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BAISI NELAIME ANT MARIU.
. ‘-------O--------------

Smarkiausias garlaiwis 
-Elba’’ nuskendo ir 

drauge su juom 
335 žmones.

Garlaivis (akrutas) 
prigulintis in kompanija 
German Lloyd”, kuris utarnyke, ‘ 
29 d. Sausio, apleido portą Bre- 
rtienoii su 400 žmonių plauke in 
Nev Yorka; paplukejas smarkiai 
iki 6 ad'iiai seredos ryto, susiti
ko su kitu mažespiu garlaiviu 
“Crathie”; szis pramusze “EIKai’’ 
szona ir paskandino ja su visais 
žmonėmis ir ta vorais snt jos p<an- 
CZNlis.

: Binvo tai teip:
, Kada “Elba” plauke 6 adyna 

•eredos ryta, buwo da tamsi ir 
miglota naktis. IVanduo mariu 
huwo tykus ir garlaivis yrėsi 

. smarkiai. VViens isz jos marinyku 
stovedams ant sargybes, pamate 
•žale savęs szvieša isz kito <var- 
laiwio. Stvėrėsi pakreiptie sawo 
garlaivy in szaly, idantprasilenkt 
nelaimes, bet pakol spėjo, szis 
nežinomas garlaivis užgavo šawo

• noaia “Elbai” in szona ir pramu
sze ja perderaai.

Per trumpa valadelia garini- 
- wis “Elba” karojo visas ant uo- 

garUi#

“Elba”
‘North

•Ai
Preke apgarsinimo: 

2ooiial, 1 ko)nm*a.ier meta.......įli no 
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Garlaivis “Elba” buvo vienu 
smarkiausiu isz visu garlaiviu 
kompanijos “North German 
Lloyd”. Ųuvo dirbtas Glasgo've 
metuose 1881. Jau per 14 metu 
plaukinejo tarpe Nev Yorko ir 

i Bremeno. ^Tilpo i n jy 4500 tonu. 
Turėjo dwi maszinas, o šyla 5600 
arkliu. Ilgio turėjo 418 pėdu ir 

;44 podu pleezio, o gylio 36. Tu
rėjo 4 stiebus (niasztus). Buvo 
jame vieta dėl 120 pasažieriu 
Imos kliasos, 130 antros ir dėl 
900 paprastu pasažieriu.

Nuskendo su “Elba” netiktai 
žmones, bet ir daugybe pacztiniu 
siuntiniu, isz Prusu, Rusijos, 
Austrijos, Danijos. Belgijos ir 
ir 1.1. Buvo netiktai gromatu, 
bet ir pinigu weže per parzta 
aiuneziamu ant sumos $500,000. 
Teipogi nuskendo kitokios popie- 
ros vertes ant $1.000.000.

Tuos žmonis, kurie da spėjo 
užsikartie ant luotelio, paliko 
mažas gariniwys žuvinyku jau 
ape vienuolikta adyna. Jei?u 
“Elba” susimusze ape 6 adyna 
ryto, o juos patiko net 11 adyna, 
tai plauke jie tokeme mažyte luo
telyje net 5 adynaa ant mariu. 
Tie žmoues jau buwo m pusią su- 
szalia, jeigu da ilgiau nebūtu ju 
jokisgarlai vis užtemijas, tai teip- 
gi jo szalczio' butu numiria.

Isžgclbeti pasakoja ape ta no-

Isz Užmarės
Isz Lietuwos.

Parūpi jonai Szveksznos, red. 
Kauno, apturėjo pawelyjima ant 
statymo naujos, didesnes, medi
nes bažnyczios. Senosios bus bo- 
binezius nuardytas ir aplink ja 
statys sienas naujosios, o senoji 
liks viduryje, idant per ta laika, 
pakol iszstato nuujaja, turėtu 
žmones kur sueitie pasimelst. Ka 
da naujoji bus užbaigta, tada 
senąją po šzmotely suardys ir 
iszims isz vidurio. W i si trokšta, 
idant gautie pavelijimu ant sta
tymo murinės bažnyczios, bet in
žinierius pripažino, kad tenai yra 
nedrūta žeme, kuri, esant, neat- 
laikysiąs murinės. VVienok para 
pijonai netrotyja vilties ir be 
liowos triūsia, idant iszdirbt 
welyjimu ant murinės.

Jeigu gautu pavelyjima 
statymo murinės,
A. Ploteris atiduoda ant bafny- 
czios viena isz sawo palociu, ku
ris randasi sode arti szendienyk- 
szczios bažnyczios. Tadu parapi- 
jonai tiktai dadarytu prie palo- 
ciaus. boksztus ir viduryje szy-ta 
pataisytu ir turėtu puikia mūri
niu bažnyczia isz palociaus Gr 
A. Ploteris ir jo pusbrolis žada 
duotie plytas ir medžius už dyka, 
ktšr Im feitaitinffic piTi» "piitfytttt- 

Į mo bažnyczios isz minėto palo- 
», bu- cinus nes jie turi snwo locna* gi- 

nuleis-i r’as- isz to parapijonai dideliai 
yra linksmi. — Miestelis Szviek- 
sznos turi ape 500 gyventoju.

pa

py

aut
tada grio'vas

nesuko kad naujasis caras bus ge
rėsią u, liet mena, kad bus da ar- 
szesfiiu už sawo tewa.

Tli tau ir gražiausei.., , Kaip 
nešuliai, teip ne ilgai....

Auksus atkastas Siberiįoje.
SHheriszki laikraszcziai danesza 

ape vtidengima nauju aukso gys
lų rytinėje Siberijoje. Atrastos 
gyslas guli pakalnėse prie upiu 
Na j ak Nina ir Uibat. Neužilgio ex- 
ploa awos jy Rusijos valdžia.

urnai pasitraukė, in užpakaly, o 
TElba” liko ant vietos sii/ pra 
musztu szonu. 4 Per pramuszta 
skylia vanduo pradėjo urmu in 
“Elba” verstis ir lai vas urnai pra
dėjo skestie.

; Kapitonas “Elbos” pamate, 
kad jau nėra jokios p.agelbos.

Tūojaus dawe alaima ir liepc 
kogreiezinusei atraisziotie laive 
llius pagelbos. Bet jau nebuvo 
laiko. Ape ta laika beveik visi 
pakelevingi da miegojo. Kad no 
južgavimo visas laivas sudrėbėjo, 
nel.iim ngi paszokia isz lovų ne
žinojo ka darytie. Pakol kuris 
dasimidijo *u ku™1 pusiu pultis, 
jau vilnys 'vandenio pradėjo juos 

» tp<emtie. .Tiktai ape 50 asabu 
‘ suspėjo iszszoktie ant " irszaus.

Apliii'k'nuleistus lai vėlius ant 
'vandens buvo baisiausios sceno”, 
kožnas in juos veržėsi, o didyjy 
.garlaivy jau vilnys visa apėmė. 
AVienas isz nuleistu luoteliu apsi
vertė ir nuskendo su žmonėmis, 
liktai viena mergina, Ona Bve- 
cker, nusigrielic už kito laivelio

‘ ir iszsigelbejo.
Da isz pradžių mislyjo, kad už

pakaline dalis garlaivio “Elbos” 
, iszkaros per nekoky laika ant 

'vandens. In ta galu subėgo dau
gybe moterių ir vaiku. Bet ant 
tuszezio...» Neperejopora miliutu 
laiko ir szita dalis prisisemus pil
na vandens ir nuskendo.

IszsigellM’jo'ant luoteliu tiktai 
20 asabu, o 335 nuskendo.

Wiens isz iszgellietu, Karolius 
Hoffmanas isz Grand Island, Ne 
braskos, apsako ta baisiaisia atsi 

-tikima teip:
— J rotus mino neinstengia to

4 apsakytie.... AViskas, ka žinau, 
tik tiek, kad iszgirdau baisu už 
gavima in musu garlaivy ir toj 
valandoj pradėjo 
visur lietis.... Garas i>z wi*ur 
ėjo. M isi pradėjo rektie. Asz 
per dideli varga dasigavąu ant 
'virszaus. Oze pumaezius, szirdis, 
plyszta isz baimes. Sumiszimas 
neiszpasakytas. Nesidyviczia jei
gu tame laike buezia guvias ir 
Bumaiszyma proto. Kokiu badu 
dasigawau prie laivelio, apsakyt 
nemoku.

—Moterys ir tvaikai kūne su
sirinko in užpakali garlaiwio. 
tu da suspėja inse^tie in i., 
tus luotelius, bet 'vilnys parwer- 
te garlai'yy ir 'visus paskandino. 
Luotelis, ant kurio jie iszsigelbe j 
jo, bu'Vo nuleistu paskiausei. 
Kapitonas garlaivio “Eilios” ne
sitraukė jau nei isz 'vietos ir nu
skendo. be stovėdamas ant sawo 
kapitbniszko tiltelio.

“Elba” skiasdama da've signa
lus, leido ugnis in»'virszu; bet 
niekas nepribuvo jei ant pagel
aus.

Garlaivis -‘Crathie” kuris jei 
szona prainusze, negalėjo gelbe- 
lie, nes ir pats bai-i.ii susižeidė 
ir ko greieziausiai gryžo in por 
ta, idant sutaisytie sulaužyta sa 
'vo pryszaky. Kapitonas to gar 
lai'vio sako, kad jis nėra niekuom 
kaltas, ir kad neinate jokio sj’g- 
nalu “Elbos” szaukenezios pagel
ias, VVienok yra areszta'votu ir 
galbūt taps asztriai nukorotu.

Ant to Imties garlaivio “El
bos” isz'važe'vo ir. keturi lietu
viai isz Chicagos in Lietuva: 
Adomas Jakszeviczius, Antanas 
Kebelis, Antanas Petraitis ir An
tanas Audinis. Yra tai dideiis 
ju gilukis, kad ta laivu nepati
ko toji nelaime važiujant in Eu
ropa, o tiktai jau gryzstant, ki
taip butu ir musu broliui nuplau
kia žvejotie.

Yra tai baisiause nelaime, 
ke tik kada buvo girdetie. 
mariu.

vanduo isz

Kire Kynu su Japonais.
Kįre Kynu su Japonais nesibai

gia. -Isz Chefoo danesza, kad Ja
ponai vėl apėmė viena Kynu 
drūčiausia pamariuia forteca va
dinama Wei Hat Wei. Per dwi 
dienas kovėsi labai smarkiai, bet 
trecii a diena, kaip tenisz nežinių, 
Japonai užklupo ant Kynu ir 
sziu6s pergalėjo. Toje muszoje 
Kyimi pražudė 2000 savo karei
viu^ Kynu kariszki garlaiviai 
kurii t.uom kart stovėjo pamary
je, spėjo pabegtie. Sala Kynu 'va
dinama Lui Lung Tan, ant ku
rios randasi didžiausios Kynu 
dirbtuves ir fortecos, da pasilieka 
rankose Kynu. In Londoną dane- 
Kza. kad visos pietines fortecos, 
kurjpsgynėforteca Wei Hai Wei, 
inpaftle in rankas Japonu.

• — - — -——---------—~
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Artinasi Nedelia Užgavėnių, 
kurioje bus traukimas tikietu ant 
iszgrajyjimo farmos “Lietuvisz- 
kose Kolionijose” Arkanso. Da 
yra ape 400 tikietu neiszpirktu. 
Dėlto Broliai pasiskubykite imtie 
likietus, idant galėtume minėtoje

pavieto, • red. Suvol- nedelioje padarytie traukimą, o 
tuojaus pradėt triušis ape sta-

Isz Panemunes. Fergiso.
Isz Panemunes Fergiso, Nau- 

miesezio 
ku danesza sziokias žinias:

Ukinykas Urbaitis isz kaimo tyma bažnytėlės dėl lietuviu nau- 
! Kupstiniu szioms dienoms užmu- jose kulioirjose. Nepasigailėk i t 
sze 'vargamišira musu parapijos ! Broliai v ieno dolierio ant gerbės 
p. \V. Pelke" ieziu. Priežastis tos 
žmogžudystes buvo, 
"iezius bicziuliavias 
ežio moteria;

Teipogi numirė

kiui Pet kę
su Urbai-

ko 
ant

ATSISZAUKIMAS.
Atsiszaukiame in Lietuvos 

apszvietesuius vyrus, jeigu kurie! 
galėtu paduotie mums i-z ti’vy- 
nes — Lietuvos, visokias žinias 
ir atsilikimus, idant teiktųsi atsi- 
szaukiie pa>irodid.imi nors su 
trumpiausiu ętraipsneliu savo ra 
szybos, o mes apsiimtumem jiems 
už tokius moketie. Mes reikalau
jame dvieju geru korespondentu, 
vieno isz Suvolku red. o antro 
isz Kauno, kurie norėtu k is nede- 
lia arba kas dvi, paduotie mus 
trumpas žinuiias isz "isu kampu 
Lietuvos, tegul atsiszaukia in

į musu Redakcija.

