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Metas III.

Isz Užmarės
LAIKRASZTIS 

“Ruskaja Žizn” Peters
burge.

Dieninis laikrasztis “Ruskaja 
Žizn’’ iszeinantis Petersburge 
tapo! uždarytu per valdžia Rosi-

Waldžia Rosijos suaresztavojo 
jv už patalpinimu szio straipsnio:

“Gyventojai' Petersburgo yra 
nęužganedyti isz temperatūros ir 
m urmą (no nesenei Petersburge 
wieszi miglos prie stipraus szal- 
czio). Besniegiu© žiema buvo 
pagerėjusi ir. viskas iszrode ant 
geros, lengvos ir giedrios žiemos. 
Nekada jauezema buvo ore kas to- 

' kio, pranaszaujanczio artyma pa
vasary. Cze urnai užvieszpatavo 
tamsi migla ir stiprus szaltis, o 
szarpios apdengė galvas ir bar
zdas gyventoju, ir vienoj valan
doj permaine jaunikaiezius in 
persenusius diedus. Meteoroliogai, 
žinoma, pramatė ta ir galbūt, 
peranksty apsižiūrėjo pigioms 
malkomis, vienok netikėtai už- 
szoko nabagus smarkus szaltis ir 
pakele terp ju rūpestinga sumi- 
szima. Yra tai apgailėtinu daly
ku, kad giventojai tvirtai tikė
jo turesent giedria • ir lengva 
žiema, o cze ju viltys liko suve
džiotos. Musu skaitytojai numa
no, kad niekas nėra terpskaudum, 
kaip nustojimas vilties”.

Matote, broliai, sziame straip- 
§nelije tartum nieko tokio blogo 
nertų o net ir nieko tokio akyvo 
nėra kad kas galėtu žmogų inte- 
resawotie, nes czionai jis raszo 
tiktai ape_temperatura oro, ape 
szalty ir daugiau nieko. Wie- 
nok maskoliai suvuode ano mis- 
ly. Jie pažino, kad jisai po prie- 
danga szalczio kalba ape paliti- 
ka naujojo caro, kureme žmones 
buw(į> paguldia visa vilty savo, 
pasitikėdami,kad szis bus geresniu 
už kawo tęva ir duos jiems 
nekiek daugiau liuosybes, nes isz 
pradžių užengimo jo ant cieso- 
riszko sosto, suvis teip iszrode, 
visi *to tikėjosi ir visoki laikra- 
szcziąi gana placziai ape tai pri
sirašė; — tuom tarpu viskas 

. • . . 1. . .persimaino ir naujasis
ta in pėdas savo tėvo ir žengia 
joms i tolyn. — Užtai laikrasztis 
“Ruskaja Žizn” norėdamas žmo
nėms! iszreikaztie savo apgailys- 
tav’ i.a tame suvedžiojime vil- 

><•', o negalėdamas tokiu dalyku 
vieszįii szneketie, nors prie szal
czio juos prilygina ir nors tokiu 
budu iszreiszkia s svietui nuliūdima 

‘ Inas, kad cenzūra to nesupras ir 
iu-<u<iziuops. — Teisybe, cenzūra 
n“su<iziuopc, nes praleido, bet 
Rosijos palitika suvuode jy 
kuom kvepia dėl jos ir sztai Ima 
diena Waserio sugrėbė nabaga 
ir,uždare ant visados, o koke 
kora laukia jo iszduotoju, da nėra 
žinoma.

Sumiszimas Studentu Pe
tersburge.

Kaip jau minėjome nr. 7-tam 
ir 8-tam “Lietuvos”, kad studen
tai vieszpatysteje Rosijos parei
kalavo no naujojo caro nekuriu 
permainų ir palengvinimo mok
sle, taigi .studentai universiteto 
Petersburgo susirinko, idant pa- 
duotie carui peticija; padare ap- 
Waikszcziojima po uliezias miesto 
Petersburgo ir pribuvo prieszai 
palociu Aniczkovo, kur gyvena

pats caras. Cze pastojo jiems ke
lia palicija ir nedaleido prie caro. 
Isz to pastojo baisi muszyne terp 
studentu su palicija. Palicija stu
dentus pergalėjo. Studentai in- 
skaudyti subėgo kavotis in vie
na restauracija, o kad restauran- 
tas nenorėjo ju priimtie, szitie 
sulaužė jam restauracijoje stalus 
kedias ir tt.Kada tapo isz restau
racijos iszvyti, cze vėl susitiko 
su palicija ir muszyne isznaujo 
k i kr, kurioje daugybe isz ju ta
po bjaurei sužeistais. Studentai 
labjausei gynėsi peileis ir akme
nimis. Po pabaigai muszos 20 
studentu tapo suaresztavotais.

Prusai ape akezyžia.
Berlynas, 25 VVaserio, ant 

Rodos VVieszpatystes tapo per
statytas inneszimas per nekuriuos 
delegatus, idant visoki taworai, 
invežami in Prusus isz kitu visu 
žemiu, butu apdėti akezyžia, o 
taworai toki, kurie daro konku
rencija tavorams Prusu, butu 
apkrauti akezyžia 100 procentu 
augsztesnia, kaip jie patys yra 
werti. Prusai moka bizny darytie.

Isz Kynu.
Kynu nekurie teip vadinami 

mandarinai padare terp sawes su 
rasza (susidraugavimu), kurio 
mieriu yra nugriautie no sosto 
szendienykszty ciesorių Kynu, 
kaipo netikusy in valdymą žmo
nėmis. Pravadnyku to susidrau
gavimo esant vice-karalius Li. 
Hung Chang.

Ant salos Formosa, kuri yra 
rankose Kynu, szioms . dienoms 
atsitiko baisi explozija fortecose 
Takao kur buvo dideles krautu
ves parako, nežino isz ko užside
gė ir explodavojo. Eksplozijoje 
pražuvo arti 2000 kyniszku ka
reiviu ir szeip jau žmonių dau
gybe yra sužeistu. Negana to, 
da ir kiti koki svetimi pleszikai 
užpuolė ant tos salos gyventoju 
ir pleszia juos.

Kare Kynu suJaponais.
Jokohama, 25 Waserio. — Cze 

apturėjo telegrama no davedžio- 
tojo kariumenes, stovinezios po 
Hai Cheng, kureme danesza, kad 
..j uai skaitliuje 17.000 kareiviu 
ir su 20 armatu puolėsi urmu ant 
mažo abazo Japonu, pasitikėdami 
szituos iszskerstie. Po ilgai ir 
kruvinai musžai, vėl Japonai 
inveike Kynus ir privertė juos 
trauktis szalin. Japoniszkaarti
lerija pridirbo Kynams bledes 
nemažai.

Drebėjimas ženles Per
sijoje.

Laikrasztis “Standard,” iszei 
nantis Londone paduoda žinia 
ape nauja drebejima žemes Persi
joje. Drebėjimas sunaikyno iki 
paskutiniai miestą Koutchat, ar
ti Astrabado. Sako kad laike dre
bėjimo žemes arti tūkstantis 
žmonių smerty rado.

Smertis no gorseto.
Bydgoszcziui, ant Lenkijos, 

beszokant krito viena mergina 
ant žemes negyva. Tuom tarjiu 
radosi tenai ir daktaras,kuris ap
žiurėjas negyva apreiszke, jogei 
priežastis smerties paeina no di
delio susiveržimo su gorsetu. Ka 
nedare, idant ja atgaivytie, bet 
niekas neszelpe. Szis atsitikimas 
tegul patarnauja wisoms mergi
noms už persarga, kurios varžosi 
su gorsetais be mielaszirdystes.'

Nori iszimt isz wandens 
nekuriuos brangesnius 

daiktus “Eibes”.
Kompanija North German Lloyd, 

kurios locnasczia buvo garlaivis 
“Elba”, pasamdė tris angliszkus 
ir tris vokięzkus narus in 
kurie galėtu panert i e i n 
ir iszimtie nekuriuos 
gesnes vertes daiktus 
kendusius su garlaiviu “Elba”. 
“Elba” guli ant mariu dugno, 
120 pėdu gylio. Tiktai vieno 
paczto vertia skaito ant $90,000. 
Tie narai, už iszemima nuskendu
siu daiktu, gaus ne tiktai užmo 
kesty kiek jiem suderėta, ale 
da ir procentą no iszimtu daik 
tu.

darba, 
marias

brau
nus-

Nelaime anglekasyklose 
Anglijoje.

Londonas, 25 VVaserio — Ka
syklose Whitevood Haigmour, 
mieste Normontovn, nežinia 
kokiu budu susitiko du eleva- 
toriai, susimusze ir užgriovė 
skylias invaževimo in kasyklas 
po žeme, kur dirbo 500 darbi ny
ku ir tie visi pasiliko tenai už- 
kimszti. M iena isz meisteriu no
rėjo sutaisytie maszinerija inva
ževimo, bet ir tas inkrito ir už- 
simusze. Ape pusiaunakezius su
sirinko familijoa užgriutuju ir 
rūpinasi iszimtie sawo žmonis, 
bet jokiu budu negalima. Direk
cija ryžosi pritaisytie davaže- 
wima per kita szafta ir wos tik
tai tokiu budu juos iszgelbejo.

Negywas užtiiusze gywa.
Isz Walaku danesza ape na- 

watna atsitiaima ant pagrabo 
Wenecijoje. Kada būrys žmonių 
lydėjo mirusy in kapinias, wienas 
isz neszancziu grabu paslydo ir 
parpuolė, o grabas krisdamas už- 
gawo jy teip smarkiai in galva, 
ir užmusze ant wietos. Tokiu bu 
du negyvas užmusze gyva.

Nelaime prezidentui Frau-

Sztai kas paskutiniomis dieno
mis atsitiko su prezidentu Fran
cuos p. Fauro Paryžiuje:

Iszejo jisai po pietų ant prasi- 
vaikszcziojimo in savo puiku 
soda. Bevaikszcziodanias giliai 
iižsimislyjo, o kad atsiminė ape 
gryžima namo, jau buvo 7 ady- 
na. Ape 7 adyna apstato aplink 
pvlociu prezidento visur naktiniu 
sargybių, kuri sergsti koasztriau 
sei, idant niekas in palovius neda- 
eitu.

Kada prezidentas prisiartino 
prie vartų, kareivis, tenai sto
vintis, sulaiko jy ir klausia sek- 
retno žodžio,kury sargai kasnakt 
šviežia gauita.

Prezidentas sako, sekretno žo
džio nežinau, ale asz esiu prezi
dentu Franci jos ir noriu ineitie 
i n savo namus.

Kareivis jo nepažino, o ir nėra 
reikalo pažinimo prezidento, tik
tai turi žinotie savo sekretus 
žody, kury jam vyriausybe kas
nakt nauja duoda, užtai 
neinleido jo, bet paėmė už 
sprando ir su ginklu rankoje nu
vedė jy in karavulia, isz kur ser- 
žentas su kitais dviems sargais, 
lyg wagy, nuvede prie aficie- 
riaus “dižurno”.

Dabar szis paskutinis vos, 
newos pažino,, kad tai yra pats 
prezidentas ir tada su didžiausia 
garbia praleido jy in palocius.

Prezidentas atejas in savo pa
kš j u, kogreežiausei iszsiunte ad
jutantu, su pasveikinimu ir pa
liepimu atiduotie savo sargy- 
biai didžiausy pagyrimą už ju 
isztikama tarnyste sargybėje.

