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į Kates of advertising: ;
( 2 Ineta*, leotamn, one year...........(12.00 >
< n w r n balf year............... 7 00 ►
1 .1 W. «. 3 montta..........4 00 1
' » » •» .t 1 montb...........J.00 >
I - r ." one insertment. .1 00 * *
< 2 inchea. Z oolumns.one year............ (20 00 I
(-•••'•• - baifyear...............12 00 ►
< - - - •• 3 months............. 7 00 I
< - - - 1 montb............... 4 00 •
< ■ one insertment.. 2 00 I 
( 3 incbe*. 9 columns. one year........f30 00 *
< - ' ~ half year................ (ifi.oo •
J - - - - 3 montha............ Jį 00 ’
’ •• ~ •• 1 montb............... 6.00 >
' - - - *• one insertment....3.00 >

Payra e d ta for one year advertiaemėnt, * 
. halfcaah, balance afterO m«nths.

Paymments for all aavertisements leis ’ 
. than 1 year mušt be paid in adeance.

; Preke apgarsinimu: ■
< 2 coliai, 1 koinmna. 1 et meta......... (12 00 >
I - - - — „ pusią metu ..7.UU >
‘ ~ . eiwert/mete.4.00 ,
< - - meneay........... f.3i >
i • JT . . L « ~ w»ena .syky. I 00 i< 2 coliai, artoju m ne s pei meta ....... 120 00 ►
< - * • 1 usia metu.. 12 00 I
’ - - - ~ .. czweny metu.7,00 »

mėnesy.......... 4 00 1
' • H . •• *>en*ayky.. .2 00 ►
< 3 coliai. 2 kolumnos per meta.......... (30 00 I
< - e . pusią metu. 1A 00 >
' - - - — •• eraerty metu 7 00 I
J •• - - meneey..............6 00 >
' - •• - • wiena syky.,.3 00 I
’ . ®«tiny apgarsinima, puse pinigu > 
’ turi būtie užmokėta isz wirszaus, o ki- I 
' ta pute po 6 menesiu. »
i Ii Maus kitus apgarsinimus,paduotus i 
’ ant trumpesnio laiko kaip ant .netu,turi > 
I bt>n»- užmokėti wj«j pinigai Isz wir%raus. I
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Isz Užmarės
Francijos prezidentai 

atsisakė no prezi
dentystes.

Paryžius, 15 d. Sausio — Pre
zidentas Francijos, p. Casimir 
Perrieratsisake szendien no urėdo 
prezidentystes. . Priežasczią, jo 
atsisakymo buwo neperstojanti 
užpuldinėjimai socijalistu. ir ju 
neteisingi iszmislinejimai. C. Per- 
rier nesikesdamas tokiu begaliniu
ju zaunu, pats atsisakė no sawo i dalykus.

■ urėdo. Ant jo w i etos galbūt taps • 
iszrinktu dabar p. . Brison.

Isz Amerikos
Or- 

kuris 
Kim-

VVilniaus gubernatorius 
eis szalin.

Jeneral—gubernatorius 
ževskis, VVilniaua, 
buvo priežanezia Skerdyne*
žiuose, turi eit szalin no guberna
toryste*, o ant jo vietos bu* 
gubernatoriumi baronas? Medem. 
Naujasis caras išdavė prisakynia 
gubernatoriams Warszavoe>, Ki- 
jawo ir Wilniaua, idant neatstnti- 
netu no dinstu jokiu urednyku 
už tautišku* arba religiji*r.l:u*

Keikti 1 h u |u waiku in dar- 
• ba.

Miestelyje St. Charles, III., ne 
toli Chicagos, yra fabrik as iazHe-

visiem* vilties gero* ateiti ^pa
kėlime lietuviško vardo. O tai 
d h Imu musu naujas vargamistm 
sutaisė grafu,,chorą” bainyczioje, 
kurio puikus giedojimai saldina 
kiek wienn žmogaus širdy kada 
ineini in bažnyczia pasimelstie.

-A-------—--------------------------  
nariu,/) kitiems lietuviams rupi 
svaresni dalykai negu draugys
te, tai yra muštynes, pesztynes, 
ir prowos.

Wiens isz mus u lietuviu. T. K. 
atplesze gromata vieno uhgaro, 
nes visu darbinyku ateina groma- 
tos m fabriką, kureme jie dirba. 
Dabar ansai ungaras tašo ta lie
tuvy po sudus už tokius nieknie 
kius ir nežine ant ko toke prowa

Dideli sniegai Europoje. .... . . ,
t etp,kaip ir t raukėsi, tiktai dide- 

l)an<**za, kad pa*kiMinemis |-( ir gilus sniegui Ky-
dienomis buvo dideli sniegai rr tai kariai peri*zkadvja.
pusnys Anglijty, Szkocijoj ir jos Kaipo buvome praneszia pirmiau,

' aplinkiuose. Isz tos priežasties kad Kynai praszo Japonu susige-Į 
daugybe mažu laiveliu 
mario pražuvo drauge

» neirfis; geležinkeliai *•
sniegu uždumti net ant

po

rys.ja Ignotas Giedwilas — lie
tu wys. Teipogi apste! i uos 4 
aniuolus su trubomis,kurie stovves 
keturiuose kampuose kapiniu. 
Kada wisos tos figūros bus gata- 
wos, iszstatys jais bažnytinėje sa
lėje Chicagos žmonėms ant pama
tymo, o*po tam sbus «perwežtos 
in PLietuvviszkas Kolionijas’t Ar- 
kanso ir stos kožna ant sawo 
vietos.

Pirmu pirmiausiai tuojaus po 
VVelyku, g. kn. Balcewiczius 
ketina sutaisytie lietuwiszkas ka
pinius Arkanse, kad jef£u kuriam 
ir smerties atsitikus,nereiktu pra- 
szytis in svetimas. Žeme kapiniu 
bus iszkelta nekiek augszcziau ir 
bus apsėta gražiausiomis kwiet- 
komis.Tvora bus aptveęta krosy- 
tomis sztankietomis; vyduryje 
stove- gražus didelis
. .. U • .kryžius, o ant visu ket-u^ 
tiu kampu stovės po aniuola su 
trubaaut augsztu pastanicuteliu. 
Tokios kapines surengtie kaš
tuos mažiausiai kokiu- du szim 
tus dolieriu.

Kai į) tik kapines bus sureng
tos, tuojaus imsis prie, statymo 
bažnytėlės, liet szitip jau kaštuos 
daugiau. Nors jau sziokia loke 
pradže yra vvienok da daug rei-K 
kia. Užtai gi Broliai Mieli j»a- 
siskubykit paimtie likietus, ku-

jiroo visokiu geležiniu išdirbiu | Tei|>ogi dabar mokina giedotie 
(foundry), kureme dirba ir kele 'kantarus Ir kantarkas, kuriu isz 
tas lietuviu. Dabar tenai reika-1 wiso yra 16 ;nors iszpradžių sun- 
laujtt poru* fumiliju, kurio* turi ( kei eiiiM, liet. ,»er gera darpsztu- 
nors po |m)ra vai^u nemažesniu !ma ttunpkme laike pramoka. baigsi*. To paties lietuvio mote 
kaip 10 metu, idant tie vaikai gi-, Ne gamvlo, minėtas vargami- riszke susimušė su savo 

; lėtu dirbtio prie korsu,ten yra dar | stni užsiėmė kitu nauju ir visiems susiedia J. ir in antra diena tapo 
naudingu darbu, tai yra rengia užtai suaresztavota. Norėdami 
aigrajyiie teatru „Kraiiecziu” j\ iszw;ilnytie, turėjo sudėtie 
ir jau mokina aktorius tos žaisles, $150 kaucijos, tada tapo iszleista 

fabrikus norėtu, k a tikime*, kad netrukus prumoks iki pro w ai.
f’iiniliiH <n w:ii- ir gale- prr*tat \ tie ta puikia žai- Negana to, išgirsit ant uly- 

! slia inut^ti mieste. ežiu kasdien bara n tęs ir palicmo-
l ž toky jo nenuilst anty darbsz- nūs in pagelba szaukentes ir ne 

jtuma ir gera mums velyjiina,wi*i Ižine ka* cze toliau su tuom sto
sis.

Dėlto broliai mieli, gana mu
mis tu barniu ir‘ nesutikimu, 
me*kim tuos senus paproezius in 
*zaly 
ir pa* mumis prasideda 
meile ir sutaiką terp musu, 
visiem* išz szirdies velyju.

su guodone K . W.

ba* vaikams ir j u tėvam*. Pat eka !
KareKynu šn Japonais »•<•■•»- i"1""'- i-/“ 

i- ■ a. wo in tenai su pora valku ir da-Kare Kynu su Ja penais da 1 I
I yra nepabaigta ir traukuisi toliu ' Kir dirba, ale f 

gnutie da viena familija su vai
kais, nori kad ntvažiuotu tenai 
su • visku<»ni uilt gyvenyino. 
Paprastam dnrbinykui moku tenai 
|x> $1.25 aid dienos,o u Miknius po jlshenandoaho parapijonai išrvi*z 

i 75c. Potnm kaip vaikai pramok* 
!*tu darba, tai gauna dirbt no 
įsztuku ir tada uidirlm daugiau.
• «h*igu ka* isz lietuviu turi nor* 

tikusiu in darbi, 
drjsiai vnžiuotie, 

yra <a*\klo^ darbui labai net ;
in musu re kušini eina. Negaaurto, kad dnr- 

i* numušė p<» 10 pr. bet 
irbt pradėjo tiktai po 2 

ant nedėlios. Kitos kasyk- 
<lyb. nevia po 3 diena*.

aor^iia- rimmo su jais, o Japonai ui* ne
su žmo^Horej° gerytis, tai zendicn jau 
daiktais • ir Japonai nusprendė kreipti.*! 
12 pėdu prie susigerinimo .ir sztai ant. 

ftszki stulpai ta kękiu įszlvgu Japonai norėtu su 
Bledes (milingos. Kynais -usigeiytie :.Japonai reik a- , 

' Jauja idant Korea liktu nepri- 
j gulminga ne» prie K\nu nei piii* 
. l- ... Japonu, vienok idant butu ne sekau- 1

• kaipo |m> priežiūrai Ja|)onijo*; 
S,|WO ! toliau JiiĮMinija reikalauja, idant

• jei Kynai atiduotu nekurtais sa- 
| wo sala*; idant vi>i kyniszki 
sportai butu panaikyti

Port Arthur ir \Yai-llai-\Vai ne
būtu 
kais;

laik-

P<‘tri>hurgas laukia su 
trumu 'Naujo Meto, kureme jau 
nas caras apgarsys jieiana 
palitikos.

Laikraštis “\ViesUiik E" ' 
pejskij” drąsini krytikawoja pa- į 
litika mirusio caro, Alenksandro 
III, ir iszrodo ano neiszmintingus'

• pasielgimus.. — \Visi mena kad 
tokis straipsnis minėtame 
ra-ztyje tur»*jo pepeitie su pawe- 
lyjiihu naujojo caro, nes kitaip! 
cenzūra butu jo nepcrleidusi.

Cara* payvelyjo pardauinetie-; 
laikraszczius ant ulyczių, kurie

* Mo-kvoje studentai akademi
jos iszszvyilpe savo profesorių,ka
da tasai laike prelekcijos Įiradejo , 
girfie casn Aleksandra III.*

' Naujasis caras drąsiai vo- 
zineja su savo paezia po uly<zias

* miesto Petersburgo be jokios sar
gybės žandaru arba paslaptines 
palicijos. Gyventojai miesto di
deliai isz to džuiugiasi. Carus ke
tina "Uszauktie isz visos vieszpa- 
tystes prakilniausias asabas daly
kuose dasižinojimo no ju ape 
žmonių norus.

Motina caro ketina apsigy wen- 
tle \Varszavoje, palociuje Lazen- 
ku. •

Naujasis caras kada pntemyjo, 
kad aplikacijose aut af’uieriu, 
yra užklausymas, kokios religijos, 
vienu patraukimu plunksnos ta 
klausymu jszbrauke įr jiasake i 
dant to klausymo daugiau pana- 
sziuose dalykuose nesirastu. Vi
si dyvyjusi ape toky cąro 
siems prifaukuma.

vi

kerne p,J. Zemaicziui szirdingiuu- 
k»a arsiu Su gimdom* warde wi— 
su C M- Kufczynskab.

ant toliau perlais knisz 
idant visos drutvietes 

(fortecos), kurios randasi tarpu 
Koreos ir Kynu, butu pamokytos;

i idant .Japonija turėtu valia ap-i 
sprestie skaitliu ir iszduolie for
ma dvynams budavojime kaYisz- 

laivu; toliau Japonij i rvika- 
i iszmokejimo jiems milži
mus sumos kasztu, laike ka- | 
panesztu ir — padarymo

Teip tai rodžius, 
pcfdaug jau no Kynu reikalauja, 
ir galbūt Kynai jokiu budu to

pora vaiku 
gali te u m 
nes durims

- nedalioje utciszaukia i 
dakciju, o cze liūs vi<*nas žmogus ' hinykam 

į isz to paties fabriko.tui ti|»e viską 
t dasižinosite. Ale lun turetie nors 
du vaiku*, ne* l*e vaiku ^vi*ai

Ape darbus walstej Con 
neetieuto.

