynes Turkijoj 
visgi nepasiliauje. Kaip pranesza 
pareinanti isz ežia rasztai, tūlose 
vietose net turkiszki kareiviai, 
persirengia i n armeniszkus dra
bužius, užpuldinėja ant mahome
toniszko tikėjimo bažnycziu, 
idant tuom pakelti visus maho- 
metonis priesz armėnus. Pul
kai mahometoniszku kurdu 
isznaikino 160 armeniszku 
kaimu ir iszmusze 70 žmonių, kili 
gi pasislėpė ing kalnus. Apygar
da Haisalsor visai isznaikinta, 
?jovynes armėnu vietose Kaisi- 
rich ir Taras traukėsi jau tris 
dienos. Czia užmuszta 85 žmo
nes. Skaitliu iki szid užmusztu 
armėnu rokuoja jau ant 100.000 
žmonių; kiti gi pasislepia in kal
nus, mirszta ten nuo bado ir szal- 
czio. In Londoną parėjo žinios isz 
Erzerumo, kad vietoje vadina 
moję Marast armenijonis protes- 
tautiszko tikėjimo tapo užmusz- 
tas dėl to, kad nenorėjo priimti 
mahometoniszko. VVietoje Mars- 
port užmusze du katali
ku .dėl tos paezios priežasties. 
Wietose Ashme 52 o Ouzoom 50 
žmonių užmusze mahometony*, 
dėlto kad anie nenorėjo priimti 
mahometoniszko tikėjimo.

Ant Armėnu pjovyniu nepasi
baigia maisztai Turkijoj; kyla 
czia ir.kitos tautos priesz netei
singa valdžia sultano; ant salos 
Kretos dalis turkiszkos kariume
nes tapo suinuszta pasikėlusiu 
czia priesz Turkija gyventoju. 
Pareina taipogi žinios ir apie pa- 
siprieszinima valdžioms arnau- 
tu, gyvenaneziu Albanijoj, prie 
Adriatiszku juriu.

Suvaldyti tuos visus maisztus 
pajiegos Turkijos neužtenka. Kas 
toliaus isz to iszdigs, sziandien 
dar spėti negalima. Anglijoj 

' atsirado jau nuomone, kad dėl

Wienas nepasisekimas gimdo 
paprastai tolesnius. Pereitame 
numeryje musu laikraszczio pra 
neszeme apie nepasisekimą ita- 
liszkos kariumenes Abisinijoj. 
Dabargi Rymo laikrasztis “Capi- 
tale” pranesza, kad 100.000 gerai 
apinkluotu abisijonu trauke ant 
Adovos ir Asmaroe, miestu itali- 
jonu užimtu. Pajiegoa italijonu 
ežia yra per mažos, idant galėtu 
su anais susitikti; jaigu ateis 
greitai pagelba italijonims, gal 
jie dar gintiesi; kitaip gi wisi e- 
santiejie tuose miestuose italiszki 
kareiviai gal papulti in abissijo- 
nu rankas.

Mažiausiai

Angliszkoje kolionijoje Natai 
(pietinėj Afrikoj) tapo atideng
tas sukalbis priesz valdžias. Su- 
sikalbetojui norėjo užmuszti An
glijos instatyta gubernatorių.

-Ciesorius Japonijos, vadina- 
mas Mikado, rengėsi dar szy me
ta, arba pradžioje ateinaneziu at
lankyti Anglija ir kitas Europos 
vieszpatyste.s. Anglijos karaliene, 
dažiuojus apie ta norą Japonijos 
.iikado, iszsiunte tam tikra už- 
kvietima. Mikado rengėsi ant 
savo locno laivo pribūti in Euro
pa.

• Isz Peterburgo pranesza, buk 
Szvencziausio Sinodo preziden
tas (taip vadinasi augszcziause 
valdže staczetikiszko tikėjimo), 
ant pareikalavimo ciesoriaus, 
nusiuntė rasztu Maskolijos vi
duriniu dalyku ministeriui 
Goremikinui, kureme aiszkina, 
kad staczetikiszkas tikėji
mas Maskolijoj taip susidrute- 
jas, kad daugiaus ne reikia jokiu 
paneziojeneziu kitus instatu. Jei
gu tas insikunytu Maskolijoj, gal 
musu broliai Lietuvoj galėtu 
sziek tiek atsikivepti. Matant 
vienok szendieniny persekioji
mą katalikystes Lietuvoje, kas 
ne be žinios ciesoriaus darosi, 
sunku anai, dabar praplitusiai ži
niai tikėto.

Wisa Armėnija niekados, arba 
tik isz dalies buvo susi vieny jus 
in viena politikiszka kunu, Ar
mėnu užgyventas krasztas už
ima 357,900 ketvirtainu kilomet
ru arba 6302,2 ketwr. myliu plo
to ir tęsiasi nuo Kaspijos mariu 
bei Persijos rytuose iki rubežiaus 
Mažosios AzijoįHn vakarus ir nuo 
upes kur (Cyns) sziaureje iki 
turdistanui ir Mezopotamijai in 
kietus. Dalinasi ji in Didžiąją Ar
mėnija, padalinta ant 15 provin- 
ciju su 190 apskrieziu ir gulinezia 
rytuose ties Eufratu, bei Maža ja 
Armėnija, rubežiuojanezia su ma- 
žaja Ažija. Politikiszkai Armeni- 
a suskaldyta yra in tris dalis, 

esanezias po rusiszka, persiszka 
ir turkiszka valdžia.
priklauso Persijai (j), daugiau
siai Turkijai (|), likusi dalis 
priguli Rusijai.

Krasztas yra kalnuotas, turi 
placzius leksztkalnius, mažai ap
augęs miszkais, bet turi geras 
ganyklas, Armėnijos leksztk ai
niai keliasi iki 2200 metrub platus, 
kalniniai ežorai aut 1,400 iki 
1.900 metru nuo pawirszio ma
riu. Žymesni isz tu ežeru yra: 
Sekgam arba Geran, Vau ir 
Urmia. Isz tirpo kalnu atsižymi 
Didelis Aralas (5.171 metru) ir 
Mažas Araratas (3.970 m.).

Oras yra apskritai szaltesnis, 
nekaip turėtu iszrodyti. Daugely
je apygardų sniegas guli per pu
sią metu, daug upiu užszala wi- 
siszkai, o termometras nupuola 
iki 25 laipsniu Celsijaus žeminus 
nulio. AVirszune Didžiojo Ararato 
yra apdengta amžinu sniegu. 
Sziltęsnis oras randasi pietinėje 
ir vakarinėje Armėnijoje, kur 
pavasaris prasideda jau Kowo 
menesyje, tuom tarpu Erzerume 
atsitaiko, kad da Sėjos m. vviesz- 
petauja jautrus szalcziai, teip 
kad naktyj wanduo užszala. Ap
skritai imant, oras yra sveikas, 
iszemus apielinkius Erivaniaus, o 
gyventojai vidutiniai gyvena il
gai. Pietiniu augalu nėra, l»et 
europiszki javai ir vaisiai dera 
gerai. Žymus yra mineraliszki 
Armėnijos turtai. Turi ji: mar
mėtus, geležy, wary, sidabrą, sie
ra, gyva sidabrą ir tt.

Armėnai yra szaka iraniszkos 
indoeuropejiszkos gimines. Pir- 
mykszti istorija kraszto nyksta 
beveik visiszkai tamsybėje am
žių. Araratas, seniausias vardas

Naujas Kalendorius ant 
1896 melo.

Kalendorių jau baigėme dirb- 
tie ir ant Nauju Metu visi musu 
skaitytojai, kurie yra pilnai užsi- 
mokeja. gaus jy dovanu. Bus tai 
puikus Kalendorius — Apart ap- 
raszimo szv eneziu, dienu, užte
mimo, užtekėjimo ir nusileidimo 
saules ir menesio,permainų mene
sio, permainų oro, bus da patal
pinti ilgi sekanti straipsniai: 
Kaip atrastie laimia?— Isz mei
les gal labai daug padarytie,— 
Darbsztus ir zdcras vaikinas,— 
Kodėl tai kiekvienas važiuojen- 
tis ir einantis tur lenktis in deszi- 
nia pusią,?— Kaip kazokas apga
vo žydą,— Boba ir velnias,— 
Teisingas žydelis Jankei Fein- 
berg,— Juokai,— Kaip siunstie 
laiszkus ir kitus siuntinius per 
paczta,— Apgarsinimai.

Dėlto visi užsiraszykit “Lietu
va” ir užaimokekit už ja, o gau
site puiku Kalendorių dovanu.

Red.

Mitingai
ady- 
salej

Nedelioj, 22 Gruodžio, 1 
na po pietų, Bažnytinėj 
“Gvardija D. L. K. Witauto” 
laikys savo susirinkimą, ant ku
rio szirdingai užpraszo visus 
prigulinezius ir neprigulinczius’
pributie ir prisiraszytie, nes jau ‘ 
dabar musu draugyste visiszkai » 
stovi gerai, turi viską iszmoke- 
jus už savo drabužius ir niekam 
nėra daugiau skolinga. Teipogi 
ir pirmiaus buvo visi iszsimoke- 
ja,tiktai pora sąnariu buvo savo- 
mokesty užvilkiu, per kuriuos 
bereikalingai visa draugyste nu- 
keutejo. Dabar yra visi užsimo- 
keja. Užtatai turime vilty, kad 
“Gvardija D. L. VVitauto” augs 
ir pastos tvirta draugyste.

Su guodone P. Možeika, sekt.

—Nedelioje, 22 Gruodžio, tuo- 
jaus po spmai, saleje L. Ažuko, 
nauja Dr-te “Lietuvos Sunu” 
laikys savo menesiny susirinki
mą, ant kurio bus rinkta pirmu
tine administracija.4 Užtatai už- 
kvieczia visus lietuvius koskait- 
lingiausei susirinkti ir prisiraszy- 
ti. Komitetas.

Redakcijos atsakimai.
Pilėnui. Už apgarsinim^f 

pajieszkojimu ne reikia užmokės 
nio. Tokius apgarsinimus musu 
abonentams visada dykai talpina
me.

•t!
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riadnykaia ir pulku deszimtiny- 
ku atwaiewo in Dabczenus, bet 
susirinkusi žmonui minia nedalei 
do jiems perkelti kryžiaus. Ase
sorius gi nuwažiawias pas kunigą, 
parode raszta kun. Balcziunui ir

LIETUVA.

Isz Amerikos. kimai ir su lenkiszkais kunigais 
neprilankiais lietuvystei, nes to
kiu negales atsirasti parapijoseA, , - , Kiu negaiee aveiraau parapijose

Žinios isz lietaiwiu gywe- lletuwju Bpgiwentose. juk
nimo Amerikoj.

Iaz Elizgbeth Port, N. Ji rauo,
kunigų? parapijfmis užlaiko.

In VVashingtono Kongresą ta-liepe jam užmokėti 25 rublius ui kad Hetuviai ežia pastate lietu-. U Washingtono Kongresą ta- 
wiszka bažnyczia po vardu; Sz< po paduotas užmanymas, idant*paszventinima to kryžiaus.

