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*
Darbai Shenandoah, Pa.
Anglekasykloe Rediugo kom

panijos dirba tiktai 3 dienas ant 
nedėlios ir tik po f ant dienos, ir 
da numusze mokesty ant 10 pr. 
Q kompanija eghigh Valley dir
ba pilpa laika, tai yra kasdien, 
bet ir *zita ta paty procentą no 
mokesties numusze.

lietuviszka. 10) Falher Mathev 
Society isz Pittstono, 11) Aloy
zus Society isz Pittstono ir 12) 
A. O. II. Society isz PittstOn 
airiszskos. 13) ir 14) Sz. George 
ir Sz. Antano isz Forest City. 15) 
Sz. Stanislovo Scranton, lieru- 
viszka. 16) Sz.’ Juozupo Seran
ton lietuviszka. 17 sz. Kazimiero,

lOS

ro.

Isz Westville III.
\Vestville III., yra tai mažas 

mieseziukas, kureme žmones min
ta dKugiausei isz mainu. Tenai 
yra ir keletas lietuviu ka dirba 
prie kasimo anglių. VViens isz te- 
nykszcziu lietuviu raszo, kad ir 
tenai darbas menkai eina. Svieto 

, sako, yra. daugybe reikahiujanczio 
darbo, bet sunku jy gautie. Dirba 
dabar du szaftai. Pirmiau mokėjo 
darbinykams no tono 38c, o da
bar jau 15 centu moka mažiau no 
kožno tono,

Teipogi danesza kad 4 
nzio menesio inkrito in 
vienas darbinykas'net 38
žemyn ir ant vietos užsimusze. 
Buvo tai anglikas ir turėjo lenkia 
paczifl, kuri dabar pasiliko naszlia 
su ketvertu mažu vaiku.

diena 
szafta

kotie. Atrado nabaga pasialepu-l ISZ

SC,'i,,oobude,eieirTnarwi,u- LietmviszkuKolonijų 
Antra diena Kalėdų buvo sta j ArkcUlSO *

tytas in suda ir buvo szaukti p. i
F. Si mana vieži us ir vietinis ku į Juozupas Butkus raszo isz Ar 
nigas, Stepanskis, prohaszcziuH ^**”8^’ kad pas juos sulyg Nauju 
lenkiszkos parapijos, kaipo liu- j Metu per 2 nedelias buvo gero 
dicykai. Sudus kiaule kunigo Į ka* ožaitis, o su Naujais Metais

18) Sz. Juozupo. 19) Sz. Antano, pažysta ta Radziszevski ir ar į'e’P Tszilo, kad žmones ketina 
lietuviszkos isz Pittstono. 2J) yra jisai kunigu. Kn. StepanskisJ Pr,l(b‘tie avižas setie nelaukda- 
Szirdies Jezuso no Duryea len- atsake/ kad pažysta jy no laiko111’ ne’ " »«erio menesio. Teipogi 
kiszka, ir 21) Sz.Juozupo isz Du- kada jiedu, mokinosi gimnazijo- Į danesza kad skaitlius ,fermeriu 
ryea lietuviszka, t®>pgi Szventoije, bet szendien suvis nepri|>ažys-1 te,la’ kasdien dauginasi*. Dienoj 
Juozupo no Duryea lenkiszka.

Paszventinimas buvo pusiau 
vienuolikta. Pirma lietuviszka- 
pamoksta sake g. kun. Burba isz 
Plymoutho,o lenkiszka g.kun. Zi- 
chaviezia, isz Glen Lyon.

ta jo už kunigą ir nežino ar jis į f rlj.u Karalių pribuvo isz Bosto 
buvo kada kunigd. no 2 broliai — Skudriai, ir apsi-

jau no keliu metu tenai darbus 
turėjo, žada iszvažiuotie toliau 
darbo jieszkodami.

t Mt Caęmel, Pa. darbai teip- 
gi netikusiai eina. Dirba tiktai po
3 dienas ant nedėlios ir tik po 
| ant dienos, o mokestis numusz- 
ta ant 10 procento.

Į M t CarmeI, Pa, A. VV. bjau
riai sumusze K. B. )lusze su 
didelia geležia in galva ir 
padare kelias skylias galvoje. 
Sumusztasis buvo apskundias, 
ale paskui susigerino.

t Hasselton Ohio buvo sma
gus szalcziai. VVienam vagone 
ant geležinkelio atrado žmogų 
suszalusy. Pradėjo trintie su 
sniegu, tai bisky atsipeikėjo, bet 
uežine arba gyvens. Dėjosi tai
4 diena Kaledu*

t No Naujo Meto Pittstono 
lietuviszkoje parapijoje prasidėjo 
“faira”, kuri trauksis per kokias 
dvi nedelias kas. ^vakaras. — 
Draugyste teatraliszka teipgi jau 
biigia mokytis savo užduotes ir 
netrukus atgi-ajys tenai teatra 
“Kražių Skerdyne.”

| Hardvick, Mass. važiuojant 
vienam furmęriui arklys pasibai
dė, nuszoko no iszpilto kelio 
asztuonias pėdas žemyn ir užuiu- 
sze farmery ant smert. Pas ta 
farmery daugiaašei lietuvei tar-

pinias ir ja, bet vargas, kad 
“Perkūno” kūnelis per mažas, tai 
baczkauskine evangelija butu jy 
visa užklojus, ir paskui butu 
svarbesnes žinios nepatilpia/kaip 
tai ape smerty “Lietuvos”.

“Perkuneli” dievaiti! pakol 
“Lietuva” mirs, tai da tokiu peri 
kuriu trys tuzinai gims, o pasi
traukia laike karszcziu, kaip .tik 
szaltesnežiema pakils, tai ir ve! 
tie visi perkūnai is2mirs.... 
“sietuva” yra tai musu tauta, ku
ri jeigu iszliko gyva isz |>o gongo 
maskoliaus, tai jau czionai, szito- 
je vainoję žemeje — gyvuos. ’ 
Tokiu ,“pelių perkunu”nepersigas.Tada sūdąs pastate jy po $200 wens H,lt Haw“ fanuos, tdiria 

beilos, o pakol kas už jy ta belą 
pastatys, tai nabagas turės sede- 
tie uždarytu cipeje, i

Po visai dievmaldystiai, drau-j Nev Castle, Del. Ir galbūt pr.i Į ♦ Szioms dienoms iszvažiuos 
gystes trauke per didesnias uiy- ( sede^ iki provai, (kuri da bus net wela vienas lietuvy* gyventie in 
ežias, o gaudimas balso trubu Kovo menesyje, ape kuria pasi- 
skambejo po visa miestą. Teip rupyaru vėla pranesztic. 
pavaikszczioja sugryžo atgal pas
Bažtiyczia, kur ir paroda pasibai- si no tokiu apgaviku, jeigu kur 

Į koks atsivilktu ir neduokite 
jiems pinigu, nes gerus kunigus 
visi pažysta ir jeigu kur geras 
kunigas važiuoja su koke 
norint kolekta, tai. pirmiau pa
duoda žinia |ier gerus laikrasz- 
czius ape tai, tada žmones tikrai 
žino, kad vra kunigai isz kur, 
koks ir ant kokio mierio kolekta- 
voja. Franciszkus Sim.

Isz Glen Lyon, Pa.
Gmidotinas Rėdytojau Lietuvos.

Meldžiame patalpytie szia žinu- 
tia ape musu Dr-tia:

Diena 24 Gruodžio, 1894 m. 
Draugyste “Sz. Kazimiero” Glen 
Lyon, Pa. laike savo metiny mi
tinga, ant kurio buvo rinkta 
nauja administracija ant *zio 
1895 meto. Po mitingui ,buwo 
aprokuota kasa draugystes, ku
rios stovis-pasirodė tokiu:

Pernai inejo in kasa $458.42 
Iszejo
Liko grymr pelno 
No seniau buvo

Isz viso Dr-te turi
Acziui Dievui už pereitus 

tus, kad musu cze tolps mažas 
pulkelis yra, o kasa draugystes 
teip žymei paaugo.

Szendien Dr-te Sz. Kazimiero 
drueziausei stovi isz visu. Glen

' Lyon Draugyszcziu.
K. Klimaviczius.

labai
Czion

szir-

pereita žiema nusipirko. Teipogi 
sako kad szioms dienoms tenai

miestelyje ?ra^UK Miltas lietus palijo.. Sūnūs pmvirto in diiktery.
Danesza i n redystia, kad Chi- 

cagoje gyvena nekokis lietuvvys, 
kuris susilaukė viena, kita ir tre-’ 
ežia duktery, o 'sumVus nei vieno. 
Isz to žmogelis dideliai rūpinosi, 
jogei yra tokiu nelaimingu ir - 
verkdamas melde Dievo, idant 
jam kada suteiktu nors viena su- 
nu. Sztai treczia diena Sausio, vi
durnakty iszsipildo jo troszkimas : 
užgema sūnūs. — Saki, žmogus 
isz to džiaugsmo pribudino visus . 
savo “boardingierius”, p t statė 
jiems in valias alaus ir degtines 
ir liepegerlie kas tik ka norėjo, 
isz džiaugsmo jogei susilaukė sau 
suuu. .

In treczia diena kada 
kaiminkos pradėjo lankytie jo ser
ga n ežia motery, isz net^ezių ap
sižiūrėjo, kad ne sūnūs, bet ir vėl 
duktė—jau ketvirta. Tėvas ape 
tai dasižinojas, per tris dienas ne
galėjo nei gert, nei valgyt airei 
szneket isz piktumo.

“Liutuviszkas Kolonijas” in Ar
kanas, tai yra Antanas Linauskas 

Dėlto broliai apsisaugokite vi-| iBZ Philadelphijos, Pa; . Dieve 
jam padek kogeriausios kloties 
naujame gyvenime.

t Teipogi apturėjome laiszka 
' no St. Grigaliūno ir J. Rimkuno, 
kureme rasz<», kad pabaigoje sau
sio menesio atvažiuos 
moutho in Arkansa ju 
mas Antanas Gisas ir 
moteria, ir tuom tarpu 

' wo namely pasistatys, 
gyvens pirktukeje, 
turi tenai no pernai

.* Grigaliūną*

ge.
Angliški laikraszeziai 

dailei ape tai aprašo. 
Pittstono lietuviai sudeda
dingiausia aeziu toms draugys
tėms, kuries teikėsi pributie ir 
imtie dalyvuma ant tos dienos, 
ir podraug perpraszo, jeigu kū
rei ko stokavo.

VVarde parapijos VVietinis..

Atskalų n u kunigas sėdi 
cipeje.

VVilmington, 30 Gruodžio.
Lenkiszkas kunigas atskalūnu, 

Jonas Kadziszevskis, kuris buvo 
Chicagoje nekaipo probaszczium 
atskalūnu lenku, pateko nabagas 
in nagus palicijos ir szendien sė
di po aresztu miestelyje Nev 
Castle, Del.

Minėtas kunigas nusibastė net 
ir tenai 

apsistojo/ pas viena lenką. Susi
kalbėjas su tuom lenku, pasileis 
do per visa miestą kolektavo- 
tie po lenkus ir po lietuvius per 
3 dienas. Aut galo Kuczios va- 
kara nusidangino' in artima ma
ža miestely Nev Castle. Ir tenai 
žmones davė pinigus kiek kas 
galėdami, kaipo kunigui. Kada 
apkalėdojo visus žmonis to mie 
stelio, apsistojo pas viena lenką 
ant Kuczios, o tenai kadgi insis- 
magino gertie, tai vare net iki 
3cziai adynai po pusiaunakeziu.

Už dyka i n Europa. x
'*\e\T York, l-ma Sausio, 1895.

— Jau dvi nedėlios atgal kaip 
jvokiszkas laikrasztis, “Nev Yor
ke r Staat* Zeitung” apgarsino, 
kad žmones, norintieje keliautie 
m Europa, — atsiszauktu ant nr.
64 Greenvich st., o parkeliaus už 
dy^a.-UUž kasztus keliones reiks 
ant laivo jauezius.szertie ir juos *' 
prižiuretie. Žinoma, tokę kelione 
trauksiu iki 20 dienu *A. K.

