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Ant Nauju Metu.
Sziuomi numeriu užbaigėme ©

sziuos metus musu laikraszczio. 
Ant'ateinaneziu gi metu velije 
me kiakvienam musu broliui kuo 
geriausio pasivedimo; veli
jame, idant darbai musu kuo di
džiausia nauda atnesztu musu tė
vynei, idant būvis musu broliu, 
kaip Amerikojoj, taip ir tolimoj, 
nu vargi n toj tėvynėj

lauke kuom pasibaigs nesutiki
mai tarp tu dvieju dideliu galy
bių. Argi czia negalima bus joms 
susitaikyti be kraujo praliejimo?

Anglija gal ir pasikesytu pasi- 
bandyti su Suvienytomis Wiesz- 
patystemis Sziaurines Amerikos, 
jaigu dabar ne butu ant svieto 
tiek neiszrisztu klausymu; Ang
lija gi būdama visu neapkeneze- 
ma, už jos besotystia, no gal pa-

ateinanty sitiketi, kad kitos vieszpatystos 
meta pasigerintu. VV elyjeme ir; nepasinaudos susikarevus Ang- 

i su Suvienytomis VVieszpa- 
jtystemis ir nepasistengs tuos klau
symus iszriszti be Anglijos, taigi 
su jos nenauda. Prancūzai galėtu 
nuo jos pareikalauti, idant pasi
trauktu isz Egipto; Maskolija gi 
galėtu užimti Afganistanu ir pri
traukti savo rubežiu prie Aug

dami; kaip kur net su pavidejimu |jjaį priklausancziu Indiju; 
ir neužkanta stengėsi iszjuokli užimti Korėja arba kita Chinie- 
ir nupeikti darbus kitu broliu, ežiu žemes kraszta. Taipogi Eu-

• Paoa^ lu galėjimą ropos vieszpatystes, pasinaudo-

geidžiame, idant praszvistu ir te-!|jjaį 
nai mums saule ir sviesa. Idant, ! 
pasiliovus nesutikimams, broliai 
lietuviai susiartintu ir tuom dru- 
tintu pamatus lietuvystes ir mu
su brangios tėvynės. Iki t^ziol 
dirbome mes kaipo vienstoviai 
žmones, vieni kitiems nepasitike-

dirbaneziu, pagal ju galėjimu
ir supratima, taiposgi ant tėvynės damos dabartiniais maisztais Tur-
I > i “labo.

Taigi ant ateinaneziu metu te- 
gul pražuva tarp mus visoki ne
sutikimai, tegul isznyksta užvi- 
dejimai! Dirbkime drauge kaipo 
broliai, remkime vieni kitus 
kiek instengdami ir stengkimes 
būti naudingesniais musu tevy-. 
nei. Pameskime visokius asabisz- 
kus vaidus, ir nesutikimus. Wie- 
toj dalinimosi in prieszingas ir 
neužkenezenuzes savia partijas, 
pasikėsinkime dirbti isz vien, su 
vienu mieriu būti naudingais ne 
įau, bet tėvynei; tašyk pasiti
kime, atrasime lauka, ant kurio 
galėsime susitaikyti. Tašyk ne
pasigailėsimo auku reikalingu su
sitaikymui.

Taigi pasistengkime ant atei
naneziu metu būti geresniais, do
resniais Dievą ir tėvynė mylin- 

■ ežiais lietuviais, idant pradetume į 
labinus guodoti pats savia ir ki- i 
tus. Riszkimes in viena lietu 
viszka szeimyna, kurioje kiek
vienas sąnarys privalo gelbėti, 
visokiu, budu szelpti ir viso
kiuose atsitikimuose ranka pa- 
duotie kiliems tos szeimyn os 
sanarems! Wienykimes broliai!

kijoj, kurie visgi nesiliauje, ga
lėtu pasikesyti tarpsavia jos že
miu pasidalinti, o Anglijai gale 
tu nieko neduoti.

Taigi turi ji gerai ta viską aĮ>- 
svarstyti pakol pradės karia su 
Suvienytomis Wieszpatystemis. 
Czia nors Anglijai pasisektu per
galėti Amerika, tai visgi isz to 
galetu~tuTeU-mažesnia sau nauda, G 1
neng ta, ka pražudytu kitur.

Politiszkos žinios.

Kaip tarp Anglijos ir Wenezu- 
eles, taip jau ir tarp Prancūzi
jos ir Brazilijos iszpuola nesuti
kimai, betaisant rubežius tarp 
joms priklausancziu krasztu. 
Prancūzija nori, prie jai priklau- 
senezos Guyanos priskyrti krasz 
ta vadinama Amalpa; Brazilija 
gi laiko jy už savo savasty ir ne 
nor atiduoti. Czia jau Prancūzija 
iszsiunte kariumenia, norėdama 
ta kraszta užimti priesz norą 
Brazilijos. Priesz Prancūzija Su 
vienytos W aisti jos dar savo 
balso nepakele; gal ir nepakels, 
nes priesztara v imas galėtu pa
gimdyti susiartinimą Anglijos su 
Prancūzija.

Akys svieto dabar atkreiptos 
ant Anglijos ir Suvienytu VVieszp. 
Sziaunnes Amerikos. Nesutiki
mai tarp tuodvieju, vienu isz 
turtiiigiausiuju ant svieto viesz
patyszcziu, uždengė kitus atsili
kimus. Amerikos prezidentas 
Cleveland, atsakydamas ant rasz 
to Anglijos pirmo ministerio Sa- 
lisbury, nepripažinstanezio Su
vienytoms ^Valstijoms tiesos kisz 
ties in nesutikimus tarp Anglijos 
ir mažosios Pietines Amerikos 
republikos, vadinamos Wenezue- 
la, iszsitare savo raszte iu AV a- 
'h ngtono kongresą, kad Ame- 
tiku ne gali daleisti Europos 
vieszpatysteins skriausti nepri- 
gulmlngas mažesneses republikas; 
kad ir negal daleisti, idant An
ui] i užgrėbtu |M> savo valdžia 
kraszta \Veiuzueles, jaigu toje 
atiduoti ne nor. Cievelund iszsi- 
t; re, kad pridera nesutikimus 
terp Anglijos ir AVenezueles, 
iszlirti tamtikrai Kommisij.n Su- 
^vienytu Wieszpatyszcziu ir jaigu 
pasirodys, kad reikaluvymai An
glijos yra neteisingi, jeigu j>» pa
sinaudodama vien didesniu galy- 
bia, norėtu užimti \Venezueliai 
l’riguliuty kraszta, tašyk Suvie
nytos \Vieszpatystes, nors ir su 
ginklu rankose pasikesys apgin
ti Wenezuela priesz Anglijos ue- 
teisybia. Kongresas, perskaitias 

. raszta Clevelnndo paskyie 100000 
dol. ant iszsiuntimo tiriuetoju 
Kommisijos in \Vcnezueliu.

Anglija gi stovi prie savo rei
kalavimo, idant Sziaurine Ame
rika nesikisztu in tarpa jos ir 

enezueles. Taigi kiekvienas • ■ o

Korėjoj, karalystėj rytines A- 
zijos, Sy bėry jos parubež'uose, 
tapo nugalabinta karaliene. Kaip 
isz ano kraszto pranesza,Maskoli- 
ja buk susitarusi su Korėja, kuri 
atiduoda Maskolijai neužsznlan- 
czius anuose krasztuose portus: 
Lazarcv ir Czausan. Teipogi pa
sakoje buk ji padarius paslapta 
kokia ten sutarty su įhiniecziais 
ir užbaiga didžiojo Siberijos ge
ležinkelio west rengėsi per Man- 
džiurija, kraszta chiniecziams pri
klausanti.

Užimta japoniecziu miestą Port 
Arthur, kaip prauesza, jie jau 
sugražino dabar atgal ubinie- 
cziams; japoniszkoji kariumene 
apleido miestu ir sugryžo namon. 
Užtatai atsivilko ežia nežinia ko 
net 19 maskoliszku kariszku lai
svu.

Maskolijoj rengėsi jau prie ka- 
runavojimo ciesoriaus ir cieso
rienes. Diena ant to paskirta yra 
13(1 maskol. kal.)Gegužio mena- 
sio. Maskvoj, ant taip vadina
mo Chodinsko lauko, rengia viso
kius pasilinksminimus žmonėms. 
Rodosi,daug linksmiau butu žmo 
nenis, jeigu valdžios kiekvienam 
pripažintu prigulinezia teisybia, 
paliautu neteisingai skriausti. 
Savo gi ciesoriszkas dovanas, 
kokias rengia ant tos dienos gal 
sau pasilaikyti: ju geidžia vien 
gartuokliai ir kitokį paszleme- 
kai, bet ne teisingi žmones. — 
Žinoma, dienoje karunavojimo 
turės būt -iuslos ir lietuviszku 
wal.“zeziu deputacijos.

Žinios isz Lietuvos.
—o—

Tilžės “Ukinykas” prauesza 
apie ftzitokius atsitikimus:

Wnkaviszkio (Suvalkų gub.) 
prabaiszczius norėjas uždaryti už
laikoma p. Geisztaro Didvyžių 
bažnyczia. Kaip pasakoje, net 
buvo, padavias tam tikra pra- 
szyma iu Peterburgą, isz kur ta
po atsiusti 2 kuningai isztyrti ta 
dalyką. Jie rado, kad Didvyžių 
bažnyczia reikalinga yra žmonėms, 
nes uždarius ja butu reikeja ap- 
linkiniems eiti dvy myli in Wil- 
kaviszky. Taigi tapo paskyrtas 
kunigas ir aplinkiniai žmones 
vėl turi arti bažnytelia ir kuni
gą. Sunku yra suprasti, kodėl 
\Vilkaviszkio prabaszcziui nepa
liko Didvyžių bažnyczia, ant ku
rios užlaikymo juk parapija nieko 
aukauti ne reikalavo. Ar neuž
tenka, jaigu skaitliu katalikiszku 
bažnyczia mažina Maskolių val
džia? Juk net valdžių uždaro
mas žmones stengėsi apginti, 
net sawo krauja praliedami. Tai
gi juo sunkinus suprasti mierius 
kunigu, besistengeneziu uždaryti 
bažnyczia, ant užlaikymo kurios 
ir auku nuo žmonių nerekejo.

sius tam tikslui atsakanti raszta. 
Patalpintas “Lietuvoj” rasztas, 
nupeikentis ta nusprendimą, netu
ri savo orgumentuose tvirto pa
mato: argumentai czia parodyti 
sieke tik skundus gyventoju 
priesz nasprendimus vietiniu val
džių; politiszkuose gi reikaluose 
draugyste reprezentuojenti tauta, 
gal visada kreiptis su nurodymais 
reikaluose reprezentuojamos tau
tos. Kaip vienstoviai žmones, 
taip ir draugystes turi tiesa kreip
tis su praszymais prie ciesoriaus; 
yra tam tikslui Maskolijoj ir at
sakanti institucija, priimanti to
kius praszymus: yra tai “Locna 
Ciesoriaus Kanceliarija”. Kits 
klausymas, ar toki praszimai da- 
eina kur reikia. Bet visgi ge
riaus siusti isz užrubežiu, neng 
isz vietos; užrubežiniai raeztai 
nors neprapuola.

Isz Wiedniaus raszo, buk Wil- 
niaus dijecezijai taps 
vyskupas, prancūzas, 
isz vietiniu gyventeju 
Maskolijos ne nor mat 
turėti.

paskirtas 
Katalika 
valdžios 
vyskupu

Ant salos Kubos savo pajiego- 
mis Iszpanai neinstengia apmal- 
szinti priesz valdžias pasikėlusiu 
gyventoju. Iszpanijos jenerolai 
teisybe nuolatai garsina svietui 
apie sumuszimus maisztinyku dau
gelyje musziu ir apie daugybes 
ju iszmusztu. Jaigu tie visi gar- 
sininimai butu teisingi, tai jau bu
tu maiszlasto re jas seniai pasibaig
ti, nes maisztinyku būt neteke. 
Tuom tarpu stiprybe ju suvisu 
nesimažma bet rodosi auga. Tai
gi reikia paabejoti apie teisingu
mą tu visu iszpauiszku prancszi- 
mu.

kakariniuose pakraszcziuose A- 
frikos priesz Anglija ir priesz po 
josinlękme esanezias negru tautas 
prasidėjo kare Aszantu gimines 
(taip jau murinu). Anglija iszsiun
te jau sawo kariumenia priesz 
aszantus. \Virszinyku jos yra 
Sir Francis Scot, augszcziauses 
insi>ektorius angliszku kolioniju 
Auksinio Pakraaczio, rubežiuo- 
jeneziu su aszantu krasztu. Isz 
pradžių anglijonys tikėjosi, kad 
vadas kitos murinu gimines Sa 
inoray eis su jais isz vien pricszai 
aszantus; tuom tarpu jisai su
dėjo su aszantu karaliumi.