Nedelinis Laikrasztis 

"LIETUVA” 
Užeina kas Subata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........$2.00
In Užmake.........................$3.00

Užveizdetojas A.OLSZEVVSKIS.
ZABkraszcziai (korespondencijos) ir laiszkai tu* 

n būti adresato t i ant szio adreso:

^Lietuva” Publishlng Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti alunsti per Monst Okdbr arba 

Rbuutra wotoji G rok a toj ant ranku

A. OLSZEVVSK1O,
954 33rd St., Chicago, III.

Žinios isz Lietuvos.
—o--

J Lietuvoj dabr kryžius pradeju 
• versti po sodžius ir ant keliu, 

samdo burliokus, kapoja—negelbi 
nieko, kad moterys apsikabinusios 
laiko kryžius verkia ir meldžia. 
Kunigai moka bausmes 25 r. už 
paszvventinima, o žmones 15 rub. 
už pastatymu kryžiaus. Burliokai 
už iszvertima kieavieno kryžiaus 
ima 15 rub Pasiutimas nepapras
tas, bet dw.-<šia nenupuola, žmo
nes laikoskstipriai, —dabar pri
eina prie pažinimo, kas tai yra 
kalbu, kas tai tikeijmas ir Lietu
va. I

Du ukinyku: Povilas ir Gas
paras Grikieniai kaimo Sriubisz- 
kiu, Panedeho parapijos,, idant 
iszpildyti insakima savo tėvo, 
taipogi ant iszineldimo atitolini
mo choleros, pastate du kryžių 
isz abieju kaimo galu. Ant ryto
jaus po kryžiaus paszventinimui 
pribuvo in kaimu Panedelio ase
sorius Popov ir, surąszias pro
tokolą, liepe kryžius sugriauti, 
gazdindamas nubausti. Paskui 
gi, po keletos dienu pribuvo 
jau su szesziais burliokais, isz- 
vartė kryžius, sudaužė juos ir 
kojomis mindžiojo. Pastatytojus 
gi kryžių nusztriuopavo 25 rub. 
ir burlokams už iszvartymą lie
pe užmokėti net 16 rubliu. Ge
ras tai uždarbis pasitaikė aniems 
burlokams.

19 Rugpjuczio sziu metu in 
Plu-ngia atvaževo isz Telsziu pa- 
viezzio virszinykas, asesorius, 
du žandaru su vachtmeisteriu, 
uriadnyku ir starszina, keturi 
kareiviai ir du szimtinyku (kata
likai) ir sugriovė kryžių pasta
tyta Petro Abruczio ties savo 
namais; pamatus gi jo suskaldė 
in tris dalis.

Dabszenu kaime Smilgių para
pijos Petronėle Eidukiene ties 
savo namais buvo pasistaezius 
kryžių. Praslinkus laikui aseso
rius paszaukepas savia Eidu- 
kienia ir grasindamas ja dideliu 
sztriuopa, reikalavo, idant ji pas
tatyta kryžių sugriautu. Isz syk 
persigandusi pažadėjo viską pa
daryti, bet parėjus namon, paža
dėjimo neiszpilde ir kryžius sto
vėjo iki 2 Rugpjuczio. Ta diena 
atvaževo pas Eidukienia Smil
gių uriadnykas Gorasimov su sa
vo sunumi ir Rozalino uriadny
kas su trimis deszimtinykais. Pa- 
maeziusi ureduikus suprato ko 
jie atvaževo, taigi nubėgus prie 
kryžiaus ir apkabinus Jy ranko
mis, norėjo nuo maskolių apginti, 
bet jie uustume moteriszkia nuo 
Kryžiaus, jy iszverte. 11 Rugsėjo 
Garusinov pareikalavo, idant 
Eidukiene jszversta kryžių per 
keliu in kapus arba paslėptu kur 
kitur — bet toji nepaklausė. Ant 
rytojaus asesorius su dviem u-

2 Rugsėjo i n Berzynia, parapi 
jos Sidabravo, pas ukinyka Jarec- 
ky atvaževo Smilgių ir Rozali
no uriadnykai su deszimtinykais 
ir liepe jam sugriauti kryžių, ku
ry Jareckis pasistatė sau savo 
darželyj. Tasai nepaklausė; taigi 
jie pats kryžių iszverte. Jarec- 
kiui liepe užmokėti 5 rub.,o ku-. 
niga Jaczinausky, kurisai kryžių 
paszventino, gubernatorius nu- 
sztriuopavo 25 rubliais.

Jurgis Milkus apskundė pasre- 
duykui Mankunu valszcziaus 
starszina Mately ir starosta Liau- 
dausky už neteisinga valszcziuje 
pasielgimą. Už ta tie valszcziaus 
virszinykai tapo pasrednyko nu
bausti. Taigi Njatelis su Liaudau- 
sku palikia syky beeinant Mil
kų, insitrauke jy in karezema pas 
viena žydą, pradėjo jy smarkiai 
muszti; ta pamatias draugia e- 
santis sūnūs Milkaus isztrukias 
parbėgo namon ir pasako moti
nai; toji atbėgo ir savo rėksmu 
iszliuosavo vyra. Bet valsz- 
cziaus virszinykai dar nepasilio- 
ve, bet užpuolė Milkaus namus, 
tas -vienok pamatias juos 
besiartinant, paspėjo isztrukti.

Reseiniuose gyventojui Kražių 
parapijos N. Mažeikai pavogė 
arklius. Tasai, atradias Reseiniu 
palicijanta begerent karezemoj su 
pažinstamais arkliu vagimis, ap
skundė jy spravnykui, o tasai 
jau nusztruopavo savopagelbiny- 
ka ant 1 rublio už padavima 
žeikos arkliu vagims. Geri 
ežia palicijantai!

Ma- 
mat

Pereita meta ukinykui kaimo 
Mikųieriu, Mankunu valszcziuus 
Reseiniu pav. Jurgiui Wiczunui 
vagys pavogė arkly. Tasai dawe 
tuojaus žinia uriadnykui Buszats- 
kiui ir Reseiniu ispravnykui. Tie 
liepe žmogui jėszkoti. Taigi be- 
jieszkant VViczunas patemijo Re- 
seiniuse szy meta ant jomarko sa
vo arkly, kury stengėsi žydams 
parduoti Markūnu deszimtinykas. 
Wiczunas pamatias pakele riks
mą, susibėgo žmones ir sulaikė 
deszimtinyka drauge su arkliu, 
kury parduoti stengėsi. Paklaus
tas, kur jisai gavo ta arkly, atsa
ke, kad jam davė ir liepe par
duoti uriadnykas Buszatkis. Ta
sai ir nesigynė*

Pusbernis ukinyko S. isz Mesz- 
kucziu, Starapoles pav. gryžda- 
mas nuo Maurucziu stacijos, kur 
buvo uuvežiai sunu sawo gaspa- 
dorinus, patiko keliu einanti žmo
gų, pavėžino jy\ betturbut beva
žiuojant iszmete ar paslėpė ano 
žmogaus skrinutia su daigtais. 
Toliaus gi, matydams, kad isz to 
gal būt negerai, sutikias keliu 
važiuojanczius ukinykus, apskun
dė ana patiktajy žmogų, buk jis 
norys atimti nuo jo arklius. Žmo 
nes, nepasiklausia nieko, isztrau- 
ke ana neva vagy ir dar sunkiai 
jy apmusze; pusbernis gi sau nu- 
važevo. Tuom tarpu pasirodė, 
kad ansai vežtasis neva vagis 
yra ilgai Odessoj tarnavias ir da 
bar gryžo pas giminias in savo 
kraszla. Tapo padaryta pas pus
bernio tėvus krata ir ten atrakta 
skrynute su daigiais to žmogaus, 
kury ansai pusbernis pavėžino.

PAJIESZKOJIUAL
Pajieszkau Marijos Ginkevi- 

czienes, paeinanezios isz Wilka- 
viszkio pnv. Suvalkų gub. Jos 
9 metu sūnūs yra Londone. VVie- 
na meta algai gyveno ji Chicagoj 
ir dabar gal ji ežia tebegyvena. 
VVisi, kas apie ja žino,užpraszomi 
yra duoti žinia ant antraszo:.

The Lithuanian Soc. “Spėka”. 
Red. Cross 21 Hare str. Betno 
Green. Loudon E.

Petro ir Povylo. Paszventiniraas 
jos bus pirma nedalia po Nauju 
Metu, tai yra 4 dienn Sausio me 
našio ateinancziu metu. Tolesnes 
žinios tam tikrame apgarsinime.

Watorburio, Conn. lietuviai 
ant 31 dienos Gruodžio sziu me
tu rengia teatraliszka perstaty
mą. Bus parodyta “Amerika 
pirtyje”. Artesnes žinios apie tai 
yra patalpintos tam tikrame ap
garsinime.

“Lietuviszkas Bostono Laik 
rasztis” pranesza, kad dienoje 
nauju metu, 11 valandoje pirm 
pietų mieste Nev Britain, Conn. 
taps paszventiutas kampinis 
akmuo lietuviszkos Szven. An
driejaus bažnyczios. 
Kazimiero VVaterbures
koji draugyste rengėsi ant tos 
dienos pribūti, pasisamdžius tam 
tycziomis treina. Lietuviszkos 
draugystes isz: Union City, Nev 
Huven, Meredino, Hartfordo ta
po taipogi užkviestos.

Szvento 
lietu v isz-

Haverhille tapo atidaryta mok- 
slaine, kuria lanko 10 lietuviu. 
Tai rodos lyg butu per mažai. 
Nežinia kodėl musiszkiai taip bai
dosi mokslainiu. Ant 300000 
lietuviu turime vos 3-4 lietu- 
viszkas . mokslainias prie bažny- 
cziu; taigi iszpuola vos viena 
ant 100000 gyventoju; ant pa
veikslo ^Vokietijoj, arba Pran
cūzijoj po viena mokslainia isz
puola ant 400 gyventoju. Taigi 
klausymas kur mokinasi vaikai 
musu lietuviu?

Brokton, Mass. lietuviai uždė
jo kroma valgomu daiktu. Pini
gai tapo surinkti leidžent akci
jas. VVieta yra ant Ames str. ant 
žemes prgulinczios p. F. Budris- 
kiui.

Labiausei ežia, kaip ir visur 
beveik Amerikoj, lietuvius pri 
baigia girtuoklyste; musu kalba 
taip kaip ir lenkiszka iszgirsi 
greieziausei ten, kur tik parduo
da: brandy arba vhiskey.

