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Metas III.

In Skaitytojus
Turime už garbia praneszti guo 

dotiniems skaitytojams, kad mu
su laikraszt'18 “Lietuva” nuo szio 
numerio yra rėdomas naujo re

daktoriaus,gerai apszwiesto wyro, 
dabar pribuwusio isz Europos. 
Tikimesi 
“Lietuva 
ryn. '

kad no ežios 
eis wis geryn

dienos 
ir ge-

kurios pagelba geidžiu juos atlik
ti. Kitu tautu laikraszcziai pa
prastai dalinasi darbu: vieni pla- 
cziaus apraszo viena daly tautisz
ku reikalu, vos kada ne kada 
užgriebdami svetima jiems dirva; 
kiti vėl rūpinasi apie tuos, ku 
riuos anie apleido. Pas mus gi ir 
latkraszcziu mažai, o dar ir tie 
ne turi tiek skaitytoju, kiek pri
guli, ir paczhT darbinyku dėl e-

kad saneziu laikraszcziu vos užtenka 
tai j ir tie pats'gales savo užduoti^1-

\Leipogi pranešame, 
musu laikraszczio vvarda,
yra “Lietuva” daveme inkorpo- pikti kaip priedara tik tašyk, jei- 
ruotĮ, nes czionai, Amerikoj, jo- j darbuosis su visu pasiszvens- 
kia firma, jeigu neinkorporuota, i darni ant naudos tėvynės, už- 
netur savo vertes, ir jaib kas 
kitas galėtu užsidėti toky laik- wiens kitam užvydejimus ir neuž- 
raszty, |>otuom paežiu vardu, o 
szitam, neinkorporuotam užginti dalytieji darbu, bet kiekvienas 
iszeidineti. Dabar, kada yra in- >szju, kiek tik instengia, turi pasi

rūpinti užganėdinti visus reika
lus musu tautos; reikalai gi tie 
ne tik ne mažesni, bet galima sa
kyti dar platesni yra, neug kitu 
ar tai apsviestesniu ar geresneme 
padėjime esaneziu tautu: mes tu 
rime rupintiesi naikinti tarp musu 
žmonių tamsybe, kurioje jie pas- 
kendia ir per tai duodasi kitiems, 
iszmintingesniems savia skriausti, 
turime rupinties apie atitolinimą 
wisu prieszingu musu pasikėli
mui aplinkybių, kokios jau kitu 
ne stabdo; turime platinti tau- 
tiszka supratimu, kurs pas mus 
dar ne aiszkei iszsikerojas; turi
me iszdyrbti szokia tokia galybių, 
ant kurios pasiremia galėtume 
garsiaus reikalautie prigulinrziu 
mums tautišku tiesu. Materya- 
liszkas muši! padėjimas ir gi var
gingesnis neng daugelio kitu kai- 
mynu.

Idant užganėdinti 
tiszkus reikalus 
vien tik pranešti 
skaitytojams apie naujausius at
sitikimus beganezio žmonių ir, 
tautu gyvenimo, bet pagal musu 
nuomenia reikia ir talpinti 
pamokinanezius straipsnius isz 
visokiu daliu mokslo, idant tuom 
sumažinti tarp musu žmonių tam- 
sybia ir suartinti juos su kitais, 
jau nuo senei musiszkius pralen
kusiais. Tik apszviestas žmogus 
aiszkei supranta savo padėjimą ir 
lengviaus atranda takus kaip nuo 
vargo apsisaugoti; tamsuna gi 
visi instengia nuskiausti. Taigi 
mes, nepasiganedindami prune- 
szimu tik vien beganeziu ant 
svieto atsitikimu, kiek tik d.usu 
pajiegos daleis, stengsimės ir pa
mokyti skaitytojus laikraszczio, 
lygei atsakaneziais moksliszkais 

-straipsniais, kaip ir pamokini
mais, kaip reikia elgtis, visokiuo
se atsitikimuose. Geidžiame tei- 
pogi, atmindami kad musu žmo- 
nes tankiausei yra darbininkai ir 
reikalauja uždarbio,būti kuo tei
singiausiais informatoriais ju apie 
vieta, kur yra liuosas darbas, kur 
darbinyku reikalauja ir apie 
užmokesnius už • darbu. I- 
dhnt kuo geriausei ta miery iszpil- 
dvti,meldžiame skaitytoju, idant ir 
jie prie to prisidėtu, praneszdami 
mums kuogreieziausei a|>ie vietas 
kur kokiu darbinyku reikalauje 
ir apie vertia darbo. Ne reikia 
czia jokio literaliszkai apdirbto 
raszto, užteks paežiu žinių, mes 
<ri juos puls pridereneziai pasi
stengsime apdirbti; praneszti gi 
paezia žinia gal ir ne apšviestas 
žmogus.

Kiekvienas supranta, kad ga
lybių tautoms duoda tik didelis 
skaitlius žmonių, sujungtu in krū
va vienokiais reikalais. 
Taigi visada pasistengsime ne ar 
dyti sutikima terp musu žmonių, 
bet supratimu reikalo platin-

mirszdami apie asabiszkus

kanta. Musu laikraszcziai ne <jrali

ti, stengsimos priežastis nesutiki
mu naikinti, h* traukti vitus in 
wienybia, Žinome gerai, kad tai 
užduoto sunkei iszpildoma Ir kad 
Amerikoj sunkiaus neng kitlir,bet 
jeigu vaisiai vienybes naudingi 
dėl lietuvystes, argi pridera isz- 
sižadeti jai naudingo darbo tik 
dėlto, kad jis sunkiai iszpildo 
mas, kad dėl jo reikia ne retai 
inkunitojui nukęsti ir ant wisuo- 
meniszkos naudos aukauti savo 
asabiszkuma. Todėl suprasdami, 
kad visokia vienpusyste gimdo 
tik vaidus, mes stengsimos sau- 
gotis in vienpusystia ne inpulli, 
Pripažindami kiekvienam tiesa 
turėti savo supratima ir nuomo
nes, mes geidžiame tiktai,idant ir

Lenkams.
Lenkiszkas laikrasztis “Pa- 

tryota”, iszeinantis Philadelphi 
joje, straipsnyje po užgalviu 
♦‘Polacy & Litviny”, kalbėdamas 
apie nesutikimus tarp lietuviu ir 
lenku, nupeikia tuos nesutikimus, 
aiškina ju bledinguma; bet prie- 
žąsties ju jieszko tik lietu viu pu
sėje, ypacz gi kaltina lietuvisz- 
kus Amerikoslaikraszczius. Už
baigia savo rasztu žodžiais:

“Lupomis prideryszcziu szau- 
kema: Pasikeikime! Mes dvide
šimts keli milijonai žmonių; tau
ta kitąkart liuosa, sziandien 
vargstame, kenezeme ir tylime. 
Kodėl* tylime? nes neatėjo dar lai-

iszeidineti. Dabar, kada yra in
korporuotas, jau niekas Chicagoje 
negali uždėti kito laikraszczio po 
wardu “Lietuva” ir nei kuom 
mums kenkt negali. Dabar norė
damas kas Chicagoje uždėti lai 
kra-zty, tur jam duot suwis kita 
warda, o ne '‘Lietuva”.

Wisas tokias inkorporacijas, 
kaip tik vvaldžia walstijos užtwir- 
tina, tuojaus angliszki 1 ai krasz- 
-ežiai apgarsina, kad tokia ir to
kia firma sziandien tapo inkor
poruota ir paduoda wardus inkor- 
poratoįrtu, taigi, kaip juokingai 
iszrodo, kad lenkai, pamatia an
gliškuose laikraszcziuose ta ap- 
garsinima, suprato teip, kad 
“Lietuva” perejo in kitas rankas 
ir, nieko nepasimislija, garsina sa- 
wo laikraszcziuose buk “Lietu
va”, kuri buwo locnaszcziumi A. 
Olszewskio, dabar perejo ant loc- 
nasties akcionieriu draugystes?!

Užtaigi mes prnneszame wi- 
siems musu skaitytojams, kad lai- 
krasztis ^‘Lietuva” kaip buwo 
locnasczium A. Olszewskio ir S. 
Lelasziaus, teip ir ant wisados ju 
locnascziumi pasilieka. Daweme 
inkorporuoti tik dėl sustiprinimo 
“Lietuvos” wardo. Prie inkorpo
racijos, kaipo ’ liudinykai, pasira- 
sze du wyru: p.p. F. E. Wickham 
ir L. M. Wild, nes to neatbūtinai 
reikalauje tiesos inkorporacijos, o 
lenkiszki laikraszcziai, pamatia 

i minėtu liudiniku paraszus, pa- 
mislijo, kad tai nauja draugyste 
akcionieriu. A. Olszewskis 

ir S. Lelabzhjs.

musu tau- 
neužtenka 

laikraszczio

Musu mieriai.'
Užduote kiekvieno laikrasz- 

czio, jo mieris yra tarnauti ko
kiai nors idėjai, žinoma, jeigu tik 
iszdavejai, po dangeziu idėjos, 
ne turės įio akiu tik savo asa- 
biszku mieriu, kuriuos per laik- 
raszty norėtu platinti terp žmo
nių. Czia kalbame apie laikrasz- 
czius turinezius už sawo miery ne 
asabiszkus, bet wieszus reikalus 
žmonijos; laikraszcziai gi tarnau- 
jenti asabiszkiems siekiams savvo 
iszleistoju yra tai bjaurus ezaszas 
ant kūno žmonijos. Apie tokius 

‘ nėra ka kalbėti.
Užduote, siekiai lietuwiszko 

laikraszczio yra tarnauti lietu- 
wiszkai idėjai, tai yra rūpintis 
apie reikalus broliu lietuvviu, apie 
reikalus Iietuwyste8 ir tuom dru- 
tinti pamatus musu brangios te- 
wynes, rengti jai geresnio ateitia, 
ginti ja nuo prieszingu aplinky
bių ir wisokiu nedraugu ir pikta 
dariu.Taigi matome, kad užduote 
toje labai yvvairi, nes turi apimti 
wisokius reikalus gvwenimo mu 
su broliu. Jeigu reikalai vviensto- 
wio žmogaus yra wisokeropi, tai 
kur kas daug ywairesni turi būti 
reikalai tautos. Tie dalinasi in at
skirtas szakas: in dvvasiszkus, tai 
yra apimanežius reikalus saužines 
ir proto žmogaus; in reikalus 
materijaiiszkus kasdieninio žmo
gaus gywenimo. Užganėdinti ly
giai wisiems reikalams ne in- 
stengs pajiegos wieno žmogaus.

Apimdams redakcija “Lietu- 
wos”, kaip teisybe reikalauja, tu
riu apreikszti mierius, kokius no
riu pasiekti ir tendencija, su

kiti lietuviszki lakraszcziai tokias j kas pakelti baisa! Bet ar jis a- 
jau tiesas mums pripažintu. Jei- teis? O, teip! beabejones. Ateis, 
gu toky pripažinimą apturėsime,] kada lietuvnykai, rusinai, lenkai 
isznyks ir priežastys vaidu, Kai pi dirbs iszvien, drauge. Tašyk a- 
nėra gero, isz kurio piktas isz- teis tas laikas”!
dygti ne galėtu,taip nėra ir pikto, | Kad lietuviai nesiglaudžia per- 
kureme ne butu dalies gero. Jei I daug prie lenku ir kad ju vado- 
gu ta teisybia priimsime už rank- vai lygei Europoje, kaip ir Ame- 
wedy musu darbu, ne atrasime rikoj ne prikalbinėja labąi glaus- 
pamato vienpusystei. Mes ne sa- tis po sparnais Jialtojo erelio — 
kome, kad musu nuomones ge-Įtai teisybe, kurios ne galima už- 
riausios ir ne reikalaujame, idant slėpti. Bet kodėl teip? Argi isz 
jas be permainos kiti sukiotu, tik tikro czia vien lietuviu kalte? 
mums rodosi, kad ant ju pasire-| Ar lietuviams vienybe su lenkais 
mia. mes daugiaus galime nau i taip labai naudinga ir reikalinga, 
dingo Lietuviui padaryti. Ant kad jie, lenku visaip niekinami ir 
kritiszku mums užmetinejimu vi- užgaunami, turėtu amžinai jos 
sada pasistengsime atsiliepti su laikytieji? Jaigu gi tame nėra 
aiszkinimu naudingumo musu iaz- taip dideles naudos, .tai kamgi 
reikštos nuomones, nes randame I insireižus jos tvertiesi? Kur 
kad kritika ne tik rnradinga, bet br kame lenkai tikrai* lietuviu 
ir reikalinga: tik per kritika at- 1 
siranda ir auga teisybe; užtatai, 
nerasdami jokios naudos isz asa- 
biszku polemikų ir koliojimu, 
prie ko, ant nelaimes, taip pri
prato musu Amerikos laikrasz
cziai, nuo ju saugesimes, nes ne
galima laikraszty vartoti ant ne
naudingu skaitytojams rasztu. Už 
laikraszty skaitytojai užmoka; 
taigi turi jie tiesa reikalauti nau
dingu jiems rasztu, o ne asabisz- 
ku koliojimu, Apie asabiszkas 
rokundas ir savitarpinis neuž- 
kanta iszleistoju ir rėdytoju laik- 
raszcziu juk skaitytojams neru
pi.?