Girdėt ksd Maskolijoj, per in- 
tekmia jaunos ciesorienes maino-’ 
si truputy pakraipa valdymo; 
būdas valdymo darosi szvelnes- 
nis,užtėmy tinas yra pa 1 mosavimu.“ 
cenzūros laikraszczianis. Pasakoje 
buk apgynėjas paneziu gyven 
tojams, garsus fanatikas Pobie 
danoscev bu-ias nuo vietos atilo- 
lytas ir jo vieta užimsiąs p. U( h- 
tomsky. Dieve tai duok kuogrei- 
cziausei!

Laikraszlis Warszavos jencrnl 
gubernatoriaus Szuvulovo tai
posgi, rodosi, pasidarė szvelnes 
niu. Nejiersenei nupeikė užmany
mus visokiu rusifikatoriu ir isz- 
sitare, kad užduote valdžių Len
kijoj yra: ne sugudinti gyvento
jus, bet wien juos prilankiais Mas
kolijai padaryti. Jeigu teip, tai 
kodėl gi tos valdžios iki sziol 
vien panezioti ir temdinti žmonis 
stengėsi? Tuom juk prilankuma 
Maskolijai inkvepti negalima!

Abisinijos sumuszti italijonis 
sinncze vis daugiaus kareiviu in 
Abisinija. Nuvargusi Italijos tau
ta, ypacz gi dalis simpatizuojan
ti su Prancuz ja ne geidžia, idant 
vieszpatyste insikisztu in am 
žiną karia su Abisinais. Todėl 
ministeriu virszinykas Crispi, 
reikalaudamas pinigu ant tos ka
res, iszsitare, kad Italija nesisten- 
ge užimti Abisija po savo val
džia. bet užteks jaigu ji Abisi- 
jos karaliui parodys tik savo ga- 
lybia. Taigi parliameutas pasky
rė 20 milionu lyrų.

Wflkaviszkyje buvo metine 
arkliu paroda. Szymet daugiausei 
suvedu kumeliu; eržilu ant paro
dos ne atvede; paklausti žmones 
iszaiszkino, jog tai dėl tos 
pi icž .'i ic-. kad už kumelius ir 
kumelaites dalina parodos užžiura 
pinigiszkasdovanas, už eržilus gi 
lik medalius, apie kokius žmones 
nesirūpina. Taigi ant ateinaneziu 
metu rengėsi ir už eržilus dalinti 
pinigiszkas dovanus.

Se- 
vel 
len-

Antanavos walszcziuje, 
nupilęs paw. Suvalkų gub. 
nekuriose vietose pasirodė 
tutes (szildai) su licluviszkais
paraszais. Zemskiai insake szal- 
tysziams visur jas nulupinėti, kur 
tik pasirodys. Nežinia kodėl szal- 
tysziai klauso zemskiu insakymo, 
juk jie neturi jokios tiesos ka 
nors žmonėms insakineti, viską 
privalo jie patys daryti.

Slabaduose. Naumieszcio pa v. 
Suvalkų gub. yra koplyczia, ku
rioje būdavo keturi atlaidai; da
bar gi jau pasiliko vos du

ta-Ant salų Ha vai (Oueanijoj) 
po atidengtas sukalbis priesz te- 
nykszczias valdžias. Neseniai ka
raliene tu salų tapc nuo sosto 
numesta ir gyventojai apgarsino 
repubjika; dabartinis gi sukalbis 
buwo priesz dabarlinias republi- 
koniszkas valdžias, bet seniaus 
numestoji karaliene prie sukalbio 
ne prigulėjo.

Suvalkuose stato darbo namus 
beturcziurms ir neturintiems dar
bo darbinykams.

Bekasant kaina, ant kurio stūk
so dar griuvėsiai senovės Lietu
vos kuningaikszcziu rūmo (zam- 
ko) atrado daugel \v >k 1 u -eilO 
viszku daiktu; tarp kitko atra
do ežia daugel akmeniniu kulku, 
senovės piningu, akmeniny kry
žių ir daugel kitokiu daiktu.

Wyskupas Warmijos, kure-m 
priklauso ’ Rytprūsiai, tai yra 
krnsztas lietuviu apgyventas 
Prūsuose, paduoda žinias apie sto
vy katalikiszkos bažnyežios szita- 
me kraszte. Tarp kitokiu žinių at
randame czia, kad dėl visu to 
kraszto kataliku yra tik 15 ku- 
iiingu mokaneziu lietuviszkai. Tai 
nedaug; bet turime atminti, kad 
tarp Prusu lietuviu labai mažai 
yra kataliku.

Pabaigoj pereito menesio mies
te Klaipėdoj tapo nužudytas 
Greiszus. Sūdąs nusprendė jy nu
galabinti už užmuszima ?awo 
marczios ir jos 7 metu mergaites.

• Wokietijos ciesorius rengėsi at
lankyti Mat'koliszkajy, idant 
drauge apsvarstyti visokius Eu 
ropos reikalus ir padaryti sutari 
ma, kaip galima iszriszli rytiny 
klausymu ir tokiu budu praszn- 
linti visekius nesutikimus tarp 
Europos vieszpatyszcziu.

Suvalkų gubernijoj skaitlius 
keliu didokai pasiduugins. Plen
to nuo Siplhzkiu per Lazdijus, 
Simną in Alytų jau pusią nupylė. 
Szymet taipogi tapo inžinierių nu- 
sniaigintas naujas gelažinkelis 
nuo Šu valku, per Kalvarija 
ir Senaįiilia in Kaziu Ruda, nuo 
kur eina jau geležinkelis in Pe
terburgą, per Wilniu ir i n Ky
bartus ant Prusu rubežiaus ir to- 
liaus in Karaliaucziu.

^Visokios Žinios.

Turk’jos kariumene po vado 
vyste AlustafaPaszos užpuolė ant 
miesto Zeitonu armėnu užimto.’ 
Turkai turėjo 10,000 gerai apgin
kluotu karei v. ir keletą kanuoliu ; 
armėnu gi mieste buvo 15000,liet 
jie ne turėjo nei vienos kunuoles ir 
ginklai nekam tikiu. Taigi Tur
kai uietnia miestą, pradėjo pjo- 
wynes armėnu. Nuo užmuszi- 
mo tik tie iszsigelbeje, kuriems 
pasisekė isztrukti ir pasislėpti 
kalnuose; kiti visi tapo išspjau
ti.

Aukmerges (Wilkmergess ar
ba Wilkomiro) ir Zarasu (Naujo 
Aleksandrovo) pav. žmones nu 
biuute ant wardo Maskolijos 
ciesoriaus ir ciesorienes tris pra- 
szymus, kad waldžia ant galo 
jau daleistu spaudinti lietuvi sa
kas knygas; po kiekvienu pra- 
szymu pasirasze po 8 vyrus: nes 
pagal instatus Maskolijos dau
ginus paraszu ne gal būt. Žmo
nes kitu apygardų rengėsi siau
sti tokius jau pruszymus.

Pasitikime, kad ir “Susivie
nijimas L. K. A” ne p a si velys su 
it-zpyldymu savo sziometiuio nu
sprendimo ir isz savo puses uu-

t Amerikosmokslincziai :Micho- 
lis ir prof. Brovii ne senai darė 
datyrimus, idant persitikrinti ke
lio nosis geriaus užuodžiu kvapa: 
moterų ar vyru?

Dėlto iszsirinko juodu 38 mote
ris ir 44 wyru, jaunu ir sveiku ir 
davė jiems uostyti visokius kve
palus. Isz to pasirodė, kad vyras 
geriau užuodžia. Moters negalėjo 
užuosti, jeigu vandenyj buwo in- 
maiszyta 1:20,000dalis kvepalu; 
vyrai gi užuodė dar ir 1:100000 
daly kvepalu.

t Anglijoj mieste Lancister, pa
simirė beproeziu namuose žmogus, 
kurisai, galima sakyti, už maista 
ir valgy laike senas, surūdijusias 
vinis. Pasimirus viduriuose jo 
daktarai atrado 192 vinių, viso
kiu geležgaliu ir drato.

t Kas ilgiaus gymena ant svie
to: vieustipiai ar upei vedia?Klau- 
sima ta iszrisza statistika. Prancu 
ziszkas statistikas Bertolon ilgai 
rinko reikalinga tam medega, ir 

|isz jo surinktos iszpuola, kad ap

sivedia ilgiaus gyvena. Isz kiek
vieno 1000 gyventoju Prancūzi
jos, Belgijos ir Holandijos mirsz- 
ta permetus isz apsivadusiu 6; 
isz tokio gi skaitliaus nevedusiu 
10, o naszliu net 22. Taip atsitin
ka tarp vyru nuo 25—30 metu. 
Tarp senesniu taipogi smertis 
daugiaus griebia nevedusiu 
ir naszliu neng paeziotu; 
tik tarp apsivedusiu per anksti 
ne per geriausei; tarp paeziuotu 
nuo 18—20 metu mirszta beveik 
tiek jau, kaip ir tarp paeziuotu se
niu nuo 65—70 metu. Ant mote
rų gyvenimo apsivedimas tiek ne 
svėrė, katp ant vyru. Iki 25 me
tu mažiaus mirsztu mergų neng 
moterų, tik nuo 25 metu persi
maino: nuo 30—35 metu ant 1000 
mergų mirszta 11; apsivedusiu gi 
9. VVidutiniszkai naszles vidurio 
amžiaus gyvena trumpiaus neng - 
merginos ir moters.

t Dabar neratai atsitinka dau- 
gelyj vietų užmanymai uždėti 
tamtikrus mokeszczios ant nepa- 
czioutu, nes jie, teisingai sakant, 
neturėdami szeimynos, rūpinasi 
tik vien apie savo reikalus; taigi 
maž’au ir reikalauje. Seniaus ir 
neveduslejie ne labai buvo užken - 
czemi, Atėnuos nevedeliai ne ga
lėjo gauti jokio wieszo urėdo. 
Spartoj moterims daleista buvo 
plakti nevedelius bažnyczioj Her
kulio. Ryme teiposgi ant neve- 
deliu buvo uždėtos visokios sun
kenybes f sunkiaus pfenis’ buvo 
gauti koky nors urėdą. Kanadoj 
teip jau buvo ant nevedeliu 
sprando uždėtos visokios sunke
nybes ir ju czia nekente. 17 am- 
žyj vieszpatystęj Massachusets, 
buvo užgyrta, kad kiekvienas ne- 
videlis privalo užmuszti ant me
tu po 6 varnas. Tam pat amžyj 
Marylande ant nevcdalju uždėjo 
tamtikra mokisty.

t Wylnys jurese vis yra dide
snes pakraszcziuose, neng viduryj 
juriu. Atsitinka, kad po vėtros 
vidurys juriu jau senei apsiraal- 
szinias, tai pakrantėse jos dar ga
na pavojingos laivams. Susimaži
na jos tik ant laksztumu ant su- 
dumu ir brastų.

t Taip vadinamose indijonie- 
cziu territorijose,Suvienytu Wal- 
stiju paskyrtuose indijonieczams, 
platuose žemes gyvena da
bar 50,000 indijoniecziu ir 200,- 
000 baltveidžiu. Žemes savi ny
kai toje neva indijoniecziams pa
skirtoje territorijoj yra daugiau* 
sei baltieji©, apsivedia su indijo- 
niutemis, arba toki, kuriu gyslo
se ne 20 dalies indijoniszko krau
jo nėra. Kaip Chicagos vokisz- 
kas laikrasztis “\Vespen” prane- 
sza, tokiu pat budu dalinasi ir pi- 
uingiszka paszalpa isz Suvienytu 
\Vieszpatyszcziu iždo: gauna ja 
tankiausei toki, kurie jau nuo se
nei paliovė buwia indijoniecziais, 
arba toki, kurie ir niekada jais ne 
buwo. Paszalpa gi indijoiiieezems 
Suvienytos Wieszpatystes duoda 
nedykai, bet už žeme, ko
kia nuo indijoniecziu atemia, isz- 
dalino baltveidžiams. Taig>, rodo
si nėra ka stebetiesi, jeigu indijo- 
niecziai neužkanezia baltinu!

Atsakymai redystes.
P. Daminykui T. Tamistos nt- 

siunsta.dainele negal būt patal
pinta. Geriaus jeigu raszytum ne 
eilėmis, bet paprastai. Raszant 
eiles, reikia jas gerai ruszyti, o 
dėlto wel reikia daug mokytis 
idant suprasti ar jos yra giros ir 
ar tinka atspausti.
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4 ne nr. “Bostono Lictuvisz- 
kas Laikrasztis” patalpino atsi 
szaukima in apszviestus lietu 
vius. Bostono laikrasztis atran
da nesutikimus tarp lietuviu A- 
merikoj. pavojingais ateitei ežia 
apsigyvenusiu lietuviu, todėl 
užmanė susivaževima nors ap- 
$zviestesniuju, t. y. vadovu A- 
merikos, lietuviu dėl pasikalbėji
mo; per ta galima būt atitolinti 
visokius nesusipratimus ir nesuti
kimus.

