
Kates of advertising: ;
t laobM, looloma. od« yw...........118.00 i
„ „ r M h*H year............. 7.00 •

„ 3 montha......... 4.00 )
1 month............2.00 ■

» one insertment.. 1.00 *
2 inchea. 2 oolumnajone year'...........820 00 I
.................... ~ half year.............. 12.00 *

3 montha.............7.00 I
„ „ M . 1 month.............. 4.00 •
,. - .. one insertment.. .2.00 I

3 inchea. 2 columna. one year........... 830 00 >
halfyear..į......... 810.00 I

  3 montha........... 9 00 ’ 
  1 month............. 5.00 • 
.. .. •• - one insertment. ...3.00.. •

Payments for one "year advertisement, , 
half caeh, balance after 6 rnonths. 

Paymments for ail aūvertisements less , 
than 1 year mušt be,paid in advance.

CHICAGO, ILL., SUKATA, 26 SAUSIO (Jahuary) 1895 m.
ENTERED AT THE CHICAGO, Iii; P08T OFFICE AB 8ECONI) OLAS8 MATTER.

Preke apgarsinimu:
* 1 kolunuuųper meta...........Ut.tO
~ - - «> puala meta...7.80
- *• .. <nwerty meta .4.00
- - •. .. menesy............t.00
r , -•: .<* - wi«n» .syky. . 1.00t coliai, S kolumnoa, per m«ta.. .7..8B0.00
- - ~ ~ - posia meta „12.00
•• - — - czwerty metu.7.00

.* meneay...........4.00
r n . - k. •• w|en*«yky . ž oo 3 coliai. 2 .^himaoa, per meta........ |90 00 I

~ „ puaia metu.. 18.00 ►
- - .. crwerty metu 7.00 I
----- - mepeey.......... 6 0G >
-„r - - wlena«yky...S 00 I

ta pu»e po 6 m .neįiu.
Už wi«u» kitui apgarsinimus,paduėtua 

ant trumpesnio laiko kaip ant ’.netu.turi >

Metas III

Isz Užmarės Isz Amerikos
Isz Petersburgo.

Isz Petersburgo ateina žinios, 
kad tenykszczeme ministerium 
busiant tokios permainos: Kanc- 
lieiiutn ir ministru aplinkiniu tie
su, ant vietos Gierso, tapsent pa
skirtu Bunge; o ant vietos Dur- 
novo, ministro, viduriniu tiesu, 
tapsent jo adjutantas Sipjagiu. 
Teipogi kontribucija, kuria uki- 
ųivkai redybu: Kauno, Wilniaus, 
Grodniaus, Minsko, Witebsko, 
Megilevo, Kijavo ir AVolyniaus 
moka jau net no metu 1863, bus 
wi*ai panaikyta, ir ukinykai 
taps no jos mokėjimo valui.

Telefonai Prusnose.
’Szidse dienose tapo sujungti 

.telefonais szie miestai: Berlynas 
su Požnaniuui, Gneznu. Turu- 
niu, Bydgoszczitfm, Gdansku, 
Elblagu, instenburgu, Tylžia ir 
•Klaipėda. Kas nori paaiszneketie 
per telefoną su kitu miestu, 
kasztųoja 1 marke už 3 miliutas.

gin,

Isz Lietuwos.
\Viens isz musu korespondentu 

danesža szioky atsitikima: 
. Wartu kaime, Krosnos
Kalvarijos paviete, Suvolku red. 
viens ukinykas M. A. vedesi 
namo karvutia no ganė vos |>risi- 
riszias prie vežimo. O kad dava- 
ževo iki karezemai Jankelio, su
stojo ir inejo iszsigertie, kaip tai 
paprotys lietuviu neatleidžia. 
Tuom syk prie stiklelio nei ne- 
nesijųto kaip laikas prabėgo ir 
gerokai sutemų, o kad iszejo va- 
žiuotre namo, žinoma, arkliai nu- 
szalia pradėjo greit in namus 
begtie; o karve su drūta vir- 
wia prie vežimo pririszta, ne 
paspedania paskui vežimą beg
tie, parpuolė, o gaspadorius ant 
vežimo užmigo ir visu plentu 
pirvilko karviti gulinezia ant 
szono, net in namus. Žinoma, kad 
per asztrius akmenukus plento 
sutarkavo visa szona karves, ka 
wos-tik pusią jos ant virve* i n 
namus parvilko. /v.

Ant rytojaus kada susiedai pra
dėjo; in darba eitie, užtemyjo ant 
kelio koky navatna pedsaky ir 
nu-eke net iii namus pažiuretie 
ka loky jis galėjo parvilktie.

Isz dalies darbu.
Carbon Kili, III. anglekasyk- 

los dirba tik 3 dienas ant nedė
lios, o kartais užtenka ir dvieju 
dienu. Žmones vos tik pragyve
nimą gali padarytie, o katras sa- 
liunus per tankiai atlanko, tai 
nekarta ir beda in akis jam 
žiuri.

Wilkes Barre, Pa. teipgi 
ba tik 3 dienas ant nedėlios.

In St. Charles, III. reikalauja 
prie “faundry” in darba 2 fa- 
miliju, kurios turėtu nors po po
ra vaiku nemažesniu, kaip de- 
szimtu metu. Darbas tenai 
“steady” žiema ir vasara. Mo
kestis vyro $1.25 ant dienos, 
o vaiku 75c. Kas nori ten dirb- 
tie, tai fabrikas duoda kaszta ant 
parsikraustymo.

Birminghan, Ala. darbai gele
žiniuose fabrikuose pradeda eitie 
geriu. Tenai Rolling Mill Co. 
paaugsztino savo kapitula isz 
$500,000 ant 800,000 ir iszstatys 
veikiai nauja fabriką.

Illinois Steel Co. tikisi, kad a- 
teinantis metas bus dideliai 
ras dėl geležiniu fabriku.

Smith Landing, N. Y. žmo
nes džiaugėsi, kad nepailgam 
prasidės darbas prie ledu, kur ga
lės nors sziek tiek užsidirbtie, nea 
tenai suligsziol daugy be darbiny
ku sėdėjo be darbo.

pa

dir-

<re-

Straikas.
Brooklyne straikas darbinyku 

Btrytkariu da tęsęsi. Kaip dane- 
sza, yra milžiniszkas straikas, ko- 

”ky tas miestas jau seniai buvo 
matias. Kariumene yra užtraukta 
ir sergsti,idant nebutu sunnszimu.

Netiktai darbmykai strytkariu 
straikuja, bet ir kitos darbiny- 
kiszkos organizacijos ima tame 
dalyvuma. Jau keletą sykiu su- 

( siinusze straikieriai su
nia. Muszoje buwo netiktai ak- 

! menu ir lazdų, bet ir szaudymu 
isz revolveriu. Keliolika asabu 
tapo smertinai sužeistu. Yra ten 
szendien tas pats padėjimas, kaip 
buwo Chicairoje pereitu* metus

1 Liepos menesyje.

ATSISZAUK1MAS.
Ątsiszaukiame in Lietuvos 

ipszvieteMiius vyrus, jeigu kurie 
gilėtu paduotie mums isz tėvy
nė* — Lietuvos, visokias žinias 
ir atsitikimus, idant teiktųsi atsi ’ t 
szauktie pasirodidami nors su 
trumpiausiu straipsneliu savo ra- 
>zybos, o mes apsiimtumem jiems 
už tokius moketie. Mes reikalau
jame dvieju geru' korespondentu 
vieno isz suvolku red. o antro 
isz Kauno, kurie norėtu kas nede- 
lia arba kas dvi, . paduotie mus 
trumpas žinutias isz visu kampu 
Lietuvos, tegul ateiszaukia 
musu Redakcija. /

in

Ne v Yorke ir 
metuose 1890 

fabriku, negu

nis uždarbis kožno darbinyko, 
vaiku, moterių ir vyru yra $589. 
23 ant metu, arba ape $12 ant 
nedėlios.

Teisybe jog darbi nyk ai ir fa
brikantai nedejavo’ metuose 
1890. No ano laiko skaitlius gy
ventoju ir fabriku pasididino,, 
liet ar uždarbis fabrikantu ir dar
binyku teipgi pasididino, yra ki
tas klausymas.
Phiiadelphijoje 
daugiaus buvo
Chicagoje, o skaitlius darbinyku 
isznesze 355,390. Kapitulas isz
nesze $428,118,272. Algos bu
vo iszmoketa $230,202,167, arba 
per viena meta $649-47 ant kož
no darbinyko. Uždarbys Ne v 
Yorke buvo didesnis, viepok 
pragyvenimas yra Nev Yorke 
brangesnis, užtai ir tada darbiny- 
kai Chicagoj buvo geresneme pa 
dejime kaip Nev Yorko. Uždar 
bis fabrikantu Nev Yorko, iszne
sze $120,706,132.

Philadelphijoj buvo 18,166 fa
briku, su kapitulų $375,249,715. 
Darbinyku buvo 260,284 katrie 
uždirbo $135,917,923 arba po 
$522 ant metu. Uždarbis fabri
kantu isznesze $90,055,245, isz 

i katros sumos reik atimtie procen
tą už kapitola ir kitus e.vpensuš, 
pagal aprokavima gryno pelno.

Pagal ta aprokavima galima 
matytyte jog fabrikai tuose 3 
miestuose 1890 m. buvo gana 
gerame padėjime, o vienok už
darbys fabriaantu neisznesza 10 
sykiu tiek, kiek algos darbinyku, 
kaip tai tvirtina nekurie socija- 
listai, anarchistai ir ju rasztai.

kariume-

Baisi žinia.
Ateina baisinga žinia isz vaka- 

karines Nebraskos. Ne toli mie
stelio Paxton, nekokis John Har- 
ria, isz bado, užmusze savo pa
ezia, 3 vaikus ir pats savęs. 
Nes kaip jau |M>ra kartu prane- 
szeme,
buvo tok* sausas metas ir 
nykszcziai farmeriai neturi 
kąsnio 
verte

kad szymet Nebraskoje 
te-
ner 

duonos. Taigi badas pri-
ir saužudystia papyldytie.

APGARSINIMAS.
VVisokias lietmviszkaa kny

gas ir laikraszczius norintiejie 
parsisiusdintie isz Tilžes,raszykite 
ant žemiaus padėto adreso o pini
gus geriausei yra siusti registra- 
wotose gromatose amerikonisz- 
kais doliereis. Norint kataloga 
giluti arba ape ka klausiant vi
sados reikia pridėt pacztinia mai- 
kelia už 5 centus ii užraszytie 
adresą teip.

Mr. M. Noveski 
j TILSIT (Ostpr.) Germany.

Wiena darbinyku, kuris kro
vė medžius ant vežimo, ant ge
ležinkelio Wisconsin Central, nu
traukė jy vejas no vežimo in ak- 
meniny bruka, puldamas nusilau
žė sau sprandu ir ant vietos nu
mirė.

Pulkaunykas Le Roy T. Ste- 
vart, kada stovėdamas ant ui. 
DearBorn ir Madison sznekejosi 
su savo pažystamu, krito sunkus j 
stiklas 
galva ir parmusze jy ant vietos. 
Nuweže jy in ligonbuti, kur galbūt i pasidawe ant uiaakymu pa8 ei 
mirs.

Ponr. 762 Hardvig avė. vejas 
iszgriove priszakinia siena nauju
tėlio mūrinio namo. Gaspadine 
tu namu pamaeziusi, kad siena in- 
linksta, spėjo pabegtie in užpaka-

Pasarga dėl waikinu.
In Spring Valley, III. atvaže- 

wo neseniai isz Lietuvos Wiena 
mergina — lietuvaite. Kaip ant 
naujei pribuvusios tuojaus radosi 
ir gana akvatnu vaikinu. Sztai 
15 d. Sausio z naujei pribuvus 
mergina sutiko su vienu jauai.- 
kaieziu, kuris bu jaje iszsipirko 
“laisnias” padavė ant užsakymu 
ir jau, girdi, apsivesią.— Ant 

lango isz virszaus jam in rytojaus jau ta mergina iszsi pirko 
i su antru vyru laisnias ir su tuom 

eiri- 
| sziu kunigą. Su sziuom antruom- 
ju da perleido penkias dienas 
drauge — e — ir szis jau insipy- 
ko, atsisakė ir no s'.i to antrojo.