Isz New Yorko.

yra

fanuos darbuotis. Wieuok 
da ju mainose gerai darbai 

tai da pasilieka ant vietos 
daugiau centu už.sidirbtie

bo 
tie

Žinios visokios

224.85
233.5 7
328.78

$562 35
me-

Padėjimas musu miesto lietu--ia— M ilmington, Del.
11

10c

IUM

rk

iuoe
>zne-

wiu yra labai džiaugsmingas, 
nes turimev keletą grynai lietu- 
wi>zku draugyseziu, kuriu cze 
nereikalauju iszskaitytie, nes jau 
be v ai k visiems yra žinomos. 
Dabar pribuvo isz Europos jau-i 
na* liet u vys — Dominykas^ Mic- 
keviezius. kuris per ilga laika 
darbavosi Prusnose prie lietu- 
viszku laikraszcziu ir knygų ir 
teip rodžias, kad tuos dalykus 
gęrai supranta, nes žada czionai 
uždetie nauja lietuviszka laik
raszty. Butu labai gerai jeigu tas 
inv.yktu, nes Nev Yorke.
sakytie,no seniausei ir daugiaašei 
lietuviu randasi kaip vi*»uoSe ki
tuose miestuose Amerikos ir visi 
tame dalyke pnremsime savo tau
tiety. Adomas Kinczinaitis.

Isz Pittstono, Pa.
1 Sausio, ’95m.

Szendie Pittstono Lietuviai 
turėjo iszkilminga paszventinima 
atnaujintos lietuviszkos Sz. Ka
zimiero Bažnyczios perJo Milysta 
vyskupą O’Rara isz Scrantono.

Buvo didele iszkilme, nes apart 
daugelio kunigu buvvo ape 22 
draugystes. Cze paduosiu pagal 
programa kaip ėjo paroda:

1) Gvardija Sz. Jurgio isz 
Pittstono, lietuviszka. 2) Sobies
kio gvardija isz Pittstono 3) So 
beskio gvar. isz Mill Creek. 4) 
Floriouo gvar.’ isz Nonticoke, tos 
trys lenkiszkos. 5) Sz. Juozupo 
isz Pittstono, lietuviszka.6). Pu- 
laskio isz Nanticoke, lenkiszka.
7) Lietuvos Sunu isz Wilkes-Bar- 
re, lietuviszka. 8) Sz. Traices isz
AT ii kės Barre, lietuviszka. 9) f jis i&zrodo ir tuojaus dawe tele- 
.-Retro ir Povilo isz Luzerne-Boro, fonus pe vi-a miota, idant jiesz-

galrTotam sugryžo in musu mieste
ly, XV ilmingtona, bisky prasi pa
giriojo, ir valei vėl kolekta- 
votie po tuos paežius žmonis — 
antru sykiu.—

Cze nabagui nepasiseke. Atė
jo pas viena lenką, kuris užva
kar buvo jam davės $2 ir szen
dien vėl — isznaujo praszo ko- 
^lektos. Tasai žmogus jau supra
to, kad cze galbūt, ne kunigas; 
nubėgo greitai pas p. F. Simana- 
vieziu — lietuvy ir szitam ape 
tai apreiszke. Simanavicziue nu- 
ejas apžiurėjo jy, o pažinias, kad 
ne yra kunigu, davė žinia per 

^telefoną in “police station”. Pa
kol palicija pribuvo, jau lenkas 
neiszkente isz piktumo ant tokio 
apgaviko ir prad^o dirbtie kaily 
minėtam kunigui ir jo vadovui. 
Ant galo kad kolektoriams gerai 
kaily inkaitino isztruko ir pa- 
Lego abudu.

Kad pribuvo palicija, jau nei 
vieno nerado; klausei kur tas 
kunigas? Atsake, kad palie
go. Palicija iszklausinejo kaip

isz Ply- 
pažysta-

su savo 
pakol Ka
ta i apsi- 
kuria jau

; liaudavo, bet jo nesigaili, sako, 
ir RTmlcunas, I kHd nieks negalėdavo pas jy da- 

l’eipogi raszo kad nepoilgam ir į būtie.
jie patys sugryž in Arkansa ant:
savo 
pakol 
eina, 
idant 
ant reikalu farmos. Sako, pas juos, 
Ilartshorne, Ind. Terl. darbai 
mainose labai smagiai eina net 
sienos braszka, ba mat laike 
straiku iszsiilseja. Jau dabar vi
si straikieriai tapo atgal in dar
bą priimti, o’skalisai povalei 
jau pradeda pragaisztie. ' Sako 
szioms dienoms trys skabsai dar- 

neteko ir turėjo iszsineszdy- 
isz tenai.

. Isz Pittsburgho, Pa.
Guodoti nas“ Liet u vos” Rėdytojau!

Meldžiame patai py tie dėl žinos 
visu broliu lietuviu, kad per rū
pestinga darbsztuma p. Povilo 
Obecuno ir per suszelpima Guo- 
dotino kn. Sutkaiczio,d. 26"Gruo
džio, 94. tapo grąžei atgrajytas 
pirmutinis teatras Pittsburgh’e, 
Pu. ant naudos lietuviszkos 
Draugystes “Szventa Povilo”. 
Norint mes mažai isz to pelneme, 
bet. džiaugsmas mus ima, 
kad p. P. Obecunas tiek savo 
darbštumu padare, kad per azy 
teatra pakele warda lietuviu ter- 
pu Pittsburgh’o svetimtaueziu, 
kurie su ligszioliai nežinojo kas 
tie lietuviai yra, o szendien kada 
mus pamate ant tereralisžkos 
scenos, tai buvo lyg koki stebuk
lai dėl viso miesto. Didžiausei 
dyvyjosi isz to lenkai, nes neku
rie mums in akis, sake: “kokiu 
budu jus teip galėjote iszsimikly- 
tie, kad isz pirmo karto mus pra
lenkėte ant scenos.”

Draugyste “Sz. Povilo' 
da labai jauna, nes da tiktai de- 
szimtas menesi* kaip užsidėjo |>er 
storonia p. Obecuno, o jau szen
dien prie jos priguli ape 50 sanar- 
riu, kurie kogražiausiai tarp sa
vęs elgiasi.

A. Brzezinskas sekr.

Padėka wone.
Tiems vifiems lietuviams, ku

rie teikėsi pasrskubytie tikietus 
iszpirktie ant iszgrajyjimo for
mos “Lietuviszkose Kolianijese” 
Arkanse, aiuneziu szirdingiausia 
aeziu. Tegul jums Broliai Aug- 
szcziausias Dievas už tai užmoka 
szimteriopai, kurie nepasigailejot 
te dolierio ant gar lies .Dievo, tai 
yra ant pradžios statymo musu 
lietuviszkos bažnyczios. Dabar 
užpraszau ir visus kitus gerus lie
tuvius idant nesigailėtu mete, to 
dolierio sudėtie ant altoriaus 
Lietuvos — Tėvynės musu, 
nes toke afiera yra brangesne 
už visas kitas afieras, o mažu da 
broli busi toks laimingas, kad 
iszgrajysi už viena doliery 40 ak
ru puikaus derlingo lauko. Trau
kimas bus Užgavėnių nedelioje. 
Pasiskubvkite. Su guodone 

Kn. J.Balceviczht*.

4 South Bend, Ind. nekurie fa
brikai sustojo aut dvieju nedeliu, 
potatiKvela galbūt pradės eitie.

♦ South Bostone teipgi stipri 
žiema yra. Szaltis drueziai imasi, 
sniego daug ir geras rogių kelias.

| Kansas City Mo. darbai su
vis apsistojo ir darbinykai, kurie

j Isz Kauno redybos raszo, 
kad visokį javai užderėjo gerai, ' 
liet turgus esant nesvietiszkai pi
gus.Gyvulei teip pat, yra nesvie- 1 
tiszkai pigus. Kur tik iszgirsi, 
kožnas dejuoja kad suukus laikas, 
jokia prekyste neina. Wienas ra
szo, kad kaip parvaževo in Lie
tuva po 4 metu iszbuviiyo Ame
rikoje, tai jam kasžin kaip teu pa
sirodė; sako- iszrodo suvis kitap 
ir kogreieziausei gryžsziu vėla 
in Amerika.

j Nekurie žmones dy vijusi ir 
klausia, kas pasidarė su Mahano- 
jum, kad nekurie negauna “Lie
tuvos”.—Nereikia klaustie,yra tai 
visiem žinomas dalykas, ba jau 
kelis sykius rasieme, kad adresus 
perneszame in naujas knygas, o 
kuriu laikas prenumeratos yra 
išsibaigia* lieka senoje ilsėtis. 
Keuo tik buvo jau laikas • iszsi- 
baigias, d ape save jokios žinios 
nedave,tai visiem sulaikėme, ale 
kaip prisius prenumerata, tai ir 
wel gaus • “Lietuva”, kaip ir 
pirmiau gaudavo. Mes, matote, 
tai ne Baczkauskas, už dyka laik- 
raszty. niekam nesiuneziame. 
Baczkauskas tiktai siuntinėju už 
dyka, ba jo tos kiaules* niekas 
nenori skaitytie.

t Szioms dienoms teko mums 
pamatytie naujajy laikraszty “Per
kūną”, kury mums vienas geras 
žmogus prisiuntė ant pamatymo. 
Yra tai baisingas(?) laikrasztis: 
milžiniško didumo teip kaip di
deles dvariszkos kales liežiuvis; 

imat per dvi nedeli syki iszeina, 
! tai žmones kadgi surengia, tai ne
geda ir in ranka paimtie(?). O 
žinios ir visi telegramai yra pa
semti isz baczkauskines “taradai- 
kos”. — “Perkūnas”, pasiremia 
ant “taradaiko*” logilv»s? o “ta < 
radaika” ant “Perkūno” ir abudu 
sau drožia vienu keliu. — Tiktai 
tas skyrius terp ju, kad “Perku- 

. na*” nepatalpino evangelija isz 
“taradaikos”, irai būt butu intal-

APGARSINIMAS.
Kas turi nors $700, tegul atsi- 

szaukia pas mane in Fresno, Ca- 
lifbrnia, o cze yra ant pardavimo 
labai geroje vietoje — Restaura
cija — po Grand Central Moteliu. 
Toje vietoje biznis labai gerai-ei* 
na. Restauracija parsiduoda už 
$500, o rentas $60 ant menesio ir 
turi sudėtie in bunka $120 kauci
jos. Tegul atvažiuoja pas mane 
o asz jam padėsiu nupirktie, nes 
asz pats szitam paczem kotelyje 
laikau, restauracija jau autras 
metas k a ir sav’<r tRurieczianisjsz 
szirdies velyju.

Juozupas VVasilis 
1050 1-štst.,Fresno, Cal., Grand 

Central Hot'el.

IN SKAITYTOJUS.
. Tiems visiems Broliams, .ku

rie jau užsimokėjo už “Lietuva”, 
siuucziame szirdingiausia aeziu ir 
visiems iszsiunteme kalendorius 
dovanu. In didesnius, miestus nu
siuntėme ant ranku muSu agentu 
ir meldžiame nueitie pasijuos, o 
gausite kiekvienas. In Chicaga 
nesiunteme,*'nes perdidelis kasz- 
tas ' už paczta, užtai meldžiame 
visus Chicago skaitytojus ateitie 
in redakcija ir patiems |>nsiįtfitie. 
Jeigu da kurie ^negavo kalendo
rių. tai tegul atsiszaukia, o isz
si usime.

Sapnu knygele kaip tik bus ga
tava tada visiems iszsiusime, ku
rie prenumerata turi pilnai užsi- 
mokeja.

Tiems kuriu jau laikas prenu
meratos iszsibaige ir jie- ape sa
vęs jokio* žinios nedavė, Ateiiym- 
ty numery iszsiusyme paskutiny. 
Dėlto, jeigu kurie nori ir aut to- 
liau“Lietuva” skaitytie, tegul už 
ja užsimoka. Su guodone

Red r ste
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Isz Chicagos

Wardoe buvo gana stiprus, nes 
jau skaitė 156 sąnarius ir buwo 
inkorporavotas.Kasžinkas pasida
rė, kad jo virszinykai suvis 
pradėjo ant mitingu neatsilanky- 
tie; perejo ape keturi menesiai 
ir per U laika buvo szaukti ape 
keturi mitingai, bet kaip isz wir* 
szinyku nei vienas nepribuvo, 
tai ir mitingai laikomi nebuvo.

Deltogi mes minėto kliubo sa
nariai matydami, kad kitokios 
rodos su musu kliubu nėra, su- 
szaukeme patys mitinga pereitos 
subatos vakare, 5 d. Sausio, sa
lėje Overkoa, 4500 Paulina str. 
ir iszrinkome wisa nauja vyriau- 
sybia, idant jy vestu toliau 
savo kliubo reikalus*.ir dirbtu 
dėl gero savo broliu nenuilatant. 
Ant nauju virszinyku tapo isz- 
rinkti szie ukesai: Prezidentu 
Wincentas Paulauskas, vice pre
zidentu Stanislovas Marcinke- 
v i ežiu s, Sekretorium liko tas pats 
Antanas Joniką*, Kasieriurn 
tanas Audinis.

