
- ."r —.-

Rater of adverttsing:
j. - - .

« 8 montha.,
j- • •» •• 1 nionth...,

7. S OM lnaeJ, iDobea. 1 a01umns.one year.........J
• • - - - halfyear.’.
4- - - - 3 montha...,
• • - - - 1 month..........
I..- ’V a i• on® in«ertment
( 3 tnchM. 9 oolamna^one year..........

i
< 
<

<
L

.4 00 >
-......41.00 > 

on« inaertmcnt. 100 »

12 00 -
..7,00 I

3 nacnthi..’. 
• - - - 1 month..........

•• - - - one insertnaentr__ -____
halfcnsh, balance a f te r G mo'nths. 

Paymments for all advertisetnents lesa 
tban 1 year mušt be paid i n adrance.

• o 
----------------«.uo 

P»yment* for one year advertisement *
ilfcasb, balance afterfl month. ’ j

•r. -■ .4
■

Preke apgarsinimu:
laoliai, 1 ko i u m na, permeta.......... .812 00
- - . - f ► pusią metu...7.00
- ’• - ezwerty matu.4.00
- - - - •• menesy..............t.»
i* » . ~ - w»e>a jsyky. 1.002 coliai, 9 kolutMa, per meta ........ M)

- - - czwerty metaJ 00
- ~ •• menesy............
r « . - •• wienasyky...2 00
3 coJal 2 .-*hunnoa, per meta.........r-------

( 
<
<
«
i 
<

i 
pw«ia metaJiŠ-OO ► 

------- ------» 
..<00 1 
,18000 ! 

.............► 
-------► 

menesy---------r 00 »
wjen* syky „ .8.00 I 

wirezauis^ oid- l

- *■ - - pusią meto .. 16 00
- - . - civerty metu 7.00

- menesy............s 0C
-_.r •• - - wten*syky...8.00

Ut metiny apgarsinimu, puse pinigu 
turi būtie už*n/'keta isz udrszaus, o ki- 
t* puse po « m >nesiu.

LA wisus kitus apgarsinimus,paduotus I 
ant trumpesnio laiko kaip ant metu.tnri • 
būtie užmokėti wi»i pinigai isz wirszaus. I

Nr. 45. CH1CAG0, ILL., SUKATA, 9 Lnpkriczio (NOVEMBER) 1895 Metas 111
EnTERED AT THE CHICAGO, ILL Po8T OFFICE AB 8ECOND CLA88 MATTER.

Isz Užmarės
Ko werta sala Madagas

karas.
Jau skaitytojai daug girdėjo 

ape sala Madagaskaro ir Rpe ka
ria Francuzu su gyventojais tos 
salos. Taigi cze privalom nors 
trumpai pasakytie, kokio yra ver
tumo ta sala, ape kuria teip rūpi
nasi Prancūzai. Iki paskutiniam 
laikui visi buvo to supratimo, 
kad sala Madagaskar yra labai 
bagota, vaisinga ir kad su laiku 
bus tai viena isz bagocziausiu 
francuziszku kolioniju. Sala Ma
dagaskar yra didesne kaip Prū
su žeme. Yra tai teisybe^ kad 
ta sala yra labai bagota, bet tas 
tiktai remiasi ant vilties. Turtai 

_ tos salos iki dabartiniam laikui 
remiasi tiktai ant vilties ir dide- 
ly apsirikimą padarytu tas, kas 
norėtu pasinaudotie isz turtu tos 
salos, be apszvietimo vietiniu 
gyventoju.

Isz visu ta voru, kuriuos a tirą- © 
bena ant salos Madagaskar, pir
ma vieta užima bovelna, kury 
yra pristatoma isz Suvienitu 
Walstiju Amerikos. Už bovel
na atgabenta isz Suvienitu Wal- 
stiju ant rubežiaus salos Mada
gaskaro tur užmoketie labai ma
ža užmokesny, jeigu tada Prancū
zai norėtu gabentie tenai savo 
bovelna, turėtu padidintie už
mokesny už aroerikoniszka bo
velna, o Prancūzai negal teip 
pigiai parduotie bovelnos, kaip 
Amerika. Jeigu Prancūzai neno
rėtu tenai amerikoniszkos bovel
nos, o savo negalėtu teip pigei 
parduotie, kaip Amerikonai, tai 
tada gyventojai salos Madagas
karo pradėtu py k tie ir nebutu už
ganėdinti.

Teisybe, kad neapsakytai di
deli turtai randasi ant salos Ma
dagaskaro, laukenti ant kolionis- 
tu, kurie galėtu isz anų pasinau
dotie. Pirmiausei atminsime ape 
metalus, kuriu tenai randasi la
bai daug, u ioatingai aukso, si
dabro, vario ir geležies. Žem
dirbyste teipogi tur didelia a- 
teitia, nes ant lygumu salos Ma
dagaskaro auga visos žoles ir vi
ri javai, kurie randasi ant žemes.

Aukso ir sidabro teipogi yra ne
mažai kaip virszutineje dalyje 
žemes teip ir gilume. Wiena dalis 
Madagaskaro vadinasi Retsileo, 
tenai rado daug bagocziausiu 
gyslų vario, nejru kur kitur ant 
>z-ios pasaulės.

Paskutiniame laike rytpietine- 
je puseje salos rado anglius ir 
mokyti vyrai neabejoja, kad ant 
•sdo?* Madagaskaro randasi ir ga-

H lėtiniai gyventojai naudojasi 
ryžiu, kavos, kukuruzu, cuk

raus; oras yra labai atsakantis 
dėl visokiu vaisiu ir auginimas 
W 'vaisiu gal atnesztie didelia 
nauda. Kavos sreresnes negalima 
Vra gautie ant szfos pasaulės, jau 
ant trecziumetu atnesza labai gera 
pelną. Ryžius vietiniai gyvento
jai vartoja tiktai dėl savias, bet 
galima butu priėtatytie ir dėl 
gy'Ventoju Europos.

L žveda pliantacijas manilijos, 
arbatos, cakao ir t.t. Oras Buvi
mu yra atsakantis dėl auginimo 
w*su augscziau minėtu augalu. 
Feipogi ant salos Madagaskaro 
auga puikiausei bovelna, linai, 
brangiausi medžiai ir t.t. VVertu- 
mas tos salos dabar ne yra dide- 
^5 vienok ateitoje labai gal pa- 
rididintie.

Kaipiszejo Prancūzai su 
sala Madagaskar.

Prancūzai, kaip danesza laik
raszcziai, jau pergalėjo gyven
tojus salos Madagaskaro. Rugsė
jo 30. Jenerolas Duchesne, prie- 
szakije sveiku kareiviu ir galeu- 
cziu da nesztie szaudyklias. ku« 
riu isz 15,000 pasiliko tiktai 
4,000, inejo in sostapylia salos 
Madagaskaro mieste. Tananariva. 
Tenai padare sutarimu su karalie
nių salosMadagaskaro Antpamato 
sutarimo karaliene Madagaskaro 
pasiliks ant savo vietos ir va
dinsis karalienių salos Madagas
karo, bet po valdžia Prancūzijos 
kury prižiuręs visu dalyku ir rei
kalu salos Madagaskaro, o vyra 
karalienes ir ptrmajy ministery, 
jenerolas Duchesne iszvare isz 
tėvynės.

Žinia ape užėmimą salos Ma
dagaskaro atėjo in Francija priesz 
susirinkimą* perlamento. Kare 
Francuzu su gyventojais salos 
Madagaskaro netiktai neatnesze 
garbes, bet pažeminimu no gyve
ntoju kitu vieszpatyscziu ir geda 
dėl savias Gyventojai Prancūzijos 
buvo inirszia prieszai savo mi- 
nisterius ir vadus, o ypacz priesz 
ministery Ribota. Dabar kada 
szituos straipsnius skaitysite, jau 
visi ministeriai Prancūzijos 
versti yra atsitolintie. Ir 
nekurie politikai ir nekurie 
raszcziai francuziszki nor 

Duchesne, bet la 
nes per trumpa lai- 
11 tukstancziu ka- 
teisybia sakant be

pri- 
nors 
laik-
per

pergalejima gyventoju salos Ma
dagaskaro padidintie ženklinimą 
valdžios francuziszkos ir užpel- 
nus jenerolo 
bai nesiseka, 
ka patrotijo 
reiviu ir tai
kares, nes Hovasai, gyventojai 
salos Madagaskaro, netiktai ne
kariavo su Francuzu kareiviais, j 
bet visur no Francuzu pabėgo. 
Teippat Havasai padare ir prie 
prisiartinimo Francuzu prie sos- 
tapyles salos Madagaskaro, prie 
miesto Tananariva, visi pabėgo, 
nei biski nesiprieszinant Prancū
zams. O vienok, per neprižiure- 
jima perdetiniu, per neatsakan- 
czius valgius dėl kareiviu ir 
per neatsakanti pasielgimą jene- 
rolo Duchesne, patrotijo 11 
tukstancziu kareiviu, o pasiliko 
tiktai 4,000, bet ir tie pasiliku
si baisiai nyksta. Tokia tai yra 
valdžia ir priežiūra dabartines 
liberaliszko-žydiszkos valdžios 
Prancūzijos.

Kas darosi Armėnijoje ir Tur
kijoje.

Sumiszimai, reikalavimai Ar
mėnu palengvinimo ju dabartinio 
būvio, pjovynes Armėnu ir tt., 
be jokio pertraukio traukiasi vis 
tolyn. Kaip Armėnai, taip Turkai, 
netiktai neapsispakajijo, bet da ar- 
sziau vieni priesz kitus inirszia. 
No pirmos dienos maiszto Armė
nu priesz Turkus, kasdien atsitik
davo kare Armėnu su Turkais. 
Daug jau Armėnu nužudė Turkai. 
Prie apžiūrėjimo sužeistu ir už- 
musztu, galima bu
vo persiliudyti, kad daugiausei 
užmuštu ir sužeistu yra pagaliu, 
akmeniu, peiliu, o labai retai isz 
szaudykles.

Labai tankei atsitinka, kad 
Turkai baisiausiu budu žudo Ar
mėnus. Nekurie laikraszcziai da- 
nesza, kad j u korespondentai sa
vo akimis yra matia, kaip Tur
kai gyviems Armėnams atkirs
davo rankas, kojas, iszlupdavo 
akis, iazdraskidavo vidurius mo
terių ir tt.

suvisu to nenorėdami, 
kelia garlaiviams, nes

Armėnai iszvesti isz kantribes 
Konstantinopolije ir kitose vie
tose patis pradėjo užpuldinetie 
ant Turku. Isz tos priežasties 
Konstantinopolije visas krutėji
mas prekystes ir amatu suwisu 
sustojo, o daug banku atsisakė 
no iszinokejimo reikalaujentiems 
pinigu.

Kaip danesza paskutiniai tele
gramai, inirszimas Armėnu ir 
Turku nei biski nemažinusi, todėl 
ir kareiviai Turkijos vaikszczioja 
po miestus su apnuogintais durtu
vais. Angliszki garlaiviai ap
reiškia Turkams, kad dėl apstap- 
dinimo praliejimo kraujo, 
plauks in krasztus Armėnijos, 
Turkai 
užtvėrė 
padėjo p<> vandeniu torpedus, 
kurie plaukianty garlaivy galėtu 
iszkeltie in padangias.

Maskolija dabar suvisu atsi
traukia no kitu vieszpatyscziu, 
kurie reikalavo liuosybes dėl Ar
mėnu, o per ta atvirai parode, 
kad nenor idant Turkija duotu 
liuosybia Armėnams (Nenor, nes 
kaip iszsiliuosuotu Armėnai esan
ti po valdžia Turku, tada reika
lautu liuosybes ir Armėnai esanti 
po valdžia Maskolijos, o Mas
kolija da nei vienam žmogui ne
nor duoti nors mažai liuosybes). 
Dabar tiktai pasiuntiniai Austri
jos, Prusu ir Italijos, nepermai
nomai reikalauja no Turkijos, 
idant iszpildytu reikalavimus 
Anglijos ir kogreicziausei pada
rytu reikalingas permainas dėl 
Armėnu.

Anglija dabar sutvėrė du ko
mitetu, vienas tur darbuotis An
glijoje ir rinktie pinigus dėl sira- 
tu ir kentancziu bada ir szalty 
Armėnu, o antra komitetą nusiun- 

j te in Ryma, idant 8z. Tėvui per
statytu visus dalykus ir idant Sz. 
Tėvas per savo i n te kini a pasirū
pintu ape greitesny apstabdini- 
ma praliejimo kraujo Armėnu, 
teipogi tas antras komitetas tur 
miery sutvertie Ryme drau- 
gystia pagelbos Armėnu.

