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Metas 111. .

Isz Užmarės naneziu nieko apie istorija cer- 
kvves maskoliszkos ir neturineziu 
nei mažiausio supratimo ape su
lyginimą teoliogijos. Ant galo 
netvveria isz piktumo, kad Mas- 
kolija nusiuntė toky žmogų.

žudo

Ką daro Europos Wiesz- 
patystes.

Maskolija didini! savo tvirtpy- 
les, btato cerkves, daro daug 
ūauju geležinkeliu ir vis eina 
twiitjn. Azijoje Japonai turėjo 
teip daug vargu, pakol pargale- 
jo Kynus, o Maskolija pasinaudo
jo, susitarė su Kinais, Kinaidalei- 
do maskoliams savo žeme j e da
ryti geležinkely, be dideliu už- 
mokeseziu per rubežiu gabenti 
savo tavorus ir tt. Ant galu galo 
Maskolija da nor in sawo nagus 
sugriebtie Korėja, kuri tiep daug 
kasztavo Japonams ir kur teip 
daug.praliejo kraujo.

Armėnus nelaimingus
Turkai barbarai, Prancūzai, Pru
sai ir Maskolija siunezia savo pa
siuntinius in Turkija, buk tai dėl 
palengvinimo būvio nelaimingu 
Almenu. O ant teisybes pasirodo, 
kad Maskolija nenori, idant Tur
kija duotu labai daug liuosybes 
dėl Armėnu, nes jeigu Turkija 
duotu daug liuosybes dėl Armėnu 
esaneziu po valdžia Turkijos, tai 
ir Armėnai esanti po valdžia 
Maskolijos teippat norėtu liuosy
bes, o Maskolius to suwisu neno
ri.

Privalo kad Turkijos supu vo
gtos valdžios senei jau nebutu 
Europoje, bet kaip tai noretie,ka
da kitos Europos vieszpatystes 
isz visu spėkų prilaiko sau ant 
gėdos ta supusia valdžia Turki
jos. Maskolija jau senei nor užim- 
be Turku žemia, bet Anglija, 
Francija ir kitos nedaleidžia. Ko
rėtu užimti Prusai, tai vėl kiti 
nedaleis. Ir per ta visi ant gėdos

" ienas kitam užvidedams, 
užlaiko vieszpatystia Turkijos.

kaslmk nelaimingu Armėnu, 
tiek iki dabartiniam laikui isz- 

ukzaino, kad geriausiais priete- 
,ais Arnie,1u yra Anglikai, o ipo- 

bogai Gladstonas. Kada laike 
Pj’ov vnes Armėnu ir priesz už- 
Puldmejimus Turku ant Armėnu, 

url<U valdžia atimdavo no Ar- 
menu szaudyklias, revolverius^r 

kad neturėtu su kuom gin- 
t,s’t >i Anglikai kur tiktai gale- 
]" n kaip galėjo gelbėjo, arba 
a"e szaudyklias revolverius ir 
E, idant turėtu su kuom apsigin 
le- Gladstonas daugiausei dar- 

ba"osi dėl labo Armėnu.
J)i<12iuusio verti yra papeiki- 

nit> M .skobai,. Kada Tropezonde 
l’r s d<*jo pjovyne Armėnu, kur 
le *l0i) nužudė, Maskolei spakai- 

žiu(*ejo ant to viso ir nei jo-
' ii>zkados nedarė žudime 

i' i turime neužmirsztie 
į ,.,'ke Pjo'rynes prie mies-

1’opezendo stovėjo keletas 
’oliszku karei viszku garlai- 

keletu desetku oficieriu 
t^ksTjnczĮais kareiviu.

Wis tie Maskoliai.
Netoli miestelio Pa vidžiai trys 

Maskoliai (objieszczikai) ape 10 
adina vakaro užėjo pas K. Wa- 
žeika ir užpuolė ant VVažeikienes 
VViro.M ažeikiene ne buwo namie, 
o buvvo namie VVažeikene su 
dukteria ir dwi merginos tarnai
tes. Moteriszkes pasiprieszino 
Maskoliams ir užtai Maskoliai nu
žudė Wažeikienia,ir jos tarnaitia, 
dikcziai sužeidė antra tarnaitia 
irdukteri NVažeikiu. Polam pa- 
emia pinigus kokius rado ir kitus 
brangesnius daiktus, uždege na- 
mus ir iszejo. Maskoliai buvvo tik
ri, kad sudegs namai, o kartu 
užmusztiejie, ir per tai nieks ne 
dasižinos ape ju darbus. Bet ki
taip atsitiko.

Kaip tiktai pradėjodegtie, vie- 
na isz merginu, kuri nors buvvo 
sužeista, bet ir laike muszimo 
Maskolių nudavė, kad yra negy
va, atsikėlė, iszbego isz degan 
ežiu namu ir pabėgo pas kaimy
nus. Duktė Wažeikiu laike žudi-

dien sutvėrė tokias teorias, o 
matydami kad tos teorijos jiems 
geda daro, ryt jau tveria naujus 
ir ta kasdieniny tvėrimu nauju 
teorijų vadina neabejotinu mok
slu.

Darodinejo ant seimo, neatbū
tinai reikalingas yra daiktas rū
pinti’* apie ta, idant platintie ko- 
daugiausiai laikraszczius ir kny
gas intalpos filozofo-moraliszkos. 
Terp kitu dalyku aut s^ino buwo’ 
sakyta: Koinus tur būtie filozofu 
krilrszczion iszku politiku ir so
cialistu dvasioje krikszczionisz- 
koje.”

Isz Amerikos

trotijimo kraujo buvo pasilikus 
be jausmu, pradedant namui deg- 
tie ir pajuto ir ji pasikėlus iszejo 
laukan. Tokiu budu ape viską 
dasižinojo kaiminai.

Wel skriaudos Armėnu.
Apskritije miesto Bairut vvel 

buvo pjovyne Armėnu. Kele
tas szimtu Turku užpuolė ant 
kaimu Armėnu ir baisiausiu bu
du žudė. Keletą kaimu sudegi
no, baiuyczias apvogė, moteris 
gėdino ir ape 200 ypatų nužudė. 
Nekuriose vvietose yra partijos 
Armėnu, kurie kur gal daro 
skriaudas Mosulmanams, bet tas 
da arsziau sujudina Tutkus ir da 
didesnes skriaudas daro dėl Ar
mėnu. Armėnai yra biedni, 
netur nei mažos pagelbos isz pu
ses Turku valdžios ir kada Tur
kai užpuola, tankiausei netur su 
kuo gintis. Turkai tur szaudyk- 
lias, revolverius ir pagelbt val
džios, o Armėnams ir tas, kurias 
turėjo, kaip tiktai po to dasižino
jo, tuojaus atėmė.

Nepatiko popams Masko- i 
liu.

Pereitame numeryje,, Lietuvos” 
buwo patalpinta isztrauka isz 
šnektos reporterio maskolisz- 
ko laikraszczio “Novoje Wre- 

p. Ivanovo. įtalpa tos 
šnektos, kury buvo patalpinta 
Kikrasztije “Novoje Wremia”, 
labai nepatiko popams, kaip ga
lima matytie isz maskoliszko 
laikraszczio “Cierkiewny Wiest- 
n’k”, kurio iszdavejai ir redakto
riai, yra popai. Tas tad laikrasztis 
•umaiszias su purvinu sznekta 
Popiežiaus su Ivanovu, pati 
Ivanovą vadina kvailu, neži-

Isz baimes pražilo.
Prusu iaikraszcziouse randam 

apraszyma navatno atsitikimo. 
Netoli rubežiaus Maskolijoje 
szalije Czerniovicziu, yra da 
szmotas miszko. Pora nedeliu at
gal, ėjo per miszka K. Zablockis 
ir pamate priesz suvia keturis 
vilkus. Buwo tai vėlus vakaras 
ir tiktai no menulio buvo szvie- 
su. Neilgai laukias szove du 
kartu- Po pirmo szuwio vilkai 
pradėjo begtie, bet kada antra 
karta szove, kulka pakliuvo 
vienam vilkui, tada trys sveiki 
atsisuko atgal ir norėjo užpultie 
ant K. Zablockio. Zablockis nu
sigando ir koveikiausei užlipo 
ant medžio, vilkai teippat szoko 
prie medžio ir ylgai szokinejo 
norėdami dasiektie Zablocky. 
VVilkai prabuvo per nakty prie 
medžio, oZ įblockis ant medžio ir 
tiktai tada vilkai atsitolino, kada 
jau suwisu iszauszo. Tada su di
deliu baimia Zablockis nusileido 
ant žemes ir graitai pasiskubino 
namo. Bet tas yra labai akyvas 
atsitikimas, kad isz tos iszgasties 
Z įblockis patrotijo kalba ir plau
kai su visu pražilo.

Prekikai gywu tavvoru.
Jau “Lietuvoje” buvo patal

pintu isztrauka isz laikraszcziu 
Prusu upe prekystia gywu tavo- 
ru. Tokiems prekykams sunku 
yra užsilaikytie Prusnose, nes te
nai ape ta tankui garsina laik- 
rasztije, todėl toki prekikai dau
giausei laikosi terp gy ventoju po 
valdžia Maskoliaus ir Galici
joje, kur visuomene yra labai 
tamsi, kur neskaito laikraszcziu 
ir ape nieką nežino. Dabar Kro- 

, kavoje aresztavojo žydą Izaaka 
> Šturmą ir jo paezia,kurie su pagel 

ba savo tarnaites prikalbinėdavo 
mergaitias, prižadėdami pasiru- 
pintie ape gera darba,arba tarnys 

. ta, arba kokiu kitokiu budu, o 
potam parduodavo in namus pa
leistuvystes.

Pas Šturmą rado daug brangiu 
daiktu ir visokiu liekanų daugy- 

tada, kada ‘bedieviaf klaidžiojai bes nelaimingu lengvatikiu mer- 
nežinodami ko laikytis. Szen- ginu.

Seimas kataliku mieste
Monachium. <

Seimas kataliku, isz priežas- ‘ 
ties dabartiniu aplinkybių turėjo ! 
labai didelia vertia, nes ant < 
to Seimo katalikai atsikėlė ir da- j 
we atsakyma ant daug klausimu. 
Seimas iszaiszkina, ko katalikai 
reikalauja, koks yra mieris visu 
iszmintingu kataliku, kurie tai 
yra svarbiausi neprieteliai katali
kystes ir visuomenes, ir kokiu 
budu privalo kariauti su tais 
neprieteliais.

Senatorius Geigera prakalboje 
iszaiszkino ženklinimą seimu ka- 
talikiszku.Potam girovas Prey.-ing 
atskaitė laiszka Szv. Tėvo Leo
no XIII, kueame yra paroditas 
mieris seimo, o ipatingai augini
mas jaunumenes ir reikalai vi- 
suomenes. Ant galo szv. Tėvas po 
to visko atsiuntė ir palaiminimu 
dėl sąnariu seimo. Po atskaitimo 
laiszko Popiežiaus ir iszsiuntimo 
telegramų pas Szv. Tęva, Cieco 
riu ir vietini valdi toj i, prezi
dentas seimo Millt/r savo prakal
boje iszaiszkino, kad mieris sei
mo yra kare su psojais ir dar
bas vardan liuosybes Bažnyczios 
ir Tėvo szvento. “Nei vieno pa
tys neužkabinam, nei su vienu ne-Į 
norim kariautie, sake Miller, bet 
nieko nebijodami turime in akis 
neprieteliams sakytie teisybių ir 
eitie teisybes keliu”. Potam arci- 
vyskupas Tamoszius isz Mona
chium, pasiuntinis Popiežiaus, Ar- 
civyskupas Schork sznekejo ape 
pasiuntinystia bažnyczios ir miery 
žmonijos. Daktaras Porsch szne
kejo apie zokonus Prūsuose. Da
bar sake, kada wisi tikėjimai tur 
viena nepreleliu, neatbūtinai rei 
kalinga yra liuosybe iszpažinimu. 
K. Huhn savo atskaitime ape kri- 
kszczionystia ir biedievystia isz- 
rode kvailystia ir paklidimus be
dievystes, kad tikėjimas žino ape 
priežasty pasaulės ir musu daly
kus, nes ta priežastis yra Dievas

Isz Wilkes Barre, Pa.
Mažai kas ikisziol buvo ir yra 

girdetie po lietuviszkus laikrasz
czius ape szio miesto lietuvius. 
Turbūt, priežasezia to yra, jog 
yVilkes Barre da nesena lietu- 
viszka kolionija ir da nedru- 
cziai susiorganizavojusi. Teisybe, 
buvvo raszyta jau seniai “Vieny
bėje L.” upe lietuviu razbainyku 
banda, susimetusia czionai ir susi- 
neszusia su kitu aplinkiniu miesr 
lėliu lietuviais razbainikais. Nors 
nesmagus ir pasibaisėtinas tai 
praneszimas, betgi tikrai ir at
virai teisybei prieszintis. negali 
mn,kadagi ir po sziai dienai da ta 
prakeiktoji banda tebegyvuoja 
ir kaip kada savvo vclniszkas už
duoties pildo.Didžiausiais palaiky
tojais ir užtarytojais tosios ban
dos yra lietuviszki žydai—tie pa- 
tys,ka Lietu voje, lyg siurbėlės siur 
bėgy valiotu viszki krauju Pir
mąją vieta tarpe ju užima žydas, 
gyvenantis ant Market ulyczios, 
kuris, pagavusrazbainikus, visa
da už juos užstato kaucija, nes 
isz pavvogtoju pinigu, arba gery
bių puse jam tenka, turbut pagal ’ 
teip suderėta kontrakta su juom.

