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SKAITYTOJUS. Žinios isz Lietuwos,
Ežių metų įvedame in 
laikrasztį naujas lite- 
ių iki sziol dar no iv.arto 

j j*, nors musų kalba jų neatbu-

6

j * szeidžomos knįgos ja 
■jonui su jomsyr spausdomoj 
h.i toja jau ir daugumas A

i 1 -. gi' ir mes n» - dim
i užpakalyje, b it turim

'kais kitų inu.-ų brolii
< ų an? tėvynės labo, l’c, 

raszvboie bus no dido

K U

u į vedimo liL 
literas:

L

liai

ip an, bet nu 
•ip tarp ją tie, 
L nkiszkų -ki i 
ją isztarę, be- 
i, bet žemai-

eikslaa: merga ir matau

le n t

Ę e iszsitare taip kaip ir len- 
voji kaipo en; suivalkieoziai 
h’Aeik išžiūrime ne atoki
ai e, bet kauniecziai tarė
i-i kaiįjo en. Paveiksimi: 
y'ū ir matau kumelę.
p iszsitare kaipo ilga e, kaip 

. : u'.ai ž( džiuose: tun as, ivūjaa pu
tė./

Į į iisztitare kaip in, no aisz- 
kci; >zJą literą ir suv;dkieuzi;t. 
i-ztaie gana aiszkei, paveiksimi 
nužuivazeivo į miestą, vieton in

Ų ų iszsitare kaipo un, ne su 
iv'isu aiszkei; suivalkiecziai iszta- 
rime ne atskire r 
slan: žodžiai:

nuo u; pasveik
au peiliu ir turi

Taigi p its skaitytojai musų 
laikraszczio mato, kad literos tos 
neatbūtinai reikalingos, idant 
skaitant greitai galėtu suprasti.

Tuom tarpu daugiaus ne jokių 
permainų ne bus.

\ V i si e n j s'.s ka i ty t o j; m s^k u r i ų 1 a i - 
kas prenumeratos dar buvo ne- 
i'zsibiigę-, iszsiunleine prižade-

—o—
“Vienybe” jiramsza apie szi 

tokius atsitikimus: Niedzinges 
ivalszcziuie (Traku \Vil-

i-enoves lietuvių ir prūsų tzven- 
ta vieta vadinama Romove ir 
aĮiie užduota.* kiiue■kriivaiczių 
ir ki t ų I ietu v i szkų k u n į g ų.

Žinios isz Ameriko.

starsziną, ūkinį' ą Į Stanktaivy- 
cziu, nemokanti rašyti. Apie tą 
dažinojft< posrednįkas Micrzkoįv- 
s Js atvaže\v:o ir.ašskclbe Stan-

I z ^Vilkmergės .(Wilkomiro) 
Kauno gub. pra 
ežia ukinįkų s beuinantis 

anai, An-
i luuns

v z ivayį, nukanki

mokantis

1H1IS.

m

m n

i, kad Jisai, kaipo 
raszvtię hio gal 

ir įsake antrus rb
Imi

litu d

m’jų nu-

no

Ilgių

ūkinį

įlips 
k U l

p radėju t^n galu utį linų 
Už pūdą Homerų moku p

1* rusus 
omenie

• nelabą pasielgimą 
W ii kairi.'Z- 

ienas ūki

apie 
Ftž* 
kio paw. rasžtinįko 
nįkasi, gaivos isz įvado kanceliari
jos t ai į) ivadinun-ą pnspusį 
aut 8 dienų, iszucze su juom į 
Karaliaucziu saivo sorgancz’a mo

užtruko ilginus neng 8 dienas. 
Taigį, idant begrįžt anl ne reiktu 
ant rubežiaus bausmes užmokėti, 
prasze jis rasztiuįko, idant jam 

bet tasaiduotu kitą puspasį 
ne davė. Taigi perp 
iszsitare, kad visi ureduįkai Mus- 
kolijos, o drauge ir ivalszczių rasz-

Kaip las iviskas pasibaigs} anam 
žmogui, dar nežinoma. Teisybe, 
kad-n'Cnusikaltu*i nieks nepriva
lo ivagimi ivadinti, bet teipojgi 
ir nieks isz lietuvių neprivalo 
Ma*ko|iu žandariams lietau į

stus Kalendorius iszsiunteme ant 
rankų agentų, .kurių ir adresui 
czia paduodame: Miesto Brook- 
lyn, N’. Y. — pas Petrą Abraitį. 
196 John St.; miesto B.dtimore, 
M<1.—-pas Bonaventūrą Mažeiką, 
1113 AVatson St.; miesto Neiv 
York—pas Juozą Zareviczią, 28 
Še iminei St.; miesto A\r ii kės Bar
io, Pa.,—pas A. P. Aleką, 64 S. 
Mead St.; miesto Cleveland, O., 
—pšs Nikodemą O'szynską, 825 

* -St. Clair St.; miesto Shenandoah
Pa i— pa8 Motiejų Kupczynską, 
261 E. Centre St.; miesto Mt.

Ncsenei miestelyj Poloiviene, 
Z įrašu (Novo Alexandrovo) 
pav. Kauno gub. atsitiko žmog
žudyste. Ukinįkas Antanas Ma
tulionis turėjo visada nepapras
tą laime bekaziriuojeųt. Geriau
si miestelio loszikai; Juozas Ska- 
kauskas ir Jonas Stapląuskas 
pasikese pabandyti laimes su Ma
tulioniu. Losze ivi-ą dieną, ant 
galo, besiskyrstant jau, kiti 
patemijo, kad kazyros Matulio
nio turi kokius ten užbrąukimus.

szikų; Skakauskas ir Stuploivs- 
kis, kurie buvo daug prtiloszę, 
pagriebė suolą ir drožė Matulio
niui per gailią taip drueziai, kad 
toje tuojaus suskilo, 
užinuszeju suėmė, 
vaisei isz kazyrų.

Anuodu
Mat koki

Berlyne, lietuvys 
Bendikat, tapo sūdo 
ant puses metų kelejimo už nu 
pleszimą garbes ciesoriaus.

sliesorius 
nuspre-tįis

Kybartuose apsigyivenę< czoch 6 
Frankoįvsky kalbino žmoni-, i

audinei i ir su juom susidėtu, di

siiaikyti alsikantį nuoszimtį nuo 
p . i d;. wimo žmohoais gi mokėti ta 
k ą prekę, kol ą jisai už laukų ivai-

rodosi, gana naudingos, bet mu
sų’ žnoms pripratai pi;ie žydisz- 
kų apgaivyszczių— ivciijii duotis 
aniems sau e cziulbti. Taigi ant 
pakvietimo ana czccho nesutiko.

į>o 20 rub.; už menką kumelę vos 
nuo 2 iki 12 rub. Arkliai geresni 
yra brangus, bet jų ne daugel kas 
turi. Kiaules taiposgi atpigo. 
Priežastys to pigumo gyvulių—y- 
ra stoka paszaro. Jeivai taiposgi 
ne brangus: už rugių pūdą moka 
nuo 60—62 kap.; miežių nuo 68 
—73 kop.; avižos nuo 60—65 k. 
Kartis bulvių (3 pūdai) parsiduo
da nuo 40—50 kap.

Maskoliszkasii valdžių laikra- 
szlis “Prnivitelstivenny AV'iest. ’

vos jeneral-gubern įtoriaus kace- 
larijos p. B >žoivsky tapo paskyr- 
tas ant gubernatoriaus į Suval
kus iki szioiyszkiis gi Suivalkų 
gubernatorius p. Podgorodnikoiv 
pereina ant gubernatoriaus į pie
tine Lankiją į R įdomių.

Suvalkų “Gubernskija AA’ied.” 
raszo apie sekanezius atsitikimus 
gubernijoj:

Beržinįkų iralszczioje, Seinų 
pa v. tapo užmusztas už virtusio 
įvežimo sentikis maskolius Ado
ni jas Morozov.

ską; miesto Minersvillė,Pa.,—pas 
Kaži Draugelį; miesto Elizabeth 
Port, N. J..—pas Simaną Makau- 
cką, 82 Bond St.

Meldžeme guodotinų skaityto
ji! nueiti prie augszcziau paminė
tų agentų, o kiekvienas, kurio 
dar laikas prenumeratos yra ne- 
isz si baigęs gausite po kalendo
rių. Teipogi ir tie, kurių jau pa-

Lietuvoj visur žmones rugoje 
ant užaugimo pereitų metų: 
szieno buvo mažti — taigi truk 
sta gyvulėms ^Į^szaro; javų 
taiposgi ne prikūlė nei puses to, 
kas būdavo kitais metais. Czia 
vienok, jeigu musų brolems jų 
pritrūksta — tai tankui isz jų pa
ežių kaltes: nes mažai tarp mu- 
sišzkrų atsiranda tokių* kurie 
4samuitįngai ūke įvestu: veda 
jie dar ją ir sz ądien taip, kaip 
vesdavo protėviai, kada nei 
deszimtos dalies sziandieniuių 
mokesezių no buvo.

kalendoriū, - jeigu užsimokės, ką 
yra skolingi ir užsiraszys “Lie-
V «w

tavą” ant 1896 metų.

ti į redakciją ir pasiimti saivo ka
lendorius, nes yra ir per tai ne
užsimoka per pacztą siuntinėti.

7 Redakcija.

les Warszawos raszo, kad prof. 
Mierzynski, pasitraukęs nuo u- 
niįversiteto, ivi^ą saivo laiką ap- 
werczia ant tirinejimo praeites

seke jam atrasti reikalingą mede- 
gą iszaiszkinanczią ką reiszkia

“lynchur tapo draugė su namais 
sudeginti: AViliam Devers h’A Ve 
stiene. Pora menesiu atgal farme- 
ris Tamoszius AVest susipyko su 
Devcrsu užtatai^- kad buk jis ant 
pikto kelio weda jo paezią. Ant 
gdo ir persiskyrė su Įiaczia, kuri 
apsigyveno drauge su savo dūk 
turo pas Deversą. AVestni tas ne 

I patiko, taigi patikėjęs ant kelio 
‘ stengėsi Dever.-ą nuszauti, bet re- 

irlue teatio aut Front -ei. žy- ivol vcrisneiszdegč;Devers gi giu- 
ubL'.ka aktorių trnĮ’a davinėjo dainas smvia gerinus pataikė, nes 
žyttiszkus komedijas ir operetas. .užmusze AVeJą. Devers tapo pa- 
2JfdiuJia gruodžit) d ingui žmonių I u'ijos suimtas, bet czia i^zsileisi- 
bmvo czhi susirinkę. Laikę pa-i no. Tas taip įpykino gynjiies ir 
rojfos kas suriko kad dega; žyd ii, draugus už.nu-zto, kad jie ;>p-to- 
kulį) i noma, ne gal pasigirti dra-‘ji namus, kuriuose gyveno De- 
sa| taigi tuojaus prad»j<> iviUjvors su AVesliene, juos padegG. 
anl syk grumliesi 
hą‘,užkimszo duris ir 
oiiL Garsas apie nelaimę pati- 
ku.4ę >usirinkusius į tealią greitai;

‘ —o —
Isz Th >rp, Wis. raszo, kad 

czia lietuviai užsidėjo sujungto-- 
m|« pajiegomis kromą, kurisai 
iidrui gyliuoju. Finį<ų iki sziol 

’suįletu to 1600 dol. Krome

* I»z Baitimores M 1. pram

Isz darbo lauko.
Anglių kalnakasei ludian Tcr. 

fcusztraikaivo; jie pasitiki, kad 
prie straiko prisidės 10.060 dar
binį <ų, o tašyk ?d:rrbas visose 
kastynese turėtu nustoti ir gy
ventojai Tekaso ir kilų apskri* 
cz.ų pasiliktų su uisu be Miglių.

Wyommgo anglių kasyklose
io bu- 

rt_įvo SJ1 dob:i.į.;ų užuin.-zių, o 
11521suže:stu.

Mt-Carme!. buvo isz ShenaU- 
do:*h P.i. delegatas Unijos k d* 
inikks ų ir laike į lietuvius kai“

UijoS. '
\ incennos, Ind. sudegė popio- 

. pėr tad 
dirb.uiczių .

Ji

J

J

200 dtrbiuLų 
nust<»jo darbo.