Isz visu dalyku, isz visu ap
linkybių, isz visu reikalavimu 
Anglijos, Prusu, Austrijos, Ita
lijos ir paežiu Armėnu, galim 
pasakytie, kad Armėnai patol 
nepaliaus kerszinti Turkams, pa
telei lies savo krauju, patolei 
kentes vargs, szalty ir bada, 
pakolei negaus nors tokios liuosy- 
bes, kokia gavo Bulgarai, Serbai 
ir Rumunai.

Armenu laikrasztis 
“Haik”

Iszeina Nev-Yorke Armėnu 
laikrasztis armeniszkoje kalboje 
“Haik”, tas laikrasztis da priesz 
menesio rasze, kad Armėnai pa
darys maiszta ir reikalaus no 
Turkijos konstitucijos. Szitame 
laikrasztyje buvo paraszyta, Kac 
jeigu Armėnai persitikrius, jeigu 
rūpestis Anglijos ju neiszgelbes, 
jeigu padėjimas ju ir ant tolesnio 
laiko pasiliks rankose Turku, ta
da pradės agi ta votie prieszai 
Turkija. Tada, sako, Armėnai 
patys užkabins Turkus, patys pra
dės karia su Turkijos policija ir 
žandariais. “Haik” isztare vilty, 
kad isz tos priežasties vieszpatys- 
tęs Europos turės užimtie Kon
stantinopoly. Konstantinopolyje 
vieszpatystes turės rūpintis ape 
apginima krikszczioniu. Aut ga
lo laikrasztis “Haik” turi vilty, 
kad Turkija sulauks padalinimo, 
o Armenyja liusybes. No Armėnu 
gyvenancziu Konstantinopoli je,

privalo lauktie privertimo Eu
ropos vieszpatyscziu prie iszlmo
savimo Armėnijos isz po val
džios Turku. Toliau “Haik” ra
szo: ,, Aplinkybes privertė Armė
nus eitie tiesu keliu ant smerties, 
per praliejimu kraujo užpelnytie 
sau isz isiliuosavima”.

Kaip matom Armėnai teip 
ir daro, eina be baimes ant smor- 
ties, reikalaujent liuosybes dėl 
savo tėvynės ir dėl savo tikėji
mo.

Maskoliai nori turetie kuni- 
gaikszty prawoslawna.

Kaip kožnas žino, dabar Bul
garijoje buwo iszrinktu kunigai- 
cszcziu Ferdinandas Koburskis, 
rurs nors yra kataliku, wienok 
nepasielgia katalikiszkai. Kaip 
galima matytie isz laikraszcziu, 
tas Koburskis labai nori pasilik- 
tie ant'sosto Bulgarijos ir ant 
visu pareikalavimu Maskolijos 
sutinka, bile tiktai laikytis ant 
savo sosto. Maskolija reikalau- 
a, idant Bulgarija ne ta darytu, 
ra jai privalo darytie, bet ta, 
ra Maskolija reikalauja. Masko- 
ija Bulgarijoje turi daug sawo 

agitatorių, todėl Maskolija ir jos 
agitatoriai reikalauja, idant ku
nigai k sztis Koburskis perkriksz- 
titu sawo sunu ant pravoslavi- 
os ir pravoslavname tikėjime 

iszaugintu. Reikalavimai Mas
kolijos ir jos agitatorių teip toli 
nuėjo, kad matant, jogei Kobur
skis tuojaus neiszpildo ju reika
lavimu, Stoilovas, pirmas minis- 
teris Bulgarijos ir geriausis tar
nas Maskolijos atsisakė no tar
nystes.

Motina ir pati Koburskio nela
bai nori sutiktie ant atidavimo 
sunaus savo pravoslavnam tikė
jimui. Maskolija sziofciu ar‘ to
kiu budu prižada ant savo pas- 
tatytie ir ant Bulgarijos sosto 
paaodintie toky kunigai kszty, ko
ky pati norės.

Dorybe pailgina amžių 
žmogaus.

(Tasa)
Yra aiszkus ir suprantamas da

lykas, kad dorybe milžiniszkai 
prisideda prie pailginimo am
žiaus. Tvirtina ape ta kasdie
ninis datyrimas, mokslas dvasinz- 
kas ir gamtiszkas. Reiktu tada, 
kad visi vienodai sakytu ir ra- 
szytu. Wienok yra netiktai tam- 
sunu, bęt ir tokiu, kurie vadina 
savia mokytais, tvirtinaneziu, j 
cad prisilaikimas no kuniszku ’ 
darbu vodija sveikatai, 
isz svarbiausiu apgineju kuniszku 
darbu yra kokis Bebel, kurs nors 
darodytie, jogei daugiau mirezta 
ueženotu, kaip ženotu. Kad ir 
teisybe butu, ka Bebel raszo, kad 
isz lygaus skaitliaus ženotu irneži 
notų, daugiau mirszta neženotu 
taip ženotu, nei biski nebuvo 
teisybes, kad prisilaikimas no ku
niszku darbu yra bledingas svei
katai,

Norint teisingai ape ta persi- 
tikrintie, reiktu surinktie tūkstan
ti ženotu ir tūkstanti neženotu, 
tiktai beabejotinai prisilaikanezin 
no kuniszku darbu ir jeigu per 
releta metu tokiu tirinejimu ne 
jasiroditu, kad ženotu mažiau 
mirszta, kaip suvisu nekaltu, 
kaip suvisu prisilaikanezin no 
kuniszku darbu, tai tada toks ty
rinėjimas turėtu vertumą. O da
bar toks 
kitas jam 
kuniszku 
pasakytie, 
jis

arba kas 
apginejas 
užmirszta 
neženotu 

i neženotus

Iszpanamg sunkei einasi su gy 
vventojais Kubos.

Ant salos Kubos maisztas vie
tiniu gywentoju wis didinasi 
ir didinasi. Apskritije Vuelta A-1 
bajo pristojo prie maisztinyku 
apie 700 wyru. Maisztinykai už
ėmė jau keletą mažu miesteliu ir 
in ju rankas papuola daug para
ko, szaudykliu ir kitu dalyku, 
kurie prigulėjo Iszpanams. Ap
skritije Santa Clara maisztiny
kai pergalėjo Iszpanus ir audė 
gino daug namu. Jener. Maceo 
užėmė maža miestely ir apsigy
veno tenai, tur jis prie savias 
5000 kareiviu. Pagal paskutinia 
žinia Iszpanija tuojaus atsiuns 
ant salos Kuba da 35,G00 karei
viu.

Bebel, i 
panaszus 
darbu, 
kad prie 

prirokavo visus 
paleistuvius ir paleistuvias, kurie 
isz paleistuvystes patrotijo svei
kata, arba jau praleido biauras 
ligas, kurie par paleistuvystia jau 
prie to dasigy veno, kad jau nie 
kados negal ženitis. Užmirszo da 
Bebel pasakytie kad prie neženotu 
jis prirokavo visus kareivius, 
kurie, kaip jau kožnam žinoma 
yra, gyvena tarp labai paoingu 
aplinkybių ir isz daugybes prie- 
žaseziu visuomet greieziau gal 
pabaiktie gyvybia savo. Atmin- 
kim tiktai, kad Europos kareivis 
kasdien tur daug daugiau pao 
ju mirtie kaip kas kitas. Atmin
kime kad valgis, gėrimas, vie
tos gyvenimo kareiviu yra dėl 
sveikatos kareiviu labai tankei 
bledingi. O ligos prasiplatinta 
terp kareiviui O kares! ar mažai 
jaunu žmonių nuvarė in graba? 
Taigi priskaitant prie neženotu vi
sus karei vius visus tarnaujenezius 
ant mariu (matrosus), visus ne
ženotus paleistuvius, visus ku
rie isz paleistuvystes patrotijo 
sveikata, sakytie, kad daugiau 
mirszta prisilaikanezin no ku
niszku darbu, kaip neprisilaikan- 
cziu, yra kvailumas, arba stengi- 
inas bile kokiu budu gintie kunisz- 
kus darbus. Taigi lengva yra 
suprastie, kad stengimas Bebelio 
ir jam panasziu, yra tai stengimas 
isz nėteisybes padarytie teisybių, 
nes teisingi tirinejimai parodo ka 
kita. Statistika visu vieszpatys
cziu iz visu laiku parode, kad 
ilgiausei gyvena zokonikai ir ku
nigai, kurie isz savo paszaukimo 
priversti yra prisilaikytie no ku
niszku darbu, ypacz apaireiszkia 
ilgas gyvenimas tarp zokoniku: 
karmelitu, kapucinu, komendulu, 
tropistu irtt., kurie isz savo pa- 
szaukimu netiktai prisilaiko no 
kuniszku darbu, bet vedadarbsau 
gyvenimą, valgo tiktai vaisius 
žemes, sznapso suvisu ne gera, 
o vina ir mėsa labai retai ir labai

Permaina miniBteriu Prancūzi
jos.

Isz priežasties nedoro pasielgi
mo Prancūzijos ministeriu, o y •’ 
pacz isz priežasties kvailo ir ne- 
atsakanczio vedimo kares su gy
ventojais salos Madagaskaro, 
visi ministeriai bus nauji. Da
bar bus ministeriai: Bourgevis 
bus ministeriu prezidentu ir vi
duriniu dalyku; Ricord —- tei
sybes; Covaignac — kares; Loc- 
kvoy — mariniu; Berthelot — 
upszvietos; Doumer—- kasos; 
Guyet darbu vieazpatystes; Me- 
sureur— prekystes; Kombos — 
kolioniju. Viger — žemdarbystes.

Skaitytojai, kurie bus užsi- 
mokeja pilnai už “Lietuva”, arba 
kurie naujai užsinuzydami alsi* 
motes ui ja, gaus ant kalėdų pui
ku lietuviszka kalendorių dova- 
nu. Red.

Miszias laiko nuvalgia ir ne
retai terp labai pagadinto oro lan
ko ligonius, na keže ant pažen
klintos adynos keliasi ant mal
dos ir vienok tie žmones gyvena 
ilgiausei ir labai mažai serga. Isz 
to matom, kad doras, iszmintin- 
gas ir prisilaikantis gyvenimas 
pailgina žmogaus amžių ir no 
daug ligų iszgelbsti.

Sutinkam ir tokiu, kurie sako: J 
“zokonikai, kunigai sunkiai fizisz- 

, kai nedirba, tai užtatai iszsisau- 
Igoja daug ligų ir ilgiau gyvena”. 
I Bet tas neyra teisybe, nes zoko-. Wienu! ......nikai,ipatingai tropistai kapucinai 
ir tt., patys dirba ant savo už- 
laikimo, o jeigu ir nereiktu dirb- 
tie ant savo užlaikimo, tai wis fi
ziškai dirba, nes ju istatai to rei
kalauja. O ant galo jeigu tas butu 
teisybe, kad kas fiziszkai sunkiai 
nedirba, yra sveikesnis ir ilgiau 
gyvena, tai tokiu budu ilgiau 
gyventu netiktai kunigai, bet ir 
pastoriai liuteroniszki, ir rabinai 
žydu, ir aptiekoriai, ir daktarai ir 
visi rasztinykai, o trumpai gy
ventu tiktai darbinykas. Bet ar 
teip yra? Anglijos profesorius 
Rieckie darode, kad isz tukstan- 
czio gyventoju viriszkos lities 

; miesto Sztutgardo daktaru dagy- 
veno 60 metu 360, isz tukstan- 
czio pastoru liuteroniszku —60 
metu 640, isz tukstanczio k a tai i- 
kiszku kunigu—60 metu 644. O 
kaslink zokoniku tai profesorius 
Hegar da aiszkiau darode, jo
gei prisilaikantis gyvenimas pri
sideda prie pailginimo amžiaus.

Todėl labai aiszkei cze ma
tom, kad ne tie gyvena ilgiau, 
kurie sunkiai rankomis ir Kojomis 
nedirba, bet tie kurie veda isz- 
mintinga prisilaikanti ir dora gy
venimą.

Bet kam cze reikalinga statis
tika ir moksliszki tyrinėjimai, 
iszeikime ant ulicziu dideliu 
miestu, sutiksime tukstancziu* 
jaunumenes, iszbalusios i&zsirgu- 
8108, nuplikusios priesz laika, su su
puvusiais dantimis, iszdikusios 
morali sz k ai stovinczios labai že
mai, isz visu žodžiu ir apseimu 
tos jaunumenes persitikrinam,- 
kad daug isz ju yra tarnaujancziu 
paleist u vystiai ir jau ant veido 
nesziojencziu ženklus vaisiu* 
paleistuvystes.

Ta jaunumene ineina in gyve
nimą draugijos ir visuomenes, 
ženijasi, esti potam tėvais szei- • 
minu, per ta perkelia ant vaiku 
savo nuodus kuniszkus ir morali- 
szkus, kuriais jie patys užsi
krėtė palaistu viaudami. Jeigu ta
da ktfniszki darbai butu naudingi 
sveikatai, tai nematytum tu bai
siu vaisiu sutrumpinimo amžiaus, 
sumažinimo sveikatos ir sutrau
kimo nelaimes ant savo szeimi- 
nos ir ant visuomenes.

