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Isz Amerikos.

Aūitės of advertising
2 incbes, 1 oolvmn, year...........|12.0» ►
, „ . „ half year............. 7.06 >
„ w .♦ s mentha........4.00 I
„ „ „ 1 month..........Ji .00 >

„ one insertment. .1 00 ► 
. inebes. 2eoluiuns.one year........... " ‘
.. .. .. ~ half year.........
... „ ~ .. 3 months....

.. .. » 1 month.....
,. .. . one insertment

3jnches. 2 oolumns. one year......... .
- halfyear.......

...i..................... 3 months....
./.................... 1 > month..,.;

.. .. one insertment.
1_,________ ___________

h»lf cash, balance afterfi months.
tban^ 1 year mušt be paid inadvance

J20.00 I 
.12 00 > 
...7,00 I 
.. 4 00 > 
. 2.00 I 
.130.00 ’ 
116.00 1 
...» 00 ' 
..5 00 • 

.. ---- ----------- .........3 00 >
Psym^uts for one year advertisement, ■ 
»lf ^ash, balance afterfi montbs. . 
Paymments for all H<iv»rtist-ments less ’ k »-> 1 i-zaav rrmcf iri irt
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Isz Užmarės
Dabartine maskoliszka , 

palitika.
SU naujum caru persimame , 

nors palitika ant ' ;liberaliszko&, 
ule tai yra ne daugiau kaip “švie
ži blynai isz senu miltu”. Pats 
* aras yra geros mislies, bet aplink 
Mtwias turi jis dauk drakonu, ku
rie prie jo neprileidžia ir jam ne
duoda artytis prie žmonių. Jaunai 
da ir silpno karaktoriaus, nepa- 
sieke toli Nikalojaus I paga. 
?avo energija. — Užengus jam 
ant ! visogalingo sosto, studen ' 
tai surasze in jy peticija mels-i

• ti i • Hlamu perinamu moksle, neatbųti-i 
:iai reikalingu dėl pakėlimo spe- 1 
«ijaliiszkos ir abelnos apszvietos. į1 
Norj&jo ta paeticija paduoti tiesiog "

I

iro rankas, ale kur cze, — su- 
wuude szuniukai rando, ir kas isz 
lo pasidarė. Uždare ant nekuriu 
■aikb Maskvos Universitetą, stu- 
ientus kitus iszvaike isz moks- 
lainęs, kiti papuolė po liuosu a- 
resztu; ir ant to pasibaigė mus 
geriausias darbas.

Wašarinus menesi ketina susta- 
tytię kita peticija, vėl surink tie 
po i’isus miestus studentu para- 
szus, — tik ar pasiseks ka nors 
datirtie pirma hiiko, tiek tik ape 
tu užsimanima jaunu žmonių ga- 
■irn t pasakytie. jogei ne vieni’ 
isz ju, pirm negu ka datirs, gaus 
paviiostytie ir pasisotytie i n va
lia- kvapo kazamatu maskolisz- 
k u.

visokiu knygeliu; tikimės kad 
toliau leis daugiau”.

Jeigu tai invyktu, tada Lie
tuva galėtu prisikeltie nekai 
I*> isz numirusiu ir pastotie ant 
sawo locnu kojų, o teipgi ir dau 
gyl>e naujalenkiu apsikrikszty- 
tu ant lietuviu.

Inz Lietuwos.
Danesza, kad nekoki pipkiuy- 

kai važevo in Lazdijus pirktie 
mozeri(F~imt pipkiu. Atvaževin 

j iu miestą Lazdijų sustojo pas 
Leibu arklius pasiszertie ir teip 
sau sznekasi: “Alę szendien, 

1 szvoger, pilnevosim oszkas, kad 
Szieno nesuėstu”. — Galbūt pil- 
1 nevosime po viena” atsako ant- 
rasis. — Na, tai pilnevok tu da 
bar, o asz paskui” tarė pirmuti
nis.— Liko vienas pilnevotie, 

i o antrasis i nėjo in karezema.
In ta tarpa atvažiuoja du žy

dai, vagys, su ketvertu arkliu 
ir teippat sustojo pas Leibu, ir 
inejo i n karezema, iszsigertie. 
— Tuom tarpu ateina ožys prie

Isz Denver, Col.
Isz Denver, Col. danesza, kad 

lenai oras yra labai gražus ir ne- 
szaltas, tik bedavoja. kad dar
bu yra per maža. Mainos ir Smel- 
ternes sustojo. Jeigu kada preke 
sidabro pakiltu, tai darbai Colo- 
radoj vėla pagerėtu.Buvo czionai 
ir lietuviu keletas suvaževia, 
bet darbo neradia vėla iszvaži- 
nejo. ? K. B.

Teipogi daneszu, kad Baltimo- 
reje iki pradžiai menasio Wase- 
rio buvo labai gražus oras, 7 
diena szio menasio pradėjo snig- 
tie, atsivertė sziaurinis vejas ir 
isztiko pusnis baisiausia, niekas 
negalėjo ulyczia pereitie, visi 
styytkariai sustojo. Antrytojaus 
pakilo da baisesnis szturmas, 
vejas lupo žmonėms skrybelias 
no gaivu, užnesze akis sniegu, ka 
nieks neinate kur eitie; 
paezios priežasties tapo 
mergina suvažinėta ant 
sti. Nuveže ja in miesto 
buty.

Po visa miestą pastojo
branginybe, nes negalėjo 
trukiai nei furmeriai nieko in 
miestą davežtie.

isz tos 
viena 

Eutaw 
ligon-

didele
nei

PaOjub Springfielde, 111.
Sziaurine dalis miesto Spring 

fieldo baigia in žemia ingriu- 
tie. Po apaezia to miesto yri 
mainos anglių, kuriu paramai nu
griuvo ir žeme dabar tose vieto-
se inkrito artyn miesto pradeda sustoja dirbia isz priežasties di- 
ingriutie.Jau nekuriu namu sienos džio szalczio, o kurie ir dirba, 
sutruko. Žmones labai bijosi i- tai teipgi tik pusią laiko, 
dant visas miestas neinkristu po 
žeme.

Lenku Deputacija.
Isz VVarszavo danesza, kad te- 

uykszte lenku deputacija, kuri 
huwk> ant pagrabo caro Aleksan
dro-UI Petersburge —rengiasi 
wel i važiuotie prie naujojo caro 
ir melstie jo ape nekurtuos pa
lengvinimus dėl Lenkijos, 
kaipo tai: Idant Rusijos valdžia 
nckankytu teip baisiai katalikisz- 

(kunigijos, idant tautiszkose 
uiokslainese taptų Suvestas len- 
kiszkas liežiuvis, o po draug šu
luose, ra'Ztinycziese ir t. t. ir 
laift cenzuthi nesunkytu teip bai-

in karezema, atsisėdo po langu 
ir pilnevoja. Pamate, kad tas 
ožys vėl gryžta prie szieno. Ta
da isztare: — “Na, szita vagy 
ilgabarzdy suri&ziu ir nuvežsziu 
in kanceliarija”. Wiens isz tu 
vagiu žydu pamislyjo, kad tie 

“žmones pažino, jogei jis yra va
gim ir jy ketina suriszia- vežtie 
in kancelerija, suriko: “Žmogu
li! ne asz vogiau, taiSzmuila!”

Pipkinykai suprato, kad tie du 
žydai yra vagiais ir važiuoja 
vogtais arkliais; tuojaus padare 
riksmą jr žydus suėmė i n savo 
rankas. |<ada ant riksmo subėgo 
daugybe, žmonių, o pamate su
gautus vagius, raeme juos isz tu 
pipkinyku ranku ir pradėjo 
jiems kuily szveistie; Sukapojo 
jiems visa skūra, nupjaustė au 
sis ir pirsztus nukapojo ir palici- 
ja žmonių už tai ne arcszia vo-*- 
jo.*) Žydai in dvi dienas pasimi
rė. Pipkinykai gavo po 3rub. 50 

. kop. kožnas.

Balti m oreje penki fabrikai 
kompanijos “Henry Machine 
M’fg Co.” menesyje Lapkriczio, 
1894 m. numažino mokesty ant 
10 proc., o szymet, 26 Sausio 
pradėjo dirbtie jau tik po 3 die
nas ant nedėlios ir nežinia kad

Isz Ashley, Pa.
Atsirado pas mus koki du “bu 

mai” .Jurgis ir Motiejus, lietu, 
viai, ir apgaudinėja gerus žmo
nis, kaipo tai: grosernykus, sa- dirbs geriau, 
liunykus ir kitus. Bet jau galbūt; Tai tokios naujienos, 
jie musu miestelyje neilgai szils, i Baltimokiszkis
nes jau nieko isz jokio sztoio 
gaut negali niekas ju ant “boar-
do” nepriima, tai valkiojasi 'Nakty"isz 6tos ant ?tos Wnse»
bar lyg jaueziai patvoriais. W.

Isz Mt-l'ai'inel; Pa.

rio, ape 12 adyna, musy mieste- 
_ ...... lyje iszsiplete baisi ugnis. Užside-
InZ W ilki n Bar re Pa. sztoras adynyko (dziegorny- 

Anglekasyklose Lehigh \ alley ^o), no jo' ugnis dusigavo prie 
Sprosborov ir Block Mountain czeveriku sztoro, o no to užside

gė “Candžiu” ^žioras ir visi trys 
'gnis bu

vo didele ir daug bledos pridir

austraikavo visi draiveriai isz
priežasties tokios. Jie dirba po uraani |aike sužibėjo. U

' I ’> • • • • • • •iripogi gauname žinias ir hz 
Lietuvos i>z pavieto Marijanųio-

Suvolku gubernios, kad be-:
• • • • 1 Ituvjiai apturėjo no paties caro 

pasiaukima. idant iszrinktu po j 
viena lietuvy isz kiekvieno wal< I 
.ziabs ir pasiustu, kaipo hetu- 
vi^ka deputacija, ^Į^as naujajy 
varai ant pasikalbėjimo.

lietuviai szeme dalyke gali j , i. i - ,rab ti daug pasinaudot ie ir vertėtu 
jienjs pasirupytie, idant iszrinktu 
drąsius ir apszviestus vyrus, j 
<uriė naujam carui galėtu aiszkiai I

Ka.-link turgaus Marijampolė
je Suvi4kuj*ed. leipgi danesza, 
kad pūdas kviecziu 55 kop.; 
pūdas rugiu 45 kop.; pūdas avi
žų 40 kop. pūdas žirniu 45 kop. 
Isz priežasties pigaus turgaus la-

mokestys in randa' visos yra 
asztunta. dalia dide-nVs, negu 
1890 m,

deszimt adynu ant ' dienos, o 
jiems moka tik tiek, kiek kitiems 
ant krekeriu už 7 adyaas.Jie reika
lauja raokesties už 10 adynu. O 
kiti krekeriai kaip dirbo teip ir 
dirba.

Ant—Krekerio Dores (ar shaf- 
te R.) apdege 3 velsziai, viens 
ne per labai, o kiti du jau nei 
nepaszneka ir c ai būt mirs.

Anglekasyklose Mores mirti
nai sužeidė du vyrus: lietuvy 
ir anglyka, krisdamas anglis isz 
vvirszaus. sako kad . nei vienas 
isz ju neiszgis, Tenyksztis.

Inz Baltimores.
Diena 2 \Vaserio, su balos va

kare susirinko daugelis vyru i n 
saliumi ant Camden str.ir visi gra- 1 . .žiai bowyj<><i. Kada jau prisiartino 
I2ta adyna nakties, saliunykas 
siuntė juos eitie namo, nes jau 
l»u\\o laikas saliuna uždarytie. 
Beneik visi iszvniksztinejo, tik- 

:o VV. Ž. jau gerai insi- 
Saliunykas norėjo ir jy 
, bet szis nesidavė ir

kos bažnycziosK isz kurio turėjo
me gryno pelno $116. 02 Rengė
me balių ant to,idant isz surinktu 
pinigu sutaisytie stacijas in baž- 
nyczia. Wienok isz tiek pinigu 
stacijų da negalima supirktie, 
kurios, pagal musu nuomonia, 
kasztuos in.$400. Užtai paluke- 
ja toliau surengsime antra balių 
arba piknyka, isz kurio tikime 
jogei musu kasa pasididys, nes 
kiekvienas isz musu broliu su igyste S. Daukanto rūpinasi, yra \ 
atvira szirdžia bažnyczia szelps. iapsz v i eta. —Jos mieriu yra • 
Pinigai, surinkti isz szio baliaus, rupytis ape praplatinima moks- 
yra sudėti pas musu gerai žino 
ma žmogų, p. M. Kupczynska.