Isz tos priežasties nyksta ir 
krypsta tankiausei musu tautisz- 
kos inrednes; Broktone ir pra
dėjo krypti lietuviu uždėtas po
litikos kliubas. Geresni vyrai 
pumatia krypimą kliubo, o norė
dami jy pakelti, suszauke milin
ga. Ant jo tapo 
cziaus ir gerbus 
kliubas kokia nors 
ti galėtu. Ant to
iszrikti nauji rėdos sanariai: pre
zidentas — A. W. Zalauskas; vi 
ce preziden.— J. Masonas, rasz- 
tinykas— W. J. Petkunas.

nutarta tvir- 
elgtis, idant 

naudu atnesz- 
mitingo tapo

Nuolatai ateina in musu re
dakcija, nuo lietuviu, apsigyve
nusiu visokiuose krasztuose A- 
merikos, laiszkai, kuriuose ra- 
szejai apskundžia lenkiszkus ku- 
ningus už ju neprilankuma lietu
vėms ir lietuvystei. Rasztai tie 
beveik wisi tos paezios neužkan- 
tos lenku paveikslus rodo. Rusz- 
tu visu mes ir patalpinti negalė
tume, deitogi apleidžiame visus; 
velijame tik musu vientaueziams 
szalintiesi nuo visu, kas lietuvys
tei yra neprilankus, taigi ir nuo 
lenkiszku kunigu. Jaigu prireik
tu, tegul pasiskundžia in 
tesnia dvasiszka valdžia, 
da tvirtai ir ba pertrūkio 
laudąmi sau prigulinczios
bes. Jaigu tampa lietuviams pa
skirtas kunigas lenkas neprielan
kus lietuvybtei irsukuriuomi su
sikalbėti ne gal — tegul visada 
drasei reikalauja nuo vyskupo, 
idant jiems paskirtu gera lietu
vy. Pasitikime, jaigu musu bro
liai elgsis tame visada kaip pri
guli, drassei — isznykt nesuti-

HUgSZ-O
v isa- 

reika- 
tei-y-

toliaus in Suvienytas mioszpatya- 
tęs butu iuleidiiami tik toki sve
timi ateiviai, kurie moka raižy
ti ir skaityti nors savo prigimto
je kalboje.. Reikalavimai toki 
jau ne syky buvo paduoti; tpgi 
galima laukti kad jie taps kada 
uors kongreso užgirti. Taigi te
gul musu broliai Lietuvoje jau 
dabar pradeda mokintiesi raszy- 
ti ir skatyti savo prigimtoje 
kalboje, žinoma ne maskoliszko- 
m:s literomis, nes Amerikoj lie- 
tuviszkus rasztus pripažinsta tik 
raszytns lotiniszkomis literomis; 
taigi raszyti maskoliszkomisbutu 
palaikyti už nemokejima, nes lie
tu viszKoje kulboja jos ne vartoja
mos.

.30 diena Lapkriczio, sąnarys 
draugystes gzvento Antano, Juo
zas Ulczinskas tapo užmusztas 
kasyklose N.2 L. V. Comd. She- 
nandoah, Pa. Jis buvo 36 
metu vos 5 menesiai kaip apsive- 
dias. Paliko paezia dideleme 
varge. Laidotuves tapo atliktos 
2 diena Gruodžio, visi sanariai 
draugystes pribuvę ant laidotu
vių.

Ta pat diena Adomas Baliuko* 
nis, gryždaroas nakty, jau po 12 
valandai namon, tapo užpultas 
keturiu valkiozu; viens isz ju, 
priszokias prie Baliukonio, kirto 
su byla per galva, bet tasai su
spėjo iszsitraukti revolvery ir 
szove. Szuvis pataikė viena už
puoliką. Ant balso szuvio atsira
do policija, kuri nuvedė visus 
incypia. Ten užpultasis Baliuko- 
nis turėjo užmokėti 14 doliariu; 
anie gi valkiozai tik po 8 dolier.

Darbinykai kasyklos Westh 
Shenandoah Colleiy buvo palio- 
via dilbiu, arba kitaip sakant su- 
straikavo, nes darbdaviui buwo 
numužinia mokesty untlO c., bet 
pabugia, idant perstraika darbas 
neapstotu, sugražino atgpl ta nu
mažinimą. Polam darbinykai su- 
gryžo vėl prie darbo.

30 Gruodžio pasimirė 
doah, Pa. f 1 m. Juozas 
kas, sąnarys draugystes 
Povilo. Paliko paezia ir vaikus 
dideleme varge.

Shenan- 
Kazlaus- 
Petro ir

28 jauni lietuviai apsigyvenia 
Sheuandoah, Pa. rengiasi intai 
syti stacijas lietuviszkoj bužny- 
czioj.

Lietuviai apsigyvenia Shenan- 
doah, Pa. rengtai pristoti prie re- 
publikonu kliubo, nes pasitiki,kad 
tie visiems, nors ir neturėtu rei* 
kalingu ^popierių, pnpažys tiesas 
Amerikos ukesu.

Brooklyno lietuviszkoji kuopa, 
laikys didely mitinga. Bus kal
bos apie “Susi vienijimą L.K.A”. 
ir jo vertumą. Taiposgi bus kal
bėta apie naudingumu skaitymo 
laikraszcziu ir knygų.

Užpraszome visus brolius atei
ti, ant mitingo d'el pasikalbėji
mo. Mes pasilikome užpakalyj 
kitu miestu lietuviu. Jeigu kas 
norės prisiraszyti prie “ousiv”. 
tai galės ta padaryti. Milingas 
bus atlaikytas 28 Gruodžio 1895 
ui. pus p. S.Kovabky, 657J 3uve 
S. Brooklyn pradžia 8 vai. va
kare. Komitetas.

Wisokios Žinios.
t Garsus mokslinczius, dabar

tinis Pi-ancuzijos svetimu dalyku 
paimsieris, Berthelot, viena kar
ta kalbėdamas, szitoky paveik
slą gyvenimo žmonių parode to
lesnėje ateiteje.

Metuose* 2000, sake, nebus 
žemdirbystes ne ūkininku, nes 
mokslas užims vieta apdirbimo 
žemes. Nebus straiku kastynese 
nes ir jos paezios bus nereikelin- 
goa: ju vieta užims chemisz- 
ki ir fiziszki procesai duodanti 
sziluma. Muitai, kares ir nesutiki
mai tarp vieszpatyscziu isznyks. 
Žmones lakios, kaip paukszcziai 
ore. Iszdirbystia iszrisz iszradi- 
mas neiszsememo szaltinio pajie- 
gos, ypacz per sdnaudojimp szi- 
Iurnos saules ir karszczio vidurio 
žemes,

Iszkasty szuliny gilumo koky 
pusmyly ir sziandieniniams inži
nieriams nepasirodo daigtu nega
limu. Taigi ežia atsiranda szalti- 
nU szilumos ir amžinos pajiegos, 
nes sujungia sziluma su van
deniu, galima visas svieto maszi- 
nas in krutėjimą iuvaryti. Su 
pagelba saules szilumos taps isz- 
risztas klausimas padirbimo 
maisto nesuskaitomoms minioms 
žmonių apsigyvenusiu ant žemes. 
Maistu dirbs žmenims chemiszkos 
inrednes.

Ateis laikas, kada kiekvienas 
žmogus nesziusis su savim dežu- 
tia su chemikalijomis ir tas bus 
jo maistu, jo duona: ju gi nepa
gadins nei lytus, nei szaltis nei 
peles, nei ugnis. Pražus dirvos 
javais užsėtos, ganyklos, žvėrys.

Žmogus, ingydamas lengvai 
maista, ir viską, ko reikalauje, 
pasidarys geresniu, pražus užmu- 
szejai ir vagys, nes nebus reikalo 
vogti.Pražus skirtumas tarp vai
singu ir nevaisingu krasztu,

Žmones nepasiliaus dirbia, nes 
be darbo pasilikti jie negales, bet 
dirlis vien ant naudos žmonijos, 
ant naudos mokslo ir dail?s, nes 
nereiks jau dirbti vien tik ant 
maisto; ta turės dykai.

Tokia tai gražia rodo ateitia 
žmonims profesorius Berthetol.—

t Didžiause iki sziol iszmie- 
ruota juriu giluma yra aut At- 
lantiszko oceauo. Giluma toje isz- 
nesza 40.316 pėdas arba apie 9 
angliszkas mylias ir atsiranda 
terp inplaukos upes Rio de la 
lala ir • salos Tristan d’Acunia. 
Kita kart tikėdavo, kad tokia 
jau yra juriu giluma, koks ir kal
nu augsztumas. Tuom tarpo pasi
rodo, kad jureše yra vietos kur 
kas gilesnis neng augszlis di 
džiausiu kalnu ant svieto. Au<r 
szcziausios kalnu virszunes yra 
Himalajų kąlnuose tarp Tibeto 
ir Indiju, Azijoj: augsztuma toje 
vienok ne neprieina su visu ir 
30000 jiedu.

t Mes pripratia vietos senovės 
rojaus jieszkoti tarp upiu Eufra
tu it Tigro, Mažojoj Azijoje pri- 
gulinczioj sziandien Turkijai; in 
drecziai gi vieni vietos tos jiesz- 
ko Kaszmire, kiti gi ant salos 
Ceilon. Tuom tarpu vienas 
anglijonis padavė dabar nuomo- 
nia, pagal kuria rojaus ' reikia 
jieszkoti, nėtnrp Eufrato ir Tig
ro, nei Kaszmire arba Ceilone ar
ba kituose sz ii tuose krasztuose, 
bet tolimose sziaur es szalise, ant 
bziaurinio žeme^ poliaus, Jeigu 
žeme, Imdamą skysta, ugnies su- 
laipiota, taigirkaip sanprntauje 
an.-ai anglijonisjr pradėjo stingti 
ant sziauriu nolinu-*, mažiaus sau
les užgriebemo. Taigi tik ten, ant 
pirmiuus sustingusibs wiėtos «m- 
tėjo ir pirmiausei žmones ir žvė
rys atsirasti. Panaszios nuomones 
prisilaiko ir musu vientautis gar
sus Daktaras Bruožis, apsigy ve- 
nias dubar Tilžėj, bet rojaus vieta 
ir lopszy žmonijos kultūros jisai 
nukelia toliaus nuo sziauriuio po
liaus: ing vieta seniaus lietuviu

f Iki Sziol Belgija buvo laiko
ma-ui tirszcziausei Europoj ap
gyventa kraszts; tuom tarpu pa- 
sirodo, kad viena isz V okietijos 
vieszpatyscziu, Saxonija, dar tir- 
szcziaus neng Belgija yra apgy. 
vanta: Saxonijoj viduniszkai iaa* 
puola p o 237 gyventojai ant 
kiekvieno kyliometro, taigi po 
13102 žmonių ant 1 ketvirtaines 
mylios. Lietuvoj ant mylios ne- 
iszpuola nei 2000 gyventoju, 
nors taip daug muąjszkiu traukte 
in svetimus krasztus. Nors taip 
tirsztai Saxonija yra apgyventa, 
bet gyventojai jos visgi turtin
gesni ui Lietuvius.—

f Juo tolyn, begije laiku, juo 
daugiaus matai jaunu žmonių su 
iszpurpejusiais dantimis; labai 
mažai atsitinka žmonių su visai 
sveikais dantimis; gydytojai taip 
jau neatniuda; vaisto ant užlai
kymo ju sveikatoj; yra vais
tas, bes sziandien sunku prie jo 
prisitaikyti, vaistas tas yra: gy-< 
wenti taip, kaip gyvena lauki
niai žmones, t. y. maitintiesi kuo 
mažiausei virtu valgiu.

Berlyno daktaras Ritter szito- 
kias žinias pranesza apie bedan- 
czius. Isz 637 žmonių, jo apžiūrė
tu, visi suaugusiejie turėjo paga
dintus dantis, isz 300 gi ypatų 
neturinezin dar 15 metu tiktai 4 
turėjo sveikus dantis. Isz 10.000 
gi žmonių vos 62 turėjo svei
kus.