(Toliau bus)

GR0MATNYCZIA.
Jonas Gawene, isz Pueblo Col. 

tegul paduoda savo namu nume
ry’, nes be numerio gromata in jy 
daeit negali.

Kazimieras Palekas ir Fran- 
ciszkua Urbikas tegul prisiunezia 
po 12 centu o atsiusime jiems 
gromatas isz krajaus. Teipogi 
prasergatime visus idant daugiau 
gromatu be markiu nesiuntinėtu, 
ba nebus priimtos; nes daugybe 
ju suvis neatsiima, o mes turime 
už kožna moketie po 10 ceKtu. 
Uitai no szios dienus be markiu 
kiu jokiu gromatu nepriimsime. 
Jeigu kas nori kad jo gromatas 
priimtume, tegul jais siunezia su 
markėmis. Red.
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Isz Chicagos
Isz Dr-tes Simano Dau

kanto.
Draugyste Simano Daukanto, 

Chicagoje auga kaip ant mielių. 
Sulygsziol buvo ape 70 sąnariu, 
o pereita nedelia, ant metinio mi
tingo prisirasze 47 nauji. Szen- 
dien Draugyste Simano Daukanto 
skaito su virszum szimta sąna
riu.

Pinigu kasoje buwo... .$261.62 
O ant pereito mitingo

inejo................................ 66.40
sykiu $328.U2 

VVerte knigyno isznesza 150.00 
Wisas Dr-tes turtas isz

nesza......................$478.02
Knygų knigyne randasi 135, 

visokios inturos, o egzempliorių 
160. Žmones per meta laiko per 
skaitė isz knigyno 400 egzemplo- 
riu. Už skaidma no neprigulin- 
cziu in draugystia ypatų inejo in 
kasa $3.20.

diszkai kalbetie. Už tai žydai 
szendien augszcziau stovi kad jie 
neniekino savo prigimto iie- 
žiuvio. Antra—pakele žydus vie
nybe, kad žydai nieko neperka 
pas svetimus, o viską pas savus 
žydus, už tai ju pinigai niekad iex 
tarpo žydu neiszeina, bet visados 
no žydo eina pas žydą ir per tai 
visa žydu giminia prilaiko visada 
prie cento. O lietuviai bėga no 
savo žmonių su centais ir perka 
viską pas svetimtauczius,pas tuos 
paežius žydus, ka reiszkia, kad 
patys savia apipleszia, o žydus ap
lopo ir tt. Toliau nurodė, kad žy
dai vieni kitus laiko už žydus, 
už savo brolius, o lietuviai pra
sivardžiuoja vieni kitus kaunisz- 
kiais, suvalskiniais, užnemunezi- 
kais ir kitokiais, o toks neiszmin- 
tingas pasiolgimas labjausei ken
kia pakylimui lietuvystes. Ant 
galo regino visus pamestie savo 
klaidingus pasielgimus, o gryžlie 
ant iszganingo kelio, paduotie 
viens kitam savo broliszka ran
ka ir vieni kitiems būtie priete- 
liais, szelptie lietuvius, o ne žy
dus ir mokytis skaityt ir savo 
vaikelius nepamirsztie lietuvisz- 
kai iszmokytie, jeigu nori sulauk- 
tie Lietuvos pakylimo.

Trecze deklemacija panos Onos 
Sereikiutes “Tasai žmogus besnie
gius, kurs už rubus parsiduoda”.

Po tam daina “Motinelia Tu 
mane apleidai”.

Ketvirta kalba Dro J. M. Stu- 
pnickio, kurs pasiremdamas ant 
kalbu pirmutiniu kalnetoju ir pa- 
tvirtindams jais, iszteisino lie
tuvius, kad jie alina lietuvystia 
ne isz savo blogumo, bet per ne
supratimą, tai yra kad trūksta 
jiems apszvietos, kad neturi 
viens kitam tikro užsitikejimo, 
kad visada daugiau tiki svetim- 
taueziui nei kaip savo žmogui, o 
tokias visas blogas lietuviu pu 
sias pavadino ligoms tautiškoms, 
kuriais greitai butu galima iszgy- 
ditie per atsakanty mokslą. Tei
pogi neaplenke ir bedieviu nepa-

tu turėjo. Kalbos buvo atsakan- 
czios, deklematorkos deklemavo- Į 
jo wisos gana gerai, muzika pir
mos kliasospo dir.p. K.Kigo,visi 
klausitojai užsilaikė kogražiausio- 
je tvarkoje. Beje atsirado ape 5 
ir tokiu,kad neiszkente nemurme- 
ja lyg.... priesz menasiena, bet 
tai nėra ka padywitie,nes tie žmo
nes norėtu,idant visiju klausytu, 
o kaip ju nieks neklauso, tai jie 
norėtu kad ir kitu neklausytu ir 
per savo užvydejima ar kvailu
mą teip nemandagiai elgesi, vie
nok yra viltis, kad su laiku ir jie 
pasikels isz savo kvailumo.

Draugyste Simano Daukanto 
siunczia szirdingiausia acziu guod. 
kn. M. Kravczunui, kuris teikėsi 
imtie dalyvuma jos apwaiksz- 
cziojime ir visame ja paremtie, 
teip lygiai iszreiszkia szirdinga 
acziu ir visiems lietuviams, ku
rie teikėsi atsilankytie ant tos 
dienos apvaikszcziojimo.

K. Pocius, Apwaik. Sekr.

žinomu ke-

vyras ate- 
A. Brooks, 
pietines pu-

Wietines Žinios. Žinios visokios.

Teipogi ant szio mitingo 
Dr-te apturėjo gatava savo 
konstitucija,drauge su kvitavoms 
knygelėms, kvitas dėl kasieriaus 
ir f man. sekretoriaus, dekleraci- 
jas ir kortus prie atlankimo ligo 
niu. Buvo teipogi perstatyta ir 
proba auksiniu ženkleliu, vienok 
pasirodė ne atsakanti, ir drau
gyste nutarė permainytie ju for
ma, idant butu su amalija; nors 
tai bus brangesni, bet kitaip isz- 
rodys. Teipogi dėl naudos sąna
riu draugyste nutarė turetie sa
vo locna daktara, kuriam mokės 
isz kasos tik 3 dolierius ant me
nesio. Daktaro bus užduotia at
lankytoje kiekviena ligony tos 
draugystes ir no jo nei vieno 
cento neimtie apart tu $3 kuriuos 
gaus kas meno isz kasos. Teipogi 
pristojanty sanary in Dr tia, jei
gu draugyste paabejotu ape jo 
sveikata, tai daktaro užduotia 
isztyrtape jo sveikata ir iszduo- 
tie draugystiai teisinga raportą.

Dabar matote broliai, Drau
gyste Simano Daukanto turi da 
tik du metus savo amžiaus, o jau 
skaitliumi savo sąnariu pasivijo 
drnugystias, kurios turi po 6 ir 
daugiau metu. Teipogi matome 
jogei ir turtas Jos isznesza arti 
$500, ka nežinau ar nors viena 
draugyste per du metus taip aug- 
sztai pasikėlė.

Užtaigi broliai kurie norite 
priguletie in gera draugystia tai 
pasiskubikite prisiraszytie pakol 
instojimas pigus, nes tai yra pas
kutinis mitingas su instojimu, 
toliau jau bus lokis pat kaip 
kitose draugystėse.

o 
ir

Apwaikszcziojimas
Metines Szentes Dr-tes Simano 

Daukanto.

Pereitoje nedelioje, tuoj aus po 
miszparui, prisirinko žmonių arti 
pilnutėlė bažnytine sale ir prasL 
dėjo iszkilmingas apvaikszczio-

pinas metines szventes Draugys
tes S. Daukanto. (Metinis szven- 
tia dėlto yra vadinama, kad pra
džioje Lapkriczio menesio yra už 
sidejus szi draugyste ir 28 d. 
Spaliu yra diena gimimo Simano 
Daukanto taigi tos abi dienos ta 
po apvaikszcziotos vienoje die
noje ir apvaikszcziojimas pramy- 
tas metinis Draugystes Szven- 
itia).

Sale buvo papuoszta su žoly
nais, terp kuriu radosi paveikslas 
Simano Daukanto ir isz szaliu- jo 
paveikslas Witauto ir Gedemino 
Lietuvos kunigaikszcziu; virszui 
paveikslo Daukanto buvo sudė
tos kryžium dvi nedideles vėlia
vos (karūnėlės) lietuviszka ir 
amerikoniszka. Buvo pilna liet, 
muzika po direkcija p. Kazimiero 
Kigo ir 15 giedoriu su giedorko- 
mis. Wisi giedoriai vyrai ir mer 
ginos, muzikantai, kalbėtojai ir 
daugumas isz susirinkusiu turėjo 
aut kiutiniu prisisegia lietuviš
kus ženklelius—baltoje ir mėly
noje spalvoje ir su auksiniu 
žvaigždukia. W ai dona s (marszal- 
ka) p. Jonas Szedbaras baltose 
pirsztinaitese ir su waldomszka 
lazdelių rankoje susodino visus 
gražiai in sediuias, o kas nesutil
po sustatė szalyse ir užpakalyje 
sediueziu gružiausioje tvarkoje.

Pirmiausei vietinis probasz- 
czius, guod. kn. M. Kravczunas 
atidarė apvaikszcziojima su 
trumpa malda ir paszauke ant 
prezidento p, Juozą Gurinska, o 
ant sekretoriaus p. Kazimiera 
Pocių, kurie ir užėmė savo vie
tas. Tada užgrajyjo ant trubu 
marsza.

Po atgrojyjimui marszo, tapo 
paszauktas pagal programa ant 
pirmutiuio kalbėtojo p. Jonas A- 
leksaudraviežius, prezidentas tos 
paezios draugystes. Kalbėtojas 
savo prakalboje iszaiszkino rei 
kala apvaikszcziojimo ir potam 
apsakė trumpais žodžiais gyveni
mą Simano Daukanto, paaiszkiu- 
damas kuom jis buvo, isz kur pa
ėjo kada gimė ir kada mirė; nu- minėjas, 
rodė jo pasiszveutima dėl lietu-' 
vystės ir regiuo visus lietuvius 
sektie jo pėdoms.

Po pirmai kalbai iszejo su de
klemacija pana Bronce Sarafina- 
vieziute, kuri deklemavojo 
“Juk tu Lietuvystia daug amžių 
miegojaj” paraszyta Lakūno.

Po deklemacijai daina ant bal
su vyru ir mergiuu “Kur bauguo- 
jo Nemunėlis.”

Autra kalba p. Franciszkaus 
Sarafiuavicziaus, kurs sawo pra- 
katbejaųiapeike visus tuos, kurie 
būdami lietuviais, o drovisi lie- 
tuviszkai kalbetie, nurodė kokia 
bledia sau per tai daro, ir ragiuo 
visus prie lietuvystes.

Antra deklemacija buvo panos 
Elenos Bagdžiuuiutcs, paraszyta 
per Dra Slupnicky ape priespau
da lietuviu po jungu Maskoliaus.

Po deklemacijai daina ant bal
su “Su Diev Lietuva”.

Treczia kalba p. Ant. Olszev- 
skio, kuris paminėjas vienu žo
džiu visas tautas, nurodė, kad 
lietuviu tauta szendien stovi da 
už visas žemiausei. Potam prive
dė ant paveikslo tauta žydu, kad 
tie būdami no visu iszuiekintais, 
iszjuoktais, apspjaudytais, o vis 
kasdien kyla ir jau nekarta Ameri
koje užima pirma vieta; užtai 
pakele klausima,—kasgi lietu
viams kenkia, kad jie negali pa- 
sikeltie, ko jiemstruksta ? Ant to 
nurodė, kad lietuviams trūksta 
apszvietos ir vienybes. Nurodė 
kad žydai vientik dėlto pasikėlė, 
kad terp ju nei viena nerasi, ne- 
mokanty žydiszkai raszytie arba 
skaitytie; o terp lietuviu, tai 
mokaneziu rasi vos 20 proc., o 
kiek tai tokiu neiszmnneliu ran
dasi, kurie savo vaikelius, ne 
tiktai kad raszyt nei skaityt, bet 
navet lietuviszkai kalbėt ne- 
iszmokino; ir kaip tada galima 
noretie kad Lietuva pasikeltu, 
jeigu jos vaikeliai savo prigimtos 
kalbos nemoka? Raskit nors vie
na žydą, kad jisai nemokėtu žy-

Apgawo sąnarius moteri- 
szko K Ii ubo.

Keletą dienu atgal du apga
vikai surinko no moterių 6000 
ir iszvaževo jiems 
liu.

