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Isz Užmarės.
Ko galime tikėtis no nau

jojo caro Mikalojaus
II?

Iii lenkiszka deputacija, kuri 
per didely varga anuomi . žygiu 
iszsiverže isz po nagu Grurkos ir 
nuvyko Petrapylin pasveikintie 
naujajy cara ir iszreiksztie tvar
dau visos lenku karalystes linkė
jimus, Mikalojus II teip prakal
bėjo in jaunoji grova VVielopol- 
ski: “Pasakyk, tamista, savo 
tautiecziams, kad asz pataikysiu 
iszreiksztie savo prielankumą ir 
malonumą lenkams”.

Kada gi paskui lenkai kupinai 
pradėjo lauktie iszsiipildymo tu 
žodžiu, tai buvo atstatytas no 
general-gubernatorystes Warsza- 
vos Gurka. Bet ant to turbut 
jau vviskas ir pasibaigė. Toki pat 
“augszcziausi” paliepimai skriau-

• stie kitas tautas ir tikėjimus, to
ki pat užpuldinėjimai gudiszkuo- 
se laikraszcziųose ant svetimu 
Rusijos gaivalu.

Tai gi jaunasis caras “per ta 
sawo maloningumą” norėjo isz- 
reiksztie,-kad tik atstatysias Gur
ka no tarnavimo, tai visiszkai 
nekoks maloningumas.

Lietuviai gi da baisiau pažei
sti tapo: Kraugerys Wiliiiaus 
general gubernatorius Orževski’s 
augszta ordery gavo no naujojo 
caro, — už ka? Jug-gi ne už ka, 
kita, tik kad atsižymėjo kaipo 
pralietojas nekalto kraujo Kražie- 
cziu. Mat pasirodė didžiai “chra- 
brym” (drasum), žudydamas su 
pagelba kazoku ne tik vaikinus, 
bet moteris, merginas ir vaike- 
liūs. Negeresnis už jy Kauno gu
bernatorius Klingenbergis teip-gi 
užsiliko ant vietos. Ima jie ne 
viena tūkstanty rubliu metines 
algos ir linksmai gyvena.

5-me numeryje “Ūkininko” bu
vo raszyta ape sunku nubaudima 
tu kunigu, kurie padare terp sa
kias sutarty szelptie viens kita, 
jeigu kada vienam isz ju reiktu 
pakliutie in gudu nagus. Buwo 
tai graži ir pagirtina draugyste, 

.paremta ant pamato meiles krik
szczioniszkos. Bet maskoliai bi
josi visokiu draugyscziu, kaip 
ugnies ir rūpinasi užlaikytie žmo
nes tamsybėje, kaipo gyvulėlius 
norėdami luptie no ju skūra iii 
gyvai.

Szendien matome, kad nubau
dimas tu kunigu nepasibaigė vien 
tik ant to, kad juos iszbugdein gi
liąją Gudija bei in Siberija, bet 
da-gi iszdave istatyma, kad pa
gal “augszcziausia” valia, jau ne 
gal jie būtie perstatomi ant jokiu 
urėdu mokslawietese, ir tai ant 
visados (“na vsegda”). Wis tai 
dedasi po priedanga “augszcziau- 
sio” paliepimo naujojo caro. Szioki 
vardai ir pravardes tu kunigu, 
kuriuos “augszcziausia malone” 
12 gruodžiu 1894 m. (30 nojab- 
ria 94 g.), teip baisiai “teikėsi” 
pažeistie:

1) Povilas8avicki’s, Rektorius 
Keičiu seminarijos.

2) Povilas Frelek, wice-Rek- 
torius tos-pat seminarijos.

3) Krizogonas Przemocki’s, In
spektorius Petrapyles dvv. sem.

4) Justinas Pranaitis, profeso
rius Petrp. dwasiszk. akademijos. 

> 5) Jouzas Genys, prefektas 
gimnazijų Mintaujoje.

6) Jonas Prawda, 7) Pranys 
Gru) szczinski’s, 8)Stasis Senkus, 
9) Kazis Bochnia, 10) Mikolas Sla-

weta, profesoriai Keičiu dwasisz- 
kosios seminarijos.il) Jonas Nos- 
salski’s, 12) Marijnas Fulman’as 
profes. M loclawko dvvasiszkos se- 
min. 13) Stasis Pulawski’s, prof. 
Sandomier. semin. 14) Simanas 
Rusinski’s prof Žitomier. sem.

Szitas paskutinis raszancziam 
sziuos žodžius gerai buwo žino
mas. Mylimas buwo draugu, kai
po waikinas aniuoliszkos dwasios 
ir karszrtos krikszczioniszkos mei
les. Budamas-gi prof. Žitomieriu- 
je, atsižymėjo tai meilia da pui
kiau, pasidalindamas su warguo- 
liais paskutiniu skatiku. Kiti vi
si isz wirsz paminėtu kunigu, bu
vo tai wjs žinomi kaipo wyrai 
augszto mokslo. Ape keli isz ju 
atsižymėjo ant literatiszkos dir
vos. Kaip wa kn. Pranaitis para
ižė ir iszleido žydu “Talmudą”, 
parodydamas krikszczionims vi
sokias baisias kilpas, kuriais stato 
žydai krikszczionims. Žydams 
kun. Pranaiczio “Talmudas” bai
siai nepatiko, bet negalėdami jo 
iszuaikintie, nors tiek instenge 
padarytie (žinoma su pinigais ir 
su pagelba visokiu augsztesniu 
gudu), kad uždrausta buwo isz- 
leistie tas Talmudas kitose kalbo
se, kaipo tai: gudiszkoje, len- 
kiszkoje ir 1.1.

Terp kitu-gi* isztremtuju iu 
svetimas szalis, ypatingai atsižy
mėjo ant lenkiszkos literatiszkos 
dirvos kun. Nossalski’s ir kun. 
Fulman’as. Pradejas raszytie ape 
trėmimą dvasiszkuju, turiu da 
ežia teip-gi primintie ir szian- 
dieniny padėjimą kun. Kolytos, 
buvusio Zapyszkio klebono. Tas 
kunigas daugumui Lietuvoje 
buvvo pažystamas, kaipo vaiszus 
žmogus ir geras kunigas-darbiny- 
kas. Isztremtas pasiliko ana met 
in Gudija isz priežasties apskun- 
dimo zemskiu, buk ka iszsitarias 
ant gimines caro. Szymet gi, isz 
priežasties naujojo caro užstoji 
mo, neva paleistas tapo, liet 
sztai kokia jo da laisve: vvirszi- 
ninkas Senapyles pavieto užgynė 
jam gy ventie ne tik tam pavie
te, bet ir visoje Suvolku redy- 
boje. (Ar tik ne gubernatorius? 
Red.) Tai gi dabar atsidūrė Lom
žos redyboje, jieszkodamas sau 
vietos.

Ka-gi tad reiszkia tos visos 
virszminetos sunkios bausmes? 
Jug-gi ne ka kita, vien tik, kad 
nedaug ko galime tikėtis no da- 
barnykszczio patvaldiszko caro. 
Neva jis valdo, bet už jy ir var
dan jo atlieka reikalus ministe- 
riai, tie pats, kurie ir prie velio
nio, Alexandro III spaude žmo
nis ir tikėjimą. Jr dabar matome 
ta paezia gauja/ visokiu, uredisz- 
ku gudiszku laikraszcziu pžpuldi- 
nejaneziu ant nekaltu žmonių 
vien tik užtai, kad jie nepamina 
po kojų sawo prigimtos kalbos ir 
tikėjimo. Gudai mat norėtu pada
rytie maskoliais ir pravoslavais 
bei caroslavais visus po ju val
džia esanezius. Tam tikslui prita
riant jie geidžia lietuvius palik- 
tie tamsibeje, be mokslo. Laikas 
no laiko gudu urediszki laikrasz- 
cziai siundo valdžia, kad suma
žintu skaitliu vidutiniu tuoksią- 
viecziu. Senapiles gimnazija, isz 
kurios tiek iszejo mokintu wyru, 
naudingu musu tamsesniemsiems 
broliams, pabaigtinai (? Red.) 
žada uždarytie. Bet ir šziandien 
labai brangu yra gy ventie gim
nazijų kazarmese, kur valdžia 

1 laiko suvarius ūkininku vaikus. 
I Nestebetina, kad skaitlius mokin

tiniu labai susimažino, ypacz, ka
da visokį mokeseziai eina didyn, 
o ežia javai suvis atpigo. Kada- 
gi teip mažina skaitliu mokinti
niu musu kraszte, tai užnemunėje 
rūpinasi ape insteigima konodau- 
giausiai cerkviszku mokslavie- 
ežiu, kuriais popai prižiūri ir mo 
kiną kataliku vaikus.

Ka-gi mums, maloningi vien- 
genezirfi, iszpuola darytie žiūrint 
ant teip nedoro su mumis pasiel
gimo. Ar gi turime nuleistie ran
kas ir suvis pasiduotie? Dieve 
apsaugok mus no to! Pirmiausiai, 
telkkimes vist vienyben, paduo- 
kime vienas kitam broliszka ran
ka ir pagelba — žodžiu kalbant 
riszkimes terp sawias rysziu di
desnes meiles. Saugokimės kar- 
cziamu, kuriose paskendo jau 
tiek daug turtu ir namu musu 
proseniu, kuriuose vaidai ir palei
stuvystes visuomet veisiasi. 
Sveikos apszvietos, paremtos 
ant krikszczioniszkos doros, 
mums konolabjausiai reikia. Ga- 
lutinai-gi, netesėdami leistie vai
kus in gimnazijas, mokinkime 
juos namuose, samdydami jiems 
mokintojus, ar tai in miestus ati
duodami ir suderėdami jiems gim
nazijos mokintinius, kurie galėtu 
juos prirengti^nors prie egzami
no 4riu kliasu. Žodžiu sakant, rū
pinkimės patys ape savia, jei no
rime užlaikytie savo gyvasty 
ant ežios pasaulės. Kelmelis.

«• •
Girdėt kad <?udu valdžia pati 

pradės degtinia pardavinet, kad 
kitais metais (1897) uždraus Lie
tuvoje žmonėms ir žydams kar- 
cziamas laikyt. Waldžia pati ke
tina insitaisyt savo kareziamas 
ir sau paimtie ta uždarby, kurs 
dabar tenka karezemninkams.

Ar bus isz to kas gero? O gal 
tai {liktas dalykas?—Gi pažiū
rėkime.

Savo kareziamose valdžia pa
statys degtinei pardavinetie tam 
tikrus tarnus-pardavikus; tiems 
degtines pardavikams valdžia 
mbkes alga; pardavikams nerū
pės teip labai uždarbys, kaip tai Į 
rupi dabarnykszcziams karezem
ninkams ; todėl jie negundys, ne
trauks teip labai žmonių, prie ge- 
rymo, kaip tai daro sziu dienu 
kareziamninkai; per tai gali susi- 
mažintie girtuoklyste, teip pla- 
cziai vieszpataujanti Lietuvoje. 
Tai jau geras dalykas.

Tolinus, valdžia daug uždirbs, 
jei tik mokės gerai dalyka ves- 
tie. Wiena Kauno gubernija isz- 
verda per metus degtines ant mi-; 
lijono rubliu su virszum; paėmusi 
in savo rankas degtines pardavi- I 
nejima, po visa Lietuva, val
džia uždirbs neviena milijoną 
rubliu. Tik gaila, kad lietuviai 
isz to nepasinaudos; valdžia ap 
vers tuos pinigus ant savo gu
diszku reikalu? gal už tuos pini
gus pristatys daugiaus cerkvių 
Lietuvoje.

