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Isz Užmarės.
—o—

Isz Lietuwos.
Juodupenu kaime, VVilkavisz- 

kio paviete, red. Suwolku, ku
liamoji maszina padare smerty 
ukinykui Kaz. Anskaicziui. Tur- 
tingesnieje ukinykai ape mus rū
pinasi insitaisytie kuliamaisias 
maszinas. Tokios maszinos ūki
ni kysteje labai geras daigtas, 
bet dirbant su jaje reikalingas 
yra didelis apsisaugojimas. Tik 
kiek listelk jos ratus, jau ji ne
dovanos! Teip sztai sziame pas
kutiniame laike jau kelios nelai
mes; ape mus atsitiko. Unijos 
dvare sumalė mergina; Szuk- 
liuose vyrui nulaužė koja ir vai
kinui pirszta nutraukė; Sziksz- 
niu dvare teipgi mergina suma
lė. 0 dabar, kaip sakiau, Anskai- 
tis gyvasty prakiszo.

Norint iszsisaugotie nelaimes 
prie kuliamosios maszinos, reikia 
apkaltie lentomis ta geležinia 
karty (sztanga), kuri suvienyja 
suktuvus (rusvelky, maniežą) 
su maszina.

Paskui da kita beda, kad musu 
ukinyku kluonai (klojimai) per- 
mažūs grendymus turi. Juo 
grendimas mažesnis, juo daugiau 
žmonių reikia prie maszinos 
sziaudams ir nuogreboms krnty- 
tie, nes szeip daug grudu su 
sziaudais iszsimeta laukan.

Nekenczia rusku paraszu.
Pereita rudeny ape Pilviszkius

buwo pradeja pakelėmis plesžtie 
niaskoliszkus paraszus, o in ju 
vieta kaltie lietuviszkus. Pali- 

•cija pajutus padare kelias kratas, 
bet kaltinyko neatrado. Dabar 
vienok vėl visur riogso masko- 
liszki paraszai. Ilgiausiai iszbu- 
wo hetuviszkas paraszas Balt- 
rusziu kaime; buvo prikaltas 
augsztai — berže, ir palicija da 
ilgai varginosi, kolei ta nelai
minga parasza nukrapszte.

Isz Panewežio.
Panevėžys. Ciesoriui susirgus, 

visose bažnyežiose kunigai už
sakė žmonėms no sakyklų, kad 
melstųsi už jy ir praszytu jam 
sveikatos.
žmones pradėjo ihurmetie.\ “Mes 
neturime isz ko melstis! Tegul su- 

į gražina mums atimtas no musu 
i knygas, tad mes ir melsimės’. Į . ..
j Bet žmones meldėsi.... tik jie 
i meldęsi, kad Dievas duotu cieso- 
Į riui Dvasia Szventa, kad ta« 

ciesorius leistu lietuviams ture- 
tie savo knygas ir rasztus.

W ienoj bažnyczioje
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Metas III

sake t mergina tesybia; nuvede 
parodytie. Kudykis buvo 
pakavotes klevai te j e po grindi
mis ir ant to daigto kupartas už
trauktas. Mergina paėmė in ne
valia. Tasai kudykis jau esąs 
szesztas, ir visus jyje nužudė. 
Bliuviszkiu Dziegoriukia tik 
už nužudymą vieno iszgabeno 
ant trijų metu in kalėjimą; o 
szitoji tai jau gaus kokia 15 me
tu sunkiu darbu (katargos). 
Tai mat koks mergelėms užmo; 
kestis.... (Isz Ukinyko).

VVel mąisztas studentu su 
‘ palicija Petersburge.
Waserio 21 diena vėl susi vai

dino studentai su palicija Peters- 
burge ir kilo terp ju nepaprasta 
musza. Toje muszoje du studentai 
krito negyvais, kelios deszimtis— 
tapo sužeistais ir ape 30 tapo su 
aresztavotais. Palicija surasze 
pravardias ape 40 studentu ir 
suraszyti galbūt taps isz universi
teto iszvytais^ Kad pakilo mu- 
szyne tarpu palicijos su studen
tais, vienas isz profesorių stojo 
in tarpa ir norėjo gražumu maisz- 
ta nutykdytie.bet nei ne pasijuto 
isz kurios puses tapo užgautu in 
galva ir baisei sužeistu. Suaresz- 
tavotieje studentai bus sūdyti 
“administracijonnym poriad- 
kom”. Isz to vėla kilo nauji 
maisztai. — Studentai varosi, 
idant juos statytu priesz papras
ta suda. Studentai iszsiunte savo 
delegacija prie rektoriaus, idant 
tasai tame dalyke atsiszauktu in
ministrą teisybes, bet rektorius 
no to atsisakė. Dabar studentai 
patys ketina eitie prie ministro. 
Szneka kad virszinykas palicijos 
Petersburgo, Jenerolas VVahl, 
varosi ant to, idant uždaryt uni
versitetą Petersburgo ir podraug 
isznaikyt visus jo studentus.

salos

Sudege.
Naumiesczio paviet. (Suvalkų 

gub.) Nbrvaiszu kaime, netoli 
Naunaiesczio ukinyko J. Keme- 
žos sudege tvartai ir 5 arkliai, 
28 žąsys penimes ir keletas kiau
lių; tiktai galvijus ir 5 parszus 
paspėjo paleistie, o szeip* viskas 
sudegė! Da ant galo ir-patsai 
ukinykaskoja iszsilauže— anksty 
r\10j meta, ape ketvirta po 
gaidžiu. Isz ko tai atsiejo, ne
žinia.

Rewoliucija ant 
Kuba.

Gyventojai salos Kuba pradėjo 
sziauszetis prieszais Iszpanus. 
Maisztas pakilo apygardose Ybar 
ra, 60 myliu no Ha vijos, Mata- 
nzas, arti Santiago de Cuba ir ke
liose kitose vietose. Apygardo
je Matanzas vaidosi gaujos maiše 
tinyku- Norint kaip kada daug 
u ten nėra vienok 

^’szpanai iszsiunte savo kariume- 
nia prieszai juos. Iszpanai ant tos 
salos turi 300.000savo apginkluo
tos kari umenes, o su viena nedele 
laiko gali apturetie jos daugybia. 
Keliose vietose maisztinykai mė
gino užpuldinetie ant Iszpanu, 
bet iszpaniszka kariumene juos 
iszvaike Paskesnes žinios ateina, 
kad jau maisztinykai suvisai pra
nyko ir daugiau nedrysta pasiro- 
dytie.

Szeszis kūdikius nužudė.
Pas Griszkabudy, viename 

kaime, ukinyko Kregždinio mer
gšių nužudė savo kudyky.t Ir 

/liekas nežinojo tuo tarpu; tiktai 
i.n treczia nedelia atėjo zemskis, 
szaltyszius ir boba atsivedė. Ap
žiurėjo mergeliu, paskui zems- 

I kis pradėjo krės tie. — Ir pasi-

Isz Amerikos.
Isz dalies darbu.

Braddock, Pa.,4 Kovo. — Pas 
mus darbai da eina pusėtinai ir 
visi fabrikai dirba isztisas die
nas; pas mus žmones da visada 
gali darba gautie. O kalba, kad 
toliau pradės dirbt geriau.

Baisi expliozi|a.
Anderson, Ind., 5 Kowo. — 

Szendien czionai expliodawojo 
gaziue paipa po dideliu namu ir 
sugriovė ta visa narna. Bledes 
padare ant $200.000 ir sužeidė 
viena wyra.

Naujos kasyklos aukso.
Isz Duluth, Minu, danesza, 

kad kompanija isz Clevelando,O. 
paszvente kelis tukstanczius do- 
lieriu ant pradėjimo kasyklų auk
so “Little American Gold Mine” 
arti miesto Duluth. Sako, jogei 
tai bus turtingiausios isz aplinki
niu kasyklų toje apygardoje. 
Trumpam laike ketina darbas 
prasidetie.

Poczmeisterio waikai wa- 
gys.

Sūnūs William ir duktė Allie, 
vaikai pocztmeisterio Palmerio 
isz Aatoria, III. yra aresztavoti už 
vogimą gromatu, kuriais dete
ktyvas Gould inmete in paczta, 
buvo atrastos pas jauna Williama 
Palmery,o mergaite dėvėjo keletą 
pavogtu brangmynu. Tokios

su savais atskirais reikalais ir 
savu prezidentu. Jis yra CalL 
fornijos pioneris (kaipo vadas). 
Jis pasakė teip: ”Mes ne turime 
szicze jokios progos, kol ne in- 
kunisime savo republika ir kol 
neapdesime mokescziais rytus. 
Wis tai galima atliktie be szaudi- 
mo mnszkietu ir tai bus didžia 
geradejystia ir laimia dėl žmonių. 
Wiska, ko mums reikia,mes turi
me czfl pat ir valstijos in vakarus 
no Rocky Mountains (kalnai) tu
ri būtie viduryje milžiniszkos 
vieszpatystes. Mes ne reikalau
jame, idant rytai kisztuosi in mu
su tarpa arba kad jie tvertu 
mums Įstatus, nes musu reikalai 
toly skyrėsi no juju. Jie nesu
pranta musu kyniszku ar Japo- 
niszku problemų, teipogi jie nesu
prantu daug da kitu klausymu, 
kurie tik mums yra atsakomi. 
Mes iszkasame ant $15.000,000 
aukso ir sidabro kas metas, mes 
turime viską reikalinga dėl pa- 
taisimo sviruojanczios žmonių 
sausliges, ir jeigu mes galime tik 
iszsigelbetie no rytiniu inveži- 
mu, kurie patinka vieniems gele- 
ži n keleli s, tai mes turėsime ge
rus laikus ir darbus dėl musu be- 
darbiuk o lyginai ir dėl tu negi
musiu da žmonių. Musu vieninte
lis reikalas vienybes su Rytais 
yra tik atsitikime kares. Mes ga
lime u turėti tik visuomeniszko 
apsigynimo susiriszimus su Rytais 
ir tada ne nebutu jokio ermyderio 
terp dvieju skyrių. Amerika lik
tu ameriku ir liuosybe, kaip ir

reikalaudami 14 centu virszaus 
no tono, arba 69 centus už tona. 
Wakar mainieriai laike savo 
mitinga ir nutarė visi po draugiai 
darba mestie; Ant rytojaus kada 
sukilo, jau rado prie mainu 
primuszinetas kortas teip skam- 
banczias: „Nei vienas szmotelis 
anglio nebus isz tu mainu iszimtu 
pakol j u valdytojai nepripažis 
darbi nyk am s mokesty po 69 
centu už tona.”

Straikas duonkepiu.
Brighton, Mass. 5 Kovo sus- 

traikavo visi drabinykai, kurie 
dirbo prie duonkepiu Fortlier 
Bakery Co. Dirbo ape 80 darbi- 
nyku, terp kuriu didesne dalis bu
vo lietuviu. No l-mos dienos 
Lapkriczio pereitu metu sumaži
no jiems mokesty tik po $loo 
ant dienos. Teip iszdirbo ketu
ris menesius, o szendien susitare- 
burelis darbinyku ir mete savo 
darba.Prie to mažo būrelio daside- 
jo kiti darbinykai ir isz viso szendi 
en pasidarė ape 200straikuojencziu 
ir visi saugoja duris fabriko,idant 
skabsai neinejtu in darba. Turime 
vilty, kad straika iszgrajysime, 
nes jau darbdaviai siūle darbiny- 
kams po $1.25 ant dienos iki Ba
landžio menesio, o no Balandžio 
prižada moketie po $1.50. VVie- 
nok darbinykai ant to nenori pri- 
8 to tie ir reikalauja po $10.00 ant 
nedėlios iki Balandžiui, o no Ba
landžio po $11.00 ant nedėlios. 
Nežine ant ko straikas baigsis.