Kad nesutikimai, vaidai ir ko- 
liojimai tarp apszviestesniu lie
tuviu yra netik nenaudingi bet 
ir pavojingi — nieks neabejoję; 
bet kaip tuos vaidus isznaikinti? 
Ar jie gal isznykti per susivaže
vima apszviestesniu lietuviu?

Susivaževimas butu reikalin
gas, jeigu priežastys nesutikimu 
tarp lietuviu vadovu butu ne ži 
nomos, jeigu nesutikimai tik da
bar pradėtu atsirasti, taigi norint 
platinimasi ju, kaipo bledinga 
lietuvystei apstabdyti, reiketu 
tiems vadovams pasikalbėti ir 
saugotis savo darbuose to visko, O
kas sutikima tarp dirbaneziu ga
lėtu’ ardyti. Tuom tarpu priežas
tys tos gerai žinomos; jas nuo- 
latai garsina gana aiszkei laikra- 
szcziai abieju besivaidijeneziv 
tarp savias )ietuwiszku partijų; 
lygei nesutikimai ne tik dabar 
atsirasti pradeda, bet traukėsi 
jau keletą metu ir juo tolyn, juo 
labiaus insigilina. Jeigu, tuojaus 
jiems atsiradus, nieks nepasisten- 
ge ju priežastis isznaikinti, tai 
dabar vienu susivaževimu ir pa
sikalbėjimu besidarbuojeucziu lie 
tuviu vadovu jau ju atitolinti 
ne galima.' Pradžioj atsiradimo 
nesutikimu tarp lietuviu kur kas 
buvo lengviaus juos isznaikyti 
— liet vietoj suartinimo susipy
kusiu, ežia buvo dangiaus sten- 
gimusi,idant juos kuo labiaus nuo 
savia atitolinti, idant piktumą 
padidinti; vietoj taikinimo, atsi
rado erzinimai. Kas ežia pradžia 
nesutikimu padare — mes nesike- 
8ome spreiisti, nes būdami tada 
toli nuo Amerikos, to žinoti 
tikrai teisingai ne galime.

'Sziandien jau neužtenka szauk- 
ti: susitaikykime, dirbkime suti
kime, nes jisai duoda tvirtybių! 
darbai vienybėj linų) lietuviu va
dovu, rodydami gera pa veiklia 
tamsesniems brolems, patrauks 
ir anuos in krūva, — o kiekvic 
nas supranta, kad tik krūvoje ir 
vienybėj Lietuvos iszganymas! 
Sziandien jau dėl susitaikymo ne 
vien pakvietimo ir žodžiu reikia, 
bet ir gero paveikslo ir takto 
tarp besivaidijaneziu, reikia la 
biausei gero noro. Jeigu ta ge 
ra norą tarp savias atrasime, 
tašyk nepasigailėsime ant naudo> 
lietuviszkos visuomenes daly sa
vo asabiszku nuomonių paaukau
ti, idant su likusioms kuo nau- 
dingiausei dirbti ant labo tevy-

Žinios isz Amerikos.nes. Jaigu norėsime tikrai susi
taikinti, tašyk nepasigailėsime 
reikalingu dėlto auku; atrasime 
pamalus dėlto reikalingus ir 
susi važinėjimo, iszmoksime 
doti ir nuomonias ne suvisu 
tinkanezias su musiszkemis, 
sistengsime saugotis užgauti l>e 
reikalo žmogysta musu prieszi- 
ninku. Bet pakol to gero noro 
tarp mus ne atsiranda—, pakol 
dėlto nei viena isz besivaidijan
eziu pusiu nieko isz savo asa
biszku nnomoniu aukauti ne pa
norės; pu kol po musu laikrasz- 
czius talpinsis vien asabiszki pa
niekinimai, iszjuokimai, erzini
mai, užpuldinėjimai ant kitokios 
turineziu nuomones vientaueziu 
— patol turime ėstis tarp savias, 
nors per tai ir pamatai lietuvys
tes griutu. Susi vėže v imas ap- 
szviestunu ne turės tol pasekmes 
ir neiszduos geidžemo vaisiaus, 
pakol daugumas musu tautiszku 
darbinyku tarnaus vien asabisz- 
koms savo nuomonėms, pakol 
jie nepanoręs nieko isz j u aukau
ti ant naudos visuomenes, pakol licija apie tai žinodama, jau 
jie ne suras reikalo pasidalinti 
darbu ne užstojent vieni kitiems 
kelio.

Iki sziol ne viena isz besivaidi 
jeneziu pusiu dar ne parode ka ji 
aukauje isz savo puses dėl susitai
kymo; be auku gi czia susitaikin
ti ne galima; nei viena neparodė 
dar gero noro susitaikinti. Tokio- 
se gi sanlygose susi va žuvimas 
ne tik ne iszduolu laukemo vai
siaus, bet isz jo iszdygtu dar di
desni tarp negalineziu susitaikin
ti vaidai.. AA’ietoj nandos, atsi
rastu dar didesnis piktumas, jei
gu susitarimas neinsikunytu: nes 
czia kiekviena puse turėtu steng 
tiesi, teisindama savia, visa kai- 
tia keltie aut sprando kitos. Tai
gi susi važe v imas, be gero noro 
susitaikinti, duotu tik nauja me- 
dega tolesniems nesutikimams.

Jeigu yra tarp musu apszvie^ 
tunu tikras noras susitaikymo, ta 
kiekvienas gal iszreikszti savo 
partijos laikrasztyje ir be susiva- 
ževimo, gal iszreikszti ir iszly 
gas, ant kokiu susitaikyti gal, 
jeigu gi to noro nėra — bėreika- 
lo susi važiuotu: vaidai per tad 
ne isznyks.

Kad vaidai lietuvystei ne nau
dingi, supranta ta kiekvienas 
žmogus, ne tik apszviestunai, bet 
ka gi daryti, jaigu ju žodžiu vien 
isznaikinti ne galima. Jie platino
si, niekelio ne stabdyti, nuo pats 
atsiradimo Amerikoj lietuvisz- 
ku laikraszcziu, taigi jau insike- 
rejusia nieks su viena diena ne 
apsialaJys. Kaip ilgai jie augo, 
taip ilgo reikalauje darbo, idant 
juos sumažinti.

be 
go- 
su- 
pa-

Juokai.
Sudžia apsudyjo kaltinyka 

kalėjimo per visa amžy.
— O. aeziu, aeziu jums! suszu- 

ko apsūdytasis ir norėjo bueziuo- 
ti sudžiai in ranka.

— Ka? už ka man teip karsz- 
tai dekavoji?— paklausė sudžia.

— Matote, pons sudžia.... 
nuo dabar visa amžy nereiks 
man gyventi su mano pačia, kuri 
man jau balsei insigriso.

ant

Pasrnekejimas tarp draugu.
— Ar matai ta mergysczia su 

bjaurei užriesta nosių?
— Jijo labai turtinga; turi mi-

— O. kaip dailei jos nosiuke 
užsirietusi.

Ponas i n turna:
— Eik paž urekic, ka sziandien 

parodys teatre?
— Jau maeziau, parodys Par

duota j lunamarle’’.
— Labai ja giria. Reiks 

paiiuieti.
— Tai cza didelio daikto; 

labui reta jaunamarte 
turtingam parsidavusi.

eiti

jug 
ne buvo

Poinis in savo tanius:
— Jonai ka tu dabar veiki? •
— Nieko.
— Otų Andriau ka dirbi?
— Asz Jonui padedu.

• Gyventojas Veronos, Mo.Da- 
vidson tapo nežinia keno per
kautas. Wafcare užmuszejas pa- 

Iredne indiszku dalyku aptiire- barszkino in duris Davidsono ir 
jo žinias isz Apaszu aprubes St. kada tasai atidarė ansai szove 
Carles Arigona apie užpuolimus ,jr pataikė Davidsona . taip, kad 
indijoniecziu ir pjovynias balt-į jj8 tuojaus numirė.

—o—

veidžiu gyventoju. Telegramas 
pranečza, kad viens gyventojas 
ir jo duktė, apsigy venia 40 my
liu nuo žemes paliktos indijonie- 
cziams, tapo užmuszti. Iszsiusta 
ten isz tvirtynes Grant kariume- 
ne, ant apginimo baltųjų žmonių. 
Agentas indiszku dalyku kapito
nas Meyer nepripažysta teisybes 
apkaltinimui indijoniecziu, nes 
pagal jo nuomonių, užmuszejais 
ežia galėjo bu’i taip gerai mexi- 
koniszki pleszikai, kaip ir indi- 
joniecziai.

• Atlantoj tapo suimti: M. 
Ford ir \Vm. Santer,pas kuriuos 
rado daugel padirbtu 10 doleri
niu pinigu. Suitu’iejie jau daugel 
buvo iszdaliuia padiibiu pinigu 
Vakaru kraszte, kaip antai: O 
mahoj, Kansas City, Dalias. Pa 

nuo
seiliaus juos dabojo.

• Columbijoj S. C. tapo 
ginta baltiemsienis vesti mote 
ry isz murinu aiba nors tokia, 
kury turi kieknors kraujo juodų
jų žmonių ir atbulai vyrams juo
dųjų veisles vesti motery balta. 
Uždraudimas tasai tapo užgirius 
ir pati'po in Konstitucija.

*lsz Hartshornes Ind. Ter. ra- 
szo apie szitoky atsitikima. Czia 
buvo iszmokesnis arba kaip A- 
merikoj vadinu pede. Pinigus 
veže kapitonas ir priduotas jam 
policijantas, abudu upsiginkla- 
via su revolveriais ir karabinais. 
Belipant kopitouui in trūky, spy 
na karabino susitrenkė ir jisai 
pusidirgino. Pasidarė szuvis ir 
kulka pataikė kapitonui in vidu
rius. Jisai krito ant vietos; pa 
szauke gydytoju, bet tasai jau 
nuo myrio apsaugoti no galėjo.

• Garlaivys P. B. CamĮibelI. 
linijos Inman isz Duluth, keliau
damas sulytoj isz Manpiette in 
Duluth, nuskendo netoli lluron 
Bay. Isz žmonių ant jo esaneziu, 
rodosi, niekas neiszsigelb<jo. Bu
vo ant to laivo 7 žmones.

• 9 Gruodžio užsidegė miestas 
Ridgefield, Con. Iszdege dwi 
uliezi. Blėdy gaisro padaryta ro- 
kuoja ant puses milijono doliariu.

• Ta paezia diena Rochei forde 
N. J. sudege 6 namai. Pirmiuusei 
užsidegė pacztas. AViename ii-z 
aplinkiniu namu gyveno viena 
vokiszka szeimyna; nežinia ur ji 
iszsigelbejo.

• Oklahomoj,kaip girdėt netik 
tai auksa, bet ir deimantus randa. 
Nepersenei viena moteriazke ra
do, ant lauko netoli Matanga 
Blaine Co. maža žibanly akme- 
naity, už kury Washiiigtone D. 
C. užmokėjo jai 400 dol. Buvo 
tai deimantas.

• Tūlose vietose AViskonsino 
vietas mokintoju prudinju mo
kyklų atiduodu per aukcijomi 
mažiaus reikalaujantiems užmo- 
kesnio. Kad tokiu budu pigesnis 
yra užlaikymas mokslinycziu — 
apie tai m*gilima abejoti, bot ar 
gi tas pigesnis užlaikymas mo 
kykla naudingas ir ar gerus alno 
?za vaisius, galimo pnal>ejoti.

• St. Louis.nežinia kas pradėjo 
vogti nuo kapiniu 
Iaii>zia gyventojai 
studentus vietines
mokslinyczios. Tapo paskirta nuo 
miesto 3t)0 dol. tam, kas padės 
(Milicijai Įileszikus kapu surasti.

• Szeszi pleszikai užpuolė ant 
trūkio tarp Montpellier ir Ore- 
gon ir pareikalavo, idant keliau- 
nykai h tad uotu pinigus; bet tie, 
vieton paklausyti reikalavimo, 
patiko pleszikus su revolverinis. 
Taigi negalėdami inveikti, pa
griebs ka galėjo, pasitraukė.

• Ph'ladelpbijoj tapo pakartas 
murinas Teodoras Lombest, už 
|M>rtizowiino turtingo duonkepio

i Kaiwero.

už-

numirėlius.

medi.-zko-

I sz wisur.
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Ateinanty meta renge Berly
ne didelis iszdirbystes paroda.

Temeszvare, Wengrijoj, 
tiko žemes drabejimai, nuo 
riu sugriuvo keletas miesto 
namu. /

• Isz Arizonos pareina žinios, 
kad ežia pasimirė Eskiminžin, 
viens isz galingiausiu vadovu 
indijoniecziu, gimines Apaszu. 
Keletą metu būdamas vadovu 
indijoniecziu jisai tunkiausei už
puldinėdavo aplink apsigyvenu
sius baltveidžius.

• Isz priežastes nenustujeneziu 
lytu, upese pietines dalies Suvie 
nytu AVieazpatyscziu Sziaurines 
Amerikos vanduo pasikėlė; van
duo npeje Mississippi pasikėlė 15 
pėdu augszczio. Bijosi ežia tva
nu.