Pirmsedžiu ar vadovu tos ban- . 
dos yra visiems gerai žinomas 
isz savo darbu žmogus, gyve
nantis ant “Black Diamond’'. 
Tuos visus pragariszkus pauk»z- 
telius, iszmetas, parkus draugijos, , 
rūpintasi jau daug kartu pagautie 
ir patupdyti in kletka, bet vis 
nenusiseka iki laikui visu suimtie 
isztikro nekurie jau insipainiojo, 
in slastus, liko suimti ir in Phila 
delphijos Peonrtentiary nugaben 
ti. Dieve duok, kad toks pat liki
mas patiktu ir kitus, o labjausei 
vadovu, mažu ir banda suirtu. 
VVisokais grasinimais iir grūmo
jimais ju geri žmones lietuviai 
yra inbauginti teip kad vvieszai 
bijo ant anų ka negero ar pikto 
iszsitart, kad paskui nakti ateja 
ju neapkrauetytu ir gyvasty nea
timtu. Wienok man rodosi, kada 
nors sulauksime tos valandos, 
kada jie už savo nedorybes ir 
piktadejystes inkliuvia, sunkiai 
ir kareziai turės mm votis. 
Todėl noreczia lietuvius brolius, 
atkeliaujenezius in Wilkes Barre 
ir nežinanezius miesto pasergėti, 
idant saugotus! ant “Depot,” kad 
nepakliutie in razbainiku nagus, 
nes jie ten eina tyczia pasitikti 
isz kitur atvažiuojaneziu žmonių, 
o paskui nusivedia kur už miesto, 
atima pinigus ar ka kitu ir palei 
dzin gryna, plika, kaip titilvika. 
Panasziu atsitikimu jau nemažai 
buvo. Teipgi negaliu neužmintie, 
jog nekurie musu broliai jieturi 
jokio supratimo ir užmanymo, 
jog ta prakeikta žvda, kuris vei
sia vagius ir razbainikus tarpe 
musu, szelpia savo skati
ku imdami pas jy isz sztoro val
gy ir kitus daiktus, norint isz sa
vo tautiecziu turim net keturis 
sztornikus. Teisybe,—už toky 
pasielgimą juos kunigas bara, 
bet ka neiszmaneliuiarbasugywu 
įėjusiam žmogui padarysi, kuriam 
nerupi neiDievožodžio,nei szVen
tos bažnyczios klausytie. Sziuom 
tarpu tegul pakaks ir to, ka pa 
piesziau, o toliau paraižysiu dau 
giau ape Wilket Bariecziu lietu
viu gyvenimą, o labjausiai apie 
Whiskey Hill (Sznapso kaina) 
»kur musu broliai riejasi terp sa- 
vias, kaip szuniaspasiutia, ir vie
nas kitam galvas bei makaulias 
stiklais skaldo, o paskui provoda 
miesi pila in kiszenius svetini- 
taueziu savo kruvinu prakaitu ir 
pūslėtomis rankomis uždirbta 
skatiką. Wietimib.

Seimas Susiwienyjhno L. 
K. Amerikoje.

Buvvo praneszta ,,Lietuvoje” 
kad seimas Susivienyjimo L. K. 
Amerikoje bus laikomas 5—6 
Lapkriczio. Dabar praneszam vi
siems s kaiti toj am s, kad seimas ta
po atidėtas ant 12 ir 13 Lapkri
czio.

Lietuvviszkas laikrasztis, iszei- 
nantit* Szenandoryl teip raszo:

ru ir uždare in lakupa, už tai, kad 
nedėlios diena,o da vidur nakties, 
rėkavo lyg laukiniai, už ka turė
jo užsimoketie po $7. Pagal musu 
nuomonia yra tai .kalte parapijos 
valdono, kad nedeiiomis szliubus 
duoda, o tie paskui pasilakta, re* 
kauja lyg beprocziai ir geda daro 
wisiems lietuviams.

VVyrai artinasi diena balsavi 
mo, dėlto raszykites wisi prie

“Delegatai susirinks isz vakaro; kliubo, nes tai yra vienu dalyku 
11 Lapkriczio, o 12 isz ryto busi^el musu labo. Shenandorietis. 
laikomos ant tos intencijos miszios 
szwentos, po kuriu prasidės ro
dos. Guodotini seimo delegatai 
atvaževia in Shenandori teiksis 
visu pirma atsilaukytie pas savo 
tautieti Kazy Radziavicziu, kuris 
turės ant tos dienos parupita dėl 
svecziu svietainia. Ten kiekvie
nas reikalaujentis kokios rodos ar 
informacijos busakvatniai užga- 
nedytas. Svietaine jo randasi 
priesz pati “Lehigh Valley De
pot” ant 121 Centre st.”

Seimas Susivienyjimo L. K. 
Amerikoje yra tai labai svarbus 
dalykas tautiszkame gyvenime 
Lietuviu, nes tai yra vienatine 
lietuviszka tautiszka organizaci
ja, kurios mieriu yra platintie ap-

Isz Mt-Carmel, Pa.
Musu mieste kaip buvo keti- 

nia statytie geležiny fabriką, tai 
jau ir stato, neužilgio bus gata
vu. Keli szimtai žmonių gaus je- 
me darbu. Yra sznekama, kad ki
tokiu in darbu nepriims kaip tik 
tuos, kurie priguli i n Unija.

“Kas pirma in maisza tas pas
kui isz maiszo”, teip tai priežodis 
sako. Teip pas mus Mt-Carmel. 
Da nesenei pribuvo in mus para
pija vargamistra p. Antanas Ka- 
maitiiirsu tuom trumpu laiku 
teip puikiai iszmokino giesm i ny
kias giedotie, kad net miela yra 
paklausytie.

Teipogi neužilgio musu parapi- 
sz vietiniu, kaip konstitucijoje yra Į joj ketina prasidetie lietu viszkas 
paraszyta, per spaudimą knygų 
ir knygeliu, per uždėjimą skaiti- 
nycziu (bibliotekų) miestuose ir 
miesteliuose, per uždėjimu lietu- 
viszku mokslaiuiu ir tt. Todėl 
privalo kodaugiausei raszytis prie 
Susivienyiimo ir privalo kad ko- 
daugiausei iszmintingu ir supran- 
taneziu dalykus, susirinktu dele
gatu.

f ai ras.
Mes Mt-Carmelio Lietuvviszka 

Unija Darbinyku atsiszaukeme 
in visas kitas tokias unijas kaipo 
Mahanojaus, Shenandorio ir kitu 
miesteliu, norėdami su jumis pa- 
sikalbetie darbinikiszkuose reika
luose^ Teiksitės atsiszauktie ir pa- 
duotie mums savvo adresus, ant 
szito: P. B. Box 588.

Isz Shenandoah, Pa.
Spaliu 28 d., Jurgis Kralikas, 

kurs 19 d. to paties men. tapo su
žeistas j>er eksplozija mainose i 
Necker Raoker, pasimirė ligonbu- 
tyje 22 Spaliu, 9 ad. vakare. Jo ’ 
kūnas tapo parvežtu per grabo- 
riu W. Menkiavicziu ir palaido
tas ant lietuvBzku kapiniu*. Sz. 
atminties J.Kralikas turejo34 m. 
amžiaus ir paliko Lietuvoje savo 
paezia naszlia su 5 mažu vaikeliu. 
Ape kitus, kurie toje pat eksplo
zijoje tapo sužeistais, da nežine 
kiek ju pasveiks ar mirs.

21 Spaliu, mainose Mape Hill, 
tapo sužeistas Antanas Bubnys, 
kurs tenai dirbo ant nakties. Kris
dami akmenai nulaužė jam koja, 
o jo dranga, anglika, užmusze ant 
vietos. Bubnys tapo nuvežtu in 
ligonbuty.

24 Spaliu teipgi mainose tapo 
sužeistas Jnozas Sabalauskas, jau
nikaitis, ir tapo nuvežtu in ligon
buty.

28 Spaliu, tose paeziose^mai- 
nose Necker Backer, 8 ad. ryto 
tapo sužeistas Povilas Paleckas, 
o mainose West Shenandoah ta 
paezia diena, Juozas Jaronimas,. 
Abudu guli ligonbutyje.

27 Spaliu, 11 ad. nakties Mar
tinas Znbaviczius, tapo užpultas 
su peiliu ir baisiai sužeistas per 
Ignotą Juodzevicziu. Kaip no 
ausies tai net iki gerkliai perreže 
jam veidą, per bisky butu ant 
vietos papjovias. Daktaras ture, 
jo susiutie devyniose vietose, už 
ka užmokėjo daktarui $9. Po va
liai lietuviai in gyvulius virsta.

20 Spaliu, tai yra nedelioje, tai
kėsi ant E. Lloyd st. arti “Elec
tric House” veselpalaike, ant ku- 

. rios pasirodė stebuklai. Widur na
kties, 11 adyna atėjo vyriausybe 
miesto, suaresztavojo net 15 vy-

Iszkilme dėl, E. V. Dėbso. •
Birmingham, Ala,, 27 d. Spa

lio.— Danesza, kad tenykszczio 
susivienyjimo darbinyku rodą, 
po vvardu “Trade Council”, susi
dedanti isz delegatu no kiekvie- 
nos unijos anoje apielinkeje, lai
ke didely susirinkimą, ir nutarė 
apvvaikszcziojimus padarytie isz- 
kilmingus tame mieste 22 d.Lap
kriczio tai yra dienoje iszleidimo 
isz kalėjimo Eugene V. Dėbso, 
prezidento gelžkeliniu Unijų ir 
vvadovvo didžiųjų straiku pereito 
meto. Kiekviena Unija bus pa- 
szaukta iszeitie ant iszkilmes vi
soje savvo galybėje. Ant tu ap- 
vvaikszcziojimu bus laikytos kal
bos kuriose parodis nedorumą 
valdžios priespudžius darbinyku, 
ir neteisingumą sudžiu ir paaisz- 
kins kokiu keliu darbinykai gali 
atjieszkotie sawo tiesas. Daug te
legramų bus nusiunstu Dobsui su 
pasveikinimais iszsigavvimo jo 
ant liuosybes.

Isz Omaha, Neb., danesza kad 
ten rengia teatre. ant kurio bus 
paroditas neteisingas nusmaugi- 
m a s didžiųjų gelžkeliniu straiku 
1894 m. su Debsu, kaipo galvva ir 
šyla slraikieriu armijos. Tas teat
ras bus algrajytas dienoje iszlei- 
dimo Dėbso isz kalejmo.

Perdaug drąsumo.
Kokis Patrick King Callahan 

isz Nevv Yorko,juu seniau du kar
tu szoko no augsztu tiltu in vvan- 
deny ir svveikas paliko. Spalio 27 
užmanė ezoktie no tilto Pough- 
keeps isz augszto 212 pėdu in 
įpia Hudson ir per ta szokima 
teip susitrenkė, kad po to gyve- 
no tiktai 5 adymas, Spalio 27 
Callahan su keletu desetku liu- 
dinyku nuėjo ant minėto tilto, o 
draugai žemai ant luotu lauke, 
idant jy nuszokusi piiimtieir isz- 
gabentieant kraszto.Callahan ir jo 
draugai buvvo tikri, kad kaip pe
reitame laike teip ir dal»r nusi
seka, vienok iszejo visai kitaip. 
Callahan szoko in vandeny apie G 
adyna ryto, o mirė 11 adyna ir 
25 minutaa priesz pietus.

Closely Bound
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Gelažinkeliai ir turtai Si
berijos.

Grlažinkelis Siberijos, kury po 
keliu metu pabaigs, turės labai 
did lia wertia. Suvienis 
kra-ztus Dideliu mariu(Spakaino 
Oceano) su krasztais Atlantiszko 
Oceanu. No kokio norint miesto 
vakarynesEuropos galima bus va
ži uotie per visa Europiszka Ma
skolija ir Azija iki miestui \Vla- 
divostok. Geležinkelis Siberijos 
bus tai ilgiausia gelažinkelis ant 
svieto.

Tasai geležinkelis turės didelia 
wertia dėl Maskolijos, nes 
galės tenai s geriau pridabotie 
tvarkos, naudotis isz prigimtu 
turtu tos dideles ir bagotos da
lies žemes ir padidintie savo spė
kas Azijoje.

