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kiti buwo visai bažnyezios iszi- 
žadeja, ka ne vienas ir numirė; 
be spaviedies. Ant galo nebuvo; 
jau kitos rodos, kaip tik užde- 
tie kita nauja parapija.

Kada pamate kn. Juodisziuž, 
kad kartais gali kita 
stotis ir para pi jonai yra pasiren
gia kita kunigą parsitraukti©, 
pats 20 d. Sausio ---------------
nis ant mitingo ir pasakė, kad 
už. trijų nedeliu auszauks 

ir toje skylėje buvo pilna gazo wisus lietuvius ( ant mitingo ii 
pribirinkia; guzas no sunaus pagal ju norą apraszys bužny- 
lempos užsidegę, tasai parpuolė,o\*zia ant parapijos, o sau užsira- 

szys tiktai dūmu iki smerties.
Dabar kiekvieno patupi jono 

gali būtie szirdis džiaugsmu pri
pildyta, kad jau nors karia pasi
baigs ir pas mus tie vaidai ir nėr 
apykanta, o gal būt jau galėsimi 
su bįžnyczia szventa sutaikoje iĮ 
dienas savo užbaigti©. Wisiem8| 
kunigui ir parapijonams, geri) 
įveli jantiH 1’arapijonas.

gus; lietuviu randasi tiktai 3 ir 
lenku gal kelios familijos, o wi- 
si kiti prusai. Turime cze ir baž 
nyczia katalikiszka. J. Endzel.Baisi nelaime!

Elizabėth Port, N.J.,24 Sausio, 
r— Trys vyrai, kuriu vardai: 
Jonas Kudaraviczius, Juozas Ci- 
birauskas ir ^Vincentas Baranaus
kas, neturedarpi daria), iszvaže- 
wo ant upes Hudson, netoli mies
telio Troy N. Y., prie ledu darbo

‘ jiė^zkotie. O kad tuom laiku ne ^je bu vo iszpuolias didelis akmuo 
buvo dideliu szalcziu, tai ir prie 
ledu darbo gautie negalėjo. Pasė
dėja ivargszai tenai per dvi ne
delias laitai, ir suivalgia Savo pa- 
skuliny centą, priversti buvo 
gryžtie. pešti namo, nes jau netu
rėjo už ka t'ikietus nusipirkti©, 
buvo tai 12 diena Sausio mene 
$io Kada tie trys vyrai ėjo namo 
geležinkeliu Neiv York Central 
R. R. Beeinant užpuolė juos^ ir 
naktis. J iu buvo nepertoli Nciv 
Yorko, ties dypeliu Kili Brings 
kada pusiau vienuolikta adyna 
nakties ineja jie in gilu geležinke
ly t;irpu kalnu,pametė prieszai >*a 
ves trūky atein'inty. Toje vietoje 
kelias tarpu kalnu buvo. teip 
nuksztas, kad niekur no relių ne
buvo galima iszsilenktie. Jonas 
Kudaraii iezius pradėjo inotie su 
kepuria prieszai,duodamas ženklą 
kad sustotu ir necuivažinetu ju. 
Bet kaip iiakties laike, galbūt iii 
žinienus ju neužjnnte, perteko 
ht-icziai per juos ir visus tris už 
niusze art vietos.

‘ Joną Kudaravicziu sudraskę in 
8zmot» liu<. Jisai paėjo isz kaimo

. Cmianiunu, gmino Kudrenu, pa- 1 . ° g ,uieto Seinų, vedybos buvolku. 
Tuii’jo Ebzabeth’e paezia, kuria 
p .liko naszlia su antru metu mer
gaite sirata.

Juozii Cibirau-k i užmuszc ant 
ant vietos. Jisai paėjo isz kaim»> 
Iszioniu, gmino Balbii i iszkio, pa- 
iv ietį) Marijampoles,red-.Suwolku.

,/Birvo da tik devintas menesis 
kaip Amerike; Lietuvoje buvo 

*• *. palikins paezia su dviems vai
kais. ..
1 ' fx-\Vincenta Baranauska smerti- 
nai sužeidė: nupjovė abi kojas ir 
rankas sulaužė, kuris in treczia 
diena numirė. Szis paėjo isz 
miestelio Lazdijų, pavieto Seinų 
red. Suvolku.

; Wisi trys taj»o palaidoti Ne v 
Yorke.

Baisi ir apverktina tai smertis 
ka Dieve iszgelbek kiekviena 
gera žmogų.

Sziuomi duodame žinia visiems 
ju gemtems ir pažystamiems ape 
perskyrimą tu vyru su eziuom 
vargingu svietu ant visados ir 
užpraszome atsiduselie prie D e- 
vo už anų du^izas.- S. M. »

Apdege imtinose
Carbon Hill, III. Seredojo, 29 

Sausio ajKlegiį Winnentas Jodz- 
balis no gazo anglekasyklose. 
Kad anksti ryto inejo su savo sū
numi in mainas, o vienoje sieno-

levas nuinethis ke puria puolėsi 
fuhu gelbetie. Sūnūs rėploms nu
bėgo szalin no ugnies, o tėvo gal
va užsidegė. Nusvilo visi plau
kai. apdege veidas ir rankos Ja- 
bai baisiai.

Ne reiks eit in kariunie- 
nia.(in waiska).

Isz Brighton, Mass, daneszu, 
kad isz to miestelio važinėjo 
vienas’ lietuvys Neiv York© su- 
dėtie prisiega naujam carui, o isz į 
lenai parivažeivias paleido paska-1 
la loky: Kas sugryž isz Ameri
kos in “Lietuva” iki 1 mai'dienai 
Lapkriczio menesio, 18 9.5 m. ta m 
nereiks eit in kariumenia tar
naut.”

Žmones musu miestelio, i 
dia tokias dovanas naujojo caro, i 
nevienas meta in szaly net ir du 
bai gera darba ir važiuoja namo, 
pasi-tikedami kad nereiks eilie in 
kariumenia tarnauti©.

Dėlto prasergsti’ue visus lie
tuvius, jeigu kuris bijo kuriumo 
nes (ivaisko), tegul tokiu pasakų 
m klauso. Kariumene nėra dova
ni ta, tiktai jV'gu tiems, kurie jau 
isz metu yra iszeja ir in kariume- 

mia netinka, tai kora yra'dovano 
la; teipogi yra dovanota vi
siems kaliniams treczia dalis ko
los, o kurie da kalėjo už teip va
dinama lenkmety, tiems yra vis
kas dovanota, ir dovanota dau
gybe, kitokiu dalyku, ape ku 
riuos, rodo&i, jau raszeme praei
tame laike.

Isz d įlies darbu.
Dutpioin, III. randasi dėvi ne

rius mainos,‘14Z kuriu idabir tik 
vienos pusėtinai dirbti. Ale ir 
tose, nemislykit, kad darba gali
ma gaulie. Gieriausei darba gau 

;davo Egipsin maimiso, nes tos 
žiema ir vasara dirlidavo, o da
bar jau beveik menesis stovi ir

■ nežine delko nedirba.\Vieni sako, 
kontraktu netur, kiti sako inspek
torius sulaikė jais isz priežasties 
sunkiu lūku. Teipogi 7 diena

: Siusiu dviem szimtmu darbiny- 
j ku iszmokejo.

Kaip girdetie, tai ateinanty 
menesy, 10 diena Įirades dirbtie, 
k ibus galima lengvai dirba gau 

. tie, dėlto kas isz lietuviu norė
tu gaulie, tegul nUiszaukia, o asz 

4 duosiu ruda. Musu miestelis sma-

Isz Chicagos.
— O—

Isz Cgieftgines Susiwieny- 
Įimo Kuopos.

Nedelioj’e, 27 Sausio, bažnyti- 
Chicagine Susivie

nijimo Kuopa”, laike sawo susi
rinkimą, ant kurio susirinko ge 

suszauke žmo- rokas būrelis sąnariu ir keli isz 
ju užsimokėjo posmertina už mi- 
rusy broly Wincenta Ruka Ply- 
moulhe.. Teipogi prisirasze 3 nau
ji sąnariui ir kuopa nutarė laikyti© 
savo mitingus kas treczias meno. 
Ant galo kuopa iszmete Joci isz 
sekretorystes. o in jo ivieta aprin
ko Franciszku .'•er;.finawięziu. 
Užmestas tapo už tai, kad pats 
da būdamas redaktorium “Lietu
vos” kriiikuvojo “Susivieniji
mą” pasiraszydaimis grinorium ir 
davin<‘jo savo rodą4,idant “Susi- 
ivienujimas” nesiivadytu 
likiszku”, kad galėtu in jy prigu
lėti© liuteriai, kalvynai ir tt. \Vi- 
sa kuopa pripažino Joci už never
ta būtie jos sekretorium ir da kė

ni. įtini atsisznuktie in vyiiausybia 
“Susivieni jimo”. id uit tokius 
žmonis suvis praszalyti© isz tos 
organizacijos.

Atsiszaukimas.
Mes “( h ■engiu© Su-i vienyjimo 

Į Kuopa”, paskaitemia “Susiįvieny- 
įjuna Lietuviu Kataliku Ameriko-

parapija neje suleje,.

Isz Brooklyn.N. Y.
Guodotiuas “Lietuvos” liudy

tojau 1
Meldžiame patalpytie in laik- ' 

raszty “Lietuva” szia linksma 
žinutia isz musu miesto:

Kaip rodosi po wisa Amerika, 
kožmime mieste ir miestelyje, 
kur tik daugiau Lietuviu gy
vena, beveik visur turi savo 
lietuiviszkas parapijas ir bažuy- 
uzias. O pažiūrėkime kaip ik- 
sziolei ėjosi su tuom dalyku 
miestuose BrooklynA, Ne v Yor- 
ko ir Jersey C ty, kur jau no sk
iliu senausei Lietuviai yra apsi 
gyvenia. Jau kelintas metas kaip 
cze musu broliai triūsia norėda
mi padaryti© parapija ir parų 
pino sziokia tokia b.įžny 
telia. in kuria jau v si buvo pra- 
deja ivaikszcziolie Dievo gar 
byt ir allikinetie’kitus divasisz- 
kus reikalus. Bet ne ant ilgai tas 
džiaugsmas pateko. Pradėjo kn. 
M. Juodiszius uiau'.is su žmone 
mis, o žmones su kunigu ir isz 
to daejo in tokia neapykanta ant 
vieni kitu, kad jau didesne da
lis žmonių buvo pradeja suvis 
in bįžnyczia novaikszcziotie. 
didžiausia neapykanta .paėjo 
to, kad kunigas bįžnyczia iif 
lotus apsirasze ant savęs, o 
ant parapijos. Tuomet daugumas 
isz p ir•»p jonu padavė ski 
in vyskupą ant kn. Juodisdaus,

ISZ BALTIMORE, MI).
Baltimores lenkiszki krianeziai 

diena 16 Gruodžio, 1894 
suszauke savo susirinkimą ir visi
vienbalsiai. nutarė prigulėti© ii| 
unija lietuiviszku kriuucziu! ,,Li- 
ihuanian Lccal Union No. 96”; 
Ant to susirinkimo buvo <»r- 

ir- Įganizatoriais lenku N. iticzynska>, ■ 
lietuvys ir \V. Kurzyam.-ki, 
leuiuuu Lenkai bu 44b *
tuviai yra suprnntnntesniais už 
juos ape daibinykis'/ka kliiusyma 
o ir lame amate yra skailtinges
niais, taigi su džiaugsmu prisi
dėjo prie lietuviu, idant su-i- 
ivienyja, gerinu galėtu koįvolie 
priesž kapitula tž s^nvo būvy.

Diena 20 Gruodžio, ’94 m. 
pribuvo ivisijlenkiszki kriauezini 
ant milingo bei uu i.-zkii kriaueziu 
in Bažnytiniu salia, užsimokėjo 
savo inženga ir priėmė prisiega, 
jogei pildys darbinyki-zk i kon
stitucija. Lietuviai priėmė len
kus su meilia, szaukdami -,,hur 
ra!”

Diena -3 Sausio, 95 m. tapo 
iszriliktas viens isz darbinyku 
delegatu ir tapo jam nusamdyta 
rasztinyezia (kanceliarija) teip 
vadinama ,,Labor Burau.” 
Delegatas turi apžiūrėti© visokius 
darbiyyku reikalus: kas reiki.lauj > 
darbo, kur darbas randasi, kad 
mokestis darbinyknms butu 
pilnai ir in laika iszmoketa, kur 
coki nesutikimai tarpe darbinyku 
su ,J»osais” deleg itas turi sitai- 
kytie ir kitokius darbinyku rei 
kalus toje raszlinyczioje atlieka, 
Tuoni delegatu tapo iszrinktns 
Nikodemas Kuczynskas, o ni*z’i- 
nyczia tapo nu-umdyla ant kertes 
S. E. Dover irbharp ui.