Puikei apsiredias 
jo in namus ponios 
prezidentkos kliubo
sės miesto ir pasako jai, kad jis 
yra pasiuntiniu mokslaines pui
kiu amatu isz miesto Bostono. 
Apsakė, kad ketina laikytie ke
letą atskaitymu ape puikius ir 
moksliszkus dalykus, bet ant tu 
atskaitymu gal ateitie tiktai tie, 
kurie perskaitia nors viena isz 
jo rasztu. Pone Brooks teip kar- 
sztai intikejo apgavikui, kad da
vė jam 12 dolieriu kaip prenu
merata už jo knygas, surasza 
500 sąnariu to kliubo ir no savęs 
laiszka prie visu sąnariu. Su 
tuo laiszku apgavikai aplanke 
visas 500 moterių, kurios neno
rėjo nei biski būtie .blogesnėms 
už savo prezidentka ir per tai 
kožna davė po 12 dolieriu. To
kiu budu apgavikai uždirba 6000 
dol. ir iszvaževo su pinigais.

Ketvirta deklemacija panos M. 
| Sereikiutes. “Gana lietuviai jau 
I mums miegotie, laimes dėl savęs 
sapne jieszkotie”.

Penkta kalba p. Julijono Dicha- 
| vieziaus, kurs kalbėjo ape meilu 
tėvynės ir ant galo regino visus 
prie skaitymo knygų ir laikrasz
cziu.

Penkta deklemacija panos O- 
nos Ažukiutes “Kur laime?’’ para
szyta per Dra Stupnicki.

Szeszta ir paskutine kalba vie
tinio.probaszcziaus guod. kn. M. 
Kravczuno, kurs iszaiszkino kaa 
Simanas Daukantas buvo istori
kas, teipogi iszaiszkino ka reisz
kia istorija, privesdamas ant pa- 
veizdos, kad gal ir isz terpu musu 
atsirasta kokis, kuris užrašines 
visokius atsitikimus terp lietu 
viu, gal navet užraszytie ir szios 
dienos apvaikszcziojima ir surin
ktus viską in krūva gali paduot 
uteinaneziui gentkartiai tikriausia 
istorija isz szendieninio musu gy
venimo. Už tai regino visus, 
idant rūpintųsi duotie isz savęs 
kogražiausia paveiksią, idant i- 
8l ori j oje musu gyvenimo neužsi
tarnautume ant papeikimo, bet 
ant pagyrimo. Toliau nurodė, kad 
norėdami tautiszkai pasikeltie tu
rime laikytis drauge su bažnyczia 
sz., kuri yraūekaipo pamatu tau
tos musu, kuri prilaiko žmonis 
prie vienybes, prie krūveles irtt. 
Ant galo dekavodams Dr-tiai Si
mano Daukanto, jogini rūpinas 
duotie isz savęs žmonėmis gra- 
žiausy paveiksią susirinkimuose 
ir visos draugijos reikaluose, kai
po szios dienos apvaikszcziojime, 
užlmige kalba ir uždare su malda.

Ant pat galo marszas “Tegul 
girios szlamszczia ūžia” dainuota 
ant balsu per vyrus ir merginas 
ir su visa muzika. Pabaigus 
dainuot buvo grajitas marszas 
ant trubu ir ant to pasibaigė tos J 
dienos iszkilmingas apwaikszczio-' j 
mas.

Toky puiku apvaikszcziojima dok L——__ —1
Chicagos lietuviai da pirmu kar- daug suvisu pagadino.

Geras skolinykas.
Konstabelis James Canavy tu

rėjo prisakyma sudžios Henneso 
atimtie $50 no valdytojaus sa- 
liuno Antano Piohlo, gywe- 
nanezio po nr. 734 S. Halsted. 
Su tuo tad mieriu nuėjo pas jy. 
Pfohl jau buvo padėjus pinigus 
konsztabeliui, bet kada konszta- 
lielis norėjo anuos paimtie, Pfohl 
atėmė pinigus atgal ir pasakė, 
kad suvidu ne ketina užmoketie. 
Tada konsztabelia pasakė, kad 
jaigu jis nenor užmoketie, tai 
jis už tuos pinigus atims jo dai
ktus. Kada konstabejis norėjo 
paimti keletą baczkucžiu sznap- 
80, Pfuhl sz.ove in konstabely ir 
perszove koja, potam pabėgo. 
Policija jieszko Pfohl’io.

Ir mergina gal apgautie.
Kokia Antanas Kubiecki insi- 

milejas iki pat ausu kokia ten B. 
Ta pana B. neseniai atvaževo 
isz Europos ir no Antano K. pri
imdavo visokius prezentus, o 
ant galu galo priėmė ir suknia, 
kurioje apsiredžius ketino eitie 
prie szliubo, o'szliubas buvo su
tartas ant Lapkriczio 18. Priesz 
pat szliuba kokis jaunikis M. Ra
kauskai suspėjo teip patiktie dėl 
p><no3 B., kad pana B. uždėjo ant 
savęs pirkta jai suknia ir nuėjo 
prie szliubo, tiktai ne su tuo, kurs 
ai prezentus ir suknia pirko, bet 

su M. Rakausku. Antanas Ku 
biecki norėjo periszkadytie, bego 
prie policijos, bet tie visi jo no
rai ant nieko iszejo, pana B. ap- 
sipacziavo su Rakausku, o Ku- 
biekiui už visus jo prezentus nei 
acziu nepasake.

Drebėjimas žemes.
Spalio 31 Chicagoje irapskriti- 

je davėsi jaustie drebėjimas že
mes, bet iszkados nei jokios ne
buvo. Lapkriczio 1d. Rime dre
bėjimas žemes padare daug szka

Daug namu susiskaldę ir

— Szifkortes ežia nedelia yra 
nekiek pigesnes. Kas reikalauja 
tegul pasiskubina.

— Skaitykite nauja apgarsini
mą lietuviazkos kompanijos 
Kelpsch, Noreiko & Co.

— Reikalauja poprasto darbi- 
nyko in aptieks p. Juozo Lesz- 
czynsko po nr. 3315 Laurel str.

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

— Reikalinga yra mergina prie 
apžiūrėjimo namu in privatnafa- 
milija. Tegul atsiszaukia pas p. 
Goldberga, po nr. 293 IV. 12th 
Street.

— Kelpsch, Noreiko & Co. ne
trukus turės gatava lietuviszka 
katalioga laikrodėliu, žiedu ir vi 
šokiu kitu daiktu. Kas nori toky 
apturetie tegul raszo antszito ad
reso: Kelpsch, Noreiko &Co., 356 
W. 12th St., Chicago, III.

— Szio rudenio elekcijos Chi- 
cagoje perejo labai tykiai nes bu
vo rinkli tiktai 9 trustisai ant 
kanalo ir du sudžios: Tapo aprin
ktais ant trustisu 5 republikonai 
ir 4 demokratai. O ant sudžiu 
viens demokratas ir viens repu- 
blikonas.

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

— Keletą dienu atgal susimu- 
sze Italijonai namuose po nr. 67 
Erie, o vienas isz ju, Pietro Vi
ta lo, gyvenantis po nr. 182 N. 
Sangamon paemias revolvery, 
pradėjo szaudytie ir užmusze ant 
vietos Biasa Ciaille, o Don net ta 
Bochik smertinai sužeidė. Žmog
žudys buvo pabėgius, bet jy a- 
resztavojo kartu su kitais pesz- 
tukais.

— Iszvažiuodamas in Europa, 
| turiu ant pardavimo krautuvių 
apautuvo, tai yra czebatu, ir cze- 
weryku su visoms prietaisoms, o 
podraugei ir krautuvia taba
ko, cigtru, kendžiu (cukerku,) 
knygų ir kitokiu dalyku, reikalin 
gu vaikams in mokslainia. Geras 
biznis dėl lietuvio kalbanczio 
lenkiszkai, nes randasi prie len- 
kibzkos bažnyczios ant Tovn 
of Lake. Gali ta viską nupirk- 
tie už nedidelius pinigus. Atsi
šaukite po nr. 1851 48lh st. Pa- 
siskubikit, nes ūmam laike turi 
būt parduota. (30—11)

— Szioms dienoms atidarėme 
nauja krautuvia siuvamu maszi- 
nu kuriais parduodame labai pi
giai. Kils prisius $25, tai mes 
jam prisiusime puikiausia ir nau
jausia “Singer” siuvama maszina 
tokia, kaip kiti agentai parduoda 
po $50. Teipogi užlaikome dru- 
kavojamas maszinukius, laikro
dėlius, lenciugelius, revolverius 
britvas ir kitokius daiktus. Par
duodame pigiau kaip visi kiti i 
ir siuncz ame in visa Amerika.

Su guodone Juozas Skinderis ir 
Jonas Lankauskas.

3251 Laurel st. Chicago III.

PAJ1E8ZK0JIMAL
Pajieszkau savo szvogerio 

Franciszkaus Miliaus paeinanczio 
isz miestelio Kaltinėnų, Kauno 
red., Raseinių pavieto; pirmiau* 
gy vcno Philadelphijoje, o dabar 
nežine kur. Kas ape jy žinote 
meldžememums duotie žinia. Po
vilas Balceviczius ir Franciszkus 
Augustis. Box 266 Toluca, III.

Pajieszkau savo giminaieziu 
Jurgio Juozapaiczio isz kaimo 
Dargužiu ir Bonifaco Žygo isz 
kaimo Sereikiu; abudu paeina isz 
parapijos Lygumos, Szauliu pa
vieto, red. Kauno. Jau 3 metai 
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno 
mieste Grand Rapids, Mich. Kas

(la
mieste Grand Rapids, Mich. 
ape juos žinotu meldžeme 
nesztie ant adreso szito: 
F. Sidor 344 Hamilton st.

Grand Rapids, Mich.

t Karalius Portugalijos Carlos 
atvaževo in Londoną.

t Gilberton, Pa. darbai angle- 
kasyklose eina gerai. Žmones 
džiaugėsi,

t Isz Carbon Hill, III. raszo, 
kad tenai darbai anglių eina labai 
gerai.

t Isz Peoria, III. raszo kad ta
me miestelyje visoki darbai eina 
gana gerai.

| Ridgely, III. visos mainos 
straikuoja, reikalaudamos padi
dinimo mokės ties.

t Jonas Krakruskas. kurs gy
veno miestelyje Pana, UI. serga 
labai sunkiai ir guli ligonbutyje 
St. Louis, Mo.

t Pasiuntinys Popiežiaus Su- 
viepitose ^Valstijose Mgr. Sa- 
toli apturėjo isz Rymo žinia, kad 
neužilgo taps kardinolu.

t Lapkriczio 1 d. Dauphin, Pa. 
sudege apdirbtu medžiu, peržen- 
klintu ant statymo namu, ant 
4 milionu dolieriu vertumo.

| Japonai susitarė su angliška 
fabriką mariniu garlaiviu, esan- 
czia mieste Tineside, idant ta 
fabriką padarytu dėl Japonijos 
tris kare.viszkus garlaivius.
| Garlaiviai, kurie plauke isz 

Hamburgo in Amerika sustodavo 
Anglijoje netoli miesto Southam- 
pton, dabar nesustos Southamp- 
ton’e, bet netoli Plymouth An
glijoje. .

t Maskolija siuilczia savo ka
reivius ant rubežiaus Austrijos 
ir Turkijos. Pagal daneszima 
laikraszcziu ant minėtu rubežiu 
buwo ir teip daug kareiviu, o da
bar Maskolija atsiuntė da ape 
50 tukstancziu kareiviu.

t Mieste St. Paulo, Brazilijo
je, pradėjo tvertis susivieniji
mas, kurio mieriuyra atgaivin 
tie Brazilijoje valdžia ciecoriaus. 
Dabartine valdžia republikonisz- 
ka pradėjo aresztavotie sąna
rius minėto susivienijimo.

J Lapkriczio 3 d. Nev Yorke 
ape pirmu adyna užsidegė kriau- 
cziu szapas, kurs 7 kriaueziai pa- 
beige givybes savo, o asztuntas 
isz antro florų szoko ant žemes 
ir teip nelaimingai susižeidė, kad 
tuojaus potam mirė. Szkados pa
dare ugnis ant 75,000.