Teippat tas geležinkelis tur di 
delia vertia dėl gyventoju 
visos Europos, nes milijonai žmo
nių galės tenai apsigyventie ir 
naudotis isz turtu žemes.

Siberijoje yra daug daugiau 
wietu dėl apsigyvenimu, kaip vi 
soje Europoje, arba kaip ir Su- 
vienitose ^Valstijose, o given- 
toju Siberijoje yra tiktai 1.677, 
416. Ir teip:

Apskritije Jenisseisko yra gy- 
428,515 • 
387,400 
499,800 

40,600

550,179
1,677,800

“ Irkucko
“ Zabaikallo
“ Amūro
“ Ryt. Siberijos 74,000
“ Jokucko

Isz viso ape
Isz to matom koks tai tenai yra 

tusztumas ir kokia daugybe žmo
nių galėtu tenai gy ventie, Oras 
Siberijos yra sveikas, sziaurine 
dalis yra szalta, bet apskrity j 
Siberijos geležinkelio, oras yra 
panaszus orui viduriniu Masko
lijos gubernijų ir per tai suvisu, 
yra atsakantis dėl žemdirbystes. 
Daugybe žemes yra labai vaisin
gos; ypatingai ; ietvakarine Sibe 
rija, kuri jau daugiau yra žinoma. 

. In rytus nogubernios Orenburgo 
ir Permskos guli labai vaisingos 
lygumos: Iszim, Barabin, ir Ku 
lumbin. Apemia pavietus Kurs 
gansko, Jaloturovsko, Iszimsko, 
Kainsko, Bijarsko, Tomsko ir pie
tinėje puseje vienijasi su ligų 
moms apskriczio Akmotinsko.

Lygumos tos yra tokio didu 
mo, kaip visa Praneija, o gyven
toju tenai yra 2 milionai. Todėl 
kaip bus pabaiktas geležinkelis, 
galės žmones apsigiventie ant tu 
lygumu, kur žeme yra gera, vai
singa ir lengvai yra pradetiegy- 
ventie, nes nėra giriu, o po apa
čia visur yra angliai. Isz to ga
lima suprastie, kaip ateitis Sibe
rijos yra labai didelia.

Teipogi reik ir ta atmintie, kad 
Siberijoje yra neapsakyti turtai 
žemeje. Kalnuose Uralo iriu pie
tus no Uralo gubernijose: Tom
sko, Jeniseisko, Irkucko, apskri
tis Akmolinskos ir lygumos Kirgi-

zu užlaiko labai daug geležies ir 
anglių. Druskos teippat yra labai 
daug, o i pa tingai daug wietose 
Jeniseiskos, Tabolskos, Irkuckos 
irTomskos redybos. O lygumos 

.Kirgizuyra tai tikra žeme drus- 
| kos. Daugelyje vietų randasi cin 
kas ir varis, o ipatingai apskri
tyje Amūro,Akmolinsko ir Zabai- 
kalsko. Teipogi nemažai yra mur- 
mulo ir brangiu akmenų.

Sidabro kasyklos dabar yra tik
tai Kalnuose Altajo, apskritije 
Nerczinsko ir ant lygumu Kirgi
zu. Aukso jau ir dabar nemažai 
isz Siberijos gauna Maskolija, o 
kada bus pabaiktas geležinkelis, 
tada galės padidintie kasykla ir 
apturės daug daugiau negu dabar.

Dabar Maskolija isz gabena isz 
Siberijos aukso ant metu suvir- 
szum 1858 pudu, o isz kalnu Ura
lo 594 pudu. Tai kaip matom' 
Maskolija isz Siberijos tur kas 
met po 2,402 pudu aukso, vertu- 
mo 30 milijonu rubliu.

Ir iki dabartiniam laikui Mas
kolija galėtu daug daugiau ture- 
tie naudos isz Siberijos, jeigu te
nai butu daugiau žmonių ir gele 
žinkeliu. Todėl su invedimu ge
ležinkeliu, Siberija auvisu kitaip 

Tszrodis. Milionai žmonių keliaus 
in Siberija jieszkotie uždarbiu, 
arba apsigywentie tenai. Ypacz 
galės pasinaudotie gyventojai 
Maskolijos, o jeigu bus daleista, 
tai užrubežiuiai gyventojai da 
greicziau pasinaudotu. Jeigu bu
tu daleista, tai ir dabar Anglikaj 
ir VVokiecziai tukstancziais ke
liautu in Siberija ir in kitas da
lis Maskolijos.

Da geležinkelis Siberijos ne y- 
ra pabaigtas, o jau daug žmonių 
isz viduriniu Europiszkos Masko
lijos guberniu keliauja in Siberija. 
Jau ir musu Lietuviu isz Kauno 
ir \Vilniaus redybos nemažai isz
keliavo. Daugiau žinomos parti
jos iszkeliavo isz apskriczio mie 
stelių Jeirogala, Batogala ir kitu 
Kauno pavieto. Daugiau isz tu, 
kurie iszkeliavo isz Kauno pa
vieto in Siberija, apsigyveno 
krūvoje 35 viorstus no miesto 
Tomsko ir uždėjo du nauju kaimu. 
Wiena pavadino “Nauja Jeiro
gala”, o antra “Nauja Batogala”.

Turiu cze pasakytie, kad Mas
kolija daro didelius palengvini
mus dėl keliaujencziu in Siberija 
ir norincziu tenai apsigyvenlie. 
Kožnas, kurs aptur daleidima 
valdžios ant apsigyvenimo Sibe- 
rijoje, užmoka tiktai maža daly 
paprasto užmokesnio už geležin
kely ir atvaževias ant vietos. 
Del žmogaus atvaževusio su szei 
įnynu, valdžia duoda žemes atsa- 
kancziai didumo szeiminos ir jei
gu reikalauja, ape 200 rubliu ant 
apsigy venimo. Už žemia ir duo
tus pinigus per ylgus metus kož* 
uas tur iszmoketie. Už žemia ru- 
kuoja labai mažai, nes žeme te
nai, yra da labai pigi. Kas turi 
piuigu, tai tas nuvažiavias už
perka sau szinota žemes kur jam 
tinka, o valdžia duoda žemia tik
tai tenai, kur jau dėl to tyczia yra 
paskirta ir iszmieruota, peržen- 
klinti keliai ir vietos dėl namu.

Wisi dalykai dabar Siberijoje 
yra labai pigus. Svaras geriausios 
mėsos ir tai didelėm mieste kasz 
luoja 2 kopei kas; pūdas geriau
siu kvietiniu miltu kusztuoja 15 
kapeikų. Darbinykas teippat yra 
labai pigus.

Kaip pabaigs geležinkely, gy
vuliai ir grudai bus daug bran
gesni, nes galės iszgabiantie in 
kitus Europos miestus.

Isz Melrose Park, III.
Nedelioje 3 d. Lapkriczio Dr-te 

Sz. Juozupo, Melrose Parke, III. 
laikys sawo pusmetiny susirinki
mą po nr. 25 — 16thave, puseu 
pirma adyna po pietų, ant kurio 
yra užpraszomi visi sanariai su- 
sirinktie, nes yra svarbus apro- 
davimai. Teipogi užpraszome ir 
tuos brolius lietuvius kurie norė
tu prisiraszytie prie musu Dr tęs, 
nes dabar dayra pigus instojimas.

Su guod. J. Stefankevicz prez.
N. Girdvainis sekr. i

Dorybe pailgina amžių 
žmogaus.

(Tasa)
Ar paleistuvyste yra reikalin

ga? Jau pereitam numeryje ,,Lie
tuvos” pasakėm, kad paleistu
vyste negali būtie reikalinga ir 
naudinga, nes kas yra bledingas 
neguli būtie reikalingas. Prie rei
kalingu dalyku prigul tiktai tie, 
kurie sutinka su amžinais įstatais 
Sutvertojaus. Todėl visi pasiel
gimai žmogaus, kurie yra prie 
szingi tiems įstatams, yra nereika
lingi ir bledingi.

Cze ne noriu sakytie apie to
kius, kurie savo gyvenimt^rfetur 
nei jokio rubežiaus, kurie su 
paleistuviais paleistuvauja, su 
girtuokliais girtuokliauja, duoda 
valia savo biauriems pageidi- 

. mums ir pyldo darbus blediugus 
dėl savęs ir dėl visuomenes. To
ki žmones kasa duobia dėl savias 
ir darbuojasi ant sutrumpinimo 
amžiaus savo. Toki žmenes yra 
kaipo užkrėsti kokia baisia liga, 
kokiu maru, kurio privalo kiek
viename bijotis. Toki žmones yra 
tai platintojai puvimu visuome
nes. platintojai daug nelaimiu 
bedu ir iszdilimo visuomenes, 
no veido žemes.

Cze tiktai noriu pasakytie ke
letą žodžiu dėl žmonių, norincziu 
gyventie pagal amžina istalaSut- 
vertojaus ir jieszkancziu teisy
bes.

Duodasi girdetie klausimus. Ar 
žmogus gal gy ventie nekaltybėje, 
nedasiledžiant kuniszku darbu, be 
bledes sveikatos? Atsakysime 
be jokio abejojimo, kad gal. Da 
daugiau pasakysime, kad žmogus 
per doringa gyvenimą netiktai 
nepadaro sau blędes, bet pailgina 
sau amžių, iszsisaugoja daug ne 
laimiu ir datiria daug palink
sminimu, kuriu palėistųvia inegal 
turetie.

Kasdieniniame gyvenime duo
dasi girdetie daug sznektu, sutin
ki knygas ir laikraszczius tvirti- 
nanezius, kad žmogus gyvenantis 
nekaltybėje daro sau bledia; kad 
užlaikytie nekaltybių yra negali
mas daiktas. Bet jeigu mes no 
rim teisybių pasakytie, tai turim 
pasakytie, jogei tai yra darbas ir 
samprotavimas neiszmaueliu, ar
ba žmonių, jieszkancziu laimes 
pildyme savo kuniszku pageidi
mu ir tarnaujeneziu tiems pa
geidimams. Kasdieninis patirimus 
ir persitikrinimas tikrai mokytu 
žmonių liudyja, kad dorybe vi 
suomet yra naudinga dėl visuo
menes ir dėl paties dorybes dary- 
tojaus, niekados nepadaro bledes 
dėl sveikatos, bet užlaiko svei 
kata ir pailgina amžių žmogaus.

Kaip pas mus taip ir Norvegi 
joje buvo tokiu žmonių, kurie 
kvailino žmonis tvirtindami, kad 
pilnai užlaikytie dorybių kaslink 
kuniszku darbu yra negalima* 
daiktas, o jeigu kas prinevalina 
savia doringai gyventie, tai daro 
bledia sawo sveikatai.Tadu drau
gyste “Platinimo dorybes”, su
tikdama prieszinikus, kurie ant 
pamatu augszcziuu minėtu kvui 
lu priežaseziu, atsisakinėdavo 
no doringo gyvenimo, atsiszau- 
ke prie mokycziuusiu žmonių 
Norvegijos, nes prie mokitoju 
sostapiles Norvegijos universite 
to, esanezio mieste Krystyania 
idant ant pamatu mokslo iszaisz- 
kintu ta dalyku dėl visuomenes 
ir ant pamatu mokslo pasaky
tu, ar bledinga yru dėl sveikatos 
gyvenlie doringai? Ar teisybe 
yra, kad prisilaikant no kuniszku 
darbu, žmogus tapo nesveiku?

Mokytojai Kristyanijos univer- ; 
si t e to du ve szitoky atsukimą: Ant 
užklausimo draugyste ju „Platini
mo dorybes” no 28 Grudžio 1887 
metu, daktariszkas departmentas

ape kokia liga, nei 
ape kokia norssilpny- 
bi a,ape kuria b e m e l a g y s- 
tes galima butu pasa
kytie, kad atsirado isz 
priežasties nekalty
bes, doryngo ir prjsi- 
1 a i k a n r z i o no kunisz
ku darbu gyvenime.

Pasiraszo J. Niceluys. E. Win- 
ge, Jockmann, J. Hejberg, J. 
Hjort, J. Wann. Miller, E. 
Tchonberg, Mokitojai (profesori) 
daktariszku mokslu Krystyanijos 
universiteto.

Ta pati sako profesorius Max 
Bubner (VViedniuje, žiūrėk jo 
“įstatai užlaikimo sveikatos ir 
1890 n; ”)

Buvo ir dabar yra daug pasa
kų upe ta, kad daug ligų atsiran
da isz priežasties prisiturejimo 
no kuniszku darbu ir kad buk 
tai tos ligos po apsi paezia v imu 
iszniksta. Bet tyrinėjimai mokitu 
žmoniukipatingai vieno isz mo- 
kycziausiu dabar daktaru Euro
pos Rudolfo Virchovo pertikrino, 
kad prisilaikimasno kuniszku dar
bu, netiktai nesutrauk ligas, bet 
prieszingai, pailgina amžių žmo
gaus.