• Lexington, Ky.tapo crszauta 
Ona Belle Steinberger, duktė 
Jameso Steinbergero. Skaitė jy 
knyga, tuom tarpu isz lauko pa
leistas szuvis nutraukė jai vir 
szugalvy. Suome j<»s giminaity, 
Maižiesziu Steinbeigera ir jo ke- 
szeniuj rado laiszka nuo nuszau- 
tos, kury jam iszmetineja, kad ja 
prigawias ir reikalavo idant pa
imtu ja už paezia.Policija turi ka- 
kaliny, kureme pasūdytas Mai- 
žieszius Steinlierger, gerai dabo
ti, nes inirszia žmones jau nė
šy ky stengėsi jy iszveržti ir pa
gal savo būda saviszkai nugala- 
binti.

Mieste Miklios, Wengrijoj, at
sitiko muszimui žydu. Minia 
žmonių suardė žydu sinagoga ir 
keletu žydiszku krautuvių.

Paskutine vėtra, tarp kitko,isz- 
griovė intaisas, vokieczin inren- 
gtas dėl apsigynimo ant salos 
Ilelgoland.

AA’arszavos palicija padare kra
ta pas 
Mausziu 
paežio* 
padirbtu
Lipszico 23, o jo lovoj 26. Apart 
to atrado ežia visokias prietaisas 
dirbimui pinigu ir kvarrnas ant 
dirbimo 15 ir 20 kapeikų.

Suchera Raseviczia ir
Lipszi. Keszenioje

Rasevicziaus rado 28 
pinigu; keszianiuj gi

Gyventojas Warszawos prie- 
mieszczio, vadinamo Nove Brud 
dno, siuvėjas Jasinski.gryždaimis 
namon pekszezias nuo Jablonnos, 
prie stacijos geležinkelio pavar- 
sza v i o, vad i na mos “Pe I co v i z n a’’, 
tapo szunu užpultas. Isz pradžios 
gynėsi, bet pailsins turėjo pasi
duoti. Szunias jy užgraužė. Ant 
rytojaus,eidami i n AA’arszava žmo
nes, rado Jasiitska szunu apgru 
žinota, ne gyva, begulinti 
ii nuo geležinkelio.

neto-

Pakrantėse Nev Fundlando 
(priguli Anglijaj) susidaužė ke
letas laįvu; 19 Gruodžio pasken
do netoli St John laivas Gold- 
fith, o drauge su juom 14 žmo
nių ir Victoria su 22 žmonių.

Nuo salų Samoa (Okeanijoj) 
pranesza, kad ežia pasimirė mergi
na, Matgarieta Yong, karaliene 
saluManna. Užbaigė amžy turėda
ma 23 m. vieszpatavusi 5 metus. 
Buwo tai duktė prekejo Yongo, 
už kurio buvo užtekėjusi jos mo- \ 
tina, karaliene tu salų, ant kuriu 
vlcszpatavo dabar pasimirusi.

AA’idurines Amerikos republi- 
koj Hondūras pasirodė vagystes 
tenykszcziii urednyku, o kaip 
kiti pasakoje, buk ir patsai pre
zidentas tos vieszpatystes Boni- 
la tame nagus dažias. Paskir
ti buvo pinigai ant užlaikymo 
3000 kareiviu; tuom tarpu ured- 
nykai, nuo kuriu tas prigulėjo, 
paemia piningus, laike tik 1500 
Kareiviu; atliekamus gi krovė 
in savo keszeniu.

Buenos Ayres. Pietinei Ame
rikoj, sugriuvo kazarmes, kurio- 
se kareiviai 
vi u tapo i 
sužeistu.

t gyveno; 
užmusztu

20 karėk 
ir daugel

atsirado influenza

Žinios isz lietinvin gyve
nimo Amerikoj.

Mahanoy City, Pa. kaip pra- 
nesza “Garsas”, užsidėjo nauja 
draugyste po vardu Szv. Izido- 
doriaus, Isz syk prisirasze 160 
žmonių. Iki pabaigai sziu me
tu draugyste priima naujus sąna
rius dykai: todėl gal ir prisira
sze ant syk tiek daug sąnariu.—

Lon-Mieste Chilvorth, netoli 
dono sudege didele knygų spaus
tuve ir daugelis brangiu rankra- 
szaziu. Ugnys padare bledies ant 
2 milijonu dolieriu.

Londone
ir kuisei tarp žmonių siausti pra
dėjo. Pereita nedelia 27 žmones 
nuo jos numirė, nors paprastai 
retai kas mirtzla, nor daugel ap- 
serga.

Karavana einanti 
isz vidurio Afrikos 
ra (rytinėj Afrikoj),

Brooklyno N. Y. Naujei susi
tverusi lietu v iszkoji parapija 
skaito jau savo kasoje 1268 dol.

Teipogi apsigyvenia ežia lietu
viai pasisamdė sale už 600 dol. | 
raudos ant metu.

su tavorais 
in Zanzilm- 
susidedanti * 9' f

isz 1200 žmonių, netoli vietos 
vudinamys Udrma, tapo užpulta 
laukiniu Massaju gimines tautu. 
1000 žmonių, karavanos vedėju 
tapo iszpjautu; kitigi pabėgo.

Cbinuosc, miestuose: Pekine, 
Kantone ir Shanghai rengėsi in- 
taisyti telefoną ir elektriszkus 
tramvajus.

Isz darbo lauko.
henandoah Pa. du darbiny- 
Jona Andriukauska isz

Pitssburg Pa. kaip praAesza 
lenkiszkas laikrasztis “Echo”, 
policijos tapo suimti trys lietu
viai ir vienas vokietis už dirbi
mą pinigu. Dirbo jie sidabrinius 
doliariųs ir pusdoliurius. Perdėti- 
niu tos dirbtuves buvoTamoszius 
Juszkuuskas, kili gi buvo tik 
Kompanijonais. Policijija buk at- 
r>dusi pas Juszkauska 
kai paraszyla drnmata 
vertimu isz angliszkos 
lietu viszka.

Cholera Maskolijoj nesiliauje. 
( Piima nedelia szio menasio buvo 
j 73 npsirgimai; pereita menesy 
| VVoliniaus wien gubernijoj, nuo 

7 iki 23 dienai lapkriezio apsirgo 
259 žmonių, isz kuriu 94 numirė. 
Kijevos gubernijoj apsirgo 10L 
ir numirė 3f. Pasirodė leipogi 
cholera Orlovo gubernijoj; apsir
go ežia 16 žmonių.

lietu wisz
iii keletą 
kalbos iu

Riiszo buk Niagara fall. tapo 
intaisy tas lietu vit-zkai-lenkiszkas 
kotelis, bet nežinome kas yra 
savinyku kotelio, Ar tik ne
bus ežia toks jau lenkiszkai—lie- 
tuviszkas kotelis, kaip ir kituo
se, ypucz gi purtinuose miestuo
se, turime daug lenkiszkai—lietu 
viszku banku ir agentu, 
riuos 
šiai.

Rotterdame ne senei Lipo nu
galabintas 10 metu waikas Hoog- 
stedeu. Neilgai trukus potam, 
tėvai to vaiko gavo laiszka, ku 
remepranesza, kad ir jo 11 metu 
duktė taps taipjau nužudyta. Kas 
yra tie waiku žudytojai, nežinia. 
\Vietine palicija paskyrė 1000 
guldenu tam, kas prisidės, kokiu 
nors budu, prie suradimo wardu 
žadintojų.

bet ku- 
valdo paprastai ilgapei-

PASARGA.
♦

Savo skaitytojams, kurie pilnai 
prenumerata yra uisiinokeja, pa- 
jie>zkojnnus jmrn sykiu ant n.etų 
palaipiname už dyka. Taigi atsi
randa kariais lokiu netikėliu, ku
rio m-laiko jokio laikraszczio, o 
norėdami paduotie savo pajiesz 
kojiniu, žino, kad nuo tokiu joks 
laikrasztis už dyka pajieszkojimu 
ne.priiiiM ; tai ka jie daro?—O tai, 
norvdu.iii paduotie siuvo apgarsi
nimus, raszo m redukcija nuo var
do lokio žmogaus, kuris ta lai 
kraszty laiko, ir varde jo praszo 
patalpiniie. Žinomu, redakcija ne 
gali numanyti, ar tas pats raszo 
ar kitas; n* tokiu budu pasiseka 
tokiems kytruoliums redakcija ap
gauti.

Szioms dienoms viens toks ky- 
truolis isz Grund Rapids, Mich. 
prigavo mu-u redakcija.—Tai tas 
nieko. — AA’ienok ant toliau pra
vergsime visus tokius kytruolius, 
idant pasisaugot u puna-ziu apga- 
vvyseziu. k »d kaltais užtai nerei
klu “dželu” pumatytie.

Redakcija. 1

AViedniuje tapo atidarytas uni
versitetas darbinykumš ir neap- 
szviestiems žmonėms. Aut už 
laikymo jo isz virszpatystes iždo 
paskirtu 6000 franku. Kiek vie
nas mokslas padalintas in 6. lek
cijas; mokslu gi ant pradž osyra 
25. Prisiraszymas kasztuoje lik 
1 franku.

Pragoję, profesoriui vokiszko- 
jo universiteto, be jokios p szel- 
pos nuo valdžių, pats inrenge 
salese univeoileto vakarinius 
moksliszkus skaitymus žmonėms.

Kada pas mus atsiras, nesako
me jau žmonin universitetai, bet 
nors aUak;iiiczios pradines mo
kyklos? Kada jose, vieta szian 
dieniniu vos mokaneziu skaityt i 
mokintoju,užims tikrai apszviesli 
žmones?

ku: 
Brandville ir Antanu Matuliauc- 
ka isz Shenandoah anglių kasty- 
nese Indiau Rioge Gilberton ap
degino gazas.

t Mahanoy City Pa. rengės 
uždėti dideliu szilku dirbtuvių.

t Naujas brekerys Primroso 
pradėjo dirbti. Isz syk 800 žmo
nių atrado ežia dalba.

t Phdad. susztraikavo tarnau
janti prie ulycziniu karu. Isz 2000 
karu vos 60 te važinėjo.Taigi ko
munikacija mjeste apstojo; gy
ventojui reikalauje, idant, karu 
kompanija kukiu nors budu prisi
dėtu prie užbaigimo straiko.

t 19 diena Gruodžio sziu me
tu anglių kasyklose Egypt, neto
li Counnock N. C. susirinkta ga- 
zai užsidegė, i z ko pasidarė bai
si expliozija. Krstynese dirbo 67 
darbinykai. Tuojaus potam inlei• 
do czia szviežio oro ir kalnakasei 
kitu daliu kastyniu nusileido 
gelbėti užgriuvusius po explioži- 
jai darbinykus. Isz dvieju szuli- 
niu isztrauke 25 sunkei sužeistu?, 
skaitliu gi užrnusztu ro kuoja 
aut 43 žmonių.

t Monmouth III. sudege di
džiausias ežia fabrikas žagrių ir 
visokiu žemdarbystes maszinu p. 
AA'ei’ro. Blėdy ugnies padadary- 
ta skaito ant 150.000 1 dol. Kas 
pi keži nusius, tai kad. sudegus tai 
dirbtuvei, 300 darbi nyku nustojo 
darbo.

t llayton Ten. Kastynese Day 
ton C<»al and Iron Co. atsitiko 
< xpli<’zij;i guzo; per ka 20 darbi
nu ku tapo užmu-ztu.

Szwedijos, garsus keliaunykas 
M. Andree,rengiami iszlyrti sziau 
riny žemes gal a (sziaures arba 
taip vadinamajy>rktiszka |>oliu). I ž 4* f L- >1 zJ 4Bet kad ten ne galima priwa 1 
žiuoti nei su laivu, nei su veži-

Ignotas Bakenas, lietu- 
vys -z oiiis dienoms uždėjo nau
ja Beiuviszka salimui, po nr. 35 
E. 21>tst., mieste Bayonne, N J- 
ir ant dienos Nauju Alėtu rengia 
♦ szkeliie puikias inkurtuvias 
(Grand Opening). Užtai szir- 
dingai užkvieczia wisu* aplinki
nius lietuvius ant tos dienos atsi- 
lankytie. Su guodone.

Ign. Bakunas.
mb, Andree rengėsi in ta kranzta 
lėkti su balionu(lekencziaja maszi- 
na). Reikalingi tam tikslui pinin 
gai tapo surinkti; pats Szvedi- 
jos karalius paaukavo ant to 
65000 kronu (netoli 40000 rub 
liu).

t^*Philadelfiecziai, ar žinote 
kur galima gautie geriausia mė
sa?— Eikit pas Simam* Arba- 
szaufka, lietuvy, 1211 So. 2 and 
st. o gausite geriausia mėsa ir už 
pigiausia p rakiu kaip visur.



LIETU VA.

APE
Senoies Lietuvos Pylis.
Perspaudinta isz rasztu D-ro J. 

Balana wicziaus.