Taigi musu gaspadines privalo 
jau dabar pratintiesi gera virti 
koszia, nes kitokio valgio nein- 
kas dabartiniai bedaneziai.

TEATRAS ir BALIUI
Waterburio Conn. lietuviai ir 

lietuvaites gerai iszsilavinia su-' 
organizavia teatraliszka draugys- 
tia, pasirodys ant scenos sve
tainėj “Concordia Hali” po nr. 
305 Bank str. 31 d. Gruodžio ’95 
m. 8 valanda vakare. Bus ežia 
pirmas Waterburyje* lietuviszkas 
teatraliszkas perstatymas. Taps 
perstatyta komedija trijose veik
mėse, po vardu “Amerika pirty
je”; pasibaigus komedijai bus 
“gyvi paveikslai”, skaitymai ir 
deklamacijos; po tam gi viskam 
prasidės balius. Su tuomi paežiu 
tikietu susirinkusieje galės eiti 
in teatta ir ant baliaus, parengto 
lietuviai “Politikiszko kliubo”. 
Pelnas isz to bus pavestas ant 
intnisymo knigyno.

Preke tikietu dėl vyru ir mo
terų lygi: pirmutines vietos — 

antros— 35c.; treczios—50c., 
25c.

Isz

Komitetas.

Lietuw. Poiitikiszkos 
lygos.

Nedelioje, 15 Gruodžio “Lie- 
tuviszka Politikiszka RepubL 
Lyga” laike savo metiny susirin
kimą, ant kurio tapo aprinkta 
nauja administracija ant 1896 
nieioi?z sekaneziu ukesu: P. Jo
naitis prez; J. Jauksztis vice 
prezidentu J. VV. Zachareviczius 
sekretorium; L. Ažukas kasie- 
rium ; teipogi in IszpildantiKomi- 
tet.-< tapo paskirti szie: M. Wa- 
ranka, Fr. Masionis, J. Jauksztis, 
ir L Ažukas. Ant to susirinki
mas Oisibaięre.

Paszuelitinius Bažny
czios.

Elisaliet Port, N, J. lieluvisz- 
ka bužiiycziu sz. Petro ir Po vi 
lo jau pastatytu. Jos paszvenii- 
nimas bus pirmąją nedelia po 
Nauju Melu t. y. , 4 diena Sausio 
1896 m. Užprašomi yra visi 
uplinkiuiui broliai Lietuviai po
draug ir lietuviszkos draugystes 
isz:Nevarko, Centrevilles, Jeraey 
City, Nev Yorko, Brooklyuo ir 
kitu vietų. Nobaženslva prasi
dės 10 valandoj. Yra tui links 
ma naujiena lietuviams Nev 
Jersey Steto, nes tai yra ežia 
pirma lietuviszka bažnyczia.
r ' ; ’ “/■

vyskupas isz Nevarko, Weeger. we>k suvokiecziuota — in krasz- 
Parap. Komitetas. ta apie Darkiemiu?, Rytprusuose.

I UJ <» IIOlUnlčoKa IMLU y l£l« •

Paszventins ja Jo Mylista kn. *Pgywe»ta, sziandien gi jau be-

Užmokėjo už uLietuvą
W. Norkaitia N&ticoke.........
M. Baczeliunas Wilkea Barre
A. Aust i n Rib, Lxke............
Wm. Kam. Gallup................
J. Barxkawicziu8 Athol.......
J.rAdzkowski Haverhill.......
J. ‘SV’a.icziulis Krebs..............
J. Žybas Hammond............
K. Norvilas 8. Chicago.........
Mary* Gierstynska Paryžius. 
M. Gusczios Hazeo Ark.......
G. Skrinskas Pana..............
J. Bubul Graphite..................
G. Jusevicz Waukepan.... 
Ch, White
K. un. Sutkaitis Pittsburg.......
M. Martin New Britain..........
W. Kenewsi 'Vaterbury.........
G. Gurauckas Shenandoah... 
J. Juozaitis St. Louis............
P. Skudri s Boston.................
P. Noreika Seatonville...........
B. Lunas Philadelphia...........
A. Kąulinskas “ 
S. Arbaszauskas *• 
A. Kariris Lndd.......................
8. Derginch Oronoąue.........
Alex Jaftok Flushing............
P. Szidlauskas 8o. Boston.... 
G. Rice Pottsville..................
W. Rimkus Newark......... . .
A. Zilvicze Wilmington.........
P. Rogers “
P. Jonaitis.........Chicago....
J. Stepenauskas “...........
A. Gndaviczius “...........
S. Žinlinskas..
K, Andrinszis......... “........... .
P. Bruczas..............................
J. Dowainis..............“.....J
J. Szimkus................“.......... .
Fr Jocius................ “........

... 2.oo 
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... 2.oo 

... 2.oo 
2.oo 

,... 2.oo 
... 2.oo 
... 2.oo 
... 2.oo 
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APE
Senovės Lietuvos Pytis.
Perspaudtnta įsa rasztu D-ro J. 

Basanavicziaus.
—o—
(Tasa.)

64 Sunu pylis ar Saurpylis (Su- 
nnepil, Sunepihe, Sunenpille) 
gulejusiUžgiriniam Trake,in 5 my- 
las tolumo nuo Nac josio* pyįio*. 
Kryžiokai pirma ►yk ja iszgriove 
1368 m., o 1381 m. ateidami nuo 
Naujosios py lies drauge su savo 
iki tuolaik Lietuwoje neregėtomis 
bombardomis, wel ja ingriebe ir 
sudegino. Netoli no szitos pylies 
pylekaluio guli szendien kaimas 
Surpilai, ant kranto ežero to pa
ties wardo, Suvalkų red., artibe 
$e kaimo Eglavos arba Aglaukos.

65 Trukiu arba Traukenu py
lis (Trake, Trakonen) rasi seniau 
šia už visas Lietuvos pylis. Jau 
XII szimtmetyje vienaslslandij< s 
keleivis, vardu Snorr-Sturleson, 
aplankius szita pyly, kur buvias 
jau kaimas ar miestelis, Triki 
vadinamas. Jau kuningaikszczio 
Gedimino laike (1321 m.) buvo 
cze stiprei pylis intaisyta, kury ir 
buvo tuomet visos kunigaiksz- 
tystes sosto vieta, perkelta isz 
Kierniaus pylies. Trakuose buvo 
dvi pylis: viena — tem j', bivu 
si medine, ant tos vietos, kur 
szendien miestelis Trakai; antra 
— Keistuczio isz muro pasta
tyta* ant salos Gal ves, viduryje 
Trakiu ažero. Jau 1375 met osa. 
kryžiokai drauge su draugyste* 
marszalku Gotfrd v. Liude ,ir 
daugybe svecziu isz svetimu že
miu, aplanke pylies aprubia ir 
per 9 dienas vi?ka pleszeird ngo 
700 lietyviu grinždami su sa
vim iszsivare, bet pyly inimtie 
negalėjo. 1377 m. tas pats kry 
žioku marszalkas, Gotfridas, su 
12.000 vokiszkuju kareiviu bal
sei iszpustijo Trakėnu kampa. 
1382 m. kryžiokai apgulė pyly 
ir po keliu dienu inenie; ateinan- 
cziam mete wel keissyk ja ; p 
lanke ir pylies murus bom’u r lo
mia iszgriove. 1391m. Trakėnai 
wel*buvo audeginty per paty Lie 
tu vos kuuigaikszty Szirgai'a 1364 
m. kelionėje kyžiokai Trakėnuo
se pakelui nakvojo. — Kriksz- 
ezoniu tikybia Lietuvoje inve 
dant, Kunigaiksztis AA’i t autas se
nojoje pylije intaise kliosztoriu 
Benediktinu —Prancūzu ke’eiuie 
Guibert de Ltfnnoy, kurs Trakė
nus 1420 m. aplankius raszo: 
“Gyvena Trakiu mieste ir apru- 
bes ketuose kaimuse dau 
gumas totorių, kurie kaipo tikri 
saracėnai, nepažysta nieko isz ti
kybos Jėzaus Kristaus, o turi in 
vairia kalba, totoriszka vadina
ma. Tame gi mieste gyvena tei- 
pogi vokiecziai, lietuviai, gu
dai bei daugybe žydu, o kiekvie
na tauta turi sau inpatinga kal
ba”. Totorius cze patalpino ant 
gyvenimo kunigaiksztis AA itau- 
tas, kursai už ‘upes Dono 1397 
m. juos sugaudes su savimi parsi- 
gobeno. Nuo senovės pylies riog 
80 szendien ant salos Galvės 
wien liūdni gruvesei; lietuvisz- 
ka kalba cze isznykus.

66 Tverimanto pylis buvus 
žemaisijoje; paminėta senovės 
rasztuose 1252 m. kuomet kuni* 
gaiksztis Tautavilis kares vede 
su Mindaugu, kursai tapo vėliaus 
Lietuvos karaliumi.

67 Uteno arba U tino pylis in
taisyta gilioje senoveje, nes da 
XII • rzimtmetije, Lietuvos 
kunigaikszczio Utino. AA’ietajo* 
buvusi netoli nuo szios dienos 
miesto Utenai; no jos liko pyle- 
kulnis. 1281 m. cze gyveno ku- 
ningaiksztis Daumantas, brolis 
Norimonto.

68 AVaiguvos pylis (VVaiken, 
Waikan, AVygov), nežine, kur 
gulėjusi; Waiguves pavietas se
noveje vadinosi tas kampas szios 
dienos Suvalkų red. kursai ran
dasi terp Kauno, upes Jesios, iki 
Prienų ties Nemunu. Pylis. Wai- 
guviszkiu galėjo būtie toj vie

ir vaikams, isz visu daliu mok 
slo; kaip antai: chemijos, mine 
ralogijos fiziologijos, ant kuriu 
susirenka tukstancziai klausyto
ju lygiai vyriškiai kaip ir mo; 
terš.

Apart tamtikru mokslinycziu 
tapo visur inrengtos bibliotekos, 
t. y. skaitiinyczioe žmonių ir 
darbinyku. Jau 1529 Hamburge 
buvo rnrengta žmonių skaitliny- 
czia, bet dėl stokos pinigu ir dėl 
formalizmo jįje ne ntnrsze žmo 
nems geidžiamos naudos, dėlto 
ir isznyko. Tiktai nuo puses szio 
amžiaus pradėjo rupintiesi apie in- 
rengima tikrai žmonėm-* naudingu 
akaitlinycziu ir pradžia ant to 
lauko padare Anglija ir Amerika. 
Pagal darba prof. Reyero, Entvi- 
ckslung und Organisation der 
Volksbiblioteken, 1890 m. 30 mie
stu (be Glazgovo ir Londono) 
Europoj e,turineziu drauge 5 mill. 
gyventoju turėjo 10 mill. parei
kalavimu knygų isz vienu žmo
nių skaitliiiycziu. Amerikoj 
pirmoji žmonių skaitlinyczia tapo 
inrengta 1844 m. ant ko prakejas 
Bates ir kiti paaukavo 50 tukstan. 
dol. 1882 m. toji szaitlinyczia tu
rėjo jau 400 tukst. tomu knygų 
ir 300 tukst. visokios intalpos 
broszuru; dabar gi turi joje jau 
600 tukst. tomu knygų; dirba 
joje 140 urednyku (Londono Bri- 
tish museum turi 2 mil. temų, o 
lik 145 urednyku. o didžiausios 
bibliotekos \Vokietijos vos 50 
urednyku). Woketijoje tame pir
ma vieta užima Berlynas, kūrė
me yra Karaliszkoji biblioteka 
su 800 tukst. tomu. Isz jos 1890 
ir 1891 m. buvo pareikalavimu 
knygų 281 tukst. Ant užlaikymo 
ir padauginimo knygų iszduota 
410 sukts. markiu. Apart karall- 
szkosios bibliotekos buvo czia 26 
žmonių bibliotekos (Volks Biblio 
teck) su 110 tomu. Isz tu biblio
tekų pareikalauta per metus 339 
tukst. knygų. Ant užlaikimo ju 
iszleista 34 tukst. markiu prie 
1580 tuk-*t. gyventoju Berlyno.