Daktaras Oesterlen taip sako: 
“Per valdima savo pageidimu 
galima yra i szs i saugot i e daug ne
laimiu. Per valdima savo pagei
dimu žmogus visuomet aptur už
mokėsiu, nes nepatrotija sveika
tos, pailgina amžių ir visuomet 
tur nekalta ir špakaina suužynia. 
Bet suvaldytie savo pageidimus 
czystatoje gal gyvenlie, gal tik-j 
tai tas žmogus, kurs daboja visu 
savo pajautimu, kurs visur lai-' 
kosi rubežiaus ir daro ta, kas gal 
jy padarytie laimingu”.

Kaip namai, kuriu duris ir lan-1 
gai ne yra uždarytie, negal užlai j 
kytie szliumos, taippat žmogus,! 
kurs nedaboja savo pajautimu, 
negal būtie doringu.

Tas tiktai žmogus gal būtie do
ringu, kurs valgo ir geria tiktai 
ta ir tiek, kiek neatbūtinai yra 
reikalingu dėl už užlaikimo gy
vybes, o atsižada to viso kas yra 
nereikalingu ir bledingu.

Tas tiktai žmogus gal būtie 
dpringu, kurs skaito tiktai tokias 
knygas ir laikraszczius, kurie jam 
gal atneszti nauda, o a ta i žada 
visu knygų, laikraszcziu, zabo- 
vu, tinginystos ir visokiu kitu 
dalyku, kurie neatneszo doringos 
naudos.

(Toliau bus)

Czekai protestawoja.
Chic iszeina czekiszkas laik. 

“Sotek”, kurs labai tankei ir la
bai kvailai užpuldinėja ant ne
kuriu ypatų, o tankiausei ant ku
nigu. Keletas czekiszku kunigu 
padavė iszdaveja to laikrasz- 
czio p. Bartos Bittnerm in krimj- 
naliszaa suda už nupleszima szlo- 
ves. Kriminaliszkas sūdąs rinko 
ant teisdariu žmones, neiszpažis- 
tanczius nei jokiu tikėjimu.

Taigi czekai suszauke mass- 
mitinga (ipatingai czekai parapi
jos Sz v. Prokopo) užprotestavo-1 
jo prieszni kriminaliszka suda ir J 
prieszai iszdavėjus minėto laik- 
rat-zczio. Jeigu, sako, kunigai ir 
iszdavvejas butu vvieuo ir to pa
ežio tikėjimo tai da greicziau galė
tus butu daleistie teisdarius nepri- 
l'užy s.nczius nei jokio tikėjimo, 
o du bar, kad iszda vejas yra žmo 
gus be jokio tikėjimo, o kunigai 
katalikai ir tyczia jieszkotie teis- 
durius isz puses apkaltinto iszda- 
v ėja u s, tai yra didžiausia neteisy
be. Užtatai ant minėto mitingo 
susitarė, ka toliaus privalo dary
tis ir iszaiszkino savo paguodouia 
ir pasigailejima dėl kunigu, ku
riems nekaltai plcsze szlovia.

Wietines Žinios. I __.1 ‘i.—

— Galva miesto Sviftant žie
mos ketina atstatitie niekurios 
darbinykus, turinczius miesto 
darba.

— Isz S. Chicago tapo areszta- 
wota J. Pieruchovska užtai, kad 
būdama girta, smertinai primų 
sze savo kūdiki.

— Kas nori turetie puikia kny
geliu sapnu, tegul užsiraszo “Lie
tuva” ir užsimoka už ja isz vu r 
szaus, o gaus ta knygeliu dova-

kad tvirtinimai nekuriu žmonių, 
iszpasakoti žodžiais arba iszaisz- 
kinti rasztu, buk tai doringas gy
venimas ir cziatata (prisilaiki
mus no kuniszku darbu) yra Me
dingas sveikatai, yra melu- 
sr i n ir a s. Nežinom nei

Reikalingus VVargamistra.
Waterbury, Conn. lietuviszka 

parapija Sz. Juozu po, reikalauja 
gero vargamistros, kuris gali ge
rai lietuviszkai giedotie irgraji- 
tie ant vargonų. Tegul atsiszau 
kia per laiszka, o gaus platesny 
paaiszkinima. Para p. Komitetas.

Tegul atsiszaukia ant adreso 
sziio: M. Peža, 63 James St., 
VVaterbury, Conn.

nu.
— Žilasis žydas, pas kury lie

tuviai turi savo pinigus ant už- 
ku voiimo sudeja, bankrutija. Žmo
nes kasdien pulkais bėga pas jy 
savo pinigu praszytie, bet nei 
vienas negauna.

— Per neužsižiurejima, kad szia 
subata pripuola Užduszine diena, 
inejo nereikalingai in pereita nu
mery “Lietuvos” apgarsinimas ba
liaus L. Ažuko. Dėlto pranesza- 
me visiems, kad ta diena jokio 
baliaus neims.

— Ant kampo Clark ir 15 ui. 
vakare užpuolė lauferiai ant po
nios Romeo, gy venanezios po nr. 
200 W. Taylor, kurie teip ylgai 
smaugė, pakol pone Romeo ne- 
patrotino jausmu. Atėmė jei auk 
siny laikrodėly ir $25.

— F. W. Misza, gyvenantis 
po nr. 869 VVashtenov užsitruci- 
jo nuodais vadinamais „Acidum 
Carbolicum”. Gyveno nesutikime 
su paezia ir užtatai padare sau 

*gala.
— Spalio 24trukisgelažinkelio 

Lake Shore and Michigan South
ern isz Chicago in New York 
pribuvo per 18 adynu. Tai da 
pirmas trūkis, kurs teip greitai 
isz Chicagos atėjo in New-Yorka.

— Neužm'rszkite, kad rytoj, 
tuojaus po miszparui bažnytinėje 
saleje bus iszkilmingas apvaiksz- 
cziojimas metines szventes 
“Dr-te& S. Daukanto”. Pribukite 
visi, o iszgirsite daug naudingu 
pamokinimu dėl savęs.

— Kelpsch Noreiko & Co. 
ežioms dienoms pradėjo drukuo- 
tie didely lietuviszka katalioga 
žiedu, laikrodėliu, kompasu ir tt. 
isz kurio kiekvienas galės isz- 
sirinktie visokiu daiktu kokiu 
tik norės.

— B. Przybylskiene pada
vė in suda detektiva Eguna, 
kurs priesz kelias dienas ant 
smerties perszove jos sunu.* Su- 
džia La Buy pareikalavo $5000 
kaucijos. Sudus bus 7 Lapkriczio. 
Advokatai isz puses Przybilskio- 
nes yra paszaukti Chones ir J. 
K. Bielinskis.

— Girtuoklis William J. Bel- 
.la, kurs tankei musze savo pa-' 
ežia, petnyczioje vakare isz re
volverio perszove 
p o tam patašau szove in galva 
ir tuojaus mirė. Pati Bella gyve
na po nr. 163 Lincoln avė.

— Spalio 26 ant upes Chicago 
atsitiko ekspliozija garinio katilo 
ant garlaivio “Morford”, netoli 
17 ui. Dalis katilo iszszoko ant 
300 pėdu auksztumo ir užmusze 
J. Etikson, tarnaujenti ant gar
laivio “O. B. Green” Priegtam 
6 dikeziai sužeidė, isz ju neku- 
ne turės mirtie.

— Subatoje, 2 d. Lapkriczio, 
8 adyna vakare, saleje Pulaskio, 
800 Ashland avė. “Lietuviszkas 
Republ. Kliubas 9 wardos” lai- 
kyj ««wo metiny mitinga, ant ku
rio u kęsai 9 tos VVardos yra už- 
kviecziami pributie. Bus rinki
mas naujos administracijos ir kiti 
svarbus dalykai priesz ateinan- 
czias elekcijas. Komitetas.

— Daktaras T. Kodis, kurs 
ant seimo lenkiszko zvi^zko ta
po iszrinktu antru vice-preziden- 
tu, prižada raszytie lietuviszkus 
straipsnius in lenkiszka laikraszti 
“Zgoda” ir priguli pri Komiteto 
lenkiszko “Zvijtzko,” kurio mie- 
riu bus platinlie apszvietima terp 
Lenku. Tas pats D-ras Kodis daro 
lenkiszkus alskaitimus dėl Len
ku. O daktaras Kossakauskas, 
kurs kaip cze ant Bridgeporto 
atvažiuoja, vadina savi dideliu 
lietuviszku patrijotu, priguli net 
prie dvieju lenk szku organizaci
jų: lenkiszko “Zvijizko” ir Zjed- 
noezenia” ir nesziojaženklus orga
nizacijų.

rai gera laikrodėly, žiedą ar 
kita, isz tikru auksiniu ir sidabru 
niu daiktu, tai pirkite 
Kelpsch, Noreiko & Co. 356 W 
12th st. Chicagoje, o gausite ; 
ka teisingai, už kuria tai kompa. 
nija, kaipo tikra lietuviazka jr • 
teisinga, mes patys tikriname. 
Daugiau Chicagoje jokiu 
viszku kompanijų nėra ir 
kias kitas netikriname.

—• Nedėlios vakare, 3 
Lapkriczio, kaip tik pasibaigs ap. 
vaikszcziojiraas Dr-tes S. Dau
kanto, bus didelis mass-mitingaz 
“Lietuviszku Republik. Kliubu” 
saleje L. Ažuko, ant kurio wigį 
lietuviai yra užpraszomi pributie, 
nesszisyra paskutinis mitingai 
priesz rudeniniai elekcijas, kurios 
bus ateinancziame utarnyke 5 d. 
Lapkriczio. Su guodone

P. Jonaitis, prez. L.R.L.

— Neužmirszkite kad nedėlio
jo tuojaus po sumai bus metinis 
mitingas “Dr-tes 
kanto”, ant kurio 
instojimas. Užtai 
pfisiraszytie prie 
draugystes, tai pasiskubikit, ne« 
tuojaus instojimas bus brangesnis. 
Atminkit kad draugyste Simano 
Daukanto tuojaus praaugs visas 
kitas draugystias ir bus viena 
naudingiausia, už visas.

-— Subatoje vakare 26 Spalio 
ant kampo Robey st. ir Jackson 
boulevard liauferiai susirinko in 
suvisu tuszczia stritkary, ir pra
dėjo musztie kondukturiu ir kra
tyti jo kiszeni us.Pamatias ta darba 
liuuferiu sargas, kurs daboja re 
lias ir pagal reikalą perstumia re- 
lias, inszoko in stritkary ir isz 
visu spėkų pradėjo musztie liau- 
ferius. Liauferiai negawia nei cen
to priversti buwo begtie.

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

lietu- 
už j0.

diena

Simano Dau- 
da yra pi»us 
kurie norite 

tos garbingos

j“.

METINE SZVVENTE 
Dr-tes Simano Daukanto.

Nedelioje, 3 diena Lapkriczio, 
“Draugyste Simano Daukanto” 
apvaikszczios su didžiausia isz- 
kilmia savo antra metiniu szwen- 
tia ir po draugiai diena užgimimo 
Simano Daukanto. Apvaiksz 
cziojimas bus bažnytinėje sa
lėje. Subatoje isz vakaro sąna
riui, kurie norės galės atlikti© 
spaviedy sz. Nedelioje pusiau 
asztunta adyna ryto bus Dr-tes 
m i szio s sz., ant kuriu visi sąna
riai privalo pributie in bažnyczia. 
— Po sumai, tuojaus bus metinis 
mitingas Dr tęs, ant kurio nauja 
administracija užims savo vietas 
ir kiekvienas sąnarys gaus po 
konstitucija. O po miszparui pra
sidės ap vaikszcziojiraas. ,

Bažnytine sale bus papuoszta 
žaliais žolynais, terp kuriu rasis 
paveikslai Lietuvos didvyriu. 
Ant apvaikszcziojimo bus lietu- 
viszkos kalbos, deklemacijos ir 
giesmes su muzika.

VVisi Lietuviai ir Lietuvaites 
yra užkviecziami ant tos iszkil- 
mingos dienos pributie ir pasi- 
klausytie kalbu lietuvystes reika
luose. Pamykit kad apvaiksz- 
cziojimas bus tuojaus po miszpa
rui. Su guodone

Dr-te S. Daukanto.

Balius! Balius!
Draugyste Sz. Jurgio Chicago

je turės savo 3czia metiny ba
lių nedelioje, 10 Lapkriczio, sa
lėje 1 Pulaskio, 800 S. Ashland 
avė., arti 18 ui. Sale yra puiki, 
o prie tam grajys gera lietuvisz
ka muzika, tai kiekvienas galės 
gerai paszoktie ir gražiai pasibo- 
vitie. Jaunimo bus daugybe; o 
inženga wyro su moteria ar pana 
tiktai 25 c. Prasidės 6 adyna va
kare. Szirdingai i’žkviecziame 
visus Lietuvius ir Lietuvaitiaa 
atsilankytie.

Su guodone Komitetas. (9—11



LIETU Va.

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

Basa na vieži aus.
—o—
(Tasa.)