Dėlto vaikineliai bukite at
sargesni no tokiu szwiežiai pri-

liny kambary ir tik tokiu budu buvusiu, nesi pulki te kaip musios
iszliko no sužeidimo,

Daugybia sugriovė kitu namu 
ir daugel žmonių sužeidė, “milk- 
manus” apvertė, augsztyn ratais 
su ju vežimėliais, nuplesze “sal
dus” no saliunu ir kitokiu krau
tuvių ir nevienam galva perskė
lė.

Prowoje Dėbso.
Debsas, prezidentas darbiny- 

kiszkoa organizacijos, ir jo drau
gas, kurie buvo nusūdytas ant 6 
menesiu kalėjimo, tapo paleistais 
ant valnasties po belą $2000. 
Prova jo bus da syky perkratyta 
dienoje 25 Kovo menesio.

VVashingtona Chicagos 
su poezt meisteri u pasi- 
idant in vieta griu- 
paczto butu statomas

Nauiena dėl Chicagos.
Kaipo jau -kelis sykius buvo 

minėta, kad namas vyriausiojo 
paczto Chicagos ketina pargriu- 
tie. O tai szioms dienoms iszva
žu v o i n 
majorus 
rupytie, 
vvanezio
naujas. Pereita panedely ant su
sirinkimo pasiuntiniu Washing- 
tone buw<» paduotas tasai inne- 
szimas po balsais ir ant laimes 
Chicago inneszimas tapo priimtu 
197 balsais priesz 51. Nuspren
dė iszstatytie narna kasztu 4 mi
lijonu dolieriu, kureme tai py si s 
pacztas ir akezyžes departmen- 
tas. Toks namas bus dirbanias 
per pusantrų metu pakol jy isz- 
statys. Deltogi yra geru daiktu 
dėl Chicagos, nes per ta laika ke
li tukstaueziai darbinyku. ture* 
sau gera darba.

Ape fabrikus Chicagoj, 
Philadelphijoj ir Ne’w-

Yorke metuose 
1890.

Pagal statistikos 1 890mChiea!re 
puvo 9977 fabrikai, koriuose dir
bo 210.366 darbinyku. Kapitulas 
tu fabriku isznesze $359,739,589. 
Iszdirbiai, padirbti tuose fabri
kuose siekie vertia $664,567,932. 
Medega ant to suvartota kaszta- 
vo $409,493,627. Algos darbi- 
nykams buwo iszmoketoa $123’, 
955,001, kiti 
$43,235,427,
medegos, algų ir expensu, ir atė
mus no vertes visu daiktu isz- 
dirbtu, atrandame, kad fabrikai žeisti,szendien jau visas tas 
uždirbo $87,884, 468. VViduti-

kasztai isznesze
Sudėjus kaszta

Žinios visokios.

ant medi.us, bet pirmiau jais 
pažykite ir isztyrkite ant ko sa^ 
vo pinigus dedate. Tie du vaiki
nai sukrovė ant jos po kelias 
deszimtis dolieriu ir dabar sėdi 
rankas nuleidia neiszmislydami 
ant ko tokia svarbia “apiera” 
padare. F. B.

U 4111 us z tas mainose.
Duryea. ’ Pa., anglykasyklose 

vadinamose Holtsleel, Delevare, 
Lockovami & VVestern K. R. 
Co. szioms dienoms užmusze 
szafte viena lietuvy, Stanislova 
Szursky, teip staiga, kad nespėjo 
isztartie nei “Jėzus Marija!” Pa- Į 
ėjo jisai isz \Vilniaut vedybos. į 
kaimo Kalnėnių; turėjo 27 nie-| 
tus amžiau* ir jau ape 13 metu 
Amerikoje gyveno. Tapo gražiai 
palaidotu, tik ne per lietuvius, 
liet per velszius ir per protesto— 
nūs ir ant protestoniszku kapiniu 
dėlto, kad jis prigulėjo prie pro- 
testonu draugystes ir visai buwo 
lietuviu i^sižadejas, už tai pro* 
testonai už*ieme ir jo laidotuvė
mis. J.(i.

Baisinga Wetra.
Pereita pmiedely Chicagoje 

i*ztik<» toke biisi vėtra, kuri 
netiktai ka pridirlm neapsakytas 
bledias,l>et da nemažai ir žmonių 
sužeidė, o keletą ant smert užmu
sze/ Ant kertes ui. Monroe ir 
Clark, kur naujas namas statosi, 
vejas nuplesze viena rusztavonia 
sumusztn isz sunkiu lentų ir mete 
ant ulyczios žmonesms einantiems 
ant gaivu. Kelis smertinai 
sužeidė, o vienu ant vvietoa užmu
sze.

Po nr. 304 Madison st. stovėjo 
apdegtas jau priesz 7 nedelias ke- 
turiu florų namas. Kada inejo 
trys vyrai apžiuretie kokios tenai 
reperacijoe reiktu, tuom syk kri
to viena jo siena no vėjo tik lai
me kad ne i n vidų, tokiu budu tie

au
na-

trys virai tapo tiktai lengvai

mas guli griuvėsiuose.

•Isz Shenandoali, Pa.
Dane*za mumis isz Shenando- ( 

ah ape Bumuszuna vieno lietu
vio; teipogi ta paezia žinia skai
tome ir “Garse A. L.”.

Nedelioje, 13 diena Sausio, 
Szenadorio gerai žinomi lietu- 
viszki pesztukai: Juozas Jankau- 
ekas, VYincas Raczkialis, Juozas 
Žemaitis ir ketvirtas vardu Juo
zas, kurio pravarde* aiszkiai 
mumis nepaduoda (gal būt kad 
St uezye) | >as saliu n y ka M . 
I hmieliaucka ant E. Centre str., 
užlipo ant virszaus, kur gulėjo 
ant lovos Jonas Banislaviczius. 
Užpuolė ant jo ir žveriszkai su- 
musze jy, sukapodami su bilem 
visa galva, net devynias skylias 
galvoje padare. Tuojaus buvo 
duota žinia pas skvajery, kuris 
atsiuntė szerifa ir tris pirmutinius 
pesztukus suare.sztavojo, o ket
virtas paliego, kurio da ir dabar 
jieszko. Tapo pastatyti po belą 
tukstanezio dolieriu kiekvienas. 
J. Banislaviczius gal da iszliks 
gyvas”-

Net po tūkstanty dolieriu lie
tos!!! Žinomas daiktas, kad lie-_ 
tuviai ant tokiu dalyku turi pini
gu ikvalei.

Isz Mahanoy Plane, Pa.
Isz Mahanoy Plane, Pa. dane* 

sza in redakcija “Lietuvos”, kad 
tarpo Mahanoy Plane ir Gilber- 
tono ^vienoje mažoje peczeje, ant 
lietuviszkos veselijos atsitiko 
keleriopu muszyniu.

Sako, kada buvo susirinkus 
daili besieda, inejo jau gerokai 
užsigeriąs Jurgis Sak... .ir pasa
kė Juozui Muf.77.kelis nepatinka
mus žodžius. Szis paskutinis 
tubjaus nugriebė stiklą ir kirto 
su juom Jurgiui tiesiog in gal
va, kad tas vos galėjo namo 
pareplotl^y Juozas Mur. nusima
nė, kad ir jam bus nevieta, už 
tai nusineszdino in Warnos lie- 

' tuviszka saliuna, o kad in tenai 
bego, nusivijo paskui jy daugy
be vyru ir pasigavia teip pat 
sumusze, kad ir szis vos parepjo- 
jo in namus. Po sumuszimui vi
si iszsiskyrste, — liko tik vienas 
Pautienius. Tada draugai Juozu- 
po Mur. apipuole Pautienių ir 
teip sumusze, kad szy paskuti- 
ny jau turėjo veste namo vestie. 
O kad parvedė namo atrado jo 
paezia serganezia sunkiose dieno- 
*e irszendien abudu guli serganti.

O ka* fra priežaszczia tu visu 
musztyniu musu apygardoje, tai 
yra Schuylkill Co.? Ugi visa tas 
begėdis Baczkauskas iszmokino 
visokiu piktadaryszcziu žmonis 
su savo prakeikta “taradaika”. 
Szendien sumusztieje vaitodami 
ant lovų kiaikia Baczkauska ke
liomis eilomis už jo vaisius.

VViens isz weielnyku.

Inz Chicago.
Labai nesmagios naujienos 

terplietuviuapeCanal .st. Atsira
do toki szunpalaikiai, kurie vi
sai nekaltai 
ant vienos 
kiti kvailei 
ta paskala 
pletie.

Atminkite broliai, jog tokios 
kalbos iszeina isz burnos tokiu 
jaunikiu,kurie už savo nedora pa 
steigimą arba už nežinojimą įniko 
eitie gultie, Įlėkti i.*zWytie i*z na
mu kaip szunias, potam jie prade 
da kerszitie, o negaledu ni iiii ko 
daugiau padarytie, nors *u Jie 
žuWiu plaka. Sziiųmka*.

t Prezidentas Argentinos teip
gi atsisakė no prezidentystes.

t Isz visu pusiu gauname lai- 
szkus, kuriuose kiaikia Baczkauska 
už jo suktyhias ir metagystias.

t Wilkes Barre Pa. lietuviai 
rengia parapijos balių ant 20 
dienos Waserio, ant kurio užpra- 
szo visus parapijonus atsilanky- 
tie.
t AValdžia Turku užgrėbė ir su- 

naikino amerikoniszka garlaivy 
Bosforoje kuris veže 10,000 ka
rabinu dėl Armeuijos.

t Nauju prezidentu Franci jos 
tapo aprinktu Feliksas Faure. 
Bet sako ir ant szito užsipuldine- 
ja nekurie laikraszcziai ir socija- 
listai. Wienok szitas ketina pra- 
detie juos sudu korotie.

t Isz Mahanoy City kasdien gau
name naujus skaitytojus. Wiens 
mahinojietis raszo teip: “Kaip 
atsiėmiau “Lietuva” no paczto ir , 
eidamas namo, užėjau in viena 
saliuna, kur buvo daugybe lietu
viu susirinkusiu, tai kaip pamate 
“Lietuva” su Baczkauso Abroze- 
liais, tai atsidžiaugtie negalėjo 
ir visi ketino tuojaus užsiraszy- 
tie.”

t Wilkes Barre, Pa. lietuvisz- 
koje parapijoje pradėjo kantara 
mokytis giedotie. Mokina pats 
probaszczius g. kn. Szedvydis 
kas vakaras suidrinkusius„Jjažg)’- 
czioje. Yra viltis, kad in trumpa- 
laika i^zmoks labai gražiai giedo- ' 
tie. In j lietuviszka bažnyczia, 
Wilk$4 Barre, nedėlios dienomis 
vaikszczioja daugybe lenku ir 
angliku. Dėlto, kad in juos wie- 

į tinis kunigas pataiko prakal- 
betie koletą žodžiu lenkiszkoje 
ir angliszkoje kalboje.

| Baczkauskas pradeda iszrody- 
tie “Lietuvoje” zeceriszkus klai
dus ir kriti kavoj a, vyras, “Trum
pa Lietuviu Istorija”. Oi, tu pus
galvi, pusgalvi; juk tawo tame 
autkojyje yra 10 sykiu daugiau 
klaidu, vienok už zeceriszkus jau . 
tau- nieko nesakome, bet nor« 
pasitaisyk savo redaktoriszkus, 
kurraszai: “jago’ “jio”,
“jia”, in vieta “bet”, ra- 
szai,“nes”ir szimtus kitokiu.Kiek
vienas spangys mistiną, kad ir ki
ti spangi. O ka kritikavoji “Lie
tuviu Istorija”, tai jau kožnas 
vienas dabar mato, kad tu ape ja 
tiek suprunti, kiek kiaule ape pi
pirus. Wiskas,ka tu gali: perdru- 
kavotie evangelija isz knygos ir 
“taradaika”; Tai tavo viskas.

iszsiniislijo apkalbas 
jaunos mergaites, o 
intikejo tam ir teip 

žaibo greitumu pasi-

Kas nori gautie šviežios ir pi 
gios mestis, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
st. Shenandoah, Fa. (19—5)

Balius Balius!
Subtttoje, 9 diena M aserio, 

1895 m. Saleje Antano Szy- 
kowny, po nr. 709 Milvaukee 
avė. kerte Noble str. Dr-te “Di
džio L. K. Gedemino’’ turės sa
vo ketvirta-metiny Baltu, ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
Lietuvius ir Lietuvaitias koskait- 
lingiausei suSiriiiktie: Bus puiki 
muzika, bus daugybe jaunimo ir 
visi prakilniausi lietuviai Chica- 
<r<is. Tikietas inžengos wyro su 
tnoteria kasztųoja tiktai 25c* 
l’radže 7i adyna vakare.