Wienoje: yra ciesoriszka bib
lioteka su 500 tukst. tomu. Pe
re) kala vimu isz jos .buvo 1891 
m. vos 50 tukst.^Ant užlaikimo 
jos iszleista 140 tukst, markiu. 
Apart jos buvo czia ir 10 žmonių 
skaitlinycziu su 42 tuk. t. Isz ju 
pareikalauta 235 tuks. knygų, 
užlaikymas kasztavo 16 t. mrk. 
Gyventoju gi Wienoje 1360 tuk.

Dresdeno, Karaliszkoji biblio
teka su 350 tukst. tomu pareikala 
vimu isz jo* 1890 ir 1891 buvom. 
20 tukst.Užlaikimas 68 tuks.mrk. 
Apart to czia dar yra 10 teip va
dinamu žmonių bibliotekų su 27 
tuks. tumu.Isz ju pareikalauta 137 
tuks. knygų. Užlaikymas 13 tuk. 
m. gyventoju 276 tukst.

Muenchene. yra: AV ieszputystes 
biblioteka su 900tukst. tomu, 
buvo 130 tuks. pareikalavimu, 
užlaikymas 159 tukst. markiu. 
Apart to 5 žmonių bibliotekos su 
19 t. tomu isz kuriu 1890 ir 1891 
m. pareikalauta 126 tukstaneziu 
knygų. Užlaikymas 10 tuk. mark, 
gyventoju gi Muenchene yra 3481.

Frankfurt ant Maino. Miesto 
biblioteka 171 tukst. pareikalavi
mu buvo 13 tukst. žmonių biblio
teka 18 t. t. su 117 t. pareikala
vimu, užlaikymas 11 t. mrk.

Biblioteka Rotschildo 12 t. 
tomu su 25 t. pareikalavimu. 
Gyventoju mieste 4 88 t.

Breme. Miesto biblioteka su 135 
1.1, ir 5 žmonių bibliotekos su 
10 1.1, pareikalavimu buvo 9 t. 
t. Užlaikimas 4 t. mrk., gyvem- 
toju Bremoj yra 130 t. t.; visoj 
gi teritorijoj 186 t.

Taigi, jaigu Anglijoj iszpuola 
po 2 knygi nnt kiekvienogy ven 
tojo per metus, tai Berlyne vos |, 
o AVienoje viena penktu dalis kny
gos ant gyventojo. Sknitiinyczia 
Rotshildo atlankė 1700 skaityto
ju, tarp kuriu vos 100 amatny- 
ku ten buvo.

Suvienytose AVieszpatystese 
Sziaurines Amerikos 270 miestu 
turi bibliotekas. 1850 m. buvo 
czia 1560 bibliotekų turineziu 2j

toj, kur szendien Klebiszkiu py- 
leksinis, uepertoli nuo Prienų. 
1322 m. Kryžiokai balsei iszpus- 
tijo szita pavietą. 1380 m. wel 
vokiecziu draugystes marszalkas. 
Kūno v* Hattenstein, su miniomis 
kryžioku aplanke szita kampa, 
uidami ant Naujosios pylies. Gy
ventojai szito nelaimingo kampo 
tapo kone iki vienam isznaikinti.

69 Wendigalu pylis (Wetfde- 
jagel) buvusi szaures linkon nuo 
Kauno, 1384 m. nuo Kryžioku 
aplankyta.

70 Webriu pylis (Wepern) bu
vusi ant upes Szventosios kran
to, per Kryžiokus iszgriauta.

71 AVeiksziszkiu pylis (AViese- 
valde) buvusi ant up. Nerio 
kranto, prie brastos per ta upia, 
uetoli no • miestelio Jonavos. 
Tankei paminėta Kryžioku rasz 
tuose; 1390 m. lietuviai ežia su 
sikove su Kryžiokais.

72 AYeliuono^ pylis (Welym, 
AV’elin, AA'elzn) insteigta kuni
gaikszczio AVitinio laike. Labai 
buvusi drūtai intaisyta, ir Kry
žiokai ilgai ja ingriebti negalėjo. 
Negalėdami szita pyly išgriau
ti, vokiecziai netoli nuo jos ant 
Nemuno kranto savo dvi pyli 
išmūrijo; viena vadinosi Fpid- 
burg, antra Bayern arba Bayer- 
buig, vardan kunigaikszczio Ba
varijos, Enriko. Szitose pylise 
tupėdami, jie visumet naikino ir 
pustijo pakraszczius Nemuno ir 
tykojo lietuviszka pyly ingriebti. 
Kryžioku szitos pylis pastatytos 
1337 m. Jau 1338 m. Bayerbur- 
ga apgulė Lietuvos kunigaiksz 
lis Gediminas; per 22 dieni ma- 
szinomis ir taranais pylies sienas 
trankė, bet iszgriauti negalėjo. 
Kryžioku ir pylies perdetinis, 
vardu Tyiman v. Sunpach, taip 
tiesei deganezia szaudyklia nuo 
pylies muru paleidias, juog ji 
Gedimino krutinia pervėrus, ir 
ir jis neužilgo pasimirias. Asz- 
trioj ir sunkioje žiemoj 1339 m. 
magistras Teod. v. Altenburg 
vėl apgulė AV'eluonos pyly» bet 
sumiszimui tarp paežiu Kryžioku 
pakilus, turėjo nuo jos atsitrauk
ti. 1346 m. Kryžioku magistras 
v. Dusemer su stipria kariumenia 
atsibastė pas szita pyly ir per 
4 dienas aprubeje plesze ir degi
no. Lietuviai pylies sargybos, Į 
regėdami pyly apginti neinmany- 
sia, pasidavė vokiecziams su vi
su labu; pylis sudeginta tapo, o 
1500 vyru, moterių, vaiku liep
ta apkriksztinti ir in Prūsija nu 
gabenti. 1357 m. Kryžioku ka- 
riumene, drauge su marszalku 
Siegfried v. Danefeld ir daugybe 
svetimu kareiviu, apgulė vėl py 
ly, bet proseniai musu taip smar- 
kei atsikirto, jog iki 150 Kry
žioku gala ežia gavo, o vokie- 
ežiu kariumenes maistas, vežimai 
ir visokios padarynes lietuviams 
teko. 1360 m. pylies sienas di
delei sudaike Kryžioku marszal
kas Henning v. Szindekopf. 1364 
Kryžiokai vėl apgulė pyly ir in- 
emia visa sudegino ir volus iez- 
arde; pylies vyresniais, Gasz 
tautas, drauge su 100 szarvuotu 
sargybos vyru užmusztas tapo. 
Keistutis pyly vėl atstatė. Czia 
jau buvo ir lietuviu žinyczia. 
1404 m. Kryžiokai antra syk isz- 
griove pyly, o senovės žinyczia 
pertaisia pavertė in katalikiszka 
bažnyczia. Pylei rankosna lietu
viu atgal patekus, czia 1414 m. 
gyveno kunigaiksztis AV’itauUs. 
— Pylis buvusi pradžioje medine 
o paskiaus murinę ir buvusi in
taisyta ant dvieju kalnu, tarp 
kuriu buvusi gili duoba; per 
duoba py))r su pylimi vienijo til
tas. Senoveą pylis riogsojo ant 
Nemuno kranto, toj paezioj vie
toj, kur szendien guli miestelis 
AA eliuona, in 7 imlias nuo Kauno 
ir in puspenktoa milioa nuo Prū
su rubežiaus. Szendion ant py
lies vietos pastatyta ant vieuo 
kalno bažnyczia, ant kito — ža
liuoja vaisinio daržo medeliai, ir 
nei ženklo neliko, jog cze seno
veje pylis buvusi.

(Toliau bus)

Apie žmoniųapszvie- 
tima. j 

A t ei te apszviestiems! garsina 
sziandien tyrinėtojai tautu gyve
nimo. Po pergalėjimui prancūzu 
1871m. tankei galėjai atrasti wo- 
kiszkuose laikraszcziuose, rodosi 
gana juokinga ant pirmo pažvil- 
gio, nuomoįria, kad ne kareiviai 
ant musziu lauku bet vokiszkas 
mokytojas pamynė prancūzu ga 
lybia. Jeigu vokiszki kareiviai 
pergalėjo prancūzus ant musziu 
lauku, tai juk tuos kareiviu* au
gino nuo 8 iki 15 metu amžiaus 
mokytojus pradines moksliny- 
czios: inkvepe jiems meilia tėvy
nės, pasitikėjimu savo virszi- 
nykuma, tvirta būda ir tuom 
vokiszki kareiviai perejo pran- 
cuziszkus. Prancūzijoj, jeigu aug- 
szcziausios mokslo inrednes bu
vo ir pilnos geresniu neng Vo
kietijoj profesorių; jeigu czia 
augszcziausi mokslai stovėjoaug- 
szcziaus neng pas kaimynus, tui 
jau a psz vietiniu s žmonių darbiny- 
ku buvo apleistas, o isz tu juk su
sideda armijos kareiviu. Ap- 
szvietinius ir mokslas reikalingas 
žmogui kiekviename gyvenimo 
atsitikime: jis lengvina dalba ir 
tuom daugina jo uždarby; per 
apszvietima tik pasiliauja buvias 
maszina kurios tik fiziszku pajiegu 
darbda vejai reikalauje; stojesi 
geresniu, szvelnesniu ir meiles
niu kitiems, artesnių ir Dievui, 
nes per mokslu, pažinias grožy
bių dieviszku inredniu ir sutvė
rimu, insigilinias in prisukimus ir 
.mokslu Dievo, žmogus karsz 
cziaus iszmoksta mylėti ir ta 
Augszcziausia Sutveraja, taip sa
kant, geriaus inspeja reikalavi
mus Dievo. Nėra mokslo, kurisai 
ne butu naudingu ir reikalingu 
žmogui, jeigu tik jo ne versime 
in tarnu savo asabiszku mieriu, 
jeigu jone apversime in yr.agy 
paniekinimo ir neapikantos kitu, 
jo nepažystaneziu arba jy ne taip 
garbinaneziu, jaigu nedarysime 
jo vienpusišku. Kad net aug- 
szcziausis Dievo mokslas vien 
pusi-zkai platinamas, jaigu jy 
platintojai padaro ynagiu neapy
kantos kitaip tikineziu ir asabisz 
ku arba politiszku mieriu pikta 
iszduoda vaisiu, kurisai sunkei 
ant lietuviu sprando guli, rodo 
ta, ne toli jieszkant, Moskolija 
su savobudu platininio maskolys- 
tee ir staezatikystes. Ne mokslo 
paties czia kalte, bet tik jo pla
tintoju.