Panemunes 
Fergeso sūdo , sekretorius p. E. 
Dauksza. Jisai buwo 'vyriausiu 
launyku sude ir per ilgus metus 
buvo sudžios vietinyku (kandi
datu ).

Ukinykai musu kampo džiau
giasi, kad praeita wasara gerai 
užderėjo "isoki javui, szieno 
turi ik'valei ir t. t. M’ienok l>e- 
da'voja, kad szeimynu algos la 
bai brangios ir perdaug dideles 
mokesty s (oadotkai) reikia isz- 
moktie; o prekes ja'v u yra ne- 
»wietiszkai pigios.Sztai ant pa- 
'veizdos: sz'epelis (puskartis) se
nienų 2 rub. 50 kop.; szepelis 
k'viecziu 1 rub. 80 kop.; rugiu 
1 rub. 20 kop. miežiu 1 rub.; 
a "ižu 50 kop.; žymiu 1 rub. 50 
kop.; akmuo linu (30 swaru) 1 
rub. 20 kop.; buhviu szepelis 
55 kap. O girios/kas kart einu 
brangyn, jau gali sakyt, kad ant 
s'varo medis kaszlu.ij i. Jeigu 
parsieina ukinykui isz^istatyt iro 
lias, tai žmogus turi sulvg n ubu 
in skolas iniystie.

Dievo, o Dievas užmokės jums 
sziniieriopaL Pinigus siuskit ant 
ranku kn. J. Balcevicziaus, 3216 
Laurel str. arba ant ranku A. 
Olszevskio, iszduotojaus “Lietu
vos”. Su guodone.

Kn. J. Balceviczius.

VVis tos dinvatkos.
Isz Scranton, Pa. viens vaiki

nas raszo teip:
Kad nekoki Laika pabu'vias 

Amerikoje parvaževau namo, 
susipažinau su viena davatkelia, 
kuri jau buvo prislėgus Dievui 
pragyventie panystėje iki smer- 
lies. Priesz mano parvaževima 
buvo ji didžiai užsigeidus iszte- 
ketie už vyro, bet, kaipo davat
kai, kunigai nenorėjo szliubo 
duotie. Kad mudu susipažinome, 
susitarėme važ uotie in Amerika 
ir czionai susiženytie. Teip ir pa- 
dareme-iszvaževome. M isu keliu 
mano mergina rodė man didžiau
sia meilia, o kada pribuvome in 
Bremena ;dageriau ;žmoma, jaute 
pas mane keletu centu
mislijo nuszvilptie; liet nsz 
Įirajnucziau ir prasisaugojau.

K ai p pri 
Scrantono. ki 
kinu randasi 
valkele nuvijo weltiiop...po " ie
nai gražiai nakeziai.... sudilo kur 
kaip kuDimiras l>e pipiru. 
Girdėjau k id nuvaževo in 
Trenton. Tai da galbūt pats 
Dievas mane apsaugojo no jos....

Paeina ji isz kaimo Palėpių, 
parapijos M idukles, pavieto Ra
seinių, red.Kauno. .Jeigu prie ko— 
toko glamonetusi, tai prasisaugo- 
kite. W. B.

kuriuos
ta

Ape naujajy Caru.
Isz pat pradžių, kaip tik.nauja

sis caras Mikalojus II užėmė Ko 
sijos sostą, 'vysi jy gyrė, o lal>- 
jau«ei lenkai, pgei busiant suvi- 
su kitokiu už visus pranokusius 
carus, duosiąs "’alnyslu kiekvie
nai tautai, duosiąs konstitucija, 
numosiąs cenzūra no 'visokiu 
druku ir t. t. Szendien jau vvisni 
kitaip ape jy szueka Lenkija; jau

Mivroiue in miestą 
ur lieluviszku vai- 
daugiau, mano da

Isz Amerikos. ’ * ___
Isz dalies darbu.

Minersville, Pa. anglckasyklos 
dirba tiltai po tris dienos ant 
nedėlios, o kartais tik po dwi, ir 
tai tik po f ant dienos. Mokestis 
yra numažytos aut 10 pr.

Kadret. N. Y. no pirmos die
nom Waserio prasidėjo dirbtie du 
fabrikai vienas kur dirbo karus, 
o kitas kur dirba mesžlus. Tenai 
pareikalavo 1000 nauju darbiny- 
ku, tai kaip tik apgarsino, tuojau 
privaževo darbinykii ne tūkstan
tis, Heti keli tuksaneziai darbo 
jieszkodami.

Scranton, Pa. darbai angleka- 
syklose eina vidutinai.Dirba po 3 
czvertis dienos kasdien.

Isz Baltimores Md.
Draugyste,, Sz. Jono Krikszti- 

tojo” nutarė ant savo susirinki
mo, 6 d. Suasio, priguletie in 
“Susivienyijma L.K. Amerikoje” 
ir tame sekretorium aprinko M. 
Nariaucka

Draugyste “Szw. Kazimiero” 
ant Susirinkimo 27 Sausio nuta
rė iszkilmingai apvaikszciotie 
4 d. Kovo, yra viltis kad toje 
tszkilmeje ims dalyvuma visi 
Lietuviai Baltimores ir aplinki
niai.

Kraucziszki kontraktieriai.
Kriaucziu Kontraktieriai eina 

su vale darbinyku, matydami, 
kad darbinykai visi gerai susi- 
organizavojo, iszrinko isz tarpo 
savias gerus vyrus ant *‘Wal- 
king Delegates”, kurie rūpinasi 
ape gerowia darbinyku ir ape 
geriausia tvarkos vedima 
visokiuose darbinykiszkuose rei
kaluose. Isz to nekuiie kontrak
tieriai piktinosi, ’kiti-gi net ir 
bauginosi, o daugumas geru ir 
suprantaneziu vyru pri‘are dar 
binykams. Bet nežiūrint ant nie
ko, pradžioje Sausio sziu metu, 
susivienijo lietu"iszki žydi'zki 
ir lenkiszki kriaucz. kontraktieriai, 
parsikvietė isz Philadelphijos AV. 
Nagurnauska ir 14 Sausio, nu- 
samdė jy sau ant “\Valking De
legates”. Kontraktieriu susivie
nijimas ir ju delegatas stovi tar
pe dvieju siekiu: Isz dalies kon
traktieriu, daugiausei lietuviai 
tikisi per susivienyjima geriaus 
ateispirtie priesz darldavius, 
“verehouses”, kad neimtie vie
nas užkita pigiau durba, nega- 
dyt prekia, o “Walking delega
te” turi ta viską prižiuretie. Bet 
ne ta suvis turi misly žydai ir ki
ti ; jie dii bdami prastesni dar. 
ba už lietuvius, turėtu būtie 
visada be darbo, jeigu norėtu 
gautie lygia prekia su lietuviais. 
Žydai susivienija nori baisiausei 
kovot ie priesz darbinykus, o 
“valking delegatai” pagal ju 
misly turi persekiotie, darbiny
kus. Bet iki sziam laikui da nieks 

Į įleista py Ide. Duosis matylio kas 
nusides tolinus.

Krinucziai turi darbu ne par- 
dauk ir pigiai apmokamus.

Dirbdami trumpalaiki pradė
jo mislytie ir ape už lejin.a vaka
rines niokslaines,kuri lietuviams 
neatbūtinai reikalinga. Pirmiaus 
dirbdami per naktis, negalėjo 
ape mokslainias nei mislytie.

Kriauczius.

senumo. Paėjo jisai isz kaimo 
Jemajunu. gmino Szventažerio, 
pavieto Seinų, red. Suvolku. 
Priesz iszvažewima in Amerika 
buvo nuėjus in žentus i n kaima 
Miszkiniu, gm. Beržiny ko, kur 
dabar liko pati naszle su dvejetu 
mažu vaikucziu. Treczias metas 
kaip gyveno Amerikoje ir prigu
lėjo in draugystia “Sz. Juozapo” 
miestelyje Duryea. Tapo gražiai, 
palaidotas, su misdoms; ant jo 
pagralM) buwo visi sanariai drau
gystes “S,z. Juozupo”.

i j
Lošt Creek, Pa.

Shenandoah, Pa., 28 Sausio.— 
A.nglekasyklose Lošt Creeįc, fNr. 
2. 14 diena Sausio, puolancziu isz 
virszaus dideliu szmotu anglių 
tapo užmusztu Mikolai Prapiestis 
— lietuvys, 25 metu senumo, 
paeinantis isz Suvolku redybo^, 
Augustavo pavieto, gm. Wolo- 
viezėv kaimo Sviętojafisk. Szv. 
atm.Mikolas P.bnvo tykus ir doras 
vaikinas, prigulėjo in draugystia 
“Szv. Antano” Shenandoah, per 
ka tapo gražiai, katalikiszkai pa
laidotu, dienoje 17 Sausio. Buvo 
tai iszkilmingas pagrabas, lydėjo 
ape 250 sąnariu draugystes “Sz. 
Antano” prie graudaus grajijymo 
Shenandoah’o “Lietuviszko Be
no.”

Isz ShenaiKToah. Pa.
Guodotinas Redaktoriau!

Meldžiame palpytie sziuos kelis 
žodžius ape musu draugystia:

Shenandoah, Pa. 20 diena Sau
sio Dr-te “Sz. Antano” laike sa
vo metiny susiriukima- ant kurio 
buvo rinkimas virszinyku ant 
naujo pusmeczio ir a p roką "finas 
knygų Dr-tes. Peržiurėjus kny
gas pasirodė,kid 1894 metuose in- 
plaukc in kasa draugystes $2919. 
91, o iszdavimu buvo $2682. 31 
Per meta 94 ta Draugyste turėjo 
gryno pelno $237. 60.

M’irszynykais tapo . aprinkti 
ant 6 menesiu sekanti ukesai: M. 
Ku|wzyuskas prez. 2-ru kartu; 
A. Maczis vice prez. 2-ru kartu; 
A. Cftiiius kasierium. 5-tu kartu; 
J. Mikelionis marszalka 1 mu 
kartu; Ą. Kalvaitis, sekr. 5 tu 
kartu, M. Pavalkis antru sekret. 
3 aziu kartu; d šok V ri ūkiais: J. 
Kere" iezius ir J. Juodkojig abu 
2-ru kartu; peržiūrėtojais kasos ir 
knygų: J. Juraitis ir A. - Aleksy
nas abu 1-mu kartu.

Su guodone A. Kalvaitis sekr.

Apgawo mergina.
Princeton, Mass. 30 d. Sausio, 

3czia adyna po pietų atėjo ant 
dypo j auna “Yenkiu” pora, ne
pažystama ir sakėsi, kad važiuo
ja in Wcrcester. L’ž valandos 
mergina užėmus$20 padavė vai
kinui ir liepe eit in szlora paimt 
“kendžiu” ir iszpirkt likietus. 
VVaikinas su pinigais atėjo in 
sztora pasiėmė “kendžiu”; pa
siklausė kelio ir tuojaus iszny- 
ko. Atėjus treinui ir merginą 
vaikino nesulaukus, pradėjo 
verkt, o paklausta ape priežasty 
atsake, kad tas vaikinas pavme 
no jos $100 plrmiaus,odabar $20 ir 
pab<'go su pinigais. K lausent to
linus, s:ike nenorint iszp.isakot ir 
tuojaus traukėsi szalin. Paiicmonu 
neesant, nei "ienas mdryso jos 
sulaikyt, nes labai puikiai buvo 
i nsi rėdžiusi.

, Užmuszti niainoše.
Duryea. Pa., 28 Sausio maino- 

se Simp.-on \\ alkins.tapo ažmusz- 
tu Juozupua Astrauskus 28 metu

Kas nori gautie šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
st. Shenandoah, Pu. (19—5)
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ISZ LIETinVIU 
Palitikiszko Susiwienyji- 

mo Chicagoje.

Lietuvių Palitikiszkas Susi- 
vienyjimas Chicagoje labai gra
žiai eina, ir jeigu teip toliau 
darbuosimės, tai yra viltis, jogei 
szis susivienyjimas pastos di
džiausia lietmviszka organizaci 
ja visoje Amerikoje, pakels tvar
dą lietuvystes ir atjie*z mums 
gausingus vaisius.