(Tasa.)
Netoli nuo 

szitu kalnu stūkso didokas piltas 
kainas (kapas), kuriame asans 
palaidotas kunigaiksztis Gedi
minas, užmusztas vokiecziu 
pas Bayerburga. Ant senovės 
Kryžioku Bayerburgu vietos gu
li sziandien Raudonės dvaras, nuo 
to pramintas, juog vokiecziu py
lis, kuri iki szei dienai iszsiliko, 
buvo numuryta isz raudonu ply
tų. Antroji Kryžioku pylis Frid- 
burg ir sziandien kone taip isz- 
vveizdi, kaip Kryžioku^ laike, jsz 
storu muru intaisyta. Sziandien 
wadinašiGelghindo pylis nuo tvar
do bajoro Gelghando, kuriam pylis 
bei d įvaras seiliaus priklausė. Szi- 
ta pylis Stoni ant Nemuno kran
to, in pustreczios mylios nuo We- 
lįuonos, labai gražioje vietoj.

73 ^Vilkijos |>ylis (\Vilki, 
Wilkenberg) netoli Kauno, ant 
Nemuno, toj paczioj vietoj, kur 
szendien m. VVilkija. 1384 m. py- 
ly aplanke Ragainės komendato- 
dat orius Wigandas su 500 križo- 
ku 1388 m. Wokiecziums prisiar
tinant, lietuwei patis pyly sudegi 
no. 13^1 m per križokus tapė 
iszgrauta.

74) Wilkamerges pylis (Wil- 
komirgen) seniausia tarp Lietu
mis pylų, ant kranto upes Szven- 
tosios. Senovves veikalu tiryneto 
jai vieni sako, juog pylis insteig- 
ta tapusi dar JC szimtimetyje, ki
ti vėl Rūdija juog Dievaltavo 
kuningaiksztis Daugszprungis py- 
Ii pastatens apie 1225 m. Pylis 
intaisyta buvo ant kalno, kur 
szendien pylekalnis stūkso; kri- 
žokai ja sudeginę 1391 m., isz 
W iIniaus grinždami.

75) NVilnius. Jau XIIszimtmc- 
tyje buvvens cze kaimas, kuri pra- 
szalieczei—keleiviai vadina Wel- 
ni. 1129 m. ^Vilniaus aprube pri
gulėjus kunigaikszcziui Davilui. 
Kuomet sviriausioji Lietuvos ai
ny cze Romaineje iszgriauta per 
kriokus tapė, kunigaik. Szven- 
taragis, ar jo sūnūs Gerimantas 
intai.-e žinycze ^Vilniuje, 1272m. 
pakalnėje tarp i n takos upes Wil 
nes in Nery arba Wilija. Szita 
pakalne vadinosi Sziventaragio 
pakalne, ant kuries buvu4 žiny- 
cze, o netoli jos lavonu deginimo 
vieta, ragas. Gėdinimas 1320 m. 
gudus smarkei sumuszens, perke 
le sawo kunigai kszti.-zka sostą 
isz Traku in \Vilniu ir cze jis in- 
trise didele murinę pyly 1321 m 
Paskiaus cze jisai pats ir jo inpe- 
dinei, lietu vos kunigaikszczei,gy
veno. Isz Wilniaus drauge su ku- 
nigaikszcziu waldže ir krikszczo- 
niszka tikybe Lietuvoje iszsiplati- 
no.—Križokai labui lankei \Vilniu 
aplankydavę, o kelis syk buvo 
ji ineme ir iszdegine. Taip 1377 
m. didesniu puse \Vilniaus ugni- 
m'r isz pu šlijo, o 1383 m. ta paty 
darbu atkartojo. 1394 m. knžo 
kai Wilniaus pyly ilgai apgulta 
laike kelius jos bokszlus iszgrio 
we. bet ininiti negalėj0* nes lietu
viai labai stiprei ganėsi. Prabo 
ežiu musu buklumą bei drąsumą 
to laiko szitaip križokns apraszo: 
‘‘Lietuviai iszgriauj i pylies ma
ruose skyli.i, per kuriu tarytum 
blezdingos (kregždes) iszlekiu ir 
raguotinemis bei kala vijomis 
krįiksz'izionis bado ir kapoja, o 
atgal sugrįždami iszgriauta mūra 
piidurmai pataiso. \Visokeriopai 
vilod.imi, kr žokus arzina: tai jie 
tekini begu ppe krik-zezionu pa
sislėpimo trobesiu, norėdami juos 
uždegti, tai vėl sustato prieszai 
juos ginklus (anuotas), taritum, 
szaudyti rengiasi. Wienam križio- 
kui abi bliauzdi nukirsta tapė, ki
ta pagonai užmuszejakmenais bei 
szaudiklemis labui kankina ir su
žeidžia knžiokus ir vokiecziu k i- 
ruinene ijuo pylies pavaro.. ..” 
—Szendien nuo senosios Gedimi

no pylies ant augszto kalno stūk
so tiktai griuvėsiai storu, tvirtu 
muru; ant vietos senovės lietu
viu žinyczos stovi dideliu puiki 
bažnyczia szw. Stanislovo, kurioj 
gali dar regeti ir dabar senovisz- 
ka proseniu musu nukąrą arba al
torių.

76) Worutos arba Borutos py- 
lys buvusi Novogrodko pavieti- 
je, Garteno red.; szendien likens 
nuo jos pylekalnis.

• •
Apie augszcziaus paminėtas py- 

lys randame senovės rasztuose, 
norint ne visada aiszkia, szokia ir 
tokia žinia, bet ju vardus, pagal 
križioku užrašius, nevisuomet 
numanyti galima. Daugumas dar 
buwo senovės Lietuvoje ir kitu 
pylių, apie kurias rasztuose neat
randame nei trumpiausio paminė
jimo. Prubocziai musu, per dienu 
dienas su križiokais grumdamiesi, 
patys neturėjo nei atliekamo lai
ko, nei atvengos, apraszineti py 
liu i ns teigimo meta, ju vietas ir 
tuos veikalus, kurie lenai atsiti
kiu. Pylstę jie wien ir taisė pylys, 
žinodami gerai, juog jose nuo kri- 
žoku apsiginti reikes, o ka durnos 
j u tolimi vaiku vaikai, regėdami 
senovės palaikys-— pylekalnius, 
apie tai, rasi mažti tesirūpino.— 
Jau ra szy toj a s XVI szimtmeczio, 
Matijas Stryjkauskis, apraszyda- 
mas kunigą i kszczio Keistuczosu 
vokiecziais kariones, pasakoja juo 
jau tuomet tintai pylekalniu dau
gybe visoj Lietuvoj buvusi, o 
paezios pylis seniai iszgriautos ir 
isznaikiūtos tapo, ir negalima j au 
buvo ju vietas atrasti arba dasi- 
klausti. Iki musu vėl laikui, rasi 
isznyko daugumas ir pylekalniu, 
kurie dar Strykauskio laike stuk 
sojo. Tacziaus ir musu g tdyneje
— neskaitant jau tu pylekalniu, 
kurie prie senovės pylių apraszy- 
mo augszcziaus paminėti tapo — 
visoj Lietuvoje randi daugybių 
didesniu ir mažesniu pylekalniu, 
apie kurios nejokios žinios isz se 
noviszko laiko nevien rasztuose, 
bet ir pasakose neliko. Kauno, 
Garteno, Wilniaus gubernijose, 
iypaczei n pr u tiese Utenu, Witku- 
nu, Kalvelu, Sungailiszkiu, Szik-7 7 O 1i • a 1 i sznenu, Kurčiu ir lt. daugumas7 o
yra tokiu pylekalniu. Suvalkų 
gubernijoje randi: pas Lubava, 
Kaupiszkiuose, Naujeneleje,Szum- 
skuose, pas Sypliszkius,Pylunuo- 
se pas Pil viszkius, Py lupiuose ant 
Nemono kranto pas Pales ir tt. 
Senovės Prūsijoje taipogi daugu
mas pylekalniu randasi. O visi 
szilie pylekalnei — juk tai seno
vės pylų — mažesniu ir didesniu
— vietos! Kiek buwo isz viso 
senovės Lietuvoje pylų — dar 
szendien tikrai nežinome, nes dau
gumas musu pylekalniu per mo
kintus vyrus dar noapveizdeta ir 
neapraszyta; lodei vien abelnai 
galime isztarti, juog praboezei 
musu kariu su križiokais laike, 
daugube jau tureje pylų!

Wardai senovės vietų, kaimu, 
pylų ir tt. iki musu laikui dideliai
— nors nevisi — atsimainė. Dar 
križioku laike(XHI ir XIV szimt- 
met.) vardai paviecziu, kaimu 
atsimainė dėl tos priežasties, jog 
gyventojus iszvaikius arba i.-znai- 
kinus, tulasis pavietas puslyiie 
( \Vildniss) tapo, o vardai kaimu 
drauge su gyventojais pragaiszo. 
Senovės rasztai liudiji, jog vi- 
,-oj križioku parubcž«*ju buvo to 
kie Įiavieeziai, kurie per vokiu 
ežius visiszkai iszpuslyti, perme
tu metus traszkaiiczoiii s perdėm 
giriomis apžėlė Taip iszgaiszinl i ir 
isz pustyti tapo: \Vaiguvo«, o d »r 
labiau^ Pagraudeni u pavieli>! Po 
ilgu metu ateiviai isz kito Lietu
vos, Lenku, Wokietijos kaiiiįio 
insikurdami ežia ant gyvatos ir 
<rires iszkirsdami naujiems kai
mams inteike ir kitus naujus var
dus.

(Toliau bus)

Simanas Makauskas isz Eliza- 
l.eth Port, N. J. prisiuntė 50c. dėl 
nelaimingo Ant. Reklevycziaus, 
kurs pražudė abi savo kojas po 
ratais trūkio ant geležinkelio. Kas 
daugiau rasis mielasairdingu ant 
suszelpimo nelaiminuo lietuvio?

Wietines žinios.
— Permainydami savo adresus, 

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

ant Nauju Metu visi gausite po 
puiku kalendorių.

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

— Kas nori turetie puikia khy- 
gelia sapnu, tegul užsiraszo “Lie
tuva” ir užsimoka už ji isz vir
ažam*, o gaus tu knygeliu dova
nu.

— Broliai! neužmirszkite, kad 
mano aptiekoje randasi geriausia 
Myrras, Kodylas ir Kreida ant 
szventes Trijų Karalių. Suguod.

Juoas Lzeszczin^kas.
3315 Laure s L
— Ulycziniai vagys Zubon ir 

Mohes, pagauti ant vagystos ta
po apsūdyti ant užmokėjimo po 
25 dul. bausmes ir kusztu.— '

— Rudake joj galima dabar 
gaut pirkt dvi nauju dainų kny
gelius, Skaitykite katalioga kny
gų, o rasit j u prekių.

— Namuose po nr. 5613 an t 
Jefferson uliezios P. Kehoe gryžo 
girtas namon ant antru lubu, bet 
belipdamas tropais nupuolė ir ant 
vietos užsimusze.

— Sąnariui “Dr tęs Simauo 
Daukanto”, kurie nori gautie 
laikraszty Lietuva, tegul visi pri
duoda savo adresus, idant žino
tume in kur jiems siuslio.

— Daktaras Stupnickis geriau- 
sei ir p’giausei gydo visokias li
gas. Rodyjame visiems lietu
viams savo reikaluose kreiptis 
pas jy, <» busite užganediti. Adre
sas; 3121 Laurel st.

— Chicagos priemiesezini 
Morland, Bridgeport ir Grand 
Crossing tapo tvanu užlieti. 
Diugelyj ulycziu negalima perei
ti. bet reikia su valtimis važinė
tieji. Skiepuose tavorai užlieti.

— Szy meta Chicago ant siWo 
reikliu surinko nuo gyventoju 
23 945.360 dol. 27 c. Iszleidimu 
gi turėjo 25.124.513 dol 97c. 
Terp iszleidimu yra 7950000 dol. 
ant užlaikymo vieszu mokyklų.

— Ant kampo ulycziu Jackson 
ir Dearborn tapo rasta begulinti, 
20 metu mergina Marta McLean. 
Pasirodė, kad ji iiusinuodino. 
Prležascziu vienok ne nor pasa
kyti. Tapo nugabentu in ligonbu- 
ty, kur gydytojams pasisekė ja 
nuo myrio iszgelbeti.

— Po nr. 2106 ant Armour 
avė. nigriute Doru Perkins tapo 
užmu'Ztanuo savo jaunikio, neg
ro Decurcey. Decurcey, alėjas in 
gyvenimą savo numylėtos Doros 
ir atradias ežia jau kita negrą 
lai|> užpyko, kad szove ir patai 
kius Dorai in smilkiny, ja užmu 
sze.