Pikcziausia tas, kad tuomet 
Lietuvoje atsiras daugiau szni- 
puku ir danesziku. Jau ir dabar 
gyva baisybe visokiu “pisoriu”, 
“ucziteiiu”, “pactoriu”, “akciz- 
nyttu” ir kitokiu poneliu, kurie 
paduoda policijai teisingas ir ne
teisingas skundas ant žmonių. 
JCas-gi bus tada? Jog iszvarius 
isz karuziamu ilgaskvernius žy
dus, valdžia pasodys ju vieton 
rudbarzdžius gudus; tokiu rud- 
barzdžiŲ, degtines pardaviku, 
atsiras kiekviename miestelyje

bent po "kelis. Atsiminkime da, 
kad tai bus žmones visai nenp- 
szviesti, tankiai girtuokliai, ku- 
rie nieko szvento neturi pasau- 
lej ir kurie baisiai nekenezia lie
tuviu. Atsiminkime da tai, kad 
tie rudbarzdžiai galės arti susei- 
tie su žmonėms, bent kur kas ar- 
cziaus negu {Kinai “ueziteliai”, 
“akciznikai” ir kiti dabartiniai 
aniuolai-sargai. Nes kas neužeina 
kareziamou? Ape kokius reikalus 
ten nėra kalbama? Tur būt ne
klystu sakydamas, kad kiekvie
nas svarbesnis atsitikimas sodžiu
je ant rytojaus jau žinomas kar- 
cziamninkams. Atsimenant vis 
tai, prisieina pripažintie, kad tie 
rudbarzdžiai, degtines pardavi- 
kai pasidarys ir musu paežiu par- 
dn v i kai s ir pridirbs mums kur 
kas daugiau nelaimiu, negu da- 
barnyksztiejie poniszki szuipūkai.

Bus ir da vienas negeras daik- 
tas: visi dabarnyksztiejie kar
eziamninkai nustos uždarbio. O 
kiek tokiu kareziamninku dabar 
yra?— In tūkstanty ju nesuimtie. 
Taigi keli tukstaneziai szeimynu 
pasiliks, galbūt, l>e duonos; tei
sybe, daugumas ju yra žydai, bet 
kas isz to: juog ir žydai isz to 
paties molio, kaip ir kiti Žmones, 
nulipdyti ir jie teip pat gali badą 
kiastie. Ka-gi darys visi tie pa- 
varytiejie kareziamninkai ar jie 
butu žydai ar ue žydai? Isz to 
pnsididys sklaitlius arklyniu va
giu. (Isz Ukiniko)

Isz Maskolijos.
Naszle karaliene Rusijos, kaip 

danesza isz Petersburgo 1 d. Spa
lio, važiuos prie savo kolieko sū
naus, ca'raiczio, bunanezio ant 
Kaukazo.

Profesorius dr. Leyden, garsus 
vokiszkas specialistas, kuris bu
vo už daktara per visa laika ca- 
raiezio ligos, reikalauja, idant ku- 
nigaiksztis Ischedschevitz butu 
nubaustas už apszmeižima jo per 
laikraszty.

t Isz Kubos.
Iszpaniszka kariauniszka kolu- 

mna po komanda Rubino patiko 
2000 pasikėlusiu ir užmusze 40 
kubiecziu, daug sužeizdami ir pa- 
muszdami juos. Iszpanai nustojo 
tik vienuolikos vyru ir vado Ru- 
bin.

Isz Madrido danesza, kad 2000 
ukvatniku Iszpanu atsiszauke, no
ri nezi u stotie i n kariumene ant 
galvos kubeeziu.

Isz Havana ateina žinia,jog ten 
susidaužė Iszpanu kariszkas laivas 
su prekybiniu ir nuskendo.

j Kynai.
Shangai, 29 Rūgs.— Jeigu ky- 

niszkas randas ne iszpyldis tuo
jau reikalavimu rando Didžios 
Britijos, tada Anglijonis surengs 
prieszai miestą Nanking demon
stracija laivynia, sudėta isz 14 
kariszku laivu. Pati su familija ir 
yždas vice-karaliaus Nanking’o 
tapo pergabenti in Shangai. Isz 
visu pusiu virsta czion turtingi 
prekikai ir jieszko iszsigelbejimo.

Paskui vėl danesza isz Shangai 
kad Britijos kariszki laivai “Rain- 
boro”, “Flover”, “Svift”, “Spar- 
tan” ir “Aelvis” randasi porte 
Yan-Tse-Kiang; o “Carolina” ir 
“Ahcrity” yra Wu Song’e, teip- 
gi “Duphne” ir “Firebrandv 
Shangai’e. Britijos admirolas da
bar randasi ant terpkarinio lai- 

-|vo “Edgar”.

Isz Belgijos.
Wienas Belgijos fabrikas isz- 

dirha daug namu iszgal- 
vanizuotos blekes, kurie yra 
labai pritinkus. Tie namai dabar 
yra da labai brangus, tuom la 
bjau, kad grąžei iszrodo ir prak- 
tieznai padirbti. Atsakanti prie
taisai uždengia tuos namus no 
karsztu spinduliu saules ir visa
da duoda vesy szeszely. \Vente 
lacija yra ženklyva ir auksztumas 
namu isznesza netoli 5 metru. Te
kis namas, sykiu su vidurineis in- 
taisais, kasztuoja 95,000 markiu. 
Pervežant jy iszardo in dalys, o 
ant vietos vėl surengia. Svaryba 
visu daliu isznesza 5000 centnaru.

Isz Amerikos.
Audra ant ežeru.

Isz Marųuete, Mich. ateina ži 
nia, kad laike smarkios audros Su- 
batos vakare laivas “scoonery” 
,,Elma”su visais sawo dai binykais 
gala gavo. Jis buvo pagautas no 
vėjo ir staigu nesztas > in salos 
akmeniny skarda, kur smarkiai 
daužtas, subyrėjo in szmotelius. 
leipgi buvo atrasta po ežerus 
daug liekanų sudaužytu laivu. 
Wienas didelis “scooneris” St. 
Josoph, Mich. gulėjo kiauras. 
Daugybe laivu buvo mecziojami 
kaip plunksnos, i n visas pusias 
ir daužomi pakraszcziais ežeru. 
Garlaivis “Margaret”, einantis 
isz Nev Haven, Conn. in Tam
pa Fla., sustojo Chesapeake ma
riu kojoje laukdamas atsakanezio 
oro; bet audra nuvilko jo inka
rus ir laivas susmuko in smilty- 
nia ir sulužo. Panedelio vakare 
buvo pargabentas in South Chi- 
cago, scoonery “Rober’’ ir tas 
kuris tapo sulaužitas pagal Whi- 
ting. Sako du žmonis ant jo smer- 
ty gavo. • ,

Pleszeįas trūkio pagautas
Kokis Jim Smith tapo areszta- 

votas mieste Neenah pereita pa
nedelio vakaru ir jis pripažino, 
jog jis.buvo sąnaris bandos, kuri 
sulaikė VVisconsin Central trūky 
su mieriu aprubavotie jy, 19 d. 
Rugsėjo. Smith sako, kad banda 
buvo vedama per koky Jack 
Connors, žinoma kaipo “Daimon-’ 
tu Jack”, bet sakosi nežinąs var
du kitu dvieju sąnariu tos ban
dos. Connors, kuris yra isz visu 
pusiu “Crock” (pagavikas), tu
rėjo visokius laikus daugelyje 
valstijų ir yra dabar reikalauja
mas mieste Denver už vogimą 
daimontu. Jis yra dabar mieste 
Neenah ir sherifas Peterson, kuris 
aresztavojo Smith ne abejojo, 
jog teipgi turės sawo rankose 
Connors ir kitus sąnarius bandos 
in antra diena. No pat vagystes 
banda slapstosi po lieknus 
(smuklynes).

Isz darbo dalies.
Brazil, Ind., 30 Rūgs. — Szia- 

dien susirinko darbini kai ?u darb
daviais, block anglių kasėju, dėl 
nusprendimo prekes ant kitu me 
tu. Darbinykai reikalavo 70 centu 
už tona, ka ir gavo.

Springfield, III. — Anglekasiai 
reikalaują padauginimo mokesties 
no 35 c. .lig 40 centu už tona. Ant 
delegatu susirinkimo panedelyje 
dvideszimts viena maina tapo re
prezentuota, ir jeigu darbdaviai 
ne pasiskubins pri stotie ant j u 
reikalavimo, panedelyje rengiasi 
ant didelio slraiko.

Ottumva, la., 30 Rūgs. — An
glekasiai Mystico,atsisako nedar
bo no utarniko, jeigu nepadaugins 
mokesties. Centreville iszžiuri ant 
kito straiko ir jeigu jie negauna 
11.00 in vieta 80 centu, mes dar
bą. 1500 darbiniku yra tame di- 
strikte.

Boone, la., 30 Rūgs. — Wisi 
anglekasiai szito pavieto, atme
tus tik 400, dirbaneziu Fraser’e 
sziadien sustraikavo dėl pakėli
mo mokesties lig $1.00, kokia bu
vo 1893 m. Du menesiu atgal jie 
buvo pasiraszia dirbtie už 80c.

1 Joliet, III.— Susirinkimas dar
biniku Illinois Steel Co., tensesi 
lig 2 ad. panedelio ryto. Ant to 
susirinkimo jie apsvarstė kasi ink 
.suliggnimo ir palengvinimo dar
bo. Ka jie nutarė, ne daug žino
ma.

Atsakimas Begediszkain 
melagiui.

Malonus Rėdytojau “Lietuvos” 
teiksies patalpytie szy atsitikima 
begediszkam melagiui p. P. J. 
Staknevicziui, kuris nr. 38 “Sau
les” užsikrito begediszkai, lyp be- 
protis ant manės ir ant musu 
kliubo Minersvilleje.

Begėdis Stakneviczius su pasa
kojo kelis tuzinus musztiniu, 
pesztyniu ir kitu paleistuvyscziu 
ir priąisūrias nori prisiuįytie jais 
musu kliubui ir jo sąnariams. 
Tokios musztynes ir pesztynes 
musu sąnariams, kaipo katali
kams, su visu nerupi iPniekada 
sau ari ai musu kliubo jonus neuž 
bitiną; toki pasielgimai pritinka 
tiktai p. Staknevicziui kaipo va
dovu kliubo bedieviu, nes 
yra mieriu jusu kliubo, kodaugiąu- 
sei platytie vaidus, girtybių, 
musztynias ir pesztynias.

Raszai ape vaidus tūlam name 
ant Nev Castle str. ape kuriuos 
mes dasigirdome tiktai isz tamis- 
tos padavimo in “Saulia”, matyt 
kad pats pons turėjai būtie vado
vu to vaido, kaipo tokiu dalyku 
platytojas.

Sakai, kad asz skundžiausi ant 
tavo kliubo kn. Walaicziui ir 
kad kn. Walaitis iszgyre(?) jusu 
kliuba.— Parodyk koksai kn. 
\Valaitis—iszgyre jusu kliuba? 
— Dembskis gal, o ne kn. Wa- 
laitis gyrė jusu kliuba.—

Sakai, kad asz tiktai pirma 
dvieju menesiu pribuvau in Mi- 
nersville tiesiog isz Pottsvilles 
kalėjimo?!— Kur faktai tam tyk- 
slui?— O begediszkas melagi, gi
riesi savo dorumu, o kaipo 
arsziaiisis nedorėlis užsipuoli ant 
žmonių su savo begediszkoms 
melagystėms.

Giriesi su savo apsiszvietimu 
ir nori kitus szviestie, o ne matai 
kaip savo kūdikius apszvietei, 
kurie jau vartoja bjauresnius 
žodžius už liauferius kokius. Pa
žysta visas svietas jusu apszvie- 
ta, kurios lenkiasi lyg limpan- 
czios ligos, nes jeigu kury isz 
lietuviu jusu apszvieta dasieke, 
jau tasai niekad nematys laimin
gos dienos ant svieto. -

Tuom tarpu bus gana, nes be
dievis gėdos netur, nepasidroves 
dasileistie ir baisiausiu nedorybių 
arba melagyseziu, ir su tokiais 
niekada in tvarka nedaeisi.

Juozas Ramanauskas.

Užsiraszykit “Lietuva” ir 
užsimokekit $2 isz virszaus už 
visa meta, o gausite puikia lietu- 
viszka sapnu kjiygelia dovanu.

seminarijos.il
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Kasbus su Lietu lystia?
—o—

Nevienam, sziek tiek mislijan- 
cziam žmogui, tankei užeina klau
simas, “kas bus su lietuvystia? 
Ar lietuviai sulauks kada tos lai
mingos Avalandos, kurioje galėtu 
pastotie ant savo locnu kojų ir pa- 
Avadytie savęs atskiria tauta; ar 
jau su visai turės isznyktie no pa- 
Avirszaus žemes?”

