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Isz Užmarės.
Kare Kynu su Japonais.
Kare Kynu su Japonais nuola

tos traukėsi. Kynai gaudo japo- 
niszkus sznipukus ir sugaviu tuo 
jau jiems galvas nupjauna. Kiek 
iksziolei buvo galima patyrtie, 
tai Kynai ant Japonu virszu ima.

Kolera Europoje-
Kolera Europoje vis labjau 

platinasi. Galicijoj paskutinėse 
dienose buvo net 400 nauju atsi
tikimu ir 200 pasimirė.

Bukovinoj buvo nauju atsiti
kimu 21, o numirė 16.

Berline buvo 53 nauju atsitiki
mu, o numirė 21,

Amsterdame buvo du 
atsitikimai.

Nižnym Novgorode isz 
žasties koleros ir jomarko 
wo; visi bėga iszmiesto.

Isz Amerikos.
MARIOS UGNIES

—o---
19 MIESTU SUDEGINO.

Szimtai žmonių liepsnose 
pražuvvo.

Bleile siekia iki 10,000,000.
—o—
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Abjeszczikai prigirdė žmo- i 
gu- į

Skaitome “Vienyb.” ape szy , 
atsitikima ant Lietuvos.

‘‘Keli vyrai pereja in Prusus ; 
gavo tenais darba ir užsikale ke
letą skatiku. Ant Petrinių atlai
dų jie norėjo būtie drauge su 
giminėmis Maskolijos puseje. Pa
sisekė jiems laimingai pereitie 
per rubiažiu. Pavakare Pet
rinių diena jie norėjo vėl su- 
gryžtie in Prusus. Ėjo tiesiog in 
kardona ir prasze, kad juos per
leistu in Prusus ant darbo. N o 
ju abjeszczikas pareikalavo, kad 
po kiek užsimokėtu, tai jie pra
leisiu per rubiažiu. Kada tie ne
norėjo nieko moketie, tai abjesz
czikai eme juos musztie, teip kad 
turėjo pabėgti. Pabegeja toliaus 
susitarė pereitie per rubežiu be 
žinios abjeszcziku. Wede juos 
prie rubiažiaus ju pasamdytas 
piemuo, kursai parubežyje ga
nydamas gerai žinojo, kur ir ka
da galima rubežiu pereitie. Ir 
butu juos gerai pervedias, kad 
vienas abjeszczikas nebutu isz 
kardono isztolo žiurėjas, kur jie 
eis. Pamatias, kad jie eina prie 
rubiažiaus, jisai bego užuolanka 
jiems už akiu ir teip pro kalnely 
prie ju prislinko, kad anie tik 
tada ji pamate, kada susitiko su 
tuom ant Szirvintos kranto. AVie- 
ni pasislėpė in rugius, o dvie- 
ja szoko in Szirvinta, tada da di
deliai patvinusią nuo lietu per 
szv. Antaną prakurusiu.- Wienas 
pataikė ant brastos ir laimingai 
dasigavo in Prusu pusią, o ant
rasis pakliuvo in gylia ir prigė
rė. Kada jie isztrauke isz van
dens, tai rado žymes sumuszimo. 
Tais žymias gavo kardone, kada 
praszesi, kad leistu per rubežiu 
in Prusus. Niekas už szy atsitiki
ma nebus kaltintas: prigerelio 
negalima nubaustie, o abjeszczi- 
kus ir niekas neapkaitys, ka jie 
kardone musze. Juk vis jis butu 
prigeriąs, ar jy butu inuszia, ar 
nemuszia.... Prigertasis vaiki
nas paeina isz Padegpfidžiu kai
mo, Griszkabudžio gmino, Nau- 
mieszczio pavieto.

IN SKAITYTOJUS.
Jau tik dvi nedėlios leka 

tu skaitytoju, kuriu laikas yra 
senei pasi baigias, o kas per tais 
dwi nedelias ne užsimokės, tam 
busime priversti laikraszty su- 
laikytie.

Tiems broliams kurie užsimokė
jo siuneziame szirdingiausia a- 
eziu.

Mes kiekvienam, kurie užsimo
ka, duodame po gražia istorija, 
dovanu. Redyste.

flel

Iszimant atsitikima miesto 
Johnstovn, Pa. kuris atsitiko 
1 d. Gegužio. 1889 m. ne buvo 
baisesnio atsitikimo ir didesnes 
korones, kokia patiko gyvento
jus rytines dalies Minnesotos, ne
delioje 2 d. szio menesio. Atė
jo isz giriu ugnis kaip plucziau- 
sios marios ir ka tik patiko ant 
savo kelio, nuszlave liepsna 
viską kaip su szluota. Sudegino 
19 miestu ir arti 500 gyvu žmo
nių suspirgino, kuriu kūnai val
kiojasi apdegia po laukus. AVieto- 
je miestu tiktai pelenai raudasi, 
o žmones isz tolau pribuvia ran
kioję ju kunus in vežymus ir ve
ža laidotie ant kapiniu miestelio 
Hinkcley, Minu.

Isz ko prasidėjo ugnis.
Jiu no keliu nedeliu dege Mi

nesotos girios ir 
Ugnis radosi arti 
Ilinckley, bet gyventojai ta laike 
už juoką. Subatoje po pietų, 1 d. 
szio menesio pastojo smarke
snis vejas ir pradėjo pustie ug
ny tiesiog ant miesto. Ape 4 a- 
dyna po pietų jau liepsna pradė
jo siektie namus miesto. Riksmas 
pasidarė ant ulycziu miesto.

Miestelis Hinckiey stovėjo vi
dui girios, o ugnis vienu kartu 
apsupo jy visa aplinkui. Žmones 
persigandia bėgiojo in visas pu- 
sias, bet niekur nebuvio kelio 
iszbegtie, ba jau liepsna turėjo 
apsupus visa miestą. Didžiuma 
j u bego per ugny, bet liepsnos pa
gavo ir gyvus suspirgino. Kiti 
bego in prūdą, kuris buvo ape 
trijų akru platumo ir ape trijų 
pėdu gilumo ir lindo in vandeny 
tikėdamiesi užsisleptie no ugnies. 
Wyrai, moterys, vaikai ir gal
vijai bėgiojo no karszczio po 
prūdą isz vieno kraszto in kita, 
vilgė savo drapanas, bet karszti 
durnai su liepsna dasieke ir tenai 
juos dusino be m'ilaszirdystes. 
Daugiausei ju bego in upely 
Grindstone River, bet upelis bu
vo siauras ir negilus, kur varg- 
szai lyginai užduso. Po poros 
dienu kada ugnis nutyko atrado 
juos purvyne sutremptus per be- 
giojanezius gyvulius.

Kada ugnis buvo didžiauseme 
smarkume užvaževo isz rytu 
puses viens trūkis, kuris vos da- 
simusze per liepsnas in miestely 
Hinckiey. Cze atrado didia dau
gybia svieto susispaudusio ant 
geležinkelio laukenczius paskuti
nes pagalbos. Kaip tik trukys 
sustojo, tuojaus kaip amaras ap
lipo 500 žmonių visa trūky mel
ždami gelbetie juos. Kiek tilpo, 
tiek j u trukys suėmė, o kas ue- 
tilpo tureje pamestie ir trauk
tis atbulas atgal, ba jau ir trūky 
liepsna pradėjo siektie. Trukys 
leke atgal 
važiavias 
pasažieriai 
purvyną, 
sudege. Inžinierius Root guli be 
žado ligonbutyje visas apdegias.

Tam prūde miestialio Hinckiey 
atrasta tapo 105 kūnai žmonių 
uždusiusiu. In rytus no to mies- dens,

durpes, 
miestelio

visu smarkumu, o da- 
Skunk Lake sustojo, 
iszsedo ir sulindo in 

o trukys ūmam laike

—I------------------------------- —------ — ■
bus beda. Jau szendien tukstan 
ežiai dolieriu vertes randasi du
rnu se.

Russell City, Pa. Rūgs. 4. - 
Abiem pusėmis ugnis dega tiktai 
per 20 myliu no miesto. Žmones 
kasa aplinkui miestą grabias i- 
dant apsitvertie no ugnies. Eli< 
City aliejaus kompanija užve 
de isz visu pusiu vandeny i- 
daiit turėtu kuom gintis Ugnei 

girioje ran- 
;dasi keletas dielinyczįu (tarto- 
iku), kur keli szimtai darbinyku 
i dirba. Abejoja žmones, ar tik tie 
dM’binykai tenai neiszkepe.

Chippeva, Wis., Rūgs. 4. — 
Danesza telegramas cze. kad mie
stelis Thorpe, stovintis ant ge
ležinkelio Wiscousin Centrai, 
dega. Jo gyventojai praszo pri- 
siustie indžina ir žalty dėl lieji
mo vandens, bet nieko negavo, 
nes visi indžinai ir žalcziai lieja 
vandeny prie deganezio mieste
li’) Rib Lake, kuris yra per 80 
myliu isz cze. Miescziukas Thor- i
pe turi 800 gyventoju, 
lokio ne turi po rankai 
galėtu no ugnies gintis, 
yla kelios lumber yardos 
$500,000, o jaigu miestas užsi
degs tai eis su Ugne viskas drau- 
ge. Paskiau gauna isz tenai ži- 
nias, kad jau ugnis inejo in mies
tu. ir szluoja kaip su szluota vis
ką, kas tik jei ant kelio pasipy
nė, o gyventojai sprunda isz 
miesto kur. galėdami.

Marshfield, Wis. Rūgs. 4.— 
Majoras szio miesto gavo net 
devynis telegramus isz miestelio 
Spencer su praszymu gelbetie 
juos no ugnies. Miestelis Stevens 
Point teipgi pagelbos szaukesi. 
Pusiau treczia adyna po pietų 
vienas trūkis su ugnegesiniu in- 
džinu ir su 50 žmonių nulėkė per 
cze in Spencer. Tasai miestelis 
guli isz czia tik per asztuonias 
mylias ir turi arti 800 gyvento
ju. Wisas eina szalin su ugne 
paveju.

Milvaukee, VVis., Rūgs., 4.— 
Gauna cze telegrama isz Grand 
Rapids, kuris teip sako:

“Pittsvilleje jau vėl ugnis ran
dasi. Wienas namas dega, o ve
jas platina liepsna ir nesza ant 
kitu namu.”

to nepertoli randasi czysto lauko 
koke 10 akeriu ir tenai buvo 
la; kurie sulindo tenai, tai 
liko gyvi, tiktai viena tarp 
atrado uždususy; bet kurie
rejo iszbegtie isz ugnies, pražu
vo visi liepsnose. Teipogi isz u- 
pelio Grindstone isztrauke moti
na su ketureis jos kūdikiais; ne
buvo tai apdegia, bet buvo pri
geria. Miestelio neliko nei vie
nos murinės sienos staezios, ugnis užpuolus. Ne pertoli 
viską sunaikino. Kompanijos; 
lumber yardos, su tartoku, su 
stoniomis ir arkleis sužibėjo su 
minuta laiko. 90 arkliu sudege. 
Tik tos vienos kompanijos ble- 
de isznesza daugiau kaip ant 
$500,000.

Ugnys po visa Amerika.
Dideli dyvai su toms ugnimis, 

iszrodo teip lyg butu rykszte 
Dievo siustą ant žemes naikytie 
žmonis. Taikydavosi 
metais, kad užsidegdavo 
kur girios, bet tai tik viename 
paviete, valsteje arba vienoje 
kokioje apygardoje; ale dabar 
tai lyg užsiusta; kad vienu lai
ku, viena diena degimai giriu 1 
sedegino miestus Minnesotos, ■ 
VVisconsino, Michigano, Penn- 
sylvanijos ir Nev Yorko. Kiek 
iksziolei žinoma jau sudege szie 
miestai:

HINCKLEY, MINN. 
SANDSTONE, MINN. 
MISSION CREEK, MINN. 
PARTRIDGE, MINN. 
CROMVVELL,MINN. 
POKEGAMA MINN. 
BROAD P ARK, MINN. 
CURTIS, MINN. 
RIB LAKE, VVIS. 
MARENGO, VVIS. 
BRADSHĄVV, VVIS. 
BARRONETT, VVIS. 
GRANITE LAKE, VVIS. 
VVASHBURN, VVIS. 
BENO1T, VVIS. 
SIDMAN, MICH. 
TROUT CREEK, MICH.

