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Isz Užmarės
Isz Lietuvos.

Sunkus Lietuvoje yra metai. 
Ant lauku mažai kas užaugo, o 
kas ir užaugo tai labai yra pi^us. 
Danesza isz apskryczio upes Wi- 
lijos, kad pūdas geriausiu bul
vių kasztuoja tiktai ,10—12 ka
peikų, pūdas ugiu no 35—45
kopeiku, pūdas avižų 30 kap., 
pūdas miežiu 42—50 kap., pūdas 
temenu kurios visuomet buvo 
gerai apmokamos, dabar už puda 
semeuu duoda tiktai 35—40 ka
peikų. Arkliai ir karves yra labai 
pigias. Žąsukus da perka, bet beda 
kad szimet ir žasu mažiau yra, 
kaip paprastai. Kad grudai ir ne- 
užaugo, vienok yra labai pigus ir 
prekejai suvisu nenori pirktie, 
nes geležinkeliu isz pietines Mas- 
kolijos atgabena In didelius mies
tus ir tenai kožnas gauna tiek, 
kiek kas nor, todėl vietiniai gy
ventojai netur pinigu nei grudu.

Danesza isz W ii niaus, kad 
Giedraicziuose (^Vilniaus pav.) 
mirė sz. at. kunigas dziakonas 
Juozapas Pikturnas, pergyvenias 
59 metus. Buvo tai kunigas di
deles dorybes, platintojas ap- 
szwietimo ir visuomet pasiren
giąs buvo ant patarnavimo dva- 
siszkuose reikaluose savo aveliu. 
Parasze ir iszdave dėl diev- 
nialdystes ir pamokinimo knyga 
“Przevodnik do Zbavienia”, ku
ri knyga laike keliu metu net tri
jų iszdavimu sulaukė. Del padi
dinimo apszvietimo praszczioke- 
liu, surasze daug labai praktiszku 
ir naudingu dalyku, kurtuos, davė 
atspaustie po antgalviu “Przyja- 
ciel Indu viej->kiego”. Sz. at. ku
nigas Juozapas Pikturna buvo 
pirmįiaus klebonu Inturkuse (Vil
niaus pav.) ir Kiukmiszkiuse 
(Swienc pav.) o paskutinius 15 
metu prabuvo kliabonu ir džia- 
konu Gedraicziuose. Mirė biedny- 
steje, po jo smerti rado tiktai 
15 kapeikų pinigu.

Mirė pralotas.
Dimesza isz \Vilniaus, kad 

d. Spalio mirė tenai kunigas 
domas Kuzminas, s. a. kunigas 
A. Kuzminas gimė 1812 m. Auk- 
merges paviete, Kauno red. 
Gimnazija pabeige m. Traszku- 
nuose, o Wilniuje pabaigė semi
narija ir dvasiszka akademija. 
(Miestelis Traszkunai stovi prie 
kelio isz Aukmerges in Panevė
žy, seniau tas miestelis buvo la
bai garsingas ir turėjo labai di- 
dely ženklivuma. Bažnyczia bu- 
wo tenai labai puiki Kliosztorius 
kunigu bernardinu ir gimnazija, 
kur kasmet turėjo po keletą szim- 
tu mokintiniu. Dabar Traszku- 
nuose nėra nei kliosztoriaus, nei 
gimnazijos, o pasiliko tiktai ke
letas žydiszku karezemu ir sena 
bažnyczia, kuri duoda graudi n 
&U8 paliudyjimus ape Traszku- 
nus).

S. a. kunigas. Kuzminas 1840 m. 
apturejo laipsny kandidato teo- 
liogijos ir tapo inszventitas ant 
kunigo per vyskupą Klongevi- 
Cziu. Po inszventinimo tapo pas- 
kyrtas ant vikariuszo in Utie- 

o 1842 tapo kapelanu karei
viu ir buwo kapelanu 20 metu. 
Vyskupas Krasinskas 1862 isz- 
*<ele jy įu ]aipgny kanaunyko, o 
^b63 tapo klebonu Gedraicziu 
Parapijos. Penkiolika metu pa
rūkiąs, tai yra 1879 tapo vizi- 
rtorium kliosztoriu ir bažnycziu 
Vilniaus diacezijos, 1889 m. sa-

.Į.
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nariu konsistoriaus, o 9 Rugsėjo 
1889 pralotu Wilniaųs diacezijos. 
Kunass. a. kun. Kuzmino yra 
palaidotas ant kapiniu Rosa. •

Waisfai girtybes.
Kaime Pauliukiai W i) niaus 

red. Trakiu pavieto, gyvena 
szeimina Povilo Kukszio: Senas 
Kukszis turėjo du aunu, isz ku
riu vienas, Antanas, paėmė ta 
visa ka jam tėvas paliko, antras 
Stanislovas, kuriam tėvas ati
davė prigulinezia jam daly, pir
ko sau szmotely žemes kaime 
Pauliukiai. Bet isz perdaug di
deles meiles sznapto. Antanas 
greitai patrolijo ta vvisa, ka jis 
turėjo, o pati jo, pardavus pa
skutinius daiktus iszejo pas savo 
giminias, o vyra paliko viena. 
Antanas tankei ateidavo pas sa
vo broly praszytie pagelbos, bet 
tas kaipo girtuokliui trotinan- 
cziam visus turtus ant girtybes, 
neduodavo jam pagelbos. Todėl 
Antanas gyvena isz almužnos. 
VViena karta vakare atėjo Anta
nas pas broly, praszytis ant nak
vynes. Stanislovas neprieme jy 
ant nakvynes. Kada visi susėdo 
valgytie vakarienia, pamate 
szviesa, tada iszbegia isz na
mu, pamate stalda deganezia, ku
ria užgesintie niekas negalėjo ir 
niekas nebandė, nes tenai buvo 
sudėti 
atrado
Antano. O tai baisus vaisiai gir 
tybes. Negalima cze pagirtie ir 
Stanislovo, kurs nedave priglau
do* savo broliui, bet Stanislo
vas iszsiteisino tame, kad jam 
girtuoklis brolis daede iki givam 
kaului ir kad jis nesitikėjo, kad 
tas atsitiktu su Antanu.

sziaudai. Ant rytojaus 
tenai apdeginta kuna

Da kankinimai Armėnių
Isz Turkijos kasdien ateina 

labai graudingos žinios. Euro
pos vieszpaty stes da nieko ge
ro dėl Armėnu nepadare. Wienos 
vieszpatystes reikalavo palen
gvinimo būvio Armėnu, o kitos 
norėtu, kad Armėnui visuomet 
batu suspausti. Sultanas Turkijos 
prižadėdavo ir dabar prižadu 
duotie Armėnams nekurtuos pa
lengvinimus, bet tie prižadėji
mai ir pasilieka prižadėjimais. ' 
luirszimus Turku vis tiktai didi
nasi ir žudimas krikszczioniu, o 
ipat ingai Armėnu, teippat didi
nasi. Apskritije Trepizondo, Er- 
zerum’o visi kaimai Armėnu yra 
sudeginti, o patys Armėnai arba 
yra iszpiauti no Turku, arba sle
piasi ant lauku ir miszkuose. 
Kur gal ir isz savo puses rūpina
si atkerszintie Turkams. Wisoje 
Armėnijoje dabar vieszpatuuja 
ugnis, kardas, žudimas Armėnu. 
Daugelyje vietų jau teip toli nue- ‘ 
jo nelaime Armėnu, kad nužu- 
ditu jau nėr kam užkastie in že
miu. \Varnai lesa kunus numirė
liu, o szunis kaulus neszioja po 
laukus, o ka daro Europos viesz- 
patystes? Kodėl tai jie neužstoja 
už Armėnus? Kodėl teip barba- 
riszkai daleidžia žudytie? Euro- 
pou vieszpatystes tiktai, siunezig 
savo pasiuntinius, norėdami |pa- 
rodytie, kad jie rūpinasi ape Ubu 
Armėnu. Gal tos Europos viesz
patystes ir greieziau ka nors gero 
dėl Armėnu padarytu, jeigu terp 
ju butu vienybe. Bet dabar Ma- 
i-kobja yra prieszinga iszliuosa- 
wimai Armėnu. Fraocuzija, no- 1 
rečiam a draugautie su Maskolija, 
ta pati daro, ka ir Maskolija. > 
Anglija daugiausei rūpinasi ape 
Armėnus ir Anglijos reikalavi
mus patvirtina Prusai, Austri
ja ir Italija, bet Anglija negal 1 
priverstie Turkus, nes Turkai 
turi isz savo puses Maskolius ir 
potam Francuzus. Jeigu Anglija 
su prievarta tuojuus norėtu ka 
nors padarytis, tai labai leng
vai pasidarytu kare su Turkija 
ir Maskolija, o gal da sektu Ma 
skolius ir Prancūzai. O supran
tamas dalykas, kad nei vienas 
nenori kariautie su meszkinu Ma 
skolium. Užtatai isz puses viesz- 
patiseziu dalykai stovi be permai
nos, tiktai Turkai nenustoja žu
dytie krik^zezionis ir Anglikai 
nenustoja siunstie pinigus ir ki
tus dalikus dėl kentaneziu badu 
Armėnu. Ant galu galo Europos 
vieszpatystes, nenorėdamos terp 
savęs pesztis, o kitaip nieko ge
ro nenorėdami padaryti e, isz 
pjovynes Armėnu, turi proga, i- 
dant terp savias padalintie Tur
kija, o jeigu nepasidalins arba 
besidalinant terp savias nesutiks, 
tai be abejones prasidės kare.

Dabartinis padėjimas Armėni
joje ir dabartine politika Euro 
pos vieszpatyscziu duoda labai 
gera pamokinimu dėl kiekvienos 
tautos, kad neprivalo tikėtis ant 
kokiu nors galiūnu, bet privalo, 
kad kožna tauta per apszvietima 
rūpintųsi ape savo geresniu a- 
teitiu.

Maisztai Kinuose.
Danesza isz Kinu, kad szfaur 

vakarinėje pusejo Kinu pasi
darė didelis maisztas. Tas muisz- 
tas vis didinasi ir maisztinykai 
skaitliuje daugiau kaip 60 tuk
staneziu pradėjo artintis prie sos- 
tapyles Kinu, prie miesto Rėki 
no. Maisztinykai tur szaudykli is 
paeinanezias isz fabriku masko- 
liszku. Kareiviai Kinu maisztiny
kuma du nedaro jokios periszka- 
dos. Kareiviai Kinu traukiasi 
vis atgal, o maisztinykai eina 
vis tolyn, vieni ir antri daro 
labai daug bledes dėl vietiniu 
gyventoju, nes kankina gyvento
jus ir atima no gyventoju kas 
jiems tinka

Maskoliai užmusze žydą.
Žyd as Chaiiu Danziger 18 d.pe- j 

reito menesio važevo isz miesto 
Plocko in mažus miestelius pirk- 
tie arkliu, nes tai buvo prekejas 
arkliu. Iszvažiuojant žydas paė
mė su sawmrttO0 rubliu ir Mas
koliai dasimislijo apie ta, kad žy
das nevažiuos be pinigu. Trys 
Maskoliai, kurie pabeigia tarnys
te karumeneje caro, grižo na
mon ir tada dasižinoja ape žydą 
keliaujenty ant prekystes užmanė 
jy užmusztie. Kada žydas nakczia 
keliavo, idant rytmetyje sestie 
ant garlaivio ir keliautie ant pa
ženklintos vietos, užpuolė trys 
Maskoliai ir užmuszia žydą, ;ate- 
me jam 600 rubliu. Potam žydą 
nuvilko ant kitos vietos ir patys 
norėjo pabegtie vienok greitai 
tapo aresztavoti.