Unįpn City, Conn. darbai gele
žiniuose fabrikuose labai silpnai 
eina; pirmiau flirlslavo 10 niĮynu 
ant dienos, o dalrnr jau lik 8, o 
podraug ir mokes’y darbinykams 
sumaži ni., ka jau nekurio ir saliu- 
Dus perstojo lankyt e. Ale uži.ii 
dabar tivku~ie lietuviai turi dau
giau laiko užsiimiie naudinge- 

i sniais dalykais kaip sultiniui, tai itiijos. • ' 1 .
, . -J yra skaitymais kuvgu ir laikra-z-kad. Japonai H . J

Ttkipogl isz Shenandoali.
Pranešu, kad SbenandoahoX. .

Metais tegul 
nauja 

to

RoMja eina geryn.
Pagal naujai apdirbta progra

ma ministro finansų wisa gaspa- 
doryste Rosijos turi eit geriu. 
Dirbs daugybių nauju geležinke
liu Rusijoje ir jau dabar esanti 
geležinkeliai bus padydyti; bus 
paskirta premium ant visokiu 
iszdtrbiu Rosijos, iszsiuncziamu in 
užmarius; portuo^e Petersburgo 
bus uždėtos akezyžes ant visokiu 
inportuvotu daiktu.

Maskalka apwogta.
Isz Wilniaus danesza, kad pati 

r/askoliaus pulkaunyko, Petersono 
važiuodama isz Petersburgo tapo 
vagone apvogta. Apmarino ja 
koki Ii luferiai su chloroformu ir 
nunesze jei 75.000 rublius ir 
kleinotuS vertus $15.000 r.uL i J.

Inz’ Brooklyno;
Nekune lietuviai iszBrooklyno 

danesza in musu redakcija, kad
Ū d,»4 Iuiuos,-Hio-.. 

terys, kurios sawo pasielgimais 
gėdina visus lietuvius to miesto.

Sako vieila isz ju gyvena ant 
Dočkų, o kita netoli Brooklyno 
tilto ir esant, kaip katra kur isz ju 
pa*irodo,tai žmones liega žiuretie 
teip ka'ip ant kokio teatro, 
'l ie brooklyniecziai užprašo vi-' 
sus j u pažystamus, idant melstu 

ža,kurie prisilSjpo lietuvišku do- joms no Dievo apszvietinio Dva- 
liri iu ik w:iilri. l’ricž i*zcziato viso f ios sz. ir sako, jeigu jos nesiliaus 
blogumo (laugiausci buvo nemini- žmonėms insikiretie, tai toliau 
dagus pa*ilegima nekuriu mote- ketina išreikszlie ju vardus ir 
riti, isz kuriu, viena- stora nuima : pra vardins, 
redi jau Poltsviliejo ;yra tai geras 
P3*imokiiiiin.is dėl kitu tam pa- ;

. . , . APEnašiu dedeniu. . . . ..
Teipogi ant relių geležinkelio, Li6illWiSZkdS KOllOIlijdS AlKdllSO. 

ties peteze \Vm. Penu, netoli j

A

dejime randasi dnrbinykai musu 
miesto!

\Vienok isz lietusiu randasi ir 
tokiu, ka novriūzi ant tu wisu blo
gumu, o laike Kalcdnxypatingoje 
dalyje miesto, ^vadinamoje “Džr- 
rija” buwo terp musu broliu 
ikwalei muštynių, pesstyniū ir 
provru |mi skvriijeriua buwo neina 1

—o—
Isz emigracijos.

\Va.-hingtonas paduoda statis
tika emigracijos paskutinio me
nesio: Menesyje Gruodžio at
plaukė in Nev Yorka net 11.106 
emigrantai. Isz to skaitliaus su
gražino atgal in kraju net 166 
kaipo ubagus,ir 53 kaipo darbiny- 
kus sukontraktavotus. Deszimts 
tokiu daleido invaiiuotie in A- 
merikft po kaucija, o 3408 pasi
liko Nev Yorke dėl |>eržiurcji- 
mo.

Deltogi da syky paaiszkiname 
lietuviams, idant butu atsargus 
su invežimu in Amerika savo 
prieteliu. Pasakykit kožnam, kad 
važiuodamas ,iu Amerika turėta 
su savims nors 50 rubliu, ir 
kad nesakytu,! 
ba gaus; nes iszstntyniiuise emi- 
gracijiszkuose yra aiškiai paša- žiaus ir jau 8 metas kaip gyveno 
kyta: kad ubagu ir sukantrak- 
tuvotu darbinyku nevalia in A- 
merikn inleistie.— Jeigu žmogų* 
atvažiuoja jau senyvas, <> pinigu 
neturi, toky paskaito už ulmga 
ir gražina atgal. Jaigu atvažiuo
ja ir jaunas, o kad užklaustas ar 
turi durba, atsako kad jisai 
d arba gausias pas savo kokius 
ten pažystamus, o jaigu da ir 
gromata parodo, kad jam brolis 
ar pažystamas raszo jogei pas jy 
darba gaus; toky ins|»ektoiiui 
palaiko užjsukontraktavota dar- 
binvka ir teipgi gražina atgal.

Užtai pamykite ir praneszki-, 
te savo prieteliams, kuriuos nori
te partrauktie in Amerika, idant 
jie ant užklausymo žinotu kaip 
turi atsakytie.

------c------
Guodotinas kn. -J. Balcevi- 

czius didelei yra dėkingas tiems 
dienas ir mokesty sumažino.G.G Į kele ta esybia,kuris buvo gyrius, įbroliams, kurie nep»isigaiĮėjo pii 

sušaliu* ir visus save* newnl-; **’u^ie nors po doliery nnt garltes 
: dantis. Kada ape tai line paskli- i »•>' >™ ,icins- kurie l,irk"- 

Jai likietus ant iszgralyjimo far-
• kad lai m08 Lietuviazkose Kolionijose, 

kuri yra leidžiama aiit naudos
Į namie petezej Loat Creek No. 2. etatymo lietmviezkoe Imžnytcl-s 
Paeina jisai iaz “Lietuw<»” m. i tenai. Jau beweik puse tikietu 
Weiweriu. pan ieto Marijampo- )r“ i«P'rktu <r dator g. Jtn. Bai
les. red Suwollu; turi 27 metus ceniezius isz tu pinigu jau prade 
amiiaū:’ szendien guli ligonini- <>« renglie nekurios daigtus rci- 
lyje Ashlando irisai sanes newal-1 kalingus dėl bueianezios bainy- 
dantis ir toiado; pagal patyrimą j ežios. O tai ežioms dienoms isz- 
daktaru, nėra wiltiee kad iezgv-1 waiewo ant gynrenimo in Lietu 
tu. Nežine kae su juom atsitiko, 'viezkaa Koliouijaa Kazimieras 
neenieni szm>ka: tok kas tokie; Kringie isz Chicagotfir su savo 
jy eummzias padėjo ant relių, o | jauna paeziute, kuriam dabar g. 
kiti sako kad iaz girtumo pats no k»- J- Balcenicziua daire szimta 
kalno ant relių nusirito ir besi- dolieriu nuneitie ant ra-ku Jur- 
riedama. Į>er asztriue akmenie Į b’"0 Maceteicziauz, gaspadormus 
puls sau gabva susidaužė. Ir teip 9«w» farmos, kurie isz tu pinigu 
rodosi,kad szi paskutine yra prie . pasamdys žmonis dėl kirtimo a- 
žasezia jo nelmmez. | žuolu aut medegos statymo baž-

Shenandorio Zanawykas. . įnyczios; bažnyczia bus statyta isz
I ąžuolu ir plytų. Teipogi isz tu 

. Isz Brighton, Mass. P-"^ S™ f'™'
” nes prisiuntė kn. B. npstelevp

Guodotinas ‘‘Liet.’ IUdytojau 1 ~ je pidarvtie didt.|ia, pilna 
Girdėdami per laikraszczius' p„no jczugo, kuri Mo-

kaip tei kitu miestu itetuann n-1 ' didliame ,Įtoriuje naujos
szasi in "ieokius draugystes, tai-' nytele(i Lietuwiszko?e Koli(g 
gi ir mes Brightono lietuw,al nij.,#e. Stowyla bus padirbta isz 
mėginome uždetie norint wlen" medijo allt į,aweikslo stebuklin- 
draugybliH. Kada ant to mieno 1 .

k mifinrrn tni nridra- ’ 2°* wylos Pono Jezuso B1 Bilomišaukeme reitingą, tai prisira-)© j t

še in draugystia vos tik 16 š-| ve; turės 5 pėdas augszczio; da-

Miestelyje Naugatuck, Conn. 
darbai ėjo gerai iki pabaigai 
Gruodžio menesio; dirbo po 10 
adynu ant dienos. Prirsz pat Ka
le dus ►uttojo ant dvieju nedeliu. Shenandoah, trūkiui einant nakties 

b diena Sausio pradėjo wcl dirb laikeinžinieriusužtemyjo liegulin- 
tie, liet jau tik po 8 adynns ant ii žmogų. Susta|>de trūky ir pa-

Užgrimvo angliuose-
Miner*ville, Pu. 8 d. Gruodžio, do ir žmones pradėjo iaz visur 

mainos*- Glen Carbon užgnuvo eitieji) žiūrėtie, pažino, _ 
angiiai du darbinyku* Augusta Baltramiejus 15 ilczinskas, gyve-. 
Brinaity — lietuvy ir Chaa Diret 

-— vokiety. Po trijų puru ir 3 n- 
dynu itteme juos isz |k> griuvę 
si. \Vokiety atradoda gywu,bet a- 
liejotina arlia ilgiau gyvens, o lie 
tuvy jau rado negyvu. Diena 14 
szio menesio, jo kūnas tapo gru
žui, kntalikiszkai palaidotu. Sz.

_z. ... T atminties Augusiu* Bnnaitis pneis 50 rutilui, ir , . , ..
kad czioiui jin dar-J ’n"C9to rėdytos
. . .......i,.. .......

ant naudos tos bažnytėlės, o ko- 
grvieziau paimsite tuom greięziau ' 
bus galima darbu pradetie. Ne
pasigailėki! Brokai ant garbes 
Dievo ir ant pakėlimo lietuviš
ko vard<\ nes jeigu tenai stosis 

Į lietuu iszka bažnyczia, tai pastos 
ueužilgio ir.vjsa, lietuviszka para
pija, o tada žmogus pribuvias 
in tokia vieta ant gyvenimo, ne
sakys kad ji-ai ten randasi sve- 
timoje szalyje, bet sakys, knd^_ 

Įgyvena toje paezioje Lietuvoje 
antroje Tėvynėje savo.

Traukimas bus užgaveuiu ne
dėliojo.Dėlto p.asiskubykite, idant 
butu galima suspetie ant nutar
to laiko. Prisiusk Broli doliery 
ant tikieto, o mažu busi tokiu - - 
laimingu, kad už jy iszgrajysj 1 
40 akru dęrlingo . lauko Lietu
viškose Kolionijose., ' Pinigus 
siuskite ant ranku kn. J. Balce- 
vieziaus, 3216 L iurel str. Chi- . 
cago, UI. arba ant ranku A. 
Olszevskio, 954 33rd str.

Suvolku, t u r»jo 26 metus am-

Amerikoje.
Užprnszo visus geniui.*. ir pa

žystamus isztartie^už jo duszia: 
“Amžina utsilsy...........**

Isz Shciiandoali, Pa,
Guodotinas ,,Lietuvos” Re

daktoriau!
Meldžiame pntalpytie in laik- 

raszty ,,Lietuva” szia linksmu 
žinutia isz musu miesto:

Galbūt mumis Dievas prisiuntė 
toky puiku žmogų už vargami- 
81 ra, tai yra p. Joną Žemaity, 
kuris su savo darbštumu ir 
gerais užmanymais pradžiugino 
m asu visa miestą ir pridavė

IN SKAITYTOJUS.
Tiems skaitytojnms, kuriu lai

kas jau yni isz>i<>tiigias ir po 
Nauju Metu nealnaujino sawo 
prenumeratos, szy numery siun- 
< zinme paskutiriy.Šupraskiie Bro
liai jogei ir niuyiiis kasztuoja ir 
uždyka'siuslie laikraszty negali 
me.O tiems kurie jųu užsimokėjo 
siuneziame szirdingiausia aržiu ir 
kaip tik pabaigsime.,S.ųmu*’ kny
geliu drukuotie, kožnam užsimo
kėjusiam prisiusime. Redyste.

NEMAIŠO SĄWO ŽODŽIO.
Sudžia: — Kiek Tamista turi 

metu?
Apskukstojt':— Trisdeszimts.
Sldžia.—Jau trisdešimt metu 

bus atgal, kaip syky buvai klau
sta, o irtada sakeisi trisdešim
ties metu.