Dabar kliubas laikys savo 
tingus pirma subata kožno 
nėšio. Ant susirinkimo
nusprendė idant mokestys no są
nariu būtu mokamos pagal siste
ma kitu lietuviszku kliubu, tai 
yra: inžengos 10c. o mėnesines 
5c. kurie, sanariai galėjo, tuojau

; tuva” buk toji pagadinusi kompa
nijai bizny. Tai tik jau kvailys, 

nerastum.
varle priesz

— Muštrai “Gvardijos D.L.K.I debesy ir m i šlyja kad jis kuom 
Witauto” bus Imu ir 3czia nede
lia kožno meneaio. Bažnytinėje 
saleje, tuojaus po miszparu.

— Jeigu nori turetie sawo aa- jj randasi, <> jaigu kožno tokio ,“Lie-
muose gražu tautiszka abroza, I Biva’ btjotusi, tai jau ant sviete 
tai pirk Abroza “Kražių Skerdy- n«g»lejusi gywentie.“Lietu- 
nes” dabar naujei lazduota. Preke | va" prieszai kompanija neturi 
50c.pas A Ossovski, 337 Noble j nieko irprieesai ja nerasze, o jai 
st.,Chicago, III. (3-2) įgulu lyg varle szoki prieszai

— Gražu Abroza “Kražių Pjo-idM|gy* <•» kompanija už 
wynee” galite dabar gautie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., Už 
paczta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrozus, tam kasztu 
paczto nerokujame.

—Ant pardavvimo labai pi
giai Buczerne geroje i 
tarp lietuviu
kos ir lenkiszkos

liaimokekit ui “LIETUVA”
ka Kvailesnio
Pucziasi lyg

nors “Lietuva” inkaaias. Otų 
I kūdikėli! Tokiu “trampu” kaip 
t tu, tai Chicagoje tukstaneziai

kulta?------

lui
ni e- 

kliubas

Lietuwiai ant peiliu eina*
Juozas Petroszius, gyvenantis 

po nr. 642 S. Canal str. nuėjo 
su savo pusbroliu in sveczius p^fs”'savo mokestis užsimokėjo. Wiso

pinigu inejo in kasa 75c.
Teipogi iszrinko 3 delegatus 
pasiuntė in “Lietuviu Palitikisz- 
ka Susi vieny j ima”, kurie repre— 
zentavotu savo kliuba ir sujung
tu jy in viena organizacija 
“Lietuviu Pal. Susiv”. Ant de
legatu tapo iszrinkti sekanti u- 
kesai: Wincentas Paulauskas
Stan. Mtrcinkevicziurt ir Petras 
Pocius. Ir ant galo paskyrė komi
tetą isz trijų sąnariu, kuris eitu 
prie seno prezidento ir paklaustu 
jo, ar nori būtie ant toliau pre
zidentu 
ne, tai turi kliubui atiduotie jo 
czartery. Ant to mitingas pasibai-

A. Jonikas, sekr.

Juozą Rutku, po nr. 642 S. Ca- 
nal, kur atrado pilna prisigrūdu
siu girtutėliu wyru. Susitikias te
nai' Petroszius su vienu Rutkaus 
boardingierium pradėjo szneke- 
tis, o Rutkus pamatias juos sznab- 
ždantes, pamislijo, kad Petroszius 
nori no jo boardingieriu atkalby- 
tie; perpyko nesvietiszkai ir 
griebėsi už revolverio Petrosziu 
perszautię, o kad revolverio teip 
greit nenugriebe, tai stvėrėsi už O C? f

peilio ir smeige Petrosziui in 
galva; tik laime, kad pataikė in 
kaula-kaktos; kitaip butu jy ant 
vietos paskerdias- Petroszius 
iszsprudias parbėgo namo visas 
kruvinas.

Matot broliai, kaip tai mūsų 
lietuviai gražiai apsiszvieczia. 
Jie ant laikraszczio, tai per visa 
meta neisztesa $2 užmokette, o 
kaip kur susirenka, tai ir keletą 
dolieriu vienu vakaru isztesa 
pralaktie, o paskui ant |>eiliu ei
na. Tai szito da negana, neiks po 
keliolika dulieriu užmoketie »u- 
džioms ir advokatams, ka už

■ tuos pinigus butu galima ne vie
na, bet visus laikrašžczius apmo- 
ketie, koki tik yra, o juos skaity
dami neturetumete laiko pjautis 
su peileis.

, Oi broliai, 
apsisz viešite?
Nenorėk biedno skriaudos. |to 11 St

komitetą*
Comm.)
W

kliubo ar ne, ir jeigu

Lietuvviu Palikiszko 
Susiwienyjiii o 

Chicagoje.
Nedelioje, 6 Sausio, 5 adyna 

po pietų, saleje ant kertes Ash
land avė. ir 18-th st. “Lietuviu 
Palitikiszkas Susivienyjimas” lai 
ke savo susirinkimą, ant kurio 
naujai iszrinkta administracija už
ėmė savo vieta. Ant susirinki
mo tapo nutarti szie dalykai: 
iszrinktie komitetą ant sustatymo 
konstitucijos, kuris ir tapo tuo
jaus iszrinktu isz 5 sekaneziu u-

broliaiI kada iusjkesu: A. Olsaevskio, M. Waran- 
... LEnbuvys. i k oe, W. U'asiliaūsko, A. Jauks/.

Teipo tapo isz- 1
Iszpiklantis 

►. i*z sekau
Wahalinsko. M. Į 
Jonuiczio ir A.i,_I * “Susi vienviimo” mi-’ . 11Hdy-

Isz

GARSAS AMERIKOS LIE OOOD BYE BACZKAUSKE 
TUW1U.

Garsas Ąmerikos Lietuviu, isz- 
leidžiamas )>er Garso Amerikos 1 
Lietuviu spaudos kampanija, su 1 
sekaneziais 1895 metais sušilau- ’ 
kia nauja redaktorių vyra dide- 1 
liai mokyta ir szviesu, pabaigu
si universiteto mokslus, kurs ge
rai supranta Lietuviu reikalus 
abelnai, o ypatingai reikalus lie- 
tuwiszku Amerikos darbinyku.

Dvasia laikraazczio bus grynai 
katalikiszka.

Redaktorius ta laikraszty rėdys, 
o ruszys in jy, apart redaktoriaus 
ir daugumas kitu prakilniu vy
ru. Teip turės Garsas savo ko
respondentus Lietuvoj: Suvalkų, 
Kauno ir VVilniaus gubernese. 
Turės ir Amerikoj, beveik viso- 
ee’ vietose, -kur tik yra užsėdė
jusios lietuviszlaos parapijos, kur 

^*^0 tjjc randasi Lietuviai, Daugu
mas isz lietuviszku kunygu teip
gi talpys jame savo prakilnes
nius rasztus.!

Užtemykit da ir tai, jog Gar
sas neskrajos po melinas padan
gių*, bet ka rasžys, viską supran
tamoje ir kiekvienam priainamoje 
kalboje ir ape dalykus užimanezius 
kiekviena Lietuvy.

Toks tai lxjs Garsas!
Talpys jis savyje viską, kas 

yra naudingo, žingeidaus, pamo- 
mokinanezio ir palinksminanczio 
ir teip: bus ten straipsniai ape 
lietuwiszkus tautiszkus reikalus 
abelnai: — Straipsniai ape reika
lus Lietuviu Amerikoj. — Žinios 
isz Lietuviszku Anlerikos Kolo
nijų — Žinios isz Shenandorio ir 
apygardų: Mahanoy City, Mt 
Carinei,Shamokin ir 1.1. — Svar
biausios žinios isz Europos ir kitu 
daliu svieto Straipsniai paskir
ti platinimui apszvietimo — 
Wisoki naudingi pamokinimai —

Apsakimai naudingi — Apysa
kos isz Lietuviu, ypatingai isz 
Amerikos Lietuviu gyvenimo — 
Juokai, Dainos ir Ailios — Žinios 
iszimt«»s isz maskoliszku len-kisz- 
ku,

i— Isztraukos isz lietuviszku pra
kilnesniu laikraszaziu ir aoe lie- 
ituviszkus laikrasscaius ir knygas 
I ir t. p. ir t. p.

VVienu žodžiu jeigu nori greit

tai

Ralius! Balins!
Suimtoje, 19 Sausio pas Povyla 

Aifika. 101 W. Diviaion at. ker
te Noble. bus didelis balius 

vietoje (Un*nd Openihg.) Bus daugybe 
i, netoli lietuviaz- jaunimą; bu> puiki muzika ir 

bažnveziot*. Kra^us pasilinksminimas.—T 
Norinti pirktie, tegul ataiszauke i u^PrBHZO W*SUM lietuvius ir lietu 
in redyitin “Lietuvos”. j waitias atailankytie. (19-1)

o i i Su guodone P. Ažukas— Panedely, 14 gausio, pu-1 
aiau asztuntą adyna vakare, sa
leje Levandauskio, po nr. 117 
18-th atr. kerte Jeferaon atr. 
“Lietuviszkaa Kliubas 7toa War
dos” laikys savo mitinga, ant 
kurio užpraszo visu* lietuvius 
tos vardoa pributie. (12—1

—- Jocia už aawo nemandagu 
pasielgimu tapo iszfoeataa isz 
Draugystes “Simono Daukanto,” 
kurios tai Draugystes buvo jisai 
prezidentu. Teip rodžias, kad ir 
“Susivienyjimo” kuppa iszguia 
toky netikėly 
būrelio.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA 
K n. J.Balceviczius Chicago 
J.Dychaviczius „
VV. Waiszvilas “
T.Strockis ••
A.Jonikai* •*
J. Petrauskas ••
J.Jaukszlib •*
J.Mieldažis •*
P. Pocius •»
A.Audinis •*
J.Suszinskas “
M. Walancziunas “
W . Balceviezius “ •
J. James

— Nedelioje, 13 Sausio, tuojaus K.Klimavisziub Glen Lj 
po sumai, bažnytinėje saleje Dr- St.Danauskis Serą n ton 
te “Sz. Jono Kr.” laikys savo 
mitinga, ant kurio yra užpraszo- 
mi visi sanariai pributie. 

K. Pocius sekr.
t — Ijabai pigiai ant pardavi j 
mo visi saliuniazki mebbai (fix- • J Kranauskas Poųuonock 

We«t Setauket 
Kresno 
Kevunee 

Joliet 
Chicago

iti tarpo *awo
East Setauket

on

M.Sidaraviazius ., 
M.Markeviczius Ędvardsd. 
T. Lilei k a Wilkes Barre 
W.Zebrois Mahanoy Plane 
St.I vansuskas •• ••

—Oi—~
Na, tai tau ir graiiausei! Kaip 

mumi mahsnojiecziai pereita 
nedelis pranesze, kad Baczkaus- 
ka ir su jo “Saule” grėbs velnei, 
teip ir atsitiko. Nabagėlė “Sau- 
lapalaike”' belaukdama “Lietu
vos” smertiets pati pirmiau nu-

••8*ule” guli knpuoue u*katt*T • 

mirė. Sztai rakalis su lopeta jau 
gryžta namo užkasius kunely“Sau- 
les” in Mahanojaus luteraniszkaa 
“magylas” (kap inias). Jau toji 
nabage daugiau nezaunys ant 
“Lietuvos”.

O kas atsitiko su tuom Bacz- 
kausku, “Saules Jszduotojo”? 
Ugi sztui,už nepalaujanczias zau
nas ir jo begalintas melagystias,

l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
1 oo 
2.oo 
1 .oo 
050 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .oo 
1.00 
1.00 
1 .oo 
1,00 
1.00 
1.00 
2.oo 
1 .oo 
i .oo 
2.oo 
1 oo 
2.oo 
1 .oo 
1 .oo

'1 .oo 
3.oo 
2.oo 
1 .oo Į 
2.on ir teisingai dasižinotie, kas gir- 
2,oo dėt Lietuvoj ir. kas dedasi «vie- 
2.oo te, jeigu nori apszvietimo ir pa-

| silinksminime, skaityk Garsa A- 
merikos Lietuviu. —

KasztuojaGarsas aut metu: 
Amerikoj 2 doreliu 
In užmariu 4 markias.
Prenumerata turi būtie apmokė

ta isz virszaus. Kas užsimokės 
1 sykiu už isztisus metus, gaus.pa
baigoje metu dovanu kalendorių, 

l arba szeip

Tandaika joja ant Baczkausko in pekla, 

pariszo jy welnias su virvia ui 
kaklo ir traukia paskui. savęs sta- 
cziai in pekla. -Tai nabagėlis! 
kam' tarnavo, tam ir teko....