Nedelioje, 3 diena Waserio, 
po pietų, susirinko delegatai isz 
visu lietuviszku kliubu in salia 
L. A Žuko, ant kertes Auburn 
avė. ir 33 rd str. ir laike savo mi
tinga,. ' Kaip jau skaitytojams 
“Lietuvos” žinoma, kad Chica
goje yra net 9 lietuviszki repu 
blikoniszki kliubai wardose: 6toj 
7toj, 9toj, 10 toj, 15toj, 16 toj, 
18toj, 23czioj ir 29toj. Sulyg- 
sziol prigulėjo in “Lietuwiu Pa- 
litikiszka Susi vienyj ima” jau 
asztuoni kliubai, tiktai da 'vie
nas,' 7tos vardus neprigulejo, 
(galbūt dėl saviszku nesusitaiky
mu), taigi dabi.r, ant szio susiriki
nio pribuvo ir isz 7-tos vardus 
lietuviai ir pasakė, kad norint ju 
kliubas sziuom tarpu yra suirias, 
bet tikisi jy sutaisytre ir trokszta 
priguletie in viena palitikiszka 
lietuviu organizacija. Tokiu bu
do pasirodo, jogei jau vvisi lie
tuviszki kliubai susiwienyja.

Aut susirinkimo, tuojaus po 
perskaitymui protokolu, buvo 
skaityta konstitucija, kurios ap
svarstymu paliko da ant kito mi
tingo. Potam prisiartimo prie 
rinkimo naujo prezidento, ant 
vietos atsisakiusio A.OIszevskio, 
Naminacija ir rinkimas buwo 
per kortelius ir tapo iszrinktu ant 
prezidento p. Stanislovas Roko- 
szas (Ragąiszis).

Dabar tikimės, kad Chicagos 
lietuviai galės gerai pasikeltie 
palitikoje, nes naujasis preziden
tas p. St. R. turi placziausia pa
žinty terp palitikieriu ir geriau- 
sei supranta palitikos dalykukus, 
nes jau keliolika metu kaip jis A- 
merikojegy vena ir perta visa lai
ka perejo visokias palitikiszkas 
partijas; prietaro turi daugiausiai 
laiko už visus ir gali kožnu kai
tų atliktie visokius reikalus lie 
tuviu in kliubus prigulineziu. 
Jeigu dabar lietuviai nepasikeltu 
palitikoje, tai jau kibą tik per 
tinginy, o ne isz kitokios priežas
ties. ■•••,

Toliau paskyrė A. Steponą v i- 
cziu prie Komiteto Iszpildanczio 
(Executive Committeejant vietos 
p. A. Jaukszczio, kuris buvo at- 
sisakias isz tos virszinykystos.. 
Teipogi sekretorius p. M. VVa- 
ranka, davė inneszima, idant se
kretoriai ar prezidentai visu lie-

KAIP EINASI 
su angliszkoms mokslai- 

nems.
Pas mus ape Canal-stryti eina 

ne prastai, turime gera mokytojy 
ir vyru susirenka visados i k va
lei. Jeigu ateina mažiau^ įptet 20, 
tai jau labai mažai. VVienoMkiiip 
girdetie kitur, ne labai geros 
naujienos. Ant “North Side” jau 
uždare mokslainia, ant Tovn of 
Lake teipgi mažai susirenka, o ir 
ant 21 mos uliezios ne geriau,visur 
susirenka tik po kelis vyrus ir 
visos tos mokslaines laukia galo, 
sekdamos pėdoms “North Ridi
nės” — ir be abejom s ant to pa
ežio pereis.
J Dabar klausymas, kam tais 
mokslainias atidarė, kam miestas 
tokius kasztus turi pakeltie, jeigu 
Lietuviai pasirodo tokiais tam 
siais, kad ne supranta, kas jiems 
naudinga.........lug kaip ateis pa
vasaris, nevienas gailėsis ne 
pramokias kelis žodžius reikalin
gus ant kožno žingsniu prie dar
bo. Bet dabar jie ape tai užmir- 
szo ir kiukso už pecziaus kojas 
padžiovia, arba prie kortu per 
mielus vakarėlius- ne iszeina lau 
kan nei prasi vedintie.

Daug ne pasakosiu, ne.* kas tu
ri protą, tas ir pats supranta, kur 
blogas ar geras, o nesupran
ta neziam, tai ir maža* skaitima* 
labjau nusibosta, negu per isztisa 
diena ir nakty kaziruotie arba 
“byra” gertie. — Tiktai noriu 
pakalbetie cze su tais broliais, 
kurie gyvena ape Canal —stryti, 
netoli “Garfield Public School”

tuviszku kliubu prisiųstų surasza ir parodytie jiems, ka pelne tie 
savo sa tikri u ir adresus vireziny- ; 20 su virszum vyru, kurie ėjo in 
k u ir delegatu snwo kliubo. moksluinia no pat pradžios ir <i-

Ant galo sekretorius perskaitė na ikisziolei.— Kaip matai keli 
rezolim ija sutaisyta angliszkoje isz ju, kurie nemokėjo nei saw<» 
kalboje kas link ateinanezios no- raszto. jau sziadien paskaito an- 
minacijo* ant majoro miesto Chi-įgelskai ir supranta, kaip tie ž<» 
engus, jogei visi lietuviai vien-u džiai raszosi ir ka jie ženklina. 
balsu nutarė dirbtie isz visu sa- Kiti, kurie jau pažinojo literas
vo pajiegu, idant ant majoro 
miesto Chicago taptų nominavo* 
tu republikonas Geo. B. Sviftas, i 
kuris pereita pavasary buvo ėjas, 
ant to paties urėdo. Rezoliucija 
klausytojams buvo paiszkyta lie-1 
tuviszkai, kuria visi su uotu, 
priėmė ir tapo paduota in a n- j 
gliszkus republikoniszkus Jaik- 
raszczius.

Sekretorius dawe inneszima, '

ir po bisky skaitė, dabar jau bai
gia antras knygas ir bežiūrint 
i n stos in treczias. Lig pavasario 
ir tais pabaiga da lengvai, o pa
vasary,per visa vasara prie dar
bo, jie turės jau gera praktika ir 
kita žiema pagryž in moksla'nia 
gerais jau pusanglikiais. Prie to 
da pažys visokibs paraszus ir 
per trumpa laika pradės daugiau 
regetie ir suprastie. Kas galėjo 

jogei toji organizacija negali vh- 
dytis “Palitikiszku Lietuviu Su- 
sivienyjimu” dėlto, kad tik vie
noje valsteje—sako, galėtu vady- 
tis Susivienyjimu, jeigu orga
nizacija butu visu Su vien. 
Walstiju.— Dėlto davė i nne 
szima, idant vadytusi “Lithun 
nian Republican League.”

Pagal musu nuomonia butu pri- 
tinkiau, jeigu szi organizacija 
vadytusi, kaip ir iksziolei: “Li- 
thuanian Republican Alliance,” 
ka ant lietuviszko reiszkia “Su- 
sivienyjima Lietuviu Republiko 
nu”, o “Le a g u e”, kitaip lietu 
viszkai negalima užvadytie, 
kaip tik “Lyga” arba liga, ka 
visi lietuviai supranta liga — 
sirgtie. Kaip “Alliance,” teip 
“League”l>eveik reiszkia viena ir 
ta paty: susi vienyjiina, susiriszi- 
ina ir t. t., taigį^rodžias, kad 
lietuviszkai daug gražiau akam 
ba ir kiek vienam suprantan- 
cziau yra:“Palitikiszkas Lietuviu 
Susi vienyjimas,” negu “Paliti
kiszka Lietuviu Liga.” Žinoma, 
kad terp lietuviu da atsiras ir 
tokiu, ka pasakys: “man vrelyt 
sveikam būt,nei ka in ta prigule
tie.”

Szy dalyka paliekame visuo- 
meniai ant apsvarstymo. Del mu
su gali vadytis teip ar kitaip, 
mums vis tiek, bet dėl daugelio 
kitu kenks.

Apart szio vieno dalyko szioji 
organizacija szendien stovi labai 
gerai ir jeigu tiktai jos virsziny- 
kai norei ir teisingai dirbs,tai at- 
nesz žmonėms, in ja prigulin- 
tiems, labai gausius vaisius.

j d įsiektie to l>e mokslaines nors per 
15 metus?

Ape kitus daug ne galiu pasa- 
kytie, nes ne esu mokintoju, bet 
matau, kad ketvirtos knygos 
skaitytojai visi tinginiai — daug 
praleidžia vakaru ir ne prigata- 
vija, lekcija namie neiszmoksta 
nei tu keliu žodžiu, kuriuos mok- 
slaineje užsira*ze.

Pažinia per vasara kokius vai
sius atnesza mokslaine, kurie 
mokinosi, kita žiema su didesnis 
ukvata imsis mokintis, netikėtai 
iszmoks angliszka kalba geriau- 
šiai, o mokėdami- kalba, geriau 
supras padėjimu darbu ir užvms 
geresnius darbus. Bet tie, kurie 
niekina mokslainias. nors ir gud
resni butu isz prigimimo, turės 
likti užpakalyje.

Užtai broliai, nors da pirma 
žiema turime mokslainias,l»et pa
sirūpinkime pasinaudotie isz ju, 
idant kita meta nebūtumeatstuvi- 
ti,kaipo liekam netikiu žmones. Ar 
tai gražu bus, kad amerikonai ati 
darė mokslaine* dėl mus, kaipo 
dėl žmonių, o uždarys kaip dėl 
kiaulių ; už tai kiek v ieya^^furi- 
me rūpintis ape tai. Kad mes szi 
met isz lai Ryšiui savo mokslainias 
iki galui, tai kita žiema dėl musu 
bus atdara be jokio klapato, nes 
mes tik esame darbinyk’ii szitos 
žemes ir miestas mus labjau 
szelps, negu tokius žydus biznie
rius, kurie szendien beveik tik 
vieni užima visus ruimus mok
slai niu.

Teipgi mergaites, ir jus ne
snauskite pokampeis, užsijemu- 
sios misijomis ape bernelius,žino
kit gerai, jog ta tik gal iszsi- 
skyrtie sau vyra pagal norą, kuri 
yra ka nore verta, o ne tos, ku
rios per vakarus yra užsijemil
sius nevertais darbais ir laukia 
apgavimo.... Užtai kiekviena 
margele, kuri yra vertingesni 
ir turi nors biski supratimo kas 
yra geras, ne žiūrėk ant nieko, 
kas ka szneka, nes ne tas kvaila* 
kas nesupranta,nei vienas iszma- 
naneziu ne užgimė, liet tas tikras 
kvaiszas, kuris nenori suprastie, 
arba gėdisi be raikalo ir ne jiesz- 
ko tako prie apszvietos.

Da turime daug laiko, lig Imai 
d. Gegužio mokslaines užsidaro, 
už tai visi, kurie tik galite, pasi
rūpinkite kiekvienas pajudintie 
savo mieganezius brolius — da
bar yra geriausia laikas pradetie 
kiekvienam. Ne beda vok i te, 
kad sunkus laikai ir neturite už 
ka nusipirktie reikalingu prie 
mokslaines daiktu, jeigu tik atei
site, tai visi sykiu duesyme ro
di ir pagelliesime bednesnyjy. 
Bile tik ant gero, o tur būtie vis
kas reikalingas dėl mokslaines.— 
Wi»i Lietuviai Chicagos iszkri- 
kia, o mes Canal-stryczio praves- 
kiine visiems kelta, eikime pir
myn; nežiūrėkime, kas puikus, 
kas girtuoklis, arba bagotas, kad 
mes visi esime su mokslu ir isz 
vieno, tai vrsus puikorius pa
minsime po savo kojų. Dabar pas 
mus Kiekvienas norintis gal isz- 
moktie raszitie. Jusu Kaimynas.

Szuleziai Chicagoje.
Jau kelios nedėlios kaip Chi

cagoje svilina smarkus szaltis ir 
nors kartais perstoją, bet vėla 
isznaujo imasi da smagiau. Ne- 

kuriom* dienoms esą po 18 laips
niu žemiau zero. Miestas Chica
gos jau no seniai tokiu szalcziu 
ne atmena, nors 1892 m. buvo 
iki 23 laipsniu bet tai * traukėsi 
tik trumpa valanda, o neteip 
ilgai kaip dabar. Nevienas isz 
priežasties ūkio szalczio nuszalo 
rankas, ausis ir kojas, o kaip 
kam ir dusr.ialia szaltis iszspau-

irtas namo ir parpuo- 
amžinu miegu.

de.
Pereita panedely atrado zaul- 

kojo po nr. 120 Ruble str. su- 
stengusy t ekoky M. Carmody, 
kuris ėjo gi 
lias užmigo

Ape adyna 3 nakties atėjo in 
stacija palicijos nekokia Martin 
Janson jau
dėsi kad ranku pirsztus atszalo.