\Vardas to kareivio: Menaud, 
isz 82 pulko pestiniku.

Isz Amerikos
Apiplesze banka.

Mieste Grisvold,Tex., 25 VVa
serio tapo apipleszta tenykszte 
banka per nežinomus vagius. 
Nakties laike vagiai insivoge in 
banka ir iszlauže duris in kamba
ry, kur kasa stovi, o negalėdami 
atidarytie geležines kasos, padėjo 
po apącze dinamitą, kuris už szia. 
degtas sudraskė kasa. Baisus! 
trenksmas pergazdino vagius ir 
nespėjo daugiau nieko sugriebtie, 
kaip tik tuos, kurie nebuvo už- 
rakyti. VVagiai isznesze $120 
vienais nikeliais ir už $400 pacz- 
tiniu markiu, o geležinėje kasoje 
buvo in $20,000, bet tu vagiai 
nespėjo nugriebtie.

Ape ta atsitikima tuojaus da
vė telegramus in visus aplinki
nius miestus, idant palicija jiesz- 
kotu vagiu. Palicijos visuose 
miestuose pradėjo tyrinetie ant 
dypu kas tik isz tos puses atva
žiuoja. Ir sztai miestelyje Council 
Bluffs, la. anksti ryta, atvaževo 
tie vagiai geležinkeliu Rock Is- je, meldžiu ir pas mane atsilan- 
land ir apsistojo viename kotely- kytie. 
je.Palicmonai patemija juos,pratle- J. Miller, 
jo dasimislitie, ar tik nebus tie 
patys — ir du isz ju,O’Brien ir 
Hooker, nueja- suaresztavojo 
juos ir vede in palicija. Kada jau 
daejo kiemą palicijos ir norėjo 
investie juos in widu, vagiai isz- 
sitraukia revolverius, szove in 
paliemonus ir pradėjo begtie. 
Kulka pataikė vienam palicinonui 
in kairyji szona. Griebėsi ir palic- 
menai szaudytie i n vagius. Wie- 
nas isz vagiu tapo smertinai pa- 
szautu, kuris padavė savo pra- 
wardia W. J. Smith isz Burling
ton, la., o kiti du begu ui. Fiftk 
avė. Hookeris su kitais žmonė
mis vijosi juos ir szaude in
juos, bet ir vagiai kas kart atsi kada turės. Dabar paklausykite 
gryždami szaude. Wiena isz tu ' kas ant veseilios atsitiko: 
dvieju beganeziu sugriebė detek 
tivas gywa ir sveika, kuris pa
sidavė vardu J. J. Wilson teipgi 
isz Burlington, la. Treczesis pa
liego nepagautas, ale gfcrai su- 
szaūdytas, ka yra viltis, kad ir 
jis inpuls in rankas. Kotelyje, ju 
valizkose, atrado porukus, lyczy- 
nas, dinamitą, 
kus tarankius.
riuom jie važuvo, rado iszmesta 
maisziuka su nikeliais.

ir kitus tiagilisz- wys, priesz Kalėdas, 13 diena 
Ant kelio, ku- Gruodžio, tapo bjaurei sužeistu 

anglekasvklose, r bet per g^ra 
priežiūra daktaro, buvo jau isz- 
gijas. Dabar isfcgirdias cze len- 
kiszka veseilia, neiszkente — 
nors rėploms atkako pasižiuretie 
tos iszkiliningos (?) “svodbos.” 
Cze ai kakias dasigavo prie alaus 
ir supylias in save keletą stiklu, 
pradėjo priekabu jieszkotie. Ant 
nelaimes pataikė ant vieno “boo- 
mo”, kuris nugriebė Maszalaity 
maltie ir iszsuko jam abidvi rali- 
;<as. Dabar nabagas turi isz naujo 
ant lovos vaitotie,da labjau negu 
po sužeidimui mainose. — Tai 
tokios pas mus naujienos.

TeNBUWY8.

Straikas.
Ne v Yorke, 20 VVaserio su- 

straikavo 300 wyru ir 500 mote
rių, kurie dirbo prie siuvimo 
vaikiszku drapanų. Priež.iscze 
straiko yra, kad darbdaviai ne
nori mokėti© darbinykams no 
dienu©, bet tik no sztukos, o dar- 
binykai neatbūtinai nori gautie 
mokesty no dienos, o ne no sztu
kos, nes dirlidami no sztukos prie 
tokio darbo negali daugiau už 
dirbtie kaip no $5 iki $10, o 
dirbdami no dienos uždirbdavo 
no $6 iki $16. 60 kontraktoriu 
pristojo ant reikalavimo darbiny- 
ku, bet da 160 fabrikantu neno
ri

Isz Eližabeth Port. L
Ant dienos 11 Kovo, tai yra 

panedely, pribus in Eližabeth , 
Port guodotinas kn. J. Kaulakis, ■ 
probaszczius lietuviszkos parapi i 
jos Philadelphijoje, idant czionai i 
aprupytie lietuvius su dvasisz- 
kais reikalais. Užtai ant tos die 
nos yra užpraszomi visi lietu
viai, netiktai isz Eliząbeth’o,bet t 
ir isz wisu kitu artymesniu mies Į 
teliu koskaitlingiausei susirink 

__________ aus. oz. ai. iu»wuor.uo ^įe> Kunigas apsistos airisziu baž-
> miestelyje Tamaąua, i nyczioje ant Wall Street, taigi 

Pa.ir prigulėjo prie draugystes ’ jn ta bažnycziayra visi už.ir.iszo- j

su tuom susitaikyt.

Užmusze mainose.
Morea Collery, Pa. 24 Wase- 

rio. — Daneszame visiems gen- 
tems ir pažystamiems, kad pas- 
kutiniom* dienomis tapo užmusz- 
tu anglekasyklose MateuszasMar- 
kūnas lietuwys per puolimą aug
lio isz virszaus. Sz. at. Mateuszas 
M.gyveno i

“Sz.Antano”Mahanoy City ir prie 
“Susivienyjimo Kuopos” Morea, 
Pa.; turėjo 29 metus amž'aus ir 
paliko paezia su dviems mažais 
vaikucziais didžiąuseme nubudi
me. Jo kūnas tapė palaidotas ko- 
gražiausei per sąnarius draugys
tes su graudingu grajyjimu Lie- 
tuviszko Beno. Wlsus gentias ir 
pažystamus užpraszo. sukalbetie 
“Amžina atsilsy... .”už jo du- 

J. Mik.

Isz dalies darbu.
Juneau, Alaska, 15 VVaserio, 

’95 m. — Pas mus, žmones szne- 
ka, kad ateinanezia wasara dar
bai eisent gerai. ,Szy menesy da 
ir pas mus menkai dirba, bet no 
15 Kowo pradės dirbt geriau. 
Wienok kas norėtu in Alaska at- 
wažiuotie in darba, turi turetie 
nors pora szimtu dolieriu, nes 
czionai dirba tiktai vasaros laike 
o žiemoms suvis nedirba. Teipo- 
gi szioms dienoms uždėjau gera 
saliuna po wardu “Montana Sa- 
loon.” Jeigu kam isz lietuviu 
tektų atsjlpiikytie musu miestely-

kytie.
Juneau, Alaska,

Isz įartsHone, Ind. Terr.
Pas mus, 17 diena Waserio, 

atsitiko Jenkiszka veseilia. Kaip 
visur, teip ir pas mus lenkai 
neblogai atsižimi. "VVeseilia buvo 
nemaža, susidedanti. iszcielu 
dvieju asabu —jaunikio ir panos. 
Kada nuėjo in bažnyczia ant 
szliubo, tai kunigas pats turėjo 
jieszkotie po visa bažnyczia 
Uudinykus (svietkus)del ju.Kada 
po sužiedavimui parejosi užmo- 
ketie už szliuba, tai jaunikis isz- 
sireiszke, kad neturis nei cento 
pinigu. Tiek to, kunigas nors 
airiszis, bet apsiėmė palauktie —

teip nusigėrė,

Norint Jaunikis buvo biednas 
ir neturėjo kuom už szluba užsi- 
moketie, vienok ant arielkos ir 
ant alaus pinigu iszteko, ir da 
nekurie swecziai 
kad isz girtumo daejo sztai in 
kokius dalykus:

Mateuszas Maszalaitis — lietu

mi, o kas tik koky reikalą turės, 
ar spąviedy, ar krikszta, ar kita 
ka, viską galės atbutie.

S. M.

Isz Brooklyno N. ¥.
Brooklyn, 24 d. VVaserio. 

Guodot.,, Liet u vos” Redaktoriau!
VVardan naujos parapijos 

“Szven. Marijos Panos” mel
džiame patalpytie szy straipsne
ly ape musu parapija, kuri yra 
uždėta 8ta d. Balandžio, 1894 
m.

Diena 24 VVaserio, 1895 m. 
turėjome savo susirinkimą, .ant 
kurio inplauke pinigu i n kasa pa
rapijos $125 ir per parapijos ka- 
sieriu p. J. Katilių tapo sudėti 
in banka. Isz viso Lankoje 
rime $455.

Ant susirinkimo nutarėme 
si surengtie balių ant antros 
dėlios po VVelyku, o nauda, 
kia balius atnesz, apverstie 
labo musu naujos parapijos.

Ant susirinkimo pribuvo ir g. 
kn. J. Žebris, probaszczius lie- 
tuviszkos parapijos isz VVater- 
burio, Conn. ir savo prakalboje 
regino visus raszytis prie najos 
parapijos ir risztis in vienybia. • 
Teipogi g.kun. J. Ž. prižadėjo 
atvažiuotie in Brooklyna dėl isz- 
klausymo Mfelykines spaviedies.

Už Jo gera velyjima dėl mu
su, visa parapija “Szvencz. 
Marijos Panos” siuneziame Jam 
per laikrsszty “Lietuva” ezir- 
dingiausia aeziu.

J. Skinkaitis parap. sekr.

tu-

vi- 
ne- 
ko- 
ant

Ar wale dabar atwažiuotie 
in Amerika.

Daugumas isz lietuwiu klausi
nėje, ar wale dabar atvažiuotie 
in Amerika. Ant to turime duo- 
tie žmonėmis nekuriuos paiszki- 
nimus, kas link atvaževimo in 
Amerika.

Atwažiuotie in Amerika yra 
wale, bet nevisiems. Tiesos arba 
prowos Amerikos pavelyja inva- 
žiuotie in Amerika wisiems ge
riems žmonėms, tiktai užgina in- 
wežtie ubagus, kurie negali sau 
duona užsidirbtie ir paskui mies
tui reiketu juos szertie; užgina in 
wežtie beproezius arba sumaiszy- ' 
to proto žmonis; užgina inwežtie 
ligotus, o labjausiai užsikrėtusius 
limpanczioms ligoms; užgina in- 
wežtie vagius, žmogžudžius ir 
nemoraliszko pasielgimo žmonis; 
užgina inwežtie žydus isz Rosijos 
ir užgina inwežtie žmonis, kurie 
butu suderėti po kontraktu eitie 
i n Amerika ant darbo, arba ir ne 
po kontraktu,abile turės prižadėta • 
darba, tai prowa Amerikos pa
skaito toky prižadejima darbo už 
kontrakta, ir jeigu nors vienas isz 
pasažieriu, wažiuojancziu in Ame
rika, ant užklausymo pasakytu, 
kad Amerikoje turi jam pažadėta 
darna, bus sugrąžytus atgal. Del- 
togi lietuwiai, invažiuodami in 
Amerika, turi gerai pamytie, kad 
kaip ju užklaus: “ar tu turi dar
ba,” tegul atsako: neturiu. Nes 
jeigu ant klausimo pasakys:turiu, 
tada tam kontrolieriui, kuris 
klausinėja, pagal prowa Ameri
kos nevale toky pasažieriu in 
Amerika inleistie.

