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Isz Amerikos.

Lietuwiszka Bažnycze 
Arkanse.

Szis paveikslėlis perstoto 
bažnytėlių, kuria szymet guodo
tinas kunigas Jonan Balceviczius 
iszstate savo locnu kasztu naujose 
Lietuviszkose Kolonijose Ar- 

. kanso. Bažnycziuke yra viduryje 
da nepabaigta, nes senelis kuni
gas yra biednas žmogus ir netu
rėjo tiek pinigu, idant ja visisz 
kai užbaigtie. Užtaigi ketina per- 
važiuotie per gerus lietuvius, 
ir sukolektavotie nors keletą 
centu, idant ta garbes verta dar
bą butu galima užbaigtie. '

Bažnycziuke yra kryževa. Ant 
szio paveikslio matome jos tiktai 
pryszakinia daly ir kraszcziuka 
vieno szono. bet kito szono ir 
užpakalio ant ’szio paveikidelo 
wis:ii nematytie. Ji yra keturis 
syk toke dydžio, kaip szis jos 
pryszakys. Prieszai ja teipogi 
m tome stovi nty irguod. kn. J. 
Balcevicziu, kamžoje ir su stula 
ant kaklo. Yra tai labai graži 
bažnycziuke, tik žinoma reik pi
nigu idant ja užbaigtie.

Užtaigi broliai lietuviai ir ka 
talikai, jeigu kur atsilankys 
guodotinas kn. Balceviczius, ne 
pasigailėkit aj>t to labdaringo 
darbo, ant garbes Dievo, duotie 
keletą centu, nes ant to duodami 
padarykite, netiktai Pievvui gar
bia, bet ir savo broliams lietu
viams, kurie jau ten gy'vena, su- 
teiksit nemaža nauda ir džiaug
smą, kada ju bažnytėlė galės bū
tie atsakomai papuoszta.

Arkansas už keliu metu pastos 
pirmutiniu farmeriszka valstija, 
nes tenai yra puikiausia klimatas, 
nėra szaltu žiemų, o visokį javai 
auga neapsakytai, puikiai, prie
taro turi ik valei ir giriil ir grynu 
lauku ir geležinkeliu ir dideliu 

• - upiu py Ina, kuriomis plaukia di
džiausi garlaiviai ir visokius far- 
meriu produktus galės pristatylie 
iii didžiausius portus už pusią 
prekes, kaip geležinkeliu. Tegul 
tik pabaigs kastie Panamos kana 
la, tada ant pietiniu mariu pusi- 
daris didžiause laivyne cirkuliu 
cija ir Arkanso farmeriai su isz- 
pardavimu savo gerybes turės 

- geriausia proga už farmerius wi- 
su kitu valstijų.

Ugi sztai Chicagos Lenkai, jau 
treczias metua kaip važinėja po 
wisa Amerika, idant atrastie kur 
atsakanezia wieta aut uždėjimu 
lenkiszku kolioniju, važinėjo 
VVisconsine, Minesoloje, Nebras- 
koje, VVashington Terrilorry, 
Mexike ir kitose ^Valstijose, nie

kur netiko, o kad atvaževo in 
Arkansa, geriausei pasidabojo ir 
sztai apipirko keliolika tukstan 
ežiu akru, jau dirba apraszus, ma- 
pas ir tt. ir pavasary tuojaus 
stato bažnyczia, .iszkala ir tt. ir 
pradeda apgywentie apimtus lau
kus.

Užtai broliai yra mumis garbe, 
kad mes pirmiau už Lenkus at
radome geriausia vieta ir da 
kada Lenkai statys savo bažny
czia, kada da pradės gyventie, o 
mes jau turime savo bažnytėlių 
iszstatia ir jau upe 30 lietuvvisz- 
ku szeimynu apsipirkusiu ir jau 
nekurtos isz apsipirkusiu, aeziui 
Dievui antras metas tenai gyve
na.

Dėlto broliai, kurie mislinate 
pirktis farmas nelaukite, nes 
laukai kasdien eina brangyn; 
kaip raszemc pernai, kad akras 
po $6, tai szymet akras tos pa- 
czios žemes jau po $8, o kita me
ta bus po $9, ir kas met auga; ir 
kur tada pirkaites kaip visur pa
brangs? Ne miegokite.

Isz Baltimore, Md.
Guodotinas Reditojau!

Meldžiu Tamstos patalpintie 
sziuos kelis žodžius ape 40 adinu 
atlaidus ir primicija guod. kun. 
Petro Saurusaiczio, pirmutinio 
lietuwiszko. zokoniko Jis paeina 
isz Griepcziu, parap. VVilkavisz- 
kio. Mažu da būdamas pasiliko 
sirata, netekdamas savo tevelu, 
būdamas Lietuvoje vede amata 
kriauezystos. Kriaucziaudainas 
mokinosi lotyniszkai ir troszko, 
kaip norint eitie in luomą kunigy
stes, bet ten negalėdamas to da- 
siekti, atkelevo in Amerikos sza- 
ly ir cze ko troszko, tai ir dasto- 
jo. Pirmiause buvo Shenandori- 
je, paskui atvaževo in Baltimo
re. Kun. Konczas atidavė jy prie 
Redemptoristu in Annapoly Md. 
Tenai būdamas,o turėdamas kiek 
liuoso laiko mokinosi. Tėvai to 
zokono, matydami jo gabumu ir 
darbsztuma, nusiuntė ji in mok- 
slainia Sz v. Marijos in North-East 
Erie, Pa., mokitis ant kunigo. 
Mokslas gana gerai sekesi, nes 
netrukus pabaigiąs kliasas instojo 
m novvicija, o po metu novicijos 
instojo in seminarija Redempto
ristu Ilcbester, Md. Po keturiu 
metu, klausymo teologijos pasili
ko iszszventytu ant kunigo 15 d. 
Lapkriczio.

Pi imicija drauge su 40 adynu 
atlaidais atsilaikė 17 diena Lap 
kriezio. Bažnycze grąžei buvo 
papucszta, o ipalingai altorius, 
ant kurio daugelis žvakių žyl.e- 
jo, teip kaip ant dangaus žvaigž
dutes blizgėjo. Ant primicijos, ir 
po draug ant 40 adynu, atlaidų, 
sekanti guodotini kunigai 
pribuvo: kuu. Hiking perdetinis 
klieriku ir naujai iszszventitu 
kunigu seminarijos llchesterio 
Md., kun. P. Abromaitis isz She- 
nadorio, kun. Kaulakis isz Phila- 
delphijos, kun. Kaz. Polujanskis 
isz Čarlis Bay, ir vietiniai kuni
gai: kn. Dr. Baraboszius, kun. 
Skrentiias, kun. Dulskis ir kun. 
I >uszy nskas.. Per tas dienas kele
tas sziintu, žmonių, susivienijo 
su Dievu priimdami Szventus Sa
kramentus. Ant tos dievmaldy- 
stes teipogi pribuvo kareiviai 
draugystes, szvento Kazimie- 
riaus savo kareiviszkuose rū
buose, už k*i, guodotiniems kuni
gams ir kareiviams draugystes 
szw. Kaziroieriaus, per laikraszty 
“Lietuva” siuneziu szirdingiausia 
aeziu.

Kun. Juoz. Lietuwnikas.

Isz Elizabeth Port. N. J.
Už dvieju nedeliu musu lietu-, 

miszka bažnyczia bus visiszkai 
užbaigta statytie ir bus neapsa-- 
kytai graži bažnycze. Kurie isz 
nevycrkiecziu norėtu ja pamaty-’ 
tie, tegul paima “Piers C R R- 
of N. J. Foot of Liberty st., tai 
už 20c. gali pributie kožna nede- 
lia ant misziu. Kas nedelia yra 
laikomos dvejos iniszios 8 ir 10| 
vai. priesz piet. Dėlto visi geri 
katalikai privalo nors karta atsi- 
lankytie. Su guodone,

S. Mace.

Atėmė $110.
Priesz 15 metu pribuvo inNe- 

braska kokis J. Johnston. Sun
kei dirbdams per 15 metu dasidir 
bo keliu tukstaneziu dolieriu. Jis 
turėjo Europoje numylėta, bet 
tėvai panos neatidavė jam duk- 
teres nes jis buvo biednas. Už
tatai Johnston iszkeliavo in Ame
rika, idant uždirbtie pinigu. Per 
15 metu dirbdamas uždirbo pini
gus, partraukė isz Europos savo 
numylėta ir dabar važevo su joje 
per Chicaga, idant Cleveland’e 
paimtie szliuba. Kada 1 Gruo
džio važevo geležinkeliu Lake 
Shore, kokis gerai apsiredias vy
ras prisiartino prie Johnston ir 
prasze, idant jam duotu du po
pierėliu po 10 dolieriu už 4 auk
sinius po 5 dolierius. Kada Jobn- 
ston isztrauke portmonetka su 
pinigais, kur buvo 110 dolieriu, 
tas gerai apsiredias vyras už
traukė jam portmonetka su pini
gais ir pabėgo.

Navvatnas sapnas.
Miestelije Jalopa (apskritije 

Vera) Meksiko buvo toks atsitiki
mas. Priesz 20 metu staigei pra
puolė tenai trys ypatus isz szei- 
mynos Mendoza. Buvo tai vyras, 
pati ir mažas kūdikis. Nežinia kas 
su jais Atsitiko. Isz visos szeimy- 
nos pasiliko tiktai viena maža 
mergaite Emilija, kuria svetimi 
žmones iszaugino. Keletas dienu 
atgal Emilija turėjo sapna, ku
riame pasirodė jei prapuolusi mo
tina. Buk tai per sapna pasakė 
motina dukterei, kad priesz 20 
metu tapo užmuszta su kūdikiu 
no vyro, o tėvo Emilijos. Buk 
tai tėvas papyldias žinogžudys- 
tias pabėgo. Teipogi motina pa
sakė Emilijai, kad kūnas josios 
ir mažojo kartu nužudyto kudi 
kio, guli užkastas po giindimis 
namo, kuris prigulėjo szeimynai 
Mendoza.

Emilija davė žinia ape ta polici
jai ir pareikalavo, idant palicija 
ape tai persitikrintu. Užtiesa po 
grindimis atrado kaulus dvieju 
ypatų: moteriszkes ir kūdikio.

Žinios visokios.

t Ketina darytie telegrafa per 
Oceana isz Kanados in Australija.

t Danesza, kad vienam mieste 
Kharpucic Turkai nužudė net 900 
Armėnu.

t Terp Anglijos ir Kanados 
greitai pradės plauktie graiti pa- 
c:stavy garlaiviai.

t Australijoje isz priežasties 
sausu laiku pastipo jau keletas 
szimtu tukstaneziu aviu.

t Danesza isz Turkijos, kad 
sultanas Turkijos, buktai isz ru- 
pesezio, pradėjo girtuokliautie.

f Jau liauferiui iszsimane vog- 
tie gromatas isjp *‘boxn” no uly- 
cziu po visus miestus, kuriose 
tankei atranda “czekius” ir ant tu 
iszranda kartais būda atsiėmimo 
pinigu.

t Nev Yuą ko moteres, “pagel- 
binykes Kubos,” uždeda faira ant 
naudos Kubiecziu, kariaujeneziu 
su Iszpunais.

t Lapk. 7 niekuriose vietose 
Lomžos r<?d. davėsi girdetie per
kūnija. Kaime Lukai net tris 
kartus perkūnas trenke.

. J Karciviszkas Brazilijos gar
laivis “Uranus” paskendo neto
li kruszto Brazilijos. Beaki mat
rosai ir kapitonas paskendo.

t Popiežius paszauke pas sa
vin savo pasiuntiny Altmajera, 
kurs buvo Armėnijoje, iddnt isz- 
aiszkinlu padėjimą Armėnu.