Dmih.ir P.i. Anglių kastynesę^ • 
Merelio susimusze datb.mykai 
negrai su slovakais isz AVengri- 

į mimus vieno negro. Putam licp- jos. Nesutikimai traukėsi nuo se- 
! 1 ‘ ‘‘ *' j nei, taigi negrai gerai prisųreiųję

• (turėjo kalbinus ir revolverius) 
užpuolė an slovakų, kurie nieko

k « i ; k neprij.iusJami, atėjo be ginklų.
Kada juodiemsiems neteko la
ivių, tą*yk prasidėjo muszis su

laukan, pei į Dūkto AA'eštienes iszta’go melsti, 
rmga!> jo i*z- id mt pasigailėtu' j s motino-, 

bet jį tapo p mula ir nugabenta

pr.fplito ir priesz teatią susirinko anoje-jau pasirodo ir pati \\ estie-j 
gimines ir draugai tų. kurie bu nė, melsdama, kad ją įsileistą nes 
iv oi į teatią nueą; tie stengusi 1 jį yra neszczie,f bet lapo su smai

kada būnanti teatro stengėsi isz! 
jo tszeili. Taigi tie neiva gelbėto
jai tik per savo kivnilun ą, ne- 
Įainfią padidino, dar labinus už- 
klin>zdami iszcjimą isz teatro. 
BeS'grudant, czia užslogino ant 
smurt 24 žmogystas ir daugel ta
po t-unkei sužeistų. Nukwitcje- 

rodosi vien žydui: jeigu irIi ai 
at>il.mda pravardes lenkiszkos, 
bet godosi, žiūrint 
kori

ant iv ardų, 
r tie turėjo bu*i žydulmi.

San Francisco, Cal., pirma 
dieną kalėdų miesto plcszikai už
puolė czia įvežimą ulyczinio (gelž- 
kelio aut Miploti ui. ir ivažiuojen-

gynenin ą saivo užbaigė. Devers 
stengėsi prasimuszti, bet tapo už- 
-t<įjūrių namus nuszautas.

• Oxasa, Mex. Tarp gyventojų 
kaimų Huitzl ir San Juan dėl E 
staclv, i-z priežastes vaidų uz ru- 
bežius laukų, iszpuole musztynės, 
kuriose 4 žmones tapo užmuszti, 
O 20 sužeistu, tarp kurių daugel 
sunkei. Paszaukta kariumene ap-

i mulszino besimuszanezius ir dau-

l’alicija atrado netoli ivietos už-

je su 600 dol.; taigi ją ir dabojo. 
Pleszikai, apie policijos dabojimą 
nieko nežinodami, atėjo tą užkąs
tąją masznelę paimti, ir tokiu 
bud u pateko į nagus dabojenezios 
palicijos.

• Pareitą nedėlią Suv. AVicsz- 
patysleso sziaurinės Amerikos hu
no 322 nusibankrutijimų; Kana
doj gi 40.

• Miesto Dalias, Tex. nepagau
tas piktadarys stengėsi &u dina
mitu iszinesti į padange namus 
Edvardo Eukinso, ant kampo ui. 
Gano ir Crusbfi dd. Laiko eksplo
zijos isz žmonių nieks ne pražu
vo, bot namai tie sudega.

• Portlande, Ore. pasimirė iry

numirė staiga Matijuszas Raszi- 
mas.

Gižuose, Wilkawiszkio paw. 
užsimusze Jonas Medelis.

Paderisžkiuose, Aleksotas ival. 
Shir.ųjoles paw. sedege vaikas 
Martino Cžech'Jiiicziaus.

Netoli miestelio Lazdijų, ant 
lauko rado negyvą Simaną Miko
liūną.

Babruliszkyje Piliyes upelyj a- 
trado kūną pngerusio Audriaus 
Sidabro.

Naivinjkuose, Seinų pa v. audė 
ge: triobos Juozo Milaiczio; Sim- 
ne, Kalvarijos pa v.—triobus Sta
nislovo Bartoszeivicziaus; R anuo
se Starapoles pa v. — plytnyczia 
Kazio Gustaiczio; Kauniszkiuose 
—kluonas (skania) And. Fronc- 
kevyežiaus; Pakuinpiuose-namai 
Laurino Kriszcziuno; Matuliszke- 
je—triobos AdomO Rederiu^ Pa- 
kluonyje—triobos Mikalojaus Gri
gonio.

gidius Junges. Prie diecezijos jo 
prigulėjo sztetai AVashiugtou ir 
Oregon.

• Jefferson City, Mo. Dideli 
tivanai daugel bledies padare n i
šoje pakabiojo Osngė. Sustatyti

(kukuruza) tapo tvano nuneszti; 
bledį vien isz to rokuoje ant 2 j 
milijonų dol. Czia nepridėtos ble- 
dys, kokias padaro tvanas triobo 
se, gyvuliuose ir tt. Dabar jau 
rodosi vanduo puola, taigi toliau^ 
jau ĮJaivojaus nėra.

• Louisville, Ky. 8 kaliniai ku- 
czios vakare sutarė isztrukti; pra
mušto jie skylę lubose kalinio ir 
per ją isžsi viiidiiivo ant stogo, o 
nuo uziu jau liuosai. niekelio ne
stabdyti, pabėgo.

• Cineinnuti, O. apsistojus czia 
hotelyi turtingas prekojas ir sa- 
vinjkus dirbtuvių Buy Cityje, 
Mich. vokietys Alex Knopfel

* Louisville, Ky. žmonių sūdo 
| arba kaip Amerikoj wadina

gel jų suaresztaivo.
• Ne v Yorke, namuose D. 

Tovnsendo Bnrdon atsitiko dide
le ivagysla. Wakare, dar nežino
mi vagys įsigiiebe į namus, at
sidarė kassą ir iszsineszė deiman 
tų ir kitokių brangių akmenų už 
$57,000.-Kas žingeidžiause, kad 
tąkart visi gyventojai namų ir 
tarnai buvo namieje, bet nieks 
neiszgirdo jokio buladojimosi ivu- 
giU«

• Isz Pittsbdrgh, Pa. raszo, kad
czia lictuivys Jurgis Didinska? 
nustojo gyvenimo tik per savo 
kvailumą ir nedoromą: susigin 
cziyo jisai su dviem tokiais jau 
paszlemekais girtuokliais isz 3 
dol., įieatgaudams kvapo isz 
gerti kvortą degtines. Ncdatri 
ivoju vienok: begerent parvirto 
ir galu gavo. Argi lietuviai ne 
gali kuom kitų tarp svetimų at
sižymėti? ar privalo wien gir
tuokliavimu ivarda visu gadyti? 
Didinskaš jau užbaigė savo gy- 
įvenin ą bet kągalima sakyti apie 
anuos, kurie jį prie kvailo dar 
bo prikalbėjo 1 r

• Cairo, III. sudege didele me
džių krautuve ir lentų pjoviny- 
rzia prigulinti VVal vėrinė Lum- 
’ber Co. Blėdis ugnies padaryta 
iszncsza 100,0U0 dol.’

• Poughkeepfeie, N. Y. 40 me
tu Alfreds Tripp, kurisai nesenei 
apturėjo 300,000 dol. tėvo palai
kų, gavo sumaiszyma proto ir 
pasikorė. Gal isz didelio džiaug
smo! Mat daugybė pinjgų tingi
niui ne atnesza naudos; žmoniją 
tokių sau nenaudingų sąnarių ir 
nesigaili.

• Sisterville, Va. Isz czia pa
duoda apie szitokį atsitikimą. 
Kaime Cochranville, 2 myl. nuo 
Sisteiville, koksai ten 20 m. gi r
tuoklis Frank Rogers, pa»zowe 
merginą Alicija McClettond; ka 
da gi toji parpuolė. ansai,tikeda 
ma< kad ją užmusze, pats persi- 
szoivė.

• VVietaj, vadinamoj Alberta, 
Minn., kaip pranesza vokiszkas 
laikrasztis “Columbia”, tapo per 
aukciją parduota lenkiszka bažny-

i czia už skolas. Nupirko ją viens 
i vokietis evangelikas.

tapo nuszauti,8 gi sunkei sužeisti. 
Tarp j.jodujų teiposgi atsirado 8 
sužeisti.

Wai kers Mil! Pa. nuo 15 Sau
sio szių motų anglių kastynese 
Pittsburgh Frost Co. žada pradė
ti dari ą isz nanj , Ipistyaes tos 
tos buivo už skolas uždarytos.

Altus, Ark. Ruzo, kad czia 
galima gauti daiLa visada, o y- 
>ncž giMatjur, lies czsa 17 d: ■ . i

dinusi mainas; dabar jas isztaikius 
darbas pasidnugino, Laike explio- 
zijos tapo užmusztas fijerbosis; 
Įjotam beveik puse darbiuįkų isz-

Siuvejų darbdaviai Nev Yor- 
ko ir Brooklyno pradėjo tartiesi su 
darbinykais, Gal būt kadT susitai
kys ir tokiu bud u straikai siuive- 
jų ežia pasibaigs.

lyczinių kaių Fhiladelphijoj jau 
Įiusibaige. Czia, rodosi, daibiny- 
kai nieko no pelne. Kompanijos 
pažadėjo straikicrius atgal priim
ti, jeigu tik jie tbus reikalingi; 
ivi-ų priimti negales, nes persi- 
t ra ūke laike szi raiko dangei dar- 
binįkų isz kilų miestu.

Sąnariai darbinįkiszkos orga
nizacijos Buiiding Trades Con- 
cil, ant savo mitingo atlaikyto 
Bostpne, nusprendė, idant 
Sėjos mene-į sz ų melų padaryti 
abeh.ą straiką ir pareikalauti, kad 
darbinįkamsį darbo laikas ne butu 
ilgesnis kaip 8 valandos.

Union No. 13) ant saivo susirin
kimo nusprendė pareikalauti, 
idant merginoms visiszkai butu 
užginta dirbti naktimis spaustu
vėse

‘Uniontoįvn, Pa. AVisi darbinįkai 
dirbanti kokso dirbtuivese II. C. 
I’hrick & Co. nue 1 Sausio szių 
metų gauna ant 10c. didesnį ant 
dienos uždarbį, neng buivo priesz 
kalėdas. Darbiuįkų ežia yra apie 
10.000.

Per nusibankrutijimą plieno 
fabriko Sivpet Manufactury Co. 
Syracuse. N. Y. 300 darbiuįkų 
pasiliko be darbo.

ryto 4000 darųbiįkų tapo nuo 
darbo paleistų isz trijų didelių 
“rollmilių’’: South Chicagos, 
Joliet’o, ir Chicago’s ant kertes 
Ashland ir Archer avės. Priežas
tys uždarymo — taisymas peczių, 
kuriuose tarpinageležį. Kaip nu- 
rokuoje, taisymas tas užims porą 
menesių. Terp atstatytų darblnį- 
kų randasi daug lietuvių. Kada 
viskas bus sutaisytą ir darbas 
nrasides i*»z naujo, darbinįkai 
žada reikalauti padidinimo mo- 
kesties iki tiek, kiek buwo moka 
ma 1893 metuose.
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Politiszkos žinios.
Nesutikimai Suvienytų Wieszpatysz- 

czių Sziaurines Amerikos su Angli
ja, maišalai ant Kubos ir Turkijoj, 
nesutikimai Anglijos isz priežasties 
Afrikos. — Pasikėsinimai Maskoli- 
jos ir t. t.