Apskųs:—Matot, pons sudžiat 
isz lietuke žmona, kad vvienH sy
ky šaky ežia teip, o antra kitaip, 
tsz niekad nemainau sauo žodžio.

|-^r° Užsimokekit už “Lietu
va”, nes tiem.kuriu laikas prenu- 
neratos yra iszsibaigias szyfcnu- 
mery siuneziame paskutiny!
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Illinojaus Lietuviams.
Dideliai . mes, Pennsylvanijos 

Lietuviai, džiaugiamės, kad ju«, 
š. Broliai, Chicagoj teip sparcziai 

ruosziates: kad in draugystias ri- 
szates, politikiszkus Kliubus tve
riate, seniai juk jau mums buvo 
laikas savin amerikiszkoje pali- 
tikoje pasirodytie. Bet ka bedary
siu!, ka betversime, turėkime, 
vyrai, visados ant niisliu vieny
bių ir atniykime, jog be vienybes 

, ir be meiles, nieko neinveiksime.
Riszkimesir jungkimesin drau- 

- gystias. nes žmogus neprigulin- 
tys prie jokios draugystes, czion 
Amerika už nieką, už dulkia le- 
keneziaja skaitosi ir .galime jy 
prie stovinczio viduj’ lauku, nu
augusio medžio prilygytie,o drau- 

* gyste yra tai puikus pasipuoszias 
gojus, yra tai sodas išdundantys 
vaisau. •

Bet kur kas da puikinus, gra
žinus ir tv ircziaus iszrodo, kada 
visi gojai ir sodnai ir daržai ir 
darželiai, prigulintiejie prie vie
nos gasp'adorystes, viena gražia, 
tvirt i tvora apsitveria; 
ir iiaudinginus yra,

t kada jums pasis»-ke4 pakrikusiu?* 
Chicagos politiszkus kliubus su-Į 
vestie in krūva. O kaip jums! 
iszrodytu, kada visa Amerikisz- 
ka Lietuva susitelktu teip in, 

j viena būry?
Tūlas czion guli užklau^tie, Į 

kaip ir ant kokiu išlygų drau
gystes riszasi su tuomi susivie
nijimu?

Yra teip. Turime mes lieta- 
viszkas draugystias, duokim sau, 
Brooklinfe, yBhenandorije, Ply- 
moutbe, Mount-Carmuo

!sw, Chicagoje, visos jos turi sa- 
vxi yvairius mierius, sivo k<m 
.stitucijas, visos savaip rėdosi. 
\Vienos isz ju yra kareiviszkos 
ir daugiaus svietiszkos, kitos 
dauginus bažnytines. \Vienos te* 
bjaus, kitos menkiau* savo apsir
gusius draugus szel'pia. M’ienos 
dauginus, kilos luenki^us už sa
vo draugus posmerlinias moka. 
Yįvairios yra draugys es, bet 
mieria pamatinis beveik wisu 
mus draugyszcsiu yra vienoks: 
1) kad gell»et draugus jiems su- 
sirgus 2) kad suszelpt nors sziek 
tiek pinigiszkai mirusio draugo i 
paežiu ir jo siratas vaikus.

Susivienijimas nesikisza in 
draugyszcziu konstitucijas, bile 
tik nėra prieszingos tikeijmui, gal 
draugyste prie susivienijimo ra
šytis ir priguletie. Ir paskui, 
kas link pirmo punkto, kad 
g e 1 be t draugus lig o

o kas
rus
i r v

gražinus 
kada v; i sos 

draugystes, prigulinczios prie 
vienos kokios norint tautos, susi- 
riszibin viena ryszy, susilieja in 
viena. susi vienijimą. Bet atmyki- 
kite vėl visados ir tai, jog tau
tišku susiu ienijimu negali būtie 
nei dvieju nei trju, nei keturiu: 

/ teip kaip yra liktai vienas Die 
vas : teip kaip yra tiktai viena 
tauta, viena musu Lietuviškoji 
tauta, teip ir tautiszKa vienybe 

’ ir taųtiszkas ' susivienijimas gali 
būtie tiktai vienas. Telkimosi 
visi i n draugystias ir kuopas, 
paskui tas draugystes ir kuopus 
riszkimia in viena ryszy, ’ teip 
kaip padare neseniai Screntono 
Lietuviai, su'įjungdami in. viena 
didelia Susivienijimo kuopa; 
teip ; kaip jus neseniai su politi- 
kiszkais kiteliais Įiadarete,. bet 
pagalios visi, kaip mažesnias, 
teip ; ir didesnius draugystes ir 
kuopas, jungkime in viena di
dely “Susivienijimą Lie
tuviu Amerikoje”. Ne 
misi M czion į er szy laiszkeli asz 
jus maldaut ir praszyt. Broliai 
Chicagos ir viso Illinojaus, kad 
neatbūtinai prie Susivienijimo 
Liet. Amerikoje raszytumeiesi. 
Sziuksztu ne. Pažeminimas tai 
butu didelis dėl Susivienijimo 
ir visu Lietuviu, kad juos 
prie vienytas, kaip kokius mažus 
vaikus reiktu viliotie, bet, pri
gulėdamas prie virszinyku aug- 
szcziaus minėto Susivienijimo, 
skaitau sau cziou už priderystia 
tiktai pranesztie jumis, kaip bu
tu gerai ir naudinga, kad mes 
visi Amerikos Lietuviai in vie
na krūva susitelktume ir vie
nu susivienijimo rysziu susirisz- 
tume? Jus jau, tikiuosi, isz da-t

jociu uekteusytie, kurie tau to-j tie pesztukus už duriu, o in vieta5 
kius purvus siunezia, nes |>ertpi sumuštojo pecziaus nauja, pasta- 
ne tiktai ka savo biedna ,.Saule- 
palaikia” ,sujuodinni; liet ir vigą 

įNivo bizny tuomi gadini, 'tu 
brolyti Muhanojuj turi daug'niu 
tokiu jočiu, negu me- šendien i 
(’hii-agoje, tavo jočiai deszimts 
sykiu daugiau niumi» ape ta vieš 
priraszo, negu musu jočiai tau 

/upe mus. Wienok, kaip jau aug-
I, szcziuu minėjome—mes teip greit 
’Įjočiu nepaklausome ir in „Lie 

tuva” teip kaip.tu in “Saulio” 
lieta įpiname, nes toki dalykai 
mumis jokios naudos neatnesza. 
Žinoma, tokius dalykus užlaikome 
5’iugioje vietoje, o kaip tu parei
kalauji, tai szy-ta ir sunaudojame.

.Užtaigi mielas Iteczkauskeli, 
da syky tau primemime, idant 
būtum nekiek 'iszmintiiigeoniu ir 
pažytum jočius po uždanga szni- 
puku, o kada juos pažysi, tai į 
“Lietuva” niekad nemirs— < 
kartais da ir „Saule” galės nekiek 
gyvuotie. Bet pakol tu brolyti 
busi boba ir nepažysi jočiu, tai 
tavo ,,Saulepalaikes“ gyvastis 
labai i.l>ejotina yra.

tik jom kas r'Susivienijimo kon
stitucija iszaiszkitiN. tuojau* prie 
Su<ivienijimo Lietuviu raszo^i, 
nea už dyka tada no Susi vieni 
jimo vyriausyla's gauna <haite 
ry. *o szeip už chattery reikia 
30 ir d iuginu- doreliu mokėti**. 
Pasigirsiu, pea šiuos du paskuti | r • 

' niu* menesius net irimi draugi s- ■ 
tem iszd iveme charteriu*: wie j 
nni in \Vilkes-Barre. kitai 
Pitt-burga. olrecziai in Phila-I 
delph'ja, o iH?|M»ilgam tikiniesi, : 
jog da dviem iszduosime. • į 

Iszpilduis savo priderystia, pra Į 
nešiąs jums ape Susimienijima 
Lietuviu ir nors trumpai is-.aisz 
kinius jo nauda, at^isveikidamns 
dartes, su jumis, visai nepra- 
szaii ir nemalduoju, kaip sakiau, 
kad jus prie Susivienijimo pri
gulėtume!, kad prigulėdami kaip 
ir gObia, mylisi* kokia mums 
darytumėt, Suvis ne.... Ne 
įsūnis tik jums bus g ari m*, kada 
pažinia areziaus vienybes nauda 
prisiraižysite prie a b e I n o 
visu Lietuviu A m e- 
r i k o s S u s i v i e n i j i m o I 
'ir j., puiku auksini ženkleli už.i- yr» <<»»•-
desite ant sivo krūtiniu. Paimi jau žmogus per ta Bjcz-
tysite, szirdis tuoj ms jy pajus ir kauska, kuria priima tokias ne- 

> no tokiu 
smarglotu valkatų, Jnciuku. 
po pseudonimu “^znipuko” ir 

įtalpina in savo ta autkojy-“Siu- 
Į lia”. — Juk mes desziints sykiu 
j daugiau turime visokiu dane 
szimu ant tokio Baczkauskapa- 
laikio— ir kodėl tiek turėjome su
pt atimo, jogei tai nepritinku to
ki dalykai in laikraszty 
talpytie. O jam, a bile koks 
snarglotas ka pazaunyjo. tai ji
sai ir kvarksi lyg varna. Ale 
ka jis žmogus padarys, kad i n jy 
niekas geresnis neraszo, tiktai wis 
daugiausei toki “trumpai” — 
valkatos svieto, tai žmogus nors 
tokioms žinioms užsiganėdina, 
nes geresniu neturi isz kur gau- 
tie.

Patalpinai numeryje 51 to sa
vu aulkojo melagystias tokio 
snargloto maskoliszko pakolczi- 
ko,— nutylėjome; patnislyjome, 
kad gyrtas buvai ir tikėjome, 
kad kaip išsi
pagiriosi, tai nors kiek susipras! 
ka darai. Tuom tarpu žiūrime a- 
teinaneziame numeryje 52 da la- 
bjau suk vai lai. N:i ir kn tada 
buvo darylio su tavo kvailybių? 
turėjome teip pasielgtie kaip su 
kvailu. Juk jau mumis seniai 
žmones isz Mahanojnus dnnesza, 
kad tuviu,kasdien akolinykai pra
deda knsytie, vienok tylejomes 
nenorėjome tau biznio gndytie, 
o kaip tu brolyti toksai kvailus; 
kad tau bile snarglys pavebliojo 
ka iszmislinias ir tu tuojau* kita 
imi dergtie, tai kam mes tu- 
rilumr sleptie ka žmones ape 
tavęs szniaka —ka? M itai kad 
tavo susiedui nei kasztu nepasi
gailėjo ant savo fotografijų, kaip 
tik jiems davėme žody, k id da
bar ka norėsit ant Baczkau^ko 
patai pysime, tai tuojau* ir pri
siuntė du abrazehus isz tavo gv- 
veninio. Ir pasakyk, delko mes 
juos neturėjome patai pylie, jeigu 
tu, lyg 'amdj^is šuva, loji ant 
mus jau per 3 nedelias 
bjaurias 
mums 
tavęs 
Ugi ir 
nesupranta žmones ka tu raszai 
No.2 sąvo “Saulepalaikes”.—Jau 
matytie, kad tau tie pinigai yra 
labai reikalingi,jeigu atvyra i szau 
kiesi, idant žmones tik per tave 
siustu juos in Europa. — Jau tai! 
tie, kurie ape tavo skolas dane- 
sze, tai teipgi isz pirszto neisz- 
lauže (kaip tu sakiai), o kaip 
dabar visi lie tavo geszefiai ant 
virszaua iszeina, tai nekenti ir 
purtiniesi. Paskui rugoji už tai 
ant Olszevskio, o užmirszti, kad 
pate lyg taksukas pirmiau pradė
jai Olszevskiui rigstic in akis.
Ir kas tada kaltas, ar Olszevskis, į 
ar Baezkauskas?

Pagal musu nuomonių, tai gal
būt tu ir nekaltas esi, tiktai tas 
nevidonas Jocpalaikis tave suar- 
zino.Deltogi jau esi ne vaikas, esi 
jau pabuvias žmogus, užtai vež
iotu tau turetie nors kiekdHugiai 
supratimo už msža vaiku ir tokia

Priežodis sako, kad žydas mu- 
' -z>« 5r žydus tekia, nurodydamas, 
į buk tai jy kas kitas musza.— 

Teip t.ii yra ir -n tuom inu^u 
durna vot u Iteezkausku. — Pats, 

in laksuk.is, . pradeda kitam 
szuniui iii kulnis kabutis, o kaip 
anas atsišiepia, tai jis tada: aj 
ja ja rtj! aj ja ja aj! rėkia n uba
gus visa gerklia.

Pegul dabar būna liudiiiykais 
tie patys žmones, kurie skaito 
tuos abudu laikruszezius “Saulia” 
ir “Lietuva” ir tiegul jie pasa
ko, Kas tame yra kaltesnis, nr 
Biczkauskas ar Olszevskis? —* 
Jie skaito wieua ir kita isz tu 
bruraszcziu, ir tegul dabar paša 
ko kas pirmiau pmdeda talpy- 

i tie tokias kvailylnus, ar 
Baczkauakas? Pasakykite

i Broliui mieli, ar yra

ne
Jus

tuojau* visai kitaip pradės lak- tikusias rnehigystinp
Įsetie dėl meiles Tėvynės!!.