' t Prusai, matydami, kad Mas
kolija gavo gera kąsny žemes 

pradėjo reikalautie no 
kad ir jiems duotu kąsny

Kynu, 
Kynu, 
žemes. Jeigu tiketie laikrasz- 
czianis, tai nekurie laikraszcziai 
danesza, jogei Kynai duos ir Prū
sams daly žemes, ant kurios 
galės statytie savo fabrikas ir 
užsiimtie prekystia.

t Netoli Elm Grove, nukrito 
no relių graitas trūkis, einantis 
isz Piltsburgho in Cincinnati. Ta 
nelaime atsitiko ant tilto upelio 
\\ heeling. Garinis treinas irpacz- 
tavas pasiliko ant tilto, o kiti 
nukrito isz aukszczio 16 pėdu. 
Tie kurie nukrito susidaužė ant 
szmotuku. Isz žmonių keletas 
tapo ant vietos užmusztu, o ki
ti visi yra sužeisti.

t Danesza isz Wilkes Barre, 
Pa.,, kad 2 Lapkriczio užsidegė 
mainos Durrance. Wakare užside
gė mainos, o per nakty visi dar
bi nykai turėjo darba gesinti ugny 
ir tiktai ape 8 adyna ryto užge
sino. Giluma 6C0 pėdu yra vieta, 
kur stovi mulai, tenai buvo 
sziaudu paklotu dėl mulu, vie
nam isz pipkes iszkrito degantis 
braižukas ir isz to užsidegė sziau- 
dai, o potam ir mainos. Užtroszko 
8 mulai, o viso iszkados apro- 
kuoja ant 10,000.

t Jenorolas Iszpanijos, kurs 
yra nusiunstas ant salos Z." 
dėl pergalėjimo gyventoju Ku
bos, reikalauja da 150,000 karei
viu dėl galutinio pergalėjimo 
maisztinyku Teipogi tas jenero- 
las (Compos) reikalauja no val
džios Iszpanijos, idant Iszpanija 
sutiktu ant niekuriu reikalavimu 
gyventoju Kubos, bet tas Iszpa- 
nams nepatinka, todėl niekurie 
rodija jenerola Campos atszauktie 
atgal, o ant jo vietos nusiunstie 
kita.

Kuba
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Nev Yorko lietuviai, kada tverė

26 d. Spaliu

tiek

Senoles Lietuvos Pylis.
su daugybia kareiviu trauke in
Keistuto žemi a pas Traku pyly,
o buvo daugiau per 12000 vyru,

Perspaudinta isz rasztu D-ro J.
ir padalinta karevyste in tris da
lis prieszai Merkes pyly (ant Ne
muno kranto), kur sugabeno di
dely grobi. Drauge su atėjusiais
svecziais keleiviais prisartino

per Lietuva keliaudami, suvisai
netikėtai tūlojo pavieto giriose
dauguma susitelkusiu
radia. Teip vienoje kelionėje
Kryžiokai dideliu buriu per Lie
tuva keliaudami, drauge su savo

Byly Streben apgula,
ina. Daugely pilyje wyru ir

moterių nužudė. Tame paezeme
mete marszalkas iszilgai pusti jo
ugnimi l>ei kardu Szahviszkiu pa
lieta. Tuo tarpu Burgardas von
Mansfeld (Ragainės komendato- 
rius) ta darba atlieka Romaines 
paviete (Žemaitijoje)....” Atei- 
nanty meta vėl tas pats marsud- 
kas “dienoj Apczystijimo p. Mari
jos netiktai užpuolė ant Lietuvos 
žemes ir visuą vyrus ir moteris 
ir vaikus (pakeleje) sugavo arba 
iszmusze....” 1370 m. Kryžio
kai aplanke Raseinius ir kitus Že
maitijoje pavietu** ir “visur kan
kina paganus ir užmu<zineja. L., 
niekur pagonai negalėjo ramei 
būtie, bet visur užmuszami ir in 
kaliny gabenami, o broliui (Kry
žiokai) rameigryžtasau namo....” 
1372 m. Initruczo VVigand “su 
100 iszrinktu vyru ineina in giria 
plesztie ir pagonu naikinti. Nu- 
sedia no arkliu ant Szeszupes 
kranto jie valgo ir geria ir atsi
kelia pereina per Niamuna ir 
užklumpti keturis neapsaugotus 
kaimus, kuriu gyventojai saldžiu 
miegu užtnigia; ka tik sutinka, 
kardu iszkerta vyrus su moteri
mis ir vaikais ir viską degina, o 
didely grioby grebia. Tas pats In- 
strnezo viiesnysis vyi rudeny
je renka savuosius ant keliones. 
Pereja Nemuną |>o Kraistekiemiu 
neapsaugotu, visa kaima sudegi
no. apgrebe ir surinko didely 
groby”. Toliau VVigandas rai-zo: 
“Žemaicziu žemeje nenorėjo (Kry
žiokai) južtruktie žinodami, jog 
gyventojai apsigiuklavia, todėl 
jie aplanke Kaltmenu kampa, ku
ry grobiais (pleszimais) nuskriau- 
dia ir ugnimi, užmuszinedami 
wyriszkius, moteriszkias ir vai
kus, didelioje daugybėje iszsiga- 
bendami drauge su neiszpasaky- 
tais grobiais. Regėdami tai pa
gonai traukėsi in giria, kurioje 
buvo upelis, per kury broliai 
(Kryžiokai) tekini pereidami, 
skubinasi per giria. Ale ir pago
nai pridurmai meto in juos rago
tinėmis (lancomis), akmenimis ir 
maudyklėmis isz saidoku, pažeiz- 
dami juos, nors jie apsimovia 
szarvais ir geležinėmis kepurė
mis. Tędel broliai nusedia no ar
kliu ir cze pakyla asztriausia ko- 
wa, kurioje krito 21 Kryžiokas, 
neskaitant daugybes bajoru. Bro
ly wiena pagonai pririszo prie 
medžio, o ragotinėmis savo jy 
subadia užmusze”. Taip AVokie- 
cziu*. Lietuviai apgalėjo rudeny
je jau jai Wisuszwentes 1374 m. 
Pavasary 1377 m. “pas magi©t- 
tra IVinrinka, stiprujy pagonu 
iudytojy. atėjo Albertas [1H]» 
Austrijos kunigaiksztis, su 62 
kareiviais ir bajorais in Prusus dėl 
szelpimo tikybes, ir tipe su dide
lis garbia priimtas ir traktavo- 

kaip kunigaikszcziams pri
tinka. Sutarta atliktie kelionia 
(reiza), ir visi atėjūnai svecziai 
linksmai drauge su magistratu 
*zarwuojasi ir rengiasi priesz pa- 
gonus ir pasiraszo paklusniais 
tuptie vienam wokiszkam bajo- 
rui» kaipo vyresniu! (kapitonui) 
ir ateina in Kaltinėnų (žemai- 
ežiuose) pavietą ir cze magistrui 
liepiant, iszsplecziza Kryžioku 
draugystes karužia (blizgia). Ir 
Austrijos kunigaiksztis kareivisz- 
kai apsielge; szitame paviete 
Magistrais bei kuningaiksztis už 
truko dwi dieni ir visa iszdegino; 
"Jrus vėl, moteres ir vaikus 
®astwere ir nei viens neiszspru-

'sz juju ranku. Po tam Wi- 
Aukles paviete viską smarkei 
pusiyja per 10 dienu ir grinžta 
Damon vezdamies su savimi Gu-

jr pagonus....” Rudenyje to 
Paties meto pasakoja Wig»ndas, 

brolis Gottfriedas, marszalkas,

prie naupyles, Traku paviete, kur
sekesi didelis pustijimas ir baisios
uenys» o gyventojai iszvaikinti.
M ii niaus pylis sudeginta tapo.
Ape darbus Kryžioku 1380 m.
szitaipd pasakoje.: Magistrui lie
piant, brolis Kūno, marszalkas, 
kareiviezka kalionia 1380 m. at
liko. ... Užklupo W<aiguvos pa
vietą (Užgiriniam Trake), api- 
plesze jis vidunaktyje szita pa
vietą.... Toliau ateina in Nau- 
japyly (szehdteTT Rudamina, Su 
valku gubernijoj), kur pinnuti 
niai sargybos raiteliai daugely 
viru nužudė. Seka kareiviai ir 
sustoja prie pylies ir atsigabena 
su savimi bombardas (armotas). 
Antra diena szaudykles leidžia; 
daugybe pagony didei persigan
do (no anuotu), nes seniau Kry
žiokai nesi važiojo drauge tu 
bombardų. Szitos priežasties dė
lei pagonai drauge su paeziomis 
ir vaikais pasiduoda, prisižadė
dami amžinai Kryžiokams 
tarnautie. Treczia 
aukssi. Kryžiokai 
o tolyn eidami, jakeliui 
bia Lietuviu iszmusze.
vi u ateina pas Dirsunu pyly 
(aut Niamuno kranto), kuria pa
godai patys sudegino, pabėgda
mi isz pylies, o visa Wokiecziu 
karei vis te rainei sau grinžta na 
mo, vezdamasi 4000 sveiku su
gautu Lietuviu....” Toliau tas 
patsraszejas pasakoja, jog viena 
meta “magistras su kareivystia 
atkelavo in Medininku pavietą 
Žemaitijoj, kury bjaurei apiple- 
sze ir iszcziudyjo; vyru, mote
rių, vaiku sustvėrė 700, o bal 
nojarnu žyrgu iszgabcno keturio
lika tukstaneziu!....” >

Galima butu paminetie, isz rasz
tu to paties Wigaudo, da ne 
viena szimta tokiu kruvinu ir 
baisiu atsitikimu musu nelaimin
goje ir nuvargintoje per — Kry
žiokus žemeje; tikime vienok jog 
ir isz augszcziau suguldinetu 
\Vigando žodžiu, skaitytojai nu- 
manytie galės, kokias tai uežmo- 
giszkas Kryžiokai karias vede su 
musu proseniais I... Tas patsai 
raezy tojus, Kryžioku bulatus, 
lankei pats sako, jogei jo bro
liai, Kryžiokai, viską Lietuvoj 
“nežmogiszkai” (iuhumamter) 
uaikinia!

Ne vien didėlėmis karonemis 
ir kelionėmis, bet ir mažomis 
gaujomis Kryžiokai buvo paini- 
<na Lietuvauaikintie. Instruczcų o
Ragainės ir k. pylese, buvo pri
laikomi, teip vadinami, latrukai 
(vok Stroter), kurie kito jokio 
darbo ne privalė veiktie, viena 
parubežemis valkiodamiesi per 
dienu dienas lauke ir tykojo Lie
tuvius užpultie ir apiplesztie. 
Susirinkia po 10—20, tankei vėl 
po 60—100 wyru, toki Kryžioku 
latrukai, paslapta rubežiu perė
ja, užpuldavo vidurnuktij aut 
kokio girioje viensėdžio Lietu
vio, arba ant kaimo, o uždegia 
trobas, javus, vislab grėbė, kas 
tik pasisekė. Tankei VVigando 
kronikoj, yra paminėta, jog ko
ne kas metas toki latrai daugy 
bia arkliu, galviju in Prusus pa
sivarydama.— Proseniai musu, 
žinodami toky Križioku būda per 
dienu dienas ne galėjo kardo isz 
ranku paleislie, ypaeziai paru- 
bežese, kuomet numanytie ne ga
lėjai, kurioj vietoj Kryžiokai 
in Lietuva inlys. Didėlėms vėl 
Kiyžioku minioms ne visuomet 
prieszmtis galint, reikėjo tolidžio 
nors gyvasty savo saugot ir no 
Wokiecziu slėptis mokelie. Tos 
gadynes taukios ir placzios girios 
vietomis ne pereinamos pelkes 
ir klampynes, tvirtai intaisytos 
pyles visadas gelbėjo musu pro
senius no peraekinejimu Kryžio
ku. Tankei labai juju raižytojai « • « • tir i • • •

diena 
pakilo, 
daugy- 
Karei-

TcjnF A mnynlrno jome nauja parapija po vardu
LbZ IKUb. .*Sz Marijos Panos”, nusprensda-

isz Brooklvno N. Y. mi moketie po ll.oo instojimo ir
po 25c mėnesines mokesties.

daktonau!
magistru, susitikta netoli kaimo Į
Swikme, ant upes Nerio ( V\ ilijos)
kranto, viena “dievobaiminga”
Lietuvy, iszsigandias,
prižadėjo nuvestie juos m tokia
vieta, kurioj draugia esą susi-
rinkia gy ventojai isz trijų pawie-

Pagal magistro paliepimu,
perdetiniai Kryžioku skubinos in 
parodinta vieta, kur ateja randa 
tankumyne girios susirinkusius 
gyventojus isz trijų kaimu, isz 
tu kaimu, po kuriuos Kryžiokai 
ėjo. Szituos kaimus Wokiecziai 
sudegina. Paėjo toliau da du kai
mu atranda, kuriu gyventojai 
užsislepia teipogi. VVieui isz ju 
raiti, no Wokiecziu pasprūdo, o 
pesezius Kryžiokaigaudo, musza, 
kalėjimai! stvėrė, moteris gedi-