Lizdas wagiu ant kapiniu 
rabino-

Niekados policija Warszavos 
nedasimislitu, kad ant kapiniu 
žydiszku ir tai da ant grabo ra
bino gal slėptis vagis. Žydai tur 
papratima statytie paminklus-ant 
grabu numirėliu, o ant grabu 
prakilnesniu žydu stato pamink
lus, kurie tankei iszrodo kaip ko
ki nameliai. Tokiame tai name
lyje vagiai padare sau vieta pas
laptinga dėl susirinkimo ir dėl 
užslepimo pavogtu daiktu. Bet 
ant galu galo vagei terp savęs 
susipiko ir vienas isz ju vagis 
Wisocki iszpasakojo ape tai poli
cijai. Tada vagiai ant susirinkimo 
nutarė užmusztie Wisocki už ta, 
kad jis iszpasakojo paslaptingus 
dalikus. Ir teisybe kad vienas 
isz tu vagiu užmusze VVisocky. 
Bet greitai ir pats papuolė “ 
rankas teisybes.

in

Isz Amerikos
Isz Boston Mass.

Acziui Dievui! Bostone lietu- 
v isz k oje parapijoje užstojo paka- 
jus. Parapija, kuri buwo pasidali
nus ant dvieju daliu, susivienyjo 
in viena ir visi lietuviai, drau
gia su savo prabaszczium guod. 
kfi. J. Gricium, eina isz vieno. 
Sztai ka raszo vienas isz parapi- 
jonu:

“Lapkriczio 3 diena buvo su- 
szauktas parapijos mitingas, ant 
kurio pribuvo ir guod. kn. J. 
Gricius su savo szalinykais, 'susi
taiko su noru senųjų parapijonu 
ir no szios dienos pradedame visi 
ant drutu pamatu dirbtie dėl 
vienos lietuviszkos bažnyczios.

Užtai daneszame visiems ap
linkiniams lietuviams, kad jeigu 
kur pribus guod kn. J. Gricius 
su kclekta, idant teiktumetes vi
si lietuviai dasidetiesu savo cen
tais dėl labo lietuviszkos bažny
czios. Kas kiek duosite pinigu 
užsiraszykit in knyga kunigo ir 
kunigas iszduos jumis kvitą, o 
parapijinis komitetas kas meno 
peržiuręs knygas ir kiek bus su- 
kolektavotu pinigu kunigas juos 
nunesz Ims arei vyskupą ir bus su
dėti in bunka ant vardo „Lithua- 
nian Congregatiion”, o knygutes 
bus pas kunigą. Kada reiks ant 
ko, tai rueks be žinios vyskupo 
kunigo ar parapijom! ju neiszims,

Tikime jogei tokioje tvarkoje 
in trumpa laika lietuviai Bostono 
sulauks savo locnos bažnyczios, 
nes jau szendien turime i n $700 
bank< je ir yra jieszkomi lotai 
pirktie, jeigu toki atsilaikys ne 
perbrangfai, tai ant pavasario bus 
galima ir statima bažnyczios pra- 
dvtie. VVelydamas, idant tas in- 
vyktu koveikiausei”.

Pasilieku su guodone
W. J. Petkunas.

Karunawojinia8 paveikslo Mo
tinos Szw.

Lapkriczio 10, mieste Nev Or
leaną, La. buvo su dideliu iszkil- 
mia atliktas karunawojimas* pu* 
veikslo Motinos Szvencziausios. 
Ant tos iszkilmes pribuvo net 
vienas arei vyskupas ir szeszi 
vyskupai. Karūna dėl paveikslo 
yra padaryta isz gryno aukso, 
apredita brangiais akmenimis, 
vertumo keleto tukstaneziu do- 
1 i erių. Tas stebuklingas paveik
slas yra pargabentas isz Prancūzi
jos, keletas desetku metu atgal ir 
dabar esti bažnyczioje miniszku 
Urszulianku. Ape pergabenimą 
to paveikslo isz Prancūzijos yra 
toks apraszimas. Pradžioje szio 
amžiaus mieste Nev Orleane, 
La. labai vieszpatavo . geltoni 
drugiai no kuriu mirdavo dau
gybe žmonių, o teippat mirdavo 
ir zokonikes. Kada jau zokonikiu 
mažai pasiliko gyvu, perdetine 
siuntė laiszka in Europa, pra- 
sgant, idant isz tenai atvažiuotu 
daugiau seserų. M’iena alsi rodo 
tokia, kuri norėjo važiuoti, bet 
dėl jos perdetine užginė. Ta zo- 
konike kuri norėjo važiuotie in 
Nev Orleaus nesitikėtai rado 
kliosztoriuje paveiksią Motinos 
Szvvencziausios. Ta atsitikima 
zokonike ir parėkavo už rodikliu 
Dievo, idant važiuotu in Nev 
Orleans, nusiuntė laiszka pas Po
piežių, praszant rodos. Popiežius 
liepe jai paimt su savim paveik
slu ir važiuotie in Nev Orleans. 
No to lai ko daugybe atsitiko ste
buklu mieste Nev Orleans.

Socialistai pradeda terp 
sawes kariautie.

Kas negirdejo ape socialistus, 
kurie dėl žmonijos prižada pada- 
rytie rojų ant žemes. Socialistai 
prižada numestie no sostu viesz- 
pataujenezius, pažemintie iszsi- 
lusius, suligintie biednus su tur
tingais, padarytie visur teisin
gai, socialistai-anarkistai ir soci- 
alistai-bedieviai prižadu da dau
giau. Tu paskutiniu užmanymai 
ir stengiruai netur rubeiiaus. Tie iwiel,u PaliudĮjimu dauSiau> 
paskutiniai nori, kad ant azios 9 
pasaulės nebutu nei jokios val
džios ir nei jokio tikėjimo. Žodžiu ' 
ir rasztu užpuldinėja ant val
džios svietiszkos ir dvasiszkos, 
ant istatu vienu ir antru. Wienu 
žodžiu, jie nor visus dalykus pa- 
statytie kojomis auksztyn, visus 
tikinezius in Dievą ir turinezius 
kokia nors valdžia isznaikintie, 
o savia ant ju vietos pastatytie. 
Bet argi tai teisybe yra, kad tie 
socialistai eina teisingu keliu ir 
kad teip teisingai darbuojasi dėl 
labo žmonijos, kaip žodžiais pri
žada. Kasdieniniai darbai socialis
tu aiszkiai mums rodo, kad tiktai 
žodžiais prižada, o darbais kitus 
skriaudžia. Žodžiais sako: norim 
pakajaus, o d a bais kariauja. Žo
džiais sako: mes esam prieteliais 
vargdieniu, o darbais labai tan- , 
kini patis skriaudžia biednesnius 
už sawia.

Socialistai tur savo laikrasz- ■ 
ežius, savo socialiszkus redakto- , 
rius, savo reporterius, savo j 
seimus, renka pinigus no visu, j 
kad ir biedneshiu sąnariu, kaip ■ 
jie sako, idant tuos pinigus ap- j 
verstie ant labo sąnariu ir aut < 
labo visos žmonijos. Kvailesni ‘ 
ir bieduesni duoda pinigus, nes , 
nežino, kad yra apgaudinėti no 
vadovu, nes nežino, kad tie va- ( 
dovai socialistu prižada daug, 
idant tiktai iszgautie pinigus. So- 
cialistiszki laikraszcziai ir socia- 
Lisiiszki vadovai prižada daug 
gero, o kas to gero nenor 1 Todėl 
paskutinius pinigėlius atiduoda 
vadovams, idant tiktai tie dar- 
Luotusi dėl pagerinimo būvio 
vargdieniu.

Neperseniai da socialistai pra
dėjo Europoje krutetie, o jau tie, 
kurie yra daug prisiklausia ir pri- 
siskaitia visokiu prižadėjimu, 
supratia, kad ju socialiszki va
dovai naudojasi tiktai isz ju pi
nigu, o anuos szere tiktai priža
dėjimais, pradėjo rektie ant tu 
savo senu vadovu. Labai aiszkei 
patvirtina ta visa, ka mes cze 
atmenam, saimas socialistu, kurs 
nepersenei pasibaigė Prūsuose.

Ant to sočiaiistiszko seimo pra
sidėjo tikra kare terp senu so- 
cialistiszku vadovu ir tarp jaunu 
socialistu, tai yra tokiu, kurie da 
neseniai yra socialistais. Senes
ni vadovai socialistu jau yra dik- 
cziai prabagoteja isz pinigu bied- 
nesniu, todėl tie vadovai kaip 
tai Bebela, Liebknechta ir t.t. 
pradėjo jau dabar daugiau lenk- 
tie ant puses valdžios Prusu, o 
tas laivai nepatiko naujems socia
listams, kurie visokiais progumais 
nor iszsikeltie auksztyn, taptie 
bagoeziais, sulauktie to rojaus, 
kury jiems teip ilgai prižadėda
vo. Todėl dabar matydami, kad 
tie ju vadovai szere anuos tik
tai prižadėjimais, krovė sau pi
nigus ir dabar jau nori atsilsutie, 
baisiai yra iuirszia ant tu savo 
senu vadovu.

Seimas socialistu Prūsuose ai
szkei rodo, kad socialistai pasida-

lins ant keliu daliu, o po tam 
kožnos dalies vadovai paprastai 
rūpinsis darytie sau bizny.

O kad teip bus, tai nėr nei ma
žiausio abejojimo, nes jau dabar 
vienas vadovas socialistu už
puldinėja ant kito ir visokias žo
džiais vadina.

Neseniai da pagimditas socia
lizmas, kurs prižadėdavo padary- 
tie visus laimingais, jau pradeda 
roditie savo ragus ir priduotie 

_ > 
i kad nei socialistai, nei nigilistai, 
nei kiti panaszus žmones nepadi
dins laimes žmonijos. Wiena tik
tai dorybe ant pamatu krikszczio- 
niszko mokslo gal padidintie lai
mia žmonijos, '

Argai žmogus suaugtas ka 
nors iszmoktie.

Su skausmu szirdies turime pa- 
sakytie, kad daugybe musu Lie
tuviu suvisu nesupranta reika
lingumo ir naudingumo mokslo. 
Wienas sako, kad jis gal apseitie 
be mokslo, o kitas sako, kad 
jis netur laiko, arba kad jau ne
jaunas yra ir kad per ta jau ne- 
gal iszmoktie. Tur tėvas vaika, 
kaip tiktai tas vaikas sulaukė 
10—12, tėvas siuneze jy prie dar
bo. Tada mokytoju tokio vaiko 
yra gyvenimas ir beda. Jeigu 
da nors biski buvo pamokytas, 
jeigu nors nedaug isznesze žinių 
isz mokslaines, wis tokiam geriau, 
vis nors biski lengviau. Toks 
nors biski apszviestas, jeigu pa
klausia rodos iszmintingu ir gerai 
jam velijeneziu žmonių, paims 
knyga in rankas ir pradės tenai 
jieszkotie apszvietos, jeigu tik
tai netinginiaus, be abejones at
ras tenai daug naudingu dalyku, 
praplatins jo supratima, o per 
darbsztuma gal labai pamiletie 
mokslą ir labai iszkiltie.

Neužmirszkime ape ta didelis 
teisybia, kad ne tie yra moky- 
tesniais ir naudingesniais szeme 
gyvenime, kurie gerai pabeige 
mokslainias, bet tie, kurie darb- 
sztus yra, kurie su pagelba kny
gų ir geru laikraszcziu mokina
si per visa gyvenimą. Wienas 
pabeigias mokslai nia, padeda 
knygas ir jau daugiau nesimoki- 
na, o per ta netiktai ne patiekti 
mokytu, bet ir ta ka žinojo už- 
mirszta. Kitas gi, kuriam aplin
kybes nedaleido pabaigtie moks- 
lainias, būdamas darbszu milejo 
knyga ir mokinosi, labai tankei 
pereina mokslu ta, kurs pabeige 
mokslainias. Atminkime Edisoną, 
VValter Scotta, Wellingtona ir 
kitus panaszius didelius vyrus, 
kurie būdami maži arba neturėjo 
progos daug ir ilgai mokintis, ar
ba tinginiais buvo, o iszaugias 
ir pažinias naudingumą mokrlo, 
pradėjo mokintis ir mokintis. O 
kas anuos iszaugusius mokino ir 
kekių budu? O tai knyga ir isz 
knygos. Kiek tai apszviestos vie- 
szputystes už leda skaitiny ežiu, 
idant kožnas vienas kad ir bied- 
nesnte galėtu naudotis. Knygas 
pirktie tai reik daug pinigu, o 
isz skaitinyczios gal kožnas nau
dotis. Privalo kožnam suprastie 
naudingumą mokslo ir suprastie 
kad mokintis niekados ne yra 
penvelai. Jeigu daug labai dide
liu ir garsingu wyru buvo ir da- 

• bar yra, kurie jau hzaugia ir su- 
pratia naudingumą mokslo, pra-

► dėjo mokintis ir tapo dideliais ir 
naudingais dėl visuomenes, tai 
kodėl gi mes norėtumėm tingi- 
niuutie!
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Uiirldejlmas.
Anderson ir Warveii mylėjo 

viena ir ta paczia mergina.Teipo- 
gi vienas kitam uiwidejo.Mergi
na Sadie Philips, ape kuria jiedu 
teip daug tesirūpino, gyve
na 1414 Kaljash avė. Atėjo pas 
Sadie Philips Anderson, o po ta m 
atėjo ir Karveli, tada jie abudu 
pradėjo tarp sawes bartis, potam 
susipesze, o ant galo Anderson 
iszmete per duris Karvena. Sa
die Philips gyvena ant ketvirto 
floro, todėl Warven nukritęs 
ketwirto flioro, teip dikcziai 
sižeide, kad ant rytojaus mirė 
gonbutyje sz. Lukošiaus.