L. St.

si, kad lietuviai teip puikiai per
sistatė. Musu guod. kun. J. Zlo- 
torzynskas priesz pradejima te
atro prakalbėjo keletą žodžiu in 
susirinkusius lietuviszkai ir paai- 
szkino, ant ko czionai susirin
kome ir kas bus perstatyta, o 
po teatrui prakalbėjo kelis žo
džius angliszkai in svetimtau- 
czius,4iszreikszdamas lietuviu dė
kingumą dėl susirinkusiu; už ka, 
mes teatro komitetas, gud. mu
su klebonui, kn. J. Zlotorzyn- 
skui, siuncziame szirdingiausia 
acziu. Labjausei dekavojame 
d-rui J. M. Stupnickui, kaipo 
sutaisytojui ir vadovui minėto 
teatro, kuris nepasigailėjo savo 
triušio ir rupestieą ant atlikimo 
kogeriausiai savo užduotes.

Deltogi broliai lietuviai, tik
tai laikykimės vienybes ir sutai- 
kos terpu savęs, o su kartu in- 
stengsima ir mes nuveiktie di
desnius dalykus ir pasivysime 
kitas, prakilnesnias tautas.

Teatro Komitetas.

Kur tik koks latras, tai 
wispas ta Bacz- 

kauska.
Pittsburgh, Pa. 2 Kovo,1895. 

Guodotinas Redaktoriau!
Meldžiame patalpytie atsaky

mą anam melagiui ir latrui, ku- . ’ 
ris nuplesze szlovia nekaltiems 
žmonėms per nr. 8 baczkauskines 
mazgotes.

Ka jis raszo ape parapijos ko
mitetą, ape kunigą ir ape sekre
torių, tai tie dalykai mus nea-

vagystes buvo papildomos jau 
per nekoky laika. Pacztas dabar 
atiduotas in kitas rankas, bet 
pats senis Palmeris nėra kalti
namu prie tu vogyseziu.

Rezignacija pocztmeiste- 
rio VVashingtone.

V/ashingtone 26 d. Waserio, 
generalnas pocztmeisteris Bissell 
padavė prezidentui Cl'evelandui 
savo rezignacija. Priežastis jo 
rezignacijos yra ta, kad Bissell 
gyvendamas VVashingtone, no 
rint ir gera alga iipdavo, vienok 
tenai turi tiek prieteliu, kad ki
ta tiek pinigu, kiek jo alga, tu
rėdavo praleistie su jais. Prezi
dentas didelei gailesį, kad Bis- 
sėli atsitraukia no savo tarnys- 
tos. Bissell gryž atgal in Buffa- 
lo ir tenai užsiims advokatysta. 
Jo vieta, ant pocztmeisterio, už- 
im\ žinomas autorius akezyži- 
nio billio VVilsonas isz W. Vir
ginijos.

Rožiu amžius siekia 
per 1000 metu.

Laikraszcziai sako, kad Hil 
desheime (Woketijoje) yra 
atsižimejas rožių krūmas, turintis 
daugiau ne tūkstanti metu senumo 
Karalius Karol didysis sako, 
sodino tais rožias 800 metuose 
po Kristaus užgimimo. Ape tūks
tanti metu po sodinimo, tos ro
žes buvo iszmirusios ant pavir- 
sziaus žemes, bet netrukus jos 
vėl atsigavo isz tu paežiu ir 
dabar turi 30 pėdu augsztumo.

Seni laikai buwo geresnie.
1805 metuose, daktaras Baupier 

mirė, turėdamas 117 metu am
žiaus. Jis ženijos antra syki 
būdamas 80 metu senumo .ir

buva.

Republika dėl ritu.
Dovidas B. James, gyventojas 

miesto San. Francisco, Cal., 
primusze prieszai savo „szapa” 
loky atsiszaukima: „Ukesai, 
skaitikite, sztai—Rytines iszdir- 
bystos ryja jusu darbszczias ir 
gyvas luomas ii bankrutija musu 
pramoniniKus (businessmen), szi- 
tas krizis negal ilgiau laikytis. 
VVienintelis izsigelbejimas musu 
yra insteigime Pacific Repulikos. 
Mes a)kledame mokesezais vi
sokias svetimžeminias iszdir- 
bystas. Delko mes ne gelbstimes 
no Rytu. David B.James,,•

Szituom ataiszaukimu p. James 
nurodo ant reikalo atskyrimo 
vakaryniu valstijų no rytiinu ir 
padarimo dvieju republiku isz 
Suvienitu Walstiju amerike. Jis 
sako, jog jis myli savo žemia 
(tevynia), bet jis tiki,jog galima

Neužderejimai.
Ministerium ukinykystos Su

vienytu Wal. aprokavo bledias, 
kftkias pagados pereitu metu 
žmonėms atnesze:

Walsteje Nebraskos aprokuoja, 
kad metuose 1893 surinko. 157. 
200.000 buszeliu kornu, o metuose 
1894 surinko tiktai 12. 855.000, 
tai yra, net 144. 345.000 buszeliu 
mažiau kaip anuose metuose. 
Ta pragaisztis ant pinigu isznesza 
ant $36.000.000

Pietinėje Dakotoje užderejimas 
kornu sumažėjo isz 20.511.0O0 
ant 1.490.000 mažiau kaip metuo
se 1893.1ova, kuri kitais metais 
iszduodavo no 250.000.00 iki 350. 
000.000 buszeliu komu, pereitais 
metais atvede vos tik 81.340.000 
buszeliu, ir cze nuopuolis yra ant 
$50.000.000.

Kanse pereitais metais surinko 
vos tik 41.700.000 in vieta 140, 
000.000, nuopuolis ant ant $25, 
000.000. Jeigu priskaitytume ma
žesnius neužderejimus kitu Wal- 
stiju,tai atrasime kad blede neuž- 
derėjimu isznesza ant $200.000, 
000.

Tai da laime, kad Suvienytos 
VValstijos yra tokios dideles, kad 
norint vienoje ju dalyje neuždera, 
tai kitos dalys linksminasi gau
singais vaisiais ir tokiu bildu 
vieni kitus peni. Pietine dalis 
Suvienytu Wal. pereituose me
tuose turėjo labai gausia pjutia 
kornu, 482.252.000 buszeliu, už 
kuriuos paėmė gerus pinigus; a- 
part to surinko 50.707.020 busze
liu kviecziu ir 78.675,951 busze
liu avižų ka, viskas isznesza ant 
$300.000.000.

Wis tos bobos.
“Kur velnias negali, ten pa

siusk boba”. Ir isz tikro teip yra. 
Jeigu kur vyras paėmė jauna pa- 
czia, o pavelys ja boboms atlan- 
kytie, tegul nesitiki su savo jau
na pacziutia - ilgai pagy ventie; 
pabėgs no jo, bobos su savo il
gais liežiuviais iszves ja. Jeigu 
kur prie brolio gyvens sesuo, o 
ape tai daaižinos bobos, nebus 
ta mergaite prie jo daugiau,brolis 
parejas isz darbo tiktai vieta ras.

Q tai Brooklyne, vienas geras 
vyras nepersenei buvo parsi- 
kvietias isz Lietuvos savo sese- f e
ly, paėmė narna, supirko viso
kius daiktus, kas tik in namus 
reikalinga ir parsikvietė savo 
brolius pas save ant “boardo” ir 
žmogus mislino, kad jau nors sy
ky gyvens pats pas save ir ne
reikalaus trankytis pas svetimus 
“boardo” jieszkodamas. Teisy^ie, 
gyveno tykiai,pakol su tai mer- 
gaitia nesusipažino aplinkines 
laibos. O kaip tik tos -pradėjo ja 
lankytie—tai brolis parejas isz 
darbo, tiktai vieta rado — jau 
sesers nėra.

Oi jus bobos, bobos! jau tik ir 
tas perkūnas yra kantrus, kad 
nepradeda jus daužytie, kaip vel
niu; ale teisybe dabar da 
žiemos laikas, tai perkūnai nesi- 
tranko. Pamykitbobiales, kurios 
su sjivo liežiuviais iszvedate to
kias jaunas mergaitias isz gero 
kelio, kad laukia jus baisiausias 
prakejkimas jau ant szio svieto, 
o po smert parisz jus kipszas už 
lu ilgu liežuviu ir vadžios kur 
po kokias peikiąs teip, kaip jus 
vedžiojote isz gero kelio nekal
tas merginas. .

turėjo da szesziolika vaiku su pakajingai ir gražumu atskyrtie 
antra paezia. ■ rytus ir insteigtie nauja republikarytus ir insteigtie nauja republika

17.000 mainieriu sustrai- 
kawo.

Pittsburgh, Pa. 5 d. Kovo. 
Cze szendien sustraikavo sep- 
tiniolika tukstancziu mainieriu,

. Isz Pittstono, Pa.
Pas mus 25 d. M aserio tapo 

atgrajytas per lietuvius teatras 
“Pjovyne Kražių”, kuris labai 
gražiai nusidavė: Žmonių susi 
rinko pilnutėlė sale, neliktai 
lietuviu, bet ir svetinitaueziu 
buvo ir wisi neapsakytai gtrejo-

peiua ir ape tai mums ne galvon; 
ale ko jis užpuldinėja ant prezi
dento Draugystes “Sz. Povilo”? 
Lipintojas melagyseziu iszjuokia . 
prezidentą, kad tasai buvias 
darbsztum.—Teisybe buvo darb- 
sztum,tai už tai ir visa Draugyste 
jam esame dėkingi, o jeigu teip 
butu žiūrėta, kaip kad kada buvo 
ant lietuviszko piknyko, kury 
Pittsbur^o lietuviai gerai at
mena, tai kas butu tada buvia?

Toliau zaunyja, kad preziden
tas su savo paezia ir jo brolis su 
paezia buvia bartenderiais.— 
Ant to reikia atsakyti, kad ar
ba raszytojas visai ant to teat
ro nebuvo, o jeigu buvo, tai 
turėjo gyrtu būtie ir turetie ap
dumtas akis; žinoma girtam isz 
vieno deszimts pasidaro. — Juk 
prazidentas ir jo brolis su paezia 
visai už baro nestovėjo, ant ko 
gali visi lietuviai paliudytie; 
buvo tik viena prezidento pati- 
kuria ant mitingo paskyrė dirb- 
tie prie “lunchiaus”.

Ant galo raszo, kad preziden
tas surinko no visu biznierių 
apgarsinimus ir eme no kožno po 
doliery ir da no dolierio po 25c. 
Zaunyji su vis nežinai ka. Ne po 
doliery eine.ale eme po tiek,kiek 
kas davė ir isz tu pinigu pasida
rė szeszesdeszimts dolieriu su 
virszum. O ape 25 procentą, tai 
buvo nutarta per visa Drau- 
gystia ir Draugyste prezidentui 
ta procentą iszmokejo, o ne 
pats sau eme, kaip tokiam blevyz
gai rodosi. C1

O ant galo daug nepadyvija- 
me tokiems latrams, juk jau 
visas svietas žino, kad in “Sau- 
lia” jok i geras žmogus neraszine- , 
ja korespondencijų, nes tai butu 
didžiausiu pažeminimu jo vardo 
su toke szlamszta koresponda- 
wotie. Raszo in ja tiktai patys 
latrai ir melagiai. Tiek atsako
me anam “Saules" parapijonui 
ar sąnariui kokios ten draugystes.