Kaip kituose dalykuose, teip ir 
tikejimiszkuose Lietuva tikime
si apsaugoti nuo vienpusystes; 
pasistengsime rėdyti laikraszty 
dvasioje krikszezioniszkoje, pri
imdami už pamata svarbiausi

i Christaus prisakima: mylėk arti- 
■ ma kaipo patsai savia. Tasai pri- 
> sakinius apsaugos mus nuo faiia- 

tiszkos neužkantos kitu ir nuo 
vienpusystes! Wisur stengsimės 
statyti ant pirmos vietos reika
lus ' lietuvystes, reikalus musu 
žmonių, nes laikrasztis musu, 
kaip jau jo vardas rodo, turi būti 
lietuviszkas.

Toki yra musu norai: iszpildi- 
mas gi jau netik nuo musu noru 
paeina, bet ir nuo lietuviszkos 
visuomenes: nes ir geriausi ir 
naudingiausi norai gal insikuny 
ti tik tašyk, jeigu atranda atsa- 
kanty priturima ir parama. Mes 
kaip inmnnydamistengsimes nuo
ki ta i laikraszti gerinti; nuo lietu
viu gi skaitytoju priguli jy palai
kyti. Szernas.

Wi»cas Kangiseris, kurs už per
nai pirkosi 80 akru lauko lietuvi
škose kol ioni jose Ark anuo, szy- 
met jau vėl pirkosi kita 80 akru 
ir padidino visa savo ūkia. We- 
lijame jam geriausios kloties.

No Martino Guscziaus isz lietu- 
wiszku kolioniju apturėjome |20 
ir užmokėjome kompanijai už jo 
lauka procentą.

draugais pasirodė?—
Nėra ant svieto tokiu atsitiki

mu, kuriu negimdytu sziokios ar 
tokios priežastys: taigi ir atszalu- 
mus lietuviu arba rusinu lenkiš
kai idėjai turi savo priežastis, 
kuriu tik lenku vadovai matyti 
ne nor. Kas link lietuviu — tai 
argi lenkai atmena gerai nuo kada 
ne uisiti kėlimas jiem terp lietuviu 
atsirado? Žinoma, ežia reikia ap
leisti užpuldinejenczius lenkus ra- 
sztus Muraszlfos ii jam panasziu, 
patilpusius neva nue vardo lie
tuviu in maskoliszkus laikrasz- 
czius; rasotu tu lietuviszkoji vi 
suomene ne pneme ant savias 
seninus; už juos ne atsako ir da
bar. Pradžioje apsireiezkimo terp 
lietuviu tautiszko krutėjimo ne 
buwo ežia lenku neapkąntos; ji 
apsireiszke paskui, kada tasai 
musu tautiszkas krutėjimas ne tik 
ne atrado terp lenku, paramos, 
tik stabdymus visokiais gražiais 
ir negražiais budais; juk atsiras 
dawo lenkiškuose laikraszcziuo- 
se Europos rasztui tiesiog skuti 
dženti dirt anez m ant naudos tau 
tiszkos ir kulturiszkos skirtybes 
lietuviu ; teiposgi panašzus rasz
tai,su draugiszkais persergėjimais 
priesz lietuviu krutėjimą lenku 
raižyti, atsirasdavo neretai ir 
kanceliarijose Maskolių Lietuvos 
virsziniku. Amerikos lenkiškuo
se laikraszcziuose neprigulmin- 
gas nuo j u protekcijos lietuvisz- 
kas krutėjimas dar mažiaus atra
do simpatijos. Nebuvo apkaltini
mo. ne buvo dumblu, kuriais len
kai ežia ne butu drebia in akis 
lietuviu dirbanrziu ant pakelinio 
tautiszkos dvasios savo vientnu- 

i ežiu. Argi už tuos stabdymus ju 
. darbu pridera lietuvėms lenku 
. globos ir vienybes jeszkoti? Pa- 
. na«zi mužkonta tautiszkos skirty

bes, 'skriaudimas, niekinimas 
darbiniku, dirbanežiu aut pakė
limo d .trasios ir tautiszko supratu 
mo tarp vientnueziu atitolino ir 
rusinus nuo lenku. Kaip lietu
vius. taip ir rusinus lenkai sten-

sunaudoti stengėsi. Teisybe, len
ku raszejai nepawidejo gražiu 
žodžiu, rodė puikia ateitia Be
niaus j u globoje buwusioms tau
toms, jaigu jos ir toliaus nesiliuo- 
8uos iaz tos ju globos — bet nie
kur, kur buwo galima, neparodė, 
idant jie elgtųsi teisingiaus su 
tais t-awo numiletaisiais, neng el
gėsi tie, knrie sziandien juos wal- 
d°; jeigu ne wisur lygia aniems 
daro bledy, tai labiaus per tad, 
kad pajiegos ju ne wisur wieno- 
kios; kur tik lenku pajiegos di
desnes, ten ir skriaudimas po>ju 
ytekmia esaneziu ne lenkiszku 
tautiszku gaiwalu didesnis. Ai- 
szku tam paweiksla rodo juk 
sziandienine nuwarginta Galicija. 
Didesne dalis gywnntoju Galici
jos yra rusinai, bet paklauskime 
kiek ten yra uredniku rusinu? at
siranda dar rusinai ant žemesniu 
ju, mažiaus apmokamųjų wietu, 
bet ne atrasi ju nei wieno pawie- 
czio wirsziniko arba starostos. Ar
gi raszejas straipsnio “Litwini a 
polacy” niekada ne girdėjo kokiu 
budu renkasi ten pasiuntiniai in 
Wienos parlamenta ir in Galici
jos seimą? protestu rusinu atsiran
da kupinai ant neteisybes lenku 
urednyku, tik tu protestu nieks 
ne klauso. Norint kur inrengti 
rusiniszka mokslainia, ypacz wi- 
dutiniszka rusiniszkoje dalyje 
Galicijos, wisada reikalautojas 
atranda pasiprieszinima isz len
ku sudėtos administracijos. Ar 
tai darosi ant naudos teip kar
štai numiletu rusinu? Atranda
me Galicijoj, pasielgime lenku 
su rusiuais, ta paty paweiksla kaip 
ir Maskolijoj; jeigu nėra ten už
draudimo spaudiuti rusinu lite
romis kuigu ir laikraszciu, tai la
biaus dėlto, kad ta padaryti kon- 
slitucijonaliszkoje Austrijoje jau 
ne galima; stengimosi, wienok, 
paeinanti isz kanceliarijos augsz- 
cziausio wirszinyko, ir czia buwo, 
neiszdawe tik waisiu. Taigi ar už

gest tik sunaudoti dėl wiwo tau
tišku reikalu, bet užtatai nieko
aniems neaukawo. Taigi czia 
mainai ne lygus buwo, todėl ir 
wicnybe insikunyti ne galėjo; 
turėjo pagimdytie neuisitikėjimą 
tarp tu, kuriuos dėl sawia dykai

nyti užsitikejimą rusinu arba kitu 
tautiszku gaiwalu? Tegul ant to 
atsakys raszejas straipsnio “Lit- 
vini a Polacy”.

Toky jau pavidejimą,ne užkan 
ta tautiszkos skirtybes lietuviu 
atrandame tarp lenku Maskolijoj, 
nors ežia trūksta jiems atsakan- 
cziu pajiegu, nes valdžia czion 
ne lenku yra rankose. Kur suseini 
su apszvientesniais lenkais, atran
di visur iszjuokimą musu tautisz
ko krutėjimo, musu kalbos, ypacz 
gi apszviestu lietuviu, kurie tarp 
savias kalba ne lenkiszkai, bet 
lietu viszkai. M isai tuos paežius 
jausmus atranda lietuvyste ir lie
tuviai tarp Maskolių: geri mes 
esame, pakol nesipurtome nuo 
paskendimo ju tautiszkame van 
denyje; bet tik panorėjai savo 
tsmlikra maudyklą itin ngti— jau 
lapai niekam netikusiu žmogumi- 
Taip elgdamiesi kitu nepritraūk- 
site prie guvias!

Musu apkaltintojas, priežasty 
nepasitikėjimo lietuwiu lenkams 
stato ant to, kad lietuwiams swe 
įima yra kultūra ir apszvieti-. 
mas, kad jie ne turi šawo rasz 
lavos. Neciginczysime apie aug- 
sztuma kultūros/"nors turime pri
pažinti, kad ir lenkai kultūroj ne 
didelius daro žingsnius, kad nuo 
szimtis nemokaneziu skaityti, tai
gi nepažystaneziu literatūros dar
bu, didesnis yra terp lenku, neng 
tarp lietuviu, kad kitos taipjau 
nepatvaldiszkos tautos, kaip an
tai czekai, jau lenkus ir kultūroj 
pralenkė — apie patvaldiszkas 
ųera ka ir kalbėti: toli jau len 
kai užpakalyje likosi nuo: vokie- 
cziu, anglijonu,prancūzu arba ita-

lijonu. Daugi aus tik lenkai turi 
už mus wienstowiu žmonių su 
augsztesniu apszwietimu, nes ju 
ir skaitlius didesnis, bet wisa gi 
tautos dauguma negal pasigirti 
dideliu augsztumu sawo kultūros. 
Pripažystame, kad lenkai rasz- 
lawoje toli mus pralenkė, bet jie 
ant tos dirwos dirba jau nuo se
niai,mes gi tik dabar pradedame; 
jeigu seniaus to darbo pradėti ne 
galėjome — tai jau- isz didesnes 
dalies lenku kalte, kurie per 
amžius waldydami Lietuwa, nie
ko nepadare dėl tautiszko ir kul- 
turiszko pakėlimo lietuwiu, tik 
stengėsi, taip kaip ir dabar Gali
cijoj, wisaip ta pasikelima stabdy- 
t.. Ne buwo lenkyste tikru drau
gu lietuwystes senoweje, kada 
patwaldy$tei sawo paėmė Lietu- 
wa, nepasirodo ir dabar. Tj-igi 
aut ko remti pasitikėjimą,kad jije 
toliaus, priversta aplinkybėmis, 
pasirodys tesingesne, mažiaus 
siauru ogoizmu, jieszkojimu 
wisur sau sziandieniues naudos 
perimta? Pereituwe paliko prie
žastis nepasitikėjimo lietuviu 
lenkams; sziandieniniu gi savo 
pasielgimu lenkai nepraszalino tu 
priežaezcziu.

. Pripažystame, kad dėl iszdere- 
jimo geresnio buwio po Masko
liaus jungu, naudingas butu susi
draugavimas visu prišpaustu 
tautiszku ir luomiszku gaivalu 
Maskoiijos, ne vien tik lenku su 
lietuviais ir rusinais, bet ant ko 
paremti pasitikėjimą, kad lenkai, 
ant paveikslo, su pagelba kitu 
gaivalu iszdereją sau geresny bū
vy, paskui anų neapleis ir nesusi
draugaus su sziandieniniBis abie
ju skraudejais, sziandien juk 
nieku ir niekur nepasistenge kame 
nors mus pagelbeti, stengimai gi 
stabdyti visiems atmenami ir 
matomi. Taigi in vieta, kaip 
sziandien, vienu maskolių, ui sa
vo pagelba galėtu pelnyti tik 

i didesnis galybia ir daugiaus savo 
naikintoju: lenkus sujungtus 8U>- 
maskoliais. Wietoj naudos, ap
turėtu bledy.

Pripažystame raszejui tiesa, 
kur jisai kalba, kad ne atėjo dar 
laikas, nes ant tu iszlygu, kokias 
duoda lenkai, susidraugauti nega
lima, nes I vietoj laimes, galėtu 
mus nelaime pasiekti. Ant galo ir 
lenku ragintojai musu prie vie
nybes ne parode aiszkiat niekada 
kokia vietą toje vienybėje mums 
paskire. Iki sziol jie nuo mus tik 
reikalavo atlikimo bernu darbo. 
Kolfria isz to nauda lietuvėms? 
Juk nei maskoliai, nei vokiecziai 
ne ko kito nuo mus reika- 
lauje; taigi kamgi keisti sena jun
ga jau pažystama, ant kito, kuli
sai ne aitzkue, bet nepasirodo 
saldesnių užsenajy. Mes ne jungo 
jieszkome, nešta turime, betliuo- 
sybes tautiszkos, kulturiszkos, 
tikejimiszkos ir ekonomiszkos. 
Tarp lenku mes norime atrasti 
paremejus tu musu mieriu, bet 
ne savo virszinykus ir vadžioto- 
jus ne žinia kur. To dar lenkai 
niekada mums neprižidejo ir pa
sielgimu savo niekada ne paro
de, "idant mums tekias tiesas pri
pažintu.