Nes in kury tik kampa žmogus 
nepažvelgsi, visur pamatysi dau
giau kittaucziu negu LietuAviu, 
pas visus pamatysi daugiau kny
gų ir kitokiu rasztu negu pas Lie
tuvius, o da ant galo ir tie patys 
Lietuviai kasdien virsta in Len
kus, AVokieczius, Maskolius ir tt. 
ka ju teip maža, da ir tie patys 
kasdien nyksta.

Bet kas tam yra kaltas? — Ar 
Lietuviai už tai kalti? Ne. Neyra 
kalti tam Lietuviai, o tik Lietu
viu vadovai, kurie neva užemia 
vieta Avado vystės, bet i n Avieta 
vestie Lietuvius ant kelio iszga- 
nimo, tai patys klaidžioje kur to
limose ir tamsiose pelkese, o 
sziuos vargszus paliko vienus ant 
tyros, žveriems dėl sudraskimo.

Jeigu musu vadovai butu tik
rai troszkia iszganimo Lietuviu, 
tai jau szendien LietuAviai butu bu- 
via dvigubam skaitliuje ir tvir
tume. Paimkime ape devynis me
tus atgal, da Amerikoje nebuvo 
nei vienos lietuviszkos draugy
stes, nei parapijos, nei bažny
czios; o kaip tik musu vadoAA’ams 
užėjo noras padirbetie ant to, i- 
dant Lietuviai atsiskirtu no kitu 
tautu, kurios juos skriaudžia, ir 
kad patys sau užsidėtu grynai lie
tuviszkas draugystias, parapijas 
ir bažnyezias statytu, tuojaus su 
pora metu, pridygo lietuviszku 
parapijų, draugyszcziu, ir bažny- 
cziu.

Bet ar ilgai LietuAviai džiaugė
si tokia laimia? — vadovai terp 
savęs susivaidino, persisk^re ant 
dvieju daliu ir kožna dalis pradė
jo tvertie savo partija, prieszinga 
viena kitai Toms dviems par
tijoms, yra viena katalikai,kurios 
vadovais yra kunigai; antra au- 
tikatalikai, kurios AvadoAvais yra 
Szliupas ir Dembskis. Dabar, in 
vieta platytie lietuvystia, tai par
tija su partija turi darbo su lyg 
ausu, besigrauždamos terp savęs 
viena su kita.

Na, ir kas bus su lietu vystia?

■ -iikK

Szliupas užsiaugino sau tokia 
didelia “pretensija”, kad jisai tik 
wienas yra mokycziausiu ir dau- 
giausei rūpinasi ape iszganima 
Lietuvos. Sako, kad visi kiti yra 
siurbėlės darbinyku kraujo, alin
tojai lietuvystes ir aklintojai 
žmonių.— Prisiklausius sziokiems 
jo žodžiams, iszrodo, kad isztie- 
su tas žmogus rūpinasi ape laba 
darbinyku, ape pakėlimą lietuvy-

stes ir ape praplatinima mokslo. 
Bet tai tiktai klausant ausimis 
teip iszrodo, ale kada prisi
žiurai akimis, pamatai su Avis ka 
kita. Wisas jo mokslai, kurio 
žmonis iszmokino, yra: neužkeslie 
katalikystes, paniekytie ja, iszjuo- 
ktie bažnyezias, Dievą ; o ant su
sirinkimu apszneketie ir apsvar- 
stj'tie kunigu gaspadinias; ant to 
Szliupo mokslas prasideda bai
giasi.

Argi žmogui užtenka tik tiek, 
abile jy atitranktie no kataliky
stes, tai. ir bus jau laimingu. Ne
reiks jam nei dirbt, nei rupitis, 
viskas stosis gatava, bile tiktai, 
pagal nurodima Szliupo, iszsiža- 
dejo Dievo, tai jau padare viską 
dėl savęs ir dėl lietuvystes.

Kokia nauda lietuvyste turi isz 
tos bedievystes? tegul nors vie
nas isz tu mokslincziu parodo. Ar 
prasiplatino Lietuva no laiko, 
kada Szliupas pradėjo • skelbtie 
bedievystia? ar pasidaugino isz 
to skaitlius Lietuviu? ar kokia 
kita nauda jie isz to sau rado? — 
Isz to aiszkiai matome, kad va
dovas antikataliku, in vieta pla- 
tytie lietuvystia, užsiėmė platini
mu bedievystes, o kad isz tos 
priežasties Lietuva kasdien maži
nusi, jis netur laiko ant to atsi- 
žvelgtie. Pasiklauskite žmonių, 
kurie jau po kiek kartu buvojo 
ant Szliupo praneszimu, ar girdė
jo ka nors pamokinanczio ape lie
tuvystia? apart kunigu gaspadi- 
niu neiszgirdo nieko daugiau, o 
vienok jisai nesidrovi pasigirtie 
platitoju lietuvystes.

Dabar paimkime ir katalikisz- 
kaja partija kaslink platinimo 
lietuvystes, o pamatysime, kad 
tame dalyke ir czionai negeres- 
nius Avaisius atrasime. Kunigai, 
kaipo AvadoAvai žmonijos, yra už
imti tiktai bankiniais reikalais, 
per dienu dienas traukėsi ap
svarstymai: pas ka bus parapijos 
kasa, kas bus kasierium, ir o ape 
lietuvystia a ueigugu. Ko žmones 
turi kiaušy tie? Wadovu, bet jeigu 
vadovai snaudžia, tai ir žmones 
snaudžia sykiu su jais; arba kiti 
nieko ape lietuvystia no sa
vo vadovu nesulaukdami, ski
riasi isz būrio Lietuviu ir eina 
prie Lenku, VVrokiecziu ar kitu to
kiu, jieszkodami jautresniu vado
vu. Na ir kaip mes galime nore- 
tie, idant platytusi lietuvyste.—

Negana to, da turime irlenkisz- 
kus agentus, kurie už gera 
“kommiszen” gaudo Lietuvius 
ir bruka in “Zvijzka”, lyg jau- 
czius in “Stockyard'as”. Žinoma 
kuris isz Lietuviu pateko in toky 
lenkiszka “ZAvi^zka”, tasai dėl 
lietuvystes jau amžinai, numirė 
Isz tokiu lenkiszku agentu turi- 
me pirmutiny Baczkauska iszduo- 
tojy “Saules,” kuris trokszta ko- 
greicziausio lietuAviu isznykimo. 
O kas tam kaltas, ar ne vadovai? 
kad jie nemato kaip Avilkas insi- 
sukias in kaiminia gaudo ju ave- 
lias, o jiem suvis tas nerupi; te
gul gaudo, sako, da liks ir 
mums.

Szeme dalyke ir pats Szliupas 
apjako. Sulenkejimas daugiau 
kenke lietuvystiai negu kataly- 
kiste, bet jis to ne mato; vienok 
vadovu Lietuviu nesigėdi pasi- 
girtie.

Oi, vadovai! ar ne bus su jusu 
vadovystia teip, kaip tam: “ga
nu, ganu avelias, tupi Avilkas už 
tvoros, ik vakarui nei vienos”.

Mes visada kaltiname, Lietu
vius, kad jie yra visur paskuti
niais, bet isz szito, ka pasakiau, 
aiszkiai matome, kad tame Lietu
viai nekalti, o tik ju vadovai, 
lietuviai teip, kaipo ir kiti, trok- 

sztu iszganimo dėl savo tautos, 
bet no ko to iszganimo turi lauk- 
tie? No savo vadovu. Bet jeigu 
avado vai užmirszo ape iszganima 
savo žmonių, o užsiima tiktai, 
asabiszkais, dalykais, pjuvinemis 
ir kitokiaisbizniais, tai kogi 
žmones gali no ju sulauktie? 
Užtai nei vienas isz Lietuviu 
nesulaukdami nieko tokio tauti- 
szko no savo vadovu, nerimoja

ir isz tos nerimasties skiriasi no 
eawo būrelio ir eina prie kitu: prie 
Lenku, VVokiecziu, Maskolių ar]I 
kitokiu, jieszkodamas jautresniu 
vadovu, kurie paroditu jam kelia, 
kokiu turi eitie. Per tai Lietuviai 
dyla ir kasdien dyla, o musu 
vadovai to nemato, neturi laiko, 
nes vieni yra užimti nugrovimu 
katalikystes, antri ftuansavais 
reikalais, o su žmonėms tegul 
būna—kaip Dievas duos.

Welytina butu, idant vadovai 
kaip vienas, teip ir kitos partijos 
atsižvelgtu ant to, ka daro, o im
tųsi už darbo pri> gelbejiino žu- 
nanczios lietuvystes, da szendien 
yra laikas, da lietuviai nėra teip 
toli nubegia, da gali juos pawytie 
ir prituretie prie shavo būrelio; 
bet jeigu ta geriausia laika pra
žiopsosime, praleisime ant sawo 
privatiszku reikalu, tada po lai
kui—jau nebus laiko.— Ar tai 
ant labo eina lietuvystiai, jeigu 
viena partija surengia koky ap- 
vaikszcziojima, teatra ar ka kita 
naudinga dėl pabudinimo žmonių 
prie lietuvystes, tai kita partija 
isz tos iszjuokia, iszsityczioja; jei
gu kita partija ka rengia, tai szi- 
ta ta paty daro. Ir koki vaisiai 
isz to? ar tai nauda lietuvystiai 
isz tokiu vadovu darbu.

Laikas butu susiprastie ir pasi- 
gaiIetie tos vargingos Lietuvos, 
tegul jau per tiek metu žudė ja 
Gudai, Wokiecziai ir Lenkai, tai 
nors mes patys perstokim ja žu- 
dia ir pasigailėkime savo moti
nos, jeigu vadinamės svnais Lie
tuvos. Lietuvis.

Naktines Mokslaines wel 
atdaros.

Pereita panedely tapo atdary
tos naktines mokslaines ketures- 
deszimts penkiose “public cchool 
building’uose”, ir supervisoris J. 
H. Brayton tikisi, jog szia žiema 
bus didesnis skaitlius mokintiniu 
negu pereita žiema, kada 18.000 
žmogystų naudojosi isz paaukau
tos progos. *

Žmogystos, labjausei užimtos 
taja proga, yra svetimžemiai gy
ventojai, Kurie geidžia iszsila- 
vintie angliszkoje kalboje. Di
desne puse mokintoju, kurie. tar
navo tose naktinebe mokslainese 
pereita meta, tapo priimti ir 
skaitlius nekiek padidintas. * 

Taigi dabar paklauskime, 
kas daugiau naudojasi isz tos pa
aukautos per amerikonus progos 
dėl iszsilaAvinimo angelskoje kal
boje.? Žinoma daugiau tie, kurie 
isz seno krajaus atvažiavo gud
resni ir daugiau apszviesti, kaip 
Žydai, AVokecziai, Czekai ir kiti. 
Lietu vnikai teipgi turi jau Chica
goje penkias mokslainias, bet jie 
nelab to atboja, nes ne supranta 
naudos, kokia gali apturetie, nors 
bisky prasimokinia angliszkai. 
Lietuviams menka priežastis daro 
kliutias — tai jiems reikia darba 
dirbtie, isz darbo perėjus nebega
li suspetie arba yrapavargia, tar-.
tum, kad jiems mokslaineje duos' 641 S. Canal str.

------ o—
Kokis Ignotas Jankus, nesenei 

pribuvias isz LietuAvos in Curtis 
Buy, insiprasze ant burdo pas Izi- 

] dorių Povilaity. Povilaitis pa
stotojo jam darba ir iszlaike ant 
burdo 2 menesius ir 18 dienu. 
Wiena diena, kada visi iszejo in 
darba, Jankus atsijeme pede ir 
iszejo po velniu, neužsimokejas 
nei Anto už bnrda, anei pagraži
ntas kitiems vyrams pinigu, no ku
riu buvo paskolinias. Dėlto pa
sisaugokite, broliai Lietuviai, no 
tokiu valkatų. Jankus paeina 
isz Kauno redybos,parapijos Rad- 
viliszkes, sodžiaus Wiekonio; 34 
metu senas, vidutinio ūgio, juo
di plaukai, biski laszuotas. Kaip 
girdetie, iszvažiaAvo in NeAv Yor- 
ka. Iz. Povilaitis
Curtis Bay, Baltimore,Md.

visi gali pributie ant paskirtos 
valandos; o jeigu nesusirinksite 
ir ne pasakisite kad jus norite mę>- 
kintiesi, tai mokslaines niekad ne 
gausite. j

Chicagiecziai prielankus 
dėl Kubos.