Užpraszo Komitetas.

Mitingas 8usiwieayiiino 
Chicagines Kuopos.

Nedelioje, 27 Sausio, tuojaus 
po miszparui, bažnytinėje saleje, 
“Chicagine Susi vieny i jnio. Kuo
pa” laikys savo -u*irinkima 
kurio užjirasZo 
susirinktiv dėl 
“Susi vieny ji m. • reikaluose.

A. JŽea ah .*. prez.

ant
visu* be uvius
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Lietuwiszku Koloni j u 
Arkanso.

Beveik kožname numeryje 
“Lietuvos” raszeme ape Lietu- 
viszkas . Kolidnijas” ir reginome 
musu brolius nelukurniotie ilgai, 
jeigu kurie mislinate sau farmas 
pirktie, nes už tokius pinigus, už 
kokius Arkanse gali pradetie 
fąrmerysta, neras geriau niekur, 
norint ir visa Amerika, skersai ir 
iszilgai apvažiuotu. Ale ’ ka cze 
szneketie, musu žmones netiki 
teisingiems apraszymams. Jie 
daugiau tiki Baczkausko mela
gystėms ir suglaudia ausis tuno, 
pasitikėdami, kad kada norint 
Baczkauskas juos nuves in Pales 
tina, kur bus žeme pienu ir me
dum plaukenti, o netoke kaip 

' Arkanse.
Gerai, kas laukia tai vis sulau

kia geriau. Ir sztai kur pernai 
“Lietuviszkose Kolionijose” ak
ras žemes- buvo po $7, tai jau 

i szymet ta pati žeme po $8, o kur 
buvo po 10, tai jau dabar yra po 
$12; dėlto, kad tenai kasdien 
perkasi ir perkasi fariilks vokie
cziai ir slovakai, o jeigu da 
ilgiau lietuviai palauks, tai gal
būt ir Lietuviszkos Kolionijos 
pavirs in vokiszkas, nes kasdien 
vokiecziai'traukia artin prie apy- 

i gardos lietuviu.
Dėlto pamykite broliai, kad p6 

laikui nebus laiko; už ta paezia 
žemia, už kuria dabar mokate po 

1 $7, — mokėsite neužilgio po $10 
ir tada galbūt pirksite. Užtai 

1 pasiskubykite!
Teipgi nepamirszkite prisiustie 

po doliery ant tikieto dėl staty
mo bažnyczios, o kaip lik tenai s 
bažnyczia stos, tai ir skaitlius lie
tuviu pasidaugys.

Nekurie isz musu lietuviu su-

bruožais gojaliai giriu, ka žmo-l ISZ 7-tO8 WARDOS-
gus gali sau iszsirinktie su giriai 
ar be girios, kaip tik jis nori, ir 
turetie vi šoky liūsta. Kas nega
les prasigyventie tokioje vietoje 
ir ant tokios žemes kaip szendien 
Lietuviszkose Kolionijose, tai tas 
žmogus negales ir visoje Ameri
koje prasigyventie.

Sztai ka raszo Jurgis Matu- 
seviezius isz kitu pavietu Arkan
so, kuris turi pirkiasis farma 
Lietuviszkose Kolonijose, liet 
pakol iszsibaigia laikas rendau- 
nyko, jis tuom syk iszvaže- 
vo in anglius in miestely Altus, 
paviete Franklin, ir tenai dar
buojasi kelintas meno. Sztai jo 
laiszkas:

“Pavietuose Franklin, Logan 
ir Pope daugiausei gyvena vo- 
kecziai, o cze laukai, tai Die
ve gelbek koki kalnuoti ir ak
menuoti. Na, ir pažiūrėkime 
kaip tie vokiecziai moka szi- 
tuose kalnuose gyventie, netik
tai, kad patys pataiko gerai gy
ventie, ale da instengia ir klio- 
sztoriu užlaikytie,kureme randasi 
seminarija ir namas, seserų mila- 
szirdystes su 44 minyszkoms. 
Žinoma kad jie pagal žemia ir 
vaisius pritaiko, o poantra la
bai daug juos szelpia vienybe. 
Jeigu jie ape kury dasižinojo, 
kad tas yra kataliku, tai priima 
jy kaipo savo tikriausia broly.

Su vienu isz tu vokiszku far- 
meriu teko man gerai iszsiszne- 
ketie. Apsakė man, kad kaip jis 
atvaževo cze in Arkansa, tai 
turėjo $600, už kurius pirkosi sau 
80 akru girios prie geležinkelio, 
susitaisė sau szioky toky name
ly, pradžia padaru, ir neliko jam 
a nei vienas centas, o pažiūrėki
me szendien in jy: jau turi ape 
$1000 bankoje, sunu viena lei
džia in kunigus ir viena mergai- 
tia nuleido in kliosztoriu, o juk 
vis kasztuoja.

Jisai daro visa bizny isz vin- 
vuogiu, ir už tai sdkau, kad jie 
pagal žemia ir vaisius pritaiko, 
nes jo dirva yra labai menka ir 
isz javu negali daug ko padary- 
tie.

Supraskime broliai, kokius tu
rime biznierius tarpe savęs, Jeigu 
jie ne gali varytie biznio be kliu- 
bo, velyk tegul eina reksu rink tie, 
o prie kliubo, jie visai netinka, 
kaip .dabar matete. VVienas neži
no kraszto savo tuszczios kalbos, 
o antras, kaip pradeda su kūjeliu 
aplink galva suktie ir musztie in 
stula, tai rodosi, kad jau stalas 
subyrės. In ka tai panaszus toki 
prezidentai? Tegul szitas atsitiki
mas būna pasarga dėl wisu, idant 
tokiu žmonių nebepriimtie in sa
vo brolystia, o labjausei in vir- 
szinykystia.

Dabar kas nori gali 'uždetie 
nauja klubą 7-toje vardoje, ba 
“Vitenis” daugiau nebeatgis. 
Bet teipgi reikia atmintie, jeigu 
kas pradėtu kita kliuba, tai visu 
pirmu turi būtie insteigta gera 
konstitucija, kuri parodytu kaip 
turi elgtis sanarei ir virszynykai 
laike susirinkimo, kaip darytie su
sirinkimus. skyrimus, nusprendi
mus ir maži&usy dalyke, idant 
kiekvienas virszinykas žinotu 
savo užduotia ir nė sikisztumes, 
kas jam uepriguli. Be geros kon
stitucijos septintoje vordoje gero 
kliubo nebus.

Tai tokisprotokolasmusuklubo 
Pasiraszo palaikai “Vitenio” 
Szaukentiesiindangu atmonijimo.

Wietines žinios. Martin Wallace, po nr. 128 S. 
Clark str., Nėr ant svieto bjau
resniu žmonių per tuos prakeik
tus eiriszius. Jeigu kur mus žmo
gus npsigywena terp eirisziu, tai 
jau neapsigins teip, kaip no 
žalcziu. Neturėdami kuom žmo
gų inkastie, tai apskundė buk 
tai jis parduoda vaikims ap- 
girdanczius gerymus. — Lietu
viai laikykitės vienybes, o tada 
ir eirisziai ne inkas.i —

— Pereitos seredos vaiara 
užsidegi žvdiszkas „Clothin" 
store” po nr. 879 31st st.— Kad 
.juos ir velniai tuos gy vatias žy- 
;dus, kaip jie moka bizny darytie. .
Da vos tik puse metu kaip uždėjo 
ta sztorely,intrauke i n asekuraci- 
ja ant poros tukstancziu dol.tada 
palikias už kokia $15 vertes 
,,tavoru,” uždegė ir už tai atsiima 
tukstanezius dol. Tas pats buvo 
neseniai, ir su kitu žydu ant Hal- 
sted st. arti 33czios ui, — tik 
ape dvi.nedelias tenai pabuvo ir 
jau dega. Ant to uždirbo kelis 
szimtusdol. ir dabar jau gerai. 
Kur tik žydas inlenda visur turi 
uždegtie, ba žalcziai,, visiem ki
tiem sztornykams gadina bizny, 
parduodami pigiau šarvo prekes, 
ka per juos musu žmones negal 
joky sztorely dalaikytie, o ta ka 
jis patrotyja ant pardavimo savo 
tavoru, tai atsiima juos uždegtas 
isz asekuracija.

Kas nužvelgsite ant szito 
straipsnelio visupirmu sukalbė
kite tris syk “amžina atylsy” už 
duszia kliubo “Witeni»” 7je var
doje. Buvo tai gražus Kliubas 
isz pradžių, net malonu buvo pa- 
žiuretie kada susirinkdavo, ir 
galėjo tikėtis, jog kuria diena 
lietuviai septintos wardos Chica
goje turės koky nors džiaugsma 
isz vienybes ir palitikiszko dar
bą vomosi, žinoma isz pradžių ne 
galėjo teip greit nieko daug nu
veiktu kol visi buvo nesupran
tantis, kas tai yra palitika, kas 
tai organizacija, teipgi ne buvo 
nei vadovu. Už tai pradžia bu
vo sunki. Žinoma pradžia kiek
vieno darbo yra sunki ir visaip 
pasitaiko — pargriutie iiJ veli at- 
sikeltie, labjausei tokeme darbe, 
kur daug protu turi susitaikintie 
in viena nuomonai, kad visi ga
lėtu eitie vienu praskintu taku, 
kaskart padidinant sau kelia. To
keme dalyke reikia laiko ir kan
trybes; reik uolumo ir pasi- 
szventimo, o teipgi reikia ir isz- 
manimo nors keliems, tada mes 
galėsim naudotis ir džiaugtis isz 
savo organizacijos. Buwo mislita 
jog teip invyks ir su kliubu “Wi- 
tenis” kiteip ir negalėjo būtie, 
kad ne tie prakeikti saliunykai.

Wienas, naujnlenkis B...... ežius
ant nelaimes liko aprinktas pirm- 
sedžiu kliubo ir laike jo redimo 
kliubas nukentejo didžia perver- 
smia, ne deszimtos dalies sąnariu 
nebeliko prie kliubo, nes visiem 
daede jo kvailas ir nnsustojantis 
pliurpimas. Fotam jy numėtė ir 
ant da didesnes nelaimes aprinko 
kita kumety N.... ta, kuris teip
gi būdamas saliunyku, mislino, 
kad jau Dievas jam jndrebe ko
kia laimia isz dangaus. Pavaiszi- 
no visur sawo prietelius, tikėda
mos padidint savo bizny dvigu
bai.

Nors jis nieko isz to ne nau
dojo, bet B.... baisei jam užvi- 
dejo. Isz to pasidarė piktumai 
terp saliunyku, o pagal ju ir terp 
likusiu sąnariu pasidarė neinsiti- 
kejimai ir kliubas pasidalino in 
dvi szakas,

Kaip visi iszkriko N.... ne- 
beiszmane ka darytię, nei pri- 
puolancziu susirinkimu nebeisz- 
stenge suszauktie. Už tai vienas 
vaikinas nepasigailėjo pora dolie- 
riu paaukautie dėl labo visuo
menes ir per kortelius suszauke 
visus lietuvius, idant tie 
susivienytie tvireziau ir padary- 
Eantaika. Susirinko ir iszskyre 
visa vyriausybia, atmetia saliu- 
nykus. Dabar N 
neduotie czarterio kliul>o, šaky- I
• • . . I j'iiiiimiun, įgilini,/ u ■ ■ otvu, ikiilllllldamas, jog czartcris esans prie 'n • , ...’ J # 1 lursucziu; jau ape du metai kaip
kokio ten Stonio, kuris senei jau Į Amerike. Jeigu kas žino ape jo 

■•prie republikonu nepriguli.—
Ir ne žine ka jis mielina dary

tie su tuom czarteriu. Tur būt 
kaip ne teks laisnis, tai czartery 
pakabins ant sienos, o jo szely- 
nykai pamatia, kad 
kylio klubas, didesny bizny jam 
padarys — daugiau, iszsigers ir 
tokiu budu iszgelbes jy no ban- 
krutijjmo.( ?)