Pasakojant ape Lietuviu 
nei jokiu budu ne gali užtyletie ■ 
ape senovei su Kryžiokais kariu 
ipatybias ir ju asztruma. Žinoma, 
jog Kryžoku draugystei Palesty- 
noj’ antsiradant, jie ins žadėjo 
su netikinezeis kariautiė; ateida
mi paskiaus iii Kelmijos žemia 
(1228 mete) ir in Prusus, jie ta 
paty insižadejima irezionai su sa
vim atsigabeno, ir vėl taip pri- 
gulincziai pildė, jog per kokes 
penkesdeszimtis metu didesniu 
pusta Lietuviu Prūsuose iszga- 
labijo, o gvvais likusius sunkiau- 
sei savo varguviai pavede. Cze 
reikes nors trumpai paminetie, 
jog tuomet praboeziai musu, pa- 
gonais da būdami, toki buvo 
žmones, ape kuriuos vienas dwi- 
liktojo szimtmeczio raszejas 
(Helmoldas) yra isztarias: “Dau
gel galima butu pagirtinu daiktu 
ape szitos gimines (Lietuviu) pa- 
proezius sakytie, jei tiktai ji tu
rėtu wien tikybia Kristaus, ku
rio apsakytojusjjy persekinejo....” 
Kaip kožna gimine, prisiriszus 
drūtai prie savo ypatingostikybes 
kuri, pagal jos nuomonių yra ge
riausia, iszganytingiausia bei nau
dingiausia, teip liginai ir prose
niai musu tvirtai ir stiprei laikė
si prie]tu tikėjimu, kuriuos no 
savo garbingu seneliu huvoap 
tureja. Kryžiokai wel, pyldida- 
mi valia popiežių Romos tos ga
dynes, kurs'norejo, idant szviesa 
krikszczioniszkos tikybes ir Lie
tuva apszviestu, gerai, regis nu 
mane ir žinojo, jog kardu bei ug
nimi negalimas daiktas nauja ti
kybia iszplatinti. Ale jie ir tai 
numanė, jog i«znaikinus ir iszgal- 
vos Lietuva, labai butu smagu 
ant jos vietos invaisinti kita tau
ta; ir kokia jie intaise puikia 
karalystia.

Žinome, jog Kryžioku draugys
te karei viszka uždėta tapė var
da panos Marijos, ir Kryžiokai 
visuomet szita varda aukszcziau- 
sioje garbėje laikydami, didžau- 
sias dėl jo aukas isz Lietuviu ku- 
nu bei Kraujo darydavo. Tuomet, 
matai Kryžiokai, insteigtojai mu
su laiko Prusu stipriosios kara
lystes, da katalikais buvo, kai
po tikri katalikai szvensdavo kas 
inets su didelia iszkilme visas 
paženklintas vardui Marijos 
szventes. Ant visu szitu szven- 
cziu pas Kryžiokus visuomet di
deles minios visokiu augsztu 
svecziu — kareiviu isz visos Eu
ropos apsilankydavo, kuriuos jie 
iszsivesdavo drauge in Lietuva, 
idant su tu atejunu pagalba per tas 
szventas dienas konosmarkiausei 
Lietuvius sumusztie, o vis “ant 
garbes p. Marijos juju draugys
tes užtarytojos, ir dėl pagarbini
mo vardo Wjeszpaties”, kaip pa
tys Kryžiokį giresi. Kataliku 
brtznyczioje, 'kaip žinoma, di- 
džiasios vardan Marijos szventes 
pripuola: 8 Rugsėjo — jos užgi
mimo, 8 Gruodžio nekalto pra
sidėjimo p. Marijos. Ant szitu 
tad dvieju szveneziu dideles ke 
liones (vokiszkai “reizus”)in Lie
tuva atliktie Kryžiokai buvo in- 
meoda. Per szitas szventes ne tik O
jie musu žmones daugiausei isz- 
musziuedavo, bet daugel rupin 
davusi sudegint tame rudens 
laike jau suvalytus ir suvežtus 
javus, idant likusiejie musu pro
seniai ateisenti meta turėtu bada 
kentetie. Tankei ant meto da ir 
treczia kelionia didelia in Lietu
va užsiimdavo pradžioje vase- 
rio, ape diena paezisjimo p. Ma
rijos, ir szitos keliones laike isz- 
naikindavo wis-us tuos javus, 
kurie buvo ant sekios ateisen- 
cziam metui užsilikia. Mažesniu 
kelionių atlikdavo, pagal Kry
žioku raszeju’ liud'jima, po de- 
szimts, penkiolika ir daugiau per

įdegindavo visame paviete, kury 
aplankytie teko. Senovės apra- 

’: szimuose kryžiokiszkuju kelionių 
po Lietuva, kone ant kiekvieno 
lukszto ju metraszcziu yra pami
nėta, jog tokiam paviete sude
ginta tapo tiek ir tiek bandos. 
Kaip daug jau ir senovės gady
nėje Lietuvoje buvo auginama ir 

j prilaikoma visokiu naminiu gy
vuliu, isz to suprantame, jog 
1337 mete viename notoli Kau
no paviete Kryžiokai sustveria ir 
iszsigabiania su savimi in asztuo- 
nis szimtus arkliu; galvijus — 
kapomis, o avis — tukstancziais 
isz Lietuvos iszgabendavo!

Neturite užmirsztie, jog kas 
mets tokius grobius Kryžiukai 
musu žemeje grėbė! Gyventoju 
jau ir tuomet musu žeme turėjus 
apszcziai, jog vienoj Darsunisz- 
kiu aprubeje 1380 mete per ke- 
las dienas daugiau per 4000 Lie
tuviu pateko in Kryžoku rankas 
ir tapo in vokiszkaja Prūsuose 
vergu via iszgabeuti.... O kas 
galės suskaitytie, kiek buvo už- 
muszta ir isznaikinta musu pro
seniu per visas tas keliones po 
kelis syk ant metu ir per tiek 
daug metu atliekamas.... Šal
tose kelionėse Kryžiokai po mė
nesy ir daugia Lietuvoje užtruk 
dawo, valkiodamiesi isz vietos 
in vieta, pakelui pleszdami, de
gindami ir naikindami. Gaujos 
Kryžioku kartkareziais neinma- 
nomai dideles būdavusios: po 
10, 20—30 tukstaneziu stipriu 
szarvuotu vyru kareiviu su pa- 
gialbinikais ir svecziais, isz vi
sos kone Europos susirinkusiais. 
Galima numanytie, jog musu pro
seniams sunku buvo szitoms ka
reiviu minioms prieszytis, ir jos 
Lietuvoj baugingai smarkavo py
lis musu inimdamos ir viską 
naikindamos.

Kokia meile azirdyse Kryžio
ku dege, kuomet jie musu ne
laimingus prosenius kardu bei 
ugnimi krikszczionystia verte mes 
aiszkiai ir geriausei suprastie ir 
numanytie galėsimo isz žemiau 
primegstu keliu apipasakojimu 
paties Kryžioko. Wigando, ku 
riam teko ne syk Lietuva ap
lankytie ir matytie kitu Kryžioku 
veikalus. Cze tiktai reikes pami
netie, jog VVigando Kronikpj(no 
1293 iki 1394meto) ant kiekvieno 
akszto randame tokius apipa- 

sakojimus.
Dabar insitemykite! 1331 m. 

Kryžiokai turėjo viena su Lie
tuviais karionia, kuri jiems ne
pasisekus, nes daugel Kryžoku 
pražuvo. “Kovai pasibaigus jos 
vieta apžiūrėdamas komendutorius 
Kelmijos, O. Liuterberg, at
siliepiąs, idant kiekvienas, kur
sai draugystia Kryžioku milins, 
pagieža užsidektu, ir ingraudi- 
nias, idant nei vienam pagonui 
(Lietuviui) nepraleistu, bet vi 
sus užmusztu....” ,,1338 mete, 
dienoj in dangų ėmimo p. Mari
jos (15 Rugpjuczio), Kryžioku 
marszalkas Henrikas 
kovoje Galekaukiu 
(Žemaitijoje) in 1220 pagoniu 
Lietuviu iszmusze....” Kita syk 
užmuszta tapo daugiau per 120U0 
pagoniu, “kuomet jie malones 
no magistro (Kryžioku vyriau
siojo) melde.. •“1352 m. bro
lis Schindekopf pas Kurszo mares 
sugrėbė 45 vyrus, neskaitant 
tu, kuriuos liepe užmusztie ir 
prigirdintie...Žiema 1361 m. 
“brolis Henr. Schieningendu syk 
iszejas isz Ragainės, su pagonais 
neprieteliszkai pasielgė, naikinda
mas juos kardu, ugnimi ir pleazi- 
mais, ir kryksztaudamas (su tri- 
jumpu) namo linksmai sugryžo, 
didia daugybia Lietuviu nužudi- 

i nias ...” 1363 m. magistras
Wenrikas su daugybia Kryžioku 
ir kitu svecziu, inemes ir sudegl- 
i ias Basinos pyly, apgulė Welio-

meta, o kiekvienoje kelionėje nei nes (Weluonos) pyly ir ja in ket- 
wien naikino gyventojus Lietu-įvirta diena suardė ir iszgriove. 
vos, viriszkius iszmuszdami, o 
moteres ir mažus vaikus su sa
vim isz Lietuvos iszsigabenda- 
mi, bet ir visus kaimus, javus 
ant lauko ir l*t. — in plentą su-

i Tos pylies perdetini s, varda Ga- 
sztutis, iszsigandias meldžia susi- 
kalbetie su magistru, o marszal- 
kas Hennig S'hindekopf svei
kindamas jy pratarė: “Nenoriu 
idant tu mania už tai kaltintume, 
jog einant, užmusztas tapsi,” ir 
užmusztas tapo drauge su daugy
bių pagonu. Sugauta buvo da in 
500 pagoniu ; penkta diena grįžta 
kareiviai namo, kiekviena su
guldami in kalėjimą gabena ir 
visus užmuszu....” Toliau Wi- 
gandas pasakoja, jog viena karta 
Kryžiokai in “devinta diena atei
na in ta vieta, kur buwo savo 
maistu palikių, o Wioszpatis Die 
vas apdovanoja juos visokerio
pu grobiu, sugautais vyrais, mo
terimis ir tt. Nei numanytie ne
galima, kiek buvo užmusztu; pū
tis wel (Kryžiokai) sveiki namo 
gryžta vesdamies drauge Lietu
vius ir Gudus sugautus,...” 
“Tuo paežiu metu (1377), kuo
met marszalkas (Hennig von 
Schindekopf) buvo žemeje pago
nu, nekurie pateikunai ir latrai, 
upe tai dužiuoju .degina arkliu 
sziena ir linksmi gryžta i n Pru
sus vezdamies drauge Gudus ir 
pngonius. Tam paežiam mete, 
dienoj užgimimo p. Marijos, ma
gistras VVinrikas ir perdetiniai su 
dideliu kareiviu gauja atėjo pas 
VVieliones pyly, ka užmatia, py
lies bajorai ir kiti iszsigando ir 
patis pyly su visu labu sudegino, 
o magistras su karužėmis sawo 
nuėjo iki naujojo Kauno ir tenai 
stovėjo 6 dienas ir ugnia iszczu- 
dyjo Eirogales aprubia ir kitus 
pavietus, Paskiau magistrus pe
rėjo drauge su saviszkiais per di
delius tyrimus pagiiyje, o perei
damas skersai ir iszilgai daugy
bių pagonu užmusze ir in kaliny 
sp^fvere moteriszkiasir vyrus.... 
N^poilgo wel renge nauja kelio- 
nįjd (reizan). Magistras pawede 
ja atliktie marszalkui (Hennig 
von Schindekopf) ir kitiems vi 
resniems, kurie isz ežios puses Ne
muno Lietuvos žemia pustijo ir 
daugel užmusze; apgulė naujajy 
Kauna, o VVieszpats Dievas su
teikė jam iszminty, idant jis nu- 
plukdintu (valtims) savo karei
vius ir prie kitos pylies ant upes 
Nevežos kranto; ineidami in szi- 
ta pavietu pagonius isznuikino.

(Toliau bus.)

PAJ1ESZK0JIMAI.
Pajicszkau savo brolio Muteu- 

szo Juronio, paeinanezio isz kai
mo Kampiniu, gmino Wėi veriu, 
redybos Suvolku. Jau 15 melu 
kaip gyvena Amerikoje. Kas 
ape jy žinotumėt meldžiu danesz- 
tie ant adreso szito:

VVincas Jūron i s,
769 N. Montello str., Brockton,

Mass.