Su didžiausia guodone
i Kn. Jonas Žilinskas Susi w. prez.

Žinios visokios
t Sziose dienose, Petersburge, 

in presava d< partinei!ta tapo 
poduota net 80 praszymu (pro«- 
bu) ape pavelyjimu iszleidimo 
nauju laikraszrziu.

t Buffalo susiorganizavojo 
vaikai, kurie pardavinėja įnik 
raszczius ant ulycziu tai yra pa
dare savo susivienyjima. Kas jau 
szy laika nesiorganizavoja.........

t Lietuvoj szia žiema priviso 
daugybe vilku, kurie pradėjo 
drąsiai ateitie in kaimus ir pasi- 
gautie sau kiaulaitia arba sziniu- 
ka. Nekuriose vietose daro me 
džioklias ant hęstiju.

t Laikraštis “Poloniu” isz 
Baltini ore s raszo, ‘kad tenyksz- 
eziat kriaueziai savo straika isž* 
grajyjo ir kad no 15 szio mene
sio pradesiant dirbtie po 10 a- 
dynu ant dienos.

t Brooklyne užstojo milžinisz-. 
kas straikas tarp darbinyku 
Street kariu. Sustraiksvo ape 
7000 darbinyku isz priežasties 
sumažinimo mokesties. Bet sako 
jau vėla pradeda atgal gryžtie 
prie darbo.

t Isz Hazletono.Pa. skaitytoja’ 
skundžiasi kad nekokį žydberniai 
pradėjo jiems luikraszi’zius vog- 
tie. Papilnevokit tokiušr.ikalius, 
o kaip sugausite, tai jau jie 
atsi uores ant visada vogtie. 
Sūdąs teip lygiai, koroja už va- 
gima laikrhszcziu kaip ir už 
vagiliui pinigu.

t Isz Cinclnnati, O. lietuviai 
I teip raszo: „Gu<xlotiiias „Lie- F 1tuvos” Rėdytojau! Praneszkite 

pas tiems vi denis lietuviams, kurie 
duokim nepriguli in „Susivienyjima L

* .” idant jie prasilenktu musu 
miesto lietuviu, nes tokius bro- ' 
liūs mes labai šaltai priimame.”

t Alus ketina būt brangesniu. 
\Vashingtone,pasiuntinys isz Mis- 
sissippi davė ineszima idant už 
alų butu akezyže mokama po $2 
užbaczka; iksziolei mokama tik
tai po$l. Jeigu tas ' inneszi- 
ma taps pritintu, alus, beabejo- 
nes, pabrangs.

t Kaip nr. 1 “Lietuvos” buwo

link antrojo, kad m i- 
suszelpt paežiu 

a i k u s, tai jaigu drau 
priguli prie Susivienijimo,

Susivienijimas jei pagelbi, nes 
tada visi Susi vienijimo sanaria i 
sumeta po pora centu dėl kiek 
vieno tai nieks, o isz tu centu 
sžTrntai dolieriu susimeta ir jai
gu tik Susivienijimas pasididins, 
tai padarysim, kad pošmertines 
bus koki keturi, penki szimtai, 
o tada užteks ir ant pagrabo ir 
ant visko. Reikia czion teinjaus 
primytie, kid Susivienijimas to
kia posmertinia, turėdamas vi 
sados kasoje pinigu, tuojaus iš
moka, o paskui jau no sąnariu 
už numirusy skalikus renka.

Tame tai yra ir turi būtie di 
džiausiąs ryszys draugyszcziu su 
Susivienijimu: draugystes szel- 
pia ir rūpinasi ape savo sąnarius, 
kad jie yra gyvais, o Susivie 
nijimas, kada numirszta, naszlei 
ir si ra toms posmertinia isz mok a. i

Yla labai naudinga prigulet ' 
prie Susivienijimo jau ir dėl to, Į 
kad prigulint lengvu yra pereit ' 
isz vienos draugystes in kita. 
Prigulės, padekim, kokia norint 
jusChicagos draugyste prie Su 
si vienijimo ir atvažiuos jos drau 
gas, neliakias ten darbo, 
mus in Pemisi!vanija, 
sau in Shamokiu’a, — prie kokios K-A. 
nor draugystes, prie tos gali ra- 
szytis, nes visos prie Susivieni
jimo priguli, jokios inžengos, 
jokio insiraszimo jau tada numo- 
ka — kaip senas kareivis 
in glitą.

Berods, jeigu tik mes 
tvirtai in viena Susivienijimą su- 
siriszime, tada politiszkai ir tau- 
tiszkai labai pakiltume, tada jau ' 
galėtume ne viena ir prakilnuft*4^1^7^1’ darbai Harshoine, 
j i .i*i x* m » • Ind. lerr. labai gerai eina, tas y-darba atliktie. Tokius klausymus,L uigybe D,rb;igen,i eillll< l(et 
kaip klausymą ape lietu viszkas įr darbinyku yra ik valei ir nauju 
mokslainias ir lietuviszkas seseris darbinyku suvis nepriima. Už- 
jau nekas kitas, kaip tik Lietu- tai prasergsiime lietuvius, idant 
wiu Susivienijimas iszrištu.

Teisybe, rūpinasi Susivieniji
mas ir dabartės ape broliu ap- 
szvietima^ išleidžia, kaip gali, 
knygutias ir siunezia sąnariams 
už dykai Bet tegul tik pasidi
dins, uždės Susivienijimas savo 
organu ir tada kiekvienas »ana 
rys gaus uždyka Laikraszty, teip 
kaip kitu tautu Susivienijimuose 
yra, teip ir mes padarysime.

Ar da ne aiszkios Susivieniji
mo naudos?!

Pradeda jau teisybe Lietu
viai vienybes naudas po trupu-

stoja

visi

tokias 
melagyst ias? I Kamgi 

.tada slėpt te ka ape 
žmones szneka — ka? 

dabar,ar tu mistini kad

nevažiuotumėte ir sau kasztu 
darytumėte.

ne-

BALIUS SHENAD0RIECZ1U!
Panedelyje, 21 dienu Sausio, 

1895, Shenaudoah’o jaunumene 
iškels didely balių ant naudos 
lietuviškos bažnyczios. Ant tos 
dienos yra užpraszomi visi lietu
viai ir lietuvaites koskaillin- 
giaųsei atsilankytie, nes nduda isz 
baliaus eina ne ant ko kito, tiktai 
ant lietuviszkos bažnyczios mu
su. Baliaus Komitetas. .

Kas nori gautie šviežios ir pi
gios mėsos, tegul dina pas Joku- 

cziuka suprast ie, ypatingai d ra u- ba Dalius, po ur. 203 E. Centre 
gystes naujei tvereneziosi, jei1 st. Shenandoah. Pa. (19—5)

lytie.

— Kas norite gaubte 
voku t a savo provose, 
szaukite pas Alberta 

i rūmas 419 Chamber of

geru nd- 
tai atsi- 
\V. May, 
Commer-

ce Building, ant kertes \Vash- 
ington ir La Šalie st«., o gausite 
tenai geriausia rodą, nes turi ge
ra lietuvy p. M. Kelpša, kuris 
jus galės išklau^ynetie lietuvisz- 
kame liežiuvyje.

— Nedelioje 20' Sausio Ima 
adyna po pietų bažnytinėje salė
je Dr-te “Sz. Jurgio R. M. lai- 
kis savo mitinga ant kurio už- 
p raszo visus sąnarius priTiutie, 
nes bus rinkimas naujo prateko
te wo Sekretorius.

K. Kovarskis, prez.
— Nedeloje, 20 Sausio, tuojaus 

po sumai, bažnytinėje sale, 
“ ■ Wit:«uto”, 

i menesiny mitinga, 
ant kurio yra užpraszomi pribu- 
tię. visi sąnariui tos Draugys-" 
tęs, o kiekvienas apturės Kon
stitucija, nes jau iszejo ifez po 
spaudos. Tepogi yra užpraszoma 
ir tie broliui kurie norėtu prisirn- 

iszytfe, tegul pasiskubina pakol da 
inženga yra P'g’-

• Ą.Žemaitis, sekr.
—Nedelioje,saliune lietuviszko 

LIETUVA” žydo, Bobinsko, po nr. 556 S. Jef- 
ferson st. burkyperis užmusze 
viena kriaueziu, nekoky Henry 
Buckleman — vokiety, kuris sa
ko nenorėjas užmoketie už bonka 

■ arielkos, kuria liepe sau duotie, o 
i kiti sako, kad tas vokietis pate 
prisileido isz baczkos sau arielkos 
norėdamas pavogtie. Policija a- 
resztavojo ta barkipory ir paty 
Bobinska, ule kada koroneris isz- 
tyrinejo užmusztajy. pripažino 
kad nebuvo užmusztu, tiktai isz 
persigerimo pats numirė, aresz- 
tavotiejie tapo iszvalnytais.

1 į ‘ Gvardijos D. L. 
° laikys savo

^Vietinės žinios.
Užshnokekit už

— Chicagoje 'smagus szaltis I 
tveria jau no keliu nedeliu.

— Pereitomis dienomis buvo 
pora lietuwiszku veseliju. ,

—Jeigu norite sawopiniguspad- 
vejotie tai pirkites sau lota arti 
lietuviszkos bažnyczios, o kasmet 
jie eis brangyn. Skaitykit apgarsi* 
nima ant 4-to puslapio.

— Sako, kad Dr tęs “D. L. £. 
Gedemino” bus puikiausias ba
lius Chicagoje isz visu kitu ba
lių; busiant ant baliaus visi pra
kilniausi lietuviai Chicagos. r

— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 
wynea” galite dabar gaulie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., Už 
pnezta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrozus, tam kasztu 
paczto nerokujame.

— \Vakarp Nauju Metu užmu
sze streetkariai furmona fabriko 
geležiniu tyliu kuris stovėjo 
ant perles 5'h av. ir 40th 
Tame fabrike dirba ir lie 
daugumas.

— Paskutinėmis dienomis 
vai niuo* daugy bia darbi nyku 
Stock-Yardu no darbo; matyt 
kad ir ten darbai inažinasi. Isz 
tos priežasties daugyl>e lietuviu 
iszvižiuoja in Lietuva

— Jeigu nori turetie savo na
muose gražu tautiszka abroza, 
tai pirk Abroza “Kražių Skerdy
nes” dab ar naujei iszduota. Preke 
50c.pas A. Ossovski, 337 Noble 
st.,Chicago, III. (3-2)

—Ant p ird.iwimo labili pi-
Buczerne geroje vietoje 

netoli lietuvisz- 
ir. lenkiszkos bažnyczios.

VIU

at- 
iez

gi ai 
tarp lietuviu, 
k os
Norinti pirktie, tegul atsiszauke 
i n rgdystia “Lietuvos”-

— Labai pigiai ant pardavi
mo visi saliuniszki mebliai (fix- 
tures); teipogi ant parendavoji- 
mo puikus sztoras ftnl saliuno, 
grosernes arba kitokio biznio; 
geroje vietoje. Atsiszaukite in 
waldytojy Andr. O’klain, 3355 
Laurel st. (19—1) ji

— Kunigus Barzynskas, bai
lišku. AV. Barzynsko isz Noble 
st., kuris buvo probaszcziūmi pa- 
rupijos sz Ventos Jadvigos, tapo 
per savo p A ra pi jo nūs iszvytas isz 
bažnyczios ir dabar stovi sargy
be ant duriu bažnyczios ir visai 
kunigo nedaleidžia prie bažny
czios. Už ka tai, mes nežinoinę.