Pereita panedely, vakare, bu
vo susirinkimas seklyczioje “Cen
tral Music Hali” visu, kurie trok
szta liuosybes ir ueprigulmystes 
dėl salns Kuba, kuri senei ko
voja prieszai Ispanus. Svieto 
buAvo teip daug, kad nežiūrint 
in didybia seklyczios, nei puse 
žmonių ne tilpo ir nekautanti 
vaikszcziojo ant uliczios. Kalbė
tojai buAvo priimti per klausito- 
jus su džiaugshiingais plojimais, 
kurie nenustojo po ylgas Avaian- 
das. Kalbėtojai inkAvepe klausi- 
tojams nauja dvasia ir supratima 
kas link reikalu kubiecziu. Jie isz- 
aiszkino ir daAvede, jog Kuba ne 
gali būtie liuosa l>e musu pa- 
gelbos, lyginai teip, kaip Ameri
kos Suvienitos Walstijosme bu
tu buvusios liuosos, be pagel- 
bos Francijos. Jie nurodė, jog 
jeigu mums liuosybe patinka ir 
mylime neprigulmystia, tai turi
me pasirupiutie, idant ir kiti ga
lėtu ta ingytie. Jie nurodė, kac 
kubiecziai yra labjau spaudžiami 
per Ispanus, negu Amerikonai 
buvo per Anglijonus, ir kad toky 
Ispanu randa jie turi numesti no 
savo sprando, kaipo koky junga. 
Buvo atsiunstos isz visur gro- 
matos ir telegramai, iszreiszken- 
ti prielankumą liuosybei Kubos 
V/isi veliju, idant kongressas 
Suvienitu Walstiju, vardan vi“- 
sos žmonijos, duotu pagelba k.u- 
biecziams. Susirinkimas tapo už
baigtas riksmais: “Cuba mušt be 
free”, ,t. y. (Kuba turi būt liuosa).

Pajeszkojimai piktadeju.
Sąnaris Dr-tes “S. Dauk.”, Jo

nas Szedbaras, danesza, kad u tur
niko diena ape 3ad. po pietų, ko
kis Kazimieras Szimaitis, buvias 
sykiu su juom ant bardo pas Juo
zapa Blauža, po nr. 641 S. Ca- 
nal str., Chicagoje, pavogė no 
jo 76 dolierius pinigais ir auk- 
siny laikrodėly 78 dolieriu ver
ta ir pats pranyko be pedsakio. 
Dėlto brolis Szedbaras praszo vi
su Lietuviu danesztie ape ta va
gy, jaigu kur jis pasisuks, arba 
paduotie policijai, o gaus už tai 
gera nagrada.— Laikrodėlio vi
duriai buvo su paraszu “Colum- 
bia”; ant to laikrodėlio buwo isz- 
dirbtos vokiszkos literos — ant 
virszutinio lukszto litera “B”, 
ir ant užpakalines puses ant vi
durinio lukszto literos “J” ir 
“Sz”. — Wagis K. Szimaitis yra 
mažo augumo, juodais plaukais, 
visas juodbruvis ir rauplėtas, 
ženklai ant burnos margi, viena 
ranka no virszaus su baltoms 
pletmoms, (nudeginta no parako 
anglekasyklose); yisai reti ir vie
nas ūsas didesnis. Jis paeina isz 
Kauno red., Sziauliu pavieto,-Ža
garės parapijos. Wieni metai ir 
8 menesei Amerike.

J. Szedbaras
Chieago, III.

geležy daužytie. Kiti wel sako, 
važiuosią in kraju, kad tik pini
gu kiek užsidirbtu, o tuom tarpu, 
nors ir geriausis wyras butu, o 
kaip kalbos ne moka, tai nei pi
nigu ne suverczia perdaug, nors 
pats ne walgytu ir ne gertu, ir 
tokiu budu, besibausdamas greit 
in kraju iszvažiuotie, pasilieka A- 
merike ant ylgo laiko, kol ant ga
lu nueina szunims szieko pjautie.

Girdėjome, kad South Chicago- 
je ir nori padarytie naktynia mok- 
slainia, bet kad patys žmonis ant 
to ne parangus ir ne velija gero 
dėl wiens kito, tai ne žine, kaip 
gali nueitie. Rūpinkitės, broliai, 
kiek galėdami dėl visuomenes la
bo — nes ranka plauja ranka, ir 
wientik per tai abidvi yra baltos. 
Kurie sziadien turite laika, nuei
kite in mokslainia kelis vakarus, 
kol duos ruimą, o kaip duos rui
mą, tai kas norės ir kada norės, 
galės eitie, — nes sziadien gal ne

Preke Pinigu.
—o—

Rublis in Rosija................. 53jc
Marke in Prusus.................24jc
Guldenai in Austrija.........40 jc
Frankos in Francija............. 20c
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netns korteliu, su iutalpa anar- 
kystiszku pažvalgu. Po areszta- 
vojimo Benjamino jmlicija gavo 
paliepimu tas korteles surinktie 
ir panaikintie.

J| Nedelioje, 6 d. Spalio, pu- 
nieko. Komitetas skunde-1 šia u pirma adyna po pietų, saleje 

L. Ažuko Dr-te Sim. Dau
kanto laikys savo prieszmetiny 
mitinga, ant kurio bus renkama 
nauja administracija tos draugys
tes, per tai wisi sanariai privalo 
pributie. Teipogi bus galutiniai ap
svarstyta konstitucija kaslink jos 
permainų ir dadeczku, ir turėsim 
rokunda ape pinigus likusius no 
teatro. Tie broliai, kurie da ne
sugrąžino pinigu už tikietus, 
teiksis ant szio mitingo sunesztie, 
nes yra reikalinga suvestie ro- 
kundas, idant po mitingui butu 
galima padarytie paliudijimu 
knvgu. Nepamirsztame užpraszy- 
tie prie prisirašzymo nauju sąna
riu, pakol da instojimas pigus, 
o nauda tokia kaip ir kitose 
draugystėse, arba da didesne. 
Su guodone,

J. Aleksandraviczius, prez.

In Gvardija D. L. K. Wi- 
tąuto-

Kompanija, kuri sutaisė drabu
žius dėl “Kareiviu 
reikalauja idant ant 
7 dienos Spaliot butu 
nors puse pinigu jai 
žius prigulineziu; o kaip iki pa- 
nedeliui neužmokes, tai paduos 
jos tikritojus in suda. Dėlto pa- 
sirupikit ta^ kompanija aptildy- 
tie, idant neiszsistatytumet ant 
gėdos su visa draugystia.

A. Olszevskis.

Juozu pas Raszinskas,
8910 The Strand st., So. Chieago 
szioms dienoms uždėjo lietuvisz- 
ka saliuna ir ant subatos ir nedė
lios, 5 ir 6 Spaliu rengia baliu a- 
tidarimosaliuno(GrandOpening) 
ant kurio grajys puiki lietuvisz- 
ka muzika, bus szokiai ir kitos 
zabovos. Szirdingai užpraszau vi
sus Lietuvius atsilankytie.

Jos. Raszinskas.

Wietines Žinios.
- Nedelioje yra paskutine die

na lietuviszko fairo. Pribukite 
visi.

— Isz palitikos nutarto baliaus 
bos.... i ___
si kad ant to laiko sales ne gavo.

AVakarines mokslaines atidary
tos. Kas norite iszmoktie angli- 
szkos kalbos, tai pasinaudokite 
dabar isz geros progos.

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

— Drugys, kuris Chicagoje bu
vo pradėjus jodytie žmonis, jau 
apsilpo. Priesz nedelia buwo net 
keliolika pagrabu isz jo prieža
sties, bet szia nedelia atsitiko tik
tai 3.

— Lietuviai, kurie esate uke- 
saisszitos žemes ir mylite liuosy- 
bia, duokite paraszus, dėl liuosy- 
bes Kubos. Skaitikite pereitame 
numeryje, kurie dar ne skaitėte 
ir szitame.

— Republikonai Chicagos pra
deda ko votie prieszai Mayora 
Sviftu. Atranda kad vienas dar- 
binykas kokis SlofterJr užima 
vieta prie miesto darbu, ir ima 
alga, bet niekad ne dirba.

—Ant pardawimo arba ant 
pasamdimo pirmos kliasos saliu
nas su sale. Geriausias biznis dėl 
lietuvio kaip Avisur. Atsiszaukite 
prie locninyko A. B. Cmielev- 
skio.
3244 Laurel st., * Chieago, III.

— Pereita sereda buvo repu- 
blikoniszkos primacijos, ant kuriu 
“genges” airisziu apsiszarvoja, su 
peiliais, revolveriais ir akmenais 
nedaleido geru žmonių prie balsa
vimo. Nevienam galva perskele.

— Studentai NorthAvestern U- 
niversiteto Chicagoje (Evanston) 
uždėjo kliuba, po vardu “Whis- 
kers Club”, prie kurio galės pri- ‘ 
guletie tik Avieni baizduoeziui. 
Kiekvienas pristojentis prie kliu- 
bo turi prisiektie, jog niekad ne 
skus barzdos ir ne laikys usu ant 
virszutines lupos.

— Pereita nedėlios vakaru, lai
ke wakarines dievmaldystes ba- 
žnyczioje Deiczkatalikiu ant ker
tes Clark ir Polk ui. užsnūdo Avie
nas isz susirinkusia žmonių ir pra
dėjo teip garsiai krioksztie, kac 
net zakristijonas turėjo jy areszta- 
votie. Sudže Undervood nu- 
sztriuopavo jy už tai ant $1.

Jonas Rimkus dr Juozas Pelec- 
kis 8755 Escanaba avė. South 
Chieago, szioms dienoms atidarė 
nauja lietuwiszka saliuna ir ant 
subatos ir nedėlios 5 ir 6 Spaliu 
rengia balių atidarimo saliuno 
(Grand Opcning). Grajys lietu* 
viszka muzika, bus szokiai ir ki
tos zabovos, ant ko szirdingai 
užpraszome visus lietuvius at
silankytie su guodone.

J. Rimkus ir J. Peleckis

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czsytai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu Avese- 
Uju ir kitokiu zoboAvu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— No laiko pribuvimo Char
les Movbray, Anglijos anarkys- 
to, i n Chicaga, Chicagos anarkis- 
tai yra nepaprastai ,darbsztus. 
Policijos inspektorius Schaak du
žiuoju, kad susirenge dvi naujos 

| kuopos anarkistu no laiko pribu- 
i vimo Movbray’o. Kalbos yra 
laikomos kas Avakaras ir policija 
nebegali ju sugauditie Kokis 
Alexander Benjamin pane- 
delio vakare ant kampo North 
Paulina ir Augusta ulicziu tapo 
aresztavotas už dalinimu žmo-

Balius! Balius!
Subatoje, 26 Spaliu czekiszko- 

je saleje, po numeriu 32 ir 24 
Emma ir arti Noble ui. “Dr-te 
Didžio Lietuvos Kunigaikszczio 
Gedemino” turės sawo penkta . 
metiny baliu, ant kurio grajys 
puiki lietuwiszka muzika bus 
daugybe jaunimo, szokiai ir kitos 
gražios zabovos. Szirdingai už- 
praszo visus lietuvius ir lietu- 
Avaitias atsilankytie.

Su guodone Komitetas.

Isz Melrose Park, III.
Mes sanariai Dr-tes Sz. Juoza

po negalime praleistie pro ausis 
to, ka matom gero daranti; blo
gas visada randa pas mus papei
kimą. Pirmiause cze turime ap- 
reiksztie savo szirdinga padeka- 
Avonia Dr-tei Simano Daukanto 
Chicagoje, kad ji neužmirszo mus 
broliu, kaipo naujos Dr-tes už- 
praszytie ant sravo teatro, kuris 
atsiprovijo 15 Rugsėjo, su pri- 
siuntimu tikietu dėl musu admi
nistracijos, Tas tai broliai yra pa
girtinas darbas isz jusu puses, ba 
nesigailejot nei savo triušio, nei 
kaszto, kad parodytie svietui, 
o ypacz musu viengencziams 
pasielgimu Maskolių, cze broliai 
yra valiaiszreiksztie ju nedorybias 
Jus broliai kurie prisiraszia 
in Dr-tia to garbingo vyro, Sim. 
Daukanto, storokites ko dau- 
giause parodytie gyvuose pa
veiksluose tokius atsitikimus, 
kad atidarytie akis musu bro
liams, o mes visi rernsim jus kaip 
galėdami. Welidami kodaugiau- 
sei turetie atsakancziu vyru toje 
Dr-tei, 
varde 
po.