Nesutikimai tarp Suvienytų 
AVieszpaty.-z 'zių Sziaurines Ame
rikos ir Anglijos darosi vis szvel- 
nesni. Isz to matoma, kad nė avie
na, nė kita pusė ne nori tvertiesi 
už ginklo ir vien jam palikti isz- 
riszimą nesutikimų. Gincziai tie 
vienok iszlavė- savo vaisius: 
dclei jų amerikoniszkos visokios 
popieros ir pinįgai buvo nužudę 
savo tikra vertę, per ką prirei
kėjo jau daugel nužudyti; pa
gal aprokavimą tūlų laikraszezių. 
Amerika ant kurso per kelerę, die
nų nužudžius tiek, kiek Prancū
zija užmokėjusi kontgbucijos vo- 
kiecziams nelaimingoje karėje 
1871 m. Taigi ne vien per karę 
vieszpatystcD.s iszpuola žudyti. 
Isz kitos puses Ameriką gal nu 
siraminti, nes isz nesutikimų pa
sirodė, kad visos Amerikos pat- 
valdiszkos vieszpatystes, apart 
vienos Chili, susiartino suSziau- 
res Unija: kiekviena isztų viesz- 
patyszczių pažadėjo Suvieny
toms AVieszpatystems, pradėjus 
karei su Anglija, siųsti savo ka
ri umenę ant pagelbos. Teisybė, 
ta pažadėtoji kariumenė tų viesz- 
patyszczių ne turi dideles vertes, 
ypacz kad tūlos isz jų. ž įdėjo at
siųsti dauginus kareivių, neng su
rinkti gal. AVisgi vienok pasiro 
dė, R:td visa beveik Amerika 
simpatizuoju su Suvienytomis 
AVieszpatysteniis Sziau/ines Ame
rikos. /

Ant Kubos ir, nuo isz ten pa- 
reinanezių žin'ų, no galima tikrai 
supaisyti keno ežia virszus; inai- 
sztiiiįkų, ar iszpaniszkos kuri lime
nęs. Maisztinįkai buvo betraukia 
ant Kubos sostą pylės Havanos, 
bet nežinia kodėl apsistojo. Sos- 
tapyles gyventojai simpatizuoju 
su iszpanijonims, bet provincijos 
su maisztinįkais. Reikia tik vieno 
didesnio pasisekimo maisztinįkų. 
tąsyk eiles maisztinįkų pasidi 
dįs nes prie jų pristotu ir tie, 
kurie dar sziandien vien isz bai
mes laikosi skverno iszpanijonų. 
Neužylgo reikia laukti ežia didės 
nio muszio tarp masztinykų ir 
iszpamszkos kariumenes, nes da
bar abi pusi trauke savo pajiega- 
į vieną krūvą. Jeigu lą mus?į 
iszpanijonis nužudytų, ne lik- 
jievs nieko kilo, kaip pasitrauk
ti nuo Kubos su wi»u.

Japonijoj tapo atidengtas par
lamentas. Ciesorius, sveikinda
mas nusirinkusius vie3zpatyste> 
pasiuntinius, kalbėjo: apie lai 
inmgą užbaigimą kares su chi- 
nieczmis, taipogi apreiszkė, kad 
nuo chiuieczių atimta sala For- 

moza (turinti per 3 milijonus gy
ventojų) tapo jau suvaldyta. 
Apreiszkė gerą sutartį Japonijos 
su visomis svieto vieszpatyste- 
mis, ant galo nurodė ant reikalo 

.padauginimo kareiviszkų Japo- 
I nijoa pajiegų.

Dar nepasibaigė nesutikimai su 
Ameriką, o jau besotyste Angli
jos pasirodė kitur.Isz Jahanisbur- 
go(pažįstamo lietuvėms isz to, 
kad ten yra daug musų brolių nu
kėlė vusių) republikos Transvaal, 
pietinėj Afrikoj, apsigyvenę ten 
ivtgljj+mis ir amerikonis parei
kalavo, idant jiems pripažintu 
taspaezias tiesas vieszputystej, 
kokes turi tenykszcziai gyven
tojai holandirzkos kilmes. Žino
ma, kad tai tik priežastis, ant 
kurios pasirėmę galėtu apimti, 
lą turtingą aukso ir deimentų 
kastynemis krasztą. Kalnakasiai 
ir kiti Transvaaliaus gyventojai 
ginkluojesi, galima laukti susi- 
muszimo jų su atsiIiepuseis su 
neteisnigu reikalavimu anglijone- 
mis. Europoj toks Anglijos pa
sielgimas ir daugeliui nepatiko. 
Prencuzijoj, ^Vokietijoj, Holandi- 
joj ir Portugalijoj laikraszcziai 
reikalauja, idant visos tos viesz
patystes su suvienytomis pajie- 
gomis nedaleistu Anglijai apimti 
Transvaaliaus krarztą. Taigi ežia 

'rodosi Anglijai iszpuola sunkesnis 
darbas, neng nesutikimuose su 
Amerika už AVenezuela.

Taiposgi prancuziszki ir masko
liszki laikraszcziai vis smarkiaus 
reikalauje, idant tuodvi viesz- 
patysti insikisztu in karę Italijos 
nų Abisinija. Dabar gi girdėt, 
kadjaujuodvi susitarė užstoti 
Abisiniją priesz visus pasikėsini
mus italijonų. Paskutineme lai
ke pranesza, kad Maskolija siun- 
cze abisijonicczems 40000 senų 
karabinų Berdano ir 2 m ii. pat
ronų. Žiiroma, tą siuntinį gal nu- 
sių-t tik per prancūzams prigulin
tį krasztą, parubežiuose Abisi
nijos, vadinama Obok.

Turkijoj, kaip virė, taip ir 
verda. Nežinia kuom aut galo 
viskas pasibaigs. Ar miestą Zei- 
toun, pirma armenieczių užimtą 
turkiszka kariumenė isz ver
žė, ar ne? pirma raszė, kad 
turkai jpaemę miestą iszpjove 
2500 armėnų, dabargi vėl parei
na žinios, kad armemjonims atėjo 
į pagethą—kalnuose apsigyvenią 
jų vientaueziai ir buk jie ginasi 
mieste. Pasikėsinimai turkų apim
ti miestą tapo atmu^zii. \\ is tau 
kiaus duodasi girdėti skundai 
vieszpatyszczių, buk Maskolija 
prieszma-i slapta apstabdimui 
armėnų pjovynių. Dabar gi pa
reina žinios, buk ji už nanius ki 
toms vieszpatyslems, idant jos 
sutiktu tik, o Maskolija su savo 
kariumenę abstabdysenti rnaisz- 
tus Armėnijoj. Negalima patikė
ti, kad kitos vieszpatystes, 
ypacz gi Anglij i, sutiktu ant Mas 
kolijos užmanymo: ji galėtu tei 
syI ė apslahdyli maibz.ią, bet a p- 
stabdžius jau nepasitrauktu isz 
Armėnijos, tik ią priskirtu prie 
jai prikhiusanezių sza ių. Masko 
lija turi juk dalį Armėnijos pri 
skirta dabar prie Kaukazo pro
vincijų: taigi užėmus wi>ą, grei 
cziaus galėtu ją suvaldyti, turė
dama po savo užžiura darbus vi
sų armėnų.

JUOKAI.
—o--

— Motiejau, ar norėtum būti 
vaitu?

— Kodėl ne,— kad tik manius 
norėtu.

— O gi, ar mokėtum kancelia 
rijoj raszyti?

— Tai ežiu didelio daikto: už 
■ukalbiniii “mende į ’ ant kaklo, 
įsižbrukai peczelį į kumszczią, ei
gai ą į burną ir atliktu.

Jonas po smert atsirado prie 
langaus vartų.

— Ar buvai czyszcziuje?— pa- 
dause sz vonias Petras.

— Ne, atsake Jonas, bet turė
jau piktą paezią.

— Tai gali eiti į dangų, nes tai 
ygi yra bausme tureli netikusią 
paezią. {

Isz wisur.
. Ant salų vadinamų Bismarko
Archipelagu,užimto dabar Wokie- 
tijos, gyventojai kaimo Blanwo 
lo tapo paduoti sudui už nužudy
mų žmonių ir už su vnlgimą jų kū
nų. Pakol tenykszcziai gyvento 
jai medžiojo ant žmogyszkos mė
sos tik tarp savias, negaudyda^ 
vo atkakusių ežia vokiszkų ko- 
lionistų, nors misijonoriai skun 
dėsi ne sykį, valdžios nenorėjo ki- 
sztiesi, bet kada tapo suvalgytas 
ir vokietis—tą syk ir jos sukruto 
ir padavė žmonių mėsos valgio 
tojus po sudu. Ar tuom apstab- 
dys tolinus žmogėdysle — galima 
paabejoti.

AArarszavoj kaip ir Bulavuose ar 
ba Novo Aleksandryjoj tapo dau 
gel žandarų suimtų studentų uni
versiteto ir žemdarbystes mokslų 
instituto. Sako, buk tarp lenkisz 
kos jaunumenes atradę maskoliai 
sukalbį ir tvirta organizacija. Ka 
da toje tvirta organizacija atsiras 
ir tarp musų apszviestunų Lie
tuvoj?

Priesz ir per Kalėdas Europoj 
vėl siautė baisios audros irdarga 
uos. Pakraszcziuose Anglijos, 
Szkotijos ir Airijos susidaužė daug 
laivų. Netoli Dublino koksai tai 
laivas tapo vėtros užmestas ant 
sudūmos; nuo kraszto tuojaus isz- 
siuntė luotą dėl galbejimo, bet ta
sai dar ne pri važevę-i.tiipo iszver 
stus vilnies. 16 žmonių besisku- 
binaneziųsu pakelbaj r e ano laivo 
paskendo. Jūrių kojoje Dundald 
guli koksai apverstas garini vys. 
NetoliDunkaven angliszkas garlai- 
vys Moresby tapo užmestas ant 
uolos. 36jurinįkai į stiebus įsika 
binę laikėsi per naktį; wos ryt
metį aplanke valtis su pagelba, 
kūreni ir.pasiseko iszgullieti kele
tu jurinįkų —polam ansai laivas 
su likusiais 17 žmonių paskendo.

Danijoj, dalis Jutliaudijos t«b<o 
vandeniu užlieta isz ko daugel 
ežia bledies pasidarė. i

Berlyne, susineszimas žmonių 
visai sustojo, nes nieks ne iszdry 
sta iszeiti isz namų. \Visoj AVo- 
kietijoj stogai triobų daugelyj 
vietų tapo vėtros nugriauti.

> Bulgarijoj ir Rumunijoj iszpuo- 
le didele daugybe sniego, taip 
kad juom kaimui tapo su visu už 
vei sti :gilumą sniego rokuoje ežia 
ant 15 pėdu vidutiniszkai.

Eriviniuj ant Kaukazo tapo 
nužudyti du nusikaltėliu, kurie 
užmuszė prekeją Toranovekį. 
AViens isz jų buvo armėnas, kits 
gi mahometonis; tasai paskutinis, 
gal pasitikėdamas iszsigelbeli nuo 
smerlies, pirm nugalabejimo 
priėmė ma>koli>zką tikėjimą—bet 
tuom ne iszsigelbvjo.

Kareivis Bengar, kulisai ^to 
vedam-* ant vurtosKarabaucziuje 
uuszovė du ž noniu, tapo cieso
riaus pagyrias ir pakelta** į jefrei- 
terius. Kaipkam mat ir žmogžu
dyste iszeiua ant gero. Anie nu 
szautiejie ne buvo pleszikai, bet 
teip sau žmones, kurie, kaip lan
kei szvcn’ą dieną atsitinka, per
daug iszgeiė ir dėlto, pasigeria, 
pradėjo aną kareivį kolioti.

Lenkijoj, mieste Lodž, Petro 
kovo gub. t-udegė didelis liovel- 
ninių audimų fabrikas Liudviko 
Grohmano. Užsidegė vakare,taip 
kad darbii'į'cni vos spėjo iszbeg- 
li. Blėdį ugnies padarytą rokuoje 
ant 300,U0U rubl ų.

Cholera M įskohjoj vis gi nesi
liauji*. Par<*i’ą nedel ą Peter&bur- 
ge apsyrgo 97 žmonų-*, i-z kur ų 
36 piisimiiė; \\Olmiaus gi guber 
iiijoj, per tą laiką buvo 71 ap-yr- 
gufių, isz tarpo kurių 40 pusi- 
iniiė.

Bavarijoj, netoli ?.biinburgo, 
tapo suimin** g >|mus pleszikas Jo
nas Seidig. kulisai MUMriiikęs ke
letą tokių j m draugų, pradėjo

užpuldinėti žmones keliais ,važi- 
nejancziuR; pareitą gi menesį 
buvo sulaikęs pacztą ir atėmė 
visus koaią nors turinezius verte 
siuntinius.