— Ant J. Heinebergo, subutos 
vakare ant Lincoln ulycz;os, už
puolė 5. pleszikui ir pannuszia 
ant žemes skaudžei sumu*ze. Ant 
nk>mo muszto atbėgo keletas 
poliemonu ir jiems pasisekė su
imti du plesziku. Horneberg tu- 
rrjo pas savia daugel piningu,bet 
juos iszveižti pleszikams nepasi
seko. —

— Ta paezia nakty pas duon
kepy M. Abrahamu ant Taylor 
ulyczios ins.veiže ple^zikas ir 
viską ežia iszkrnu-te. Duon 
kepys, gerai insižiurejas, aprasze 
kaip iszrode unsai pleszikas. 
taigi tai><> jisai policijos surastas.

— 14 metu laikraszcziu ne- 
sziolojas inszoko in uliczmy kara, 
imrcdainas kiek p įvažiuoti, bet 
ant ulyczios Qiiincy kondukto
rių-* l'epe jam nulipti. Taigi nuli
po bet taip nelaimingai, kad tapo 
pervažiuotu atvnževusio prie- 
szais vežimo ir sužeistu taip sun 
kvi, kad nėra vilties jy iszgydy- 
t e.

— Kas norite pirktie pigiai gera 
lota ir geroje vietoje.at-uszaukite 
in Redakcija “Lietuvos”. Mes pa
ėmėme agentūra ant wisu lotu 
aplink lietuviszka bažnyczia ir 
parduodame juos ant sekaueziu 
iilicziu; ant Auburn avė.; ant 33 
ežios, ant Atties,, ir ant Laurel 
>t. Turime visokiu pigia ir bran
giu, kas tik kokiu norite.
O 7

— Chicagos lietuviai rūpinasi, 
kad tik Kuodaugiausei draugys- 
cziu sutvertie; b«t idant tas su
tvertas draugyslias padarytis at- 
sakanezioms ir vertoms neszioti 
draugystes warda, tai da apie ta 
nieks nepasirūpino.— Taigi ežia 
galima paklausty: Kas do per 
nauda isz daugelio, jeigu mažai 
tarp ju kamnorint tiiikaucziu.

— Pereita subata tapo inkor
poruota lietuviszka draugyste 
“Muzikantu ir Giedoriu” po var
du Dowido Karaliaus, Chicngoje. 
Inkorporatoriais yra: Nikodemą* 
Kovalevskis, Antanus Jakutis, 
Jonas Skarys, Jurgis Markievi- 
czius ir Nikodemus Kuncie. Minė
ta draugyste jau antras melas kaip 
yra užsidėjus ir taiųie jos viskas 
grąžei vedasi.

— 50 metu mergina II. Cul- 
ver pidovunojo Chicagos uni 
versitetui. 1.000.000 doliariu, 
pereita gi mėnesy L D. Roekfel- 
ler tokia jau sumina dawe tam 
universitetui ir pažad* jo dar pri
dėti tiek, kiek per du paskutiniu 
menesiu duos kas nors ant rei
kalu universiteto. Taigi iszpuola 
dabar p. Rockfuller pridėti dar 
l.000.000 doliariu. Ąlažai yra ant 
svieto tokiu inredniu, kurios in 
taip trumpa laika butu apturėju
sios taip dideles aukas.

— Chicagos santaikos audžia 
Lee paliepė suare.-zsuoli 7 mies
to barzdurkuczius už darba 
szventomis dienomis.Tuom tarpu 
sūdąs iszteisino suaresztuotus, isz 
rasdamas, kad liesos, priverezen- 
czios barzdaskuczius uždaryti 
dirbtuves nedaliomis, yni prie- 
sziilgos konstitucijai. Anlsuaiesz- 
tavusio bardaskuczius sudžioe 
Lee uždėjo 80dol, kasztu ir apart 
to pažadėjo sunkiai nubausti, jei- 
dar kada nors užtatai iszdryslu 
suiresztuoli barzdaskuczius.

— Ilalijonis Angelo Porenti, 
apsigyvenius ant Indiana uly
czios, užsiprasze pas savia keletą 
vientaueziu pakozyruoti. Be 
koziruojant ir begerent jie susi 
bare, bet namu savinykui, 
rodos, pasisekė besibaranezius 
sutaikyti; vienok viens isz smar
kiausiu, Georgi, tuojaus iszejo ir 
neilgai trukus at-inesze peily ir 
pradėjo vėl bartiesi ir rokuoliesi; 
mete peily in Porenti, tasai gi 
szove isz revolverio ir užmusze 
Georgi.

— Ant ulyczios Riverdale, ant 
azeniu Central Illinois geležinke
lio, tapo rastas baisei sužeistas 
Oltonas Sch itt. Kiek alsigaiva- 
liavias papasakojo, kad jisai 
slapta waževo isz Mihvaukee, bet 
Lupo konduktoriaus atrastas ir ta
sai privertė jy liegyje trūkio nu- 
szokti; nuszokims nepasiseke ir 
Schotl tapo suvaž notas. Nuvež
tas in Szvanto Lukosziaus ligoti- 
buty, po poros valandų jis pasi
mirė.

— Pereita panedely dvi mo- 
teriszki ant ui, Wood davė 
dviem vaikam ten bestovintim 
gurbely, kury liepe nuneszli in 
namus po nr. 114 ant tos paezios 
ulyczios; pasakė, buk gurbe e- 
santis a p.-* i rėdymus ten gyvenau- 
ežiai poniui. Beneszant j ems isz 
gurbo alailiepe verksmas vaiko 
ir isz tikro vaiku ir rado, bet anų 
molori*zkm jau ne buvo matyti. 
Taigi vaikas tapo nugabentas 
in policija, o isz ten in pamestu 
vaiku namus.

— Ant Fimiklin ulyczios trys 
pleszikui užpuolė ant gryžtan 
ežio namon czeko Moriko, ir pa 
reikalavo, idant aus rankas pa
kelt u. Morik nepakliuse ir senio 
arczi.ius stovineziam su kumsz- 
ezia per galva ir potam ir ki
tiems dviem, taip, kad tie turė
jo bėgti. Besibisant vienok 
viens isz plesziku iszszowe isz re
volverio ir kulka nugrende 
Morikoj galva, Potam nuėjo an- 
sai užpultasis in policijos stacija 
ir vi,ki a py pasakojo. Gal būt 
pleszikni Lips surasti.

— Žinomiems Chicigoj didž- 
turczeius pp. E. D. Armour ir

vagonu fabrikantui Pulmanui 
tapo perpaczta iszsiunstos explo- 
duojenezios peklines maszi- 
nos, liet jos nepateko in rankas 
adresuotu, tik in policija, kur jas 
ir isztusztino. Apie ta persergejo 
anuos didžturezius koksai Oven, 
gal p įsitikėdamas gautie di- 
dely už-nokesni arba vieta, liet 
nepasiseke. Potam nuėjo su tokiu 
jaupraneszimu iriu policija bet ežia 
pasakojimas jo pasirėdė ne aisz 
kus ir dėl to prasze, idant viską 
apraszylu. Rasztas policijai pasi
rodė panaszus in htszta ant ant-, 
rasų padėtu ant skrynueziu, y- 
pacz, ka4. jeme atsitiko ir tos pa
ezios klaidos. Taigi policija turi 
dabar ta praneszeja po užžiura 
tikėdama, kad tai jo darbo yra 
anos explioduojenczios intaisos.

— Chicagoje arti Canal st. už
sidėjo naujas lietuviukas kliubas, 

rpo vardu Jaunu Lietuviu Pasi
linksminimo Kliubas, kurio vir- 
szimkais yra : J. Z nneckis, prez.; 
Petras Gulbis, sekr. ir Jurgis Pet
kus, kasier. Jau iszsiunte ir czar- 
tery in Springfijld, nuo vardo 
“Yoųng Lithuanian Pleasure 
Club.” Tasai pats kliubas rengia 
savo pirma balių ant subatos va
karo, 4 d. Sausio’9G m. po nr. 505 
Union st. kerte I4tosul. Prasidės 
7 adyna. Inženga vyro su mer
gina 25c. Gri» ž gera muzika. Už 
kvieczia visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankytie.

Komitetas.

Chicagos nauja Dr-te “Lietu
vos Sunu”, pereitoje nedalioje 
laike savo susirinkimą, ant kurio 
iszrinko pirmutinis savo admini
stracija isz sekaneziu ukesu: Jo
nas Norvisziu*, prez.; Jonas Ma- 
cziulailis, vice prez., K. Pocius, 
sekr.; Franci szkus Popowskis 
sekr. fin,; Laminas Ažukas, ka- 
sierium. Sulig sziol buvo da tik 
22 sanariai, o nedalioje prisirasze 
8- tai sykiu jau yra 30 sąnariu. 
Tapo nutarta laikyti susirinki
mus salėje L. Ažuko nedaliomis 
po 15 dienai kiekvieno menesio. 
Inženga in minėta draugystia tik, 
|l.oo,o mėnesinis mokestis 25c.

K. Pocius, sekr.
— Pp.M. Waranka,Fr. Masionis, 
J. Grinius ir W. VVabalas szioms 
dienoms inkorporavo palitikisz- 
ka lyga, |io vardu “Lithuaninn 
American Repub!ican League”— 
Negalima suprasti kokia tai 
“Lyga” inkorporuota? ar ta pilti, 
kuri jau mitri metai yra žinoma? 
Juk jau Chicagoje turime dvi 
tokias “Lygas”, isz kuriu viena, 
pirmutiniu, tie patys lietuviai in- 
korporavo. Ar dar neužteko tu 
divieju?.— Ka ta treczioji lyga 
reiizkia? Geriaus mažiaus turėti 
'visokiu draugyseziu, neng kas
diena uždedineti naujas, kurios, 
nieko n o pačia rusins, paprastai už 
miega. Geresne viena ant tvirto 
stovinti pamato ir užsiėmusi at 
likimu kokiu nors naudingu dar
bu, neng szimtas tokiu, kurios 
nieko nepadarusios paprastai už
miega. Daugeliui draugyseziu juk 
trūksta mums ir atsakuneziu pa- 
jiegu! Taigi kas palaikys daugy
bių visokiu lygu?—

— Ant Panlavimo lietuwiHZ- 
kas saliunas, po nr. 621 8. (Janai 
st. kerte 14lh PI. Gera viela dėl 
lietuvio, nes aplink daugiausei 
lietuviu gyvena. Parsiduoda su 
gėrimais ‘ l.iisnemis” ir tt. Atsi- 
szaukite in ta paty saliunn.

— Pirmas liėtuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietu iviszkos bažnyczios. 
Užlaiko vi>ka czvstai ir puikai. 
\\ isada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl milingu, vesc- 
liju irkitokiu zobovu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
guli atsilankyt ir spakainiai iier- 
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Mitingas.
Nedėlioję, 29 Gruodžio,tuojaus 

po sumai, bažnytinėj salėje “ChL 
cagine Susivienyjimo Kuopa” 
laikys savo metiny susirinkimą, 
ant kurio užkvieczia visus in 
“Susi vienyjima” prigulmcziua 
pributie, nes yra labai svarbus 
dalykai ant apsvarstymo. Teipo
gi yra užpraszomi ir tie, kurie no
rėtu prisiratzytie prie Susivieny- 
jimo.” Su guodone

F. Scrafinaviczius, sekr.

Balius.
Lietuviu ir lietuvaicziu jaunn- 

menei, nedelioj 29 Gruodžio 4 a- 
dyna vakare, iszkels balių po nr. 
3355 Laurel str., ant kurio grajys 
gera muzika. Taigi užpr^iszo vi
sus koskaitlingiausei susirinkti 
pas N. Urboną po nr. 3355 Lau
rel str.

In Skaitytojus.
Pažidetas Kalendorius jau yra 

gatavas. Ch cagiecziai tegul po
liumi patys in redakcija, o visi 
gaus jy, jeigu-tik pilnai bus už- 
simokeja už “Lietuva”. In di
desnius miestus, kuriuose ran
dasi musu agentai, tai kalendo
rius i.-zsiuntemę ant ranku agen
tu, ir kiekvienas tegul nueina 
pas agentą, jeigu yra užsimoke- 
jjs, o jeigu neužsimokejas, tegul 
tenai užsimoka, ir gaus kalendo
rių. Kur nėra agentu, tai kalen
dorius iszsiusime staeziai ant ran
ku skaitytoju. Užtai kiekvienas, 
kurs nori gaut dykai kalendorių, 
tur pilnai užsimokėti už “Lietu
va”, ant 1896 metu, o gaus.