Komitetas teatro Draugystes 
“Sz. Povilo”: .I.Ptakau^kas,

J. Kunigiszkis,

A. i ALLCIS, 
A.w Bražinskas
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ISZ DRAUGYSTES.
S. Daukanto Chicagoje.

Nedelioje, 3 d. Kovvo, bažny
tinėje saleje Draugyste “Simono 
Daukanto” laike savvo susirinki
mą, ant kurio tapo priimtos szios 
permainos: Ant vvietos pavvaryto 
Jocio tapo aprinktu ant preziden
to Jonas Aleksandravviczius, ku
ris pirmiau" buvvo wice-prez., o 
ant vvice prezidento tapo aprink
tas Jonas Kolesinskas. Teipogi 
Draugyste perkraeziusi irapsvvar- 
seziusi reikalus lietuvviu isz kas
dieninio gyvvenimo szioje žeme- 
je, patemyjo, kad musu žmones 
akvvatniausei riszasi in tais drau
gystias, isz kuriu gali turetie 
sziokia tokia paszelpa ligoje ir 
kitokiuose priepuoliuse. Deltogi 
ant paduoto inneszimo per A. 
Olszevvski, vvisi vvienbalsiai pri
ėmė, idant no szio laiko ir Drau
gystėje “S. Daukanto”, atsitiki
me ligos, jos sanariai galėtu gau
tie lygia paszelpa kaipo ir isz 
kitu draugyseziu. Sulig sziol 
mokeseziai minėtos Draugystes 
buvvo toki: inžengos 50c., o mė
nesines 15c., o dabar inženga 
bus mokama po $l.oo, o mėne
sine po 25c. ir po 6 menesiu kiek- 
vvienas sąnarys, jeigu pasirgs dvvi 
nedelias,gaus užmokėta po $5 už 
kožna nedelia teip, kaip ir kito
se draugystėse.

Konstitucija minėtos Draugys
tes nors jau buvvo paraszyta, bet 
da nebuvvo atspausta, taigi dabar 
konstitucijoje* pasiliks vviskas 
teip kaip ir buvvo, tiktai vvienas 
straipsnis bus dadetas kaslink li
gos sąnariu.

Nekurie bedavvoja, kad kaip 
Draugyste mokės paszelpa ligo
niams, tai neturesius isz ko bib- 
lijoteka užlaikyti©.

Ant to duosime tiktai toky pa- 
aiszkinima: Kiek yra Chicagoje 
draugyseziu, rodosi, kai jos wi- 
sos teipgi moka paszelpa ligoje, 

- o pažiūrėkime, argi neturi jos, 
apart iszmokejimo vvisokiu ex- 
pensu, po kelis szimtus dolieriu 
savvo kasoje? Jeigu tuos pini
gus paszvvestu ant biblijotekos, 
tai joje rastųsi knygų deszimts sy
kiu daugiau, negu szendien yra. 
O jeigu kitos draugystes iszmoka 
paszelpas ligonėms ir da per ne 
koky laika jos kasoje atlieka ke
li szimtai dolieriu, tai 
delko Draugystėje S. Daukanto 
negali atliktie keletas dolieriu 
ant užlaįkymo knygų? Tiktai, 
žinoma, tokeme dalyke reikia 
dirbtie su atyda, idant ant tokiu 
iszlygu ne butu daleidžemi insto- 
tiė in draugystia žmones ligoti 
ir persenia.

Tikimės jogei tokiubudu Drau
gyste “Simano Daukanto” suaugs 
in milžiniszka draugystia ir in- 
stengs surengtie puikiausia bib- 
lijoteka Chicagoje', o podraugei, 
kada ingys * tvvirtesnias pajiegas, 
galės užsiimtie ir svvarbesniais 
dalykais dėl a^szvvietos savvo 
broliu, kąipo tai:teatrais apvvaik- 
szcziojimais ir t.t.

Demokratai Chicagos gal
būt szymet isznyks.

Chicagos demokratai nusima
nydami, kad szymet jau jie stowi 
wos ant galo liepto, taigi tie, ku
rie da iki Įaikui savvo dinstus pil
do, vvisokiais budais griebiasi už 
bizniu, idant padarytie pinigus. 
Sztai ir pats Hopkins majoras 
miesto, matydamas, kad jau jo 
tamysta patrauks tiktai iki pa
vasariui, teip lygiai griebėsi už 
bizniu. Nekokios kompanijos ga- 
zo ir elektrikos, susidedanczios 
isz didžiausiu Chicagos bagocziu, O O 7

apturėjo no rtiajoro užtvvirtinima, 
norint rodą miesto labai nenorėjo 
to daleistie. Isz to duodasi ma- 
tytie, kad tame turėjo būtie koks 
asabiszkas biznis, jeigu nežiūrint 
ant to, ar miestas nori ar nenori 
tokius dalykus daleistie in bėgy, 
majoras ima ir užtvvirtina. Dabar 
kritikawoja jy wisas . miestas, 
wienok jis ape tai mažai ten at
boja.

Toks pasielgimas demokratisz- 
ko majoro miesto, galutinai nu
baidė žmonis no- demokratizmo, 
vvisi rankas jau krato ir ateinan
tis majoras yra teip, kaip isz- 
rinktas isz republikonu. Dėlto 
sakom, kad demokratiszka partija 
galbūt szymet isznyks.

In Lietusius Katalikus.
Wisi lietuvviai katalikai, ku

rie gyvvena toki ūse miestuose 
ir miesteliuose kur nėra lietuvvi- 
szkos bažnyčzios nei lietuvviszko 
kunigo, o kaipo katalikai trok- 
szta atliktie Welykinia spavvie- 
dy, tegul susiraszo, kiek isz 
vviso ju . tenai randasi, o tada 
tegul aprenka vviena isz tarpo 
savves, nekaipo perdetiniu ir te
gul ant jo ranku atiduoda paru- 
pinima kunigo. Tada tasai per- 
detinis galės atsiszauktie pergro- 
mata in prabaszcziu lietuvviszkos 
parapijos Chicagoje, paduoda
mas jam skaitliu lietuvviu savvo 
miestelio, o gaus atsakyma 
no kunigo, kada jo turi lauktie. 
Toksai paredkas yra tam reikalin
gas, idant žmones, norėdami par- 
sikvviestie kunigą ant iszklausy- 
mo spavviedies, neraazinetu kož- 
nas sau atskyrium užkvviesdami 
kunigą ir nereiktu kunigui, in 
vvieta vvienos, deszimts gromatu 
atsakinetie, teip, kaip pereitais 
metais taikkesi. Kada kožno 
miestelio lietuvviai bus terp sa
vves susikalbėja ir turės iszrinkia 
vviena žmogų isz tarpo savves ant 
vvedimo korespondencijų su kuni- 
nigu, tada kunigas turės darba 
tiktai su vvienu, o ne su deszim- 
czia. Lietuvviai gyvvenanti neper- 
toli no Chicago ir norinti sulauk 
tie lietuvviszka kunigą ant isz- 
klausymo ^Velykines spavviedes, 
tegul atsiszaukia in probaszcziu 
lietuvviszkos parapijos Chicagoje, 
ant adreso tokio:

Rev. M. Kravvczunas, 
3216 Laurel st., Chicago III.

Gydykla ant naujalenkiu
Jeigu katras isz lietuvviu nemoka 

lietuvviszkai szneketie, tai tik pa- 
megikite jy iszmeszt per duris 
laukan; užtvvirtinam Jums, kad 
tada kiekvvienas prasznekes lietu- 
vviszkai. Liudyja tame szie atsiti
kimai: Tereita meta atsivvilko in 
redakcija koks tai girtas nepa
žystamas vvyras ir pradėjo len
kiszkai plustie. Matidami zece- 
riai, kad koks lenkpalaikis, isz 
kasžinkur alsivvilkias plusta, nu
griebė jy už sprando ir iszmete ant 
uliezios. Užsikeldamas no žemes 
jau sznekejo lietuvviszkai ir vvisu 
keliu eidamas pludu, ne kitaip 
tik lietuvviszkai. Szioms dienoms 
vvela atsivvelka kitas tokia lenk
palaikis ir teipgi pradeda len
kiszkai plustie. Sako: “Ja placi- 
lem vv stock yardach pieni^dze 
furmanovvi, a on mnie vvypedzil z 
roboty, a vvy tego nievvidžicie i 
z tego nic nie robicie,wy szatany, 
djabli,....i td.” Mes jam sakome, 
kad in stock yardas neprigulime, 

Draugystes Wyriausybe. tarne mus biznis,o vvel mes turime

gana rupeseziu su savvo žmonė
mis, su lietuvviais, Eik tamis- 
ta pas lenkus. Ale kur tau. 
Jis neklauso, tiktai lenkiszkai 
plusta ir anei gero. Ant galo, ka
da jau tiek inkirejo tasai lenkpa- 
laikis, reikėjo nenoroms paimt už 
sprando ir iszmest laukan. Kaip 
tik per duris panardoms iszleke, 
ugi atsigryžias sako: “Palaukit 
jus rup... .paminėsit mane.”

Teip neliginai, lyg tai jauna- 
martiai: kad szuvva per žlugtą 
perszoko, tai jos wisos struogos 
pawirto in pakulas.Teip ir cze,jau 
antru sykiu netikėti stebuklai sto
jasi, kaip tik perduria iszmete, 
tuojaus isz lenko pawirto in lietu
ty.

Temylite Lietuvviai.
Kas norite iszmoktie gerai 

grajyt prie lietuvviszku muzikan
tu, '■gali lengvvai iszmoktie to, 
už dyka.Mokina dvviejose vvietose, 
no septintos adynos iki 9 tai 
kožna wakara, po nr 594 Blue 
Island avė. ir po nr. 4508 Page 
st. Gali vvaikszcziotie kur kam 
arcziau yra ir gali iszmoktie gra
jyt ant vvisokiu intaisu, kas tik 
ant kokio nori: ant trubu.skripku 
portepijonu ir tt. Pasinaudokite 
vvyrsi isz tokies geros progos.

Gal būt ir teisybe.
Žmones senoka, kad Jocpalai- 

kis yra vvienu isz dvvylykos 
apasztalu naujosios chicagines pa
rapijos ir sako,kad jau jis no trijų 
menesiu kaip Chicagoje landžioja 
po lietuvvius stubele no stubeles 
ir raszineja sau lietuvviu adresus 
ir vvardus, idant kada prireiks 
apasztalams kolektavvotie pinigus 
ant sawo“žiny ežios”,turėtu lietu
vviu surasza po rankai ir nereiktu 
klaidžiotie.' Sako, kad Chicagoje 
nėra to lietuvvio, kurio Joc- 
palaikis butu neatlankias, ir tai 
da po kelis sykius. Žmones dide
liai dyvvyjasi, ko jis vvisur sznipi- 
neja, nekurie ketina pasityktie jy 
su szluota pasivvilgia in pamaz
gas.

Mass Mitingas.
Lietuvviu Republikonu.
Nedelioje, 10 Kow,otuojaus po 

miszparui, Bažnytinėje saleje bus 
didelis mass-mitingas WISU 
CHICAGOS LIETUVVIU RE
PUBLIKONU, ant kurio yra už- 
praszomi vvisi lietuviai koskait- 
lingiausei susirinktie. Ant mitin
go prižadėjo pributie ir pats Geo 
B. Svvift’as kandidatas ant majo
ro miesto ir kiti palitikieriai. 
Deltogi nepal ingekite sutirinktie 
lietuvviai isz wisu krasztu miesto 
Chicago8, idant matytu mus, kad 
mes turime savvo gera šyla ir ga
lime tiek daug gero padarytie 
jiems palitikoje, kaipo ir kitos 
tautos, St. Rokoszas, prez. 
Suguodone M. WARANKA,sekr.

MIENGENCZIAI.
Da yra in pustreczio szimto ne 
ibzpirktu t i kietu ant iszgrajyji- 
tno farmos Arkanse, dėlto brolei 
pashkubikyte iszpirktie tikietus, 
idant kada ape Welykas butu ga
lima padarytie traukimu, nes jau 
prisiartina ir vvasara, bus laikas 
pradėt trusetie ape kavinius 
ir bažny tolia 
Kolionijose. 
reikia.

ape
“Lietuvviszkose 

o jukjant tn pinigu 
Su guodone

K n. J. Balcevviczius

GROMATNYCZIA.
Korespondencija no naujos chi- 

cagines parapijos gavvome per vė
lai ir dėlto szeine numeryje nepa- 
tilpo. Ale kaip parapijos komite
tas,szesiese ar septyniese,prižada 
seredoje atšilaukytie musu redak
cijoje, tai bus labai gerai ir galė
sime wiska gražiai suredytie.