O 
isz 
jos 
no

indus

darba gaivias. Teipogi atmena 
Skaitytojai, kad pereita vasara 
5 lietuviai provojosi su stock 
yardu furmonu, kuriam buwo su- 
kiszia po kelias deszimtis dolieriu 
ir tas juos iszvijo isz darbo. Isz 
tos priežasties pradėjo garsas ape 
tai kas karts vis labjau ir labjau 
platytis iki daejo in ausis valdonu 
stock yardu. Kompanijos aproka- 
vo,kad toki furmonai imdami pi
nigus no žmonių už priėmimą ju 
in darba kožna diena guli pa- 
darytie po kelis szimtus dolieriu, 
nes nėra tos dienos, kad kuria 
nepriimtu keliu deszinnu nauju 
darbinyku. Matot*kaip tie furmo
nai daro: jeigu jam darbi nyku s 
duoda $10, tai jis jam duoda 
dirbt dvi ar tris nedelias; jeigu 
$20, tai gauna dirbt menesy ai
du ir t. t. Kada laikas baigėsi, 
iszvaro jy isz darbo, o in jo ivie-

Kata- ta ima nauja dnrbinyka, už kury
įvel gauna $10, ar $.0, ir tokiu 
budu pas juos kasdien randisi 
vieta dėl keliu arba keliolikos 
nauja darbinyku, isz kuriu ir pi
nigu inplaukia jiems po kėlės- 
deszimtis arba ir sziinlus k isdion.

Kompanijos nusigando dasiži- 
noja ape tokius ju furmonu 

i darbus; bijosi kad'tokiu baduju 
furmonai nepastotu turtinges
niais už paežius kompanijas.

Taigi susitaria iszsiunte savo

ir augus nonusto- 
jvigu nors kirk 

ja pasini pytu pati 
.vyriausybe. O 

keletas nedeliu, 
Susivienyji-

Straikieriai pagryžo prie ; 
darbo.

Kaip buivogarsyta Inikrasztyje 1 
,,Lietuva” kad Ballimores kriau 
ežiai austraikuwo isz priešą- , 
slies didžio skriaudimo per A. 
Teezulaucka. Tasai straikas pra
sidėjo 12 d. Rugsėjo, ’94 m. o 
21 d. sausio, sziu metu, sugrąžo
me in darbu. Ą. Teczuluskas bu- 
wo nukeliavias in mainas, la*t 
nerimias, pargryžo ir vėl norėjo 
in rojų insilaužlie, vienok jau cze 
atrado duris užtarytas, nes jo 
vieta užėmė kontraktierius Jonas 
Jankauskas, kuris 18 d. Sausio 
pribuvo in darbi nyku ra>ztiny- 
czia ir cziotiai susitnike su unija. 
Dieve padek tokiems žmonėms, 
kurie nesikelia in puikybių ir nori 
susitaikytie su biednais durbiny- 
kuis. Kriauczius.

j e” už svarbiausia is naudingiau 
šia musu tautai organizacija, dėl
to dirb imu isz visu savo pajiegu. 
idant ta kuopa padidytie ir pra 
pl.ttyiie rubežius tos didžiausios 
oręanizacijos ' “Susivienijimo’ 
Lietuviu K.A/'Galbut nckuriems 
Broliams yra žinoma, kad sulig 
sziu melu chicagine kuopę, turėjo 
iv< s tik 19 soiariu, o szymet, už 
ka tinime būti© dėkingi g kn. M. 
Kravczunai, per jo paregiliima, 
jau musu kuopa su mgo iki 78 są
nariu. Ir augtų 

! i u musu kuop «, 
daugiau ape
“Susi vieni jimo 
tai jau perėjo 
kaip nmaszcme m 
mo” kuygiu, idant prisiųstų musu 
kuopos naujiems sąnariams: kon
stitucija?, ženklelius ir knygas 
* Budas Senovės Lietuviu”, oda 
ir po Hzei dienai nieko nesulauke- 
mia. Nekurie sanar^i praded i ru
gelio. kad neiMzpildome savo pri
žadėjimu mislydami, kad vitszi- 
nykai kuojas pas >hvcs pinigus 
laiko. Tiekiu budu kenkia prisira- 
szy.iui ii'uju sąnariu.

Delio atsiszaukvinia in guodo- 
liiiua \Virszim kus “Susivienyji- 
mo”, idant teiktumetes musu pra- 
szymua kogdueziausei iszpi dytiu 
ir prisiu-tie musu kuopai minėtas 
knygas, konstitucijas ir ženklelius, 
tid vra di’l 70 nauju sąnariu, idant 
galėtum© juos užganedylie.

Teipogi meldžiame, idant kož 
nu laiku, kada prisiusime isz sawo 
kuopos užmokesty už naujus są
narius, teiktumėtės juos kogrei 
cziausei pak v i ta votie • organe
“Susivien,” ir i-zsiuslie jiems 
prigulincziuH dalykus, idant ne
reiktu lankti© menesy arba du, 
kaip dabar ir idant san iriai neru- 
gotu, o tada mes dirbsime dėl 
“Susiv.” isz szirdies ir musu kuo
pa augtic nenustos.

Su guodone
A.Žemaitis, prez. cbic.ig. kuopos.

Darbas už pinigas.
Kaip jau Skaitytojams “Lietu

vos * yia žinoma, kad lietuviai 
Cbicago stock yardose gauna 
duba tiktai |>er pinigus; gali sa
kyti© kad visose sha-k yardose 
nerasite d rbanezio nei vieno lie-

binykus, idant iszklausiie, kjek 
katr.<s pinigu davė • ir kokiam 
farmonui davo. Teipogi 
tie agentai djo per kunigus, pra- 
szi darni, idant kunigui apgausi tu | 
kad darbini kai, kuriu davo pini- | 
gus atsiszauktu ir paduotu savo 
Vardus airėms, kiek d.ivo 
pinigu ir kam davė. Agentai už 
tikrino kunigams, kad tiems 
žmonėms, kurio prisrpj.šis kam 
da vė pinigus, nieko, blogo jiems 
nesistos, o da tuom labjau atgaus 
savo pinigus atgal ir jeigu ku
ris yra iszvarytas ibZ darbo, tai 
bus priimtus atgal.

Kada kunigas užsakė, pradėjo 
eitio žmones isz visu kampu 
miesto, pasirodė kad netiktai yra 
davusiu po $10, bet randami ka 
davė ir po $60..

Tuom tarpu atliego kiti žmo
nes, kurie da szendien turi dal
ba stock yardose, tie verkda
mi praszo, idant kunigas to ne
daryt u^ba sako, paskui iszwys 
visus lietuvius isz darbo ir mes 
liksime apverktiname padėjime.

Dabar, |>o teisybiai sznekant, 
nežine kaip tai butu geriau. — 
vieni sako, kad kas prisipažis, 
tas gaus savo pinigas atgal ir 
darba, o kiti sako, kad tiktai no
ri dusi žinot kas datigmusei už 
pinigus darbus sau perka, o kaip 
d įsižinos, kad d lugiausei lietu
viai ir lenkai teip daro, tai sa
ko, nepriims nei viena tenai iii 
<larl>a nieKad. Na ir ž nok kam 

i dabar tiketie. — Užtaiginr kuni- 
i gis liovėsi dabar uiraszinetie 
• žmonis tame dalyke atr-i^zauku' 

sius, gailėdamasis, idant per lai 
kas dėl ja blogo neatstotu.

Pagal teisybių, vertėtu tokius 
nevidonus i užduotie, kurie no 
vargdienio ima paskntiny centą, 
o paskui pabiritėjus pora nede
liu vėla juos isz darbo iszvaro 
ir žinoma kad kompanijos gali 
sugr.ižvtie žmonėms duotus pini
gus, nes kiekvienas toksai fur 
mouas turi kompanijoje kauci
ja sudėjus, isz tos kaucijos gali

Protestas lenku prieszai , 
lietuwius.

S,zioms dienoms dasižinojome 
no nekuriu wyru, kad Chicagos 
lenkai pereitame rudenyje padare 
paslaptomis protestą prietz lie
tuvius ir iszsiunte in gubernato
rių vaistės Ulinojo. Priežastis 
protestoyra toke: Kad užpernai, 
kada buvo tos darbinykiszkos 
demostracijos Chicageje, isz ku
riu vienas, lietuvys \Ve:islovas, 
už darymu iszkudu, tapo a- 
resztavotu, pasidavė jisai savo, 
pravardia, ne \Venslowas, ale 
\Venslovicz. — Iszgirdia lenkai 
kad kokis \Venslovicz tapo aresz-. 
tawotu, įvažiuoja jy iszl>eluoiie, 
o kad pasitiko su AVenslovu, 
pamate, kad ne lenkas, ate lietu- 
įvys, nes nemokėjo nei lenkiszkai 
susiszneketie. Tai viena priež iš
tiš. Antra,kada trys lietuuiai bu
vo aresztaivoti už dirbimą sida
briniu dolieriu ir kada ant 8udo 
lapo užklausti, kokios jie tautos 
yra, szie atsake “Folith”. Ir visi 
lenkai tvirtino, kad tokius ir to
kius lenkus Įialicija sugavo pini
gus dirbant, o cze už nekokio 
laiko pasirodo, kad nei vieno nė
ra lenko, bet wisi lietuviai. Ir 
>zimtai kitu tokiu atsitikimu bu- 

*va, kad kur tik ka lietuvys pa
dare, tai wis buvo lx’da lenkams, 
ba žinomas dalykas, kad kaip lie
tuvy užklausia aglikaf, kokios "Jis 
tautos, tai nors szis ' ir norėtu . 
p:u-*isakytie lietuviu, liet nežino 
kaip angliukai Lietuva vadinasi, 
tai jam. tada yra smagiausi pasa
kyt ie “Polish’k lokiu budu, su- 
lig.-ziol, beveik visi lietuviai bu
vo ir yra no amerikonu už len
kus laikomi.

Taigi bukai matydami toky 
lietuviu paiielgirna, dideliai per- 
py ko ir pereito rudenio laike su- 
szauke blupczia mitinga, ant ku
lio turėjo ilgas kalbas iszkeik- 
dariii nedorybijs lietuviu, sake: 
‘•Broliai! turime užprotes- 
tuvotie in gubernatorių- prieszai 
tuos iszgamas lilvinus, nes jie 
kur ka gero Į>a laro,tni ta. garsina 
ant lietuviu vardo, o kiir tik ko
kias Įiikdarybias papyldo, tai vis t 
ant lenku vardo. Ar mes gali
me pakuti votie už j u ned.iyr- * 
bias? Jau karta turime padaryti© 
tam gala ir užprotestavotie 
priesz toky ju iszgamuma in gu
bernatorių, idant tasai duotu pa
liepimu, kad kur tik koky sugaus 
piktadeja, idant jy tikrai isztirtu 
kokios tasai tautos yra ir negady- 
tu daugiau musu lenkiszko vardo 
per lietuviu nedorybias.

\\ trsziausiu to protesto buvo 
Bilįnskis, tas Jocio advokatas 
parašte protestą ir iszsiunte 
prie guliernatoriaus in “Spriug- 
field III.”

Gerui, dėl lietuviu ir tas ge
rai, lenkai prieszai lietuvius pro
testą ivodam i supažyndis mus
nors kiek geriau su amerikonais, 
nes iksziolvi, kad ir kasžin.kaip 
butu norėja Chicagos lietuviui 
.pelnyti© ka nors dėl savęs su pa- 
liiikiszkais kliubais, tai per len
kus negalėjo, nes 8zitie visada 
garsino, kad lietuviai yra viena 
ir ta pati tauta, ka ir lenkai ir tas 
vi.-»k»s, ka lietuviai gero padaro 
palitikoje, tai ėjo ant lenku vardo 
ir lenkai už tai< pelnus ome, o 
lietuviai szpiga gavo. Dabar ka- 

i da jau patys lenkai iszpažino per
žmonėms pinigus sugražvl ie, ir už savo protestus, kad lietuviai i ra 
i:«i žmonių nekorot, nes jie nėra sums kita tauta, o ne lenki>zka 

[kalti, o lik furmonai. \\ ienok tai galbūt gulėjime ir mes szi» k < 
tikrai nežinant, vis nedrąsu |>ra- tiek prade i© naudotis itz savo 

„vf j,.jin * i triušio teip, kaip ir kitos . tautos,tuvio, kuris butu be pinigu tenai jUctie. * <• itriušio teip. kaip ir kitos, tautus.
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kretas sndo buvo perskaitytas, 
kalinis pasakė, kad geriau jy pa
sodintu in “penitentiary" (papro- 
vos numas).— Buvo paskalas,: 
jog anarkystas Berkman, kuris i 
uimusze H. C. Fricka. (kraują 
gėry darbi nyk u per straika Ho- 
m estes d), buvo iszlaiko pasi- į 
rengias pabegtie isz to pat kalė
jimo. Pagal to, kalėjimo wir- 
szinykai mislina,jog ir Ollendor
fo atsiliepimas turi koki paslėpta 
sieky ant pabėgimo, nes jis buk i 
sakias esąs draugu Berkmano.