Tai tikros priežastys nepasiti
kėjimo lietuviu lenkams; augsz- 
tesne kultūra ir platesne raszla- 
wa ne daug tame sveriai; kasdie
ninis žmonių ir tautu gyvenimas 
ne .wien ant raszlavos rėmėsi. 
Žmogus ne vien tik pažinimu ra- 
szlaviszku darbu užimtas; turi 
jisai daugiaus visokiu sawo rei
kalu.kuriuos užganėdinti geidžia. 
Lietuviai nepavydi lenkams di
desnes liuosybes — tegul jie dar 
didesnis ing'ja! Ne pavydėjimas 
czia yra priežastis savitarpiniu 
nesutikimu!—
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Kas per daug pelnyti geidžia, 
tasai tankiausei ir savo pražudo. 
Kad teip yra, parodo ir szitasai 
atsitikimas. Ukinykas • kaimo 
Riogliszke-t. Zapyszkio parapijos, 
N»umie>z<*zi<» pavieczio Suvalkų 
gub. Joną* i iabraitis, besiprovo- 
dams už visokius niekus, be tei
sybes, inliiido in skolas. Taigi, 
a|H.var>iias savo padėjimu,sumis- 
lino greitai uždirbtais pinigais 
skolas tas iszmoketi. Užstate jis 
sawo namus už 700 rubliu ir nu- 
važevo in Kauna, norėdama pas 
tenykszczius apgavėjus prisipirk
ti, už tuos pinigus, pigei padirbtu 
pinigu ir juos tarp žmonių už ge
rus paleisti. Norėjo gauti už sa
vo szimta gerųjų, tūkstanty pa
dirbtu. Apgavėjai, su kuriais 
greitai Kaune susėjo, pažadėjo 
iszpildyti jo reikalavimu, tik pa
reikalavo, kad jis pirma savo 
geraisiais už anuos padirbtuOsiuos 
užmokėtu. Kaip tik Gabraitis pi
nigus aniems davė, tie jy, dar 
apmuszia, iszstume laukan. Taigi 
noredams daugel, su skriauda ki
tu, pelnyti, ne tik kad nepelne, 
bet ir savo 700 rubliu nustojo ir 
prapuldė savo namus.

Kunigą Czesna buvo paskyria 
ant mokintojaus tikėjimo in Wei- 
veriu mokintoju seminariją (Su
pt ai k u gub. Slarapoles paw.), 
bet, kad tasai ne sutiko mokinti 
ta mokslą maskoliszkoje kalboje, 
taigi Weiveriu Seminarija pasili- 
lieka ir toliaus be mokintojaus 
tikėjimo.

ATSISZAUKIMAS.
Atsiszauke prie musu nelaimin

gas musu vientautis Antanas Re- 
klevyczius (Rėklys), kury 28 
Kovo peieitu metu pasiekė ne
laime. - Keliavo jisai isz Los An
golos in Saint Diego darbo jesz- 
koti. Bevažiuojant, patemijas kad 
sėdo in ne ta trūky, in kury rei
kėjo, stengėsi nuo neatsakanezio 

i nulipti, bet tasai buvo begyje, 
taigi iszejas ant pliatformos nu
leido kojas, idaut, kaip tik grei
tumas trūkio sumažės, galėtu nu
suokti. Tuom tarpu visoj greitu- 
moj be važiuojant, kojos užsika
bino už užtvaro stovinezio ant 
kelio ir tapo sulaužintos. Al i este 
Los Angelus jas nupjovė. Iszgu- 
lejas ligonbutyje 8 menesius likosi 
raiszu ir tinku n ežiu prie sun
kaus dardo ir tokiu budu ne gal 
uždirbti ant givenimo. Geležiu 
kelio kompanija davė jam tik ti- 
kieta už dyka. Taigi nelaimingas 
žmogus, ne turėdamas ka daryti, 
kreipėsi, praszydams pageltas, in 
“Zgoda”, kuri davė jam 25 dol; 
Gedimino gi draugyste apdova
nojo 5 dol.

Rėklys 35 metu, paeina isz kai
mo Lauszkiu, parapijos Alytaus, 
Kalvarijos pavieczio. Isz Lietu
vos iszkelevo 12 metu atgal; bu 
vo Wokietijoj, Prancūzijoj ir 
Anglijoj, Amerikoj gi gyvena 
jau 2j metu.

Geisdami padėti anam nelai
mingam musu vientaueziui, mes 
creipemes prie musu skaitytoju 
su praszymu aukautie kiek kas 
instengia. Aukos bus apgarsintos 
sietuvoje. Pasitikime, kad ir 

kiti lietuviszki laikn szcziai ne 
atsisakys nuo pagelbos nelaimin
gam broliui ir isz savo puses 
rinks aukas nuo savo skaitytoju, ;

“Varpas” szitokia liūdna at- 
nesza mums žiniai isz Pelropiles 
(Peterburgo),. Iszkilmingas buvo 
sziame pavasaryje visotinis sąna
riu labdaringos draugystes susįrin- 
kimas. Dras Ūsas tapo iszrinktas 
draugystes pirmsedžiu.Karszta jo 

kalba, apimant pirmsedystia, žadė
jo szvariausia ateiti draugystei 
po jo vadovystia. Bet tuojaus 
pasirodė neteisingas pirmsedžio 
pasielgimas. Pirmsedis paklausė 
pirmo bajoraiezio, buk vadovas 
giesminyku p. Jaksztas esąs pa 
wojingasžmogus ir todėl atsisa
ko parūpinti jam vieta. Daini- 
nykai l>e vadovo iszsiskirste ir 
stowis draugystes pakrypo. Ka 
da gi ant vieno susirinkimo vie
ni isz sąnariu pradėjo perkratinėti 
koki ten užmanim^ patinkanti 
pirmsedžiui—tasai, rodydamas 
savo galybia, perkirto užriktas 
maskoliszkai: “malczat” ir atlik
ta.

Lietuvoj jauni bernukai, susi
taria tarp sawias, iusteige drau 
gystia “Darželis”, kurios mieriu 
yra pirkinėti knygas ir laikrasz 
ežius ir juos skaitydami apsiszvies- 
ti patiems, toliaus gi nupirktas 
knygas platinti tarp žmonių. Da
bar jau skaitlinyczioj draugystes 
Darželio yra su wirszum 50 kny- 
gucziu visokio turinio ir keletas 
laikraszcziu.

Politiszkos žinios.“Ukinikas” prauesza, kad gy
ventojai Kybartu valszcziaus, 
Wilkaviszkio pav., Suvalkų 
gub. pasiprieszino pavieczio vir- 
szinikui, nuo kurio buvo insaky- 
ta taisyti vieszkelyj einanty nuo 
Kybartu iki Kaupiszkiu. Kad isz 
to kelio galėjo naudoti tik mažu
ma gyventoju, ’ taigi dauguma 
atsisakė jy taisyti.Gazdinimai, net 
baudimas areszluoti žymesniu val
szcziaus gyventoju — nepermai- 
ne nuomones kitu: kada vienus 
norėjo aresztuoti, su tais ėjo vi
si, ko virszinykas nusigando. 
Maskolijos vyriausybe skriaudžia 
musu žmonis tik todėl, kad tarp 
mus vienybes nėra, bet kur tik 
ja pamato, nusigandia, mums tie
sai pripažinsta.

Maisztai Turkijoj, Korėjoj 
ir Chinuose.

Beisagolos (Kauno gub.) uria- 
dnikas, norėdamas nuo žmonių 
iszpletszti koky skatiką, visur 
jeszkodavo visokiu priekabiu. 
Taip syky jisai su ©zimtinyku ir 
keletu deszimtiniku užjojo in kai
mą Kitikių ir prisirengė žmonis 
pleszti, bet ežia nepasiseke: riti- 
kiecziai iszpere kaily urednikui 
ir jo draugams. Padavė skunda, 
bet ir ežia nieko ne laimėjo, nes 
pasirodė, kad jisai užpuolė be rei- 
kalo-’ ant žmonių.—

Ant lauko tarp VVodzgirio ir 
dvaro Labgiriu (Raseinių pav.) 
tapo rastas nuszautas lietuvviszku 
knygų neszejas Jonas Szvedas. 
Prie jo rado ryszy knygų ir re
volvery.

In Griszkabudžio (Naumiesz- 
czio pav.)walszcziaus kanceliari
ja atėjo szy rudeny nuo mokyklų 
virszinyko užklausymas, ar val- 
szczius nepanoręs prisidėti savo 
turtais prie intaisymo mokyklos, 
kur panorės; valczionys girdi su
dėtu kiek nors pinigu, likusia gi 
daly pridėtu vyriausybe. Susirin- 
kusiejie ant susirinkimo valsz- 
czionys ant to užklausymo atsa
ke: “sugrąžykite mums spauda, 
daleiskite lietuviszkas moksliny- 
czias inrengti, tašyk mes ir be 
pagelbos vyriausybes instengsime 
jas užlaikytie; tokiu gi kaip 
sziandien, mums ne reikia”.

Ant to paties susirinkimo bu
vo perskaitytas užkvietimas 
valszczioniu aukauti kiek kas in
stengia ant pastatymo cerkves, 
kuria rengėsi statyti VYilkavisz- 
kije, bet žmones labai teisingai 
padare, nes nedave nei skatiko.

Armėnu pjovynes Turkijoj ne- 
pasiliove, reikalavimai Europos 
vieszpatyscziu permainų ir aulo- 
nomijos arba vietines patvaldys
tes armėnams ne iszdave iki sziol 
geidžemo vaisiaus. Waldžios 
Turkijos ir kariumene, vieton 
apginti armėnus, tankiausei pa
ežius stojasi užpuolanczia puse. 
Iki sziol jau tukstaneziais rukno
je si iszpjautiejie. Pjovė juos taip 
Konstantinopoliuj, kaip Trebizon- 
doje (Mažoj Azijoj) ir kituose 
miestuose, kur skaitlius armėnu 
mažesnis yra neng mahometo- 
niszko tikėjimo žmonių.

Europos vieszpatystes,matyda
mos, kad sultanas savo p a j jėgo
mis neinetengia apmalszinti 
maiszto, pareikalavo, idant joms 
daleistu atsiusti kareiviszkus lai* 
vus su karumeniu dėl apginimo 
pjnujemu krikszczioniu, ypacz gi 
svetimu pavaldiniu. D.deidimii 
pirmiems laivams greitai gavo 
bet maisztas ir pjovynes tuom 
ne tik ne apsimalszino, bet už
puolimai ant krikszczioniu pasi
darė dar smarkesni. Taigi Euro
pos vieszpatystes pareikalavo, 
idant daleistu perplaukti 
daugiaus laivams su ka- 
riumene per Dardaneliu sriuo
ga. Sultanas daleidimo duoti ne 
norėjo, taigi anie nusprendė 
plaukti ir nors be daleidimo Tur
kijos. Dabargi pranesza, kad An
glija jau nukelo tavo 2 laivu ka
reivius, peksztinikus ant laivu 
esanezius, ant Turkijos žemes, in 
primiesty Konstantinopoliaus, 
sultano sostapiles, Pera^ apgy
venta daugiausei krikszczioniu 
svetimu pavaldiniu, idant juos 
sucl rasini i ir, reikalui atsitikus, 
apginti. Tuom vienok nepasiliaus 
pjovynes armėnu Mažojoj Azi
joj, kuriuos tenbuviai mahometo- 
nys gazdina, kad jeigu ateis e0- 
ropeiszku kariumene in Turkija, 
jie pradėsią abelna armėnu isz 
pjovimą. Rodos Europos viesz- 
patystems jau senei priderėjo 
siusti savo karumene dėl apmal- 
szymo tu baisiu skerdynių nekul
tu armėnu, nes jau seniai mato, 
kad valdžios sultano to padaryti 
negali ar nenori. Tuom tarpu Eu
ropos vieszpntystes, nepasitikę 
damos viena kitai, vieton apgin
ti pjaunamuosius krikszczionis, 
pradėjo ilgas tarybas su Turkijos 
valdžiomis. Wienos, ypacz An 
glija reikalavo placzios vietines 
patvaldystes armėnams, Maėko- 
lija gi ir jos uodegos prisilaikanti 
dabar visur Prancūzija bijosi los 
patvaldystes, nes Maskolija turi 
užėmusi kruszta nriuenn žeme^, 
taigi ir Maskolijoj apsigyveniu 
armėnai gulėtu mat pareikalauti 
tokios jnu vietines, provincijo- 
nuliszkos patvaldystes. Gerinus 
sako tegul Turkijos urmenus išs
pjautu, neng kad man prireiktu 
maniemsiems kokia nors 'liuosy- 
bia duoti.