Ale žiūrėkite: Baczkauskas at
sispyriau visoms keturioms, neno
ri in pekla eitie, o “taradaikff,’" 
sėdėdama jam ant kčf iros, szyp- 
sosi; toji visai nesibijo, kad ir in 
paczia p^kla ant Baczkausko jotie.

Sztai ka mahanojieęzįai raszo 
ape smerty “Saules”:

Godotinas “Lietuvos” Rėdyto
jau !

“Kaipo buvome Tamistai. da- 
neszia, kad in dvi nedeli bacz- 
kauskine ^aule bus isz licitaeijos 
parduota už skolas, taigi perei
ta sereda atėjo konstabeliai ir 
suaresztavojo visas Ii taras Baez-

P.A.Lo-ko 
J. VVasilis 
A-Užubalin 
Jos Galdikas

I A.Kalasauskas I <
W.Waszkelis 
J.Kazlauskas

turės); teipogi ant parendawoji- 
mo puikus sztoras ant saliuno. 
grosenies arba kitokio biznio; 
geroje vietoje. Atsiszaukite in 
valdytojy Andr. O’klain, 3355 
Laure! st. (19—1)

— Nedelioje 13 d. Sausio, tuo- 
jaus po sumai, Bažnytinėje saleje 
Moterių Dr-te “Sz ventes O- 
nos”, laikys savo *usirinkima. 
ant kurio užpraszo visas drau
gai! ias pributie.

Ona Gurinskiene, \\ irszinyke.
— Pereita sukata, 5 Sausio, 

apdege Juozupo Dzialtvoa tre- 
czių metu vaikas ir pereita sere
da isz to pasimirė. Nieks 
nežino kokiu budu sau marszki- 
niukus uždege ir rodžiu* tiktai 
bisky viena szlaunukia apdege, 
l>et kudidolis nedalaike.

— Skaitykite apgarsinime Lo
tu prie pat lietutviszkos liažny- 
czios.. Kas mislyjate lota pirktie, 
nepirkit kitui, kaip Cbicagpje 

I arti fkįžnyczios, tai justi lotas 
| trumpame laike ateis in trejopu**

uca

J.Novickas Pittsburgh 
A.Jiisas Grand Rupids 
A.Giedraitis “ “
J.Siaurusaitis Pittston 
8. Stoczkua
S. Chekas Saint Francisco
T. Kai vaitia 
W, Petkumis 
St.Jonaitis
M. Jesnau<kas 
A.Kova ihcia
N. ( Oszinskss-
P.Stankeviezius Breokfield 
P. M. Badžius S.Bend

Limon N i les
Abraitin. Brooklyn. N Y. a,
tnusu laikra*xvzio sukalektawujo

Irvin
S. Boston
AlU

• Alden 
Nev York 
Cleveland

vokiszku ir 1.1, laikniszczijfr* kausko ir su* jo iszgverusiomis

I rinktas 
(Executive 
ežiu u kęsu:

. „ Warankos,nakty,
i Jaukszto. nugne- .....* 1 tingai nutarta laikytie 1-ina ir .
! na po pietų, 1-ma nedelia kožno Į J. tiriie 
menesio, saleje L. Ažuko^aiit ker- L' sukisaiU

i tęs Auburii?1?ve:'*jr 33 rd str. Tei rvsxite tttgi 
;1><>gi nuUrbi, kati ant kožno mi- j.^ dn'ugelirtokiu 
■ tingu neimtu daugiau nei isz wie | 
no kliubo kaip tik po 3*delcgntus. i 

u t arta, i/dant “^usiv.” ėekreto- Į 
skriaudos, ir pasirup\ k uždiibias r i u"; pud u<»tu a pga i * v t i o kicl 
man prisiubtie. Teipogi aUiszau.. I)a toky mitinga in Chivagi 
k4u ir in jo broly idant Lutu toks gliszkus republikoni?zkus 
geras ir perszneketu savo broly, raszcziiis. Teipogi nutarta, 
kad man. vargdieniui paįmta k< žnns kliubas, prigulintis i 

.mano paskutini kruvinu centą, ^in ienijima duotu in ka a to 
teiktųsi sugražytie. { si vieny jhno” syky ant imtu po szo uždarytie, po laik i apsi

5c. no kožno savo sąnario ant žiurėjo, kad Stepuke atplcszta in 
expensu “Susi vienyjimo”.* Ant 
galo ta|M> prmnt-is in “Susiwi»* 
nyjima kliubas 29-tos VVardos, 
isz kurio buwo prisiųsti ant to du 
delegatai.

Dabar jau in ‘•8usiwienyjima” 
priguli net 8 Wardos, tiktai da 
viena nepriguli, tai yra 7-ta, liet 
tikimės, jogei ir toji prigulės.

■ Ant pats galo A. Olszevskis 
atsisakė no prezideutyetes ir pa-‘ 
prasze in jo vieta iszrinktie kita, 
nes jam stoka laiko nevelyja to 
angszto urėdo varyte. Bet su isz- 
ri n kini u naujo prezidente tapo 
atidėta ant ateinanezio mitingo. 
Ant te mitingas pasibaigė.

Jurgis Szydlauskfts, kuris per. 
nekokį l iįka buwo pas mane ant i 
“haardo”,3464 Auburn avė. Chi
cagoje III., punedelro 

. priesz < Naujus Metus 
be man fsz kufareliu $20 

7
iszbego. Girdėjau, kad nuivaževoį 
in Toluca 111. pas savo broli. Pa- i 
eina jisai isz Kauno Redybos, 
R; šeiniaipavieto, para;* jo* S/.i !

r\lawos; turi ape 35 metus am 
žiaus. Nenorėk • mano

a ten sai 
palikių
Ugicuga, k>ip 

sugryžo —<ju-

kancziu skaitytoju:
J.Jurkszaitis Yonker** 
M.Mažeika Elizal»e<h Port 
IV. Nurmontiis ,, ,,
\V.Juodzewicsius Jeisev Ct

W.Czerneckis ,, 
J.Katilius Brooklvn

Md.

hik-| 
idant j 
in

1 .oo I 
1.00 I 
« -J 2.oo‘ 
2.oo 
2.ooį 
l.oo 
I .oo
1 .(M) 
l.oo 
2.oo
1 .(M)

reniM

1 .oo 
1 .oo 
1 .oo 

. 1.00
2.oo 
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2.« o 
1 .oo 
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2.oo

kokia knygutia, aiba

in Garso Amerikos 
i szd a w e jy s ti a, ari >a

reikia pridėtįe

Raižant
Lietuviu
siuneziant pinygu 
szioky adresa:

Garsas Amerikos Lietuviu, 
Publishing Co. 230 VV. Centre st 

Shenrtndoah. Pa.

maszinomis,- ažpeczetyjo sztora 
ir už trijų dienu jau parduos 
viską mahanojaus žydams. Jau 
dabar “Saules” daugiau nepama
tysite; numirė nabage. O Bacz
kauskas Užbėgo kur isz 
Mahanojaus. galbūt i n Texus jau- 
cziu 
sytie

ganytie. Praszome apgar- 
ta liūdna naujiena.

Mahanojiecziai .”

112
117
126
166

L. Adomawiczii'8 
3464 Auburn avė., Chisago III.
In Lietuwiszkus Muzi

kantus.
Nedelioje, 13 Sausio, tuojaus 

po 12?tai vidurdienio, Lietuvisz 
ki muzikantai”, laikys savo mi 
tinga, pu nr. 3232 Laurel st., ant 
ant kurio wisi sanariai t-zios 

* draugystes yra užkviecziami pri
butie o labjausei yra užpraszo- 
mi tie, kJrie da naujei insiraszia, 
idant wisi pribūto ir jeigu kuris, 
turi koky innstrumenja, tegul aJt- 
sinesza su savim, nes po mitingui 
turėsime .pameginima.

Wyriausybe.

GROMATOS 
lietuviszkos ir lenkiszkos užsilaikė 

ant paczto.
1 Andriuszkevicz \\4adislav
9. Antkovski John*

Gazdka J oze f 
Glovžmiski Michal 
Grodkevicz Jozef ' 
1 wanb vskL Antoni

170 Janovska Marcei
207 Kozlovskį Rob ’
208 Katodzinski Baltromęy 
211 Ko vaiski NV’atarisz 
218 Kubas įjabastijan - 
224 Kv'ietkovi-kr A. 
244 Lijovski Teodor 
252. Malinotvski Franciszek 
272 
273

Naujos Knygos.
1) . “Akyvi Apsireiszkimai Į 

j Sviete, ant kuriu žmones nuola-j
t oh žiuri, bet j u gerai nesupran- 

i !|a”. Yra lai labai akyva ir nau 
i dingą knygele dėl kožno lietuviu 
į p įsimoky tie: isz ko imasi žabai ii 
'griausmui, isz ko su-ideda debe
siai ir ant ko jie laikus’,isz ko da- 

I.od ro*i miglos, lietus, sniegas, kru 
l.oo r-za ir 1.1. >u- 7 abrozeleis p.ersta- 
2.on ta nežinia akyvesniu* dalykus. 
2.oo J Preke 30c.

2) “Robinsonas Kruzius’ . Yra 
teipgi graži ir Ųioraliszk.a istori
ja dėl jaunumėm s ape jauna Ro į 
biusona, kaip jis per keletu metu

Michaelį Antoni
Michaelek 1 tu Žaliu 
.Michdid Fra n c • 
M i e rcz w e- k i S t eta ti

- Peieitoe subatos 
šio . lenkisakojo 

Leatešni^ko, ant
u pliekoje • 

Laurel 
st , kad viens isz a pt iv kori u d:i

*»ai

1 baiayczift ir duria aptiekia u^mtr-j

I pinigu yru nekiek paimta. Davė 
žinia in “poliee station” ’azkurios 
atėjo detektiuai ‘lyrinetie, liet

B.Pu< vrziute Baltimore . 
\V. Pcrkun-iitis “
J.XVaiin-kus “

vilkus 170 “
enku** 1828 "“
jvmaili*

APG AUSIM RAS.
Tilžėje, Brunuose, szioms. . . _ „r di'

rė>ms iszejo i-z |>o spaudos nauja išgyveno pats vienas ant tus?
MdigbZiol nieko negirdi*!n*, idant knyga “Psm<»k-lai tr Kallh ■ (ia- *alos tarpu buriu. Prek.25c

Taipogi jau pirmiau kasztu irny'tojaus” puraszyta per kn. Ka- _
raliu Fischei^. Yra tai puikus pa- spatistuvia “Lietuvos iszdavem 
nokslai antvožuos n epelio ir dw i knygelis*: “Istorija ape Kan 

’ * *.................. ~ ‘ . 20c.
Chicagoje stojosi baisium biz- dėlios Adventu iki Papielcziui. h “Olitypa 25c.

k.,I :.s..kUrawoi»i.»o.n5 Preke kurio* »l-o« Norėdami U i Kas prisius »l sykiu ant sai- 
knyga iszsiraszytie ir pinigus už tu ketunu knygeliu, tam 
ja pusiustie, uždekite adresa to-1 kasztu paeito nerukuosime,iszsiu- 

'• r. •’ , sime savo kasztu. Pinigus reikia
■ siustie ant tekio adreso:

J, Angrabas, Hohe straae, i Ą. Olszevskis
Tihit, Ost-^Į^įermany. 954 33-rd st. Chicago, III,

Jta nors butu isztyria.
— Kai|x> nr. 52 “Lietuvos”

buwo pigarsyt* ape Joci. kad ji- šventes per laika no 1-mos ne-' Aliaua”, kurios Preke, 
sai C
nierium: kad asekuravoja žmonis 
no gyvasties, mokinasi daktarys
tes, kunigystoj jr -melagystos, <» 
podyaug parduoda lotus. Tai jis ' 
wyi®s(?) nubėgo in kokia ten ( 
kompanija ir inekunde jei “Lie

276

9<)*>4, «/ w

296
311
314

Niclaptonskr Izidor 
Novyk Martin 
Novioki Chas. 
Pietroski A-ndrzei 
Pokoriovski Leon

345 RonduszeiVski J. 
355 Satranski Mary a 

Jenkov^ki John 
Szimanski Jan 
Tumulis Frau k 
Urban ik Jun 
Walinski Mr. 
\Varsziuski Frauk 
\Vi.-znevski?W1ncuUt! 
Woronovski Stanislav 
Zarembski Antoni

416 Zaremba Kaži m.

. 496
421
422
434
445
449 

' 461
468
475

Kas nori gautie šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Joku- 
sba Dalius,po nr. 203 E. Centre 
tr. Sbenandoah, Pa. (19-e—5}



3 LIETUVA.

trumpa senowes
lietuhd istoria

Pruteniui ir Waidewuctiui Bu- j 
sideginu*,* matyt, neilgai vienys i 
be ir meile tarp Prusu klestėjo, 
nes pabaigoj VIII szimUnecsioj 
wįsuose Baltųjų mariu pakram

PRAKALAA.

sakant, paduotie 
trumpa Lietuvos

knygeliu, kurios

Perleidia per “Lietuva” apra
šymu “Praeite Vilniaus” .sziek 
tiek jau supažindinome lietuvius 
au praeite Lietuvos—musu Tėvy
nės. Dabar matome už retkaltn- < 
giausia dėl musu žmonių žinotie: 
kokia pradžia tu lietuviu buwo 
isz seniu - seniausiu laiku; isz 
kur tie lietuviai ėmėsi; kaip jie 
jszrode sawo žiloje senoveje; ko 
kias jie kovas vede, su kuom ir 
t. t. Žodžiu 
žmonėms nors 
Istorija.