Dėlto vargu bus iszpildytas 
jo noras,

Apsiženi|o su duktere.
Indijonas H. IVebster isz 

Green Bay, Wis. apsiženijo su 
savo 16 metu dukteria. Pagal 
szitos žemes instatu jis turi būt 
nubaustas myriu. Kada jy aresz
tavojo, jis teisinosi sakydamas, 
jog tiesos ju tautos neuždraudžia 
ženatves su dukteria. Bet kiti 
indijonai tos paezios szakos pa
liudijo,jog terp juyra giminiszkos 
tiesos, uždraudžianezios tokias

Wietines žinios. i Balius Balius!
t Jau naujajy caru Mikalojų II 

pradeda lenkai peiktie.
t Wyrai Mt. Carmelio, ar ži

note kur galite pirktie viską pi
giai? Eikit ir pamegykit pas Mi
liauską.

t Mt. Carmal, Pa., 27 Sausio 
susirinko visi lietuviai in lietu- t
viszka salia ir uždėjo “Unija 
Darbinyku.’Tnženga 25c. o mėne
sine mokestis 15c.

t Ateina žinios, kad puskuti- 
nioms dienoms Kynai pergalėjo 
Japonus ir sukarsze jiems kaily 
gerai. Sako Japonai nedalaikyda- 
mi turėjo begtie ir pražudė 300 
savo kareiviu, o Kynai toje mu- 
szoje pražudė tiktai 27.

t Garlaivis “Chicora” ant eže
ro Michigan jau galbūt nuskendo, 
nes 20 Sausio iszplauke isz Mil- 
vaukes in Chicaga ir da po szei 
dienai jo nėra. WanduQ jau iszne- 
sze ant kraszto keletą atlaužų isz 
to laivo. * . 2- •. « • x j - nr .I sutuoktu vias, Prie to da \V eb- 

t Jonas Skudris, isz. Boston, Į S(ei.j8 yra apszviestas žmogus ir 
Mass., kuris peniui turėjo piikie- / 8Upranfvisas tiesas teip,kad

Katras yra wisudidžiau- 
sias atsitikimas

1894m.
Pasibaigė jau metai 1894, pa

bėgo ant visados, ant amžių. 
Kožnas isz musu veizi in ateinan- 
ty laika, ne in ateinanty, bet jau 
in szy beganty meta, katrame da
bar esame. Wisu musu viltis yra 
laike ateites, ir nedaug1 misli- 
jam ape laikus praėjusius.Su kož- 
nu metu kultūra viso svieto pa- 
siauksztina, svietas rūpinasi pa- 
gerintie savo būvy ant szio 
svieto,numažintie nelaimias var
gus žmonių, palengvitie sopulius 
sergancziuju ir t. t. Dėlto kožnas 
isz musu mažiau ar daugiau pa- 
mislija ape metus praėjusius ir 
perkratinejas ju visus svarbes
nius atsitikirhus tuose metuose, 
norėdamas dasižinotie, kiek ir ka 

, svietas padare dėl pamažinimo 
bedu ant ženfes.

Daug atsitikimu buvo, daug 
iszradimu, kurie visa žmonija 
pajudino. Dėlto, galbūt skaitito- 
jai “Lietuvos” norėtu žino'tie, ko
ki isz tu atsitikimu visusvar- 
biausi. Norėjome mes patys musu 
skaitytojams savo mislias cze 
apgarsintie, * vienok rodosi, kad 
tas klausymas yra sunkiau atsa- 
kitie,kaip mums isz pradžios pasi 
rodė.Teip mokiti,kaipo Rudolphas 
Baumbach’as, Ernst’as Daudel’is 
Hieronimus, Montegazzas sako, 
jog is'zradimas Diphteritis - Heil- 
serum’o *(del gydimą difterijos) 
yra wisu svarbiausiu atsitikimu. 
Flourens Jose Villegas džiaugias, 
kad Svietas daugiau pradėjo 
mislytie ape užlaikimo pakajaus 
terp žmonių ir rūpinasi ape isz- 
naikinima kariu. — Profesorius 
Farel, Žurich’ sako,kad visi žmo
nes ant to svieto turi paskaitytie 
praėjusius metus už visusvar- 
biausius szeme szimtmetyje,isz to, 
kad juose blaivyste prasiplatino 
daugiau kaip visados,(gaila kad 
profesorius in Chicaga neatvyko, 
butu kitaip pamislija,o jei cze szy- 
met mažiau gere, tai mes chica- 
giecziai geriau žinom delko). 
Lenkiszkas Teplioris Styka laika 
lenkiszka paroda Lemberge už 
visudidžiausi atsitikima; aktorius 
Coquelin Cadel apturejima orde
rio; Fontane rovimą Kynus už 
plauku, ir' paauksztinima padot 
ku ant szunu; “Taradaika” aptu - 
rejima naujo korespondento, nu-, 
sususio Jocpalaikio, kuris su sa
vo melagystėm baigia jau temdy- 
tie ta varginga “Saulepalaikia”, 
(nors ir pirmiau nekaip szviete, 
jeigu per 8 metus jos skąityjai da 
neiszmoko skaitytie). O Lomfiro- 
sas sako(ir mes su juom susitinka
me), kad niekas teip nepalengvi
no būvio milijonu žmonių ant 
svieto, kaip smertis care Alek
sandro III ir užėmimas Rusijos 
sosto per Mikalojų II.

sis farma“Lietuviszkose Koloni
jose”, Arkanso, szioms -dienoms 
persikėlė su visu kuom ant gy
venimo in Arkansa, ir užmahyto- 
jams tu kolioniju siuuczia 
dingiausia aeziu.

negalima atskyrtie jo no baltųjų 
žmonių. Už tai jo kaklas yra ne- 
iszvengtiname paojuje.

szir-

Kas nori gautie šviežios ir pi 
gios mėsos, tegul eina paą Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
at. Shenandoah, Pa. (19—5)

Baisumas.
VViename laikrasztyje skaito

me szitoki atsitikima. Beaske, 
15 metu vaikinas R. Reed ine- 
jes in krautu via vieno prekiko, 
atrado .sztore vaikina 13 metu, 
kuris tuom laiku buvo klerku 
valdono tos krautuves. Reed 
papjovė ta vaikinu ir paslėpė 
už baro. Kada pradėjo ateitie 
in krautu via žmones, Reed da
vė jiems visokius pirkinius, pri
imdavo pinigus, lazduodavo 
reszta ir ant klausimu, kur 
pirmesnysis klerkas, gudriai 
duodavo atsakymu. Po nekurio 
laiko atėjo in krautuvia ir pati 
valdono. Pamaezius nepažysta, 
ma žmogysta už baro, ji pa
klausė, kur-gi ju klerkas. Už 
muszejas atsake, jog jis yra ka
maroje, in kuria durys buvo isz 
tos krautuves. Gaspadine nusi
davė i n ta kamara, o Reedas 
paszokiaa prie jos isz užpakalio 
nuvėrė ja su peiliu. Ir po szitos 
žmogžudystos ateidavo pirkėjai, 
kuriuos Reedas užganėdino, pa
duodamas ko kas reikalavo ir 
priimdamas teisingai pinigu*. 
Per visa ta laika jis ne iszrode 
mažiausios baimes, nei nusimi
nimo, nors pats gaspadorius 
tuom laiku darbavosi ant kiemo 
su keliais darbinykais, ir užpa
kalines durys isz minėtos kama
ros buvo i n ta paty kiemą.

Po nekurio laiko atbėgo in 
krautuvia tarnaite paklaustie 
gaspadinas ape ka toky. Užmu- 
szejas ir ja nusiuntė in ta kama
ra ir padare su j a ja teip pat, 
kaip ir su jos ponia. Potam nu 
ėjo prie gaspadoriaus ant kiemo 

i ir pasiprasze, kad priimtu jy 
ant tarnystes, bet nieko ne lai- 
mejas, pradėjo' skustis, kad jis 
per tris dienas da nieko ne val
gė. Gaspadorius davė jam 10 
centu ir atleido jy. Galvažudys 
nuėjo vėl in krautuvia, pasiėmė 
czekolados, sukoriu ir da kokiu 
ten skanumu ir pakaingai nuėjo 
namo. Pinigu ne užkabino. Po
tam jis buvo netikėtai susektas 
ir visam kame prisipažino.

Ar galita apsprenstie skaitito- 
jai, kiek tai, yra tame žmogžu- 
diszko baisumo, drąsumo ir ku- 
dikiszko nuožmumo?

Sūnus užmuszejo Caro.
Mikolas Ollendorfas sūnūs a- 

narkysto Siono Ollendorfo, už
muszejo caro Aleksanero II, kuris 
mete bomba 
tapo r apsūdytas 
ant 18 menesiu 
“vork-hause’ 
(žinoma didžtureziu). Kada de-' nemislyk!

Myrys apima pabėgėlius.
Isz Utica, N. Y. isz namu pa- 

sitaisimo po vardu “St Vincen
to” pabėgo tris vaikai ape 14 
metu kožnas. Jokio pedsakio ne 
galėjo atrastie per keturias die
nas. Ant galo du isz ju tapo at- 
atrasti miszkuose suszaluseis iki 
smert, o viena atrado da gyva 
daržinėje, bet teipgi suszalusy, 
kad net jo kojos turės būtie nu
pjautos. Gyvasis papasakojo, 
kad jie no pat pabėgimo nakties, 
per visa laika ne užėjo jokios 
stubos ir negavo niekur valgyt. 
Jie tolei klaidžiojo po miszkus, 
kolei du isz ju ne krito apimti 
miegu no szalczio.

Suszalusiu vardai: T. Buck ir 
J. Erminer, o gyvojo — 
Pitt.

\v.

po juom,
Pittsburge 

kalėjimo in 
už rubavojima

BACZKAUSKU1.
Kasgi dabar nepripužis, kad 

žydas musza—žydas rėkia.—Argi 
neteisybe, kad Baczkauskas ta 
paty daro. Pats pirmiau dviem 
nedelioms paleido tokias bege- 
diszkas Ynelagystias ant “Lietu
vos”, buk toji numirė, kaip “Lie
tuva” jam gerai atkirto, tai szen- 
dien nabagas rugoja ir sako, kad 
“Lietuva”l>ereikalo pramane, kad 
jis bankrutyja. Jis mislyja. kad 
tiktai “Lietuva” turi pusią tuzi
no Jociu, kurie tėplioja melagys 
tias i n “taradaika”, o “Saule” ne
turi. O tu neiszmaneli, tavo 
“Saule” turi kelias kapas tokiu 
Jociu,ale da geresniu,kurie tavęs 
gali atmale votie kas nedele 
naujeme pavydale ir da užmokės 
“Lietuvai,”kad tik ape toky szan- 
czinyka, kaip Baczkauskas, tal- 
pytume. VVienok be reikalo ne
norėjome su tokiais kvailiais, 
kaip tu, prasidetie. Bet kada 
pamatėme, kad tu penusteji lyg 
szuva ant menesionos lojas, tai 
turėjome patai py tie tuos dane- 
szimus ape tave ir su prisiųstais 
tavo paveikslėliais.

Toliaus bedavoja Baczkauskas 
ape Olszevskio duona. Jau gal
būt tave Baczkauskeli ’ badas 
spaudžia, kad tu pradedi rupytis 
ape kitu duonas;žinomas daiktas, 
alkanas mislyja kad ir visi alka
ni.

Ant galo Baczkauskas sako, 
kad jau daugiau ant “Lietuvos” 
nezaunysias....