B.... teipgi kokiu ten budu 
ingawo peczety kliubo ir dabar ne 
duoda už tai, kad jie skolingas 
klubui $l.oo, ant ko kasierius 
kliubo turi no jo resyta. Žmones 
sako, kad su peczete norius už 
peczetytie savo saliuna, kaip ka
da vaikai užpuls langus muszt. 
Jis mat iszgalvojo, kad kitaip 
ne galima apsigintie no tu vel
niuku. Nelieturi kliubo, kas ap
gintu jo saliuna, tai nors su pe
czete gins save. .

Pereita panedely susirinko ge 
rai mislijenti vyrai dėl pasiroda- 
vimo ka darytie su tais varg- 
szais saliunykais. Norėjo paves- 
tie komitetui atimtie czartery ir 
peczety, bet ant galo pristojo vi
si ant to, kad geriau ne bjauro- 
tis su neszvelniais biznieriais — 
Welyk uždetie nauja prie kliuba, 
kurio saliunykai anei ju vaikai 
ne galėtu priguletie.

nes netrukus;
$10

lota
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DEL BACZKAU8K0.
Biednas Baczkauskelis savo 

blevyzgoms ir melagystėms už- 
tersze visa savo “saulepalaikia” 
ir da patalpino pats savo abroze- 
ly kada jam esant krajuje, 
už kokias ten piktadarystia% pa- 
licija aresztavojo jy po du sy
kiu ir insodino in Kalvarijos tur- 
ma, red. Snvolku, o jis vis pa
bėgo, taigi kaip sugavo nahega 
trecziu kartu, tada nuskuto su 
britva jam visa galva< priraki
no lenciūgu už kojos, aprėdė 
su tokioms raiboms jekemis, kaip 
matote jy “saulėje” parodyta, 
jr atmusze jo fotografijas po vi
sus aplinkinius miestus. Nežinia 
kokiu budu ir trecziu sykiu Bacz- 
kauskns isztruko ir atidume net 
in Mahanoju ir da atsinesze su 
savims viena isz tokiu fotogra
fijų,kuria dabar patalpino insavo 
“Saulia” ir žmogelis, norėtu pri- 
lygytie savo paveiksią prie 
Olszevskio.

Oi, tu kvailas Baczkauskeli, 
kvailas; pakol da Olszevskis nu
pliks. tai tau antru sykiu palicija

— Szioms dienoms Chicagoje 
svilina szaltis siberiszkas.

— Kas turite kokia pro va, o 
norite rastie - gera advokata, 
tai atsiszaukite in musu redakci
ja, o užrodysime jumis viena isz 
smarkiausiu.

— Ruski pinigai stovi dabar 
53c už rubly, o ne užilgio ketina 
pabrangtie. Kas nori siustie, te
gul pasiskubini.

— Kas mislija parsitrauktie 
savo prieteliu* in /Amerika, tai 
tegul pasiškubina
szifkortes pabrangs net ant 
dulieriu •

— Ar nori atrast gera 
Chicagnje? tai pirk lota ant
ui. arti lietuviszkos bažnyczios,o 
nesigraudysi. Jau tik du lotai liko 
ant tos ui. skaityk apgarsinima 
ant 4to puslapio.

— Nedelioje, 3 AVaserio, pas 
L. Ažuka bus muzika ir szokiai, 
ant kuriu užpraszo visus lietu
vius ir lietuvaitias atsilankyti. 
Prasidės vakare. *

— Jeigu nori turetie savo na
muose gražu tautiszka abroza, 
tai pirk Abroza “Kražių Skerdy
nes” dabar naujei lazduota. Preke 
50c.pas A. Ossovski, 337 Noble 
st.,Chicago, 111. (3-2)

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

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J. Gudaviczius “
M. Kubilius , “ ,
T. Melynis “ Į
J Naujokas “ )
J. Gencziauskis “
L. Stankeviczius “
N. Lukoszevicze “
J. Zeleniakas AVaųkegarr 
T. Lileiko Wilkes Barre
M. James Mahanoy City 
Fr, Turauskas “ 
Ch. Alex 
W. Petraitis 
S. Alyta 
G. Barzdaitis
J. Matuszeviczius 
A. Kalvaitis 
W. AVileikis

l.oo 
l.oo 

. l.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
l.Oo 
l.Oo 
1,00 
1,00 
l.GO 
2.oo 
1.00

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

—Ant p;irdawimo labai pi
giai Buczerne geroje vietoje 
tarp lietuviu, netoli lietuvisz- 
ko» ir lenkiszkos bažnyczios. 
Norinti pirktie, tegul atsiszauke 
in redystia “Lietuvos”.

— Ar nori pamatytio gražu 
piiKs, i:u tau .ūm u «y imu p:uįvija j lietuviszka balių Chicagoje? — 
galva su britva apskųs, bet da-i 
bar skus ne ruskoji palicija, ale a-' 
merikoniszka. o kaip cze1 
patek>i in kalėjimą, tai jau i 
dauginus neisztruksi, — tu

rėsi moly minkyt iki smert. Tiek 
tuom syk dėl to puskvailio Bacz
kausko, o jeigu da reikalaus, tai 
kitu sykiu gaus daugiau, nes dėl 
tokiu Kai varijos szanezinyku gai
la laikrasztyje vieta užimtie.

l.oo 
2.oo 
2.oo 
1 ,oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

AVestville : £.oo

. VVaukegan
Tai subatoje, 9 Sausio, nueik ant 
balais draugystes “D. L. K. Ge- 
demino”, o pasibovysi geriau 
kaip visur.

— Nedelioje 27 Sausio, 1 ady- 
na po pietų, bažnytinėje saleje 
Draugystie “Apveizdos Dievo” 
laikys savp metiny susirinkimą, 
ant kurio praszomi visi sąnariui 
priubutie. Nauji virszinykai už
ims savo vietas.

O ka amerikonai, tai tie czio- 
nai gyvena labai netikusiai: ne
užsiima skąitimu jokiu laikrasz- 
cziu, vaikszczioja apdryskia, ne
siprausia ir tt. o jeigu kada ir 
pasitaiko jiems koky centą už- 
dirbtie, tai kaip tik pripuolė prie 
degtines tuojaus viską pralaka. 
Ju vaikai teipgi yra pasileidia. 
15 metu mergina jau ji iszmano 
daugiau už sena ir pasielgia 
bjauriau miesto merginu.

Beje turiu pasakytie ir tiems, 
kurie man sznekejo, kad Arkan- 
se esant nesveikas klimatas. Asz 
Arkanse gyvenu jau 10 menesiu 
pirmiausei buvau per 4 menesius 
Lietuviszkose Kolionijose, o da
bar, jau 6 menesei kaip gyvenu 
paviete Franklin, ir netiktai ka 
man nieko nekenke, ale da prisi
dėjo prie manės, szendien sve- 

, nei kaip 
svėriau būdamas Pennsylvanijo- 
je”. J. Matuseviczius.

Matote Broliai, galbūt da kaip 
kas pirmiau ir pasikejo Baczkau- 
sko melagystėms. — Povalei 
viskas iszeis ant virszsus ir per
siliudysite patys ape Baczkaus- 
ko teisinguma(?), tada ne
klausysite daugiau tokiu szungal- 
viu....

Dayra ape pora szimtu tikietu 
neiszpirktu ant naudos Bažny- 
czios Lietuviszku Kolioniju; 
dėlto nepasigailėkite Broliai 
mieli to dulierio ant garbes Die
vo, o jaigu visi tikietai iszeis 
iki Užgavėnių, tai nedelioje Už- 
gavėnių bus traukimas, tada 
pamatysime kas iszgrajys ta 40 
akru lauko ir tuojaus guodotinas 
kun. J. Balceviczius pradės ruo- 

'sztis-ape pradejima bažnyczios. 
Tikietus galite gautie pas paty 
kunigą J. Balcevicziu po nr.

pranta, kad Arkansas turi mylia r'u svaru virszaus,
arba dwi platumo ir kad ten nn- 
važevus galima jy wisa pamaty- 
tie. O ne. VValste Arkanso yra 
toke plati, kaip sudėjus sykiu 
abi gubernias Kauno ir Wilniaus. 
Kaip pas mus randasi kalnu, klo
niu, akmenynu, smiltynu juodže
mio ir molio,teip ir valsteje Ar
kanso rasime visokiu vietų ir 
visokios žemes.

Ir cze rasime daiktais tokiu 
kalnuotu vietų, kuriu virszunes 
net iu padangias iszsinesza, o 
teipgi rasime ir tokiu lygumu, 
ka wažiuodamas per isztisa diena 
niekur nei mažiausio kalnelio ne- 
davažiuotum. Taigi isz visos 
walstes Arkanso yra lygiausia že
me sziuose trijuose pavietuose: 
Arkansas, Prairie ir Lonoke. Pa
viete Preirie randasi ir musu 
Lietuviszkos Kolionijos. Yrą tai 
gražiu gražiausia vieta isz visos 
tos vaistės Arkanso: tokia lygu
ma, kad per kėlės deszimtis my-
liu nepamatysi jokio kalnelio, 2316 Laurel str. arba redakcijo
wieilr aplinkui iszsidraikstia je “Lietuvos”.

Athol 
Duųuesne

Brighton 2.oo
S. Boston ■ l.oo

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo pusbrolio, 

paeinanczio 
Į isz red. Snvolku, pavieto Mari 
jampoles, gmino Szunsku, kaimo

. užsimanė Anta,1° Oi augelio,

buvimą, tegul danesza, arba jis 
pats tegul atsiszaukia ant adreso 
szito: (2—2)

John Draugelis
1216 10 thst.y Sheboygan, Wis.

ant sienos Asz Barbora Pucecziute pa
jieszkau savo dėdės Adomo Ke- 
džio, paeinančzu^ isz redybos, 
Su wol k u, pa v i e t o \^larjjfvb.i į m >1 es 
gmino Jievaravo, kai m9, Pau- 
žiszkiu; jau a|>e szestas metas 
kaip Amerike. Jeigu kas ape jy 
žinotu, meldžiu danesztie ant a- 
dreso tokio:

Barbora Pucecziute
126 Dover st., Baltimore, Md.

■ Pajieszkau savo draugo Anta
no Atkoczaiczo, paeinanczio isz 
kaimo Romeslauko, parapijos 
Pagramoncziu, pavieto Raseinių, 
gub. Kauno; jau bus 3 metai kaip 
Amerike. Kas ape jy žino tegul 
danesza ant ežio adreso:

Petras Dėmutis
4514 S. Paulina st. Chicago, III.

Pajieszkau savo szvogeriu 
Kazimiero Wingio ir Ignpto 
Stankaus, paeinaneziu isz kaimo 
Szveistu, vaistės Batakių, pa
vieto Raseinių, red. Kauno; jau 
ape 6 metai kaip Amerike gy
vena. Jeigu kas ape juos žino
tu, arba jie patys tegul atsi
szaukia ant adreso tokio:

Dominykas Norbuta»
584 S. Jefferson st., Chicago, III.

I (2-2).

— Chicagoje darbai vis maži
nusi. Isz Stock-Yardu daugybia 
darbinylfu atstato no darbo; vie
ni isz ju įvažiuoja in Lietuva, ki
ti iszvažinėja iu kitus miestus 
darbo jiešzkodami, o treti per 
dienu dienas parsijieszko tame 
paežememieste,darbo bet jo surast 
negali.

— Ar n'ori iszgrajytie gera 
farma? Tai pirk tikieta už dolie
ry, o traukimas bus Užgavėnių 
nedelioje; gali tau laime patar- 
nautie ir gali už doliery iszgra- 
jytię 4U aktu derlingo lauko, 
o kaip ne iszgrajysi, tąi tas do- 
lieris yra ant garbes Dievo, nes 
isz tu pinigu bus statyta bažny- 
czit “Lietuviszkose Kolionijo- 
se”l

Lietuviszkas Palitikiszkas 
Republikodiszkas Kliubas 9-tos 
vardas laikys savo mitinga su
batoje, 26 Sausio 7 j adyna vaka
re, salėjeKosandos po nr. 786 S. 
Ashland avė. ant kampo 17-tos 
uliezios; ant kurio yra užpraszo- 
mi visi ukesai gyvenanti toje 
vardoje ateitie koskaitlingiauseu 
nes bus apsvarstomi svarbus da- 
likai palitikos.