Jceturpesczias ir skun-

Nuveže jy in ligonbuty. Ape ta 
paty laika atrado palicmouai ant 
kampo Halpted ir Vau Buren str. 
gulinty uėkoky James Brady, 
kuriam priežasezia teipgi buvo 
girtybe.Turėjo jisai atszalusias ko
jas ir au*is. Ir szimtai kitu tokiu 
pat atsitikimu buvo.

Ant ežero Michigan pasidarė 
ledas perdemai ir plaukimas gar
laiviu yra mlaikytas.

Mitingas
Ponedely, 11 \Vaserio, 8 adyna 

vakare, saleje J. Savicko, 695 
S. Halsted str. tarpe 17 ir 18tos 
ui. “Li<’tuviszkak Republikonisz- 
kas Kliubaš 7los Wardos” lai 
kys savo mitinga, ant kurio už- 
praszo visus lietuvius isz tos 
vardos pributie. Bus rinkimas 
delegatu irdapildymas vyriausy- 
l»es, ant ko meldžiame visus ko 
skaitlingiausiai susirinktie.,

C. Jankauskas vice prez.
P. Goiževskis sekr.

“Grand Opening“.
Juozupas Savickas, perkele 

savo saliuna isz Henry str. ant 
Halsted str. po nr. 695 tarpe 
17tos ir 18tos ui. ir dabar ant 
subatos vakaro rengia balių ati
darymo naujo saliuno “GRAND 
OPENING”, ant kurio užpraszo 
visus lietuvius ir lietuvaitias 
koskai tingiausiai susirinktie. 
Grajys puiki muzika ir bus sma
gu* paszokimas.

Teipoari cze turi didelia ir gra
žia salia dėl mitingu, balių ir 
veseliju. J. Savick is.

Balius! Balius!
Nedelioje, 10 Wa*erio. 5 adv- 

na vakare, saleje ant kampo U- 
nion ir 14 ui. lietuviai, kurie 
mokinasi vakarinėje mokslaineje 
surengė puiku Baliu. Bus gera 
muzika ir gražus pasilinksmini
mas. Užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaitias atsilankytie.

Su guodone Komitetas.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J. Bubul Graphite l.oo 
VV. Marazas Minersville 2.oc
A. Keidoszius ,, 2.oo
J. Kaminskas ., l.oo
J. Mockeliunas ,, l.oo
S. Simanaitis „ l.oo
M. Andriukaitis ,, l.oo
P. Skudris Hazen Ark. l.oo 
S. Grajauskus Baltimore. 2.oo 
F. Girskis Thorton l.oo
K. Geležiniute Paynesville l,oo
P. Damauskas Brooklyu 2.oo 
J. Kairaitis Sheuandoah l.oo 
Ch. Kuczys Waukegan l.oo
P. Jovaiszas Chicago l.oo
B. Szpokeviczius .. 2.oo
S. Petrauskas Worcester l.oo
F. Szyrokus Buck Mountain l.oo
J. Szlažas Riverton 2.oo
R. Sarochke Bridgeport 2.oo
A. Ulpis Wanamie l.oo
F. Link Spring Valley l.oo
P. Abraitis. Brooklyn. N. Y. agentas 

musu laikraszczio sukalektawojo 
ir prisiuntė prenumerata no se- 

kaneziu skaitytoju:
P.Palubinskas Nev York 2.oo 
J. Wenckevicziu8 ,, ,, 2.oo 
A. Stankeviczius ,, „ ’ 2.oo 
L. Krigeris • Brooklyn l,oo
A. Sakalauskas ,, 2.oo
A. Casparas ,, 2.ooi
J. Dirvelis ,, 2.ooi
J. Milcziunas ,, 2.ooj

Wietines žinios.
— Del stokos vietos szeme nu

meryje “Istorija Lietuvos” nepa- 
tilpo. Toliau bus vėl talpinama.

— Menesyje Sausio isz knygy
no Dr tęs S. Daukanto tapo 
perskaityta knygų 36 egzemplio
riai.

— Isz demokratiszkos partijos 
kandidatu ant ateinanezio majo
ro miesto Chicago leip rodžiasi, 
kad taps naminavotu audžia M. 
F. Duley., o republikoniszku 
George B. Svift.

— Pereitos nedėlios wakara, 
saleje Pulaskio, ant lenkiszko 
apvaikszcziojimo p. A. Steponą-
viezius turėjo lietuvi saka kalba. 
Lenkai giria, kad kalliejo labai 
gražiai....

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

— Ar nori atrast gera lota 
Chicagoje? tai pirk lota ant .33 
ui. arti lietuviszkos bažn}^czios,o 
nesigraudysi. Jau tik du lotai liko 
ant tos ui. skaityk apgarsiuima 
ant 4to puslapio.*

— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 
vynes” galite dabar gautie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., Už 
paczta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrozus, tani kasztu 
paczto nerokujame.

— Supninykas Jau yra inpu- 
setas. Jeigu kitoki darbai laika 
nepertrauks,tai už menesio galės 
būtie gatavu ir skaitytojai “Lie
tuvos” apturės, kaipo buvo žadė
ta.

— Subatoje, 9 VVuserio,. 8 ady
na vakare, saleje L. Ažuko 
“Kliubas Szokiku” turės savo 
pameginimus, aut ko užpraszo 
susirinktie visus in ta kliub:- pri- 
gulinczius.

VV.Zachareviezius prof.
— “Peoples” partija kadžiu 

ar tik nesudils. — Adalia Sata- 
leckis — lenkas, kuris pernai isz 
peoples partijos leke ant kalni 
soriaus, jau szy met persi verte 
ant demokrato ir dirba už demo- 
mokratiszka partija.

— Nedelioje, 10 VVaserio, 12, 
adyna vidurdienio, bažnytinėje 
saleje Dr -te ,,Sz. Jono Krik”, 
laikys savo susirinkimą, ant 
kurio užpraszo visus sąnarius 
pributie. Bus riiiKimas naujo 
kasieriaus. K. Pocius, sekr.

— Nedelioje, 10 IVaserio, tuo
jaus po sumai, bažnytinėje saleje 
Draugyste Moterių “Sz. Onos” 
laikys savo mitinga, ant kurio 
užpraszo visas draugias pributie. 
Ant susirinkimo kiekviena drau- , ... < ge apturės konstitucija, nes jau 
iszejo isz po spaudos.

Ona Gurinskiene, prez.

— Laibai pigiai ant pardavi
mo geras biznis iszvužiojimo 
kere*inns. gezelinos ir benzinos: 
200 su virszum geru kostimieriu. 
arklys, vežimas, visas užkinky- 
mas ir 200 su virszum' blekiu, 
viskas už $50. Atsiszaukite pas 
valdytoją: (23—2)

Aut Buszkeviezius 
910 32-nd st., Chicago III.

— Nekurie isz lietuviu girdė
dami, kad George B. ^vift taps 
noroinavotu ant majoro miesto 
Chicagos, net rankas krato ir sa
ko, kad už jy baisa neduosiant, 
buk tai Sviftas savo s toc k y ar
dose labai skriaudžiau darbinykus 
ir iszrokuoja tenai ant jo kelis 
tuzinus kitokiu nedorybių ir t. t. 
O cze tie žmones su visai nežino 
to, ka tasai Sviftas, kuris eina 
ant majoro, ne tiktai ka niekad 
darbinyku neskriaudė bet ir 
jokiu stock yardu jis netu
rėjo ir neturi. Chicagoje yra 
szimtai Sviftu, o netiktai tas 
vienas stock yardinis, ape kury 
lietuviai žino. Stock yardinis 
Sviftas niekad an majoro nebė
go ir nebegs, nes jo stock y^rdos 
yra sz imtus kartu vertesnes ui 
majorysta, kurios jisai suvis ne- j 
reik.ala.wo ir nereikalaus.

Su Baczkausku ant ‘ uga- 
du”.

Baczkauskas savo .“Saulėje” 
sako, kad jau daugiau niekad 
neatsukines Olsfeevskiui per sawo 
puikiąją Sau I i a.— Mielas 
Baczkauskeli, labai iszmintingai 
padarysi, jeigu neatsakysi; o 
da butum iszmintingiau-paduria*, 
jeigu butum nepradejas “Lietu
vos” užkabinetie besiūlydamas 
jei smerty.... Dabar jau galbūt 
sūpratiai,ape “Lietuvo*” stovy ir 
persitikrinai ape teisingumą Jo
ciaus telegramų tau ape “Lietu
va” danesztu. Mes žinome ir Ui, 
kad tas pats Jocpalaikis da pas 
mus būdamas, o jau tau tokias 
pat teisybias ape mus raszinejo, 
deltogi ir pasirūpinome jam už ta 
viską “atidekavotie.”

Tu Broleli prižadi mums tik 
viena—neatsakinet, bet nepri
žadi neužkabi n et, o mes tau 
prižadame abudu: ne už kabi
nę t, (kaip ir ikszioliai tavęs ne
užkabi nejome) ir> atsakinėt 
ant kiekvieno tavo užsikabineji- 
mo,(kaipo ir iksziolei tau atsaki
nėjome). Mums rodžiasi,kad tu ir 
pats pameni, kad da tavęs “Lie
tuva” nei viena syky neužkabi- 
no^o jeigu kada turėjo su tavim 
koky ergeli, tai tik atsake tau ant 
tavo užpuldinėjimu.

Teipogi turime da tau, poru io 
džiu atsakytie ir ant tawo pasku
tinio užpuldinėjimo nr. 5tam ta
vo “Saules.”

Tu vadini mane arkliniu va
gim, kokiu asz tavęs da niekad 
nepavadinau. Galbūt tu pats bu
vai arkliniu vagim, kad tavęs 
net po 3 • sykius sotino in 
Kalvarijos turma, o trecziu sy
kiu ir plaukus tau no galvos nu
skuto, kaip ur.3 sawo “Saules” 
į> iširoj ji.

Teipogi sakai, kad “nekurie 
lietuviszki laikraszcziai giria pa
tys savęs, lyg žydas sawo tavo- 
ra.”

Tas teipgi yra neteisybe. — 
Nei vienas lieUnviszkas laikrasz- 
tis pats savęs negiria, apart vie
nos baczkauskines “Saules.” Jei
gu netiki, tai pasižiūrėk nr.5, ant 
1-mo puslapio, antroje szpaltuje 
po virszum, o atrasi tavo paties 
pasigirta: PUIKIA “ŠAULĮA”.

Argi matei kada panasziu.- 
daiktus nors viename lietuvisz- 
kame Laikrasztyje?....

/Teipogi pasižiūrėk in savo ku
nigą P. W. ant pat inžengos in 
tavo ta PUIKIĄJĄ “S1ULIA” 
o tada suprasi, kurie lietuviszki 
laikraszcziai patys save giria, 
h g žydas savo ta vora.'

Dėlto da syki tau Baczkauskeli 
primename, kad mes tavęs neuž- 
kabinesime, kaip ir iksziolei neuž
kabi nejome, bet atsakinėt, ant ta
vo užmetinejimu,nepatingėsi.

Apsisaugokit no wagiliaus
Homestead, Pa., 4 d. VVaserio: 

— Antra diena Kalėdų atsi vilko 
i n musu miestely isz Plymoutho 
nekokia Adomas Skurdulys,lietu- 
wys,ape 21 metu senumo, ir skun
dėsi, kad neturi nei vieno cento. 
Susimylėjo ant jo W. Skucevi- 
czius ir priglaudę prie savęs, da
vė jam kambary ir maista. Szis 
pramitias menesy laiko, naktyje 
31 Sausio, kada visi miegojo, 
atsilupo kuparely vieno biedno 
vaikino ir sugletnže jo $30 sun
kiai uždirbtu pinigu; teipogi pa
ėmė gaspadoriaus, geriausias dra
panas, vertas ant $30 ir iszejo po- 
velniais. \

Minėtas vagilius paeina isz 
Kauno redybos, Raseinių pavie
to, Szilelio parapijos; yra augsz- 
to ūgio, melinu akiu ir palszu 
plauku. Jeigu kur toky biesas 
atnesztu, tai apsisaugokite ir duo
kite žinia tam biednam vaikinui 
ant adreso:

Ant. Biczius, 
box 87 7, Homestead, Pa.