Labai ibzmintingai padarysi, 
Jeigu tik tu“Lietuva” ne už kaby
si. tai ir “Lietuva” tavęs neužka- 
bines, kaip neužkabinejo iki tam 

Jaikui, pakol tu su savo kokiu 
ten kvailiu isz Nevarko heprade-! 
jai ant jos zaunytie Turi tu nors 
tiek suprastie,kad “Lietuva” ne
gyvena, isz tavo mylystos o tik 
gyvena isz savo geru skaitytoju, 
užtai tokiam Baczkauskui niekad 
nepavelys ant sprando jodyt. To

— Stock variose, naujoji dirb
tuve Armouro Co.suvi?ai sustojo 
ir visi jos darbinykai liko be dar
bo.

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

— Jeigu nori turetie savo na
muose gražu tautiszka abroza, 
tai pirk Abroza “Kražių Skerdy
nes” dabar naujei iszduota. Preke 

150c.pas A. Ossovski, 337 
Į st.,Chicago, III.

— Ar nori pamatytie gražu 
lietuviszka balių Chieagoje? — 
Tai subatoje, 9 Sausio, nueik ant 
balaus draugystes “D. L. K. Ge
demino”, o paaibovysi geriau 
kaip visur.

— Ar nori atrast gera lota 
Chieagoje? tai pirk lota ant 33 
ui. arti lietuviszkos bažnyczios,o 
nesigraudysi. Jau tik du lotai liko 
ant tos ui. skaityk apgarsinimu 
ant 4Lo puslapio.

— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 
vynes” galite dabar gautie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., Už 

1 paczta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrozus, tani kasztu 
paczto nerokujame.

— Cgicagoje szaltis nenustoja, 
bet vis kasdien da smagiau imasi. 
Pereitoms dienoms atrado keletą 
žmonių suszalusiu, kitus pus
gyvius, kitus su atsza tusiom s 
rankomis, kojomis ir teip toliau. 
Tikras’siberiszkas szaltis,

— Kn. J. Balceviczius siuuczia 
szirdingiausia aeziu tiems visiems 
broliams, kurie perkasi tikietus 
ant grajyjimo farmos “Lielu- 
viszkose Kolionijose” ir užpraszo 
kitus brolius su tuomi pasiskuby- 
tie. Jau arti 600 tikietu iszejo, 
o. da yra in keturis szimtus 
su virszum, dėlto pasiskubyki- 
te broliai, idant butume gata 
vi ant paskirto laiko surengtie 
traukimą.

— Pereita sereda, vidur 
szviesios dienos, namuose ant 
treczio floro, ant aptiekos Le-iz- 
czynsko, ant Laurel str. insivo- 
26 liauferiai 
skvlia ir apvogė . namus vokie- 
czio, kuris tenai gyveno. Dėlto 
pasisaugokit visi ir nepameskit 
vienu namu, nes lauferiai visur 
medžioja.

— Ar nori iszgrajytie geia 
farma? Tai pirk tikieta už dolie- 
ry, o traukimas bus Užgavėnių 
nedelioje; gali tau laime patar- 
nautie ir gali už doliery- iszgra- 
jytie 40 akru derlingo lauko, 
o kaip ne iszgrajysi, tęn tas do- 
lieris yra ant garbes Dievo, nes 
isz tu pinigu bus statyta bažny- 
czia “Lietu viszkose Kolionijo
se”.

— Nedelioje, 3 VVaserio,7 ady
na vakare, saleje Pulaskio.ant A. 
shland avė. lenkai apvaikszczios 
szimtmetiny atminima paskutinio 
iszdraskymo Lenkijos. Ant ap- 
vaikszcziojimo sakys kalbas ir 
deklenacijas, perstatys gyvus pa
veikslus ir tt., ant ko ir lietuvius 
kvieczia, vadydami juos arty- 
miausiais savo prieteliais ir bro
liais. ... Tiktai gaila, kad kar
tais priesz tuos geriausius priete- 
lius lenkai prostus darot...

— Parapija ir Bažnyczia VVau- 
kegan, III., kuri sulyg sziol vadi
nosi lenkiszka parapija ir in ku
ria tai bažnyczia lenkiszkas ku
nigas, Pavlovskis, nenorėjo lie
tuvius inleistie pusimelstie, 
szioms dienoms perejo po valdže 
g. kn. M. Kravczuno, prabasz- 
cziaus lietuviszkos parapijos. 
Lenkiszkas kunigas, Pavlovskis 
perstatė vyskupui, kad VVauke- 
gane nėra daugiau, kaip tik trys 
lenkiszkos familijos, isz kuriu ne
galima iszrinktie ant užmokėjimo 
procento,netik skolų. Užtai vys
kupas atidavė ta parapija lietu- 
vįszkam kunigui ir liepe viską 
dažiuretie kogeriausei.Aeziu Die
vui,kad lenkiszka parapija iszvir- 
to in lieluvibzka, tai lietuviai 
vis povelei augsztyn kyla.

—Nedelioje, 3 d. VVaserio, 
Ima adyna po pietų, saleje L. 
Ažuko, ant kertes Auburn avė. ir

Noble 
(3-2)

iszpjove duryse

33-rd st. „Lietuviszkas Paliti- 
kiszkas Susivienyjmas” laikys 
savo mitinga, ant kurio privalo 
pributie delegatai isz visu lietu- 1895 m. Saleje Antano Szy- 
wiszku kliubu, nes bus -rinkimas kovny, po nr. . 709 Milvaukee 
naujo prezidento, kaipo tai Kwar- 
blausio dalyko. Nepamirszkite. | w<( ketwirta-metiny Baliu,

Subutoje, 9 diena Waserio.

A Olszevskis, prez.

—Subatoje, 2 d. VVaserio, 7 
adyna vakare, saleje Overkos, 
po nr. 4500 S. Paulina st ,,Lietu- 
viszkas Republikoniszkas Kliubas 
29-tos VVardos, laikys savo mi
tinga, ant kurio užpraszo visus 
lietuvius, toje vardoje gyvenan- 
czius, koskaitlingiausei nusirink- 
tie. A. Jonikas, sekr.

avė. kerte Noble str. Dr-te “Di
džio,. L. K. Gedemino” turės sa- 

, ant 
kurio szirtfingai užpraszo visus 
Lietuvius ir Lictuvaitias koskait
lingiausei susirinktie. Bus puiki 
muzika, bus daugyl»e jaunimo ir 
visi prakilniausi'lietuviai Chica- 
gos. Tikietas i n že n gos wyro su 
moteris kasztuoja tiktai 25c- 
I’rndže 7j adyna vakare.

Užpraszo Komitetas.

—Nedelioje, 3 d. Wasero, 
tuojaus po sumai, bažnytinėje 
saleje “Draugyste S. Dauksno“ 
laikys savo mitinga, ant kurio 
užpraszo susirinktie visus sąnarius 
tos Draugystes koskaitlingiausei, 
nes. bus renkamas naujas prezi
dentas ant vietos buvusio Jocio.

K. Pocius, sekr.♦ ■
»— Kad czetverge, 24 Sausio, 

ape 10 adyna vakare, kada g. M. 
Kravczunas gryžo* namo no ka
lėdojimo ant Tovn of Lake, 
iszgirdo riksmą arti Paulina ir 
45 st. Buvo tuom kart su kunigu 
vargamistra ir Stanislovas M tr- 
tinkus. Nubėgo visi trys ant to 
riksmo pažiuretie ir atrado liau- 
ferus dusinant viena, jauna airi- 
»zy. Martinkus puolėsi ir viena 
isz tu liauferiu sugrielie, parsi- 
griovė jy ant žemes, užklaupe 
keliais ir laike,o kunigas sZvilpe, 
kad ateitu paliemonai in pagelba. 
Palicmonu nebu wo girdetie a nei 
vieno. Tada kiti liaufriai norėjo 
atimtie savo drauga. bet szie 
apsigynė no j u. Ant galo atbėgo 
vienas saliunykas ir tada liau- 
fery insigabeno in saluna, o vie
nas isz ju nubėgo, sujieszkojo 
paliemona ir hauferery nugabeno 
in baksa. Liauferis tapo pastatytas 
po $800 belos, kury jo prieteliai 
tuojaus iszeme, o prowa eis in 
augsztesny suda. Tam airiszukui 
kury dusino, anie liauferiai nu- 
nesze laikrodėly ir pinigus kiek 
rado, tik laime, kad pinigu dauk 
prie savęs neturėjo.

— Chieagoje, teip vadinama 
“Civic Fede'ration”, tai vra to- 
kia draugyste, vaikszczioja po 
visas pakampias miesto ię kur 
tik ka dasigirsta neteisingo, ar 
nemoraliszko, prie visur kabina
si. Dabar ta draugyste daugiau
siai, vaikszczioja po lietuvisz- 
kus namus ir tyrinėja kas turi ne 
teisingai popieras iszsiemias, o 
jaigu tik datiria, kad neteisin
gai tai tuojaus atima. Sako kad 
jau isz kelesdeszimties lietuviu 
ateine popieras ant Tovn of La
ke. Ta pati draugyste, gaudo 
visur kortaunykus, kur po saliu- 
nus loszia isz pinigu, dažiuri 
laikraszczius ir knygas nekurio- 
se spaustuvėse, o jaigu ka nors 
datiria nemoraliszko,tuojaus pri
sikabina. VViena spaustuvia, ku
rioje spaudinosi visokios nemo- 
raliszkos knygos, sukonfiskavo- 
jo. Teipogi aresztavojo keletą fo
tografu ir ju visas prietaisas už
grėbė, kur buvo daromi bege- 
diszki abrozeliai; teipogi dažiu
ri, idant mieste hutu czysta ir 
visur gera tvarka, idant darbi- 
nykai turėtu teisingai iszmoke- 
tas mokestis už darba ir idant 
nereikalautu darbo pirkt už pini
gus. Sako jogei ta pati draugys
te užsiėmė irslockyardu reika
lais, dasižinojus skriaudimu 
btnyku per furmanus.

AT8ISZAUKLMA8.
Atsiszaukiame in Lietuvos 

apszvietesnius vyrus, jeigu kurie 
galėtu paduotie mums isz tėvy
nės — Lietuvos, visokias žinias 
ir atsitikimus, idant teiktųsi atsi- 
szauktie pasirodidami nors su 
trumpinusiu straipsneliu savo ta- 
szybos, o mes apsiimtumem jiems 
už tokius mbketie. 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 atsiszaukia in 
musu Redakcija.

GROMTNYCZIA.
K. J. J., Vorcester. Mass:— Bus ateinanozems 

nr, nes in szita buwo perwela,
Ape wakarinias mokslainins Chicago bus atei 

nanezeme nr.,in szita buwo perweln.
Ape demokratiszkns kliubu*7tos wardos talpyt 

negalima dėlto, kai korespondencija be paraszo 
Pažiūrėsim, gal nekurtas isztraukas ir sunaudo
sime.

K. K. Nortbamptom, Mass. Bus sunaudota ki 
tame nr., nes perwalai apturėjome.

J. Būt., S. Boston, Mass -Paina negali būt in- 
talpyta, dėlto, kad neatsakaneziai yra suraszyta.

P. S.Vanamie, Pa. Bus kitam nr.
A. R. Prince ton, Masst Bus kitam nr.
P B. Mt Carmel, kitos žinion liūs ateinančia

me nr.
A. K, Shenandoah, Ape smerty Mikolo I^a- 

pieeczio bus kitam nr.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA

Baltimor* Md.. agentas mum

J. Karwelis Ch ieago 1.00
R. Aliotzius ••. 1.00
K. Palszk 1.00
T. Vaiczaiti- 1.00
M. Jucius •• l.oo
A. Prabulis , lioo
J. Banaitis Pitubvrgb 1.00

* K. Joslum Milvaukee 2-oo
P. Salduk ConnellaTille l.oo
M. Alianskas. New. York 3.oo
K. Swietras Fontonet ,1.00
J. Ausrustaitis Vanamte l.oo
J. Dulbis Bridgeport 1.00
G. Linais 8>*at«>nville 1.00
M. Matulaitis . S. Boston l.oą
J. Sabas Serą n to n 2.oo
M.Jakas Hastings 1.00

Kn. Jakaztys Vorcester 1.00 
«

B. 
laikr*s743zio, sukolektaw<>jo ir prisiuntė prenu
merata no sekaneziu skaitytoju: 

K n. Radaviczius 
l^n. J. Lietuvnikas 
J. Gotautas 
J. AVaisznis 
W. Ž d egi ris 
J. Levanaviczius 
P. Krukauskas 
J.-Buivis 
W. Bielis 
P. Z.ilnieraitis 
J. VVailkunae 
P. Byla 
J.Kreveck Lock Raven

Naujos Knygos.

dar-

EiKURSIA IN 
Lietuwiszkas Kolio* 

ui jas Arkanso.
Utarnyke,. 5 VVaserio bus 

didele ekskursija isz Chicagos in 
,,Lietuviszkas Kolionijas, Arkan
so. Užtai kurie isz chicagiecziu 
norėtu važiuotie, tegul nedelioje 
atsiszaukia in redakcija, o gaus 
-ekskursijos pigesnius tikietus in 
ten ir atgal.