A. Moscickis. sekr.
— Nekoks pruspalaikis, 

ar galbūt eirisziai apskundė 
Feliksą Majauske, kuris laiko 

saliuna ant Fiak str., už pardavi- 
ma gėrimu mažiems vaikams. 
Frova bus panedely pas audžia

Bloomington 
Plymouth -l.oo 

Ne v Canaan 
Altus

Rouse Col 
Chicago 

J. Kolesinskas , '“
\V. Jasinskas 
Ch. White 
J. Biąski 
Fr. Aismont
L. Lapeczynskas Throop 
P. Sarpalius AVanamiė 
St .Klikunas 
J. Bendikas Elizabeth Port l.oo
M. Szavlis 
J. Žilvitis
J. A. Puniszkis Philadelppia l.oo 
The Garlov Hair Grover Co.
D. Gudauskas Be n ton Harb. 
A. Sadauskas 
J. Walaika 1 
T. Šoveika 
A. Gražulis 

‘M. Bridickas 
A. Macziulis 
A. Balandis 
Ig. Norvilas 
M. Ambrazevicziene “ 
A. Czižauskas . ‘t 
A. Bendžiunas' Audenried 
W. Illionis 
VV. Gavronski 
J. Cartell
A. Stanuleviczius Elizabeth l.oo 
P. Kisielius Carbon Hill 2.oo

Tolucą
Walkers Mills

■ , Huselton
Shenandoah

Philadelphia

• Chicago

Ladd
Utica

l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
1 .oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.do 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
1.00 
2.50 
2.oo

Mitingas
Lietuwiszko Demokratiszko 

Kliubo 7tos Wardos.
Panedely, 28 d. Sausio, 7 adyna 

vakare, saleje D. Norbuto po 
nr. 584 S. Jefferson str. “Lie- 
tuviszkas Demokratiszkas Kliu- 
bas 7tos Wandos”, laikys savo 
mitinga, ant kurio užpraszo vi
sus lietuvius koskaitlingiausiai 
susirinktie.

D. Norbutas, prez.

GROMATNYCZIA.
“Apžvalgai”: •— su skite no 

Imo nr. ant .adresu: 1) Rev. M. 
Krawczunas,3216 Laurel str. Chi
cago, III.; 2) W. Govronskis, 
8 Griffiths PI., Utica N. Y.

“Varpui”. — Siuskite no nr. 
Imo ant adreso: Rev. M. Krav- 
cziunas 3216 Laurel str.,Chicago, 
III.



TRUMPA SENOWES

LIETUW10 . ISTORIA
(Tasa).

L i e t u w i a i.
Dalis lietuviszkos tautos, wa- 

dinama tiesiog Lietuviais, buwo 
apėmus sziu dienu gubernijų 
Kauno, didesnes dalies Wilniuus 
ir Suvolku, pagal upias Nemuną 
ir Neri (Wilija).

Ape pabaiga X amžiaus ant 
lietuviu ‘ pradėjo užpuldinetie 
Gudai, kurie, būdami po wal- 
džia vieno kunigaikszczio, pasi
darė labai galingais. Lietuviai 
gi tuomtarpu buvo pasidalinia 
ant daugelio mažu kunigaiksz- 
tyscziu, kurios tankiai da terp 
savias ginczydawosi; užtai Gu- 
damš suvis nesunku buwo juos 
apgaletie.

Bet laikui bėgant, gudu vie- 
szpatyste iszsiskirste in daugely 
daliu, kurios pradėjo terp savias 
pesztis.

Tada Lietuwiai enie drąsiai 
užpuldinetie ant apsilpusiu Gudu 
ir neužilgo teip pakilo, kad ne 
tik Gudus, bet ir Wokieczius 
pradėjo apveiktie. Tai atsitiko 
dėlto, kad terp Lietuviu pasidarė 
didesne vienybe: atsirado kuni
gai kszcziai.- kuriems pasisekė su- 
vienytie po sawo valdžia aps- 
czius Lietu-vos plotus. Jie va- 
dinosi Didžiaisiais Lietuvos ku- 
nigai kszcziai s arba karaliais.c.

Didis Lietuvos knnigaik- 
sztis Rinknaldis arba

Ringaudas
(1230—1240)

Pirmutiniu didžiuoju kunigaik
szcziu .skaitosi Rink valdi s, Ker 
navos kunigaiksztis, kursai su-' 
rinko po sawo valdžia daugely 
kitu kunigai ksztyscziu ir, gal 
no to rinkimo ir varda gavo.
Ringaudas sumusza gudus ties

Mogilna. 1234 m.
Galybe lietuviu labai ne pati

ko aplinkiniems gudu kunigaik- 
szcziams: jie susitarė pamokit! 
tie lietuvius. Surinkia daugybių 
kareiviu,isztrauke jie priėsz Rink- 
valcji; bet jiems baisiai ne pasi
seko, nes Lietuviai kone visus 
(rudus iszmusze: o vieta ta, kur 
būvą tas muszis, žmones ir po 
sziai dienai Mogilnu, t. y. kapais, 
vadina.
RjngaudassumuszKardininkns 

ties Akmene. 12^6 m.
Kada ape ta pergalejima paro

jo žinios pas Rygos kardininkus, 
tie isz piktumo xnei nežinojo . ka 
darytie: sutarta buvo sukuiestie 
priesz Lietuvius nauja kryžei
vi szka karia./

Pradžioj rudenio 1236 m. susi
rinko Rygon daugybe puikiu 
kareiviu isz visur. Kardininkai 
su dideliu džiausmu priėmė juos, 
pavaiszino ir visi drauge, susitai- 
.sia,* isztrauke Lietuvon. M isi 
linksmai ėjo, pasitikėdami, vi
su Lietuva su jos dievais in pe 
lenus paversiu.

Pereja rubiažiu, tuoj pradėjo 
, gyventojus naikintie, in nelais- 
via imtie, kaimus ir miestus de- 
gintie. Tokiu budu visa Sziauliu 
apygarda tapo isznaikinta.

Ale neilgai teip jiems sekesi, 
nes* nesnaudė nei Lietuviais—IĮu^ 
riai Lietuviu, susirinkia po val
džia • Rinkvaldžio, patiko 
prieszinykus palei Akmenia. Tai 
buvo diena Sz. Mauricijaus, kar
dininku užtarytojo; užtai tie 
da labjaus pasitikėjo pergalėsią 
Lietuvius.

Isz abieju pusiu buvo dideles 
galybes; vieni kitu lygiai neken
tė.; aiszku buvo, kad czion reiks 
vienai pusei žūtie. No saulėte
kio prasidėjo baisus muszis. Ilga 
laika nežinia buvo, katrai pusei 
laime lems inveiktie: rodėsi, tai 
viena, tai kita puse ima virszu, 
bet tiktai, in vakara jau, Lietu
viai pradėjo Wokieczius apgale- 
tie. Weltu tie reke, drasidami sa
vo pulkus. “Sz. Maurice padek !” 

Sztai ant galo, vienas Lietuvys 
parbloszke psty Wokiecziu mistra 
Tada jau aniems suvisai szirdis 
iszpuole, pradėjo begtie. Bet 
wargu isztruktie rsz ranku perpy
kusiu Lietuviu, kurie kone visus, 
pasivija, iszmusze.

Tik retas ^Vokietis iszvenge 
giltines nagu ir parnesze in Ry
ga žinia ape baisia nelaimia. Ga- 
la gavo ir AVokiecziu svecziai, 
kurie buwo atkelia via i n Ryga 
musu kraujo paragaut.

Rinkvaldžiui valdant, Lietu
vos rubežiai dikczlai prasiplati
no, jos vardas toli po svietą ap- 
garsejo, wisi jos prieszai pradė
jo drebetie, bet nelaime, Rink- 
waldis, ne ilgai valdias, mirė 
(1240 m.), o tuom tarpu pasiro
dė da nauji Lietu w i u prieszinykai 
— Totoriai.

weis-

Totoriai.
Ankszcziaus jie gyveno vidu

rinėj Azijoj, in pietus no Siby- 
riaus; iszsisklaistia po placzius 
Azijos plotus, valkiojosi jie, 
nieko ne klausidami, ir niekas 
ape juos negirdejo. Bet pradžioj 
XIII amžiaus visa totorių
sle susivienijo po valdžia vie- 
no valdono, prasi minusio 
gis-Kanu, t. y. viso swieto wie- 
szpacziu. Po jo valdžia Totoriai 
pasidarė galingais ir, sumusze 
i n trumpa laika kone visas Azi
jos tautas, atėjo gudu musztie. 
Gudai, norint prieszinosi, vienok 
buvo apgalėti; ju miestus Toto
riai in gruvesiu krūvas pavertė; 
patys-gi Gudai buwo ariszmuszti, 
ar in nelaisvia pajimti,ar inmisz- 
kas slapstytis iszvytie. 
Totoriai pereja per visa gudu 
žemia, trauke tolyn, pasidali
nia in 2 dali. Wieni Totoriai, 
Raikydami viską • pakeliui ir isz-

Džin-

vaikiu Gudus, kurie gretim su 
Lietuviais gyveno, pasirodė jau 
ant Lietuvos rubežiu, bet turėjo 
atgal gryžlie: atėjo, mat, žinia 
kad kita dali Totorių nelaime
VVengru žemej patiko, ir kad di
dysis kanas Azijoj nOmire.

Gryžo Totoriai atgal, bet kas 
isz to? Paliko paskui savia ruk- 
stanezius namu degėsius, sugriau
tas pilis, žmonių lavonus ir gry
na tusztynia, nes viskas, kas bu
vo gyvas, bego no Totorių i n 
m isz kas.

Anhvilas A peni ėjas no 1240 
iki 1242 m.

Teip baisia’psunaikinta Kraszte 
pagal Lietuvos rulicžiu apėmė su 
Lietuviais kunigaiksztis Ardvi- 
las, Apemeju pramytas.

Po jo valdžia žmones vėl pra
dėjo gryžlie i n savo senąsias 
vietas.
Muszis su Totoriais ant Szeibak- 

laukio. ( 1242 m.)
Totoriai dasižinoja, kad Lietu

viai gaspadoriauja kraszte, kuri 
jie buvo užkuria via, baisiai per- 
pyko. Tuojaus didele j u daugybe 
isztiauke pabausti Ardvila, ku
ris nelaukdamas, iki Totoriai pasi
rodys jo kraszte, pats iszkeliavo 
ju pasitiktie.

Kada Totoriai nakvojo 
guoliuose ant Szeibako 
netoli Dniepro upes,
isz netycziu užpuolė ant ju 
dulkias sumusze; Lietuviai besi-

savo 
auku, 

Ar<įl vilas 
ir in

vydami daugybia ju prigirdė 
Dniepro vandenyse, kur Toto
riai, kaip avys, isz iszgaszczio 
wlens kita skandino.

Bet ir po tokiai nelaimei To
toriai da kelis syk - bandė Lietu
vius pamokint ir, nieko nelain^e- 
ja, jau nelabai dryso ant Lie
tuvos rubežiu užpuldinet.

O Gudai džiaugdamiesi, kad 
nors lietuviai teip smagiai šukute 
ju vargytojus, ilgai paskui dai
navo savo dainose ape Ardvi
la, garbindami jy ir Totorių per
galėjimus.

A rdvilas buk vienam muszyj* 
su Totoriais kritias.

Po jam užima Lietuvos sostą 
Mindaugas.

Mindaugas no 1242—1263in.
Mindaugas, Ardvilo brolis, 

aiszkiai suprato, koki baisus 

prieszai isz visu pusiu Lietuva 
apsiauczia, suprato, kad wisi Lie
tuviai žus, nesant vienybes. 
Nors jis skaitėsi D. Kunigaiksz- 
cziu, vienok Lietuvoj daug da 
buvo atskvriu, didesniu ir ma
žesniu, kunigaikszcziu, kurie ne 
visados jo klausė. Kad juos prie 
paklusnumo prispirtie, paežiam 
Mindaugui reikėjo būt galingu. 
Dėlto jisai pradėjo rinktie po sa
vo valdžia vakarinius Gudus, 
užimdamas ju miestus, kuriuos ir 
atidavė savo broliavaikiams. To
kiu budu padidino Mindaugas 
savo kunigaiksztystia, sustiprino 
ja ir galėjo dabar suvaldytie ma
žesnius Lietuvos kunigaikszczius. 
Rodėsi, kad viskas dabar gerai, 
bet atsitiko kitaip.