Preke Pinigu.
—o—

Rublis in Rosija.............
Marke in Prusus.............
Guldenai in Austrija...
Frankos in Francija.......

Wietines žinios.
’ — Per menesy Waserio tapo 
perskaitytu knygų isz knygyno 
S. Daukanto 36 egzemploriai.

— No pereito czetvvergo Ar- 
mouro Co, pradėjo dirbtie ,,sup’' 
departmentas, kuris buwo su
laikytas, dėl nekuriu repeiaciju.

— Kas nori gautie geros ir 
szvviežios mėsos, tegul eina pas 
A. Malkevvicziu, 3234 Laurel st. 
o gaubite geriausia mėsa ir už 
pigiau kaip kitur (12—6).

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

— Szioms dienoms apturėjome 
nauja transportą vvisokiu knygų 
ir paduodame ju py Ina katalioga. 
Kurie isz skaitytoju reikalauja 
kokiu, gali bevveik vvisas pa
duotame katalioge atrastie.

— Nedelioje, 10 Kovro, tuojaus 
po sumai, bažnytinėje saleje 
Dr te “Sz. Jono Kr.” laikys sa
vvo czvvertmetiny susirinkimą, 
ant kurio užpraszo vvisus sąnarius 
pributie. K. Pocius, sekr.

— Ar nori padvvejotie savvo 
pinigus? Jeigu teip, tai pirk lota 
ant 33czios ulyczios, o už poros 
metu tie lotai bus kita tiek vverti. 
Du metai atgal galėjote 4 juos 
pirktie už $600. o szendien jau 
po $800.

— Subatoje, 9 Kovvo, 8 adyna 
vvakare, Saleje Overkos po nr. 
4500 S. Paulina st., Lietuvviszkas 
Republ. Kliubas 29-tos kar
dos” laikys savvo mitinga, 
ant kurio užpraszo vvisus lietu
vvius isz Tovvn of Lake pributie.

A. Jonikas sekr.
— Subatoje, 9 Kovvo, 8 adyna 

vvakere, saJeje Pulaskio po nr. 
800 S. Ashland avė. Liet, politik. 
rep. Kliubas 9-tos Wardos laikys 
mitinga,ant kurio užpraszo vvisus 
ukesus toje vvardoje gyvvenan- 
czius koskaitlingiausei susirink
tie,nes pribuvvimas neatbūtinai y- 
ra reikalingas.

A. Masickis, sekr.
— Chicagos naujiejie gazietnykai 

užmigo. Laikrasztis po vvardu 
“Amžius” ketino pasirodytie ape 
20 VVaserio, bet da ir po szei die
nai ape jy nieko negirdetie. 
Žmones szneka, kad iszduoto- 
jai busenezio laikraszczio dabar 
neturi laiko, nes esą užimti su 
tvverimu parapijos po vvardu 
“Dvvylikos Apasztalu” ir per tai 
galbūt laikraszty suvvelino.

• — P. Kazimieras Pocius, vvi- 
siems gerai žinomas 
kaipo prigulintis in 
caginias draugystias, 
agentu „Lietuvos”
Turi no mus pavvelyjima priimtie 
vvisokius apgarsinimus in „Lie
tuva” ir užraszy.tie naujus abo
nentus, ir nu ju pinigus priimtie. 
Apart jo nevvale daugiau niekam 
ant „Lietuvos” kolektavvotie. 
Podraug pardavvineja knygas 
sžkaplierius ir kitokius dalykus.

— Pavvasariui baigent gal pra
dės keltie trekius North-Wes- 
tern geležinkelio. Planas jau yra 
paduotas in randa dėl peržiūrėji
mo ir uit vv irti nimo. Yra mislija- 
ma, jog tas planas taps nuspens- 
tas da prie dabartines miesto 
valdžios. Teipgi ; žada kelti 
trekius dvvieju szaku to paties 
geležinkelio AVisconsin ir Mil- 
vvaukee skyrius, pradedant no 
Northwestern dypo iki mesto 
rubežiaus.Szitie du skyrei užyma 
no 12 iki 15 myliu per miestą. 
Tokiu budu gal nekiek ir darbo 
rasis.

Žinios wisokios.

isz

I tiko ta pati nelaime. Kada prirei- 
I ke iszduotie egzaminą, pasirodė, 
jogei daugumas isz ju yra,kad ne
žino miesto ulycziu netiktai ka 
daugiau, Skaitliuje iszmestuju 
randasi daugybe lenku ir lietu
vviu vvienas ar du. Tuos egzavni 
nūs iszmislino teip vvadinama 
“Civic Federation.”

— Nekuriuos lietuvvius
Town of Lake, no kuriu atėmė 
amerikoniszkas popieras, kaipo ne
teisingai gautas, tašo jau kelintu 
kartu po sudus, vvienok juos szau- 
kia in suda tiktai nekaipo už liu- 
dinykus, norėdami iszrastie, kas 
toks už juos prisiege. Du isz lie
tuvviu, nekokis. Jagminas ir da 
vvienas,kurio pravvarde nėra žino
ma, sėdi no pat rudenio dželoje 
už prisiegavvimus prie iszemimo 
popieru, o treczias kurs buwo a- 
resz ta tvotu, sudėjo $2000 ir tapo 
tuom syk paleistu, bet dabar wel 
jo pareikalavvo, vvienok szis iszsi- 
žadejo ir pinigu ir iszbego kur.

UŽMOKĖJO UZ LIETUVA
W. Olszevvskis Chicago
J. Lementavviczius “
J. Anas “
F. Kruzius Krebs •
M. Giedrikis Hazen Ark.
P. Szidlauskas Boston
Ch. Jodvvel What Cheer
D. Bagdonas Troop
a. Kuczynskąs VVilkes Barre
A. Rinkevviczius
J. P. Hammond
G. Gustaitis Hanson Park
A. Dubickas Hastings
M. Markūnas Southamton
J. Lucas Carbondole
M. Zubas “

l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1. oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
1.00

M. Kupezinakas iaz Shenandoab agentas musu
taikraszczio sukolektawojo ir prisiuntė prenu-
merata no aekanesiu akatytojn:
A. Bastis Shenandoah 1.00
T. Szmulksztis “ 1.00
Kn. P. Abromaitis “ 2.oo
P. Kazakevviczius “ 1.00
J. Urbonas “ 1.00
P. Krasauskas Shaft 2.oo
Pi Karvvojus “ 1.00
P. Abraitis. Brooklyn. N. Y. agentai 

musu laikraszczio sukalektawojo 
, ir prisiuntė prenumerata no se- 

kaneziu skaitytoju:
W. Botyrius Jersey City 2.oo
J. Abraitis Brooklyn 2.oo
J. Urbanavviczius ** 2.oo
P. A. Draugelis “ O 2.oo

kelias chi- 
yra dabar 
Chicagoje.

Naujos Knygos.
1) . “Akyvvi Apsireiszkimai 

Svvietė, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyvva ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvvic 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ii 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru- 
sza ir 1.1, su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvvesnius dalykus. 
Preke 30c.

2) “Robinsonas Kruzius”. Yra 
teipgi graži ir moraliszka istori
ja dėl jaunumenes ape jauna Ro
binsonu, kaip jis per keletą metu 
iszgyvveno pats vvienas ant tusz 
ežios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvvia “Lietuvvos” iszdavvem 
dwi knygelius: “Istorija ape Kan
tria A liana”, kurios Preke. 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

Kas prisius $1 sykiu ant szi- 
tu vvisu keturiu knygeliu, tam 
kasztu paczto nerukuo8ime,iszsiu- 
sime savvo.kasztu. Pinigus reikia 
siustie ant-tokio adreso:

Ą. Olszevvskis
954 33-rd st. Chicago, III.

—Paskutinioms dienoms mieste 
Chicagos ape 200 paliemonu tapo 
atstatytais no tarnystes. Dabar 
jau inejo “mada’’ kad kiekvv ienas 
žmogus norintis užimtie koky 
nors urėdą, turi ant te iszduotie 

20c * egzaminą. Taigi ir paliemonus pa-

, 53c 
24|c 
39jc

ta ant Bridgeporto, prie iszbloka; 
wotos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvvisz- 
kos bažnyczios<"kur lietuvvys pa- 
sibtatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyvventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Waukegan,mokėdami už 
lota widuryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai vve’ktie. Pirkitia ant Brid^ 
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys reni aunykai jumis jy iszmo- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vvienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

Waldžia isz- 
ant nutykdy-

Denmarkę,

t Anglijoje ir Francijoje szioms 
dienoms vvieszejo asztrus szalcziai.

t Kasyklose Cornado arti Hu- 
elva, Iszpanijoje, 6 diena Kovvo 
sudege 21 mainerys.

t Serbai savvo žeme ja-pradėjo 
žydus smaugtie. 
siuntė kariumenia 
mo maisztinyku.

t Kopenhagoje,
szioms dienoms aręsztavvoje wie- 
na boba, kuri *priimdawo siratas 
tvaikus ant iszauginimo ir paėmus 
užmokesty už juos, užsmagdavvo.

J. Darbinykai, kurie dirba prie 
kasimo kanalo Panamos, vvel 
sustraikavvo. Mokestys darbinyku 
neapsakytai pigios. Darbai eina 
labai isz vvalios su perstoliais.

t Naszle Szulciene isz Berlyno, 
kurios vvyras nuskendo ant mariu 
sugarlaivviu “Elba”, paskyrė 100 
tukstaneziu markiu isz pinigu, ku
riuos paėmė už asek uranijas sa
vvo wyro, ant paszelpos pavvar- 
gusiema isz tos pat priežasties.

t Isz Shanghai daeina žinios, 
kad Japonai vvel atėmė vviena 
miestą no Kynu. Nors ilga ir sun
kia kovva'tame 0anesze, bet mies 
tas New Chvvang pereita panede- 
ly pateko in Japonu rankas. Kiek 
kuri puse pražudė sawo karei wiu, 
nėra žinoma.

t Per septynius menesius, tai 
yra iki 1 d. VVaserio sziu metu, 
pribuvvo in Amerika 113.375, e- 
migrantu, o pereituose metuose 
per tuos paežius septynis mene
sius pribuvvo 189,582. Isz to ma
tome, kad pereitais metais tuom 
pat laiku bribuvvo 76.207 wir- 
szaus.

t Raportas emigrantu rasztiny- 
czioje parodo,kad per paskutinia 
pusią metu pribuvvo 53.253 wyru - 
ir51.861 moterių emigrantu,kurie 
vvisi drauge invveže su «a- 
vvims pinigu $1.782.317. Wienok 
vvaldžia mena, kad tie žmones ’• 
galėjo daugiau invvežtie su savvims 
pinigu, nes emigrantu yra papro- , 

I ežiu vyisada užsleptie pinigus va
žiuojant in svvetima szaly.

t Kompanija „Hamburg Ame- . 
riean Packet Co.” neužilgio 
atidarys nauja linija, per marias. 
Sulyg sziolei turėjo savvo kelia 
tiktai isz Nevv Yorko in Hambur
gą,in Italija ir atgal, o dabar turės * 
ir in Francija, staeziai in miestą 
Cherburg. In ta minėta miestą 
plauks smarkiausi laivvai, kurie 
in 6 j dienos atliks savvo kelionia 
isz Nevv Yorko in Cherburga. 
arba atgal.

t Nevv Yorke ant tikro ketina 
iszeitie naujas lietuvviszkas laik- 
rasztis, kury žada iszlejstie Do- 
mijonas Mackevviczius. Szioms 
dienoms iszsiusdinejo in vvisur 
spausdintas kortelias su atsiszau- 
kimu in lietuvvius, idant tie, kurie 
nori naujo laikraszczio, ’ priduotu 
savvo adresus, o kada surinks at> 
sakanty skaitliu adresu, pradės 
laikraszty iszdavvinetie.