Dusemer 
laukuose

Pajieszkau savo brolio Antano 
Urbanavicziaus, paeinanezio isz 
kaimo Grigalunu, gmino Gudeliu 
red. Suvolku.' 4 melai kaip A- 
merikoje. Kas ape jy žinotumėt 
meldžiu danesztie ant szio ad 
reso:

Juozas Petruszkeviczius, 
769 N. Moutello str., Brockton

Mase.
————— ,

Pajieszkau Juozupo Wevon- 
dauskio, paeinanezio isz sodžiaus 
Ubelines Unikiu; paskutinėm c 
laike gyveno jisai Chicagoje. Jei
gu kas ape jy žinote, teiksitės 
danesztie, nes turiu labai svarbia 
žinia dėl jo. Mano dresas:

J. W. Gagznos
Hesperia, Cal. (16—11)

Pajieszkau savo draugu An
tano Sunelaiczio ir Juozapo Ste- 
nekos, abudu isz Suvolku red. 
A. Sunelaitis isz parapijos Grisz 
kabudiio, kaimo Barzdų, o J. 
Steneka parap. Pilviszkiu, kaimo 
Pupuju, jeigu kas žino ape juos, 
arba jie palis nuoszidžiai praszau 
duotie žinia ant adreso tokio:

B. Jusaitis 369 Broad str.
Bridgeport, Conn.

Žinios wisokio; namelio. Kun. Juvinalis užmanė 
pastatytie nors maža bažnytelia, 
bet turėdamas toky maža skaitliu 
ir tai hieduu parapijonu, prade 
jo po kilus miestus ir miestelius 
rinktie pinigus am pastatymo 
bažnyczios vieste Petrazavodzke.

t Žeme j c Kynu kasdien lauk 
pjovynes krikszczioniu. Kynai 
yra baisei inirszia prieszai žmo
nis pribuvusius isz Europos. Tve
riasi daug pa-laptingu draugys- 
cziu su tuo mieriu, kad žudytie 
pribuvusius isz Europos, o ypacz 
krikszczionius.

t Maskolija iszsiunte tris ko
misijas in Mundžiurija, kuri iki 
dabartiniam laikui prigulėjo Ky
liams. Mieriu komisijos yra ap- 
žiuretie ir apraszytic vietas per 
kurias bus daromi geležinkeliai. 
Gelažh|keliai bus daromi no Ner- 
czinsko iki Port Artur.

t Spalio 30 atėjo telegramas 
isz Armėnijos, kad Armėnijoje 
prasideda tikras maisztas. Kas 
tiktai tur sveikas rankas ir kojas 
ir sziokia tokia szaudyktia, tai jau 
tuojaus ir stoja prieszai Turką. 
VVietoms jau pradeda rinkties po 
keletą szimtu ir daugiau.

t Francuziszkas garlaivis 
“Canton” sugrižo isz salos Mada
gaskaro in Algiriu. Tas garlai
vis veže keletą szimtu serga n- 
cziu kareiviu. In Algiriu atve
žė tiktai ape du szimtu givu, o 
kitua visus, kurie kęlioneje mi
rė, palaidojo mariu vandenije.

t Prusu laikraszcziai labai yra 
nekantanti, kad Maskolija didelia 
inlekmia turi Kynuose ir labai 
daug gavo no valdžios Kynu 
ant naudos savo. Todėl rodija 
Prūsams, kad ir Prusai užimtu 
sau kokia nors daly, arba kad 
<a nors tokio padarytu, kad ga- 
etu pasinaudotie.

t Pavasary ateinaneziu metu, 
jrades darytie gelažinkely no 
miesto Grodno iki miestui Au- 
gustavui Suvolku red. Teippat 
darys gelažinkely no miesto Kau
no iki miestui Bialystok ir gele
žinkely no Uranu pailgins iki 
miestui Suvalkų.

kartu
vis

neto- 
tapo

t Buvusi karalienių Salų Ka
vai, Liliuokalani ketina apsigi- 
ventie Austrijoje.

t Isz Petersburgo danesza, kad 
ministeris Durnov ketina atsi- 
žodetie savo urėdą.

t Iszpanai ant trumpo laiko, 
pakol laikas lietaus nenustos, nu
stojo kariautiė su Kubiecziais.

t Mieste Delta sudege namai 
auksztesnes mokslaines. Isz žmo
nių 15 paliko dikeziai sužeistu.

j Spalio 29 St. Louis, Mo. su 
sidauže du trukiai Mississippi & 
Pacific. Isz važiuojeneziu keletas 
tapo užmusztu ir daug sužeistu.

t Kynai ir pradeda judintis da- 
likuose mokslo. Mieste Tientsine 
ketina pastatytie universitetą, o 
po kitas vietas daug gimnazijų.

| Daeina žinios isz salos Kuba, 
kad tenai Iszpknai baisiausiu bu- 
dužudo paimtus in nevalia Ku- 
bieczius. Ypacz tuos, kurie ka
riavo už liuosybia.

j Spalio 29 Philadelįhia, Pa., 
prasidėjo pro va garsiožmogžudzio 
Holmeso, kurs jau daug 
buvo apskunstas, liet 
įsisukdavo ranku teisybes.

t Nigeris Henry Hillard, 
ii Tyler, Tex., Spalio 29 
gyvas sudegintas. Užtatai, kad ; 
baisiausiu budu nužudė paezia 
farmerio L. Bell’a. i

t Sultana Turkijos ketina už- 
musztie. Konstantinopolije daug t 
yra aresztavotu, o kaip nekurie i 
laikraszcziai danesza nemažai yia i 
nužudytu už maiszta priesz Sul- i 
tana.

t Kynai, nors su dideliu vargu 
sutiko su Japonais. Kynai priža
dėjo Japonams užmoketie 120 
milidnu dolieriu, idant tiktai ap
leistu sala Liao Tung.

— Kokis Antanas CeklarskipK 
gyvenantis 10 W. 16 ui. eida
mas per geležinkely ant Jeffer- ' 
son ui. papuolė po trukiu, kurs 
nupjovė jam koja ir ranka.

t Užveizdetojai pacztos mieste 
Sarignano Italijoje su dinamitu 
namus pacztos iszkele in padan- 
gias. Ta padare su tuo mieriu 1 
kad užsleptie savo wagystias.

t Ant gelažinkelio Baltirnore 
and Potomoc netoli dipo Bovic, 
susidaužė du trukiai ir per tai 
daug žmonių sužeidė, o du ant 
smerties užmusze.

t Tapo apgarsintas prisakimas 
caro Maskolijos, no 1896 metu su- 
tvertie Kauno tvir pyleje per- 
žauklinta daly inžinierių ir atsa- 
kaneziai mokytu kareiviu dėl 
lekiojimo po orą.

t Apskritije Seymour ir Nev 
London, Wis. dega miszkai ir 
iszdžiuvusios pelkes. Farmeriai 
labai bijo, kad ugnis da daugiau 
neprasiplatintu, nes jau ir teip 
kalėtas farmersku gyvenimu su 
dege.

| Nevport, Pa. keletą dienu 
atgal, nukrito no relių trūkis ir 
per tai susidaužė. Maszinistas ir 
jo pagelbinykas tapo ant vietos 
užinuszti, o 12 isz pasažieriu 
tapo sužeistu.

j Maskolija nori užimtie Korė
ja. Kaip danesza paskutiniai te
legramai, Maskolija nusiuntė te
nai keletą kareiviszku garlaiviu, 
Japonija teippat. Jeigu su geru
mu nesutiks tai prasidės kare 
terp Maskolijos ir Japonijos.

t Bninyczia katalikiszlca mies
te Petrozavodzke bus greitai 
pradėta statytie per storonia kun. 
Juvinalio. VVisoje Oloneckoje red. 
yra ape 500 kataliku. Klebonu tu 
visu kataliku, iszbarstitu po vi
sas dalis gubernijos, yra guod. 
kuo. Juvinalis. Wieta dėl gy
venimo kunigui yra paskyrta 
mieste Petrozavodzke. Iki dabar
tiniam laikui mieste Petrą žavini- 
ske buvo tiktai viena maža kop- 

’ lilele, arba kamliaris paprasto 

t Garlaivis Orizoba, kuris isz 
Salų Havai atėjo in Nev Yorka 
danesza, kad mate ant mariu de
ganti amerikoniszka garlaivy 
“City of St. Augustine”. Garlai
vis “Orizobo” prisiartinias prie 
deganczio garlaivio persitikrino, < 
kad jau tenai žmonių nebuvo. ' 
Tur būt kitas koks nors garlaivis 
paėmė žmonis.

t Szy rudeny bus Petersburge 
susirinkimas mokintu žmonių, o 
ypacz sifilidologu (daktaru, kurie 
specijaliszkai iszsimokino gydimą 
Kiauru ligų)* Ant susirinkimo 
bus apsvarstomi ineszimai, kuriu 
mieriu yra isznaikintie biaurias 
ligas, kurios tukstanczius padaro 
nelaimingais ir tukstancziais nu
varo priesz laika in graba.

Į Ant naujo tapo pastatytas pa
minklas Mickevicziui mieste Tar- 
nopol. Paminklas yra padarytas 
labai puikei ir isz brangio akme
nio. Pamatus yra 3 mastu augsz- 
czio, opatsiszreiszkimasMickevi- 
cziaus 2 j masto. Ypata reiszken- 
li Mickevicziu yra stovinti, vie- 
noje rankoje laikanti sulenktus 
popierius, o antra ranka padėta 
ant krutinės.

t Kaip rodos vienybe Prusu, 
Italijos ir Austrijos in niekus 
pavirs. Kanclerius Italijos Crispi, 
sawo kalboje priesz kareivius 
it-zreiszkia teip: Ne asz susivie
nijau su Austrija ir nebuczia su
sivienijąs, jeigu tada asz buczia 
kancleriu. Kas link Austrijos tai 
mes Austrija teip milim dabar, 
kaip ir priesz 30 metu. (Tada ka
riavo su Austrijokąis).

| Kauno red. Aukmenes par. 
bajoras Montvillo su 15 wyru 
(jo darbinyku ir kaiminu ukiny- 
ku) papuolė po krimiualiszku su- 
du ui nužudima arklinio vagio 
Jankausko. Kaip pasibaiks su

► Montwilla tai da nežinia, nes jis

nenori pasiduotie prisudimui Wil- 
niaus apskritinio sūdo ir padavė 
in senata. O isz žmonių, VVilniaus 
apskritinis sūdąs, vienus iszleido, 
o Koczku ir Stonkų prisudijo in 
sunkius darbus in Siberija ant 6 
metu, o Semsi, Dąukszi ir Laba- 
nauski ant 4 metu.

t Spalio 29 Londine aut ul»- 
czios Nev Church ekspliodavoju 
gazas. Namus, kur tas atsitiko su
draskė ant szmotuku tr pagadino 
keletą kitu arcziau stowincziu 
namu. Kada atsitiko eksplozija 
kartu užsidegė namas. Ugny grei
tai užgesino, bet eksplozija buwo 
priežastis smerties keleto žmonių. 
Kiek yra užmusztu ir sužeistu da 
tikrai nežino.

t Anglijoje pradėjo rinktie pi
nigus dėl Armėnu, aprobavotu 
no Turku ir kentancziu bada ir 
szalty. Pasi antinis anglijąs, gy
venantis Konstantinopolije at
siuntė in Anglija žinia, kad rei
kalingi yra 40,000 dolieriu, idant 
>er žiema užlaikytie no bado 
niekuriuos nuskriaustus Armėnus 
ir neturinczius isz ko gyventie. 
Londine susitvėrė komitetas, 
iurs ketiha surinktie tuos 40,000 
ir nusiustie Armėnams.Isz proto iszejo.

Jau skaitytojai daug girdėjo 
ape kunigus, kurie atsiskyrė no 
bažnyczios katalikiszkos ir pradė
jo tvertie naujas parapijas va
dinant anas “Neprigulmingoms 
bažnyczioms”. Nereik cze sakytis 
ape juokingumą to vardo, nes 
kožnas biski turintis protą žino, 
kad tai yra kvailinimas žmonių. 
Ar no vieno, ar no kito vis yra 
prigulmiuga, o koks cze skyrius 

sdel žmonių? Wis kasztuoja. Ar 
* užtai kimas kunigo kataliko ir e- 
sąnezio vienybėje su Popiežium, 
ar atskalūnoesanezio atsiskyrusio 
no Popiežiaus, o kartu no baž
nyczios katalikiszkos. Tokiu eks- 
kunigiu (atskalunu) yra jau kele
tas Amerikoje, toki atskalūnai 
jau ne yra katalikais, ape ka kož
nas žino isz apgarsinimu no vys
kupu ekskomunikos, tai yra at- 
skirimo isz skaitliaus kataliku. 
K»ida žmogus, arba kunigas, arba 
vyskupas savo darbais atsiskyria 
nobažnyczios katalikiszkos ir tan- 
kei isz kokios nors priežasties 
(tankiasei dėl biznio) neprieipa- 
žista priesz visuomenia, kad jis 
jau ne yra kataliku, tada bažny- 
czia katalikiszka ragina jy prie 
pakulos, o kada neklauso, apgar
sina dėl visuomenes kad tas ir 
tas jau ne yra kataliku, ir kad 
ne esą kataliku ne gal pildytie 
reikalu kunigo, arba vyskupo ka- 
talikiszko. Tas tad apgarsinimas 
dėl visuomenes ape atskirima 
ka nors no bažnyczios paprastai 
vadina “ekskomunika”. Tokiu 
atskirtu no bažnyczios, buvusiu 
kunigu yra keletas, jie visi, idant 
žmones ju nepamestu, neprisipa
žįsta, kad jie jau ne yra katalikai 
ir kaipo nekatalikai netur tiesos 
laikytie miszias, klausytie spa- 
viednes ir t. 1. Bet to mažai, tie 
atskalūnai isztikro isz proto isz- 
eja. Pereita nedelia Buffalioje 
laike savo susirinkimą, kaip jie 
pavadina “seimą” ir ekskomuni- 
kavojo katalikus vyskupus, ku
nigus, redaktorius irt. t.