Kožnus galės cze suprastie, jog 
tos visos kruvinos keliones ge- 
riausei Kryžiokams pasisekdavo 
vasara ir žiemos laike, kuomet 
upes bei upeliai musu ledu ap
dengtos asti. Rudeninis ir pava
sariais, Kryžiokai ir juju sve- 
cziai atėjūnai, ypacz to laiko sun 
kiais geležiniais szarvais apsire- 
dia, su dideliu vargu galėjo pe- 
reitie peikiąs ir klampynes seno 
ves. Sziluma sauleles, talpinda
ma žiemos skranda, gelhejo ne 
viena syki Lietuva no Kryžio
ku, kurie ne norėdami runkosnu 
musu proseniu patektie, pamiatia 
grobius ir pleszimus, turėjo na
mo grinžtie. Pu vasari ui prisiar
tinant ir sniegui bei ledams tirp
ti® pradedant, Kryžiokai isz Lie
tuvos tekiniu skubinos grinsztie, 
nes upėmis ir upeliams aptvinus, 
pereitie ne galima buvo, ypacz 
kokeine nežinomame kampe. Taip 
1343 m. Kryžioku magistras, Lu 
ter vardu, su daugybių kitu 
auksztu kareiviu labai jau per 
dwi dieni nuskriandia didely Lie
tuvos plota ir daugel iszpustijas, 
turėjo vienok su pasiskubinimu 
namo grinžtie, nes šauliai užkai- 
tinus ir sniegui betirbstant, paky 
lo dideli pavandeniai. Jei musu 
laike maži upeliai,'isz kalnu bėg
dami, lietinguose metuose, arba 
ir pavasariais, didėlėmis srovė
mis tapsta, tai koki galėjo būtie 
senoveje pavandeniai, kuomet vi
sa Lietuvos žeme žalevo trasz- 
keneziomis giriomis, apžėlusi ir 
kuomet drėgnos bei vandeniu 
daug daugiau buvo! Teip Wi- 
gandas pasakoja, jog po sekminių 
1381 mete, toki bu via Užgiri- 
niam Trake pavandeniai, jogei 
Kryžiokai “su dideliu vargu tu
rėjo perplaukt ie ir mažus upelius**. 
Lietingi metai dideliai Kryžio
kams ne patikdavo, nes jie ih 
Lietuva ineitie negalėdami, be 
jokio darbo ir triūso, kaip tas 
pats raszejns pasakoja, “liūdni 
namie sėdėjo’’ (tristes domi resi- 
debmit).

(Toliau bus.)

Pajieszkojimai piktadeju.
Sąnaris Dr tęs “S. Dauk.”, Jo

nas Szedbaras, danesza, kad 1 
dienu S|>aliu aj>e 3 ad. pp pietų, 
kokis Kazimieras Szimnitis, bū
vius sykiu su juoiu 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. 
Dėlto brolis Szed baras 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 buvo su paraszu “Co- 
iumbia”; ant to laikrodėlio buvo 
Uždirbtos vokiszkos literos—ant 
virszutinio lukszto litera “B", 
ant už|)akalines puses ant viduri
nio lukszto literos “J” ir “Sz.”— 
Wagis K. Szimaitis yra mažo au 
gimo, juodais plakais, visas 
juodbruvts ir rauplėtas, ženklai 
ant burnos margi, viena, ranka 
no virszaus su baltoms plet 
moms (nudeginta no parako 
anglekasyklose); ūsai reti ir vie 
nas ūsas didesnis. Jis paeina isz 
Kauno rep., Sziauliu pavieto, 
Žigares parapijos. Wieni metai ir 
8 menesei Amerike.

J. Szedbaras 
mumis pasakoja, kaip Wokiecziai 1641 S. Canal str., Chicago, 111.

Kaip žydai bizni daro.
Jau iszaiszkino,kad keletą žydu

“Insurance” kompanijas Philadel-

Norint gana turėjome prieszi-
phijos ir Pittsburgo paisrė dtdelv

Wardan Parapijos “Sz. Mari
niku, vienok laikui bėgant ir tie

bizny. Tie žydai kelione konųtani

jos Panos” meldžiame patai pintie
in jusu laikraszty szy straipsnely

idant būtumėt i&zmintingėsniais
negu mes buvome Brooklyno ir

me czionai pirm u t ima parapija 
Teisybių sakant, Nev Yorkas .ir 
ir Broklynas turėtu vadytis lie
tuviu sostapilia, nes niekur liek 
lietuviu nepersi verezia, kiek 
czionai, o teipgi jau ir apsigyve
nusiu yra beveik daugiau kaip 
visur, o jie szendien turi? ar turi 
savo katalikiszka,susivienijimą»r 
tur savo kutalikiszka bažnyczia? 
Nieko netur! O kas tam kaltas, 
ar ne dvasiszki vadovai.

Kada asz atvaževau in Nev 
Yorka, radau czionai viena lietu- 
viszka draugystia “Sz. Kazimie 
rokuri da ir szendien gyvuoja 
ir užsidėjusią parapija po vardu 
“Sz. Traices,” kuri jau turėjo 
bankoje kelis szimtus gatavu pi- 
pinigu dėl statinio lietuviszkos 
bažnyczios. In kiek laiko vėliau, 
gavo už prabaszcziu kn. VYarna- 
giry, kuris suenBas parapijos pi
nigus, iszwažewo in Pennsylvani- 
ja ir tenai už-i dėjo gal i u na. W ie
na ryta parapijonai atrado ant 
duriu klebonijos korteliu raszyla 
lenkiszkai: “Kunigo Waruagjrio 
szendien nėr namie, pareis ry
toj”. Laukiam viena diena, kita, 
treczia, ketvirta ir visa nedelia, 
o kunigo kaip nėra teip nėra. Ka 
daryt turėjome paimt policija ir 
duris atidarytie, bet kunigas dau
giau negryžo.

Laikui bėgant, gavome užpre- 
baszcziu kunigą Juodisziu, o baž
nyczios statymas Brooklyne jau 
buvo pradėtas. Kn. Juodiszius 
permaino varda bažnyczios isz 
“Sz. Traices” ant “Sz. Jurgio’*. 
Toliau pradėjo parapijinio komi
teto neužkestie, sakydamas, kad 
“asz pate ga’iu būtie parapi
jos prezidentu, kasierium ir trus 
tisais,man galit pavieryt pinigus, 
o kam kur reiks, tai asz iszmoke- 
siu; apmokėsiu kontraktieriu ir 
lt.” Ž noma musu žmones kuni
gui greit intikejo ir davė vvisi sa
vo pinigus. Kada kontraktierius 
pabaigė skiepą mūrinius, parei
kalavo pinigu no parapijos. • Pa 
rupija pasiuntė jy |>as kunigą. 
Kad nuėjo pas kunigą, szis jy ap 
spakajyjo.prižadedams trumjuime 
laike iszmoketie. No tos dienos 
kn. Juodiszius pradėjo kolekta- 
votie pinigus no parapijonu pri
versdamas kožna viena moketie 
po $5, nežiūrėdamas ar paczi uo
tas ar jaunikis, ar vyras,ar mote- 
riszke, ar pana, kiekviena galva 
turėjo sudėtie po $5. Kada isz 
parapijos surinko tukstanezius 
dolieriu, tada kontmklieriui isz- 
leisliu liepe ta bažnyczios skiepą 
ant Iicitacijos. Žinoma isz Imitaci
jos nupirko ne kas kitas tik kn. 
Juodiszius,užmokėdamas da $300 
virszaus, kaip kontraktas buvo 
padarytas, ir apsirasze ant savo 
vardo. Tada jisai ponas! nebijo 
nei vyskupo, nei parapijos, nes 
pasirodo, kad jisai nupirko savo 
locnu keszianium.

Ar tai da reikia didesnes va
gystes teip parapija apiplesztie?

Pabaigiąs apraszus bažnyczios 
pradėjo su boboms “bizny” vary 
tie, aut galo musztis ir provo- 
tis už bobiszkus daraus. Daejo 
žinia ape tai iki VVyskupui, kuris 
už nevežly vus darbus suspenda- 
vojo kn. Juodžiu ir iszmete isz 
skaitliaus katalikiszku kunigu, 
kuris ir sulyg szei dienai nėra 
priimtu prie kataliszkos bažuy- 

. ežios.
Matydami tai, nekurie Brook

lyno szviesesni lietuviai, padavė 
baisa in draugystia “Szvento 
Juozapo”,užklausdami ka darytie 
idant dastotie katalikiszka baž
ny ežiai. Ant to mes Brooklyno 
lietuviai suszaukeme mitinga 8 
diena Balandžio 1894 m. ir uide-

patys prieszmykai susiprato rei
kalu tikros katalikiszkofl parapi
jos,perstojo bu via prieszinykais ir
gryžta prie musu naujos katalisz
kos parapijos.

laigi ir szimet,
musu nauja parapija turėjo savo
balių, ant kurio susirinko
daug geru lietuviu kaip da nie
kad niekur tiek nebuvo. Ant ry
tojaus po baliui parapija laike sa
vo mitinga, ant kurio aprokavo 
ir pelną baliaus. Pasirodė kad 
apart visu iszdavimu liko jiara- 
pij 'i gryno pelno $153.75; o da 
už tikintus visi |>inigai nėra su 
gražyti. No baliaus ir tos dienos 
mitingo inejo in kasa parapijos 
$194.00, kuriuos kasierius J. Ka 
tilius audėjo in bunka.

Musu parapija iszreiszkia per 
laikraszty “Lietuva” szirdingiau- 
sia aeziu toms visoms draugys
tėms ir visiems lietuviams kurie 
ant musu baliaus meilingai O 
si atsilankytie.

Noi-s pradžia turejorue 
sunkia, bet jau szendien 
Dievui, turime gerokai 
pinigu ant pradžios musu parūpi 
jos. Jeigu tiktai gautume gera 
ir dievota kunigą, tai su 
parapija stotume ant pirmo laip
to terj> visu lietuviszku parapi
jų Amerikoje. Praszeme vyskupo 
ir jisai mumis prižadėjo, kaip tik 
gaus, duot gera lietuviszka kuni
gą •

Jurgis Skinkaitis, parap. sekr.

♦ eike-

labai 
nežiui

sawo

Isz (Jinciniiati, Ohio.
Sztai ka raszo Cincinnaties lietu

viai ape lenkus:
“Musu lenkiszkas kunigas 

kitkart norėjo priguletie prie 
“Susivienyjimo Liet. Kat. Ame
rikoje’, bet kad jo in “Susivie- 
nyjima” neprieme, tai jis liepe 
ir mumis mestie “Susi v”. szalin 
o jeigu, sako, nemesit, tai turit 
atsitraukt «zalin isz musu baž
nyczios. Ka turėjome daryt, ge
riau buvo pamestie ttenku bažny 
ežia, negu savo lietuviszka “Su
si vieny ji ma”, teip ir padarėme 
atsiskireme. Nuėjome pas vysku
pą, idant mus priimtu in kita ko
kia bažnyczia. Wyskupas iszklau- 
sias mus, paszauke lenku kunigą 
ant iszsiteisinimo; vienok tasai, 
kaipo gudrus lape, iszsimeiavo, 
prižadėdama mums du syk ant 
metu partrauktie lietu viszka ku
nigą. 4)abar ’.itose bažnycziose 
negalime sau gautie vietos, o in 
sziia nežinome koky mums kuni
gą pertrauks. Jisai keikia tuos 
visus kunigus kurie tik priguli 
prie “Susivienyjimo”. Kunigus 
—Burba irSutkaity vadina neka- 
talikais ir szpiegais maskolių, o ir 
luos visus lietuvius kurie prigu
li prie “Susivienyjimo”, vadina 
nekatalikais. Net bijome, idant 
mumis nepartrauktu koky
naujalenky ir kad tasai
nepradėtų musu žmonių kvailiu 
tie, Cincinnaties Lietuviai.

Prisiklausant ape tuos lenkus 
tai net dy vai darosi, kad jie teip 
dideliai neužkenezia lietuviszku 
draugyseziu ir gvoltu nori pri- 
trauktie lietuvius in savo 
“Zvijizkus” arba“Zjednoczenia8”. 
Na delko lietuviai teip nebėgioja 
ape ju “biznius**, kaip jie ape 
lietuviu, ir delko nekeikia ju 
“Zjednoczenia” teip kaip jie lie
tuviu “Susiv.” . keikia? Lie
tuviams negalvon kur lenkai 
priguli ar ne priguli, ir paemia 
juos netraukia prie lietuviszku 
draugyseziu teip kaip jie lietu
vius traukia. Mat lenkai da vis 
nemirszta laiku baudževos, tai 
da ir dabar norėtu, kad lietuviai 
j>atys nieko nepedarytu, tnc amži
nai klausytu ka jiems lenkai pri
sakys veiktie. Kas per politika?.