Norint yra
apraszo ape Lietuvos praeitin, bet 
knygeliai ne visi skaito, o galbūt 
yra ir tokiu ka nei uri už ka jais 
nusipirktie. Dėlto pasiryiime 
perleistie per laikraszty “Trum
pa Senove* Lietuvos Istorija” 
iszdavimo Juozupo Zavadzkio 
Vilniuje, kuria žmones skaity
dami kaskart* tai geriau apsipa- 
žis su praeite Lietuvos ir geriau 
supras-jo* szendienykszty stovy, 

• o supratia pamylės ja, perstos 
būtie naujalenkiais ir prisirisz 
prie Jos kaip vaikai prie tikro
sios motinos savo.

Geruliai ir Adakrhų Ry
mo karalius.

(no 476 iki 493 metu).
Pusantro tukstanezio metu at

gal (IV amžyj’ po Kristui), Eu
ropos tautos (naradai) pradėjo 
baisuj judetie,. No rytu, mąt/isz 
Azijos in Europa atėjo nauja, nei 
girdėta iki tolei, nožmi Gunnų 
tauta ir pradėjo vytie invaka-' 
rus kita*, -seniau-jau cze apsigy
venusias, tautaS; szitos gi,- be- 
sįtraukdamos no baisiu užpuoli
ku, . kėlėsi da tolinus in vakarus, 
kur fe’iomkąrt buvo didele ir tur- 

. tinga Rymo . vieszpatyste. Bet 
\paskui anais keliavo ir Guanai. 
Ejb jie. bei kokia korone Dievo<

Prusai.
Kaip augazcziaua buvo sakyta, 

abiem pusėm upes VVialoa, pa
gal Baltisias marias, senove) 
gyveno Lietuviu szaka. Prūsais 
vadinama. Isztikus didžiam jam-ežiuose vėl vieazpatauja būvė
ta utu judėjimui, isz žiemiu pra- Idai, 
dėjo užpuldinetie ant Prusu ir ki
tu pamariniu lietuviu Žuvedai 
(Szvedai).Nedideliuose savo lai
vuose jie pervirdavo in visas 
pakrantias tu mariu ir plėtodavo 
atrastus žmonis. Laikui bėgant, 
Žuvedai pasidarė tikrais valdo
nais visu pakraszeziu Baltųjų 
mariu.

Isz pietu-gi puses buvo kiti 
smarkus Prusu prieszai, turbut, 
Mozūrai, kurie ir nuolatos užpul
dinėdavo ant Prusu. Atsitikda
vo net, kad kartais Prūsams rei
kėdavo dagi donia (mokecziaia) 
atsipirkt; — turėdavo moketie 
savo vaikais. Lengva buvo 
Prusus apgaletie, nesant santai
kos ir vienybes tarp ju, kiekvie
nas žmogus, ka norėjo, veike, 
kitu nesiklausidamas. 
sigintie no užpuoliku, 
nai reikėjo vienybes.

VV ienok, su laiku, 
vienybe ir sutikimas terpu Pru
su.

Idant ap* 
neatbuti-

pasidarė

Waidewutis,Prūsu ir Mie- 
A tuviu karalius.

(turbut tarp <»00—700m. >
Ape tai sztai koki pasakojimu 

užsiliko. Du broliu, Prutenis ir 
W,aidewutis, matydami žmonių 
vargus, suszauke Prusus ir rodi- 
jo iszrinktie viena vada, kuris 
visusus valdytu ir priescus 
musztu. Kad^ žmones niekaip ne 
galėjo susitaikytie, Vaidevutis 
buk teip juos mokino:

“Norėdami koky nors nuveik
ti* darha, imkite bicziu protą, 
jei - nenorite būtinai mulkiais 
(kvailiais) liktie. Pirmucziauriai 
yra reikalinga tvarka (pare ikas) 
Nes-gi kas yra ukiniku, tas aisz- 
kiai žino, jog vienui viena* bi
tinas bicziu spiecziu valdo, pats 
prie darbo visus varo, tinginius 
ir rambias isz avilo laukan ve
ja, o paklusniausios ir veikliausios 
pavesta sau darha atydžiai nu-

priverkdami paveikta* tauta* pri
vedei- prie ju. Mažiaus, ne kaip 
per <ziinta ‘ metu Gpunai Sujudi
no ,wisa Europa; neliko nei 
vieno pakriiszczip, kur ne butu 
buwę tautu judėjimo.

Ne pasiliko, neužkliudyti ir 
^lietuviai, kuriu, dalis, kaip mo-| 

lėyti vyrai mena, vardu Geruliai, 
po valdžia Adakrio kėlėsi . i*z 
savai vieju ‘ir nukeliavo in \\ a-, 
laku ženua-(Italija), in paty 
dury Rymo vieszpasyetes.

• narsu* Ada k ris.’ su Geruliais 
ūžilgio*'( 476 m.) užkariavo g;« 
suji’ Ryma., nukėlė no jo* ,.*o*to Į

akimis regit, tai iszmintingai galit 
ta ant sav<» naudos apversti*, 
t. y. - pakelti sau vieszpatv ir jo 
valdžiai savo valia pa vest ie.”

Žmones jo paklausė ir- pakele 
jo broly Prubmy vadu. Bet ta
sai, būdamas Kriv u-Kri vvaicziu, 
atsisakė no tokios garbės ir liejie 
pakelt ie valdonu VVaidevuti.

Vaidevutis, guvias .valdžia, 
kusus priesz anuos Mozu

■ privertė 
lietuviais.

buvo
susi vienijusia Prusu, 

apleist netik Prusu, bet ii 
atsisaky-

U’aide
Jojo kara

wi-r rus, sumuszse jnos 
Ten . . • .padarytie sandara su
11 i 'Žuvedai irgi, netrukus.

; pergulėti
. t* . • ' turėjoir apsisžaukdino Rvmo|, * .. . • .’ . ‘ ■ * kitu lietuviu zemia ir

• tie - no žmonių pleszimo. 
wuti<, tokiu budu,

į IjĮnm visu lietuviu, kurie pama- 
rvj’ gyveno_ir priesz tai žuvedu

. . . . -. į kilnuse. _• -
tįis; ir Geruliai turėjo suvisai' . , . .z * \\ i-:i tmzv aut naudos žmonių
traaikūs i'Z Italijos/ Keliavo jie Į . ‘. - J , dirbdami,* tiedu' bro-iai norėjo u

- vėl atgal in šziauria, bek.inauda-i /. i p;itv s.»wo smerty ant gero tevy
i. . .u visokiomis tautomis?apan- . ■ ,■ . ■ . *'■ '■ , . . . t nes apversti.. pasiima jiedu sula-
2 \ nia jmv o terp vokiecziu, bet i ' j‘

■ ;• . 1 . f . n* savo gyvasty už Lietuva
- > Ižhififi i'i turėjo kitur kinu-: , •, J J diev tms. ’ i nik tut’“ (jįtiera

\st\tiš:' cjd in rytus ims savo lt-! i. . .J . l - idant jie duotu Lietuviams
’l * ant >e.ml vietų, brolius; . .r ' Ha, sandara ir laimia.
i t twius. c Didis ju apsfgyveno 
pagal Dauguvos upia terp liit viii; 
k i i-gi apsistojo ant Qidro* upes, 

.i*z kur *rpe 'pusiau X szipitmoczio 
dalis. Geruliu su vadu Palemo 
nu,, kaip nckurie mena, atke-

karabino.
'Bot e ’.j.’i vit szpata wo R>- 

i) - • iiin--, zi .inėužif

go atvyko in valaku žemia nauji 
ai. junui: „Adakris tapo užmusz-į

Ha,.

Istorija ape Joci 
buwii8y per lOnedeliu ne- 

wh Lietu woh” r ėda k 
turimu.

weno tarp upiu Nemuno,' Dyby- 
Sos, Jūres ir Baltųjų mariu. .

Kvti-gi Geruliai, pasitikiu ant
, Odros. upes, po truputy nyko 
* iki pabaigai pereito amžiaus, ir 

dabar ten gefuliszkoš (lieluvisz- 
kosjp kalbos negirdetie.

; Tokiu budu, no Geruliu vardo 
beveik nieko neužsiliko iki sziu 
dienu, .jai neskaitytie keliu pra
vardžių (Gerulaitis, Gerulis) tarp 
lietuviz, kurie gal senovės geru
lius afmena. j

No to laiko, nutilo ir nutilo 
musu Jocis Prūsuose, visai.

Buwo tai pradžioje ' Sausio 
j 1834 m.,' o net pabaigoje mene- 
Isio Kovo (March) gauname no 
į jo gromąta; bet jau ne isz Prusu, 

isz

jog asz neužilgo galėsiu gautie 
pas tam i s ta ir kad prisiusitia man 
tikieta dėl atvaievimo.

Tamsta saketia, idant asz para- 
szycziau kokia nors koresponden
cija in “Lietuva”. In *ta tarpa, 
neturėdamas laifeglne^^etraicziui 
pegelbu dirbti), neįmaniau ka 

į daug paraszyti, kaip tiktai ta, 
1 ka cze tamstai prisiuneziu*), bet 
už keliu dienu gavės laiko, dar 
gal ka paraazysiu dėl “Lietuvos”.

Tam i štai žinoma iszrodo nei 
szeip nei teip kviesti mane i n 
rėdytojus, nes manės nematetia, o 
gal niekada ape mane ir negirdė
jot ia, per tai negaletia žinoti 
koks asz esu ir ka galiu. Ape tai 
meldžiu nesirūpinti, nes, negi- 
rentis, turiu sziokios tokios me- 
degos, apsiszvietes esu, o teip- 
gi nemažai esu svieto aptekės, 
peruką turiu daug draugu ir pa
žystamu. kurie dasižinoje kame 
asz esu, prisius man nemažai ži-

• ** o
niu, korespondencijų ir 1.1. Žino
ma isz pirmu bi prikokio darbo 
pakol pripranti, o paskui vis eis 
gerai. Su guodone

Antanas Jotys.
4 Balandžio 1894 m, 

Plymoulh, Pa.
*) Tbs jo pn»iu»tfc» straipnii tunjo tokiu w»r 

Ua. kad staeziai nuėjo in gurbą.

(Da neviskas)-.

Tiltes, yi, isz Amerikos 
Plymoųth, Pa.