2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

Sviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet j u gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyva ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvio 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ir 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru- 
sza ir t.t. su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30ck

2) “Robinsonas Kražius”. Yra 
te*Pg‘ graži ir moraliszka istori
ja dėl jaunumenes ape jauna Ro
binsoną, kaip jis per keletą metu 
iszgyveno pats vie'nas ant tusz 
,czios salos tarpu mariu. Prek.25c.

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

Kas prisius $1 sykiu ant szi- 
tu wisu keturių knygeliu, tam 
kasztu paczto nerukųosime,iszsiu- 
sime savo kasztu. Pinigus reikia 
siustie ant tokio adreso:

Ą. Olszevskis
33-rd st. Chicago, III954

Preke Pinigu

Rublis in Rosija................... 53c
Marke in Prusus................ 24|c
Guldenai in Austrija.....39jc
Frankos in Francija.............20c

pra%25c4%2597jusius.Su


i

Istorija ape Joci 
hnwusy per 10 nedeliu ne- 

wa “LietiiMos” redak
torium.
( Užbaiga)

Nusikrateme Jocy Rugpjuczio 
menesyje, u net ape Kaledas susi- 
mislylo/vyras(?) skustie už al- 
ga(?) — (Netikime, kad tai pats 
su/imislyjo, turėjo būtie “Ausz- 
ros” inmokytu).

Wiena gražia diena atnesza 
koks paiiokpalaikis paszaukima 
in suda— Jocis skundžia už $200. 
— Niekaip negalėjome suprastie 
už kokius tai du szimtus dol. ga
lėtu jisai skustie. —* Ar mes no 
jo skolyjome tuos pinigus, — ar 
pavogėme, ar kaip ten galuose. 
— Buk kaip buk, vienok reikia 
nueitie in suda ir dasižinotie.už ka 
toky jis cze skundžia.

Kada >udžia paszauke Jocio 
prova, stato jy prie “baro” ir 
pirmiausei liepia prisiegtie ant 
to, kad jis klaustas,sznekes taisy- 
bia. Žinoma, jau ne syky sakeme 
kad Jocis turi geras akis, jis 
drysta prisiegt ir drysta szne- 
ket.—

Po prisiegai klausia sudžia jo: 
Užka tu Olszevsky skuodi?

Jocis atsako: Až alga.
Sudžia: Ka tu veikiai pas Ol- 

szevski?
Jocis: Buvau redaktorium.
Sudžia: Kaip ilgai tu buvai 

pas jy redaktorium?
Jocis: Deszimts nedeliu.
Sudžia: O kaip tu seniai 

ki redaktoriszka darba? •
Jocis: Jau trys metai.
Sudžia: Prie kokiu laikra>z- 

cziu tu dirbai per tuos tris me
tus?

Jocis: Prie “Apžvalgos”
Prūsuose ir prie “Vienybes” 
Plymouth, Pa.

Dabar matote,broliai,tesinguma 
tokio Jecpalaikio tik isz szitu 
dvieju jo atsakymu. Jei^u jisai 
drysta meluotie tokius dalykus, 
ape kuriuos visas svietas žino,kad 
jis kaip atidume isz 1

■ go, tai perejo
‘ menesiai, o ne tris metai, ir atsi- 

wilko in “Lietuva” ir per tuos 
keturis menesius gal kokia , pora 
sykiu teko jam matytie kaip kas 
redagavoja kiikraszczius, juk jis 
daugiau prasėdėjo 
joje, o szendien, drysta 
Jie po prisiega, 
akyse keleto

... klausytoju:
tris m e
prie
“V i e n y b e s”. — Na ir 
tai stovi tokiam szungahviui pa- 
pildytie kitokias • piktadarystes? 
.Nepadyvijam jau. kad toks pe- 
tersburskims . valkata nesibijo 
grieko kreivai prislėgdamas, 
vienok vertėtu nors geda pažy- 
tie, jeigu* drysta save vadytie 
apszviestu žmogumi(?)Jeigu žmo 
gus gėdos nepažysta* tai jau mes 
neturime ka daugiau ape jy szne-' 
ketie; — tegul jy sudyja jo prie
temai ir užtarytojai, kurie, kaip 
duodasi girdetie, labai rugo- 
ja, kad buk neteisingai Jocy 

v apraszome. Žinoma, kuris teip 
szneka, tai galbūt ir pab* nege- 
resnis už loky Jocy. Jau jeigu 
ka kita jie netiki — nepadyvy- 
jani, nes to jie nežino, ale ape 
szita, kad Jocis per 3 metus dir
bo prie Apžvalgos Prūsuose ir 
prie '“Vienybes”, tai jau ne
tiktai tie patys la ikraszcziai, bet 
,ir visi j u skaitytojai gali jiems 
pasakytie, kad Jocis prie tu laik- 
raszcziu netiktai 3 metus, bet ir 
3 menesi as nebuvo ir nedirbo. 
O vienok nekurie geradejai di
deliai rugoja, kad iszrodome to 
szungalvio melagystias. Jeigu 
jis būt pasakias, kad da ti k pir
mu syk ta darba pamėgino, tai, 
žinoma, sudžia butu pasakias, 
jog netik permažai mokėjome, 
ale pervirsz už tokio grinoriaus 
darba, kuris pristoja mokytis.

į Gryžkim da prie Jocio prisie-

mo-

LIETUVA.

Sudžia klausia toliau: Ar. tau 
Olszewskis nemokėjo nei kiek 
algos?

Jocis: Yes, mokėjo po $3 ant 
nedėlios.

8. O kiek tau no’ jo prigulėjo?
J. Po dvilika dolieriu ant ne

dėlios. /
S. Artu turi koky' kontraktu 

ant to ar kaip?
J. Ne, tik žodžiu suderėjau.
S. Kur ta deryba buwo ir ka

da?
J. Kaipatwažewau pas Olszev- 

sky, tuojaus pirma diena pasiėmė 
jis mane in atsava kambary ir 
ten pirmiausei suderėjo man al-

Dabar Sudžia klausia jo, ka tu 
I žinai skundime Jocio?

Steponą v iezius: Asz žinau 
tiek: Kaip mes pavasary norėjo
me uždetie lietuviszkus kliubus, 
tai asz wis vaikszcziojau in re
dakcija pas Olszevsky, idant jis 
per laikraszty szauktu mitingus 
ant užmezgimo kliubu; o Ol- 
szewskis atsake man: kad dabar 
nėra laiko tuomi užsiimtie, ale 
po kokiu 4 nedeliu turės laiko 
nes ape ta laika tikėsi gautie re
daktorių. Tai asz paklausiau kiek 
mokėsi redaktoriui? o Olszevskis 
man pasakė, kad $12 ant nedė
lios.

Sudžia: Ar viskas ka tu ži
nai?

Stepon.: VViskas.
Na, ir matote in ka tokis Ste- 

ponaviezius leidžiasi. — Teisybe, 
sakiau Steponavicziui, kad 
už 4 nedeliu galbūt gausiu re < 
daktoriu, liet niekad nebuvo j 
sznektos koky redaktorių, nes 
turėjau du atsiszaukusiu, o teipgi 
niekad negalėjo būtie jokios kal
bos ape užmokesty tu, kuriu jis 
nepažysta ir da nežino, kuris ir 
kokis kada atvažiuos. Jaucze su
pranta ir kiekvienas žmogus me
lagystes garbiojo Steponavi- 
cziaus; bet ka pndarytie! szio 
laiko inteligentus galbūt tik me
lagystes ir dabina. Žinoma, kad 
per tai Steponaviczius paaugsz- j 
tino savo varda.

Sudžia negalėdamas pasirenti- 1 
tie ant Steponavicziaus liudyji- 
tno, ryžosi perkratinėtie tais 
gromatas Jocio, ale kad groma- , 
tu buvo toks niilžiniszkas pluok- 1 
sztas, ka butu užemia pusią die 
nos jais apsvarstytie. — atidėjo 
prova vėl ant nedėlios laiko.

Už nedėlios stojome in suda, 
tai sudžia pasakė, kad neturėjo , 
laiko perskaitytie tais visas gro
matas, už tai prova atideda da j 
už nedėlios laiko. j

Kada ketvirtu sykiu stojome 
in suda, tada jau vos nevos in- 1 
stenge tasai sudžia užbaigtie ta 
prova. — Perkratias tais visas 
Jocio gromatas, pasak© ilga kal
ba, kurioje iszreiszke savo nuo
monių, kud norint Jocis visai 
nebuvo suderėtu, ir gavo $3 
ant nedėlios pinigais, no tikieto 
pareina $1.50 pinigais, tai sykiu 
$4.50, o “boarda”, pagal pripaži
nimo Jociaus advokato, paroka 
vo $3, tai isz viso pareina ant 
nedėlios tik $7.50, kas, pagal 
sudžios nuomonia, už raszliny 
ciszka darbu yra per maža. Už 
tai jis prisūdytų damoketie Jo
ciui da $34.50. Ant to prowa 
pasibaigia.

Iszgirdias Jocis toky suda, nu
džiugo; jisai niitJyjo, kad kaip 
tik jam prisudyjo, tuojaus ir už
mokėsime. — Palauk, vaikeli, 
pakol da tu gausi, tai galėsi da 
kita pusantrų metu papucuotie 
czebatus, jau ne kacapams, ale 
“Canalstryczio” žydams, o tada 
galbūt ir sulauksi.

Perejo 30 dienujio provai, nu
bėgo Jocis pinigu in suda, o gi 
atranda kad jau Olszevskio pa
duota apaliacija ir, visa Jocio 
pelną szuns ant uodegos nune- 
sze.

' Jau czejaigu panorės pro votis, 
tai turės tris metus ubagaut pa
kol surinks pinigu ant advokato, 
ba in augsztesny suda, jo Bilin- 
skis, lenkas, stotie negali, nes 
netiktai ka tas jo advokatas ne
moka angliszkai raszytie nei 
skaitytie, liet ir lenkiszkai nemo
ka. Szioms dienoms teko mums 
skaitytie viena jo gromaia,raszy- 
ta lenkiszkai, tai kožuame žo
dy j a randasi po du, tris klaidus. 

. Bilinskis Jociukui vaikszciojo 
i in szita suda už dyka, o in dides- 
; ny eitie negali už jokius pinigus; 
i neatbūtinai parsieina Jociukui 
> rupytis kito gero advokato, o ge

ras kasztuos mažiausei $20. Da
bar vargszas Jociukas kaledoja- 
po visa Chicaga stubele no šlu
beles per lietuvius

newa ant mokslaines 
reikalingi. Nežine ka-

slainia, tai ' . . . . pinigai jam 
da jis toje mokslaineje mokinusi, 
kad wis kasdien matyti© ant 
Bridgeporto pedlevoja, lyg žv- 
das su silkėmis.

Jjabar pažiūrėkime ka Jocis 
pelne isz sawo skundo: O tai 
isz tos priežasties tapo iszmesta$ 
isz draugystes S. Daukanto, ku
rios buvo neva prezidentu, tei- 
pogi dabar tapo iszniestas isz se- 
kretorystos chicagines “Susivie- 
nyjimo Kuopos”. Negana to, pir 
miau, kaip jis visur landžiojo 
vergdamaa ir praszinedams pini
gu ant kasztu eitie neva in mok
slą, tai buvo ir atradias tokius 
žmonis, kurie jam sukiszo keles- 
deszimtis dolieriu, bet dabar 
kaip dasižinojo ape jo darbus, 
tai rodžias, ar tik ir toji karvu
te jam neužtruks.... Da teipgi 
duodasi girdetie, kad viena gra
žia nakty atsinesze in viena 
saliuna Suubagautus pinigus ir 
sėdo losztie in kortas, o kad pa
taikė jau ne ant grinoriu, tai* 
tie įvaikinai iszmelže isz jo
net $40. Žinoma tikisi vėla su-1 
si-uliagautie, kaip ir pirmai pas 
tuos paežius. Bet jau galbūt,
kaip augszcziau sakeme, ta kar
vute užtruks.

Tegul jau bus gana ape ta Joc- 
palaiky, nes jau skaitytojams ir 
insypiko jo “žy vatas”, vienok 
icadejus turėjome ir užbaigtie, 

o po antra tokius szungahvius rei
dą svietui parodytie, idant ir ki
ti no tokiu apsisaugotu, nes kaip 
au matete isz jo gromatu: verk

damas insiprasze, prisiplakė, o 
juslini tave gilia kaip angis.