Chinuose arbaCzninyjoj teipo 
gi, truputy ap»imalszmus pjovy
tiems krikszczioniszku misijoniė- 
riu, prasidėjo maisztai dunganu. 
apsigyvenusiu Mandžurijoj, t 
y. kruszte Czdinijos, gulinezios 
prie rubežiaus Maskolijai prigu 
linezios Siberijos.lszsiunsta priesz 
dunganns Czaiivjos kariumene ta
po niaiszlinyku pergalėta. Maisz- 
liiiykai už< memiestą Lu-Fu, kur 
rudo didolia ginklu kraut u- 
via, atome czainiszkii kariume 
nei 20 kanuoliu arba anuotu ir 
pagavo • 2000 kareiviu. Taigi 
Czainijos ciesorius, matydamas, 
kad savo p.-ijiegomis negales per
galėti mnisztiiiyku. kaip pranesza 
isz Peterburgo (Pelropiles), krei
pėsi prie Maskolijos ciesoriaus 
praszydumas, idant ant apmahzy- 
mo dunganu atsiunstu m.-iskolisz- 
kaja kariumenia. Koks bus atsu
kimas ant to praszimo, dar neži
nia, liet galima numanyti, kad, 
jeigu Maskolijos kariumene ineis 
in Czainijos kruszta ir apmalszys 
msisztinykus, ko galima tikėtis, 
tai jau ir neiszeis isz apmalszyto 
kraszto. Apmalszys jy maisztiny ; 
kus, bet ne ant Czainijos tik ant 
savo naudos. Toky paveiksią jau i 

Czainija ne per seniai turėjo, ka
da teip jau paszaukta in pagelba, 
apmalszius maisztinykus, ne
norėjo pasitraukti isz numal- 
szytos Kuldžos. Jeigu paskui da
ly j<** sugražino, tai tik dėlto, 
kad kariaudama su Turkija, tašyk 
negalėjo geisti ir Czainija 
nedraugu savo padaryti.

Korėjoj, t. y. kraszte, už kury 
ka tik pasibaigė kare Czainu su 
Japonais ir ne geriaus: pasitrau 
kus Japonijos kariumenei, ant pa
reikalavimo Maskolijos ir ja re- 
menezios visur Prancūzijos, pra
sidėjo sukalbiai priesz karalių. 
Ant reikalavimo Maskolijos pa
sitraukė nuo valdžios tėvas ka
raliaus, bet atsirado sukalbiai tarp 
dalies gyventoju, kurie stengėsi 
pagriebti karalių ir praszalinti 
tokiu budu no valdinio kraszto. 
Žmones bijosi, idant Maskolija ne 
pasinaudotu nesiliaujamais maisz- 
taibirsiisavo kariumenia neuž
imtu, Korėjos. To geidžia ji nuo 
seniai,idant turėti koky, neužsza- 
lanty portą ant Rytu Oceano; 
Korijoj gi tokiu netrūksta.

Paryžiaus deputatu bute, laike 
perkratinejimo užmanimo tiesos 
ministerio, ant galerijos atsikėlė 
tūlas nepažystamas žmogus ir 
szove žemiu in susirinkusius ežia 
deputatus, bet niekam nepataike. 
Tuojaus tapo visos durys uždary
tos, atbėgo sargai ir suėmė szovi- 
ka. Pasirodė, kad buvo tai koksai 
jaunas vaikinas, 23 metu vardu 
Gilbert Lenoir. Ant klausimo su
džius tiriuetojo nenorėjo pasaky
ti ne ka pataikyti norėjo, ne ko
de! szove. Padarytu jo gyveni
me krata nieko ypatiszko ne at
rado.—

Neseniai praplito žinia po Eu
ropos laikraszczius, buk Ma^kolija 
stengėsi ingriebti kokia sala ant 
ludiszko oceatio, kur norėtu iš
taisyti stovykla savo laivams ir 
anglių sukrovima. Wienok 
tam nebuvo paduota artesnes ži
nios, kokia sala Maskolija in
griebti geidžia. Dabargi pareina 
artesnes žinios :sala,kokia jie sten
gėsi ingauti, yra tai gulinti ne
toli dideles salos vadinamos Su 
matra, mažute salute prigulinti 
Holandijai, vadinama Puliu- 
Way. Ar atiduos Holandija ta 
salute Maskolijai, nežinia. Mas
koliai jy reikalinga dėlto, kad isz 
ežia paranku atsiremti priesz An
glija ir eržinli priesz valdžia 
tenbuvius gyventojus Anglijos 
indit-zku kolioniju. Kad Maskoli- 
ja gal geiduutie salų tęs prigulin- 
czios Holandijai, negalima abejo
ti, bet ar Holandija teip noriai 
pasiskubys apdovanoti Maskoli- 
ja, tai kits klausymas. Jai nėra ne 
jokios naudos silpninti galybia 
Anglijos o drutinti Maskolija.—

Laikraszcziai daugel kalba apie 
paliuosavimus žmonėms, kokiais, 
dienoje savo apvainikavimo, 
rengėsi apdovanoti Maskolija 
ciecorius Mikalojus. Platinasi 
terp kit ko ir žinia, buk in Mas
kolija taps investas ir katalikisz- 
kas kalendorius. Sunku tam inti- 
keti malant dabartini pasielgimą 
Maskolijos valdžių, ju indukima 
ir nekentima liuosybes, Jeigu 
pats ciecorius ir norėtu paliuo- 
suoti žmonėms raiszczius, ko 
kiuose juos laiko rujos uredniku. 
tam juk tie pats ureduikai priesz- 
tamus. Išvedimui gi europiszko 
kniendo! ious pi iesztaraus 
popu; ciecoruius gi galybe 
tik aut tu surbeju žmonių 
mesi.

rujos. 
dabar 
ir re-

In Ryma atėjo telegramai nuo 
jenerolo Barat ieri vyriausio Ita
lijos wado kareje priesz Abisini
jos (sziaur-rytmoj Afrikoj, pie
tuose nuo Egipto) karalių Maneli 
ki, pninesziiiiti, kad dalis i tai is z“ 
kos kariuuienes po vadovystia 
jenerolo Aimondi. traukenli 
ant pageliais aisitolinusem per 
daug in pryszaky jenerolui Tosel- 
Ii,lapo apsiaustu 25 U00.kareiviu 
karaliaus Maneliko. Prasidėjo 
muszis ir itahjonis tapo sumuszti; I 
dalis gi esanti po wado- 
vyslia jenerolo ToselIi,susidedan
ti isz 1200 kareiviu, pražudė mu
rzinose 17 oficieru ir 900 prastu 
Kareiviu. Taigi, užpuolusius be 

; <»ki«>8 priežasties Abisinejos kara- 
ystia, i ta Ii joni s teisingai bausme 

ir nepasisekimas pasiekė.-—

‘ Ilsz swetimu krasztu.
- --------

* Ateina žinios apie baisias au
dras, darganas, perkūnijas atsiti
kusias dabar Europoj. Baisiausia 
vėtra.per dvi dieni dūko po 
Wokietija ir daugel pridirbo ble- 
dies.Mieste Manheime tiltas tapo 
audros iszardytas ir nunesztas, 
bledys giriose neaprokuojemos, 

Prancūzijoj geležinkeliu linijos 
tapo kaip kur iszgriautos, 
telegrafu stulpai iszvartyti, gele
žinkeliu trukiai, pacztas pasivėli
na, nes trukius vėtra sulaikė.

Austrijoj audra teipogi daug 
bledies padare: giriose medžiai, 
teip kaip javai ant lauko nupjau
ti,guli vėtros iszvartyti. Pietinėj 
Austrijoj nupuolė ir daugel snie- 
jimas.

Anglijoj teipogi indukusi au
dra daugel bledes padare. Lon
done baisi dargana ir dideli szal- 
cziai. Daugel mažesniųjų laivu 
tapo iszdaužytu; telegrafiszkas 
susineszimas su sziaurinia Anglija 
isznaikytas. «

VVdkiszkas laivas “Libėrtas” 
Holandijos pakrantėse tapo au
dros paskandytas ir tiktai 2 žmo
nių iszgelbeta; 4 lavonus van
duo iszmete ant kranto,

Antverpene ant ulycziu nieks 
negal pasirodyti; žmonių susine- 
szimas visai ąpsistojas ir garlai
vyste tuom tarpu visai nustojo, 
audras apstapdyta.

Tokios jau žinios, apie bledis 
audros padarytas, pareina ir isz 
Danijos. Wisas jas dar tuom tar
pu aprokuoti ne galima — žino
ma tik, kad jos ne mažos; vien 
tik pietinėj Maskolijoj padarytas 
bledis rokuoja ant 80 milijonu 
rubliu.

• Ant Jamaikos, salos gulinezios 
ant Mexikaniszkir juriu, priklau- 
sanezios Anglijaji pasiroie terp 
tenykszcziu -murinu baisus badas: 
žmones,teip sakant, mirszta netu
rėdami ka valgyti. Stoka darbo 
visur: plytnycziose dirbantiejie 
uždirba vos po 50 centu, pana- 
szus užmokesnis ir kituose darbo 
laukuose o dar ir ta maža uždar
by surasti sunku.

• Pakrantėse Szkotijos (Sziauri- 
ne Anglija), 40 myliu nuo Wrath 
paskendo angliszkas garlaivys 
“Principia”. Dar be pliaukiant 
ant laivo atsirado ugnis ir laivas 
degti pradėjo; bėgėsinant ugny 
užplaukė jis ant uolos ir susikūlė. 
26 jurinykai to laivo, drauge su 
savo kapitonu paskendo juriu 
gelmese; iszsigelbejo tik viens 
vardu Anders. Insikabinias in 
stiebą iszbuvo jis vandenyj be 
valgiu 18 valandų, pakol jy isz 
gelliejo. Tasai garlaivys plauke 
in Nev Yorka.

* Seni ausias isz augsztesniu u- 
redniku austraiiszkos Anglijos ko- 
lionijos vadinamos Nauja, Pietine 
VValija, Henry Parkes, 86 metu 
amžiaus, apsipaeziavo dabar tre- 
czia kart, ir pagal būda ano 
krasztn, kureme 80 metu seniai 
paima jaunas mergaites, paėmė 
jauna 19 metu amžiaus gražia Ju- 
lia Lynch. Ne linksmos turėjo bū
ti vestuves taip sutaikintos po
ros. ■-> * , ,

t
Diena 30 Rugsėjo mieste Grand 

Rnpids Mich. persiskyrė su 
sziuom svietu 23 metu Augusti- 
nas Oronta, paeinantis isz kaimo 
Degcziu, parapijos Kaimelio, Ki
dulių valszcziaus, Naumieszczia 
pav. Suvalkų gubernijos. Buvo 
tai doras ir geras vaikinas. Am
žina atilsy jo dusziai! Prigulėjo 
jisai prie draugystes sz. Petro 
ir Povilo, taigi tapo dailiai pa^ 
laidotas diena 2 Grudžio. s. m.

• Peterburge, in gyvenimą, p. 
Savickienės, apie 3 valandą nak
tyj, insiverže ąepažisiaįįi jai 
žmones, kurie suriszia j<,pradėjo 
jieszkiniu^ po gyvenimą. Į^urado 
ant galo apie 100 rubliu pinigais 
ir už 200 rubliu visokiu daigiu; 
laemia viską ka verto paimti ra
do, iszsikrauste. Wai toji mus su- 
lancziotos ir suraisziotoe Savic 
denes iszgirdo szalia gyvenantis 
Szadurskis, kursai iszliuosavo 
surisztaja ir tuojaus paszauke po- 
licicija.— Kas buvo tie insiver- 

iželiai, ne kaip jie ežia insigriebe, 
nieko nežinia: nes nei sargas na
mu ta nakty nei n leido svetimo 
žmogaus, ne szalia Savickienės 
apsigyvenias Szadurskis, nieko 
negirdejo; iszgirdo tik vaitojima 
surisztos.