- Teipogi daneszame ir ape tai, 
kad 7 diena Waserio lietuviai 
musu miesto grajyjo teatra. Teat
ras nusidavė labai puikiai. Žmo
nių buvo pilnutėlė sale, ape in 
500 ir visi dideliai džiaugiasi, 
kad jau lietuviai tiek gali pada- 
rytie dėl pakėlimo savo vardo.

Už ta puiku surengimą teatro, 
p. J. Žemaicziui visi Shenan- 
doah’o lietuviai, per laikraszty 
“Lietuva”, Siunczia szird i ilgiau
sia aeziu. ’ Suenadorietis.

žmoguj galėtu didesnia nauda 
atnesztie, negu tie penki dolie- 
riai ant nedėlios,— ape tokius da
lykus, kurie nesibaigia draugia 
su gyvasezia sąnario, kurie nepa
sibaigia draugia su jo pagrabu, 
bet lieka ant amžinos atminties 
ir naudos kitiems jo draugams, jo 
vaikams, anūkams ir visai Lie
tuvos ateinaneziai giminiai.

Tuom siekiu, ape kury Drau-

Isz VVanamie Pa.
Guodotinas Redaktoriau!

Meldžiame patalpytie ir ape 
musu miestelio lietuwius nęrs ke
lis žodžius:

Musu miestelyje yra grynai

lo tarp musu wargingu lietuwiu, 
jos mieriu yra rupytis pra- 
platytie knygas ir visokius rasz- 
tus terp lietuviu, jos mieriu 
yra rupytis, idant kiekwienas lie- 
tuwys pramoktu skaitytie ir ra- 
szytie ir galėtu žengtie pirmyn 
draugia su kitoms tautoms, o ne- 
siliktie užpakalyje visu atstum
ta, kaip kad szendien lietuviai 
stowi. Ji jau turi uždėjus szioky 
toky, nors maža knygynėly, isz 
kurio kiekwienas lietuwys gali 
gautie sau ant pasiskaitymo vi
sokias lietuviszkas knygas ir laik- 
raszczius, o jeigu jos spėkos au
drutes, kasmet rupysis padidytie 
knygyną ir rupysis, idant kiek- 
wienas lietuvys, kuris tik in ja 
atsiszauks, gautu sziokia tokia 
pradžia mokslo ir apsiszvietimo; 
gal ant galo ingys tiek sylos, kad

angliszkos kalbos ir t.t. Užtai
gi, Broliai mieli, wisi supranta
me, jogei mokslas — apszviuta 
žmonių, • kuris pateks, ne tik 
mumis, bet ir musu waiku 
v ai kam s ir tiktai mokslas gab 
pakeltie varda lietuwystes ir pa- 
statytie musu tauta ant jos Jocnu 
kojų, «de)togi mes mokslą atkan
dame skvarbesniu dalyku negu 
$5 laike ligos, negu puikiau
sias ir iszkilmingiausios laidotu
ves žmonių, o juk ir S. Daukan
to Dr-te ne atsisako no palaido- 
mo sawo broliu, jeigu anas butu 
neturtingu, ne atsisako ir no 
szelpimo ligoniu, pagal sawo isz- 
galejima.

Deltogi broliai mieli riszkimes 
prie tos moksliszkos Draugys
tes, kuri tik wiena Chicagoje ran
dasi, griebkimes už mokslo, kai- 
po už szvieczenczios žvakes vi
dui tamsios nakties, kuri mums 
rodo kelia ir saugoja, 
inpultume in duobia; 
giau prigulės broliu in 
tia, . tuom draugyste
didesnius vaisius mumis atnesz- 
tie. Užtai broliai pribukite ant 
kiekvieno pagarsyto mitingo

“D. L. K. Gedemino,” kuri pri
gulėję prie “Susiv. L. K. A.” 
jau no 1891 m. ir darbawosi kiek 
inmanydama dėl gero lietuwiu, 
vienok dideles naudos negalėjo 
atriesztie. Draugystėje rasdavosi 
tankiai nesutikimai, nes wieni no
rėdavo priguletie prie “Susiw”, 
n kiti nenorėdavo ir t.t. Taigi 
matydama draugyste toky nesuti
kima, susitarė ir 28 spaliu ’94m. 
uždėjo suvisai atskyria kuops, 
kuri pradėjo gerai augtie ir jau 
szendien skaitome in 50 sąnariu. 
Jau dabar ir tie pradeda raszytis 
prie “Susiw Kuopos”, kurie pir
miau buwo labai prieszingi, o tu
rime vilty, kad toliau ir visi lie
tuviai susipras ir prisiraszys prie 
musu kuopos, jeigu tiktai drau- 
gy^cziu prezidentai nekiek noriau 
dirb? aųi to mierįo.

Musu Kuojia neszioja vardu D* 
L. K. Keist uezio. Sąnarys.

Mt-Carmel visi'*ztornykai me 
ta szalin knygutias, ant kuriu 
pirmiau duodavo savo kostu- 
meriams visokius pirkinius ant 
bargo. Dabar nei vienas kostu- 
meris negaus ant bargo nieko nei 
už centą, o tik viską turės pirkt 
už pinigus (už caah). Bet tas 
dėl pirkiku yra da geriau, nes 
pirkdami viską už “cash” gauna 
daug pigiau, nei kaip pirmai im
dami ant knygeliu. Už “cash” 
sztornvkai parduoda viską labai 
pigiai, beveik už pusią prekes.

VVyrai ar žinot pas ka Mt-Car
mel yra geriausia," alus? Pas A. 
Gelažių.- \Visi pas savo....

Unija Darmnyku Mt-Carmel 
labai sperei auga.

Szymet ant nauju saliunu Mt- 
Carmel labai mažai kas gavo 
“laisnias”. Isz lietuviu vos tik 
vienas p. W. .Juknelis.

Nekurie žmoneles net apsiver
kė kaip isz Mt-Carmei iszvaže- 
vo vyriausias apasztalas (?R»)

Pas mus szaltis, kaip tik no 
Kalėdų, laikosi drueziai. Isz tos 
priežasties nekurie fabrikai suvis 
dirbt negali. Žmones szneka, kad 
da Amerikoje tokio szalczio ne
buvo.

idant 'ne
ko dau- 
draugys- 
instengs

ISZ DRAUGYSTES
Si mano Daukanto.

—o--
Chicagoje turime 7 lietuvisz- 

kas draugystias vyru ir dvidrau-iNzGi'iNzkabudžio.
Lapkriczio 23 diena, ’94 m 

parapijoje.Griszkabudžio, paviete |>asj|įL 
Naumiesczio, red Suvolku pa>i naukias. ; 
mirė guodotinas kn.Baltramiejus jSZWarvtie. 
Bataitis labai jaunose dienoje. p|-a(jejo visokiais žodžiais ant sa- 
Buvo gimtas 1866 m., tokiu budu |jllllVk(> plustie ir m krūtis jam 
turėjo da tiktai 28-tus melu> >a- |<a|)\ iis. Tada saliunykas paėmė 
vo amžiaus. Gimtine jo yra kai- jy u£ Žalnieriaus, i>zwede per du-, 

ris irstome, o še*, ie buvo gerai 
inszalus, tokiu budti szis griūda
mas, bjauriai sau veidą susižei
dė. Užsikelias užlipo ant vir- 
szaus ir pradėjo musztie sawo pa- 

lezia, vaikus ir indus. Kada jau 
(tenai visus suvirkdino, tada pa
ėmė kirvy ir ėjo žemyn saliuny- 
ko užmusztie. Atėjus prie stikli
niu duriu, kaip kirto in jais, kir
vis inkrito i n vidury saliuno, o 
jis in duriu stiklus susireže sau 

Į visas rankas. Negana to, da ir 
pats saliunykas nugriebiąs jy, už 
sumuszima duriu, teip-gi gerai 
apkūlė, ka girdėt, per nedelia 
laiko in darba eit negales.

dėjimą, o kada caras viską tikrai 
suprastu, kas Lietuvoj dedasi, 
kaip ja jo „czinovnykai’ sunkina 
ir naikina, be abejones Lietuvoje 1 me Liepalotų, parapijos 
stotųsi didele permaina ir pa (pawįeto Naumieszczio red. Su- į 
lengvinimas, atgautu ir jie savo ' W()|ku. Priežastis smerties yra 
literatūra ir nors pavirszutiniai ,

. taptų iszriszti isz paneziu geleži-! Sz. at. kn. Baltr. B. pirmuti-1 
nių, kuriais jau kelios deszimtys i njg pracĮejo iszmetytie szalin len- j 
metu Lietuva yra suriszta. į kiszkus žodžius isz lietuviszku .

giesmių, ant paveizdos suplikaci
joje “Sz Dieve, Sz. maenus
— in vieta “maenus” jisai in- 
vede ,,t vyrias,,’ darodydams, 
jogei maenum gali būtie tiktai: 
,-vogunai, degtine, alus ir t t, i 
ir per tai Dievą vadytie mae
num nepritinka; geriau tvyrtu.

kietuuiai po maskolium at 
gau^ent sawo spauda.

’Prusu lietuviai džiaugias saky- 
. darni:

“Maskoliai ketina jau daleistie 
; lietuviams ju spauda (drukavo- 

tieį knygas ir laikraszczius Di- 
dejei Lietuvoj, po valdže mas
koliaus) iksziolei cenzūra Rosi-

Anglekasyklo* Mt-Carmelio 
vis dirba tik po tris dienas ant 
nedėlios ir po '? ant dienos. Mo 
kestis numuszta ant llpr. Kele
tas yra. ka dirba kasdien. ?

Mt-Cakmeletis»

*> Ape teisingumą paduotos žinios nelabai no
risi tiketie.

Isz Slienaiidoah, Pa.
Guodotinas Redaktoriau!

Meldžiame patalpytie in “Lie
tuva” sziais žinutias isz musu 
miesto.

Diena 21 Sausio ’95 m. jaunu- 
mene musu miesto turėjo balių 
ant naudos papuuazinio lietuvisz-

gystias moterių, ka kiekvienam Dr-tes S. Daukanto ir nesibijokit 
lietuviui norineziam priguletie į prisirašzytie, kurios mokestis 
prie draugystes yra labai len- yra labai mažos. Pirmiau neku- 
gva, nes jisai turi isz ko sau pa- rie broliai bijojo priguletie prie 
sirinktie, — jeigu viena jam ne-1 szios draugystes, kad in ja buvo 
patinka, tai kita, o ne kita, tai! insiskverbUsiu keletas prieszgy- 
treczia ir t.t. isz 7 draugyszcziu nu katalikystes, liet szendie ga- 
visada srali atrostie viena sau • lite drąsiai priguletie, nes drau- 
patinkauezia draugystia ir prie gyste atitolino isz tarpo s savęs 
joa priguletie. Wienok :»r mes visu prieszinykus katalikystes ir 
imsime viena, ar kita, ar treczia, neliko joje nei vieno tokio, da
viau tu draugyszcziu, iszskiriaut i 
viena “Simaiio Daukanto, — y- j 
ra jjiierys vienas ir tas pats. I 
Mieriu musu lietu viszku draugys 1 
ežiu v ra liktai tas: idant. sąnarys 

. . "ir!apsirgtas gautu $.> ant ncoelio*, , 
o kaip numirs, • 
žiai palaidotu.
“bimono Daukanto” turi su 
kita miery. Ji iiesirupin.a

i dau;
. si 
Į giau 
, naši

idant taptų gra-j 
Bet Draugyste^ 

w i s
1 iek

i i-i 1ape pagrabus, kurie naige- ; 
su viena dienu, o po jrfis dau- j 

nieko nelieka, — bet rupi- 
ape tokius dalykus, kurie j

bar draugystiai niekas nestoja 
skersai kelia ir visokį jo< užma
nymai galės būtie iszpildyti be 
jokiu perszkadu.