— Pereita panedelio vakaru,
j saliu ne Juozapo Dz i ai tvos, pora 
gerai žinomu vaikinu, kada jau 
bisky apsigėrę, susi niovė terp sa
vęs ir ant galo isz tikrųjų susi- 
pesze; liesi vadžiodami už plau
ku po saliuna, nugriovė ir i.n 
szmotus sumušė gerutely pecziu. 
Dzialtva buwo priversta iszmes-

Balius! Balius!
Suimtoje, 14 Sausio pas Povyla 

Ažuka. 101 W. Division st. ker
te .Noble. bus didelis . balius 
(urand Opening.) Bus daugybe 
jaunimą; bus puiki muzika ir 
gražus pasilinksminimas. Dėlto 
užpraszo visus lietuvius ir lietu- 
vaitias atsilankytie. (19-1) 

Su guodone P. Ažukas

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
A Czinikas 
A.llubnis 
D.Bartkau 
S.A.BeKeraitis 
J Zubrickas 
J.Žiuris 
P.Vaitiek'unaa 
Ch.Matteck > 

' M K. Abraku 
J.Rugienis 
J.VauczecKas
S. Simous 
J.Jokas
A. Markelionis 
Ig. Saukia 
J.Beilis 
Ch.Juszka
J. Degutis 2raa 

‘A.Gibrona*
K. Pauia
T. Jurewicziene 
K Mik«zewieziu> 
M Zacharew»czienie

J. Lakas
B. Audriusziuuab .'. <£ '
J. Szpokeuriczius
K. Lukoszenicziua
D.Rumszewiczius .. -
J.Girdžius Buck Moutain 
Dr-te Volouc'.iausko PiymouUi 
M. 5!afeinkewicziuš Yantic 
Ch. Ragais New Britain
A. N. Kangiseris Doigevilie

Foreat City

Vaukf*Kan 
Gran 1 Rapidt 
V aUrbury 

G ii be r to n * 
Thurlow 

St. CB^arles 
. New(>naan 

n»rdwick 
Stigar S’otch 
Coal Bale 
Cinr.ihnati 

Monongahela City 
Durjea; " 

Elizabeth Port

Philadelphia 
k, Chicago

4

1.00
5oc

2o0 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
1.03 
1.00 
1.00 
1.00 
l.oo 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

2.oo 
1.00 
1.00 

, 1 oo 
2.oo 
2.00 
1.00 
2 qo

Naujos Knygos.
1). “Akyvi Apsireiszkimai 

Sviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyva ir nau
dinga knygele dėl kožno -lietuvie 
pasimokytie: isz ko imasi žabai*ir 
griausmai, isz ko susideda debe-^ 
aini ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru 
sza ir 1.1, su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c. * f

, 2) “Robinsonas Kražius”, Yra 
teipgi graži ir morališka istori
ja dėl jaunumenes ape jauna Ro
binsoną, kaip jis per keletą metu 
išgyveno pats vienas ant tusz- 
czios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu it 
spaustuvia “Lietuvos” iszdavem 
dvi knygelias: “Istorija ape Kan^ 
tria Aliana”, kurios Preke. 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

Kas prisius $1 sykiu ant szi- 
tu visu keturiu knygeliu, 'tam 
kaštu paczto nėr akuosime, išsiu
sime savo kasztu. Pinigus reikta 
siustie ant tokio adreso

,Ą. Olszevskis
954 33-rd 8t. Chicago, III



TRUMPA senovės

UETDfflU IST0R1A

(Tasa).

Pirmutine kryžiauna
• re priesz Prusus.
tada Kristijonas su daleidimu 

popieriaus sukvietė daugely ka
reiviu ir isz visu krasztu, idant 
eitu vairiau Kristaus muszti Pru
sus. • « •

Reikia pasakyti e, kad tada ant 
svieto toks tams urnas vieszpata- 
wo, jogei visi mislijo, kad galinis 
Dievui ant garbes nekaltus žmo- 
kapotie, jeigu tik jie nekrikszczio- 
nys; mislijo, kad greieziaus in 

- ' dangų papuls tas, kurs dauginus 
iszpjnus nekrikszcžiomu. Todėl 
buvo kares vardan kryžiaus ar
ba kryžiaunos kares prieszais Tur
ku-. kurie Jeruzolima apemia bu^ 
wo; paskui tokios pat kares kilo 
priesz Lietuvius,’ savo liuosybia 

« ginailcztus. Paszaukus popiežiui, 
kuris tada turėjo didesniu valdžia 
už visus krikszczioniszkus iviesz- 

' paežius, rinkdavosi minios gele
žimis apsiszarvojusiu kareiviu 
— bajoru (rieieriu) ir eidavo, 
kur numanė galėsiu parodytib sa-

• vo garsumu ir stipruma.
Tokia tai kryžiauna karia sukę 

Ie ir Kristijonas priesz Prusus.
Tiesa Kryžeiviai subaudė Pru-

• sus ir užkariavo daly ju žemes, 
vadinama Kulmija liet Kryžei
viams iszsiskirsczius, Prusai įvel 
atmonijo Mozūrams. Tada Kris
tijonui atėjo in galva pakiviestie 
priėsiz“Prusus vokiszka brolystia, 
teip vadinamus brolius Kryžei-

• ,wius. kurie paskui baisiaisiais ir 
pikeziauriais Lietuviu prieszais 
pasidarė.

Kryžeiviai ateina pas 
Prusus 1228 m.

Tai buvo kareiviška brolyste 
(zokonas), kuri atsirado Sziven- 

, toj* žemej’ tada kaip k-riks'zczio- 
, nims pasisekus buvo Jeruzoli

ma no Turku atimtie.Paskui Tur-
. kai wel iszgyne isz Sz.iv. žemes) 

krikszczionis; kartu su .jais turėjo Į ’? 
trauktis ir toji brolyste, kuri) J 
perbuvus dar kelias vietas ant c 
gal<i pagalios, beveik neturėjo ka , 
veiktie. 'lodei gavus pakivietima 
no Kristijono, labai nudžiugo 
ir neužilgo persikraustė in jra- 
dotvanota jiems Kulmijo^ žemia.

Iii trmnpa laika, šzelpiama isz 
wisu krasztu, brolyste i 
kaip ant mielių. Iszdygo papru-

Istorija ape Joci'nai rasdavo sau grynas v
M iriems jiems gerai buvo, tik 
visiems Prūsams pasiliko var
gus, birios ir pergalėtoju panieki- 
mas.

Amžiui liegant. Prusai turė
jo iszsižadetienet ir savo kalbos, 
užginta jiems buvo sa^iszkai 
kalbetie, po truputy pradėjo jie 
savo kalba tžmirsztie ir paskuti
niai Prusai, kurie da mokėjo 
prusiszkai kalbetie, isznyko ape 
200 metu atgal. Szendien tik 
vardas]u pasiliko, kury’ neszioja 
ju isznaikintojai Wokiecziai.

Juodvvyžiai.
(Jatviai).

Aplink tais vietas, kur Nemu
nas prasideda, gyveno senovėj 
Lietuviu dalis, Jatviais ar Juod- 
vyžiais vadinama.
Juod vyžiai buvo neiszpasakytai 

smarkus žmones. Didžiausia 
Į»as juos geda buvo pabegtie isz 
nt-tt*zkLUjž t;ii nekarta atsitikda
vo, kad Juodvyžiu būrys ;ki 
paskutiniajam kareiviui krisda
vo ant vietos, besimuszant su 
kur-kas stipresniais prieszais, bet 
ne bėgdavo.

Jie nuolatos kariaudavo su ap
linkiniais gyventojais. Gudais 
Lenkais ir VVokiecziais. Kaip ka 
da drąsiai |>ereidavo Juodvyžiu 
būrys per wisa prieszu žemia,lai
mingai su dideliais tutais pa- 
gryždavo atgal, ir nieks ju ne 
instęngdavo sulaikytie.

Suprantamas daigtas, kad gu 
dai ir Lenkai, kaip temanydami, 
stengėsi Juodvyžius isznaikintie. 
Insigriaudavo in ju žemia, iszde- 
gydavo viską, iszmuszdavo dau
gybių žmonių, kitus pagavia per
keldavo in giluma savo kraszto, 
o.in ju vieta atkeldavo saviš
kius.Bet Jatviai vėl neužilgo at- 
sigaudavoir atmokėdavo prigu- 
linčziai ugnia ir krauju sawo prie- 
szams.

Kada, Prūsams pasidavus, ’ 
Kryžeiviu rubežiai pasiekė .lat
viu žemia, jie ir priesz szituos i 
statė savo krūtiniu. Lenkai tan
kiai susidėdavo su Jatviais priesz 
\V okieczius, bet dažnai, spaudžia- 

k I mi \Vokiecziu, apgaudavo Jat 
us. Užtai Jatviai, žinomas 

daiktas, atmonydavo Lenkams, 
insiverždami in ju žemia. No to 

įkildavo unijos kares su Lenkais, 
kurie buvo tada Kur-kas stipresni 
už .latvius; užtai 1264 m. jiems 
pasiseko kone visai apmalszytie 
Jatvius. Didžiuma ju buvo isz- 

i, dalis likusiu persikėlė in.
Sudainiu žemia,*) kita nusikrau
stė in sziauria pas Lietuvius, in 

Įszios dienos Dzūkija. Matyt, 
j kad Dzūkai daug turi savyje 
♦latviu kraujo, jai nekurto seno 
ves rasztinikai Jatvius tiesiog 
Dzūkais vadina. Iki sziai dienai 
Jtftviu niekur ne už iliko; pasku
tiniai isznyko apc’XVT amžy<

Tokiu budu pragaiszo da vie
na dalis Lietuviu.—

ku-

. .. • IjDUSZtl, 
iszkih»,7

sej.stiprios pilys, isz kuriu jie už ! 
puldiiuriavo ant Prusu fa kitu į 
Lietuviu.

.Vbriszarivoj.i geležiniais szar- 
wa|s ir ginklais, jie uietoj kiik- 
szezionystes pradėjo' ugny ir 
kraiija platytie tarp Prusu ir kitu 
L c uviu, pleszdami jiems turtus, 
liuosybia ir gyvasty, gėdindami 
moteris, užniuszdami nekaltus 
kudykms ir tt.

Prusai gynėsi no tokiu krau- j 
genu, kaip inmanydami, nai
kino sawo prieszus visaip; bet 
gyvendami tarpo naivias nesutai- 
koj, . negalėjo atsispirtie kone 
priesz. visa svietą, nes vieniems

ietas, nauda. Todėl jie leido tiemH 
sveiv.iams ant Dauguvos k ranto 
pasiatutytie pily 
kuli).

Latviai, kaip it| kiti Lietuviaini 
da buvo stabmeldžiais, kuruos tr • • i\Vokiecziai ir pradėjo mokytie 
naujo tikėjimo; — teip kunigas 

i Meinhardas, gružum apsiejimu 
pritraukdams, daugely Latviu 

i apkriksztijo, už ka jy popiežius 
pakele inpirmutiny Latviu vys
kupą. ,

• Bet kiti VVokiecziai pradėjo ne- 
užilgio verstia verstie Latvius 
prie krikszfoj Latviai, pakilia, 
iszmusze Wokieczius ir net tie, 
kurie jau buvo apsikriksztija, 
atgal gryžo in sena savo tikeji 
ma, pasinerdami pirmiaus Du u 
guvos vandenyse, tartum, no 
nedarni nusiplautie nekenezia- 
ma krikszczioniszka tikėjimą.

Wokiecziai—gi, iszvyti isz Lat
vijos, nei ne mi-lijo geru apleis- 
tie^naudinga jiems kraszta. Ne
užilgo kitas ju kunigas Albertas 
vėl atplaukė in Latvija su 22 
.laivais, pilnais szarvuotu karei
viu. Jie sumusze Latvius ir pri
vertė juos kiaušy tie, o kad leng
vinus butu inveiktie Latvius, in- 
steige Rygos pily (1200m.) ir in- 
taise kareivi iszka Kardininku 
brolystia.

Broliai Kardininkai, mėtoda
mi in brolystia, prižadėdavo 
paežiu ne vest, kariautie už tikę 
jima, platytie jy ir naujai apkrik- 
sztytus gintie. Kardininku vy
resnysis vadinosi didis mist ras.

Kad Kardininkai isztikro butu 
savo inžadus pyldiu, butu jie i 
dideliu nauda Latviams paduria. 
Bet jiems kas kitas rūpėjo — i 
jie žiurėjo tiktai, kaip žemia ir 
turtus no Latviu atimtie ir kaip i 
juos paežius in savo vergins pa : 
verstie. Latviai, žinoma, nei 
mislytie\ nenorėjo geru in Wokie-

Skeskolia (Ux-
binvusy per 10 nedeliu ne- 

wa ‘‘ Lietu wos” redak
torium.

(Tašu).
.Kaipo buvome prižadeja Jo

ciui, kad už keturiu nedeliu 
partrauksime jy ir kad per ta 
laika jis szy ta paraszytu, tuom 
syk nei nejutome kaip perejo tos 
keturios nedėlios, o musu Jocis 
vos sustenėjo straipsnely ape pa
sielgimą d ro Szliupo.ĮHi antgal- 
viu “ant vagies kepure dega". 
Tada tikėdamiesi ar nepasirodys 
jisai nėkiek su svarbesniais straip* 
sniais, 
keliu 
teip;

“Da

atidėjome Jaika da ant 
nedeliu. ir uraszeme jam

musu naminiai rūkalai yra 
neužbaigti, kuriu aprūpinimas 
ims da kelias nedėlios, o kaip 
bus viskas gatava, tada prisiusi
me tikieta ir gairini ativ.ižiuotie”.