O kasdien vis duodasi iszgir- 
stie ape naujas ugnis deginan- 
czias miestus ir kaimus. Sztai te
legramai isz kitu vietų:

Bradford Pa., Rugsėjo 4 — 
Ugnis giriu kaskart vis platina- 

i si ir naikina viską, kas tik po 
kojų patenka. Doyle’s Mills 
szaukiasi pagelbos, sako kad 
vejas nesza liepsna tiesiog ant 
j u miesto ir jau visi gyventojai 
apleido miestą ir paliko tuszczius 
namus. Tuojaus tapo prisiųstas 
vienas indžinas, bet dratai tele 
fonu ir telegramų yra sutrauky
ti no ugnies ir negalima gautie 
tikru žinių. Bijo kad nenuvei- 
tu per ugny Carap Halsey ir 
McAmbley’s Mills, nes jau 400. 
000 pėdu lentų ir balkiu pavirto 
in pelenus.

VVilliamsport, Pa. Rugsėjo 4.
— Danesza cze, kad English 
Center, mažytis kaimelis, pavie
te Lycoming, turintis 2,000 gy 
Ventoj u, yra visas sudegytas, 
bet stulpai ir dratai telegrafi
niai yra sutraukyti ir negalima 
tikrai ape viską dasižinotie. Tei
pogi danesza, kad baisi ugnis 
siauezia aplink miestely Kane ir 
daugybia bledes jau pridirbo, 
vienok ape pražudyma gy vas- 
cziu tenai da negirdetie.

Dunkirk, N.Y. Rugsėjo 4. — 
Ugnys giriu kaskart tai areziau 
artinasi prie kaimo Fredouia, 
grasydamos sudeginimu. Tasai 
kaimas randasi beveik be van- 

o jaigu ugnis prisiartys, į

ir kitais 
bile

• e

aplinkiniu miestu iszdave atsi- 
szaukima in visus, idant kas kiek 
galėdamas szelptu vargingus pa
degėlius. Gyventojai isz aplinki
niu miestu ir kaimu deda aukas 
ant pa įvargusi u kas ka galėdami: 
vieni duoda pinigus, kiti duona, 
kiti mėsa, įnyltus, drabužius ir 
kas tik ka iszsigaledamas deda 
ir siunezia nelaimingiems ant pa- 
gelbos. „Relief Comitee” rankio
ja apdegusius kunus žmonių ir 
įveža in areziausias kapinius juos 
laidotie. Kas adyna ateina tele
gramai iii užlaikytojus grabu, 
idant prisiųstų po kelis, ir po 
keliolika pigiu grabu dėl sudeji 
mo apdegusiu kimu.

Szioji ugnis pasiliks atminty
je teuykszcziu gyventoju, ju 
vaiku ir anuku, ir taps užraszy- 
ta istorijoje Amerikos ant ivi- 
sados.

nieko 
kuom 
Tenai 

vertes

Ka ta ugnis padare.
Pereitoms dienoms ugnis sunai

kino tiek miestu ir miesteliu, su
degino geležinkelius ir daugybia 
tiltu ant keliu ir upiu, ka neku
rie geležinkeliai turės suvisu 
sustotie kursavia pakol ant ju 
keliu ne taps tiltai isz naujo at
būdavote. Sudegino už kiek ver 
tęs milijonu namu ir lentų, su 
degino gyvulius ir szimtus žmo
nių. Iki sziai dienai jau surankio
jo apdegusiu kunu žmonių arti 
500, o kiek da ju guli nusken
dusiu upėse, ežeruose ir kitokio
se balose, tai da negreit bus 
galima visus suskaitytie kiek 
szioje ugnyje gyvaszcziu pražu
vo. Kiek tai szita ugnis sužei
dė sveiku žmonių; guli szen- 
dien vaitojaneziu pilni ligonbu- 
cziai, vienu akys iszdegytos, 
veidui apspirgeja, kitu kojos, 
trecziu rankos apdegytos. O 
kiek tai liko be stogu, namu, be 
duonos ir be apvalkalo nors ir 
sveiki isz ugnies iszsprudo. Sė
di szendien tukstaneziai žmonių 

Ipo grynu dangumi ir szaukesi 
verkdami kruvinomis aszaro- 
mis, idant kas susimylėtu ir pri- 
siunstu duonos kąsnely. Majorai

Nelaime (bvieju Lietuwiu.
Hardvick, Mass. 28 Rugp. at

sitiko szioke nelaime:
Du lietuviai Martinas Stašai

tis ir Juozas Czižauskas iszejo su 
szaudyklems aut medžiokles, o 
kada po pietų sugryžo jiedu na
mo, Czižauskas norėjo isztrauktie 
szuvy (patroną) isz savo szaudy- 
kles. Martinas Stašaitis stovė
jo prieszai jy tik per 10 pėdu. 
Traukent “patroną”, per neatsar- 
guma jo szaudykle iszszove ir 
pataikė visas szuvvs Stasaicziui 
in desziny szona. Stašaitis krito 
ant žemes pusgyvis.

Kad pribuvo daktaras ir pra
dėjo apžiuretie sužeista jy, iszeme 
visus szruotus isz jo szono,misly
jo kad jau jis ilgiau negyvens, 
kaip adyna laiko. Bet aeziui 
Dievui da ir szendien yra gyvas 
ir jaigu Dievas pavelys, gal ir 
visai iszgis, bet skausmo nema
žai iszkentejo.

M. Stašaitis paeina isz Kauno 
redybos, Raseinių pavieto.

Straikas Krinucziu.
Nev Yorke ir Brooklyne prasi

deda didis straikas kriaueziu. 
Jau 8.000 mete darba ir suszau- 
kia savo mitinga iszsireiszke 
szeis žodžeis: “Mes norime dirb- 
tie kaipo darbinykai, o ne kai
po nevalnykai ir už savo darba 
reikalaujameumokesties koke dar- 
binykui priguli”. Szioms dienoms 
ketina mestie darba 30.000 kriau
eziu.

No “Susiįv. Lietiny. Rep. 
Walsteje 111.“

Pereita nedelia mitingas ,,Su- 
sivienyjimo” ne buvo, nes ta die
na buvo trys mitingai kitu drau- 
gyseziu ir keli piknykai.ant kuriu 
nekurie delegatai „Susivienyji- 
mo” turėjo pributie, už tai nebu
vo galima initikga laikytie. Ir 
dėlto tie delegatai, kurie buvo 
susirinkę nedėliojo, nutarė, idant 
niekad mitingu kliubu ne laiky
tie nedėliojo, o tik subatos va
karais, kury tai laika pripažino 
už atsakaneziausy, nes nedelioje 
kožnas vienas turi kitokius reika- 
kalus, o subatos vakarais turi 
kožnas laiko ikvalei ir be jokios 
periszkados gali pributie aut mi
tingu.

Dabar pirmutiny mitinga nuta
rėme laikytie subatos vakaro, 15 
diena szio menesio, salioje L. 
Ažuko, po nr. 3 301 Auburn avė. 
ant kurio szirdingai užpraszome 
delegatus po 4 isz kiekvieno lie- 
tuviszko kliubo, o kada teip vi
si susirinksime galėsime pada- 
rytie sutaiką ant visados; te
gul tie visi delegatai perstatys 
viena isz tarpo savęs ant vedi
mo to vakaro mitingo ir tegul 
grąžei, be riksmo, per kortelias 
iszrenka sau isz naujo visa ad
ministracija, o tada niekas nei pu
sią žodžio pasakytie prieszai 
galės.

r?

ne-
A. Olszevskis.

i

Ketina pradėt dyrbt.
Nev Bedford, Mass. fabrikai 

verpimu 
vo straikui ketino pradetie 
vo darba 
delio.

ir audimu, po ilgam sa- 
sa- 

no ateinanczio pane-

No Gvardijos J). L. K. Wi- 
taiito Chicagoje.

Nekurie broliai lietuviai norė
tu priguletie, in musu draugystia 
“Gvardija D. L. K. \Vitauto”, 
bet tik dėlto bijo prisiraszytie,kad 
uniformas (drabužiai) daug kasz- 
tuos, tai praneszame visiems, kad 
musu draugyste nereikalauja i- 
dant kiekvienas jos sąnarys turė
tu drabužius, tie kurie norės, 
tai galės sau susitaisytie, o kurie 
nenorės, tai nereikalauja jokiu 
drabužiu pirktis. Už tai užpra- 
szome visus brolius kurie norėtu 
priguletie, tai tegul pasiskjabina 
pakol da yra pigus instojinias.; 
mėnesinė mokosi tiktai 25c., li
gos laike gauna kožnas brolis pa- 
szelpos po $5 ant nedelįos, po- 
smurtines, no kožno sąnario tos 
draugystes pati jo gauna po$loo, 
o laike smerties jo moteres, vy
ras gauna po 50c. no kožno sąna
rio. W1R1AU8YBE

Gvardijos D.L. K. Witauto.

Žodis, ape Prusu Lietu tvos 
laikrasczius.

Reikia nusidžiaugtie matant, 
jog ir Prusu Lietuvei pradeda 
kiltie isz tautiszko miego, ipatin- 
gai nudžiugina kiekviena lietu
vy, kad skaitome ju laikrasz
czius kuriuose syks no sykio 
matome straipsnius ape lietuvi- 
stes reikalus. Jau ir Prusu lietu
vei pakils, turėdami savo kam
po mokytus tėvynainius. Kaip 
matome “Tilžės Keleivis”, atsi- 
ženklina geriausei už kitus Prusu 
laikrasczius, turedams apszvies- 
tus raszejus straipsniu dėl Lietu
vos labo.

Straipsnis p. Mokitojaus, ape 
dabartiny pasilaikyma lietuvisz- 
kos “stipendijos” prie Karaliau- 
cziaus universiteto, kur rasze- 
jas nurodo, kaip vokiecziai 
skriaudžia lietuvius užgrėbdami 
lietuviszkas “stipendijas”. Tuom 
da didesne skriauda, jog bago- 
tiem vokiecziam tankei tenka 
toji paszelpa, kuri buvo paskir
ta dėl biednu lietuviu. Tai jau 
tik begediszkai. Bet kaip maty
tis Prusu lietuviai, pareikalaus 
savo tiesu isz ministerijos, ba 
jau žada duotie paraszus su pra- 
szymu in Berlina, idant valdže 
užsiimtu dalyku “stipendijų” jo
gei ne tik vokieczem ta paszelpa, 
bet ir lietuviam prigulėjo. Pru
su lietuviai greięziau dasieks 
mieri savo nei Maskolijos lietu
viai. Mes Amerikiecziai maty
dami musu draujjbrolus Prusus 
dirbant dėl lietuvistes labo ne
maž džiaugėmės, 
me.
„Tilžės Keleivio”, 
vistes mylėtojams, rasztinikams 
ir ju pasekėjams. Chioagietis.

ir susitvyrtina-
Todel garbe iszleistojams 

garbe lietu-

PERSARGA.
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uždekite adresa toki: A. Olt-zev- 
1 skis, 954 33rd str., nes adre<avo- 
jjant kitaip jus pinigai gali pra
žūtie.
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Jaigu szaukia, turiu 
atsiszauktie.

^Vadinamas komitetas (?) rė
kia per Baczkauskinia “Saulia”, 
idant asz jiems iszsiteisyczia; ir 
da kaip priverstinai, sako: N a 
b a g e 1 i n e i s z s i s u k s i

O Jėzus, Marija! jus komitetai, 
kur jusu razumai?........ Asz no
rėjau užtyletio ape ta jusu komi- 
tetysta, ba ne esu tokiu žmogumi, 
idant užkabyt ta, kas manės ne 
užkabina, bet dabar, kad jus 
gvoltu mania už liežiuvio trau- 
kiatia, ir liepiate iszsiteisytie, 
dėl ko asz tokiu komitetu negar
sinau “Lietuvoje”, tai priverstu 
esu pasakytie, bet už tai ant ma 
nes nepykit. Ir labai asz jus bro
liai perpraezau, jaigu parodysiu 
svietui jusu komitetysta, vienok 
už tai ant manės nepykit, ba patys 
mane ant to privertete beraszi- 
dami in ta biedna “Saulepalai- 
kia”. Jus patys matote, jogei asz 
norėjau ape jus užtyIetie, bet 
kaip szaukiate, turiu atsilieptie.