Užmokėjo už “Lietuvai
i

J. flurkszaitis Alabany........$2.oe
Ch. Tanioszaitis Terrington. 2.oo
L. Aleksandraviezius Šd.L. 2.oo
J. Abromaitis Pittston........l.oo
J. Karaszka Edvardsdale.. l.oo 
G. Karaszka,. 2.oo 
C. K. Kiiscziunas Columbus 2.oo
M. Vakrina Shenandoah... 2.oo
Ą. Rtitkievicz S. Chicago.. l.oo 
Aug. Tamuliunas.. “.......... 2.oo
J. Metrikis,.......... 2.oo
S. Dumbliauskas So. Boston l.oo
J. Draugelis Harvood Min. l.oo 
J. Andriuknitis Scotland 12 szil. 
J. Zuravskis Spring Valley 2.oo
N. Olszinskas Cleveland.... l.oo 
S. Waiszvila.... “............-l.oo
A. Bražinskas Seatonville.. 2.oc 
A. Gudauskis WestSuffield l.oo 
G. Žemaitis Gilbertville... 2oo 
P. Gedeikis.. .Chicago.... 2.oo 
D. Ūdra.. .. ......... “........... l.oo
P. Kazlauskas....“.......... l.oo
S. Szymkus..........“........... l.oo
P. Aczas................. “.......... l.oo
J. Ažuias...............“.......... 2.oo

GR0MAT0S 
užsilikia ant paczto kerte Clark 

ir Adams sts.
6. Anuszkievicz Juze
7. Balcereit Jonas

20. Bokius Antanas
22. Bogosz Wo jei ech
28. Bridekaite Barbora
32. Butkievicz Elzbieta
34. Cijanskat Michal
39. Datkus Stanislav
40. Delimat Jozef
68. Garalovicz Jozef
74. Girczis Jonas

117. Jakubaitis Juliau
128. Katkus Marie 
133/Ketteraih Dr. 
150. Koszic Juozopaa 
195. Musiat Wincenty 
209. Papart Frank
217. Plesanskis Kaz.
218. Podrovskis C. 
263. Smiuklas I.
277. Sztankieviez Jan
292. Wainoris Dominik

Mokytojas paklausė mokytinio, 
kad jis pasakytu warda kokio 
nors keturkojo žvėries, jam pa
žystamo.

— Karkvabalis, atsake moky
tinis. j

— Karkvabalis jug turi sze 
szeta kojų.

— Tai nieko — a«z dvi galiu 
jam iszrauli, atkartojo mokytinis.

Mokytojas, mokydamas vaikus 
pasakė, kad tankei yra geriaus 
nieko nekalbėti, neng pasakyti ta. 
ko nereikia. Deltogi velyjo jiems, 
visokiuose atsitikimuose, pirma 
skaityti iki szimtui, potam gi, 
jeigu dar atsiras noras kalbėti, 
pasakotu ka pirma sakyti norėjo.

Pasakius ta, atsistojo prieaz 
tiesi kuri na nty kakaly (pecziu), 
bet patemijo, kad vaikai nori ka 
tai tarti, bet tik-lupomis krutina 
o žodžio ne tarė. Toliaus gi wi« 
drauge suszuko: -

— Devynesdeszimts devyni, 
szimtas! Jusu, ponas mokytojau, 
drabužei užsidegė.



I’AJIESZKOJIMAI.
PajieszkHU Karoliaus Bakuno, 

paeinnnczio isz Suvalkų redylios, 
pav. Kalvarijos, gmino Alytau-, 
kainr» Kamuku. Ka» apie jy žino
tu, te ksią danesztie ant adreso 
szito:

S. Dumbliauskas, 
167—8lh St., S. Boston, Mass.

Antino Kaspuczio, paeimmczni 
isz Kauno red., Košei ui u pnw., 
Gyrkalnirt parap. Tegul atbiszau- 
kia ant adreso szito:
Wiktor Alis, K Gurnee, III.

Saugokitės wagies!
Snugokitcs Augusio \V aikulio- 

vnio, kurijai 7 d. szio menesio, pa
sirinktas 8>iu rakta,p:ume i*z mano 
naka'vones mano brolio overkota 
ir apsiwylkias jy iszdunie.— Paei 
na jisai isz Wilniaus gub., 7 pėdu 
Bugszczio, baltplaukis. Szneka 1 e- 
tuwiszkai ir angliszkai. Antras 
melas ne užsiima darbu; gyvena 
wisur isz kazyru ir visokiu apga- 
wyszcziu. Taigi, jeigu kur atsiba- 
ladotu—nesiduokite apgauti.

M. Petru^zka isz ^•henaudoah.

ISZEJO isz po SPAUDOS
; NAUJAVS1S LIETDW1SZKAS

SAPNINTKAS

A

— NAUJAS —

40 Canal Str.
IR

APTIEKA

Pasakojimas Antano IrtinlJBl9 " 
Pirmutinis degtines w»ryu>i>- komedija iuc
Puikus apraszymas tikru atsitikimu ta* lai- 

ko taukmeezio vainos !8c3 m. «*"
Palangos Ju »e “ ** o
Petro Armino msztai “ , ’
Puiki istorija ape Kantria Atana. kuri per 82 uo

tus wnikszcziodiiroa p«» svietą, daug) bia be
du ir vargu kantrei iszkeiitejo 20c

Rinalda Rtauldina “ ** ’ e*
ROBINSONAS KRUZIUS morsii-zka apy-ak" 

dėl jautiumenes. •• “ *■'
Rutu Lapeliai naujausios dainos 
l'aluiuda-* žjdu “ “ _

"•tarp skaii-mu in "arfai* •• •• axi*
. T nUsPetru kunti us talpinau i juokingas 1 a-

..............................................................................
'les*lij<>» ..« •’ * '
Ž uonss l>ei zipone 
Via* ki iibrozdelei in knygas 
Abnizas -Kražių skerdynes perstata kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie baznv- 
ežios Kražių mėtuose 18'93. Ganelinai di
dellS. Preke 

o su prisilietimu ..
Abrozis Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

cz.io, uidelta ir laimi puikus; Maako 
lu* puolu priesz jy ant kėlu St'c

V’yrai pasiskubinkite, prisiusite sawo adresus, o prisiuntė jums 
praba drukawojamu musu murzinu. 500 maszinu pardavėme per vie
na menesi. Dabar gavome antrus 500. Po iszpardavinejimo tu ma
ginu, tokiu daugiau nebetun>sime. - —

Adresawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co,
356 W. I2th Street, CHICAGO, ILL.bailias Hetu wiszkas Kataliogas

Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 
svetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pūgai

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka,
SU 31OAI8ZK1U A B ROŽELIŲ.

Geriansei iszguldo visokius sapnus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali Teipogi apraszo pianistas ir paslaptis, kekias se

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

‘ apdaryto ... 75c.

Kas užsiraszo laikraszty “ Lietuva” ir užsimoka už ja du 
dolieriu isz wirszaus, gauna szy

SAPNINYKA D0WANU.
Pinigus galite siustie registrą v o tose gromatose, arba per“mo- 

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

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitoky adresu:

p. OIszewskis, 
954 33rdst. CHICAGO, ILL.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūtoj skuroje, zataty- 
tais krasztais, drucziai apkatstvta ir su 
tabenlls •“ « K

Apdarytas szagnne “ w
Baisa* Balandėlės didžiau*es ir puikia useme 

apdare, balczmuseis, kaulėtais P“lkęi 
iszauksuotais kryžeis po I3.00ir3.fi0

Batas* Balandėlės arba .Mažas Szaltinelis 
Baisas Balandėlės apkuustitas „
Balsas itatandele* Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrine “ ,
Balsas Balandėlės su Officium Parvum 
Garbe Dievui ant augsztybes, skyroje. ap 

kaustyta ir su kabe 
lazganingi dūmojimai ape sopulius szv.

Marijos Panos 
Lietuviszkos miszios su natomis 
Meno szv. Marijos Panos 
Ratancziiis amžinas “.

- Baianczius ir draugyste . 44
Bašanczus amžinas ir su stacijoms 
Baauksrnas balandėlės 
Stebuklai Dievo s*.w. Sakramente ” _ 
Tajemnyczio* Gyvojo Ražancz.iaus 
Senas ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkoms 

literoms 44 t “■ ‘ ,Senas ir uauja* Aukso Altorius, skuroje apkau
stytas ir su kabe (1.60

75c 
75c 
75c

85c.
82 50

1 50 
l.oo

S 1.50
20c 
10c 
30c 
5c 

10c 
5c

30c 
4*ic 
15c 

1 
41-50

ISO nsalmu Dovido karsllau* ant p/^eikslo 
kanticzku „ * "T,

.Ūinticzko* 
Naujos kantiezkos, formate knygos

Knygos Dvasiszkos.
▲plaukimas SS. Sakramento ,,
Biostvo* “ 
Draugija dėl dusz.iu 
Evangelijos, drauge lietuvlszkos ir lenkisz- 

kos aut kožnos nedelos ir sz ventes
Pilote* arba kelia* in maldinga gyvenimą 
Garsas ajie baisibia suao Dievo ”

1 Gydyklos no baimes smerties 
yK Gyvenimai szv. Diewo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus
> Gyvenimas szvento Benedikto

Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimas Vieszpatiee Jėzaus ., 

n Gyvenimai wisu Srventu ant kožnos dienos 
i 5 dideles knygos, kožna po 
įr-'Gvi szuykas sugrąžytas ant gero kelio per 

Jėzus* Foną ,, «>
Girtybe „ .. ,.
Istorija Katalikų Bažnyczios
Iston.s seno įstatinio no pat sutvėrimo 
pasauk-' iki užgimimo Kristaus —

Ja A>ri^a seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija sxventa seno ir naujo Įstatymo * 

sutveri no svieto iki smerti Kristaus 
Katatikiszkos Katėk žinos „ 
Kas j*ra gnekas? labai naudinga knygele 
Kai tava pe Kataliku tikyjima 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia Vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
-Mo.ištas Rymo Kataliku

-'^Misija .. ,. „ '■
Kekaltybe aug ztybe ir grožybes tos dorybes 2(k- 
Pa m-> k štai ape suda Dievo 
Pamok.-tai ant didžiuli! znetintu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos 
Pekla arba amžinas pragaras 
Mokais kataliku, >>” 
Perspėjimas upe szventa"‘tikėjimą 
pTisigaiavvojimasaut smerc/.io ** 
Kakta* m dangti , “
Trumpos Katekizmo* pagal kunigą 

kauska
; Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

'"£knygu kuu. K. Antanevlcziaus.
Vado vas in dangų “
Vartai dangaus “

Vadovasaplankaucziu kanczia Wieszpaties 
Jezuso Knstuso “

Kasdienines Maldos M
živatai Szventuju Dievo

Knygos inokaly.szkos.
Abecela geriause raol*žntuwe dėl vaiku 
AKYVI APSiRBlMKl M Al, ant kuriu

PIRMA LIETUU’ISZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE
Geriause vieta dėl farm"riu yra pavi-ta* Erai- 

rie, vatateje Arkunso. .Imu tenai apsipirko dau
gybe lietuviu ir ap*igyw. no lietuvi.zkas kun'- 
gn* J. Baiceviczius ir pastate lietuviszka ba- 
žnytelia. kurios ir paveiksi* eze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno. pra inine^.. Į~g~i

“LIETU W A”.
Wisi. kurie norta pirktis geras fermas atsKzau 

kitę in redukcija - Lietuvos ’ u.»4 -33 d St.. Chi- 
cago. Ill.. arba ra-zykit pas Juozą Butitu, BoX 
82. Hazen. Ark., arba in kompanija

Union Land Co.,
163 AVashington St., Chicago. III.15c.

0.5c
10c

75c’TlETŲ\VISZKAS SAUUNAS.
50c
25c
25c
20c
10c
20c

55c.
65c

10c.
15c.

SI .00

25c
no

15c. 
)5c 
15c 
15c 

I 
20c 
40c 

25c.

15c 
50o 

(2 01 
75c 

“ 15c
‘ luc

4Oc 
‘ 15c
Pil-

15
10 

40c 
15c

15 
5c 

50c

Fel. Majausko, 
8737 Commer* 

cial avė 
S. Chicago.

Užlaikau šviežia 
bawar-ka Alų. go
riausias 
ir seniau 
■m* A — 
rlelka*, 
Wxna. 
Llkierlus 
ir puikiausiu* Ciga
ru*. t-

Ateik Broli paiuatytie ir to wi*o pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

NAUJA LIEIUVVISZKA

Grocerne ir Buczerne
Felikso Majausko,

Užlaikė szviežtnusia įneša. kawa arbata, myl 
tu*, cukru. sardinkas ir visus kitokiu-* valgomus 
daiktus. Taw*>rai azwieii irczy.tai užlaikomi.o 
prekes pigesnes kaip visur.

ATEIK BROLI PAM \TYTIE 
IR TO VISO PABANDYTIE!

8737 Commerclal av., South Chicago.

Gražiausiu sidabro,.aukso 
ir auksitu

Laikrodėliu
Lenciiięeliu
Žiedu
Ariuouiku

ir daug kitu daik
tu bus prisiųstas 
dykai kožnam, kas 
prisius sawo adresa.

80c.
___ ... _______ __ ______ , __ žino 

ues nuolatos žiuri, bet iu gerai nesupran
ta; su 7i>brm*liais. Naudingiause kny
gele ant'š4i*»to dėl dasižinojimo isz ko 
daauėi itat&ni, griausmai, lietus ir sniegas; 
im/a debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.  80c
Budai gydimo „ 40c.
Ktnoliogiszkos gpulkmenos 85c
Istorija EuropoįKsu mapoms 50c
Ka darytie, kad^iutume sveiki ir ilgai gyventu

me. 
5Uc.
10c 

lOo 

10c 
lOo 

I
11.00 
e 125 

10c.
15c.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nujimą pilki** Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu Ir kitokiu reikalu nujim* Fotoira 

fijas kopų įklausei.