Da ape formatą patys nežino, 
kaip didely injiegs iszleistie. Ape 
dvvasia laikraszczio raszo,kad r u- - 
P 
k
d i e n i n y

nsis ape d a r b i n y 
s z k o s 1 u o m o s s z e n 

padėjimą .

Byla tęsęsi per 100 metu \
Pirmutine byla Kanavvha 

pavviete, W. Va. buvvo pradėta ' 
2 d. sausio 1765 metuose už 
150.000 akru žemes, kaipo pri 
gulineziu Phinea’ui Taylorui isz 
VVaterburry, Conn. kuris buvvo 
senolium .didžio komediniko 
Phinea Barnum. Tas turtas buvvo 
ginezijamas per vvisa laika no pat 
pradžios bylos. -

! Atitaisymas klaido.
Nr. 8tam “Lietuvos” insis- 

kwerbe svvarbus klaidas kores
pondencijoje isz “Lietuvviszku 
Kolioniju”. Raszytojas minėtos 
korespondencijos yra ne Antanas 
Liszauckas, • bet Antanai Linaus- 
kas, kuris laike buezernia Phi- 
ladelphijoje, po nr. 1211 South 
2nd. str.
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LIETUW1U ISTORIA
buvo jos nebesibijotie, tuo pajuto 
jos galybia. Pirmucziausiai tas 
atsitiko su Gudais, kurie besi- 
peszdami tarp savias tartum pra- 
sze VVytauto, kad kisztusi j u rei- 
kaluosna. Ir szitas nežiopsoda- 
mi.s, kur tiktai galima buvo, mu- 
sze Gudus ir prispyrė vienus isz 
Gudu kumngaikszcziu visiszkai 
atoisakytie no savo kaningaik- 
tyseaiu, kitus-gi jo klausytie, o 
treti bijodami, kad jiems teippat 
neatsitiktu, kaip aniems, patys 
nenorėjo kariautie su Lietuviais ir 
kaip galėdami, stengėsi nekliudy- 
tie Wy tauto; prasikaltia-gi sku
binosi kogreieziausia atligintie 
tavo kaltes. Ir teip ana, Smolen
sko ir VViazmos kuningaikszcziai 
isz pradžios prispirti buvo VVy
tauto klausytie, o kaip paskui ne
panorėjo, tai ir visiszkai pra
stojo savo kunigaiksztystes, ku
rios ir pridėtos buvvo prie Lietu
vos (1405); Didysis Novgoro
das, kurs no Gedemino laiku jau 
Lietuvos klausias buvo, užsima
nė jos nebeklausytie, bet pamate 
kad negali iszsisuktieno galingos 
VVytauto rankos; tas pats ir su 
Pskovu atsitiko; daug kartu 
prasidedant jau buvo kares ir su 
didžiuoju Moskvos kuningaiksz- 
cziu, bet prie muszio ne priėjo nei 
viena karta; giminiecziais, mat, 
būdami' paspedavo susitaikintie. 
Kares su Gudais traukėsi 14 metu 
ko ne be perstoves.

VVytautas užpuola ant Totorių
• (1398 m.)

Bet ne vienus Gudus per ta laika 
musze VVytautas: reikėjo jam 
kariautie ir su galingais tuokart 
Gudu ir daugybes kitu tautu val
dytojais — Totoriais; »zitie iki 
tam laikui dažnai užpuldinėdavo 
ant Gudijos, Lietuvai priguhn- 
czios ir ne VVytautui buvo kiastie, 
kad ir toliaus tas pats butu, — 
jis lauke tiktai geios va landos. 
Sztai ir szita atsirado: maisztai 
pas Totorius pasidarė nes vienas 
kanas priesz kita ėjo, mažesnis 
kanas nebenorejo didžiojo klau 
sytie. Kaip tik VVytautas tai pa- 
mate.tuoj atsirado svecziuose pas 
Totorius, musze ir vijo juos iki 
VVolgos upei, kur ju sostapilis 
buvo, ir, gavias gan visokiu gė
ry biuTpaeirres gan Totorių nelais
vėn, sugryžo namon (1398 m.) 
Totoriams paimtiems nelaisvėn, 
liepe gyventie Lietuvoj’; no ju 
tai paeina dabarnykszcziai musu 
Totoriai: Lietuviai ju nespaudė, 
gražiai su jais apsėjo ir jie atrado 
Lietuvoj’ nauja dėl savias tevy
nia. .

Muszis su Totoriais VVorsklos 
p a upėj 1399 m.

Neužilgio po tam atbėgo pas 
VVytauta Toktamiszius, kanas 
Auksines totorių ordos,*)  su sa
vo draugais praszytie pas jy pa
gelbės. VVytautas žadėjo jam pa- 
gelba duotie, o pakol kas dar bus 
pavede jam Lidos pily ir pradėjo 
rensrtis su Totoriais kariautie: lie- 
pe sawo kuningaikszcziams rung
tie kareivius,užkvietė talkon ry
tinius Gudus, Kryžeivius ir Len
kus: didysis Moksvos kunigaik- 
sztis visiszkai neatėjo talkon, 
Kryžeiviu atejotiktai 100, o Len
ku, kurie per amžius gyrėsi isz 
savo talkos ir dabar tebesigiria, 
vos 400 tiktai atėjo. Ir va VVy
tautas turėdamas po savo val
džia ape 70.000 kareiviu, ėjo 
priesz 'Rotorius ir sbsitiko su jais 
prie VVorsklos upes. Muszis tuoj 
neprasidėjo, nes Totoriai ir be 
musziožadėjo klausytie VV ytauto: 
prasidėjo ilgos sznekos ape tai, 
kaip tai jie klausys VVytauto ir 
diena po dienai ėjo, o VVytautas 
nenumane, kad tie jy apgauna, 
kad tie tai daro, laukdami kitu 
Totorių, atsiskubinaneziu ant pa
gelbos ; sztai tie atėjo, ir Totoriai 
nebežadejo jau klausytie VVytauto 
bet juokui isz jo pradėjo darytie. 
Prisėjo Lietuviams musztis, To
torių, mat, buvo tris kartus dau
ginus negu Lietuviu. Tada atsiti
ko baisus muszis, kuriame Lietu
viai buvo pergalėti; vienu ku
nigaikszcziu ant vietos krito 20

•) Wiena Žemaitijos dali* papuola Kryžeiviu 
rankosna per kares Jogelos su Keistucziu, klta- 
gibe»imvszant Vytautui su Totoriai s.

Muszis ties Žalgiriu (Griun- 
vvaldu> 1410 m.

Gražus vasaros rytas; saule, 
augszcziaus ir augszcziaus pasikel- 
dama, gerai pradeda kaitintie ge
ležinius Kryžeiviu rubus; bet jie 
in tai nežiūrėdami, palengva, 
kaip juodas debesys, leidžiasi pa
kalnėn, artinasi prie musiszkiu 
kurie stovi, nekrutėdami, pa- 
miszkej’, pavienėj, (pavėsyj,) 
laukdami tiktai VVytauto žodžio 
kad pradetie muszy,: o szitas da 
neliepia muszio pradetie, bet 
vienplaukis, kad geriaus visi jy 
pažintu kaip paukszte skraido ant 
savo žirgo no vieno kariumenes 
galo iki kitam, žiuri, ar visi gerai 
pasirengia, nustodama priesz atski
rtus pulkus, prisako kiekvienam 
ka reikia darytie muszio laike, 
primena visiems, kaip jous moki
no augszcziaus musztis, inkalbt- 

I Deja nebūti e ailiais, nesigailetie 
1 savias, nurodo, kad atėjo diena 
ant amžių nusykratytie no sa 
vias baisus pleszikus. VVisi klau 
80, visi žada galvas savo Padėtie, 
geidžia Kogreicziausiai paro- 
dytie, kad ne padarys gėdos gar
bingam savo vadui.

(Toliaus bus.)
•) Ordomis Totoriai vndina savo karaliste,; 

lai tokiu karalysoziu galingiausia buvo 
Auksine Orda pagal Wolgos upia,

(Tasa).
Sk i r gėla spaudžia W i ta u ta;

szitas kelia maiszta 1389.
Skirgela ne mokėjo Lietuwa 

waldytie;’ jis bereikalo persekio
jo tuos, kurie jam nemieli bu- 
wo; o kas jam patiko, galėjo 
weiktie, ka tiktai norėjo. Jis pra
dėjo spaustie Witauta; paskui 
apskundė Witauta, buk tas esąs 
prieszu Jagelos; Witautas nu
siuntė, iszsiteisindamas, pasiun
tinius pas Jagela, bet szitas, 
jam netikėdamas, inmete pasiun
tinius kalinin; cze wis labjaus 
spaude Skirgela, cze gawo žinia, 
buk Skirgela ketina jy užmusztie; 
net stweresi tada VVitautas už 
ginklo, pakele maiszta priesz 
broliunus.

Isz pradžios jis norėjo paimtie 
VVilniu isz netycziu, bet kaip tai 
jam nepasivvede, jis paszauke 
Kryžeivius ant pagelbos. Szitie 
pribuvo, ne ilgai trukus. Kryžei
viu ir swec£iu 40,000, užpuolė 
ant Lietuvos, plesze ir degino 
jos miestus per dvi nedeli.

Maisztas tarp Lietmviu, Wy 
tautas nori užkariautie Lie- 
tmvos sostą 1300—1392.
Jagela dasižinojas, kad tai 

Wytautas Wokieczius paszauke, 
atsiskubino isz Lenkijos ir už
puolė ant miestu, Wytautui pri- 
gulincziu; miestai VVytauto pa
puolė Jagelos rankosna. Tada 
VVytautas vis ka prastojus, bego 
pas Kryžeivius su savo giminė
mis ir draugais; tada Žemaicziai 
ir Lietuviu dalis sukilo priesz Ja
učia ir Skirgela norėdami, kad 
^Vytautas jais valdytu. Baisios 
dienos Lietuvoj tapo: vieni Lie
tuviai ėjo priesz kitus, ir visa 
Lietuva, kaip da niekad ne bu
vo, ugnyj ir kraujuose paplūdo. 
Rudeny tais paežiais metais, kaip 
VVytautas buvo isz Lietuvos pa
bėgius, ant Lietuvos užpuolė 
Kryžeiviai su Kardinykais 
ir VVitautas atsidūrė net pas 
pati VVilniu. Šzitos sostopiles jie 
neinveike, bet kas isz to! Isz- 
pjauti žmones nebeatsikels, ne
laisvei! papuolusiems sunku bus 
iszsiliuosuotie, sudeginti kaimai, 
pilys ir miestai ne greit isz naujo 
vėl bus pastatyti.
i O Jagela, tuom tarpu, vis da 
ne žinojo, ka reikia darytie. Ir 
tiktai tada, kaip VVytautas lazda
vę savo duktery už galingo 
Maskvos kunigai kszczi o, kaip 
Kryžeiviai pavede VVytautui 
pilis ant Lietuvos rubežiu, isz 
kur jisai darė užpuolimus viena 
po kitam, tada tiktai Jagela su
prato, kad priseina valdžia Lie
tuvoj pavestie VVytautui. Nu
siuntė jis pas Wytauta pasiunti
ny, prižadėdama jam Lietuvos 
sostą, jai atsiskirs no Kryžeiviu. 
VVytautas ^ant to sutiko, nes nu
sibodo jam kariautie priesz savo 
tevynia kartu su amžinais jos 
prieszais; pribuvo jis Lietuvon, 
kur ir apskelbtas tapo didžiuoju 
kunigaikszcziu. '*•

Vytautas Didysis
(1892—1430.)