Deltogi Jus visi, 'kurie siun- 
cziate szifkortias savo priete- 
liams, pamykite ir pasakykit 
jiems per gromatas, idant kaip 
atvažiuos in Amerika, turėtu su 
savims keszeniuje nors 40 
rubliu, o kaip kontrolierius už
klaus jo, ar turi, pažadėta darba, 
tegul pasako; “neturiu, bet tu- ; 
riu savo pažystamus, o nuwaže- 

1 wias pas juos, pats darba sau susi- 
! jieszkosu”. Tada niekas nesakys 
Ijrtfn nei puses žodžio ir atvažiuos 
| sau iu vieta be maž ausios per- 
(iszkados.
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Isz Chicagos.
Nauja religija.

Chicagoje užsidėjo koke tai 
nauja lietuvviszka religija (wie- 
ra), kuri ketina sutvvertie sawo 
locna parapija ir pirktie bažny- 
czia (jie vvadina žynyczia). Ta 
“žynyczia” ir wisa parapija vv&l- 
dys dvvylika teip vvadinamu a- 
pasztalu, kurie tai apasztalai 
mokys žmonis to naujojo tikėji
mo, waikszczios no miestą kolek- 
tavvotie pinigus ir 1.1. Kęks tas 
naujas tikėjimas bus, ar katali- 
kiszkas,ar liuteroniszkas, ar kito
kia, to nežinome, nes gavvome 
tiktai gromata, kurioje nieko 
daugiau nemini, tik sako,kad gar- 
sys mokslą Kristaus, o juk ir 
liuteriai, salaweisziai, baptistai 
ir kiti teipgi garsina mokslą 
Kristaus; užtai isz gromatos mes 
nesuprantame koks tas tikėjimas 

' bus — iszrodo su wis kokiu nau- 
, ju, da negirdėtų.

Sztai gromata, kuria apturėjo
me no komiteto naujosios “vvie- 
ros” su praszymu pagarsytie. In- 
talpiname ja žodis in žody, ne- 
permaiuia a nei vvienos literos: 

• * •
Chicago, d. 21 Waserio, 1895.

Guodotinas Reditojau
Mias Komitetas Naujos Litu- 

vviszkos parapijos Vardan Dvy
likos Apasztalu. Meldzeme To- 
mistos Ydaut teiktumes Apsimtie. 
ing Tomistu Laikraszti Visokius 
Abgarsinimus kas link musu pa
rapijos. ir praszom duoti, Atsa- 
kima per Laikraszti Lietuvvos, 
1) Ar daugel Tomistą reikolausi, 
Ant Meniesiu už minėtus apgar
sinimus. Mias norinr pirktie Nog 
Swetimtaucziu Zyniczia kuri ron- 
dosi Ant 12tos kerte Union Uli- 
cziu Dėlto norime Viską garsi tie. 
per Lajkraszty Lytuva.Jdant Lie
tuvėj žinotu Ant Visokiu apgar
sinimu. ir apžaimiminom. Kojp 
mus tiek susirinks kad mias ga
lėsim Nusipirktie myneto žyni- 
caj. toj žodis Diewa bus garsitas 
12koy kalboje. 2) Mias Tikimės 
kad musu parapioj Augs kozna 
Diena Didin. nes musu parapijos 
mokslas seks tikra mokslą Krys 
tus ir jo Apasztalu kada vvisokas 
bus Surėdyta, toj musu parapiio 
bus szelpemi parapijonaj. ir pagal 
kunus nes mias rupisimes ir ape 
pavargelus Neturinczius. Ka vval- 
git. nes da to niekur ne ra ing 
Vesta kad szelptie parapijona 
bedoje esansy sakau musu para
pija bus paremta ant Mokslo A- 
pasztalu ir Mejles Artimo Musu 
Kuniguj ne Vale bus pinigaj 

t
1) Preke apgarsinimu Ir ju iszlygos yra pa

duotos ant antgalwio “Lietuvos”. Ant kitokiu 
iszlygu apgarsinimu nepriimame.R.

2) Nesuprantame, ar tai bus dwilikoj« kalbu,
kaipo tai: lietuvviszkoje, vrokisrkoje, iydiszka- 
je ir t.t., ar tai koinas isz tu d*ilikoa apaszta
lu turės po kalba ir tokiu bud u pasidarys 12 
kalbu?—R. •

Kraut ir kaip sumisle reditis ale 
musu Kunigas turės teip, ligej da- 
rit ir mokit kajp Apasztalaj o 
bus iszrintkta 121ika tokiu žo- 
koniku kurie bus datirti kad ira 
tokios Drąsios Kaip. 3) — A- 
pasztalaj ir tie zokonikaj Kalek- 
tavos pinigus ant musu parapijos. 
4) mes nesirupisim kad didela ir 
Aukszta zyniczia isz Muravot 
ba mūra j negarbina Dewo ir ne- 
mili Artima Ale turi būtie Mej- 
leje ir Diewa patis parapijonaj 
garbi tie Labaj gražej praszom 
Nepalajkikit mumis Užbloga ir 
praszom Duotie Atsakima ar ap- 
simsit priimtie ar ue žynoma isz- 
girdia kunigaj pavides. kad Je- 
mis bižnis ne apsimažitu Atu ne- 
žiurekie Apsijm garsitie kad 
mias Užmokesim ne czė žmogus 
dirba pas ta kas yam Užmoka. — 
O mias Nebijom ka isz mus Jau 
ir dabar Jukesi mias gerai žinos 
kad ir isz Apasztalu Juokėsi. — 
Rabinaj su savvo pasekėjais Svvej- 
kinam Tamista Mias visi.

Parapijos Naujas Rasztinikas— 
Albertas StajnerIs.

Antraszas tokia 
Mr A Steiner 

348. W. 12th Street City

Apzaimim musu parapijo
nam kas turi Koki rejkala kat A- 
siszuktu Ant szito Adriso.

•

P.R.Mes isz sawo puses linkime 
naujai parapijai kogeriausios klo
ties ir kaipo dėl lietuwiu, 5) tai 
szy pirma pagarsinima patalpino
me už dyka. •

ne priguli ir per ano pasirūpini
mą gavvo gera vvieta, o no airi
sziu, užkuriuos dirbo, gavvo szpi- 
ga.

Palitika Chicagoje yra tai ma- 
szina airisziu ir pakol musu žmo
nes tos maszinos uepažis in kuria 
pysią ji ęukasi, patol isz paliti
kos nieko naudotie negalėsime.

Matydamos kitos tautos airi
sziu palitika, perpykia, atsisky
rė no j u ir sutwere Gtoje wardo- 
je antra republikoniszka organi
zacija. Teipogi szymet ant prima- 
ciju statė wiena ir kita tos dwi 
organizacijpą savvo tikietus ir szi- 
ta naujoji organizacija tikėjosi 
szymet imtie wirszu. Ale kas ten

keli szimtai merginu ir keletas ki
tokiu firmų. Kada liepsna iszsimu- 
sze užpakalinėje dalyje to na
mo, vvisi darbiny kai spėjo iszbeg- 
tie. Kada ugnis iszsipletę, jokiu 
budu ugnegesiai neinjiege ja už- 
1 ietie. No to namo sudege ik pas
kuti na i kiti 7 namai, kurie sto- 
vvejo aplink jy, o ape deszimts 
apdege iki pusei. Kada didžio
jo namo perdegusios sienos kri
to vvisu sunkumu ant mažesnio 
medinio namo, sugniuždė szita 
wisa; laime, kad jo gywentojai 
puse minutos laiko pirmiau,buwo 
iszbegia lauk, kitaip butu tapia 
sutrinti, kaip warles po ratu. 
Bledia, kokia minėta ugnis pada-

Wietines žinios.

— Juozas Tautvvidas tegul a- 
teina in redakcija, — yra jam 
gromata no Wincento Pudžemio.

— Laikrasztis “Amžius"’, kuris 
pereita nedelia ketino aut tikro 
iszeitie, neiszejo, — galbūt užmi
go ar kaip ten....

— Gražu Abrozu “Kražių Pjo- 
wyncs, gali dabar gautie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., už 
paczta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrozus, tam kasztu 
paczto nerokuojame.

— Szioms dienoms atsilankė

SZISTAS isz POLITIKOS
Chicagoje palitika kasdiena 

gyvvyn eina. Wisokios tautos 
organizavvojasi in kuopas, tweria 
sawo. atskyrius kliubus, ir kiek- 
vviena tikisi szy bei ta naudotie 
isz palitikos. Tuom tarpu ne 
wisoms sekasi isz jos pasinaudo- 
tie. Chicagoje už vvisas tautas ge- 
riausei naudojasi isz palitikos 
airisziai. Kur airisziu prisiplakė 
vvienas kliubas, tai kitu tautu 
pergali penkis tokius kliubus ir 
padaro savvo wirszu. Airisziai 
ka nepadaro savvo šyla ir vvieny- 
bia terp sawes, tai pergali savvo 
žvveriszku apsejimu, ir eina ant 
peiliu, per kraujus, kaip wilkai 
laike dideliu szalcziu lenda per 
smerty in kaimus.

Sztai yra mažas paweikslelis 
isz airisziu musu 6toje vvardoje:

Szioje wardoje yra keletas 
republikoniszku kliubu, ne tik
tai airisziu, bet lenkiszku, wo- 
kiszku, czesku, liętuvviszku ir t.t. 
Pernai, ant rudeniniu elekciju 
tie wisi republikoniszki kliubai 
dirbo sykiu už vviena ir ta paczia 
republikoniszka partija ir Yriai 
tikėjosi sziokia tokia nauda isz 
to turetie, jeigu ta partija pareis. 
Kada republikoniszka partija pe
rėjo, žinoma, davve dėl kožnos 
vvardos po keletą • darbu miesto. 
Isz tu darbu pripuolė ir ant 
musu 6tos vvardos dėl 12kos wy- 
ru darbai. Paklauskit, broliai, ar 
gavvo isz tos d vvilikos darbu nors 
vviena kofts ten wokietis, szwe- 
das, czekas, lenkas, arba nors 
žydas.— Ne. — Wiska paėmė 
airisziai. Pats prezidentas len
kis <kos “Ligos” dirbo per pusią 
metu nenuilsdamas iszvvien su 
airisziais ir isz savvo keszianiaus 
iszsikasztavvo kelesdeszimtis dol. 
pasitikėdamas po elekciju dėl sa
lves miesto darba gautie. Iki e- 
lekciju buvvo jiems labai geras, 
bet po elekciju, jau airisziai užpa
kaliu in jy užsigryžo ir isz jo 
juokėsi. Teisybe, jis gavvo mies
to darba ir gera darba, bet ne 
isz mylystos airisziu 6tos wardos. 
Jisai turėjo kita savvo gera prie- 
teliu, kuris suvvis in szia vvarda

3) Nešineka jie • u pranta per U draaa, ar kad 
drystu kalektavvotie, ar azneketie? R.

4) Neiine ar tie apaaztalai tr zokoaikai kolek- 
tawos pinigus tiktai aavro žinyczioje, ar ir po 
miestą vvaikvzczioa.—R.