Sunkios dėl Lietuvvos dienos.
Nekurie, labjausiai Žemaitijos 

kunigai kszcziai, bijodami, kad 
Mindaugas neatimtu visiszkai 
no j u valdžios, pradėjo stengtis 
no jo atsitrauktie. Anie brole- 
vaikiai ir gi atsisakė klausytie 
dėdės. Tada Mindaugas nusiuntė 
kariumenia ir iszvare juos. Tie 
nubėgo praszytie pagalbos pas 
Danielių, Galicijos (pietines Gu
dijos) kunigaikszty, kursai to tik 
ir lauke. Jis netiktai prižadėjo 
paszelpa duotie,bet pamokino da, 
idant jie talkon priesz Lietuva 
Kryžeivius su Kardinykais už
kviestu. Szitie-gi sukurstė Že- 
maiezius ir Juodvyžius priesz 
Mindaugą. Danielius pakvietė 
d a Lenkus.

Teip visi, susitarė, užėjo isz 
visu pusiu, kaip juodi debesiai, 
ant Lietuvos, ir galima buvo 
mislytie, kad ateina jau paskuti- 
nios dienos dėl laisvių Lietuviu.

Szoko priesz prieszus Mindau
gas, mėgino juos inveiktie, bet 
kurgi viens tiek prieszu perga
les.

Negalėdamas prieszus visus 
krūvoj inveiktie, jisai paėmė, 
iszklaiste savo prieszus ir, ta
da jau, pradėjo juos musztie.

Mindaugas atsigina no Kryžei
viu ir ju talkinyku.

Galingiausiais prieszais buvo 
Kryžeiviai su Kardinykais; užta
tai Mindaugas , pasiskubino ko- 
greieziausiai juos atituretie, pri
žadėdama iszpyIdytie \Vokiecziu 
norus. O kryžeiviai, kaip žinoma, 
visados gyrėsi buk nori stabmel
džius apkriksztytię; dabar jie da 
reikalavo nekuriu žemiu, kuriais 
prižadėjo jiems Mindaugo brolia
vaikiai. Mindaugas tiko ant to
kiu \Vokiecziu noru ;pavede Kry
žeiviams Juodvyžius ir Žemaiti
jos kunigaikszczius, maiszta 
priesz ji pakėlusius; užkvietė 
pas «avia didiji mistra su W iš
kopti, kad jy apkriksztytu. To
kiu budu iszsiliuosavo Mindau
gas no prieszu daugybes: no 
Kryžeiviu, Kardinyku, Juodvy
žių- ir Žemaitijos kunigaikszcziu.

O no Danieliaus jis, tuom tar
pu, atsikratė, pavesdams sūnui 
gudiszkus- miestus, kurie jau bu
vo papuolia Danieliaus rankos- 
na.

Paskiaus-gi Mindaugas vėl 
atėmė tuos fniestu.

Mindaugas apsikriksztija 
ir Lietuwos karalium 

tampa 1252 m.
Didysis Kryžeiviu mistras, ga- 

vias no Mindaugo brangias dova
nas, pribuvo pas jy ant krikszty- 
nu su Kulmijos vyskupu ir ri- 
cieriais. Tada tai Mindaugas su 
savo paezia ir dviem sunais ap- 
sikriksztijo ir tuoj po kriksztui 
iszsiunte in Ryma pasiuntinius 
praszytie karaliszko vainiko, 
kury prižadeja buvo kryžeiviai. 
Su džiaugsmu popiežius iszklause 
pasiuntiniu ir prisakė apvaini 
kuotie Mindaugą Lietuvos kara
lium.

Mindaugas, sulaukiąs vainiko, 
sukvietė daug svecziu pas savia. 
Atvaževo Rygos arcivyskupas, 
Kulmijos vyskupas, Kryžeiviu ir 
Kardinyku mistrai bu ricieriais, 
Lietuvos kunigaikszeziai ir di
džiūnai. Prie tiek svecziu Min
daugas tapo iszkilmingai apvai
nikuotas karalium drauge su pa— 
ežia.

1 i Da ne viskas.)

Istorija ape Joci 
buwusy per lOnedeliu ne- 

wa Lietuwos” redak
torium.

I (Tasa).
Perpraszom skaitytojus, kad 

teip ilgai ir tiek daug vietas už
imame su apraszymu to Jocio; 
vienok jeigu pradėjome jo istori-i 
ja,tai turime ir pabaigtie ja; o po 
antra turime, tokius szungalvius 
parodytie svietui, idant ir kiti 
no tokiu apsisaugotu, nes matote 
isz jo groruatu, kaip jis isztiesias 
ranka melde paszelpos, o už tai 
kad jy suszelpeme, tai jisai da po 
sudus mus tašo ir pas Baczkauska 
visokias melagystias raszo.

Kaip jau minėjome pereitame 
numeryje, kad- tikėjomės gautie 
už redaktorių viena isz Lietuvos 
gerai apszviesta žmogų ir ta pa- 
ty pasakėme Jociui, kad jeigu 
per keturias nedelias mus užpra- 
szytas isz Lietuvos redaktorius 
ne atvažiuos, tada tave par
trauksime.

Kad per minėtas keturias nede
lias nesulaukeme jokio atsakymo 
isz Europos, tada paraszeme in 
Joci teip:

“Musu užpraszytas žmogus isz 
Europos neatsiszauke, taigi, jeigu 
da neturi jokio užsiėmimo, duok 
mums žinia, o dabar prisiusime 
tikieta ir galėsi atvažiuotie.

Gauname no jo atsakyma to- 
ky:

Garbus tautieti 1
Labaf nudžiugau gavės no 

Tamstos laiszka k u reniu tamsta 
kvieti manės atvažiuoti. Sulig- 
sziol nebeturejau da jokio užsi- 
imima ir galiu tuojaus važiuoti. 
Meldžiu ko veikiausei prisiųsti 
man tikieta, o asz pasirengia esu 
tuojaus pas tamista pributie.”

Užmokėjome už 'tikieta 
$15.50, pasiuntėme in Wilke8 
Barre, Pa. ir sztai atkako musu 
garsusis Jočis.

Kaip mes patys nemyslyjame 
niekam blogo, teip ir nesitikėjo
me, kad mumis kas kitas galėtu 
ka blogo mislytie, o da tuom lab- 
jau toksai Jocis, redaktorius (?), 
kuris turi tokia placzia reko
mendacija no nesuskaityto būrio 
kunigu ir visu europiniu semina
rijų. Dėlto pavelyjome jam vie- 
szai apsigarsytie per laskraszty 
kaipo redaktorium “Lietuvos” 
ir paraszytu per jy straipsniu nie 
kad necenzuravojome. Teisybių 
pasakius, tik ant puses laikrasz 
ežio jis tada suraszydavo,o tokius 
straipsnius, kas link palitikiszku 
Kliubu, Lietuviszku Kelioniju ir 
kitus svarbesnius dalykus visa
dos rasziau pats, nes isz kur jisai 
gali ape tai žinotie ir kaip jis ga
li apraszytie. ■ \\ iena ka nežino, 
o antra ir nespėtu, nes tik ant 
puses laikrasBCzio raszydamas, o 
vaikinas nekarta per naktis ne
migdavo, ugi kad jis butu pada
rius, kad ant visos reiktu sura- 
szytie. — Po antra, jokios kalbos 
nemoka ;nekarta parsieidavo per- 
verstie kokia žinia isz lenkiszko, 
tai jam beraszant minėta žinia 
kasžin in ka pavirsta. Ka jus no
rit, jeigu jisai nesuprato tokiu žo
džiu, kaip ant paveiždos: “zvta- 
szczia,” “voreczek” “murzyn” 
ir tam panaszius. Kaip jis parė
dė “Lietuva per tris nedelias, 
tai žmones kur tik mus susitikiu 
in akis sake, kad jeigu “Lietuva” 
ilgiau bus teip raszoma kaip da
bar, tai jau toliau bus gana ja 
skaitytie.

Na ka turėjome darytie ir kur 
ta iocy turėjome padėtie? Isz 
varytie lyg ir per koktu, o kad 
ir varysi, tai kur jis galuose eis.

Pamslyjome, keslie da nekoky 
laika, gal toliau prasimokys kiek 
geriau, o per ta laika mažu atra
sime kokia skylia kur buiu galima 
jy, iBZsistumtie no savo galvos. 
VVienok basas negalėjo vaiksz- 
cziotie, turėjome duotie nors po 
|3 ant nedėlios, nors jo tas dar
bas 3 centu nebuvo vertas. O

žmones kur tik susitikia, vis 
mums akis kaiszo už toky. rėdy
mą laikraszczio. Na ir ka cze ga
lą su juom padarytie — kaip cze 
butu dabar no to Jocio nusikrū
ty tie?

Atradome ant to gydykla. Pa- 
siryžome jam daugiau algos ne- 
duotie kaip tik po $3 ant nedė
lios, o jeigu neatsitrauks, tai už 
nekokio laiko mislino.me pradetie 
mokėt tik po $2. ir tikėjomės 
tokiu budu no jo rtusikratytie.

Perejo teip bemokant po $3 
ape 8 nedėlios, o gi musu Jocis, 
apsidrasinias viena karta, klau
sia’

— Mes nesederejome, — nore- 
czia žinoti kiek man algos mokė
site? x

Atsakėme: — B}‘gal tamistos 
darba, tai ka gauni $3 ant nede 
lios, “boarda” ir tikieta, — tai- 
wiskąs. Daugiau už tavo darba 
mokelie negalime. Jeigu negerai 
tai gali pasijieszkot *au geriau.;..

Jau nudžiugome, mielinome, 
tik dabar jau mažu iszsivilks kur 
jis no mus galvos.

-'Ant galo ka jisai daro. — O 
tai pradeda, vyras(?) kritika- 
votie “Susivienyjima Lietuviu 
Kataliku Amerikoje”, sakyda
mas: “gana jau mumiSFHo juo
kingo vardo: susi vienyjimas 
kataliku ir ’tt.” Dabar prieina 
priė kritikavojimo lietuviszku 
laikraszcziu: “Vienybes” “Sau 
les” irtt. ant galo dasiiria žmogus 
prie ‘‘Lietuvos”, kuris ja pats 
rėdo ir, priraszo ■ nesutvertus 
daiktus ant jos. Zeceriai paemia 
statytie toky jo rankraszty, pra- 
nesza jam kad gali užtai parei- 
tie jam bizna. O jis atsako: “o 
kun, arba asz bijau, kun 
man bepadaris?”

Galbūt jjs tada buvo pamisli- 
nias inbruktie toky straipsny in 
laikraszty, o apsisuptas kailineis 
iszeitie po velneis. Wieuok ap- 
simislinias, galbūt kad nėra kur 
labai jam ei tie, paėmė ta savo 
rankraszty ir perbraukiąs litani
ja melagyszczi, tik tiek parasze: 
“o kas link “Lietuvos” tegul ja 
kiti apsudyja”. — Ir pasiraszo 
po juom; Grinorium.

Kaip jau augszcziau minėjome, 
kad nesitikėdami uo jo tokiu 
szunybiu, necenzuravojome jo 
paraszytu straipsniu, taigi ir ta- 
Aai jogrinoriszkasstraipsni pa tilpo' 
in “Lietuva” be cenzūros. Ap- 
sižurejome jau tik prie ekspedi
cijos ape gerus darbus musu re
daktoriaus, Jocio.

Pereme visa piktumas per- 
skaiezius tokio szungalvio dar
bus, ir jau sakiau, kaip tik par
važiuosiu-^ namo, tai iszmusziu 
laukan Au lazda kaip szuny. Cze 
ant nelaimes parvaževus, nėra 
jo namie viena diena ir antra 
diena, nes per ta laika užsilx>- 
vyjo draugystėje “Auszros,, pa
kol peržiurėjo jos įstatymus, pri*- 
rasze prie jos,priėmė prisiegai ir tt.