Ant to gauname no jo szia gro- 
mata:

< Garbus Viengenti
Sziįindien gavau nuo Tamstos 

laiszku, kureme Ta tusti man at
sakote, jog nebgalesiu būtie 
prie tamstom ,,Lietuvos" rėdyto
ju, kas man labai liudnu!—Tame 
pateme laiszke prisiuntete man

Perskaitia jo szita gromata 
neatsakeme jam a nei žodž o ir 
nemislinome daugesniai su to- 
kiais koresponduvotie. Ale mat - 
Jocis drąsus; spjauk jam in 
akis, d jis pasakys, . kad' lietus 
lyja ir apsiszluoštias,^ vėla prie

laiszką p. J. Angrabo, “ApžvaL lo Pat’es žmogaus plakasi. Taigi 
gos" rėdytojams, kursai raszo buk riiojnus prisiplauke prie kunigu * 
m— a_._ . . :i| i*~___ i__ »s . . .. ..Pennsylvanijos ir melde, idant 

jie riiszytu in mus ir teisytu jy, 
kad tik kokiu nors 
budu dasigautie prie tos “Lietu
vos’ .Žinoma kunigai uesikentia 
Įiarasze viena laiszka, kuriame 
pasirašze kn. Burba, kn. Peža ir 
kn. Žilinskas ir pasakė tiek, kad 
per tais k,e|ias dienas, kada Jo
ci p«Ajp4)» da-r nieko blogo anL 
įo net ūžtom v jo ir sako, darykitO“' m t » J
kaip -ikiZiinanote. Gavome 
grouiaiani^nog. kn. Kaulakio isz 
Failadelphijos, kuris pasakė: 
“kad Jcig1^thes . lietuviai apleisi- 
m<S 1ieUiwyw,toi kur jis dings? 
tada isztiesugali pastoti^ne tik
tai nehiimingu, bet ir negeru. 
M iliūosi jogei neapleisite jo, bet 
duosite nors mažiausia darbely 
iębiiit galėta nors maistu sau pa- 
riįhjrytie
n- Teipdgi ’gh v ome pora gromatu 
ir no “Vienybes" redaktoriaus, 
kuris teipgi tvirtino, kad Jocis 
esąs geras žmogus. Žinoma, Jocis 
landžiojo pas kožna ir prasze 
itjant jy pirsztu.

Mes jam neatsakeme nieko il
ga ivarlimda, nes jau buwo numanu, 
kad tai yra pagudytas valkijozas, 
<x prie tam nieko nepasirodo su * 
suivo'darbu, tik tiek ka su savo 
hiszknis pats savęs pasigiria. In 
t!a tarjui tikėjomės gautie kita, 
ž/nogti už redaktorių kuri no pir- 
ųiiau žinojome Lietuvoje, kaipo 
žmogų gerai apszviesla ir visisz 
kai gabu tame dalyke, ir ant td 
daiveme Jociui atsakymu toky: \

“Tikimės gautie gera žmogų 
isz Lietuvos, in kury jau yra isz- 
riusta gromata; jeigu jisai per 
ketnrias nedelias ne atsiszauks, 
tpda pasitikėdami ant kunigu 
geros rekomendacijos, pureika- 
Lusipie „tavęs. • NVienok jeigu 
Jau pėr ta laika taikytusi kur 
k<iks kitas darbas, tai ant mus 
nelauk, mes tau vietos neužtikri
name’’. , '

Ant to gauname no jo szia gro- 
įpiita:

• Garbus AVientauti!
Sziądion gavau , žinij, jog 

Tamsia jau parsitrauksite kitji re- 
dytojy isz Europos, o jeigu ne
pasiklos parsitraukti, tai manę 
paimsite. Jeigu palikeziau rėdy
toju po nekurio laiko, žinoma 
dėl mane butu gerai liet nežinau 
ar tas invyks, nes turbut, Tams
tos isz Europos užkviestasis at
vyks ir paliks rėdytoju. Tokiu 
budu dabar asz nel>eturiu ką be
daryti, nes neturiu dar jokios 
vii<*tOH, darbo arba vžsiimimo, 
o juk gyventi n ikia. Asz, netu
rėdamas jokio dar užsiimimo' at- 
siszaukiu prie Tamstos: nes gir
dėjau Tamsta reikalaujate ne tik- 
>Ai redytojaus, l>et ir korespon
dento arba sandarbinyko “Lietu
vai". Taigi jeigu Tamsta reika
laujate korespondento ir. už ko
respondencijas užmokate, tai ąr . 
asz negaleeziau būti Tamstos ko-1 n . .. respondentu dėl “Lietuvos" ir '
galeeziau paduoti sziokias-to- 
kias žiniiis ar straipsnius isz vi
sur; o fc’ipakartu galeeziau pla
tinti kiqk galėdamas Tamstos lai- 
krašzti.Apie tai.meldžiu man vei
kei žinia ant to paties adreso in 
Philadelphia, nes gal asz veikei 
kur kitur i įvažiuosiu, o gal ir Phi- 
ladelphijoje pasiliksiu, žodžiu 
kame gausiu atsakanezia sav vie- 
tą ten ir busiu. O antra vėl jeigu 
Tąmsta nereikalaujate korespon- 
dentot tai asz turiu kreiptis prie 
kito kokio nors laikraszczio 
arba uždetie nauji laikniszti.— 
Sunkus mano padėjimas!

Su guodone Antanas Jocis. ’ 
Philadelphiaja Pa.

, ' 7 Gegutis 1894m.
(Mano tikra pavarde Jocis)

(Da ne viskas)

asz esu be -diewis ir buk ase An- 
grabą iiiskundęs be dieiviam*, ii 
už tai > asz esus nekam netikėk 
žmogus?! — Tas, ką Angr^ąj’ 
rasze, suvisu yra neteisylie.ir |bai- I 
si iszmislyta melagyste. Nes 
nesu jokias be-aieivia, bet tikr.it 
krikszczionis katalikas ir visAHo’s 
mislyju pasiįikti tikru kataliku, 
nes dėlto vien mes gyvename anl 
ežios pasaulės, idant tikrai f^r- 
nautumeme tikram \ Dievui, nuc 
kurio užtai galėsime gauti :hhžc 
ną laime! — Juk asz dar jokiu 
straipsnio in laikrnszczius ir ki
tus nrisu raszes be-dieviszlloje 
dvasioje, o taip-gi nesu darus 
kio darbo be-dieviszkoje dvasio 
je* Nemažai asz turiu liudytoju, 
jog esu tikras katalikas kaip tai 
gal liudyti: mano (courin) brolis 
kunigas, kursai ilgus metus buvo 
Petropileje dvasiszkos seminari
jos propesoriu, o dabar yra Kron- 
sztadte klebonu ir visoje Masko 
lijoje kapelonu; mano gentainis 
kun. J. Baltrussis, kursai dabar 
Petropiles seminarijos pro peso 
rius, pas kurio ilgai asz esu gy
venęs; mano gentainis kun. Ge
nis, kursai dabar yra Palangoje 
gimnas'jos kapelionu: o taip gi 
gal liudyti Petropiles dvasiszkos 
Akademijos propesorius , P ra mal
tis, kursai manę gerai žino ir 
daug kitu kunigu; ir-gi gal liu
dyti visi klerikai Petropylesd ivas. 
Akademijos ir Seminarijos,Kauno 
seminarijos, kurie manę taipgi 
gerai žino. O apt galo gal liudyti 
mano draugas,su kuriumi Petropj- 
lije mokinomės, J. Petraitis ir 
mano kaiminaš kun. Kaulakis, 
klebonas liet, parapijos Philadel- 
phijoje. su kuriumi asz taip kartu 
mokinans ir pas kurio dabar gy
venu. Žodžiu sakant nsz nesu be
dievis, l>et tikras katalikas!

Staeziai asz cze pasakau, jog 
Angrabas yra ant manęs ipikes. 
ne užtai, kad buk nsz esu be di.e- 
vis, lietsuuisu už kitką ir dėlto 
dabar jis rūpinasi kaip nors manę 
ižeisti vadindamas be-diewiu. —- 
Mat, kad man reikėjo Lzbekti 
isz Maskolijos, asz apsistojau Til
žėje. — Kaip jau žin<»te — ?,Ap- 
žvalga" iszduoda kunigai,Jo taip
gi žinoma visos seminarijos ir 
Akademijos Petropileje, kurie 
manę gerai žino, tszduotojiii Ap 
žvalgos dabar laiko už rėdytoji 
p. Aiigrabą, liet dasižinoję kad 
asz Tilžėje, norėjo Ąngriibą p tT 
leisti, o in jo vietą manę padėti. 
Angrabas, dažinojes, kad i jo 
vietą asz galiu palikti, apskundė 
manę Prusu palicijui, kad asz esu 
iszsibeges isz Maskolijos ir buk 
asz esu nnaruhistas. Palicija žino
ma manę paėmė ir tokiu budu 
Ąngrabas manim nusikratė, bet 
be imiž-ko ir jis pats tuokart savo 
uodega neinkiszo.— Kaip Matote 
Angrabas, su uis u nekaltai manę 
iszvadino lie-dievitr ir netikusiu 
žmogumi!

Dėlto, Numylietas Viengenti, 
neklausikite tokiu melkgyscziu, 
kaipo Angrabo, bet j ts atmeskite 
ir pareikalaukite manę in ,,Lie
tuvos rėdytojus. Meldžiu vaikiai 
prisiųsti man tikėtą ir asz atva
žiuosiu prie Tamstos ir vesiu,,Lie
tuva" tikrai Katalikiszkoje ir lie- 
tuviszkoje dvasioje ir kovosiu 
priesz bu dievius. O dargi noriu 
priminti jog turiu visur daugyliė 
pažįstamu kunigu ir kitu apF 
szviestu žmonių, kurie paduos 
man visokiu žhiiu, o labiaus jsž 
Lietuvos—tėvynės, per ka laik- 
rasztis ,,Lietuva** gulės gera^ 
platintis!

Meldžiu kuoveikiausiai duoti 
man atsakymą.

Dabar asz gyvenu pas savp 
draugo kun. J. Kaulakio, kll 
.liet.parapijoR, nes ir cziouai nore>- 
jau pažinti lietuvius.

Neatmeskite mano prašymo^ 
bet priimkite.

Su gudone Antana> Jotys! 
30 Balandžio, 1894 m.

Philadelphia Pa.
Mano Adresas :

- Rev. J. Kaulakis.
1026 S. 5th Street

Philadelphia Pa.
Del Jotvs. •

Garbus Tauteti!
Wakar gavau no Tamstos lai- 

szka, kurcme sakete, jog dar ne
galite manias parsitraukti, nes 
nepabuigete dar savo naminiu 
dalyku; liet asz dar vis turiu 
vilty — gal veikei Tamsta pa
kauksite mania ir prisiusite 
man tikieta dėl atvaževimo.— 
Man dabar Plymouthe nei szeip, 
nei teip yra gyventi, dėlto, kaip 
augszcziau 
kada pareis 
stosr

Nesenei 
iszsiuntęs kėlės žineles, liet ne
žinau ar gavote, nes Tamstos 
laiszke nebuvo apie tai minėta. 
Dabar vėl viena priąiuncziu 
Tamstai, ka meldžiu patai pinti 
visa kartu “Lietuvoje"; ale ne
žinau ar pataikiau savo kores- 
podencijoje pagal Tamstos rasz- 
liavos, nes asz esu daugiau pri
pratęs prie “Varpo" ir “Vieny
bes" raszliavos. O kad reiks ir 
Tamstos rašliava priprasiu.

Su guodone A. Jotys. 
Plymouth, Pa.

13 d. Balandžio 1894 m.
P- S. jeigu bus galima, mel

džiu mano k<n*espondencija,.t. y. 
“ant vagies kepure dega*’, atei- 
nancziame numeryje “Lietuvos", 
patalpinti. Jotys.

yventi, dėlto, kaip 
jau sakiau, vis weizu 
man laiszkas no Tam- 

į
asz Tamstai buvau

baisios kares ir didis kraujo isz 
gožimas.
ėjo ir Lietuviai: 
Latviu vadas, 
tuviu 
jaut 
ežius, 
nieko 
kaskart naujas gaujas Kardinin
ku, kuriuos pristatydavo kone 
visos krikszczioniszkog szalys 
priesz nelaimingus Latvius. Ui 
kardininkus stovėjo ir popiežius, 
kuris, tik ka da atsiradus Kar
dininkams, wisa stabmeldžiu že
mia buvo jau atidavias jiems. 
Ne gana to. Popiežiai po visa 
svietą uždraudė, idant ne par
davinėtu Lai viams geležies,gink
lu ir kitu visokiu daigtu, ir 
iszkeikimas lauke visu tu, kurie 
ne paklausytu tokio uždraudimo.

Taigi suvisai nedyivai, jaigu 
Kardininkai iki XIII amžiaus 
apgalėjo Latvius.

Bet visgi, kad būt buvia pas 
Latvius dauginus vienybes, jie 
butu gilėja visiszkai isznaikintie 
pūty lizdą Kardininku, 
vadinam1 tikriejio Ljy>r 
teidavo talkon pas 
Teip Lietuvos kuni

In pagelbn Latviams 
Akoms,. narsus 

ir Zvėlgaitis, Lie- 
'valdonas, krito bekariau-

priesz kraugerius \Vokie- 
Bet joks pasiprieszijimns 
ne galėjo padarytie priesz

Amerika 
pas Ta- 

redak- 
A“z savo

In ta tarpa gauname ir isz 
Prusu gromata no'.p. J. Ąngrals., 
pas kury jis buvo prisiplūkiąs 
kada atidume isz Petersburgo. P. 
Angrabas teip raszo:

“Jocis iszvaževo in 
ir ketino nusidangytie 
mist a praszytis už 
toriu piie “Lietuvos”,
pirmutiny laiszka atszaukiu. Nie
kai žmogus’ tas Jocis; pas mane 
sėdėjo isz mano, keszianiaus mito 
ir’ mane teip a|>dirbo in liedie- 
ivius, kad asz per jo gera liežiu- 
vy negaliu ant miesto pusi rody- 
tie” '

Ka dabar turėjome darylio ga
viu tokia gromata ape ta Jocpa- 
laiky? Juk p. Angraha pažysta
me kaipa gera žmogų isz jo dau- 
gybes laiszku ir jo keliu metu 
redagavojimo laikraszczio “A|>- 
ž v algos", o tokio Jocpalaikio su 
visai ne pažystame, ir kuriam 
tada turėjome tiketie? O wel 
oze pati gromata Jociaus liudyja, 
kad jis turėjo prapultie su tri
mis dienoms isz Prusu, tai jau 
tik ne užgeni....