Dabar, kuris tik “Lietuva’ 
skaito, jau pažysta kas tas Jociu* 
tas yra ir nesiduos tokiam dau
giau prisigaulie,jeigu kur ir prisi
plaks prie ko, tai tasai bus atsar 
gus no jo ir nesiduos tokiam dau
giau inkastie. Girdėjome kad jau 
cetina iszsineszdyt kur kitur isz 
Cgicagos, nes jau cze pradeda 
ivailu nesirastie, kurie tokiems 
valkijozams pinigus savo kisztu. 
VVienok rodžiusi,kad ir kitur tiek 
pelnys, nes dabar jau pažino jy 
visas svietas.

(VViskas).

apskundė popiežiui, kad Min
daugas no krikszto atsisakė. Ir 
pribuvo .isz visu szaliu daugybe 
talkinyku.

Kryžeiviai drauge su atvyku
siais svecziais isztrauke Lietu
von, turėdami vilty viską len
gvai isznaikytie. Bet kelia jiems 
tuojaus Lietuviai užstojo. * T

Abi kariumenes susitiko Dur
bės paupej, kur dideles klampy
nes buvo.

VVokiecziu vadovai nežinojo 
ka darytie: vieni, bijodami nu- 
klimtie, reikalavo, idant, nuse 
dus no žirgu, peštiems eitie 
priesz Lietuvius, kiti ant to ne 
tiko; pagal i aus nutarė ant žirgu 
musztis. Kilo baisus muszis. Jau 
pradžia buvo nelaiminga dėl 
VVokiecziu: dalis ju žirgu su 
szarvuotais kareiviais suklimpo 
klampynėse. Tai pamatia, su bai
siu riksmu užpuolė ant VVokie- 
cziu Kursziai.*) VVokiecziai tapo 
isz visu pusiu apsiausti. Prasi
dėjo baisus kraujo praliejimas, 
kuris tiasesi |>er 8 valandas. 
Geležiniai VVokiecziu szarvai ne
galėjo iszturetie lietuvišzku kir
viu ir kardu ir, kas isz VVokie
cziu nepaspėjo pabegtie, galva 
savo padėjo ant vietos. Teip 
pasibaigė ta didele kryžeiviszka 
kare.

žeiviai ir Kardinykai paspėjo 
visiszkai užkariauti© Prusus, Lat
vius, Kurszius ir Žemgalius su 
Žemaicziais; užkuria via gi juos, 
VVokiecziai wisus in vergus pa
vertė, baisiai naiaindami, spas- 
dami ir vargindami. Kas neno
rėjo vergu pasiliktie, kam miela 
buvo laisve,* bego tas in Lietu
vos giluma: sako kad vienu 
Žemgaliu in szimta tukstancziu 
isz karto persikėle Žemaitijon.

VVokiecziai užsimanė ir ’ Že
maitija užkariautie. Szale Nemu
no iszstate jie pilis: Tilžia irRa- 
gainia, idant isz ten lengviaus 
galėtu ant Žemaitijos užpuldine- 
tie. • .

Wienas is< Ragainės vadu už
puolė (1294 m.) ant Žemaitijos, 
atsibruko net ten, kur Dubysos 
vandeniai Nemunan inteka ir kur 
stovėjo Ramove, tai yra didžiau
sia Lietuviu žinyczia.

Tas vadas suardė Ramovių, 
iszpjove kunigus ir užėmė dide
liu Žemaitijos daly. Tasai darbas 
pasisek© jam dėlto, ktd Žemai- 
ežiai, nenorėdami VVyteuio kiau
šy tie, padare maiszta ir VVokie- 
cziams pasidavė, mislydaini, kad 
teip jiems gerinus bus.

Per penis metus mokėjo * 4 , .
jie Kryžeiviams mokesezius, bet 
ant galo atsibodo VVokiecziu klau- 
sytie, ir sukilo prieszpuos.

VVytenis, pasinaudojus isz to, 
pasiskubino su kariumeuia, idant 
ta kraszta iszliuosuotie no neken t 
cziamu prieszinyku ir pajimtie 
jy po savo valdžia. Tokiu budu 
Žemaitija vėl susi vienijo su Lie 
tuva.

S. Ar girdėjo ka> kaip derejo- 
tes?

J. Niekas negirdejo.
S. Kiek tu isz viso gavai 

nigu no Olszevskio?
J. Trisdeszimts tris dol.
S. O kiek da tau no jo priguli?
J. Szeszedeszimts trys.
S Ar Olszevskis davė tau ir 

“boarda”?
J. Davė.
S. O kiek tu rokuoji už 

“boarda’’?
J. Olszevskis sake man po du 

dol. ant nedėlios.
8. Ar prisiuntė tau Olszevskis 

tikieta atvažiuoti© isz Penn. in 
Chicaga?

I J. Prisiuntė.
S. Ar rokavo tau kiek už ta ti

kieta?
J.^’e, ji> man nieko uerokavo.
Tade—sudže klausia musu ad

vokato, ka turime prieszai skun
da Jocio*'

Mes atsakėme: Turime ta prie- 
szai, kad Jocis meluoja ape su
derėjimą jam algos po $12 ant 
nedėlios. Jokiu derybų su Jo
cium neturėjome, tik sakeme 
jam, kad mokėsime tiek, kiek jo 
darbas bus vertas, o kada pa m a- j 
tehie jo darby, tai atradome jy 
nevertu 3 centu, už tai, kad jis 
da niekad ir niekur redakturium 
nebuvo ir to darbo suvisai ne- , 
supranta; o jeigu jam mokėjome 
po tris dolierius ant nedėlios, , 

ii už $15.50 ir 
, kambary ir 

apskalav ima, tai ne už jo darba, 
bet tik isz mielaszirdystes, nes jis 
be paliovos melde mus per gro
matas, idant gellietume jy no ba
do. Ape ta viską gali sudžia 
persiliudyti© isz jo barnu groma
tu, kurios cze yra.

Sudžia/paklausė,kokioje kalbo
je »tos gromatos yra raszytos.

Lietuviszkoje, atsakėme.
Sudžia,: parodykit Jociui, tegul 

jis nasa'ko, ar jo tos gronjatos.
Jocis paėmė gromatas peržiu- 

retie, o jo rankos dreba, lyg dru
gio kreczemos. Pervartias viena, 
kita — mano «—tarė.

Tada sudžia liepe tais groma
tas iszguldytie ant angliszkos 
kalbos ir prova atidėjo už nedė
lios laiko.

Kada gromatos tapo iszguldy- 
tos, pasidarė to raszinio gerokas 
pluoksztas. Stojome ant paskir
tos dienos in sudada, o gi “tucz” 
atsiveda Jocis “vielmožna” po
ną A. Steponą vieži u, ta kriau- 
cziu isz 20 ui. in “sviedkus.” 
Negana to “sviedko”, jau Jocis 
turi ir kantrakta rankoje, padary
ta su Olszevskiu ant $12 ant ne
dėlios.

Dy vai, ka dabar ant to tie ap- 
ginejai Jocpalaikio sakys, kad jys 
pereita nedelia po prisiega iszpa- 
žino, buk Olszevskis su juom pa
dare derybas žodžiu, (kaip jisai 
sake: “atsavam kambaryje, kur 
niekas negirdejo), o cze per nede
lia laiko, jau viskas persimainė, 
atsinesza Jocis rankoje kontrak
tą ir rodo sudžiai, kad jis turys 
ant popieros. paraszyta po $2. ant 
dienos. Cze galbūt jo* apginejai 
pasakys, kad Jocis tai padirbo 
isz didelio savo teisingumo.

Dabar sudžia sodina “vielmo- 
žnego pana” Steponavicziu prie 
“baro” ir liepia prisiegtie kaipo 
liudinykuį.

Steponaviczius prisiege.

Petersbur pavanojome tikieta 
vos tik keturi Idaveme “boarda”,

Philadel phi 
meluo 

akyse sūdo ir 
lietuviu

buk 
t u s

ir kilu 
per 

d i r b i a s 
ir 
ka

“A p ž valgo *»’

P>-

TRUMPA SENOWES

lETDtflū ISTORIA

Mindaugo nužudymas 1263m.
Iszliuosavo Mindaugas savo 

tevynia ant ilgo laiko no tu ne
laimiu,kuriais taisė Kryžeiviai ir 
Kardinykai su kitais Lietuvos 
prieszinykais, ir sutvėrė stipria 
Lietuvos karalystia.

Bet neilgai teko jam džiaugtis 
savo darbu. Apmalszyti jo ma^ 
žesni Lietuvos kunigai k szcziai 
vis-gi nenorėjo numirtie ir ren
gėsi atkerszytie Mindaugui. Ke 
turi isz ju, negalėdami atvirai 
prieszytis Mindaugui, susitarė 
isz paselu nužudytie jy,kas jiems 
tr pasisekė. Esant Mindaugui 
Padauguves miszkuose, jie už
puolė isz netycziu, pasmaugė jy 
ir du jaunesniuosius jo sūnūs'.

Mindaugui karaliui žuvus, su
vienyta Lietuva ka-tik neisziro. 
Kiekvienas isz jo nužudytoj u 
stengėsi sestie ant Lietuvos sos
to. lyilo tarpu kunigaikszcziu 
nesutikimai ir kares, kurios per 
20 metu vargino žmonis, iki 
ne tapo Lietuvos viszpicziu Wy- 
lenis. . j

(Tasa).
Sandara su VVokiecziais i 

suyra.
Per kelis metus Kryžeiviai 

valde atiduotais jiems kunigaik 1 
szcziais, versdami žmonis prie 
trikszto, atimdami žemia nol ju 
ir atiduodami \Vdkiecziams, ne— 
I iri pažindami valdžiom mažu kuni
gą i kszcziu.

Tada tai susiprato Lietuviai ir 
Žemaicziai ir geiste geide gerinus 
dausytie savo karaliaus, negu 
nesztie sunku svetimtaueziu jun- 

g >Ne gana to. Pasklysta po visa 
Lietuva kalbos, buk Mindaugas, 
prispirtas VVokiecziu, turėjo pri- 
žadetie visa Lietuva atiduoti© 
jiems, jei bevaikiu numirtu. Tai 
kas gi bus? tai jau amžinai pri- 
siais VVokiecziu junga nesztie? 
Ne norėjo Lietuviai ape tai nei 
klausytie, nei matytie to.

Kėlėsi tada priesz VVokieczius 
Žemaicziai, kėlėsi Lietuviai, kė
lėsi ir Prusai, nuvargyti, o tūom 
tarpu Mihdaugas atsisako no ka
ta! ikiszko tikėjimo ir sumeta Wo- 
kiszkus kunigus kalinen. Prasi- 
sidžiugo visi Lietuvos stabmel
džiai, bėga pas Mindaugą,. pra- 
szo jo apginti© no 'Wokiecziu. 
Jisai nepraleisdamas!gero laiko, 
renka karei vius,kad gerai duotia 
garo VVokiecziams.

Muszis Durbės paupej 
(1261 m.)

Kryžeiviai szauke tada talkon 
’r kone visa svietą, paleido po 

meldžia pinigu. Kožnam giriasi, wisUr žinias, buk stabmeldžiai 
kad jis einas in daktariszka mok- iszsimane isznaikytie katalikus,

VVytenis no 1283*1315 m.
VVytenis, Liutovaro sūnūs, 

pagal pasakojimus, buvo myli
mu wadu Traidenio, karsai buvo 
stipresniu ir skaitosi neva di 
tižiuoju Lietuvos kunigaikszcziu. 
Mindaugui mirus. Gyvendamas 
jas Traideny, isz jaunu da dienu 
VVytenis jau iszrode labai isz- 
mintingu ir drąsiu vyru. Nesant 
cariu, jie grūmėsi su szernais, 
taurais ir meszkomis bemedžio
damas: užpuolus gi prieszams, 
is pirmutinis i n muszy ėjo, pas
kutinis isz jo gryžo. Užtai, ne- 
dyvai, kad Traidenis kartais pa
vesdavo jam savo kariumenes, 
o Lietuviai Traideniui karese 
žuvus, pripažino jy didžiuoju 
savo kunigaikszcziu.