Isz pradžios - gan sunkus bu
vo VVytauto padėjimas: tikri 
Jagelos broliai ir visoki giminie- 

czia.i nenorėjo jo klausytie ; bet 
neužilgio jie pamate, kad su VVy- 
tautu maži juokai, kaip prisėjo 
vieniems su kaliniu prisipažintie 
kitiems bėgti isz tėvynės, treti- 
gi mažiaus prasikaltia, apturėjo 
sziokias - tokias kuningaikszty- 
steles, — ir per tris metus jau 

nei vieno kunigaikszczio nebeli
ko, kurs ne butu klausias 'VVytau
to.

Wytauto kares su Gudais 
(1395—1408.)

Tyku tapo Lietuvoj’, viens su 
kitu nebesipesze Lietuviai, viens 
brolis nebeejo priesz kita, ir Lie
tuvos*  kaimynai kurie pradeja 

ir pats Wytautas ka tik ne pą- 
puole nelaisvėn....

Nepasyseke Wytautui VVors
klos paupej, vienok paskui jis 
laimingai su Totoriais kariavo, 
kiszosi ju reikaluosna; pasida
rius pas Totorius maisztams, už- 
praszydavo jie Wytauta,butie au
džia, žinodami jo teisingumą, ir 
kaip jis pasakydavo, teip tie pa
darydavo. Jau 12 metu praėjus 
po musziui prie VVorsklos VVy
tautas sodino ant Auksines or
dos sosto Toktamisziaus aunu 
(1412); o da paikiaus ir pats 
VVytauto pergalėtojas atsiuntė 
VVilniun pasiuntinius su gręžtomis 
dovanomis praszydamas sanda
ros.

Ant Lietuvos rubežiu VVytau
tas pastate pilis, kuriu kareiviai 
nedave Totoriams plesztie Lietu
vos: ir paskui ilgai da pleszikai 
Totoriai teip bijojo szitu pilių, 
kad da isztolo prie j u neprijoda
vo.

VVytauto nesutikimai su 
Kryžeiviais.

Atsiskyrjus no Kryžeiviu an
tra karta VVytautui, tie kelis kar
tus darė didelius užpuolimus ant 
Lietuvos, kurie nepasivede 
jiems, nes VVytautas pąspedavo 
atsigintie. Tada jie noroms-neno- 
roms padare su Lietuviais san
dara, ir, kaip augszcziaus buvo 
minėta ateidavo kaip kada pas 
Lietuvius talkon: buvo jie talkoj 
muszyj ant VVorsklos ir kariau
jant su Gudais. Ir butu sau lai
mingai tai gyvenia jei Žemai- 
cziai,*)  baisiai ju spaudžiami, ne
būtu pradeja maisztu darytie. 
Bloga buvo Žemaicziams, sunku 
vieniems kariautie su Kryžeiviais 
ir jie, nebegaledami nieko pada
ryti, atbėgdami pas VVytauta, 
skundėsi ant prispaudimu, prasze 
priimti Lietuvon: szitas juos 
ptiimdavoe, o Kryžeiviai už tatai 
labai ant jo pykdavo: mat, jie 
nenorėjo, kad ir Lietuviai neduo
tu Žemaicziams pas sawia prie
glaudos! Atsirado piktumo prie
žastys, atsirado barnes, pradėjo 
ir in kare rengtis, kaip Kryžei
viai, teip ir VVytautas, kurs ma
te, kad geresnio laiko dėl kariu 
su Kryžeiviais nebus jai dabar 
jiems ne atmokės už viską 
tai ir niekados Lietuva nebeatsi- 
kratys no szitu savo prieszu. 
Nes reikia žinotie, kad tada Kry
žeiviai ko ne per visa svietą ap
skelbė, kad stabmeldžiai, —teip 
jie meluodami tebevadino Lie
tuvius, — juos nuskriaudžia kae 
nori juos visiszkai isznaikintie; 
melde Kryžeiviai visus pribūti 
jiems ant pagelbos. Pribuvo ne- 
iszpasakyta talkinyku daugybe, 
ir linksmai visi iszkeliavo stab
meldžiu naikintie, su kuriais neuž
ilgio ir pasitiko ties Žulgiriu. 
Czion ir atsitiko muszis.

Atsakymas„Vienyb.“ 
Guodotinas Redaktoriau!

Buk teip geras patalpink ma
no atsakyme vėl kelis žodžius 
in “Lietuva” , da ape korespon
dencija isz Petropiles ir jos glo
bėja “ Vieny bia”.

Nemisliju suvisai atmainytie 
ta, ka iszreiszkiau ape minėta 
koresp. pereitam manb laiszke: 
“Keli žodžei”. Galiu tik pri 
detie, kad “Vienybe”, kuri ko
respondencija ape nukankytus 
kunigus patalpino abejodama 
ape jos teisybių, nes ir mėgino 
ja kritikavotie pagal savo nuo
monių; dabar statosi apgintoje 
jos, lyg teisybes per bažnyczia 
pripažintos — dogmato. — Savo 
korespondentą p. A. A. vadina isz- 
tikimiausiu sunumi katuli k iszkos 
bažnyczios, tvirtu ir karsztum 
kareiviu savo tėvynės. Juk ir 
asz ta paty ape jy pasakiau, va
dindamas jy vilku in avinėlio 
kailuka insivilkusiu.— Jeigu 
jis nebutu lietuviu ir prie tam 
kataliku, ne butu ant paminėto 
darbo — prigavimo lietuviu 
kataliku leidiasis, žinodamas pir 
miaus, jog tas darbas jam ne pa
siseks. — Taipogi tam geriau
siam katalikui ir lietuviui daly
kui Kelcziu ir 24 kunigu beesu, 
pagal “Vienybių”, žinomi tiesiog 
isz burnos tu dvasiszku žmogy- 
szcziu, kurios savo akimis viską 
mate ir girdėjo. Kada tuom tar
pu p. K. J. žino tik isz laikrasz- 
cziu bei laiszku. — Artai pritin
ka teip meluotie laikraszcziui 
katulikiszkam dėl parėmimo ne 
teisybes, kuri didei skraudžia 
augszcziausia bažnyczios institu
cija— dvasiszka luomą. — Kas 
pasakė “Vienybei”, kad p. A.A. 
girdėjo net isz burnos tu dva
siszku asabu, kurios neva viską 
mate ir girdėjo .ape Kelcziu ir 
kitu 24 kunigu dalykus? O vėl 
isz kur “Vienybe” žino jog asz 
tik isz laiszku ape tai žinau? 
Ne augsztidamas save, bet tik 
dėl pritarimo teisybei, pasaky
siu, kad nei p. A. A. su savo 
dvasiszkoms žmogystoms, nei 
“Vienybe” su visais savo kores
pondentais ne žino tiek ir teip 
ape Kelcziu ir 24 prasikaltusiu(?) 
kunigu dalykus, kaip asz, kuris 
nepersenei no tu kunigu, ir isz 
vietų atsitikimu esmių atsisky- 
rias. — Kankyti kunigai Kelcziu 
ir anie 24 kunigai apkaltinti 
pasikėlime priesz valdžia masko- 
liszfca, užima vieta terpe pirmun- 
niu kareiviudangiszko VVado Kri 
stuso VVieszpaties; yra tai vyrai 

didelei apszviesti, pilni itikejimo 
szventos dvasios, no visu tikru 
kataliku paguodoti, kurie gerai 
supranta, jog tie dalykai, kuriuos 
prikiszineja jiems p. A. A. drauge 
su maskoliais; labai juos nuže
mintu ir atitolytu no kelio dva- 
siszkos ju pasiuntinystos.-—Susi- 
vienjimas ju turėjo kita, augsz- 
tesny miery, negu tas užmetine- 
tas jiems palitikiszkas. Jiems la
bjaus, negu kitiems, gulėjo ant 
szirdies labas avinyczios amžino 
VVieszpaties, kurioj jie ne norėjo 
būtie spmdinykais, beganezeis no 
vilko, bet gerais piemenimis, — 
piemenimis kurie viską — ir gi 
vasty sawo atiduoda už a velias 
savo. — Ir sztai už ta sawo pa- 
siszventima (pasiaukavima) už- 
si pelno jie pas koki tai sumas- 
kolejusi p. A. A. ir “Vienybia” 
ant vardo praszcziausiu, be jokio 
proto, prieszu maskoliszkos val
džios, kurie tiek tik verti, idant 
juos pirmutinis paszlemekas koja 
paspirtu.— O, užtiesa! ne panie
kinimas, liet didžiausia garbe pri
guli no visu geru kataliku tiems 
tikriems tarnams Dievo; tegul 
tokeis būna visi, kuriuos VViesz- 
patis perdėjo ant savo kaimenes, 
o tada neprietelis neinkels leojos 
in avinyczia ir aveliu ne isz- 
neszios in pustynias atskalunys- 
tes.—

Ant pagalios užklausiu “Vie
nybes” et Consortes, ai ne geriau 
butu padarytie užgana reikalą 
vimui teisybes ir numest no sa

vęs apvalka katalikystes, po 
kurios vardo apdanga neszioja 
vodlyviausius katalikubažnycziai 
užsimanymus? Ar tai tas laikra- 
sztis arba toke žmogvsta — 
duokim, kaip korespondentas 
“Vien.”,—nors ju gerkles per- 
plisztu apszaukinejant save ka
talikais, ar tai nepasirodo di- 
džiauseis prieszais bažnyczios ka- 
talikiszkos, kada terszia dumblais 
ir niekina stoną dvasiszka, o 
per ta piktina skaitytojus savo 
arba klausytojus, ir silpnina tikė
jimą mažai iszmanancziuose?

Reikia, saku, musu katalikisz 
kiems iszreiszkejiems visuome- 
niszkos opinijos suprastie, jogei 
kaip kitu, teip ypacz mus katali
ku tikėjimo visa parama-yra dva- 
siszkija. Kur nėra kunigo katali
ku, ten nėra ir bažnyczios, nes 
bažnyczia be aukos szven. ir Sa- 
krametu negali iryvuotie. Kur 
kunigas paniekintas, ten pasielgi
muose kataliku nėra nieko kata- 
likiszko. — Ne tik Rasztas Szv. 
mokslas bažnyczios, bet ir atsiti
kimai svarbiausi isz pereito laiko 
koaiszkiausei paremia ta teisybia. 
Kas tur akis,— tetemija! —

Ant szios dienos bus užtenka
mai dėl mano prieszu. — Straip
snio “Vien.” perdem neperkrati- 
nesiujnesjis tiek tevertas, ka 
ir ana korespondencija isz Petro- 
pyles. — Turėdamas laiko para- 
szysiu atskyrium ape reikalingiau
sius dėl lietuviu klausymus; ka
me ir mano interlokutoriai ras dėl 
savęs atsakyma. ' K. J.

P. R. Kaipo už pirma straipsny 
p. K. J. teip ir už szita redakcija 
“Lietuvos” ant savęs atsakymo 
neima.

Isz Baczkausko gyveni
nio.

Isz Pittstono gauname sziokia 
gromata su praszymu patai pyti e.

“Nors tas Baczkauskas man 
nieko blogo nepadare/ bet kaip 
jau ima begalo girtis ir per mie- 
ra paleidžia sawo snuky ant ki
tu, tai neiszkencziu ir asz nepa
sakius kuom jis yra ir už ka turė
jo begtie in Amerika.— Buvo 
jisai mus parapijoj, Alvite, už 
vargamistra ir turėjo szuny, o 
kada tas jo szuva nustipo, nune- 
sze jis jy ir pakasė ant szvento 
riaus prie bažnyczios, ir da pasta 
te ant kapo toblycziukia su už 
praszymu sukalbetie “Sveika Ma
rija”. Kada ant rytojaus kunigai 
ėjo in bažnyczia, patemyjo nau
ja kapa ant szventoriaus; — ei
na probaszczius pas diedus ir 
klausia, keno tas kapas yra? Die
dai sako: “mes nežinome, tiktai 
Baczkauskas atejas liepe mumis 
zvanytie ir sake kad nabasznyka 
atlydi. — Pradėjome zvanyt, 
bet nesulaukdami nabasznyko vėl 
pameteme. O ape kapa nieko ne
žinome isz kur jis radosi”.