* Maskoliszkasis, Liublino gu
bernatoriaus laikrasztis paduoda

žinia, kad kaime Zikrzev., Liu- 
burtovo pav. vandeniny maluna 
kury randavoje žydas Grunbero 
prasidėjo lankyti velnias su ži- 
banezia galva. Tankiausei ateina 
jis pas maluna petniezioj, suba- 
toj ir nedelioj ir apsistoja prie ke
lio, ant kalno priesz butą malūno 
randaunyko. Gyventojai mato ji 
kokia pusią valandos ię ilgiaus. 
Isz pradžios nieks ne iszdryso 
prisiartinti prie velnio, paskui gi 
atsirado drąsuoliai, kurie apsi- 
ginklavia spragilais, szakemis ir 
paemia keletą szunu,pabandė vel
nią areziaus pažinti Prisiartino 
prie jo ir pradėjo szaukti. Ant 
pakvietimo to velnias pradėjo 
artintis prie szaukenaziu, mėty-' 
damas in juos grumstais, akmeni
mis ir dumblais. Tokeme atsitiki
me drąsuoliams jau drąsos pritru
ko ir velnias pasiliko nepažintas. 
Gal būt, kad policija geriaus

sujuom susipažins.
• Paryžiaus mokslo akadami- 

joj, garsus mokslinczius p. Mois- 
son parode susirinkusiems didžiau
sia, isz iki sziol kur nors iszkastu, 
juoda deimonta. sverenti 3770ica- 
ratu (karat, tai svarstis sverimui 
brangiu akmenų, turentis 4 gra
nus aptiekoriszkos svarsties). 
Deimantą ta rado kasyklose Bra
zilijoj. Didžiausi, atrasti iki sziol 
juodiejie deimantai,svėrė tik 600, 
kits 800, o didžiausias 1700, bet 
tie nebuvo taip dailus, kaip tas, 
kuri parode dabar p. Moissou. 
Deimantas tasai tokio didumo 
kaip kumszczia suaugusio žmo
gaus, Tapo atrastas Brazilijos 
provincijoj Bahia; verte jo yra 
200000 franku. .

• Toje pat Paryžiaus akademi
joj tapo parodytas syky vaikas, 
kurisai nepaprastai augo. Szesziu 
metu būdams, jau jis buvo 5| pė
dos augszczio, barzda pradėjo 
dygti iszrode jau kaip žmogus 
30 metu amžiaus, ir javu maiszus 
nuo 250 svaru be jokios pagelbos 
galėjo ant pecziu užsimesti. Kaip 
greitai vienok augo, taip greitai 
ir paseno, 8 metuose pražilo jam 
barzda ir plaukai, 10 metuose 
iszpuole dantis ir eisena pasidarė 
kaip persenusio žmogaus. 12 metu 
jisai pasimirė kaipo žmogus per- 
senias.Greitai augo greitai ir pa
seno.

• Angliszkas garlaivys “Ma* 
dura”, plaukantis isz Hamburgo 
in Port Royal, susidaužė ir jurese 
paskendo. Žmones ant jo esanti 
visi prigėrė; vienam tik pasiseko 
i szsi gelbėti.

Užsideda naujas laikrasz 
tis Chicagoje.

Girdėdamas daug sznekaneziu 
epie insteigima Chicagoje naujo 
lietuviszko laikraszczio, paremto 
ant papėdės valnamisliu, ir apie 
ta paty perskaitias “Naujoje Ga
dynėje”, tyczia viena karta nu
kiūtinau pasiklausyti ant ju mi
tingo, argi isztiesu uždeda nauja 
laikraszty? — O, su re kad už
deda! ant mitingo buwo susirin
kusiu apie vienuolika vyru ir su 
labai gerais norais, — kiekvie
nas isz jutroszko isz tikros szir- 
dies, idant iszeitu naujas valna- 
misliu laikrasztis, kiekvienas 
rodijo padirbti akcijas ir jas par
davinėti; ale kad pirkti kokia 
akcija, tai nei vienas isz ju nesi
rado. Kiek duodasi suprasti, tai 
valnamisliai nori pridirbt akcijų 
ir pardavinėti jas tiktai bažny
tiniams, nes sako, kad tiktai baž
nytiniai turi daugiausei pinigu, 
tai galės visas akcijas iszpirkti, o 
valnamisliai bus tiktai “mana- 
žeriais”.

Tai betgi navatni ant svieto, 
negana kad bažnytiniai turi už
laikyti bažnyczias ir kunigus sa
vo kasztu, dar ir valuamibliu 
laikraszczius užlaikyti.

North^idiszkis.
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Senowes Lietuvos Pylis.
Perspaudinta isz rasztu D:rn J. 

Basana vieži aus.
—o—

(Tasa.)
45 Aukaimiu ar Aukaimiu py

lis (Auken, Oukaim) Žemaitijo- 
je, netoli Betigalos, prie intakos 
upelo VViszkutis in Dubisa. War- 
das pylies rasi paeina no žodžio 
auka, auKautie, nea czionai buvo 
da senoveje Lietuviu garsinga 
žinyczia, ir giveno Krivu-Kri- 
vaitis, vyriausias kunigu perde- 
tinis. Kryžiokai, tikėdamiesi py- 
lije didžiausius bažnytiszkus lie
tuviu turtus atrastie, tankui szi
la pyly.aplankydavo. Jau 1285 
m. Kryžiokams cze ateinant, ape 
tai Lietuviams pranesze vienas 
apkriksztytas lietuvys, vardu 
Gerdilis: Kryžiokai tapo smerkei 
sumuszti per Lietuvius. 1291 m. 
Wokiecziai pyly sudegino. Du ar 
tris syk buvo per Lietuvius isz 
naujo intaisyta ir vėl Križiokams 
teko. Pirma syi ja vokecziams 
padavė Draikas, arba Draikoli- 
tiš, kursai paskiaus su sawo gen- 
tirais Ragainėje apsikriksztijo; 
1304 m. ja Kryžiokams vėl isz 

-dawe Svirtilis. Lietuviams ja 
atnaujinus, jau 1328 m. tapo jy su 
žeme sulyginta per Ragainės ko- 
mendatoriu. 1345 m. kareivisz- 
koje kelionėje ja aplanke ir api- 
plesze Kryžiokai drauge su savo 
magistru Dusemer. Krikszczio- 
niszka .tikybia Lietuvoje inve-

, da^it (no 1387 m.) szitoje pylije 
apsirinko sau gyvenimo vieta 
paskutinis Lietuvos Krivu-Kii- 
waitis, vardu Gintautis, o su juo 
drauge ir pasėkėjai senovit-zkos 
tikybos. Gyveno jis cze iki 1414 
m., kuriame karalius Jegailis ir 
VVitautas aplanke Žemaityja dėl 
krikszczionystes invedimo. Kuo
met szventosioą Lietuvos girios, 
ant inšakimo Jegailio, iszkirstos 
tapo, Gintautis apleido Aukai
miu pyly if ilgai da terp Žemai- 
cziu slapstėsi, no visu dideleje 
garbėje laikomas. Pasimirė szi 
tas garbingas Lietuvos vyras 
74 metus amžiaus sawo pralei- 
dias.... Szendien ant pilies vie
tos stūkso vien didelis pylekal- 
nis.

46 Pajevonio pylis, szendien 
pylekalnis, riogso padaubije ant 
upes Jevonos kranto, in upia 
Szirwinta tekanezios. Netoli no 
pylekalnio yra didelis kalnas, 
senovės puszimis apsipuoszias, 
aut kurio szendien stovi Pajevo 
nio bažnyczia, o senoveje cze 
buwx> žinycze. Pylis turėjo būtie 
labai senei intaisyta, nes cze 1855 
m. tapo atrasti Romėnu keli 
pinigai, busent ciesorių Tiberiaus 
ir Kaligulos. Pajevonis guli Su- 
wulku red., Wilkaviszkio pav.

47 Pernariu (Parnrey) pylis 
buvus netoli Eirogales, Žemaiti
joje; Kryžiokai kelis syk ja api- 
plesze.

48 Pastoviu pylis (Paštov) 
gulėjusi netoli Seredžiaus, Kauno 
red. kur dabar kaimas Pastve- 
nai (?) Pylis iszgreuta tapo per 
Kryžiokus 1378 m.

49 Pasvaitu pylis ant upes 
Szventosios kranto netoli Jurbar
ko, ant paties Frusu rubežiaus. 
1 50 Peleniu pylis (Pillen, Pil- 
lenen, Pullen, Pelen) gulėjo se
novės Trempų pavietije, Užgi
riniam Trake. 1336 m. garbingas 
Lietuvos vyras, Margis, ginesi 
szitoje pylije no Kryžioku; liūd
na to laiko atsitikima augszcziaus 
jau npraszeine. Jos pilekalnis 
szend en riogso Pylekalniu kai 
nio laukuose, ant augszto daubos 
kranto, per kuria^.eka isz Pele 
niu kulnu upelis Aista, in upia 
Rtusvia inpuldamas. Netoli no 
pylekalnio guli szendien dvaras 
Kasiai, labai gražioje vietoje, kur 
senoveje turėjo būtie proseniu 
musu žinycze. Wisi tie kaimai 
guli in pusią mylios tolumo no' 
kaimo Bartninkų, Wilkaviezkio 
paviete, Suvalkų red.*)

Wietines žinios.

ko-

Pu- 
nuo

51 Leipunu pylis buvus toj 
viotoj Užgiriniam Trake, kur 
szendien miestelis Leipunai. Cze 
buvias Lietuvos kunigaikszuzu 
rūmas ir pylis, kuria Kryžiokai 
savo kelonese tankei aplankia, ra
si, pasimegdami paszaru ir vau 
deniu szito kampo.

Liazkavo pylis, kur szendien 
miestelis Liszkavos, ant Nemuno 
kranto, Suvalkų red. Ant auksz- 
to supylto kalno du ir vzendien 
riogso pamatai sugrauto bokszto, 
isz baisei dideliu akmenų įminu- 
ryto. Kryžiokai tankei pro szila 
pyli praeidavo, o 1381 m. buvo 
ja ingriebia. Musu laike bokszto 
palaikai vadinami “milžinu bok- 
sztu”.

53 Plotu pylis buvo intaisyta 
ant salos ežero, Žemaitijoje, in 5 
mylas atstu nuo Tehziu. Labai se
na pylis.

54 Paparcziu (Puparten) pylis 
buvus netoli Kiernova ant up. 
Nerio kranto. 1391 ir 1394 m.
Kryžiokai ja aplanko. Paskutiny 
syki Kryžiokai cze sugavo vie
nu Lietuvos bajora, Sudimanta, 
kursai vokieczius buvo suvilo- 
jas. Ant insakymo magistro, szis 
nabagėlis už kojų pakartas tapo! 
Pylis buvusi medine ant augszto 
kalno.

55 Parlainiujpylis (Vilią Par- 
laynj gulėjus antNemunoįkranto, 
szaures linkon nuo Garteno, kur 
szendien miestelis Przelom. 1378 
m. Kryžiokai aplanke aprubia py
lies ir dauguma užmusze. Kelo- 
nia szita atliko su kitais kryžio
kais Teod. v. EI nėr, Baigės 
mendatorius.

56 Punios pylis (Punnov, 
nnove) arti Nemuno kranto,
Alytos szaures linkon. Žiema, 
1382 m., per didely sniegą bei 
szalty, kryžiokai iszpustijo py- 
lies^apfubia; paikiaus da kelis 
syk ja aplanke.

57 Putiniku pylis (Putenyken, 
Puteby) ant upes Juros kranto, 
stiprei buvus intaisyta ir tankei 
Kryžioku aplankoma. 1307 ' 
m. liotuvys, vardu Spudas, kry j 
Žiūkams pyly podaviaa, kuri su-] 
deginta tapo.

58 Rojaus pylis gulėjo toj pa-l 
ezoj vietoje, kur szendien mies
telis Raigrod, Lomžos red. Szita 
pylis da 1281 m. priklausius Lie-, 
tuvos kunigaikszcziui Traidenui.

59 Romaines pylis (Romnve, 
Romėnė, Romayen) bei kaimas 
buvo paezoj santakoj upes Szusz- 
vos su Neveža, Žemaitijoje. Cze 
buvus ir garsinga žinycze, prie 
kurios giveno KriVu-Krivaitis 
visos Lietuvos. Pirma-syk žiny
cze isznaikinta tapo per Ragainės 
komendatoriu, Liudvika v. Lie- 
benzelle, 1285 tn. Weliaus 1382 
Romaines kampa, tuomi tarpu 
neapsaugota, bjaurei kardu bei 
ugnimi iszpustijas Rogaines ko- 
mendatorius, Wigandas: užmu 
szias jis 200 vyru, moterių bei 
vaiku, irsustverias daugybia žir
gu bei galviju.

60 Rudaminos pylis ant kranto 
upes to paties vardo, pietų link 
no Wilniaus. Tankeikryžioku ap
lankyta.

61 ^urditos pylis (Surdite, Si- 
sditen, Sundite) buvusi lajiai drū
tai intaisyta. Medininku pavie- 
tije, Žemaitijoje. 1314 m. Kry
žiokai negalėjo in pyly inimtie 
ir, daugel kareiviu netekia, tu
rėjo no jos atsitraukti.