Reikalauja darbinyku.
Reikalauja darbinyku vyru ir 

merginu prie kriaueziu; darbas 
visada eina isztisai ir niekada 
jo netrūksta. Kas tur ukvata gal 
utvažiuotie o nesigraudys. Ad
resas toks:

William Rasinovicz 
1534 Rače st. Cincinnati, Ohio.

jose užsirasze dalydami
mušant labai dideliu pinigu

sužeidimo. Potam tie žydai
davo no daktaru žydu paliudiji
ma, kad jie yra sužeisti, o (patin
gai daugiausei ta darė kokis dak
taras žydas Soiipkoff. Tas pat
boupkoff keturiose kompauijo
buvo užsiraszias ir per apgavyste 
gaudavo pinigus no visu kom
panijų. Ant galo danesze kompa
nijai, ir kompanija dabar jies^k<« 
ajjgaviku.

Del alaus norėjo pasikart i e.
Miestelyje Tavanda N. Y. k< - 

kis Jonas Duciuskis pririszo v e- 
na gala szniuro prie balkio, o an
tra užsuko aplinkoj kakla ir pts 
tume su koja staleli ant kurio 
stovėjo, idant tokiu budu pasi
karti®. Ir jau butu pasikorias, jei
gu jo draugai nebotu ateja ir Du- 
cinsky iszliuosavia. Klause potam 
jo, kodėl užmanė sau gala pada- 
rytie? Duciuskis atsake: “Mano 
pati labai mažai uždirba, o asz 
lankei noriu iszgertie. Tai koks 
tai gyvenimas žmogaus, kad ir 
alaus stiklą negali gautie, kada 
nori turetie! Todėl buvau užma
nius padarytie sau gala”.

Sujaukite.
Kas sugaus Prana Ja&z'kevicziu 

gaus $7.oo nagrados. Jisai yra 5 
jiedu augszczio. geltoni plaukai 
neskaistaus veido ir turi lujin 
perkirsta. Paeina isz kaimo Pa
kuonio, Pagermoniu vaitystos, 
pavieto Marijampolės, red. Su 
volku. Jisai, pabuvias pas mus 
nugriebė vienam vyrui $32, ki
tam $20, trecziam $1, o boar- 
dingbosiui liko kaltu už tris ne- 
delias Jeigu kur jis atsitrenktu 

tai sugaukite ir duokitia žinia 
ant adreso szito.
Jurgis Gustaitis 322 E. Water Bt-.

.Mahanoy City, Pa.

Koks tevvas toks sunūs.
Nedelioje, kada bažnyczioje 

buvo laikomos miszios sz., suti
kau 10—14 metu vaika stovinti 
prie’tvarto ir rūkanti cigareta. 
Klausiu tada tvaiko, ka jis cze 
daro?

— Laukiu motinos — davė 
man atsakyma.

— O kurgi tavo motina?
— Tenai — rodant pirsztu in 

pusią bažnyczios.
— Kodėl gi tu neini in bažny 

ežia, dievmaldyste' jau prasidėjo?
— O ko asz tenai eisiu?
— Tai ar tu nežinai, ko eina 

in bažnyczia? — paklausiau su nu
sistebėjimu.

— Ei tie tenai sznabždetie pote
rius, isz kuriu negali būtie nei 
jokios naudos.

— VVaike bijok tu Diewo, kas 
tau teip pasakė.

— Taigi tėvas mano paprastai 
juokėsi isz motinos ir sako, kad 
bažnyczia yra reikalinga dėl tam- 
sunu, o ant galo stovetie baž
nyczioje, kur oras yra baisiai 
negeras no daugybes žmonių, yra 
nesveika.

— Ar tu esi kvailas ar pablu- 
dai?

— Ka cze man tamista suksi 
galva, asz žinau gerinus ape vi
sokius niekniekius, davatkas ir 
t.t. — dransei ir begediszkai at
šakias nuėjo sau szalin.

— Tokius tai turim tėvus, to
ki tai yra ir vaisiai to naujo val- 
namisliu mokslo. Mokslas be Die
vo ir dorybes tai dabar yra mok
slas žmonių, vadinaneziu savia 
valnamisliais. Tai ir turim vi
sur baisius vaisius to mokslo, be 
Dievo.

Balius! Balius!
Draugyste Sz. J urgio Chicago- 

je turės sawo 3czia metiny ba- 
liu nedegioje, 10 Lapkriczio, sa
lėje Pulaskio, 800 S. Ashland 
avė., arti 18 ui. Sale yra puiki, 
o prie tam grajya gera lietuvisz- 
ka muzika, tai kiekvienas galės 
Sferai paszoktie ir gražiai pasibo- 
vitie. Jaunimo bus daugybe; o 
inženga vyro su moterių ar pana 
tiktai 25 e. Prasidės 6 adyna va- 
kare. Szirdingai vžkwiecziame 
visus Lietuvius ir Lietuvaitias 
atsilankytie.

Su guodone Komitetas. (9—11
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L I E T U b A.

Wvmi pasiskubinkite, prisiustie savo adresus, u prisiume jums 
»r;il>k iirtikaw<ijamu musu maszinu. 500 maszinu pardavėme per vie
ni in»‘nesi. I>abar gavome antrus 500. Po iszpardavinejimo tu ma- 
./.itiu, lokiu daugiau nebeturesime.

Adresawokil teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.
356 W. i2th Street, CHICAGO, ILL.

Gaujas Lietuvviszkas Kataliogas
Gražiausiu sidabro, aukso 
ir auksitu

Laikrodėliu
Lenciūge! iu
Žiedu
Armonikų

ir daug'kitu daik- 
tu bus prisiųstas 
dykai kozirini, kas 

t- prisiussawo adresu.

SKAITYKIT©,
ka Lietuvviai Amerikos sako ir raszo ape musu laikrodėlius 

ir kitus daiktus:
Asz J, Karbauckas ir asz Frank Poiianskas dekavojame nuuszir- 

džiai už laikrodėly, katra mums prisiuntete, nes jis yra tikrai geriau
sio gatunko b gerai laika rodo. Jis nieko neatboja, nei vandens, nei 
dulkiu, vis vienodai ein i kaip indžinas.Praszome prisiustie nauja ka- 
talioga kogreieziausei, nea norime pirktie gražu sidabriny laikrodėly 
ir lenciugely. J. Karbauckas ir Fr. Polianskas, Martins Ferry, O.

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

M J. Dimijonaitis, box 63L Waterbury, Coun. 
" M~J.~Di~mijonaiTls’prrkTteipogrmaszinukia|del drukavojimo grce 

matu, ir siuneze mums padekavonia per visus lietuviszkus laikrasz.

Apturėjau szendiena no tamistos lenciugely, katras labai patinka, 
ir dekavoju tamistoms szimtais katrų. Tamistos gausite tukstanezius 
kostumeriu isz Pana.— John Krakovskis, box 432, Pana, III.

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

Jeigu nori iinotie daugiau adresu ir padekavouiu no musu koštu 
meriu isz cielos Amerikos, prisiusk savo adresa, o prisiusime clela 
laiszka su gromatomis. Tai galėsi persitikrintie ape teisingumą musu 
biznio ir geruma musu tavoro.— Adresavokite teip: / 

Kelpsch, Noreiko & Co.,
356 W. 12TH st.

CHICAGO, - - - ILLINOIS.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

^uKso Altorius arba bzaltinii dangiazku 
skarbit.puikinusiuose apdarant, su aid* 
brineis ir kliokei* križeta, isuodyt* bal- 
uiauani»kauleleia.wis*ip intatitoa, 3..V) ir

lukao Altorius arba Šlaitiniu dangiazku - 
svarba, apdaryta drutoi tkuroje. zalaty- 
uis kraaztai*. druczjai apkauttvta ir *u 
kabenii* “ ■ “ 91-80

tpdaryt* szagriue “ ” ti.00
tlalsas Bat*n<ielea didžiau-es ir puikir useme 
■apdare, bnlcziauaeis k*ulelei* paikei 
tszauksuotal* kryžeis po B.00ir8/k)

Uaisns Balandėlė* arba Maža* Szaltdjnnu, 75c 
dalsas Balandėlė* Krisztoliuis R2.5O
Bal.** Balandėle* azagnne M 1-50
įtaisas Balandėlės au Offictum Parvum 
Garbe Dievui aut auksztybes, *kuroje.ap 

kaustyta ir au kabe
Uzganingi dūmojimai ape aopulus azv 

Marijos Panos
Meno ***. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražancziu* amžinas 
Pažanczius Ir draugyste 
Raianczu* amžina* ir au stacijoms 
dzauksma* balandėlės 
■stebuklai Dievo szv. Sakramente 
fenas ir Naujės Aukso Altorius, vokiazkoms 

litaroms “ “ “ I
fenas ienai 

stytas ____
8zĮo vi n ima* *zv. Panos Marijos per mėne

sius Gegužy Lapkrity Ir kožnume laike
Tajemnyczios Gyvojo RažanczUua •“-
150 psalmu Dovido ka*a!i*a« ant paveiksiu 

kanticzku ,, >•
Kantlczko* 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Divasiazkos.
Broetvo* “ “
Draugija dėl dusliu 
Evangelijos, drauge lietuvlszka i tr lenk lai

ka ant kožnos nodelos ir szvente* 
Pilote* arba kelas in maldinga giwentm* 
Garsas ape baisibi* sūdo Dievo M 
Gydyklos n<> baime* amerties 
Gyvenimai *zv- Dievo ir III zokonas aa.

Franciszkau* *®c-
Gyvenimai Szventuju Dievo u 50c
Gyvenimas szvento Benedikto •• 10c
Gyveuima* szvenoz. Marijos Fano* 90c
Gyvenimą visu Szventu ant t ožuoa dieno* , 

4 dideles knygos, kožna po “ 55c
.storila Kataliku Bažnyczio* |1.00
.’terija seno, ir naujo istatimo su abtozeleis 15r 
<» .-ri.a *eno Įstatinio no pet sutvėrimo 

pa-n iki užgimimo Kristus©
Istorija szvent* seno ir naujo įstatymo 

su tverme svieto iki smerti Krislu so 
Ka< v ra griekaa? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumiantj* 
Kauczia vieszpalies Jėzau* arba Gavenioe 

knygele «
Lietu viszk>» m i,žios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Moksias kataliku, 
Pamokslai ape suda Dievo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu .venezie 

ir didžiosios nedelęs „
Pekla arba amžinas pragasas 
r ...ujimas ape szventa tikėjimą 
Perkrauni** sumianijos 
Prisigatavojimasant smerezio •• 
Rėkta* iii dangų “

rumpoa Katekizmo* pagal k auga 
kauikio u

Trumpi Pamokinimai ir Rodos isztrata isz 
kingu kun. K. Antonewu»i*us. 

'Vado«r* in danga “ 
tVarlai dangaus 
Mfadowa.aplank*uoziu kanozio* Wieazp*Uea 
Jėzus© Kristueo 
Kasdienine* Maldo* “

s Knygos niokslynzkoa. .
AKYVYl APSIRElSZKiMAl, ant kuriu imo 

ues nuolatos žiuri, bet iu gerai uesupran- 
t«: su 7 abrozeliai*. Naudingiauae kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo iaz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegą*; 
ka* yra debesiai Ir ant ko jie laikosi.

Preke... ................ ,..............90e
Ktaoliogiszko* smulkmenos 25c
Nauja* Lementonua lietuviszka* 10c
j pakabas greito iszsimokinlmo angalako* kai 

bos ne apdaryta* • “ “ f 1.00
oapdarjrta* “ |1.25

istorija Europos su mapom* 50
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu-

... lOo.
15c 

BOc.
10c
10c 

10c 

15o.

I 1AU
Wo 

90c.
5C 

lOe 
5c 

30e 
♦ •C 

I 
|1.W 

įjas Aukso Altorius, skaroje apkau- 
ir su kebe M U80

15c
75c

75c.
75c

O.bC 
10c
75c
50c

no
15c 

' 15c 
. I5o 

•’ 15o 
- i 

:»>c 
,10c 

“ ; 40o
15c 
15c

,6Oc 
75c 
lOo 
i»c

15c 
PHa-

15
10

40c 
15c

15 
5o

LIEL’U VV18ZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO.

Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia Degtiniu, Wyua, Likierius ir k ve- 
penezius Cigarus, teipogi ir Biljarda Gel zabovos. 

Užprašiau visus lietuvius atsilankytie.

Kasp. Majauskas. (15—12).

KA8IN CLEVELANDA ATKKLAUSIT 
PASOLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE.

Gywcnu ponr. 825 St. Clair str. I
Clereland, O.

Turiu puikiam!* Karczema iaz visu Clerelando 
lietuviu ir daugiaaše visokiu gėrynių užlaikau

ir

— GeriauseTTetuvriszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas ir teisin
giausei isz pildo receptus, o pre
kes pigesnes kaip kitur. 
Aptiekoje randasi kasdien noady- 
nos 11 ryto iki 2 po pietų D-ras 
M. F. Božyncz, o D ras M. P. Ko- 
sakauskas randasi Czetwergais ir 
Nedėliotus no 10 iki 12 adyn. wL 
durdienio. Ant pareikalawimo 
gali paszauklie in aptieka per te
lefoną kiekviena daktare, koky 
kas nori ir kožnoje ^valandoje.