Wietines Žinios, Žinios visokios

no
8U-
li-

Užveizdetojas A.OLSZEKSKIS.
Baakraaxoziai (korespondencijos) ir laistkai tu

ri būti »drea*woti ant azio adreso:

•Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per MonrtOrdbr arba 

Rroi3THawotojk Gromatoj ant rauku

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

Isz Chicagos
Isz Kakarines dalies mies

to Chicagos.
Guodotinas redaktoriau „Lietu

vos!” Meldžiu savo garbes ver
tam laikrasztije patalpintie tuos 

I kelis žodžius. Mus czionai lanko 
agentai “Naujos Gadyn.” ir viso
kiais progumais prikalbinėja mus 
skaititie,.Nauja Gadynia”. VVisus 
kitus laikrnszczius peikia, o ne 
apsakytai giria Nauja Gadynia. 
Paemi tu tada viena numery to, 
pagal prikalbinėjimą agentu, bai
dei naudingo laikraszczio ir skai
tau. Nu ir ka asz radau? o gi 
nieko. Nes tai yra mažas laik 
rasztis, pripilditas žinioms isz so- 
cialistiszko ir anarchistiszko jude 
jimo ir viena antra anarchistigz^ 
ka korespondencija. Ir kas ežia 
man gal būtie do nauda isz skai
tinio tokio laikraszczio? Kokia 
cze gal būt nauda dėl kitu Lietu
viu, kuriems net su prievarta nor 
priszneketie skaitytie? Anarchistu 
asz nenorėjau būtie ir dabar ne
noru, nes nors esu nemokitas,bet 
daug kartu girdėjau ir laikraszti- 
je skaieziau, kad anarchistai labai 
tankui kariauja su dinamitu arba 
revolveriu. Tiktai skaityk. Cze 
anarchistai suardė namus, cze no 
rejo in padangias iszkellie bįžny 
ežia, cze mete bomba in toky ir 
in toky žmogų ir daug, daug pa- 
nasziu dalyku randam apie anar
chistus. Ir da prikalbinėja, kad 
Lietuviai skaitytu toky anarchis- 
tiszka ir bedievviszka laikraszty 
ir duotu jiems pinigus už prenu
merata ir kitas, gal būt teippat 
anarchisztiszkas ir bedieviszkas, 
knygutias, kuriais prikalbinėja 
pirktie. Turbūt Dr-as Szliupas ro
dos, kad jis iszduoda Nauja Ga
dynia, neturisz ko gyventie, kad 
teip kisza jo rasztus? O gal 
anarchistams reikalingi yra pini 
ga? ant pirkimo dinamito. Jeigu 
jus prikalbinės duotie pinigus 
ant Naujos Gadynes, tai žinoki
te kad Nauja Gadyne anarchis- 
tiszkas ir bedieviszkas Inikrasz- 
tis. Neapsigaukite taip, kaip asz 
apsigavau, mislidams, kad tenai 
rasiu ka nors dėl samias naudin 
go.O kas nor bedievviszka ir anar 
chisiiszka tai tegul skaito N. G.

Bet kaslink manės, tai jeigu 
da ateis tas pats agentas no 
Naujos Gadynes, tai nežinau ar 
negaus’tiktai per snuki už mela
gystes. Su guodone

Mikolas S... .is.
IJauferiai saliuno.

Nedelioje po pietų in saliuna 
Juozapo Baniriko, gyvvenancziopo 
nr. 1317 K. 18th s t. i nėjo keletas 
nepužistamu vyru ir pareikalavo 
gėrimu. Baranka nenorėjo 
iszpildytie ju reikalavimus, tada 
wit>i jvriszoko prie jo, parmetė 
ant žemes ir isz keszianiaus iszeme 
$80 dolieriu. Potam prisikišto 
kiszenius cigaru, paėmė keletą 
bonku sznapso ir pakol Baranka 
atsikėlė jau liauferiai iszbego.

Ar lengwa yra iszgyditie no 
girtuoklystes.

Daktaras Crethers, užveizde- 
tojas ligonbuczio Walmut Lodge 
Hospital N. Y. labai nepalink- 
sminanczias žinias paduoda isz gy
dimo girtuokliu. Daktaras Cre
thers raszo, kad isz 58 girtuok
liu, kuriuos gydė 1884 m. savo 
ligonbutyje, 48 atkrito atgal in 
savo sena papratima. Isz 66 gir
tuokliu, kuriuos gide 1885 m. 
21 po iszeįimo isz ligonbutes pra
dėjo vėl gertie ir per ta greitai 
mirė, 4 priversti buvo atsiunstie 
in ligonbuty pabludeliu, 
10 paprastai da girtuokliauja, 
15 geria, bet retai ir tiktai 16 su- 
visu iszgijo. I«z to matom, kaip 
baisus yra vaisei girtybes ir kaip 
sunku yra iszsigyditie isz seno pap- 
pratimo. Keletą nedeliu atgal 
mieste Bordeaux buwo laikytas 
geimas blai vystės, ant kurio bu- 
wo inneszimai ir nutarimai ape 
ta, kaip isznaikintiegirtybia. Wi- 
sur žmones apszviesti ir gerai 
velyjanti rūpinasi ape apszvieti-, 
ma, o kartu ir isznaikinima 
baisios ligos, girtybes.

tos

Mitingas.
Nedelioje, 17 Lapkriczio, 1 

po pietų bažnytinėje saleje 
^Guuodija D. L. K. Witauto”, 
laikys savvo menesiny susirinkimą 
ant kurio užpraszo visus sąnarius 
tos draugystes susirinktie. Teipo
gi yra užpnibzomi wisi kiti jauni 
vyrai ateitie ir prisiraszytie prie 
los puikius kareivviszkos drau
gystes, pakol da instojimas pigus.

art.

r '• - . '
— Sanariai “Dr-tes Simano 

Daukanto”, kurie nori gautie 
laikraszty Lietuva, tegul visi pri
duoda savo adresus, idant žino
tume in kur jiems siustie.

— Kas nori turetie puikia kny
geliu sapnu, tegul užsiraszo “Lie
tuva” ir užsimoka už ja isz vir 
szaus, o gaus ta knygelis dova- 
nu.

— Szioms dienom Kazys Szlio- 
gėris, kurs dirbo prie elektrikos, 
apdege baisiai visa veidą. Prigu
li jisai in dvi draugystias Szv. 
Kazimiero ir Szv. Jurgio.

— Yra gromata isz Žagarės, 
Kauno red. no Benedikto Raba- 
sziaus prie brolio Jono i n Chica- 
ga. Tegul tas Jonas nueina pas 
Grinevicziu, po nr. 3264 Laurel 
st., tai atsims ja,

• — Skaitykite apgarsinime nau
josios garlaiviu linijos “Baltic 
Line” ir pasiskubinkit su pirki
mu szifkorcziu pakol da ant jos 
yra pigios prekes.

— Daktaras Stupnickis geriau- 
sei ir pigiausei gydo visokias li
gas. Rodyjame visiems lietu 
viams savo reikaluose kreiptis 
pas jy, o busite užganediti. Adre
sas: 3121 Laurel st.

— Nekokia lietuvvys Chicagoje 
dirba wežima,kuris įvažiuos be ar
kliu, be elektrikos ir tt. Sako, ta
me vežime galės važiuotie 4 
žmogystos lengvai ir greitai. Ke
tina ant jo gautie patentą.

— 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.

— Sanariai “Gvardijos D. L. 
K. Witauto”, kurie da yra neisz- 
mokeja už eawo drabužius teiksis 
pributie nedėliojo ant mitingo ir 
galutinai pabaigtie savvo rokun- 

Įdas su taje kompanija, idant nors 
!syky tikrintojai galėtu nusikruty- 
tie no savvo galvvos nereikalingu-' 
k la patus.

— Pereita nedelia buvvo pa-’Įjratvo, vic* i uovmj i niuo — — --------K

nes, neužilgio bus pakeltas pagal I szventinimas le.ikiszkos nepri
konstitucija. Ir yra wienas unifor-

pirmesnis, tas galės jy gautie. 
Uniformas (drapanos kareiwisz- 
kos) nėra po prievarta reikalin
gos, jeigu kas ant drapanų pinigu 
neiszsilenka, gali prie draugystes 
priguletie ir be drapanų. O po- 
siierline yra didesne kaip kitose 
draugystėse, ir paszelpa toke pat 
kaip kitose draugystėse. Dėlto 
yra užpraszomi ant szio mitingo 
visi jauni vyrai pributie ir prisi- 
raszylie prie musu draugystes.

Su guodone
P. Možeika sekr.

Užmokejouž “Lietuva”.
Iz. Milius Ridgely..............
J. Dubauskas Cincinnati... 
S. Ch‘kas Castle Gate........
Ig. Dalikeviczius Glasco... 
Ad. Kaicziunas Gilberton... 
J. Antanavicze Adelaide.. 
P. Gnzovskis Thomas,.... 
M. TtakimavicziusN.Cumb. 
F. Driuba \Vaukegan..........
J. Zeleniakas Plymoulh.... 
W. Petraitis S. Chicago.... 
J. Petrikis Scranton...........
Jos. Beigis Mt. Carmel....
L. K. Ry inkus Dicksou........
J. Raulinaitis Scranton.... 
J. Grigiszkis VVestville.... 
J. Jozavitas Ladd..............
J. Norkus A polio................
K. Rudzeviazius Brooklyn..
F. Masionis Ch’cago....... 
XV. Kotkeviczius................
P. Drugte'is........ . ..............
M. Ambrazevicziene..........

$2.oo 
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2.oo 
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2.oo 
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2.oo 
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gulmingos bažnyczios ant Judvi- 
gavo. Sako, kad buvo didedau- 
gybe žmonių ir keletas bažnytiniu 
draugyszeziu ant iszkilmes jos pa 
szventinimo. Ant paszventinimo 
jos pribuvo 4 lenkiszki neprigul- 
mingi kunigai.

— Kas norite pirktie pigiai gera 
lota ir geroje vietoje,atsiszaukite 

i n Redakcija “Lietuvos”. Mes pa
ėmėme ‘agentūra ant visu lotu 
aplink lietuviszka bažnyczia ir 
parduodame juos ant sekaueziu 
ulieziu: ant Auburn avė., ant 33 
ežios, ant Atties, ir ant. Laurel 
st. Turime visokiu pigiu ir bran
giu, kas tik kokiu norite.

— Szioms dienoms aUilanke in 
musu redakcija reporteris isz an- 
glipzko laikrasz. “Evening Post” 
ir klausinėjo ape lietuvius, ju pa 
ėjimą ir stovy, ape ka ketino pa- 
garsytie minėtame laikraRztyje. 
Da Chicagoje yra labai mažai gir
dėjusiu ape lietuviu*; vienok kas
dien pradeda juos areziau pažin
tie.

— Tie neprigulmingi lenku ku
nigai, kurie szventino savo ba
žnyczia, Jadvigaive, padare Chi
cagoje keletą mitingu ir regino 
visus lenkus attumefiiie no vy
skupo. Pereita utarnyk i viens i>z 
tokiu mitingu buvvo laikytas sale-' 
je Pulat-kiu, ant kurio užėmė vie
ta prezidento į). A. Steponą vi- 
ežius—lietuvy s.