Tikimės, kad visi geri lietu
viai supras vertia mokslo ir pra
dės visoms pajiegoms szvlpt’ie 
DraugystiaSimano Daukanto, ku
ri yra užsidėjus su mieriu dirbi ie 
dėl gero savo broliu ir visos lie
tu viszkos tautos.
Wyriausybe Dr-tesS. Daukaub*.

UŽSIK A SZ Y K IT „ L1 ETŲ W A



T —----------------
The Lithuanian Weekly 

“Lietuva” 
Published every Saturday.

Executes *11 kind of Job PrinUng and trane- 
attng in *11 modern languagea.

Subscription $2.00 per year.

III Communications mušt be addressed 
“Lietuva” Publishing Co., 

•54 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Laikrasztis 

"LIETUVA” 
Tszeina "kas Subata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........$2.00
In Užmare.........................$3.00

Užveizdetojas A.OLSZEWSKIS.
RankTaszcziai (korespondencijos) ir laiszkai tu

ri būti adresa woti ant szio adreso:

„Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti aiunsti per Moįrrr Order arba 

Rxgibtrawotoji Gbomatoj ant ranku

A. OLSZEVVSKIO,
954 33rd St., Chicago, III.

Isz Chicagos

Prabaszczius iszvaževo utarny
ke, o petnyczioja anksty, pusiau 
septinta adyna rytmeczio, susida
rius armija isz 200 — bobų apsi- 
szarvojusiu su geležimis rankose 
ir kiekviena turėjo po pylna 
sauja trintu pipiru, terp moterių 
radosi ir vyru,užpuolė ant klebo
nijos ir ant bažnyczios. In bažny
czia insilauže be jokios periszka- 
dos, o in klebonija duris akmeni
mis iszmusze.

Kaip tik insilauže in klebonija 
tuojaus suriko:

— Duokit kunigą kart!
Ant laimes klebonijoje radosi 

du palicmonai, kurie stojo kuni
gą gintie-.

Tuojaus viena boba kliustelejo 
palicmonui in akis sauja trintu 
pipiru — ir tasai apjako ant vie
tos. Bet toje pat valandoje kirto 
kumsczia bobai in snuky ir prirė
mė ja prie duriu.

Kitam palicmonui kas toks isz 
užpakalio kirto su plaktuku in 
pakauszy,szis krito ant žemes be- 
jausmo, o isz opos kraujas upeliu 
liejosi. Tada visa armija bobų ir 
vyru, apsiginklavusiu su plytga
liais, lazdomis ir “paipomis” puo: 
lesi ant pirmutinio palicmono, ka 
szis vos suspėjo atkisztie revol
very ir tik tokiu budu užpuoli
kai nedryso artin lystie.

Davė telefoną in stacija palici- 
jos, kurios kapitonas surinkias 
visa palicija, kokia tik po rankai 
turėjo, atbėgo ant pagelbos.

Pribuvus palicija, iszvydo tik
ra kyniszkai - japoniszka karia, 
ka baisu ir prisiartytie. Szau- 

ke per telefoną isz kitos stacijos 
visa palicija tame in pagelba.

Pakol petroliszki vežimai pri
buvo, armija bobų wela mėtėsi 
ant palicijos užpyldamos jiems akis 
pipirais ir lupdamos kaily su gele
žinėmis paipomis palicmonams, ku
ry tik nugriebdamos.

Paczeme įnirtime atvažiuoja 
su rogutems ir kn. .L Barzynskis, 
ape tai nieko nežinodamas, ka cze 
kruvina kova eina. Tada palicija 
iszvede kn. Gieburovsky, ir už
dėjus ant rogelių kn. Barzynskio, 
liepe smukt abiems szalin.

Kada kunigai abudu važevo, 
visa armija inaisztinyku szoko 
juos vytis. Palicija bijodama, i- 
dant maisztinykai pasigaviu ku
nigus neužmusztu, pasileido pas
kui juos su dviems patroliszkais 
vežimais. Wienok rogutėse ar
klys buvo smagus, kunigai spė
jo isztruktie, o palicija maiszti
nykus iszvaike in visas szalis no 
ulycziu.

Laike muszynes palicija aresz- 
tavojo tris asabas, bet dabar yra 
iszleistos po kaucija. Teipogi 
toje kovoje tapo skaudžiai sužeis 
ti 4 palicmonai; vienas vaiki
nas 18tu metu ir viena boba, o 
mažiau sužeistu randasi geras 
skaiczius.

Kare traukėsi no 7tos iki 10 
adynai.

Detektivai jieszko tu, kurie 
buvo pradžia tos kovos.

Nagi broliai, argirdejotia kada 
tokius dalykus terp lietuviu? — 
Gal niekad. Nors ir arsziausi bu
tu lietuviai, jau tik, rodžias, to
kios gėdos nedarytu savo visai 
tautai, kaip szendien lenkai—ku-, 
rie už mus vadinasi apszviestes- 
niais. Pasakykit dabar, kas 
terp ju yra kaltesnių, ar kunigai, 
ar parapijonnai?

Teisybia pasakius.— abieju yra 
eilia. — Kunigai kalti, kad be 
mieros parapija skriaudžia, nes 
Chicagoje nėra nei vienos len- 
kiszkos bažnyczios, kad neturėtu 
po kelesdeszimtis tukstancziu do
leriu skolų, o gal ir tokiu ran

dasi, kad ir po szimtus tukstan
cziu turi; jau skolos nekarta isz- 
nesza tris syk tiek, kiek visa 
bažnyczia verta. Isz tos dalies 
yra baisi kalte kunigu. Bet isz 
antros puses kalti ir parapijonai 
už toky negražu pasielgimą. Jie 
galėjo iszsibodetie toky kunigą 

o ne tokiu 
kruvinu, 

kurs visai tautai geda daro. Ir

Kas girdetie terp lenku 
Chicagos.

Nors jau ir terp lietuviu ran
dasi visokio svieto: apszviestu 
ir tamsunu, dievotu ir atskalunu, 
bet da niekad terp ju nebuvo 
girdetie tokiu atsitikimu,koki terp 
Chicagos lenku dedasi. — Sztai 
kas atsitiko szioms dienoms vie
noje Chicago lenkiszkoje parapi
joje Sz. Jadvygos, ant sziaur— 
vakarines dalies miesto:

Wi$i lenku kunigai Chicagoje, 
(kaip lenkai- patys sako) ty- 
czia užtraukia skolas ant bažny
czios, idant potam parapija ne
galėtu jo iszvarytie, nes jeigu jy 
iszvarys, tai jokis kitas kunigas 
in ta parapija neis ir nenorės mo- 
ketie ano mįlžiniszkos skolos, ir 
tada, ar parapija jy kenczia,ar ne- 
kenczia, turi laikytie, nes jokio 
kito kunigo gaut negali.

Tas pats dėjosi ir lenkiszkoje 
parapijoje, Szventos Jadvygos, 
su kunigui Juozupu Barzynskiu.

Kada Barzynskis pradėjo ty- 
czia nereikalingas skolas ant ba- 
žnyczios užimtie, in ta tarpa pri
buvo už vikariusza kn. Antanas 
Kazlauskas. VVikarijuszas pate- 
myjas, kad- probaszczius su to
kioms skoloms parapija skriau
džia, pranesze ape tai, po sekre
tu, komitetui bažnyčios, ape ka 
dasižinojo ir visa parapija, o su
sitarus su kn. Kazlausku pradė
jo prieszytis probaszcziui: — ne- 
daleist jam užimt skolų daugiau, 
o užimtas isz visu pajiegu iszmo- 
ketie. Dasižinojas probaszczius 
Barz, ape tai, tuojaus kn. Kaz- 
lauska isz parapijos iszvijo, o in 
jo vieta paėmė kita vikarijusza, 
kn’. Gieburovski.

Parapija isz to neiszpasakytai 
intužo. Po iszvaževimui kn. 
Kazlausko pradėjo be paliovos 
parapijonai užpuldinetie ant sa
vo probaszcziaus ir suvisai jo in 
bažnyczia neleistie. Palicija kas
dien buvo reikalinga, idant gyn- 
tie no užpuldinėjimu. Netiktai 
ant probaszcziaus užpuldinėjo,bet 
ir ant vikarijuszo kn. Gieburov- 
skio. Sztai nedelioj, 3 d. VVaserio, 
kada tasai sake isz ambonos pa
mokslą, pas didiaisiais duris susi
taisius gauja jaunu vaikezu pradė
jo su kojoms tryptie ir rektie, 
idant pertraukti kunigui pamok
slą. Kunigas turėjo perstotie ir 
trauktis po ambonijos szalin ne- 
pabaigias pamokslo, o palicija 
maisztinykus isz vare lauk.

Probaszcz. B. matydamas, kad 
cze gero nebus, utarnyke, 4 VVa- 
serio atsitraukė ir pats isz tos pa- ; 
rapijos, bijodamas,idant parapijo- i 
nai kada užpuolia ant klebonijos i 
neužmusztu jo; nuvyko pas savo 
broly ant Noble st. pas kn. Win- szvelnesniu budu, 
centą B. Jo vietoje liko tiktai dyku, indijoniszku, 
vienas kn. Gieburovski?.

dabar isz tos paczios priežasties 
jiems l>ažnyczia uždare, ka neži
nia arba kada ja atidarys.

Tegul szis atsitikimas patar
nauja visiems lietuviams už pa
veikslą, o labjausei naujalen- 
kiams, kurie nėrėsi isz lietuvisz- 
ko kailio, o visoms pajiegoms 
veja lenkus, idant pavytie; vos 
jau lenkiszkai pora žodžiu pramo
ko, “sako: jau asz ne lietuvys, 
asz lietuviszkni užmirszau, kam 
man tu lietu viszku rasztu, knygų, 
tuszczeju, asz jau bemoka polska, 
na ir-dabar “pan”. O cze pasi
rodo, kad lenkai,teipgi, nevisada 
moka poniszkai apsieitie.

Pažiūrėkime szendien Chicago
je in lietuviszka parapija, yra 
da tik jaunutele parapija, o jau 
turi 12 savo locnu lotu, turi sa
vo locna biįžnyczia, ant kuriu 
nėra jokiu skolų ir nereikalauja 
szendien moketie jokiu procentu, 
ir da szymet g. kn. M. Kravezu- 
nas dapirko du lotus prie bažny- 
czios.

Tie patys lenkai sako: “mums 
tokio kunigo reikia, kaip tas lie
tu viszkas, o tada rastųsi ir terp 
musu tvarka.”Net daugumas len
ku vaikszczioja in lietuviszka 
bažnyczia ir czionai suolu* turi 
nusisamdia.

Jeigu nors syky lietuviai pra
dėtu pažytie savęs ir pamylėtu 
patys savęs, o nesivilktu in len- 
kiszka kaily, isztiesu pradėtu 
kasdien Lietuva augtie; tie pa
tys lenkai imtu kriKsztitis ant 
lietuviu, o per nekoky laika susi- 
lygytume mes su jais, arba gal 
pralenktume juos.

Studentai, kurie sutvėrė ta 
vakarėly, iszreiszkia savo žo
džiuose ir jausmuose szirdingiau- 
“acziu” visiems Svecziams už 
parėmimą ju • užmanimu ir gražu 
pasielgimą, o direktoriam, vakarė
lio už darbsztuma ir gera teisin
ga vedima tvarkos, kad ne reikė
jo patrotytie, nors už viską už
mokėjo brangei; o gi mergelėms, 
toms saldžioms -‘zirdelems, siun
čia szvelniausia padekavonia už 
atsilankima ir gražu paszokima, 
kad net svetimtauczei, tik isz 
trumpo pažiūrėjimo ant ju, pagy
re jais ir ta visa vakarėly. Asz 
ir pripažinstu isz savo puses 
vertingumą tiems lietuviams. Už 
tai garbe jiems, o papeikimas už- 
vidotojams! Lai gyvuoja Lietu
vei Canal-stryczio, lai gyvuoja 
terp ju teisybe, dora meile ir gra
žus paveikslas su pasivedimu 
ant kiekvieno žingsnio! Eikite 
broloi pirmyn dėl savo naudos, o 
dėl kitu paveikslo! Tegul visi 
mokinasi no jusu. • Ten būvis.