“Komitetas dėl iszjieszkojiino 
biedniems darbo, susidedantis 
isz d-ro Kodžio, J. Griniaus, 
F. Masionio ir F. Mikolainio”. 
Teip tai mums pranesza teisingo
ji (?) “Saule” No. 33, o No. 35 
liepia iszsiteisysie, kaip asz drysau 
neapgarsytie toky komitetą.

Gerai. — Paaiszkysiu ape ta 
komitetą, kokis jis buvo, su ko
kiu mieriu buvo užsidėjus ir del- 
ko asz jo “Lietuvoje” neapgarsi
nau.

Tasai komitetas susidėjo tiktai 
isz Masionio ir Griniaus, kuriedu 
patys antras metas mirszta isz ba
do ir da patys reikalavo, idant 
juos kas nuvestu in“relief ofl’ice.” 
idant tenai dėl savęs gautu kąsny 
duonos, o ne jie kitus galėjo v°- 
džiotie. Jie labai norėjo, idant 
juos “Lietuva” apgarsyta dide
liais vyrais ir siuntinėtu prie ju 
žmonis, o kada žmones pradės 
pas juos vaikszcziotie, tai jie ga
lės juos prikalbiuetie prie “L. M. 
Draugystes”, galės tada Masionis 
daugybių szifkorcziu iszparduotie 
ir kitokius biznius isz tu biednu 
žmonelių darytie ir isz ju 
centu galės sau maistu pasidary- 
tie.

Delko asz negarsinau to komi
teto “Lietuvoje”?

Masionis yra nesvietiszkai pik
tas žmogus, o prie to turi praten- 
sija, jogei esąs dideliai mokytu, 
ba ve yra pabaigiąs seminarija 
Szliupo, jisai žino, kad katalikys
te yra humbugu,(?) už tai statosi 
dideliu žmogumi ir nelabai kam 
gera duoda. Kada mudu su Ro 
koszu buvome tiktai ka uždeja 
szia paezia “Lietuva”, tai Ma
sionis atėjo pas mus mokytis lite
rų statytie, niekaip toks didelis

dienu pradėjo su visais rietis, ba 
turi placziai adaras žiotis. Tada 
pasakiau Rokoszui, kad jaigu cze 
Masionis turi didesniu valia kaip 
visi, tai atiduok kas mano ir asz 
atsitraukiu, o tegul Masionis 
cze gas padoriau ja. Rokoszas tuo
jaus atstatė Masiony no darbo 
ir no to laiko Masionis ingijo pir- 
mutiny ant manės piktumą.

Kada “Lietuva” pateko in ma
no rankas ir kada pradėjau tal- 
pytie korespondencijas apginime 
katalikystes, o prieszingas moks
lui bedieviu, Masionis pradėjo 
siuntinetie man tokias gromatas 
kokias jau ir arsziausias begėdis 
drovetusi raszinetie. Jisai nepa- 
siraszo tokiose gromatose, bet 
asz jo ranka pažystu, nes per ne- 
koky laika drauge abudu dirbome 
isz ko jo raszta gerai žinau. Nie
ko nesakeu, keneziau; arba man 
skauda no jo pritepliotu blevyz
gų; žinoma jaigu turėtu burnoje 

, srnoka, tai to nedarytu.
Ant galo prisiartino Masioniui 

ir žiema. Paezia nors ant “korto” 
turi paemias, vienok yra pati ir 
reikia jei duotie užsilaikymą, 

1 o cze nėra isz ko, tada griebiasi 
už agentūros ir tuojaus atsinesza 
prieszai lietuviszka bažnyczia, i- 
daut tenai parduotie sziokia to
kia szifkortia ir isz to maitytis. 
Bet ka padarytie, kad mus žmo
nes turi ant Ganai str. žydą už 
tęva ir tenai visokius biznius da
ro, o pas Masiony niekas neina, o 
da kaip vienas kitam papasakoja 
Masionio laikytus praneszimus 
ant nekuriu susirinkimu, kad rei
kia kunigus iszpjaut ir bažnyczias 
sugriaut, tai jau lietuvys ne 
tai ka pas jy neis, bet ir su 
velia pariszias jy ne numesi 
Masiony.

Tada Masionis sumislyjo, 
jaigu jy “Lietuva” apgarsytu 
mitetu dėl biednu, o kada lietu
viai isz visur pradės pas jy atei
tie darbo klausdami, tai jau cze 
suims visokius biznius in sauja. 
Susikalbėjo su Grinium; tasai sa
ko gerai bus! galėsime juosagita- 
votie prie L.M. Draugystes. Bet 
jiems niekas netikės, tai pripra- 
sze d-ra Kody, idant pasiraszytu 
savo varda ir pravardia ir pri
kalbino Mikolainy kaipo dievota 
žmogų, idant kartais kas ko blo
go nepamislytu ir nesuprastu,kad 
cze eina tiktai ape bizny Masio
nio su Grinium, o ne apie laba 
darbinyku.

Tiek to, jaigu tasai Masionis 
tiebutu tiek man dasiedias su ra- 
szinejimais tokiu begediszku gro- 
matu, tai buezia viską užmirszias 
ka tenai kada taikėsi susibartie ir 
buezia apgarsinias, tegul jau žmo
gus butu darias sau bizny isz to, 
bet pažiurėjas in tokias jo groma
tas, kuriose jis mane iszderge per 
visa savo snuky, kuriose žadėjo 
perszautie, papjautie ir t.t., ir 
dabar asz tureczia saum nepriete
liu, savo tironą rekomendavotie 
žmonėms už prieteliu......  tai jau
reiketu būtie žmogum be jausmo. 
— Jaigu jie tik už iszpeikima be
dievystes, kuria platina, o jau 
žmogžudystėmis gazdina per pas
laptingas gromatas, tai kaip asz 
galiu žmonomis tokius rekomen
davotie už prietelius, už szelpi- 
kus biednuju...... Stacziai tada
pasakiau Mikolainiui ir prie kitu 
žmonių, kad jaigu tame jusu ko
mitete bus Masionis, tai jus ga
lite suszauktie nors 10 d-ru Ro
džiu ir tai jusu komiteto negarsy- 
siu, ba tas žmogus nėra žmogumi 
už savo darbus.

O d-ro Kodžio nemaeziau tame 
aike nei in akis ir nežinau arba 
jisai tenai ketino būtie kokiu ko- įtinęs sales, tai ir daryk ka

!

tik-
vir-
pas

kad 
ko-

kausko teip dideliai su savo ko
respondencijomis, ba jis žmogus 
jusu nepažysta,tai mislyjo kad cze 
pas jy raszo pirmiejie Chicagos 
žmones, ir ant jusu pasitikeda- 

“Lietuvai” su jusu

ISZ

Lietu vviszku Kolonij u 
Arkanso.

talykiszkoms ceremonijoms.Priesz 
miszias sz. visi lietuviai 
atliko spaviedi sz.,o laike misziu 
szventu prisiartino visi prie SS. 
Sakramento. Ant galo guodoti
nas musu Dvasiszkas Tėvas pasa
kė puiku pamokslą, kureme regi- 
no visus lietuvius, idant risztusi 
in viena broliszka ryszy ir gi- 
ventu sutaikoj ir vienybėje. Tei
pogi pranaszavo, jogei in trumpa 
laika musu kolionijos pastos mil- 
žiniszka naujokinia lietuviu, jo
gei už metu jau czionai gyvens 
ne keliolika, bet kelios deszimtys 
arba keli szimtai lietuviu ir 
džiaugsis isz savo laimes. Wisi 
lietuviai džiaugėsi džiaugsmu ne
apsakytu jogei sulaukė nors syki 
iszgirstie Žody Dievo garsyta 
savoje kalboje,kurio jau kits dau
giau kaip per pusią metu negirde- 
jome.

Kada ant galo prisiartino va
landa, kurioje musu Dvasiszkas 
Tėvas turėjo atsiskirtie ir mus 
apleistie, ant kožno veido pasiro
dė graudžios aszaros, kožnas tar
tum troksztu, kad tik da ilgiaus 
galėtu pasiliktie ir su mumis pa- 
sikalbetie. Atsisveikinant žegno
jo mus ir laimino, idant Augsz
cziausias Dievas pavelytu antru 
kartu atvažiavus atrastie visus 
gyvus ir sveikus.

Kaip mes galime atidekavotie 
musu Dvasiszkam Tėvui už jo 
geradejystia. Daug turime geru 
kunigu, bet kas padarys tokia 
geradejystia, kaip guodotinas kn. 
J. Balceviczius. Jisai nepasigai
lėjo savo vargo atkeliautie toky 
tolyma kelia, nepatingėjo pasi- 
klapatytie ant gavimo pavelyji- 
mo no dvieju vyskupu Peorijos, 
III. ir Little Rock Ark. aut ap
veizėjimo lietuviu dvasisz- 
kuose dalykuose, nepasigailėjo 
savo senatvės važinetie po to
kius placzius laukus ir sujieszko- 
tie kiekviena lietuvy, idant jy 
aprupytie dvasiszkuose dalykuo
se, nepasigailėjo savo keliones ir 
kaszto ant to padėto, o už tai 
no mus nei vieno cento ne reika
lavo; kuomi-gi mes jam galėsi
me atidekavotie už jo geradejy
stia. Yra. tai tikras lietuviu my
lėtojas ir geriausias ganytojas du- 
sziu musu.

Tszvažiuodamas žegnojo ir lai
mino mus ir užtvirtino mumis 
jogei ne užilgio sulauksime ir 
mes dvasiszka vadova, kuris 
czionai teiksis apsigyventie ant 
visada.

Už ta geradejystia guodotino 
kunigai J. BalcevicziauS visi lie- 
tuviai Arkanso siuneziame jam 
per laikraszty “Lietuva” szirdin- 
giausia aeziu ir pasiliekame su 
guodone aut visada:

J. Butkus, J. Wasiliauskas, J. 
Kaikaris, \V. Kangiseris. M.Gus- 
czius ir kiti.

kas jumis nedave dirbtie....? 4r 
jumis Olszevskis užginė, ar Ol
szevskis jumis kelius užstojo...? 
ar Olszevskis yra karalium ant 
viso miesto Chicago, tai galbūt
jums uždraudė dirbtie dėl biednu- ■ mas grasina 
ju.... ka....? Olszevskis savo | pipirais, o jis žmogus nežino to, 
“Lietuvoje” jusu ne apgarsino, 
tai tuszczejo, imk jy galas; jus 
turitia savo “Saulia”, “Nauja 
Gadynia”, “Garsa”, buvo tose 
apsigarsytie ir buvo dirbtie, ka 
jums Olszevskis galėjo tame už- 
kenktie? Olszevskis butu jus nei 
ne paminėjas. Matotia ir dabar 
jau nors kelinta nedelia raszotia 
in “Saulia”, o asz jus neminėjau 
toleik, pakol per gvolta manės 
už liežiuvio netraukėte.

Bet matytie, broliai, jogei jus 
dirbate gera dėl lietuviu tiktai su 
liežiuviais tabaluodami po “tara- 
daikos” “Saulia”, o su darbais 
jus nematytie. Jus troksztate, kad 
Olszevskis per “Lietuva” siunti
nėtu žmonis, pas jus, o jus isz tu 
biedniokeliu galėtute patys sau 
maista darytie, o ne kitiems mai
stą parupytie. Kad norėjo 
te idant Olszevskis rekomenda- 
votu jumis kostumerius, tai rei
kė būtie žmonėmis ir su Olszev- 
skiu apseitie žmoniszkai, o ne gy- 
vuliszkai, ba patys žinote, kad 
Olszevskis pats minta isz savo 
locnoš procios; jus jam nedave- 
tia nei cento ir neduosite, ba pa
tys sau neturite, ir už tai Olszev
skis neprivalo tokiu ponu bijo
tis.