PAJIESZKOJIMAL
Asz Antanas Januszkeviczius 

pajieszkau suavo' draugo Franci* 
szkaus Szapalo, paeinanCzio isz 
kaimo Pabaliu, parapijos Prienų, 
gmino Balbieriszkio, pav. Mari
jampolės, gub. Suvolku; jau ke
turi metai kaip Amerikojo; tegul 
atsiszaukia ant adreso szito:

R. Perl ūkas,
68 N. Main st., Pittston, Pa.



ISTORIJA-
Suvienytu Walstiju

■ AMERIKOS.

-------------------——------------------------------------------------  
link rubežiaus terp Michigan ir Ohio. Szitas tapo j 
užbaigta 1837 metuose.

Žmonijos Michigano pagal paskutinio censo, 
priesz 1880 metus, buvvo 1.184.000.

5 Iowa.
Penkta iszSziarvvakariniu VValstijuyra lo vv a. 

Ji buvvo praminta pagal vvarda upes lovva. Ta vval
stija buvvo dalimi žemiu Louizianos, nupirktu no 
Francuzu 1803 m.

Maža francuziszka kolonija tapo uždėta 1788, 
per kanadety vvardu Dubuque, kuris apsisedo toje 
apigardoje ir užsiėmė kasimu szvvino. Bet kaipo 
lovva buvvo “Tolimuose''yVakaruose”, tai ji per vie
lai apturėjo Amer kos emigracija. 1832 m., po pa
baigai Black Havvk Kares, Sziaurineje Illinois ir 
Pietinėje VVisconsin, baisingi laukai buvvo atduoti 
atėjūnams.

Pirmas apsigyvvenimas buvvo 1833 m., apelin- 
keje Burlingtono. No szito laiko, žmonija daugino* 
si toli greieziau, negu kokioje pirmesnėse Terr.

lovva buvvo suorganizavvota, kaipo atskira Ter
ritorija 1838 m.' 1846 m. ji suaugo in gana drūta 
Territorija, kad galėjo pristotie prie Unijos.

lovva’s istorija, laike paskutinio ketvvirtdalio 
szimtmeczio, buvvo vviena isz labjausei gerejeneziu 
vvalstiju. Jos žmonija pirm 1880 m. sieke lig 1,200,- 
000.

(Tasa.)

Progressas Ohio’s iki szio laiko buvvo nepa
prastai staigus. Szimtas ranstiniu stubu Cincinna- 
ties 1796 m. iszaugo in gražu ir žmoriinga miestą. 
OhU'upe, ant kurios 1788 m. plaukinėje, “May- 
flovver”, netiktas laivvas pirmu baltu pionierių, da
bar ant jos vvažineja szimtai garlaivviu ir jos krautai 
yri apstatyti gražiais ir žiedineziais miestais ir 
kaimais. Žmonijos Ohio’s, pagal skaitliu 1870 me
tu buvvo suvvirsz 2.662.000.

2 Indiana.
Antra ^Valstija, iszkirsta isz Sziaurvvakarines 

Territorijos, buvvo Indiana, pridėta prie Unijos 
1816 m.

Indiana isz pradžių buvvo dalis Sziaurvvakari- 
nes Territorijos 1800 m. Kongressas padare isz vva- 
karines dalies atskira Territorija, praminta “Terri
torija Indianos”. Szita Territorija isz pradžių apėmė 
vvisa sziaur vvakarinia Territorija, atmetus Ohio.

William H. Harrison, kurs potam buvvo Prezi
dentu Suvvienytu Walstiju, buvvo paskirtas pirmu 
gubernatorium. Harrison pirmiau buvvo buvvias Se
kretorium Sziaurvvakarines Territorijos.

Kada Indiana buvvo padaryta in atskira Terri
torija, ji turėjo jau dikeziai žmonijos.

Gyvventojai lig anksti turėjo daug klapatu su 
Indi jonais. Garsus Tecumseh buvvo vvirszinyku 
Shavvnees’u. Jis ir jo brolis ‘The Prophet”, prikalbeio 
raudonuodžius surisztie in vvienybia delsu stapdimo 
pietitimosi baltųjų toje dalyje.

Keletas susirėmimu atsitaike, kuriuose Indijo- 
nai buvvo pergalėtojais. Bet 1811 m, Gubernato
rius Harrison sumusze nuožmunus karsztoje kovvoje 
prie uosto upes Tippecauoe, Indianoje, 7 d. Lap- 
kriezio.

1816 m, Indiana buvvo pridėta, kaipo Walsti- 
ja, prie unijos. Jos konstitucija buvvo surengta su 
dideliu rupestingumu ir protingumu. Tolesnis jos 
augimas buvvo staigus ir jos žmonijos pastarame 
laike buvvo 1.673.000 su vvirszum.

3. Illinois.
Treczia Walstija, iszkirsta isz Sziaurvvakarines 

Territorijos, buvvo Illinois, pridėta prie Unijos 
1818 m. Ji turi savvo vvarda no vvienos isz Wakari- 
niu Indijonu atskalos.

Apigarda, kuri potam stojo Illiuois’u, buvvo 
pirma atlankita per Jėzuitą isztirejy La Šalie 1680 
metuose. Pirmas apsigyvvenimas buvvo padarytas 
per Francuziszkus prekejus ir komisionierius Kas- 
k/skiaje, 1682 m.

Illinois buvvo isz pradžių dalia Sziaurvvakari- 
nes Territorijos. Kada Indiana Territorija buvvo pa
daryta, Illinois buvvo dalis anos Territorijos. 1809 

-m, Illinois tapo suorganizavvota. kaipo atskirai 
Territorija, iszkirsta isz Indianos Territorijos.

1818 metuose Illinois’e ženklivvai padaugėjo! 
žmonija, teip kad galėjo būtie prijungta prie Uni
jos, kaipo Walstija.

Ape Galena, Illinois turėjo daug szvvino, kuris 
buvvo žinoma ir kasamas liginai ir laikuose 
Francuzu. Ape 1826 m. kasimas ir tirpinimas szvvi
no prasidėjo ant dideles szakos. Pramone atkreipė 
•ant savvias atyda ir stebėtinas daugėjimas žmonijos 
apsireiszke,

Illinois gavvo didelia dalia no užpludimo emi
grantu vv'akaru linkon. Turtingos ukiszkos žemes 
buvvo labai pritinkanezios prie atejunu.

Illinois parode savvo progresivviszka dvvasia 
paimdama vvadovvystia budavojime geležinkeliu. 
Pirmas geležinkelis toje Walsteje, no ežero Michi- 
gan iki Mississippi, buvvo Chicago ir Rock Island, 
atidarytas 1854 m. Pabudavvojimas Illinois Central 
geležinkelio padare neapsakoma geradejystia dėl 
apgyvvendinimo ir apdirbimo tos didžios vvalstes.

Miestas Chicago yra pavveikslu magiszko augi
mo Wakaruose. 1831 metuose jis buvvo neženkly- 
wa' prekybinia stotis terp Indijoniszku budu. Chi 
c|igo yra didžiausis portas javvu ant svvieto ir 1880 
metuose turėjo ape czvverti milijonu žmenijos.

Illinois turi gera sistema mokslo. Pagal jos 
• žmonija yra apszvviecziama, pramonikaujenty’ ir 

darbszti. Žmonisjas lllinoise lig 1880 metu buvvo 
2.539.000 '

Ketvvirta Walstija iszkirsta isz Sziaurvvakari 
nes Territorijos yra M i c h i g a n, pridėta prie Unijas 
1837 m. Ji gavvo savvo vvarda no didelio ežero.

Michigan Territorija, 1805 metuose, buvvo isz- 
kir<ta isz Indianos Territorijos, kuri 1800 metuose 
buvvo iszkirsta isz Sziaurvvakarines Territorijos. 
Pirmas tos Territorijos gubernatorius buvvo \Vil 
liam liuli.

Michigan iszbuvvo territorija per trisdeszimt 
du metu, t. y. lig 1837 m. kada žmonijos padaugė
jo tiek, jog galėjo pristotie prie Unijos, kaipo 
Mastija.

Laike Kares 1812 metuose su Anglija, artu- 
-mas Michigan’o prie Kanados, buvvo priežasezia 

užejimo Britiecziu. Tai buvvo matyt (žiūrėk.... 
pusi;, kad Britiecziai atėjo dėl užpuolimo Detroite.

Rugpjūtyje 1812 metu. Gubernatorius Hull 
nepavvelijo savvo kariumenei szaudytie, bet prieszai 
ju norams, prisakė iszkabintie balta vvelavva ir pasi
raivė. Hull padawe savvo vvisa armija ir Territori
ja Michigan Britiecziams.

Pergale Porry’o ant ežero Erie ir Harrison’o 
ant Kanados pakraszcziu, 1813 metuose pagražino 
Michigan Territorija Amerikonams.

.1818 m. didele immigracija užėmė vvieta Michigan’e, 
po pardavvimui dideliu gabalu wisuomeniszkos žemes.

1837 m. Michigan pristojo prie Unijos, kaipo 
M alstija. Ji kelis metus atgal turėjo atsakantys 
skaitliu žmonijos dėl inejimo in Unija, bet, Kongre
sas ne norėjo priimtie jos dėl nekuriu klapatu kas-

6 VVisconsin.
Szeszta Walstija, iszkirsta isz Sziarvvakarines 

Terri tori jos buvvo W i s c o n s i n, pridėta prie Uni
jos 1848 m. Ji tapo praminto vvardu upes to paties 
vvardo.

Wisconsinvbuwo užeita per anksty vvus Franču- 
ziszkus miszsionierius, prekikus ir gauditojus pauk- 
szcziu ir žvveriu. ape du szimtu metu atgal. Pirmas 
tikras apsigy vvenimas buvvo Prairie Du Chien, tai 
yra laukuose szunu, teip pramintuose pagal vvigna 
familija Fox Indijonu (lapiniu), kurie pirmiau ten 
gyvveno.

Immigracija Wisconsin’o atsižimejo tik ape 
1833 m. 1836 ji buvvo suorganizavvota in atskira 
Territorija. 1848 m. "VVisconsin turėjo gana žmo
nijos dėl inejimo Unijos, kaipo vvalstija. Pirm 1880 
m. žmonijos turėjo 1,055,000 su vvirszum, kaip bu
vvo matyt isz paskutinio censo.

7 Minnesota.
Septinta isz Sziaurvvakariniu Walstiju yra 

Minnesota, prijungta 1858 m. Ji tapo pramin
ta vvardu upes to paties vvardo, kas ženklina “-apsi 
niaukias wanduo”«

Szita vvalstija ne buvvo iszkirsta isz Sziaurvva- < 
karines Territorijos. Ta Territorija plėtėsi tik lig i 
Mississippi, o Minnesota yra in vvakarus no Missis- 1 
sippi. Žeme Minnesotos buvvo dalis* placzios a pigai - . 
dos Louisianos, kuri stojosi dalimi 8uw. VValstiju, 
per pirkimą no Francuzu 1803 m.

Apigarda Minnesotos buvvo isztirta per auk- 1 
stywus Jėzuitus misionerius, ape duszimtumetu at- I 
gal. 1681 m., kunigas Henepin bendras La Salle’o, i 
nuplaukė žemiu upia Illinois iki Mississippi ir po 
tam leidosi auksztyn tos upes. Gal būtie jis buvvo 
pirmas baltas žmogus, kuris atlankė szita kraszta, i 

| žinoma dabar kaipo vvalstija Minnesota. (
Netrukus kaiĮi Suvv. VValstijos aplaike apigar- ( 

da in VVakarus no Mississippi no Francuzu 1803 m., 
lieutenant Pike buvvo iszsiunstas dėl isztyrimo kas 
jau buvvo pradėta per kun. 4V aters. 1805 m. jis da- 
sieke teip toli, kaip Sandy ir Leech ežerai yra.