•■L 1
t Mieste Leadville, Colo. ant 

kalėdų ketina pabeigtie palociu 
isz ledo. Tatne palociuje galės ke
letas szimtuypatų susirinKtie, ant 
zabovu.

t Danesza isz miesto Erzerum, 
isz Armėnijos, kad tenai Turkai 
netiktai daug kiikszczioniu isz 
pjovė, be L ir vyskupą Armėnu 
aresztavojo. -

t Isz miesto Shanghai (Kinuo
se) danesza, kad tenai Kyuai už
puolė ant krikszczioniu, daug na
mu krikszczioniszku sudegino arba 
suardė.

t Ant salos Kubos, netoli Cien 
Bojah maisztinykai su dinamitu 
i.-zkele in padaugins trūky su laz- 
panais. Trisdeszimts Iszpanu ta
po užmusztu, o 50 sužeistu.

t Ant salos Majorka, 130 miliu 
no miesto Madrid, Iszpanijoje, 
ekspliodavojo parakas, fabriką 
sudraskė ir kartu ape 100 ypatų 
užmusze ant vietos.

t Wienamo mieste Marasb, 
Armėnijoje, Turkai iszpjove ape 
700 yputu, o isz namu Armėnu a- 
teme ta wisa, kas tiktai turėjo 
koky nors vertumą. »

t Isz Ingham Cnunty, Mich. 
danesza, kad no 1 Gegužio atei- 
naneziū melu, tenai ketina uždą 
rylie visas karezemas it* suvisu 
užginlie pardavinelie alkogolisz- 
kus gėrimus.

t Iszdavejas didžiausio laik- 
raszczio ant svieto N. Y.

orlds” dovanoja miestui Pa- 
rgžiui (Fracuzijoj) paminklą rei 
t>zkenty \Ya.-hingiona ir Lvfayet- 
te’o. Paminklu ta pust ule gra
žiausioje vieloje miesto l’arj ž aus.

t Danesza isz salos Madagas- 
knro, kad tenykszcziai gyven 
tojai vėl prydeda užpuldinetie 
ant gyventoju pribuvusiu isz 
Europųs. Danesza isz Arivoni- 
maino, ant Balos Madagaskaro, 
kad tenykszcziai gyventojai už 
npuole ant ungliszkos misijos, su 
arde namus angliszko misionie
riaus ir paty paslora Jouston su 
szeimyna nužudė.

Maisztas Arabijoje.
Iki dabartiniem laikui Arabija 

buvo po valdžia sultano Tur
kijos. Dabar Arabai padaro mai 
szta. Wįsame apskrytijo Geiiien 
yra maisztas. Apskritys garbinto 
no Mozuhnanu miesto Mekka ir 
pats miestas pripyldytas yra 
maisztinykais. Yru lenai ape 50, 
000 raitu ir turineziu geras szau- 
dyklias Arabu. Wadowu ju visu 
yra kokis Leyd, kury Arabai ke
tina padarylie savo neprigulmin- 
gu valdonu.

Sultanas netur teip daug karei
viu, idant tuojuus galėtu perga- 
letie maisztinykus. Maisztinykai 
jau atėmė dvi Turku pilis. Kele
tas szimtu Turku tapo užmusztu, 
o pasihkia pabėgo.

t Serbijoje suaresztavojo vi 
na draugystia vagiu, kurie užpul
dinėdavo ant žmonių ir vogda- 
vo.Prie tos draugystes prigulėjo 
net trys popai. Keletą isz tu sua- 
resztavotu jau pakorė.

t Prusu valdžia uždare net 
vienuolika kliubu sociali szk u, 
daug socialistu aresztavojo, 
Wisur daro perkratimus, jiesz- 
kodami laiszku ir kitu popierių 
prieszingu valdžiai.

t Turkija turėdama isz savo 
puses Maskolija, kuri lygei neno
ri iszliuosaviruo Armėnu, suvi
su nieko da nedaro isz reikalavi 
mu Anglijos ir draugiszku jai 
vieszpatyszcziu.

+ Danesza isz Scranton, Pa., 
kad tenai pati Petro Jurgelio su 
bordingieriais G. K. ir J. Petro- 
liu primusze Petrą Jurgely ir 
iszmete laukan. Jergeliene ir 
bordingieriai tapo aresztavoti.

t Martinas Oszkinis lietu vys 
pateko ant 15 menesiu in Pots- 
villes kalėjimą, kaip rodžias už 
tai tik, kad gavias ezeky aut 
kiek tenai centu, darasze ant jo 
120, ir užtai nabagas tuY pakuta- 
votie.

t In Londiiia pribuvo net trys 
nigeriu karaliai isz Afrikos. Yra 
tai karaliai Kbama, Sebete ir Bat- 
haen, vadovai gyminiu Bakwe- 
na ir Bangvaketsi, esaneziu po 
valdžia Anglijos. VVisi tie trys 
kuralukai yra gerais prieteliais 
Anglijos.

t Ant salos Kubos maisztiny
kai (Kubiecziai) užpuolė ant trū
kio, viežanezio kareivius Iszpa- 
nu. Aleme no Iszpanu szaudy- 
klias ir potam trūky sudegino. 
Iszpanai ginesi ir per tai keletas 
tapo užmusztu.

t Lenkas Paderevskis kurs cze 
Amerikoje savo koncertais uždir- 
Im) didelius pinigūs,nupirkodidely 
ploty žemes Piotrokovo redy- 
boje, kur ketina augintie arklius 
geresnes veisles. Su tuo mieriu 
atsiuntė jau keletą aržilu isz An
glijos.

t Mažoje vieszpatysteje Mar 
rokko (Afrikoje) pasidarė maisz 
tas. Arabai nor iszmestie sultoną, 
o ant jo vietos iszriaktie kita. 
Gruodžio 2 diena maisztinykai- 
uorejo užimtie pyli Saffi, bet dar 
tas nenusiseke.

t Iszpanai oficieriai, Feljo ir 
Canovas, kurie atidavė in ran
kas maisztinyku tvirtpylia 
“Foat Pelayo”, o patys pabėgo, 
tapo atiduoti kareiviszkam su 
dui. Iszpanu niekurie laikrasz- 
cziai reikalauja, idant anuos ap
sūdytu ant smerties.

| Isz pietines Maskolijos da- 
nesza, kad tenai keletą dienu bu
vo baisus sztarmai ir prisnigo to 
kia daugybia sniego, kad visas 
krutėjimas ant gelažinkeliu su
stojo. Daug kaimu teip užsnigo, 
kad negu! nei dszeitie nei iszva- 
žiuolie. Pagal daneszima laikrasz 
ežiu ape 500 žmonių suszalo.

t Syracuse, N. Y. 1 d. Gruo
džio, trūkis geležinkelio Dele- 
vure, Lockavanna ir VVestern, 
i»*z pricžasiies nepriežiūros 
darbi nyk u, isz.ejo ant relių kur 
slovejo karai tavoriniai; sudaužė 
ant mažu szmotuku trys karus ta- 
vorinius, puls indžinas ir da ke
letas karu teipogi susidaužė. Kon
duktorius tapo ant v.etos už- 
muszt-is, o dabotojus pecziaus ta- 
|Mi teip dikcziahsužeistas, kad 
tuojaus mirė. Ant galo trūkis už 
sidege.

t Waldžia Prusu paskyrė 5 
milijonus markiu,* ant statymo 
namu dėl biednesniu gyventoju 
Prusu vieszpatystes. Ketina pa- 
statytie 474 namus ant 2 ir 3 flo
rų. Ta visa daro, idant biednes- 
ni ir darbinykai^turėtu kur gy- 
ventie už nedidelius pinigus.

t Prusai tur szmota žemes Af
rikoje, todėl nor, idant žmones 
vietoje važiuotie in Amerika, 
važiuotu in Afrika.Idant tas leng
viau jiems nusisektu, valdžia 
Prusu ketina duotie už dyka že
miu, sėkla ir kitus neatbūtinai 
reikalingus dalykus ant pradžios 
gyvenimo.

t Isz Armėnijos danesza, kad 
daug, vietose Armėnai myrszta 
isz bado ir szalczio nes toks yra 
sumiszimas ir nepakajus, kad ir 
keliu kožnas bijo važiuotie. Pri
trūksta valgiu ir kitu neatbūti
nai reikalingu dalyku, o isz prie
žasties sumiszimo ir labai gerai 
velijanti žmones negal pristati- 
tie visu reikalingu dalyku.

t Paryžiuje Francuzijoje aresz
tavojo žydą Z. Zussmanna, paei
nanti isz po valdžios Maskoliaus, 
kurs apsiredias in oficieriszka siu
tą, nuduodavo maskoliszka ofi- 
ciera ir vadindavo savia adju
tantu maskoliszko jenerolo Dra- 
gomirovo. Rado tokiu, kurie jo 
pasakoms tikėjo, o jis isz to pasi
naudodama apgavo lengvatikius 
ant 15,000 dolieriu.

| Mieste Santa Fe, N. M. tapo 
pakarti J. ViapardoĮir F. Chavez, 
jiedu užmuszeThomosa Martinez, 
kuris anuos sugavo prie vagys
tes gyvuliu. Vialpardo priesz 
smerty ilgai meldėsi, o Chevez 
da turėjo priesz pakorimą prakal
ba prie susirinkusiu, kurioje pri
sipažino, kad nedori draugai at
vedė in patrotijima nekaltybes 
ir gyvenimo.

t Isz Lietuvos isz Minsko re- 
dybos danesza, kad ir isz tenai 
žmones pradėjo begtie in ^isas 
dalis svieto, in Afrika, in Ameri
ka, in Australija, ir in Siberija. 
VVienus prie to prinevalino beda 
ir sunkus padėjimas ukinyku, o 
kiti važiuoja jieszkotie turtu. 
Minsko red. yra tokio didumo, J 
kaip ^zeszta dalis Francijos, o gy
ventoju tur tiktai ape 1,750,000 j 
prie geresnes tvarkos ir prie ki-'M 
tokiu aplinkybių galėtu iszsimai- 
tytie keletą kartu liek žmonių.

t Danseza isz Arkanso, kad te
nai kokis turtingas žmogus, Au- 
gustin Corbin užpirko didėly plo
ta žemes. Tas Augusi in Corbin 
yra Itulionas ir gyvena Long Is- 
land, Arkan. Ta žemia užpirko, 
idant kolionizavotie Italionus. 
Su tuo mieriu pasamdė garlaivy 
“Chateau Jquem”, kurs isz Itali
jos atveža 700 kolionistu. Kolio- 
nistai pribus in Nev Orleans, te
nai anuos sutiks pats Corbin. Pa
siuntinys Italijos, parėmė ta už- 
manima Corbino ir tokiu budu 
staigei pasidarys didele kolionija 
Italijonu. .

; ^Vilniuje Maskoliai darydami 
nauja kelia prie kalno Gedemino, 
(dabar (įprastai vadina zamko- 
vuja goru) ir kasdami ta kaina^ 
rado szesziaM akmeninias kulkas, 
isz kuriu didžiausia sveria 78 
svarus. Teipogi r.-ido tenai moli
nius szmotukus gotiszkos architec- 
turos, geležies rzmotukus ir ki
tus senovės dalykus. Prie to ra
do ineiga in skiepus to kalno. 
Seniau sklape to paties kalno ra
do isz vario ir kaulu padarytus 
dievaiezius, kuriuos griovas E. 
Tiszkeviczia patalpino in savo 
muzeju, kur ir dabar galima ma- 
tytie.
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A. OLSZEWSK1O,
St54 33rd St., Chicago, III.