Skundžiasi nabagai per savo 
motina “Saulia”, kad per Olszev- 
sky negalėjo jie dirbtie dėl 
gero biednuju žmonių.... Odel
ko jumis Olszevskis neužgina 
blogai darytie?, delko jumis Ol
szevskis ne užgina lipdytie bedie- 
viszkas draugystias. Susitverete 
sau draugystia “Auszra”, ar Ol
szevskis bėgiojo prie jus, kad ja 
iszdraskytie?, ar reke ant jus per 
“Lietuva”? Tartum kad ne. Taigi 
jaigu jus butute norėja dirbtie dėl 
gero biednuju, tai Olszevskis 
tuom labjau butu jums kelio ne 
užstojas. Bet kam cze da szneket; 
kokiem velniam da svietui turite 
akis muilytie, lyg tai žmones jus 
nepažysta kuom esate. Delko jus 
su taje “Auszra” dabar nedirbate 
gero dėl lietuviu? sztai prisira- 
sze in ta jusu milaszirdingaja 
draugystia A. Jocis, buvias keliu 
nedeliu “Lietuvos” redaktorius, 
jisai vaikinas yra biednas, kaipo 
nesenei isz Europos atvaževias, 
o nori eitie in augsztesny mokslą, 
tai delko jus jam neduodate pini
gu, bet siunezia praszytie pas ku
nigą, pas ta baisiausia jusu ne
prieteliu? Duokitia jam kaszta ir 
leiskitia vaikina mokytis, jaigu 
nesigeditia apsigarsytie per“Sau- 
lelia” motinelia tokiais didei ga
lingais vyrais. Jaigu jusu yra 
ape puskapis susirasziusiu in tokia 
“Auszra”, o ne injieget viena to
ky Jocy iszleistie in augsztesny 
mokslą, tai ne norėkite, idant Ol
szevskis galėtu pats vienas ap- 
rupytie reikalus visu Chicagos 
lietuviu.

Jus visi esate toki galingi vy
rai, o raszydami in “Saulia” bijo
tės pasiraszytie, kada jau keletą 
kartu sukoliojome, tai vos ne 
vos priprasze to biedno Kuzmos, 
idant teiktųsi už jus pasiraszy
tie.

Raszejui paskutines korespon
dencijos, yra kareziausiu tasai 
Szpokas, nes jis jy iszjojo isz 
draugystes vienos ar dvieju. Tei
pogi Andriuszis tasai nevidonas, 
nežiūrėjo nei aut paliemono, liet 
etnias iszmete jy laukan isz bažny- 

nori. 
Ir kaip cze žmones gali nesiskus- 
tie in “Saulia”....

Tikiu kad jau dabar supratote, 
delko asz jusu neapgarsinau komi
tetais ir galbūt antru sykiu jau . 
ueliepsitia man priesz jus taisytis. • 
Ir nepykitia ant manės,kad teip | 
placziai ape jus užsisznekejau, ba ( 
jus patys traukote manės už lie- <

kad jusu pipirai tiktai jums pa
tiems tinka, bet niekam kitam. 
Daneszete jam ape Arkanso Ko
lionijas, daneszete keno rankose 
“Lietuva” yra, dabar tasai žmo
gelis dasižinojo ape viską tiek, 
kaip ir jus patys žinote, ir su
prato, kad net.. hm hm....

Geriau velyt pilnevokites savo 
“Auszros” ar “L.M.Draugystes”, 
o in Olszevskio reikalus nesikisz- 
kite, ba patys žinote, kad Olsze
vskis neminta isz jusu ranku, o 
tiktai pats sau duona užsidirba, 
ir užtai nepavelys sau, idant jus 
Olszevskiui ant sprando jodytu- 
met. Galite nors da per pusią me
tu raszinetie in Baczkauskinia 
“Saulia”, ir surinktie paraszus 
visu Kuzmu ir kitu chicagiszkiu 
asilu, tai teip-gi Olszevskis 
jusu nepersigas.

A. Olszevskis.

i

Į

j
initetu arba ne.

Ar dabar suprantat su savo ap- 
gineju Baczkausku delko tokio 
komiteto negarsinau už komitetą, 
ar ne?

O jaigu jus komiteteliai buvo
te toki galingi, teisingi ir ant bie
dnu miolaszirdingi, tai delko jus 
nedirbote dėl tu biednuju? Jaigu

. . jus norėjote dirbtie isz savo mie- . jiuvio, idant priesz jus iszsiteisy-
žinogus, tai jis tuojaus po keliu I laszirdystes dėl gero lietuviu, tai | tie. Teipogi nearzykite to Bacz-

In Lletinviszkas Draugys- 
tias.

Musu draugystes pasiremia ant 
“meiles artymo”. Bet pažiureki- 
mia ar pilnai iszpildo ta “My
lėk artyma savo”. Paveizėkime 
in instatus kiekvienos draugys
tes, o tenai atrasime, jogei drau
gyste priima in sąnarius tiktai 
jaunus ir sveikus žmonis.—Klau
symas, kur gali pasidetie tie seni 
ir ligoti žmones. Jaigu draugys
tes nepriima senu ir ligotu, tai 
neiszpildo to gražiausio simbolo 
“mylėk artyma”.

Wienok ir senus su ligotais tu
rime padalytie ant dvieju daliu. 
Pirmi yra, kurie ingijo nesveika
ta per nelaimia, o seni kurie bu
vo Lietuvoje ar kitur, o negalė
dami pabaigtie savo senatvės, 
turėjo prasitrauktie isz po jungo 
maskoliaus, toki vertėtu būtie in 

1 draugystias priimti pagal žemiau 
paduotas iszlygas.

1 O kurie i 
paleistuvystia arba girtybių, tei- j 
pogi seni kurie Amerikoje gyve
na no jaunu dienu ir iksziolei 
nesirūpino in draugystia prigule- 
tie, toki jokiu budu negali būtie 
in draugystias priemti.

Tokius senus ir ligotus, kuriuos 
sakiau, draugystes turėtu pri- 
imtie, galėtu jus primtie ant to
kiu iszlygu:

1) Inženga ir mėnesines ju mo- 
kestys turėtu būtie lygios su ki
tu sąnariu, bet paszelpa ligoje, 
gautu tiktai no $2 iki $3, o jaigu 
jisai per ilgai sirgtu, tai draugys
te turėtu pasirupytie atiduotie jy 
i n miesto ligonbuty.

2) Kuris isz tokiu seniu arba 
ligotu norėtu sugrysztie in savo 
tėvynių “Lietuva”, draugyste 
turėtu jam kelia iszpirktie.

3) Atsitikime smerties tokio 
sąnario draugyste turėtu duotie 
nors ant pigiausio palaidojimo jo 
kūno.

Szy dalyku palieku draugystė
mis ant apsvarstymo.

Da vienas dalykas dėl drau
gyseziu yra reikalingiausias.

Prezidentai draugyseziu turėtu 
būtie karsztais mylėtojais Lietu
vystes ir suprastie jos reikalus, 
jie turi dabotie ne tik draugystia, 
bet ir apszvieta savo broliu, ta
da ir lietuviai greieziau augsztin 
pakiltu. Draugystes turėtu atbo- 
tie ape tai, idant pakelt ant vir- 
szinyku (prezidentu) apszvie- 
stesnius žmonis, kurie skaito nors 
kelis laikraszczius isz kuriu gali 
suprastie kokeme podejime randa
si toji musu brangi Lietuvyste, 
o supratia jos stovy galėtu api- 
pažytie visa savo draugystia su 
jos padėjimu ir paregytie, idant 
jei paduotu savo broliszka ranka. 
VVirszinykai draugyseziu yra ne- 
kaipo senatorei, apsprestojai tau
tos reikalu, už tai turi dirbtie 
daugiausei duodami gera paveik
slą draugystėms ir visiems lietu- 
slaviams. Ciiicagietis

Kaipo buvome daneszia No. 34 
“Lietuvos”, kad guodotinas kn. 
J. Balceviczius, probaszczius pa
rapijos Spring Valley III. iszva
ževo in Arkansa apžiuretie tenyk- 
szczius lietuvius su dvasiszkais 
reikalais ir po draugiai persiliu- 
dytie ape musu Lietuviszkas Ko
lionijas, jau isz tenai pargryžo ir 
sztai ka raszo:

Guodotinas Tautieti I
Skubinuosi danesztie Jumis ir 

pasidalytie su visais “Lietuvos” 
skaitytojais linksmomis žiniomis, 
jogei asz nuvaževias in “Lietu
viszkas Kolionijas in Arkansa,pa
silikau tenai per tris dienas, ap
lankiau visus tenykszczius lietu
vius, atradau juos sveikus ir 
linksmus naujame ju gyvenime ir 
persitikrinau, jogei “Lietuva” 
aprasze viską tikrai ir teisingai.

Užtai asz szendie kaipo tikras 
lietuviu mylėtojas ir troksztantis 
labo dėl savo broliu, patvirtinu 
ta visa,ka “Lietuva” rasze ir at
vyra! pasakau visiems, jogei Ar- 
kansas yra geriause vieta dėl no- 
rineziu pastotie gerais farmeriais, 
ir užtvirtinu jogei tenai in trum
pa laika pastos didžiause Lietu
viszka Kolionija, o teip-gi 
ne užilgo apsigyvens tenai ir lie
tuviszkas kunigas.

Wisiems lietuviams gero vely- 
jantis.

Kunigas Jonas Balceviczius, 
prob. Spring Valley, III.

Lietuviszkos Kolionijos, 
kansas, 27 d. Rugp. 94.

Mieli Broliai lietuviai!
Skubiname danesztie per laik

raszty “Lietuva” ir su visais 
pasidalytie toms linksmomis ži
niomis, jogei mes gyventojai 
Arkanso 26 diena Rugpjuczio tu
rėjome pirmutinia Dievmaldystia 
musu“Lietuwiszkose Kolionijose, 
laikyta per guodotina kunigą J. 

ingijo nesveika pei’| Balcevicziu pro}K Spring Valey 
...................................... III.

' Guodotinas kn. J. Balceviczius 
pribuvo pas mus 24 d. Rugpju
czio. Pirmiausei per dvi dienas e- 
me apvaikszcziotie tais platybias 
lauku, nežiūrėdamas ant savo ži
los senatvės, a bile tiktai atrastie 

I kiekviena lietuvy czionai gyve 
nanty ir kaipo Tėvas Dvasiszkas 
suszelptie savo vaikelius gera ro
dą ir dvasiszkais žodžiais.

Aprinko tarp musu viena gra
žia vieta, kuria uženklino ženklu 
kryžiaus sz. ir pasakė, jogei toje 
vietoje nepoilgam stos pirmutine 
koplytėlė ir kapines szventos.

Teipogi miestelyje Hazen nu- 
sisamdeme salia, kurioje musu 
Dvasiszaas Tėvas iszrede altorių 
ir teikėsi atlaikyto Dievmaldy
stia ant intencijos musu nauju ko- 
lioniju. Dasižinoj.a ape tai aplin
kiniai gyventojai rinkosi isz vi
su pusiu daugybes kataliku czeku 
ir airisziu, idant iszklausytie mi- 
sziu szv. ir visi džiaugėsi neisz- 
pasakytai,jogei sulaukė dvasiszka 
sveczia, nes ne tik lietuviai, bet 
czekai ir airisziai didei yra iszsi- 
ylgia katalikiszko kunigo, ba ar- 
cziau neturi katalikiszkos bažny
czios kaip tik Little Rock, in 
ry tai miestą yra 30 myliu 
czionai.

Kada prisiartino nedelia, 
Rugpjuczio,

Ar-

ku-
isz

tai 
yru 26 d. Rugpjuczio, kurioje 
musu Dvasiszkas Tėvas turėjo 
athiikytie iszkilminga Dievmal- 
dystia, džiaugsmas buvo neiszpa- 
sakytas.