Karsikoj, vietoj užgimimo Na
poleono I.priklausaucziai. Prancū
zijai, priviso begalo visokių ple- 
szikų. Pulkai jų laiko visą salos 
apygardą,vadinamą Fiumorbo,po 
savo valdžia: gyventojai sten
gėsi pinįsrais jų prilankumą įgyti, 
nes kitokio- i»zejimo ne randa. 
NeretaLpIeszikai užpuldinėjo ant 
inažesn ų miestelių ir tiesiog isz 
vaiko Prancūzijos įstatytus ure- 
dnįkus.Žmones nenorinti gerinties 
tiems žmogžudžiams, nežinodami 
ką daryti, ala| stos po kalnus,lau
kai pasilieka ne apdirbti, badas 
gi daugelį priverezia prie plaszi- 
kų pristoti.

Ant Kaukazo, Maskolijoj, tai
posgi netrūksta visokių žmogžu- 
dž ų ir ploszikų. Nesenet vietines 
valdžios sugaudė ežia vieną ban
dą tokių žmogžudžių, susidedan- 
czia hz 6 ypatų. 5 isz jų tapo sū
do ant nužudymo nuspręsti, vie 
n a s gi tik unt amžino kalėjimo.

Iszpanijoj, apskrieziuose: Oren- 
se, Viana, Puebla dėl Tribes, Lu 
gudini ir Valdeoreas; parubežiuo
se nuo Prancūzijos, atsitiko gana 
smarkus žemes drebėjimai. Kele
tas triobų tapo nuo žemes drebė
jimo sugriautų, bet žmonių už- 
musztų ne atsirado.

Petrokovo gub. netoli dvaro 
vadinamo Baguslav keliaujat) 
ti žmona tapo i-zunų užpulta. Ant 
rėksmo užpultos atbėgo naktini'* 
sargas ir atginė ją ir n u ved e į ne 
toli esantį pulivarkelį Wesolą,kur 
ant rytojaus rado ją jau numirusia.- 
Buvo visai apnuogįta, kūnas bu
vo baisiausei sukandžiotas, bur 
na apgraužta. Turbūt ji vėl tapo 
szunų užpulta ir ežia ją grh-bžti 
pribaigė.

Netoli Toruniaus, Prusnose, vie
name kaime, 20 metų vaikinas, 
lenkas, Papiesz nudarė savo 18 
metų seseiį užtatai, kad toje, 
pagal jo nuomonę, davė jam per
malą szmotelį mėsos. Užmusze- 
jas tuojaus prapuolė, žmones me
na, kad jis turėjo perbėgti isz 
Prūsų į Lenkiją ir tenai slapstosi.

Wisokios Žinios.
—o—

t Szį metą rengėsi trys viesz
patystes hzsiųsti tirinetojus į 
pietų ledinius kraszlus: vieną 
siuneze Australijos angliszkos 
kolionijos, imlią, po vir>zii»įkys- 
te dr-o F. Cook’o isz Ne v Yorko; 
treczioji gi barono Noiderskjoldo 
isz Szvedijos.

f Pagelbinįkas neseniai pasi
ni i rūsio garnį u s prancūzų mo
ksli ncz.i jus Pasleur’o, czechas 
daktaras Mormorek i-zrado vai
sią nuo ligos vadinamos rože, 
teiposgi nuo vėžio, kurio iki szio 
liszkais vaistais iszgydyti ne bu 
vo galima. Sako buk bandymai 
iszdavę labai gerus vaisius.

t Mieste Colon, Columbijoj, 
vienas isz tenykszczių gydįtojų 
i.-ziado vaisią nuo raupų, kui i 
tai liga iki sziol buvo laikoma 
už neiszgydomą. 12 ligonių su 
sena jau liga tapo iszgydį ų.
Musų tėvynei kaip kada, ypi.cz 
parubežiuose nuo Latvijos, pa
sirodo raupai; maskoliszki gi lai 
raszczlai nuo senei i a-zo, kad jie 
nuo senei ežia tarp latvių Lifiun 
dijoj platinasi.

f Į Medijolaną atkako isz Pa
ryžiaus p. Galiais su pnezia. Su- 
siginezyjo jisai su tokiais jau kaip 
ir jis pati*, kad apvež savo p: c/.ia 
apie vi-ą svietą, įsisodinęs ją 
į kariką. Taigi atrito ją per 
lygumas ir kalnus isz Panži ius 
į Paliją. Mat užtektinai tuiimi 
pinigų, vieton užsiimti kokiu 
nors naudingu darbu, kuom už
siima!

t Wienoje dirba dabar maszv 
ną, su kuria žmones galės laksty
ti po orą, kaip paukszcziab Ban 
dąvones rengia Gegužio mene 
syj szių metų. Iszrado ją profe
sorius Berno techniszko institu
to AArelner. Jeigu viskas pasi
sektu taip, kaip iszrokavo prof. 
U elner, tai žmones su tą piaszi 
ną galėtu lakstyti kaip pauksz- 
cziai; tą syk nereiktu jau iszlei- 
dinėti vieszpatystems szimtus 
milijonų pinį'jų ant statymo ge
ležinkelių. Kelionė isz vietos į 
vietą pasidarytu daug pigesnė.

t Europėiszki laikraszcziai ra- 
szo apie szitokį ilga pasiuką vie 
nos merginos: Limburge, Ho- 
llundijoj, gyvena viena mergi
na, kuri jau nuo 230 dienų nie
ko ne vai "ė ir nė gėrė. Butu' 
labai gerai, kad tūli musų broliui 
lietuviai, kas link gėrymo, sukio
tu takus anos merginos — o pats 
pamatytu kiek tai pinįgų galėtu 
užsiezėdyti ir nors dalį jų paauka
vus ant lietuvystės reikalų, kiek 
gėro galėtų padaryti. Tuom tar
pu užsilaikydami ne blaivai, ne
tik pats varguose paskendę, bet 
dar gadina vardą lietuvių aki- 
se kitų tautų.

t Nesutikimai tarp Amerikos 
ir Europos vieszpatyszczių, pa
kele klausymą aĮiis galybę Eu
ropos. Žinoma, kad isz Europos 
į Ameriką galima pribūti tik 
jūrėmis,taigi ežia daugiuusei sve- 
ria galybė ant jūrių euiopeiszkų 
vieszpatyszczių. Tąnulėmyti ga
lima isz daugumo kuriszkų laivų, 
kokius turi europiszkos vieszpa- 
tyslės. Maskolija turi 355 laivus 
su 30000 j irių kareivių. Angli
ja turi isz viso 655 laivų; Pran
cūzija — 444 laivų ir 22000 jū
rių kareiviu; Italija — 348 lai
vus; Austrija — 139 laivų; 
Turkija — 172; Iszpanija gi 152 
luinų, Suvienytos gi vieszpatys
tes &ziuurines> /Amerikos, pagal 
vi.-ą skaitliu savo laivų—stovi 
netoli Lzpanijos.

f Komisija tirinėtojų anglisz- 
kų kolionijų Sziaurinėj Ameri
koj atrado ežia nepažįstamą dar 
svietui uj ę. Perdetinis tos ko
misijos, Dras Bell, pavadino lą u- 
I ę Sziauriniu Nyliumi. Turinti 
ji per 5000 angliszkų mylių ilgio 
ir vieną mylią ploczio siauriau
sioje vietoje. Į ja įpuola keletas 
kitų upių.

f Prancūzijoj dabar pradėjo 
dirbti visai kitokio pavidalo
varpus, kurie nors mažiaus ka- 
?ztuoje, bet taipjau garsus, jeigu 
dar ne garsesni už senuosiuos. 
Seiliaus padirbti varpai juo bu 
vo svarbesni, juo garsesni. Tai 
gi atsitinka isz senovės baisei 
dideli varpai, kaip antai viens 
varpas Maskvoj (dabar nuo 
varpnyczios nupuolęs) svėrė 
net 25(1000 svaių; kelt tas tokių 
jau didelių atsiranda ir JaĮionijos 
mieste Jeddo. .Tie varpai teisy
be garnį s \ra, bet jie ir begalo 
daug kasztuoje. Prancūzijos var 
pų dirbėjai nutėmijo, k:id garsu
mas ir tonas varpo paciha ne 
vien nuo jo svarbumo, bet’ dau
ginus nuo augszczio: juo varpas 
augsztcbiiis, juo žemesnį iszduo- 
da toną ir juo jis garbesnis. Tai
gi pradėjo ežia lieti varpus siau
rus, bet augbztus, kurie nors 
daug lengvesni, o per tai ir pi
gesni, bet tokį jau balsą i.-zduo 
da, kaip ir anie senoviniai, isz
kurių neviena ir kokį milijoną 
rublių kasztavo.

t Chinuose, darbas laikraszczio 
redaktoriaus yra gana pavojingus 
Taip, seniausias ežia valdž ų 
laikrasztis “Gazieta Pekino” i.-z 
eina j tu 900 metų ir per tą laiką 
net 1800 redaktorių (t. y. vie
nas kas 50 metų) galvas nužu
dė. Mu.-ų lietuviszki statytojai 
ir nepervirsz įJmileja į savo 
laikraszczių redaktorius; teisybė 
j'C galvos jų nukirsti ne gal, bet 
užtatai stengėsi apversti laik- 
rasztį į įna^į savo noių. Atsitin
ku, kad kas susipyko su savo 
draugu — tuojaus raszo pliovo-

nes ir koliojimus į laikrasztį, ku
rį yra hzsiraszęs ir įsako redak
toriui patalpinti jo rapztą, norą 
tunkiausei jį gedu ir karezemoj
skaityti. Taigi mat mūsiszkei, 
nors galvų savo laikraszczių re
daktorių nuiminėti ne gal. bet 
stengėsi pat į laikrasztį į mazgo
tę apversti. Mat visur, juom
žmones tamsesni, juom mažiaus 
supranta apie užduote laikrasz- 
czio.

f AViens Paryžntus laikrasztis 
paduoda pranaszavimus apie at
sitikimus, koki buse 1896 m. 
Pagal nuomonę prancuziszko 

ipranaszo szį metą neatbūtinai 
turesent atsitikti karė tarp eu- 
ropeiszkų vieszpatyszczių ir buk 
isz toiszdygsent Lenkijos patval
dystė ir sugrąžinimas I rar.cuzi- 
j ii vokieczių užimto 1871 m. 
kraszto. Kaip tas galėtu atsitik
ti, pranaszas ne iszreiszkia. Ka
rėjo prancūzai stotu drauge su 
Maskolija; taigi jeigu Prancūzi
ja atgautu vokiedzių užimtas 
provincijas: Elzasą ir Lotaringi
ją — tai turėtu sumuszti savo 
prieszinįką. — Maskolija, eida
ma isz vien gi su prancūzais -- 
teip jau turėtu pasilikti laiminczia 
puse. Taigi nesuprantama kokiu 
budu Maskolija turėtu žudyti 
Lenkija? Prancuziszkas laikrasz
tis sanprotauje, kad tas galėtu at
sitikti tik tokiu budu, jeigu Mas- 
kolija isz gero noro atiduotu 
Lenkiją vokiecziams arba Au
strijai už Konstantinopoliu, kurį 
užimtu.

t Wisa žeme, pagal dabartinę"- 
nuomone, žinoma ne su visu tei
singą, nes krasztuosė laukinių 
apgyventuose suskaityti ne gali
ma, turi gyventojų 1480 milijonų.

t Maskoliszkasislaikrasztis pa
duoda szitokias žinias apie elgi
mąsi maskoliszkų virszinįkų. 
AA’ienas pavieczio perdetinis 
pasi&kolino nuo vienos mokįtojos 
kaimo mokyklos 400 rublių, taigi 
beveik visus jos turtus — bet 
kad reikėjo atiduoti, isz pradžios 
užsigynė, kad jis neskolinęs 
liet kada mokįtoja apskundė, tai 
ansai reprezentantas maskoliszkos 
valdžios pripažino, kad 
jis teisybė kaltas et-ąs tuos 400 
rublių, bet jų neskolinę% tik 
pažadėjęs kaipo užmokestį sawo 
užlaikomai numylėtinei.