62 Sudargo pylis, ant Nemuno 
kranto, labai dideliai ir drūtai in
taisyta buvusi. Wardan apturėju
si no bajoro Sudargo; • Naumies- 
sezio paw. Suvalkų red.

63 Straviliszkiu pylis (Streben 
Straviliasen) nežinoma, kur gu, 
įėjusi, 1348 m. buvo apgulta, 
bet inimtie nepasiseke. 1367 m. 
kryžioku iszgrauta ir iszde- 
ginta ir daugumas lietuviu už- 
musztas.

(Toliau bus)

— Permainydami savo adresus, 
visada prisiuskite ir sena adresu.,

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

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

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

— Sunariai “Dr-tes S i m ano 
Daukanto”, kurie nori gautie 
laikraszty Lietuva, tegul visi pri
duoda savo 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 užgazediti. Adre
sas: 3121 Laurel st.

— Dabar partraukėme isz Eu- 
ropos daugybia visokiu knygų, 
kas tik kirkiu norite.galesite gau
ti ant szventes Kalėdų. Skaity 
kitę katalioga ant 4to puslapio.

— Nedelioj, 15 Gruodžio, pra
sidės lietuviszkoje bažnyczioje 40 
adynu atlaidų, kurie trauksis iki 
utarnrko vakarui. Tose 
bus keletas ir svetimu 
Užtai lietuviai, 
spaviedy, tose 
lengvai prieitie.

— John Ohrn, 
lio uuszove Johna Conlon, tapo 
dabar sūdo nusprenstas ant nuga
labijimo. Ohrn teisinosi, buk jis 
nuszove tik gindamas savia, bet 
liudinykai pripažino, kad jispriesz 
tai iszsitare, kad nuszausias Con 
tona, kurio ne kente.—

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

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

— Kas pirks no lietuviszkos 
^kompanijos Kelpsch, Noreiko & 
Co. 356 W. I2lh Chicago. UI. 
koky norint daiktu priesz Kalė
das, apturės puiku “Christmas 
prezenta.” Jeigu ant'pirkiniu ne 
įužsitiki prisiunstie pinigus . isz 
ivirszaue, tai ^Miraszyk mumis, 
o daiktus prisiusime ant expreso 
ir kada viską,peržiuresi, tada ga
lėsi pinigus, užsimoketie.

— Atsitiko Chicagoj keletas 
gaisru. 7 valandoj ryto ant uly- 
czios Madison vž->idege namai, 
kuriuose huvo fabrikas H. Wolfo 
ir Co. Sargams pasisekė apginti 
tik aplinkinius namus, fabriko <ri 
apginti negalėjo. Bėgės i na n t sar
gas John Dore tapo sunkei su
žeistas, nes ant jo užvirto dešra n- * o
ežios lubos; pasisekė tik jy grei
tai isz po tu lubu isztraukii. Gai
sras padare bledies 200000 dol. 
Kas bledingiausio, tai, kad sude
gus tai dirbtuviai,600 darbinyku, 
kurie ten dirbo, likosi be uždar
bio.

Kas norite“;“” ir:X 
rikus, tai eikite lietuvy.

PETRĄ ASTRAUSKA 
326 Delancey st., Nev York, 
gausite puikiausy tavora ir už
pigiausia prekia. Siuva naujus ir 
taiso senus. Darba atlieka gražiai, 
greitai ir pigiai. Welyjame wi-

o

*) Pelenu pylies, teipogi Naujosios 
Pylies ir da keliu pylių wietos tapo pir-pynes ir da keliu pylių wievos p**- e. ... * y *4.;- ~aama syk szit&me raszte parodytos; kiti j sieros lietuviams geriad eiti© pa i 
raszejas po wisa Lietuwa klaidžiojo juju | lįetuwy nei kaip pas Žydą. ’ 
jieszkodaml. •

norinti 
dienose

dienose 
kunigu.O 
atliktie

> gali

kurisai 10 Spa-

avė. ir pamatias palięmona einanti 
pasakė apie vagysta. o tasai 
suaresztavo w»gy. Atveže 

311 “Police’Station”, ant 35 ui. 
; Hzkrate ir atrado pas jy $3.71.

Pereita subata buvo tas vagis 
sudylu ir audas pripažino jy esant 
beprocziu,per tai tapo nuvežtu .n 
namus beproeziu.

Chicagoje atsiranda vieszos 
mokslinyczios, kūrės lanko 200 
000 vaiku; mokintoju gi jose yra 
4000. Apart tu yra czia dar pri 
vatiszkos mokslaines su 80000 
vaiku, In parapijines mokyklas: 
katalikiszkas, žydiszkas ir protes
to n isz kas vaikszcziojo šzy meta 
60502 mokintiniu, kuriose-moki 
no 1236 mokintoju. i'Skaitlius 
mokytiniu parapijinėse 'liiokyklo- 
se per du paskutinių metu pasi- 
kele ant 9419 o mokytoju ant 
ISO. Parapijines mokyklas dau
giaašei lanko tose dalyse miesto, 
kur apsigyvenia airiai,, lenkai, 
vokiecziai ir danijonai. Tarp mo 
kintoju parapijiniu mokyklų yra 
81 miniszka. Tarp parapijiniu 
mokslainiu yra czia 1 tik lietu- 
vi.<zka, tuiffi ant viso skaitliaus 
apsigyvenusiu czia lietuviu |>er 
mažai, ypacz kad lietuviu vaikai, 
rodosi, ne lanko vieszu miesto 
mokslainiu.

— Pereitoj nedeloj atsitiko 
Chicagoj keletas Busimuszimu 
važinejeneziu ulycziniu truk.u. 
Susitikia du trukiai ant Clark str. 
taip smarkei susimusze, kad lan
gai trukiu iszbarszkeju ir keletas 
važiuojeneziu žmonių tapo sužei
stu.

Po valandai 
ulycziu Adams ir Clark 
musze trukiai, bet czia nors 
žeidimu neatsitiko.

Subatoj elekLriszkas karas 
IV’alluce str. užvažiavo ant 
žimo, kureme sėdėjo siuvėjas Le- 
vy. Wežimas likosi sudaužytas, 
o Levy sunkei sužeistas.

Ta paezia diena ulyczinis karas 
susimusze ant Clark str. su ve
žimu, ant kurio sėdėjo James 
Slelman. Stelman nupuolė nuo 
vežimo ir taip sunkei tapo sužei
stas, kad reikėjo tuojaus jy vež
ti in ligonbuty. Ten gyditojni pri
pažino sužeidimą labai sunkiu.

Isz darbo lauko. PADĖKA W0NE8.
Siuncziu szirdingiausia aeziu p. 

A.OIszevskiui ir tariu jogei tai yra
J Kasyklose Mt.Loffoj Imnge- geriausiu agentu pardavineje me-

vėl ant kampo 
susi-

su-

Mitingai

ant
we-

si 
jos su 
dirbo apie 50 metu.

t Kasyklose Purk Place renge 
si in^esti naujus boilerius. Tos 
kasyklos daugel kentėjo isz neda- 
tekliaus vandens; dabar gi jo 
turi užtektinai.

t Kompanija Reading Coai & 
Iron rengėsi pradėti darbi nau
jai inrengtose anglių kasykloje 
VV'adesviHe. Naujos kasyklos 10 
metu stovėjo ne sunaudojamos, 
nes jose buvo ugnis. Dabar gi, 
užgesus ugniai, rengiasi jas i sk
laidyti ir pradėti darbu.

t Isz Marquette, Mich. prane- 
*za, kad isz Mineapolis, Dululhir 
isz kitu miestu atkanka ežia dau
gel darbinyku, pasitikėdami kad 
gaus ant naujo geležinkelio 
darbu. Bet kad kontraktoriai dar <- i
ne galėjo visur darba pradety, 
taigi daugelis atvykusiu darbini- 
ku skaudžiai savo viltise apsiri
ko. Taigi Marąuetoj ir kituose 
miestuose, kaip antai: Lhpeming 
ir Negaunee kyla klausimas apie 
aprūpinimu atvykusiu varguoliu 
negaliftcziu darbo surasti. Renkasi 
jie tankiausei ant nakties in 
miesto kalėjimu, o dienoms praszo 
duonos vaikszcziodami po miestą.

t Raszo isz Hartshorne, Ind. 
Terr. kad ten kasiklose darbas 
visur eina, bet ir dnrbiniku daug 
isz visu krasztu ežia susirinko, 
taip kad kastynes ne visiems 
gal darba duoti. Randasi ežia 
ir dnrbiniku be darbo esaneziu. 
Ir Indijos Teritorijoj buvo pasi- 
rodias sniegas, bet pietys vejas 
jy sutarpino. Tik naktimis pa- 
szala, bet dienos sziltos ir gra
žios. Pereita menesy, užsidegias 
kastinėse ga/.as, apdegino du 
dirbaneziu toje dalyje italijonu, 
vienas isz ju pagijo, kitas pasi 
mirė.

| Laikraszl is ,,Garsas” paduo
da szias žinias apie darbus:

Nauji ir uciszmieruoti plotai 
augliu tapo atrasti mainose (ka
syklose) ties Big Mine Co. ku
riuos atrado kasant tunely. Pra 
dedant nuo Mammouth .anglių 
gysla traukiasi net iki Preston 
Hill. Kompanijos Philadelph'a 
& Reading Coal &. Iron rengiasi, 
nukasus ten tunely, palengvinti 
inejima tarp tu kasyklų ir Potts 
kasyklų ir suvienijus jas, pradė
ti darbfi. Kasyklos tos bus di
džiausios visoj aprubej Mahanoy 
Plane. Taigi, prasidėjus ežia an 
gliu kasimui, daugelis darbiniku 
galės atrasti darba.

!t Isz Johnston, Pa. .fraszo apie 
baisu atsitikima. Kalnakasiai ka
syklų Combria Iron Co. seredoj 
pereitu nedelia pę> darbui gryžo 
namuo tašyk nulužo aszis vežimo 
ir jie, isz aukszlurnos, drauge su 
kelencziu in virszd karu, sukrito 
žemyn; 11 darbinyku tapo 
sunkei sužeistu. Tarp sužeistu 
atsirado:Mikolas Sekvorka.Jonas 
Greeo, Andrius Mokai ka, M. 
Akeration, Jonas Sznegala, Petras 
Dudsk, Andrius Kunz ir Sinith; 
kitu pravardes nežinomos.

Nelaime patiko ir darbinykus 
dirbanezius mainome Nev Yorko. 
Czia jie tapo no griuvanezios uo
los užmuszti, Keturiolika dirbi
ny ku tapo užmusztu.

jau anglys; už pjiros nedeliu szifkorcziu isz visos Amerikos, 
visu bus apleistos. "Jose. ^ano myl’niojl ir sesute atvaže- 

vo labai gerai ir laimingai, už ka 
(jums pone nerandu žodžiu ant pa- 
dekavojimo; asz niekad nemisli- 
jau,kad teip laimingai atvažiuos, 
už tai veliju visiems VVaukegano 
lietuviams pirkti szifkortiaB pas 
jumis. Sii guodone,

Franuiszkus Driubi, 
517 Market St., Waukegan, III.

Siuncziu szirdingiausia aeziu 
Kelpsch, Noreikų & Co. už tokia 
puikia drukuojama maszinukia, 
kuria man prisiuntete. Yra tai ge
riausia daiktas ant svieto ir w*> 
lyju kiekvienam ja nusipirktie.
- Su guodone,

i- John Fisher, Box 1097, 
Stoughton, Central, Mass.

Kelpsch, Noreiko & Co, 
Mylimi VViengencziai!