Pirma baltųjų kolonija buvvo padaryta 1812 m. , 
Tai buvvo insteigta per partija, pribuvvusia isz Red 
River kraszto, po Briliecziu pavvaldysta. 1838 m. 
buvvo du ar tris ranstiniai namelei, kur dabar yra 
turtinga sostapyle St. Paul.

1849 m. Minnesota buvvo suorganizuota in Ter- 
ritoriszka randa. Tuom laiku apigarda buvvo labjau 
laukine, po kuria Dakotai ir Sioux’ai braidė 1851 
m. jie vvisas savvo žemias in Wakarus no Mississip
pi, teip toli, kaip yra Sioux upe, atdavve Suvv. Wal- 
stijoms.

No szito laiko žmonija teip staigu dauginosi, 
kad 1858 m., Minnesota inejo in Unija kaipo Wal- 
stija.

Wasara 1862 m., Minnesota pajautė baisumus 
Indijoniszkos skerdynes. Daugelis isz gyvventoju 
kitur atliko kovvas pauaszias naminei karei. Siox’ai 
užpuolė ant gyvventoju, ir iszmusze ju daugiau ne 
septinis szimtus. Kariuinene tapo iszsiunsta po gene
rolu Sibley dėl nuvvarimo nuožmunu in Dakota. Di- 

. delis skaitlius ju tapo pakarti ir ju vvirszinikas,vvar
du LittleCrovv (vvarnelis), liko užmusztas.

Gerėjimas Minnesotas kassyk didinasi. Jos 
žmonijos pagal paskutiny censa (pirm 1880 m.) bu- 

; vvo suvvirszum 435,000.

8 Kansas.
Asztunta isz Sziaurvvakariniu VValstiju, pridė

tu prie Unijos buvvo K ans a s prijungta 1861 m.
Kansas buvvo originaliszka, dalis anos dideles 

Territorijos in VVakarus no Mississippi, kuri po vvar
du Louisianos, liko atpirkta per Suvv. ^Valstijas no 
Francuzu 1803 m-

Kansas pirmas atsižimejo savvo svvarbumu 1854 
m., kada senatorius Douglas padavve in kongresą 
savvo garsu “Kansas-Nebraska Bill”. Tai buwo bil- 
las dėl suorganizavvojimo Kansas ir Nebraskos. Tas 
billas reiszke, jog klausimas, ar tos Territorijos bus 
liuosos ar pavvergtos; turi būtie iszrisztas per pa
ežius gyvventojus. Tas billas paliko instatu.

Dabar užsidegė ginezai terp partijos isz Pietų 
už vverguvvia ir antros partijos isz Sziaures priešin
gos vverguvvei. Priežastis tu gyneziu buvvo kolioni- 
zavvojimas Kansuso. Didelis skaitlius “Liuosu Ze- 
miniku” suvvirto in Kansas isz Rytu ir Sziaurvvaka- 
ru. “Emigrantu paszelpos draugyste” tapo insteig
ta dėl apgyvvendinimo Kansaso su liuosais gyvven- 
tojais.

(Toliaus bus.)

Žinios vvisokios.
t Minersville, Pa. vvaidai isz 

szalies antikataliku nenustoja. Jie 
stengėsi sugriautie jauna parapi
ja ir lietuvviszka kliuba; bet tas 
jiems nenusiseks. J. R.

t Isz Pensylvanijos raszo, kad 
tenai Lietuvviai yra teip labai pri- 
pratia prie ruskos raszlawos,*kad 
net in namus kitaip gromatu ne 
raszo kaip tik ruskai. Ar tai ne
geda tokiems neiszmaneliams, jau 
negana kad tasai tironas angia 
vvisus Lietu wius teip kaip žalczius, 
vvienok jie no jo nenori atsiskirtie.

•

t Grand Rapids, Mlch. žmones 
giriasi kad darbai tenai eina labai 
gerai. Sako nei wiena žmogų ne
galėtum rastie be darbo.

t Minersville, Pa. anglekasy- 
klos dirba pilnas dienas po 9 a- 
dynaa kasdien, tiktai nelabai ge
rai kad kompanijos numusze po 
5ta proc., no mokesties. Kitose 
kasyklose pritruko wandens ir

t Raszo, kad in Bridgeport pri- 
buvvo wiena turtinga Lietuvvaite 
ir szioms dienoms isztekejo už 
wyro; sako, kad netrukus turės 
ir balių isz dalies jaunosios.

t Minersville, Pa. “Lietuvvisz- 
kas Katalikiszkas Independent 
Kliubas” uždėjo sawa locna bibli- 
joteka, kurioje užlaikys knygas ir 
vvisokius laikraszczius, idant va
karais, turėdami žmones laiko, 
turėtu ka pasiskaitytie. Skaitimas 
cnygu ir laikraszcziu biblijoteko- 
e bus už dyka.

t Sekretorius Illinois vvalstijos 
danesza, kad per tris menesius.no 
inejimo in šyla naujo istato, su
rinko vvisokiu mokescziu $24,322. 
Jž paty laika 1894 metu buvvo 
tik surinkta $11.4384 ir už ta pa
ty laika 1893 m. buvvo surinkta 
1111.522. Isz to matyt, jog naujas 
instatas pataisė vvalstijos yžda.

t Minersville, Pa. Szioms die
noms uždėjo Simanas Mikalavvi- 
czius pirma lietuvviszka mesiny- 
czia (buczernia) ant Railroad ui. 
Wyrai ir moterys vvisi pas savvo 
žnio^ii.

t Danesza isz Bridgeport, 
Conn., kad tenai darbai eina ge
rai. Dirba po 6 dienas ant nedėlios, 
o kiti dirba ir naktimis.

- t Danesza isz Scranton, Pa. 
cad tenai vvisos anglekasyklos 
pradėjo dirbtie labai gerai, dirba 
casdien po 9 adynas. Teipogi’"ir 
geležiniai fabrikai pradėjo eitie. 
Žmones dideliai isz to linksmi.

t Wiens Lietuvvys raszydamas 
ape tuos Lietuvvius, kurie ri-zasi 
in lenkiszkas draugystias sako: 
“Dekavvokime Dievvui, kad įlie
tam nevvercziausi Lietuvviai atsi
skiria no mus ir riszasi prie Len
tų, tai reiszkia ta paty, kaip kad 
tukaliai atsiskirtu no kvviecziu, 
palikdami kvviecziams gryna dir- 
vva dėl geresnio j u tarpimo. Geras 
Jetuvvys niekados nepaniekys 

' Jietuvvystes ir nesiskirs no jos, 
skiriasi tiktai netikėliai, kurie mu
mis vvisame kame kenkia. Už tai 
turime pasakytie acziui Dievvui, 
tad nors karta no tokiu iszgamu 
galesiipe nusikratytie”.

t Nežine kas pasidarė su prūsi
niais lietuwiszkais laikraszcziais, 
kad jie, ko tolyn, tai vvis pradeda 
retyn atsilankytie. Szioms die
noms gavvome “Varpa” ir “Uki- 
nyka” tiktai no pradžios Liepos 
menesio ir tai ne isz redakcijos, 
bet no p. Noveskio. Baczkauski- 
ne “Saule” jau prasergsti žmonis, 
kad niekas už juos pinigu nesiu
stu, iszvvadidama staeziai iszcia- 
vvystias tu laikraszcziu apgavi
kais ir tt. Na kasžin argi, tai bu
tu teisybe, kad tie laikraszcziai 
jau mislytu mirtie?

Bediewyste — ar Kvaily
ste.

Tūlas korespond. “Vienybes” 
patalpino inžengtineme straip
snyje minėto laikraszczio num. 
37, labai akyvva žinia, katro tik
ra misly, teisybe, labai sunku 
suprastie ar autorius, bedievvys- 
tia ar kvvailystia serga? tiktai 
tasinstabusdalykas delko organas 
“Susivvienyjimo” panaszias zaunas 
talpina? Kas link sebrystes ’Lie- 
tuvviu su Lenkais,kada turėjo wai- 
dus su jais, tai ta autoriui kiek
vienas pripažys, ale ant nelaimes 
garsus raszytojas perdaug 
iszpludo ir iszejo in laukus link 
dabartinio padėjimo lietuvviszku 
parapijų. Korespondentas teip sau 
masto: “nesitikėdami no kunigu 
jokiu apgavvyscziu, jie eme mieliai 
įvaldymu vvisu parapijos pinigu be 
jokios priežiūrosiszsavvo puses.... 
ir baigia teip, o tuom tarpu] tie 

. pinigai ne ant parapijos reikalu 
ėjo, bet ant pirkinėjimo muruĮir 
krovvimo kraieziu dėl kunigu ga- 
spadiniu”. Na tiktai jau wyras ir 
nuszuekejo! Nesitikėdami no ku
nigu apgavviscziu,mažu misliji, jog 
in tavvo teisybių žmones daugiau 
intikes, nes czionai aiszkiai pa
rodo, jog tau nei kunigo nei ba
žnyczios nereikia, kada gi vviska 
po kojų paminei.

Jeigu kunigui neintikesi, kat
ras yra pilnu gaspadorium reika
lu parapijos ir szeporium SS. Sa
kramentu, jeigu kunigui, katras 
yrra nuodėmklausiu, katram ’ di
džiausius sekretus szirdies Jpeni- 
tentas iszreiszk, kokiu geriausem 
savvo draugui nesakytu, jeigu 
sakau, kunigui neinsitikesi, katras 
tarpinyku terp Dievvo ir žmonių, 
ypacz laike misziu szvventu, tai 
kamgi daugiaus insitikesi? Ogi 
lengvvas atsakymas tamista pasa
kysi: pirmas bilekoks lietuvvisz- 
kas saloninkas, geresnis negu ku- 
nigas, tiktai jam atiduotie iždą 
(kasa) parapijos, tai jis geriausiai 
reikalus parapijos užlaikis (įves). 
Oj.XlX amžiau! to tiktai ir be- 
reikejo sulauktie? Paskui sako: i 
“tuom tarpu tie pinigai ne ant pa- ' 
rapijos reikalu eina bet ant kro
vvimo kraieziu dėl kunigu gaspa- 
diniu”; na ir wel tropijo boba in 
tvvora, nežinia tiktai isz kokiu 
szaltiniu autorius tas žinias se- 1 
me, kibą isz “Jutrzenkos,” arba 
“Taradaikos,” katriems nestokuo- 
ta panasziu brudu, ale kiek tiktai 
ant laimes girdetie ape lietu- 
vviszkus kunigus, tai rodos da 
tokiu nėra, kokiu Dievve ir ne
duok, man darosi czionai yra tik
tai Tamistos asabiszka neapikan- 
ta, tokios koliumnijos ant kunigi- 
os draipstytie, katrie jau ir be 

to daug turi nukentetie no pana
sziu pseudofilozofu. Ej wyre, vvy- 
re, užsidek geriaus akulorius, 
mažu geriaus juoda no balto at- 
skyrsi.

Toliaus kalba “patys esme’kal- 
ti, jog terp musu galėjo rastis pe
nėti bedievviai” Na! teip toli da 
ir Nauja Gadinę su savvo bendrais 
nenubrido. Ant szito kvvailaus 
užpuolimo trumpas ^atsakymas: 
cožnas žino, pats kokia liga ser
ga, tai ir kitiems nori inkaltie ir 
teip, paleistuvvis mislina, jog vvi- 
si paleistuwiais yra, girtuoklis 
jog vvisi girtuokliais, o bedievvis, 
jog vvisi bedievviais etc.

Paskutinėm e straipsnyje garbus 
autorius iszliejo kibą vvisa šoka 
isz savvo kvvailos smegenines, sa
kydamas: “juk jeigu parapijos pa- 
czios butu vvaldžiusios szvventi- 
niezios iždu, tai..... ,” o besmegia-
ni! jeigu jau tiek šoko savvo dur
noje galvvoje teturi, tai vveli- 
cziau geriaus raszytie,*kiek kas
dien mainose vvežimu anglių isz- 
vvež, negu in bažnytinius reikalus 
maiszitis, ape katruos matytie 
jokios nuomones neturi; ar neži
nai jog staeziai laužai instatus 
bažnyczios (jus canonicuin), katrų 
drueziausios vvieszpatystes — nie
kados neužkabino. Conc. Balt. 
III. teip sako: “caput IV. 285. 