Norint mus mažas būrelis lietu
viu susirinkom, bet prilygyt ga
lim prie anos valandos kada 
Kristusas Ponas skelbe mokslą 
prie miesto Jeruzolimos, o aplin
kui minios žmonių klausėsi,teip ir 
szendien ta musu maža būrely 
lietuviu apstojo dibe minia sve
tini taueziu; vieni pribuvo pasi
melsk), kiti teip prisižiuretie ka-

EXKURSLJOS IN 
Lietinviszkas Kolionijas.

Diena 11 ir 25 szio menesio ir 
diena 9 ateinanezio menesio bus 
ENKURSIJOS in Lietuviszkas 
Kolionijas in Arkansa. Kas gyve
na Chicagoje arba arti Chicagos, 
o norėtu važiųętie Lietuviszku 
Kolioniju pamatytie, tai tegul 
atsiszaukia in redakcija “Lietu
vos” pirma bile kurios tu exkur- 
siju, o gaus tikietus tik už pu
sią prekes. O kurie toliau gyve
na, tai tegul važiuoja tiesiog, ba 
sustojant Chicagoje kasztuos bran
giau negu tiesiog važiuojant. 
Wienok kas nori važiuotie, tegul 
iszsirengia isz namu vienoi virsz 
minėtoje dienoj, o tada nuvaže
vias ras bile ka isz Chicagos, isz 
valdytoju tu lauku, su kuriais 
galėsite geriau susideretie negu 
su agentu.

Nežine ka dabar Baczkauskas 
su savo korepondentais sakys a- 
pe Lietuviszkas Kolionijas. Gal 
būt sakys, kad kun. J, Balcevi
czius ir visi lietuviai, kurie Ar- 
kansc laukus apsipirko, yra por 
kompanija papirkti.



LIETUVA.

Antras atsiszaukimas
in Brolius Lietuvius

LAURINO IW1NSKO
Liet. Amer. Europ.

DRAUGYSTES.

LIETUWIAI!
Menkai ka iki sziol dar mes ži

nome ape savvo tevynia. Ji vvis 
dar tamsi mums pasilieka. Iki 
sziam laikui, padekim, mes neži
nome gerai dar nei rubežiu Lie
tuvos: kur lietuvviszkai, o kur 
jau ne lietuvviszkai kalba. O ka 
czion szneketie ape senovviszkas, 
mitologiszkas jos liekanas?

Jei dirbo kiek Lietuvos apra- 
szyme, tai dirbo, gali sakyt, tik 
sveti mtaucziai. Patys Lietuvviai 
vvisai mažai prie to savvo rankas 
pridėjo. Svvetimtaucziams vvienok 
sunku isztyrti kraszta, kuri jie 
tik sznairia akia pažinojo, ku
rio dvvasia nėra persiemus, kurio 
noru nesupranta, kurio kalbos 
tankiausiai nepažysta ir užtat la- 
labai klaidingas, tankiai nenau- 
džias musu tautai žinias paduo
da. Svvetimtaueziai parode mums 
tik dirva, o darba mums pa
tiems atliktie privvalo.

Bet vvionas žmogus to buk, 
kaip buk, kad ir kasžin kaip no
rėtum, atlikti negali. Reikia ant 
to daugelio ranku. Reikia pa
galbos isz wisu krasztu musu te- 
vvynes.

Nepažistame mes gerai vvisos 
Lietuvvos, bet kiekvienas isz mus 
žino, pažista savvo kampa, savvo 
kaima, savvo parapija. O kadagi 
diktokai jau yra Lietuvoj žmonių 
dauginus ar menkinus mokytu, 
taigi, kad kiekvvienas tad isz juju 
apraszytu savvo kaima, savvo apy
garda ir ta apraszyma duotu ap
garsinti, tai trumpame laike mes 
turėtume puiku ir pilna apraszy
ma musu tėvynės Lietuvos.

Reikia tik wel, kad kas apsiim
tu suvvesti tuos vvisus apraszymus 
kad isz j u vvisu padarytu vviena 
ezielybia ir kad paskiaus norėtu 
atspaudintie.

Bet nei vvienas isz Lietuvviu, 
gyvvenaneziu tikroj Lietuvvoj, ne
gali apsiimt to atlikti, nes Mas
kolius matydamas, kad pas ana 
isz vvisu szaliu žinios eina, prie 
jo galėtu prisikabyt ir in Siberi- 
ja da iszstumtu. Jie to garsinti 
negali.

Ant galo vvtenam žmogui tas 
darbas butu per sunkus, užtatai 
pas mus Amerikoj, užsidejas, 
Gruodžio menesyje, pereituose, 
1893 metuose, Komitetas Laury
no Ivynskio Liet. Amer- Eur. 
Draugystes, tarpu kito ko, nu
sprendė užsiimti teipogi suvedi
mu ir atspaudinimu anų apraszy- 
mu.

O kad apraszymuose butu szioks 
toks vvienodumas ir kad broliams, 
ypac-z menkinus mokytiems, dar
ba palengvvytie, paduoda ežia 
klausymus, ant kuriu meilingai 
užpraszo kiekviena, in kurio 
rankas szis atsiszaukimas papuls, 
duoti teisius ir sanžiniszkus atsa
kymus, kas lin žinomu jam vietų.

Neatsisakyk, broli, perskaitias 
szi laiszkeli, kad tu menkai esi 
mokintas, kad nemoki gerai lietu
viszkos raszybos; mes su didžiau
sia padekavvone priisime, kad ir 
praseziaus papiesztus, bile tik tei
singus apraszymus. Jei esi mok
slo vvyru, matai spragas musu 
„klausimuose”, — neapleisk mel
džiamasis, jas nepapildias ir savvo 
raszte perstatyti savo tėvynės 
kampely ko tobuliausiai.

Jei kam lietuvviszkai raszyti 
butu sunku ar neparanku, su pa
dėka priimsime apraszymus ir 
kitose, kalbose.

Žinifi gal „I vinsko Draugystes” 
siekius? Jos vyriausia užduoto 
yra gupažinditi Lietuvius su sa
vo tauta, o svvetimtauczius su 
Lietuva. Szia gi pastarąjį ji nu
sprendė atliktie per busianezia 
1930 m. visosvvietinia paroda 
Paryžiuje. Bet idant ta su pasek
me atlikti galėtu, neužtenka 
pliku apraszymu — reikia tam ir 

gyvu paveikslu, k-ad kiekvvienas 
galėtu ir akimis pamatytie musu 
tevvynes ekonomiszka ir dvvasisz- 
ka stovi. Nepraleisk užtai, broli, 
progos rinktie, jei gali, ir pa
veikslus isz musu gyvenimo, 
modelius visokiu irankiu, triobu, 
plianus statymo namu, ukes ve
dimo, pavyzdžius naminiu iszdar- 
biu ir t.t.

Pasisekimas reprezentavvojimo 
Lietuvos ant parodos Paryžiuje 
priguli uo vvisos tautos. Uažtai 
kvvieeziame visus tautieczius, ku
riems rupi Lietuvvos labas ir gar
be in sandarbininkystia.

Apraszymai, pavvekslai, mode
liai ir t. t. reikia siųst ant var
do kokios nors isz sekaneziuju 
žmogystų:

Mr. Jonas, Lithuanian Church, 
Mount-Carmel, Pa., U.S. of Ame- 
rica.

2. Ant. Milukas, care of Rev. 
Abromaitis, Shenandnah.Pa.

3. Ant. Kaupas, care of Jos. 
Lorkovski 340 E. Willis avė. 
Detroit,Mich.

Su guodone Komitetas. 
KLAUSYMAI.

1. Wieta: vardas, gubernija, 
pavietas, parapija? — 2. Ar tai 
yra sodžius, ar viesedyste? 3. 
Ar toli no bažnyczios? — Kiek 
vviorstu iki miesteliu — 4. Kiek 
vviorstu iki miesteliu? — Koks ir 
kaip toli areziausias? miestelis.

6. Kokia geležinkelio stacija 
yra areziausia? Kiek vviorstu? — 
7. Ar toli uostas (pristan)? Kiek 
vviorstu? — 8. Ar toli upe, eže
ras? — 9 Kokiose dienose arba 
kokiame laike (czese) atsilaiko 
artymiausioje vietoje prekyme- 
mecziai (jomarkai) ir turgai? — 
10. In kokia vieta žmones veža 
parduotie javus, daržovvias ir ki
tus daiktus? — 11. Ar sodžius 
vviensedyste ir 1.1, stovi ant 
kalno, ar slėnyje? —

12. Ar daug gyventoju yra so
džiuose, viensedysteje ir 1.1.? 
Kiek vvyru, kiek moterių? — 13. 
Ar vvisi lietuviai? Ar neyra žy 
du, burloku, vokiecziu, lenku, 
ir 1.1. Jei yra tai kiek? — 14. Ar 
vvisi katalikai? Kiek nekataliku 
ir kokio jie tikėjimo? Kiek gai
vu kiekvieno tikėjimo?

15. Kokia žmonių paprasta 
kalba? — 16. Ar nemoka kitaip 
szneketi, kaip tik lietuvviszkai? 
Kiek gali szneketie, tik lietuvvisz
kai, o kiek kittaip? Kiek moka 
szneketie lenkiszkai, maskoliszkai 
ir t.t.

Paduoti jei galima, ypatybias 
lietuviszkos tarmes?

17. Kaip žmones poterius kal
ba: lietuviszkai ar lenkiszkai’ 
Jei kalba lietuviszkai, ar gerai 
isztaria ar ne? Ant kokiu knyge
liu mėgsta bažnyczioj melstis: 
ant lietuvviszku ar aut lenkiszku? 
Gal yra toks,kurs turi lietuvviszka 
maldų knygeliu maskoliszkomis 
literomis? Kurie prie lenkiszko 
labjaus griebiasi: jauniejie ar se- 
niejie? Kurie prie maskoliszko?

18. Kiek žmonių moka skaityt? 
Kiek moka skaityt lietuvviszkai, 
kiek maskoliszkai, kiek lenkisz
kai, vokiszkai? Kiek pažystai 
lotiniszkas, kiek maskoliszkas, 
kiek gotiszkas raidias?
— 19. Kiek vvyriszku moka skai- 
tytie, kiek moteriszku? Ąr mote
rys nepažysta kitokiu liteliu, a 
part. ka vartojame lietuvviszka- 
me raszte? Kiek juju pažysta 
svetimas literas?

20. Ar daug vvyru moka raszyt? 
Kiek moka raszyt lotyniszkomis 
raidėmis literomis, kiek maskoli
szkomis vokiszkomis? Ar dauk 
moterių moka raszytie? Kaip?

21. Kaip vaikai iszsimokina 
skaitytie lietuvviszkai? Kaip iszsi
mokina raszyt? Kokias raidias 
žmones vartoja rasztuose? kaip 
raszo laiszkus? Gal nekuria lie
tuviai raszant vartoja raides ma
skoliszkas?

22. Ar nemėgsta žmones skai
tytie knygas? Jei mėgsta, tai ko
kias? Ar dvasiszkas, ar svieti- 
szkas? Paduok vardus knygų 
kuriais labjaus skaito? Jai mėg

sta skaityt svvietiszkas knygas, 
tai kokias intalpos: istoriszkas, 
ukiszkas ar dainas? Ar neskaito 
lenkiszku knygų? Jei skaito,Jtai 
kokias? Ar neskaito maskoliszku? 
Kokias? Kur lenkiszkas ir masko 
liszkas knygas gauna?

23. Ar neskaito lietuviszku 
laikraszcziu? Kelis užlaiko? Ko
kius? Koks laikrasztis jiems la- 
bjausei patinka? 24—Kokiu budu 
laikraszczius gauna: ar iszsiraszo 
tiesiok isz redakcijos, ar perka 
no perkupeziu? 25—Ar neisiraszo 
san kas lenkiszku maskoliszku ir 
t. t. laikraszcziu? Kokius?