Tada paraszeme paskutinis 
Jociui gromata ir paememe ta 
p. Angrabo gromata, -udejome 
abi in koperta ir pasiuntėme jam, 
liepdami skaitytie kokia ape 
jy žmones duoda rekomendacija, 
ir pasakėme jam, kad gali sau pa- 
sijieszkotie kitur darba, nes pas 
mus dėl tokiu žmonių vietos ne-

Latwiai.
Nesutaiką irkvailysta EurojK.s 

žmonių pražudė Prusus ir Juod- 
vyžius. Ta pati priežastis atėmė 
liuosybia ir no Latviu, kurie gy
veno abiem pusėms Dauguvos 
upes. Senoveje jie garsus buvo 

1 *r 
drąsiu užpuldinėjimu ant kitu 
tautu. Pagal kalba jie dabar jau 
daug skiriasi no lietuviu, bet 
senovėj tas skirtumas turėjo bū
tie mažesnis.

Žuvedai kitąsyk ir juos liuvo 
apveikia, bet vis gi Latviai ii-- 
gai po tam liuosai gyveno, iki 
ne atsirado ju pakraszeziuose 
\Vokiecziai.

Krjžeiwiatnį išnykus, popiežius k .„«-<> ž.vejtbos ant mariu
-ukeldaivo tuojaus naujus karei- 
i'iUf. o kad ne, tai Kryžeiviai bu
tu g/fla gaivia no Prusu gin
klu). ‘ *

Nors ne pigiai pasidavė tiems 
kraugeriams, bet ivis-gi ant galo 
buv<» nelygioj’ kovoj’ apveikti. 
Bekariaudami kone per visa XIII 
amzy jie visi buvo ar iszmusz 
ti ar nuvergti, iszskirus' tuos, 
kurie, l>ėgo isz savo tėvynės 
pa^kiUujJetu v i us.

Kur 7pirma, prūsams liuosy- 
bėj gyvenant, buvo apsėtos dir
vos,ramios girios,laimingi kaimai 
ir miestai, — tenai in pabaiga 
XIII amžiaus galėjai niatytiepus
tymas, kaimu degėsius ir griuvę 
sius pilių.

Paskui jau po tokiam isznaiki- 
nimui in Prusus pradėjo keltis 
M okiecziai prekikai (kupeziai) 
-kunigai, dvarponiai, kurie ežio

Wokiecziai atsikrausto 
pas Latwius (ll&Sm)
XII amžiuj in Latviu pamary 

atplaukė vokiszki prekejai, ku
rie pradėjo pirkinetie no Latwiu 
žvėrių kailius, vaszka, medų, 
duodami už tai gelumbia, gele- 
žv,—audekbi ir kitus daigtus, ku 
riu Latviai ne turėjo. Latviams 
aiszki buvo isz tokios pažinties

nes teip 
u\iai a- 
Latvdus. 
gaiksztis

Rinkvaldts po Akmene kartai wi- 
siszkai sumusze Kardininkus, ir 
jie wisi butu buivia isznaikinti, 
kad butu tiesiog ant Rygos eita. 
Bet geras laikas buvo pražiopso- 

Kardininkai pasiskubino su- 
ir tokiu 

' susist iprinia paskiaus da 
liedos Lietuviams padare.

(Da neviskas).

tas-)
sidetie su Kryžeiviais 
keliu 
d a ug

 ' . I Fradže 7 a advna vakare.• > Sudano.ai buwo dalia Prusu. gywnuaiui 2 .
„p., v/ios dipno. Wi**ine» ir Raigarda tfUigrod). (JŽpraSZO I

Balius Balius!<
Subatoje, 9 diena U aserio, 

1895 m. Saleje. Antano Szy- 
koįvny, po nr. 709 Milivaukee 
avė. kerte Noble str. Dr-te “Di
džio L. K. Gedemino" turės sa
vo ketvirta-metiny Baliu, ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
Lietuvius ir Lietuvaitias koskait- 
lingiausei susirinktie. Bus puiki 
muzika, bus daugybe jaunimo ir 
visi prakilniausi lietuviai Chica- 
gos. Tikietas inžengos vyro su 
moteris kasztuoja tiktai 25c-įra' 

I r.-.u-i- r- - j- • Tada gauname no jo sziia
Užpraszo Komitetas. mala:

tikr.it


>
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PAJIESZKOJIMAI.
Asz \Verouika Paužiutc pi- 

jieszkau savo pus—sescres Mares 
Tęibenutes pąeinnczios isz redy- 
bos Suvolku, pavieto Mariampo- 
les, parapijos Plutiszkiu, kaimo 
Warnuku; jau ape 5 metai kaip 
Amerike. Jeigu kas ape ja žinotu, 
meldžiu man danesztie ant adreso 
tokio:

Jos Juraszka Box 389, 
Spring Valley, III.

Katalogas knygų
I"

PASARGA:
Kas permaino vteU s-»wo gy

venimo ir reikalauja, ida.it jam 
permainytume adresd, turi neat 
būtinai priaiustie ir suwo senajy 
rnlrešir, nes kit.ip jo prnszymas 
nebus isz k lau-ytu. * Paduodami 
gavo nauja adresa, rupykites ko- 
aiszkiausei jy paraszytie,o labiau- 
sei vardu ul\ežios, miesto ir sa
vo, nes nekarta taikosi kad jokiu 
budu negalima dasimislytie, koke 
tų i ulyezia. Jeigu patys gerai 
nežinote kaip raszost ulyc^ia,- 
kiek Jiteru in ja eina ir kokios, 
tai papraszykit bile kokio ame
rikono, o jis jums paraszys atsa- 
kanty adresa. Red.

S.BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUJl A UO.

LITUWISZKA1 LENK1SZKA KANKA,
NEW YORK. N. Y.400Grand Stąpet,

i

4

■

v

“LIETUVA"
i-ii- Nedelinis Laikrasztis,

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brtneis ir kitokeia križeis, iszaodyta bal- 
osiauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir >4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi tkuroje, zataty 
Uis krasztais. druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ 11.60

Apdaryta azagrine “ “ 42.00
Balsas Balandėlės didiiauses ir puikia ūse m e 

apdare, balcziauseis kauleleis puikei 
ezauksuotals kryžeis po ’ 43.00 ir 3JiO

Baisas Balandėles arba Mažas Szaltinelis 
Balsis Balandėlės Krisztolinis 
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos
Ražanezius amžinas
Ražanozius ir draugyste
Raianczus amžinas ir su stacijoms
Bzauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szv, Sakramente
tonas ir Naujės Aukso Altorius, wokiszkoms 

litaroms “ “ “ 41-60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir.su kabe “ 41-60
150 psalmu' Dovido karaliaus ant paveikslo 

kanliczku „ „

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos •* “ “ “
Draugija d d dusziu 7
Ewan jelijo-, drauge lietuvisz.ka i ir lenkisz

’ Ka ant sožnos ncdelo* ir szaentes 
Filoteaarba kėlus in maldinga givemma 
Grie.znyKas sugrąžytos aut ge.ru keto per

Jv.u-ia Peną ” - ”
Gy v mimai Sz.ventuju Dievo 
Gy v mimas* sz.vento Benedikto 
G « mimas Jezu-o Kristupo 
G v •filmas sz.veucz. Marijos Panos ,, 
G. ivcmna visu Szveutu aut kožnos dienos

4 di lėtos knygos. k<>žna po 
st i rij i K italiku Bažnyczios

Istor-ja seno fstaiimo
{szguidymas metimu,szveneziu
K a- yra gri 'ka*? labainaudinga knygele 
Kalba npe Kataliku tikėjimą 
Kai n apspakajitie sumtanija 
Mokslas Rvmo Kataliku 
Mukias ka ahku. *\
Pam kalni ape suda Dievo
Pamo<4iii aut didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedėtos .,
Perspėjimas a|u^szwenta tikėjimą
Perkrauna* sumianijos
Prisigatavojimas aut smerezio
Rak tos m dangų
Už*istonawik ant to gerai 
VVado va in dangų “ 
Vartai dangaus . *• “ •

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APSIRB1SZKIMAI. ant kuriu ___

nes nuolatos žiuri^bet iu getai nesupran
ti; su 7 abrozehais. Naudiugiause kny
gele aut svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griau-ma'. lietus ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 

Preke.,.. ..............................
Lementonus lietuviszkas .,
LietmviszKai vuKiszkas žodinas arba gr^n a 

tiku*
Lementorius lietuvis-zkas “ “
Spasalias greito iszsimuKiuinKkangelskos 

bos ue apdarytas •*-,
n apdarytas “

Lietu viszkiis Kalendorius ant metu 1895 
L-m-nt irius Lietu visz,kas •• * “
Bz.imtmetinis kalendorius

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotozra 

ftjas kopų Įklausei.

VVyrai! duodu jums žinia,kad 
nes parduodam Szifkortes ajit vi 
<u greieziHUsiu laivu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuviszkui ir lenkiszkai. A-

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

iszeina kas suimta ir talpina savyje ko naujausias ir svarbiausia 
žinias dėl žmonių darbi nyku.

“LIETUVA”
turi daugiaašei skaitytoju po visa Amerika ir už tai biznieriam* 

geriausei užsimoka ‘‘LIETUVOJE” apsigarsytie. r

k i

75c 
42.00

30c 
5c 

10c 
5c

30c
40c

75c

06c 
10c 

75c 
50c 

15c 
50c 
10c 
75c 
20c
65c 

_ _________________________ 4100 
Istorijų neito Ir naujo istaumo su abrozelei* 15c 
Istor ja seno r.ia'imo_____________ ” . 25c

10c 
15c 
15c 
15c 
4Oo 
16c 
15c
50c 

10c 
20c 
Wc 
15c 
50c 
10c 
15c

zmo

33c 
10c

45.00 
10c 

kai
f 1.00
I L 25 
“ 15c 

lite 
15c

4 2.60 •
15- '

iattrhzkai. lenkiszkai, irru«kai. y-
• ra fp-name knvun d«4 noriiicziu isz- 

nmktie lenki-zkos, ru»kus arba la-
, txvi»zko- kalb ia „

Gyvenimas Stepo Raudnosio “
-Kas dienines Maldos “
Abmzas “Kružiiiskerdyne*” permato kaip 

maskoliai |>jowe IjėtU'MUS. prie bažnv- 
6/iok Kražių niėtuo.e 18u3. Ganėtinai di

. delis. Preke „ ’ 5“c
o su pasiuntimu „ ,, 6Uc

Knygos istoriszkos, swiet!sz- 
kos. pasakų ir giesmių.

ROBINSOYAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
d«-l jaunnmenes. •• “

Arielka yra nuodai «u illastracijomls 
Ape .eiioįvv. Lietuwos pilis -

GERIAUSIA* UŽEIGA

30c
lUc

3301 Auburn aye.kcrtc 33czios ui.
Arti Lietinvlszkos bažnyczios.

Užlaiko puiku,’ Saljuna ir Salia 
dėl mitingu. baYr^tveseliju ir ki
tokiu zabouu.

Ir kurie a1 keliauna isz kito 
miesto, gali visa rodą gautie ir 
spakaiuiai pernokvotie.

L. AŽUKAS

A rj'?duinedelinis 
„AĮI/AV kataiikiHzkas
laikrasztis iszeina Prusnose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitjn szalu, kasztr.oja ant metu 
pusantro dolierio (11,50)

Norintiejie turetie taji laikrasz 
ty gali iszsiraszytie per redyslia 
„Lietuvos” kožnnmelai kc ir už 
ta paezia prekia $1.50.

Puikiausias Salunas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczyuska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str. 
. Viską* yra czysta, gerymai visokį pirmos kla- 
■rts, o žmones isa duszioe pri*teli»/k>. Rodyjame 
visiem* lietuviams, turintiems watandeia taiko 
atsiiankvtie pas sawo brolus lietuvius, o bu-itin 

*. k<ign.žiausei priimti.Teii>ogi ir naujai pribunau 
tiems in Shenandoah velyjame nu.-ddu >tie kaipo 
ia geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

Preke Pinigu

Rublis in Rosi ja.... 
Marke i n Prusus.... 
Guldenai in Austrija 
Franko* in Fra nei ja..

53 c’

3‘Jjc 
.20c

KA8INCLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VVISO PABANDYTIE.

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

Tunu puikinusia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėry m u užtaikau

Adresai Wirszhiyku.
Susivienyjimo Lietuviu Repu- 

blikonu \Valtteje lllinojo.
Prezidentą*. A. Ol»zewski«, 954 33M «t.
Wice Prezidentas. Fr. Palionis. 086 Van Horn st.
Sekretorius I. M. W» ranka. 12 Critteudent st.
Sekretorius II, P. Jonaitis, 77 Cleaver st.
Kasienus. W. Vasiliauskas, 817 Dicksmi st.