Arneteisybe, kadisz proto isze
jo? ekskumunikavoja (atskiria) 
no savęs katalikus vyskupus, 
kunigus, redaktorius ir t. t., kurie 
niekados prie ju nenorėjo prigule- 
tie ir dabar nenori. Tai iszeina 
lygiai kaip ta pasaka, kuri teip 
skamba: Papuola Jurgis už ber
ną pas Antana. Antanas liubida- 
wo tvarka ir nore turėjo savo 
silpnybes, vienok giveno pride
rančiai. O Jurgis visus bjaurino 
ir per ta geda buvo dėl visos 
szeiminos Antano. Antanas lan
kei sznekedavo Jurgiui, idant jis 
pasitaisytu, bet Jurgis nenorėjo 
nei pasitaisytie, nei Antano klau
sytie, todėl iszejo no Antano ir 
pradėjo kaltintie szeimina An
tano prie savias, o susitikias su 
antru tokiu kaip pats, susitarė 
apgarsintie svietui, kad jie tokius 
žmonis kaip Antanas atskiria no 

t savo garbes vertos visuomenes, 
i Chicagietis.



LIETUVA.

Isz Chicago s
Žmones pradeda prapultie.
Charles Kostling, gyvenantis 

817, ' 18th str.- Spalio 22 iszejo 
jis in miestą ir iki dabartiniam 
laikui nesugrįžo. Jis turėjo prie 
sawes pinigu, todėl dasimislija, 
kad jam galėjo atsitiktie nelai
me.

Petnicioje vakare 17 metu 01- 
ga Poldonc, gyvenanti «*u tė
vais 4738 Paulina str., iszeja pa- 
vaikszcziotie su Henriku Froteru 
ir no to laiko daugiau nepasiro
dė. Tėvai atsiszauke in polieja ir 
palicija ju jieszko.

Teippat no petniezios prapuolė 
15 metu Ona Hochstralfer. Moti
na iszsiunte ja in aptieka ir dau 

g-iau nesugryžo. Dasimislija, kad 
pakliuvo in rankas nedoriu pikta- 
deju.

Lizdas vagiu.
Netoli 24 ir Aimour, policmo- 

/nas John Connely atrado paslap
tini kambary, kur gyvena penki 

: jauni vaikinui, kurie idant neuž- 
temitu ju darbu, apsigiįveno pas
laptingame kambarįje ir kaipo 

- iiauferiai gyveno isz vagystes.
Policija rado tenai duug revolve
riu, peiliu, szaudykliu ir daug 
visokiu dalyku, atsakaneziu dei 
vagystes, žmogžudystes ir kitu 
reikalu lauferiszko gyvenimo.

Palicmonai atwede anuos pas 
gūdžia Hali, kurs pasakius jiems 
žodžius papeikimo, visus iszlai- 
do.

Meilingai priėmė svveczius.
Kokis Jonas Smeilis su 8awo 

paezia Marijona pereita nedelia 
vakare nuėjo aplankytie savo 
pažistamus S., gyvenanezius ant 
35 Fay st. Sveczius priėmė labai 
meilingai, bet p*o tam sveczius 
apdaužė gerai, atome no svecziu 
$6>30 pinigu, tiek tiktai prie sa- 
wias jie turėjo ir sawo siveczius 

1 is^mete per duris. Marijona, kuri 
tur supjaustita peiliu galva ir 
sprandu,tapo nuvežta in ligonbu- 
ty, o Jonas Smeilis, kurs tiktai 
tur kiaura galva ir viena pame- 
linavusia aki, pasiliko namie. Tie 
kurie apvogė ir primusze, tapo 
aresztavoti.
Pajieszkojimai piktadeju.

Sąnaris Dr-tes US. Dauk.”, Jo
nas Szedbaras, danesza, kad 1 
diena Spaliu ape 3 ad. po pietų, 
kokis Kazimieras Szimaitis, bu- 
wias sykiu su juom ant burdo pas 
Juozapa Blauža, po nr. 641 S. 
Canal str., Chicagoje, pavogė no 
jo 76 dolieriuS' pinigais ir auksi- 
ny laikrodėly 78 dolieriu verta 
ir pats pranyko be pedsakio. 
Delio brolis Szedbaras praszo vi
su Lietuviu, jeigu kur jis pasi
suks, danesztie ape ta vagy, ar
ba paduotie policijai, o gaus už 
tai gera nagrada.— Laikrodėlio 
viduriai buwo su paraszu “Co- 
lumbia”; ant to laikrodėlio buwo 
iszdirbtos wokiszkos literos—ant 
wirszutinio lukszto litera “B”, 
ant užpakalines puses ant viduri- 
niolukszto literos “J” ir “Sz.M— 
Wagis K. Szimaitis yra mažo au
gimo, juodais plakais, visas 
juodbruvis ir rauplėtas, ženklai 
ant burnos mann, viena ranka 
no virszaus su baltoms plet 
moms (nudeginta no parako 
anglekasyklose); ūsai reti ir wie 
nas ūsas didesnis. Jis paeina isz 
Kauno rep., Sziauliu palieto, 
Žigares parapijos. Wieni metai ir 
8 nfienesei Amcrike.

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

Katalogas knygų.
Knygom maldų.

Altorius arb* Szaiunis dangiszku 
•Karbu.puikiausiuos apdurutMų »»u sula 
brineis tr kitokeis križ-is. iszaodyto bal- 
cziauseisKauielejs,visaip z*latiu»s. 3,.n0 ir ai iv 

Aukso Altorius arba Szaiunis dangiszku 
akurbu.apdaryta tirtitoi tkuroj^, zalaty- 
tais kmszuis, druczjai apkaustyto ir su 
kabėmis “ “ *

Apdaryta szagriue “
balsas liatan .eies didžiau.-es ir puikiaaieįue 

apdare, b.icziauseis kauleleis 
iszaukiuotois kryžets po ą3-(-

Baisas Balandėles arba Mažas Szaltinelis 
Balsu Balandėlės Krisztulinis 
Balsas Baltiudele* szagntie 
halsas Balandėlei su Offic(um Parwum 
Garbe Dievui aut auksztybes, skaroje, ap 

kaustyta ir su kabe 
Iszgaiiiugi dūmojimai ape sopu lūs *zw. 

Marijos Panos 
Meuo/sz*. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altoriui 
Ražanczius amžinas 
Paiauczius ir draugyste 
Ražanežus amžinas ir su stacijoms 
Staugsmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv. Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litorom* “
Senas ir naujas Aukso Altorius, skaroje apkau

stytos Ir su kebe “ (1-80
8zlowin:mas *zv. Panos Marijos per roena- 

slus Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 20c.
Tajemnyezios Gyvojo Ražaucziaus 
150 psalmu Dowido kara'.iau* ant paveikslo 

kanticzku „ ..
Kanticzkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Bvasiszkos.
Brostvos •* 
Draugija dėl dusziu 
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkis*- 

ka aut kožuos nedelos irszventes 
Flioteaarba kelas in maldinga giveultua 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo " 
Gydyklos u<> imimės smerties 
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokona.i s*. 

Franciszkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo 
Gyvenimas szvvento Benedikto 
Gyvenimas Szvrncz. Marijos Palios ,, 
Gyvenimą wisu Szventu ant i dinos dieno* 

4 dideles knvgos. Kožna po 
istorHn Kataliku Bažni 
.-terija seno i------ ------------
U .'n.a seno įstatinio no pi 

pa-HUtcs iki užgimimo Kristuso 
Istori, i szventa seno ir naujo įstatymo 

šutve.*.tno svieto iki smerti Kristuso 
Kas yra grHkas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip *pspakajitie sumianija 
Kauczia viestpalies Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietuwiszk>s miszios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Moksta* kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu -veneziu 

ir didžiosios nedelos ,,
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos 
Prisigatavojimasant smerezio u 
Raktos in dangų “
Trumpos Katekizmo* pagal kunigą Pila- 

kauskio “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimto i*a 

knygų kuu. K. Antonevlcziaus. 
Vadovas in dangų V 
Vartai dangau* “ 
Vadovas apiankaueziu kanezio* Wle*zpatie* 
Jezuso Kristuso “ 15
Kasdienines Maldos “ 5c

Knygos mokslynzkos.
AKYW1 APS1RŽISZKIM Al, aut kurin žmo 

nes nuolatos žiuri, bet 1u gerai nesupran
ti: su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  30c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas Lementonue lietuviszka* „ 10c

•......................... ....... *■_)
11.00 
01J0

_________ __ r___  50 
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gy ventu- 

..10c. 
“ 15c 

50c.
10c

10c
10c

100.

S3.(l)ir3JK) 
i 75c 

♦2 50- 
1.50 
l.oo

• 1.50

20c 
3iki.
50c 
be

10c 
oc 

30c 
<ue

> 41.00

15c

75c
75c.
75c

0.5o 
10c

50c 
25c 

25c.
20c. 
50c. 
10c 
SOC

__r_ 05c
iku Bažnrczio* Si.00
ir naujo [statinio su abrozeieis 15c 

>*t sutvėrimo
no

25c
15c 
15c 
15c 
15c

20c 
10c 
4OC 
15c 
15c
50c 
75c 
10c 
20c 
40c 
15c

15
10 

40c 
15c

LtCiUCIllUHUS iiClUniR4AU5 M
Spasabas greito iszsimokinimo angežsko* kai 

bos ne apdaryUs •• •• * 1
o apdaryUs “

Istorija Europos su mapoms
me.... ’..............................7.. 
Lietuvlszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuvlszki Rasztai ir Rasztinykal 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 
Lementoriu* Lietuvlszkas su peterUis, 

kotekirmais Ir mlstranturu.
engvas būdas paežiam per save* pramo*- 
tie iaszvtie. dėl nemokaneziu

Pilna* szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

žodynas 'keturiose kalbose: lietuviszkai 
latviszkal. lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra riause knyga dėl norineziu iss- 
moiktie lenkiszkoe, ruskos arba la- 
tviszko* kalbos ,. „ 12.oo

Knygos istoriszkos,' 8wietisz- 
kos, pasuku ir giesmių. 

NAUJAŪ8IS LJETUV’ISZKAS 8APNINYKAS, 
surinktas Isz daugel sivetlmtnutiszku sipni- 
nvku ir ^rėdytas pagal tikra 7... 
Egiptiszka rapnlnyka—*u 310 aiszkiu a bro
leliu,— su apraizymu planetų ir 
kokias senovės žm ones wat ' 
mosteltos —Geriausei iizzuldo _
sapnus, koki tik žmogui pnsapnuot gali. 
Preke.................................................... . ..........
Apdarytas ......................................................

Talmudas’ židu ‘ •* “
Vaiku knygai- su abrozelais “
kluonas bei Zipone 
Wisoki abrozdelei in knvgas 
Abrozas Gedimino. Lietuvos kunigaikaz 

ežio, didelis Ir labai puikus; Masko- 
lus puola priesz Jy ant kėlu 90c

Abrozas “Kražių skerdynes perstata kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bainy- 
czios Krežiu mėtuose 1893. Ganėtinai di
delis. Preke „ 50c

o su prisiuutimu ,, 00c

Persiškai
■etų ir pa-iapeziu 
r toj o dėl nuspeji- 

wi*okius
50c 
7hc
lOo
30c 
25c
5c

m.

Užmokėjo už “Lietuva”.
K. Katovski Menek:iunee...$ 1 .oo 
G. Barzdai tis Nev C uiaan..
G. Straukas VYaterbury.... 
M. Gaffznos Forth VVorth..
M. Navikas-Forvst City... 
A. Domeika New York........
J. Nowek Toluca................
K. Czibirka North-impton..
A. Žu kauskas M-»hinoy Ct.. 
A........ Philadelphia........
W. Kangiseris Valia Bluff. 
M. Wassen Philadelphia.. 
G. Artiszevskis Kankakee 
Ig. Palilionis Chicago.., 
P. Armoszka Pittsbur?

2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo. 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo
4.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 

.1 .oc

GR0MATNYCZIA.
J. W. G igžnas, Hesperia, Cal. 

— Skaitytojams “Lietuvos”, ku
rie yra pilnai prenumerata užsi- 
mokeja, du arba tris sykius pnjie- 
szkojimus intalpiname uždyka.