26. Kaip žmones žiuri ant var
tojamo sziendien lietuviszkuose 
rasztuose statraszo (ortographi- 
jos)? Peikia ar giria? Kaip žiuri 
ant musu raszto kalbos? — 27. 
Kaip žmones abelnai žiuri ant 
lietuvviszkojo klausymo? Ar daug 
jaueziasi lietuviais? 28. Kaip žiu
ri ant maskolių, lenku žydu ir 
kitu?—

29. Ar isz tos vietos neeina 
kas in mokslia? Jei eina, tai kiek? 
Kiek in pradines mokslines (na- 
rodnoje ucziliszcze? Kiek in gim
nazijas? kiek in realiszkas mok- 
slaines? Kiek in Seminarija? ant 
mokytoju, kiek in dvasiszka Se
minarija. In universitetą?

30. Ar neyra ukinyku mokytu 
t. y. pabaigusiu keletą kliasu 
gimnazijos ar kitos kokios mok- 
slaines? Kiek ju yra ir kokius 
mokslus pabaigia? — 31. Kaip 
toki „mokyti” žiuri ant kitu 
žmonių ir ant lietuvviszko klausy
mo?

32. Ar neleidžia kas mergai- 
cziu in mokslą? Kiek? In kur. In 
pradine mokslainie ar gal ir in 
augsztesnius mokslus? Gal tėvai 
leidžia mergaites in miestus mo
kytis megst, siut? Gal leidžia 
su tuom, kad ten lenkiszkos kal
bos pramoktu? — 33. Ant ko tė
vai skiria savo vaikus leisdami 
in mokslą? Ant kunigu, ar dak
taru?

34. Kaip žmones žiuri ant ku
nigu? Kaip ant ponu. Kaip 
ant vvirszinyku. Kaip žiuri ant 
lietuvviszku inteligentu, pabaigu
siu augsutesnius mokslus. — 35. 
Kaip žmones žiuri ant maskolių 
burloku. Ar susideda su jaisiais, 
ar draugauja. Kaip su burlokais, 
jei ju toje vietoje yra, žmones 
susiszneka. Ar burlokai neisz- 
moksta lietuviszkai. Jei moka, 
tai kiek. Kurie, jaunieje ar se- 
niejie, moters ar vyrai greieziaus 
lietuvviszkai iszmoksta. — 36 
Kaip žmones žiuri ant vokiecziu, 
jei ju ten yr. Ar su jais draugau
ja. — Kaip žiuri ant žydu. Ar 
juos apkenezia.

37. Kiek sodžiuje yra dubu 
(gaspadoryseziu) — 38. Kiek sa- 
vižemiu, kiek pusinyku, kiek 
treczdaliu. — 39. Kiek yra szesz- 
margiu, kiek vvienmargiu, kiek 
kampiuyku, kiek liuosinyku. — 
40. Kiek desetinu margu pripuo
la antdubos [kolionijos].'— 41. 
Ąr neturi kas dviejų, trijų dubu 
[kolonijų]. Gal turi kas sziaip pri
sipirktas žemes. Jei turi, tai kiek. 
Ar dirvos ar pievos. — 42. Ar 
žeme yra gauta per padalinimu 
[nadielj ar kokiu kitu budu. Ko
kiu.

43. Gal sodžius turi abelnas, 
bendras ganevvas. Gal tur abelnas 
pievas. Gal turi ažera. Gal misz- 
ka [giria]. Jai turi tai kaip daug. 
Kaip sutinka ir kaip susitaiko 
beganydami, Jei teka per sodžių 
(kaima) upę, tai kaip žmones žiu
ri ant jos, kaipo ant locnasties. 
Kam joje valia gaudyt žuvis, 
o kam ne.

44. Ar neyra sodžiuje turtin
gu ukinyku. Kiek. Po kiek jie,
dag mažiau, turi kapitalo.

45. Ar nėra sodžiuje ukinyku, 
kurie turi skolų. Kiek ar po daug 
turi. Kam skolingi, žydams, vo- 
kiecziamsar susiedams, giminėms. 
Kaip didelius palukius (procen
tus no ju ima žydai. Kaip skolin- 
jiems susiedai ir gimines, su pro
centais ar be procentu. Ar neisz- 
vare kitąsyk žydai koky ukinyku 
isz namu tame sodžiuje? Kokiu 
budu? Prie ko dabartės ta žeme 
priguli?
(Tolesnis trauky bus kitam nr.)

— Kurie isz lietuviu moka sta- 
liorystia, tegul pribuna in salia 
L. Ažuko, 3301 Auburn avė. ne
delioje tuoju po sumai. Draugy
ste turi bisky darbo, ant kurio 
reikalauja stolioriaus. Kurie nori 
ta ta darba apimtie, turi turetie 
su savitos nors keletą dolieriu 
prie darymo kontrakto.

Dr-te „Sz. Jurgio”.

— Subatoj, 8 d. Rugsėjo, 7į a- 
dvna vakare salioje Ovverkos, 
4500 S. Paulina str. Lietuvvisz. 
Republ. Kliubas 29-tos Wardoį” 
laikys savo susirinkimą, ant ku
rio szirdingai užpraszo visus lie
tuvius gyvvenanczius toje vardo
je, idant teiktųsi koskaitlingiau- 
sei susiriutie. Bus apsvarstomi 
labai svarbu dalykai, nes jau ar
tinasi ir rudenines “elekacijos”, 
ape ka turime pasikalbetie.

J. ARMONAs-prez.
— No pereito panedelio atsida

rė mokslaine lietuvviszkos para
pijos Chicagoje. Isz pirmos die
nos pradėjo vvaikszcziotie in 
mokslainia 18 vaiku, o kasdien 
pribūva nauji. Mokslaine yra ati
daryta ir vakarais dėl suaugusiu 
pasimokytie ant lementoriaus, 
matematikos ir pradžios angel- 
skos kalbos ir raszlavos. Mok
slaine yra atidaryta per visa 
nedelia iszskiriant subata ir nede- 
lia.Garbe musu prabaszcziui už jo 
triušy.

— Tie septyni lietuviai, kurie 
jau yra atgaviu savvo $80 no to 
furmono Stock-Yardu, padavė 
savvo provva dabar pas lenkiszku 
advokatu. Wienok ir szis nepa
davė tuojaus in suda, bet pirma 
paszauke ta furmona ir lietuvius 
ant isztyrinejimo. Furmonas isz 
pradžių gynėsi, bet ant galo pri
sipažino, sako kad prie jo dirba 
koks ten žydas kaipo antras fur
monas ir tasai žydas visada pri
imdavo pinigus, o jis ape tai nie
ko nežinojus.

— Nekurie Chic.igos lietuviai 
rengia atgrajytie lietuvviszka te
atrą “Nigilistai” arba užinuszima 
Aleksandro II. Jau yra viskas 
surengta ir bus atgrajytas 30 d. 
szio menesio, saleje Pulaskio,800 
S. Ashland avė. Tuom visu pri- 
remrimn užsiima dau<riausei Jo- 
nas Grinius. Labai yra gražus ir 
pagirtinas daiktas, kad musu lie
tuvviai užsiima tokiais dalykai, 
kaipo atgrajyjimu teatru, tiktai... 
tegul perstoją meluotie raszineda- 
ini korespondencijas in “Saulia” 
ir tegul perstoją be reikalo ki
tiems sziovvia pleszia, o visi juos 
pagirs.

BALIUS! BALIUS!
Subatoje, 22 d. Rugsėjo, bus 

didelis balius pas L. Ažuka, po 
nr. 3301 Auburn avė., grajys pui
ki muzika tikrai lmtuvviszka, pra- 
dže 7-ta adyna vakare. Dėlto už- 
praszome visus lietuvius ir lietu- 
vailias, idant teiktųsi pributie, 
ant teip gražaus pasilinksmi
nimo. Su guodone L. Ažukas.

Preke Pinigu.
—O—

Rublis in Rusija ........ ,54c 
Marke in Prusus.................24|c
Guldenai in Austrija.....39įc 
Frankus in Fraucija.............20?

^Vietines žinios.
—O—

— Užsimokekit už “Lietuva”.
— Isz knygyno S. Daukanto 

pereita menesy tapo iszskaityta 
knygų 41 egzempliorių.

— Užpraszomi yra visi sąna
riui “Gvardijos D.L.K.IVitauto” 
susirinktie in bažnytiniu salia, 
szendien pusiau septinta adyna 
vakare, tai yra 8 diena szio me
nesio. Bus pirmutine lekciji mo- 
kinimosi “muštro”.

W. WABALINSKAS-piez.
— Nedelioje, 9 d. Rugsėjo tuo- 

jaus po sumai, bažnytinėje saleje 
draugyste “sz. Jono Kr.” laikys 
czvertiny susirinkimą, ant kurio 
turi pributie kiekvvienas sąnarys 
tos draugyste po kora, nes yra 
svarbus dalykai dėl apsvarstymo

K. Pocius, sekr. 153 W.15 st.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PHAIlilE, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wisos walstes, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po abiems pusėms geležynkelo “Mėmphii A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja wieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietutvisakos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga bowelna, o ivaisei sodu puikiausi isz wisu Suwienytu ^Valstijų. Klimatas stveikas* 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, szihima iyginasisu Chicagos. 
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

Preke lauku no §6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožną akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape wiska raszykitia in

UNION LAND COMPANY, 
163 yvasliington St., Chicago, III.

---- ARBAIN-----  

REDTSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street, Chicago. UI.

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

GHICAGO, ILL. P. O. Box 82.

California Wine & L iquor C. 
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLAND AVĖ., KERTE HENRY ST- 
CHICAGO, ILL.

Importavoti ir naminei Wynai ir Likerei.
Kalifornijos Wynai no $1,00 už galona, iki $4,00
Arielkos “ $1,25 “ “ “ $5,00
Brandies “ $1,50 “ “ “ $6,00

Wisoki gatunkal Saldaus VVyno, Arako, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese Ir 1.1. Wiskasiyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statomu užpraszytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, Jwokiszkai, lenkiszkai, lietuj 
vviszkai ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Island Avė., Chicago, III.

Lietuwiszkas Daktaras 
T. RODIS,

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeru 
1832 74-tli St. kerte Page Street 

ir prijima visokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 vakare.

Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike per 
telefoną isz kožnos aptiekos.

Gywena: 1832 47-tli Str.
TELEFONAS: Y. 820.

A. ZDANAIVICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,

Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda ianvakortes (szifkortes) ant greieziau- 
siu laiwu in ir isz Europos, iszmaino ir siunczia 
fdnigus in tvisas swieto szalis kuomipigiausei ir 
n 4 nedeles po iszsiuntimo parodo kwita su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwa 

kortes jo ofice, duoda tikėtu už dyka, net in pat 
NewYorka; o laiwakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—Iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz tetviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtwirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekuratvoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina wietas darbi- 
nikams ir wietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko ^visokias malda knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

Lietuviszka Aptieka
J. J. ROBIS, Prop.

543 S. Jefferson st. co.r Liberty st.
Diplomavvotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikawoja ir pritaiso geras lie— 

karstas už widutiniu prekia.
Kalba lietuviszkai, lenkiszkai, 

ruskai ir vokiszkai.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

telephone: canal 369.
PUIKUS 

LIETUIVISZKAS SALIUNAS, 
M.l’laucko ir Wenckewiczians 

po nr. 90 Christie street 
New York N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

Pas mus randasi puikiausi da
bar trunkai: szaltas Alus, skanus 
VVynai, visoki Likieriai, o Ciga
rui net isz pat Turkijos. Atradia 
vvalandelia liuoso laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

Temykitia! Temykitia!
Kam turit vvaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 

sawo žmogų. Ateikit ir jaTsiludykit.
SZIFKORTES

ant gvriausiju liuiu isz Chicago per NewYor- 
ka iu Berliua ir isz Beriino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in seua kraju.
UWAGA:

Rublis.................................‘54
Guldenas......................... 39 j
Marka...............................24|

Juliau Piotrowski, 
3117 Laurel ui., ant Bridgi-portoi

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz

kai — latvviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntiinu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o velau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

Piuigus geriausei siustie regist
rą votose gromatose arba per,,In- 
ter National Money Order”, kury 
galitia gautie ant kožno paczto.