“Tuojaus kunigas liepe atkast 
kapa, ir atkasi a randa — Bacz
kausko szuny pakastu. Daejo 
garsas in palicija,. kuri tuojaus 
Baczkauska aresztavojo. Butu 
galbutdairpo szei dienai sėdė
jas turme Kalvarijos, ale pro
baszczius pasigailėjus, pasirasze ir 
iszvalnyno jy iki sudui, o kada 
Baczkauskas jaute prisiartinant 
diena sūdo, pasmuko in Amerika 
ir probaszczius turėjo už jy da 
kasztus užmoketie.”

“Taigi ka mes galime gero tikė
tis no tokio gyvulėlio, kaip tas 
Baczkauskas.... PiTTsTONiszKfs”.

Liga no tabokos. \
Isz Indianopolis ateina tokios 

žinios: John Mc Bride, preziden
tas unijos, vadinamos “Ameri
can Federation of Labor,” yra 
apimtas sunkia liga. Nesitikeda 
mas strastie pagelbos cze pat, 28 
Waserio, jis iszvaževo i n Hot 
Spring, Ark. Priežastis jo ligos 
yra permier tukimas tabokos. No 
13 metu amžiaus jis jau buvo 
pripratias prie tukimo. Buwo re 
tas atsitikimas, kad jis ne surukę 
15 ar 20 stypriu cigaru, o prie

to da tiek jau pypkių tabokos. 
Lapkriczio menesyje pereita me
ta, būdamas kelionėje jis patemy
jo vandeniniu puslia ant jo lu
pos, o kaip jis pridėjo prie tos 
pūsles cigara,. tai pajautė dygu 
skausmą. Kaip jis nenustojo rū
kyt ir surukę ape 80 stipriu ciga
ru, ant to daikto, kur buvo ta 
pūsle, nikotinas, (tai yra tabako 
nuodas) inejo in jo kuna per ana 
prakiurusia puslia ir užkrėtė vi
sa organyzma su liga vadinama 
kancer. Szendien, kada jis rengia
mi in kelionia.opos buvo patemitos 
ant jo veido ir ant ranku plėsdama
si in plaukus. Jo akys buvo py Inos 
vandens, ir kiekviena, dalis jo 
kūno iszrode užrožita. Laike 
byvimo Hot Spring p. Mc Bride 
ims pilna miera plaunancziu gy
dyklų, ir naudos spirutines mau
dyklas iki nikotinas bus isztrauk- 
tas isz jo kūno. Kol jis turės 
maudyklas Hot Springs, jo pri- 
gulmystias pyldys James Duncan 
is® Baltimores. pirmas vice-prezi- 
dentas, kuris yra jau vietoje.

Apsisaugokit!
Antanas Draugelis, paeinantis 

isz kaimo Oželiu, parapijos Szun- 
sku, red. Suvolku, turintis 22 
metus amžiaus, augszto Jigio, 
sausas ant veido ir visas gyva
plaukiais apželtas, pabuvias ne- 
koky laika Minersville, Pa. pavo
gė no Antano Keidosziaus $10, ir 
liko už valgius ne mokėjas in 
sztora ir gaspadiniai, ir iszbego 
nežine kur. Girdėjome kad nu- 
važevo in Mt. Carmel, Pa. pas 
p. Strupinska. Jeigu jis in ten 
atvyktu, tai apsisaugokite ir 
meldžiu duotie žinia ape ta apga
viką. Jis kitur nevažiuos kaip 
tik pas lietuvy, nes kitokios kal
bos nemoka, kaip tik lietuviszkai 
ir jokio darbo niekur nepadirba; 
taigi vienintelei tik ant to ir ty
koja, kad kur invalgytie ir ka 
pavogtie, o paskui i‘szbegtie. 
Duokit žinia ant adreso szito:

A. Keidoszius, 
Box 55, Minersville, Pa.

PAJIESZKOJIMAL
Pajieszkau Stanislovo Wien- 

skio, paeinanezio isz kaimo Riz- 
diko, Josvainio parapijos, pa
vieto ir guber. Kauno; jau bus 
du metai kaip Amerike ir nieko 
no jo negirdetie, kur jisai besiran
da. Jeigu kas ape jy žinotu teik
sis danesztie ant adreso szito: 
J.Ivanauskas Port' Chestcr,-N.Y.

Cfo R. B. & VVard.

Abroza Kražių Pjovynes gali 
gautie ir pas Sim. Mack, 82 Bond 
st., Elizabeth Port, N. J. už ta 
paezia prekia kaip visur, — už 
50c.

Apgarsinimas.
Sz.ymet sukako SZESZERI metai, kaip TIL

ŽĖJE, už sudėtus apszuiestesniu Lietuwiu pini
gus, tapą i n steigtas laikrasztis -----

“VARPAS”
“VARPAS" tai yra reiszkejas siekiu, steigimu 

ir darbu jaunos, patnjotiszkos Lietuwos inteli
gencijos .

“VARPAS" paduoda wisokeropus turinius, 
rasztus prakilniausiu Lietuvos vyru.

“VARPAS" leidžiamas tikrai gražioje kalboje, 
o karta*  uo Karto talpius in straipsnius su iszgul- 
dymais ape lietu viszka kalba. .. j

Didei veliUna butu, kad kievienas prakilnes
nis Amerikos Li“tuwys parsitrauktu ir skaitytu 
ta laikraszty.

“VARPAS", su parsiuntimu in Amerika ir in 
ki tas svetimas žemes per metus, kasztuoja ant 
amerikoniszku pinigu £1.25, arba 5 prustszkus 
auksinus.

Tie patys Lietuvos inteligentai jau penkti me
tai leidžia ir kita laikraszty ------- ? -

“ŪKININKĄ“,
Paskirta kėlimui patrijotizmo ir platinimui ap- 

szvietimo bei reikalingu žinių tarp Lietuvos 
ūkininku bei kitu prastesniu žmonių.

Pirmuosius metus “ŪKI N INK A S" ėjo tokiame 
pavidale, kaip ir kili laikraszcziai; vėlinus pra
dėjo is/eiti pavidale knygucziu, lyg “Auszra" o 
dabar iszeiiia dviejuose pavidaluose: KASME- 
NK81S iszeina laikrasztis. kaip po senovei, ir da 
“priedas", takios knygutes, kuriose ka, kartas 
talpinasi visai nauji, ka tik paraszyti labai aky
vi skaitymai arba gražus ir naudingi pamokini
mai ukinykams (žemininkam*,  laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai ŪKININKAS 
(laikrasztis)iszeina jau DU SYKIU per menesy 
ir talpina, kaip ir ikszioiei. iszguidynius apie 
tautiszkusirkitus musu reikalus, apie Maskolius 
palitika ir kitu szaliu naujienas, o ypatingai — 
Daug žinių isz Lietuvos.

“Ukinininkas" vartoja koajszkiausia kiekvie
nam mokaneziam skaityti suprantam*,  gryna 
lietuariszka kalba.

Didei pravartu butu tasai laikrasztis kožnam 
bei vienam Amerikos Lietuviui.

Ne menkos verezios da ir tasai dalvkaa, kad ne
žiūrint ant tokio pagerinimo ir padidinimo, tasai 
laikrasztis “Ukinikas“ palaike senąją prekia.

“UKINIKAS“. su parsiuntimu in Amerika, 
kasztuoja ant metu 1 amerikoniszka Doliara ar 
ba 4 prus. auks. r

Lietuvoje “Ukinikas“ turi daugiausei akat*./to 
ju už visus lietu viszkus laikraszezius.

Siuncziant pinigus arba laiszkus in VARPA 
beiUKINIKO.

Redakcija reikia szitokis adresas padėti .*
HERRN Dr. BRUAŽLS.

Tilsit, Ostpreussen (Germany)



Katalogas knygų.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszaodyta bal- 
caiauseiskauleleis,visaip zaiatitos, 3.50 ir 84.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūto! skuroje, zataty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis ” “

Apdaryta/szagrine “ “ I
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia useme 

apdare, balcziauseis kauleleis pulkely 
iszauksuotais kryžeis po C-CC!

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrme “
Balsas Balandėlės su Officium >Parwum 
Garbe Dievui ant sfuksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szw. 

Marijos Panos
Meno szw. Marija# Panos 
Mažas Aukso Altorius “
Ražanczius amžinas ” 
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanczub amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szw, Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

literoms . '• “ “ H-60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ 81-60
Szlovinimas szw. Panos Marijos per menu

liui Gagužy Lapkrity ir kožnume laike i 
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalmu Dovido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ „
Kanticzkos 
Naujos kautiszkos formate knygos

Knygos Dwasiszkos.
Brostvos . “ “
Draugija dėl dusziu 
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
E tnoliogiszkos smulkmenos 
Flloteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” , 
Gydyklos n<> baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkaus ‘
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Peną 
Gyvenimai Szventuju Dievo 
Gy venimas szvento Benedikto 
Gyvenimas Jezuso Kristuso 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant l ožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po ”
Istorija Kataliku Bažnyczios 
Istorija seno L---- ___1--------------
Istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristuso
I s tori ja szventa seno ir naujo įstatymo 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metiniu szveneziu ” 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietuviszkos miszios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Moksias kataliku, ** “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasa* 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prisigatavojimas ant smerezio “
Raktas in dangų “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 
Trumpos Katekizmo* pagal kunigą Pila- 

kauskio “ 15
knygų kun. K. Antonevicziaus. 10

Waaowas in dangų “ 40c
Kartai dangaus “ 15c

Wadowas aplankaucziu kanezios Wieszpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

11.60
82.00

83.00 ir 3J0 
75c 

82.75 
1.50 
l.oo

* 1.50

90c
30c.
59e
5c 

10c 
5c

30c
40c

20o. 
15c
75c 

75 
75c

05c 
10c
75c 
25c 
50c 
25c 

25
20c.
15c 
50e 
10c 
75c 
90c

__________ 65c
iku Bažnyczios . 81-00
ir naujo įstatinio su abrozeleis 15c

25c
15c 
10c 
15c 
15c 
15c

no

20c 
10c 
40c 
15c 
15c
50c 
75

10c 
20c 
40c 
15c

Knygos moksly^zkos.
AKYVI APSIRE1SZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ti; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas;

. .30c 
10c 

t
81.00 
8 1-25 

•50 
•• 15c

kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 
Preke.;.. ............................

Naujas Lementorius lietuviszkas „ 
Spasabas greito iszsimokinimo a n gels k os kat 

Dos ne apdarytas “ “ *’
o apdarytas “

Istorija Europos su mapoms' 
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senowes Lietuviu Istorija „ 
Le mentorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir mistranturu.
Lengvas būdas paežiam per savęs pramok 

tie raszytie. dėl nemokaneziu
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturiose kalbosė': lietuviszkai, 

iatviszkai. lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geria ūse knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
twiszko« kalbos 

Kasdienines Maldos 
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražia! raszytie 
brozas “Kražių skerdynes” perstato kaip 

' , <maskohai pjowe lietuvius prie bažny-
•czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai 

delis. Preke ,, 50c
o su prisiuutimu ,,> 60c

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. ” “■ 25o

Ape senovės Lietuvos pilis ” 10c
Aukso Wet«zis, k< mediją vienoje veikmeje 20c 
Gywenin*a« Stepo Ra u d uosio “ 15c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 30c
Juozapas Komuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po waldže ^laskoliu “ “ 50c
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 20c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvju gyvenimo „ 15c
Birutes dainos ■ " *• 10c
Boleslovą* arba autra dalis Genovefos' 30c 
Bestiality of the Russian Czardom toward • 

Litbnania “ “ 20c
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

narasz Simano Daukanto 81 00
Graži vaiku knygele “ “ ” 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia^isto- 

rija Lietuvos “ ., 81.50
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • . “ 50c
Juokicgas pasakojimas ape Szaltabuizius 10 
Lietuviszkos dainos -isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai •* 82.00
Lietuviszkas sziupinis “ 5c
Lietuviszkos Da'nos užraszytos per Antana 

Juszkevicziu Welionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daiuinyku ir darbiny- 

kiu ” ” 1.50
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeėzio vainos 1803 m. - 40c
Palangos J u'e “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ " 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per *22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
R i na Ida Riualdina ” “ ” 81-50
Talmudas židu *• s “ !0c
Waiku knygele su abrozelais ” 30c
Wi*oki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puota priesz jy ant kėlu. 30c

Žiponas bei Žipone 25c.