Preke Pinigu.
Rublis in Rosija. ................53c
Marke in Prusus... ......24Įc
Guldenai in Austrija.........39jc
Frankos iu Francija.......... ,.«20c
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LIETUVA

Keli žodžiai 
ape korespondencija isz 

Petropyles, patilpusią 
“Vienybėje Liet.”

Žilin-1 kimus yra tai toke bestija, kuri

tas p. A. A. 
patim amatu 
rius atsitikimo' Keičiu. Apture- 
rejus ta korespondencija prigulė
jo Redakcijai užklaustie p.A.A., 
kiek jis gauna no maskoliaus už 

t«jawo judosziszka darba,- raszta- 
"i jo grūstie in szaszlavos, o ne 

’in lapus savo laikraszczio. Kad 
paminėtas korespondentas yra 

i parsidavias maskoliui su dusze 
ir kunu,-ape tai nei biskutelio 
ne abejoju, nes* daugy bia tokiu 
paukszcziu maeziau ir girdėjau 
juos cziulbant ta paezia dainialia, 
ka ir p. A A. savo laiszke sal- 
dum balsu gieda. — Nuvilkime 
į tik no to ponaiezio avinėlio kai- 
luka, o po juom rasime szlyk«ztu 

j vilką.
Paraszias p. A. A. szy-ta ape 

apkaitytus 24 kunigus, kurie per 
paliepimu valdžios caiiszkos 

1 t administracionym poriadkom), o 
ne -udo nusprendimą, turi pri
verstinai pasivažinetie ant ki-

1 bilku in Si bi rija, —sako: ‘
• “\Vienok patys kunigai ir vi 

; si pri pažysta, kad d a butu bu 
į via brudž au, jei butu viską pa- 
; davia in suda. Maskoliai isz su

imtu rasztu lengvai gali daro- 
dytie, kad tie 24 kunigai pada
re sakalba kovotie priesz vai 
dzia .—

Temikite kaiį> neapsakytai ge
ri yra maskoliai, jie, idant pasi 
kelusiems kovotie priesz valdžia 
kunigams ne butu blogiau, užslėpė 
savo kiszianiuj laiszkus iszrodan- 
czius didelias tu kunigu kailius. 
— Permainykite ta ne buvusia 
malonia maskolių jus vist, kurie 
iksziolei žino vau jate prieszais 
juos, vadydami juos sawo ne
draugais ir persekiotojais 
mainykite, o podraugei Įnižykite 
sąwo apjakima,’ sakau asz A. A. 
jums Amerikos ir Lietuvos tam- 
sunanis ir lįekite.... o! įtekite 
gailias aszaras; skaldykite kru
tintas kumszcziomis ir szaukite 
visu balsu, kad visas svietas 
jus girdėtu: Dieve susimilk ant 
mus už tai,kad maskolių netei
singai apsudijome. — Kas tarpu 
maskolių gyveno,- tas žino ge
rai, jog maskoliai per paliepimu 
valdžios (administracionym po-

- riadkom) koroja tik tuos, kurie 
po teisybei ne yra kalt i 
juos iszteisytu?
per suda nukankytie ir turi ran
kose rasztus, iszrodanczius persi 
žengimą politikiszka; ne buvo 
da iksziolei ir nebus, kolei mas
koliai vieszpataus, tokio atsiti
kimo ypacz su kunigais, kad su
da jie aplenktu, o rasztus užslėp
tu, nes perdaug jie rūpinasi ape 
ta, kad kunigus padarytu nihi
listais arba socijelistais, ir kaipo 
tokius^ a pjudytu pas popiežių dėl 

artt savo

•į O neiszmanelei tie kunigaiIko* jau Siemuszkas, Popielius, 
dėl jie prieszinasi valdžiai? Tegul skus, Muraszkas, Botyrius ir ki-jne pasisotina vienu kuomi, inkan- 
paklauso valdžios visuose jos 
paliepimuose, kaip to labai gei
džia p. A. A ir kiti “ejusdem 
farinac” (tu paežiu miltu) prie- 
telei bažnyczios lietuviu katali
ku ir jos kunigu, — daugeli.... 
dąugeli laimiu apturėtu jie patis 
ir bažnyczia. Kunigai tokiu bū
du apsipiltu rubliais ir krėstais,

szku kliubu raszo: teip,,Lietuva, I 
kaipo organas republikoniszku 
kliubu, teiksis paaiszkytie per ♦ 
laikraszty provasSuvienytu XVral. ant kuriu žmones nuola- , 

kas ®iur’» ^)et iu gera> nesupran-

I Naujos Knygos.
' 1). “Akyvi Apsireiszkimaitus, o paskutinai priesz mumis!dus j 

stoja naujas apasztalas *del pri 
gavimo lietuviu. — Maskoliai 

.... . . . .girdi jogiai lietuviai, teipogi len 
kai, apsigiviania Amerike druti- 
nasi tautiszkai katalikiszkam pa
sikėlime, o ne duok Dieve, susi- 
stiprinia ir apsiszvietia, užsima
nytu susirisztie isznaujo in sutrau
kyta ju raiiKomis Unija, dėl nu- 
kratimo no savo sprando nekvie
stu globėju (apekunu)! — Ne
atbūtinai reikalinga sustabdytie 
kogreieziausei arba ir suvis suar- 
dytie ta darba. Kunigai czion 
yra kalcziausi, nes jie duoda tam 
krutėjimui žmonijos sinarkiausy 
impulsą; reikia dėlto paniekintie 
juos akyse tautiecziu, podraugiai 
mestie nauja žarija neapykantos
— in lietuvius dėl lenku, ir at
bulai. Nagi gudrus tarnai, pasi- 
skubykite pagialbetie tame rū
pestyje meilus rublis, garsus czi
nai ir kryžiai auksuoti — ka jus 
labjausei mėgstate —dęl jus yra 
paskirti! B. A. A. ne nori apsi 
leistie ir inbrukias vuodega in 
plyszy “Vienybes”, kaip vilkas 
Husižiaminias,. susigraudmias, a- 
szaras net liedamas isz gailesz- 
czio, kad broliai lietuviai kvai
luti! užsiemia darbu, — meilum 
atsiliepia balsu: Žirekite—sako
— broliai' ka daro kunigai? Bun- 
tavojasi jie prieszais maskolių 
vyriausybia, riszasi in draugys- 
tias,užlaiko rasztus pilnus b jau 
riu atsiszaukimu ir nea pi kautos 
maskolių; net popiežius jais pa
sibjaurėjus, atsisakė užtartie už 
juos. O kiek tai pasielgimas tu 
kunigu bledes daro bažnycziai. 
Toksai geras naujasis Caras, 
teip jis myli lenkus ir lietuvius! 
kad dėl ju pąvare Gurka ir isz 
meiles kražieczius nedaleido nu- 
skriaustie; tuom tarpu aniems 
24 kunigams negalėjo dovano- 
tie, nes kada ape pagelbinima ju 
rūpinosi —ministras Durnovo jy 
lyg szaltu vandeniu apliejo: 
“sztai, sako, koks apsiejimas len
ku ir kunigu, su kuliais tu nori

į teisingai, net simpatiszkai apsiei- 
I tie”!— Ną... • matote dabar ko-

Del iszreiszkimo teisybes, turiu ( Jus kunigai.... Spjaukite 
i no 

ju, o glauskitės prie geradeju 
maskolių, kaip asz A. A., jusu 
prietelius, jau seniai ta padariau.

Betsiundunt lietuvius ant sa
vo kunigu, ar tai galima aplenk- 
tie lenkus? Baigdamas p. A. A. 
savo laiszka, tokia duoda lietu
viam persarga :

“Lenkai — kunigai,, nors gali 
pasakytie, kad jie ne už bažnyczia, 
tai bent už lenkyštia kenezia; 
bet ko ten buvo kisztie galva 
lietuviams? Už ka jie turi dabar 
kiastie. Ir da syki sebrysta su 
lenkais mums ant gero 
n e i s z e i n a”. — Sebrysta su ma
skoliais, gali būtie, ant gero iszei
na p. A. A., no lenku ne butu 
jis teip apdovanotas, kaip dar- 
tes.... kad asz buezia caru, už 
ta viena laiszka isz sykio, duoezia 
p. A.A. czina “statskavo najom- 
navo vruna” (samdytas vaistės 
melagius), bet galime tikėtis, jog 
ir maskoliai jy neapleis; * neužil
go gaus jis medaly .Judosziaus, 
arba kryžių su virvutiu, kad 
luretu ant ko pasikartie laike

“Vienybes” nr.4am randasi pa- 
talpyt i karespondencija Xsz Be- 
tropiles no pono A. A., isz kurios 
lengvai galima inspetie, kad 

.ra užsiemias tuo
ir anas g. auto- ’ bažnycze gautu Cariszkus var

tus ir kalba vieszpatystes; ar 
tai nebutu gražiau ir geriau, ne 
kaip dabai kada kunigai — tie 
neiszmaneliai—prieszinasi visoga 
tingai maskolių valdžiai?....

Tolinus musu korespondentas, 
lypstelejas revizijos (kratos) da
rytos Keičiu Seminarijoje, sako: 
“Prie tam rado (Seminarijoje) 
laiszkus, kuriuose, teisybe ne bu
vo jokio iszmintingo užmany- 
nymo atsigintie no valdžios pri
spaudimu, bet užtai daug bjau
riu ape maskolius atsiszaukimu, 
daug žodžiu, darodnnczįu neap
sakomas neapikantas maskolių 
ir ju valdžios”.

Paskutinius žodžius ne viena 
syki atitikau maskoliszkuase lai- 
kraszczinose, aprnszinejencziuo- 
se ape Keičiu atsitikima. Matyt, 
kad p. A. A. visiem yra žinomas 
kaipo agentas civiliszkas masko- 
liszkos palicljos, ir no jo, kaipo 
no raupuoto, lenkiasi wisi geri 
žmones; nes jis isz niekur nega
lėjo sugriebtie tikros teisybes 
ape prasikaltusius (?) kunigus, 
kaip tik isz inaskoliszko szaszla- 
wyno. — Koki isztikro buvo tie 
laiszkai su bjauri a i s atsiszau 
kiniais ape maskolius? Mes,kurie 
isz vietos atsitikimo turime paai 
szkinima, teisybes, žinome, kad 
Lilis bjaureis laiszkais buvo tai: 
a) keletos patrijotiszkos giesme“ 
Rinaszios ant “Tu Lietuva ir 
Jauguva”, užtiktos pas mokiti- 
nius Seminarijos, b) knygutes 
maldų in Sald. Sryrdy Jezuso ir 
3ezio Zokono Szv. Franciszkaus, 
(kuriu maskolei bijosi kaip pa
vietres), c) apart to, k ingos isto
rijos, apsakinejanezios visa tei- 
sybia gaspadoriavimo maskolių

per

ir sūdąs 
kadagi gali ka

iszteisinimo sawe: 
apsiejimo su jeis,

Paklausykime tolinus saldžios
. 1 giesmes mus geradejaus —kores

pondento: x
“Kaip žiūrite”, klausė jis,“ant 

tu prasikaltusiu kunigu apseji- 
mo? Ar jie tikrai už katalikystia 
kenezia? Ant nelaimes, ape juos 
to negalima pasakytie” (gal mas
koliai tik ir tie, kurie už ru
blius ir czinus jiems tarnauja). 
Iszeidami isz Akademijos dvasisz 
kos ‘ pasirasze visi (? nevisi 
24) tie kunigai. . apkaityti, kad 
eis v i s a d o s priesz valdžios 
užmanimus; o jei katram isz ju 
reiketu už tai nukentetie,tai kiek
vienas isz likusiųjų sudės po 40 
rub. Sawo programa ( 
czinus neiszdirbo: susitarė susi- 
važiuotie XVarszavoje”. Na.... 
ir susivaževo “pasilebavo ir isz- 
sis kyrste...o tiems kurie nukentejo 
ne nusiuntė nei skatiko; žodžiu 
—nieko iszto nei bažnyczia,nei jie 
patys ne pelne”.

--- ji viena griebiasi tuojuus 
prie kito, o ant galo save estie 
pradeda (lyginant szuwa inpykias 
kada ne turi ka inkastie, tad sa
vo Nuodega kremta). — Lietu
viai suvedžioti pirmiaus szoko 
ant lenku, kadagi ingryso Su vie
nais visados lenkais erzytis, ta
da pradėjo tarpo sawias pjautis. 
— Laikas mums ateitie in protą 
ir suprastie, jog tik per sutikima 
su savaisiais ir visais 
ežiais, kuriuos vienas su 
jungas spaudžia, galima 
koky nors palengvinimą 
tie pahtikiszkame musu 
me.