Mieris mokslo krikszczioniszko 
yru: platinti tarp žmonių meilia 
ir tuom naikinti neapikanta ir 
keiksmus; bažnyczia juk turi mal
das už naikintojus jos ir netikė
lius ir tuom paežiu jau atmeta 
reikalą propagandos naikinimo 
net tu savo naikintoju ir netikė
liu: atmeta reikalu neapikantos 
arba skriaudimo ir pikta velijien- 
cziu. Mokslas krikszczioniszkas 
insako pasekėjams mylėti savo 
piktadarius; maskoliai gi krik- 
szczionis, taigi ta paty mokslu 
sukioja.

Kad mokslas ir apszvietimas 
žmonėms reikalingas, pripažys
ta ta jau sziandien visi, jaigu ir 
randasi kur jos nepageidaujenti, 
tai tik tie, kuriems asabiszkai tam
sybe žmonių yra naudinga, nes 
tamsunus lengvtaus explioatuoti, 
prigaudinėti skriausti. Kiekviena 
tautu, ne vien tik patvaldiszkos, 
kaipinmanydamos stengėsi platin
ti tarp žmonių mokslą ir apsz
vietima; ne aplenkė tame kiek 
tik galima, ir pavargėliu; lik 
pas mus ir ant tos dirvos mažiau- 
sei padaryta. Prancūzijoj nuo 1871 
m. skaitlius žmonių moksliny- 
cziu pasidaugino" dukart; An
glijoj. ^Vokietijoj, Norvegijoj, 
Danijoj ir Sz ved i joj, apart pra
diniu mokslinycziu tapo inrengtos 
akademijos darbinyku ir kaimie- 
cziu, kuriose, vakarais ir šven
tomis dienomis, garsus mokslisz- 
komis nuopelnomis vyrai turi 
atsakanezius skaitymus darbiny- 

| karna, o kaip antai Anglijoj net

mil. tomu, 1885 buvo jau 5340 
ju su 5 m i Lt. k a re m e taiskaitllu- 
je buvo 424 darbinyku bibliote
kų su 4 mil. tomu. Apart to yra 
dar S. V. S. A. 23 t. bibliotekų 
prie mokslinycziu su 45 mil. to
mu. Taigi Amerika turi savo 
skaitlinycziose po viena tomą 
ant 'kiekvieno savo gyventojo. 
AVieszpatyste Massachusets 1839 
m. tįirejo 10 bibliotekų; 1885 m. 
ant 2 mil. gyventoju buvo ju 
jau 570.

Prancūzijoj bibliotekos darbi
nyku pradėjo atsirasti nuo 1866 
m. Nuo 1889—1891 m. tapo in
rengta 200 bibliotekų, daugiau- 
sei vakariniuose ir sziauriniuose 
departmentuose, o labai mažai 
pietinėje Prancūzijoj. 1879 m. 
Paryžiuje buvo vos 11 bibliote
kų žmonėms, miesto užlaikomu 
su 60 t. tomu . 1891 m. buvo ju 
jau 64 su 250 t. knygų ir turėjo 
H mil. pareikalavimu. Ant už
laikomo tu bibliotekų miestas 
paskiro 239 t. fr. Apart miestiniu 
Paryžiuj yra gana ir privatiszku; 
taigi skaitliu pareikalautu knygų 
galima rokuoti ant 2| mil. t. y. 
beveik viena knyga ant kiek
vieno gyventojo.

Australijoj, provincijoj Victo 
ria, 1887 m. buvo 314 vieszu bib 
lioteku su 400 t. knygų. Parei
kalavimu buvo netoli 4 mil.Nev 
Souih AValis turėjo 200 bibliote
kų. Ant Naujos Zelandijos 1889 
m. buvo rando užlaikomu 361 
biblioteka. Afrikoj, Angliszkoj 
kolionijoj Capland 1890 m. bu 
wo 70 miestu, kuriuose buvo 
vieszos bibliotekos; bibliotekos 
gi miesto Cape Tovn turėjo 28 
tukst. skaitytoju.

Chinai ir Japonija nepasilieka 
miege: guliernatorius Kantono 
paskyrė 220 t. markiu dėl inren- 
gimo vieszu skaitlinycziu. Japo
nijoj tapo iszduoti tamtikri insta- 
tai, kurie daleidžia kiekvienam 
valszcziui uždėti ant žmonių vai 
szcziaus mokeszczius ant inren- 
giino ir užlaikymo vieszu bib
liotekų.

Kaip gi tie dalykai stovi pas 
mus? K a mes sawo spėkomis 
inrengeme ant pakėlimo apszvie 
timo tarp musu žmonių? Atšaki 
mas trumpas: bewaik nieko. 
Bibliotekų dėl žmonių nėra; vi 
su gi musu iszlcidimu vos bus 
— viena knygute aut 10 gyven
toju ir tos pagal sawo wertia, ne 
<r»l būt lyginamos su iszleidimais 
kitu tautu.

PAJ1ESZK0J1MAI.
Pujieszkau savo draugo Fran- 

ciszkaus Samoškos. paeinanezio 
isz Kauno red. Raseinių pavieto, 
Szylėlio par., miestelio Tubina. 
Pirmiau gyveno Spring VMIey, 
HL, potam iszvaževo in Indian 
ferr., o dabar nežinau kur liesi 
randa. Kas apie jy žinote, teiksi 
les danesztie ant szio adrese:

Povilas Noreika 
(4-1) Box 67, Seatonville, III.

Pajieszkau dvieju savo drau
gu: Kazimiero Jokubausko ir 
Antano Jokubausko. Paeina juo
du isz Kauno gub. Sziauliu pav. 
AA’eksznos parapijos. Pirma juo 
du gyveno Ellis Junastan, A\ is. 
Jeigu kas žinotu kur juodu yra, 
praszau duoti žinia ant antrašo:

John Dixon
1202 S.Santa Fe avė. Pueblo Col.

Pajieszkau savo szvogerio 
Juozo Palaucko. Pirma gyveno 
jisai AVashingtone. Jeigu kas 
apie jy žino, praszau duoti žinia 
ant antraszo:

Mis. AArilim Slisevicz
13 River side str. AAraterbury, 

Coun.

Pujieszkau Juozo Stanaiczio, 
paeinanezio isz kaimo Danaicziu, 
vaitystes Lesnictvos, Suval
kų gub. 9 metai atgal buwo jis 
i-zvaževias in Lietuva, o dabar 
girdėjau, kad vėl sugryžo in A 
merika. Meldžiu atsiszauktie ant 
adreso szito:

P. Pieczaitis
1101 E. Pratt st. B.dtimore, Md.

Pajieszkau savo drausro Jono 
Stankevicziaus, paeinanezio isz 
Suvalkų redybos, Naumiesczio 
pav, Kidulių vaitystes. Pirmiau 
gyveno Shenaudoah.Pa. Kas apie 
jy žinotu teiksis duoli žinia ant 
adreso

M. Andriukaitis, 
(21 12) Minersville, Pa.

Isz darbo lauko.

t Darbai AVaterburyje. Conn. 
pradeda maži n tiesi; lietnviu czia 
dabar yra daug neturineziu uidar- 
bes. Galima daugel ju užtemyti 
prie dirbtuvių duru. Yra ir toki, 
kurie stengėsi sau nusipirkti dar
ba: moka jie, jaigu dar turi, ko
ky doliary arba ir daugiaus, dali- 
naneziam darba. Teisybe už pini
gus aut syk gauna greiezijius už
darby, bet ansai darbo dalintojas, 
po keletos dienu, negalėdamas 
daugiaus jau ingriebti, paprastai 
juos pavaro,idant galėtu kitiems, 
tokiems jau perkantiems darba, 
dioti uždarby. Taigi czia apsi- 
reiszkia negraži puse musu žmo
nių budo: vietoj laikytiesi krū
voje darbinykams, tūli isz ju net 
už pinigu* nor sau laimia nusi
pirkti, nesirūpindami apie kitus, 
tok iu bud u gadina doriszkai ly
gei darbinykus ir darbdavius. 
Nedoriszku pasielgimu nieko ge
ro dar nieks uesutvere!

t Geležinkeliu dirbtuvėse Se- 
dalijoj, Mass. darbas pasidaugi
no, taip kad ikiszioliszki darbiny- 
kai neužtenka.

t Chicagoje, komisorius užžiu- 
retojas vieszu darbu, atliekamu 
mieste, atitolino apie 500 
darbinyku,dirbaneziu prie taisymo 
ulycziu ir prie aprūpinimo miesto 
vandeniu. Stoka pinigu miesto 
kasoje yra priežaszczia paleidimo 
tu darbinyku. Po nauju ipetu žada 
juos vėl sugražinti prie darbo; 
žinoma jaigu kur ne atras jo kitur.

♦ Nev Yorke murinykai pada
re sztraika. Pareikalavo jie uuo 
darbdaviu po 3doi. už 8 valandas 
darbo. Daugumas darbdaviu tu
rėjo sutikti ant to reikalavimo ir 
atsiuntė pas darbinykus, idant su 
jais susitaikinti. Keletas tik darb
daviu dar prieszinasi, bet supran
tama, kad irjie turės toliaus su
sitaikyti,

j Pereita nedelia, Scrantone, 
Pa. užmujize prie darbo du darbi
nyku lenku: viena dirbanty maj
uose įlydė Park, kita gi dirbtu
vėse LaCkavanna Iron & Steel 
Co.

t Shamokin, Pa., skaldant ak
menis, tapo užmusztas viens dar- 
binykas —>lenkas S. Smith.

t Pittsburge, fabrike torpedų 
(patronu naikinimui laivu) atsi
tiko expliozija nitroglicerinos; 
fabrikas ir du magazinu tapo vi- 
siszkai sugriautu ir du darbiny
ku: Lovray Black ir George Dee- 
ter visiszkai sudraskytu in smul
kius szmotelius.

$ Sztete Missouri darbdaviu 
tapo apskunsti susisztraikavia 
darbinykai; sūdo vienok jie ta
po paleisti, nes pripažino jiems 
tiesa, kaipo liuosiems žmonėms, 
paliautu darba, jaigu, pagal ju 
nuomonia, darbas ueprideraneziai 
yra apmokamas. Sūdąs pripaži
no darbinykams tiesa prie sztrai- 
ku prikalbinėti ir kitus darbiny
kus; nedaleista tik naikinti tur
tus darbdaviu.

t Londone 25* d. Lapkriczi© 
vietiniai lietuviai insteige dar- 
bininkiszka djaugystia po vardu 
“Spėka”. Draugyste toje skai
to jau 43 sąnarius. In reda tap« 
iszrinkti: prezidentu K. Pilėnas, 
kasierium A. Petkeviczia, sekre
toriumi L. Topilaitis.