5) Tik neiine ar sekretorius parapijos yra lie
tu wys, nes pagal jo raszlawa ir pmwardia, suwi, 
ant lietuvio nepaneszl — iszrodo lyg kas tokio 
izraeliszko. R.

ka padarys per airiszius, jie wi- 
si iszejo urmu balsuotie ant pri 
maciju, o szitu isz kožno kliubo 
vvos tik keletas atėjo prie balsa- 
wimo. Negana to, ka ju mažai 
atėjo, da airisziai susidaria in in
di joniszka gauja, ir tu paežiu 
neprileido prie balsavvimo, sako, 
kad nei wieno lenko neprileido 
prie lango. Na, ir ka tada galima 
per airiszius padarytie, žinoma 
kad jie wirszu ir cze eme ir vė
la pastate ant kandidatu tokius, 
kokius jie norėjo. Argi gali ta
da tie kandidatai dirbtie už lie
tu .vius, jeigu airisziai pastate 
juos ant kojų, ant kandidatūros— 
žinoma dirbs už airiszius. Dabar 
prisiartys pavvasario baisa vvim ai, 
eisime wisi balsuotie; ale už ka 
balsuosime? — Už tuos, kuriuos 
mumis airisziai pastate ant kan
didatu.

Deltogi broliai, jeigu norime 
kada nors sulauktie sziokios to
kios naudos isz palitikos, tai ri- 
szkimes wisi in wienadidelia kuo
pa, idant ir mes ingytume tokia 
šyla kaip airisziai turi, o tada ne- 
siduosime jiems, idant mums ant 
sprandu jodytu ir idant ten koky 
sawo neaptaszyta airiszy pastaty
tu mumis ant kandidato, o mes 
privversti anų szuniszkumu turė
tume už ju prietelius sawo bal
sus atiduotie. Jeigu wisi prigu
lėtume in kliubus ir ant ju mitin
gu imtume dalyvvuma, tada ga
lėtume susijungtie su kita 
mums prieteliszka organizacija, 
o .susijungia turėtume didesniu 
šyla negu airisziai ir tada anie 
turėtu mus klausytie, o ne mes 
arisziu, kurie yra netikiausia, 
gali sakyt, tauta ant vviso svvie- 
to.

Ape darbus Chicagoje
Daugumas klausyneja per gro- 

matas, ar jau Chicagoje darbai 
pagerėjo. Turime paaiszkytie,kad 
a nei nemislina pageratie. Stock 
yardose, kur bevveik daugiausei 
lietuvviu dirlxlawo, darbas snvvis 
silpnai eina. Wos tik keletas de- 
partmentu dirba isztisas dienas, 
o vvisi kiti jx> pusią dienos, po 
czwerty, o kaip kada wos pora 
adynu iszdirba. Teipogi keletas 
departmentu yra suwiš uždary
tais ir jau wisa žiema nedirba. 
Rolmylese ir vvisuose geležiniuose 
fabrikuose szymet teipgi dirba 
wos tik per pusią kiek kitais me
tais dirbdawo, o didžiause rolmy- 
le ant Bridgeporto jau treczias 
metas kaip stowi uždaryta ir žmo
nes nesulaukia jos atidarant. Žo 
džiu sakant Chicagoje randasi 
treczia dalis swieto, arba daugiau, 
vvisiszkai be darbo, o isz tarpo ju 
randasi ir tokiu, kad jau metai 
kaip darbo jieszko ir surastie jo 
negali. Chicagoj, kas link gatvi
nio darbo, tai eina pagal žmogaus 
laimia, nekuris wos tik atwažewo 
i n Chicaga, tai už poros dienu, 
jau surado sau darba ir dirba, o 
kitas, kaip jau minėjom, du metu 
darbo jieszko ir surast negali.

Baisi ugnis Chicagoje.
Pereita sereda, ape 9 adyna 

iriess piet užsidegė didelis mil- 
žiniszkas namas pO. nr. 243 Jef- 
ferson str., kureme tai pinosi kele
tas fabriku, kaipo tai iszdirbimo 
wisokiu maszinu, prie kuriu dir
bo keli szimtai wyru; iszdirbimai 
popieriniu daiktu,prie kuriu dirlto

re, rokuoja ant $600.000
Negana to, per wiena bloką a- 

togumo, ant Harripon str. po nr. 
121 Stowejo augsztas ant 5 florų 
fabrikas cukerku “candies”, ku
reme dirbo 275 mergaites. Wie- 
na isz ju pamaezius ugny per 
langa, suriko “Fire!”Wisos 275 
mergaites, kaip stowejo prie dar
bo, mete sawo peilius, prijuos- 
tias ir rėkdamos, kaip tik gal, 
pradėjo grūstis wiena per kita 
trepais no wirszaus žemyn. — 
Teip rytosi tos mažiules trepais 
lyg kad bulwias pabertum per 
trepus žemyn. Wyrai, kurie ta
me name radosi, rinko jais no 
žemes ir neszte nesze in ofisą.
Keturias isz j u sutrempė kitos 
per jais lėkdamos, ir baisingai 
sužeidė. Sužeistosios tapo nuvvež-
tos in ligonbuezius.

Buvvo tai didžiause ugnis toje 
dalyje miesto, kokia tiktai ka
da galėjo atsitiktie.

Isz lenkiszku parapijų 
Chicagoje.

Kaip buvvo praneszta ape mai- 
sztus lenku su savvo probaszczium,
kn. J. Barzynskiu parapijoje sz. 
Jadvvygos, taigi ant pereitos ne
dėlios buvvo paskyrta per vrysku- 
pa in tenai kn. Sedlaczek ant 
probsszcziuus ir k n. Biella ant
asistento. Lenkai vvieszai pasakė,
kad isz zpkono “Zmartvvichvvstan- 
cu” jokio kunigo nenori ir niekad
nepriims. Dabar vvyskupas užda
re jiems bažnyczia ant ilgesnio 
laiko, pakol tie vvisi lenkiszki 
karszcziai pereina. Parapijoje 
szvvento Stanislovvo ant Noble st.
kunigu zokonas vvadinasi “Zmar- 
twichwstancy”,ka ant lietuvviszko 
reiszkia“atsikeltie isz numirusiu,” 
lenkai to zokono labui nekenezia, 
o podraug ir vvisu kunigu ta vvar
da nesziojencziu. Nežine dėl 
ko....

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
S Puiszis Chicago 2.oo
K. Andriuszis “ l.oo
A. Gudavviczius “ l.oo 
J. Januszas V/alston l.oo
J. Russels Providence . 2.oo 
J. Auszra W ii kės Barte l.oo 
J. Dimijonaitis “ “ l.oo
Kn. M. Szedvvydis “ “ l.oo
A. Rinkevviczius “ “ l.oo
A. Trijonis Oglesby l.oo
L. Pamedeikis “ l.oo
T. Prasczius Mayvvood l.oo
J. Milius Pittston l.oo
A. Brusokas Minersville J.oo 
G. Januszaitis S. Hamilton 2.oo
M. Navvikas Forest City l.oo 
D. Jakszevviczius Seatonville l.oo 
M. Bumbulas Wyoming l.oo•J o

Ant pardavvimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
vvotos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ten
to gyvventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipitko kur ten 
laukuose Waukeg;xn,mokėdami už 
lota vviduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai vve’krie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys reni aunykai jumis jy iszmo- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vvienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

in Chicaga isz Brooklyno Dr.M. 
F. Božinch — lietuwys. Gal ir 
ant wisada apsistos Chicagoje.

— Chicagoje jau pradeda at- 
sziltie ir žmones tikisi neužilgio 
pavvasario sulauktie. Wisa perei
ta nedelia turėjome labai gražu 
orą.

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

— Nedelioje. 3 Kovvo, tuojaus 
po sumai, bažnytinėje saleje,iDr- 
te Fanu, po wardu “Sz. Marijos 
Ražancavvos"’ laikys savvo susirin-
kima, ant kurio užpraszo wisas 
lietuvvaitias ko skaitlingiausei su- 
sirinktie. Wyriausybe.

— Nedelioje 3 Kowo,. tuojaus 
po sumai, bažnytinėje saleje, 
Draugyste “Si mano Daukanto” 
laikys savvo mitinga, ant kurio 
bus rinkimas prezidento ir vvice- 
prezidento. Dėlto yra užpraszomi 
vvisi sanariai pributie.

K. Pocius sekt.
— Subatoje 2 Kovvo, 8 adyna

vvakare, Saleje Overkos, po nr. 
4500 S. Paulina st. „Lietuvviszkas 
Republ. Kliubas 29-tos Wardos” 
laikys savvo mitinga, ant kurio 
užpraszo vvisus lietuvvius isz
Tovvn of Lake pributie.

A. Jonikas sekr.
— Ant republikoniszkos kon- 

vvencijos miesto Chicagos tapo 
naminavvoti szie kandidatai: ant 
majoro miesto Geo. B. Svvift; 
ant kasieriaus Adam Wolf; ant 
klerko miesto James R. B. Van
Cleave; ant prokuratoriaus Roy 
O. VVest; o ant pavvietavvo gū
džios Charles G. Neele.

— Lenkai 16 tos vvardos sut- 
were nauja republikoniszka 
kliuba po vvardu busenezio majo
ro miesto “George B.' Svvift.” 
Jau jeigu kliubas aprinko sau už- 
patfona busenty majora, tai tik 
jau tikisi perdaug pelnytie.... 
Kliubo inkorporatoriais yra Juo
zas Marsonas, T. M.. Knapas ir 
Max Drzemala.

— Pirk tikieta ant iszgrajymo 
farmos Arkanse, o greieziau bus 
traukimas, nes jau liko tiktai 
250 neiszparduotu tikietu, ku
rie tikimės kad netrukus iszeis. 
Isz surinktu pinigu jau kn. J. 
Balcevviczius pasiuntė $100 in 
“Lietuvviszkas Kolionijas” ant 
ranku į Jurgio Malcevvicziaus, 
idant kirstu medžius ir gamitu 
medega dėl kapiniu ir bažnyczios.

— Subatoje, 2 Kovvo, 8 adyna 
vvakare, saleje Savvicko^ po 
nr. 695 S. Halsted st„,Lietuvvisz
kas Republ. Kliubas 7-tos War
dos,” laikys savvo susirinkimą, 
ant kurio užpraszo vvisus lietu
vvius gyvvenanczius .7-toje vvardo- 
je, pributie. Bus skaityta konsti
tucija, czarteris bus perstatytus ir 
tt. • WYR1AU8YBE.

— Sapnu knygele jau yra in- 
puseta ir iksziolei jau butubuvvus 
baigema, bet ant karto pribuvvo 
keletas konstitucijų in darba ir 
per tai laikas užsitraukė. Jeigu 
kitoki darbai neperiszkadys, tai 
ape Welykas . galbūt baigsime. 
Knygele turės arti 300 puslapiu, 
ir bus ape su 200 abrozeliu.Žodžiu 
sakant bus tai puikiausias sapni- 
nykas isz wisu sulygsziol buvvu- 
siu sapninyku. e

— NedeįioįęĄ 3 1-jęna
adyna pp piętiįL saleje L. Ažuka 
“Lietuvviu Palitikiszkas Susivvie 
nyjimas” turės savvo mitinga, ant 
kurio privalo pributie delegatai 
iszkiekvvieno lietuvviszko kliubo. 
Pamykite vvisi delegatai pributie 
ant szio mitingo, yra labai svvar- 
bus dalykai, nes jau ateinanti pa- 
litika pradeda krutetie, dėlto tu
rime pasikalbėti e kaip szymet ap
link ja pradėsiine dirbtie. Nepa- 
mirszkite. S. Rnkosz prez.