Ant galo, isz priežasties per
kratytos szeme laiszke korespon 
deneijos p. A. A., prideri man 
isztart ape '‘Vienybių Liet.”,

ki ttau- 
mumis 
tikėtis 

apture- 
padeji-

in savo lapus. Redakcija “Vie
nybes’’ ar dvejopa veidą turi ar 
kenkia jei -iszminties, neatbūti
nos dėl atskyrimo žodžio svei
ko ir naudingo, no žodžio už
krėsto nuodais; nes kas pažino 
krutėjimą visokiu partijų RossL 
joj, tas isz sykio patemija ant jos 
stulpu Sz. Petrą, Judosziu ir žy
dus (darbu bažnyczios pardavi- 
ku ir socijalistu). Tas veidas 
“Vienybiai”, kaipo organui 
garsiausios Amerikos organizaci
jos, “Susi vienyjimo Lietuviu 
Kataliku., suvis nepritinka. Rei
kia jai a’psi valy tie —(kitaip nu- 
menks jos verte akyse lietu viu, 
isztikro rupinaneziusi ape bran
giausius szirdirtis ju dalykus.

' * K. J.
Už szy straipsny, redakcija 

“Lietuvos”, neima ant savęs 
sakymo.

at-

linkon vyriausybes kliubo— 
gali būt aprinktu—kas ne."--- i . » i> \. j dingą knygele dėl kožno lietuvio
Ant to duodame atsakyma toky: |pasimokytiem isz ko imasi žabai ir 
L lesos arba pro vos Suvien. XXral. 
neuždraudžia nei vienam būtie 
virszinyku kliubo, jeigu tik tas 
žmogus yra ukesu suvien. XX'alst. 
tai yra: jeigu turi pilnas popierzs 
ir gyvena toje pat v ardoje.— 
Del tiesos Suvien. Wal. yra tai 
mažiausiu tame dalyke; tiktai 
patys turite gerai temytie rink
dami virszinykus, idant iszrink- 
tumete gerus žmonis, kurie trok- 
szta dirbtie dėl jusu gero ir kurie 
supranta kaip dirbtie, idant tasai 
kliubas galėtu Jumis nors kokia 
nauda atnesztie, o netiktai pasi- 
džiaugtie tuom,kad kliuba turite.

ta”. Yra tai labai akyva ir nau-

pasakytie, kad nere'k maiszytie jiems in akis ir nusikreipkite 
caltia kunigu Keičiu priešinis!
m a s k o I i s z k a valdžia su 
susi vienyjimu kunigu buvusiu 
akademijoje, dalyke neszimo 
draugiszkos pagelbos nusk raus
tam broliui už pasiprieszinima 
maskolių užmanymui, prieszin- 
gam kataliku bažnycziai — nors 
tas susivienyjimas tapo atidenk- 
tas laike kratos, bet isz netycziu, 
o ne isz skundo kaip Keičiu da
lykai. Ponas A. A. matytu ne 
daug ka žino ape tuos du dalykus, 
nes juos net maiszo in viena 
krūva, teip kad. jeigu kas neži
notu isz kur kitur ape juos, tas 
visai nieko nesuprastu; o vie
nok 
sias 
nija 
gus.

Pamankyšime ir mes Kiškuti p. 
A. A. kaip jis mankyna, ir teip 
jau dideliai ir netesingai nu
skriaustus, kunigus. Žinomas yra 
daiktas, kad maskoliai blogiau
sius daiktus dėl lietuviu ir len
ku invede su pagialba parsida
vusiu jiems atskalunu isz tu pa- desperacijos, 
ežiu tautu. Maskoliai gerai ta 
supranta, kad jiems nei lie- dusi terp lietuviu toki apaszta- 
tuviai nei lenkai n? užtiki, dėl lai — Judosziai, liet da labjau 

skausta szirdy girdint tu apasz- 
talu pasakelias, kurie apswaigia 
no neapykantos lenku, norėtu 
juos visus paskandytie szauksz- 
tukyje vandenio; o už ka? — 
patys nežino. — Tas darbas neap
sakomai patinka maskoliui; jis, 
in ta ergely žiūrėdamas, ranko
mis ploja ir szypeosi. Del nesuti
kimo XV’ieszpatyste Lenkijos ir 
Lietuvos griuvo po kojų trijų 
smaku, neapykantos terp savęs 
grūda mus net in nastrus tu j u 
smaku, ant amžino nuszlavuno 
ir vardo musu no kaktos sziosĮ 
žemes. — Neapykanta bei nesuti-1

jis sudija ir, rodos didžiau- 
žiaunas, iszduoda sawo opi
juje p r-a s i k a 11 u s i 8 kuni-

— Isztiesos liūdna yra, jog ran

to isz tarpo ju paežiu visados 
jieszkojo tokiu, kurie taruautu 
jiems už inrankius dėl platinimo 
russko-pravoslavno?- idėjos. Gra 
žus, skambantis rublis ir augszti 
czinai su krėstais ne vieno, ant 
tu daiktu godaus, szirdy patrau
kia, o jogei ir teip menkai te
turi meiles dėl saviszkiu dvasios 

(?) pla-~-įtei®^’*u» ne ’l?a’ Pat»iprieszinia 
pagundai, sztai ir pasiverezia 
in Judoszius, idant pardavi 
netu savo brolius bueziudami 
ir glamonedami juos. Tokiu ju
dosziu daug yra, buvo, o nema
žai ir dabar atsiranda. Mateme

Žinios visokios.
t \Vyrai, ar žinote kur 

gerianse užeiga 
Pas p. P. Barona.

t Isz XV ana mi e, Pa. danesza, 
kad tenykszte ,, Susi vieny j imo” 
kuopa, kuri užsidėjo tenai 28 d. 
spaliu 94. po vardu “D. L. K. 
Keistuczio’*, labai spėriai auga. 
Jau suligsziol skaito in 50 sąnariu.

t Hartranft, Tenn. 28 diena 
Sausio perszove amerikonas ame
rikonu, ,,bosa” mainu Migo 
Tenn. Priežastis žmogžudystes 
buvo girtybe abieju.

t Da Mt Carmeliecziai galbūt 
ne visi girdėjo,kad Jonas Medelis 
uždėjo ,,8ziauczyszka szapa”, kur 
siuva czebatus, czeverykus, tei
pogi ir senus taiso. Eikite 
savo žmogų,o ne pas žydu.

t Baczkauskui blevyzgų mai- 
szui serantono lietuviai siunezia 
didžiausia papeikimu už trukdymu 
ir ardymo musu goriausiu užma
nymu ir juodinimą musu dvasiš
ku vadovu ir karszcziausiu pa- 
trijotu.

t VVilkes Barre, Pa. 15 d. 
Sausio buwo lietuviszka veseilia 
p.VVladislovo Baziliaus su Agota 
S. \Vesiailia buvo graži ir jokiu 
musztyuiu nebuvo. Keletas gii k- 
sznotu atsirado, tai buvo 
iszpraszyti lauk, o szeip viskas 
perejo kograšiausiai.

t Btooklyne st vaikas nesibai
gia, bet wis kasdien asztryn 
eina, struikieriu milžiniszkos gau
jos vaikszczioja po' miestą ir 
niekas nedrysta juos iszvaikytie 
nei aresztavotie.

yra
Mt. Carmel?

>nS

Užmusze sąwo motery ir 1 
posūny.

VVorcester, Mass. 27 Sausio. — 
Laikrasztis “VVorcester Daily 
Telegram”, iszeinantis tame pa- 
cziame miestelyje, paduoda szio- 
ky atsitikima:

Szeszi metai atgal kaip pribu
vo isz Europos in XVebster, Mass. 
Izidorius Staszkeviežiusir apsis
tojo pas viena fatmery netoli no 
East Thomson, Mass., ir dirbo 
keturis metus. VVyras labai geras 
ir smarkus i n darba. Du metai 
atgal wede sau už motery nekokią 
naszlia, turinezia 6 metu sunu ir 
$1500 pasogos. Sausio 23 d. už- 
musze savo paezia ir p«»suny 
7-tu metu.Kaimynai da>ižineja ape 
tai, danesze palicij:ii.24 d. lOady- 
na ryto, pribuvo paą Staszke- 
vieziu Sheriffas VViIliam XV. Ba- 
tes su kitais palicijantais ir klau
sė, kur tavo pati?

“Asz nežynau ponuli”, atsake 
Staszke v iezius.

Apieszkojus, atrado balas krau 
ju ant grindų jo namuose, o pa 
ties kruvinus drabužius ir revol
very suviniota in skudurus.

Sheriffas klausia, kodėl kruvi
nos grindys?

Stankeviczius:Ogi ponuli, mu
kiau visztas.

Kaip tu cze galėjai musztie? 
klausė smarkei Sheriffas.

St. Ant szytos kalades.
Sher. Ant kokios kalades?
Persigando Staszkeviczius ir 

nežinojo ka daugiau sakytie, 
Palicija aresztavojo jy. Diena 26 
Sausio buvo statytas in suda ir 
iszklausinetas ape jo gyvenimą, 
Europoje. Sudžia norėjo iszklau- 
stiė, delko jis užmusze savo 
paezia ir kur padėjo užmuszias. 
Staszkeviczius laikosi drueziai sa
kydamas,kad jo pati iszl>ego kurs 
nors.

Teipogi jieszkotojai atrado lau
ke dvi kruvinas vietas ne toli 
no jo namu. Kunu nesiranda 
snliksziolei,nes daigiais gilu snie
go

Szioms dienoms danesza ape 
ta paty Staszkevieziu, kad pra
dėjo durnavotie ir sakosi, kad 
jam tanker užeina kvailysta, o 
kaip klausė, dėl ko užmusziai pa- 
cąia? Tai sako, kad buvo labai 
gyrtu ir tuomsyk turejas sumai- 
szyma proto, tai nieko nežynas 
ir neatsimenąs. Tos žmogžudys
tes tyrinėtojai atrado kruvinas 
vietas pas upely, netirli jo namu, 
ale kunu neranda.

Ar jis lenkas, ar lietuvys, tai 
nežinia, nes anglikai visus va
dina (polanders).

t Isz “Lietuviszku Kolioniju” 
Arkanso danesza, kad azioms die
noms jau ir tenai uidrebe per 4 
colius sniego. Tenykszcziai imo 
nes, kurie jau no seniai tenai gy
vena, rugoja ui ta sniegą ant lie
tuviu ir sako, kad lietuviai atei
dami, galbūt isz sziauriu, turėjo 
su 8awinis ta sniegą uinesztie, 
nes sulyg sziu metu da nie
kad Arkanso gyventojai buvo 
nematia tiek daug (?) sniego— 
4 colius. Szalczio su wis nėra, tik 
tiek, kad voe sniegas netirpsta.

| XViens isz Chicagos lietuvi-

griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kra- 
sza ir t.t. su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c.

2) “Robinsonas Kražius”. Yra 
teipgi graži ir moraliszka istori
ja dėl jaunumenes ape įauna Ro
binsoną, kaip jis per keletą metu 
iszgyweno pats vienas ant tusz
czios salos tarpu mariu. Prek.25c.

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

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

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

ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
wotos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
si»tatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose \Vaukeg::n,mokėdami ui 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai ve’ktie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys rent umy kai jumis jy iszmo- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vvienos stubos tuszczios. Dasiži- 
ookitia ape ta lota Redyšteje 
“Lietuva.’’

GROMTNYCZIA.
Apžvalgai: siuskit no 1-mo nr. 

K. • Karpaviczius, 114 William 
st., JĮorthampton, Mass.

GR0MAT0S. 
lietuviszkos ir lenkiszkos užsilai- 

kia ant,-paczto.
Astrovski Anton
Delimonovic Juze(2)
Gabrys Wojciech 
Gnenovicz D. S.
Palszis Kazimir
Pijanski Jan
Butkovski August
Stryas Alex
Tomaszevski Jan 
Urbanovicz Stanislav 
VValėnczius Stanislav 
Waselewski Adam

448
466
487
499
587
599
625
647
653
654
660
661

Balius Balius!
Subatoje, 9 diena XX'aserio, 

1895 m. Saleje Antano Szy- 
kovny, po nr. 709 Milvaukee 
avė. kerte Noble str. Dr-te “Di
džio L. K. Gedemino” turės sa
vo ketvirta-metiny Baltu, ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
Lietuvius ir Lictuvaitias koskait- 
lingiausei susirinktie. Bus puiki 
muzika, busdaugyl»e jaunimo ir 
visi prakilniausi lietuviai Chica- 
gos. Tikietas inžengos vyro su 
moteris kasztuoja tiktai 25c* 
Fradže 7a adyna vakare.