Ilga savo vieszpatavyma 
VVytenis praloido besimuszda- 
mas be atilsio su prieszais: 9 kar
tus užpnolias buvo ant Lenku— 
ėjo jis, kaip kokia audra, per 
Lenkija no vieno kraszto iki 
kitam, visur beplatindamas ug
ny ir baimia, bejimdamas žmones 
nelaisvėn, niekam negalint jo 
suturetie; kariu-gi jo su VVokie- 
cziais ir suskaitytie negali — 
tiek daug ju buwo; galima pasa- 
kytie,kad suVVokiecziais kares be 
peastojimo ėjo: VVokiecziai už
puldami pleszia Lietuva ir VVite- 
nis nedovanodamas jiems pleszia 
ju szaly visur pasirodydamas, 
visur naikindadamas nekenezia 
mu Kryžioku lizdus.
Zemaicziai mėgina neklausytie

. Wy tento.
Besipeszant Lietuviams tarp 

savias po Mindaugo myriui Kry-
1 •) Kursz&i — teip wadina»i wiena dalie Lietu-

wiu, kuriuo* n elniai da Vokiečiui buwo pa- 
muazia ir prispyrė* priesz kitos Lietu- 
wiu» kariauti*

Paskutinis nelaimingas 
P rusu sujudimas priesz 

VVokieczius.
Cze ; reikia primintie, kad ir 

Prusai, kur nekur giriu kampuo
se* beužsilikia, visa ka pralaime- 
ja, neszdami sunku VVokiecziu 
junga, niekaip negalėjo priprasti© 
savo prispaudėjams vergauti©, 
nei savo liuosybes ir linksmo se
novės gyvenimo užmirsztie. 
iapai broliu, kurie galvas sawo 
radėjo, besimuszdami su VVokie
cziais už tėvynės liuosybia, grau
dino ju szirdy, rodė, jog' mirų- - 
sieje laimingesni už gyvus, var
guose žustaneziųs. VViskas bu
vo svetimu: nieko savo neliko: 
nei kalbos, nei tikėjimo, nei ap
siejimu; viskas apjukta, užginta; 
namai, žinyczios, pilys sudegin
tos, iszardytos; szventi gojai 
iszkirsti. Svetimtaueziai atėjūnai, 
ramiai sau gyvendami, linksmi
nasi, saviszkiai gi, visi uuvar
ginti, prakaita liedami, savo 
vargintojus peni. Todėl, pasi- 
gaileja praėjusio, laimingo gy
venimo, velijo in tuos paežius 
kapus gultie, kur ju tewai jau 
ilsėjos, negu amžinoj vergystėj 
tarnautie.

Nutarė tada Prusai visus VVo
kieczius iszpjautie, susižinojo su 
VVyteniu, melsdami pagelbos ir 
prižadėdami jam tarnautiem Bet 
VVokiecziai, ape tai dasižinoja, 
sugavo ju vyresniuosius ir nu
galavo, o žmones,, pasilikia be 
vadovu, nutilo ir vergavo VVo- 
kieežiams, pakol visi ne isznyko.

(Da neviskas).

PASIMIRĖ.
Asz Juozupas Zeleniakas dane- 

szu wisiems gentems ir pažysta
miems, kad mano mieliausia pri 
siega Elzbieta, po tėvais VVasi- 
liute, po 5 menesiu sunkios ligos, 
19 diena Sausio persiskyrė su 
sziuom svietu ir paliko mane gi 
liauseme nubudime su 4 mažais 
vaikialiais Širstomis. Sz. a. Elz
bieta turėjo 31 metus amžiaus. 
Tapo grąžei palaidota su miela- 
pzirdinga pagelba VV aukegano
Lietuviu, ant airisziu kapiniu 
miestelyje VVaukegan, 111., už ka 
tiems wisiems geradejingiems Lie
tuviams iszreiszkiu szirdingiausia 
acziu. Teipogr užpraszau visus 
gentias ir pažystamus isztartie ui 
jos duszia “Amžina atsilsy”........

Jos nuliudias vyras,
J. Zeleniakas.
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BALIUS! BALIU?!
Utarnyke. 5 d. AVaserio. mies 

telyje UT1CA, N. Y., saleje 
,,ęornejius Hali”, po nr. 44, 
Varičk st. lietuvviszku Draugyste 
,’,Szwento Kazimiero“ turės 
LIEIUVVLSZKA BALIU, «unt 
kurio szircįingai užpraszo visus 

,, tenykszczius ir aplinkinius lie
tuvius ir lietuvaitias koskaitlin- 
giausei susirinktiė. Bus puiki 
muzika ir daugybe jaunimo. Prasi
dės 8 adyna vakare ir trauksis 
iki 3 ryto. Užpruszo Komitetas.

PASARGA
Kas iiermaiifo vteU s*»wo gy

venimo ir reikalauja, idant jam 
permainytume adresu, turi nrut 
liutiliai prisiustie ir- savo sennjy 
adresu, nes kit ip jo praszymas 
nebus isz k lau-y tu. Paduodami 
savo nauja adresu, rupykites ko- 
aiszkiuusei jy | aruszytie,o lalnau- 
sei vardu ul\ežios; miesto ir sa
vo, nes nekartu taikosi k <d jokiu 
budu negalima dasimislytie, koke 
tai ulyczia. Jeigu patys gerai 
nežinote kaip raazosi ulyczia, 
kiek literų in ja-eina ir kokios, 
tai papraszykit bile kokio ame
rikono, o jis jums paraszys atsa- 
kanty adresu. Red.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & C’O.

LITUW18ZKA1 LENKISZKA
NEW YORK, N. Y.400 G ra n d Street

BANKA.
YVyrai! duodu jums žinia,kad 

mes parduodam Szifkortva ant wi 
su greiezinusiu laivu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos 
jusu prietemai gaaua in 15 dienu. 
Musu kontoroje galite susiszneke- 
tie lietuviškai ir lenkiszkai. A-

“LIETUVA”
I

Nedelinis Laikrasztis, 
iszeina kas subata ir talpina savyje ko naujausias 

žinias dėl žmonių darbinyku.
ir svarbiausia

APVVOGE.
Lietuvvys paeinantis isz Pilvviszs 

kiu, red. Suvolku, vardu Anta
nas, o pravardes nesisukę, atsi
bastė in musu miestely Ducįuoiii, 
III. ir cze apsipažinias. isznesze 
Karoliaus Dudžiaus sidalniny 
laikrodėly, $6 liko buezieriui kal
tas, kurios Karolius turėjo už jy 
užmoketie. nes ant vienu knygu 
ežiu buwo inimta. Gaspadiniai 
lenkini liko kai tu. 16 ir safiune'li
pe $2. Tasai Antanas yra augsz- 
to ūgio, silpnu akiu, ape 40 metu 
senumo irgiresi, kad isz Iszpani 
jos pekszczias( ?) parkeliavo. Jei
gu kur atsitiktu ta Ant n na pama- 
tytie, duokite žinia ant adreso 
szito:

K. Dudžius, Duquoin,Ill.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ul.

Nujima puikiai Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant wt?seliu ir kitokiu reikalu nujitna Foto, r i 

fijas kopuikiauiei.

KASIS CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziii Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
~TRTO W1SO PABANDYTI E

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

Turiu pifikiausia Karcz<*ma isz wisu Clev*La»do 
li*tuwiu irdaugiause w įšoki u gėry m u užlaikau

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

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

46 Heerdėnthorsteinvreg. Bremen.

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

turi daugiuusęi skaitytoju po wisa Amerika ir už 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

tai biznieriam*

“Lietuva” kasztuoja antjnetu

apgarsinimas.
VVisokias lietnwiszkas kny

gas ir laikraszczius norintiejie o # *
parsisiusdiutie isz Tilž*8,raszykite 
ant žemiaus padeth adreso o pini
gus geriausei yra siusti registrą- 
wotose gromato-e amerikonisz- 
kais doliereis. Norint katalogi 
gauti arba aj>e ka klausiant vi
sados reikia pridėt pacztinia mar
keliu už 5 centus ir užraszytie 
adresa teip.

Mr. M. Nove-ki
TILSIT (Ostpr.) Germany.

Adresai IVirszinyku.
Susivienyjimo Lietuviu Repu- 

blikonu \Vallteje lliinojo.
Prezidentą®, A. Ob»7ew*ki«. 9M33ri -t.
VVice Prezidentą*. Fr. Palionis. 68# Van Horn at.
Sekretorius I. M. VV’*ranka. 12 Critteiideut st.
Setretor u* II. P. Jonaitis, 77 Cleaver st.
Kusienus. W. Vasiliauskas, 817 Dickson st.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savvo pus6rolio, 

Antano D. augelio, paeinanežio 
isz r<d. -Suvolku, pavieto Mari 
iampoles gmino Szunsku, knimo 
Tursueziu; jau a|»e du metai kaip 

{ Amerike. Jeigu kas žino ape jo 
1 buvimą, tegul dane*z:i, arba jis 

pats tegul atsiszaukia ant adreso 
szito: (2—2)

John Draugelis 
1216 tOtlisl, Sheboygan, Wis;

M. Wvsziiiauskiene.
4)3 Henderson st., Jersei City, N. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielko-, Wy 
nai, Liktoriai ir 1.1. Turi gera di
deliu salia dėl susirinkimu, milin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rody jame > visiems eilie 
pas savus, o ne pas svetimtau 
ežius.

LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 
o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pa* i statysi koky narna, 
tai viskas tau eis gerai, Imi oze 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 ateinanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yia ant pardavimo, ant kuriu mes paėmėme agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ul. ir 3 
ant Atlica ul.

PREKE LOTU NO $700 Iki $8t»0. ...
Turi 25 pėdas ploczio ir 120 ilgio. Treczia daly pinigu reikia 

inmoketie isz viršaus, o likusios dvi dalys iszšimoka per 3 metus 
Kas mislyjate pirktie, tai pasiskubykite, nes prekes ju kasdien au
gu; už metu laiko nepirksite ju nei už tūkstanty doberiu. Barny 
kitu kad cze yru sostą pyle Ii. tuviu. tai ne teip kaip nekuriu žyd 
palaikiai traukia jus in laukusiu mažus mieseziuku*, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta visko ir vėlu sugryžla in Ch’caga 
ir czionai maitinami .Cze jeigu žmogus dariai neturi, abito turi sa 
,vo locna nuimi, tai isz paties rondo sau maitinasi, lia aplink lietu 
viszka bažnyczia ners nei vieno kambario tuszczio, ape tai uorei * 
kalaujame pasakotie, nes ir palys matote. Atsiszankite

in redakcija “Lietuvos” 954 33?rd str. Chicago, III

Spaustuwe „Lietuva“
spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 

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

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.
Redysteje „Lietuvos“

Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivu. Siuncziasi pinigai in 
wisas szalis svieto. Pinigai iszsiusli |>er redystia 

“LietuA’os” greicziau^c suvaikszczioja, 
.. kaip isz visu kitu agentu. “
—1 .. 1 ■ ■ ""T

Raszunt su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky •

fl.Olszcvvskis
954 33rd st. Chicago, III.

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

ryto iki 9 tos vakaro/o nedėlioję n<» 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

L

Kazimiero 
Stankaus, 
Szveigl u, 
vieto

tu savo szvogeriu 
IVingio ir Ignoto 

paeinanezin isz kaimo 
vaistės Batakių, pa 

Ka-einiu. red. r amio; jau
ape 6 metai kaip Amerike gy4 
vena. Jeigu kas aĮ>e juos žino] 
tu, urbi jie patys tegul alsi- 
-szaukia ant adreso lokio:

Donėnykas Norbutus
584 S. Jefferson st’., Ch uago, III.

(2-2).

Pajieszkau savo szvfogerio 
Mot iejaus Gražulei ieziaus, paeini 
nuuezio isz kaimo B icimszkiu, 
ginino Krasnavo, pavieto Seinų, 
rėdytais Suvolku. Du metai kaip 
buvo Elizalieth Port, N, J., 
paskui iszvaževo in angleka«yk* 
las ir daugiau ape savos žinios 
neduoda. Pniszau duot žinia, kas 
a|»e jv ž no, arba j;s pats tegul 
atsišaukia ant adreso szito:

Karo! Obiecunas
82 Bond st., Elizalieth P\»rt, N J.

KASPAR BARTKOVV1AK,
Koostabells Pawietawas.

IR NOTAKY PUBLIC.
Iszpruw«ja geriausei wu«>kia* i»rowas wisuom 

soduos*. Klumoczyja kalbose: [••nkiszkoje, 
ki*7..oj«- ir angelsk- i*. Teiiaigi kulektaauj* pini
gu* už wisakias Skotas. Gywena po tir.
3 JIH) MnsĮiratt st.. kerte 32 st.. 
-----------—--------------------------------

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

— ir —
uždėjau bsnka dėl užK*wojimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no $6 ir auga/czian ir 
moku už juos proeeuta.