— Komitetas mokslainiu mies- V J
to Chicagos nori davvestie in tai, 
idant Chicagoje taptų uždėtos at- 
skyrios mokslaines dėl iszdykusiu, 
tinginiu ir liauferiaujaneziu tvai
ku, kurie vvaįkiojasi po uliezias. 
Tose maksĮainese turės būtie ir 
iszdirbiai amatnikystos mokina
mi. Da miestas nieko ape ta da
lyki. nepradėjo. Butu tai vvienu 
isz wisu geriausiu dalyku ir gy
dykla aut liauferiu.

— Su pereita sereda užstojo 
szvventa Gavveęia. Pasirupykime 
broliai nors pdr szitais 6 nedelias 
pataisytie savvo gyvvenima, atmy- 
dami ant užlaikymo Gavvenios 
musu tevvyneje. Per ta laika 
užsilaikykime no girtybes, 
o podraug užsilaikysite ir no 
musztyniu, pesztyniu ir kitu ne
gražiu pasielarimu, o kada rasis 
terp musu sutaiką is gražus pa
sielgimas, tai ir Dievvas mumis 
laimys.

— Kaip pereitame numeryje 
“Lietuvvos buvvo praneszta ape 
aresztavvojima Szalvvienes su jos 
jaunikiais, už paszovvima savvo 
wyro taigi seredoje. 20 d. Wase- 
rio sūdąs nusudyjo juos teip: Už 
paszovvimo savvo vvyro pati turi 
užmoketie $75 ir kasztus; Rum- 
szis $75 ir kasztus, o Žiogas $85 
ir kasztus. Kaip matome, tai ir 
toke pati yra žmogui naudin
ga — kartais galima gera bizny 
ant jos padarytie........

— Ratas Ferriso, kuris buvvo 
iszstatytas ant vvisosvvietines pa- 
lodos Chicagoje, bu i perncsztas 
isz vvietos parodos ant North 
Clark st. ir stos terpu ulycziu 
VVrightvvood avė. ir Deming Ct. 
Sulaukus vvasaros jau žmones ga
lės ant jo pasivvažinetie. Wienok 
nekurie gyvventojai tos dalies 
miesto protestavvoja priesz ta, jie 
nenori idant tas ratas rastųsi ju 
apygardoje.

— Pereita panedely, sugavvo 
laufery prie saliuno p. St. Roko- 
szo, kuris norėjo pavvogtie žmo- 
raus aikly su vvežimu stoįvinty 
priesz saliuna. Su tuom vvagim 
žmones padare patys sawo suda: 
inkrete jam tiek, ka to jau nieks 
isz jo neiszims.

Preke Pinigu.
—o—•

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

Adresai Wirszinyku.
Susivvienyjimo Lietuvviu Repu- 
blikonu VVaĮtteje Illinojo.

PrezidentM. St Rokosz. 100 W. Randolph St. 
Wice Prezidentas, Fr. Palionių, 686 Van Horn »t. 
Sekretorius I, M. VVaranka, 12 Crittendent st. 
Sekretorius II, P. Jonaitis, 77 Cleaver st. 
Kasierius. W. VVasiliauskas, 817 Diek ton st.

Naujos Knygos.
1) . “Akyvvi Apsireiszkimai 

Svviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet jii gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyvva ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvvio 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ir 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jile laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru- 
sza ir t.t. su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvvesnius dalykus. 
Preke 30c.

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

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvvia “Lietuvvos” iszdavvem 
dwi knygelias; “Istorija ape Kan
tria Aliana”, kurios Preke. 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

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

Ą. Olszevvskis
954 33-rd st. Chicago, I1L



trumpa senowes

LIETUSIU ISTORIA
.' (Tasa).

Ten, kur gyvena broliai Žemai» 
[toliai, 

Ir augsztas kalnas , Biru ta va- 
[dytas, 

Žalioms puszelems viražus a>pso- 
[dytas ir t. t.”

Jagela, didis Lietuwos ku-į 
nigaiksztis 1377-1392

(1434 m.)
Jagela pavvydi garbes Keistu 

ežiui ir per tai prastąja 
vvaldžia 1381 m.

Isz pradžios Keistutis ir Jagela 
gyveno sateikoj. Bet neužilgo 
Kryžeiviai pasėjo terp ju sėkla 
nesutikimo; mat pasakojo jie Ja
gelai, buk Keistutis, mylimas visu 
Žemaicziu ir Lietuviu, norhs pa- 
sisavytie visa valdžia. Lengva- 
tikys Jagela intikejo ir pradėjo 
szalitis no Keistuczio.

Senas Keistutis, tai mayda- 
nias, pakoliaik da tylėjo, nukal
binamas savo sunaus Witauto, 
nors jam ir sunku buvo vienam 
kariautie su Kryžeiviais. Jis sta
tė paskutinius savo kareivius 
kruvinuose musziuose, o Jagela 
stovėjo szalyj ir nei pirszto ne
pridėjo prie sunkios kares Keistu
czio su amžinais Lietuv os prie
szais. Brangydams atminty mi
rusio brolio ir suprasdamas, jog 
Wokiecziai to tiktai ir laukia,kad 
Lietuvos valdonai tarp savęs »u- 
sipesztu, Keistutis vis da kente,

• lauke susipratimo Jagelos. Teip 
traukėsi tris metus.

1380m. Keistutis gryždamas 
isz laimingos kares, iszgirdo, kad 
numylėtas Jagalos brolis Skirge
la rengėsi su pagelba Kryžeiviu 
užgrebtie no kito brolio Polocko 
miestą. Iszgirdes tokia naujiena, 
jau jis neiszkente. “Mes kasdien 
liejame krauja kruvinuose mu- 
šziuose su Kryžeiviais,” suszuko 
jis Witautui, “o Jagela su savo 
draugais giminiaujasi su jais 
priesz mus!” Tada Keistutis, su- 
rinkias kareivius, netikėtai už 
puolė ant VVilniaus, užgtiebe py- 
ly ir paėmė nelaisvėn Jegela su 
jo draugais. Jegela drebėjo už 
saįwo kaily, bet gera Keistuczio 
sžirdis ir meile dėl giminieczio 
iszgelbejo jy. Atsižadejas Wilniaus 
ir prisiekiąs klausytie Keistuczio, 
Jagela gavo da dvi kunigaiksz-

• tystias, o Keistutis sėdo Wilniuj 
ir apėmė valdžia visoj Lietuvoj.

Wi tautas bėga isz Lietuvos ir 
nori atjieszkotie sawo te* 
wiszkia 1382—1384 m.

Jagela, nužudias Keistuty ir ga
lingiausius jo draugus, rengėsi ir 
W i tau t a nužudyti©, bet szitas ne
tikėtai, persiredias in rubus tar
naites savo paczios, kuriai buvo 
daleista lankytie vyra kalinyj, 
isztruko isz kalinio ir nubėgo pas 
Mozuru kunigaikszty, savoszvo- 
gery. Isz ten jisai atsiuntė pas 
Jegela pasiuntinius, praszydams, 
kad sugrąžytu jo teviszkia, Tra
ku kunigaiksztystia. Bet Jagela 
ape tai nei klausytie nenorėjo. 
Tada Witautas, pamatias, kad ne
galima bus atsijeszkotie savo te- 
viszkes, nuėjo pas Kryžeivius 
praszytie pagelbos priesz broliuna.

Kryžeiviai meiliai jy priėmė, 
džidugsmas juos eme, matant pas 
save sunu narsaus Keistuczio, o 
Lietuvoj nesutikimus. Witautas 
gavias no Wokiecziu pagelba, už
puolė ant Lietuvos ir, iszpleszias 
Žemaitija ir Trakus, sugryžo at
gal in Prusus.

Jagelos sandara su Kitautn 
1384.

Dabar pamate Jagela, kad nie 
kus padare, atsakydamas broliuno 
praszymams: czion Žemaicziai pa
kele maisztus, nenorėdami jo 
klausytie, ten W i tautas su Kry
žeiviais rengėsi vėl užpultie, — 
prisėjo Jagelai krutetie visur, 
visur paspetie, prisėjo tokiu bu- 
du tolinus kariautie nereHfalingoj 
karėj, kurios, galas dievai žino, 
koks da bus! Tada tiktai supra
to, kad gerinus bus gytie sanda
roj su brolėnu, ir nusiuntė pas jy 
pasiuntinius, geisdamas sandaros 
ir prižadėdamas Witautui keletą 
Gudijos miestu. Witautas ant 
to tiko ir netikėtai usžpuolias ant 
Kryžeiviu pylių, sudegino jas; 
paskui gi, susi vieny jas su Jegela, į 
užpuolė ant Kauno, tuokart bu- i 
vusio rankose Kryžeiviu.

bet inkalbinejama Lenku ponu pa
mate, kad geriausiai bus už jo isz-1 
teketie. Jagela, mat, žadėjo sa
vo kunigaiksztystia suvienytie 
su Lenkija, padėtie musztie 
Kryžeivius, kurie ir Lenkams 
garai daedia buvo žadėjo 
jis pats apsikriksztytie ir Lietu
vius apkriksztytie; žadėjo Len
kams sugražytie viską, kas no 
ju ankszcziaus kada nors buvo 
atimta. Niekas tiek naudos Len
kams ne galėjo duotie, niekur 
labjaus negalėjo pralobtie Lenku 
ponai, kaip placziuose Lietuvos 
plotuose.

Užtat ponai ir prikalbinėjo Ja
dvyga teketie už Jogelos, pri
vertė jaje. duoti© mielu atsaky
mą jo pirszliams.

Tada Jegela su snvo broliais ir 
broliunais, su bajoru savo daugy- 
bia nuvažiavo Kriofcavon, Len
kijos sostapilin; czion kaip jis 
pats apsikriksztijo, teip ir stab
meldžiai giminiecziai ir bajorai, 
kurie kartu su juom atkelevia 
buvo. Neužilgo Jagela eme 
szliuba su Jadviga, ir apsivaini
kavo Lenkijos karalių vainiku.

Džiaugsmai isz tokiu atsitikimu 
ir baliai Kriokavę, džiaugsmai 
ir baliai po visa Lenkija ėjo; ten 
valgė, gere, visokius juokus da
rė, o Lietuvoj toli no besilink- 
sminanczio Kriokavo, toli no 
sawo kunigaikszcziu pasilikia 
Lieiuvos pilys ir kaimai kraujuos 
ir ugnyj paskendo: mat, vyresny
sis Jagelos brolis VVingautas 
pakele priesz broli maiszta, ma
tydama, kad stabmeldžiai ir sta- 
cziatikiai, žvairomis ant Jagelos 
krikszto žiuri. Da Kryžeiviai 
pribuvo Wingautui ant pagelbos 
gaisrus po Lietuva paleido ir pri
sirinkta sau turtu ir žmonių, su
gryžo namon. Atsiskubino isz 
Kriokavo Wy tau tas su Skirgela, 
suėmė Wingauta, ingrudo kali
nio, ir vėl Lietuvoj tyku tapo.

r| Žinios visokios.

Jagela apgauna Keistuti, Keis- , 
tutis žūsta 1382 m.