Kada in antra diena isz “Au- 
szros” parsivilko, jau didysis 
piktumas buvo perėjas ir nega
lėjom mu8ztie,tik pasiryžom jokio 
darbo jam daugiau nediiotie 
ir ta jo grinoriszka
straipsny atszauktie teip, kad 
jam butu skaudžiau kaip lazdos 
muszis. Bet, arba kiaule pažysta 
geda—teip lygiai ir Jocis; sa
kau, spjauk jam ant akiu, tai sako, 
kad no stogu varva ir apsiszluos- 

tias wel prie tavęs plakasi. — Jis 
nesigedejo anei biskio, ir matyda 
mas, kad jam jokio datbo neduoda
me, tai vėl praszesi verkdamas, 
kad jis norya prie “Lietuvos” 
dirbtie nors už duona pakol ra
sis jd geri žmones,kurie duos jam 
pinigus eitie in mokslainia me
dicinos. —■' Atsakėme jam teip: 
Apsejome be tavęs ik sziolei — 
apsieisime ir toliau be tavęs. Ga
li sau važiuotie, isz kur atvaže- 
vai.

Wos tokiu budu no to Jocio 
nusikrateme.

(Da neviskas/.
UŽSIRASZVKIT „LIETUWA”

Daina.
Kaip asz buvau gimtoj žemej 
Nuolat ulevojau;

Pas tėvely asz būdamas
AVisad “tancevojau”, 

Už tai tenai linksma buvo 
Ir nei vienas nepražuvo,

Dainelias dainavo, 
Niekad nedfejavo.

Cze nėr tokiu linksmu dienu, 
Kad isz jauno liustavot.

Reik žiūrėtie ir dairytis
Ir ant nieko ne atbot;

Reikia žiūrėt kad nėr cento, 
Eitie pikiiuot anglių szleito;

Nėr kada dairytis, 
In szalis kraipytis.

Anksti ryto atsikėlus 
Jau laikas prie darbo,

Aini, žiūrai, triuši, dirbi
Ir jieszkai sau skarbo;

Bosas Szaukia: Jonai, Jurgil 
Skubik greitai one murk-gi;

Ba reikia moketie; • 
Dirhkie nestenekie!

Wargas, bėdos ir klapatos, 
Nerimastis »visados,

Nėra niekur cze nuveitie.
Nėr nejokios. vigados,

Kad galeezia, tai nulekczia, 
Savo tevyszkia dasiekezia,

Pasveikinczia motinelia^.
O ir savo merguželia.

Jaunas, gražus ir patogus 
Waikszczi<.t su joms kaipo žmogus.

O sulaukus tokios dieuos
*Prisiglaust\e nors prie vienos 

Asz noreczia, kad galeezia 
Savo jauna pamatytie,

Prie savęs vadyczia, 
Kas .diena lankyežia.

A’nu szia link, o ir ten link, 
Niekur savo nerandu,

Kad pažiurau in akelias,-
Su kitokiu ji budu;

Wienam jau ir neramu, 
Be saviszkes nobodu,

Nėr su kuom: kalbetie, 
Meilia pažadetie.

Cze yr labai daĖg merginu, 
Nėra Lietuviįykes,

Asz nemaežiau cze ne viena,
Kaip tik isz tevyszkes;

Keli metai jau iszejo, 
Lietuvnykes ne regėjau;

Panelia sveikyczia, '' 
Kad kada matyczia.

Kas isz tokiu, ka cze yra, 
Kad szirdis nęlimpa,

Lenkiu, Prasiu, Eiriu, Rusiu,
Tos žmogui netinka, 

Nežiur nieko, žmogų bara 
Ir isz proto vyra varo;-

Tegul skradžiai eina, 
In misly ne’teina.

Žmones szneka, rodą daror
In ta szaly žiuri,

Kur tik koksai darbas yra
Jau mislioje turi, 

Kad sueite savo dranga 
Isz tevyszkes, kad būt nauda, 

Sznėket nesarmata 
Kur kalba paprasta/

Ir paukszteliai pulkais laksto, 
Dtiiniales dainuoja,

Kaip pap^alia ir pamiltia
Grąžei, cziulb brukuoja;

Meile juju gražiai žiuri, i 
Savo kldbu wisi turi

Sparneliais plesdeną 
Kur žmones gyvena.

Teip. me.s szieze Amerike 
Eikim prie draugystes

Ir gyvenkim kaipo broliai
Prie mielaszirdystes,

H iena kita broliu vadykim, 
Laikraszty “Lietuva” skaityki m.

Tai musu szviesybe .
. Ir szirdies linksmybe.

Broliai mieli lietuvnykai
Ir jaunos seseles

Rankas duokim, drauge bukim,
' Wisi prie krūvelei, 

Kur mus gerai pamokina 
Ir szirdelias suramina;

Naujienas garsina 
Isz miego budina.

Broliam savo lietuvnykam 
Apszvietos velykini

Ir kiekviena prie skaitymo 
“Lietuvos” regykim.

Tada visi busim žmonys.
Nei Baczkauskas neapmonys, 

Nekvailins Lietuviu ' 
Su savo liežiuviu.

Asz, ka raszau szita daina, 
Coloradoj hunu,

Norfat toli no savi&zkiu, 
H’ienok ne pražunu;

Ne užmirsztu savo kalbos; 
“Lietuva” skaitau visados . ,

Ji mane ramint, 
Dienelias saldina.
(Sudėjo Kazis Barauskas./

\ ~———
1^** Jeigu nori kad tau biznis 

gerai eitu, apsigarsik “Lietuvo
je”.'



LIETUVA.

Bubka Jan

J887 Ažukas Jan
905 Borodonski L.
916
926 Cziarnakovski Fr.
930 Dumakowski Stefau 
1065 Kroczalovski Jan 
1073 Kwiatkowski Boleslav 
1087 Lendzevricz Antoni 
1101 Markus Jozef 
1115 Michalski Jan 
1117 
1118 
1119 
1145 
1153 
1155 
1166 
1197 

' 1230 
1238 
1273 
1311 
1316

Mielewski Jan 
Migdalski Antoni 
Milczewski Jozef 
Paszkewicz Jahn 
Pialkewicz M. 
Pieuski Frank 
Polewski Jan 
Sankovski Jozef 
Sankowska Katarina 
Staszevvski Martin 
Wabatas Antoni 
Zagurski Jan 
Želevicz Patronela

PASARGA:
Kas |>ermaino wietv s*iwo gy

venimo ir reikalauja, idant jam 
permainytume adresa, turi neat
būtinai prisiustie ir savo senajy 
adresa, nes kitaip jo praszymas 
nebus isz klausytu. Paduodami 
sawo nauja adresa, rupykites ko- 
aiszkiausei jy paraszytie,o labiad- 
sei vardu u h ežios, miesto, ir sa- 
wo, nea nekarta taikosi kad jokiu 
budu negalima dasimislytie, koke 
tai ulyczia. Jeigu patys gerai 
nežinote kaip raszosi ulyczia, 
kiek literų in ja eina ir kokios, 
tai papraszykit bile kokio ame
rikono, o jis jums paraszys atsa
kant}’ adresa. ’ Red.

/ tj J B 1

S. BAROS FORMERLY OF 
M. ROSENBAUM & co. ’ 

11TUW1SZKA1 LENK1SZKA BANKA
NEW YORK. N. Y.400 Grand Street,

"LIETUVA”

Katalogas knygų.

fl.60
#2.00

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangtszku 

•karbu.puikiausiuos® apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis.visaip zalatitos, 3.50 iY #4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
■karbu. apdaryta drutoi ekuroj®. zaiaty- 
tais krasz.tais. druczjat apkaustyta ir su 
kabėmis *”

Apdaryta szagrin®
Balsas Balandėlės didžiauses ir paiki® useine 

' apdare., balcziauseis kauleleis pulkely 
azauksuotais kryžeis po tę.CC.;

Balsas Balandėlė* arba Maža* Szaltinelis
Balsas Balandėlės Krisztolinis i
Isz.ganingi dūmojimai ape sopulus *z.w.

Marijos Pauo<
Ražanczius amžina*
Ražancžius ir draugyste ••
Ražanczus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo sz.w. Sakramente
fenas ir Naujės Aukso Altorius. wokiszkonn- 

litaroms ® “ #1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau- 

■tytas ir su ksbe “ • #1-60
150 psalmu Dowido karaliau® ant paveikslo

#3.00 ir 3^0 
75c 

#2.00
20c 
5c 

10c 
5c

30c
40c

i Knygos I)wasiszkos.
Brostvos

Draugija- d tl dusziu
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkias 

ka ant kožnos nedėtos irszventes 
Pilote* arba kelti. in maldinga giveunua 
Grieszhykas sugrąžytą* ant gero keto per 

Jezusa P<na
GyveuĮimai Szventuju Dievo " • 

euimas sz.wento Benedikto
Qi v -n|mas Jezuso Kristuso
Gi vnimas szvenez. Manjosrf'ano* „
Qia*enitna visu Sž'vntu ant kožnos dienosi 

4 didteies knygos, kožna po 
st > rijj* Kataliku Bažnyczios

05c
10c

50c

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

___ _______ #1.00 
Istorija seuo ir naujo istattmo.su abrozeleis 15c 
Istorija seno įstatinio______________” 25c

10c 
15c 
15c 
15c 
40c 
15c 
15c
50c

lOo 
20c 
40c 
15c 
50c 
40c 
15c

Iszgurdvmas metiniu szvencaiu
Ka* ytta"gri-ka* r labai naudinga kny«ze)e 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajiti® sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokstss kataliku.
Pam 'Ilsiai ape suda Dievo “ •'
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveucziu 

ir didžiosios nedelos ..
Perspėjimas ape szventa tŲcejimn 
Perkratimas sumianijos 
Prisigatavdjimas ant stnerezio 
Raktais in dangų “
Užeistanavik ant to gerai 
W ado va in dangų “ “•
Vartai dangaus 

t • .
; Knygos mokslyszkos.

AKYVI APS1REISZK1 M A I. ant kuriu___
bes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta; su.7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojitno isz ko 
darosi 'Žaibai, griausmai, lietus ir sniegas: 
kas vra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Prekė.... ..............................
Gementorius lietuviszkas 
Lietuviszkai voktszka* žodiuasarba grama

tikas j “
Lementorius lietuviszkas 
Spasaba* greito iszsimokimnio angelskot 

bos ne apdarytas 
o apdarytas ‘ 

Lietuviszkas Kalendorius ant metu 18V5 
Lementorius Lietuviszkas 
Bzimtmetinis kalendorių* * 
Žodynas keturiose kalbose: Įietnwi»zkai.

latviszkai. lenkiszkai. ir ruskai. y- 
•ra ge-riause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, rusko* arba la 
tviszko® kalbos ..

•Gyvenimas Stepo Rauduosio 
Kas dienines Mildos 
Abrozas -Kražių skerdynes" perstato kaip

* maskoliai pjovė lietuvius prie bažny 
rtzio, Kražių metuose 1885. Ganėtinai di 
delis. Preke .. 50c

'O su pasiuntimu ' .. 60c

Knygos istoriszkos, avuietiaz- 
koN, pasako ir giesmių.

'KOBINSUN’AS KRl'ZlU*. morali*zk» apysaka 
dėl jaunnnienes.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senove* Lietuvos pili- 
Istorija gražio, Katrukos “
Istorija isz.laiko Frsncuzu vainos 
Juozapa* Komuszew*ki* arba kankimlSiH* V- 

n i jot u po valdže Maskolių *■ •*
Kaip igytie pinigus ir turtą 
Kas teisybe tai oemela* puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Palietam

IK NOTAKY PUBLIC.
Iszprovoja genausel visokias prowa* visuose 

• uduose. Klumoczvja kalbose: lenkiszkoje. wo- 
fciszkoje ir angelskote. Teipogi kolektavoja pini- 
gu* ež visokias skolas. Gyvena po n r,.
-32(M) Muspratt st„ kerte 32 st.

ŠIUO

30c 
10c

#5.00
10c 

kai
#1.00
# 1.25
• 15c

IOr 
15c

♦ 2.00 
15c
Sc

30c 
10c 
10c 
30c
50c 
2Uc
15c

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

— ir —
uždėjau banka dėl uikavojimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no $5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą.

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

Ivgei gerai ir pigei atlikti® interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja b»nka antužkavojimo gali sudėt 
pinigus no $5 ir daugiau pinigu, na ku

riuos moku procentą.