? Užpraszo Komitetas.

Apgarsinimas.
S«ymet sukako SZE8ZER1 metai, kaip TIL- 

ŽEJE. už nudėtus apszwipstes!iiu Lietusiu pini 
g U#, tapo i n s teigtas laikrasztis -----

“VARPAS”
“VARPAS” Ui yra reiazkejaa siekiu, steigimu 

ir darbu jaunos, patnjotiszkos Lietuvos inteli
gencijos •

“VARPAS” paduoda wisokeropus turinius, 
rasztus prakilniausiu Lietuwos wyru.

“VARPAS” leidiiamas tikrai gražioje kalboje, 
o karus no karto ulplna in straipsnius su įsagui 
dymais ape lietuwiszka kalba.

Didei welitina butu, kad kiewienas prakilnes
nis Amerikos Li“tuwys parsitrauktu ir skaitytu 
U laikrasaty.

“VARPAS”, su parsiuntimu in Amerika ir in 
ki tas svetimas žemes per metus, kasztuoja ant 
amerikoniszku pinigu 11.25. arba 5 prusiazkus 
auksinus. (

Tie patys Lietuwos inteligentai jau penkti me- » 
Ui leidžia ir k Ha laikraszty -------

“ŪKININKĄ“,
Paskiru kėlimui patrijotizmo ir platinimui ap 

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

Pirmuosius metus “ŪKI N IK K AS" ej© tokiame 
nawidale. kaip ir kiti laikraszcziai: aeiiau* pra- 
dejoiszeiti pawidale knyguczju. lyg «
dabar iszeina dwiejuose pavidaluose: KAS Mh- 
NES1S iszeina laikrasztis. kaip po senowei. irda 
••priečas”, takios knygutes, iriose kas kartas 
ulpinasi wisai nauji, ka tik paraszyti labai aky
vai skaitymai arba gražus ir naudingi pamokini
mai ukinykams (žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu pMaaį UKINCINKAS 
(laikrasztis)isz«ina jau DL SAKIL per mėnesy 
ir ulpina. kaip ir iksziolei. iszguldvmus apie 
įautiszkus ir kitus musu reikalus, apie Maskolius 
palitika ir kitu szaliu naujienas, o ypatingai 
Daug žinių isz Lietuvos.

“Ukinininkas” sverto ja koaisrkiausia kiekvie
nam mokančiam skaityti suprantama, gryna 
lietuviszka kalba. ■

Didei pravartu butu tašau laikrasztis kožnam 
bei wienam Amerikos Lietuwiui.

Ne menkos verezios da ir tasai dalyk*?- k*d ne
žiūrint ant tokio pagerinimo ir 
laikrasztis “ūkinikas” palaike senąją prekia.

••UKINIKAS“. su parsiuntimu in Amerika, 
kasztuoja ant metu 1 amerikeniszka Dohara ar
ba 4 prus. auks.

Lietuvoje “Ukinikas" turidHugiausei skat» /*o- 
ju už wisus lietuvviszkuslaikraszrzius.

Siuncziant pinigus arba laiszkus in VARPA 
oeiUKINIKO. '

Redakcija reikia szitokis adresas padėti:
HERRN Dr. BRUAŽIS,

Tilsit. Ostpreussen (Germany)

gerai eitu,-apsigąrsik f Lietuvo
je”.



LIETUVA;

Katalogas knygų.

Knygos maldų.
; i»k»« Altorius afba Szahinis dangiszku 

skarbu puikiausiuose apdaruos, su sida
1 brineis ir kitogei* križeis, isz.sodyta bal- 

eziauseiskauleleis.visaip zatatitoa, 3.50irr4-i*J 
Aukso Altorius arba Šlaitinis dangiszku 

! skarbu. apdaryta drūto i skuroje. z.ataty- 
tais krssztais, druczjai apkaustyta jr su 

p kabėmis
j Apdaryta szagrine “ “ ' I
S Balsas Kala n lele* didiiauses ir pulkimiseme 

apdarė, bdcunusei* kauleleis puikai _ 
azauksuotais krvžeis po ’• I3.CC —

Bal*as Balandėlės arba Mažas Szaltmelrs 
‘ Bais s Balandėlės Krisztolinis . i
' Iszganiugi dūmojimai ape »opulu* szw.

Marijos Panos 
Ražancziua amžinas 
Ražaneziu* ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Bzauksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo szv, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

Duroms ..............................
genas ir nauja* Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ U-60
150 psalmu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kanticzku „ »

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos “ 
Draugija d d dusziu “ ”
Rvangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

• ka ant kožnos ncdęlos ir szventes
Filoteaarba kelas in maldinga gjvenima 
Griesznykas sugrąžytas ant gero keto per 

Jezusa Pma " ”
Gyvenimai Szventujn Dievo 

i Gyvenimas szvento Benedikto 
4 G> * mimas Jezu*o Kristupo 

Gyvenimas szvenez. Marijos Panos ,, 
Givenima visu Szventu ant kožno* dienos 

4 dideles knygos, kožna po 
sto rija Kataliku Bažnyczios -----
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozelets 15c 
Istorija seno istatimo ”
Iszguldymas metiniu szveneziu 
Ka* yra urbki*? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kam apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokstas kataliku,

i Pani ksiai ape suda Dievo 
PamoKstai antdidžiulu metiniu szveneziu 

ir-didžiosios nedėtos ..
Perspėjimas ape szventa tikėjimą " 
Perkratunas sumianijos 
Prisigatavojimas ant smęrczio “ 
Raktas in dangų

j UžsisUnavik ant to gerai - 
Wado v*, in dangų “ “

; Vartai dangaus

Knygos mokslyszkoH.
AKYVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesu] 
t*; su 7 abrozeiiais. Naudmgiause__ ,
gele ant svieto de) dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas: 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 
, Preke.... .................... ..........

Lementomis lietuviszkas „
Lietuviszkai vokiszkas sodina* arba grama- 

’ tikas “ “
Lementorius lietuvisrkas “ "
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos 

bos ne apdarytas “
o apdaryta* “

Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 
Lementorius Lietuviszkas 
Szimtmetinis kalendorius 
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai. 

iatviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra genause knyga dėl norineziu Įsl
iuok tie lenkiszkos, ruskos arba te 
tviszko* kalbos ,, ,.

Gyvenimą* Slępo Randuosiu 
Kas dienines Maldos “
Abrozas ‘ Kražių skerdynes” perstato kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
czioe Kražių mėtuosė 1893. Ganėtinai Ji . 
delis. , Preke ., 50c
o su pasiuntiniu ,, " 80c

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

ROBINSONAS KRUZIU3, moralisžka apysaka 
dėl jaunnmenes. “ “

Anelka yra nuodai su iliustracijomis . . ■ 
Ape senove* Lietuvos pilis •• 
Istorija gražios Katrukos ■, > ,■ M “ 
Istorija isz laiko Fraueuzu vainos ” ■ 
Jųo-’apa* Kouiuszevskis arba kankinimas U 

'. nijotu po vaidže Maskolių “ “
K»ii» igvtie pinigus ir turtą „ 
Kas teisybe tai nemetes puikios apysakėlės 

ihz. lietuviu gyvenimo „ 
Birutes dainos “ ‘‘
Bole*l->va* arba antra dalis Genovefoą 
Bestiahty of the Rtissiau Czardotn .tovard 

Litbuania “ ,
Budas Senove* Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

parasz Simano Daukauto ‘ T *
Graži vaiku knygele “ “ “
Istorija Simono D kanto, didžiausia.isto

rija Lietuvos •«. g, |
Išti ri,a gražios MiSgelenos .,
Istorija septynių Mokytoju * “
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape ket-iri szimtai “ I
Lietuviszkas sziupinis “
Nameli* pu*teln> ko “ •*
Olitypa apysaka isz. laiko terp«aviszkos ka

res ludijonu Amerikos. ,
Puikus »praszymas tikru atsitikimu iszlai

ko lenkm-ezio vainos 1863 m. 
Palangos J u’e “ “ ,
Pajudykime vyrai žemi*, puiki istorija 
Pa*,koijmas Antano Tretiuyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai “ ___
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tu* vaikszcziodatna po svietą, daugybia be
du ir vargu kautrei iszkeutejo 

Rinalda 
Tahnuda* židu , “ “
Vaiku knygele žu abrozelais 
Wi*«>ki abrozdelei in knygas 
Abroza* Gedimino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio. <iidelis ir labai puikus; Masko- 
lus puote priesz jy ant kėlu. 30c

(1.00
(2.00

(3.00 ir X50
(2.00

90c
’ 5c

10c
to

30e
40c

05c 
10c
75c 
50c
15c 
50c 
10c 
75c 
20c
65c 

$1.00
- J 
25c 
10c 
15e 
15c 
15c 
4Oc 
15c 
15c
50c

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

30c
10c

(5.00
, 10c 

ka)
(1.00
( 1J25
“ 15c

10c
15c

♦ 2.00 
15c 
5c

25c
30c 
10c 
10c
30c
50c 
20c

15c
10c 
30c
20c

(I 00 
. 10c

(1.50 
20c 
50c

(2.00 
ftc 

75c
25c
40.- 
2Oc 
15c 
25c 
10c 
15c

20c
“ (1.50 

IO>5 
30c 
5c

APGARSINIMAS.
VVisokias lietuvviszkas kny

gas ir laikruszczius norintiejie 
parsisiusdintie-isz Ti1žes,raszykite 
ant žeminus padėto adreso o.pini
gus geriuusei yra siusti registra- 
wotose gromato<c amerikonisz- 
kais d oi i erei s. Norint katalogą 
gauti arba ape ka klausiant vi
sados reikia pridėt pacztiiiia mar
keliu už 5 centus ir užraszytie 
adresa teip.

Mr. M. Noveski
TILSIT (Ostpr.) Germany.

PASARGA:
Kas permaino wietv s<wo gy

venimo ir reikalauja, idant jam 
permainytume adresa, turi neat
būtinai, prisiuvę ir »awo senajy 
adresa, nes kitdp jo praszymas 
nebus ’ iszklausytu. Paduodami 
savo nauja adresa, rupykites ko- 
aiszkiausei jy paraszytie,o labiau-* 
sei warda u h ežios, miesto ir sa
vo, nes nekarta taikosi k;id jokiu 
budu negalima dasimislytie, koke 
tai ulyezia. Jeigu ;patys gerai 
nežinote kaip raszosi ulyezia, 
kiek literų in ja eina ir kokios, 
tai papraszykit bile kokio ame
rikono, o jis jums paraižys atsa- 
kanty adresa. Red.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ul.

Nujųna puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseiiu ir kitokiu reikalu nujimu Fotogrt 

ftjas kopuikiausei.

KA8IN CLEVKLANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos ir
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK^ROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Tunu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėrynių užlaikau

r Adresai IVirszinyku.
Susiwienyjimo Lietuviu Repu- 
blikonu \Valtteje Illinojo.

Prezidentą*, A. Ol*zevski«, 9M33rd »t.
V'ice Prezidentai, Fr. Palionis, 680 Van Horn st. 
Sekretorius I, M. V’aranka. 12 Crittendent st. 
Sekretorius II, P. Jonaitis, 77 Cleaver st. 
Kasienus. W. Wasiltauskas, 817 Uickson st.

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

,wisame mieste Jersei City. 
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir vveseliju; turi daugy-
bia ruimu ant pnsamdymo del-4- 
lietuwiszku familiju, rentas labai

pas sawus, o ne pas svvetimtau- 
ežius.
..... .... ... ............................. ....... .......... -................

UV' Jaigu tau nkauda gaivu, tai pamegyk 
. .01X1111 BojanaUako. Yra geriauae gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Pronzkb Bojan tusko. Galima 
audė kožnoje aptiekojd. arba prisiuneuant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOVSKI, 
885 V. l»-th8t., Chicago.

Lietinviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausia* alus, skaniausia arielka no vi
sokiu rolių, cigarai patys geriau* o dei zo- 
bovos randasi biliardas.
Teipogi parduoda lai wakortia«. siunezia p 

ingus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko 
žnaiue reiknrle. duoda Lietuviams geriausia, 
rodą. Jusu viengentis.

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

WEINAT1»1S LIETUWISZKAS

SALIUNĄS,
? M inco M. Kaezergio

338 Anderson str, • Jersey City.
-*o---

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiniu tikra ruginiu, lietutvisz- 
ku Trejonkia v.Lokiu VVynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiurdu dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevvingas puikia nak 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczerois.