Kitur wėl: po myriui wyro at- 
waževo pas naszlę, savinįke 
vieno dvaro, pavieczio virszinį-
kas ir pasakė, kad jis norįs pirk
ti porą arkliu už 200 rubliu; 
bet kad jie buvo verti daugiau? 
neng 600 rub., naszle už pasiulį 
ta prekę parduoti ne norėjo. 
Taigi ansai virsziiiįkas tuojaus 
atkirto, kad ji neužmirsztu, kad 
jis yra pavieczio virszinįkų ir 
tuos 200 rubl. duoda tik isz ge
ros szirdies; jeigu naszle nesutik
tu, taigai jiasiguileti tolinus sa
vo godumo. Žinoma kad moteris 
persigandusi nutvisko sutiko,

Kitur vėl toks jau pavieczio 
virszinįkas pi i verte valszcziu, 
idant nupirktu plotu žemes ir ant 
jo pastatytu įiuiku ponui virszi- 
njkui gyvenimą. Žinoma ir ežia 
valszczius atsisakyti negalėjo.

Apie tokius atsilikimus raszc 
maskoliszki laikraszcziai bet 
kiek pasilieka dar bjauresnių tų 
ponų darbų, kurių laikraszcziai 
negarbina. Tokių juk daugiaašei 
yra musų kraszte, Lietuvoj.

A1 itaisimas-
Sąnarys Komiteto Lietuviszkos 

Bažnpzios Elizal>eth Port p. 
Simonas Makauskas atsiszauke 
prie musų su praszymu apgiirbin 
lt laikrasztjj, kad piiszvenlini 
mas bažii) ežios atsiprouįs ne 4 
diet ą Sausio, kaip tai buvo ap
garsinta nr.51 “Lietuvos”, bet 
12 diena, arba antroj nedelioj po 
Naujų Metų. Priežastis to pave- 
linimo yra toje J kad J.M. AA’ys- 
kupas ant 4 d. bausto ne gal pri
būti, nes turės priimti atsiųsta 
isz Rymo Szvento Tėvo pasiun
tinį, kardinolą batollį.



LIETUVA.

APE

Senowes Lietuwos Pylis.
Persjiaudinta isz rasztu D-ro J. 

Basanavicziaus.
pogi žinyczos ir toli nuo pylų,bet 
ant augsztų kalulį įtaisytos: ant 
Szatrijos kalno Žimaitiioje, pu- 
szyne ant Birulės kalno pus Pa 
langą ir tt.

M ėliaus krikszczioniszkai tiky 
l»ei Lietuvoje besiplatinant, ant 
tų vietų, kur seninus žinyczios 
buvo insteigtos, tapo, nors nevi 
sur, krikszczioniszkos bažnyczios, 
tūlose vėl žinyczių vietose vien 
kryžei pastatyti. Tokiu tai budu 
tulosios senovės žinyczios, kur 
pralx)czei mu-ų laupaino dievu* 
*»avo, paskirtos tapo garbei krik- 
szczioniszkojo Dievo: stabai a;ba 
statuvos virinusiųjų Lietuvos 
dievu isznaikinta, o jų vietoj al
toriai įtaisyta....

* * •
Senei jau isznyko Lietuvos py 

lis, senei jau pragaiszo praboezių 
musų stiprybė, isznyko jau tiky
be senovės, pamaži nyksta ir pa 
ti Lietuva.... Kas-gi mums liko 
nuog musų garbingų praboczų?— 
Didelis plotas musų žarnas kri- 
žiokams teko; upes lietuvių 
kraujo nuplaukė į jurias; szen 
dien neatrastų bent sklypelį ža
rnos, kuris nebutu prisigėrės lie
tu viszko kraujo.... Kaimai isz- 
deginti, visa Lietuva iszpusty- 
ta bei nuvarginta.... Senovės 
tikybė, kuri buwo susivienijusi 
su dvasia musų tautos, iszlaiszuo- 
ta tapė: per ilgus verguvės me
tus isznyko senoviszkos giesmes, 
raudos, pasakos senovės, kuriose 
veikalai musų lė«ų apipasakojo* 
mi buvo; isznyko irdvasia seno
vės Lietuvos.... Križiokams 
musų žamėje įsikūrus, Lietuvai 
į jų, o vėlaus į Lenkų rankas pa
tekus, sunyko garbė musų tautos, 
josios stiprybė, tėviszkės meilė, 
o prasidėjo ilgos eilos nelai nių

Kas-gi bet liko mums nuo mu
sų tėvų? Atsikimas trumpas: — 
rasztai apie jų senovės ve kalus 
ir.... pylekalnei—tai visos mu- 
sų vistariszkos liekanos. Rasztus 
palikodaugiausei patissvokieczei; 
rasztams isznykus, szendien nėi 
žinoti nežinotumėme, -apie musų 
praboezių darbus, jų kruvinas ka
res ir rasi dumotumeme, juog ru 
stusis Dievas, leisdamas mus ant 
szios Hszarų pakalnes, liko mums 
amžinai vargti!. ... Pylekalnius 
vien patis musų praboezei supyl- 
stė; szitie tad kalnai yra tai wie 
nįteles liekanos tėvų darbo. Ki
los tautos turi daugybę visokių 
senovės puikių palaikų, kuriais 
gėrisi; mes vėl galime gerėtieji 
ir girtiesi vien pylekalniais, su- 
pyltais musų tėvų rankomis, — 
tufe pylekalniais, kurie ir toliminn 
sietus vaikų vaikams liudįs apie 
garbingus žilosios senovės prabo
ezių mu-ų veikalus!

Szendien pylekalniai mu-ų niuk
so liūdni, apleisti, daugiaašei isz 
tolo nuo gyvenimų žmonių lau 
k uos e; t ary tų rnusuni laiko žmones 
baidosi ar prisidingi tų senovė* 
liekanų. Apie juos vien girdėsi 
tūloje vietoje visokias baisia* 
pasakas: tai ant jų naktimis vai
dinasi, tai ėsa juose paslėpti di
deli luitai, kuriuos saugoja pik 
tosios dvasios.... Iszardim is, 
kasinėjimas pylekalniu visokias 
nelaimias atgabenti gali; taip 
vienam ukinį'cui puolė jaueziai, 
kuriais bandęs pylekalniu liga- 
mele knaibinti.... Szendien szir 
dise mu-ų užsiliko vien baimės 
pajautimas po tų kruvinų veika
lų. kurie cze prie tų pylekalniu 
senovės atsitiko.... O kaip cze 
iszveizdėjo senovėje? Ant pyle- 
kaln ų, ir už jų volų pruboeziai 
musų turėjo visuomet . ramia iis*ą 
wie!ą. Cze jie meldą-i savo dje 
vanis. Cze jie isz viso pavieczio 
suėjimos arba seimus laikė, susi 
kalbą lamį apie visokius kario 
nes reikalus ir apd u modami apsi
gynimo būdą. Czionai po dienų 
dienas vyrui sargybos budėjo, nuo 
križiokų plesziino gyventojus ap-

—o—
(Užbaiga.) z-- 

benoves krizioku rasztuo*ę 
randi dauguma vardu tokiu seno
vės pavieczu, pylų, upiu, kuriuos 
szendien visoje Lietuvoje negali 
atjieszkoti; wel j u ruožtuose yra 
paminėti vardai tokiu pylų, kuriu 
vietas, nors j u vardai iki sžiai 
dienai užsiliko, negalima szendien 
priguliuczei parodti. Nes dar 
patys knžiokai tulosios pyles 
valda in ra*ztu»Sutraukdami, pa
ežius py lies sienas, volus sudegi
no, iszgriove, su žeme sulygino- 
ir dabar negali pažynti, kur ji in- 
taisyta buvo. Szios vėl dienos 
kaimu, kurie Senoviszkus vardus 
užlaikė per kelius szimtusmelu 
ne vienas ant kitos naujos vietos 
perkaltas tapo. Žodžiu sakant, ži
nome szendien daugely vardu se
novės pylų, negalėdami ju tikras 
vietas atrasti; žinome taipogi 
daugel senoviszku pylų vietų — 
pylekalniu, nežinodami ju seno 
ves vardu.

Rasi dabar tulasis skaititojų 
klaustu, kuomet gi Lietuvos’ py
lis atsiradusios? Ant szito klausy
mo tiktai trumpą atsitikimu su
teikti galima.— VVienos pylis in- 
taisytos tapė dar giloje senovėje, 

4 kaip mums ludija tūluose pylekal- 
niuose randamos romėnų, graikų 
ir kitų senovės tautų monetos ar
ba pinįgai nuo pirmojo szimtme- 
czio , Kristui užgimus, bet szitų 
seniausiųjų pylekalniu, regisi, 
mažai Lietuvoje rastumei. Dau
giau*© jusupylstyta tapė laike ka
riones su vokiecz’ai*-kryžiokais, 
būtent nuog 1223 iki 1410 m.

• • •
Apie senovės pylis bepnsako- 

dami-negalime nors keliais žo
džiais, ant pabaigos, nepaminėti 
senovės lietuvių tikyba ir josios 
j pa t y bes, kurios galėtu iszreikszti 
priežastį tos stiprybės, tos stebu
klingos praboczų musų narsybės 
visose su volrlecziais ir kitomis 
tautomis karėse. Jau augszcziaus 
paminėta tapo, juog ne vien už 
luosybe savo tėviszkės, nevien 
už gyvastį savo brolų, nevien 
dėl užlaikimo savo milimos kal
bos, proseniai musų kruvinas su 
križokais kares vedė, bet ir už 
luosybe bei iszlaiaima savo seno- 

, viszkosios tiky bes, savo dievų, 
dievaiezių bei visokių szventeny- 
bių.^^ Senovės lietuviai tikėjo 
tvirtai, juog apgindami tuos pri 
v.ilumus savo tautos bei tikybę, 
ir kovoje krisdami tiesok in dau
gy prosenių savo nukaksią, ku 
riame nei gudas, nei lenkas, nei 
križiokas n< įmanfeia jau juos.te- 
iioti ir kuriame pilna wi*okerio 
Į ii linksmybių palaima amžina at
lašia, draugystėje savo mylimų 
*<*n u prosenių, tėvų, brolų, sesex 
rų. Szitos priežaslės dėl Pilenių 
pyloje daugybė lietuvių liepsno
se gyvastį baigė, nenorėdami run- 
ko-na križiokų papulti; todėl ir 
wisoso karionėse bei- kovose su 
križokais visuomet jie stiprei 
smarkavo. ... “Ta tikybė Lietu 
'vos kunįgaiksztysteje dideliai gi 
lawo, sako viskupas NValancZUŠ. 
Ta tai tikybė darė, juog lietuviai 
drąsus ir narsus karese, pirma 
uais buvo kareiviais didžių Lie 
tuvos kiinįgaikszczų; ta juos nors 
isz-iskirstusius po miszkus luo 
bėjo vienos nakties laike surink
ti in viena buiį dėl atmoiiijimo 

. ncprietelems. Ta ant galo davė 
jims didį norą luošy bes, kurioja 
gildyti stengėsi ats remti nuo 
Kurszo ir Prūsų griauniantienia 
in Lietuvos žeame vokiecz'um.s. 
o tokiu budu luošiais fezlikli. Ko 
wiso szendien wos szeszelėis be
liko! .

Nevien sargybes, bet ir tiky 
bos reikalai senovės pylise arba 
jų ų artybėje, atliekami buvo, 
lutose pylise buvo insteigtos 
garsios visoje Lietuvoje žiny-

czos, arba meldimo bei aukaviino 
wietos. Taip seuoves rasztai liu
dija, žinyczios buvusios: Romai- 
nes, Aukaimiu, Wilniaus ir kito
se pylise. Mažesnius pylis taipo
gi tmėjo‘žinyczas. Buvusios tai

APIE ŽEMĘ 
ir kitus skietus, jų buwj 

ir pabaigą.
P a ga 1 H e i I p e r n ą.

saugodami ir apgindatnį. Cze jau ' 
nuo križiokų gynėsi; oze jau krau 1 
ja* musų praboczų srovėmis te I 
kūjo. Jei įmanytu szitie liūdni ir 
nebyli pylekalniai iszpasakoti, ka 
jie yra per liek metų regėią krau-

Kas yra žeme ant kuriom gy ve- 
name?