— Szioms dienoms apturėjome 
bevvardia postalkortia. raižyta 
lenkiszkai, kurioje nisftojas sako, 
kad jisai tur sudėjai $740 kur pns 
koky sena žydą ir ju atimt negali, 
ir pnuzo kad mes į>agur»«intume 
visiems kad niekas s?«vo pinigu 
jamdabgiau neduotu. Žvdo vardo 
nei pravardes, jiei vietos, kur 
jis yra, nemini. Nei-upranhinie ka 
tai reiszkia; galbūt žmogus isz 
didelio rupesezio, kad tiek daug 
pinigu žydui sukiszo, 1ai užmirszo

^^"Skaitytojai, kurie bus 
mokėja pilnai už “Lietuva”, 
kurie naujai užsiraszydami 
mokės už ja, gaus ant kalėdų pui
ku lietuviszka kalendorių dova-. pun^u aj'v.u* oumaz.v*, ««n n*. u 
nu. Red. lir ape jo warda paraszytie.

—* Pirmas lietuviukas galiūnas 
Chicagoje L. AžukU, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuvtigzkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czsytai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu vese- 
liju ir kitokiu zobovu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— Dabar kas norite partrauk 
tie savo giminias isz Lietuvos in 
Amerika tai pasiskubinkite, o 
gausite pigias ir geras szifkdrtias 
Atsidarė nauja smagi garlaiviu 
linija, kuri pasažLerius paima sta- 
cziai isz Tilžės in Amerika, o ve
ža pigiau kaip visos kitos jr 
greieziau perplaukia marias negu 
kitos. Wadinasi Baltic Line. 
Szifkortias galite gautie redukci
joje “Lietuvos” p’giau kaip visur. 
Skaitykite nauja upgarainima.

— Iszvažiuodamas in Europa,
turiu ant pardavimo krautuvia 
apautuvo, tai yra czebatu, ir cze- 
vveryku su visoms prietaisoms, o 
podraugei .ir krautuvia tabu-’ 
ko, c g irų, kendžiu (cukerku,) 
knygų ir kitokiu dalyku, reikalin
gu vaikams in mokslainiu. Geras vėjus ir redaktorius socialistisz- 
biznis dėl lietuvio kulbanezio j laikraszczio “Socialist”. Tei- 
lenki-zkai. nes randasi orio len-t . . • . i •,| pogt ir spaustuve minėto laik

raszczio yra aresztavota.
t Angliszkas komitetas, pa- 

gelbos Armėnu, kurio mieriu y- 
ra nnktie pinigus dėl kentan- 
cziu bada Armėnu ir New Yorke

1 surinko ape $500.
t Ant salos Kubos, kaip rodos 

' Iszpanai negales pergaletie ku- 
bieczius, kurie kariauja vardan 
liuosybes, norėdami numestie jun 
ga Iszpanų.

t Boston, Mass. iszejo pirmas 
numeris naujo lietuviszko laik
raszczio “Bostono Lietuvviszkas 
Laikrasztis”, kurs iszrodo gana 
gerai, todėl vvelyjamo kogeriau- 
sios kloties.

t \Vaidžia Prusu užgynė tal
pi n tie laikraszcziuose apgarsini
mus visokiu patentavotu liekars 
tvu kaip tai ekspeleriu trejų de- 
vineriu ir 1.1, ^eipogi užgimė vi
sokius plaukus dailintie.su ingiji 
mu tu visokiu patentavotu lie
ka rstvu.

t Keletą nedeliu atgal War- 
sativoje maskoliszkas karęivisz- 
kas sūdąs apsudijo ant perszo- 
vinio pulkaunyku parų keži nes 
sargybos, už pardavimu Austri
jai paslaptingu apraszimu mas 
koliszku tvirtpyliu.

t Ant salos Formoza Japonai 
da su visu nepergalejo maiszli 
nyku. 4 Da maisztinykai nenori 
pasiduotie valdžiai Japonu. Del 
pabaigtino pergalejitno. Japonai 
priversti yra da daugiau 
atsiunstie kareiviu.

t Danesza isz Bremeno, kad 
tenai kokis Berger teip milejo 
savo paczia, kad kada jo pati mi 
re, jis pats pabludo ir isz to pa- 
bludimo paskandino ketvertą 
savo vaiku ir pats savia nužudė.

t Francuzijoje visi lauke vėl 
permainų ministeriu. Dabarti
niai ministeriai yra iszrinkti tik
tai priesz keletą nedeliu, bet 
jau yra partijos, kurie nor vėl 
utstumtie dabartinius ministerius, . . ' no dabartiniu ju urėdu.

t Dabar tapo pabaigta keletas 
nauju kareiviszku garlaiviu dėl 
Anglijos karuinenes, o neužilgio 
da keletu pabaigs. Anglikai gi- 
jresi, kad j e ant mariu bus daug 
tvirtesni už visis Europos viesz- 
patystės. Laikraszcziai Europos 
dasimislija, kad Anglija susitarė 
su nekurtoms Europos vieszpa- 
tystems.

t Kynai apdovanoja orderiais 
maskoliszkus perdetinius. Orde
ry pirmo laipsnio (ordery dwi- 
gubio žalczio) pagelbinykui mini- 
sterio užru!»ežiniu dalyku Sziszki- 
nui Toky pat ordery antro laipsnio 
pirmos kliasos direktoriui azia- 
tiszko departmento grovui Kop- 
nistevui ir ordery antro laipsnio 
treczios klasos vicedirektoriui 
aziatiszko departmento Listov 
ik ui.

t Egipte platinasi kolera. 
Laike paskutiniu dvieju nedeliu 
susirgo ape 700, mirė 446.

t Kompanija Sziaurinio Wo- 
kiszko Lloydo isz miesto Bremen 
daro du nauju dideliu mariniu 
garlaiviu.

t Jeigu teisybia laikraszcziai 
raszo, tai Bismarkas yra sergan
tis. Buk tai nerwai Bismarko teip 
yra pagadinti, kad seniui neduo
da miegolie.

t Apskrytije Gragovo (Dal- 
macijoje Europoje) buvo drebėji
mas žemes. Daug wietose žeme 
susiskaldę ir daug namu sugriu
vo.

Mieste Wiedniuje (Austrijoje) 
statė didely narna, atsakanti dėl 
teatro, tas namas priesz pabaiga 
sugriuvo ir esancziu prie darbo 
17 darbinyku užmueze.

t Berline aresztavojo iszda-

biznis dėl lietuvio 1 
lenkiszkai, nes randasi prie len
kiškos bažnyczios ant Tovn 
of Lake. Gali ta viską nupirk- 
tie už nedidelius pinigus. Atsi- 
szaukite po nr. 1851 48th st. Pa- 
siskubikit, nes ūmam laike turi 
būt parduota. (30—11)

Adresai wiminykii Dr-tes 
S. Daukanto.

Preziden.—J. Aleksandraviczius, 
954 33 rd St. 

Wice Prez.—Jonas Kolesinskas, 
756 W. 17ihSt.

Sekr. Prot.—Kazimieras Pocius, 
3301 Auburn avė.

Sekr. Fiuan.—Iz. Nausėda,
4436 Goodspeed St. 

Kasierius—A. Ohzevskis,
954 33rd St.

Knygius I.—Jul. Dich i vieži u% 
897 James Avė.

Knygius II.—Fr. Serefinaviczius,
3252 Laurel St.

Daktaras—J. M. Stupnicki«,
3121 Laurel St.

Sanariai turėdami koky nors 
reikalą in Dr-tiu S. Daukanto, 
tegul kreipias in prezidentą, arba 
in protokulu sekretorių, o laike 
ligos tegul atsiszaukia in daktaru 
ir in prot. sekretorių.

l’aįieszkojiiiiai piktadeju.
Sąnaris Dr tęs “S. Dauk.”, Jo

nas Szedbiras, danesza, kad 1 
diena Spaliu ape 3 ucl. po įlietu, 
kokis Kazimierus Szimiitis, bū
vius sykiu su jnoni ant burdo pas 
Juozapa Blimža, 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 jiraszo vi
su Lietuviu, jeigu kur jis pasi
suks, danesztie ape ta vvagv, ar
ba paduotie |M>lcij d, o gaus už 
tai gera migrada. Kasztai polici 
jos yra apmokėti, ir tas, kas jy 
užrapartavos in policija neturės 
nei mažiausio kaszto. O jeigu pa
tys nenoretuinet klupatytis, tai bu
kit tap geri duokit pajieszkotojui 
žinia o bus jumis ko gražiausei 
acangradita.— Laikrodėlio vidu
riai buwo su paraszu “Coluin- 
bia”; aut to laikrodėlio buvo isz- 
dirbtos vokiškos literos—ant 
vir-zulinio lukszto litera “B”, 
ant užpakalines puses ant viduri
nio lukszto literos “J” ir “Sz.”— 
VVagis K. Szimaitis yra mažo au 
gi ujo, juodais plaukais, visur 
juodbruvvis ir rauplėtas, ženklui 
ant burnos margi, viena ranka 
no virszaus su baltoms plet 
moms (nudeginta no parako 
Hnglekasyklose); ūsai reti ir vvie 
mis ūsas didesnis. Jis paeina isz 
Kauno rep., Sziauliu pavieto, 
Zigares parap’jtM. Wieni metai ir 
8 mOnesei Amerike.

J. Szedbaras 
15—14 PI. Chicago,

Sugaukit Wagy.
Kas sugaus B.ihramieju Matu

laity, gaus $3) nagradoi. Jisai 
pavogė Mikolai Zibonui $10, 
o Juozui Marcinkevvicziiii $100. 
Jis yra 4 pėdu ir 10 coliu augsz 
ežio, plauk ti juodi ir garlrniuoti, 
ūsai skutami, moka ant skripkos 
grajvtie ir yra didelis girtuoklis. 
Pirmiau gyveno Alt. Carmel, Pa. 
ir Sh nnokin, Pa., o dabar atsi- 
vvilko cze in Gerardville, Pa. ir 
apvogė mus tasai nevidonas. 
Kas jy sugaus, gaus nagrados 
$30. Tegul duoda žinia aut adre
so szito: Mik« Zilmn

Gerradville, Pa. i

ui.

į No pradžios ateinancziu me. 
tu Maskolija ketina iszleistie 
daugiau auksiniu ir sidabriniu 
pinigu, negu iki dabartiniam lai. 
kui iszleisdavo. Dabar Masko
lija ketina ant metu iszleistie 200 
milionu auksiniu pinigu ir 25 mi- 
lionus sidabriniu.

| Danesza isz Europos, kad 
daugelije wietu ir po mažus mie
stelius subatomis, nedeliomis ir 
abelnai szventomis dienomis in- 
veda teatrus, atskaitimus ir kitus 
naudingus dalykus, idant darbi- 
nykus atitrauktie no girtybes ir 
linginiawimo, o duotie naudinga 
zobova ir pripratintie prie 
naudingo praleidimo laiko.

t Socialistai norėjo sudegin- 
tie parapijos bažnyczia mieste
li je Kuby Galicijoje, bet tas ne- 
nusiseke. Todėl nusiuntė kuni
gui Smagavicz per paczta pek- 
liszka maszina, idant, kada ku
nigas atidarys baksely, pasida
rytu ekspliozija ir kunigą už- 
musztu. Kunigui nusiuntė laisz- 
ka, kureme parasze, kad siun- 
czia Limpa dėl bažnyczios ir lai- 
szke padėjo prawardia vieno 
pažystamo kunigui. Bet kuni
gas to bakso neprieme ir paczta 
priversta buvo atidarytie. Ati
darius rado tenai pekliszka ma
szina. Dabar jieszko piktadeju.

Apealkoholiu ir kitus gė
rimus užlaikanczius sa- 

uije alkogoliu.
Isz kur paeina žodis 

narkotik? Žodis narkotik 
paeina no žodžio grekiszko n a r- 
k o n, ka ženkliu: apMvaitini- 
mas, apsilpninymas.