SZIFKORTES
ant geriausiju liniu isz Cbicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
. UWAGA:

Rublis, t.........................  .54
Guldenas.......................... 39f
Marka................................24|

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziha tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujnuu Foto j r* 

fijas kopuikiausei.

VVyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivu už pigiausia 
ireke, siuneziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Vlusu kantoroje galite susiszneke- 

_____________________________ cie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 
teikite ir persiliudykite, k; d mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Tei|N»gi parduodame tikietus ant wisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

Nedelinis Laikrasztis, 
iszeina kas sųbata ir talpina savy je ko naujausias ir svarbiausia 

žinias dėl žmonių darbinyku.

turi daugiausėi skaitytoju po visa Amerika ir už tai biznieriams 
’ geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

KASIN CLEVELANDA ATKELACSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE
IR. TOJkVISO PABAN DYTI E

Gyvenu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Tunu puikiausia Karczema isz visu Clevelmido 
lietuviu irdaugiause visokia gerymu užlaikau

Adresai IVirszinyku.
Susiwienyj4ino Lietuviu Kepu* 

blikonu NValtteje lllinojo.
Prezidentas, A. Olszevvskis, 954 33rd *t.
Vice'Prezideutae, Fr. Palionis. 686 Van Horn st.
Sekretorius I, M. \Varanka. 12 Crlttendent st.
Sekretorius II, P. Jonaitis, 77 Cleaver st.
Kasierius. W. Vasiliauskas, 817 Dickson st

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

wįsame-—mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, My
liai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuwiszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame wisiems eitie 
pas sawus, o ne pas swetimtau- 
czius.

JV“ Jaigu tau skauda u^lwa. tai pamegyk 
. . oszku Boja nausko. Yra genaus® gy
dykla no skaudėjimo galvos., ka joke Kita taip 
reit n® gydo, kaip Pro-izko Bojau \usko. Galima 
au'ie kožaoje a p tiekoje, arba pnsiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziaų 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jai*.

Adresas toks: H.'S. BOJANOVSKI.
885 W. 19-th St., Ch ieago

Lietuvviszkas Salimas,
- 314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriau* o Gei zo- 
*»uwos randasi biliarJas.
Teipogi parduoda lai vakortia*. siuuczia p 

jiigus in Lietuwa ir visas dalis svieto, o ko } 
žname reikale duoda Lietuviams geriau,i* 
rodą. Jusu viengentis.

K. PETRIKAS,
. Mtjhanoy City, - - P».

WE1NATINIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
.VVinco M. Kaczergio

338 Anderstm str. Jersey City.
Alų,Užlaikau puiku szalta 

Degtinia tikra ruginiu, lietutvisz- 
ka Trejonkia visokiu Wynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabo 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas-pakeleivingas puikia mik 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczerois.

MAI DRZEMALA,
• — LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktika tvoja wisuose šūduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodi jame wisiems lietu w nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St.
Gitveaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

LIETU WISZKAS

SALUNAS
Juozu po Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia Bawarska Alų, eeneuses ge- 

reuses Arielka*. Likierius ir kvepeDczins 
Cigaras.—Kasdien 8wieža* užkandi*.

A te j k Broli pamatitto 
Ir to wi*o pabanditie ,

J. DZIALTM’A, 3253 Laurel uL,

Jeigu nori gautie gera Lota, geroje die
toje ir padarytis ant jo gera 

bizny, tai pirk
LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 

o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistštysi koky narna, 
tai viskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir viso
kis biznis kasdien geriu eina.

Buvo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir atėinanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardavimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietu vviszkos bažnyczios, 3 isz j u ant 33-czios 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 virszaus, o likusios d vi dalys iszsimoka per 3 metus. 
Kas mislyjate pirktie, tai pasiskubykite, nes prekes j u kasdien au
ga; už metų laiko nepirksite ju nei už tūkstanty dolieriu. Pamy
kite kad cze yra sostapyle lietuviu, tai ne teip kaip nekurie žyd 
palaikiai traukia jus in laukusiu mažus mieseziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta wiska ir vėla sugryžta in Chicaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abile turi sa
vo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ba aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno kambario tuszczio, ape tai nerei
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

in redakcija ‘•Lietuvos” 954 33-rd str. Chicago, III.

ALBERT W. MAY ADVVOKATAS.
Mikolai Kielpsza lietuviszkas asistentas, praktikavoja wi- 

suose siūluose.
n.-mu 419 Chamlier <»f Commerce Buiiding, nui/ian/A
RL MAS: kerte Washington ir La Saite ui. CHICAGO.

TELEFONAS: MAIN 373 Durys isz Waehington, prieszai Ciurt Rausė. Imk elevatorių.

A. ZDANAWICZIU8
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Apžvalga“ d vinedelinis 

kataiikiszkasW 
laikrasztis Užeina Prūsuose du

Uždėjo pirma lietuvis, agentūra į syk ant*menesio, talpina visokias 
• r j svarbias žinias isz Lietuvos ir

| kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50 )

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
„Lietuvos” kožuamelaike ir už 
ta paezia prękia $1.50.

Parduoda 
siu laivu in ir i«z 
pinigus in visas 
in 4 nedele* po 
mūšio pasiraszy 

Keliaujantiems 
korte* jo oftee, d 
N’evYorka: o 
Nev Yorke..—I*zd 
kojinio isz 
•ztus i u ko n* u i io 
szko skolas isz 
namus ir kitu, du 
nikams ir vietas 
ko visokia* malda

iszlfkorte*) ant greieztau- į 
■s, iszraaino ir siunezia 

azali* kuom i pigia usei Ir 
parodo kvitą su prie-

Eutcfoa. kurie perka laivu 
tikėta už dyka, net in pat Į 

preke ta pati ka ir 
mėžtus d®! dalie* iszjesz- 

ar ra 
p-gi atjie 
nuo ugnie, 

darbi- 
ir ta maltiems ir užlai- 

nyges.— Viską atlieka kuo-

Kas nori g&utie geros ir 
hz v i ežios mėsos tegul eina pas 
Simona Mack, 'po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J.— Po 
draugiai prilaukiau puikia Groser- 
nia ir parduoda viską pigiau kaip 
kiti. Wisi ta tvorai švieži. Ge- 
riause vietų dėl Lietuviu.

NO wtsoUQ liga wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

b** kurio Europoje didžiausi uuiuai nu guli apm
elžto. Gydo visokia* užaiseneju'ia* ligas, kaipo 
tai: Pnežvarid. Skaudėjimu galwos. Džiow* Woo<l St (’llirutrn
kepenų. Gelt Ūgiu. Reumatižma. Vandeniny apti-K* VUICRgO
niina. Kanztligia. Rožia. Sz**u». Drugy. Skropu- —— užlaiko  
tas. Ntožna.KlrmetM,Uksas s/unwi>tiu. w>i», —. . __ _ _
Guzus, Sopulus ir žeidulus. Kaulu skaudėj ima, 
Sukudima. Moterių liga.. Uždegimą piaueziu, 
trenu skaudejfma. Garwos užima ir 1.1.
Toji gydykla ‘‘TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrma karta pabandys, lai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys. 

Ta gydykla gali gautie tiktai pas maues. įk> 
prisii’ntiniui vieno dolerio tuojau* hti* jums toi- 
■iuata. Adresas; 

II. S. BOJANOWSKI. 
886 W. 19-tb Str. Cbicago, III

ZENONAS BYK0W,
: Puiku Saliuna

Ape Užmetimą literos L
Daugumas isz lietuviu nei kaip ne gali pripra- 

stto skaityti® be literos I. užtai pasiryžome per
leisti® per kelis numerius szy ]>aai*ZKiniina. iaz 
kurio skaitytojai galėtu pasiiuokytie ir suprasti® 
kur toji litera wadinasi I. o kur t. Skaitant lietu- 
wiszka rnazia. kur tik paritinki *u. litera 1. nie
kad ja newadvk 1. o tik visada sakyk aut i 
i m I. Tada tiktai ja puaadyk I. jaigu kūrėm 
odyje. paskui ja rasi c. i arba y; tada wa- 

dyk* ja 1. o, kitur wi*ur wadyk t ir patnutvsi. j 
'kad neturėsi jokio sunkumo snprastle kurfsz-1 
-įtaria 1.o kur l.

Ant paaei/dos žodžiuo-e ežiuose: GilUs girdi 
I. tm pn.kui ja nėra nei*, nei i au«*i y ; o žo 
dyje dili, jau cze girdime! Imi paskui ja s to 
wi i; žadyje gilybe teipgi girdime 1. ba pas
kui Ja stowy y. Žodyga las girdime I. už
tai, kad paskui ja nėra nei * nei i a nei y, 
o kada pasakysi gale, tadu jau girdi 1. ba 
paskui ja stowi litera e

Teip lygiai ir kiekviename žodyje darosi, 
kaipo tai kaina*, kaln-*; kaitra, kalbėti®,; £»!- 
wa. galvele irti, kur tik paskui ja randasi*, 
i arba y. tozsltaria teip kaip 1. o kitur u'tsur 
reikia Uzlartie teip kaipl.

ir
. “RU8KA LAZN1A“
Puikiausio* maudykles teip kaip Ko- 

‘ sijoje, viskas yra po sudegimui isžnau- 
• jo atbudawota. Norinti maudytis gali 
‘ kasdien gautie sziltas ir czystas maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku Saliuna. biliar
dą ir salia dėl mitingu ir weseliju, 

l’žpuaszo visus lietuvius atsilankytie.

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

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

W likau y ra czysla. geryniai visokį pirmos kla- 
so«. o žmones isz dmu<>» prieteliazki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems walande.la laigo 
atsilankytie pas aawo brolus lietuviu*. o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in Shenandoah velytame nusiduoti® kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

“Lieta
Spaustuwe „Lietuva“

spausdina (drukavvoja) wi>okias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 

kitokius reikalingus drukus.

VViska padaro grąžei, greitai ir pigiai

Redystej e,, Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu. Siuncziasi pinigai in 

wisas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greicziause suvvaikszczioja, 

kaip isz wisu kitu agentu. ■*.

Raszunt su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky •

ft.OI§Z6WSk!S
954 33rd st

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

ryto iki 9 tos wakaro, o nedėlioję no 12 vidurdienio iki 9 wakaro.

Pirma Letoiisika Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRAND PRA1RIE. 7 - ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuvjszkos familijos ir jau 10 liotu- 

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi- jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczins ir ant ateiuanezio pavasario 
statys lietuwiszka bažnytėlių.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prietatn auga bovelua. o wais>-i sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveika*, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluina lyginasisu Chicagos.
Wanduo sveikas. Sznlnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, fartnerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Balk®! ir lentos neiszankytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no S6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykitla in

UNION LAND COMPANY,
163 NVashiugtou St., Chicggo, Iii.

A.

----- ARBA IN —4-

REDYSTIA „LIETUVA”.
»54 33r<l Street. Chicago. 111.

ARKA FAS KOMITETĄ
Bijanski, 626 \V. 17-thSt. J. Butkus, Hazen, Ark.

GHICAGO. ILL. P. O. Box82.

Ben. Hatowski,
W - ZIEGARMISTRAS

— parduoda — My/|
hk DEIMANTUS, 

ZlEGORELUS.
ziegorius h IV

AKULORICS.
527 S. Ganai ir Judri uliczios,

CHICAGO, 1LL.
uukryniu* dajktu.. zalatlimas ir sidabrinimas " v 
wi.okiu dajktu tabaj pigej. aukszynius sydabryniu. ziego ''*4' relių. iszwejoze kajp naujus. Isz plauku lencugėlas daro ant

j orderio.

Ziegorela czistyiina* 50e. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog Ž3 iki $6. 'Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wvska gtfrantavvoje ant metu.

JONAS ZAWECKAS
3314 ML’SPRATT ST REET

. . • atidarė naujei

Krautūwia Augliu.
Atveža anglius kožnani in na

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

(24—3)

GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Auburn avė.kerte 33czios ui.
Arti Lietuwiszkos bažnyczios.

—o—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokiu žabo w u.

Ir kurie atkeliauna isz kito 
miesto, gali visa rodą gautie ir 
spakainiai perauk votie. •

L. AŽUKAS.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank 1

40 Ganai Str.

142 Di Vision St?

Few York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi- 
su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Mus^Jcantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite i7 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 Ad«iiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam t 

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

istattmo.su
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