Gromata nuo jusu apturėjau d. 
Nov. 27, kurioj raszete, kad iez- 
siunezete maszina per U. S. Ex- 
press; tai asz perskiitias ta gro
mata, tuojaus ta paezia diena nu
ėjau ant Expreso ir gavau ta ma
szina. Kaip asz ja tik pamaeziau, 
taį labai nusidžiaugau, nes ji yra 
laįai gera ir graži. Dekavoja 
jums labai gražiai už tokia jusu 
dovana, nes nors asz ja už pini
gus pirkau, vienok labai-pigei. 
Tikrai jus esate teisingi. Dieve 
duok jums, kad turėtumėte szim- 
tus tukstaneziu kostumeriu,' kad 
kožnas vienas nuo jusu pirktu,nes 
jus tikrai viską teisingai prista
tote. Asz kaip tiktai parnesziau 
ta maszina,' iszemiau isz bakso ir 
pastaeziau ant stalo, tuojaus per- 
skaieziau jusu pamokinimą ir pra
dėjau po dvieju minulu drukuo- 
ti gromata. Dabar galiu grei- 
cziau drukuoti kaip raszyti. Ka 
jus raszete gromatoj, tas viskas 
yra teisybe ir viskas yra pas jus 
teisingai. Su guodone jusu prie- 
telis ir kostumeris ant visados

Kaz. Rasimo v icz,
Box 268. , Freeland, Pa,

PAJ1ESZK0JIMAI.
Pajieszkau Povilo Szupio, 28 

metu amžiaus, paejnanczio isz 
Linkuvos valszcziaus, Panevė
žio pav. Kauno gub. Wažiuojent 
pirm trijų metu i n Amerika, per
siskyriau su juom Hamburge. Jai- 
gu kas ape jy žinotu,meldžiu duo
ti man žinia., A. Kalvaitis

Brookside, Col.
a-Nedelioj, 15 d. Gruodžio, 

dyna po pietų, salcje L. Ažuko, 
“Lietuviszka Republ. Lyga” lai
kys savo metiny susirinkimą, ant 
kurio bus rinkimas naujos admini
stracijos ant ateinanezio meto. 
Dėlto delegatai isz wisu lietuvi- 
szku kliubu privalo neatbūtina: 
pributie. Užprauo

Komitetas Iszpildantis, 
Subatoj, 14 Gruodžio. 8adyna 

vakare, saleje PulaskioJ 800 S«». 
Ashland avė. arti 18tosuil., “Chi
cagos Wulnamidliai” laikys mi
tinga dėl uždėjimo savo locno 
laikraszczio. Laikraszty nori už- 
detie ant akcijų; užtai užpraszo 
visus, kurie turi gerai pinigu, i- 
dant teiktųsi pributie ir pirkti 
akcijas, idant tokiu budu butu ga
lima surinktie pinigus ant uždėji
mo minėto laikraszczio.

Komitetas.

1
Pajieszkau savo draugu: Irao 

Juliaus Akcino, paeinanezio isz 
kaimo Dubiniko, ‘ Merkiau wal- 
szcziaus, Traku pav. Wilniaus 
gubernijos. Pirma jisai gyveno 
Nev Yorko valstijoj. _2ro Luko- • 
sziaus Trabieno, paeinanezio isz 
kaimo Kapiuiszkiu, to paties val
szcziaus, pavieto ir gubernijos. 
Jisai pirma gyveno Bostone Mas.

K. Szibaila 14 Buntar str.
; Quinsigamond, Mase

Pajieszkau savo draugo Jono 
Stankevicziaus, paeinanezio isz 
Suvalkų redybos, Naumiesczio 
pav, Kidulių vaitystes. Pirmiau 
gyveno Shenaudouh.Pa. Kas apie 
jy žinotu teiksis duoti žinia ant 
adreso

M. Ąndriukaitis, 
(21 12) Minersv'lle, Pa.

— Petnyczioj, 6 Grudžio 2 
adyna po pietų, atsivylko koksai 
walkijozis,įin liotuviszka bažy- 
czia, , atsiplesze „skarbun- 
ka” k<b*nczia prie vandens ir 
susidejas in keszianiu centus, 
kokius ten rado, dūlino sau tolyn. 
Tuom tarpu vaikai p. Daugela- 
vieziaus patemijo kad, „skarbun- 
ka” atpleszta] ir mate, kaip tas 
valkijozas i» bažnyczios iszejo, 

jsz< ko jy vytis ir viens isz minėtu 
‘ vaiku pasivijo jy net ant Ashland

Adresai wirszlnyku Dr-tes 
Si Daukanto.

Preziden.—J. Aleksrtndraviczius, 
954 33»xl St. 

Wice Prez.—Jonas Kolesinskas, 
756 \V. 17«h St.

Sekr. Prot.—Kazimieras Pociui*, 
3301 Auburn uve.

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

Kasierius—A. Obzevskia,
954 33rd St.

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

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

Daktaras—J. M. Stupnickis, 
3121 Laurel St

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

$1800.00..
G1VEN AWAV TO INVENT0RS.

$150.00 every month given a*ay to any one who ap- 
plies tbrcugh u* for Che most meritorious patęst dunnf 
the moDth Drecedinz.

We sectire the beet patente for onr eliente, 
and the object of thit oflfer i* to encourage inrentore to 
keeptnck of their bnpbt ideas. At the šame ome *« 
wisb to unpress upon the publk the £act that

IT ’S THE SIMPLE, TRJVIALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

euch M the ’*or-window" whkh can be ensily sTid op

■topper, and a thooaand other little thmgs that moti 
any one caa find a way of improving; and theae aunpM 
inventioct are the onea Chat brin^ largest rzturaa to tha 
author. Try to thmk of something to invenL

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patent« taken out chrotigh tn teceirespedal oobce ta 

the “ National Recorder/' pubhshed at Washin jton, 
D. C.,whichu thet>e»tnew*paper poblbhed ta Antena 
ia the intereatj of inventora. We furoish a year » «ut>

vhich win» our $>50 prise, and hundreds of thoajanda 
of copiex of the “National Recorder.“ contanitojt B 
►keteh of thewinner, and a description of his mvenOon.

Priwatiszki atsisza likimai
Komitetas Chicagos muzikantu 

ir giedoriu draugystes, ant rusa 
to patilpusio in n.48 “Saules”^t- 
siunte mums savo atsiszaūkimą, 
kureme aiszkina, kad orkestrą 
iszgirta minėtame raszte “Saules” 
rte atsižymėjo nieku Chicagoje; 
kur tik ji likosi užpraszyta ant 
baliaus, arba atidarymo saliuno, 
ant galo pagalios, pats užpraszy- 
dojai, kaip sako, turėjo ja ir isz- 
pnrszyti laukan, nes ji niekam ne
patikusi. Kaip aiszkina Komite
tas, buvus anoji iszgirtoji orkes
trą užpraszyta ant 2 vakaru in 
saliuna ant Bridgeport ant 
“Grand Opcning”, bet pradėjus 
griežti, susirinkusiejie turėjo net, 
ausis užsiemia bėgti in kita kam
barį, taigi,tuojaus užmokėją, rau

tus isz vi jo ir per pereitas , We- 
Ivitas. Tuom tarpu Chicagos mu
zikantu ir giedonu draugystiai 
nieks panasziu atsitikimu užmeti- 
neti ne gal.

■-žilintus paleido. Tuos muzikan-•atentioo tbe merita oftbe irraeatJOa.
AB commuiUcaaaM rejardod aeriedy amMa»
AddreM

JOHN WEDDERBURN & CO.

F



T U V A.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūtoj tkuroje, zaiaty- , 
teis krasztais. drucziai apkaustvta ir su 
kabėmis •* "

Apdarytas sragrine ** w
Baisas Balandėlės didžiauses Ir puikieuseme 

apdare, balcztauseis, kaulėtais .
iszauksuotais kryšeis po ę.00ir3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės apkaustitas ,, 
Baisos Balandėlės Krisatolinis 
Baltes Balandėlės szagrme 
Baisas Balandėlės su Officium Parvum 
Barbe Dievui ant augsztybes, skuroje. ap 

kaustyte Ir su kabe '
Iszgamugi dūmojimai ape sopulius szv.

■ arijos Panos 
Lietuviszkos misziossu natomis 
Meno n«. Marijos Panos 
Ražanczius amžinas 
laianczius ir draugyste “ "
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szanksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv. Sakramente 
Tajemnvczios Gyvojo Ražancziaus 
Senas ir Naujas Aukso Altorius, voklszkoms

IHna^ms

75c 
85c.

12.50 
1.50 
l.oo

• 1.50
20c 
103 
30c

5C 
10c
5c 

30c 
4“c 
15c

”----- w it •• •• 41 60
Sena7°ir1naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su k s be ” »L60
KO psalmu Dowido karaliaus ant paveikslu 

kanticzku «
Kanticzkos .
Saujos kanticzkos, formate knygos

Knygos I)wasi8zko8.
aplankimas SS. Sakramento 
Brostvos " 
Draugija dėl dusziu "...Bvangelijos. drauge lietuviszkos ir lenkisz- 

kos aut kožnos nedelos irszventes 
Filotea arba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo 
Gydyklos n» baimes smerties 
Gyvenimai szw. Dievo ir III •zokonas sz.

Franciszkaus 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas szweucz. Marijos Panos „ 
Gyvenimas Wie,zpaties Jėzaus 
Gyvenimai Szwentuju Dievo ” 
Gyvenimai wisu Szventu ant koznos dienos 

5 dideles knygos, kožua po ”
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelio per 

Jezusa Poną „ »•
Girtybe „ ,>• ••
Istorija Kataliku Bažnyczios 
IstorL.A seno istatimo no pat sutvėrimo 

pašautas iki užgimimo Kristaus 

istorija szvęnta seno ir naujo įstatymo 
sutveri no £wieto iki smerti Kristaus 

Katalikiszkos Katekizmos „ ..
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczta VVieszpaltas Jėzaus arba Gavėnios 

knygelė 
Mokslas Rymo Kataliku 
Misija ., .. .. L
Nekaltybe augsztybe ir grožybes tos dorybes 20c. 
Pamokslai ape suda Dievo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos , >,
Pamokslai ir Ganytojaus kalbos ., 
Pekla arba amžinas pragaras 
Mokslas kataliku, ”
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Prisigatawojimas aut smerozio “
Raktas in dangų “
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pil

kauską **
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszinjta isz 

knygų kun. K. Antanevicziaus. 
Wadowas in dangų ” 
Vartai dangaus 
Vadovas aplankaucziu kanezia VieszpaUes 

Jezusu Knstuso • “
Kasdienines Maldos

Knygos mokslyszkos.
Abecela geriause mokintuve dėl valku 
AKYW1 APSIRB1SZK1MAI, ant kuriu 

nes nuolatos šiuri, bet ju gerai nesupran
ti; su 7 abrozehais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  ®c
Budai gydimo ,. „ 50c.
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Istorija Europos su mapoms 50c
Ka darytte, kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me...................................................... .. . . . 10c.
Lietuvi,zki Rasztai ir Rasztinykai 50c.
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 10c
Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 

kotekizmais ir mistranturu. 10c
Lengvas būdas paežiam per savęs pramok

ite raszvtie, dėl nemokancziu 10c
Naujas Lementorius lietuviszkas „ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo a n geis k os kai 

bos ne apdarytas “ “ |1.00
o apdarytas “ I 1.25

Pradžemokslis rankos raszto „ 10c.
Pilnas sziiutmetims kalendorius su plane

tomis __ 15c.
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai -—

latviszkai. lenkiszkai, ir ruskai. y- 
ra geriause knyga dei noriueziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos „ „ J2.oo

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis ” 10c
Amerika Pirtyje „ 10c
Aukso Werszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Birutes dainos “ “ 10c
Boleslovas arba antra dalis Gensvefos 
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

paraszSimano Daukanto f
Dainų skrynele ,, ,.
Graži vaiku knygele “ *
Gyvenimas Stepo Raudnosio n 
Istorija gražios Katrukus' ” “
Istorija isztaiko Francuzu vainos 
Istorija gražios Mageleuos ., ,
Istorija septynių Mokytoju • “
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuižius 
Kaip igytie pinigus Ir turtą lr
Kas teisybe tai nemetas puikios apysakėlės 

isz lietusiu gyvenimo „
Kristijonas Duonelaitis „ „
Kas yra. o kas bus „ ,,
Krumpliu Jonas „ .,
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “
Lietuviszkas sziupinis **
Lietuvos Kankles „ t. 
Namelis pustelnyko “ *r
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo- 

ter-tems ,. „ oc.
NAUJ AC8IS LIETUVISZKAS SAPNINYKAS, 

surinktas isz daugel svetimtautis/ku sapnl- 
nvku ir su rėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— su ’ ’~
kokias senovės žmones vartojo _ 
moateites.—Geriausei iszguldo 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Proke.................................................................
Apdarytas... .............................................

Olitypa. apysaka isz laiko terpsawiszkos ka
res Indijon u Amerikos. 

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puikus nprnszyinHB tikru atsitikimu iszlai- 

ko lenkmečzio vainos 1863 m. 
P ai ingos Juze “ "
Petro Ariniuo rasz.tai ‘L " 
Puiki istorija ape Kantria Alana, kuri per 22__

tus wuikszcz.iodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kautrei iszkentejo

Rinaida Rimldin i “ ? “ ____
ROBINSONAS KRUZIUS, mof^liszka apysaka 

dėl jaunumenes.. •' 
Tahnuda«žydu “ 
Terp skats«tuu in garbia 
Mejelijo* ,, „•
2 ponas bei zipone 
Wįsuki abrozdelei in knygas 
Abruaas “Kražiu skerdynes

75c
75c
75c

15c. 
0.5c 
10c
75c 
50c 
25c 
25c
20c 
10c 
20c 

ft5c.
50c
65c

10c. 
15c.