SKAITYKIT©
ka Lietuviai Amerikos sako ir raszo ape musu laikrodėlius 

ir kitus daiktus:
Asz J, Karbauckas ir asz Frank Polianskas dekavojame nuoszir- 

Ižiai už laikrodėly, katra mums prįfiuntete, nes jis yra tikrai gcriitu- 
<lo gatunko ir gerai laika rodo. Jis nieko neatboja, nei vandens, nei 
lulkiu, vis vienodai eina kaip indžinas.Praszome prisiustie nauja ka
talioga kogreieziausei. nes norime pirktie gražu sidabriny laikrodėly 
ir lenciugely. — J. Karbauckas ir Fr. Polianskas, Martins Ferry, O.

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

M. J. Dimijonaitis, box 631, Waterbury, Conn.
M. J. Dimijonaitis pirko taipogi maszinukia dėl drukavojimo gro- 

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

’ x\atru. Tamistos gausite tuksianczius 
John Klakowskis, box 432, Pana, Iii.

ir de kavoj u tamistoms sz i m taisai
<<>stnmeriu isz Pana.— John Kra

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

* Jeigu nori žinotie daugiau adfesu ir padekavoniu no musu koštu 
•neriu isz cielos Amerikos, prisiiKk sawo adresa, o prisiusime ciela 
liiiszkasu gromatomis. Tai galėsi persitikrintie ape teisingumą musu 
itznio ir geruma musu ta voro.— Adresa vokite teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
CHICAGO ILLINOIS

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

527 S. Ganai ir Jndd nliczios,
CHICAGO, ILL.

T*)*o vrisokiu* ziegoreluR, ziegorius ir kitokios 
aukryniuK dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
wis<»kiu dajktu laba] pijrej.'Aukszynius sydabry is ziego- 
relius iszwejcze kajp nauju*. Isz plauku lencugeluadaro ant 
orderio.

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

“Elgin” zipgorej $7.00. Wy&ka ganmtavoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

T . KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

. New York
UBDivisionSL.(

Wyrait duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 
su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti Ketuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persilūdykite, kad mes 
dpi 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorbteinweg, Bremen.

m-...............f.........................................................................................
Lietuwiozki Rųsztau ir Rasztinykai I 
Trumpa senovves Lietuviu Istorija ,.

- Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 
kotekizmais ir mlstranturu.

Lengvas būdas paegiam per savęs pramok- 
tie raszvtie. deUmemoksncziu

Naujas Lementonui lietuviszkas ,, 
Spasabas greito iszpimokiuimo angetakos kai 

bos ne apdarytam^ 
o apdaryta^ " I

Pradžemokshs rangos raszto „ 1
Pilnas sziiutmetiuii kaieudorius su plane

tomis ( * I
todynas keturiose kalbose: lietuviszkai 

iatvviszkai. lenkiszkai. ir ruskai, y- 
ra genaus® knyga d»-l noriueziu isz- 

' .j* moktie lenk i-zkos, ruskož arba ta-
twiszko<* kalbos „ „ |2.oo

Kjiygos istoriszkos, swietisz- 
’MvON. pasuku ir iriesmiu.

ANDERS' NO PASAKOS. Vien iję knyge- 
tej® 10 graž n p įsakaicoiu.................................. 15c
Ape senu"*-* Lietuvos pilis “ 10c
Amerika Pirtyje .. l"c
Aukso Verszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Birutes dainos “ “ 10c
Boleslovą- arlia antra dalis Genovefo* 30c 
Budas Senove* Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu.

paras*. Sinusito Daukanto (i 00
Dainų skrynele ., ,. ' 20c.
Graži vaiku knVgf*e “ ’* ‘ 10c
Gyvenimas Stepo Raudnoslo “ ]5c
Istorija gražio* Kistrukos " “ 10c
Istorija i>* laiko Prancūzu vainos “ ®»c
Istorija gražios M agelvjos , ., 2O<-
Istorija septyni u Mokytoju * “ 50o
Juokingas pasakojimas a p* Szaltabuizius 5c 
Kankles, i etvviszko* dainų* su n a t* mis. i Utai- 
svtos aut 4 balsu, dėl vyru ” „ ,. 25c.
Kaip igvtte pinigu* ir turtą ., 10c
Kas teisybe tai nemotas puikios apysakėlės 

isz lietuviu -yyivenimo ,, 15c
Kristijonas Duonėtaitia^__ ,, ,, 15c.
Ka* yra. o kas bus ., .. IOk.
Krumpliu Joną* " „ „ 10c
Lietuviszkos dainos*isz visur surinktos, 

ape ketnri sziiutai “ (2.00
Lietuw szkas sziupinis “ tai
Lietuvis*!-** Kalendorius ant met" *• 15c
Lietuvos Ka įkles, nauju darnu knyg.li turinti 

73 dainas. ., .. 15--.
Nameli* pustelnvko ( “ 44 75c
Negi-dėto-daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms .. „ 5'.
NAU.I lUSIS LIETUVISZKAS SaPNINYKaS, 

surinktas isz daugel svetimtautiszku s»pn>- 
nvku ir su rednas pagal tikra Petsiszkai 
Rgiptiszka tapuiuyka.—.u 310 aiszkiu a bry
zeliu,— su apraszymu planetų ir pa-lapcziu 

. kokias senove* žin--nes vartojo de) nuspeji- 
moateites—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui pnsapnuot gali. 
Preke....................................................  5n«,
Apdarvtae.. ....................................  75c

OHtypa, apysaka isz laiko terptavizzkos ka
res ladljonu Anerlkzs. <5c

— Geriause ltetuwBzkai-lenki* 
szka Aptieka Juozo Leizezyii-ko. 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk*z- 
czias ir i>z Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. z\pliekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietu D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Cwtvergais ir Nede 
lioins no'10 iki 12 adyti, vidur* 
dieniu ir daktaras W. Statkewi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo ga‘i paszauklie in 
a plieka per telefonu kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kainoje 
wa landoje. Taipogi ant purei k a a- 
wimo iszsiunczeme ytv.iirias gy- 
diklas wisur, atsakomo biiszku» 
y įvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yardį7O9

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

— ir —
uždėjau banka dėl užKavotirao pinigu, in ka- 

rlaprilmu pinigus no (5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus tr duotis apsigaudlnet, kad galitta teip 

lygei gerai Ir pigei atiiktie interesus pas 
savo žmogu. Ateikit ir perslludykit.

SZIFKORTES
an» geriauslju liniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berliua ir isz Betaino in Cnicaga.

laziuntimaa pinigu in sena k raju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laiyel ui.. ant Bridgeporto.

Puikiausias Salimas
irisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
Viskas yra czy.ta, gervinai visokį pirmos kla- 

s«s, o žmones isz du./ioš prtatelis»ki. Rodyjaine 
visiems lietuviams, turintiems valandėta taiso 
atsitankytie pa-* savo brolus lietuvius, o bu-itia 
kogražiausei priimti. Tei;>ogi ir naujai pribumtn 
tiems m Shenandoab velyjame nnsidu >tie kaipo 
in gerinusia Ir in tikra lirtuvtazka už.*Lca

»TtM_ TAVI/ A H Auksitastikru 14 *«?• DYKAI!t"/“*? vi 
LAOI(S krodeli* Ir leir
ss cista ciugells bus prisiųsta kiek- 

SIZC vienam ant pamatimo ir i»z- 
eiaminavojlmo ka« ta/klrps 
Ir prisius szita apgarsinime, 
su .avo pilnu vardu ir adre
su. Yra tai Tikras Atneriko- 
nlszkas Laikrodėlis, aukšta 
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amenkoniszkata w|. 
dūriais, gvarantuotųs ant 20 
metu ir iszrodo kata Tikro 
Aukso ka kaszsuoja H0. Ap
žiūrėk jy nuejas ant expreso 
Ir jeigu mtalim kad gana yra 
pigu, tai užmokėk (7,50 ir 
katztus expreso ir laikrodė
lis tavo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražus auk- 

šita 1 n liuzelv, k 'kitose krautu veša mokėtum 
(3. gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS. #
DYK ai F*ual szita (7.50 verta laikrodėly ir i«n- 
D1 &H1 ciugely. jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokiu-*, itaszyk azendien, nes ta preke yra 
tik ant 60 (.'lenui.

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

KA8IN CLKVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos ir 
Kwepeiicziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IK TO VISO PABANDYTIE

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

Turtu puikinusia Karczema isz visu Ctavelando 
lietuviu ir dauginus* visokiu gėry m u užtaikau

ErųaiįUel Gross,
73 Mott St,

NEW YORK, N. Y.
ir313 Ilcnderson SL,

JERSEY CITY, N. J
....užlaiko.... ■

Didelias Krautuwias Gėrimu.
lmpert*woti Vynai. Likieriai, Arielkos tr kiti wisoki gėrimai. Prekes pigiausios kaip wisa* 

Parduoda tiktai ant *.*wbo)esale”. Prabas siunezia už dyka. Jau no daugel metu weda prekystia 
su saliunykais; isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kliasos saliunai. Teipogi tnr ge
ra pažinty su daugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny veda ir per tai užprasao, idant 
kiekvienas saliunyka* pirktu gėrimus pas Emanuel Oross, o nesigraudvs.

Emanuel Gros* yra teipgi kolektorium bravoro Shepiro irSunaus, Ne v York e, kuris tai br* 
woms duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija (10—Ž)

Geriausias Kelias
dėl pusužieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaivvinia linija

NTnrinilC parsigabendinti sau 
LiOrillllS Lenkiszkn Kningū 

. visokios intnlpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.p ts.tkiszkn, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

K ii i ogu Katalloga,
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA 
KNINGYNA AMERIKOJ, 
1V1. Dyiiiewirziaiis,

532 Noble Su, Chicago, III.

A1AX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoju visuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
ei tie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli SL
Giveaimas 1256 N. Habted St.

Telf. N. 4923

DVK Ali Tikras EWŪO Laikrodėlis Vi UAL ir Lencingelis.
Prtaiusk szy apgnrsi- 
tiiina su »nvo pilnu 
'ardu ir adresu, o m<*» 
prisiusime tau szita 
Cik na Eloiko Laikro
dėly ir Lekciuo lt 
dykai ant pamatinio.

Luks-ztat >tm aptrau
kti 14 karatu auk.u ant 
metalio, per ka tok* 
luikrod-lis yra tvirte
sniu už laikrodėly f40 
verta.

.To viduriai yra tikri 
Elgino lt gvaruntuoti 
ant 20 metu.

Lenciugelis yra pui
kiai kvietkuotas imto 
ra i auksuotas, verta* 
(3.50 kiekvienoje taik- 
•■odeliu krautuvėje. 
Kada prislu«1nie tau in 
ezpresiny cfisa. nuejas 
apžiūrėk jy gerai, ir 
jeigu matysi, kad yra 

, - gar.a pigus, užmokėk 
J* expresiiiiui agentui 

(9 25 ir paimk sau laik
rodėly ir lenciugely.

D1A10ID WATCH CO., CHICAGO, ILL
(»-i)

Bfii

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

STETINO IR NEW YORKO.
S^ing linijos parl a i wia i plaukia Ha Stotino in marias naujuomju kanalu, kurv Prosu valdžia 

l>zbudawojo kasrtu lu7 milijonu marku. Stotinas y*u Liptuvviarns nrcziauniu įnirtu ir kasztuoja 
PerPru^s tik pusią, kaiti Hsmbur^ arba Brema Szita nauja Unija turi saw<» ofisus Stotine, 
hydtkuuuuee, Uajonne, Pruatkavn. lllawe. Ottloscbme. Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra Ui

Geriause Linija dėl Lietuwiu
Pribu,wift in Tilži* bus paimti per szios paežio* linijos agentus, ap

žiūrėti tikietni* ir pu«»dyti ant trūkio, be jokio klapato. Kas nori atitraukti* -avo giminaieziu* 
in Amerika, arba K*-* norite važiuotie in Eur< pa, pnniegiklt*- per sz.in nauja •Baltic” linija o ne- 
sigraudy.it. Laivakortias galite gautie pigiau kaip nDt kitu linijų pas ’

A. Olsz.vski, 954—33rJ St.; Petrą Okoniev*ki,OJ5 Mi)waukee Avė. Fr.K. Bieizke, 002 Noble SL;

arba pas Generalini ngtonta Baltic Linijos, Hansu Linijos etc.

Theo. Philipp,
12G Enst Kinzie Street, CHICAGO.

Wincentas Urbanskis,
Aontraktorius ant Pudavojimo JiĮamn.

879 33RD ST., CHICAGO.
M isokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto visa dalba, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kogeriausei ir 
teisingiausei. Dėlto welyjame wisiems, kurie mislina budawotiM, 
dury tie ko n truk ta su juom, o busite užganedyti.

auksu.su
sigraudy.it
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