Kas nedeldieny atsibuna drau
gystes susirinkimai. Yra viltis, 
kad skaitlius sąnariu jos nuolatai 
dauginsis.

t Isz Knoxvile, Ten. raszo, kad 
15 diena szio menasio 5 darbiny
kai, dirbanti prie geležinkelio 
prie Big Stone Co- Va. pereita 
subata susėdo pietus valgyti. 
Kaip tik susėdo, uola puolė ant ju 
ir visus sutrynė.

t Nev Yerke straikai kalviu 
pasibaigė; czia darbinykąj nieko 
ne laimėjo: turėjo jie sutikti ant 
reikalavymo darlidaviu. Dabar 
czia prasidėjo straikai kraueziu: 
100 kriaucziszku dirbtuvių palio
vė darba ir.3000 siuvėju ne dir
ba. Isz viso gi Nev Yorke ir ap
linkiniuose mietsuose, kaip an
tai: Brooklyne, Nevarke, Now 
Jersey ir 11, yra 15000 siuvėju. 
AVisi jie rengėsi prisidėti prie 
aztraiko.



Wietines žinios,.
_ Permainydami sawo adresus, 

wisada prisiuskite ir sena adresa.
— Užsiraszykite “Lietuva”, o 

ant Nauju Metu wisi gausite po 
puiku kalendorių.
- — Užsiraszydami “Lietuva” ir 
siųsdami pinigus už ja,wisada už
dekite szioky adresa: A. Olszew- 
akia, 954—33r&St., Chicago, Iii. 
. — Kas nori tTiretie puikia kny
gelis sapnu, tegul užsiraszo “Lie
tuva” ir užsimoka už ja isz wir- 
szaus, o gaus t^. kuygelia dovva- 
nu.

— Broliai! neužmirszkite, kad 
"mano aptiekoie^andasi geriausia 

Myrrąs, Kodjįas ir Kreida ant 
$zwente Trijų Karalių._ Su guod.

lESZCZlNSKAS.

o lietuwiszkos 
Noreiko & 

Chicago. UI.
a priesz Kalė

das,* apturės pu?ku “Christmas 
prezenta.” Jeigu ant pirkiniu ne- 
užsitiki prisiunstie pinigus isz 
wirszaus, tai paraszyk mumis, 
o daiktus prisiusime ant expreso 
ir kada vviska peržiuresi, tada ga
lėsi pinigus užsimoketie.

Juoas
— Kas pirks 

kompanijos Kelpi 
Co. 356 W. 12t 
koky norint daik

—

A.

40 Ganai Str. New York
IR

N. Y142DivisionSt.

OHtypa, apysaka isz laiko terp*awiszkos ka
res Indijonu Amerikos.

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Puikus apisiymat tĮkru atsitikimu isz lai- . 

ko tauKmeczio ^tao* 1863 m.
Patingos Jure 1 .
Petro Armino rasztai “ 100
Puiki istorija ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus Watkszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c

Rinalda Riualdina “ “ “ fi-50
ROBINSONAS KRUZUJS, moraliszka apysaka 

dėl jaiinumenes. “
Tahnudao žydu “ 10c
Terp skau-uiu in garbia .. „
vveselijoa „ .. ••
Ž nonas bei Zipone 
tVĮšoki abrozdelei in knygas
Abrozas -Kražių skerdynes perstata kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bainy- 
czlos Kražių mėtuosc 1803. Ganėtinai di 
delis. Preke ®0c

o su prisiuutimu .. BO';
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigalkss 

ožio, didelis ir labai pulkus; Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAUS1S LIETUWISZKA8

.A S3 J

o hM >

Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 
. swetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 310 AISZKIU AB R OZELI U.

Geriausei iszguldo ^visokius sapnus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali. Teipogi apraszo planietas ir paslaptis, kokias se

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

«• apdaryto ... 75c.

W y ra i pasiskubinkite, prisiustie savo adresns, o 
praba drukawojamu musu maszinu. 500 m&azinu pardavėme 
na menesi. Dabar gavome antrus 500. Po Istpardavinejimo tu na 
szinu, tokiu daugiau nebeturesime.

Adreaavokit teip: , .<

Kelpsch, Noreiko & Co.,
356 W. lath Street, CHICAGO, ILL.

Naujas Lietuwiszkas Kataliogas

Kas užsiraazo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka už ja da 
dolieriu isz wirszaus, gauna szy 

SAPNINYKA D0WANU.
Pinigus galite siustie registrawotose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziant mažiau kaip wiena doliery, galite prisius- 
tie pacztinemis 2-centinemis arba 1-centinemis markemia.

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitokv adresu;

įpL Olszewskis,
954 33rd St. CHICAGO, ILL.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūtoj skuroje, zaiaty- 
tais krasztais. drucziai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ , “ ™

Apdarytas szagrine “ ‘ »0U
Baisas Balandėlės didžiauses ir puiki*useme 

apdare, balcziauseis, kaulėtais puikei 
iszauksuotais kryžeis po 83.0011X50

Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės apkaustitas „ 
Baisas Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrine 
Balsas Balandėlės ru Officium Parvum 
Garbe Dievui ant augsztybes, skuroje. a p 

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulius szw. 

Marijos Panos
• Lietuwiszkos misziossu natomis 

Meno sza’. Marijos Panos 
Ružanczius amžinas 
Ražauczius ir draugyste - 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms ’• 
Sz-auksmas balandėlės “
Stebuklai Diewo szw. Sakramente 
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus _ 
Senas ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkomš 

literoms “ , “ “ t
Senas ir naujas Ąukso Aitorius, skuroje apkau

stytas trsu kebą- “ >1-60
550 psal’mu Deivido kar&Uau^ ant paveikslo 

^kanticzku ..
Kanticzkos 
Naujos kanticzkos, formate knygos

Knygos Ihvasiszkos.
Aplankimas SS. Sakramento 
B.ostvos “ “
Draugija deldusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuviszkos ir lenkisz- 

kos ant kožnos ntdelos irszventes 
Filotea arba kelias in maldinga gyvenimą 
Sarsas ape baisibia sūdo Dievo 
Gydyklos n<> baimes smerties 
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkaus 
Gyvenimas szvento Benedikto "
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimas \Vieszpaties Jėzaus ' „ 
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dienos 

5 dideles knygos, kožna po 
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelio per 

Jezusa Poną „ „
Girtybe „ „
Istorija Kataliku Bažnyczios 
Lstori.a seno įstatinio no pat sutvėrimo 

pasauk*-* iki užgimimo Kristaus __
I* A>rija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija szventa seno ir naujo įstatymo 

sutveri no svieto iki smerti Kristaus 
Katalikiszkos Katekizmo* „ ,,
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Ksiba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia VVieszpaues Jėzau* arba Gavėnios 

knygele 
Mokslas Rymo Kataliku “
Misija „ ,. ,,
Nekaltybe aug.ztybe ir grožybe* tos dorybes 20c. 
Pamokslai ape suda Dievo ** 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos
Pamokslai ir Ganytojaus kalbos 
Pekla arba amžinas pragaras 
Mokstas kataliku, “
Perspėjimas ape szventa tikėjimą 
Prisigatavojimas ant smerezio 
Raktas in dangų “
Trumpos Katekizmo* pagal kunigą Pil

kauske
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* inimta isz 

knygų kun. K. Antaneviczmu*. * 
Wadowas in dangų “ 
Wartai dangaus “ 
Vadovas aplankaucziu kanczia Wieszpaties 

Jezu.«o Kristuso “
Kasdienines Maldos *•
Živatai Szventuju Dievo **

Knygos mokslyszkos.
Abecela geriause mokintuve dėl vaiku 
AKYW1 APS1RK1SZK1M Al, ant kuriu 

nes nuolatos žiuri, bet ji 
ta; su 7 abrozeliais. Ni __ „_____ __ ,
gele aut svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 

Preke.... .............................
Budai gydimo ,. „
Etaoliogiazkos smulkmenos 
Istorija Europos su mapoms 
Ka darytie, kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me............................................................... r-
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai I 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ., 
Leparutorius Lietuviszkas su poteriais, 

kotekizniais ir mistranturu.
Lengvas būdas paczianiaier savęs pramok

ti* iasz”tiw. dėl nemoja ncziu 
Naujas Lementonus lietuviszkas „ 
8 paša Imis greito iszslmokinimo angeiskos kai 

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas . “

Pradžemokslis rankos raszto „ 
Pilnas sznutmetiuis kalendorius su plane

tomis
todynas keturiose kalbose: Hetuvtszkai 

latviszkai. lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra genaus* knyga dėl norineziu isz- 
moktie tankiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos „ I

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
kos. paša k u ir e i esmių.

ANDERSENO PASAKOS. Wieooje knyge
lėje 10 graž u pisakaicaiu.................................. 15c
Ape senukes Lietuvos pilis “ lOo
Aiuerika Pirtyje „ Ule
Aukso U'erszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Birutes dainos “ “ 10c
BolrsiowaK arba antra dalis Genovefos 30c 
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Sitnano Daukanto 8100
Dainų Skrynele ,, ■ 20c.
&raži vaiku knygele •• M * 10c
Gyvenimas Stepo Rauduosio “ 15c |
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Isterija tsz laiko Francuzu vainos “ 3txi ; 
Istorija gražios Mngetanos ... 20c *"
Istorija septynių Mokytoju • •* 50c 7
Juokingas p»«akojinnts ape Szaltabuizius 10^1 
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 20c
Kas t»*tj»ybe tai nemelns puikios apysakėlės 

jsįz lietuviu uyv-euimo ,, 15c
Kristijpnas Duonelaitis „ ,, 15c.
Kas yra. 0 kas bus „ „ 10c.
Krumnliu Jonas „ „ 10c
Lietuviszkos' dainož isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ 82.00 i
Lietuv szkas sziupinis •• 6c
Lietuvos Kankles „ .. 203.
Lietuviszkas Kalendorių* ant metu 1906 ** 15c
Namelis pusteinyko •• “ 75c
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo- 

tereiema ,. 5c,
NAUJ4U8IS LIETUWISZKAS 8APNINYKAS, 

surinktas isz daugel svetimtautiszku sapni- 
nvku ir su rėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—»u 310 aiszkiu abro- 
zeliu.—su apraszymu planetų ir paUapczlu 
kokias senove* žmones vartojo dėl nuspėji
mo a tel tęs.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prtsapnuot gali. 
Fraku..........................................................50c
Apdarytas.........................................................7be |L

Gražiausiu sidabro, aukso 
ir auksitu

Laikrodėliu
Lenciugeliu
Žiedu

85c. 
82.50 

1.50 
1.00

8 1.50
' 20c 

10c 
30c 
5c 

10c 
5c 

30c 
4*'c 
15c 

I 
81.60

81.60

75c

15c.
0.5c
10c

50c
25c

20c 
10c 
yoc 

65c.
65c

10c. 
15c.

(1.00
25c

no
15o 

15c. 
15c 
15c 
15c
20c 
40c 

25c.

15c 
5Oo 

82 09 
75c
15c 
lOo 
40c 
15c

15
10 

40c 
15c

15 
5c 

50c

20c. 
žmo 

iu gerai nesupran- 
audingiause kuy-

,30c
50c.
25c
50c

.10c.
50c.
10c
10c
10c
10c

11.00
* 1 25

10c.
15c.