Praszalinias Jagela, Keistutis , 
wel pradėjo kruvinas kares su , 
Kryžeiviais. Tuom-gi syk Jage- . 
la su visai ne mislijo atsižadetie 
^Vilniaus. Naudodamas isz neat
sargumo Keistuczio, jis vėl už
griebė VVilniu ir sostą didžiųjų 
Lietuvos kunigaiKSzeziu; potam 
pakvietias talkon Kryžeivius ir 
Kardinikus, užėmė ir senajy 
Keistuczio sostapyly — Trakus.

Atsiskubino su kareiviais Keis
tutis ir W i tautas, norėdami atsi- 
gintie no .lagelos. Tada szitas, c? O
abejodamas pergaletie juos mu- 
szyje, sumislyjo da syki apgau- 
tie Keistuty su VVitautu. Buk 
dėl sateikoi js pakvietė juos pas 
$avia; bet vos tik Keistutis su 
Witautu atėjo, tuojaus liepe juo
du surisztie ir vežtie in 'Wilniu. 
Ten Witautas tapo pasūdytas in 
kaliny, o surakyta geležimis Keis
tuty nusiun1 in Krėvos pyli, kur 
jis tapo pasmaugtas. Paskui Ja-

* gėla paleido žinia, buk Keistutis 
pats pasismaugtas,ir liepe jy pa- 
laidotie su didelia iszkilmia. Kūnas

1 i

, jo, pagal senovės ^Lietuviu pa 
protyv sykiu su szarvais, arkliu ir 
vienu gyvu tarnu buvo sudegi- 
tas ant didelio laužo, o pelenai pa 
laidoti brangioj rakštyje.

Teip mirė narsus Keistutis. 
Laime ne laime jamnumirtie mu- 

i szyj su prieszais tėvynės, kuria 
jis gynė per visa savo amžy.

Bet to da negana buvo Jage- 
i lai: jis kaip sako, da liepe pri- 

t : girdytie Keistuczio paczia Biruta,
• į kuria iksziol atmena musu žmo- 

. -nes žinomoj gražioj dainelėje:
“Ant kraszto mariu, Palangos*)

[miestelyj,
•) Priesz iszt^kejima už Keistuczio Birut* gy- 

weno Palangoj' prie bažnyczfoa ir tarnaudama 
<liewams, buwo Vaidelute.

Kaunas gryžta pas Lietuwius 
1384 m.

Ne teip seniai garbingai Lietu
viu ginamas Kaunas pateko 
Wokeczi.u rankosna; da pernai 
tiktai Kryžeiviai czion pastatia 
buvvo stipria murinia pily, o va 
jau vėl gražiausiam Lietuvos 
klonyj susitiko amžini prieszai — 
Kryžeiviai ir Lietuviai ir vėl 
Kauno žeme gere žmonių krauja. 
Smarkiai Užpuolė Lietuviai, bet 
ne žiopsojo ir Kryžeiviai ant sto
ru pilies muru, ne pigiai savo gy
venimą prastodami. Iszardžius 
Lietuviams vienoj vietoj mūra, 
Kryžeiviai savo krutinę ir anuo
tomis denge jo spragas.

Sątaų tartum dėlto, kad pas- 
kiaus da liudniaus taptų, netikė
tai iszganymo viltis VVokiecziams 
užspuidejo; linksmi Kryžeiviu 
balsai po Kauno klony uže: mat, 
ant Kauno kalnu jie pamate szv. 
Jurgio karūna plevėsuojant, tai 
pats didysis j u mistras atsiskubi
no $nt pagelbos. Ankstyvas 
džiaugsmas! Mistras negal duotie 
pagelbos, prisižiūrinėja tiktai kaip 
Lietuviai savo prieszus apvei
kia ir matydamas, kad nieko ge
ro dėl Kryžeiviu ne bus, kogrei- 
cziausiai gryžta namon. įLikia 
gi Kauno pilyj Kryžeiviai pa
puolė nelaisvėn, o no baisios ju 
pilies pasiliko tiktai griuvėsiai, 
kuriu liekanas ir dabar da gali
ma matytie.

Jagela lenku karalius 1386 m.
Pasibaigė Lietuvoj naminiai 

maisztai, o Lenkijoj tuom tarpu, 
mirus karaliui, sostas ir valdžia 
pateko rankosna jaunos karalai
tes Jadvygos. Wisokiu kuni- 
gaikszczu daugybe siuntė pas ją
ją pirszlius, o tarp kitu ir musu 
Jagela. Isz pradžios Jadvyga

Jagela apkriksztija Lietuvius 
1387 m.

Bet ne, ne tykumas ramus, o 
sunkus liūdnumas apėmė Lietu
viu szirdis: mate jie, kad nieko 
negali padaryti©, mate kad pri
sieis atsižadetie no savo dievu, 
no tu dievu, už kuriuos tėvai ir 
protėviai savo galvas dė
jo, kurie ramino, linksmino ir 
gynė Lietuvius jau tiek amžių. 
Ėjo Lietuviai pas dievu stabus, 
nesze jiems aukas ir pagelbos 
prasze, o tie vis stovėjo, tylė
dami! Tuom tarpu sugryžo Ja
gela su paczia, giminėmis ir ba
jorais, liepe tiketie Kristui, var
dan kurio tiek Lietuviu kraujo 
buvo pralieta, liepe jiems krik- 
sztytis ir klaueanczius apdova
nodavo: mat, isz Lenkijos buwo 
atvežta visokiu audeklu, rubu, 
skarų ir teip visokiu niekniekiu 
dėl apsikriksztijusiu. Ir žmones, 
matydami, kad da dovanas už 
1 ai duoda, ėjo kriksztytis, ne- 
kurie net po kelis kartus, kad 
daugiau dovanu gautie. Krik- 
szta imant, žmones pulkais inei- 
davo upesna, o Lenku visku- 
pai ir kunigai, atskaitia lotinisz 
kas ir lenkiszkas maldas, 
duodavo kožnam pulkui po var
dą.

Paskui Jogela liepe dievu sta
bus visur naikinti e, stabmeldžiu 
bažnyczias griautie, o vietoj jų
jų- naujas kataliku statytie. Kas 
nenorėjo atsižadetie no senųjų 
dievu, tas šlepe juju stabus, ir 
pats slėpėsi, juos begarbindamas.

Apkriksztijas Lietuvius. Jo
gela, Lenku szaukiamas, iszva- 
žiavo Lenkijon, o Lietuvoj pa
liko savo broly Skirgela. VVel 
Jagela niekus padare, duodamas 
valdžia Skirgelai; vėl, kaip 
pamatysime, kils Lietuvoj baisus 
nesutikimai ir baisios kares.

I

(Dar neviskas).

Istorija bulwiu(ropucziu).
Du szimtu metu atgalios nie

kas isz gyventoju Europos bul
vių nepažino, nemate ir nežinojo, 
kad ten kur kokios bulves galė
tu rastis, nes ju Europoje suvisai 
nebuvo. Augo jos tiktai pietinė
je Amerikoje, o kad’i žmones at
rado Amerika ir pradėjo ja apgy
venti©, atrado czionai ir vaisius 
kitokius, kaip Europoje, terp ku
riu ir bulvias rado beauganezias, 
o nekurie gryždami isz czc atgal 
i n Europa parsivežė j u keletą 
drauge su savims, isz ko prasi
platino jos, ir szendien jau yra žino
mos po visa platu svietą. s :

Francuziszka ukinykiszka drau
gyste apturėjo szioms dienoms no 
Vilmorin ir Hanze platu apraszy- 
ma ape paejimiTbul ves (roputes), 
kury cze paduosime nors sutrum
pinime,

Szalyje Peru ir Chili, Pietinėje 
Amerikoje ir ju aplinkinėse salo
se, bulves dygsta ir auga nesody- 
tos, — paczios per sawe •— dy
kai, teip lyg pas mus krienai arba 
kitokios žoles isždygsta žemeje 
paczios per savęs — nesėtos nei 
sodytos.

Jau no seniai, da priesz-^jribu- 
wima Iszpanu in Amerika,gyven
tojai Pietines Amerikos buvvo už- 
siemia sodinimu bulvių. Gyven
tojai Peru, beveik tik vienoms 
bulvėms ir’misdavo.

Metuose 1514 padavė svietui 
apraszyma bulves iszpaniszkas 
rasztiuykas Zarate Acosta, kuris 
tuom tarpu buvo Iszpanijos ured- 
nyku žemeje Peru.

Iszpanai parvežė jais isz tenai 
in Iszpanija, o isz Iszpanijos dasi
gavo in Italija, kur pabaigoje 
XVI amžiaus jau buvvo bulves 
gerai žinomos po vardu “tarta- 
tuffli”.

Metuose 1586 nekokis John 
Havkins parvežė bulvias isz Ita
lijos in Irlandija. Teipogi metuo 
se 1588 profesorius akademijos 
Charles de 1’ Eschuse apturėjo 
dvi bulvias,kuriais legatas popie
žiaus padovanojo vienam savo 
prieteliui. Aprasze jais istorijoje 
augmeniu ir tame apraszyrae pri
mine, kad ^Valakuose bulvves teip 
prasiplatino, kad nekurie net 
meitėlius joms szeria.

In Londoną paveže jais admi
rolas Franciszkus Drake staeziai 
isz Virginijos, bet isz pradžių 
nieks ant to neatkreipe savo ati
dos.

Dabar, jau net metuose 1628, 
kada jais antru sykiu parvežė i.i 
Anglija VValteris Raleigh, pradė
jo megyt sodyt ir augyt ant salų 
Britanijos.

Pagal padavvima Humboldo, 
bulves jau buvvogerai prasiplati- 
nia Laukashire no metu 1634, o 

i no metu 1717 Saksonijoj, no me
tu 1728 Szkocijoje, o da deszimts 

i metu vėliau prasiplatino Prūsuo
se. t

Po didžiamjam badui, kuris at- 
lank“ kraszta Europos metuose 

B _ 1771, kradejo sodytie bulvias
mo in Siberija, isz to paties skai-1 Bauhins metuose 1792,
tliaus 24 kunigu, ape kurius bu- |)e| trumpa laika valdžia už- 
vo minėta per p. K. J. nr. 6 tam ' draudė ju sodinimą, nurodydama, 
„Lietuvos’. jogei bulves

t Portland, Ore, pereita pane- 
dely davėsi jausti© smarkus dre
bėjimas žemes.

t Hamburge, begyje vienos 
nedėlios laiko, apsirgo ape tūk
stantis asabu ant influenzijos.

t Szneka kad, ir Rusijoje inves 
ta mada, kad vaikai turės po 
prievarta vaikszcziot 
sla.

t Waldžia Ftancijos 
invežima in savo žemia 
isz Amerikos.
pi otestavosiusi.

t Isz Pru.su Lietuvos raszo, kad 
tenai sulygsziol laikosi stipri žie
ma ir sniego yra gilei. Szaltis 
daeina no 8 iki 15 laipsniu.

t Prezidentas respublikos 
Transvalijos isz Afrikos nusiun
tė sz. Tėvui ant prezento 971 
karato deimentiny akmeny.

t Arti Quincy. III. ant farmo« 
Knoxo atrado požeminy ažera, 
in kury kas adyna inplaukia 
5000 galionu vadens.

t Legislaturoje vaistės Misou- 
ri užpuolė billis, zuždraudžiantis 
moterims nesziotie augsztas 
skrybelias teatruose.