Sztai ta jo gromata:

*‘Garbus Wiengenti!
Ne per laimi senei rasziau Ju

mis iaz Tilže* laiszka, pntszyda- 
Į mas Jusu pagelbos ir darbo. At- 
' sakymo dar negavau nuo Jusu,

i .. .. , ... bet ir negalėjau gautie jeigu nuyra, isz kur jis at*ivilko, kuom .. . -T/ .... . l suetia, ne* praleidus tn* dienas
tenai buw<» ir ka jisssendien vei-I c_ • ... t . .' po iszleidttno Jums laiszko,, pae-

' .... «... i me mane Prusu (Wokiecziu) poli-
Jociu, kaip jis pats pasigiria, Lo • i • .• .•r 1 r r ® cr)a ir lepe mane iszvažiotie isz 

mokinosi Petersburgo gimnazijo u. . o . .. .. Prusu. — Isz Prusu pagal polici- 
je. t aip ant ti ro pasir Į jos prisakymo, turėjau prapulti 
U. ji- nel»uwo jokioj, gimnazijoj- ; lrij dienaH Maskolij rii. 
zn..., .. t.k per nekoky l.ik. Pe I tj 1>ebegalejau ir de,to bufcis| 
tersburgo kacapams czebatus . ..... . . .* ’ |jau ir sziaip tiaip atvykau i A-

t merika. I Amerika atvykau 2^
kowo. Dabar esu Plymouthe pas 

Jį . „Vienybes” redaktoriaus. — Pi-
•’i nmgu su savimi nebeturiu ne 

cento.— Darbo Plymouthe-kaip 
matytie nebėgai e si u gautie.. Ir 

r IVi- dėlto — pinigu nebeturiu,, darbo 
L* | ‘ ; neguliu ežia gautie, o juk valgy-

y WflL jy tie ir apsiparytie reikia! —' Ne-
Abeturiu ka bedarytie, kaip tiktai 

atsiszaukiu pine J n su, melsdamas 
a. pucoojs rutkam kacapui rabatu, iv j pagellMfr>: ar negaleeziau asz gau- 

u«abMRa j prje jusu. — nor’s darbe-
pucavo ir isz .to maiti-1 ji ar prie jusu laikraszczio „Lie- 
no*i. Pažino visi,kokio tai augsz-|tuva” szin—ta raszyneti arl»a sta
to mokslo tasai Jocis, isz jo j tytie (nors dar gerai ne galiu sta- 
deszimts nedelinio redagavojimo i tytie bet jau sziek-tiek suprantu 
“Lietuvos”, ape ka jau nereiks-Į ta dalyka) ^r kame kitur koki 
laujame paaakotie, nes visi gerai darbeli idant galeeziau gyvastį 
atmena, o da turime ape pora užlaikyti. — Jeigu butu 
szimtu ir tokiu, kurie 
vieno redagavojimo 
metia no “Lietuvos”

Jocį* pasivalkiojas 
k a Petersburge, 
kokiu szunybiu in 
tu^-ji* isz tenai 
iszsmuktie. Jisai 
Itegias už nihilizmą, bet mum 
dusi, kad nihilistai tokiu žiopliu 
už jokius pinigus nepriimtu 1 in 

I savo draugvstia. *, 
Isz Petersburgo atidume 

gas ir basas in Tilžia, 
j ir prisiplakė prie 
redaktoriaus, 

: pra*zydamas

Toliau* ape X ir X! amžiau 
žu vedai pradeda nyktie, ir Lietu- Į 
voj vardas ju pamaželi užaimir-1 
szta. Turbut,. kurie buvo apeiti- j 
kia Lietuvoj, in Lietuvius iazwir-l 
to, kiti-gi, turtu beįieszkodami, 
iszsikrauate k i tos n a saalisna.
^Vyskupas ^Vaitiekus ban-Įp^kytie svietui, kas u* Jocia 

do mok y tie Pruaiia 
Kristaus mokslo

997 m.
Užpuldinejimoms Žuvedu pa

siliovus, Mozūrai4'vienok nrrft»- 
rimo; kartas no karto jie insi- 
verždavo «n Prusu žemia, sude
gindavo ju pilie, nutrempdav<» 
laukus, isakirsdavo szventua

Nenorėtum žmogas terlioti* *u 
I tokiais peBxlemekais,kaip tas Jo- 
i eis, bet kaip toks valkata, atsi 
vilkis s isz kasšinkur, pradeda 
daestie ir nori kitam, lyg utele už 
kalnieriaus graužtie, tai žmogų* 
norom*—nenorom*, priversta* esi I

nigu namus. Prusa i-gi, supran
tama* daigia*, atlygindavo jiems 
loaia pacaia dėka.

Bet ne vienu vieni vargintoji! I 
ir pleezikai^teidavo pas Prusus; j 
atsirasdavo jr dievobaimingi I 
vyrai, kurie rūpinosi aį«e pra
platinimą tarp Prusu Kristaus 
mokslo. Tokiu buVo Wuitiekus, 
Pragos miesto vyskupas, kur* su 
pagelba Lenku karaliaus bandė 
setie krikszczionystes «*ekla tarp 
prusu pabaigoj X amžiaus.

Stabmeldiszki Prusu kunigai, 
žinoma, suvisai nenorėjo, kad , 
Prūsuose platiptuai naujas tikeji- ( 
mas, nes tada' būt pasilmigias ju 
vieszpatavimas. Užtai jie vi
saip kele žmonis priesz Vaitie
kų. Prusai isz pradžių geru pra- 
*ze vyskupo i*zęitie iszju žemes, 
bet ansai nei klau*ytie a|M* tai 
nenorėjo.

Viena karui Vaitiekus, pesz- 
czias bekeliaudamas su savo 
draugais,inejo in miszka, paszvia- 
sla dievams, nei numanyte ne 
iiumajiydam*. kad tenai užginta 
ivaikszcziotie. Vaitiekus, mi*ziaa 
atlaikias, at*i*edo pa*ilsrtie. Bet 
neužilgio užpuolė Prusu kunigai I 
ir kerodami už peržengimą in*tu

potam 
plati-

tymu, užmu*ze vvskup.i 
ežiomis strieliouis). •

Bet krikszczionyste ir 
vis-gi pamažu tarp Prusu
n<Msi, turbut daugiau*ei per ver
gus, kuriuos 
be kariaudami su Lenkais.

K rist i joiiaH,pirmasis Pru- 
!• <1811 vyskupas, pradžioj

XIII amžiaus.
Dviem *zinitam.* metu no 

jtiekaus praėjus, atsirado 
Prusu 
jonas.

Į negu
didž.unu p idovniiojo dalelia žc 

j mes dėl pustatypio* bažnyrzio*, o 
; |x»piežru*.praminė. Kristijoną pir
muoju prusu vyskupu^ 121 2m.)

Jaigu Lenkai butu lupine*! isz 
tikrųjų ape Prusu pamokinimą, o 

kp’e .plėsziiua i* karia* jai*, 
įai,’ tm’but, t,*4a butu priemin 

a; be* szito m* ts tiko.krik
nes,

itiojjt 
m vi- l.

riuom ^tęvojo dienu stabai, bmvt 
sukrauta* auir-ztas luuž-is. Abu
■du valdonai ant jo užlipo, o kiti, 
kunigai užkuro kiuža. Tokiu budu į 
pabaigt, garbinga sawo gyvenimą 
pirmutinis Lietuvos karalius ir 
Kriwu Krivaitis.

Reikia žinotie, kad pas musu 
sentėvius susideginimas dievam* 
ant garbes s 
daigtu. Kiekvienas žmogus, ku
ris ar isz nesveikatos, ar paliegu , 
sirgdamas, arba dideles senatvės 1 
sulaukia.*, abelnai-gi, jaigu jau
tėsi, kad ' jo gyvastis kitiems 
nenaudinga ar nereikalinga, ga
lėjo susidegytie, ir užtai ne tik 
ne viens jo ne peikia, bet visi 
gyrė ir garbino.

pas Ju- 
tik dėl jo I 8U koks Darbelis dėl manės, tai 
buvo atsi- kuoveikiausei meldžiu man ap
skaitymo. reiksztie.

ne koky lai-
pridirbo ten 
valės, už ka 
nakties laike* 

-ako, kad isz-
ro-

nuo- 
Prusuose 

Apžvalgos” ' 
J. Angrnbo,' 

jo. sūri mylėjime ir

Jeigu galitia — tai labai mel
džiu prisiustie man ant kelio pi
nigu, nes kad atvažiuosiu prie 
Jusu ir galėsiu už tai 
ir gerai atsirokuosime.

■ Meldžiu neatmesti 
praszymo, liet yrardan 
k6s ir artimo meiles 
už ka szirdingai busiu 
kingas. Su s

PAJIESZKOJIMAL
f . ■■■

Paįieszkau *awo draugo Povy 
lo Petruszausko, paeinanczio isz 
redybos Sovolku, pavieto Mari* 
jam po les, gm. Pagirmonu, kairpo 
Pabaliszkiu, pirmiau buwo Forest 
City, Pa., isz ten jau antri metai 
kaip i*zwažewo in New Yorka, 
dabar nežinau kur liesi randa. Jei
gu kas ape jy žino tegul danesza 
ant adreso szito:

Ch. Godosky,
■ Box 39, Southvick, Mas*.

uždirbti*

to mamo 
tewynisz- 
iszpyldyti 
Jums de-

l’rusai paimdavo, nnt JO ir |>rjg|aude

\Vai 
kitas 

aįiaszlala* kunigą* Kristi- 
Jam jau geriaus 
Waitičkui. Keletas 

pado v anoji

iu kiti
Pru-u* iZ »tll

mus

rusu

prie *awes,; 
davėjam kambary ir maistą peri 
wisa žiema. .

Angrabas žin<»jo isz musu gro
muly). kad mes kada reikalausime 
redaktoriaus, pasakė ape tai Jo
ciui irda pst*. in mus parasze 
gronmta. idant mes jy priimtume 
už redaktorių, da teip djdžini 
iszgyre ■ sawo gromatoje. kad^ 
Joci.* esąs Jierejas gera mokslą, ir 
gilėsiąs ^Lietuva” nesvietiszkai 
augsžtni isrkeltie(?) Taje pucze 
diena gauname gromata ir no mi
nėto Jocio, kuris raszo

Į p. Angrabas apreiszk 
mumis yni rrikuliogaB 
rims kurta tai vieta ji 
labai malonėtu gautie';

. praszo prisiųsti* jam

JOgPl

i jj

per 
iriu,

danu, kaip štai 
npkriksztytuB' ja 
dyvu, kad Prus; 
užtylami ir,atmok 
ugniu ir kardu, 
lijono vyskuĮiys

bu v o krauju
ugni.'i

Antonas Jotjrs.
21 kowo, 1804 m. Plymoulh Pa.

P. S.. Koveikiausei laukiu no 
Jusu atsakymo.

Man<k ailrėsas: 
M r. J. Petraitis 

Plymoulh Pa. Box 1018 
dėl A. Jotys”.

- Dabar jau wisi suprantate si-z 
jo. szitos pirmos gromatos, . kad 
tas žmogus turi, būt kibą bjau
resniu’už visa svietą. Pasaky-' 
kit užka jy galėjo Prusu pHjjci- 

1 arvsztavotie— ka? Juk da in 
j Prusus atbėga isz Rusijos' ir pra - 
į si vogusiu ir žmogžudžiu, o Pru- 
' su palicija a nei ju žino, a nei 
gaudo; o Jocis vos tik kelias ne- 
deliu* Prusnose pabuvo, p jau 
jy^ pdicyja pąeme, lyg . rakalei 

-Matyt (tad na^užgėra.

Ptjieszkau savo dievers, Jono- 
Dvylio, paeinanczio isz redybos* 
Kauno, parapijos Szeduvos, kai
mo Ragenenu; jau bus 10 metu 
kaip Amerikoje; pirmiau buvo 
Cgicagoje. III., o dabar nežinau 
kur besiranda. Jeigu kas ape jy 
žino tegul danesza man ant adre
so szito:
Peter Losko,, Box 74. . \Vest Se-

. Mes Juozas ir Antanas Kalusz- 
kevieziai pajieszkome savo bro
lio Petro Kaluszkevicziaus, pir
miau gyveno Shenandoah, o pas
kui iszwaževo in Illinois, ir da
bar nežinau kur besiranda. Kas 
ape j v žinotu, meldžiame danėsz- 
tie ant adreso tokio:

J. Kaluszkeviezius 
923 E. Baltimore st.

Baltimore, Md.

Apgarsinimas.
* UL-I -i.kako SZi.SZKKl -u.f.-. kaip lIL- 

/., -u i. .-j, :u I. ** :wiu pini"

<zuny.
Perskaiczius Mtia "'.gailinga jo 

Lyomrrtu? gaila pasidaro, ir pfr- 
mislyjome: kur . dabar galuo*e 
ji* pasidės; rcjkia^daryt sziok a 
lokiu rodą ir gelbėt jy. Ant to 
atlaužome jam tęij):

VARPAS”
/•VARPAS” t»’ yra reiizkej** siek 

ir darb'u jauno*.4>a»nj<>ti«kos Liet

••VARPAS” ’padaoda artaokMop 
raaztuk prakilniatisju Lietuwos wy

ximu

turinius,

i'tRPAS’-' b idžiunia- tikrai gražioje kaitoje, 
rta<- no kirto tafpi't" >tmip»ntus au Iszgul 
i»ia ape lietuarrtrzka kalba.
Idei veliuna butu kad .kievienas prakil nea-

aikra^zty.
VARPAS”, su jmr*iuut|mu in Amerika ir in 
lai sMetin a*, žeites per mtiua. kaš tuoja aut 
vrikoui't-zku pinigu ii.25,,arba 5 pru.itzkua

penkti tne-in \merika atvyksi, bet .jeigu 
jau teip stojp*i, tai reiks darylio 
*ziokia tokia su tu vinis rodą. 
\Vicnok mažiausei tini palaūktie 
du nors keturias nedelias, • pakol 
uprupyrime savo naminius reika
lus, p kada ^viskas bu.* • gatava, 
tai' pririiisimo-^tikicta ir galėsi 
at važiuotie, o jeigu jau toks di. 
delis Ui u vargas, tai papraszyk 
kn. Burbos, o teipgi da susimy
lėjus iszmež .keletą dolieriu, su 
kūrei* prumisi ik laikui.