»

BV V K II Aukiito* tikru 14 
Lai- 

krodeli* ir len- 
•ct«T* clugeli* bus prisiųsto kiek- 
5IŽE vienam ant pamatinio ir isz-vienam ant pamatinio ir iaz- 

exaniinawoj!mo kas ia/klrps 
ir prhiu* szita apganinima, 
su -aw<> pilmi vardu ir adre
su. Yra lai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, nukal
ti s tikru 14 karatu aukiu.su 
Tikrais Amerikon įsikals vi
duriais. gvaraniuota* ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja (40. Ap
žiūrėk Jy nuėjai ant ex preso 
ir Jeigu mielini kad gana yra 
pigu, tai užmokei (7,50 ir 
karztus expreso ir laikrodė
lis tawo. Jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražus nuk

aitą lenciugely, ka kitose krautu ves. mokėtum 
(3, gausi prie jo už dyku.

MUSU DOVANOS.
1YITAI Jr*ug' szita (7.50 verta laikrodėly ir len- 
71 tini clugely. jeigu pirkai arba parduosi SZE- 

SZIS tokiu*. Raižyk szendien, ne* ta preke yra 
tik ant 00 t'ienui.

ROYAL MF’G CO., 
7G0 Unity Bldtf, Chicago, 111,

1000 ŽMONIŲ 
Daro Didelius Pinigus

Pardavinėdami musu to UUlillMv vorus. Kis prisius sawo
pilna vardu ir adresa, 

V gaus no mus, beveik už
S” ' dyka, pakely su sekim-
i- N\ ežiais daiktais: 1 g>*ra 

wyri*zka laikrodėly au- 
AMl suki* užsukama.kurs ge

rai laika rodo, luksztai 
jo padirbti isg tikro pru- 
slszko sidabre, auksuoti 
14-karatu auksu, gražiai 
iszkvietkunti, gnaran- 
tuota* ant 10 metu. Ta* 
laikrodėlis iszrodo k.ip 
>40 laikrodėlis, kury ga
lit parduot kožna m e lai
te už (15; 1 14-kar. auk
uoto imciugeiy ir kom- 

uasa; 1 plunksna, alave 
; ly ir peily; 1 mariu putu 
' nypkia;l sngliszko plie
no brttva. 1 puikia de- 
žiukia d-1 brieiiukn; 1 
žvylganezia Javo* del- 
mento sagutia in marsz- 
kinius. Tuo* visus daik
tus prisiusime Jums per 
ex presą viename pa*e-
lytį de| peržiūrėjimo Jei 

gu Jums tie daiktai pasidabos, užmokėkite agen
tui ant espreso (4 ®5 Ir daiktai bus Jus. Jeigu 
Jums per toli yra inexpre*a tai prislu.k mums (5 
registru wotoje gromatoje. o mes Jums prisiusime 
ta pakely per paeita, arba 3 pakeitus prisiusime 
už (13.50. ir nereiks Jums mokette kasr.tu prismn- 
timo. Pardawfnetejai mus dalatu daro didelius 
pinigus, parsitrauk pakely ir pamegyk. Surotus 
pakeliu su mineais daiktais isrsiuncziame kas
dien in wi»as pusi a s. ui kuriuos aplaikome padė
ka wonias n<> žmonių. Adresas:

Insorancfl Wholesale Watch Co., 
'91 Washington St., Chicago, UI. 

O-ll)

Geri n tįsi s laikro
dėli® ir lenciugelis 
prie darbo.

Prisiusk szy ap
garsinimu ir sawo 
adresu, o prisiusi
me laikrodėly ant 
jusu expresso. Jei 
tinka, užmokėsi 
$3.40. ue dau
giau ir ne mažiau. 
Gwarantawojame 

kad teisingai laika 
rodo, jeigu ne, su
grąžysime wisuspi 
nigus.

Ar gawai musu 
katalioga laikrodė
liu, lenciugeliu, 

u ir visokiu kitu dai-harmonikų, skripk
ktu? jeigu ne. atraszyk, o bus prisiųstas. 

Adresa tvok i t te i p:
KELPSCH. NOREIKOSC0.,

358 W. 12th 8t. CHICAGO, ILL.

LIETUIVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko, 

3357 Fisk St. CHICAGO.

Uilaikau geriausiu* gėrimu*, kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia Degtinis. W vn*. Ltkierius ir kwe- 
peneziu* Cigarus, teipogi ir Biljanla uel zabowo*.

Užprašiau wi*u* lietuviu* atsilankytie.

Kasp. Majauskas. (15—12).

NAUJA
LENKISZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972 3lst St. kerte UI man.

Apžiūrėta daugybe visokiu gy
dyklų naminiu ir importavotu. 
Receptai diena ir nakty yra isz- 
duodami koatsargipusei.Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie in aptieka per telefoną 
už dyka. Teipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
VVistein no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards 848.

DYK Ali Tlkras E|Sino Laikrodėlis 
" * ‘knj* Ir Lenclugells.

Prisiusk *zy apgarsi- 
— nlma su savo pilnu

Klaiki *ardu ir *dre»u, o mes
rL13|N^F^ KVI*-* ’risiusline tau szita z įj Tikus Eloiko Laikbo-

i’r DKLT ir Lknciuozly
dykai ant pamatinio.

/Tf jyįAk Luksztai yraaptrau- 
kti 14 karatu auksu ant 

r#metollo, per ka tok* 
luikrodelm yra tvirte- 
*nlu ui laikrodėly (40 
verta.

Jo viduriai yra tikri 
ri Elvino ir gvarantuoti

u a n 120 me t u.. .. pu|_ 
irsto

įverta* 
l.ik-

t - Jeigu matysi, kad yra
*ar,a Pl‘fUg' užmokėk ezpresiuiul agentui 

ir PHinik sau laik- 
rodely ir ienciugelv.

DIAMOND WATCH CO, CHICAGO. ILL.

RIPAN-S

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

Skubinkitės!!!
ant pigiu gėrimu pas jusu prieteliu \

Dovida Goodmana
po nr. 572 S. Jefferson St.

kerte Barbe r St.,
kuris užlaiko gerinusias arielkai, wynu*. llkie- 

rius Ir kwepencxius cigarus, o preke* 
labui pigios. Skaitykit:

G*riau«e Bourbou arielka 75c puse galiono
Rour Mash.............................SI 00 •*
Port Win*>..................   01.00 galionas
8weet-C»tuubov.......... ........ 803. •-
O rango Arielka.................... 75->. puse galiono
Kitnmells............................... 75c. •-

Bonkoa Ir dingai už dyk*.

— Geri a ūse lietu viszkai—leiiki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas ir teisio- 
giauaei iszpiido receptus, o pre
kes pigesnes kaip kitur. 
A pliekoje randasi kasdien noady- 
nos 11 ryto iki 2 po pietų D-ras 
M. F. Božyncz, o D ras M. P. Ko- 
sakauskus randasi Czetvergais ir 
Nedelioms no 10 iki 12 adyn. wi> 
durdienio. Ant pareikalavimo 
gali paszauklie in aptieka per te
lefoną kiekviena daktara. koky 
kas nori ir koinoje valandoje.

Telefonas Yord 709

Puikiausias Salunas
visam mieste Slienandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
Viskas yraczy.ta, grrymai visokį pirmo* kla- 

sos. o žmones isz duszio* pri«*teli*zki. Rodyjame 
visiems lietuviam*, turintiems aatandeln taiuo 
atsUankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti.Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in Bhenandoah velytame nuslduotle kaipo 
in geriausia ir in tikra lietu viszka užeiga

Didele Lietinviszka : :::
KRIAUC zwieTe

* Juozo Grigaliaus,
720 N. Ashland av., Chicago, 111.

Darba* eina Užtinai, nisada dirba in 29 
■iuweju. Gera* lietuvy*, vyra* ar mergi
na kriaueziu*. atkeiiaviaa in Chicago, wi 
tada pas mane gali darba gautie.

J. Grigalius.

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavojn visuose suduose, 

iszpiido savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi

nė j a provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Itandolph SL
Giveaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

M. Wyszniauskiene.
403 Heoderson st, Jersel City, N. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

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

— ir —
■išdėjau benka dėl uilcawojlmo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigu* no (5 ir augszcziau ir 
moku už Juo* procento.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitu* ir duoti* apaigaudinet, kad galitto teip 

lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 
*awo‘žmogu. Ateikit ir peniludyklt.

Uždėjau nauja bunka aut užkawojimo gali sudėt 
pinigu* no (5 ir daugiau pinigu, už ku

riuo* moku procento.
SZIFKORTES

ant geriausiju iiniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina ir isz Beriino in Cnioaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
UVVAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

— NAUJAS —
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

! Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

Wi5w 3 c^a* ave‘ 
thicaS0.

Užlaikau šviežia 
Ą \ bavarika Alų. ge- 

" r v riausia* - | 
Ji 1 lr •eD‘*u A 1 

ChLs *i»* a- 
' Kr ' rielkas,

Wyna, 

3Srir puikiausiu* Ciga- 
rU*'

Ateik Broli pamatytie ir to viso pabandyti*.
F. Majauskas. (15—12)

KAS IN CLEVKLANDk ATKKLAU8IT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto niaus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO VISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karcrema isz wiau Clevelando 
lietuviu ir daugiauM wisokiu gerymu užtaikau

ir

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krantuwia Anglių.
Atveža anglius kožnam in na

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

(24-3)

IHLLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Hilsted ui.

N ujimą puikia* Fotografija*, užlašina Ūktai

$2.00
AntsrvMllu ir kitokiu reikalu n ujimą Fotoną 

fija* kopuikiauMt

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAUSIS UETUWISZKAS

SAPNĮ NYKAS
Yra tai jd&toka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 

swetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 310 AISZKIU ABROZELIĮJ.

Geriausei iszguldo visokius sapuus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali Teipogi apraszo planietas ir paslaptis, kokias se- 

«owes žmones wartbjodel nuspėjimo ateitos.
Preke neapdaryto ... 50c.

‘ apdaryto . .. 75c.

Kas užsiraszo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka už ja dn 
dolieriu iss wir8zaus, gauna szy

SAPNINYKA D0WANU.
Pinigus gulite siustie regi s t ra botose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziunt mažiau kaip viena doliery, galite prisius^ 
tie pacztinemib 2-centinemis arba 1-centinemis markemia.

Siųsdami piniguti wisada uždekite szitoky adresa:

R. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL. 
Pirma Letuwiszka Kolionija 

po wardu “Lietuwa“,
GRAND PRA1RIE, ARKANSA8

Kurioje jau apsipirkti 24 lietuwiszkosfamilijos ir jau 10 lietu- 
wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balcewiczius ir pabudawojo lietuviszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
javai dera labai gausei, 
prietom nuga bovelna, o vaisei sodu puikiausi i*z visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveika* 

žiemos trumpo*, o vasaros ylgo*, karszczin didelu nėra, sziluma lyginasou Chicago*.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia atraipsnei* puikios girios, farmerei gali gautie lauku* su giria ir be gi 
rio*. Balkei ir lentos neiszsakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu. , .

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

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

163 Washington St., Chicago, UI
----- ARBA JN ------

REDTSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. III.

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

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS,
Z1EGORIUS ir

AKULORIUS.
5 2? S. Ganai ir Judd nliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegonus ir kitokius 

aukrynius dajktus. zalatiimas ir sidabrinima*
visokiu dajktu tabaj pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.
Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini

Ziegorela czistyimas 50c.
Szlubinej ziedaj 56

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

MAX KOBRE
— SUCCESSOR TO — 

KOPRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str. New York

142 Di Vision St. «• 1 •
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 

su greicziausiu laivu už pigiausia preke, si u nczi ame pinigus, kuriuo, 
jusu prieteliai gauna ia 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Adnrralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdain.

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

ErųaiįUei Gross,
313 Henderson St., ir 73 Mott St.,

JERSEY CITY, N. J. NEW YORK, N. Y.
....užlaiko.... -

Didelias Krautiiwias Gėrimu.
Impertavoll Vynai. Likieriai, Arielko* ir kiti visokį gėrimai. Preke* pigiausio* kai n *i>u. 

Parduoda Ūktai aut •vhoiesale”. Prabas siunczia už dyka. Jau no daugof metu weda orėk eiti* 
•u sallunykais; isz to* krautuves perka gėrimu* tiktai pirmos kliaso* saliunai Teinosri tur 
ra pažinty su daugybia lietuviu, su kuriat* teislngiausei bizny weda ir per Ui uipraszo idant 
kiekviena* aahunykas pirktu gėrimus pas Emauuel Gros*, o nesigraudy*

Emanuei Gros* yra taipgi kolektorium bravoro Sbepiro ir Sunaus, Ne v Yorke kuris tai br* 
vorus duoda minėtoms krautuvėm* Garimu geriausa rekomendacija (10—2)

Wincentas Urbanskis,
fiontraktorius ant Į}ndawojimo {{amu.

879 33KD ST„ CHICAGO. '
Wisokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto visa darba, koks tik * 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kogeriausei ir 
teisingiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mielina budavotis, 
darytie kontrukta su juom, o busite užganedyti.

aukiu.su
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