Isz Chicagos.
— Permainydami savo adresus, 

visada prisius kitę ir sena adres a
i

— Užsiraszykite “Lietuva”, o 
ant Nauju Metu visi gausite po 
puiku kalendorių.

— Ant Kalėdų aplaikysime di- 
dely transportą nauju knygų, ka- 
taliogas ju bus paduotas laikrasz- 
tyje.

— Ateinantis numeris “Lietu
vos” bus raszytas per nauja re
daktorių, neseniai pribuvusy isz 
Lietuvos.

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

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

— Gruodžio 2 kokis Michael 
Coverly, kurs užsiimdavo prista 
t i m u augliu, suszalo ant smerties 
krautuvėje anglių ant 2132 Ar
cher avo.

— Sanariai “Dr-tes Simano 
Daukanto”, kurie nori gautie 
laikraszty Lietuva, tegul visi pri
duoda mvo adresus, idant žino 
tume in kur jiems siustie.

— 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.

— Subatoj, 7 Gruodžio, 7 ad.. 
vakare, bažnytinėje saleje 
“Gvardija D. L. K. VVitauto” 
turės pa mėginimą savo “musz 
tro”, ant kurio tai vakaro yra 
užkviecziami visi kareiviai tos 
Gvardijos ir atsmesztie szoblias 
su savimis.

P. Mcžeika perdetinis.
— Kokis nepažystamas žmo- 

gu*s, važiuodamas rogėms, isz- 
krito isz logiu ir persimusze 
galva. Dabar guli pavietą varne 
iigonbutyje. Prie jo nerado nei 
jokiu popierių ir nežino kas jis 
toks yra.

— Kokis AA’illiam Sharp, gy
venantis ant kampo Archer ir 
Stevard avė., ir F. Szonevskis, 
gyvenantis^) nr. 644 Holt st. 
įvažiuodami per geležinkeli Bur
lington, nespėjo utsitrauktie, trū
kis sudaužė ju vežimu ir jiedu 
iszkritia ant uliczios susižeidė. 
AViena arkly suvisu užmusze.

— Dancsza'lfad ant Tovn of 
Lake, ant Paulina st. arti 45 ui. 
gyvena nekokią.^Tamoszius XV., 
kursui savo locna paezia iszsiun- 
te In Lietuva, o'Jsz tenai parsi
kvietė viena gyvanaszlia isz 
Kviedainio parap. Raseinių pav. 
ir dabar su szitai nauja paezia gy 
vena daug meiliau, negu su tikra-: 
ja, ir da pora prielaidiniu užlai
ko. Isz tiesu taidywinas daiktas. 
Pasižiurėjus in ’tuos žmonis, tai 
rodžias kad penkių nemokėtu sus- 
kaitytie, o paežius tai kas meno 
naujas pataiko paimtie. ?

bet tiktai

— Fr. Bracziulis, pirmasis va
das chicagines valnamisliu drau
gystes “Auszros” ant S- Canal st. 
uždėjo ofisą pardavinėjimo szif- 
koreziu ir siuntimo pinigu in 
kraju. Rodžius, kad isz to pelnys 
nedaugiau kaip ir isz minėtos 
“Auszrns”,nes visi Canalstryczio 
žydai ta paty bizny waro.

— Jau ir ant “Raltic Line” 
szifkortes ant $5.oo, 
pabrango dėl važiuo- 

jeneziu in Europa, o dėl atva- 
žiuojaneziu in Amerika pasilieka 
ant tos paezios prekes. Dėlto kas 
norite pirkt tai pasiskubinkit, 
nes pabrangs ir i n Amerika, teip 
kaip isz Amerikos.

— Kokis Robert Mantz, gy ve 
nantis po nr. 9823 ant Sixt avė., 
nubėgo aut ledo, ant upes Colu- 
met. Žmones eidami pro szali, 
sake jam, idant butu atsargus, 
nes da labai plonas ledas, bet 14 
metu Robert Montz nepaklausė. 
Nubėgo ant ledo, ledas greitai 
inlužo ir vaikas paskendo.

— Kas pirks no lietu viszkos 
kompanijos Kelpsch, Noreiko & 
Co. 356 XV. I2th Chicago. III. 
koky norint daiktu priesz Kalė
das, apturės puiku “Christmas 
prezenta.” Jeigu ant pirkiniu ne- 
užsitiki prisiunstie pinigus isz 
virszaus, tai paraszyk mumis, 
o daiktus prisiusimo ant expreso 
ir kada viską peržiuresi, tada ga
lėsi pinigus užsimoketie.

— Kokis Ferdinand Hesler 
ape pusią pirmos adynos diena 
ėjo Madison str. ir kada buwo 
terp Clinton ir Canal str. užpuo
lė du liauferiui. AVienas isz ju pra- 
deja smaugtie Ferdinandu Hesler, 
o kitus labai greitai isztusztino 
kiezenius. Kada liauferiai paleido, 
Hasler szauke pagelbos, bet tas 
nieko nemaezijo nes leuferiai pa
bėgo, o poliemono arti nebuvo.

— Kas norite pirktie pigiai gera 
lota ir geroje vietoje,atsiszaukite 
in Redakcija “Lietuvos”. Mes pa
ėmėme agentūra ant visu lotu 
aplink lietuviszka bažnyczia ir 
parduodame juos ant sekaneziu 
ulieziu: ant Auburn avė., ant 33 
ežios, ant Attica, ir ant Laurel 
st. Turime visokiu pigia, ir bran
giu, kas tik kokiu norite.

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

— Chicagos valnamisliu laik
rasztis, kuris jau no dieju metu 
yra rengemas, rodžias kad szy- 
met ant tikro iszeis. Szioms die
noms buvo laikyta keletas mitin
gu, $int kuriu buvo darytos pla- 
czios rodos — kokiu budu butu 
galima toky laikraszty iszleistie. 
Sako kad viskas yra gatava, tik
tai. ... pinigu reikia ir jau minė
tas laikrasztis galėtu eitie in 
svietą. Organizatoriais busenezio 
laikraszczio yra: AV. AVabalins- 
kas, prezidentas “Gvardijos AA’i- 
tauto,’’ M. AVaranka, sekretorius 
palitikiszkos “Lygos”, Greicziu- 
nas, Fr. Masionis, Fr. Bracziulis, 
Jankauskas. A. Steponą viezius, 
ir kiti. Jie nori iszlei?tio laikrasz
ty ant akcijų, bet kaip girdėt, tai 
nedaug tokiu randasi, kurie norė
tu akcijas pirktie. Ant redakto
riaus buvo perstatytu Masionis, 
ale tasai atsisakė; tai dabar kvie- 
czia Joną Grinių isz La Šalie, III. 
ant redaktoriaus. Būt gerai, kad 
Chicagoje rastųsi da nors vienas 
lietuviszkas laikrasztis, tai mažu 
greieziau butu galima pripratytie 
lietuvius prie skaitimo; ar tai ne’ 
juokai, kad Chicagoje lietuviu 
rokuoja in aszluonis tukstanezius, 
o lietuviszkai skaitaneziu nėra 
nei asztuoniu szimtu.— Ale neti- 
Kim, kad jisai iszeis — jeigu Wa- 
balas pradėjo agitavotie.—

— AVos, ne vos su taje “Gvar
dija D. L. K. AVitauto” užbai-i

Mitingas.
Nedėliojo, 8 Gruodžio, tuojaus 

po miszparui, saleje L. Ažuko 
“Lietuviszka Republ. Lyga” lai
kys savo metiny mitinga, ant 
kurio bus rinkta nauja ad
ministracija ant ateinaneziu me- 
tu. Dėlto delegatai isz lietuvisz- 
ku klinbu yra užpra-zomi, in mi
nėta vieta ir laika, pributie.

P. Jonaitis, prez.

GR0MATNYCZIA.
Motiejus Waitkus, isz South 

Chicago, yra užpraszogias pribu
tie in Redakcija “Lietuvos” labai 
svarbeme dalyke.

Jeigu nori kad tau biznis 
gerai eitu, apaigarsik “Lietuvo
je”. -

geme klapatus. Firmai, kuri in- 
taise tai draugyatiai kareivisz- 
kus drabužius, po ylgo ir sun
kaus kolektavojimo, buwo likia 
kulta da $93, kuriu jau ilgiau 
laukt nenorėdama, apskundė in 
šuda draugystes tikrintojus ui 
minėta suma. Taigi nekurie isz- 
mintingesni ir . rupesningesni jos 
sanariai, kaipo tai:'P. Mažeika, 
J. Kazlauskas ir J. AX itkus, pri
buvo peretoje nedelioje ir isz 
paskutinosios darė rodą ape sura
dimu pinigu, idant iszvengtie ne
reikalingu sūdo kasztu, ir bisky 
paėmė isz draugystes kasos, bisky 
guod. kn. M. Kravczunas uždėjo 
ir sziokiu tokiu budu susidarė vi
sa suma ir panedely, da priesz 
diena sūdo tapo kolektoriams už
mokėta. Kasztu pasidarė tik $2, 
tai viskas. O prezidentui, Waba- 
lui, ape jo draugystes reikalus 
nei negalvoti, jis nei akiu nepa
rodo, neliktai kad nesirūpino ape 
apspakajinima ju. Mat žmogus 
laiko neturi4, organizavoja nauja 
draugystia ant iszleidimo laik
raszczio. Jeigu ir su tuom laik- 

'cziu teip eis, kaip ėjo su karei- 
viszkais drabužiais, tai jau butu 
geriau, kad jis eitu velyt kur 
vylnu kedont, arba plunksnų 
pleszyt. Juk no tokiu daugiau 
ko ir nėra ka tikėtis.

Isz Dr-tes S. Daukanto.
Chicago, UI., 1 d. Gruodžio, 

“Draugyste Simano Daukanto” 
laike savo menesiny susirinkimą 
ant kurio vėl prisirasze 24 nau
ju sananu. No pirmiau buvo 
111 tanariu, o szendien prisirasze 
24, tdi jau iszviso Dr-le 8. Dau
kanto tur sąnariu 135. Matote 
broliai, beveik 'jauniausia yra 
draugyste, o jau skaitliumi savo 
sąnariu pasivijo seniausias drau- 
dystias. Laike szio mitingo pini
gu inejo in Dr-tes iždą $76.65, 
ligoniu, aeziui Dievui, da nebuvo 
nei vieno. Wisi sanariai apturė
jo konstitucijas, ir jau no szio 
mitingo viskas eis pagal konsti
tucija, tai yra: nebus jau dau
giau pigaus po $1 instojimo, bet 
pigiausei po $5 teip, kaip ir ki
tose draugystėse ir visos kitos 
tiesos draugystes bus vedamos 
pagal konstitucija. Ant galo ta
po nutarta apszteliuotie peczety, 
kujuka ant mitingu ir kryžių aut 
stalo.

Isz knygyno szy menesy tapo 
perskaityta net 93 egzemplioriai 
knygų. Draugystėje Simano Dau
kanto randasi beveik visi jauni 
ir sztnrkus vyrai, kad nuėjus ant 
susirinkimo, net miela yra prisi- 
žiuretie. Užtai yra viltis kad szy 
draugyste nenustos antrus.

. K. Pocius, sekr.

Brolis broly norėjo per- 
szautie.

Du broliai Juozupas ir Franci- 
szkus Rich, Italijonai, jau no ne- 
kurio laiko gyveno terp savęs 
nesutikime. Keletą dienu atgal 
Juozupas sutiko savo broly ant 
kampo 5 ui. ir Armour avė. Ne
pasakius nei žodžio, iszeme revol
very ir szove in Franciszku, su- 
žeidias, pabėgo. Sužeista atnesze 
in jo gyvenimą po nr. 5126 La 
Šalie str., kur daktaras pripaži
no, kad jis isz to gal mirtie. Po
licija jieszko kalti nyko.