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY SW. PANSKICH 87.00
ANIOL STRČz*. Zbidr Modldv i Piežni služfcy 

dla dusz pobožnyeh ęzdodatkiem nleszporov 
’ i piežni lacihskich). Zaviera blizko 650 scro- 

nic vyraznego druku na pięknym papierze 
vydanie dla obojga pici; opravne v morocc 
akorkp. vyzlacane brzegi ze zioconym tytu 
keta; cena................................ . .... 95c

Ta sama opravna v morooco skurkp. vyzlac ute 
brzegi, ze zioconym tvtulikem, okuta i za- 
mkiem........... ...................... *•......... 8 1 25

CICHA LZA. Zbidr Mo<H6v, i Pieini stužfcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla m«wiast) z 
dodatkiem nieszpordv i pietai tacifiskich. Za- 
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pieknym papierze, —Opravne v morocco 

skdrkę, vyzlacane brzegi. ze zioconym tytul 1- 
kiem Gena....  ............................. 95c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i pietai, 
služacy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mežcz'vzn). Z dodatkiem nieszporov i pietai 
lacinskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra- 
znego druku na pigknym papierze. opravne 
v morocco skdrkg. vyzlacane brzegi ze zloco- 
nym tytulikiem.............................. 96c

Ta ®ama opravna v morocco skdtKe, vyzlacone 
brzegi ze zioconym tytulikiem........8 1-25

WYBOREK............................................ po 40c i 66c
KABALA ezyli odkrycie tajemnic przyszlofc- 
ta pomocį kart. ^Dla zabavy i rozry vkl)

50*. 
10c
10c
10c

15c.

|2.oo
5c

10c

ALEKSANDRA CHODŽKI slovnik Polsko-An- 
gielskii Angielsko-Polski v mocnej opravie 
ze ztoconemi tytullkamy. Cena 84.00

8ENNIK czyli Wr6ženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przypadkach alužfce, z rdžnych starodav- 
nych ksiag zebrany i porzfdkiem abecadlo- 
v'ym dla rozryvki i zabavy ciekavych ludu 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych za 
bobondv. •’ ” 15

Elementarz Polski “ “ 25c
Ksiažka Polsko-Njemecka do latvego nau- 

czene šie czytač plsač i mdvič po <nie- 
miecku ” ” , 75c

LISTOWNIK polsko-amerykahski. Podręczmk 
zawierajacy: Naukj plsania listdv. v vszyst- 
kieh przypadkach zycla, mianovicie: Listy 
polecajace. radzace, oplsujace, povinszova- 
nia, podania itd. ” ” 60

HOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 
tajemnic niezavodny sposob czarovania. we 
dlug slavnych sztukmistrzdvlako to: Bose o 
Sehvanenfeld Tvardovski, Faust, Thcoph 
rastus, PaBacelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych Cena ’ 85c

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Naipevniejszy sposob vygrania na loteryi 
veatug kombinacyi slynnych magikdv i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposdb, takia h užyva 
no v starožytnožei do przepcviadania i vro 
ženia przyszložci. - Z 200 obrazkaml. Doslov 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru 
karni Universytetu Jagiellonskiego v K ra 
kovie. ” ’’ CZ_. 30

MALY LISTOWNIK dla szkdlnych dzieci; uczf- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
wafi ” ” 26

Ta sama opravna v morocco skdrkg, vyzlocone 
brzegi, ze zioconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ...................................... 8 1-95

POSREDNIKPOLSKO-ANGIELSK1; ksifskadla 
Poiakdv w Ameryce dla latvego nauezenia 
šie poangielsku; z opisaniem každego vyra
mu jak sig ma vymaviač; i rdžne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 66

PRZEHODNIK do pisania listdv milotaych o- 
ra tycz*cych si“ oženienia i zam«žpdjšcia 20c

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KASIN CLEVELANDA ATKELAISIT 
PAS OLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikau

ir

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

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

WEINAT1HIS LIETUVISZKAS

SALIUNAS,
Winco M. Kaczergio

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

Degtinia tikra ruginia, lietuwisz- 
ka Trejonkia wiso’kiu Wynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelewingas puikia nak 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavojn visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Gi vedimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N 4923
KAZIMIERAS PE1R1KAS

LIETUVVISZKAS AGENTAS
Siunczia pinigus iii wisas dalis 

svieto ' ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laiwu pigiausei ir 
tesingiausei.

Ofisas: 314 E Centre str.,
Mahanoy City. Pa.

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

— ir —
uždėjau banka dėl užkavojimo pinitru. tn ku- 

riapriimu pinigus no |6 ir augszoziau ir 
moku už juos procentą.

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

Jyget gerai ir pigei atilktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja banku ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no 85 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

ant geria u sijų liniu iaz Chicago per NevYor
ka in Berlina Ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

S.BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

LITUW1SZKA1 LENK1SZKA BANKA.
NEW YORK, N. Y.400 Grand Street

lt
Wyrai! duodu jums žinia,kad 

mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivu už pigiausia 
preke, siuncziame pinigus, kuriuos 

jjusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A-

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

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

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

bizny,, tai pirk
LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 

o czionai,ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai viskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir viso- 
kis biznis kasdien gerin 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”, oda 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardavimo, ant- kuri ij mes paėmėm e agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios J3 isz ju 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 dvi dalys iszsimoka per 3 metus. 
Kas mislyjate pirktie, tai pasiskubykite, nes prekes ju kasdien au
ga; už metu laiko nepirksite ju nei už tūkstanty dolieriu. Pamy
kite kad cze yra sostapyle lietuviu, tai ne teip kaip nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus miescziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta viską 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 adwokatas.
Mikolas Kielpsza lietuvriazkas asistentas, praktikawoja vvi- 

snose suduose.
uYTMta. 419 Chamber of Commerce Building,RLMAS. kerte Vashington ir La Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373 Durys isz Washington, prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

A. ZDANAVVICZIUS
181 .Salem ui:

BOSTON, MAS8.,
„Apžwalga“
iaikrasztis iszeina Prūsuose du 

Uždėjo pirma lietuvis, agentūra menesio, talpina wisokia8 
į žvarbias žinias isz Lietuwos ir 
j kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50 )

Norintiejie turetie taji iaikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožnamelaike ir už 
ta paezia prekia $1.50.Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau

siu laivu In 1r isz Europi s, iszmaino ir siunczia 
pinigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4 nedeles po iszaiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net i n pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.- .szdirba rasztus d<*l dalies Iszjesz- 
kojimo Isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar re
gztus cu konsulo užtvirtinimu. O teip-gi atji«- 
szko skolas isz Europos;asekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

JONAS ZAWEUKAS
3314 MUSPRATT STREET . 

atidarė haujei
Krautuwia Augliu.

Atveža anglius kožnam in na
mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau ’ 
eitie pas savo žmogų lietuvy, • 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24—3)

ZENONAS BYKOW,
4458 U o(m! St. Chicago, 

— užlaiko —

Puiku Saliuna
ir

“RUSKA LAZNIA“
Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 

sijoje, viskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czvstas maudy
klas.

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

Užpuaszo visus lietuvius atsilankytie.
(17-2)

>CAVLA! č, I KAUt MARKs^F 
COPYRIGHTS.^

CAM 1 OBTAIN A PATENT f Forą 
»)mpt answer and an bonest opinlon, vrlte to 

U N N dk CO„ vbo hare bad neari y Arty yean* 
experienoe tn the patont busi nesą. Communica
tions strlctly oonfldential. A Handbook of In
formation concernin* Patente and how to ob- 
taln them sent free. Also a cataiogue of mechan- 
Ical and scientiflc books sent free.

Patents taken tbrough Munn & Co. recelre 
Kai noticeln the ttclentiflc American, and 

are brought vldely before the public vlth- 
out cost to the Inrentor. Thls solendld paper, 
iMued weekly, elecantly illtutrated. baa by far the 
largert circulatinn of anr scientiflc work In the 
world. S3 a year. Sample copiee sent free.

Bullding Edition, monthly, tlJO a year. 8ln«i»> 
eopies, *2-5 centą. Rvery number centams beau- 
tiful platės, in colors. and pbotographs of nev 
houses. vtth plane, enabling builders to shov tb« 
latest deeigns and secure contracta. Addrese

MUNN A CO- Nav York, 361 Broadvat-

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

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

Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmos tria
so#. o žmones isz duszios prieteliszki. Rodvjame 
visiems )letuwiams, turintiems valandel* taiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogrsžiausei priimti. Teipogi Ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

LIETUW1SZKAS

SALONAS
Juozupo Dzialtwo8,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia Kavarske Alų, šen e ūse s ge

re u sės Arielkas, Likierius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kasdien svietas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabandltie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

iszeina kas subata ir talpina savyje ko naujausias ir svarbiausia 
žinias dėl žmonių darbinyku.
UT TTHFHT7 t T \ ”

turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

^Lietuva
Spaustuwe,,Lietuva“

spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje,,Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivu. Siuncziasi pinigai in 

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greicziause suvaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky

fl. 0l5Z6WSKI§
954 33rd st. Chicago

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

ryto iki 9-tos vakaro, o nedelioje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweuo tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pawasario 
statys lietuwiszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz wisos walstes Arkanro. Wisoki 
jawai dera labai gausei,
prietam anga bovelna. o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginastsu Cbicagos.
Wanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50. •

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

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz wirszaus už kožna akra, ,o likusi sun^a iszsidalina 

ant 5 metu iazmokeszcziu.
Norinti tikrai dasiiinotie ape viską raszykitia in

UNION LAND COMPANY,
163 Washington St., 1 Chicago, III.

---- ARBA I*------
REDYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. Chieago. III.
- ARBA PAS KOMITETĄ .

A. Bijanski, 626 W7 l 7-th St. J. Butkus, Hazen, Ark.
GHICAGO. ILL. P. O. Box 82,

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS 

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd nliczios,

CHICAGO, 1LL.
Tajso visokius ziegorelus, z'egorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu tabaj pigej, aukszynius sydabry t i • 
reiius iszvejcze kajp naujus- Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorela czistynna> 50c. Sprendzyna 50c. Styklas^ir skazupkos 10c 
Szlubincj ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska gar«ntawoje ant metu.

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Patietavas.

LR NOTARY PUBLIC.
iszprovoia genausei visokias provas Vituose 

• uduoae. Khimoczvja kalbos**: fcnkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angliškoje. Teipogi kolektavoja pini
gus až visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Auburn avė;kerte 33czios ui.
Arti Lietuviszkos bažnyczios.

—o—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokiu zabovu.

Ir kurie atkeliauna isz kito 
miesto, gali visa rodą gautie ir 
spakainiai pernakvotie.

L. AŽUKAS.

MMX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERŠCHMaNN .
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 Di Vision St,

JiIew York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykitę, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogj parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.
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