Jeigu nori kad tau biznis Constanter autem Eeclesia docuit 
“Lietuvo- nullum esse laicis et ipsis suis 

in rebus

Ecclesiae gerendis(twirtai bažny- 
czia mokina, jog svvietiszki norint 
patys sąnariai bažnyežios (para
pijos) neturi jokios provvos (pa 
wogos) redime reikalu bažny- 
czios...., o ta artikulą teip bai
gia: “quascumque contra cano- 
num sanetiones et Episcopi statu
tą ab eis peracta fuerit quamais in 
foro saeculari rata firmaque ha- 
beantur, coram Deo et Ecclesia 
invalida haberi et nulla; seipsos 
vero, si bona et jura Ecclesiae 
usurparint ineurrisse poenas ab 
eadem statutas”.(Kasnorintpriesz 
instatus kanauniko arba vviskupo 
prieszingai daryta, norint sal
džia svviet/lzkn už gera pripažint, 
priesz Diewa ir bažnyczia jokios 
vvertes neturi, vvirszmineti jeigu 
provvas bažnyczios prisavvintu, m- 
puola i n koras no bažnyczios pa- 
skyrtas), sapientibus eat. Man 
ding, dėl iszmintingo proto <pna 
aiszkus argumentas, jog katras 
da turi bent kibirksztelia tikėji
mo ir meiles Dietvo,ne drys nieka
dos laužitie instatu bažnyczios 
ir nepaklausia tokiu neiszmintin- 
gu pliovvoniu, kokioms augsztmi- 
netas autorius pasirodė. Atmin
kite brangus Lietuvviai, jog baž
nyczia szvv. nėra kokiu tenai isz- 
radimu žmonių, ale paeina no 
paties Dievvo, Katras yra wy- 
riausia galvva jos, nei jokiu te
atru, in ka “Vienybes” korespon- 
dantas norėjo pavverstie, taritum 
tiktai esanti dėl bizinio, £eip 
nuszneketie gal tiktai ameriko- 
niszkas jenkis. Jeigu kada, jog 
vvietinis kunigas daro skriauda 
dėl parapijos, arba neturite jam 
isitikėjimo, tai geriaus legaliszku 
keliu szaukites — prie vvyriausy- 
bes bažnyczios (vviskupo), o tada 
bus vvisados tvvarka, meile ir 
vvienybe,o podraug ir tautos dru- 
tybe. Giltine.

Pasarga diel jaunu mer- 
gajcziu!

W ienas jaunas vvaj kinas, vvar- 
du Antanas Petrokas, apsigivve- 
nis kelerius metus Chicago dyr- 
ba Alton Co: pri plovvima karun, 
prisipajnioi isaj privvienos nier- 
gajtis, par du metu ją vile žadin
damas imti už moteri, pors nede- 
lui atgal, atsivvilka tas vvalkata 
užbinge wisa rokunda padawe 
usakus, ir liepi jaj susipirkti dre- 
ses. ir vvisokius dalikus ant vvese- 
les. Nedieloj prejus atsivvilka isaj 
seredoj ir prižadiei stoti ant po
teriu prei sereda ketvvergas ir 
petnicze, musu jauniki kaip nier 
tajp nier, Mergajti nebsulaukda- 
ma jo pribuwime nusiunti pasla 
dasižinoti kan isaj nor. dariti, 
isaj dawe atsakima nezadiejau za- 
nitis ir nežanisus. Mergajti mati- 
dama kad ant cziderstvvas palikt 
ir paskutinius centus i nerejkalin- 
gus dajktus isžpirka, pastanavvii 
su ju pabenkti trumpa rokunda; 
pasumdi kerdžių kuris kaipo bu
lių isz ganiklos parvvare pri šita, 
būdamas pririszc pradei baubti it 
bulius praszidamas mergajtis kad 
in isžlejstu isz to geležini stalda, 
prisika jai sakidamas kaip buvvau 
prizadieis taip tan ir iszpildisu 
ir nedelioj stosma pri krotu, žino
ma kad mergelis gajlos szirdelis 
ant to ir pristoi taj buvvo 27 Sep- 
timbra 
parsivvedi ing savva namus ir vvis- 
kan susidavvadii kas reikalingas 
ant vveselis tada Mergajti papra- 
gzi jo pinigu, isai pasakė kad su- 
savvim neturįs ir bepanideli isž 
bankos gaut negal, taj tada isaj 
praszi szvvogeri, kad isaj vviskon 
najgeriusei ir paujkiausej isž ta j - 
situ, vvo panidielej už tus kasztus 
bus isžmokieta. Szvvogeris ant to 
pristoi, ir vviskan prispasabii ir 
buvvo surokuta subatos vvakare 
ejti ant egzemina ir iszimti lajsni 
laukam palaukam atei asztunta 
adina irdvvilekta niera musu jau
nikis, ant ritojaus mas dažinojom 
kad i subata iszauszant buvva ži- 
du nognoi naktis ba isaj givveua 
tarp židu jam basivvazioint pasi- 
painioi vvelniuj pokoju mislii 
kad zidas, usieda ir nujoi in ba
las. Zidaj praleidin nognoi nakti, 
pripažins kad nie vviena niera 
prapulusi isz anun, tai ani rengias 
iszkelti dideli balių. Būt geriau 

. kad anun vvelnias pirm trijų metu 
būt pagavvis, taj būt nie vviena 
neprigavvis mergei ej szlovvi nu
mažina vvo jis szvvogeriu pinin
gus apmazina nekun » daugiau 
kaip par 50 dor: Ur. W.

P. R. Padavėjas pra.ze. rankraszciio ne- 
perdirbtie: už tai paduodame žodis in žody, li
tera in litera.

gerai eitu, apsignrsik 
je”. membris, auctoritatem

j

menesius.no
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Isz Elizabeth Port, N. J.
Rodžias jau akaitiiojai “Lietu

vos” nekarta girdėjo ape Eliza- 
beth’o lietuviszka parapija. Tai
gi taikėsi ir man neperseniai te
nai atsilankytie. Kad nuėjau in 
lietuviszka-*— Dieve mielai, kas 
per linksmybe kada užgiedojo 
“Pulkim ant keliu....” Asz,kaip 
jau seniai buvias lietuviszkoje 
bažnyczioje, sakau net graudu pa
sidarė, — rodos kad per ta pora 
valandų prabuvau savo tėvynė
je Lietuvoje. Norint bažnytėlė 
yra maža “szopele”, vienok jau 
ne geda ineitie, vidurys gražiai 
papuosztas, gražiai gieda, kuni
gas pasakė puiku lietuviszka pa
moksta, sakau net linksma žmo
gui darosi. O girdėjau no nekuriu 
kad jau skiepas yra varomas ir 
neužilgio statys didelia gera ba- 
žnyczia.

Matote broliai ka tai padaro 
vienybe, kas tai galėjo tikėtis, 
kad Elizabethe, tokeme mažam 
miestelyje, stosis kada lietuvisz
ka bažnyczia; sakau pasižiurėjus 
ant didesniu miestu, kaipo ant 
Nev Yorko, Brooklyno, Jersey 
City, kuriuose deszimts sykiu y- 
ra daugiau Lietuviu, negu Eliza- 
bethe, tai net geda, kad tas toks 
mažytis miestelis sziuos didžiuo- 
sius aplenkė.

Beje girdėjau kad Brooklyno 
Lietuviai ketina imtis asztriai uz 
darbo prie pradėjimo statimo ba- 
žnyczios.

Beto ir da Elizabetiszkiai ren
gia atgrajitie lietuviszka teatra 
“Pjovyiie Kražiuose”. Taigi ma
tot ka ta vienybe ir sutaiką žmo
nių <rali viską. Keleivis.

Užmokėjo už “Lietuva“.
2.00 
l.oo 
l.oo 
2.oo

K. Urbaitis Pittsburgh 
Ch. Wilkas Marengo III. 
Ig. Daczola St. Charles 
Fr. Aczis “
Ch.Tadaravicziūs Shamokin. 2.00 
J. Lasaviczius Mahanoy C. 
Ad. Brusokas Minersville 
T. Globbis Chicago 
J. Peczulis “
N. Urbonas “
J. Krivickas “
A. Gumauskas Shenandoah 
Sol. Baguszis. 
J. Walutis 
M. Katauskis 
M. Jakavonia
J. Raszinski
K. AVaszeikis
St. Jurgutis 
W, Kreivėnas Tuluca 
A. Kleveczka Seatonville 
J. Krivickas Wilmington 
J. Anush Watertovn 
A. Linauskas Hazem Ark. 
Fr. U Urmonas “ “
M. Zoba S. Boston 
Kn. J. A. Gricius “ 
J. Mineikis “ 
S.A.Bekarai tis Grand Rap 
P. Leliaszius Edvardsdalle 
S. Katilius La Plume 
A. Macziulaitis Shenandoah 
A. Szeskeviczius Brooklyn 
M. Stanislovaitis Chicago
P. Abraitia Brooklyn, N. Y. agentas musu lalk- 

raszczio sukolektavojo ir prisiuntė 
prenumerata no sekaneziu 

skaitytoju.
J. Katilius Brooklyn
J. Jokūbaitis “ 
A. Radzeviczius “ . 
M. Lukoszeviczius “
K. Czuprinskas Nev York 
J. Maczis Elizabeth Port

P. Bieliauskss Mt-CarmeT, Pa.

Lavrence
Chicopee
Pittston

S. Chicago

2.00 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2;oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.00 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1.25 
2.00 
2.00 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2,oo 
3.00 
l.oo

užganedytas ir jeigu kada ma 
prireiks ko, niekur nepirksiu kaip 
tik pas.juos, nes* tai yra lietu
viai ir apseina su žmogum ko- 
gražiausiai. Pirkau daug auksuo
tu daiktu no ju, kuriei isz rodo 
kaip nauji, o no ‘ kitu buvau 
pirkias per auksa tai tie jau isz- 
siszere. Per tai broliai visi pas 
savus, o nesigraudysime.

Su guodone Ig. Matiliunas. C?
569 S. Jefferson st. Chicago III.

Puikiausias Salunas
.visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
Viskas yra czysta, ge rytu a i alioki pirmos Ma

nos, o žmones isz duszios prtetehnzki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandėlė iatKo 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAUSIS L1ETUWISZKAS

SAPNINYKAS

šuo
Geriausia laikro- 

dclis ir lenciūgėlis 
prie darbo.

Prisiusk szy ap- 
garsinima ir sawo 
adresa, o prisiusi
me laikrudely aut 
jusu expre8&u. Jei 
tinka, užmokėsi 
$3.40. ne dau
giau ir ne mažiau. 
Gvrarnntawojame 

kad teisingai laika 
rodo, jeigu ne, su
grąžysime wisuspi 
nigus.

Ar gawai musu 
katuli oga la i k rode- 
liu. leuciugeliu,

harmonijų, skripku ir wisokiu kitu dai
ktu? jeigu ne. ntraszyk, o bus prisiųstas. 

Adresawoklt teip: .
KELPSCH, NOREIKO & CO., 

105 Brown St.. CHICAGO. ILL.

Didele Lietuwiszka : :::
KRIAUCZWieTe

Juozo Grigaliaus,
720 N. Ashland av., Chicago, III.

Darbai eina icztioal, witada dirba in 20 
•iuweju. Geras lietuwy», wyraa ar mergi
na kriaueziua. atkeliawiaa in Chicago, wi 
aada paa mane galidarba gaotie.

J. Grigalius.

Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 
swetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
S U 310 A I 8 Z K I U A B R O Z E L I U. v 

Geriausei iszguldo visokius sapnus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali Teipogi aprašo planietas ir paslaptis, kokias se

novės žmones vartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 75c.