Teisybe pergali.
Ar tai vienas isz skaitytoju 

Lietuvos girdėjo, bliaunanezius 
bedievius, kad tiki in Dievą ir 
meldžiasi tiktai tamsunai, o mo
kyti, didelio mokslo žmones nie
kados. Bet datyrimas rodo suvi- 
su ka kita. Kasdieninis datyrimas 
pertikrina mus, kad mokycziausi 
žmones buvo ir yra garbintojais 
Dievo, tiktai nedamokyti, tiktai 
nesveiko proto ir blogu noru žmo
nes kita karta pavirsta in bedie
vius. Atsiranda isz tu bedieviu 
ir tokiu,kurie raszo,szneka ir dar
buojasi: ant isznaikinimo tikėjimo. 
Bet kaip jie nesidarbuoja, kaip 
nebliauna, patįs nelaimingi isz- 
nyksta, neviena lengvatiky pa
gadina ir visi vaisiai ju mokslo 
pasibaigia ant to, kad palieku 
brudus ir sniarvia, o Dievas ir Jo 
teisybe pasilieki! ant amžių.

Turim ir cze Amerikoje ir tai, 
ant nelaimes isz LietuviuNbedie- 
vius d ra Szliupa ir buvusi kuni
gą Dembski, kurie bliauna priesz 
Dievą be jokios liogikos, be jo
kiu pamatu, kvailina tamsesnius 
brolius! Ir koki vaisiai juir ju 
mokintiniu darbo? Kas norėtu per 
silikrintie, tegul nuvažiuoja in 
tais vietas, kur ilgiau pabuvo p. 
Szlupas, o pats persitikrins. Su
tiks Lietuvius, tampius kaip E- 
gypto naktis, o prisiklausius be
dieviu pamokslu, bliaunanezius 
ape ta, ape ka mažiausio 
nelur Supratimo. Atras barnius 
nesutikimus, iszvadinimus vienas 
kita szliuptarniu, jonvaikiu, kry
žioku ir t.t. Pakolei Skrantuose 
nebuvo Szliupo, Lietuviai gyve
no spakainei, noreje ture
tie bažnyczia ir kunigu, atvaže- 
vo Szliupas, pradėjo tvertis ne
sutikimas ir atsirado tokiu Lietu 
viu, kurie net užpeczetytie baž 
nyczia norėjo.

Raszydams szituos straipsnius, 
turiu priesz savia koresponden
cija isz Szenadorio, kur yra para- 
szyta: “Sziuom laiku provos Lie 
tuviu eina labai smagei, kasdien 
veža po kelis karus pripoįiavia 
in sudus. Žinoma kad inusu Lie
tuviai ant užsimokėjimo už laik
raszty niekad neturi dvieju dolie- 
riu, ba czedija lujeriams.Gal pasi- 
džiaugtie platintojui bedievystes, 
pamislijau sau, isz tokio giveni- 
mo be Dievo. Tiktui plati atėjus 
bedievystes gal pasidžiauglie, 
kada mato, jogei žmones isižada 
Dievo ir Jo istatu, o gyvena pa
gal savo pageidimu. Ar-gi gali
mas daiktas, kad žmogus ture- 
dams tikra tikėjimą in Dievu, 
būdams pildytojo istatu Dievo, 
o per ta mylėjimą Dievo ir arti
mo, skriaustu savo artima, twer 
tu nesutikima, pildytu blogus 
darbus? No ta daro tie žmones, 
kurie nepyldo istatu Dievo ir 
darbais savo parodo kad jie nesi
rūpina nei ape Dievą ir ape Jo-įs
tatus. Taigi isz to gal džiaugtis 
liktai platintojai bedievystes.

Privalo kožnam atidarytie akis 
ir pažintie klaidingumą ir blc- 
dinguma bedievystes. Žvilktcre- 
kimo ant Francuzijos, keletu de- 
setku metu gyveno tenai garsus 
bedievis Walleris, patraukė 
prie savo kvailo mokslo nemažai 
lengvatikiu, nedamokytu ir blo
gu noru žmonių ; pranaszavo tas 
bedievis, kad po 50 metu Fran- 
ouzijoje tikėjimo in Dievą suvisu 
nepasiliks. Bedieviai, masonai, 
žydai vienas kita szelpdami iszsi- 
kele, paėmė valdžia in savo ran
kas, pradėjo spaustie krykszczio- 
nystia, kryžius ir paveikslus 
szventuju iszmete isz mokslauiiu, 
iszmete vardu Dievo isz knygų 
vartojamu po mokslainias ir t.t. 
Pagal supratima bedieviu, pri
valo kad krikszczionyste ir Die
vas jau suvisu iszuyktu isz Fran
cuzijos. O ar teip atsitiko? Tei
sybe yra da didele dali? žmonių 
sugangrenavotu bedieviszku 
mokslu ir gyvenimu be Dievo, 
bet abelnai imant Francuzija yra 
szendien daug daugiau kriksz 
czioniszka ir tikinti in Dievu, 
negu priesz 50 metu. Aiszkei ma
tom isz to, kad dabar isz Fracu-

zijos iszeina daugiau misionierių, 
daugiau auku sudeda ant misijų 
ir Popiežiui, ir skaitlius skaityto
ju katalikiszku laikraszcziu per 
paskutinius tris metus net trigu
bai pasididino, o jau netoli tas lai
kas, kad bedievius, masonus ir 
žydus atstums no valdžios. A i sz
kus yra daiktas, kad dėl daugy
bes apkvailintu no bedievio, at
sidarė jau akys ir pradėjo jau jie- 
szkotie Dievo, priežasties visu 
esybių. Kas link dideliai mokin
tu Francuzijos vyru, tai tie kaip 
buvo tikineziais in Dievo, teip ir 
dabar yra. Yra tenai garsingas 
astronomas K. Flamarion, žino
mas kaipo žmogus didelio moks
lo ir tvirto tikėjimo. Garsus ant 
visos pasaulės isz savo tirineji- 
inu daktaras Pasteur, gyvena 
kaip privalo geram katalikui ir 
dievobaimingai. Daug panasziu 
vyru galima butu atrastie. Bet 
kum cze ape ta daug pasakotie, 
garsus Paryžiaus universitetas, 
kurs per daug metu pirma vieta 
laike Europoje, dabar publicz- 
nai dėl viso svieto parode, kad 
pripažysta Dievą ir Jy garbina. 
Spalio 21 sziu metu. Paryžiaus 
universitetas apvaikszcziojo 
szimtmetiny jubileusza. Taigi tas 
universitetas pradėjo savo ap- 
vaikszcziojima bažnyczioje Sz. 
Germane, kur vyskupas Perraud, 
sąnarys universiteto laike miszias, 
o visi profesoriai ir sanariai uni
versiteto drauge su savo prezi
dentu Ambraziejų Thomas, užė
mė paskirtas jiems vietas baž
nyczioje. Toje paezioje bažnyczio 
je teippat atlaike dievmaldystia 
ir už duszias numirusiu sąnariu 
universiteto. Dievmaldyste bu
vo atlikta su didžiausia iszkil- 
mia^ bažnyczioje. žibėjo tukslan- 
cziai žvakių ir buvo papuoszta 
brangiausiais kvietkais. Kokia 
tai buvo puiki regikle, matytie 
mokycziausius vyrus Europos, 
su nusižeminimu lenkenczias 
galvas savo priesz Sutvertojy.

Lietuvis.

VVienuolika dienu ant 
wandenio.-

Danesza isz Maskolijos, kad ne
toli salos Klimeckos, ant ažero 
Onega, žuvinykui rado ukinyka 
Jeroszkina ant virsza us vandenio 
plaukiojanty. Kada Jeroszkin ke
liavo aut garlaivio ir kada gar
laivis pradėjo skenstie, jis prlsi- 
riszo prie didelio szmoto medžio 
ir tokiu budu prabuvo vienultka 
dienu ant vandenio. Zuviny^ai 
nuvožė Jeroszkina in ligonbu|y, 
nes atszalo kojas. Ligonbutyje 
nupjovė kojas. Nežine ar gyvens.

Užtarytojas Armėnu-
Anglijos kunigaiksztis West- 

minstor, prezidentas draugijos, 
kuri rūpinasi ape padėjimą Ar
mėnu, nusiuntė laiszkus prie pa
siuntiniu Europos vieszpatyszcziu 
ir prie kitu, tesirupinaneziu ape 
laba žmonijos draugijų, maldau
jant susimi įėjimo ant nelaimingu 
Armėnu. Atsiszaukima savo^u- 
nigaiksztis baigė ežiais žodžiais: 
“Tada tiktai Armėnai sulauks ge
resniu laiku, kada krikszczionhii 
taps iszliuosuoti isz po valdžios 
kankintoju Mozulmanu. Tas lik
tai gal atsitiktie ant reikalavimo 
visos Europos.

Adresai wirszinyku Dr-tes 
S. Daukanto.

Preziden.—J. Aleksandraviezius, 
954 33 itl St. 

AA ice Prez.—Jonas Kolesinskas,
. 756 AV. 17lh St.

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

Sekr. Finan.—Iz. Nausėda,
4436 Goodspeed St.' 

Kasierius—A. Olszevskis,
954 33rd St.

Knygius I.—Jul. Dichiviczius, 
897 James Avė.

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

Daktaras-—J. M. Stupnickis, 
3121 Laurel St.

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

Ape alkogoliu ir kitus gė
rimus užląikanczius 

sawije alkogoliu. A
Ar veikme alkogo- 

liaus yra bledinga? 
Milionus kartu žmonija persi
tikrina, kad alkogol yra bledin- 
gas. Žodis intoxicatio-apkvadini
mas, apgirdimas, paeina no loti- 
niszko žodžio toxicum ka ženklin: 
nuodus. Taxicum vėl paeina no 
grekiszko žodžio, ženklinanti se
novės strielba (szaudykle) arba 
senovės kulka. Tokias kulkas 
senovės gadynėje darė isz medžio 
ir tepdavo anų .asztru gala su 
trucizna, idant tokia užtrucita 
Kulka, kad ir labai mažai perdū
rus užrožitu krauju ir padarytu 
smerty.

Todėl matom, kad veikme al- 
kogoliausyra bledinga. Alkogol, 
morfium ir kiti panaszus, netiktai 
yra bledingi patis per savia, bet 
kas arsziau, kad anuos vartojent, 
pasididina traukimas prie ju. 
Ypatos vartodamos anuos pra
džioje nedaug, norėdami ilgiau* 
vartotie pripranta prie anu,negal 
be anų gyventie ir tankiausei 
pradeda anuos kaskart daugiau 
vartotie. ’

Ar teisybe yra kad 
alkogol prisideda 
prie suvirimo valgiu 
viduriuose.

Alkogol netiktai neprisideda 
prie suvirimo valgiu viduriuo
se, bet yra suvisu Medingas 
tam su virimui. Alkogol permai
no chemiszka sudėjimą ptpsinos 
(kuri yra reikalinga prie suviri
mo viduriuose) ir skistimo vidu
riu ir per ta nedaleidžia pepsinai 
ir skistimui musu viduriu iszpil-. 
dytie savo užduotia kas link su
virimo valgiu. AArokiazkas dak
taras. Buchner, ant pamatu nau
jausiu tirinejimu darode kad ir 
mažas vartojimas alkogoliaus y- 
ra Medingas suvirimui valgiu. 
Bet to da yra mažai, kad alko
gol yra Medingas suvirimui val
giu viduriuose, alkogol netiktai 
gadina pepsinu ir skistima vidu
riu, bet erzina plevia viduriu, 
padaro lengva uždegimą plėvės 
viduriu ir neretai sutveria ilga 
(chroniszka) uždegimą plėvės, 
arba sloga viduriu ir žarnų, 
(Cathurrus ventriculi) su kuriais 
daugybe visa savo amžių tur 
vargtie. '

Kokia yra veikme 
alkogoliaus ant ke
penų?