Pantszyk koky nors straipsny 
in .“Lietuva”, idant 
matytie tavo darba.'

Ant to gauhame no jo szia 
gromata:

. (iurbus Tautieti!
Labai esu Tamistai dėkingas 

už laitzka. k u reni i a raszetia man

ūkininku bei k

ŪKININKAI r
mtrijotiriuo ir p’Htiuimui ap- 

kailngM žmiu >&rp Liciuwo» 
pratui'iiMi žuRitiiu.
is -’UKIKAS" ėjo takiame. 
iU Inikras/cziMi; "c-liauB pra- 
le kny-^icziu. >jsr. “Au-zra’^otfu.

e: KAS.ME- 
noweL it <!a 
feas kurtus 
ti labaiaky- 

. ..................... .........,____  i pemokint- 
tiiizi ulei ir v k Am a. I žvmi ulu karti!', iaukiumkaips}.

Ilnbur nuo nauju niftu pat-ai VKININKAl^ 
(laikra-zU*)i‘Z'*» »» UU ĄYK1V p*r mem sy 
Ir labins, kaip lt iK*rioiei. uzpuMunus apie 
UuiiszkuB ir kitus musu reikalus, apie Maskolių* 
palauk* ir kitu szaliu naujienas, o ypatingai— 
L>aug žinių i«x.Lielu»o«. j

••Ukinininkas ' vattoja koaiszkiausia kiekvie
nam mokančiam skaityti suprantama, gryna 
hetuwiszka kalba.

Dūlei pravartu butu tasai laikrasztis kožnam 
bei vienam Amerikos Lietuviui.

Ne menko* vereziosx!a ir tasai dalykas, kad ne 
aletume -dSur.i.t ant i t nu mo ir padidinimo, tasai 

*laikrasztis "Ikinikas-paiaike senąją prekia.
•UKINIKAS -. su parsiuntimu in Amerika, 

kasztuoja ant metu 1 amerikonisska D< bara ar
ba 4 prus. auka.

Lietuvoje "Ukinikas- turi daugiausei sksitylo- 
Ju ui visus lietuvisakus laikraezczins,

fUuncziant pinigus arba laiszkus in VARPA 
beiUKINIKO.

Redakcija reikia šiltoki s adresas padėti: 
HERRN Dr. BRUAŽIS,

Tilsit, Ostpre ussen (Germany)

»m jo pa«igyrimam.* ne- 
?, ir nė*!*kiil»inome jy I 

paimtie. Atmszeme jam teip: 
“Dabar Chicagojeyra' sunkus laį 

įkas, nėra ant ko redaktorių už; 
i laikytie, vienok tikime.*, kad ant 
pavasario laikas pasitaisys ir gal 

tamista pareikalausime. 
Wienok pakol da kada kas bus, 
pirmiau norėtume, pamatytie ta 
tavo galėjimą (mokslą), ui tai 
praszome iazveratie nors kokia 
mažiausia pa sakai Via isz lenk iszko 
ant lietuwiszko ir mums prisiustie, 
o pamatia tavo raszta galėsime 

i numanytie ape tawo galėjimą”.

Mes tu
i nti kojom

. io*
j nauji, ka tik pu 
>rba graė'ig ir naudhi;

skaitėsi labai geru ' BALIUS SHEMAD0RIECZ101
Panedeljje, 21 diena Sausio, j tada 

, Shenandoah’o jaunumene 
' iszkkls didely balių ant naudos 
i lietuviszkoa bažnyczios. Ant tos 
dienos yra užpraszomi visi lietu
viai ir lietuvaites koskaitlin* 
gi a ūse i atsilankytie, nes nauda isz 
baliau* eina ne ant ko kito, tiktai 
ant lietuv iszkos bažnyežios mu
su. Baliaus KonmTAS.



> Katalogas knygų. 
t' ■ ■ ■ -—- ' • ■

Knygos maldų.
Aito<-Yu> arba Steltlute dangi*xku 

•karbu.puiKwusiuo»e apdaruos, su aula 
brinfei* ir kitokį kriiei*. i<zwdyta tel 
oaiauseib^auleleis.visaip mlstltns. ZB0ir*4 JU 

Aukso Altorių. ar»>a Szaltiui. 'teugbteu 
skarbu. apdaryta drutoi tkuroje. ramty 

-tais kjra»'/-tal's, druczja* apkaustyta ir su 
kabėmis

Apdaryta szagrine
Baisa.-- Bala n įeies dldšiaaSM ir puikte useiuc 

apdare, baicsiau-eis Kauleleis .
szauksuotels kryžei* po o WC- -- 

Balsas Balandėlė* arba Mažas bzaltineli* 
. Bals s s Balandėlės Krteztolinte 

teztraningi dūmojimai ap? sopulus ,zw.
tftirijos Paco* 

Ražanczius a težinąs ■ 
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanczus amšiuas.lr su stacijom* 
SzauksteH* balandėlės
Stebuklai Diewo sz»r. Sakramente 
lenas ir Naujės Aukso Altorius, woki»zaoiu* 

literoms- “ y "
lenas ir naujas Aukso Altorius-, skuroje ’pkau 

■tytes ir su kabe “ . P
150 psulmu Dowidb karaliaus ant paveikslo

i kanticzku - .. ’ •<

Knygos Bvaslszkbs.
Bro*twos ‘ " ■,
Draugija dtldusziu ’* .
Evanzelijos. drauge lietuviszka i ir tenkisz 

ka ant kožuos nedėtos irszweates 
Ftiotea arba kelas in maldinga giwenims 
Griesznykas sugrąžytas aut gero keto per 

Jėzus* P«-na
Gyvenimai Szwentuju Dievo J “ ■
Gyvenimas szwento Benedikto 
Gitvetiimas Jezuso Kristuso 
Giweniinas szweucz. .Marijos Panos

*3 00irXM)
Tta

£>.00

•JUc 
5© 

10c 
fe

. 30c 
♦>c

_ i
- *1.00

•i.eo
75c

PABIRO V
Kas permaino Wieia a*wo gy į 

venimo ir reikalauja, idnut jam Į 
permainylutne adr***a, ’ turi neat 
kiūtinai prisiu*tie. ir* >nvč» sejiajy 
a.lresa, liee kit ip jo priszymus! 
nebu< iszk luu-\ tu. Tadui darni 
saw^» liauja adresu, mpykites ko- 
aiazkiausei jy | araszyt ie.o labiau- 
sei tvardą uhežios, miesto ir *x- 
wo, nes nekarta taikosi kad jokiu J 
budu negalima daeimisiytie', koke 
tai ulyczia. Jeigu |»nlys gerai 
nežinote kaip ra*zo*i ulyczia. i 
kiek litoru in ja eina ir kokios, i 
tai 'piipraszykit hite kokio ame- j 
rikono, o jis jums pnraszys a t hm- , 
kanty adresa. Red.

)S. SAROS FORMĖRLY O F iii
M. KOSENBAI M A CO.

LITUVVISZKAI LENKISZKA
. 400 Grand Street

B ANKA
NEM I0HK. N. V.

'LIETUVA”
HILLE'S FOTOGRAFAS, 

3452 8. Halsted ui.
Najumt puikias PoiograHjat, uituiiaa tiktai 

06c i 
ioc . $2.00
75į, ' Aut wes*Hu ir kitokia reikalu nojiiu* Fotozra 
50c 1 • i fija* kopaikiau**!

Ife 
50c 
10c 
75c 

_________________________________ .. 90c 
Givenima wi»u Szventu aut kožno* dieno* 

4 dideles knvgos. kožna po -___” • toc. *1.00
'3 

25c 
10c 
15c 
tlfe 
15c 
40c 
15c 
15c 

50c 

10c 
20c 
40c 
15c 
5Oo 
40c 
15c

į Jnact W\r.ii' dumiu jum» žinia,kad
’ nic- pnitlu«‘dalu SzifkorttM uit ui 

’u ~rt*i< zi.'Uitiu luinu už pigiausia 
’iekv, >iuii<’zi.-iiu<-pinigus, kuriuob 

i'u-n !••!< li:t' m 1.'», dienu
.j 

lirtuwinzkai ir lenkiazkai. A- 
teikite ir persiliudykite, kad mew per 15 meju su kožnu apaiejome 
teisingai. Teipogi parduodame tikietua ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Eun»|»oje. ,’

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI;.
31 AJmiralitat strause, Hamburg. 20 Mauskade, Rolterdam. 

46 Heerdentborsteinveg. Brenien. . •

Jeigu norį gautie gera kita, geroje wie-

Nedelinis Laikrasztis, 
ūmeina kas suimta ir talpina savyje ko’ naujausia* ir swarbi*maMt 

žinias dėl žmonių darbinyku.

turi dsugiMunei skaitytoju po wisa Amerika ir ui tai biznieriams 
geriause! užsimoka “LIETUVOJE?’ apsigarsytie..

^Lietuva
sco rija Kataliku Bažnyczios
Istorija seno ir naujo Istetimo <u *broze)eb« 15c 
Isterija seno i-oatimo
Iszguidymas metiniu szwencziu 
Ka* yra gri-kas? labai naudinga knyvek 
Kalba ape Kataliku-tikėjimą 
Kaip apsipakajitie spmianija 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokstas kataliku. “ .
Pam k šiai ape suda Diewo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu *zweucsiu

- ir didžiosios nedėtos - „

Perspėjimas ape szwenta tikėjimą “
Perkratimas spmianijo* 
Prisigatawojimas ant smerežio “ 
Raktas m dangų “
ŪMistanavvik ant to gerai 
Vado*-* iii dangų “
Vartei dangaus

Knygom mokslyszkos.
\KYWI APSIRBISZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupran- 
ti; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant »wteto dėl dasižinojimo Isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 

Preke.... . . ........... .
Lemen torius.lie tu wirzkas
Lietuwi*zkai wokiszka* žodines arba grame 

tikas r “
Lementorius lietuwi*vkas “ “
Spasabas greito iszsimokiniiuo angeisko* 

bos ne apdarytas “ “
i o apdarytas “

Lietunriszkas Kalendorius ant meta 1895 
Lementorius Lietuwiszka* •• ;-
Scimtmetinis kalendorius ’ 
Žodynas keturiose kalbose: ll«tuwteakei.

latwiszkai. lenkiszkai. ir ruskai, y- 
ra gena ūse knyga de| norineziu isz- 
moktie fenkiszkos, ruskos arba ta- 
tviszko* kalbos ,.

Gywenimas Stepo Rauduosio “
Kas dienine* Maldos “ '
Abrozas - Kražių skerdynes” perstata kaip 

maskoliai pjovve lietingus prie balny 
ežios Kražių tnėtuose 1«93. Ganėtinai di 
delis: Preke .. . 50c
o su pasiuntimu ’ ,. “ • *Qc

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, paša k u ir giesmių.

ROBINSUKAS KRUZIUS. moralisika.apysaka 
dėl jaunnmenes.' . “ “ -

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senowes Lietuvos pilie 
Birute* dainos . ■
Boleslovą- arba antra dali* Genowefo* 
Bestiality of the Russian C žardo m to w ar d 

Litbuani* “ . ” ’
Budas Senove* Ljetuviu Kalnėnu ir Žetnaicziu. 

p* ras z Simano Daukanto *1 00
Graži valku knygele ” “ . “ 10c
Istorija Simono D ganto, didžiausia isto-

, rija Lietuvos •• ., *1.50
Istorija gražios Mageleuo* ., 20c
Istorija septynių Mokytoju ‘ ‘ “ 50e

30c 
10c

15.00 
lOo 

kai
*1.00
» 1J» 

15c 
“ 10c

15c

' It.GO 
15c 
5c

30o 
10c 
10c 
30o

ZENONAS BYKOW,
-4458 Wood S4. Chicago,

— užlaiko —

Puiku Saliuna
• RUSKA LAZNIA“

Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 
sijoje. viskas yra po sudegimui isznau- 

. jo atbudawota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czystas maudy
klas.

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

Užpuaszo visus lietuvius atsilanky tie.
17—21

GERIAUSIA UŽEIGA

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

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

Ir kurie atkeliauua isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakaintai {*ernakwotie.