Narkotik apsilpnina ir suma
žina vveikmia nervvu, o liga per 
ta apsireiszkenti n a r k a s i s 
yra apsireiszkimu nesvveikatos 
žmogaus ir paeinanti no-, vvartoji- 
mo narkotiku. Alkogol, tabo
ka, opium, morphium ir kiti, pa
prastai yra vvadinami narkotikais. 
VVartojimas tu narkotiku jau la
bai priesidejo prie nelaimes žmo
nijos. Kiti karta tie narkotikai 
yra naudingi, bet tiktai tie, ku
rie žino, kur jie yra naudingi 
ir nenaudingi, gal anuos warto- 
lie ir kitame reikale perženklin- 
tie dėl vvartojimo. Teip baisus 
yra vvaisiai vvartojimo tu narko
tiku, kad privvalo kožiiam pa
žintie ju bledinguma.

Koki tai yra gėri
mai a I k o g o 1 i s z k j ? WĮt 
si gerintai • apkvaitinanti, ap- 
silpninanli yra vvadinami gėri
mais nlkogoliszkais. Apkvvaitina 
arba apgirdo tiktai dėl to, kad 
užlaiko savvije alkogoliu. Wy- 
nas užlaiko savvije no 7 iki 20 
procentu alkogolio. Priguli no to 
koks yra vvynas. Alus užlaiko 
-avvije no 4 iki 10 procentu. 
Daug žmonių gereneziu alų mis
ija, kad per gėrimą alaus nein- 
gauna alkagoliu, o kad ir ingau- 
nn, tai ne taip daug, idant galėtu 
vvodytie. Bledingumas alaus pa
eini no to, kaip daug mes jo 
i-zgerern ir no to, kaip daug sa
vvije užlaiko alkogoliu. Sznapsas 
užlaiko sawije no 50 iki 60 pro
centu alkogoliuus.

Aralkogolyra vval- 
giu duodanti pastip
rinimu? Walgiu vvadinam ta 
vvhji, kas duoda medegos eywy- 
bvje muMi kūno, kas duoda szi- 
luma, arba spėkos per vvartoji- 
ma vvalffiu ir gėrimu. Duona, 
mėsa, bulvves ir kitus valgius 
priima in savvo vidurius, kurie 
viduriuose tampa suvvirti ir per< 
nu inyli ant. spėkų ir medegos isz 
kurios susideda musu kūnas. 
\Valgis altelnai atsvviežina kuna 
ir eina i n jo dalis, teipogi duo
da mums spėkų ir energijos.

Eskimosai, gyvenanti sziauri- 
neje puseje pasaulės, kur yra la
bai szalta, vartoja labai daug rie
bumu, o vienok nei biski ne yra 
riebus. Riebumas priduoda szibu
rnos ir spėkų, ir yra dėl kūno 
kai|>o deganti medega, kuri ‘ už
laiko sziliuma kūno.

Wisi mokinti ant to sutinka, 
kad alkogol ne yra vvalgiu, ar
ba gėrimu, duodaneziu spėkas ir 
auginaneziu musu kuna, o daug 
chemiku 
kad alkogol 
^žilumos.

ir fiziologu tvirtina, 
nei biski nepriduoda

Į
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Senoles Lietuvos Pylis.
Perspaudinta isz rasztu D-ro J. 

Bananu vicziaus.

(Tasa.)
Inimdami musu pylis, Kryžio

kai buvo inmegia visuomet sar
gybos ir apginimo vyrus visus 
užmuszinetie, arba uždegia pylies 
trobas, liepsnose ir durnuose juos 
nutroszkintie. Senovės rasztuose 
randame paminėta labai tankei, 
jog tokia ar tokia pyly iszgriau- 
dami, Kryžiokai po kelis szimtus 
musu kareiviu visokiu budu nu
žudė. Pastverdami savo ranko
se pylis, jie inpratia buvo sienas 

a ju ir volus iszgriautie ir su žemia 
sulygintie, idant proseniai musu, 
ne tekia apsiginimo vietos savo 
paviete, lengveu inveikemi ir 
naikinami taptų. Kryžiokai, ke
lionėse savo po Lietuva, pyly 
užtikia ir apseupia ja isz visu 
pusiu, apguldavo ja, laukdami 
iki badas kareivius musu privers 
pasiduotie; Lietuviams vėl ne 
pasiduodant, jie rūpindavos sta
lininiu asztrakuoliu sienas jsz 
griautie, volus iszardintie ir to
kiu budu pyly ingriebtie. Del už
degimo trobų jie vartojo paku
lomis apsuktas ir apdervvotas bei 
uždegtas szaudyklias, kurios isz 
augszto puldamos, szaudinius 
stogus liepsnoms pavesdavo; 
dėl iszgriovitno pylies sienų su 
savimi visuomet Kryžiokai ga
bendavo ipatingas maszinas, ta
ranais vadinamas, o paskesuiuse 
metuose — ir anuotas arba bom
bardas. Tankei Kryžioku raszy- 
tojai pasakoja, jog inimtie ir 
atimtie isz Lietuviu tuluja pyly, 
labai sunku buvo, nes narsybe 
proseniu musu neinmanitinai di
dele buvus. Senovės Lietuviai 
žinodami, jog Kryžiokai pyly pa
stverta, visus jos apginejus ir 
gyventojus nužudins, ginesi no 
atejunu su didžiausia energija ir 
stiprybia už liuosybia savo te- 
viszkes, trokszdami nors krau
ju savo brolius tevinaiezius no 
kryžiokiszko jaukinimo atvaduo- 
tie!.... Pasislepia už stalininių 
pylies sienų ir volu proseniai 
musu in vokiecziu kareivystia 
szaudyklemis isz kilpiniu leido, 
akmenukais isz metikiu mete, no 
virszaus volu dideliais akme- 
nais in neprietelius rišdavo, ra 
galinėmis lipanezius badidavo; 
suhistverdami vėl kovoj’, su vo- 
kiecziais krūtis in krūty, kala
vijais arba szoblemis juos kapo
davo, sunkiomis muszdavo buo 
žemis ir geležies botagais, ant 
kuriu galo kibojo bumbolas in 
du varu smagumo. VVarlodami 
peir ilgus metus vien tokius pa
prastus kares ginklus, proseniai 
musu, pagal senovės raszytoju 
liudijimą, karese buvo labai 
smarkiais ir drąsiais ir ne viena 
karta kryžiokams kaily skaudžiai 
iszperdavo. Senovės Lietuviai 
per ilgus amžius turėjo nesuly- 
gitinai menkesnius szarvus bei 
karei vystės reikmenis, ne kaip 
ju kaimynai Kryžiokai; kareuda- 
mi dangstosi giriniu gyvuliu kai
liais, kaip skydomis tik paskes
niuose^ metuose ir tai vien tur 
tingesni bei bajorai — in^imane 
develie geležiniais szarvais ir 
skydomis. Da 1406 m. Lietuviu 
Karei vyste i prisiartinant, Kry
žioku magistras, nei?zsigasdumas 
pratariąs: “juju karei vyste (Lie
tuviai) turi daugiau szaukszlu 
bei bludu, ne kaip ginklu”,

Koksai buvo apsiginimo ir py
lių apgynimo būdas, juju per Kry
žiokus inemimas, o teipogi musu 
praboeziu narsybe, aiszkiausei re
gelio ir numanytie galėsimo isz 
sekaneziu atsitikimu, kuriuos pa
tys Kryžiokai aprusze.

Pabaigoje vieszpatavimo di
džio Lietuvos karaliaus, Gede- 
mino, Užgiriiiiam Trukę, o Trem
pų arba Trempiniu paviete, rio
gsojo ne per toli no Kryžioku 
rubežiaus, stiprei intaisyta ir tvir-

t* Pyly» ant kurios bei ant visos Į darniee apsiaupia szita visa trosz- 
Trempų aprubes viresniu perde- 
tiniu buvo paskirtas garbingas 
o stiprus vyras, vardu Margis 
(Marger)*).

*) Ape szit* garbine* wyr*» gieaminink* tako: 
M**yl’ kad Margy Lietusiai godojo.

Ne* ui jy stipresniu nei wiens ne pastojo. 
Stiprus ariuulai itiriose R*tnnawo, 
Kur diewa*n s s*wo Lietuw» t*rnawo: 
Baisu kaip perku n ‘s debesij pabunda. 
Viskas ant žemes tik pieszka, tik dunda. 
Bet ui aržuola Margis ir stipresnis, 
Ir už Perkūną kirwis jo baisesnis.... 8. N ark.

Tuomi tarpu, kelonems karei- 
viszkoms Wokiecziu nesilaujent, 
pradžioje 1335 m. Kryžioku ma
gistru iszrinktas tapo Teodorikas 
von Altenburg, didis Lietuviu 
neprietelius, kursai dabar visa sa
vo neapikanta bei bjiiuriaysia nar
sa ant musu praboeziu iszliete gei
de. Jau pradžioje 1336 meto, dėl 
pageltas Kryžioku, isz visos 
kone Europos renkasi ir telkiasi 
pas juos dideles gaujos visokero- 
piu dikaduoniu — kareiviu, 
troksztancziu musu praboeziu 
krauju,visčkias bjaurybes ir nusi
dėjimus gyvasties savo nuplau- 
tie. Cze pas Kryžiokus svecziuose 
regime ir Brandenburgijos mark- 
grova Ludvika, jaunutely Wo- 
ketijos ciecoriaus sunu, grova 
Pi Ii pa von Namur, grovan Ber- 
tholdan von Henneberg ir dau- 
gel-daugel kitu szarvuotu karei- 
vnrTF-bajoru isz Prancūzijos, Au
strijos bei kitu žemiu. Pabaigoj 
menesio Was>erio, kuomet musu 
upes, upeliai bei pelkes užszalia 
da buvo, minios Kryžioku drau
ge su ju svecziais, pereja Lietu
vos rubiažiu, atsigrūdo per tan- 
kes girias, pro Pajevonio pyli, 
i n Trempų pavietą, kursai tuomet 
ne buvo da per Vokieczius api- 
plesztas ir iszcziudintas. Prabo- 
cziai musu, apsaugoti per degan- 
ežius stiebus, renkasi visi ir isz 
viso pavieto in Peleniu pyli, ku
ria pridurmai apsiaupia ir apgula 
Kryžiokai. Jau kelias dienas 
gulimas duravo, o Kryžiokai 
ly ne gali inimtie; dienomis 
naktimis muszis palei sienas 
silauja. Prabocziai musu su 
džiausią bei divina narsybių etip 
rei ginasi no Kryžioku, gelbeda 
mi savo dievus, savo liu<«ybia, 
savo gyvasty, moteriszkias bei 
kūdikius. Bet jiems, sako Woigt- 
as, jau ne szviete laimes žvaig- 
dele! Gindamies be palovos per 
kiauras' nakth bei dienas ne ma
žai nuilso, Kryžioku maszinos 
taranai, jau prie paežiu pylies 
sienų parioglintos, be paliovos 
ir vis labjau stalininių asztrakuo 
liu auksztas sienas beldže bei 
truszkina. Kryžiokai, tikėdamies 
didely piieje groby rasia, vis 
smarkiau sienas tranko; viens 
kareiviu, vardu Werner von 
Rohensdoif, sustatias in 30 vy 
ru, liepeszaudyt in pylies trobas 
vien deganeziomis, szaudyklemis 
kuriu in 600 paleista. Sztai jau 
ant szaudiniu stogu ugnis subli
zgėjo, o Kryžiokui, kiek įmany
dami, pradeda jau sienas ardy- 
tie. Rasi ant balso Margio: ‘^Vy
rai! žūva jau pasteia iipsiginimo 
no Kryžioku viltis; geriau per 
ugny in dangų patektie, ne in 
Kryžioku rankas papultie!” pra
bocziai musu meto in ugny vi^a 
turtą savo, veržėsi in deganezias 
trobas bei ant liepsnojanczio lau 
žo; kūdikėliai, moterys, seniai, 
vyrai kareiviai — visi linksniui 
liepsnose gyvasty baigia.... Pat
sai Margis kerta kareiviu gal 
vas, idant jie gyvi \Vokiecziams 
ne tektų, o pabaigiąs szy bau 
<rin"a darbu, vaikelius ir savo o 
paezia kardu nugalabijus, pats 
ant deganezio laužo, krūtiniu sa
vo tuomi paežiu kardu perveria, 
liepsnose garbinga dvasia iszlei- 
džia.... Tuotarpu, jau iszgrio- 
wia pylies sienas, Kryžiokai 
kriksztaudami in widu veržėsi, 
turtus grebiu.... Per durnus 
bei liepsnas regi jie liktai ant 
liepsnojanczio laužo Wiena senu
liu, kuri su dideliu kirviu ran
koje užsimoja, galva paskutinio 
kareivio kirsdama.... Da va 
landele — ir baisios liepsnos bei 
kamuoliai durnu in padaugias ris-

ap- 
py- 
bei
ne 
di-

kanty ugnyse lauia, iszgelbedami 
praboezius musu no Kryžiokisz
ko kardo ir verguwes!.... To 
kiu tad budu, cze Peleniu-pyleje, 
pražuviain 12000 Lietuviu, tarp 
kuriu buvo in 4000 kereiviu, py
lies apgineju.... Kryžiokai ilgai 
pelenuose bei anglise žarstė, tur- 
tum jiesztiodami, bet szitai nie
kur ne regeta narsybia praboeziu 
musu, taip buwo inbauginti. jog 
in Lietuva jau nedryso keliautie 
ir taj’ paeze diena keletą arkliu 
pylies aprubeje suttvėrė, namo 
dūlino. Tai buvo 25 d. VVasa- 
rio.*)