M. AVyszniauskiene.
493 Henderson st., Jersei City, N. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SAL1UNA

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

Jaigu tau skauda galva. tai pamegyk 
. . oszkU BojanaUsko. Yra zeriause gy
dykla n<> skaudėjimo galvos. ka joke Kita taip 
reti n* gydo, kaip Proizko Bojau tusko. Galima 
au ie kožn >je ap'iekoje. .arba prisiuncziant 25 

pĮV2'tint‘ini<i markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu apia'kys jais.

•Adresas toks: II. S. BOIANOVSKI, 
845 W. 19-th Su, Utį ieago

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Pu'kinunian alun. skiinuid-in arielka no vi 
šokiu žolių, cigarai imtys gerinus o ūet zo- 
~^owos randasi biliardas.

Teipogi jmrduoda lai vakortia*. siunezia pi 
ingus in Lietu va ir vmas dali* svieto, o ko 
žnaiue reikale duoda Li-Hutviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis.

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, - - - . Pa.

WEINATINIS LIETUttISZKAS 

SALIUNAS, 
Y\ inco M. Kaczergio 

338 Anderson str. ' Jersey City.
Užlaikau puiku szalta Alų, 

Degtiniu tikra ruginiu. lietuvisz- 
ka Trejonkia visokiu JVynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žalio 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakeleivingas puikia nak 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczekois.

M AI DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikavoja visuose suduose, 

iszpiido savo dalikus teisinga ii 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eiiie pas Drzemala gerausi apgi- 

rėja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

1G3 Rando!ph St.
Gi vedimas 1256 N. Halsted St?

Tol f. N. 4923

LIETUWISZKAS

SALONAS-;;
Juozupo Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užlajknu nwiežia Buwąraka Abi. *eneu*e* ge- 

reueea Arielka*. Likieriu* Ir kwepeneziu» 
Cigarus.—Kazdh-n awtržaii užkandu 

Alejk Broli pamalitie 
Ir to wibo pabanditi*

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

Jeigu nori gautie gera Lota, geroje vie
toje ir padarytie ant jo gera

“Lietuva Imsztuojii ant metu $2.00

LOTA prie pat Lietniszkos Bažnyczios, 
o czionai,ar tu uždėsi koky bizny, ar* tu pasistatysi koky narna, 
tai viekas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir viso
kis l^znis kasdien geriu eina.

*Buwo 6 Lotai ant pardavimo prie put bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime savo 
loena namu dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardavimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuvįszkos bažnyczios, 3 isz j u ant 33-rzios ui. ir 3 
ant Attica ui.

PREKE LOTU NO $700 IKI $800.
Turi 25 pėdas ploczio ir 120 ilgio Treczia daly pinigu reikia 

inmoketie isz virszau-, o likusios dvi dalys isz<imoka per 3 metus. 
Kas mislyjnte pirktie, tai pasiskubykite, nes prekes ju kasdien au
ga; už metu laiko nepirksite ju nei už tūkstanty doberiu. Pamy
kite kad cze yra sostapyle lietuviu, tai m* teip kaip nekurie žyd 
palaikiai traukia jus in laukusiu mažus mieseziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta uiska ir wela sugrįžta in Chicaga 
ir czionai maitinami. Cze jeigu žmogų* darbo neturi, abile turi sa
vo loena narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ha aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno kambario tuszczio, upe tai nerei 
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

in redakcija ‘‘Lietuvos” 954 33-r<l str. Chicago, III.

A. ZI)ANAWICZ1US 
181 Salem ui.* 

BOSTON, MASS., 
Uždėjo pirmi lietinis, agentūra;

uz dyka
Pri-iusk szita ap- 

irarainima su suko 
'vardu pr»war<lt* ir 
dre»u, o tues atsiųsimElgi

.....- •• — ... ..... . ......-
nikams ir vietas tarnam, ir tarnaitiein- ir ūkiai 
Im visokia, malda-kiiyges.— Wiska atiii-ka kuo-, 
niigeriau-ei.

Parduodu laivakorte* iszifkurte.) nnt greieziau- 
»iu laivu m ir isz Europ 4, i-ztuaino ir aiuuczia 
pinigu, in svieto szaliit ku<>mipigiaus<*i ir 
111 4 Medeles po tezsiuuiuno parodo kvitą su prie 
iuu«io pa«irusz> mu.

Keliaujantiems iii Europa, kurie perka (aiva 
kortf'jo •>liee..duo< a tikcla už dyka, nei tu pat 
NevYorka: o )nlwakoroziu pr^ke ta pati ka ir 

w Yorke.- la/dirba r »-✓« us d 1 dalie, i-zj- s 
kojinio Ikz teviszkea arba kitokiu dalyku ar ra 
k/Ius ku konsu lo ūži w irtiniinu. <1 i<*ip-g. atjie-

Tikra Elgino 
Laikrodėly 

dykai
nt pamatyuo. Luk-

uoti i.-zrodo teip.kaip 
oiidGolct laikn - 
'lu Kuriuos kiti wi- 

I ) •:< F<1 <>< > la Įhi $40. 
V niūriu i j > > ra t i K ri 
£ 1 g i n i s z k i. k"n - 
nn'uoti aut 20 m> tu.

atsius o kad matysi, 
kad už tuos pinigu- y- 
ra žūna pigu. <hi už
mokėk *xpr>*stnanui 
fPJĮS ir kuszius »*xpr>-

Spaustu we „Lietuva”
spausdina (drukawoja) visokias Knygas, Konstitucijas, rikietu* 

ant. lioteriju, balių ir teatru. Programas ir 
kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje „Lietuvos”
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivu. Siuncziasi pinigai m 

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suvnikszczioja, ’. 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu lient reikalu, reikia uždetie adresa teky •

fl.01SZ6WSKI§
954 33rd st. Chicago, UI.

------------------ O---------------------
• Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 

ryto iki 9 tos vakaro, o nedėlioję n«> 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
lazpruvnja geriau-ei ai*okin« prova* visuose, 

suduotu'. Kluinoczyja kalbose: lenkiszknje, *o- 
! kl-zkoje ir nilgel-k"|e. TelĮMtgi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Musprntt st., kerte 32 st.
NO visokio liga vienantine gydykla yra 

“TRAWICIEL.”
be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apst- Į 
eitie. Gydo visokias užsiseneju ias ligas, kaipo ; 
lai: Prtotvariu, Skaudejima galvos. Džiova 
kepenų.Geltligia. Reumittižma. Vandeniny apti 
nima. Karsziliuia, Rožia. SzasUs. Drugy, Skropu- 
las. Niežus. Kirmelas, Laszus. Szunwotia, Vėžy. 
Guzus. Sopu lūs ir žeidulus. Kautu skaudejima. 
Sukudima. Moterių ligas. Uždegimą plaucziu, 
trvnu skaudejima. Galvos užima ir r. t.
Toji gydykla “TRAVICIEL" yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pynna karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Ta gtdykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisii'ntimui vieno dolerio tuojau* bus jums Už
siunta. Adresas;

H. S. BOJANOWSK1,
885 V. 19-th Str. Chicago, III

r<x|vlir, tai attiu.k fri centu pncztiuemi. Inu r kė
ni i s. ngnu-i puiku kvrietkunta aokriny lenciuu-v- 
|y. werin $3 50. arba prisiusK įS.25 aut minėto 
įaikrodvho, o h*ne<uirvl« irausi dowanu.

A d re mik ezitai:
ATLAS WATCH CO.,

Kasonic Temple, - CHICAGO, ILL.
(»—B) .

Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos tegul eina pas 
Simona Mack, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J.— Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser- 
nia ir parduoda viską pigiau kaip 
kiti. Wisi ta vorai švieži. Ge- 
riause vieta dėl Lietuviu.

Pirma Letuwis?.ka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRANU PRA1RIE, ARKANSAS.
Kurioje jau npsipirko 24 lįemviszkosfamilijos i^jau lietu 

vi*zk.u f.-uniliju tenai gyvena. Teipogi jau upsgyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviezius ir ant ateinanezio pavasario 
statyt* lietuviszka bažn)telia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. V isoki 
javai dera labai gausei,
prietoin auga bovlna, o v.i'sei soiu puikinusi iez wisu Suvienytu Valstijų. Klimatas^sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu ueru, sz.ituma lygiuaS'Su Chicagos.
\Vanduo sveikas. Szulnci <rylo no 20 iki 50.

Aplinkų >szsidr;iik*tia straipsneis puikios girios, farinerei gali gautie taukus su giria ir be gt 
rios. Įtaikei ir lentos neisz.sakytai pigios dėt pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki §8 už akra. '
Mokaei $l,oo isz virsznus už kožna akru, o likusi suma is&ndalyia 

ant 5 metu iszmokeszdziu,.
X<ir:nti tikrai dasižinotie ape viską ra*zykilia tB

Union L and company,
163 Washingtoii St., j. Chicago. 111.

----- ARBAIN -----

RE1IYST1A „LIETUVA’-,
95+ 33ril Street. Chicago. III.

, ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus. H izen, Ark.

GIIICAGO.ILL. • P.Q. lloxtt.

JONAS ZAWE€KAS
3314 MUSPRATTS1REET 

atidarė naujei

Krąutuvia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

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

(24-3)

ZENONAS BYKOW,
4458 Wood St. Chicago,

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZMA“

Puikiausios maudykles teip kaip Ko
si joje, wiskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudnwota. ■ Norinti maudytis gali 
kasdien gautie uiltas ir ežystas maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku Hali ima, biliar
du ir salia dėl mitingu ir weseliju. S

Užpuaszo wisus lietu wius atsi lauky tie.
n on

Ape iHzinetiiua literos L
Daugumas isz lietuwiu nei kaip ne gali pripra- 

etie skaitytie be litor<>s i. uitai pasiryžome p«-r- 
leiKtie per keitK numerius mzv paai.z.inima. isz 
kurio ekaitytojai galėtu pa<iinoxy tie ir supra-lie 
Kur toji litera wadinaei I. o kur i. Skaitant liviu- 
wls/.ka rasz.ta. kur tik pa-itinki su litera i, nie
kad ja ne»adyk 1. o tik wisada sakyk ant 
joe I. Tada tiktai ja pawadyk i. jaigu* kūreni 
žodyje, paskui ja rasi i m r b*, y; tada vim
dyk jn 1. o kitur vrisur wadyk 1 ir pamatysi, 
kad neturėsi j »kio suukumo aupraatie kurlez- 
sitaria l.o kur I. į---- )

Ant pawei/doa žodžiuose sziuoee: GilllS girdi 
♦, ba pa-kui ja nėra nei c, nei i auei y • o žo- 
dy>‘Žili, jau cze girdime 1, ba pankui ja »to- 
wi 1: žodyje žily be toipgi girdime 1. ba pan
kai ja atowy y. Z <dyl- ž*ia• girdime I. už
tai. kad paskui ja nėra nei « nei i a nei y, 
o kada peaakyai gale, tada jau gi di I, ba 
pankui ja sl>>wi litera c.

Teip lygiai ir kiek •viename i<>dvje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kaili'*; kalba, kalbetir; gal- 
•va. galurele !»tt. kur tik paskui ja randnsi «, 
i arta y. i-ž*ltaria teip kaip 1, o kitur visur 
reikia isztartle teip kaip).

Ben: Hatowski,
ZIEGARM1STRAS gfl

— parduoda —
DEIMANTUS,

Z1EGORELUS,
Z1EGORIUS ir Iii

AKULORIUS. Jįjį
527 S. Ganai ir Judd nliczios,

CHICAGO, ILL. H-V
Tajno visokiu* ziegorelus, ziegoriu* ir kitokius *5^54 

sukryniu* dajktun. z.alatllinan ir sidnbrinimas • ” 
vis kiu dajktu Inbaj pigej, aukszt nius sydabriniun ziego 
r«*lius iszisejcze kajp nauju*. Isz plauku lencugėlus daro ant 
orderio.

Ziegorela ezistyiinas50c. Sprendzyną 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” zipgoivj $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

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

— ir —
uždėjau banku dėl užkavojimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no 45 ir aug-zcsiau ir 
moku už juos procento.

Kam turit waikszczlot?
Pas kitus ir duotis apaignudinet. kjul galitia teip 

lygei gerai ir pigei at iktie interesu* pas ' 
savo žmogų. Ateikit ir persilud^kk. •

Uždėjau nauja bnnka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no |5 ir daugiau pinigu, už ku

riuo* moku procentą.
SZIFKORTES

an’ geriauslju llniu isz Chicago per NewXor- 
ka in Beriina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublio.........................  .54
Guldenas...........................39$ ,
Marka.....................  24$

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto i

MHX KOBRE.
\ — SUCCESSOR TO —

KOBĘE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

142DiYisionSt<

New York

Wyrai! duodu jums žinia, kad uits pardutįd.ini Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna ia 15 dienu. Musu kantoroje galite su«iszne- 
keti lietuviszkui ir lenkiszkai. Ateikite ir persi I adyki te, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
Admiralitdt strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam. 

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.
31
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