L. A ŽUKAS

4 LU4 dvinedelinis„Apžvalga“ katalikė, 
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbiau žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji laikrasz 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
„Lietuvos” kožnamelai ke ir už 
ta paezia prekia $1.50.

Puikiausias Saluuas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Rampas E. Centre & Betvers str.
Wi,kas y r* czy*te, gerymai wiaoki pirmo* kla- 

•o«, o žmone* isz.duizioa prietelistei. R*dyj*m* 
vizietn* lietuviams, turlatiem, valandai* taiko 
atsilankyti* pas *awo brolu* lietuvius, o buaitl* 
kograiiamei priimti. Teipogi ir naujai pribūti*n 
ttems in Bbenandoah velytame nusiduoti* kaipo 
m geriausia ir in tikra Itetuviszk* nfeig*

KAS IN CLEVELANDA ATKELAl’SlT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT;

Szatto alaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYT1K 
IR TO VISO PABANDYTU

Gywonu ponr. 825 St. Clair str. j
Cleveland, O.

Tunu puikiausia Karozema isa vi** Ctevsiaad* 
lietuviu ir daugiau** visokiu gerymu užtaikau i

Adresai W fraziny ku.
Susi vienyjimo Lietuviu Repu- 
blikonu Waltteje lllinojo.

Prezidente*. A. Ol*z*w»ki*. OMSNrd et 
Wic* Prezidente*. Fr. Palionis. OM Vau Hora *1. 
Sekretorių* 1. M. Varanka. It Critteadent *1. 
Sekretorių* 11, P. Jonaiti*. 77 Ctearer it. 
Karterius. W. W'aailiauaka*, 8IT Dtek*on it

LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios,
o czionai, ar tu uždegi koky bizny, ar tu paMtUttyai koky narna, 
tai viskas tau eia gerai, ba cae kasdien lietuviai tankinami ir viso
kis biznis kasdien geriu eina. J

Buvo 6 Lotai ant pardavimu prie pat bižuvezios, i hz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinant)' pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redžkcijo* “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pąrdavimo, ant kuriu mes pavmeme agenlunt. Lo
tai prie pat lietuWii*zku* Iminyežios, 3 isz ju ant 33-czioe ui. ir 3 
ant Attica ui. Z

PREKE LOTU NO *700 IKI *800.
• Turi 25 jiedas ploczio ir 120 ilgio Treczia daly pinigu reikia 
inmoketie isz virizau.-, o likusiom dvi dalys iazaimoka |>er 3 metus. 
Kas mislyjate pirktie. tai pasiskubykite. nes prekes ju kasdien au- 

1 ga; ui metu laiko nepirksile ju nei už tuksi anty dolieriu. Pamy
kite kad cze yra sos t a pyle lietuviu, tai ne teip kaip nektirie žyd 
palaikiai traukia jus in laukui* in mažttn miescziujcua, kur' žmones 
mokėja |>er kelis metus.pameta viską ir- vėla sugryžta in Chicaga 
ir czioiiai imtitina»i Cze jeigu žmogų* dariai neturi, abile turi sa
vo locna narna, tai ias paties rendo sau maitĮitiHĮt. aplink lietu- 
viszks Bažnyrzia nėra nei vieno kambario tOMCsio, npe tai nerei 
kalaujame pasakotie, nes ir patys matot**. ' Atūžaukite

iii redakcini “ I.lėtino*” 1

M. Wyszniau8kiene.V

403 Henderson st., Jersei City, I. J.
— užlaiko —

PUIKIAUSIA SALIUNA
visame - mieste Jėrnei City. 

Geriausias Alus, Arielkos Wy- 
nai, Likieriai. ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinki am, mitin
gu, balių ir weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pnaamdymo dėl 
lietuvviszku familiju, rentas labui 
pigus. Rody jame visiem* eitie
pas savus, o ne pas sv^timtau BOSTON 5I YSS

—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uždėjo pirma lieto #is. agsoiora
*• |0Z DYKA

- k v * A. v* 0 v j sa va * s*. w — a»• v— (
dyki* imi >ksud«jin>o K*iwp*. k* jok* šute b 
reit n<* gydo, k*ip Pro •'te o Boja 
and* fcoSao)* apttekoj*. *rb* prteiusezisat 
eolu* pocztinsiate mark.mI*. ani aokssesi 
paduoto *dr*so. o *u atsakymu apfeiRy, 

Adrasa* to<« H. S. BOJASOVV81I.

Lietuvviszkas Salimas 
314 E. Centre St. 

Puikiausia* ahi*. *kaalau*ia arielka ao •

ingai ia Ltetuv* Ir vi*** dali* aviete, o ko 
Įname raikai* duoda Lietuviam* g*nnu.<a 
rodą. Juta vtengeotla.

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, - - - Pa.

WEIMATIKIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
VV inccf M. , Ka< zergio

338 Andsrson str. Jersey City.

Yotk* tesdirba rwit«( a»l di 
no toiteoiate** arte kliokia <1* 
i •* kon.uii* akivtruaiaiu O t<

. Spaustuwe „Lietuva“
spausdina (drukaw<«ja> visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietua 

ant lioteriju. balių ir teatru, Programus ir 
kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriančiu Iaiwu. Siunčziasi pinigtri in 

wi»Hs szalis svieto. Pinigai iszsiUati per redystia 
“Lietuvos” greieziause suvaikszczioja,

• kaip isz wisu kitu agentu.

Ranzanl su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adreea toky •

- fl.0ISZ6WSKIS
954 33rd st. Chicasro, UI.

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

r*v* .*.> a "* *«a.s v** ryto iki 9 tos vakaro, o nedelioie no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.954 33-rd str. ( h krago, III. — ■ ■■■■ J ■ ■ ■' —
------------:--------------------— — - — _ - . -

TIKRAS ELCINO
' LAIKRDELIS*

- Pri4**k srlte ap-
5 garsinim* •< *aao 

u pravardt* Ir

Tikra Elgino

K i* iniaaki. • r**

dykai 
raaaty x>.

yra ukr«

Adro*a* **ltea:
ATLAS WATCH CO., 

Iisonlc Temple, - CHICAGO, ILL
. ..■■ i. ■... ....

KA^PAR BARTKOWIAK, a.| 

Konstibells Putelius. 
IK NOTA K Y PI BL

Užlaikau puiku *zalta Alų, 
Degtinia tikra ruginiu, lietuvisz- 
ka Trejonkia visokiu VVynu ir Li 
kieriu. Turiu Biftiurda dėl žabo 
vu. Pas mane gfcli gautie kiek

wynia ir geriausią rodą duodu 
dėl savo broliu. ,4

\V.M. Kaczekgih. j

MAX I)RZEMALA,\
— LENKISZKAS — |

Adwokatas, Krautuwia

SoliMGold Iaikrv4

Pirma Letuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRANU PRA1R1E. ’ ARKANSAS.
Kurioje jau apaipirko 24 lieuwiszkds familijos ir jau ii) lietu- 

wi.*zku familiju temti gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuvinzkas kunigas J. Balcew.ięzius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuwiszka balnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. W i šok i 
javai dera labai gausei, 
prtetetu auga bow*la*. o vaisei sodu puikiausi l»z visu Suvienytu Valstijų. Klimate* sveika*.

žiemos trumpo*, o vasaros ytgos. kanuziu didelu nėra, szilum* lyginasou Cbicago*.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinka i***idraik*tia straipsneli paikios girioe. farmerei gali gautie lauku* su giria ir be gt 
no* Raikei ir tento* neisuakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.
tMokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi Burna iszsidalina 

• ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai daaižlnotie ape viską raszykitia in

UNION LAND COMPANY,
163 Washington 8t.« 5 £ • . Chicago, III.

----- ARBA IM —

REDYSTIA „LIETUVA”. -
954 33rd Street. Chicago. 111.,

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

GHICAGO. ILL. P. O. Box«2.

ARBA IV —

*U,M ,,or| sž«u® imtos ir 
3200 MuHprattat , kerte »8 «L ««wieii.~ >»<•«>. trgul eina PM

_ ximoiiM Miojt, po nr. 82 Bona
NO visokia ligi įleuntloe gydykla yn 7” į:J;.“" Po

”TR AWICIFT ” , daugiai pnlaikiau puikia Groser-
“ 1 KAVVILILL. njį |r jmrtJu<ida viską pigiau kaip

kili. U ini Invorai *wieii. Cie- 
riau^e vieta drl Lietuviu.

A|>e iazinetinia literoa t.

,e)»nu GeMIlf 
nlmn, Karmra

,G*MI1
Džiovu

• | | . T. •• • t U«IUI- BOpUiM ir BP14B4UI
w ienas pakelewing:i8 puikia nak itew.

pat* džiaugti*. tet ktettem* ja 
Ta gydykla gali nite tikt

R. S. •OJAXOWMK1. «

r***
Matte n*r kelt* unmenu* »»» paai»t<Jnima. lai 
karto •kkilytojai ggtetu uaalmoK>lis Ir »uprasite 
kur toji litera vadiaaal f. « kur I. skaitant 11*te

les girdi.

praktika voja vrisuone suduoae, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietu v nikams 
eitie pas Drzemah gentimi apgi

nė j a prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph SU
Giįvedintas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

JONAS ZA VELKAS
33U MCSI'RATr SI REET
,, atidarė uaujri

Augliu.
Atveža anglius koinatu m na

mus ir (Mirduoda pigiau kaip visi 
kili angliniai ezpreamanai. Tea- 
pogi užsiima ei prašvita per krau
ly rfi u ir .perWaii<>jimu* visokiu 
daiktu. Rodyj^me visiems geriau 
eitie pas »iwo žmogų lietuvy, 
nei*kaip pas svetimtauty,, 
T ' (24—3) J

■

kitar

Perkėliau Sawo Offisa
isz po nr. 3117 |x» nr. 3121

— ir — ‘
■žtojau tenka d*l vžaavoilmo pinic*. in k»- 

riapHimu ptaiga* no *5 ir *•*•*•**>*« Ir 
f moku ui Juo* procente.

Kam turit naikNzcziot?

LIETUVY ISZKAS

SALONAS
PUIKUS

LIKTUWISZhAS SAMUMAS, 
M.PIaucko Ir Wenckrwiexia«a* |m> nr. 90 (hrlutle Street

New York N. Y.,
Kur)' atpirko no Juoko Brusoko.

-r—O—

•ava žmogų Ateikit Ir pnruiiudykit

8Z1FKORTK8

Juozu po Dzialtwos, 
3253 Laure! ui. ir kampas 33 ui. 

CMaJkau «wi*iia Bavaraka Atu. *e••«*•* g* 
r*vM* Ari*lka*. Likterlu* ir kvep*aouiu* 

Cigarus.—Kand ten *wte0a« nakandte 
Atejk Broli pamatui* 
Ir to viso pabaadllte

J. DZIALTWA, 3253 Laure! ui.

tmr trunkai: unitas Alus, skanus i 
VYynai, visokį Likienai, o Ciga
rą in e t isz pat Turkijos. Atradia i 
valandėlių liuoeo taiko auilanky- t 
kitę, o busite kogražiausei pri-

2 5—2

Ben. Hatowski, 
W ■ Z1EGARMISTRAS ■

— parduoda

// / ZIBGOBKLU8,
A ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.

527 S. Ganai ir Judd nliczius,
CHICAGO, ILL.

Taj*t> vteokiBs ziezorclus, ziegorius ir kitokius 
aukryniu* dajktus. zalatiimss ir sidabnnima s
wi*okiu dsjktu labaj pigej. aukszynius sydabrynius ziego 

, relių i i*zw*jcze kajp nauju*. f*z plauku Jencugtlus daro ant
orderi*.

Ziegorela czistyiinaa 50c. Sprendzyna 50c. Styklaa ir skazupkos 10c 
Szlubanej žiedą j 56 ir 7^ p raitos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Ęlgin" zipgorej $7.00. Wysfea garantavoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — ,

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str. New York
IR

142 Dirision St.

Issiuntima* pinigu in sena k raju.
UWAGA:

Rublis......... ...................... 54
’ Guldenas................. ......... 39 f

Marka................................ 24f
Jtilian Piotrow8kt

3121 Laure! ui., ant Brrdgeporto I

Wyrai1 duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifk^tes ant iri
au greicziausiu laivu ui pigiausia preke, siunczianie pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu ka n toroje galite ausiszne- 
keti lietukiszkai ir lenkiukai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietua ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorateinveg, Bremėn.


	1895-01-12-Lietuva-00005
	1895-01-12-Lietuva-00006
	1895-01-12-Lietuva-00007
	1895-01-12-Lietuva-00008