Plotai ž mes, rnt kurios me»- 
gyvename, yra nevienoki. Tūlo
se jos vietose, kaip antai nru-ų 
tėvynėj, matome dideles lygu 
mas, kitur vėl randasi aug>zti 
kalnai, kai uos ir kit<>ki ž*me.- 
pasikėlimai. Jeigu noiėtume eiti- 
wis tolyn, tai pamatytume grei
tai, kad pek-z> ziam žemę pereiti 
negalima, nes patiktume plarzius 
vandeni.*, kaip antai: upes pinu 
kenezias į jūres ir ežerus. VVisus 
žemes plotas dar įmanių nė su 
visu isztirtas. AVužiuojent toli į 
sziaurius, privažiuojeme kraszią, 
kureme perdėm per visus metus 
yra žiema ir žeme ten uždengta 
amžinu sniegu ir ledais susikrovu 
seis į gana augsztus kulnus. Delei 
didelių szalczių tuose 
krantuose ir dėl ledinių kalnų 
įsigriebti į tuos kra*ztus žmogui 
negalima. Jeigu dabar isz sziezia 
persikeltume in kitą žemės galą, 
t.y. į pietus, atrastume ten dir 
didesnius sszalczius ir didesnius 
nuo ledo susikrovusius kalnus;- 
amžina žiema piasidcda ežia ant 
kokio 150 musiszkių mylių grei 
cziaus, neng, važiuojent iii sziau- 
rių žemės kruątą. Taip put tarp 
tų dviejų szalių žemės galų ran
dasi plotai su labai karsztu oru; 
kur per visus metus yra dideli 
kaitra. Musų apgyventas krasz- 
tas ir mumis pažystamų kuimynų 
atsiranda tarp to karszto ploto ir 
amžinos žiemos: taigi turime on. 
vidutiniszka, t.y. turime ne per 
dideles kaitras vasaros laike ir 
neperdnug szaltas žiemas. Toks 
jau plotas su vidutiniszku oru 
atsiranda ir kitojo pietų p u-ėję 
žemes,tarp ploto su d deliais kur. 
*z(-ziais ir krasztais amžinos žie 
mos ir*sz.:ilczių pietų szalise.

\\ i?i plotai kietos imies apau
gę yra visokiais augmenims: žo 
kinis, medžiais,krūmais; ežia gy
vena visokį gyvuliai ir žnv nes 
visokių giminių; vandenise tei- 
posgi gyvena visoki vandeniniai 
gy vuoliai ir augmens.

Koks yra žemes pawidalus?
Jeigu nueisime ant lygumos, 

arba iszplauksime ant jūrių, tai 
matomo aplink save didelį plo 
tą žemes arba vandens ir leng
vai matome, kad tie plotai turi 
apskritu pavida’ą, t. y. pavidalą 
didelio rato. Toksai matomas ra
tas vadinasi horizontu. VVisur 
kur tik turime liuo-ą lygumą 
priesz akis, visada ji rodi si 
mums apskriti, jeigu tik niek* 
ne uždengė to ploto niu.-ų akims, 
kaip antai: kalnai, artimos girios 
ir triobos. Plotas mu-ų akių ap
imtas į visas puses yra lygus; 
pasiekė vieną mylią, žinoma, jei
gu stovime ant lygumos; jeigu 
apinitumo vietą ant augssto bok- 
szto, arba kalno, 1ą*yk akys mu
sų pa-ieks tolians neng vierą 
mybą: juk akys mu-ų mato: me
nulį, saulę ir žvaigžde*, nors jie 
nuo mus net tukstaneziais ir mili
jonai* mylių atskirti; Taigi no 
akių musų kalte, jeigu stovint ant 
lygumos, nemalome toliaus neng 
vieną mylią. Suprasime tą leng
vai, jeigu patikėsimo, kad žemo, 
ant kurios gyvename, yra ne tik 
apskriti, liet apvali, 
kaip obuolys. Taigi stovėdami 
ant tokio apvalaus {įloto negali
me toli akimis pasiekti, nes 
tolesnes vietas uždensre mums 
patsai apvalumas.. Kiekviena* 
bevažiuodamas juromis gerai pa
matys, kad jeigu bekėliuujent pa 
tiko kur plaukeli į laivą, tai pir- 
mutusei pamato vir.*zmię jo 
*tielio, toliaus gi, * anam labinus 
prisiartinus, mato vis dauginus, 
l>akol ant g Jo visai anam prisi
artinus pamato jo aparzią. Kodėl 
isz aįiaezios uu g d matyti? Alsa- 
kinias lengvas ir ro los kiekvie- 
uaiu suprantamas: dėlto, kad ap-

jo bei visokių baisenybių, ka jie 
mums pasakytu?!.... Ar kas ga
lės susilyginti su mumis ir pasi
gerti tokiais puikiais pylekal- 
niai*? !. .. .

• ’ * •
Baigėme. Jei Lietuva ik į szei 

dienai gyva dar liko, tuomi mes 
kalti esame stiprybei musų gar
bingų pnosenių bei pražilusiems 
mii!-ų pylekalniams.... Guodo- 
kime tad savo pylekalnius! Atsi
mindami veikalus senelų mu-ij, 
ta vfeą kraują, kursai už luosybe 
musų tėviszkės, musų brangios 
kaliais pralietas tapo, rupinkimė- 
si mes paveizda praboczų sekda
mi, visuomet būti tikrais lietu
viais, milyneziais «avo nuvar
gintą žarną, ir brango musų kal
bą!

Galas.

MITINGAI.
Nedėlioję, 5 dieną Sausio, 4 a- 

dyną po pietų, salėje L. Ažuko, 
3301 Auburn avė., “Lietuviszkn 
Republikoniszka Lyga” laikys sa
vo susirinkimą, ant kurio bus ap- 
swar*tomi laimi svarbus dalykai. 
Užtatai delegatai isz visų lictuvi- 
szkų kliubų yra užkvieczemi ne
atbūtinai pribūti..

P. Jonaitis, prez.
Nedėlioj, 5 Sausio, 1 adyną po 

pietų, bažnytinėje salėje “Drlė 
Simano Daukanto” laikys savo 
susirinkimą, ant kurio visi sanu 
riai tos draugystės yra uiprasno- 
mi pribūti. Teipogi yra užkvie- 
cziami ir kiti lietuviai, kurie no
rėtu priairaszyti prie Drtės S. D.

J. Alek?andraviczius, prez.

Brooklyno N. Y. Lietuviszko- 
ji Gedimino Draugyste 12 diena 
Sausio szių melų, 2 valandą į>o 
pietų, Biooklyne, pas p. A. 
Draugelį, po nr. 73 Grand str., 
laikys savo metinį susirinkimą. 
Uipruszo visus brolius, kurie 
tik nori į draugystę įstoti pribū
ti unt to susirinkimo ir priJ 
siraszyti, nes dabar įstojimas 
kasztuoja tik 1 dol., o ant minė
to mitingo taps nutartas metinis 
mokestis; taigi Įstojimas kasz- 
tuos branginus. Draugystė pa- 
dyrltdino puikes kokardas su jos 
vardu. Wardu visos Draugystes.

M. Abrutis prez.

PAJ1ESZK0JIMAI.
Paj e>zkau sawo draugo Anta

no Atkoczaiczio, paeinanezio fez 
Kauno red., Reseinių pavieto, 
kaimo Romeslauko. Jeigu kas apie 
jį žinotu arba jisai įiats, meldžiu 
duoti žinią ant adreso tokio. 
Petras Damulis, 4514 Paulina str. 
Cb cago III.

Pajieszkau savo levo ir brolio 
— \Vinco Mikulio. Jie patys ui 
kas kitas teikeis duot žinią, m s 
reikalauju jų labai svarbume da
lyke. Mano adresas tok*:

Aniąnis Mikuli*,
Girard, III., CTo Girard C< ai 

Co.

Pajieszkau savo draugo Petro 
Songailos, paeinanezio isz Kauno 
gub., Reseinių paw. 4 metai kaip 
jis Amerikoj. Pereitą vasarą bu
vo Scrantoa Pa., o 4 .menesiai 
jau kaip iszvaževo į Pittsburgh, 
Pa. Nežinau kur jisai gyvena, 
dėlIogi pruszau atsiszaukti ant 
adreso:,

T. Lilejka, 5G6 Exegange str.
BuffalloN. Y.

Pajieszkau Selvestro Cheko, 
paeinanezio isz Kauno gub., Kra
žių parapijos. Pereitą vasara 
buvo Afeskoj, dabar nežinau kur 
yra. Jeigu kas žinotu, meldžiu 
duoti žinia aut adreso:

Joe Ennis, Brookside Free- 
mont Co. Colo. 

pacziąjo uždengė apvalumas ar
ba pustuma žemes. Tas pats at- 
seina ir ant žemes keliaujent: 
žmoguspirmiausei pam įto wirszu 
nes boksztų arba kalnų; paskui 
gi jų apaezią.

Atsitolinant nuo kur, ta patį 
matome: piirmiaus užsidenge 
mums apaezia visokių triobų, ar
ba medžių, toliaus gi virszune. 
Saule užtekėdama pirmiausei ap- 
szvieczia vir-zunes kalnų ir me
džių, toliaus gi, kildama aug*z- 
tyn, savo spinduliais pasiekė ly
gumą ž>mes. Jeigu žeme butu tik 
apskriti bet Inkszta, tai, stove 
darni kur nors ant lygumos, ma
tytume tolimus kalnus arba aug- 
szlus trobesiu* tik labai sum: že- 
jnsius, bet v’isus isz syk, ,o ne 
pirma virszune, o tik lai iaus pri
siartinus apaezią. Apart to, apva
lumą žemes žmonėms iszaiszkina 
geriuusei tas, kad jeigu iszva- 
žiuosime isz kokios nors vietos ir 
keliausime nuolntai tiesiog i 
vieną krasz'ą, nesitraukdami ne 
į vieną ne į kitą szidį, ,tai ant 
galo pargryszime į tą paezią 
vietą, isz kur iszkeliawome. Tai
gi apie žemę galima apkeliauti 
aplinkui (ne galima apvažiuoti 
lik keliaujant tiesiog in sziaurius 
arba in pietus, nes ežia kelionę 
apstabdys užszabą jūrių vandens 
ir ledų kalnai). Taigi, jeigu žemę 
galima aplink apvažiuoti, turi ji 
būt apvali. Tankei teiposgi atsi
tinka naktyj, kada saule nusilei
džia o medulis trtviccze, kada že
me atsiranda tarp menulio ir sau
les, szeszelis žemes puolantis ant 
menulio yra apskritus; tąsyk tu
rime aptemimą menulio. Yra dar 
daugiaus d»rodymų galinezių 
skaitytojus pertikrinti apie apva
lumą žemes, bet rodosi, 
kad ir ežia parodytų užten
ka,idant galima būt gerai supras
ti. Taigi žeme yra didelis apva
lus szmotas, ant nieko ne pas i re- 
menti, bet kybanti liuosai neisz- 
mieruotuose {įlotuose svieto. Ap 
valomas vienok jos ne suvisu ly
gus, nes abiejuose guluose, t.y. 
tolimose sziaurese ir pietus© jįje 
yra truputi suplota. Toksai aji- 
valus azmotas galuose suplotas 
mokei i nezių yra pramintas
— steroidą. Tokį pa veikslą 
turi ir musų apgyventa žeme 
ir kiti svietai.

Ne vienus ežia gal paklausti: 
jeigu žeme jra apvali, tai kodėl 
ji mums rodosi apskriti ir leksz- 
t»? juk ant jos yra augszti kalnai 
ir gilios tarpkalnes? Jeigu didelį 
kokį apvalu vaisiu apiberta
me su myltais, juk jis per 
tai nepasiliaus buvęs apvaliu; 
taigi tie augszti kalnai ir gilios 
tarpkalnes ant viso pavirsziaus 
žemes, iszncszanczio su virszvm 
!) milijonus lietuviszkų mylių, ne 
iszrodys didesniu už mykus, ku
riais apibertame didelį obuolį Jei
gu kas galėtu žiūrėti į žemę nuo 
toli st o vedam.*, ant paveikslo/ 
ant saules, arba nors ant menulio, 
nepamatytu unt ž< iresnei tų kal
nų, nei tarjikalnią, kurios mum* 
rodosi teip gilios; pamatytu isz 
ten visur, kad žeme yra apvali, 
ka mes velei matyti negalime, 
nes visada ne matome jos visos, 
bet wos mažą kraszcziuką. Musė 
užklupus ant obuolio nėpatemytu 
jo apvalumo, nes matytu vos ma
žą jo krasztelį; tas pats atseina 
ir su žmogumi temyjeneziu že
mę: matydami s vos vieną mi- 
lijoiiinia jos dalį, ne gal nule- 
myli gerai jos pavidplą; dėlto 
ji rodosi apskriti bet paploksz 
ežia, ypacz kad ją uždengė nuo 
musu akiu daugelis kalnų ir kai 
vų, girių ir triobų; Į>awirsziu* 
žemes yra visiip susiraukęs, ka- 
dar labiau* a{>sunkina mums te 
mijimą. Tik ant didelių lygumų 
ir ant jūrių pavirsziaus g«*riau8 
ir greirziats nutemyti galima ap
valumą misų žemes.