11.00

seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c t-.-..nQ

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAIIS1S LIETCWISZKAS

SAPNINYKAS
Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 

svvetimtautiszku šapui nyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka 1 Sapninyka.
SU 31OAISZKIŲ ABR0ZELIU.

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

novės žmones wartojo dėl nuspėjimo?ateites.
Preke neapdaryto ... 50c. , 

‘ apdaryto ... 75c.

15c 
15c.
15c 
15c 
15c
20c 
40c 

25c.

15c
50c

75c
15c
10c
40c 
15c

15

10
40c
15c

15
5c

20c. 
imo

30c
i i 00 

20c.
10c 
15c 
10c 
30c 

. 20c
50c 

i 10
20c
15c

15c.
10c.
10c.

12.00
5c 

20c.
75c
5c.

apraszymu planetų ir pa‘lapczlu 
owes žmones vartojo dėl nuspeji- 

viaokius
50c 

, 75c
25c 
10c
40i 
20c 
10c 

me-
20c 

“ 11.50

251 
JOc 

20.;. 
20c.
25c 

5c 
------ .------ perstato kaip 

nttllcoiiai pjovė lietuvius prie bažnv- 
cAsa Kražių mėtuose 1893. Ganelinai di
(Mm. . Preke 50c

O su pr’siuutimu ,, 60c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigalksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puota priesz. |y ant kėlu 3Ce

gerai eitu, apsigursik. “Lietuve- 
F”.

RIPA-N-S

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

PIRMA LIETUVVISZKA
HAŽNYUZIA ARKANSE.
Geriause vieta dėl fermeriu yra pavietas Prai- 

rie, tvalsteje Arkanso. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno lietuviszkas kuni
gas J. Balcevlczlus ir pastate lietuwiszka l>a- 
žnytelia, kurios ir paveiksle cze paduodame. Ta 
vieta kur lietuviai apsigyveno praminė

“L I E T U W A”.
Wisl kurio norite pirktis geras fermas atsi<z»u 

kitę in redakcija “Lietuvos” 954—33'd St.. Uhl- 
cagn, III., arba rassykit pas Juoze llutau. Bok 
82. Hazču. Ark., arba in kompanija

. Union Land Co.,
163 Washington St., Chicago, III.

— NAUJAS —
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

. Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

c*a*ave* 
-^8. Chicago.

< Užlaikau šviežia 
\ *• J bawar*ka Alų. ge- 

f \ L- rtauiiai - t 
. Į Į<-*. Ir seniau 11 

«i*» A-
Y \ It'j rlelka», jfeTjrJ

Wyna. ;
ggįf , Likierius 

ir puikiausius Ciga- 
» ru*-

Ateik Broli pamatytis ir to viso pabandytų.
F. Majauskas. (15—12)

NAUJA LIETUVVISZKA

Grocerne ir Buczerne
( Felikso Majausko*

Užlaikė szwiežiausia mėsa, kava, arbata, mil
tus.cukru. sardinkas ir wiBus kitokius valgomus 
daiktus. Ta vorai szvieži ir czystai užlaikomi, o 
prekes pigesnes kaip visur.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYT1E!

8737 Commercial av., South Chicago.
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Kasparo Majausko, 
3357 Fisk St. CHICAGO.

Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia Degtini*. Vyną, Likierius ir kwe- 
penezius Cigarus, teipogi ir Blljarda dėl zpbovos.

Užpraszau visus lietu vius atsilankytie.
Kasp. Majauskas. (15—12).

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujimą puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antveseilu ir kitokiu reikalu nujima Futogra 

fijas kopuiktausei.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikavoja visuose suduose, 

iszpiklo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame visiems lietuvy nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph SL
Gi vedimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

AP TIEKA
— Geriause lietuwiszkai-leuki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 33l!^Laurel st., kuri užlai
ko geriausius gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kbsakaus- 
k*is raudasi Czetvvergais ir NedeJ 
lioms no 10 iki 12 adyn. widur* 
dienio ir daktarus W. Statkewi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareil alavinio gali p&szauktie in 
u plieka |»er telefoną kiekviena 
daktare, koky kaa nori ir kainoje 
valandoje.

Tekfww Yard 709

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

Adresavokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co„
356 W. I2th Street, CHICAGO, ILL.Saujas Liet.miszkas Kataliogas

Gražinusiu sidabro, aukso 
ir auksitu

Laikrodėliu
Lenciugeliu
Žiedu
Armonikų

ir daug kitu daik
tu bus prisiųstas 
dykai kožnam, kas 
prisius sawo adresa.

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

ir kitus daiktus:
Asz J, Karbauckas ir asz Frank Polianskaa dekawojame nuoszir- 

tižiai už laikrodėly, katra mums prisiuolėto, nes jis yra tikrai geriau
sio gatunko ir gerai laika rodo. Jis nieko neatboja, nei wandens, nei 
dulkiu, wis wienodai eina kaip indžinas.Praszome prisiustie nauja ka- 
talioga kogreieziausei, 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 ir spilkutia, katruos no tamistu apturėjau. Laikrodėlis di
delei dailus ir gerai laika rodo Ir didumo yra gero.—

M. J. bitnijonaitis, box 031, Waterbury, Conn.
M. J. Dimijonaitis pirko taipogi maszinukia dėl drukavojimo gro- 

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

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

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

Jeigu nori žinotie daugiau adresu ir padekawoniu no musu koštu 
meriu isz cielos Amerikos, prisiusk sawo adresa, o prisiusime ciela 
Iniszkasu gromatomis. Tai galėsi persitikrintie ape teisingumu musu 
biznio ir geruma musu taworo.— Adresawokite teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
356 W. 12TH ST. „

CHICAGO, - - - ILLINOIS.

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

— ir----- -
uždėjau bunka dėl uikavoilmo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no |5 ir augszczian Ir 
moku už juos procente.

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

lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 
savožmogu. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
ant gerlaustju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Bėdina ir isz Berlino in Chicaga. 

Isziuntimas pinigu indėną kraju.
UWAGA:

Rublis.................. ..............534
Guldenas............ ............. 39f
Marka. • ............. 24į

Juliau Fiotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

Puikiausias Salimas
irisam mieste Shenandoah

— piUi —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampai E. Centre & Bowers str.
Viskas yra czysta, gėry m n i visokį pirmos kta- 

■08, o žmones isz dus žios prietrliszki. Rodyjame 
visiems lieto*nmi, turintiem* valandėta Ibiko 
ateitankytie pas *awo brolus lietuwius, o bu siti* 
kograitausei priimti.Taipogi ir naujai pribunan 
tiems m Shenandoah velyjame nusiduoti* kaipo 
in gedausią Ir in tikra Itetuviszka užeiga

M. VVyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersel City, I. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di
delis salia dėl susirinkimu, milin
gu, balių ir weaeliju; turi daugy- 
bia ruimu ant rodymo dėl 
lietuviuku famtliju, rentas labai 
pigus- Rody jame wmmw eiliei

Kas užsiraszo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka ui ja du' 
dolieriu isz vvirszaus, gauna szy

SAPNINYKA DQWANU.
Pinigus galite siustie registravvotose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziant mažiau kaip wiena doliery, galite prisius- 
lie pacztinemis 2-centinemis arba 1-centine^pis markėmis.

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitokyjadresn:

H. OIszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL.

Ben. Hatowski,
W ZIEGARMISTRAS

— parduoda — lyb; į 
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, JV
ZIEGOR1US ir ])Į

> 4KULORIUS. JO
527 S. Ganai ir Judd uliezius, b J 

; CHICAGO, ILL. Į^jįįU 

Tajso visokiu> ziegorelu*, ziegonus ir kitokiu* 
aukrynius dajktus. zalatiimas ir sidabrinimas 
visokiu dajktu tabaj pigej, aukszynlus sydabryus ziego 
relių* iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugalusdaro ant 
orderio.

Ziegorelaczi9tyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
r Szlubinej žiedą j 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini

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

M?.X KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

40 Ganai Str.

142 Di Vision St.
New York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pini 
jusu prieteliai gauna in T “ 
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:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam. 

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

pigiausia prese, siuncziame pinigus,kuriuo^ 
15 dienu. Musu tam toroje gante susiszne-

hVVAH AuksiUs tikru 14 DIKAI!k*r •uk,‘u L**- 
▼^30/^1 laoics krodelis Ir len-

r/sdj** ctstt ciugelis bus prisiųsta kiek- 
Vienam ant pamatimo ir isz- 
examlnawojimo kasiszklrps 
ir prisius szita apgartinima, 
su »avu pilnu vardu ir adre- 

Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, aukai- 
tss tikru 14 karatu aukxu.su 
Tikrais AmenkoniszkHts vL 

B81 [gstfyigolk va dūriais, gvarantuota, ant 2U 
metu ir Iszrodo ka’p Tikro 

F>WAukso kakaszsuoja H0. Ap- 
WmWBSrlBŽ{Įw žiūrėk jy ntiejas ant ezpreso 

S\wid<7 lr J*dKu mislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk *7,50 ir1 katztus ei presu Ir 1a ik rodė

IJr lis tavo, jeigu ne tinka, tai 
S”1*' nemokėk nieko. Gražus auk-

sita I •miugelv, k ikitose krautuvėse mokėtum 
13. gausi prie jo.sž dyka.

MUSU DOVANOS.
DYKAI *•“•* M*,B $7.50 verta laikrodėly Ir tan
ui BH1 ciugely, jeigu pirkai arba parduosi SZE- 
SZIS tokiu*. Raižyk azendien, nes ta preke yra 
tik ant 601 lenui.

ROYAL MF’G CO..
760 Unity Bldg, Chicngo, 111,

KASIN CLEVĖLANDA ATKELžUSIT 1 
PASOLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szalto ahius, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO W1SO PA BANDYTI K

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

Turiu puikinusia Karcaema isz visu Clerelaado 
lietuviu irdaugiause visokiu r^rymu užlaikau

DYK ATI Tlkras Ulkrodelis 
"1 *r UiclB^ellj.

1HDI PrislBsk aay apgarai- 
—. nAMjJ/Jy -r- n lma ,u **wo pilnu

Erųai^iiel Gross,
73 Mott St.,

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

JERSEY CITY, N. J.
... .užlaiko...

Didelias Krautuwias Gėrimu.
Impertavoti Vynai. Likieriai, Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausios kaip viaar. 

Parduoda tiktai ant **whoiesale”. Prabas siunezia už dyka. Jau no daugel metu veda prekystia 
su saliunykais; in tos krautuves perka gėrimus tik tai pirmos kliasos saiiunai. Teipogi tar ge
ra pažinty su daugybia lietuviu, su kuriais teislngiausei bizny weda ir per tai užpraszo, idant 
kiekvienas sahunykas pirktu gėrimus pas Rmanuel Grosi, o nesigraudys.

EmanuelGross yra taipgi kolektorium bravoro Shepiro IrSunaus, Ne v Yorke, kuris tai bra 
voras duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriama rekomendacija ' (10 g į

Geriausias Kėlias
dėl pusažieriu isz

Lietawos, Lenkijos, Rossijos'
ir atgal per nauja garlaiwinia linija

BALTIG LINE
Nsujl, gražus, plieniniai garlaivis! su visoms nsujausioms prietalsoms plaukia tarp

STETINO IR NEW YORKO.
Szics linijos garlaiviai plaukis i«z Sietino in marins nnujuomju kanalu, kurv Prusu valdžia 

Iszbudavojo kast tu li/7 milijonu marku. Sietinas yra Lietuviams arcziausiu įnirtu ir kasztuoja 
per Prusts Uk pusta, kalu Hamburgą arba .Brema Ssila ntfuja linija turi sawo ofisus SteUns. 
EydtkunuuM, Itajorine, Prustkave, litavę. Otttoschine. Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu
*■ A®«rika. ne- pribūvi* in Tilžta bus paimti per ežios pamos linijos agentus, ap 

žiūrėti tik tatai* ir pūdyti ant trūkio, be jokio k ta pa to. Ka> nori atitraukite *>wo gilinsimu, 
in Amerika, arba ka« aortte važ>uotta in Europa, pameglklta per szia nauja Baltis'’ limta, o ne- 
■igraudysit. Laivakortla* galite gauti* pigiau kaip ant kitu linijų pas

A Ol«z«wtki. 9M-33rd S*.: Petra OkomevskL *B6 Milvaukue Ava 
Fr. K. Bleszke, «JB XoU» SL;

arlm pus Genernlim n genia Bailia Linijos, Hansu Linijos elc.

Theo. Philipp,
126 Enst k inzie Strrei, • CHICAGO.

Wincentas Urbanskis,
Ikon t ra k torius ant g udaw< >j i ino Įįamu.

879 33«» ST., CHICAGO.

aukxu.su
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