S 8.00

PIRMA LIETUVVTSZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriause vieta dėl farmeriu yra pavietas Prai- ' 

rie, valsteje Arkauso. Jau tenai apstpirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno Itatuvtszkas kuni
gas J. 15alcewiczius ir pana te lietuvistka ba
žnytėlių, kurios ir pasveiksi i <-z* padumtame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno, praminegė rw~

“LIETU W A”.
Wisi. kurie norit* pirktis geras farmss at*i«znu 

kitę in redakcija "Lietuvos ’ a.>4 — 33 d St., Chi- 
engo, III.. arba raszykit pas Juozą Butku. Bos 
82. Hazen. Ark., arba in kompanija

Union Land Co.,
1G3 Washington St., Chicago, III.

— NAUJAS —
LIETUMTSZKAS SALHJNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Comnier* 

cial avė.
S. Chicago.

Užlaikau šviežia 
bawar-k* Alų. ge
riausias 
ir seniau 
sies A- 
rielkas, 
Wyna, 
Likierius
ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli pamatyti* ir to viso pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

NAUJA L1E1UVVISZKA

Groėerne ir Buczerne
Felikso Majausko,

Užtaikė szviettausla mėsa. kawa. arbata, myl- 
tu*. cukru, Burdiukas ir vi.u* kitokiu* valgomu* 
daiktus. T*vorai *zwieii irozystai užtaikomi, o 
prekes pigesne* kaip visur.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE! '

8737 Commerclal at, Sooth Chicago.
HILLE’S FOTOGRAFAS,

3452 S. Halsted ui.
Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
▲ntveselta ir kitokiu reikalu nujimu Fotogra 

f i ja* kopuikiausei.

AP TIEKA
— Geriause lietuwiszkai—lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczyn^ko, 
po nr. 3315 [jaurel si., kuri užlai
ko geriausiai gydyklas czionyknz- 
czias ir i.-z Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes, 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyijcz, o D ras M. f*. Kosakaus- 
k-is randasi Czetwergais ir Nede 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur** 
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Taipogi ant pareikala
vimo iszsiunazeme y įvairias gy
dyklas visur, atsakėme laiszkus 
yvvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

parsigabendinti sau
s Lenkiszku KningasDior

visokios i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku,pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga,
kreipdamasi in GERIAUSIA 

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ.

Wi. Dynieviczo,
532 Noble St., Chicago, Lll.

Armonikų
ir daug kitu daik
tu bus prisiųstas 
dykai kuinam, kas 
prisius s:rwo adresa.

Ben. Hatowski
OGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS,
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.

527 S. Ganai ir Judd ūliczios,
. CHICAGO, ILL.

Tajso visokias ziegorelus, ziegonus ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinima* 
visokiu dajktu tabaj pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
relius iszwejcze kajp naujus. Isz plauku taneugelusdaro ant 
orderio. •
Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini

SKAITYKIT©
ka Lietuviai Amerikos suko ir mszo ape musu laikrodėlius 

ir k tus daiktus:
. - ASz J, Karbauckas ir asž Frank Polianskas dekavojame nuoszir- 
d/iai už laikrodėly, katrų mums prisi untete, nes j išyra tikrai geriau
sio gatunko ir gerai laika rodą Jis nieko neatboja, nei vandens, nei 
dulkiu, wis vienodai eina kaip ipdžinas.Praszojne prisiustie nauja ka
talioga kogreieziausei, nes norime pirk tie gražu sidabriny laikrodėly 
ir lenciugely. — J. Karbauckas ir Fr. Polianskas, Martiną Ferry, O.

Siuncziu per szlta gromala szirdinga padekavonia už laikrodėly, 
lenciugely ir spilkutia, katruos no tamistu apturėjau. Laikrodėlis di
delei dailus ir gerai laika rodo ir didumo yra gero.—

M. J. Dimijonaitis, box 631, Waterbury, Conn.
M. J. Dimijonaitis pirko teipogi maszinukia dėl drukavojimo grv- 

matu, ir siuneze mums padekavonia per visus lietuviszkus laikrasz.
Apturėjau szendiena no tamistos lenciugely, katras labai patinka, 

ir dekavoju tamistoms szimtais katrų. Tamistos gausite tukstanezius 
kostumeriu-isz Pana.— John Krakovskis, box 432, Pana. III.

John Krakovskis pirko no musu visokiu daiktu dėl savęs ir savo 
prieteliu, ir sako, kad geriausei ir pigiausei yra no musu pirkti.

Jeigu nori žinotie daugiau adresu ir padekavohiu no musu koštu 
meriu isz cielos Amerikos, prisiusk sawo adresa, o prisiusime ciela 
laiszkasu gromatomis. Tai galėsi peraitikrintie ape teisingumu musu 
biznio ir gernma musu tavoro.— Adresavokite teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
- 356 W. 12TH ST.

CHICAGO, - - - ILLINOIS.

Ziegorela czi styrimas 50c.
Szlubiney žiedą j 56 a

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

_ _ KOBRE & HERSCHMANNLitewski i Polski Bank

Wyrail duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo^ 
jusu prieteliai gauna in 15 dientr. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi lodykite, kad mee 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

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

— ir —.
uždėjau banku dėl uikavojimo pinigu, 1 

riapriimu pinigus no 86 ir angszcziaa 
moku ui juo* procentu.

Kam turit waikszcziot?
Pa* kitusjr duotis apsigaudinet, kad galitia taip 

lygei Retai ir piR*i atlikti* interesu* pa* 
savo imogu. Ateikit ir persiludyklt.

SZIFKORTES
ant geriaušlju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka iu Berlina ir isz Berllno in Cnioaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis................................ 53 j ■.
Guldenas...........................39.f -
Marka................................ 24 j

Juliau PiotroYvski,
3121 Laure) ui., ant Bridgeporto.

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmos k ta

šo., o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjaibe 
visiems lietuviams, turintiems valandėta migo 
atsiiankytie pa* savo broiu* lietuvius, o busit!* 
kogrsiiausei priimti. Teipogi ir nauj*t pribunan 
tiem* in Sbennndoab velytame nusiduoti* kaipo 
in geriausia Ir In tikra lietuwis«ka užetn

UVU I II Auksitas tikru 14 
asu D 1 KAI! kBr La|- 
LMHtt krodeii* ir tan
ia et. r* ciugeli* bu* prisiųsta ktak- 

sut vienam ant pametimo ir isz-vienam ant pamatimo ir įsa- 
exarainawojimo kas iszkirps 
ir prisius szita apgarsinimu, 
su »iwo pilnu vardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrai* Amenkoniszkai* vi
duriai*. gvarantuota* ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja >40 Ap
žiūrėk jy nueja* ant ezpreso 
ir jeigu mislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 87.50 ir 
katztus ezpreso ir laikrodė
lis tawo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražu* auk- 

sita taa?iugelr, k a kitose krautuvėse mokėtum 
83, gausi priėjo už dyka.

MUSU DOVVANOS.
nyVM gausi szita 87.50 verta laikrodėly ir len- 
Dllknl ciugely. jeigu pirksi arba parduosi 8ZE-a 
SZ1S tokius. Raszyk szendien, nes ta preke yra' 
tik ant 60 c lenui.

ROYAL MF’G CO.,
*760 Unity Bldg, ’ Chicago, III,

KA8INCLEVELANDA ATKELAI’SIT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE. '

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

Turtu puikiausia Karczem* isz wisu Clerelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėry m u ažtalkau

Erpaųliel Gross,
73 Mott 8L,

NEW YORK, N. Y
313 Henderson St., ir

JERSEY CITY, N. J.
.... užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu,
Impertavoti H ynai. Likleriai, Arielkos Ir kiti wisoki gėrimai. Prekes pigiausio* kaip vum. 

Parduoda tiktai *nt ••vholesale’'. Praba* siunezta už dyka. Jau no daugel metu veda prekvsUa 
su saliunykais; iaz to* krautuves perka gėrimu* tiktai pirmos kliasos saliuaai Teinbei tar ge
ra pažinty su daugybių lietuviu, su kariais teisingiausei bizny veda ir per tai aiprasre ld*t» 
kiekvienas saiiunyka* pirktu gėrimus pas Emanuel Grosu, o nesigraudys

Emanuei Gros* yra taipgi kolektorium bravoro Sbepiro ir Sunaus, Nev Yorke kuris tai b r* 
vorui duoda minėtoms krautuvėm* Gėrimu gertausa rekomendacija (io_ t)

ir atgal per nauja garlaivvinia linija

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos

MAX DUZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietu w nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu;
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph SL
Giwenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

DYK Ali T^ras E,žino laikrodėlis Dilini, |r Lenciūgėlis.
Prisiusk szy apgarsi- 
nlma su *awo pilnu 
vardu ir adresu, o mes 
prisiusime tau szita 
Tikra Eloiko Laikro 
drlt ir Lkrciuo lt 
dykai ant pamatimo.

Luksztai yra a įtrau
kti 14 karatu aul.su ant 
metelio, per > a toks 
laikrodėlis yra twirt»* 
sniu ui laikrodėly 840 
verta.

Jo viduriai yra tikri 
Elgino ir gvsrantuoti 
ant 20 metu.

Leuoiugelis yra pui
kiai kvietkuotas irsto 
rni auksuotas, verta* 
83.50 kiekvienoje !• ik- 
rodeliu krautuvėje. 
Kada prisiusime tau in 
ezpresiny ofisu, nuėjau 
apžiūrėk jy gerai, ir 
jeigu matysi, kad yra 
gar.a pigus, užmokėk 
eipresiniui agentui 
89-tt ir paimk sau laik
rodėly ir ienaiugely.

DIAIOID VATCH CO., CHICAGO, ILL

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

STET1NO IR NEW YORKO.
Szios linijos garlaiviai plaukia isz S te t i no in marias naujuomju kanalu kurr Pm.n iszbudavojo kasztu 1U7 milijonu marku. Sterilia, yra Lietuviams arcz^u.iu ^?tu Tr“.«tuJta 

per Prusus tik: pusta, kain Hamburgą arba Brema. Saitu nauja linija turi savo ofisui Statine 
Eydtkunuose, Bajonne, Prostkave, litavę. Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kalisujanczln in Amerika, nes pribūvi* in Tilžia bu* paimti per szio* paežio* liniln* Įiureti tik lėtais Ir palodyti ant trūkio, be Jokio klapato? Kas nori atitrauktie’»*wo 
in Amerika, arba Ra* norite važiuotie in Europa, pamegikite per szia nauja “Buitie” linija o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautis pigiau kaip ant kitu linijų pa* 3 ’

A. Olszevaki, 954—33rJ St.; Petru Okonievskl,6»5 Milvaukee Are. Fr. K. Bieszke, 602 Noble St.;

arba pas General na agenta Bailio Linijos, Hansa Linijos etc.

Theo. Philipp,
126 Enst Kinzie Street, CHICAGO.

Wincentas Urbanskis,
j^ontraktorius ant ^udawojimo J|amu.

• 879 33M ST., CHICAGO. ' ~” 
Wisokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drut&i, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa darba, koks tik 
prie budavvoimo namo gali rastis ir padaro tviska kogeriauaęi ir 
teisingiausei. Dėlto welyjame wisiems, kurie mislina budawoti», 
darytie kontrakta bu Juom, o busite užganedyti.

auksu.su
aul.su
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