Kam turit waikszcžiot?
Pas kitus ir duotis apsignu-linet. kad galina teip 

1 lygei gerui ir pigei at iktie interesus pas 
saa-o žmogų. Ateikit ir persilu-lykit.

Uždėjau nauja banka ant užkawnjimo gali sudėt 
pinigus no |5 ir daugiau pinigu, ui ku

riuo- moku procentą.

I SZIFKORI’KS
an» g*riau-iju liniu l«« Chlcam n*r N*wYor- 
ka iu Berliua ir isz Bcrlino in Cnieaga.

Isziuntiinas pinigu in sena kraju.

UWAGft
Rub’id.......................... .... .53

-Guldenas.......................... 39 j
Mark:................................. 24f

Juliau Piotrowski,
3121 Laurui ul., aut Bridgeporto i

Jaigu tau skauda gahva, tai pamegy k 
. .OJikU BojanaUiKo. Yra genaus* g\ 
dykta nu skaudėjimo galios, ka joke kita tali 
reit n-» gydo. Kaip ProotKO Bojan \usko Galim* 
au ie kožnoĮe aprieKoje, arba prisiunoziant 26 
entus pacztinetnis markėmis, ant aukszcztau 
paduoto adreso, o su ataakymu apla-kys jais.

Adresas toks: II. S. BOIANOVSKI, 
886 V. Itf-tb St., Cb ieago

ALBERT W. MAY ADYV0KATAS.
Mikolas Kielpsza lietuviszkas nsistentas, praktikavvoja wi- 

Niioae siūluose.
niautu U9 ChamlaT <»f Commei-ce Bnilding,
KLMA8: kene Washingtotr ir La Šalie ul. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Durys Isz Wa*h)ngton, prirašai C įurt Heūse. Imk elesratoriu.

Lictuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausia* alų*, skaniausia arielka no wt- 
sokiu žolių, cigarai imtys geriau* o <1*1 zo- 
V<>wos randasi biĮiar ia*.
T*ipogi pardu >da tabvakortia*. siunezia p 

ingus iu Li*tuwa ir wi»as dalis sovieto, o ko 
Šnaro* nikai* duota Li-auwiaius geriausia 
rodą- Jusu wi*ug*nlis.

K. PETRIKAS, 
Muhanoy City, - - Pa.

WEIHATIH1S L1ETUW1SZKAS

SALIUNAS,
A\ inco M. Kaezergio

338 Anderson str. Jersey City.
Užlaikau puiku šalta Alų.' 

Degtiniu tikra ruginiu, lietu visz 
ka Trejotikia vi-okiu IVynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda dėl zalx* 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakele vingas puikia na k 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczekois.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja visuose suduos*, 

iszpifdo savo dalikus teisingu ii 
gerai.

Rūdijame visiems betų w nikam s 
-eiiie pas Drzemala gerausi apgi- 
reja pn>vu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 lUndolph SL
Givoaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

LIETU \VISZKAS

SALONAS
Juozu po DziaHwos, 

3253 Laurel u?, ir kampas 33 ul. 
—UŽjaikmi mviržta Rvwar«ka Ala. **n*u**» g«- 

i*u3«ir-\ri*lka*, l.ikieriu* ir kw*|a»Mzlas 
Cigaru*.—Kuždi** n»o*ta* užkandi*. 

Aiejk Brnli painalitie

J. DŽIALTVVA, 3253 Laurel ui.

A. ZI)ANAWIGZiUS
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,

1 1 tun Ly*i d ‘V inede! ini-r „Apzyaigii kal,liikiSZki,.. 
luikrasztis užeinu Prusno-io du Užlejo pirmi liiiunis. agmtnra įsyknnt menesio, talpinu vvisokiae

* r ___ ° j •‘varbias žinias isz Lietuvos ir
| k i t u sza I u, k a «z t i’.o j a aut m e t l 
pusantro dolierio (11.50 i

Norintivjie tun*tie taji laikrasz 
ty gali iszsiraszvtie per rėdysiia 
„Lietuvos” kožmimohiiko ir už 
ta paezia prekių $1.50.

Parduoda laiwakorte* tszlfkiirtr-) ant grrieziau- 
«<u i<iwu m ir isz Kurop s. Uziuaino ir siui.ozia 
pinigu- in wi«as »wi*to szali* ku -tuipigiausel ir 
m 4 u. d*l*» p-- iszsiuiitimo parodo k wiia su 'prie - 
hiumIo pa-draszymu.

Keliaujantiems iu Europa, kurie perka lniwa- 
korie-jo--tie*, duoda tikėta už dyka, net in pat 
New Y--rka; <> l*iw**orcziu pr--k* ta |>ati ka ir 
N'rw Yor'ce.—Iszdirtm r.i*z<us d I dalie* i-zj- 
-ojin < l<* t«wi*zke* arba kitokiu dalyku ar ra- 
-ztus u ko įsu io ūžt turtinimu. •» telp-g. ntjie- 
szko s....*as imz Europ9-:ai>ekurawoja nuo ugnies 
nsmus ir kitu- dalykus: parūpiu* wi*ta- dsrbi- 
Mkufe* ir wi*tas tarnam' ir tarnalti*iii> ir užiai- 
<t> wisokia» malda knyges.— Wiska atlieka kuo-

NO lisotia liga wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

b- kurio Europoj* didžiau*) namai ne gali apsi
eiti*. Gydo wisokia* užeiaen- ju ia» liga*, kaipo 
lai: Prietwariu. Skaudejima ira)wo*. Džiowa 
kepenų O4tilgia, Reumatižma. Vandenin v apti- 
nima. Karsziliiria. Rožia. Sraaua. Drugy. Skropu
tas. Niežus, Kirtnela*. Lmszus. 8iunwotla, VI ežy. 
Guzus. Sopuliui ir ž*>iduiua, Kau u skaudejima. 
Sukudlma. Moterių liga*, Uždegimą ptauczlu, 
treti u skaudejima. Galwos užima ir t. t.
Toji gydykla “TRA WIC1EL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrtna kart* pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiem* Ja aeiyt.

Ta gidykta gali gautie tiktai pas manės; po 
orieivntimui wienu dolerio tuojau* bus jum i»«- 
siuata. Adrv*a«:

II. S. BOJA NO VISKI.
886 W likth Str. Chicago, III

Ape iszmetiiiia literos L
Daugumas i«z lietnain nei kaip ne gali pripra

nti* *kait\tie b* lit> b • t, užtai paairyžome p-r- 
leintle m r kelis numerius »zy paai«z inima. Isz 
kurio -kaitvtojai galėtu pa«iioo<> tia ireupra-lie 
<ur toji liu-ra wadin*id I. o kur I. Skaitant liett>- 
ffiizka rasrta. kur tik i-a-ltliiki *u l'terai. ai— 
.ad j* ii*<*adyk I, <> Uk wi«ada sakyk ant 
)<>* I Tada tiktai ja |>awadyk I. jaigu' kurein 
žodyje, uankui ja ru-i e, i arta* y; tada w«- 
dyk ja I. n kitur wisur wadyk I ir pamatysi, 
kad neturėsi j >kio .uukumo muprastie auruiz- 
■dtaria I. o kur I.

Antpawe| don žodžiiioae sziaoee. Gliti* girdi 
i. ba pa-kui ja i*era nei*, nei i *n*i y • o žo
dyje gili. Jau ore girdim* I, ba p**kui ja “to- 
wi i; Žodyje gilybe teipgl girdime I, ba p*a- 
km Ja *towy y. 2 <dy|-$«!•* girdim* i. už-

pankui j* st «i litera c.
Teip lygiai ir ki*kwi*nam* ž xivja darosi, 

kaipo tai: kaina*. kaln-j kalba, kalbėti*: gal
as. galw*l* ir tt kur tik paskui Ja rand*sl c. 
i arba y. i-zsitaria <«*ip kaip 1, o kitur w|«ur 
reikia ii z tartie trip kaip t.

JONAS ZAWECKĄS
3314 MUSPRATFS1REET 

atidų re naujai

Krautmvia Augliu.o
Atveži anglius kožnnm in na 

mus ir parduoda pigiau ka:p visi 
kiti angliniai ex pramanai. Ter^ 
pogi užsiimaexpresysta peikiau 
trinu ir per važioj mu visokiu 
daiktu. Rody jone visiem) geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty,

(24-3)

Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos tegul eina pa> 
Simona Mack, po nr. 82 Bond 
si., Elizalieth port, N. J.— Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser 
nia ir parduoda w iska pigiau kaip 
kiti. \\ i»>i ta vorui švieži. Ge- 
riause vieta dėl Lietuviu.

ZENONAS BYKOW,
4458 H’ood St. Chicago, 

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZN1A“

Puiki&uiioe maudykles teip kaip Ko
mijoje, wiskas yra po sudegimui iszn&u- 
■ io atbudavrota. Norinti maudytis gali 
I kasdien gautie sziltas ir czystas maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku B&liuna, biliar
dą ir salia dėl mitingu ir weseliju.

Užpuaszo wibui lietuwius atsilankytie.
___________ (17-8)

Puikiausias Salimas
visam mieste Shennudoah

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

Vieką* yra czyet*. gerymai wi»oki pirmos kia- 
><>*, o žtn Hiea i.zdui'ios pri- teliazki. Rodvjame 
wi>iem« lietusiam., tarintp-m. w»had*l» "taiko 
at.itankvtie pa* *awo bridus lietu wiu». n bu-itia 
k.-gr- žiaueei priimti.Tviiogl ir naujai pribanaa 
tiems m Sbeoandoah w*lyj*me nusidu -tie kaipo 
in guriausi* ir In tikra lietuwi<zka užeiga

GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Auburn ave.kcrlc 33czio» ui 
Arti Lietuviškos bužu vežios.

Užlaiko puiku Salimui ir Sali: 
dvi milingu, balių, weseliju ir ki 
tokiu ziImivvu.

Ir kurie atkeliauna isz kitę 
miesto, gali visa" rida gautie ii 
si>ak.urnai penia k votie.

L. AŽUKAS

Pirma Letuwiszka Kolionija 
x po wardu “Lietuwa“, 

GRAND l’RAIRIE, • ARKANSA8.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuviszkosfamilijos ir jau 10 liotu- 

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau aps;gyveno tenai 
lieluviazkus kunigas J. Balceviezins ir ant ateiuanezio pavasario 
btatyH lietnvviszka bužu) telia .

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Atkanro. M i šok i 
javvai dera labai gausei, 
prietaro auga bow*tn*. o wa s*i solu puikiausi isz wi*u Suwi*nytu Valstijų. Klimatas sweikaa 

žiemos trumpos, o nrasaros ytgo£ karszc/.iu didelu nėra, szituma lyginas su Chicago*.

\Vanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.
Aplinkų iszildraikstia straipsneli puikios girios, farmerei gali gauti* taukus su giria ir be gi 

rios. Balinei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no §6 iki už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalinn 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasliinotie ape wiska raszykitia in •

UNION LAND COMPANY,
1G3 YVashington St., Chicago, III.

------ARBA’”-------

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

ARBA PAS KOMITETĄ

A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus. Hizen, Ark.
GHICAGO. ILL. ’ ’ P. O. Bok 82,

Ben. Hatowski,W ZIEGARMISTRAS
—parduoda— IL ų į

deimantus, 
ZiEGORELUS, 

Z1EGOR1US ir
AKULORIUS. uų1 s. Canal ir Jiidd oliczios, OT

01HUAGO, 1LL. Į|k|
Tajso wim,kiu- ir kitokiu* V-'m.

auKryuius daiktu*. zatatHma* Ir nidabrinima* v 
kiu dajktu laba] piir»*j. t>uksztnius mdabrvm-’* 71-ik> 

r**ltu« i«zwejozo kajp nauju*, laz plauku lencuglitta daru ant 
ord-rio.

Ziegorela czi«.tyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog Sg'iki $6.' Sidabrini
“Elgin” ziegorej % 7.00. Wyska gurant a w oje ant metu. *»

MAX KOBRE
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str. Fcw York
HZDnisionSL.^^feBasL^^^S Y.

Myrai’ duodu jums žinia^kad im. s parduod i m Szifkortes ant vi- 
*u greieziautdu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu ka n toroje galite susišne
kėti liet u viszkai ir lenkiszkai. Ateikit^irpersiIūdykite, kad mes 
imu 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležnkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAl MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
JĮ Admiralitat strause, Hamburg. 20 Miiaskade, Rolterdam.

46 Uee.*denlhcrstcinweg, Bremen.
» t t
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