GR0J1ATM YCZIA.
• p. Betrosziui. žinia Tamistos 
paduota jau sykį buvo patal
pintu — taigi jos aiitią kart tal
pinti ne galime. Fannstos gi (iš
duota mnžat kuom skirosi nuo jau 
patalpintos.

i Maskoliszkiis aznipukas 
(szpiesgas).

Lenkiszkas laikrasztis “Polio- 
nija” raszo, kad tarpjenkų, vo- 
kieczių, prancūzų, czekų, gal ir 
tarp lietuvių, apsigyvenusių 
apie Ballimorę ir Washingtoną 
sukinėjasi koksai tai Borys Po- 
niorsky, kursai garsina, Luk bu
vęs profesojiumi Petersburgo 
universiteto, bet tapęs iszsiųs- 
1R5 į Siberiją, mokantis daugel 
kalbų, l’rof. Pomorskis labai epąs 
panaszus į pirma pažįstamą Pa
ryžiuj, bet buk tenai nesziojentį 
lenkiszką . pravardę, Stanislo
vo Polonco ir nuolatai sukinėjo
si tarp ton apsigyvenusių lenkų 
ir maskolių. Paskui po 
tuom paežiu vardu atsiranda A- 
mcrikoj ir ežia pirmiausei pris- 
plakė prie czekų, ir ant ga’o 
pražuvo. Dabar gi atsiranda Bo
rys Pomorsky. Ilgai nieks než - 
nojo isz ko ponas Polaniec gyve
na: tankei būdavo jis nuskurę* 
ir vėl m žinia isz ko pralobdavo. 
Tuoin tarpu, kaip raszo “Polio- 
nija”, dabar isz^iaiszkino szaltinis, 
isz kurio jisai pmįgus semia. A- 
pi(y tą, taip raszęjas paduoda: 
‘•Atsitiko, kad į ’inano rankas 
papuolė laiszkas, prigulintis Po- 
lancui; isz jo gi pasirodo, kad ji
sai yra maskoliszkas agentas pra- 
vokatorius. Gromatoje anoj insa- 
ko jam, kad susiartintu su viena 
draugyste, į kurią priguli: lenkai, 
vokiecziai ,maskoliai ir prancūzai 
ir gerai isztirtu mierius ir reiszki- 
mą tos draugystės ir apie tą pra- 
nesztu kur reikia. Raszte pasaky
ta szitaip: ne abejojeme, kad su 
niokojimu tiek kalbų, tamistai 
pasiseks viską prideranezei isz- 
tirti.

Taip yra Amerikoj; panaszus 
atsitikimas buvo ir Lietuvoj szią 
vasalą. Po Lietuvą ežia važi
nėjo kaipo tirinėtojas lietuviszkų 
padavimų ir dainų, docentus Pe- 
teiburgo universiteto, dabar gi 
d.ir ir biblioteknrius, pažįstamas 
jau nuo senei p. Wolteris. Atva- 
ževę* į Lietuvą apgarsim, lai 
jį siuntė ap*zvietos ministerija,, 
kaip pridera docentui lietuvisz- 
kos kalbos. Reikėjo v'enok ne
laimingo atsitikimo jam iszke- 
liaujent, kad gai’laivys ant Nemu
no sužeidė dvi moterį drauge 
važiuojenti, taigi p. M oheriu 
iszpuolė būti liudinįku ir reikėjo 
parodyti atsakanezius rasztus. 
Taigi tuose nelaiminguose rasz- 
tuose pasirodė, kad docentą, Pe
terburgo universiteto siuntė į 
Lietuvą ne apszvietos ministe- 
rya, bet ministerya vidurinių da
lykų. Kokį ji turi susiriszimą su 
moksliszkais tirinėjimais lietu- 
wiszkų dalykų, jau mes jokiu bu
du suprasti negalime. Mums ro
dosi, kad vidurių ministerijoj su
si vinioją yra į vieną kamuolį siū
lai policijos užžiuros, o ne mok- 
sliszki dalykai.— Teiposgi ant 
spaudos dalykų parados Peterbur
ge buvo p. M oltcrio surinktos 
visokios lietuviszkos knįgos ir 
tarp jų Tilžėįar kitur spaudintos 
su neva daleidimu AVilniaus cen
zūros. Taigi ant tų p. ^Volterio ba- 
va padėti {taraszai, kad tai yra 
falsifikatai kas link to daaleidimo 
cenzūros. Tas vienok dar butu 
ne kas, atsitinka ir svarbesni da
lykai, kurių jau paprastas protas 
doro žmogaus apimti ne 
gali: tuom yra paduoti net adre
sai ir pravardes žmonių, pasislė
pusių po visokiais pseudonimais, 
teisybė,kad pravardes klaidžios; 
i.*z ko galima nutėmyli, kad p. 
\Volteriui nepasisekė isztirti 
musų raszejų. Jeigu nepasisekė 
įstumti į nelaime daugelio inu*ų 
darbinįkų—tai jau ne jo doros 
kaitė, bet atsiliko tik per tad- 
kad siūlo nesibgrieLė; noras vie
nok kiekvienam aiszkei mato
mas.

z\r darė tą su ž nia, ar be ži
nios,apie tą ne kalbame ir m žino
me kaip tą vieką iszaiszkinti. 
Jeigu’ezia jiarodome, tai lik del- 
io, kad mums visada naudin- 
giaus apsisaugoti nuo atvirumo; 
kad gerinus nekalbėti viską ką 
tik žinome, visokiems neva Pe
lei burgo A psz vietos Mini; teri- 
,os iszšiųAiems tirinetojaius.
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ISZ CH1CAG0S
Kas nori iszmokt anglisz- 

kai kalbėt.
Pnnjcdelio vakare, G d. Sausio 

atsidaro visos vakarines mok- 
slain6< mieste Chicagos. Užtai 
lietuvi .i pasimiudokit isz geros

būti >/į pirmutinį* \vakaią, idant 
miUtas, atidai c? mok-lainrs. 
Bereilcdautų jų sznanjo ui dury i. 
Nuo szios dienos priima teipo-g1

asakojiuias Antano Tretinin'o *• “ 25c
‘irmuiini* degtines varytojas, ki-medija Hfc
Puikus apnisvjinas tikru aisitik+mu is» liu

ko leukmeczio vainos 1963"m. ■**'
Palangos J u 'e “ “
Petro Armino rnsztai “ “
Puiki istorija ape Kantria Alana. kuri |»r« im

tus vaikszczi«xlama |a»>wieta. daugybia, be
da fr narvu kuutrei iszkentejo

Rilialda RL uldina “ *" “ 41
KUBINSONAS KRUZIU', morali-zka apanka 

d» I jn imu menes. •• *• -’5
Rmu Lapeliui naujausios dainos “ ** I5-
l'almmia-ž.tdu — **
Terp»• nii'iuu in ęarbia .. .. 20-.
Tiku-P'-r-u karai us talpinau i ju« ktngas | a- 

Mik .iii**..............................................................25c
ile-ų,,. • .. .. .. -V*
^.l'Onas be| Zipone
Vfl*< ki nbru/deiei rn knygas 5e

;<>zaj "Kražiu sker lyne- per»tato kaip 
m’sl.obai pįo«Ve lietuvius prie bnžnv- , 
ežios Kražiil matuose 1b.3. Ganelinui di
(teini Preke .,
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— Pirmas li^tiiviszkas saliunat 
Chic.igoje L. z\žuko, poni*. 3301 
Aubutn a ve. ir k 
arti • lietu vi-zkos

Wisada szultas

bažnyczi<v< 
ir puik’-i.

ko puikia s.il adei mitingu, tur
liju ir kitokiu zobowu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakaiuiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut. 
S

— Kas norite jiirktie pigiai gera 
Jota ir geroje vietoje.atsiszaukitc 
in Redakcij i “Lietuvos’’. Mes p.i- 
ememe agentura ant wisu lotu 
aplink lietuviszka bįžnyczia ir 
parduodame juos ant aekaucziu 
ulicziu: ant Auburn avė., ant. 33 
ežios, ant Attici, ir ant Lturel 
st. Turime visokiu pigia ir bran
giu; kas tik kokiu norite. O ’

Užmokėjo už ‘•Lietuva’’.
A. M' zeris Natalic....... .$1 .oo 

l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
2.oo

K n. Slratvinskas Netvark.. 
K. J.mka u-kas YVaukegan 
P. Stankūnas....“............
M. Miller N<u >h Jay.........
Alex Jocis Philadelph a.. 
K. Sztvipas (’h-Veland.. .. 
A. Trijonis Oglesby.. . , ., 
J. Jonaitis Ali a...................

P. Berniokas ..
P. W. (Jbiecunas... .
I). Kasputis...............
A. K iiv/h Delgeville..
M. Wdunaitis Labanon

K. Lvanauhkas Maliau. PI..'
A. Mikulis Girurd.................
Fr. Eismont Dutpiesne.........
K. Konstantinnwiczius Btn.
L. Czesneviczius SpringVal.
A. Jonikai... .Chicago....
K. Plui?<ris...........“.................
J, Wiedrewiczius.“...............
W. Pikelis............“................
K. Dotninskas.... “...............

2 oo 
2 oo 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
2.oo 
2.oo 
2.00 
,1.00

1 .oo
1 .oo
2 oo
1 .oo
1 .oo
4 oo
2.oo

B. Szpoketvicziu
A. Giedrinąs...

Knygos istoriszkos, svnetisz- 
kos, pasaku ir giesmių.

Kaip izHie pinigus ir tnrtn 
Kas tei<vl»‘ ’ni »eiii>-ins puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 
Kristijonas Dirnieluilis „ „
Ka* yra. o kas bus •» ,i
Krumpliu J<>na« , ..
Lieiuwi«zk<>« dainos Isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “
Li«tuwiszkas sz.iupints “
Lietuwiszkhe Kalendorius ant meto 1396 . _
Lietuvos Ksukles. nauju dainų knygele turinti

7J d inss. , ’.» IS*’.
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Negirdėtos daiktas ir geros rodos ffiusu mo

terėlėms .. •» «*•
NAUJ \USTS 1JETUVISZKAS SAPNINYKAS, 

surinkta* isz daugel svetimtnutiszku s»pn>- 
nvku ir su redvUs pag"! tikra Persiszkai 
Eeiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
TCliUi—gn apraszythu planetų ir pa-lapcziu 
kokias s» nowes žmones vartojo dėl nuspėji
mo atel tęs—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui pnsapnuot gali.
Preke................................................................
Apdarytas..........................................  zho

Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszkos ka- 
rea Isdijonu Amerikos.

10c

15c

10o

32.00

“ 15c

15.-,

.-_ia,k..r .t - :iw. ii :ip.--.'Wt n", praminė
“L I E T U \V A”.

Wis!. kuri.- > < r't<- virk'is gerns f irnirs u

v'J

ir daug kit u d ai k • 
tu bus priplūstas 
dykai kožnam, k < 
prist ussavųp adresu. ‘‘žJ

iN

n. Ark., arbn iw kompanija
Union Land C;>

shlngton S t., Ch

SKAITYKIT©.
ka Lietusiai Amerikos«nko ir-mezo ape musu laikrodėliu-, 

ir k tus daiktus:
nekas ir asz Frank Polianskas tlekavojamc nuoszir- 
>ly, katra mums Įirisiiintete, nes jis yra tikrai gvriau- 
e-erai laiku rodo. Jis nieko neatboja, nei vandens, nei

Asz 
.t i u:

i

sp.