S. BAROS FORMERLY OF 
M. R0SENBAUM & CO. 

LITUWISZKA1 LENK1SZKA BANKA. 
NEW YORK. N. Y.400 G rami Street.

Wyrai! duodu jums žinin,kad 
mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu laivu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gąaun in 15 dienu 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A-

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

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

46 Heerdenthoršleinweg. Bremen.

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

LOTA’ prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 
o czionai,ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pusi statysi koky narna, 
tai wiskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir viso- 
kis biznis kasdien geriu eina. <

Buwo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir atemanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yia ant pardavimo, ant kuriu mes pnememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ul. ir 3 
ant Attica ul.

PREKE LOTU NO #700 IKI #800.
Turi 25 pėdas ploczio ir 120 ilgio Treczia daly pinigu reikia 

inmoketie isz virszaus, o likusios dvi dalys iszsiraoka per 3 metus. 
Kas mislyjate pirktie, tai pasiskubykite, nes prekes ju kasdien au
ga; už metu laiko nepirksite ju nei už tūkstanty dolieriu. Pamy
kite kad cze yra sostapyle lietuviu. tai pe teip kaip nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus rnieseziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta viską ir vėla sugryžta in Chicaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abile turi sa
vo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ba aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno kambario tuszczio, ape tai nerei
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

in redakcija ‘‘Lietuvos” 954 33-rd str. Chicago. III.

ALBERT W. MAY žl)W0KATAS.
Mikolaa Kielpaza lietuviszkaa asistentas, praktikavoja wi» 

anose Huduose.
du m au -419 Chamber of Commerce Building,
KŪMAS: kerĮe Washington ir La Šalie ul. LHICAGO.

• TELEFONAS: M AIN 378 Durys I« Wa«hington, prteszai Conrt Hauw. Imk elevatorių.

A. Z DANA niCZIUS
181 Salem ul.

BOSTON, MASS.,

A dwinede!inis
„AĮMH dl^d kataiikiszkas 
laikrasztis užeina. Prusnose du

Uždėjo pirma lieto<is. agentūra sTk “i1 n>cnesio, talpina wisokia» 
; 5__ : ’ _ . ■j svarbias žinias isz Lietuvos ir

jkitu szalu, kasztuoja ant metu 
įpūsantro dolierio ($1,50) 

1 Norintiejie turetie taji laikrasz 
ty gali iszsiraszytie per redyslia 
;,Lietuvos’’ kožimmelaiko ir už 

ta puczia prekia $1.50. ' •Parduoda laivakorte* iszifkorte*) ant g.roiczian- 
*iu mivu tn ir l*x Europos, iazmaino ir *iunozia 
pinigu- in wi*aa svieto szalis ku<>iuipigiau»ei ir 
in 4 ii.-dele« p«> iszsuiutinio parodo kvitą su priė
musio pa-iraszy mu.

Keliaujantiems m Europa, kurie perka laiva
korte- jo piiee, duoda tikėta už dyka, net 'in pat 
NewY<>rka; o laivakorcziu nr»-ke tn pati ka ir 
New Yortce.—Iszdirba raszius d I dalie* i-.zj.-a>-' 
Kojiu o į«tewis/.ke<4 arba kitokiu didi ku ar ra 
nzlua u koasuiio užtvirtinimu, o tetp-g, atjie^ 
szko shuimž isz Eurv|x>»:a.«ekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitu* dalyku*, parūpina vieta* darbi- 
uikanis ir Vieta* luruaTti* ir ta maltiem* ir uilaJ- 
k'n visokia* malda knyges.— VViska atlieka kuo- 
inigeriau*el.'

NO visokio Ilgo wieoantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b- kurio Europoje didžiausi namai ne galt apM- 
eitiei Gydo visokia* užsisenvju ia* ligas, knipo 
tai: Prieivnriu. Skaudejftna galvos. Džiovu 
kepenų.Geltligių. Reumntižma.H andeiiiny apti- 
nlnia. KnrsztIlgiu, Hožin. Szasu*. Drugy. Skropu- 
tas. Niežus, Kirmėtas. Laszus. SzUnvutia. V ežy. 
Gbzuk. Sopu lūs ir žeidulus, Knuiu skaudėjimu. 
Sukudinia. Moterių ligas. Uždegimu plaucziu, 
trelių sKaudejinia. Gahvos užima ir 1.1.
‘Toji gydyklų “TRA W1C1EL" yra ne apsakytai 

gėibetitd kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja wei\s.

Ta gvdykta gali gautie tiktai pas mane*; po 
prisivntimui vieno dolerio tuojau* bus jums įsi
siusią. Adresas:

H. S. BOJANOVSKI, 
885 W. l»-tb Str. Chicago. Iii

ZENONAS BYKOW,
4458 Wood St. Chicago, 

— užlaiko —

Puiku Saliuna
ir

“RUSKA LAZN1A“
Puikiausio^ maudykles teip kaip Ro- 

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

Prie ta užlaiko puiku Saliuna, biliar
du ir salia dėl mitingu ir weseliju.

Užpuaszo wisu3 lietuvius atsilankytie.
(17—1)

“LIETUVA”
9

Nedelinis Laikrasztis,
iszeina kas subata ir talpina savyje ko naujausias ir 

žinias dėl žmonių darbinyku.
skvarbiausia

■ t

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

'biznieriam?

“Lietuva” kasztuoja ant metn $2.00
Spaustuwe,,Lietuva“

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

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivu. Stuncziasi pinigai in 

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per\redystia 
“Lietuvos” greieziause suvuikszczioja, ' 

kaip isz visu kitu agentu.

RHKzunt su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa tokv •'

fl.0l§Z6WSKIS
954 33rd st. Chicago, UI.

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

ryto iki 9 tos vakaro. o nedėlioję no 12 widurdienio iki 9 wakaro.Pirma Letuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

G R AND PRAIRIE. ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieu viszkos familijos ir jau 10 lietu- 

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau aps’gyweno tenai 
lietuviszkas įjunigbs J. Balceviczius ir ant ateinanęzio pavasario 
statys lietu wiszka bažnytėlių.

Laukai yra derlingiausi, isz visos vaistės Arkanro. VVisoki 
jawaį dera labai gausęi,
protam auga bow«*lna. o wa'8**i sodu puikiausi isz wisu Suvienytu \Valsttju. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos. kanz^ziu didelu nėra, sziluma iygina8<su Chicagos.
\Vanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsnefs puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria it be gi 
rios. Kalkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki $S už akra.
Mokasi $l,oo isz wirszaus už kožna akru, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
, Norinti tikrai dartžinotie ape viską raszykitia in

163 Wasliington St., Chicago, III.
, -----ARBATA 

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

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 \V. 17-thSt. J. Butkus. H-izen, Ark.

GH1CAGG. ILL. P. O. Box 82,

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

— ir —
uždėjau benka dėl užKavnjimo pinigu, in kn- 

riapriimu pinigus nn #5 ir »ugs/czi*u ir
‘ moku už Juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsig tu-lmet. ka.l galina teip 

lygei gerju ir pigei ut iklte inter. su* pas 
sawo žinogū. Ateikit ir per*i)udykit.

Uždėjau nauja b >nka ant užkuvojlino gali sudėt 
piuigus no (5 ir daugiau pinigu, už Ku

riuo* moku procentu.
SZIFKORTES

MAS DHZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikavoja visuose suduose, 

savo dalikus teisinga ii
gerai.

Rūdijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

heja provu.
Ofisas: 23 Metrojiolitan block.

163 Randolph St.
Givouimas 1256 N. Halsted St.

Te)f. N. 4923

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATl'S1REET 

atidarė naujei
Krautuvia Augliu.

Atveža anglius kožtiam in na
mus ir parduoda pigiau kaip visi 
eiti angliniai expresmanai. Tes- 
[)ogi užsiimaexpresysta perkrau- 
tymu ir perwažiojimu visokiu 
daiktu. Rody j nuo visiems geriau 
eitie pas savo žmogų Ijetinvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24-3)

Pu ilgiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

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

Wtoka» yra czysta, gerymai visokį pirmos kla- 
•ns, o žm-mes isz du. z los pm-u-lis/ki. Rodvjame 
visiem* lietuviams, turintiems valandrla taiko 
atsilankytie pa< savo brolus lietuvius, o bu-ltia 
kogr».žiau*ei priimti. Tei|>otfi ir naujai pribunan 
tiems tn Shenaiitloah velyjame nusidu -tie kaipo 
in geriausia ir in tikra )ietuwiszka užeiga

Ben, Hatowski
ZIEGARMISTRAS 

—r parduoda — 
DEIMANTUS, 

Z1EGORELUS, 
’ ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Judd nliczius,

CHICAGO, ILL.^
T*j*o visokiu* ziegorelu*, ziegoriu* irtitoktu* 

aukryniu* dajktus. zaiatiima* ir sidahrinima*
wi* -kiu dajktu Inbaj pigej, aukszynius sydabrvnins ziego 
r'-Hu* itzaejcze kajp nauju*. Isz plauku lencugllua daro ant 
orderio.

Ziegorelaezj«tynnas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 pralos nog 13 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” zipgorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

t

! an» iieriausiju tintu t«x Chicago per N«*wYor-
1 ka in Berliua ir isz Berlino m Ubicaga.
Isziuntimas pinigu in sena kraju.

LIETUAVISZKASSALUNAS-::
KASPAR BARTKOtVIAK,

Konstabelis Pavietairas.
IR NOTARY I’UBLIC.

ižrprovoj* geriMunei w|>tokl*<> provit* wmnoM 
kuiIuom*. Klunioczy ja kidb<>i>e: knkiizkojv, wo- 
ki-z-oj*- ir Miigcl-kh-. Tt*itM»gi kalėk tavoje pini
gu* už wii«*kia* »kola<. Gyvena po nr.
3200 Muspruttst., kerte 32 st.

MftX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — •

K0BRE.& HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

uw
Rublis... 
Guldenas 
Marka...

i . Juliau Pidtrowski,
8121 Laurel ul., ant Bridgeporto

53
39$
24f

Juozupo Dzialtwos,
3253 Laure! uL ir kampas 33 ul.

Užlajkau šviežia Bsvarska Aln, seneu«es g«- 
reuses Arielka*, l.ikierius ir kveprnezius 

Cigarus.—Kasdien šviežas užkandis.
A te J k Broli pamalitie 
Ir to wisv pabanditie

J. DZIALTAVA, 3253 Laurel uL

wJTcaVEA i S, i UE MARKs^f 
'V COPYRIGHTS.^J* ;

CAN I.OBTAIN A PATENT ( Forą prompt anurer and ąn bonest opin’on, wr!to to 
M l'NN Ar CO.. wbo nare bnd nearlyflfly ye-rj’ 
•xperience tn the patęnt basines*. Communlca. 
tlons m riet t y confld<-nt tai. A linndbook of In
formation concemuia Pn tentą and bov to ob. 
tai n them sent free. Also a catalogue of mecbau- 
ical and scientifle l>ooks sent free.

Patent, taken throngh Alunn įt Co. recelre 
■pečiai notioeinthe ScimtiHc Amrricnn, and 
tnus are brougbt widely beforetbe public witb- 
out -cost to the iaventor. Thls ep'cndid paper,

wor!d. *3 * year. Snniple cotdee sent free.
Buildlng RdltMMLjBonthir. r’20» yeer. Single 

eoniea. 25 centu. Frery number contams benu. 
tifei plėtė*, in color*, and nbotographa of nev 
bouee*. witb pieną, enebhne bullden to *how tb« 
Utest deeim* and »ecur»* i-ontraeta. Addrena

MUNN k CU_ NKW YouK. 3B1 Bkoauway-

GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Aukuru ave.kerte 33czios ul.
Arti Lietu viszkos bažuvežios.

—o-—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokiu žabo v u.

Ir kurie atkeliauna 'isz kito 
miesto, gali visa ri>da gautie ir 
spakaihiui pern;tkwotie.

L. AŽUKAS.

IR

ilŽDiiisionSt,

Ęew York

N. Y.
VVyrai! duodu,jums žinia, kad mts parduodam Szifkortes ant wi 

su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo^ 
, usu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kontoroje galite su«iszne- 
tėti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi I adyki te, kad mes 
mu 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 

tikietus ant wisu gelež nkeliu Amerikoje ir Europoje.
KAKTOS Al MUSU EUROPOJE YRA TOKI:

31 Admiralitat strause, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam, 
46 Ileerdenthor»teinweg, Bremen.
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