Mitingas 
Lietuviszko Demokratiszko 

Kliubo 7-tos VVardos.
Panedely, 18 d.VVaberio 7 ady

na vakare. Saleje D. Norbuto, po 
nr. 584 S.' Jefferson str. “Lietu- 
viszkas Demokratiszkas Kliubas 
7-tos Wardos,” laikys savo mi
tinga, ant kurio užpraszo visus 
lietuvius koskaitlingiausiai susi- 
rinktie D. Norbutąs prez.

ir

ape

palikda- 
kurie ne 
nei jokio 
žmogisz-

Pavveikslas.
Perskaitias laikrasztyje 

doriszka krutėjimą ir kylima Lie
tuviu a|)e musu Canal-stryty ir 
dažinojias isz apgarsinimu, jog 
bus kokis ten linksmas vakarėlis 
studentu, nuėjau nedėlios vakare 
ant to pasilinksminimo ir atra
dau tikrai szaunu vakarėly. Daili 
sale, trenksmi lietuviszka muzika 
ir visas susirinkimas iszrode tik
rai paveikslingas. Rodėsi, jog isz 
dangaus atėjo pasiuntinis ir isz- 
rinko visus geruosius, 
mas urvuose tik tuos, 
turi jokio doro jausmo, 
supratimo, kas tai yra
kūmas ir nesirūpina ape nieką 
daugiau, kaip tik ape savo gy- 
vuliszka gyvenimą ir dergima 
kitu. Žinoma visi ne galėjo atei
tie per sunkius laikus bedarbes. 
Ten nebuvo girtuokliu, nei palai
dūnu, nei mulkiu. Tūli Temitojai 
to susirinkimo teip buvo užga
nėdinti ir apymti meilia ir prisi- 
riszimu prie visu, kad be jokio 
veidmainigumo iszsitare szeis žo- 
džeis: “Kas galėjo myslitie, jog 
ape Canal atryti yra tokiu szauniu 
vyru, padoriu moterių ir 
gražiu, patogiu ir meiliu merge
liu. Ant kiekvieno linksmo vei
do galima buvo patemitie terp 
ju visu dorybių, broliszka santai
ka ir jausmu meiles, o teipgi pri- 
tankuma dėl studentu už parengi
mu to visuoineniszko pasigėrėji
mo.

Isz keliu paveikslu, kurie pas 
mus atsitiko galima matyt, jogei 
yra Lietuviu,'kurie turi protu ir 
supranta, kas yra geras ir kas 
blogas; prie gero pristoja, o blo
go ne apkenczia. Dėlto seikiu 
tik parodytie jiems, kur yra ge
rove ir nauda, o Lietuvei pasi
kels ir užyms pirma vieta Ame- 
rike lygei su kitomis apszviesto 
mis tautomis ir isznyks vargas ir 
apsileidimas isz tarpo ju. Todėl, 
brolei, nesibijokite gražiu pu- 
blicznu žabo w u ir susirinkimu a- 
kyse svetimtaueziu, o greit tap 
ite prakilnesnei*. Teipgi skaiti- 
kite daugiau biikraszezius ir wi- 
sokes moksliszkas ir istoriszkas 
knygelius, o ingy si te daugiau 
nauju supratimu.

Direktorei to linksmo vakarė
lio sakoma, jog jie buvo užmis- 
linia parengtie kalbėtojus ir kitas 
da zol>ovas, l>et nesuspėjo u- 
mame laike ir atidėjo ant kito :

Wietines žinios.

“Grand Opening“.
Ciprijonas Galevskis szioms 

dienoms atidarė nauja saliuna ir 
ant Subatos vakaro rengia balių 
atidarymo saliuno “GRAND O- 
PENING”. Grajys puiki muzika, 
bus daugel jaunimo ir bus geri 
szokiai. Prasidės 6 adyna subatos 
vakare ir trauksis iki nedėlios 
vakarui. Szirdingai užpraszo vi
sus lietuvius ir lietuvaitias atši
lau ky tie. '

su guodone C. Galevskis.

— Naujas namas paczto Chica
gos stos ant Lake Front.

— Republikoniszka konvencija 
bus utarnyke, 19 d. Waserio.

— Jonas Mieidažis tegul atei
na i n redakcija, • nes dėl jo yra 
gromata czionai.

— Szaltis Chicagoje ko tolyn/ 
to eina smarkyn ir nežine 'kada 
jam bus galas. Žmonis baisiai in- 
vargino.

— Didžemjem Chicagos paczt e 
persiszalde net 200 klerku no to 
baisaus szalczio. Guli visi ligon- 
butyje.

— Pragaiszo didelis, szerksz- 
nos szersties, p.idabnas in vilką, 
szuva L. Ažuko. Jaigu kas jy 
Hastu^ gaus gera nagrada.

— Jeigu, kas žino kur gyvena 
Juozas Radaviczius ir Wincen- 
tas Stankeviczius, tegul atsi- 
szaukia, nes dėl ju yra po viena 
gromata.

—- Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos, tegul eina pas 
A. Malkevicziu, 3234 Laurel st. 
o gausite geriausia ’ mėsa ir už 
pigiau kaip kitur (12—6).

— Suraszas sąnariu kliubo 6tos 
vardos tapo szioms dienoms 
iszsiustas -uit ranku sekretoriaus 
p. M. VVarankas. Tegul ir kiti 
kliubai ape tai nepamirszta.

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

— Ar nori iszgrajytie gera 
farma? Tai pirk tikieta už dolie- 
ry, o traukimas bus Užgavėnių 
nedelioje; gali tau laime patar- 
nautie ir gali už doliery iszgra- 
jytie 40 akru derlingo lauko, 
o kaip ne iszgrajysi, tąi tas do- 
lieris yra ant garbes Dievo, nes 
isz tu pinigu bus statyta baęny- 
czia “ Lietuvi szkose Kolionijo-

su silkėms po Bridgeporta ped- 
lewoja. Amerikoje nėra to 
kunigo, kurioJocis butu nepraszias 
pinigu ant savo mokslo ir mat 
sako, surinks tiek, kad užteksent 
ir ant organo “Auszros”. Žino- į 
noma ant tokios dydžio, kpip 
Shenandorio “Perkūno”, tai gali • 
irsuubagaut, ale toki lakraazcziai, 
tai tik teip ilgai užsilaiko, pakol 
kiti pinigus duoda, bet kaip tik 
sustoja davia, tai ju laikraszeziai 
ir apleidžia sparnus, lyg žąsukai 
laike meszlawcžio. Beje, Jocis'da 
ketina ir banka u^detie ant Brid- 
geporto.—Tai mat kas per protas r 
tokiu, jiem nulosi, kad da žmones 
yra toki kwali, kad kaip tik pa
matys ant kokios būdas parasite 
Banka, tai jau ir velka krep- 
sziais pinigus isz stock yardu. Ka 
jus žmoneles daugiau norite, 
jeigu tokiems Jociukams sa
pnuojasi ape tokius dalykus...,

Žinios visokios.

t

Daneszame visiems gentems 
ir pažystami< ms.kadl4diena VVa
serio 1895 m. persiskyrė’ su 
sziuom svietu musu mieliausias 
tėvas, Jurgis Liųtkeviczius, tu
rintis 64-lus. metus savo amžiaus. 
Sz. at. Jurgis L. paeina isz mies
telio Liudvinavo, - Kalvarijos 
pavieto, red. Suvolku. Mirda
mas paliko giliauseme nuliudime 
savo motery senuose metuose, 
tris sūnūs ir viena duktery, vi
sus gerai aprupytus, kurie užpra
szo visus gentias ir pažystamus 
atsidusetie prie Dievo už jo du- 
szia.
Jo, nubudus, Moteris ir Sūnūs.

GROMTNYCZIA.
P. Plymouth, Pa. Daina,S.

kuria Tamista, sakai, esi parūpi
mas ir meldi i n tai py tie i n “Lie
tuva”, — yra jau parų pyta da 
priesz Tani įstos užgimimą ir jau 
randasi keliose knygose atspaus
ta. Už tai nereikalinga yra talpy- 
tie, nes ja visi jau žino.

6-ta nr. “Garso A. L.” apturė
jome per vėlai ir per tai jame pa
ti! pias atsiszaukimas in Liet, ne- 
patilpo. Bu** paantrytns ateinan
čiame n r.
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—- Labai pigiai ant pardavi

mo geras biznis iszvažiojimo 
keresinas, gezelinos ir benzinos: 
200 su virszum geru kostimieriu. 
arklys, vežimas, visas užkinky- 
mas ir 200 su virszum blekiu, 
viskas už $50. Atsiszaukite 
valdytojy: (23—2) 

» Ant Buszkeviczius
• 910 32-nd st., Chicago III.

— K. E. Normontas, jaunas 
. Lietuvys^ szioms dienoms aptu

rėjo paszaukima no Circuit 
Court of Cook County ant Petty 
Juror (vieno isz 12 prisegusiu 
sudžiu). Pereita panedely turėjo 
stotie ant examino, vienok 
da negirdejome kaip examinas 
nusidavė. Jeigu gerai, tai turė
sime ir viena lietuvy sude “Pet
ty Jury'\ kas mus labai linksmi
na. i •

— Subatoje, 16 d. VVaserio, 7 
adyna vakare, saleje Kosandos, 
786 S. Ashland avė. kerte T7tos 
,,Lietuviszka* Republikniszkas 
Kliubas 9tos vardos” laikys savo 
mitinga, ant kurio už praszo 
visus tos vardos lietuvius ko
skaitlingiausei susirinktie.

A. Moscickis, sekr.
— Nedelioje, 17 M’aserio, baž

nytinėje saleje bus metinis mi
tingas “Gvardijos D. L. K. VVi- 
tauto”, ant kurio turi pributie 
wisi sanariai po kora. Bus rinki
mas naujos administracijos ir bus 
prisiųsti kariumeniszki drabužiai 
ant parodymo. Dėlto turi susi
rinktie visi koskaitlingiausei. 
Po miszparui bus muštras tos pa
czios gvardijos.

A. Žemaitis, sekr.
— Jocis ketina uždetie lietu

viszka laikraszty ir kaipo sąna
rys “Ąuszrps,” duosiąs jam var
dą “Žvaigžde” — kuri tai žvai
gžde busius organu minėtos 
“Auszros.” Dabar tiktai skubina 
pinigus ant to mierio ubagautie, 
sakydamas, buk 4 jam pinigai 
reikalingi aut mokslaines, in 
kuria, kaip duodasi girdetie, da 
jis nevaikszcziojo, nes kasdien

pas

Baltimoreje neužilgio iszeis 
dieninis laikrasztis po vardu 
“Dziennik Polski”.

t Belleville, III. anglekasyk- 
lose Kleaso užgriuvo keletą dar- * 
binyku. Po adynai sunkaus darbo 
atkasė ir jau atrado viena negy
vu, o kiti visi buvo sužeisti.