8737 (’om m er
čiai avė.

2
W\na. J {5
L i k įeri us 
ir puikiausius Ciga-

(15-12)

NAUJA LIEL'UVVISZKA
Grocerne ir Buczerue

APTIEKA
— Geriause lietuvi-zkai-lenki-

po nr. 3315 Laurcl st., kuri užlai 
ko geriausias gydyklas czionyk-2

sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 1 I ry
to iki 2 po Įlietu D ras M. F 
Božyncz, o D ras AL. P. Kosakaus- 
kis randasi Czetwergais ir Nede 
lioms no 10 iki 12 adyn. widur* 
.iįenio ir daktaras W. Statkewi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo ga’i pasziiuktie in 
aptieka per telefoną kiekviemi

tvalandoje. Teipogi ant pareika a- 
tvimo iszsiunczeme ytvairias gy- 
diklas wi«mr, atsakome lai>zku< 
v tva iriose kalbose ir gydome Iv-

Telefonas Yard 709

VT i* , parsigabendinti sau
IiOrilllis Lenkiszku Kniubu 
\visokios intalpos. kaip antai: isro- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų. dainų su gaidomis, gyvenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

kreipdamasi in GERIAUSIA
LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
Wl. Dynievicziaus,

532 Noble St., Chicago, III.

S aneziu fh'r szit.t irnuu . t-i sz.inlincfa padok.TVOnia už laikrodėly, 
cinkely ir spilkutia, katruos no tatnistn apturėjau. Laikrodėlis di-

M. J. Iiimijonaitis, boxC31, Waterbury, Conn.
M. J. Dimijonailis pirko teipogi maszinukia dėl drukawojim'o gru

mulu, ir siuneze nuims padrkawonin per wisus lietuvriszkus laikrasz.
Apturėjau szendiona no lamistos lenciūgėly, katraslabai patinka, 

r dekatvoju tamistoms bzimtais katrų. Tnmistos gausite tukstuncaius 
iostumeriu isz Pana.— John Krakowskis, box 432, Pana, Ill.

John Krakovskis pirko nomiuu visokiu daiktu dėl savęs ir sawo 
prieteiiu, ir sako, kad geriaus<*i ir pigiausei yra no musu pirkti.

Jeigu nori žinotie dauginu adresu ir padekavoniu nomusu koštu 
meriu isz cielos Amerikos, prisiusk savo adresa. o prisiusime ciela 
laiszkasu gromatomis. Tai galėsi persitikrintle ape teisingumą musu 
uiznio ir geruma musu taworo.— Adresavokite teip:

Kelpsch, Noreiko & Oo.,
356 W. t2TH ST,

CHICAGO ILLINOIS.
Užlaikė szvicžiau^fit įneša, kava arbata, nnl 

tus. cukru. sardiukas ir vi.»us kitokius valgomus 
dulktus. Taw<>rai »zwieži ir ožy .Ui užlaikomi,o 
prekes pigesnes kaip visur.

ATEIK BROLI PVM \TYTIK 
IR TO u IsO PABANDYT1E!

8737 Commercial av., South Chicago.
IIILLE'S FOTOGRAFAS 

3452 S. llalsted ui.
Nujima puikius Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antreeseliu ir kitokiu reikalu nujima Foto i 

fijas kopuikiiius'*!.

S12C

&J?

■ u* geriausiju linui Isz Ohicago jw>r NrwYor- 
kn in Berlinu ir isz Bėdino in Cnicaga.

Perkeliai! Sawo OHisa
isz po n r. 3117 po nr. 3121 

— ir —
už Įeinu brnk* cM uŽKnvnjlnio pintim. In ku- 

riapriiinu pluij'im no |S ir nuir«zi:zi«u ir 
moku už juos* procentą.

Kam turit waikHzeziot?
Pas kitus ir iluotis A|>«iznu<lin<*l. k»*l iralitia teip 

Ijgvi genu ir pigvi at-iktie inten-.u* pat 
tuwo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES

UWAGA:
Rublis....................................531
Guldenas..............................39|
Marka................................... 24 j

Juliau Piotro n ski,
3121 Lnurel ui., ant Bridgeporto.

Puikiausias Salimas
- visam mieste Slienandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Botvers str.
\Viakae yra czy<<ta. gerymai visokį pirmos kla

sta. o žmones 1-4 duszioš pri leiisz.ki. Rodyjaiue 
visiems Hetuviams. turintiem* walandeln laiko 
atkiiankytie pas .aw<> bndus lietuvius, o bu-itis 
kogrsžiausei priimti.Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoab velytame nutldu »t|e kaipo 
in gerinusia ir in tikra lietuvtazka užeiga

MAX DHZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja visuose suduose, 

iszpildo satvo dalikus teisinga ir 
gerai.

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph 8L
Gi^enimas 1256 N. Habted St.

Telf. N. 4923

-

STt*. B VI/ * II Auksitas tikru 14 am* Dl KAI! k-r-au-.u F'i- 
LMJIts krodelis ir .<•»-
s ctMTS^jnzelIs bus prisiųsta klek- 

Aiensni ant pamatimoir i»z- 
esaniinavojnno kastazkirp-* 
ir pri-ius sz.tta apgarstf ima, 
su -av..pi)«u vardu ir adre
su. Yra tai Tikras Amenko- 
niazkas Laikrodėlis, auksi
ns tikru 14 karatu auk-u su 
Tikrais Am.-cikoniszkais vi
duriais. gv-ap. ntuotas ant 20 
metu ir iszrodo ka<p Tikro 
Aukso ka kas/su'.Jn MO. Ap
žiūrėk Jy nuejas aiitetproso 
ir Jeigu mislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 47.50 ir

nemokėk nieko.Gružu-, nuk- 
sita I uiiurely, k iki tose krautu miketum 
(3, gauti priėjo už dyka.

MUSU DOVANOS.
DVI nl c*"s* ,zl,a W*rtn laikrodėly ir len 
D 1 Itnl clugely. jeigu pirkai arba parduosi SZE- 
SZISJokiu-. R.iszyk tzetidien, nes ta preke yra 
tik a n t 60 t’ięnui.

ROYAL MF’G CO..
700 Unity Bldg, Chicago, III,

KAS IN CLEtELANDA ATKELAI’SIT 
I’AS OLSZYNSKA \\ 1SKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir
; Kwepencziu Cigaru.
, ATEIK BROLI PAM ATYT! K 

IR TO ĮVISO PA BANDYTI E.
Gyvenu po nr. 825 St. Clair str.

Clereland, O.
lietuviu irdaugiause visokiu gėry m u užhilknn

DVK AI! Til[ras ei^do Laikrodėlis 
EeDC’D^e^s-

MfnlIĮim Pri.lusk rzy apgsnd-F" 4AUj//2Zy 111 m a su savo pilnukICIU Ir adresu, o me«
lUJIM Įį\ Vi :>ri.iiusiin<: tau .zita

si ~~~ ,IKR* Eloijco Laikro- 
n E LT ir Lenciru lt 
dykai ai t pametimo.

k LukH'tai >Ta aptrau- 
\ kti 14-uratu auk-u ant 
A metalio, per ka toks 

taUkrodelie rra tvirto*-
TĮA Milu už laikrt-de j no 
*>PA verta.

Jo viduriai yra tikri 
AljElgino ir gv-nruiituoti 
t fiįant 20 metu.Jfd Leneiugelis yra pul- 
*r.l?kiat kwietkuot»s irsto 

rat auksuotas, vertas 
13.50 kiekvienoje l«ik- 

tfnj rodellu krautuvėje, ijf J Kada prisiusime Uu in 
iKS t-spresiny ofisą, nuėjai 
|Gw apžiūrėk jy gerai, ir 5t7 Jeigu matysi, kad yra 
>7*9 gana pigus, užmokėk 

ezpreslnlui agentui 
W-25 ir paimk sau laik-

afeitS
d*

D1A10RD Y1TCH C0„ CHICAGO, ILL

ISZEJO isz po SPAUDOS 
NAUJAUS1S LJETUWISZKAS

SAPNINYKAS
^’ra tai diktoka knygele, turi 208 puslapiūs; surinktas isz dauge 

sivetimtautiszku sapninyku ir surėdytus pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
S U 310 A ISZ K 1 U A B R OZELIU.

Geri:uis<‘i iszgųldo visokius sapnus,, koki tik jLnogui prisisapnuot

••otves žmones teartojo dėl nuspėjimo ateitos.
Preke neapdaryto ... 50c.

‘ apdaryto . . . 75c.

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

SAPNINYKA DOVANU.
n y order ’. Shmcziant mažiau kaij> m iena doliery, galit* 

• < .icztiiM'mis 2-centinem'H arba I-centineniij markomis.

CHICAGO, ill

7inn A /JhliA

DEIM \
L r >

-J* *
H t

V* i
YV.t

EI iri n

Z1EGOR1US ir 
4KUL0RIUS.

2? S. Canai ir J udd nliczius,
CHICAGO, ILL.

i

įf
**

orderio.
imas 50c. Sprendzyna 50c. Istyklas ir skazupkos 10c 
ZK’diij ,'G ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
ziegon j $7.00. \Vvska gafantavoje ant metu.

MHX KOBR.E,
— SUCCESSOR TO —

Lite wski i Polski Bank
10 Ganai Str.

IR
New York

VVyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu iaitvu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti iietutvįszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi 1 ūdyki te, kad mes 
pei 25 m’etus 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. 

j 46 IIeerdenthorsteinweg, Bremen.

Erpai^Uel Gross,
73 Mott St., 

NE\V YORK, N. Y.
313 Henderson St., 

(fERSEY CITY, N. J. 
__ .užlaiko.

ir

Impertavoti U ynai Likiertaf. Arielkos Ir kiti nisoki gėrimai. Prekes pigiausios kaip wi«nt 
Parduoda tiktai ant • wlioiesale'’. Prabus siunczia už dyka. Jau n<> daugel metu weda prekystia 
*u saliunykata: isz tos krautuves |ierkageromis tiktai pirmos kllatut saiiunai. Teipogi tur ge
ra pažinty su dauitvbia lietuviu, su kuriais teisingiautei bizny veda ir per tai užpraszo, i data, 
kiekvienas taliunykas pirktu gėrimus pas F.tnatiuel Grosą, o nesigraudys.

EmanuelGros. yra t<-ipgi k< lektorium brawnroShepiro irSun»us, New Yorke, kuris tai bra 
vorus duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomeudaeija ’ (jo__2) '

Geriausias Kelias
*

dėl pasažieriu isz

L
Lietuvos, Lenkijos, Rossijos

ir atgal per nauja garlaitvinia linija

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

STETINO IR NEW YORKO.
Szies linijos garlaiviai plaukia isz Stotino in marias naujuomj/kanalu kurv Prusu valdžia 

iszbudavojo kasztu lu7 milijonu marku. Sietinas yra Lietuviams arczmuslu p£tu ir kasziuojt 
per I rusi s tik: pusią, ka in Hamburgą arba Breina Szita nauja linija turi sn w<> ofisus Stetine ĖydtkunuoM. Bajorine, Prostkave. Illave. Ottloscbine. Tilžėje ir Klaiįedoje. "Ta ui

žiūrėti tikieUH ir pagyti ant ‘trūkio, be jo k. o kl^.trn K^H “J,
in Amerika, arba kas norite vadiuotie in Europa, pamėgt k i te per szf a nauja -Baltio” linija o ne- 
sigraudysit. Laiv-akortias galite gautie pigiau ksip ant kitu linijų pas o ne

A. Olszevski, —33rJ Su; Petrą Okouiew»ki,635 Milvaukee Avė. Fr.K. Bleszke, 602 Noble St.;

arba pas * Genemlmt agentą Balde Linijos, Ilansa Linijos etc.

Theo. Philipp,
126 East K inzie Street, CHICAGO.

Wincentas Urbanskis,
ĄontFaktorius aiitĮ^udavojinio {Janui.

879 33RD ST CHICAGO.
VY i šokina budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa darba, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kogeriausei ir 
teisingiausei. Dėlto welyjame visiems, kurie mislina budawotis, 
darytie kontrūkta su juom, o busite užganedyti.
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