Telefonas Yord 709

Puikiausias Salunas
irisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bowers str.

VViskas yra ezysta. gerymai visokį pirmos kla
ses, o žmones isz duslios prieteluzki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turimiems vatandela bu ko 
atsilankytle pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kograiia'usei priimti.Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame nuslduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietu viszka užeiga

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJACS1S LIETU WISZKAS

SAPMNYKAS
Didele Lietuwiszka
KRJAUCZWJ©T©

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

Darbas eina isztisai, visada dirba in 2*) 
siuvėju. Geras lietuvy*, vyras ar mergi
na kriauczius. atkeliawias in Chicago, vi 
sada pus mane gali darba gentie.

J. Grigalius.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktika tvoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuwnikams 
. eitie pas Drzemala gerausi apgi
nė j a prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giwenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

NAUJA 
LENKISZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972f 31at St. kerte Ulmafi.

Apžiūrėta daugybe wisokiu gy
dyklų naminiu ir importavotu. 
Receptai dienu ir nakty yra laz
duodami koateargieusei. 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.

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

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
8 U 310 AISZK1U AB R OZELIU.

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

»»owes žmones sartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 50c.

apdaryto ... 75c.
J f
Kas uis i raszo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka už ja da 

dolieriu isz wirszaus, gauna szy

SAPNINYKA DOWANU.
Pinigus galite siustie regi st ra w o tose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuocziant mažiau kaip vviena doliery, galite prisius
tie pacztintemis 2-centinemis arba 1-centinemis markėmis.

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitoky adresa:

p. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL.
Pirma Letnwiszka Kolionija

po wardu “Lietnwa“,
GKANb PRAIRIE, ARKANSA8

Kurioje jau apsipirks 24 lietuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 
wiszku familiju tenai <rywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuvviszkas kunigas J. Balcewicziiis ir pabudavvojo lietuwiszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz wisos vvalstes Arkanro. Wisok 
jawai dera labai gausei, 
prietam auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaras ytgos, karszczisi didelu nėra, sziluma lygi na*'su Chicago*.
* s ^Vanduo svveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

ApUnku i szsid raikšti* straipsneis puikios girios, farmerei gali g* u tie lankus su giria ir b* gi 
rios. Kalkei ir lentos neiszsakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke tauku no $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz vvirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
_____ " Norinti tikrai daslžinotie ape viską rasbykitia in

Auksitas tikru 14 
kar. auksu Lai
krodėlis Ir len

vienam ant pamatinio ir i*z 
ezamlnavojimo kasio/kirp* 
ir prisius szita apgarxinirua, 
*u »avo pilnu vardu ir adre
su. Yra tai Tikra* Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, sukil
us tikru 14 karatu.auk<«u.*u 
Tikrais Amerikontszkai* vi 
dūriais, gvarantuota* aut 20 
metu Ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja 940 Ap
žiūrėk jy nueja* antezpreso 
ir jeigu mistini kad gana vm 
oigu, tai užmokėk 97.50 ir 
katztus ezpreso ir ln^r<»!.
lis tawo. Jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražu* suk

site lenciugely, kak i tose krautuvėse mokėtum 
93, gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVVANOS.
DVKKI *xita 97.50 verta laikrodėly ir len - V1 tkrtl ei u gely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokiu*. Raszyk szendlen, nes ta preke yra 
tik ant60tienui.

ROYAL MF’G CO..
760 Uuity Bldg. Chicago, UI,

DYKAI!
m*ccst* elugelis bus prisiųsta kiek- 
L'sm vienam ant pamatinio ir ii«i

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikias Fotografijas, už tuzine tiktai

$2.00
AntveseUu ir kitokiu reikalu u ujime Fotoura 

fijas kopuikiauseL

M. Wyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersei City, I. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

wisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuwiszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame wisiems eitie 
pas sawus, o ne pas swetimtau 
ežius.

Jeigu nori kad tau biznio 
gerai eitu, 
K- v

apsigarsik “Lictuvo-

I oapdarjrta* “
I istorija Europos su mapom* 

r ’ * ------------ “ * ' T“
I UI**....................................  .........................

Lietuviszka* Kalendorius ant metu 1895 
Lietu visxki Rasztai ir Rasztinykai ■ 
Crumpa senovės Lietuviu Istorija 
Leuientorius Lietuviszka* su peteriais. 

kotekiztuai* Ir mistranturu.
eogw*s būdas paežiam per savęs prato*1 
tie t**zvtie. dėl nemoksnoziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas '"Mturiose kalbose: lietu visikai 
latviszkai, lenkiukai, tr ruskai, y 
ra' - riause knyga dėt norioeziu lis- 
mok tie lenkiuko*, raško* arba la
tviuko* kalbos ‘ 92.00

Knygos Istoriszkos, svvietisz- 
kos. pasakų Ir giesmių.' 

ANDERSONO PASAKOS. Wieooje knyge 
leje 10 gražiu p***katooiu............................... .
Aiuerika Pirtyje „
tpe senovės Lietuvos pili* ” 
Aukso Wer*n*, I 
Gyvenimas Stepo Raudu. 
Istorija gražios Katrų ko* M *‘ 10c
Istorija iszlaiko Francuzu vaiuo* “ Mc 
Kaip igytie pinigus Ir turtą 20c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlė* 

iaz lietuviu gyvenimo ,. 15c
Birutes dainos “ “ 10c
Boleslovai, ariia antra dali* Genove'os - 30c 
Bestiality of t be Russian Czardom tovard 

Litbuania “ •• 20c
Budas Senove* Lietuviu Kalnėnu Ir Žemaicziu.

pa ras z Simano Daukanto 9l 00
Grasi vaiku knygele “ •• • 10c

i istorija gražio* Mageleno* ., 20c
istorija septynių Mokytoju * 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 10 
Lietuviszkos dainos is* visur surinktos.

ape keturi szimtai “ 92.00
Lietuviszka* sziupinls “ 6c
Lietuvlszkos Da'nos užraszyto* per Ąntana 

Juszkevicziu Weiionos apygardoje, i«z 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiuy 

kiu •• “ 150
Nameli* pustelnvko “ ** ' 75c
NAL’J AUSIS LI«TUWISZKAS SAPNINYKAS, 

surinktas isz daugel svetimtautis/ku sapnl- 
nvku ir sredytas pagal tikra . Persiszkai 
Eglptlszka sapninyka.—su 210 alszklu abro-
koklas senove* žmones vartojo d 
tuo ateites—Geriausei iszguldo 
*apnus, koki tik žmogui prlsapnuot gali. 
Prtke........
Apdarytas ___________ .......................... —

Olltypa. apysaka isz laiko terpsaviszko* ka
res Indijonu Amerikos.

Puikus aprsszyma* tikru atsitikimu isz lai
ko ienkmeczio vainos 1803 m. 

Palangos Juze '• •• “
Petro Armino rasztai " “
Puiki i* to ris ape Kantria Alana, kurt per 22 

tu* vaikszcziodama po svietą. <* —-- * 
du ir vargu kantrei iszkentejo

15c 
-. ■ - - 9*uwo* pili* ” 10c

komedija vienoje veikmėje 20c 
o Ra u d uosio •• 15c

želiu,— su apraszymu planetų ir pa*lapoziu 
kokias senovės žmones vartojo dėl nuspejl- 

vlMkius
.’ 50c 

75c
25c
40c 
aic 
10c 

_______ __________________ ___ . _ me
tus vaikszcziodama po svietą, daugybi* be

du ir vargu kantrei iszkentejo_____ KOc
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Riualdina “ “ “ <1.50
ROBINSONAS KRUZIUS. moraliszka apysaka 

dėl jaunumenes. “ “ 25 ■
Talmudas židu ** “ 10c
Waiku knygel-su abrozelai. “ 30c
butonas bei Žipone U5c
Wisoki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedimino. Lietuvos knnigaikaa

ožio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu 30c

Abrozas - Kražių skerdynes perstato kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bainr- 
czlos Kražių mituose 1898. Ganėtinai di

delis. Preke 50c
o su (frisiuntimu 80>-

$1800.00
GIVEN AWAY TO INVENTORS.

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENT10NS 
THAT YIELD FORTUNES,

stopper,' and a thousand othisr Kttle

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.

our cbeuta

JOHN WEDDBRBURN & CO.
6lS P Street, N,W, 

>5. Wa*hi«r

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

— ir —
uždėjau bauka dėl uiaavojimo pinigu, in k ti

ria priimu pinigu* no 95 tr augszczlau ir 
moku ui juo* procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pa* kitu* ir duoti* apsigaudinet, kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atiiktie interesu* pa* 
savoiimogu. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigu* no 95 ir daugiau pinigu, už ku> 

r i uos moku procentu.
SZIFKORTES

ant geriausiju tintu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Beeiino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
UWAGA:

Rublis.................. ..............53i
Guldenas............ ............. 39f
Marka . ........... . ............. 24}

Juliau Piotrowski,
3121 La u re 1 ui., ant Bridgeporto.

— NAUJAS —
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

S clal ave* 
S. Chicago.

Užlaikau šviežia 
bavarska Alų, ge
riausias . | 
ir seniau X A 
sias A- _ JĮ A 
rielkas, yA9n 
Wyna, J 1 
Likierius
ir puikiausius Ciga
rus.

pamatytie ir to wi.o pa bandyti e.
F. Majauskus. (15—12)

Skubinkitės!!!
ant pigiu gėrimu pas jusu prieteliu

Dovida Goodmana
ponr. 572 S. Jefferson St.

kerte B&rber 8t.,l
kuris užlaiko geriausias arielka., vynus, likie- 

rius Ir kvepenezitu cigarus, o prekes 
labai pigios. Skaitykit:

Geria ūse Bourbon Arielka 75c puse galiono 
Sour Mash.............. •............. 9100 •* »•
Port Wiue..............................91.00 galionas
Sweet-Catoubov................... ROc ••
Oraage Arielka.................... 75c. puse galiono
Kimmelts.....^.................... 75o. •" “

Bonkos ir džogai ui dyka (90—11)

HVK Ali Tikris Elvino Laikrodėlis 
vilini; įr LencittgeUs.

mn/Alin Priainsk azy apgarsi- 
_ — a»wn,niB •“ ,awo pUhu|r sdreeu, o mes 

irislusime tau szita 
i’iura Eloiko Larsao- 

"dūly ir LnncioazLT 
dykai ant pametimo.

Lukaztai yra aptrau
kti 14 karatu auksu ant 
metelio, per ka toks 
laikrodėlis yra tvlrte-

verta.
Jo viduriai yra tikri 

Elgino ir gvarantuoti 
I mt to meta.

Lenciugeli* yra pui- 
dal k vietkuotaa ir sto 

Irai auksuotas. vertas 
JUO kiekvienoje Isik- 
-odeliu krautuvėje. 
Kada oriaiuaftm, ta a in 
Ogpresiny ofisą. u u.Jas

DIAIOID WATCH CO., CHICAGO, ILL

163 Washington St., ’ Chicago, III
-----ARBA ------

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

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

-----ARBA J*------

Ben. Hatowski
— parduoda — 

DEIMANTUS, 
ZIEGORELUS,

ZIEGORIUS ir 
AKULORIUS.

827 S‘Canal ir 1,118(1 ūllczlos> 
CHICAGO, ILL.

M Tajso visokius ztegorelus, z>»-goriua ir kitokiui*
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabriniinas
visokiu dajktu laba j pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
relius isiwejcze kajp naujus. Isz plauku lencug&asdaro ant 
orderio.

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

MMX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

T KOBĘE Č.HERSCHMANN ‘
Litewski i Polski Bank

40 Gana! Str.

142DivisionSt.
New York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes 
su greieziausiu laivvu už pigiausia preke, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi badykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduod&me 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterd&m. 

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

Szifkortes ant wi

Erpaijiiel Gross,
73 Mott 8L,

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

JERSEY CITY, N. J.
. ... .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
♦ impertavoU H ynai. Likieriai, Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes piginusios kaip visur 

Parduoda tiktai ant - vholesale”. Prabas siunczte nž dyka. Jau no daugnf metu veda prekystža 
sn sali u nykai,; Isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos k liasos tabūnai Taipogi tur g»- 
ra pažinty su dauuybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny veda ir per tai užnraszo idant 
kiekvienas satiunykas pirktu gėrimus pas Emanuel Grosą, o neaigraudys

Emanuel Gros, yra taipgi kolektorium bravoro Shepiro ir ganaus, N e v Yorke kuria tai teta 
voras duoda minėtoms krautuvėms Gėrimo geriausa rekomendacija (10—4)

Wincentas Urbanskis,
{[ontraktorius ant findawojimo JJamu.

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

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