+ Danesza isz Armėnijos, kad 
szioms dienoms turkai vėla už
puolė ant armėnu apygardoje Har- 
zen, sudeginę ape 40 armenisz- 
ku kaimu ir iszplesze ju visus tur- . 
tus. Žmones iszbegiojo.

t Netiktai Amerikoje, liet ir 
Europoje vieszi dideli szalcziai. 
Danesza isz Lenkijos,kad in neku
riu os kaimus inprato vilkai atsi- 
lankytie ir gaudo netiktai parszus 
ir szunis, bet vienam kaime ir 
vaiku pora nunesze.

t Kare Kynu su Japonais jau 
buwo arti susigerinimo. Kynai 
buvo iszsiuntia savo pasiuntinius 
in Japonija darytie su Japonais 
sandara, bet nežine kas pasidarė, 
kad netrukus Kynai telegrafavo- 
jo, liepdami savo pasiuntiniams 
gryžt namo ir nedaryt jokios san
daros.

t Lovestoft szioms dienoms 
vilnys mariu iszmete ant kraszto 
kuna vieno pasažieriaus garlai
vio “Elbos”, Isz popierių atrastu 
jo keszeniuose, pažino, kad tai 
yra bankierius isz Buda Pesztos, 
žydas, kurs praleidias 300.000 
rensku auksiniu svetimu pinigu 
ir sugriebiąs likusius, dūme in A- 
merika, bet patikus nelaimei nu
skendo.

LlETUW18ZKAS TEATRAS-
Pittstono lietuviai rengia ant 25 

dienos VVaserio, tai yra panedelyj 
Užgavėnių atgrajytie teatra: 
“Kražių Pjovyne”. Teatras bus 
grajytas bažnytinėje saleje, ant 
Buttler st. Dėlto užpraszome 
visus lietuvius ir lietuvaitias, ne 
tik isz Pittstono, l>et ir isz visu 
aplinkiniu miesteliu, ko skaitlin- 
giausei susirinktie. Komitetas

BALIUS! BALIUS!
Panedely, 18 d. VVaserio lietu** 

viai Scrantono rengia parapijų 
Baliu ant naudos lietuviszko* 
bažnyczios. Balius prasidės 7j a- 
dyna vakare, ant paprastos sales, 
kur lietuviai visada savo balius 
laiko, grajys puikiausia lietu visz- 
ka muzika; tikietas tiktai 25c. 
Užpraszome visus lietuvius i 
lietuvuitias koskaitlingiausei su- 
sirinktie. '

V

J. Petrikis,parapijos seki.

pasimirė.
Sz. atminties ^Vincentas Gab- 

lovskis, lietuvys, žinomas vi
siems lietuviams kaipo senas biz
nierius Ne v Yorke, persiskyrė su 
sziuom svietui 15 Sausio, 1895m. 
Pasiliko si rūtoms penketas jo 
vaikucziu, jauniausias 3 metu, o 
vyriausias* 16. VV’isus gentias ir 
pažystamus užpraszo sukalbetie: 
“Amžina atsilsy”....

W. Martynaitis.



TRUMPA SENOWES

LIETUM ISTORIA
ju dažinotie, ka jis reiszkia. Bet 
ne vienas ne galėjo jam iszai- 
szkintie to sapno, tiktai pava
dintas krivu-krivaitis Lizdeika, 
teip jam jy išzaiszkino: “vilkas
geležiniuose szarvuose, kury tu,-ginklo. 
VVieszpatie, regejei, 
didi miestą, kury tu czionai pas
tatysi, o balsas jo teip baisus jog 
tartum, 100 vilku jame kaukia, 
reiszkia, kad, to miesto gyvento
jai savo darbsztumu, tvirtybia ir 
garbia pervirszys visus kitus ta
vo vvieszpatystes miestus”. Pati
ko Gediminui toksai sapno iszaisz- 
kinimas; tuojaus davė prisakyma 
murytie puikia ir tvyrta pily ant 
kalno, kur buvo, užnausztas tau
ras, o pakalnėj, kur stovėjo 
szventas Perkūno gojus, pastate 
kita pily, sziaukiama Kreivąją. 
Po trumpam laikui Gediminas su 
visais savo tarnais ir bajorais 
persikėle ant visados in nauja 
sostapily. Augsztosios pilies gru- 
vesiai riogso da ir szendien 
VVilniuj,kaipo paminklas garbin
go musu vieszpaties..

i Gėliem Inas mėgina platin
ti© Lietuwo.j katali- 

kiszka tikėjimą 
(1322—1323).

Kaip Lietuvoje pilys ir miestai 
dauginosi ir viskas gerinos, Kry
žeiviai rimtie negalėjo ir su už- 
vydejimu veizėjo ant musu tė
vynės. Jiems labai rūpėjo sutruk- 
dytie kylima Lietuvos ir nada- 
leistie jai tvirtyn eitie. Apskel
bė jie tada Kryžeiviszka karia 
priesz Lietuvius ir, pribuvus bū
riams kareiviu isz Europos krasz
tu, nutarė darytie kas met du 
kart, žiema ir vasiii’a, didelius 
užpuolimus ant Lietuvos. Wie- 
nas isz tokiu užpuolimu atsitiko 
tuojaus. Pilys Lietuvos parube- 
žiuose stovėjo liepsnose, kryžei
viai, insibrukia in giluma krasz- 
to, myne lauku, degino kaimus, 
žudė giventojus, kurie tik jiem<* 
pakliuvo, niekam ne dovanoda
mi.

Toks tėvynės naikinimas su
graudino Gedeminui szirdy. Kad 
ne butu svarbiausios priežasties 
tokiu užpuolimu, jis užsimanė 
apskelbtie svietui, jog jo žemej, 
katalikai laisvai gali platintie sa
vo tikėjimą.Dėlto jis iszsiunte pas 
popiež u pasiuntinius 
kuriame rasze: „Szv. 
ne dėlto kariaujame 
viais, idant naikintie 
niszka tikėjimą, liet idant apsi- 
gintie no ju skriaudimu ir netei 
sybiu. Sztai karalius Mindaugas, 
Kryžeiviu spaustas ir persekio
tas, turėjo iszsižadetie kriksz- 
czionystes, o musu pranokėjas, ka
ralius Witenis, kviete katalikus 
kunigus ir bažnyczia aniems sa
vo kraszte pastate, bet viskas 
nuėjo ant nieko: Kryžeiviai ku
nigu nedaleido, o bažnyczia su
degino”. Iszrokavias tame rasz- 
te didelia eilia nedorybių Kry
žeiviu, Gedeminas prasze popie
žiaus, idant neleistu keltie priesz 
Lietuvius Kryžeiviszaas karias, 
kaipo visiszkai ne reikalingas.

Tame placziame laike Gedemi
nas iszsiunte rasztus in Wokieti- 
ja pas brolystiasS. Dominiko ir 
8. Pranciszkaus, kviesdamas jais 
in Lietuva skelbtie Kristaus 
mokslą ir kriKsztytįe žmonis. 
Teippat iszleido atsiszaukimus in 

i turtingus VVokietijos miestus, 
i vardu, praszydamas, atsiustie visokiu 

didžia pily, amatnyku, žemdirbiu,, prekeju, 
kuri kaipo sargas, turėjo gintie kurie, apsigyvenia miestuose ar- 
Lietuva no baisiu Kryžeiviu. ba kaimuose, galėtu platintie jo 

vieszpatysteje amatnikystia, pre
kystia ir visokias pramonias, už 
ka prižadėjo jiems didžias liuosy- 
beo ir dovanas.

Kryžeiviai, dasižinoja ape tai, 
sukruto, nes buvo matoma, jog 
ju brolyste taps nebereikalinga, 
o kas da labjaus, niekad nein- 
gys Lietuvos. Pirmiausiai jie 
pereme nekurtuos Gedemino rasz 
tus, ir nupjovė no ju peczetis; 
per tai tie rasztai neturėjo ne 
jokio svarbumo. Paskiaus pasis
kubino iszsiustie pas popiežių pa
siuntinius su szvelnu liežuviu, 
idant iszteisintu juos no Gedemi- 
no apkaltinimu.

Tai padarytie jiems pasisekė ir 
jie po senovei tebedare užpuoli
mus ant Lietuvos. Tada Gedemi-

ties

VVo

virszu 
mistras 
vietos 

W okie- 
kraszta, 

parsi-

(Tasa).
Muszis su Kardjnykais 

Treide (1294m.)
Isz daugybes kariu su

kiecziais, garsinusia buvo ta, 
kurioj atsitiko didelis muszis 
Treides paupej ir kurioj isz vie
no su VVyteniu ėjo ir dalis VVo 
kiecziu, susipeszusiu tarp savias. 
Mat, Rygos miesezionys, spau
džiami Kardinvku,pradėjo szauk- 
tis prie VVytenio idant gelbėtu 
juos. VVytenis, gerai suprasdamas 
visa nauda dėl Lietuvos isz to
kios paszalpos Rygiecziams, isz- 
trauke su didelia kanumenia in 
Ryga. Susivienijąs czionai su 
Rygiecziais, Wytenis sutiko 
skaitlinga prieszu kariumenia 
ties upe Treide.”

Neiszpasakytai baisus kilo mu
szis, kuriame Lietuviai 
gavo: • Kardinyku 
su 1-5,000 kareiviu ant 
krito. Teip pergalejas 
ežius ir nusiaubiąs j u
VVytenis namon sugryžo, 
veždamas daugybia turtu. Kar- 
dinykai-gi po tam per keletą 
metu nedryso Lietuviu kliudytfe.

Atmuszdamas VVrokiecziu už
puolimus ir užimdamas gerokus 
Gudh žemes plotus, • VVytenis 
da praplatino Lietuvos žemins. 
Teip gudiška Polocko kimigaik- 
sztyste galutinai tapo suvienyta 
su Lietuva (1307m.).; to neg-a- 
na: VVyteniui pasisekė ne tiktai 
sugražintie visus Gudu miestus, 
kurie buvę klausia jau Mindau
go, bet jis iiJindo Gudijon giliaus 
negu anas musu karalius.

Teip besjįdarbuodamas per visa 
savo amžy, U ytenis, mirdamas, 
paliko savo • tevynia suvienyta 
ir galinga. Jis, sako, buvo per
kūno užmusztae. (1315 m.) 
Gediminas no 1315-1340

Mirus VV iteiliui, ant Lietuvos 
sosto užžengė jo sūnūs Gedimi
nas, kursai da labjaus padidino 
Lietuvos* rubežius, statė naujas 
pilis, miestus ir miestelius ir 
visa -.a\yo valdymą, kariavo su 
Kryžeiviais pikeziausiais prieszais 
musu tėvynės.

Isz pradžios Gediminui seku
si kariautie su Kryžeiviais;
teip smarkiai sumusze VVokie- 
czius po Žeime ir VVarniais 
(1320 m.), kad szie ant keliu me
tu liovėsi kliudytie Lietuva. 
Paveikias Kryžeivius. Gedemi- 
nas, netrukus, pamusze nera
mius kunigaikszczius pietines Gu
dijos, kurie užpuldinėdavo ir 
pleszdavo Lietuva. No to laiko 
daugybe pietines ir vakarines 
Gudijos krasztu pasiliko suvieny
ta su Lietuva,o Gediminas pava
dino savias Lietuviu ir Gudu ka
ralium

jis

irGediminas uždeda Trakus 
VVilniu ape 1322m.

Gediminui pagryžusiam 
kariszku kelionių, nerūpėjo atil
sis. Idant aprupintie padėjimą 
sawo tėvynės laikia kariu, jis 
pastate ne viena nauja pily, 
senaisias medinias pertaise in mū
rinius, o idant pakeltie prekystia, 
instenge du nauju miestu, Tra
kus ir VVilniu.