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant su bet kokiu klausymu reike pride- 

ie ant atsakymo pacztatva markela už 5centus

An’Hvnhra“ dvinedelinis 
katalikiszkas 

laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji laikrusz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
„Lietuvos” kožnamelaike ir už 
ta paezia prekia $1.50.

WE1NATINIS LIETUYVISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio 

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

Degtiniu tikra ruginiu, lietuvisz
ka Trejonkia visokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabo] 
vu. Pas mane gali gautie kiek
vienas pakelevingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczergis.

GERIAUSIA UŽEIGA
JjgT“ pas L. AŽUKA 

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

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

Ir kurie atkeliauna isz kito 
niesto, gali visa rodą gautie ir 
spak’iiniai pernukvotie.

L. AŽUKAS.



4 LIETUVA.

Diena 2 Rugsėjo pasimirė Po- 
vvilas Palukas, turintis 29 metus 
amžiaus ir panedely tapo grąžei 
katalikiszkai palaidotu. Jisai pa
ėjo isz Kauno red. Raseinių pa- 
wieto K(viedainio par. kaimo 
Szaukliszkiu.

Buwo labai biednu (vaikinu, 
nes jau antras metas darbo netu
rėjo. Gavvo jisai darba prie lum- 
ber yardu, prie nesziojimo sunkiu 
stulpu. Tenai padirbėjo pora die
nu, o kad buwo jau per pusan
trų metu nedirbtas,teip baisei nu
silpo prie darbo, kad ant kojų 
ne galėjo pastovvetie. Žinoma kad 
ta diena smarkei ir saule kaitino, 
o lumber yardose tvvanku ir (ve
jas neinpuczia, prie tam galbūt 
žmogus buwo jau gerai ir užba- 
dejas,, baisingai nusilpo ir atsis
tojo ant kraszto kanalo atsilse- 
tie. Jam bestovint akys apteme, 
galvva apkwaito ir inpuole in 
kanala, in gilu purwina, ir smir- 
danty (vandeny, kur (visokį ta- 
vvoriniai laivvai be perstolio jy 
drumsezia ir maiszo. Pakol pas
pėjo luotelis pributie jam ant 
pagelbos, jau isztrauke jy negy- 
(va isz (vandens. Wienok ant o- 
ro buvvo atsigaudias ir kada jy 
parvveže in namus,da pajiege pats 
ineitie in savvo gyvvenima, da 
vviska kalbėjo ir vviska apsakė 
ape savvo nelaimia. Buvvo tai su- 
batoje, o sulaukus nedėlios, nusil
po suvvisai ir pasimirė.

Kad nabasznykas neturėjo nei 
cento pinigu, tai jo prieteliai ir 
pažystami padare kolekta ir pa
laidojo kaip galėdami.

Už rūpesty ir gera szirdy jo 
prieteliu, kurie užsiėmė pagre- 
bu, vvarde mirusio Povvilo Pala- 
ko isztareme szirdingiausia acziu, 
o jo gentias ir pažystamus užpra- 
szome atsidustie prie Dievvo už 
jo duszia.

Muzikantu draugyste Chica- 
goje.

Nedelioje, Rugsėjo 9 d. — lie- 
tuvviai-muzikantai turės sawo pa- 
rneginima, aut kurio turi pribu
tie (visi ranariai po nr.693 W. 19 
st. prieszingai užmokės $1 koros 
ir taps iszskirtas isz draugystes.

Komitetas,

Rugsėjo 2 d. nedelioje, lietu- 
(viai muzikantai turėjo sawo pa
mėginama pas p. Baltruszaiti ant 
Laurel str. — Pamieginimas nu
sidavė labai puikei grajyjo yivai- 
rius marszus ir szokius.

Nuėjus kada ant lietuviu muzi
kantu pamieginimu reikia nusi- 
stebetie, kad jie teip didžioje su- 
teikmeje apsieina, per ka gali la
bai sustipietie: nes mat jie apsi
rinko sau viena už wadowa, p. 
K. Kiga, kurio (visi klauso ir 
tas pagirtinas dalykas.

Dabar minėti muzikantai pajie- 
szko lietuvio. kursai galėtu 
grajytei ant klarnetas „p r i m a’’ 
Užtai, jeigu kas rastųsi, tai yra 
meldžiama atsiszauktie pas p. 
K. Kiga, po nr. 693 W. 19th str.

t Pagal aprokavvima “Susi- 
vvienyjimo” kasos paduoda per 
“Vienybia” rokunda sziokia:

Inplauke in kasa $827.53
Posmertines iszmoketa 96.55 
Už konstitucija “Susivv”. 30.oo 

Sykiu iszmoketa 126.55
Kasoje pasilieka $700.98

t Pana, III. 20 Rugpjuczio, 
mainose anglių krisdamas akmuo 
isz (virszaus beisei sužeidė kai
riąja koja Jonui Baltruszaicziui— 
lietuvviui. Suplojo pusią letenos 
ir (visus pirsztus.

Reikalia‘‘Susiivienyjimo”
Shamokin, Pa. Szvv. Jurgio 

draugyste pereita nedeldieny, t. 
y. 2 d. Rugsėjo, per axtra mee- 
tinga apsznekejo tulus „Susivv.” 
reikalus. Ant draugystes susirin
kimo pribuvvo ir p. A. Milukas, 
kurs kalliejo apie „Susivv.” rei
kalingumą ir nauda. Szvv. Jurgio 
draugyste iszrinko delegatu in 
seimą p. J. Margevvicziu, o ant 
„Susivienyjimo” vvirszinyku per
statė sziuos tautieczius: kn. J. 
Žilinską isz Mt-Carmel, ant pre
zidento, p. A. Olszevvski,*) “Lie- 
tuvvos” iszduotoja ir redaktorių, 
ant vice prezidento ir p. J. Mi- 
liaucka isz Mahanoy City ant ka- 
sieriaus. — Wisi szie trys tau- 
tiecziai buvvo perstatyti ant tu 
pat urėdu ir per Volonczausko 
dr-tia isz Shenandoah.o teipogi yra 
(viltis, kad bus paremti newien 
kitu kuopu prigulineziu prie 
Schuylkill’o distrikto, bet ir sei
me didžiuma balsu apturės. Ant 
knygiaus szw. Jurgio dr-te per
statė kn. Szedvvydi isz W.Barre, 
Pa.Kitu kandidatu iszrinkima pa- 
wede delegatams ant seimo.

Tenyksztis.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
R. Perlavvicius Pittston 1.00

M. Andrukaitis Minersville 1.00

A. Keidoszis ,, 1.00

P. Mc. Novltch Pan Handle 1.00

M. Ciedrikis Hazen Arkansas 1.00

J. Maszotas Naugatuck 1.00

K. Jokūbaitis 196 Cl. Chicago 1.00

J. Gencziauskas ,, 1.00

J. Budginas ,, 1.00

K. Jokūbaitis 795 S. Ashl. „ 2.oo
J. Skudria Boston 1.00

F. Tarozas Kėnsington 1.00

J. Karoblis Copake 1.00

S. Tareile Shenandoah 2.oo
J. Matusevviczius Altus 1.00

Katalogas knygų.
Knygos niahlu.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis,wisaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutoi skuroje, zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su ( 
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrine “ “ $2.00*
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia useme 

apdare, balcziauseis kauleleis puikei 
iszauksuotais kryžeis po ’ $3.CZ'

Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Garbe Dievvui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta 1r su kabe ”
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szvv.

Marijos Panos ”
Ražanczius amžinas ••
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės 11
Stebuklai Dievvo szvv, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vvokiszkoms 

literoms “ “ “ i

.00 ir 3.50 
75c 

$2.00
$ 1.5Q

20c 
5c- 

10c 
5d

30č
40c

1 
$1.60 

Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau
stytas ir su kabe “O $1.60

VVadovvas aplankancziu muka Jezuso Ghris. 15c 
150 psalmu Dovvido karaliaus ant pavveikslo 

kanticzku „ „

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovves Lietuvvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovvas arba antra dalis Genowefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovvard 

Lithuania “ “
Budas Senovves Ljetuvviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto
Geniu dede " “ “
Graži vvaiku knygele “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausiacisto- 

rlja Lietuvvos “ ,,
Istorija gražios Magclenos .,
Istorija septynių Mokytoju ‘ “
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija Lietuvvos “ “
Istorija isz laiko Francuzu vvainos 
Juokingas pasakojimas “ “
Juozapas Koniuszevvskis arba kankinimas U- 

nijotu po vvaldže Maskolių “ "
Kaip igytie pinigus ir turtą ,,
K n s teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvviu gyvvenimo ,,
Kunigas, puikus apraszymas isz padavvimo 

Lietuvvnyku “
Lietuvviszkos dainos isz vvisur surinktos, 

ape keturi sziintai
Lituvviszkas sziupinis "
Naujos dainos 
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysakai sz aiko terpsavviszkos ka

res Indi jonu Amerikos.
Palangos Juze
Puikus apraszimas tikru atsitikimu iszlai- 

ko lenkmeczio vvainos 1863 m. “
Pajudykime vvyrai žemia, puiki istorija 
Pasakoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai "
Pirmutinis degtines vvarytoias, komedija 
Pulki istoria ape Kantria Alana, kuri per 

t“: ~ tz. J“.““
du ir vvariju kantrei įszkentejo 

Talmudas žiaM " “
Trumpa senovves Lietuvviu Istorija „ 
Trumpa peržvvalga Lietuvvystesdarbu 
Walku knygele su abrozelais “
Wisoki abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino, Lietuvvos kunigaiksz 

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

Knygos lenkiszkos.
ŽYVVOTY SW. PANSKICH $7.00
ANIOL STRČŽ. Zbidr Modlovv i Piešų i služ^cy 

dla dųpz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordvv 
i piešni lacifiskich). Zavviera blizko 650 stro- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze, 
vvydanie dlaobojga plci; opravvne vv morocco 
skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena.................................................  95c

Ta sama opravvna vv morocco skurkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem........................................... ....$1 25

CICHA LZA. Zbidr Modlovv, i Piešni služ^cy dla 
dusz pobožnyeh (\Vydanie dla nievviast) z 
dodatkiera nieszpbrdvv i piešni lacifiskich. Za- 
vviera blizko 650 stronnic vvyraznego druku 
napigknym papierze, — Opravvne vv morocco 

skorKg, vvyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Cena..................................................95c

Ta sama opravvna vv morocco skdrkg, vvyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
Amkiem............................  $1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modldvv i piešni, 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (Wydanfe dla 
jigžczyzn). Z dodatkiem nieszpordvv i piešni 
lacihskich. Zavviera blizko 650 stronnic vvyra
znego druku na pigkuym papierze, opravvne 
vv morocco skdrkg, vvyzlacane brzegi ze zloco- 

uym tytulikiem.............................................. 95c
Ta sama opravvna vv morocco skdrae, vvyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
WYBOREK........................................ po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksiįžek dla ludu przez Marbacha vvy- 

ianych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlošc 
za pomocį kart. (Dla zabavvy i rozryvvki)

Cena ” „ In
ALEKSANDRA CHODZKI sldvvnik Polsko-An 

gielski i Angielsko-Polski vv mocnej opravvie 
ze zioconemi tytulikamy. Cena $4.00

SENNIK czyli \Vrdženie ze sndvv, na przeszlo 
1500 przypadkach siuž^ce, zrdžnychstarodavv- 
nych ksiįg zebrany i porzędklem abecadlo- 
vvym dla rozryvvki i zabavvy ciekavvych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievvinnych zo- 
boboudvv. ’ ° ” 15
AZiKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakdvv 
do latvvego nauezenia sig czytač. pisač; i mu- 
vvičpo riemiecku. Dokladny przedruk z vvy- 
-anla nakladem „Zakladu Narodovvego lmie 
nta .ssolifiskich” vve Lvvovvie. Cena 

LISTOVVNIK polsko-ainerykafiski. Podrgczmk 
zavvieraj^cy: Naukg pisania listdvv, vv vvszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovvicie: Listy 
polecajgce. radzgee, opisujgce, povvinszovva- 
nia, poilania itd. ” ” 60