1362 m. vokiecziai užsimanė 
Kauno pyli iszgriauti. Apie szita 
ju daroau senovės raszejas*) szi- 
tuipo pasakoja:

1) Platenoius apriezimua galim* raatfe wo- 
kiszkoj kalboj’* Dawid Lucai: Preuaiache Chro- 
uik. Kooig«b. 1812, August v. Kotaebue: Pie*- 
KeiiA altere Geachicbte. Kiga 1804 Joh. VoiRt: 
Getchicbte Pn-usBens. T. IV. p. 534—537 ir 1.1. 
; 2. Chronioon teu anales Vigandi Marburgensii 
'... .Puaoauiae 1842 perakirimaa XI.

“Po valdžia brolio bei magist 
ro XV inriko, Kryžioku perdetiniai 
Prūsuose dideleje buvo tarp vi
su garbėje. Tame tad mete Kry
žiokas Lupus (\Vilkas) von Bal- 
dersheim, didis komendatorius, 
Hennig Schindekopf, didis mar- 
szalka draugystes, susisznekejo 
vilumi ir apgautinai Kauno py 
ly ingriebtie. Todėl draugystes 
brolis Ortholfus isz Treviru, El- 
bingos komendatorius, komen- 
datoriai isz Christburgo, isz Bal- 
ges, brolis VVTiko (UIrich Fricke) 
brolis Kūno von Hattenstein 
(Brandenburgo komendatorius), 
Rodgier von Elner, Samlaudijos 
arba Mumijos vaitas, drauge su 
paskirtais gyventojais Prūsijos, 
o magistras su kareivystia Prusu, 
pagal susikalbėjimą isztrauke 
Kaupo linkon, vesdamiesi drau
ge sveczius isz Anglijos, Italijos 
ir Woketijos; plauktie pavėjui 
valtimis Nemunu plauke padapta 
pro Weluonos ir Bistenes pylis 
praeidami, atplaukia žemiaus 
Kauno apsistojo, per tris dienas 
tiltus dirbdami, o treczia diena 
ant kranto peš netoli paezios 
pylies. Keistutis) teipogi su di
deliu kar ivystia atėjo, dėl ap
gynimo pylies, bet krikszczionis 
privertė jy atsitrauktie, o ma
gistras su savaisiais pyly isz vi
su pusiu apsiaupe. Krikszczionis 

VVokieczini) prakase placziagru
bia iki upei Neriui ( A ilijni) ir 
supilstė nugsztus volus, už kuriu 
pasi>leį>tie galėtu, ir lietuvius 
kankintu. Susitarė veiklaus nu- 
mirtie, nekiip pylies nemeilius 
iftimo gryžtie. Marszalka Hennig, 
pildidainas magistro insakyma, 
padalino kareivystia, parodyda
mas kožnam ypatinga vieta. 
Daly karei vystės ant salos pasta
le dėl valcziu sargybos o trecza- 
ja daly kareiviu sustatė a'plin 
kui pylis. Tuomi tarpu liepe 
^rovimo maszinas bei kitus in- 
strumentus paroglintie teip uug- 
sztas, kaip pylies sienos, kurios 
buvo labai augsztos ir drūtos. 
Bet pridurmu! Kryžiokai turėjo 
no pylies atsitrauktie, nes lietu
viai turėdami daugybia szaudyk- 
liu, \Vokieczius didelei pažeido. 
Tada tulasis dailidžių, mistras isz 
Marienburgo, vardu Markvardas 
patrūnijo ir pastate maszina ar 
ba laimia, vokiszkai “tumeler” 
vadinama, su kuriuumi pasisekė 
nugriautie no pylies sienos viena 
bokszta (koryczia) ties Nemunu.

(Toliau, bus.)

Lietuvos Kankles.
Sziuom vardu patlab isz 

spaudos iszejo knygute per 
naujausiu dainelių no szio laiko 
rusi myku suviję suglaudžianti 
czion vien gyveno Dr. Laueroei- 
no garbingiausio Lietuvos guo 
du tojo per 20 dainelių randasi. 
Toji yra knygute, kuri sau ligaus 
uetur už tu pigia prekia į>o 8c.

Ji yru gaunama Tikt wienat 
pas jos iszleisfcojy naujoje lietu
višku knygų priklystoje, adre
sas;

V. Kalvaitis Tilsit (Germa
niu).

Vienat lietu viszku knygų 
surasza arba kataloga reikia 
5c. 10 kap. in gromata indeti.

pd 
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Szis tas ape draugystias. I
Kur tiktai yra Lietuviai, tenai

labai

Dorybe pailgina amžių 
žmogaus.

(Tasa)

Paleistuvyste platinas
milžiniszkai, o užtai ir milžinisz- 
kai baisius turim vaisius. Pro
fesorius Tolply, ant pamatu tik
ru tyrinėjimu raszo: Jeigu karei
viai kas met priversti butu ka- 
riautie, tai nepatrotytu tiek svei
katos ir gyvybes no ronu užduo
tu mj neprieteliau*, kiek dabar 
mirszta ir patrotija sveikata no 
bjauriu ligų. Biauros ligos yr tai 
daug baisesniais ♦neprietelius, nes 
paslaptingai žudo žmonija.

To da nemažai, kad paleistu
vyste teip milžiniszkai sutrumpi
na amžių, paleistuvyste baisiai 
da padidina skaitliu sumaiszimo 
proto. Datirimas darode, kad 
visose vieszpatystese skaitlius 
pabludeliu per paskutinius 25 m. 
dvigubai pasididino. Anglijoje 
1849 metuose buvo 14500 tuks- 
taneziu pabludeliu, o dabar 67000. 
Laike paskutiniu 10 metu Prū
suose skaitlius gyventoju pasi
didino ant 10 pr., Suvienytose 
Valstijose ant 26 pr., o skaitlius 
pabludeliu per tuos 10 metu dvi
gubai pasididino tai yra 100 pr.

Anglijoje skaitlius pabludeliu 
per paskutinius 10 metu da dau
giau pasididino, nes daejo 108 
pr., o Saksonija perejo visus, 
nes tenai skaitlius pabludeliu 
ant tiek pasididino, ant kiek ir 
skaitlius žmonijos pasididino.

Isz kokios tai priež:isties teip 
baigei didinasi skaitlius pablude- 
liu? Kasdieninis datirimas pertik
rina, kad pabludimas paeina isz 
girtuoklystes .ir paleistuvystes, 
o labai retai isz kitu priežatcziu.

Vienu ibZ sunkiausiu pabludi- 
mu, yra pabludimas paeinantis 
isz suparaliža vojimo niekuriu 
nervu smagenu—“dementia pa- 
rabl ica”, kuri prasideda supara-. 
ližavojimu kokiu nervu smagenu, 
o baigėsi abelnu apsilpnimu pro
to, datirimas pertikrina, kad toks 
pabludimas baisiausei platinasi.

O kad seniai labai retai ta liga 
atsitikdavo, pertikrina mus tas 
dalykas, kad pirma karta ta liga 
tapo apraszyta tiktai 1822. Jeigu 
ta liga Uutu ir seniau teip prasi
platinus kaip dabar, tai jau tada 
ir butu apraszas.

Dabar ta liga atima daugiau 
kaip 12 pr. visu nelaimingu, dau
giau gauna ta liga vyrai, negu 
moterys,bet vis tai j umumeneži 
banti, kuri neserga daugiau, ga- 
vusta liga, katp 2—3 metus. O 
ka pasakė naujausia tyrinėjimas 
ape pradžia tos ligos? Labai tei
singas ty rinejimas daktaro Hong- 
bergo, gy venanezio prie ligonbu- 
czio pabludeliu llelsinfors’e ant 
pamatu daugybesdatyrimu paro
de, kad 87 atsitikimu isz szimto 
paeina no bjauru ligų (no ve- 
neriszku ligų). Tuos tyrinėjimus 
d-ras Honberg padare tirineda- 
mas gyvenimą savo ligoniu, tė
vu ligoniu ir kitos gimines.

Antra liga paeinanti labai lan
kei isz paleistuvystes, yra tai 
džiova nugarkaulio smagenu.

(Toliau bus)

jau randam ir lietuwiszkas druu- 
gystias, tankiausei draugystes 
broliszkos pageltas. Mieriu tu 
draugyseziu, kaip galim matytie ’ 
isz konstitucijų, yra broliszka| 
meile, pagelba nelaimėje, ligoje 
ir t. t. Bet butu labai gerai ir 
naudingai, kad draugystes rupin ' 
tusi ir ape apszvietima. Jau daug 
kartu buvo raszyta, kad privalo 
draugystėms turetie savo skaitį- 
nyczias, kad isz tos skaitinyczios 
kiekvienas sąnarys galėtu naudo
tis, kad kiekvienas turėdama lai 
ka, galėtu ateitie, grąžei ir nau
dingai praleistie laika prie skai 
timo ir 1.1. Bet iki dabartiniam 
laikui retai kur ir mažai kas da 
yra padaryta. VVienas sako: Tai 
butu gerai, bet ka pala ryt ie, 
kad musu draugystes yra da labai 
biednos. Neatbūtinai reikalingu 
mokeseziu ir tai nevisi gal už 
moketie, o kad da reikalaulie po 
keletą centu ant skaitinyczios 
ant geru laikraszcziu ir knygų, 
tai draugyste su visu pairtu. Ant 
tokio atsakymo galime tiktai 
pasakytie, kad jeigu lietuviszkos 
draugystes visuomet teip elgsis, 
kaip dabar, tai niekados nebus 
bagotos. Kokiu budu draugystes 
gal turetie kasoje daug pinigu, 
kada yra daug tokiu sąnariu, ku 
rie labai rūpinasi, kad kokiu nors 
budu iszgautie isz kasos pinigus. 
Kokiu budu draugystes gal būtie 
bagotos, kad daug yra tokiu są
nariu, kurie jieszko progos su- 
sirglie, bile gautie pinigus no 
draugystes. Kitam bile pirsztas 
suskaudėjo, bile musele inkando 
jau ir pavirto in ligony, jau ir 
reikalauja pinigu isz kasos drau
gystes. O sako, keletą metu ar
ba menesiu asz mokėjau in kasa ' 
draugystes, tai ir draugyste te- 1 
gul man užmoka. Užpundis da 1 
dėl prižiūrėtoju fogoniu, o tie ant 1 
mitingo paliudija, kad tas ligo- i 
nis teisingai buvo sergantis. Ki- 1 
tas ateina pas daktaru, idant gau- I 
tie paliudijimu, tada toks ligo- I 
nis prižada gerai užmoketie. Ir ’ 
žinomas daiktas, kad atras toky : 
daktaru, kurs už pinigus padarys 1 
teip, kaip jis uores. Žinom gerai, ! 
kad dėl dolierio 
daro isz sveiku 
ligoniu sveikus.

ar tai yra gražu a p 
savo draug brolius?

kutai i kiszkai? Ar tai 
meile artimo? Tavo 

draugbrolis gal yra daug silpnes
nis, už tuviu, gal yra ir daug 
daugiau sergantis, negu "tu, o 
vienok dirba. O tu būdams svei
kas nuduodi jogei esi ligonis ir no
ri naudotis isz vargo savo draug- 
brolio. Yra tai ir negražu, ir ne- 
katalikiszkai, ir nedraugiszkai. 
Isz tos priežasties daug suvisu 
atsimeta no draugyseziu. Idant 
musu draugystes butu turtinges
nes, negu dabar, tur pasirupin- 
tie, idant vienas kita neapgau
dinėtu, o tada kasa pasididins ir 
tada ingales pasirupintie ape skai- 
tinyczias.

daug daktaru 
ligonius, o 
Bet ateina

isz 
cze

klausimas, 
gandi netie 
Ar tai yra 
cze yra

“ A polio. Pa. 11 Lapkriczio.
Asz noriu žinotie, ka reik 

darytie su Dziegoreliu.— Asz 
pirkau auksiny, ir da tik 9 me
nesiai iszejo, o Dziegoriukss 
nubluko ir pasidarė visai juo- 

| das; o jus gvarantavojot*^ 
ant 20 metu.— Tai sziteip ne
gražu! asz jumis užmokėjai 

r $9.25. Praszau atsukimo,”
Fr. Bl.