Trakus uždėjo pagal ežerą, 
vadinama tuom paežiu 
ir ‘Užmūrijo czion

isz

Lietuva no baisiu Kryžeiviu.
ilniuoje Gediminas inkure 

nauja sostapily. Ape uždėjimą 
^Vilniaus pasiliko szioks atmini
mas: karalius medžiojo viena 
karta su savo bajorais po amžinas 
girias, žaliuojaneziaisx ant kal
neliu prie intako VV’ileikos in 
'Vilija (Nery), toje paezioje vie
toje, kur no senovės stovėjo 
szvehti Perkūno aukurai ir kur 
dege szventa ir neužgestanti 
ugnis. Cze jis užmusze taura ir 
pailsias, užmigo po vienu ar- 
žuolu. Sapne jis regejo ant to 
paežio kalno, kur krito tauras, 
vilką, aptaisyta geležiniais szar- 
vais,kurs teip baisiai kauke, lyg 
tarytum jame 100 vilku buvo. 
Nubudius Gediminas apsakė sa
vo pasekėjams sapna ir geide no

nas, matydamas, kad ne jokios 
naudos nebus isz kalbu ape pra
platinimą ' Lietuvoj krikszczio- 
nystes, kad ne Kristaus mokslas 
Kryžeiviams rupi, griebėsi už

reiszkia | Wel prasidėjo kares, isz kuriu 
m., gar- 
pilies.

didžiausia atsitiko 1336 
singa apginimu Punes

piiy

garbinga 
buvo ap-

augsztos

Girinis žmogus.
. Atradias laikraszcziuose apra- 

szima ape viena apszviesta vyra, 
kuris pavyrto in gyriny žmogų 
ir veda žveriszka gyvenimą pu- 
stynese per ylgus metus,— sku
binosi pasidalytie ta žingeidžia 
žinia su visais skaitytojais “Lie
tuvos,” kuria praszau su kantry- 
bia perskaitytie ir apsvarstytie.

Jis gyvena su miszkiniais 
žvierimis Montanos kalnynuose 
neszioja mažai drabužiu ir valdo 
tyra angliszka kalba. Skaito laik- 
raszczius ir visokius rasztus. Pa
gauna styrna, valgo jos žalia 
mėsa ir gerai loszia pokery ant 
kortu.

Beveik nežinomuose tyruose, 
Wise upes kalnynuose, piet-riti- 
u-eje daliję Montanos, ape 40 my
liu no miesto Butte, yra apvie- 
iujusi vieta, kuri atsižimi l:|b- 
jausei interesavojaneziu ir pa
slaptingu karaktieriuni VValstijos. 
Jeigu ne visa sziaur—w akarine 
puse tai viens žmogus buvo pa- 
slapczia dėl žmonių daugiau, negu 
per ėzverty szimtmeczio; teip ra
szo vienas laikrasztis, vadina
mas “St. Louis Globė Denio* 
erat.” —

Netikėtai buvo dažinota, jog 
vardas to žmogaus yra George 
Pettingel. Jis gyvena terp nuož
miu žvėrių ir beveik yra vienu 
isz ju.Jis yra ženkly vas valstijoje 
atiižimejas per savo tam tikrus 
pi i valomus ir paprastai yra va
dinamas per pasini i ecz i u s, kaip 
Hrinis žmogus. Daug pasaltu aj>e 
jo papratimus, atsitikimus ir dy- 
vina būda jo gyvenimo yra pa
sakojama.

IV iena syky medineziai iszke- 
liavia in kalnynus upes Wise ant 
medžiokle* apsigyveno būdose 
ant keliu dienu prie suplaukęs u-

su rasztu, 
Tewe, mes 
su Kryžei- 
krikszczio-

Margis gina Punes
(1336 m.)

Didysis mistras su daugybia 
svecziu, isztrauke in Lietuva ir, 
insibrukias in Traku kunigai- 
ksztystia, apgulė Punes pily. Ta 
pilis, kurioje gyveno 
Lietuviu pranasziene, 
kasta dideliu grioviu, 
platumo ir 26 gilumo;
ir storos jos sienos, subudavo- 
tos isz tvirtu kaladžių, galėjo 
pasleptie daugybia žmonių. To
dėl aplinkiniai gyventojai, isz- 
girdia a|»e Kryžeiviu užpuolimą, 
pradėjo būriais, moters ir vai
kai, seni ir jauni, su brangiausiu 
turtu begtie i n Punia, turėdami 
vilty, rastie tenai apgynima no 
žveriszku Wokiecziu. Wadu ir 
virszinikn tos pilies buvo Mar
gis, turintis ape 4000 kareiviu.

Wokiecziai, apsiautia pily isz 
visu pusiu, dien isz dienos dau
žė kariszkomis maszinomis pilies 
sienas, o Lietuviai diena musza- 
si su neisi pasakyta drąsybių ir 
narsumu, kirsdami galvas mėgi
nantiems užli|>tie ant sienų ir 
stumdami juos žemyn no volu, 
nakti-gi taiso iszlausztas sieno
se spragas. Nors Kryžeiviai ir 
turėjo visokiu kariszku intaisu 
ir maszinu, vienok ilgai jie nie
ko negalėjo padarytie saujalei 
kantriu ir narsiu Lietuviu.

Netrukus grioviai ape pily, 
nors gilus ir platus, prisipildė 
lavonais apgulineziuju ir apgu- 
larfiuju, volai ir sienos -nekurto
se vietose suiro, o kas da pik- 
cziaus, pijyj pritruko vyru, nes 
beveik visi apginejai pasili
ko pažeistais, ar pervargia ne
galėjo daugiaus musztiesi. Bet 
dvasia Margio mokėjo ir pažei
stuose ir apsilpusiuose vėl at- 
gaivintie narsybia ir meilia liuo- 
sybes, da ir tada, kada jau ne
liko nei jokios vilties sulauktie 
pagelbos; o minėta pranasziene, 
klausiama kasdien rodos, kas
kart dawe liūdnesnius atsakymus. 
Ant galo Kryžeiviai užsimanė 
užimtie pily kitokiu budu. .Jie 
užmėtė ant stogu ir volu keletą 
szimtu deganeziu vilycziu, no 
kuriu keliose vietose pilis pradė
jo degtie.

Dabar Margis pamate, jog nė
ra nei jokios vilties atsiturieiie ir 
atėjo paskutine valanda. Idant 
niekas ne kliutu i n Kryžeiviu 
rankas, jis liepe viduryj tvirty- 
nes sukrauti laužu, liepsnosna 
sumestie visasgerybias ir turtus; 
paskui, aukaudamas dievams ant 
garbes kudykius, moteris ir se
nius, patsai su szimtu da likusių
jų karžigiu iszkerta v h u s ir 
krauna ju kunus ant ugnies. 
Tuom tarpu liepsnos apsiauezin 
visa pily: nežiūrint in tai, Kry
žeiviai geisdami turtu, puola in 
tvirtynia, ant kurios volu jau 
neb?regetie apgineju. Iszlauszto- 
je spragoje jie sutinka tik vie
na Margi; szis užkerta jiems ke
lia, idant nesutrukdytu draugu 
myrio, ir ne vienam gala pada
ro. Baskui ir jis pranyksta liep- 
anose, skubidamas pas paezia 

, ir vaikus, kurie teipo-gi buvo 
• pily]* kardu, aplietu krauju pik

tu Kryžeiviu, kerta jiems gal vas, 
, o potam per veria ir savo szir

dy. Insiveržia Kryžeiviai iszwy- du stovėjo priesz 
do netikėta daikta: Iiujįsuose 
Lietuvos sūnūs kapoja viens ki-j 
ta, ana pranasziene su savo 
sudžiuvusia ranka kerta karei
viams galvas, nukirtus gi pas
kutiniam, sau gala daro' ir visi 
pranyksta pilies degėsiuose.

Labai nusistebėjo Wokiecziai isz 
i tokios narsybes ir tvirtybes musu 
seneliu. Nors ne rado nejokiu 
turtu, vienok nedryso eitie to- 
liaus, o sugryiia atgal in Prusus, 
aprasze stebėtina smerty Punes 
apgynėju.

kai galvos, nuslieisdami suvelto
se struogose, szviesios geležies 
baltumo, sieke per 8 colius že
miau brusloto (iki szakumo) 
kiekviena toke struoga turėjo 
rankos story. Jo galva turėjo 
plauku daugiaus, negu paprasto* 
moteryszkes. Jis buvo basas ir 
jo kojos, kaip ir visas kūnas, buvo 
apdengtos plaukais. Iszrode jis ape 
60 metu senumo.

“Ar tu esi girinis žmogus”? 
ant galo prasi d rasiniu s užklausė 
ponas M c Kinatry.

Nepaprasta žmogystą nusiszip- 
sojo isz pasigėrėjimo ir atsake: 
“Teip yra, nes žmones mane teip 
vadina.”

“Ar tu gyveni ten”? buvo se
kantis klausimas rodant ant ano 
gurbo.

Teip tai yra mano butas arba, ge
riau, mano buvaine. Bet asz 
nedaug laiko praleidžiu ten, nes 
dideJny laika esu užymtas 
visokiais atgarsias balsu ....

To žmogaus kalba buvo tvra 
anglii-zka if nurodė jy, kaipo ap- 
szviesta ypata. Jis atsisėdo ant 
kalvos ir jo, atlankytojai tapo 
drasesjii:fis; sėdosi szale ir užve
dė gilesnius sznektas su nematy
tu sutvėrimu. Wienok visokias 
slapczias užduoti as arba neaisz- 
kius klausymus, dėl dažinojimo 
ka nors isz jo Istorijos jis atrėmė 
labai gudriai ir tobulai. VViena 
syky, kada klausymas buvo už
mestas per drąsius, jis atsake:

“Kiekvienas žmogus turi savo 
sekretus, kureis svietas yra ap- 
rubežiuotas, atsakaneziai gyveni
mu.” Tas dalykas buvo apleistas 
ir jie nekliudė jo daugiaus pana- 
sžiais uždaviniais.

Gyvendamas savo, amžių kal
nynuose, jis vienok sznekejo vi
sai liuosai ir lengvai. Jis tikėjo, 
jog gamta liepia kiekvienam

dėl. pa-

loszimo.

per sniegą jlvieju coliu gilumo. 
Pereita žiema teksu kollektorius 
norėjo apdetie jy poll’ieneia mo- 
keseziais, bet jis ne pristojo ant 
to. Tada kollektorius pasakė 
jam, kad jis turės eitie balsuotie 
ant kryžkelių, o jei ne, tai bus in- 
mestas in Big-Hole upia. Kelias 
dienas paskiau, kada 30 žmonių 
dyrbo ant kelio, jis iszejo aut 
ledo upes ir vadino tuos žmonis, 
idant inmestu jy in upia. Bet 
vietoje pristojimo ant jo praszi- 
mo, jie visi pabėgo in miszka.

Pirm poros metu jis inejo De
vese in saliuna ir nekokį žmones 
pakvietė jy losztie pokery.

“Asz nebelosziau pokerio no 
laiko, kaip a»«z buvau kuri ūme- 
neje” atsake, . “liet 
draugavimo įu jumis, 

j prisidetie”.
Ten buvo penki prie

neskaitant jo. Isz skarmalu jo 
seno Apsiausto jis iszeme $200 
ir padėjo ant stalo. Beiegint vi
sus penkis jis apdyrbo. Tada jis 
paėmė visus iszlosztus pinigus 
ir savus sykiu, padalino in pen
kias lygias dalis ir iszdalino vi- 

I siems po lygia dalia, sakydamas: 
; “Asz prisidėjau pagelbetie juma 
ir neimezia noljokio žmogaus pi
nigu”. Su tais žodžiais jis prasi- 
ftzalino ir vėl per metus ne buwo 

i regėtas.
Fotografa* miesto Butte siūle 

jam $500, idant jis pavelytu nu
imt ic jo paveiksią, liet Pettin
gel ne pristojo. Wienok fotogra
fas mėgino nuimt jy nejuczioms. 
Bet tas girinis vyras pagavo jy 
bedirbant, atėmė no jo brangius 
instrumentus ir sumusze in tru
pinius. Tai buvo pirmas ir pas
kutinis mėginimas nuimt jo foto- • 
grafija.