Kepenis vartojenezios alkogol, 
niekados ne yra liuesas no bledin- 
go? veikmes alkogolio. No var
tojimo alkogoliszku gėrimu Atsi
randa daug ligų kepenų: atsitin- - 
ka uždegimas kepenų arba ju pa- 
sididiuimas, — ligotas riebumas, • 
susimažinimas arba sukietejimaš. 
O ar lengvai yra minėtas ligas 
iszgyditie, tai tegul paklaus pa-‘ 
toliogijos tu ligų, (tai yra mok1 
slas gidimo). Labai lankei reika- / 
tingi* yra menesiai arba ir metai 
apt iszgidimo Ilgu paemaneziu no 
gėrimu alkogoliszku.

PAJ1ESZK0JLMAI. 
j

Pajieszkau savo sunaus Juozu- 
po Radavicziaus, paeiuanezio isz 
Kauno red., Raseinių pavieto, 
parapijos Szilelio, Pernai dirbo 
I'oluca, III. ir sako kad iszvaže- 
vo in Chtoaga, bet asz negaliu 
jo surastie. Kas ape jy žinotumėt 
duokitia žinia ant adreso szilo:

Dominikas Radaviezius
Box 10, Seatonville, III.

[7-12]
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Pajieszkau savo draugo Juozu- 
po Kaszalino, paeinanezio isz Su
valkų red., pav. Seinų, parapijos 
Liszkavos, kaimo Gailunu; pir

miau gyveno Pittsburge, Pa., o 
dabar girdėjau, kad būna kur arti 
Bostono. Jis pats ar kas kitas te
gul duoda žinia ant adreso szito:

Jonas Nanartanis,
Box 197. Apollė, Pa.

Kas norite^6“: 
rikus, tai eikite pas lietuvy.

PETRĄ ASTRAUSKA 
326 Delancey st., Nev York, o 
gausite puikiausy tavora už 
pigiausia prekia. Siuva naujus ir 
taiso senus. Darba atlieka gražiai, 
greitai ir pigiai. AVelyjame vi
siems lietuviams geriau eitie pas 
lietuvy nei kaip pas žydą.



APE
Senovės Lietmos Pylis.
Peispaudinta isz rasztu D-ro J. 

Basanavicziaus.
; —o—

(Tasa.)
29. Kauno pylis. Senamjame 

Kaune, santakoje upes Nerio 
(^Vilijos) su Nemunu, no žilos 
senovės, jau no 103Q:m., buvo 
intaisyta pylis. Kaune kožnameta 
Kryžiokai szita pyly ir jos apru 
bia aplankydavo; 1362 m. kaip 
jau augszcziaus regejome, jy isz- 
grauta ir iszardyta per Woke- 
czius tapo. Szitos pylies netekes 
Keistutis, 1364 m. insteige kita 
pyly, naujuoju Kaunu vadinama, 
ant Nemuno natos, prie pat inta
kus in Nemuną Nevežos upes. 
Bet ir szita pyly Kryžiokai vei- 
kei instvere ir intaise cze savvaja 
vardu Gottes-Werder (Dievo sa
los pylis); tankei taczau jie szi
ta pyly <sz lietu viszko Salin (siu 
la) vadina. No to laiko szitoj py- 
lije tankei susirinkdavo Lietuvos 
kunigaikszcziai ant susikalbėjimo 
su Kryžiokais, ir nevienas czio- 
nai sandaros susikalbėjimas tcrp 
Lietuviu bei Wękiecziu buvo at
liktas. — Senajy Kauna vėliaus, 
nes 1421 m., aplankydamas Pran
cūzu keleivis, Guillebert de Lan- 
noy, pasakoja, jog szis tuometę 
miestas labai buvias gražus ir ta
rėjas labai didelia bei stipria py
ly isz muro. No pylies musu 
szendien užsiliko jau tiktai puse 
nugrauto vieno bokszto ir dvi 
ipgrautos sienos, kuriosdvi ne- 
užilgio rasi, upes Nerio vilnyse 
pragaiszo, kaip jau pragaiszo ir 
ir kitos sienos, upėj pylies vieta 
pagraužent. Sienos szitos pylies, 
kaip galima regetie, numurytos 
isz akmenų, ir tik vietomis ply
tų, labai yra storos (2| —3 met
rus), todeliai nedivai, jog isz- 
?iautie tokias sienas turėjo būtie 
neinmanytinai sunku. —

30 Klaipėda. Senoveje buvo 
cze lietuviszka pylis. Pamuszda- 
mi musu kampa, vokiecziai Kur- 
szo Kardininku draugystes (Ordo 
Gladiferorum) intaise ant senos 
pylies vietos vokiszkaja pyly, 
kuria 1323 m. pavede Kryžioku 
draugystei.

31 Krevo pyle seniausia terp 
Lietuvos pylių (szendien Wil- 
niaus red.) 1383 m. czonai už
smaugtas tapo kunigaiksztis Kei
stutis.

32 Kūno pylis, Aukmerges 
paviete, rasi toj vietoj gplejusi, 
kur szendien kaimas Kunei.
_ 33 Lakiuos arba Lakiniszkiu 
(Lenkenisken) pylis ant Szeszu- 
pes kranto, netoli no Kalvarijos, 
Suvalkų gub;, senovės Užgi ri
nkime Trake. Szita pyly su dau- 
•gybia Kryžioku aplanke .Kūno 
v. Hnttenstein ir Kotger v. EI- 
nėr, 138Lm., ir baisui aprubia jos 
apiplesze ir iszdegino. Szendie 
ant upes kranto vingije, stūkso 

- labai gražus ir ramus pylkalnis, 
ždiuojuncziais medžiais bei kru- 
mais apsipuoszias. Ant paties py- 
lekalnio guli,aržuolo pavesije, di- 

“de’is akmuo in žemiu gilei jau in- 
grimzdia*, ant kurio gali ir szen
dien pažintie ugnavietia; szale 
akmens dauguma randi aržuoli- 
niu anglių. Cze buvo prabocziu 
mu-u*žinycze: ant akmens amži
na ugnis rusėjo aržuolu malko- 
n\i4 kūrinama, ant garbes Per
kūno. Lietuviu narsybei drauge 
su Perkūno garbe sunykus, szita 
ūmiąją vieta Lietuvos laksztin- 
galos pamėgo: nekuomet neuž- 
mirszių tos valandos, kurioje szi- 

pylekalnio rimdamas ir su nu- 
luduse szirdžia senovės kruvinus 
Lietuvoje atsitikimus apdumoda- 
jnas, klausiau tulamjam pažysta
mu ju giesmeles žodžiu: “Juruk, 
Jutuk! varyk, varyk, paplakk, 
Paplakk, trrrr!

34 Lemotin(?) pylis, nežine, 
kuriamė kraszte Žemaitijos gu
lėjusi.

35 Lydos pylis ir kaimas rasi 
anksezaus 1180 m. atsiradias.

1323 m. Lydoje pyly intaise ku- 
ningaikastis Gediminas. 1392 m. 
Kryžiokams prisiartinant, szita 
Pyly apleido Lietuvu sargybe 
drauge su kunigaikszcziu Kuribu- 
tu, o visas pylies turt is Wokie- 
cziams teko.

36 Luszies (Lusen Losen), py
lis Žemaitijoje, netoli no Geldin- 
gos, per Kryžiokus ingriebta 
1262 m. . /

37 Lusziszknr—(Laszesk) pylis, 
netoli Kauno buvus, bet nežino
ma jos vieta.

38 Medininku (Medevagen, 
Medvaiken), pylis toj paezioj vie
toj buvo, kur szendien miestas 
\Varnei arba Medininkai Žemai- 
cziuose. 1329 m. Kryžiokai su pa 
gelha VVokiecziu kardininku 
draugystes isz Kurszo, bei Jono, 
Czeku karaliaus, ingriebe szita 
Pyly, o 1377 visiszkai iszgriove. 
Medininkuose no gilos senovės 
buvusi Lietuviu žinycze, ir aut 
garbes Perkūno kūrinama amži
na ugnis, kuri gadineje karaliaus 
Jegailo bei VVitauto Lietuvai 
krikszczionystia priėmus, užge
sinta tapo 1413 m. Kita pylis, 
taipogi Medininku vadinama, 
buvusi netoli Wilniaus, kuria 
Kryžiokai 1393 norėjo inimtie. -

39 Meiszagales (Meisagalen) 
pylis buvo pakeleje no Auk
merges in Wilniu. Kryžiokai 
szita pyly užėmė 1390 m.

40 Mederabe (?) inimta per 
Kryžiokus 1261 m.,gulėjus, neži
ne kur, po deszinei pusei upes 
Nevežos.

41 Meteliu pylis, ant kranto 
Jeteliu ežero, Užgirineme Trake. 

Kryžiokai szita pyly vadino Me 
thenburg.

42 Merkes pylis (Merken ar 
ba Merkenpille) gulėjusi santai
koje upes Mirkinio (Mereczanka) 
su Nemunu, kur szendien mies
tas Merecz guli. Tankei szita py
ly Wokiecziai aplankydavo, o 
1377 m. didely joje sustvėrė gro
by. 1403 m. vėl ja Kryžiokai a- 
pemia. Buvus da ir kita to paties 
vardo pylis Žemaitijoje, kuria 
Kryžiokai da 1263 m. inemia.

43 Naujapylis (Navpil, Nauen- 
pille) intaisyta buwo ant smai
laus, stataus ir augszto kalno, 
Užgiriniame Trake; szendien ta 
vieta Rudamina vadinasi, Suval
kų red. Netoli no bažnyczos ir 
kaimo stūkso labai gražus kalnas; 
virszune jo apskriezei augsztu 
volu apipylta. Pylis intaisyta ta
po per kunigaikszty Ringaudi 
ape 1240 m. Szitoj pylije karu- 
navojosi pirmasis Lietuvos ka
ralius, Mindaugis. 1381 m. Kry
žiokai pyly ineme ir sudegino. 
Isz Kryžioku viresniuju cze bu
vo: Kūno v. Hattenstein, Rot- 
o-er v. EI nėr, margrovas Badeno, 
pats magistras VVinrikas, jo sėbras 
Steponas v. Ameu, kareivis v. 
Leke ir v. Yevenburg su didelia 
kariumenia. Pirma syk’ Wokie- 
cziai cze atsigabeno bombardas 
arba anuotas, kuriu szuviai teip 
inbaugino pylies sargyba ir gi- 
ventojus, jog wisi, i&z gero no
ro, pasidavė Kryžiokams; o bu
vo cze susirinkia in 300 vyru ir 
moterių su vaikais 1 Dauguma 
Kryžiokai iszmusze ir per 6 die 
nas pylies aprubia pustija. Netoli 
no pylekalnio ir musu laike ran
di žemeje didelius apskriezias ak
meninius kulkas, no tu bombai- 
du. Ant paties pylekalnio vir- 
szaus ludnoj ramybėje, szendien 
ant prisigėrusius krauju musu te 
vu žemes, nuskurdias ir pavvar 
n-ias vienu vienas berželis auga.

44 Alyta arba Alytun-pylis ant 
Nemuno kranto, Užgiriniame 
Trake ir senovės Traku pavietė
je. Pylies aprubia Kryžiokai bal
sei apiplesze szaltos žiemos laike 
1382 m. Deszimcziai metu praė
jus, Kryžiokai su pagclba An
glių ir kitu kareiviu vėl atsi
bastė pas szita pyly in 2000 lie
tuviu sustvėrė ir daugybia ūž- 
musze.