t Isz Hamburgo sziom dienoms 
tapo iszsiusta in Kynus 50 va
gonu prikrautu karabinais, ku
riuos padirbo fabrike Steyerio 
Hamelne.

t Nev Castle, Pa. lenkas 
Krisztofas Žuravas gavo sumai- 
szyma proto, kadadnsigirdo, kad 
jo pati su trejetu vaiku nuskendo 
ant mariu su garlaiviu “Elba.”

t Mieste Marsali, Sicilijoje su
griuvo didedle murinę katedra 
sz. Karolio. Griūdama užmusze 
45 žmogystas ant smert ir 35 
baisiai sužeidė.

t Mainieriai trijų anglekasyklu 
arti Mascoutach, III. austrai ka- 
vo dėlto,kad kompanijos nenorėjo 
jiems pakeltie mekesties ant vie
no cento, kurio jie reikalavo.

t Girderie, kad Bostone, 
Mass. p. Adolfas Zdanaviežius 
rengia iszduotie lenkięzka laik- 
raszty. Teip rodžiasi, kad p. A. 
Zdanaviezius yra lietuvys.

t Caras Rosijos paskyrė kasz. 
ta ant iszstatymo namu dėl prie 
globos persenusiu ir pavargusiu 
ant sveikatos autorių, artistu ir 
aktorių.

t St. Louis, Mo., 24 Waserio, 
palicija aresztavojo trio italijonus 
už prigulėjimą prie bandos padir- 
biku pinigu. Atrądo pas juos 
daugy bia falszy v u pinigu.

t Rosijoje, miestuose: Orle, 
Kijave, Odesse ir Charkove are
sztavojo keletą asabu, aut ku
riu mena, buk tai per juos buvo pri
siųstos* carui gromatos su graiža- 
vimais ant jo gyvasties.

t Ateina žinios isz Warszavo, 
kad per protestą sz. Tėvo tapo 
pavalnyta 14 kunigu no iszsiunti-

in mok-

užgynė 
galviju 

Sako Amerika

esant nesveikos
- : - — dėl žmogaus valgio ir gali jam

Abroza Kražių Pjovynes gali atnesztie limpanczia baisia liga.
gautie ir pas Sim. Mack, 82 Bond Meluose 1719 Lotoringijoje bu
st., Elizabclh Port, N. J. už 
paczia prekia kaip visur, — 
50c.

Metuose 1719 Lotoringijoje bu
tą vo liepta nioketie mokescziai už 
už\bul vias.

Pajieszkau savo szvogerio Jo
no Karpavicztaus, paeinepezio isz 
redybos Suvolku, pavieto Mari
jampolės, gm. Kvietiszkio, kai
mo Waitjszkiu, jau ape 8 metai 
kaip amerikte, du metai atgal gy
veno Shėnandoah, Pa., o dabar 
nežinau kur besiranda. Jeigu kas 
ape jy žinotu, teiksis pranesztie, 
arba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso szito!

Thomas Kubilius
14 Broome st., Box 12, Nev York,

Pajieszkau Jono Januszo paei- 
nanezio isz kaimo Cepacziu vais
tės Eržvvilkos ir pajieszkau Jono 
Jukilaiczio paeinanezio isz kaimo 
^Vadžgiriu, vaistės Szimkaicziu, 
abudu isz pavieto Raseinių, re
dybos Kauno. Jie patys arba kas 
kitas tegul duoda žinia ant adre
so szito: Jos Janusz,

Box 133, Walston, Pa.

Pajieszkau savo ^draugo Kon
stantino Kuncaiczio paeinanezio 
isz kaimo Burbiszkiu, gm. Kidu
lių, pa v. Naurniesczio, red. Su
volku. Pirm dvieju metu gyve
no lis Collinsville. Jeigu kas ži- 
no ape jo buvimą, praszau man 
pranesztie, arba pats tegul atsi
szaukia ant adreso szito: -

F. A. Wirpsza
400 South st., WilkesBarre, Pa.

Pajieszkau Juozo Arabrožio su 
jo paczia Barbora, jau 3 metai 
kaip Amerikoje; buvo atva- 
ževia isz Anglijos in Bostoną, 
o isz cze iszvaževo in Cleveland, 
Ohio ir dabar nežinau? kur besi
randa. Jeigu kas ape juos žinotu, 
teiksis danesztie, arba jie patys 
tegul atsiszaukia, nes yra dėl ju 
labai svarbus dalykas. Adrisas 
szis :

W. Petkų nas,
282 Dorchester st., * S. Boston,

[Mass*

Kur būna Mikolas Kiszinas, 
pašantis isz miestelio Josvai
niu, pavieto ir redylvos Kaimo. 
Jis pats ar kas kitas tegul duoda 
žinia ant adreso tokio:

S. Kisziii.
Box 33, Crh itz Wis.

Kas nori gautie šviežios ir pi 
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 

ne norėjo teketie už Jagelos,'st. Shenandoah, Pa.
E. Centre

No metu 1781 darbavosi ape 
praptatinima bulvių sviete Duha- 
mel. Turgotas pareikalavo isz 
departmento medicinos Paryžiuje 
patvirtinimo, kad bulves netik
tai ka yra žmogui nekenk enezioms, 

I bet da yra sveiku ir sotum mais- 
maitvtie ir tu dėl jo, isz. to labjausei bulves 

prasiplatino sviete.
Teip lygiai rūpinosi ape pra-

TERP BROOKLYN1ECZIU.
Jonas: — Del ko tu, Adomėli, 

teip nuliudias?
Adomas; — Broleli, tu butum 

labjau nuliudias. jeigu tau reiktu 
tokias dvi kumeliai i 
dengtie.

J. — Ar tai jau kitokios rodos, —, 
nėra? Juk turėtu kožnas sau žiu-Į platinima bulvių sviete ir kunigi- 
retie ir gyvenimą darytie. I ta- ’

A.__Oi Junuli, jeigu asz'ka In Lietuva bulves dasigavo
pasakau, tai jos ant manės abi tiktai pabaigoje pereito szimtme- 

czio, tai ) ra szimtas su virszum 
metu atgalios, kuriu sulyg tam 

ruti žiūrėk anos, jau ta sena bo>>a, musu prod>e<iži»i suwis ne- 
o ka iszdaro. Brooklynietis. 1 žinojo.

barasi, o asz ant ju tik vienas.
Onutia pameskie savo baikas, 

nes jau ir sienos juokiasi, o Pet-

Pajieszkau savo szvogerio 
Juozo Jonelio, paeinanezio isz 
kaimo Ryškiu, vaistės Sartinyku, 
pavieto Raseinių, red. Kauno; 
jau 6 metai kaip Amerikoje, pir
miau gyveno Cgicagoje, o dabar 
nežinau kur. Kas ape jy žinotu 
meldžiu man pranesztie ant adre
so tokio: •

Jonas Maslauskas
L. South str. Wilkes Barre, Pa.

Pajieszkau savo szvogerio, 
Antano' NV^laikos, paeinanezio 
isz Suvolku red. paw. Kalvari
jos, gmino Ūdrijos, kaimo Svir- 
niszkiu; jau 5 metai kaip Ame
rikoje, pirmiau gyveno Pittsbur- 
ghe, o dabar nežinau kur besi
randa. Jeigu kas ape jy žino, ar
ba jis pats, tegul duoda žinia ant 
adreso szito:
Ig. Paszkeviezius Walkere Mills, 

Pa.

Pajieszkau Simano Glaviacko, 
paeinanezio isz kaimo Pajevonio, 
pav. Wilkaviszkio, gub. Suvol
ku. Pernai Liepos menesyje isz
važevo isz Pittstono ir girdėjau 
dabar būna Brooklyne. Jeigu kas 
ape jy žino, teiksis danesztie ant 
sz o adreso:

Dom. Jenuszonis
177 N. Main st. Pittston Pa.

Pajieszkau savo brolio Povilo 
Waliouio paeinanezio isz Kauno 
guliernijos, Paneviežio pavieto 
R migalos parapijos, kaimo* Ku- 
cziu, jau 7 metai kaip Ameriko
je. girdėjau kad gyveno Boston 
Mass, jeigu kas žinotu ape jy ar
ba jis pats praszau duotie žinta.

Stanislovas Walionis i 
954 33-rd st, Chicago 111.

Pru.su


Katalogas knygų

|1.60 
12.00

Knygos maldų.
n»kso AKonus arba Szaltinis dangįszku 

■karbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
fcrineis ir kitokeis križeis, iszaodyta bal- 
oalausėiskauleleis, visaip zalatitps, 3.50 ir 84.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
akarbu. apdaryta drutoi skuroje. zaluty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta jr su 
kabėmis

Apdaryta szagrine
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia useme 

\ apdare, balczisuseis kauleleis. pulke!
I uzauksuotais kryžeis po ’ 83.CC-.
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis
Balsas Balandėlės Krisztolinis I
Isuganingi dulnojimai ape sopulus szw.

Marijos Panos ” ti
Bažanczius amžinas
Ražanczius ir draugyste “ t‘
Razanczus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szw, Sakramente
3enas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litaroms “ “ “ - t1-*50
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ H-60
150 psalmu Dovido karaliau“ ant paveikslo 

kanticzku „ „ * 75c

Knygos Dvasiszkos.

83.00 ir 3.50
75c 

82.00
90c 
5c 

10c 
5c

30c
40c

PASARGA:
Kas permaino vietv s*«wo gy

venimo ir reikalauja, idant jam 
permainytume adresa, turi neat
būtinai prisiustie ir sawo senajy 
adresa, nes kitaip jo praszymas 
nebus isz klausytu. Paduodami 
savo nauja adresa, rupykites ko- 
aiszkiausei jy paraszytie,o labiau* 
sei vvarda ul\ežios, miesto ir sa
vo, nes nekarta taikosi kad jokiu 
budu negalima dasimislytie, koke 
tai ulyczia. 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 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

- _______________ LIETUVA.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

LITUW1SZKA1 LENK1SZKA BANKA.
400 Grand Street, NEW YORK, N. Y.

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant ni
šų greieziausiu laiwu už pigiausia 
preke,- siuneziatne pinigus, kuriuos 
jusu prietemai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuvviszkai ir lenkiszkai. A-

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

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

"LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis, 

iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir svarbiausia 
. žinias dėl žmonių darbinyku.

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

Brostwos “ <®c
Draugija dddusziu “ “ 10c
Evangelijos, drauge lietuwiszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szwentes 75c 
miotea arba kelas in maldinga giwenima 50c 
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Peną ’ ” 15c
Gyvenimai Szventuju Diewo “ 50c
Gyvenimas azvento Benedikto “ 10c
Qi venimas Jezuso Kristuso ” 75c
Givenimas szvenez. Marijos Panos „ 90c
Gtveuima visu Szventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 65c
sto rija Kataliku Bažnyczios 81 00
Istorija seno ir/iaujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istprija seno istatimo ”, ^5c
Iszguldymas metiniu szveneziu ” 10c
Kas yra griakas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajitie sumianija ” 15c
Mokslas Rymo Kataliku “ 40c
Moksias kataliku, “ “ 15c

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotorra 

fijas kopuikiausei.