Pettingel pribuvo in Montana 
laike kares, daug pirmiau,» negu, 
buvo mislijama budavotie ten 
gelžkelius, kada viskas buvo at
vežama jaueziais. Kapitonas 
John Brannigan, vienas isz se
niausiu wežeju (freighteriu), pa
sitiko Pettingel pirma ; sykė 
mieste Rochester. Ponas Bran
nigan sustojo mieste Rochester 
keliaudamas su vežimais. Terp 
jo “dreiveriu” buvo vienas pik- 

per pusią sutaisyta isz sulenktu j 8Zjoja muszkieta, bet naudoja ja tas žmogus, kuris visada jieszko- 
egles medžiu. M idus budos ture- Į apginymo pats savęs, o| jo-praliejimo kraujo. Tas ineje»
jo 6x1(1 pėdu erdmes ir ne buvo , njekac|. ne Jei ^szaudymo žvėrių, 
matyt jokios kėdės, nei stalo, jo papratimu yra užtyktie koky 
ii nei jokio daikto, reikalingo dėl ^.jedy, elnią, meszka ar kita kq- 
žmogąus gyvenimo.

piu Wise su Big-Hole, netoli no ; žmogui teip gyventie, kaip jis, 
pažymėtos vietos gyvenimo ano ir nurode ant davado, tardamas, 
girinio žmogaus. Po keliu myliu jOg jjs wisai mažai arbi jokiu
keliones jie pribuvo in siaura drapanų nedevejo kad ir labjau— 
vieta terpkalnyje, kur atrado sej sza|tbse žiemose ir per 30 me- 
nematyta budelia girinio žmo- įu jo gyvenimo kalnynuose, jis 
gaus. Valdonas tos vietos neLjft ne pažino tokios valandos, 
buvo niekur matomas. Ten nebu- kada butu syrgias, jis užsilaiko 
vo jokiu duriu. Buda buvo puse- į tiktai žalia žvierinia mėsa, kuria 
tinai inkasta in szona kalno, o jjs pats sumedžioja. Nors jis ne-

Miegama žvėry ir vytie jy tolei, per 
vieta to žmogaus buvo ant že- ne(je|įa ar deszimts dienu, kol 
mes viename szone budos,t kur m žweris apylsias ne krynta laimy- 
spudis žmogiszkos formos rodė uu jo peilio. Teipgi yra dažinota, 
vieta, kurioje žmogus praleido jOg jjs, )aike j|go vaikinio, nie-
daug naktų per 30 metu. Dailei 
iszdevetas gabalas medžio tar
navo jam, kaipo paduszka. Wi-i 
durys tos kaladžiukes su duobia papjowias jy nebejieszko kito.

kad ne sustodavo pavalgytie, 
bet pakol laikosi pėdsako savo 
laimikio kolei nepaima žvėry; ir

buvo iszguletas per tiek daug 
metu, Jokio ryzeliu drapanos 
nei užklotuvo ne buvo tame 
gurbe. Po apžiūrėjimo tos nepa
prastos vietos, jie keliavo toliau 
iii kalnynus. Bet nenuėjo nei 15 
žingsniu, kaip jie netikėtai užti
ko jeszkiny, kurio jie ėjo dairida- 
mies, kaipo valdono tos vietos 
ir kuris buvo priežaszczia ju žin
geidumo.

Jis stovėjo kelis tik žingsnius! 
atogumo ant kalvos, kaipo ko 
kia stebėtina ir negyvą stovyla 
ir regimai, jis jau vaktavo tuos 
atėjūnus pirmiau. Skersai jo ran
kas gulėjo sena kareiwiszka szau- 
dykle. Kada vienas isz ju norė
jo prisiartintie. tai muszketa ne
suprantamu budu, kaipo gy wa4 
daiktas greit paslinko augsztyn 
ir kulbia stojo prie jo pe< zio. Jie- 

iens kita.
kaip nutirpia, o Anas, kaip in že- 
inia inkastas. .Jis yra 6 pėdu ir 4 
coliu augsztas, biski sulinkia*. su 
didelia krutinta, pecziais ir teipgi 
drūtomis rankomis ir nei biskio 
ne nutukta*, swerans . aj»e 2(M) 
svaru. Wisos jo drapanos buwo 
senos, nudriskias karei viszkas o, 
verkotas ir senos kelnes, kurio* 
dateko nedaug toliau už keliu. Jo 
kūnas buvo storai apželtas trum-

aliuna atrado Pettingel su

kolei ta sunaudoja. Pasikėsini
mai jo ant visokiu žvėrių yru y- 
vairus. Jis savo stipriomis sam- 
soniszkomis pajiegotnis visados 
ima vyrszu ant žvėrių.

Laike 3 ar 6 nedeliu jis sug- 
ryžta in savo trobvietia, idant 
dažiuretie kelis arklius, kuriuos 
jieai užlaiko tik dėl susineszimo 
su paszaliecziais žmonėmis ir 
dėl savo draugystes, idant rte bu
tu jam vienam ilgu. — Ape du 
syk ant metu, 
sumažėja, jis joja in maža kaime
ly, vadinama Devee Fiat, 10 
myliu atogumo no jo buvimo, 
dėl gavimo maisto ir kitu reika
lingu daiktu. Jo daiktai susideda 
isz karvienos riel/ios mėsos 
ria 
mz vėlesniu rasztu ir laikraszuziu, 
pairai reikalo jis augina arkly, 
už kury ima pripuolanty mokės 
ty parduodamas. ’

in
daugel kitu atėjimu. Piktas žmo
gus pradėjo gert, ir baust, kad jis 
su jeis ka nors gertu ir ant ga
lo puolė ant gyrto ir neapsigi
na nezio seno žmogaus. Jis turėjo* 
baisu peily ir mieravo nudet ta 
seni. Pettingel sėdėjo kampe si> 
savo kariauniszka sena muszkie- 
ta ant keliu ir per visa ta laika 
ne sake nei žodžio. Bet kada 
piktas žmogus žniogžudiszkai už
puldinėjo ant negalinezio apsigiil
tie senio, Pettingel stojosi, pasta 
te muszkieta in kampa, isztrau
ke ylga peily aulo czebatu, 
kuriuos jis tuom laiku buvo ap
siaviau, priėjo prie piktadejo ir 
uždejas ranka ant peczio, tarė: 
“Tu turi baisia szirdy. Tavo 
pasielgimas yra bjatHįia žmogžu
dys! ia ir asz atėjau isznaikintie 
tave”.

\Visa smarkybe buvo atimta
kada medžiokle į to-baisuno ir jis prasze atlei

dimo. Bet negalėjo a pturetie jo
kio atleidimo, nes galiūne ne bu
vo tokio žmogaus, kurs butu 
suspėjąs iszgellietie jo gyvasty 
no peilio Pettingelo.

Yra daug pasakojimu no laiko 
pribuvimo Pettingelo in Monta
na ir no atsidavimo jo giriniam 
gyvenimui, koky jis dabar veda. 
Labįausei svarbios vertes yru 
tai, jog laike kares jis buvo ka
pitonu kariumenes, susibarė su 
savo virszinyku ir buwo . iszwa- 
dintas ant galyniu (duel).Jis pri
ėmė galynia ir srndejo s»wo prie 
szinika; potam apleido armija ir 
paliego, siegdamas augsztyn pa
gal ’ Missuri upes, ir eidamas 
visa kelionia pekszczias. Ant 
galo apsigyveno Montanoje, 
kada szita szalis buwo visai d a 
nepažystama territorija.

din-din-

ku-
walgo ’ žalia; teipogi

szita žmogų yra tas. jog jis yra

žinias su *zendieniszku stoviu 
žmonijos. Terp laikraszeziu, ku-

pais plaukais. Jo barzda ir plati- j kimu dienos

riuos jis skaito yra: “The Arena , 
„North American Review”, ,,Cen 
tūry” ir “Scienlific American”. 
Jis teipgi grąžei raszo. Paskuti- 
ny syki jis buvo Devese ant rin

i, kur jis ėjo ba*as



PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau sawo draugo Jono 

Gerybes, paeinezio taz Kauno 
red. Rastiniu pavvieto Reliųwos 
wal. Kaimo Strocziu; penkti me
tai kaip Amerike; pirmiau gyve
no South Chicagoje, «> dabar ne
žinau kur besiranda. Jeigu kas ži
no tegul danesza aut įdreso szi
to: ' Chas Clemon

- Bok 107, Export, Pa., Westmoe-
Fland Co.

Pajieszkau savo sz'vogerio 
Felikso Paplausko, paeinanczio 
isz miestelio Lūkės, pavieto 
Sziauliu, red. Kauno. Jau treti 
metai kaip Amerikoje. Girdėjau 
kad gyvena Philadelph’joje, bet 
jo adreso nežinau. Jis pats ar 
kas kitas teiksis prisiustie jo ad
resu ant ranku.

Kazimiero J uszke vicziaus, 
4445 Goodspeed st. Chicago, III

PASARGA:
Kas permaino vieta snvo gy-’Į 

'veninio ir reikalauja, idant jam 
permainytume adresa, turi neat-l 
būtinai prisiustie ir savo senajy 
adresa, nes kitaip jo praszymas 
nebus isz klausytu. Paduodami 
savo nauja jidresa, rupykites ko- 
aiszkiausei jy paraszytie,o labiau- 
sei warda uh ežios, miesto ir sa
vo, nes nekarta taikosi kad jokiu 
budu negalima dasimislytie, koke 
tai ulyofda. Jeigu patys gerai 
nežinote kaip raszosi ulyczia, 
kiek literų in ja eina ir kokios, 
tai papraszykit bile kokio ame
rikono, o jis jums paraszys atsa- 
kanty adresa. Red.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujiina puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Aiitweseliu ir kitokiu reikalu nujima Foto.irB 

fijas kopuikiausei.

S. BAROS FORMĖRLY OF
M. R0SENBAUM & C0.

LITUW1SZKA1 LENK1SZKA ' RANKA.
400 Grand Street NEW YORK, N. Y.

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivvu už pigiausia 
preke, siuncziamejnnigus, kuriuos 
jusu prietemai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Tei|x>gi parduodame tikietus ant wisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

KANTORA1 MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Mauskade, Rotterdam. 

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

"LIETUVA"
Nedelinis Laikrasztis, 

iszeina kas s ubą t a ir talpina savyje ko naujausias ir svarbiausia 
žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
turi daugiuusei skaitytoju po visa Amerika ir už tai biznieriams 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

Pajieszkau sawo sz vogė r i o Jo
ne Karpavicziaus, paeinanazio isz 
redybos Suvolku, pavieto Mari
jampolės. gm. Kwietiszkio, kai
mo VVaitiszkiu, jau ape 8 metai 
kaip Amerike, du metai atgal 

-gvveno Shenandoah, Pa., o da 
bar ne žinau kur besiranda. Jei
gu kas ape jy žinotu, teiksis pra- 
nesztie, arba jis pats tegul atsi- 
szaukia ant adreso szita:

Thomas Kubilius
Box 12, New York, N. Y.

KAS1N CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA 'VISKO GAUSIT:

Szaito ataus, geros arielkos ir
Kwepencziu Cigaru.

ateik broli pamatytu: 
IR TO H ISO PABANDYTI E

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

Tunu puikinusiu Karezema isz wisu CJ<‘\elando 
lietuviu irdaugiause visokiu gėrynių užtaikau

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

^Lietuva

Adresai IVirszinyku.
Susi vienyjimo Lietuviu Repu* 
blikonu VValtteje lllinojo.

Prezidentas, St Rokoss. 109 'V. Randolpli St. 
"ice Prezidentas, Fr. Palionis. R86 Van Horn st. 
Sekretorius I. M. Waranka. 12 Crittendent st. 
Sekretorius Ij. P. Jonaitis, 77 Cleaver st. 
Kasierius. W. 'Vasiliauskas, 817 Dickson st.

Pajieszkau savo draugo Anta
no VValaiczo isz kaimo Szvedisz- 

■ kiu, gm. Sintautų, pa v. Nau- 
miescžio, redyb. Suvolku, jeigu 
kas ape jy žinotu, firaszau danesz- 
tie ant adreso szito:

J. Liudžius
516 Northampton st. VVilkes 

re, Pa.
Bar-

Kas nori gautie šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
at. Shenandoah, Pa. (19—5)

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

Visame- mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy
bių ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuwiszku familiju, rentas labai 
pigus. Rody jam e visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 
o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai wiskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tenkinasi ir wiso- 
kis biznis kasdien geriu eina.

Buvo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
Aviena mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime sawo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yia ant pardavimo, ant kuriu mes paėmėm e agentūra. Lo
tai prie pat lietuwiszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ui. ir 3 
ant Attica ui.

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

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

iii redakcija “Lietuvos” 954 33-rd str. Chicago, III.