Kaip jums dabar iszrodo szi- 
toks koliojimaą? Kiek duodasi 
suprastie, tai jis ta laikrodėly tu
rėjo pirktie no kokiu žydu, kurie 
po visokiais vardais apsigarsina 
daugelyje visokiu laikraszcziu, 
ir kad jeigu kokis žydas jy apga
vo, tai redakcija turi užtai ken- 
tetie.

Juk mes jau kelis sykius gar
sinome, kad už jokius apgarsini
mus netikriname, (negvaranta- 
vojamė). Jeigu jie mumis užmo
ka pinigus, tai ju apgarsinimus 
priimame ant intalpinimo, bet 
už juos neimamo atsukimo; ne
karta taikosi kad mes visai tu 
žmonių, kurie tuos laikrodėlius 
garsina, nemateme ir nepažysta
me, ar jie žydai, ar ailisziai, ar 
italijonai, nes mumis prisiun- 
czia pinigus gromatose ir praszo 
patalpytie ju apgarsinimus; tai 
delko mes turime stumtie pinigus 
no savęs szalin ;juk ir visi kiti lai- 
kraszcziai neatstumia ju no savęs, 
bet kad užmoka tai apgarsinimus 
priima: kai isz to apgarsinimo 
ka perka, tegul turiakis ka perka.

JaU mes kelis sykius garsino
me, kad jeigu kas nori pirktiege
ra ir tikro aukso laikrodėly, tai 
tegul perka pas Kelpsch, Noreiko 
& Co., tai mes juos pažystame, 
žinome kad yra gėry lietuviai ir 
už juos galime tikrintie, kad par
duodami savo tavorus nieko ne
apgaus, bet pasakys teisingai 
koks tasai laikrodėlis yra, ar auk- 
siiris arauksitas ir kiek metu jis 
gali laikytie. Jau garsinome kelis 
sykius teip, bet lietuviai nelabai 
klauso ir vis greicziau kimba kur 
prie kokiu žydu. Ale matyt kad 
tie, kurie perka pas kokius ten 
žydus, tai galbūt musu “Lietu
vos” neskaito, už tai ir yra tam
siais, kaip taboka rage ir duodasi 
žydams apgaudinetie; kurio skai
to “Lietuva”, tai jau miras ro- 
džias, kad gerai žydus pažysta ir 
nesiduos jiems prigaudinelie.

li ai p pažintie gera mėsa.
1. Reik atmintie, kad mėsa 

kuri sawije užlaiko daug kraujo, 
pasiduoda greitam puvimui.
2. Reik atmintie, kad kraujuje

Kaip žydai rupi naši ape 
a psz vietiniu.

Del paveikslo paimsime miestą 
VVarszava. Warszavoje isz viso 
yni 631 mokslaines, tai isz tu 
631,447 priguli vieniems žydams, 
o in pasilikusias 184 eina žydai ir 
ki ikszczionis. Bet c/.tr neįeik už
mirštie, kad ir in tais 184 eina 
nemažai žydu. Žydu d n ūgy biuru n 
dam ir universitete, ir gimnazi
jose ir t. t. Warszawoje yra krik- 
szczioniu du syk daugiau negu žy
du, o vienok žydai tur ape pen
kis šimtus sawo mokslainiu, 
kur lanko vieni žydsi ir kur su 
kitais dalykais, mokina dalyku 
žydiszko tikėjimo. O kriksczio- 
niai, kuriu du syk daugiau, ne
gu žydu, tur tiktai 63 kriksz- 
czioniszkas mokslaurias ir keletą 
maiszitu. Tai yra tokiu, kur žy
dai eina kartu kriksczionimis. 
Matyt,kad žydai daugiau supran
ta reikalu mokslo.

Svarbi žinia dėl lietuviu.
Musu Lietuviai kad perskaitė 

kokeme laikraeztyje apgarsini
mus, kaipo tai .-laikrodėliu, suwa- 
mu masziuu, žiedu revolveriu ir 
tt. tai jie mislyja, kad tuos wisus 
daiktus pardavinėja redakcija to 
paties laikraszczio; nors jie ir 
mato kad po apgarsinimu yra su
vis keno kito vardas ir adresas, 
bet to nemoka atskyrlie ir visgi 
turi mislije, kad tai iszda vejai to 
paties laikraszczio užsiima parda- 
davinejimais tu wisu apgarsintu 
daiktu. Nors ir pinigus pusi u n- 
czia ant adreso padėto po apgar
sinimu, ii tasai iszsiuoczia jam 
tavorus, ir da nesupranta, kad 
tai ne redakcijos “biznis”.

Sztai cze ant paweizdos pri vė
sime vieno gromata, kuris pirko 
laikrodėly, galbūt no kokiu žydu, 
ir sztai ka jis dabar raszo in re
dakcija.

ta, kraujas gal būtie priežasezia 
daug ligų. Tiesa Muižiesžiaus, 
licpenti atskirtie krauju no mėsos 
ir užginanti krauju vartoiie dėl 
valgio, verta yra pagyrimo.

3. Jeigu mėsa iszrodo 
raudona, tai ženkliu, kad 
lys buvo nesveikas.

4. Jeigu mėsa iszrcdo 
žibanczia, tai žeuklin kad 
lis nebuvo užmusztas, bet nu
dvėstas. , .

5. Kada mėsa turi panaszuma 
i n murmula, paeinanti no riebu
mo, tai yra ženklu, kad mėsa yra 
gera ir kad gyvulis buwo nupe
nėtas.

6. Taukai geros mėsos yra 
balti ir kieti.

7. Taukai serganczio gyvu
lio yra geltoni, minkszli irpavan- 
deniaviu.

-8. Sveika mėsa yra kieta ir 
ledva pirštas paszlampa prie jos 
dusi Ii įėjimo, o ne sveika yra 
minkszta ir skistimas isz jos Sun
kėsi.

9. Gera mėsa neužlaiko jokio 
kvapo, o nesveika smirda, 
atsiduoda vaistais, kokius 
gyvulis priesz smerti.

10. Gera mėsa nežimiai

bal tai- 
gywu-

juodai
gyvu

arba 
gero

susi
traukia prie virimo ir nedaug 
susimažina ant svarumo.-

11. Negera mėsa dikeziai susi
traukia prie virimo ir smimažina 
ant svarumo, (nes užlaiko savy
je daug vandes.

12. Skystimas mėsos yra svei
kas biski ruksztus, o ne sveikas 
alkaliszkas. /
M.

M

c/.tr


PAJ1ESZK0JIMAI.
Pajieszkau savo draugo Anta

no Waiciekauskio. paetnanczio 
Kauno red., Raseinių paw.. Girdi 
szkes parapijos, sodžiaus Pužeres. 
Jau treczias metas kaip AmeriJau treczias metas kaip 
koje, pirmiau gyveno Mahan<>y 
City, Pa. Kas kitas arba jis pats 
tegul duoda žinia ant adreso

Martiin Jamis, Mahanoy City, 
738 E. Centre st.. Pa.

Paiieszkau savo draugo Fran- 
ciszkaus Paplauskio, paeinanczio 
isz Kauno red. Raseinių pavieto 
miestelio Kražių, pirmiaus gyve
no Chicagojo, o dabar nežinau 
kur Itesiranda, jeigu kas žinotu 
ape jy arba jisai pats, tegul atsi- 
szaukia ant adieso szito:

Jonas Andrijauskas (23—11)
Box 31, Monhall Pa-.

Balius! Balius!
New Yorke, 23 Lapkriczio, tai 

yra subirtos vakare, Dr te Szw. 
Kazimiero turės didely balių, sa 
lejė po nr. 214—220 Brome St. 
“New Irviusr Hali ’. Inženga dėl 
wisu už dyka. Užkvieczeine vi 
sus lietuvius ir lietuwaitias mei 
lingai atsilankytie. Su guodone, 

A.Lappot, Sekr.

GROMATOS
Už-ilikia ant paežio kerte Clark 

ir Adams sts.
Gawrys Stanislaw 
(iu?la\vus Berthold
Hlusz J,.cob
Jnnuszka John
Jarasz Ja n

676 
6t>4 
695 
698 
699
700 Jelemonowicz Jozet

711 K och inovski Adam
713
740
799 
804

Kolakowski Ig. 
Olszeuski Jozef 
Zapkos Jau 
Zopato Boles’aw

Preke Pinigu
Rublis i n Rosi ja.... 
Marke in Pri/sus.... 
Guldenai in Austrija 
Frankos in Francij u.

53ic 
24jc 
401 c 
..20 c

gerai eitu, apsignrsik “Lietuve- 
je”.

$1800.00
GIVEN AWAYTOJNVENTORS.

$150.00 every month given away to any one who ap. 
plies thrcugh us for the most mentorious patent duriug 
the month preceding. -

We secure the best patents for onr elienta, 
and the object of this offer is to encourage inventorz to 
keeptrack of their bris h t ideas. At the šame tune we 
wish to impress upon the public the fact that

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENT10NS 
THAT YJELD FORTUNES, <

tuch as the '*car-window ” which can be easily slid up 
and down without b realu n g the passenger’s back, 
“sauce-pan,” “collar-button," “nut-lock,” “bottle- 
stopper,” and a thousand other little things that tnost 
any one can find a way of improving; and thesesimple 
inventions are the ones that bring largest returns to the 
author. Try to think of somethmg to invent.

IT IS NOT S0 HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receivespecial notice in 

the •' National Recorder, pubhshed at Vashington, 
D. C.,which is the oestnevspaper pubiished in America 
m the interests of inventors. Ve furnish a year’s sub- 
scnptioii to this joumal, free of cost, to all our elients. 
We also advenise, free of cost, the invention each month 
*hkh wins our $150 prize, and hundreds of thousandr 
of coptes of the “National Recorder,” containing a 
sketeh of the winner, and a description ofhis invention, 
will be scattered throughout the U nited States among 
capitahsts and manufacturers, thus bringing to tbca 
at.'ention the ments of the invention.

All Communications regarded strietly confidenliaL 
. Address

JOHN WEDDERBURN & CO., 
Solicitors of American and Foreign Patentą, 

618 F Street, N.W.,
Box 385. Washington, D. C.

aita 
S3.

TYVI7 1II Auksitas tikru 14 
str U I KAI kar *ukBU L*1* uMtt 1 krodeiis ir len

ciūgėlis bus prisiųsta kiek
vienam ant pamatinio ir toz- 
pxaininavojimo kasiazkirps 
ir prisius szita apgarsinime, 
su -avo piimi vardu Ir adre
su. Yra tai Tikra. Ameriko- 
ntozkas Laikrodėlis, auksl- 
tis tikru 14 karatu aukm.su 
Tikrais Amerikoniszkata vi- 
durtais, g vara n luotą* ant 20 
metu ir iszrodn ka*p Tikro 
Aukso ka kaszsunja |40 Ap
žiūrėk jy nneja. ant espreso 
Ir jeigu mielini kad gana yra 
P'gu. tai užmokėk 17,50 ir 
katztus espreso ir toikrode- 
lis tavo, jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus auk- 

, kakito->e kra utuvese mokėtum 
už dyka.