MALY LISTOVVNIK dla szkdlnych dzieci; ucz$- 
cy pisania listdvv z dodatkiem povvinszo- 
vvafi ” ” 25

PCUREDNIKPOLSKO-ANGIELSK1; księzkad a 
Polakdvv vv Ameryce dla latvvego nauezenia 
sig poangielsku; z opisaniein každego vvyra- 
zu jak sig ma vvymavviač; i rožne listy vv pol- 
skim i angielskim języku 65

PRZEH ODNIK do pisania listdvv milošnych o- 
raz tycz°cych si*1 oženienia i zam«žpdjščia 20 
HOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niežąvvodny sposob czarovvania, vve- 
dlug slavvnych sztukmistrzovv jako to: Bosco, 
Sehvvanenfeld, Tvvardovvski, Faust, Theoph- 
rastus, Pnracelsius, Dobbler, Filadelfia ivvie- 
lu innych. Cena ” 85c

IN0WY SOWIZDRZAL i avvantury jego, Z ziem- 
ęomorskiej rodem. — Z osmiu obrazkami 40 

a sama vv mocDej opravvie ze zloconym tytu
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Naipevvniejszy sposob vvygrania na loteryi 
vveulug kombinacyi slynnycn magikdvv i pro- 
fesordvv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vvyjavvienie tajemnic i sposob, tekich užyvva- 
no vv starožytnošei do przepovviadania i vvro- 
ženia przyszlošci. - Z 200 obrazkami. Doslovv- 
ny przedruk z Sennika drukovvanego vv dru-s 
karni Univversytetu Jagiellonskiego vv Kra-' 
kovvie. ” ” 30

30c 
10c
10C
30c
20c

$1*00
5c

10c

$1.50 
20c 
50c
10c
50c
30« 
10a
50c 
20c
15c

$ 1.00
$2.00 

5Č 
10c 
75c
25c
20c
40c 
15c
25c
10c
15c

...______ r_________ lan’a, kuri per 22 me
tus vvaikszcziodama po svvieta, daugybia be---------. s__.------ 20fc

10c 
10c
20c 
30c 
5c

M. L. Kasmar, 
(KACZMAllEK.) 

t“XAdwokatas
ir

o

Praktikavvoja (visuose suduose 
atlieka savvo reikalus gerai ir 

teisyngai.
Rodyjame (visiems 

lietuvvnykams pas jy nu
siduotie sawo reikaluojse,
apturėsi tia geriausia rodą. 

Ofisas: 92 ir 94 La Šalie st.
Telefonas: Main 1396.

—)GYWENIMAS(—
636 Noble ui., Chicago, III.

Mano ofise yra kalbantis lietuvviszkai 
F R. MASONIS 

ir Lietuvei vvisokias rodąs gali gautie už dyka.

Puikiausias Salimas
irisam mieste Slieiiandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovvers str.
Wiskas yra czysta, gerymai vvįšoki pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios prleteliszki. Rodyjame 
vvisiems lietuvviams, turintiems vvalandela laiko, 
atsilankytie pas savvo brolus lietuvvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan? 
tiems in 8henandoah vvelyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lletuvviszka užeiga

LIETUWISZKAS

^SALUNAS:^
Juozu po Dzialtvvos,

3253 Laurel u), ir kampas 33 ui.
Užlajkau svviežia Bavvarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkas, Likierius ir kvvepenczius 
Cigarus.—Kazdien svviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wi8o pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vvi- 
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dėl zo- 
’jovvos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laivvakortias, Siunczia pi
nigus in Lietuvva ir vvisas dalis svvieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuvviains geriausia 
rodą. Jusu vviengentis,

K. PETRIKAS,
Mahanoy City, Pa.

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi vviena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. "VAR
PAS” yra vvyriausias ir žimcziausiaus jaunos 
Lietuvvos vvauovvu laikrasztis, tikras "Naujosios 
Dvvasios” apasztalas, organas Lietuvvos inteligen
cijos. "VARPAS” neseka jokios partijos; "VAR
PO” rūpestis—laisvve ir gerovve vvisos Lietuvvos ir 
vvisu Lietuvviu.
"VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

Eieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal- 
a ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 

Tai isztikro yra labai pigu!
Pinigai iszsiraszant "Varpa", gromatos reikia 

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuvviams adreso:

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo vvisoklas užsisenejusias ligas, kaipo 
tai: Prietvvariu, Skaudejiina galvvos, Džiovva 
kepenų,Geltligia, Reumatizmą,Wandeniny apti- 
nima, Karsztligia, Rožia, Szasus, Drugy, Skropu- 
las, Niežus, Kirmelas, Laszus, Szunvvotia. Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudejiina, 
Sukudima, Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudejiina. Galvvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAVVICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja vvelys.

Tu gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisiuntimui vvieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III

»«

75c

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3453 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant vveseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopuikiausei.
togra

Pirmutine Lietuwiszliai-Lenkiszka
=-Mokslaine Muzikos-----

Kursai tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant vvisokiu ntaisu kožna no 
iki 10J4 vvakuro.

Kursas mokslo tweria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Lietuvviszkai- Lenkiszka.

Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vvesia 
lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
156 Delancey St., NEVY YORK.

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

ADWOKATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adwokatas, jau aelolika 
metu praktikaivoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszproivoja 
(visokias provvas. Kalba (visokeis liežuweis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persi ludysitia patys.

Elias Ęosei}tl}al,
333 Grand St., arti 2-nd Avė,

NEW YORFV

DIDŽIA ŪSE

Krautuwe Drapanų
Wyriszkas wisas apsirengimas, (vertas 

$15, parsiduoda už $8. Wyriszkas -(vi
sas apsirengimas (vertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias (vi
sas apsivvilkimas (vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
vvasarinias paltas, teipogi turime neisz-

> pasakyta daugybia drapanų dei waiku
ir parduodame neswietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

96 ir 98 Baxter St., - - NEVY YORK,
2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 DiYisionSt.

Few York

Ape S. Daukanto broszu- 
ra.

Skaitome “Vienybes” No. 35 
jogei “Susi(vienyjimas” nutarė 
duotie $100 ant knygeles Simano 
Daukanto, o draugyste “Volon- 
czausko” isz Plymoutho jau da(ve 
$10 ir draugyste Gedemino isz 
IVanames dawe $5. Taigi rodžiu
si, kad ir Chicagines draugystes 
ka buwo prisižadeja po kiek pa- 
aukautie, neatsisakys no to. Gir
dėjome jogei draugyste “Sz. Ka
zimiero” ant savvo ateinanezio mi
tingo, ta dalyku apsznekes ir kiek 
pagal savvo iszgalejima nutars, 
tuojaus pinigus prisius.

•) Didei esiu dėkingu toms draugystėms už ju 
gervvelyjima perstatyme manės ant kandidatū
ros, vvienok nuoszlrdžiai perpraszau kad stoka 
laiko pritvers mane atsisakytie.

A. Olszetvskis

Knygos Divasiszkos.
Brostvvos “ “ “
Draugija dėl dusziu “ “
Evvangelijos, drauge lietuvviszka i ir lenkisz

ka ant kožnos nedelos irszvventes 
Filotea arba kelas in maldinga givvenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievvo ”
Grfesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Peną ’’ ”
Oyvvenlmai Szvventuju Dievvo “
Gyvvenimas szvvento Benedikto “
Givvenimas Jezuso Kristuso ”
Givvenimas szvvencz. Marijos Panos „ 
Givvenima vvisu Szvventu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po
Gyvveniinai Szvv. ir III zokonas szvv. Fran- 

ciszkaus “ “
Istorija seno ir naujo istatfmo su abrozelels 15c 
Istorija seno istatimo ”
Istorija Kataliku Bažnyczos ”
Iszgublymas metiniu szvvencziu ”
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievvo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvvencziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla ir stebuklai Dievvo szvventose duszio- 

se culszcziaus. didžiause knyga isz vvisu 
knygų dvvasiszkuju “ “

Perspėjimas ape szvventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prisigatavvojimasant smerozio “
Raktas in dangų “ “
Uisistanavvik ant to gerai “
VVadovvas in dangų “ “
VVartai dangaus “ “ “

05c 
10c 
75</ 
50c 
25c
15c*
50c 
10c 
75c 
20c
65c
25c

25c 
$1.00

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

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

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “ !
Lementorius lietuvviszkas ,,
Lietuvvos gaspadine “ “ :
Lietuvviszkai vvokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “ $5
Lementorlus lietu vvlszkas “ “ i
Spasabas greito iszaimokinimo angelskos kat- 
Szlintmetinis kalendorius 

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: lietuvvisikai, 
latvtezkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geiiause knyga dėl norineziu isz« 
mok tie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tvviszkos kalbos „ 
Tas pats apdarytas „

J 2.oo
2.25

Jaigu tau skauda galvva, tai’painegyk 
Prosikti Bojanalisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo gatavos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojanausko. Galima 
autie kožnoje aptiekoje, arba prisiuncziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th St., Chicago

(I» re* v'YI

I

mSkalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats J, 
H atgal kiekvvienam in namus pristato, teipo- 

gi prijima užpraszymus ir per gromata.
Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka vve- 

J lyjeme vvisiems pas jy nusiduotie
ADRESAS: ’IJ'

A. BUSZKIEVVICZ,
886 James avė., Chicago.

| A. BUSZKIEWICZIA,
; dastato vvisiems in namus geriausia

n Keresina, Geselina ir Aliejn. Js
7 v

<
C

7

NAUJAS LIETUVV1SZKAS 
SALIUNAS.

Dominyko Narbuto 
po nr. 584 S. Jefferson str.

Naujai uždejas Saliuna užlai
kau. konopuikiausius gėrimus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius, Wyna ir kvvepenczius 
Cigarus.

Ateinanczia subata, tai yra 25 
diena Rugpjuczio bus didis balius 
“Grand Opening”. Dėlto užpra- 
szom (visus brolius ir seseris, lie
tu vvius ir lietuvvailias pas mus at- 
silankytie. su guodone,

Dominykas Norbutas. (15—9)

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant (vi
su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuvviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinvveg, Bremen.Dr. M. P. fatališkas 1

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA (VISKO GAUSIT:

Sznlto alaus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTI!-: 
IR TO (VISO PABANDYTIE.

Gyivcnu ponr. 825 St. Clair str. 
Clevelancl, O.

Turiu puikiausia Karczema isz vvisu Clevelando 
lietuvviu ir daugiause vvisokiu geryinu užlaikau

ir

KASPAR BARTKOAVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PURLIO.
Iszprovvoja geriausei vvisokias provvas vvisuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vvo- 
kiszkoje ir angliškoje. Teipogi kolektavvoja pini
gus už vvisokias skolas. Gyvvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

MAX DIIZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavvoja vvisuose suduose, 
iszpildo savvo didikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame (visiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provvu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St.
Givvenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

------TURI OFFISA------

Aptiekoje, po nr. 3315 Laurel ui. 
no 10 iki 12 adynai lytie. 

GIWIANA------
615 Noble ui. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

Nog 7 iki 9į isz rito ir nog 1 iki 4 (vakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS 

^LieTUWISZKA Į AFTISKA^ 
—po—

BALTO ARELO,
615 NOBLE UL. IR 3315 LAUREL UL.

Daktaraj kožnam cziese ira Aptiekoj, ir galema szauktie koki nori 
per telefoną. Telephone: West 654.

Telephone, Yard 709.

Kas nori gautie geros ir 
szvviežios mėsos tegul eina pas 
Simona Mackų, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N, J.— Po 
draugiai prilaikiau puikia Gi*«ei- 
nia ir parduoda vviska pigiau kaip 
kiti. Wisi tavvorai svvieži. Ge- 
riause (vieta dėl Lietuvviu.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

uukryuius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
vvisokiu dajktu labaj pigoj, aukszynius sydabrynius ziego- 
rplius įszvvejoze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziėgorela ezistyimas 50c. Sprendzymi 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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