Spaustuve,,Lietuva“
spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 

ant 1 ioteriju, balių ir teatru, Programus ir
kitokius reikalingus drukus. . *

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

visas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greicziause su vaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky- 

ft. 0l5Z6W5ki§ 
954 33rd st. Chicago, III.

-----------  O ----------- . /
Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no ^-tos adynos 

lyto iki 9-tos vakaro, o nedėlioję no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

Preke Pinigu.
Rublis in Rosija.................. 53c
Marke in Prusus................ 24jc
Guldenai in Austrija........39jc
Frankos in Francija.............20c

Jaigu tau skauda gulma, ui paiuegyk 
. .ostkU Bojanabiko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo gahvos. ka joke kita taip 
reit ne gydo- kaip Proszko Bojau ai ako. Galima 
autie koznoje apti<‘koje. arba pn*iunez.ia nt 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukazcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aphiikys jais.

• Adresas toks: H. s. BO.IANOVSKI, 
885 W. 19-thSt., Chicago

ALBERT W. MAY ADVVOKATAS.
Mikolas Kielpsz4i lietuviszkas asistentas, praktikanoja wi- 

silose suduose.
■bztbs 419 Chamlier of Commerce Building,RŪMAS: . . , . . • t a n i CHICAGO.kerte \V ashington ir La Šalie ui.
TELEFONAS: MA1N 5173. Durte iaz " aehiugton, prieszai l'ourt Hause. Imk e lew* tori u.

Naujos Knygos.
■ 1). uAkyvi Apsireiszkimai 

Sviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyva ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvic 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ir 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru- 
eza ir 1.1, su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c.
2) “Robinsonas Kiužius”. Yra 

teipgi graži ir moraliszka istori ' 
ja dėl jannumenes ape jauna Ro- 

• binsona, kaip jis per keletą metu 
Užgyveno pats vienas ant tusz i 
<feio> salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvių “Lietuvos” iszdavem 
dvi knygelius: “Istorija ape Kan Į 

’ tria Aliatia”, kurios Preke. . 20c.
Ir “Olitypa” 25c.

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

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

WE1HATINIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
M’inco M. Karzergio

Jersey City.

A. ZDANAWICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,

*338 Anderson str.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiniu tikra ruginia, lietuvvisz- 
ka Trejonkia visokiu VVynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiurda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakeleivingas puikia na k 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

VV.M. Kaczekgis.

MAX DRZEMALA, 
'— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikawoja visuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.' I

Rodi jame visiems lietuw nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 IUhikIoI pli St.
Giįveaimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

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

— ir — ;
uždėjau banka <iel uiKavvojimo pinigu, tn ku- 

riapriimu pinigus no $5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentu.

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

lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 
j sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

. Uždėjau nauja bunka ant užkatvojimo gali sudėt
- pinigus no |5ir daugiau pinigu, už ku-

! ’ riuos moku procentą.

SZIFKORTES
, ant geriaiisiju liniu isz Chicago per NewYor- 

ka in Berlina ir isz Beriino Ib Chicaga.
Isziuntimas pinigu in sena kraju.

UWAGA:

LIETU VVISZKAS

VALŪNAS-
Juozu po Dziattvvos,

3253 Laurel u!, ir kampas 33 ui.
Užhtjkau suriežiu Bswarska Alų. seneuses ge

re u sės Arielka*. Likierius ir kwepencziu* 
Cigarus.—Kazdien svviežas užkandis

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

3121 Laurui ui., ant Bridgeporto?

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

Juliau Piotrowski,

KAZIMIERAS PETRIKAS 
LIETIAVISZKAS AGENTAS.

Siunczia pinigus in visas dalis 
svieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laivu pigiausei 
tesingiausei.

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

Pirma Letuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRANU PRAIRIE. ARKAN8A8.
Kurioje jau apsmil ko 24 lieuvviszkos familijos ir jau 10 lietu- 

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcevicsins ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietnviszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz jvisos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
p rietą in auga bowe}na. o waitei sodu puikiausi.isz wisu Suwieuytu NValstiju. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros yigos, karszcziu didelu nėra, s žiluma lyginasisu Cnicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszaidraikstiit atmipsneit puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Balkel ir lentos neis/.sukytai pigios d«4 pasistatymo sau namu. • /

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.

en 
už 
Bi 
wi

A iv/U ‘JJrrajdvinedelinia i j, AĮLjVVai^a. katalikisskas 
ihiikrasztis užeina Prusnose du Uždėjo pirma lietuvis, agentūra į syk ant menesio, talpina visokias 
(svarbias žinias isz Lietuvos ir 

~ Į kitu szalu, kasztuoja ant metu
pusantro dolierio (|l,50) 

" Norintiejie turetie taji laikrasz
t)' gali iszsiiasz>tie pei ied}stia $l,oo isz tvirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina
,, Lietuvos” kožnamelai k e ir ūži -
ta paezia prekia 11.50.Parduoda luiwi<kort<‘» (azlfkort«*») ant urelcziau- , 

siu l»iwu in Ir U> Kutopc-a, iszmaino ir siunczia 
piniiru- in wi.as swi{*to szulis kuomipigiausei ir 
in 4 ned'des pn tszainntimo parodo kwita su priė
musio pavirii./yiiiu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwa 
kortea Jo of>ct« duoda tikėta už dyku, net in imt 
NewYorka; o laiwakorez.iu preke ta pati ka ir 
New Yorke.- . szdlrtm rasztus d*l dalie* iszjesz 
kojimo isz. teaiszkea arba kitokiu <inh ku ar ra 
azlus 4U kotisulio užtwirtmimu O telp-u* atjie- 
sz.ko skola* isz Europos;asekurnwi>ja nuo ugnie* 
namus Ir kitus dalykus; parūpina wieta* durbi- 
nikanis ir mietas tarnams ir tarnaitiem* ir užlai
ko wisokia* malda knyges.— Viską atlieka kuo 
m hreriauMM.

NO wisokiu liga wienantiae gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gvdo VMokhįft užaiarnejii-ia» ligas, kaipo 
tai: Pririwariu. Skaudejima galao*. Džiow» 
kepenų.Geltligių. Reumatizmu.\l andrniuy apti 
ninia. Karsztligia. Rožių. Sza.ua, Drugy . SkrofMi 
bis. Niežus. Kirmėta*, Laszu*. Szanwotia, 'Vėžy, 
Guzus. Sopulus ir žeidulu*. Kaulu skaudejiuia. 
Sukudlma. Moterių liga'. Uždegimą phturziu.

trenu skauijejima. Guluos užima ir 1.1
Toji gydykla "TRA W1C1EL" yra ne nusakytai 

gelbenti: kas pyrina karta paltandys. tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ju weiys.

Ta gydykla guli gautie tiktai pas mane.; ]>o 
priaii’ntiinui wienn<lolerio tuojau* bus jums i.z- 
siuata. Adresas;

H. S. BO.IANO'VSKI.
VV. 19-th St. eor U-avilt Chicago, III Į

JONAS ZAWECKAS
3314 M L’SI'R AT r SI RE ET 

atidarė na u jei

Atveži anglius kožnam in na
mus ir parduota piginu kaip wisi 
kiti angliniai expre<fitanai. Tes- 
|>ogi užsiimaexpresysta perkrau- 
tymu ir pervvaiiojimu vvisokiu 
daiktu. Kodyjame wiaieiiH geriau 
eitie pas m:iwo žmogų . lietuwy, 
nei ki p pas sivetimta ty,

(24—3)

>CAVt Al 0,1 nAUt MARKs^r 
COPYRIGHTS.^

CAN I OBTA1N A PATENTf Forą 
prompt ansirer and an bonerf opi n ton. vrite to 
M U N N A- CO.. who bare bad nearly flfly yeara’ 
ezperience tn the patent bnsineMi. Commnnlca. 
tlona .trieily eonfldentiai. A Handbook ot In
formation conrenimg Pa trata and bow to ot>* 
tai n tbem sent free. Also a cataiogue of mochan- 
Ical and aeimtIBc booka rent free.

Patent. taken< through Munn ft Co. reeetTe 
apecial notleelntbe Kcleatiflc Amerlcaa. and 
tbua are brou«ht videly. before tbe pubile witb- 
out coat to tbe inTentor. Tbla aplendld paper, 
iaaued weekly,elecrantly Hloatrau-O. ba. by far tbe 
large.t circulation of any seientUlc wor* in tbe 
world. *3 a year. Sample cooiea aent free.

Buildmg Kdltion, monthly, g2^Qa year. Single 
copiea. *25 oenta. Krery numoer coutatna beau- 
tlftu piatea. in colonų and photograpba Of new 
bouaea, wttb plana. enabling bulldera to abov tbe 
iatest deaigns and aeeure eonlracta. Addreaa

MUNNŽ CO.. Ntw York. 3«1 Broadwat

ant 5 metu iszmokeszcziu. 
I

Norinti tikrai dasižinotie ape wiska raszykitia m

ZENONAS BYKOW,
4458 Vood Rt.

— užlaiko —

Puiku Saliuna A. Bij;ll)Slii. ti2ti „
ir GHICAGO. 1LL.

“RU8KA LAZNIA*
Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 

sijoje. wiskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawutH. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czvstas maudv- 
klas.

Prie to užlaiko puiku-Saliuna, biliar- į 
da ir salia dėl mitingu ir weseliju.

l’žpuaszo wisus liet torius atsilankyt ie.

163 VVasliington St., Uhicago, III. .
— ARBA’*’-----

Chicago, REBYSTIA „LIETUVA”,
954 33r<l Street. ‘ ’ Chicago. III.

ARBA PAS KOMITETĄ
17-lhSt. J. Butkus, Hazen, Ark.

P. O. Box 82.

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenamloah

— pus — •
I. Kiipczynska ir Broly.
Kampas E. Centre <& Bovers str. I

'Viskas yraezysta. gerymai vrieoki pirmos kla- 
' aoa. o žmones i»z duszios prietelisr.ki. Rodyjame 
alsiems lietuwiains, turintiem* ualandeia laiKo 

' a<* i tanky tie pa* *awo brolus lietuuiu*. o busitia 
kogmiiuusci priimti. Teipogi ir naujai pribunap 
tiems in Shenandoah welyiume ni|siduotie kaiph

Į m geriausia ir in tikra lietuMriszka užeigų

Ben. Hatowski
W ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
1 )E1MAXTl >.

A. ZIEGORELUs,
ZIEGOR1US ir , 

4KUL< IRIUS.
527 S. Ganai ir Judd uliczius,

CHICAGO, 1LL.
aukryniu* dajktu*. zahitiiinu* ir sidnbrinimHs 
wi'sokiu dajktu labaj pigej. aukszynius sydabrymu.* žirgo 
reliuž iszwejcze kajp nauju*. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorela czistyiina-i 50c. Sprendzymt 50c. Stykias ir skazupkos 10c 
Szlybinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki |6. Sidabrini 

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

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

f R NOTA R Y PUBLIC.
iKZprowo]a genau<w*i wiooki*« j>rowa* wi»uone 

AtiduoM-. Klumoczyja kalboBe: fenkiszkoje. wo-1 
kiBzkoj.* ir anirehkoi... Taipogi kn]*ktawoja pini- I 
Ku* už viBekia* skola*. Gywena po ur. | ,

32(H> Muspratt st., kerte 32 ot. CdUal StL

MAX KOBRE.
— SUCCESSOK TO — 

KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

GERIAUSIA UŽEIGA IR .

142Di¥isionSt.

N.ew Yorh

3301 Auburn ave.kerte 33cziosul
Arti Lietuviszkos bažnyczioš

—<>— _ _ _ „ _
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia iusu Pieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
del mitingu, balių, veseliju ir ki- keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
tokiu zabowu. P®i 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame

Ir kurie atkeliauna isz kito tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.
| miesto, gali wisa _ rodą gautie ir 
spakainiai pernakvotie.

L. AŽŪRAS

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam^ Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo^

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

46 Heerdenthorste*inweg, Bremen.

Sza.ua
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