MUSU IX)WANOS.
DY Y A T £aus* 8zita $7.50 verta laikrodėly ir len- 
l/I Iknl eiugvly. jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Raszyk azendien, nes ta preke yra 
tik aut 60 t ienui.

ROYAL MF’G CO..
769 Unity Bldg, ‘ Chicajro, W,

RIPAN-S

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

Puikiausias Salonas
irisam mieote Shenandoah

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

Viskas yra ozyeta, gerymai wiaoki pirmos kla- 
sos, o žmones isz du s žios prtoteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems vatandela taiko 
auitankytie pas savo broius lietuvius, o busltia 
kogražiausei priimti.Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotle kaipo 
i n geriausia ir in tikra lietu viszka užeiga

1SZKJO ISZ po brAUJLHJtt 
N AU J AUSIS L]ETUWISZKAS 

sapnį nykas
MAX DRZEMALA,

— lenkiszkAs —Adwokatas, Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 
svvetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka,
SU 310 A I SZ K 1 U A B ROŽELIŲ.

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

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

‘ apdaryto ... 75c.

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

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

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

Siųsdami pinigus visada uždekite szitokv adresa: I C* a.

H. Olszewskis, 
954 33rdst. CHICAGO, ILL.

savo adresus, o prisiume jums 
u. 500 maszinu pardavėme per wie- 
500. Po iszpardavinejimo tu ma-

Wyrai pasiskubinkite, 
praba drukawojamu 
na menesi. Dabar 
izinu. tokiu daugiau

Adresawokit teip: *

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

musu miisztn

Kataliogas
Gražiausiu sidabro, aukso 
ir auksitu

Lnikrodeliu
Lenciiigelhi
Žiedu
Armonikų

ir daug kitu daik
tu bus prisiųstas 
dykai kožnam, kas 

‘prisius savo adresa.

SKAITYKIT©.
ka Lietuwiai Amerikos sako ir raszo ape musu laikrodėlius 

ir k<tus daiktus:
Asz J, Karbauckas ir asz Frank Polianskas dekawojame nuoszir- 

džiai už laikrodėly, katra mums prisiuntete, nes jis yra tikrai geriau
sio gatunko ir gerai laika rodo. Jis nieko neatboja, nei wandens, nei 
lulkiu, wis vienodai eina kaip indžinas.Praszome prisiustie nauja ka- 
talioga kogreicziausei, nes norime pirktie gražu sidabriny laikrodėly 
ir lenciugely. — J. Karbauckas ir Fr. Polianskas, Martins Ferry, O.

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

• M. J. Dimijonaitis, box 631, Waterbury, Conn.
M. J. Dimijonaitis pirko teipogi maszinukia dėl drukawojimo gro- 

matu, ir siuncze mums padekawonia per wisus lietuvviszkus laikrasz.
Apturėjau szendiena no tamistos lenciugely, katras labai patinka, 

ir dekawoju tamistoms szimtais katrų. Tamistos gausite tukstanczius 
sostumeriu isz Pana.— John Krakowskis, box 432, Pana, III.

John Krakowskis pirko no musu visokiu daiktu dėl sawes ir savo 
prieteliu, ir sako, kad geriausei ir pigiausci yra no musu pirkti.

Jeigu nori žinotie daugiau adresu ir padekavoniu no musu kosiu 
•neriu isz cielos Amerikos, prisiusk savo adresa, o prisiusime ciela 
laiszka su gromatomis. Tai galėsi persitikrintie ape teisingumą musu 
jiznio ir geruma musu tavoro.— Adresavokite teip:

Kelpsch, Noreiko & Co., i
CHICAGO ILLINOIS

praktikawoja visuose suduose, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu..
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

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

— ir —
uždėjau banka dėl uiKavojimo pinigu, in kn- 

riapriimu pinigus no g> ir augszcziau ir 
moku už juos procentą,

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 

lygei gerai ir plgei atiiktie interesus pas 
savoižmogu. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
w ant geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 

ka in Bėdina ir isz Berliuo in Cnicaga.
Isziuntimas pinigu in sena kraju.

UWAGA:
Rublis..............................53 j
Guldenas. ....................... 39f
Marka............................. 24$

Juliau Plotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

— NAUJAS —
L1ETUVVTSZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer-

S a. cial ave» 
%S. Chicago.

< Užlaikau šviežia 
A \ J bavanka Alų, ge-

I \ r/** rlausias f 
ir seniau ii 

Mferl »>*» A- —AR
\ iKI Si', rielkas,

Vvna, IjMįMTįf y jJgį Likierius 
puikiausius Ciga-

A eik Broli pamatytie ir to viso pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

UETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO.

Užlaikau gerinusius gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų, seninusia Degtini*. Vyną. Liktorius ir kwe- 
penczius Cigarus, taipogi ir Biljnrda uel zabovos.

Užpraszau visus lietuvius atsilankytie.

Kasp. Majauskas. (15—12).Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuwos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaivvinia linija

BALTIC LINE
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visoms naujausioms prietalsioms plaukia Urp

STETINO IR NEW YORKO.
Szios linijos garlaiviai plaukia isz Stotino in marias naujuomju kanalu, kury Prusu valdžia 

iszbudavojo kasztu l(/f milijonu marku. Sutinąs yra Lietuviams arcziauslu portu ir kasztuoja 
per Pruste tik pusią, ka in Hamburgą. Salta nauja linija turi s*wc ofisus Stetine. Kydtkunuoee, 
Bajoriuo, Prostkave, litavo. Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kallaujanczlu in Amerika. ne» pribuvia in Tilžia bus paimti per szlos paoaios linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir palodyti ant trūkio, be Jokio klapato. Kas nori atltrauktle »awo glminaiczius 
in Amerika, arba ka»; norite važiuotie in Europa, pameglkito per ežia nauja ‘Baltlc” linija, o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautie pigiau kaip ant kitu linijų pas

A. Ohzewski, 954—33rd $tret,
Petrą Okonievski. 095 Milvaukee Avė.; Fr. K. Bieszke, 002 Noble St.; arba pas Generalna 

į---- 1 Agentą Baltio. Linijos

Theo. Philipp,
126 E. Kinzie Street, CHICAGO.

DYKAI! Tlkras E|8iD0 Laikrodėlis APTIEKA' v Anni' ir Lenciūgėlis.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas ir teisin- 
giausei iszpildo receptus, o pre 
kės pigesnes kaip kitur. 
Ai,tiekoje randasi kasdien noady- 
nos 11 ryto iki 2 po pieta D-ras 
M. F. Božyncz, o D ras M. P. Ko- 
sakauskas randasi Czetvergais ir 
Nedelioms no 10 iki 12 adyn. wi«. 
durdienio. Ant parei kalavimo 
gali paszauklie in aptieka per te
lefoną kiekviena daktara, koky 
kas nori ir kožnoje valandoje.

Telefonas Yord 709
DIAMOND

PrUluak szy apgafsi- 
su antro pilnu 

vardu ir adresu, o mm 
prisiusime u u .žiu 
Tikra Eloiko Latkro. 

DELY ir L EMC 11'O .LT 
dykai ant pamntimo.

Luksztai yraaptrau- 
Irti 14 karatu auksu^nt 
metidio, per ka toks 
laikrud-hs v ra tvirte
sniu už laikrodėly H0 
verta.

Jo viduriai yra tikri 
EI gi no ir gvirantuoti 

20 metu.
nciugelta yra pui

kiai kvietkuotas irsto 
r*i Auksuotas, vertas 
13.50 kiekvieno'e |.lk- 
rndeliu krautuvėje. 
Kada prisiusime tau in 
ezpreainy ofisą, nuejas 
apžiūrėk jy gerai, ir 
Jeigu matyal, kad yra 
gar.a pigus, užm <knk 
ezpreslniui agentui 
19 25 ir paimk sau laik
rodėly ir lonciugelv.

CO.. CHICAGO, ILL <«•—*)

, Skubinkitės!!! .
ant pigiu gėrimu pas jusu prieteliu 

Dovida Goodmana 
ponr. 572 S. Jefferson St.

kerte Barber St., 
kurie užlaiko geriausiae arielkai, vynus, likto

riui ir kvepeocziue cigaru*, o prekes 
labai pigios. Skaitykit:

Geriause Bourboa Arielka 75o puse galiono 
8our Mas h............................ |1.00 •* ••
Port Wiue...........................Si.00 galionas
8weat-Catoubov................... 80c. ••
Orange Arielka.................... 75c. puse galiono
Klmmelis............................... 75o. •• “

Bonkos ir džogai ui dyka (30—11)

KAS IN CLRVELANDA ATKKLAU8IT 
PASOLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Stalto ataus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karosema lai visu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gerymu užlaikau

ir

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą pnikiaa Fotografijas, ui tutina tiktai

$2.00
Ant vąšeliu ir kitokiu reikšta nujlma Fotogra 

fijas kopų įklausei.

M. Wyszniaiiskieiie.
403 Henderson st., Jersel City, R. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

wisiime mieste Jersei City;
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di
delis 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 svretimtau- 
cziua.

Pirma Letuwiszka Kolionija
S o wardu “Lietuwa“,

PRA1RIE, ARKANSAS
Kurioje jau apsipirko 24 lietuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balccviczius ir pabudavojo lietuviszka 
bainyczia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
jawai dera labai gausei, 
prletam auga bovetna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszczUi didelu nėra, szitama lyginamu Chicagoa.
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie taukus su giria ir be gi 
rlos. Kalkei ir lentos neiszsakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 
\ ant 5 metu iszmokeszcziu.

_____  Norinti tikrai dasiiinotie ape viską raszykltia in

UNION LAND COMPANY,
163 VVashington St., Chicago, UI.

-----ARBA J*------
REDTSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street, Chicago. III.
Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

Ben. Hatowski,
W ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGOR1US ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Jadd aliczios,

M CHICAGO, ILL.'
i v Tajso visokius ziegorelus, ziegonus ir kitokios

aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu laba j pigej, aukszynius sydabryus ziego 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugllusdaro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini

- “Elgin” zicgorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

MAX KC
— SUCCESSOR 

T KOBRE & HE 
Litewski i P

40 Ganai Str.

142DiYisionSt.

N N
Bank

New York
N. Y.

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes par 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu, 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai, 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI f
31 Adiniralitat strasse, Hamburg. 20 Maask"ide, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

Musu kanton

Szifkortes ant wi 
pinigus, kuriuo^ 
galite susiszne- 

te, kad mes 
parduodame

Erųaųiiel Gross,
73 Mott SL,

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

JERSEY CITY, N. J
....užlaiko....

Didelias Krantuwias Gėrimu.
Impertavoti \Vynai. Likieriai, Arielkos ir kiti wlsoki gėrimai. Prekes pigiausios kaip visur 

Parduoda tiktai ant *,whoiesale”. Prabas siunczia už dyka. Jau no daugel metu veda crekTstia 
au saliunyknis; isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kliasos saliunai Teipogi tur ire- 
ra pažinty su daugvbia lietuviu, su kuriais teisinglausei bizny weda ir per Ui ’užpraszo idant 
kiek vienas saliunyka* pirktu gėrimus pas Emanuel Groas, o nesigraudys.

EmanuelGross yra teipgi k< lektorium bravoro Shepiro IrSunaus, New Yorke kuris Ui bra 
vorus duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija ’ (i<j_ gj

? Wincentas Urbanskis,
Kontraktorius ant Būdawojimo Į(amu.

879 33RD ST., CHICAGO..
Wisokiu3 budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisadarba, koks tik 
prie budavvoimo namo gali rastis ir padaro vviska kogeriausei ir 
teisingi a ase i. Dėlto welyjame wisiems, kurie mislina budawotis, 
darylio kontrukta su juom, o busite užganedyti.

aukm.su