(Toliau bus)

ĮCgTBaltimoriecziai, kurie norite 
gautie kokiu knygų, o nežinote 
kaip jais parsitrauktie, tai nuei
kite pas musu agentu Bonoven- 
tura Možeika 1113 Watson st. 
o gausite kokiu tik norėsite.

Ape viena nutarimą ant seimo 
“Susivv. L. K. A.” .

(Užbaiga)
Jau pereitame numeryje “Lie

tuvos” pasakėm, kad nežinia isz 
ko daugiau stebėtis, ar jsz nesu
pratimu dalyku kas link siuntimu 
praszimu pas cara, ar isz užsitike 
jimo ant caro, kurs buwo ir yra 
žuditoju Lietuviu, ir kurs kaip 
matom isz jo darbu, tiek gero 
nori padarytie dėl Lietuviu, kiek 
krokodilius dėl to žmogaus, kurv 
laiko savo dantimis suspraudias. 
Kaip krokodilius pakliuvusy in jo 
nasrus žmogų, kramto savo dan- 
timis ir rija, ir rija, kad tas žmo 
gus suvisu pakliūtu in jo vidu
rius ir kad tenai jo viduriai su- 
viritu, teip caras pakliuvusius, 
in jo nasrus Lietuvius, kramto 
savo dantimis (savo tironiszkais 
įstatais) ir rija, ir rija, 
idant suvisu praryti e, idant isz 
Lietuviu ir kataliku padarytie 
maskolius, pravoslavnus ir kar
tu aklus tarnus caro.

Gal cze pasakys: Tai ar žmo
nes nesiunezia praszymu pas ca
ra? Gal siunstie, bet ant to, no 
paties caro yra iszduoti istatni. 
Sziteip jie skamba: “Gal būt pa
duoti skundai:”, ant nutarimu 
vieszpatystes senato; 2, ant nuta
rimu augszcziausia sūdo, kada 
skundas pasiduoda ne ant paezios 
italpos sūdo, bet ant prieszingo 
atsitikimui nutarimo; 3, ant nu
tarimu it darbu ministeriu, ant 
viriausiu valdytoju kokios nors 
dalies, ant jeneral-gubernatoriu 
(jeigu ant pamatu istatunegalema 
sknnsties senatui): 4. gal paduotie 
praszymus ape dovanojimą kokios 
norint milistos, jeigu per ta “n e 
n a r u s z a j u t s i a niezii 
ogrnždajemija z a k o - 
n o m p r a v a”. 5, gal paduo
tie praszymus apie susimilejima 
ir palengvinimą būvio ypatų, 
apsuditu ant kokios nors koros.

Dabar padėsiu cze isztrauka 
isz įstatu caro Maskolijos, ape ta 
kada praszymai ir skundai pasilie
ka be peržiūrėjimo ir be atsukimo: 
“Žaloby ir praszenia 
o s t a j u t s i a bez r a z- 
8 m o t r i e n ia (skundai ir 
praszimai pasilieka be peržiūrė
jimo): 1, esli k nim ne prilože- 
no svidietelstvo togo uczrežde- 
nia, na kotoroje prositel žaluet- 
sia, o vremeni objavlenia, prosi- 
teliu obžilovannago opredelenia” 
(skundai ir praszymai pasilieka 
be peržiūrėjimo, jeigu prie tu 
skundu ne yra pridėtas paliudiji
mas tos valdžios ant kurios 
paduodantis skunda, skundžiasi, 
ape laika apreiszkimo visuome
nes valdžios paduodaneziam pra
szyma arba skunda). 2, žaloby, 
podanija požže 4 miesiacev pos- 
lie objavlenia obžalovannago op- 
redielenia (skundai paduoti vėliau 
4 menesiu po apreiszkimo nuo
mones, nutarimo arba primdijmo 
ant kurio nori skunstis). 3, žaloby 
zakliuczajuszczija v sebe nieskol- 
ko atdiolnich predmetov po raz- 
nim viedomstvam (skundai užlai
kau kelis dalykus priguliu 
ežius prie keliu skiriu urediszku). 
4, žaloby na kasacionij senut, 
(skundai ant nutarimu kasacijono 
senato). 5, žaloby v telcgrammah, 
(skundai siusti per telcgrafa).

Isz tos isztraukos aiszkei ma
tom, kad jeigu kas nori skunstis 
carui ant kokios nors maskolisz- 
kos valdžios, aiba ant nutarimo 
kokio nors sūdo, tai reik pir- 
miaus turetie rankoje nuturima 
to sūdo, ant katro nori skunstis ir 
kartu su savo skundu siunstie ant 
vardo caro, ir tai nevėliau kaip 
laike keturiu menesiu po nutari
mo.

Dabar atminsiu ape praszimu 
no caro milistos. Augszcziau pa
sakiau, kad įstatai caro teip 
skamba: “Mogut byt prinosimija 
proszenia o darovanii milostei v 
osobich sluczajuch, ne podehodia- 
szczicz pod dieistvie obsczich za-
konow, kagda sim nenaruszajut- 
sia niezii, ograždaemija zokonom, 
graždanskija prawa. „Tai yra, ga-

lema praszytie ir tokios milistos, 
ape kuria irtatuose nieko nėr pa
sakyta, bet tiktai tada, kada do- 
venojimas tos milistos nebutu 
prieszingas, dovanotoms tiesoms 
no caro, kokiems norints žmo
nėms. - *

Isz to aiszkei matom, kad ape 
dovanojimą spaudos Lietuviams 
negalėm a sakytie kaip ape mi
liutą, nenutarta įstatuose ir ne- 
prieszinga tiesoms dovanotoms 
no caro nekuriems žmonėms. 
Prieszingai, įstatuose caro yra 
nutarta labai aiszkei ape spauda 
ir lietuviszka spaudu užginta, o 
spauda lietuviszka netiktai butu 
prieszinga tiesoms, dovanotoms 
no caro niekuriems žmonėms, 
bet butu prieszinga mieriui ir už
manymui paties caro, nes kas neži
no, kad taras visoms spėkoms rū
pinasi kogreieziausei sumaskolintie 
Lietuvius.

Argi nieko ir niekados no ca
ro negavo? Buvo atsitikimu, 
kad ka nors ir gavo, bet tiktai, 
kada prasze keliu perženklintu 
no caro. Keletą metu atgal ir 
Kauno red. apturėjo daleidima 
statytie križius ir atidarytie vie
na uždaryta bažnyczia (buvusia 
karmelitu). Bet tas atsitiko tada, 
kada Kaune buvo vyskupu Be- 
resniaviezia, o gubęrnaturiumi 
Baranovas (geras žmogus), jene- 
rol gubernatoriumi ^Vilniuje Tot-4 
lebenas. Tada vyskupas prasze, 
o gubernatorius Baranavus parė
mė ta praszyma, Totlebenas teip- 
pat. Gubernatorius Baranovas 
savo raporte, remdams praszyma 
vyskupo, iszaisžkino, kad tenai 
bažnyczia yra reikalinga ir t.t. to
kiu bodu apturėjo ta ko parasze.

Isz augszcziau minėtu isztrauku 
cariszku istatu, isz dabartiniu ap
linkybių, iez mierio caro ir tt., 
aiszkei matom, kad lietuviai ne
gal apturetie daleidimo spaudos.

1. “Susivienyjimas L. K. A.”, 
siunsdams praszyma pas cara, ne
tiktai daleidimo spaudos negaus, 
bet ir nei jokio atsakymo negaus, 
nes negal siunstie praszymo ke
liu perženklintu no caro.

2. Sanariai “Susivienyjimo L. 
K. A.” ir delegatai seimo yra pa
bėgėliai, be daleidimo valdžios 
maskoliszkos gyvenanti užrube- 
žije, kriminalistai (pagal istatu 
caro), o kaipo toki, gal tiktai 
maldautie cariszkos milistos do
vanojimo kaltes už pabėgima, ar
ba už perėjima rubežiaus (cze 
sakau pagal pužvalga maskolisz
kos valdžios).

3. Negalima yra tikėtis, no caro 
daleidimo spaudos, nes įstatai ca
ro užgina lietuviszkas knygas ir 
laikraszczius.

4 Negalima tikėtis no caro da
leidimo spaudos, nes valdžia 
Maskolijos isz visu spėkų rūpina
si ape pabeigtina Lietuviu su- 
maskolijima ir pavirtima in Mas
kolius.

5. Negalimo tikėtis Lietuvoje 
daleidima spaustie lietuviszkas 
knygas, nes direkcija mokslainiu 
(kaip danesza Maskoliszkas luik- 
rasztis “Novoje V7remia”) netik
tai nesirūpina ape lietuviszkfi 
spauda, bet /rūpinasi idant val
džia prinevalitu visus vaikus 
Kauno red. eitie in inaskoliskas 
mokslainias ir mokitis muskolisz 
kai.

6. Negalima tikėtis Lietuvoje 
daleidimo spaustie lietuviszkas 
knygas ir laikraszczius, nes val
džia Maskoliszka netiktai neke
tina Lietuviams daleibtie spaus
tie lietuviszkas knygas ir laik
raszczius, bet labai gailesį kad se
niau daleido turetie savo Fpaudas 
Lietuviams ir Finams. Užtatai ju 
spauda dabar labai aprubežiouja 
ir ve) kaip danesza maskoliszki 
laikraszcziai, ketina peržiuretie 
istatus kaslink canzuros lietu
vi szku knygų ir laikraszcziu. (su
prantamas dalykas kad ta darys, 
idant da daugiaus suspaustie).

Kokiu tada budu atėjo ant mis- 
lies delegatamas, darytie nutari
mus, ape siuntimą prie caro pra
szyma, ant kurio caras nei ne

žvilkteres? Kokia gal būtie nauda 
isz praszymu, kurie nei jokios 
negal atnesztie naudos?

Delegatai ant seimo atsivožija 
vardan visu Lietuviu, darytie 
nutarimą siunstie praszyma pas 
cara, prie tirono, prie žudytojo 
Lietuviu, prie krokodiliauslaikan- 
czio savo nasruose Lietuvius ir 
rijanezio, prie tirono kuris prisi
dėjo prie prapulties Lietuvos, 
kurie žudė lietuvius ir dabar žu
do! Nutarė vardan visu Lietuviu 
lenktie galvas priesz žuditojy? Ir 
tai butu gal szioks toks iszsiteisi
nimas, jeigu galema butu tikėtis, 
jogei ka nors galima bus aptarė- 
tie. O dabar suvisu kitaip yra. 
Praeito vieszpatavimu caru ir 
dabartinis pasielgimas caro Mas- 
kolijos, aiszkei mums rodo, kad 
mes nieko gero no caro negalim 
tikėtis. 1

Bet svarbiausia ir didžiausis 
yra tas dalykas, kad toks nutari
mas veda in paklidima visuome
nes. Jeigu seimas nutarė praszy
tie caro, tai ženkliu, kad no caro 
galema ka norints gautie. O, ar 
neprivalo atvirai šaky tie: Lietu
viai! nesitikėkit nei ant caru, nei 
ant kunigaikszcziu, nei ant kitu 
panaszu žmonių, bet patis rūpin
kitės apie savia ir apie sawo atei- 
tia? Ąr neprivalo szauktie: Bro
lau! mokinkis, skaityk ir darbou- 
kis, idant tu ir tavo vaikai butu 
laimingesni? Broliai, nepgaudine- 
kim savia kokia tenai kvaila vil- 
czia! Atminkime, kad carai pra
žudė musu tevynia, kad carai žu
dė musu brolius ir dabar žudo! 
Atminkime sau aszaras, vargus 
ir dūsavimus musu broliu, kurie 
iszkentejo isz milistos caro. Nėr 
Lietuvoje miestelio, nėr kampo 
kur nebutu žuditi Lietuviai! Ca
ras yra girtas no kraujo ir pra
kaito vargdieniu! Kaip tada 
no jo galima ka norints tikė
tis? Geda mums butu, jeigu mes 
cze Amerikoje darytumėm nuta
rimus siunstie prie caro praszy
ma, o per ta lenktum savo gal
vas priesz tironą, kurio 
kos yra kruvinos, kurs dalina or
derius jeneral gubernatoriui Or- 
rzevskiui ir gubernatoriui Klin- 
genbergui už žudima Lietuviu 
Kražiuose ir tt. O kas negirdejo 
ape žudima Armėnu! Kiek tuks- 
taneziu tu nelaimingu Turkai isz- 
pjovė arba nužudė! O kas dau- 
giausei prie to prisidėjo? Ar ne 
caras? Turkai yra silpni, jau se
nei, butu iszliuosavias Armėnus, 
arba palengvinias ju būvy, jeigu 
caras Maskolijos neszelptu 
Turkus ir nebutu prieszingas isz- 
liuosavimui Armėnu. Isz milis- 
tos caro, prie kurio seimas net 
galvas lenktie nutarė, tukstan- 
aziai Armėnu lieja savo krauja. 
Caras nenor iszliuosavvimo Al
menu, esaneziu po valdžia Tur
kijos, nes jeigu Armėnai esanti 
po valdžia Turkijos apturėtu 
liuosybia, tai ir Armėnai esanti po 
valdžia caro galėtu reikalautie 
Ii uosy bes, o caras to suvisu ne
nori.