*• apdaryto .. SLOO.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,

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

____ __________________ _ .genias muso 
taikrsszczio, sukalektavojo ir prisiante prenu
merata no sek'ancziu skaitytoju:
A. Geležunas 
M, Grigoreviczius 
J. Kižis 
Kn. J. Žilinskas
J. Služalis 
Wm/ McNelis 
P. Liutktwiczius
K. Kupceviczius 
M. Paszkauskas

M. Kupczinakas isz Shenandoah agentas musu 
laikraszczio sukolektavojo ir prisiuntė prenu
merata no sekaneziu skatytoju:
D. Miknis 
W. Orinas
P. Paskeviczius 
Andr. Maczys

A. P. Aleksas Wilkes 
agentas musu laikraszczio sukolektawo- 
jo ir prisiuntė prenumerata no sekan
eziu skaitytoju: 
A. Berneckis 
J. Rinkeviczius 
A. Mockaitis 
Kn. M. Szedvydis 
W. Baitruszis

tr Draugelis, Minersville Pa. agen
tas musu laikraszczio sukolek- 

tawojo irprisiunte prenume 
rata no sekaneziu akai- t 

tytoju:
Wasiliauskas 

M. Naikelis 
J. Ramanauskas 
J. Wasilius.
W. Kriaucziunas

2.oo 
2.00 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1.50 
2do 
2.oo

Barre,

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

Pa.

1.00
3.oo
2.oo
2.oo
l.oo

Isz Scranton, Pa.
Kaipo.buvau daneszias 29 nr. 

“Lietuvos” ape nedora pasielgi
mu musu bažnytinio komiteto, 
kurie nakties laike užpuolė ant 
bažiivtzios, norėdami ja užpecze- 
lylie ir už tai tapo aresztavotais 
ir pastatytais po $500 kaucijos 
kožnas, taigi kada stojo i n suda, 
tai pasakė, kad jie jokio wysku-

• po ne pripažysta, nes vyskupai 
esą pleszikais žmonių turtu.. 
Wienok ant rytojaus vėla jie nu
ėjo prie vyskupo su savo pra- 
szimais; ale jau vyskupas nein- 
siledo in widp—liepe nuvarytie 
szalin no savo namu.

Parapijonas.

Ape Bostoną.
Ape Bostono lietuviszka para

pija negalima iszmanytie kaip 
tikrai yra. VViena puse parapijos 
kaltina kunigą, antra puse kalti
na parapijonus ir sako, kad tie, 
kurie raszo priesz kunigą, yra vi
si isz partijos Szliupo; teipogi ap
turėjom ir no paties kunigo laisz-
ka,kuris teip pat raszo ir iszreisz-_ 
kia mumis didžiausy papeikima, 
kad tokiu žmonių rasztus patal
pinome.- ,

Mes isz savo puses turime tiek 
pasakytie, kad ape prigulėjimą tu 
žmonių in partija szhupiniu nieko 
nežinojome; ir nežinome arba jie 
dabar visi priguli, nes keletas 
isz tu .pasiraszusiu yra pirmuti
niais uždetojais tos parapijos Bos
tone, ape ka gerai pamename isz 
ju senesniu korespondencijų. To
liau turime pasakytie, kad laik- 
rasztis už korespondencijas, tu- 
rinezias tikrus paraszus neatsa
ko, o tiktai atsako tie, kurie pa- 
siraszo, po korespondencija. Tei- 
pogi jeigu butu raszias ta kores
pondencija koks vienas, arba du 
varde visos parapijos, tai butu 
me tureja tiesa ja atmestie; bet 
jeigu pasirasze net 12 ypatų var
de savo senos parapijos ir dvieju 
draugyseziu, tai neturėjome jo
kios tiesos atmestie, nes atmesda
mi ja pasiroditume vienpusisz- 
kais ir neteisingais. Musu laik- 
rasztis priims korespondencijas 
no abieju parapijų, no senosios ir 
no naujosios, jeigu tik bus ap- 
veizdetos atsakomu skaitliam 
paraszu, isz kuriu butu galima 
suprastie kad yra darbas visū^TT dcaipo cibuliai pavasary. Per tai 
ne keno vieno, ir teip lygiai ant 
sawes atšakimo ne imsime nei už 
viena pusią. Tegul koresponden
tai iszsiteisina patys terp savęs; 
laikrasztis negali iszteisyt nei 
vienos, nei ki,tos puses nes jis ne
žino nei pradžios nei pa
baigos ju susivaidinimu. Laik
rasztis, kuris parememas per 
žmonis,tai ir tur Amoniu skundus 
priimt, nežiūrėdamas ant to, ar 
jie priguli in sena arba in nauja 
parapija; tik tada nepriimsime 
jeigu nebus atsakanti paraszai, 
arba jeigu tikrai patirsime, kad 
tas yra isz szalies bedieviu, tai 
tik tokiu nepriimsime.

Redakcija.

J. 2.oo 
l.oo 
1 .oo 
1 .oo 
l.oo

Padėka wone.
Siuncziu szirdiagiausia 

Kelpsh, Noreiko & Co. už ju ge
ra užmanymu ir už teisinga par
davinėjimu taworu, kaipo tai: 
maszinukiu /dėl drukavojimo, 
dziegoreliu, lenciugeliu, žiedu ir 
t. t. Asz szioms dienoms aplan
kiau no ju drukavojama maszi- 
nukia, kuria priemias net nusi- 
dyvijau, kad teip pigiai parduo
da, nes po mano nuomonia toi 
maszinuke yra verta $20, o ne 
9 dol. kaip jie parduoda; teipogi 
apturėjau dziegorely su lenciuge
liu jsz kuriu teipgi esiu labai uz- 
ganedytas, nes kiti pirma pirko 
no kitu kompanijų neva auksi
nius ir mokėjo po tris syk tiek, 
kiek asz užmokėjau, o paneszio- 
ja kelias dienas turėjo padėtie 
in szaly, nes tUojaus iszsilupo

acziu

broliai veliju visiems pirktie pas 
lietuvius, kur turime geresni ta- 
vora ir pigiau, nei kaip pas ko
kius svetimžemius, kurie mus 
apgauna. Su guodone

M. J. Dimijonaitis
Box 11 Union City, Conn.

Matydamas kad isz visu kam
pu Amerikos, Lietuviai garbina 
lietuviszka kompanija laikrodė
liu, maszinukiu ir t.t. Kelpsh, 
Noreiko & Co. kad jie parduoda 
viską teisingai ir už at
suk an ežia prekia, priverstas e- 
siu irasz isztartie pora žodžiu ape 
tai. Pirkau jau no ju daug wiso 
kiu daiktu isz kuriu esiu laba

NAUJAU LIETUVVISZKA

Saliuna ir Restauracija,

praktikavoja visuose suduose, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.
• 163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923
Kur užlaiko geriausius gėri

mus:
SZALTA ALAUS,

SENIAUSIAS ARIELKOS,
LIKIERIUS,

Pietus duoda už 15 centu ir 
da prie to gera stiklą alaus. 
Ant stalo visada randasi ge
ras užkandis.

St Szimkus,
51 E. Taylor st., Chicago.

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas. svetimtau- 
czius. ' ,

Kas užsiraszo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka už ja do 
dolierlu isz wirszaus, gauna szy

SAPNINYKA D0WANU.
Pinigus galite siustie registrąvotose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziant mažiau kaip viena doliery, galite prisius- 
tie pacztinemis 2-centinemis arba l-centinemis markėmis.

Siųsdami pinigus visada uždekite szįtoky adresa:

H. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL. 
' Pirma Letuwiszka Kolionija 

po wardu “Lietuwa“,
GRAO PRAIRIE, ARKANSAS

Kurioje jau apsipirks 24 lietuviszkos familijos ir jau 10 lietu
viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczius ir pabudavojo lietuviszka 
bažnyczia. .

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
javai dera labai gausei, j 
prletem augs bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz viso Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos*, karszcziss didelu aera, sziluma lygi naši su Chicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
_____  Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykitia in

163 yVashington St., Chicago, 111.
------ ARBA IX-----  

REDTSTIA „LIETUVA”, 
954 33rd Street. ’-------------------------- Chicago. III.

Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

LIETUWISZKAS SALIUNAS.
Kasparo, Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO.

s
. Užlaikau geriauaiua gerimua, kaipo tai: azalta 
Alų, seniausia Degtinis. Vyną. Likieriua ir kwe- 
peneziua Cigarus, teipogi ir Biijarda uel zabowoa.

Užpraazau wiaua lietuwiua atsilankytie 
Kasp. Majauskas. (15—12).

, NAUJA 
LENKISZKA APTIEK A

Tapo atidaryta po nr.
972 .ilst St. kerte Ulman.

Apžiūrėta dnūgybe visokia gy
dykla naminiu ir importavotu. 
Receptui diena ir nakty yra isz- 
duodami k oatsargieusei. Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie * tn a plieka per telefoną 
už dyka, l’eipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
VVistciu no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards 848.

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

— ir —
uždėjau bnn k a dėl užkovosimo pinigu, in ku- 

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

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

■ lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 
i&wo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja banka ant užkawojimo gali sudėt 
. pinigus no ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

ant geriauslju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Julian Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

Rublis.......... *... .............53J
Guldenas........... ............ 39f
Marka................ ............ 24f
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RIPAN-S

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

$1800.00
01VEN AWAV TO INVENTORS.

$150.00 everymonth giren away to any naewho «p- 
pkes through m for the moat mentonous patęst during 
the month preceding

Ve secure the best patente for our eilėn te, 
and the object of dus ofifer encourage iaventon to

wi*h to im presą upon the public the (ac t that

IT ’S THE S1MPLE, TRIVIALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

»uch as the “car-vindov“ vhich can be easily slid op 
and down vithout breaking the p.issenger's bsek, 
“sauce-nan," “ coflar-bmton,” “nut-lock," “bottie- 
stopper, and a thoosand other Kttie thinss that most 
any one can find a vay of improving; and these sūnple 
invenuons are the ones that bnng iargvst returns to the 
author. Try to think of something to invenL

IT IS NOT SO HARD AS !T SEEMS.
Pasenti taken out through us recetrespedal notoce in 

the ** National Recorder, ’ published st Washington,

•cription to this joumal, free ef coat, to all our clients.

vhich vios our $150 prize, and hundreds of thousands 
of copies of the “National Ręcorder.** rrtprašmng 
sketeh of the srinner, and a description of bis inreonon, 
wdl be scattered throughout the United States amoag 
capitalisu and manufacturere, thos bnnging to tbai 
attention the tnerits of the invenbon.

AB Communications regarded strictly rnnftnsnlitl

JOHN WEDDERBURN & CO., 
Soticitors of American and Foreign Pnftnfr.

618 F Street, N. W.,
Bos 385. Washingtoa, D. C.

v — NAUJAS — 
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial avė.
8. Chicago.

Užlaikau 
bawar«ka Alų. 
riausias

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Jndd nliczios, 

CHICAGO, ILL. <“ “ - - - -
aukrynius dajktus, žalaŪimas’ ir sidabrinimas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukštyn!us sydabryi 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lene u geli 
orderio.

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius
__ w___ jus ziego- 

plauku lencugelusdarc ant

Ziegorelaczistynnas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — ,

40 Ganai Str.
»wiežia

K*- IR

UŽDivisionSt.
New York

rielkas, 
Vyną, 
Lifcieriu 
ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytieJr to viso pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

l KAS IN CLEVELANDA ATKELAU8IT 
j PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS į 
IR TO WISO PABANDYTIE. |

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

Turiu puikiausia Karcsema Isz wisu Cle re lando 
lietuviu ir daugiause w t šok i u gerymu užlaikau

ir

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

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Anglių,
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)

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3458 8. Halsted ui.

Nujimą puikina Fotografijas, už tuziną tiktai

X . $2.00
Antweaeliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopulkiausei.

Erpaųiiel Gross,
73 Mott SL,

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

JERSEY CITY, N. J.
... .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
J. Vynai Likieriai, Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausios kaip visur.
Parduoda tiktai ant wholesale . Prabas siunezia už dyka. Jau no daugel melu veda preky«ti» 
su saltunykais; isz tos krautu ves perka gėrimus tiktai pirmos kllasos saliunai. Teipogi tur ge- 

P<*“ty su daugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny weda ir per tai tižpraszo, idant 
kiekvienas saliunykas pirktu gėrimus pas Emanue) Grose, o nesigraudvs

EmanueiGroas yra teipgi kolektorium bravoro Sbepiro ir Sunaus, New Yorke kuris tai bra 
voras duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geria u sa rekomendacija (10—2'

ir

Wincentas Urbanskis,
{{ontraktorius ant^udawojimo ĮĮamu.

879 33*0 ST CHICAGO.
YV isokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto visa dauba, koks tik 
pn6 budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kogeriausei iv 
teisingiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mislina budavotis, 
darytie kontrakta su juom, o busite užganedyti.

j ? <
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