Bet apginėjai caro gal pasakys, 
kad kaltinimas caro už Armėnus 
lai yra iszmislas. Supraskite poli
tika Maskolijos ir skaitykite mas- 
koliszkus urediszkus laikraszczius, 
o patis persitikrinsite. Isz pra
džių Maskolij i, dėl užmūilinimo 
akiu kitu vieszpatyscziu, kartu- 
su pasintiniais kitu vieszpatys
cziu nusiuntė ir savo pasiuntiny, 
idant perailiu-^ytie ape padėjimu 
Armėnu. I«z tos priežasties mas
koliszkas uredrszkas laikrasztis 
“Graždanin” taip rasza: “Mas-, 
kolija yra didybia spėkų, kaip vi
duryje savo vieszpatystes, teip ir 
užrubežije, Anglija, tveria revo
liucija Armėnijoje, idant iszliuo- 
suotie Armėnija isz po valdžios 
Turkijos ir sutvertie dėl musu 
nauja Lenkija ant Kaukazo, ir ta 
didybė, tai yra Maskolija, pristo
ja prie draugijos kitu vieszpatys
cziu, idantsau voditie. Armėnai 
jau atvirai reikalauja savo kuni- 
gaikszczio; nor Mažojoje Azijoje 
padarytie antra Bulgarija, kad

su laiku padarytie karalystia. Wi- 
sus tuos užmanimūs davė jiems 
Anglija, netiek ptiesz Turkija, 
kiek priesz Maskolija, o mes sa
vo pasielgimu pildom darba 
draugu Anglijos, idant sau da
rytie bled.......... Ar-gi mes pa-
gelbinykais Anglijos busime dėl 
sutvėrimo vieszpatystes Armė
nu,-?..........Ar nelaikąs yra nus-
tutie darbuotis drauge su Angli
ja?” O ar - neteisybe yra, kad 
barbariszkai skamba minėta isz- 
t r auka isz maskoliszko urediszko 
laikraszcsuo? Ar ne aiszkns yra 
daiktas, kad caras tiek rūpinasi 
ape laba žmonių, kiek vilkas 
a}»e szmota mėsos, kuria laiko 
savo dantyse. Aukszcziau minėta 
isztrauka, teipogi ir toji panaszi 
isztrauka, ir dabartine politika 
Maskolijos aiszkei rodo, kad di
džiausiu kaltinyku pjovynes Ar
mėnu yra caras Maskolijos. Taigi 
da karta pasakysiu: broliai Lietu
viai nesitikekime ant caro! Kad 
ir pats caras darytu mums priža
dėjimus, netikėkime. Didelias 
knygas galima butu priraszytie, 
jeigu norėtumėm apraszytie kiek 
kartu Lietuviai buwo apgaudinė
ti kaip dabar yra apgaudinėti, ir 
kiek kartu carai Maskolijos ap
gaudinėjo Popiežių ir kitas viesz- 
patystias. Daug jau metu carai 
Maskolijos vieszpatauja Lietu
voje, daug metu jau mus žudo, 
o isz tu visu metu vieszpata-
vimo caru Lietuvoje, mes gerai 
perai tikrinam, kad nėr ko tikėtis 
ant caro, kad caras tiktai ape sa
via rūpinasi.

Tūkstanty kartu geriau butu 
seimas padarius, jeigu, vietoje 
lenktie galvas priesz tironą, vie
toje siunstie praszyma, isz kurio 
negal būtie nei jokios naudos, 
laikas no laiko talpintu straip
snius geruose laikraszcziuose, 
kaip Europos, taip ir Amerikos 
ape padėjimą lietuviu ir ape 
darbus ^caro. Tokiu budu nors 
žmoneSiape mus ir ape musu pa
dėjimą dasižiuotu, o reikalingame

ran- laike gal nevienas prisidėtu prie
palengvinimo musu būvio. Grei- 
cziau keletą szimtu tukstaneziu 
galema atrastie tokiu žmonių, 
kurie netiktai ape savia, bet rupi- 
naši ir ape palengvinimą būvio 
kitu, negu sulauktie- tie caro 
palengvinimo musu būvio.

Broliai mokinkimes, darbuoki
mės, nesnauskime, idant kasdien 
butumem apszviestesni ir dėl 
savęs naudingesni, o kada visus 
dalykus geriau suprasime ir 
darbsztus busime,be abejojimo ge
resniu laiku sulauksime.

Saj&ritonas.

Pajieszkojimaį piktadeju.
Sąnaris Dr-tes “S. Dauk.”, Jo

nas Szedbaras, danesza, kad 1 
dienu Spaliu ape 3 ad. po pietų, 
kokis Kazimieras Szimaitis, bu
vias sykiu su jnom ant burdo pas 
Juozapa Blauža, po nr. 641 S. 
Canal str., Chicagoje, pavogė no 
jo 76 dolierius pinigais ir auksi- 
ny laikrodėly 78 dolieriu verta 
ir pats pranyko be pedsakio. 
Delio brolis Szedbaras praszo vi
su Lietuviu, jeigu kur jis pasi
suks, danesztie ape ta vagy, ar
ba paduotie policij ii, o gaus už 
tai gera nagrada. Kaszta* polici
jos yra apmokėti, ir tas, kas jy 
užrapartavos in policija neturės 
nei mažiausio kaszto. O jeigu pa
tys nenoretumet klapatytis, tai bu
kit tap geri duokit pajieszkotojui 
žinia o bus jumis ko gražiausei 
atangradita.— Laikrodėlio vidu
riai buwo su paraszu “Colum- 
bia”; ant to laikrodėlio buvo isz- 
dirbtos vokiszkos literos—ant 
virszutinio lukszto litera “B*, 
ant užpakalines puses ant viduri
nio lukszto literos “J” ir “Sz.”— 
Wagis K. Szimaitis yra mažu au
gimo, juodais plaukais, visas 
juodbruvis 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, 
Žagarės parapijos. Wieni metai ir 
8 menesei Amerike.

J. Szedbaras 
15—14 PI. , Cbicago, III.
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$1800.00
OIVEN AWAYTOINVENTORS.

$150.00 everymonth given avay to any onevho ap- 
plies throogh us for the most meritorious during 
the month preceding.

We secure the best patentą for our clients, 
and the object of this offer is to eacourage inventors to 
keep track of their bri-ht ideas. At the šame tune ws 
wuh to impres* upon the public the fact that

H ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENTKJNS 
THAT V1ELD F0RTUNES,

soch as<he “car-window’' which can be easily slid trp 
and down vithout breaking the passenger’s back, 
“sauce-pan,” “collar-buuon,** “nut-’-ock," “bottl©. 
stopper,” and a thousand other little t iings that most 
any one can find a way of ūnproving; andthese simple 
invenuons are the ones that bring largest rtturns to the 
author. Try to think of something to invent.

IT IS NOT S0 HARD AS IT SEEMS.
Patente taken out throueh us receive spccial notice in 

the •* National Recorder/' publuhed at Vashington, 
D. C., vhich is the oest ne vspaper published in America 
in the interesu of inrentora. We furnish a year’s sub- 
scnption to this Journal, firee of cost, to all our dienu. 
We also advertise, free of cost, the invention each month 
vhich wins our $150 prize, and hundreds of thousand/ 
of copies of the “National Recorder," contaimng a 
•ketch of the vi n nėr, and a description of his invention, 

‘ will be scattered throughout the United States among 
capitaltsu and manufacturers, thus bnnging to tho* 
attention the menu of the invention.

AB cooununicatioas regarded strictly conAdenitai
Address

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

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

The American Protective Tanff League 
is a national organization advocating 
•• Protection to American Labor and 
Industry ” as explamed by jts constitu- 
tion, as follows :

Wyrai pasiskubinkite, *prisiustie sawo adresus, o prisiumejums 
praba drukavojamu musu maszinu. 500 maszinu pardavėme per vie
na menesi. Dabar gavome antrus 500. Po iszpardavinejimo tu ma
szinu. tokiu daugiau nebeturesime.

Adresavokit teip:

į Kelpsch, Noreiko & Co.,
356 W. I2th Street, CHICAGO, ILL.

Naujas Kataliogas

Puikiausias Salunas
visam mieste Shenandoah

■— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
Viskas yra ozysta, gerymai wi*oki pirmos kla

no*, o žmones isz dus žios pn-tehszkl. Rodyjame 
visiems lietuwtams, turintiem* watandela taiko 
atsUankytie pa* sawo brolus lietuvius, o busit)* 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribtinan 
tiems m Sheuandoab velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAPJAUS1S L1ETUWISZKAS

SAPNINYKAS
MAI DRZEMALA,

— LENKISZKAS —Adwokatas,
praktika voja visuose suduose, 

iszpildo savo daliklis teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St
I Giveaimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz daug© 
svetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 31OALSZKIU ABROZELIU.

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.

“ Th* cbjeet of thi* L««gue shall b. to protact 
Amarican latKr by a tariff on imports. which sha.i 
•dequat«iy Mcur* American industrial producta 
•gamat competilion of foreign labor."

There are no personai or privąte 
profits in connection with the orgamza- 
tionand itis-sustained by memberships, 
contributions and the distribution of its

• publications.
FiS?T Cc.ra.pcnd.nco '» jolicitad r*<ard>»g 

’’ U •. p ” .nd ‘ Gfficial Corrst^Or.djncs. ”
SčOCNt” oeed and w.lcom.contributions. 

wh.tr,.- si'iaii u- iarg., to our causi.
THIHOr-Vife tblisn a iarg. lin.of dccumenta 

ce*er,. .■ t..' » df th. Tlunff ouostie-* Com-
«>i! ba n laa o any addras* for 50 Oants

F* ’RT-i: Sard postai ,card raquest for frae 
samoin ->y t tha "American Economist." 
Adom.* W.‘bun * Vakeman. Gan.rsJSecr.tary, 
135 W«st 233 St-aet. Naw York.

Gražiausiu sidabro, aukso 
ir auksitu

Laikrodėliu
Lenciūge] iii
Žiedu

Armonikų
ir daug kitu daik
tu bus prisiųstas 
dykai kožuuni, kas 
prisius savo udresa.

— NAUJAS —
L1ETUWISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial avė.
8. Chicago.

Užlaikau swiežia 
ge-

Wyna. 
Likierius 
ir puikiausiu* Ciga
rus.

. Ateik Broli pamatyti* ir to viso pabandyti*.

F. Majauskas. (15—12)

STtM TA V17 I II Auksitas tikru 14sst?9 D i KAI!kar *uk,iu LaU 
L*nJs krodebs ir leu-

m ct*T» ciugeli* bus prisiųsta' kiek- 
SU( vienam ant pamatinio ir isz- 

exatninawojimo kas iszkirps 
ir prisius szita apgarsinitua, 
su i>avo pilnu vardu ir adre
su. Y’ra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, suksi
tės tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amenkoniszkai* vi
duriais. gvarantuotas ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja (40. Ap
žiūrėk jy nuejas ant exproso 
ir jeigu inisllni kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 17,60 ir 
Katztua ezpreso ir laikrodė
lis tavo, jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus auk-

sita leneiuzelv, kėkitose krautuves* mokėtum 
13, gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS.
DVI? II F*u>i szita |7.50 verta laikrodėly ir len
ui &A1 ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
6ZIS tokiu*. Raszyk szendien, nes ta preke yra 
tik ant 60 Vienui.

ROYAL MF’S CO...
760 Unity Bldg, Chicago, III,

R-IP-A-N-S

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

ir kitus daiktus:
Asz J, Karbauckas ir asz Frank Poliai)akas dekavojame ouoszir- 

džiai už laikrodėly, katra mums prisiuntete, nes jis yra tikrai geriau
sio gatunko ir gerai laika rodo, jis nieko neatboja, nei vandens, nei 
dulkiu, 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.

1
Siuncziu per szita gromata szirdinga padekawonia 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 631, Waterbury, Conn.
M. J. Dimijonaitis pirko teipogi maszinukia dėl drukavrojimo gro- 

matu, ir siuncze mums padekawonia per visus lietuwiszkus laikrasr.
Apturėjau szendiena no tamistos lenciugely, katras labai patinka, 

ir dekavoju tamistoms szimtais katrų. Tamistos gausite tukstanczius 
kostumeriu isz Pana.— John Krakovskis, box 432, Pana, III.

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

Jeigu nori žinotie daugiau adresu ir padekavoniu no musu kostur 
meriu isz cielos Amerikos, prisiusk savo adresa, o prisiusime cieln 
laiszkasu gromatomis. Tai galėsi persitikrintie ape teisingumą musu 
biznio ir geruma musu tavoro.— Adresavokite teip:

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

CHICAGO ILLINOIS.

NAUJA LIETUSVISZKA

Grocerne ir Buczerne
Felikso Majausko,

Užlaikė *zwiež1au*ia mėsa, kava, arbata, mvl- 
tu*. cukru. sardinkas ir visu* kitokiu* valgomu* 
daiktus. Ta vorai szvieii trczy»tai užlaikomi, o 

j preke* pigesne* kaip visur.
ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VVI8O PABANDYTIE!

8737 Commerclal at,, Soūth Chicago.
LIETUWISZKAS SALIUNAS.

* Kasparo Majausko,
3357 Fisk St. CHICAGO.
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The modem Stand
ard Family Medi- 
cine: Cures the 
common every-day 
ills of humanity.
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U Lietuwos, Lenkijos, Rossijos

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

SAPNINYKA D0WANU.
Pinigus galite siustie registrąvotose gromatose, arba per“mo- 

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

Siųsdami pinigus visada uždekite szitoky adresa:

fL Olszewskis,
954 33rd st. CHICAGO, ILL.

Pirma Letuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRAND PRAIRIE, ARKANSA8
Kurioje jau apsipirks 24 lietuviszkosfamilijos ir jau 10 lietu

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau aps:gyweno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczius ir pabudavojo lietinviszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
javai dera labai gausei, 
prietam auga bovelna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas streikas 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszczisi didelu nėra, szihima lyginassu Chicago*.
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rtos. Balkei ir lentos neiszsakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki f8 už akra.
Mokosi |l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu’iszmokeszcziu.
-,x Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykitia in

KA8IN CLEVELANDA ATKELAU8IT 
PAS OLSZYN8KA VISKO GAUSIT:

Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia Degtiniu, Wyna. Likieriu* ir kwe- 
penezius Cigaru*, teipogi Ir Hlljarda dėl rabowoa.

U i prasta u wisus lietuvius atsilankyti*.

Kasp. Majauskas. (15—12).

163 Washington St., Chicago, III
. ABBA —_

REDYSTIA „LIETUVA”, 4
954 33rd Street. Chicago. III.

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

Geriausias Kelias

!
Szatto alaus, geros arielkos ir 

Kwepencziu Cigaru.
ATEIK BROLI PAMATYTIS ‘ * 
IR TO W1SO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz wiiu Ctevelando 
lintuviu irdaugisuse visokiu g*rymu užlaikau

Ben. Hatowski 
ZIEGARMISTRAS 
. — parduoda — 

DEIMANTUS, 
ZIEGORELUS, 

ZIEGORIUS ir 
AKULORIUS.

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

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokiu* 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas w w 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabryo* ziego- 
reiius išžvejos* kajp naujus. Isz plauku lenougalusdaro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

dėl pasažieriu isz

ir atgal per nauja guriai vinia linija

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

N ujimą puikias'Fotografija*, už tuziną Ūktai

$2.00
Antw«*«llu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijaa kopuikiauaei.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

Užmokėjo už “Lietuva”.
P. Sarpalius Wanamie... .$2.oo 
P. Poszkaitis Forest City., l.oo 
K. Urbonas Troy III........... l.oo
Joe Churnis Leadville ... 2.oo 
A. Petruszkeiviczius Miner. 3.oo 
A. Saukas Braddock..........2.oo
St. Smiih Willock.............. l.oo
J. Alaburda Mahanoy City.. 2.oo
K. Zorskis Scrnnton..........
J. Dixon Pueblo..........r.
Chts Dočkus Gallup..........
W. Karalius Mamaroneck..
A. Petraviczius Leisenring. 
P. Astrauskas Nev York...
J, Gedutis Buck Mountain
P. Songaila Pittsburgh.... 
M. Bucznis Someiville.... 
M. VVizbaras 1 Jungias........
]g. Slriupeezius Chicago...
B. A ndriusziimas ................
A. Wirbick>ts......................
Fr. Povilaitis..................
B. Bielione..........................
Ig. Matiliuna<......................
K. Petraitis ;......................
J. Wulentukonis..................
A. Kilevieze.................. •.

. 2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
3.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l«oo 
2.oo 
l.oo 
2 oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo

BALTIC LINE.
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visom* naujausiom* prietaisom* plaukia tarp

STETINO IR NEW YORKO.
Szios linijos garlaiviai plaukia hz Stetlun in marias naujuomju kanalu, kury Prusu-valdžia 

iszbudavojo kasztu lu7 milijonu marku. Sietina* yra Lietuviam* arrr.iausin portu ir kasztuoj* 
per Prusus tik pusią, ka iu Hamburgą arba Hreina Szita nauja linija turi savo ofisus Sietine, 
Eydtkunuoee, Bajorine, Prostkave, lliawe. Ottloscb*e. Tilžėje ir Klaipėdoje, Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kaliaujanczio in Amerika, ne* pribuvia in Tilžia bu« paimti per *zlos naczlo. linijos agentu*, ap
žiūrėti tikietai* ir pu lodyti ant trūkio, be jokio klapato. K>sa nori atitrauktie »awo gimiuaiczlu- 
in Amerika, arba Kas norite važiuoti* in Europa, painegikit- per szia nauja "Baltic'* linija, o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautie pigiau kaip aut kitu linijų pa*

A. Olszevski, 954—33rd S’.: Petrą Oknniovskj. fl95 Milvauke* A V*.;
Fr.K. Bieszke, 602 Noble St.;

arba pas Genernlna ngenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

Theo. Philipp, |
126 East Kinzie Street, . CHICAGO

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SAL1UNA

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

142 Diiision St.
IR

40 Ganai Str. New York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo^ 
jusu prieteliai gauna ia 15 dienu. Musu kantpruje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

Skaitytojai, kurie bus užsi- 
mokeja pilnai už ‘‘Lietuva”, arba 
kurie naujai už-uia^zydsimi užsi
mokės už ju, gaus ant kalėdų pui
ku lietuviszka kalendorių dova
nu. Rid.

Perkėliau Savo OUisa 
isz po nr. 3117 po nr. 3121 

— ir —
uždėjau bunka dėl užicavnjimo pinigu, in k*- 

riapriimu pinigu* no *5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitu* ir duoti* apsignudinet. kad galltia teip 

lygei gerai ir pijrei at-iktie mu-rfiu* pas 
savo-žmogu. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
an» geriausiju liniu iaz Chicago n*r N*vYor- 
ka in Berlina ir isz Berliuo in Cnicaga.

Isziunttmns pinigu in sena k ra j u.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

DYK AT! Tikras e,$do laikrodėlis VIRAI. įr Lenciūgėlis.
Pri.luak ht apgarsi
nime su uwo pilnu 
* ardu ir adre.u, o m*-* 
prisiusime tau ►rita 
Tikra Eloiko Lsiicbo 
dklt Ir Lkmcivo lt 
dykai ant pamatinio

Luksrtai yra aptrau

laikrod-h* vra tvirto 
*nln u* laikrodi y f4" 
vert*.

Jo vidanal yra tikr 
Elvino Ir gv/rantuoti 
ant 20 metu.

Lenciugehs yrn pui
kiai kvieikuotns ir *t<> 
rai •ukaN''taa. nerta* 
IS.fO ki«kvieno> l»ik- 
rndrliu krautuvėj.* 
Kada priaiuiiiriia tau in

r jeigu matysi, kad yr* 
4 gar.a pigu., užmokei.

ezorv.hilut agentui 
|8 25 ir paimk «au laik 
rudely Ir lenciugel*’.

DIAMOND WATCH CO . CHICAGO, ILL.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
’»zkn A pl ieka Juozo Leszczyii^ko. 
p<» nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko gerinusias gydyklas czionyk*:- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
mm Užpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien noadyn'osll ry
to iki 2 po pietn D ras M.'F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosaknus- 
kns randasi Czetwergais ir Nede 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
Jienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pnreil alavinio ga’i paszauklie in 
apliek a per telefoną kiekviena 
dūktam, koky kas nori ir košuoje 
valandoje.

Telefonas Yard 709

Erpaųiiel Gross,
313 Henderson St., ir 73 Mott 8L,

JERSEY CITY, N. J. NEtV YORK, N. Y.
... .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu,
JrD2Trt^r.Otln''yn*LL,,kl<f,rl,‘i^Ar.ielk<>* ir kltl wi*°k‘ gėrimai. Prekes pigiausios kaip wi«ur. 

Parduoda tiktai ant‘'vboiesMle . Prabas siunczia už dyka. Jau nodaug»l metu weda nreky*tia 
su sal unykais; isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos klias.,s saliunal. Teipogi lur ge
ra pažinty su daugvbia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny veda ir per tai užoruszo idant 
kirk vienas saliunykas pirktu gėrimus pas Emanuel Grosi, o nesigraudys.

EmanurlGro.. yra taipgi kolektorium bravoroSbepiro ir Su n su s, New York*, kuris tai bra 
vora* duoda min*tom* krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija (10—2)

i "

Wincentas Urbanskis,
{(ontralitorius ant Į}udawojimo JĮamu.

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

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa dailia, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro wiska kogeriausei ir 
teisingiausei. Dėlto welyjame visiems, kurie mislina budawotisr 
darylie kantru k ta su juom, o busite užganedyti.

auksu.su
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