Pamokslai ape suda Dievo “ “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „ 50c

KAąiN CLEVELANDA ATKELATSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikau

Perspėjimas ape szvėnta tikėjimą “ 10c
Perkratimas sumianijos “ 20c
Prisigafavojimas ant smerezio “ . ■ 40c
Raktas in dangų " ” 15c
Uisistanavik ant to gerai '* 50c
Wadowa in dangų “ 40c
Vartai dangaus “ 15c

J3F“ Jaigu tau skauda galva, tai pamegyk 
. .ošiku BojanaUsko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka jok e r ita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojan.%usk<> Galima 
au'ie kožnoje u p tiekoje, arba pnsiuncziant 25 
vntu pacztinemi* markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOVSKI, 
885 W. 19-thSt., Chicago

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu žino 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ti; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 

, darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai.ir ant ko jie laikosi.

■ Preke.... ..................................30c
Lementorius lietuviszkas . ,, 10c
LiMtuviszkai vokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “ . 85.00
Lementorius lietuviszkas “ “ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “ 81.00
• o apdarytas “ * 81-25

Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 ** 15c
Lementorius Lietuviszkas " 10c
Szimtmetinis kalendorius 15c

latviszkai, lenkiszkai, ir raškai, y-
,1 ra geriause knyga dėl norineziu isz- 

■ moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszko“ kalbos „ ,, 8 2.oo

Gyvenimas Stepo Raudnosio “ 15c
Kas dienines-Maldos * “ 5c
Abrozas “Kražiųskerdynes”, perstato kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny-
i ežios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai 
delis. Preke „ . 50c
o su pasiuutimu ,, . 60c

M. Wyszniauskiene.*/
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 veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

Jeigu nori gautie gera Lota, geroje vvie- 
toje ir padarytie aut jo gera 

bizny, tai pirk
LOTA prie pat Lietnwiszkos Bažnyczios, 

o czionai,ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai wiskas tau eis gerai, ba cze kasdien Iietuwiai tankinasi ir wiso- 
kis biznis kasdien gerin eina.

Buwo 6 Lotai ant pardawimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
wiena mes patys nupirkome ir ateinanty pawasary statysime sawo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da. 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardawimo, ant kuriu mes paėmėm e agentūra. Lo
tai prie pat lietuwiszkos bažnyczios, 3 isz j u ant 33-czios ui. ir 3 
ant Attica ui.

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

inmoketie isz wirszaus, 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 lietuwiu, tai ne’teip kaip nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus mieseziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta wiska ir vvela sugryžta in Chicaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturiu abite turi sa- 
wo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ba aplink, lietu- 
vviszka bažnyczia nėra nei wieno kambario tuszczio, ape tai nerei
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

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

“Lietuva ant metu $2.00
Spaustuwe,,Lietuva“

.•s

spausdina (drukawoja) wisokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių ir teatru, Programus.ir 

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Re dy s t ej e „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu. Siuncziasi pinigai in 

wisas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suwaikszczioja, 

kaip isz wisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky-

fl. 0ISZ6W§KI§
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.

WE1NAT1N1S LIETUWISZKAS
Knygos istoriszkos, svvietisz- 

kos, pasakų ir giesmių.
ROBINSONAS KRtZIUS, moraliszka apysaka 

i dėl jaunnmenes. “ “ 25c
Arielka yra nuodai su iliustracijomis 30c 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Istorija gražios Katrukos “ * “ 10c
Istorija isz laiko Francuzu vainos ” 30c
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “ 50c
K ip igytie pinigus ir turtą ,, 20c
E us teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo 15c
B. -utes dainos “ “ 10c
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 30c
Bėstiality of the Russian Czardom tovard

Lithuania “ “ 20c
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto 81.00
Graži vaiku knygele ” “ “ 10c
Istorija Simono D Kanto, didžiausia.isto-

rija Lietuvos “ ., 81.50
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • " ' 50c
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtai “ 82.00
ILietuviszkas sziupinis “ 5c
Namelis pustelnyko “ “ 75c

•Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkos ka
res Indijonu Amerikos. 25c

Pulkus apraszymas tikru atsitikimu iszlai
ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c

PaiangosJuze “ “ 20c
Pajudėkime vyrai žemia, puiki istorija 15c
Pasakoijmas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Ponas ir mužikai “ 15o
Puiki istoria ape Kantria Alana. kuri per 22 me

tus vaikszcziodama pb svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo - 20c

Rinalda “ : “ “ “ 81.50
Talmudas židu “ “ 10c
W aiku knygele su abrozelais “ 30c
Wisoki abrozdelei inknygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz

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

SALIUNAS,
XV inco M. Kaczergio

338 Anderson str. , Jersey City.
—o--

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra ruginia, lietuwisz- 
ka Trejonkia wisokiu VVynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vvienas pakelevvingas puikia nak- 
vvynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

ALBERT W. MAY *■>»»- A TAS.
pikolas Kielpsza lietuviszkas asistentas, praktikawoja wi- 

suose suduose.
DTTMta Chamber of Commerce Building,
KŪMAS: kerte Washington ir La Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Dury« iaz Wa»hington, prietzai Court Hatu>e. Imk elevatorių.

A. ZI)ANAW1CZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

A 4o**Jdtvinedelinis 
„AĮIAU dl£d kataiikiazkas 
laikrasztis iszeina Prusnose du 
syk ant menesio, talpina wisokias 
swarbias žinias isz Lietuwos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji laikrasz 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožnamelaike ir už 
ta paezia prekia $1.50.

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY SW. PANSKIClt 87.00
ANIOL STRČz.. Zbidr Modlov i Piežni služ^cy 

dla dusz pobožuyeb (zdodatki-m nieszporov 
i pieSni iacifiskichi. Zaviera blizko 660 s.ro- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze, 
vvdanie dla obojira plci; opravue w morocco 
skorkg. vyzlacaue brzegi za dooonym tylu ii- 
kem; cena....... ...................................... ®5c

Ta sama opravna v morocco skurkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
mkiem..... .... ...................................... ® 1 25

CICHA tZA. Zbidr Modlov. i Piečni služįcy dla 
dusz pobožnych (Wydanie dla nieviast) z 
dodatkiem ni’eszporbv i piežni lacinskich. Za- 
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pieknym papierze, —Opravue v morucco 

skorke, vyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kiem Cena..... .♦.........

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i niežni, 
služacv dla dusz pobožnych. (Wydanie dla 
nežczvzn). Z dodatkiem nieszporov i piežni 
lacihskich. Za vieta blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigkuym papierze. opravne 
v morocco skorkg. vyzlacane brzegi ze zloco- 

Tym tytulikiem............. ........ • ............  ®5c
na sama opravna v morocc-' skorke, vyzlacone 

brzegi ze zMconjm tytulikiė'm.........8 1-25
WYBOREK............................................ P® 40c i 65c

KABALA czylt odkrvcie tajemnic prz.yszložc- 
za iK'tnoca kart. (Dla zabavy i rozryvki)

Cena ” .. K*
ALEKSANDRA CHODŽKI slovnik Polsko-An- 

gtelskii Angleisko-Polski v mocnej opravie 
w zfoconemi tytulikamy. Cena |4.00

SENNIK ozvlf Wrdženie ze sndv. na przeszlo 
1500 przypadkach služ^ce. zrdžnychstarodav- 
nych ksiag zebrany i porzįdkiem abecadlo- 
vyni dla rozrvvki i zabavy ciekavych ludu 
ogloszone przėz Przyjaciela Nievinnych ze 
bobonov. ” ' 1®

LISTOVVNIK polsko-amerykahski. Podrjcznik 
zavierajacy: Naukg pisania listov. v vs? . .t- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: ■ J“ty 
pohcajace. radzace, opisujace. povinsz«.va 
nia. podknia itd. ” ”

HOKL'S POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 
taiemnic niežąvodny sposob czarovania. ve 
dhig slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco 
Sehvanenfeld Tvardovski, Faust, Theoph 
rastus, PanaceĮsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych Cena ’ 86c

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Najpevniejszy sposdb vygrania na loteryi 
vedlug kombmacyi stynnych magikov i pro- 
fesordv matematyki Orlice it p. — tuaziež 
wyjawienie tajemnic i sposob, 'akich uzywa 
no w starožytnoici do przepcwiadania i wro 
še nia przyszioėci. - Z 200 obrazkami. Doslow 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru 
ka rni Universytetu Jagiellonskiego v Kra 
kovie. ” " 30

MAX DRZEMALA, ’
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja vvisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 RandoIpli St.
Gi'veaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N 4923

Parduoda laivakorte* (szifkortes) ant greieziau
siu laivu in ir isz Europi s. iszmaino ir siunczia 
fiinigu* in vinas svieto szalia kuomipigiausei ir 
n 4 nedele* po iszsiuntimo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva

kortes jo oficei duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati k a ir 
Nev Yorke.- ^szdirba rasztus d»l dalies iszjesz- 
kojimo bsz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
szlus ra konsulio užtvirtinimu. O teip-gl atjie- 
szko skolas isz Europos;asekuravoja nūs ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina vieta- darbl- 
nikains ir vietas tarnams ir ternaitiems ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wlska atlieka kuo- 
migeriausei. .

JONAS ZAHECKAS
3314 MUSPRATT S1REET 

atidarė naujei

Krautinvia Augliu.
Atweža angims kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expreamanai. Tes- 
po£i užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir perwaiiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyj nne wisiem$ geriau

ZENONAS BYKOW,
4458 Wood St. Chicago, 

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZNIA“

Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 
sijoje, viskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziitas ir czvstas maudy
klas.“ r

Priė to užlaiko puiku Saliuna, biliar
du ir salia dėl mitingu irweseliju.

Užpuaszo visus lietuvius atpilankytie.
(17-t)

Puikiausias Salimas

Pirma Letaiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE,. ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirku 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczins ir ant ateinartczio pavasario 
statys lietuviszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. M isoki 
javai dera labai gausei,
prietam augs bovelua, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgog, karszcziu didelu nėra, szituma lyginasi su Qhicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszrfidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria Ir be gi 
rios. Kalkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasimatymo sau namu.

Preke lauka no $6 iki už akrai.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

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

-----ARBA TN------

redystia „Lietuva”,
954 33rd Street. 1 Chicago. III.

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

GHICAGO. ILL. P. O, Box 82.

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUVVISZKAS AGENTAS

Siunczia pinigus in wisas dalis 
svieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laiwu pigiausei ir 
tesingiausei.

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

Perkaliau Savo Offisa
isz po nr. 3117 po nr. 3121

— ir —
uždėjau bunka dėl užuavojimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no 85 ir augazcziau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet. kad gahtia teip 

lygei gerai ir pigei at.lktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persilndykit.

Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 
«rpinigus no 85 ir daugiau pinigu, už ku- 
C riuos moku procentą.

SZIFKORTES
ant geriausiju llniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigtf in sena kraju.

UWAGA:
Rublis................................ 53
Guldenas...........................39f
Marka................................ 24j

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

eitie pus sawo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swetimtautv.

• (24—3).

>CAVtAI o, I NAUt MARKs^r 
COPYRIGHTS.^

CAM I OBTAIN A PATENTt Forą 
prompt an»wer and an bonect oplnlon, wrlte to 
M U N N dk CO.. wbo have had nearly flfty yeara’ 
experience In the patent busi n esą. Communlca* 
tlons strictly confldential. A Hnndbaak of In- 
formation concernln* Patente and bow to ob- 
taln tbera sent free. Aleo a catalogue Of mechao- 
Ical and acientlflc booka aent free.

Patentą taken tbrouah Munn & Co reciMve 
■pečiai noCIceintbe Kcirntiflc Amerlean, and 
t bus are brou«bt vldely be f ore the publlcvltb- 
out coet to the inventor. Thia aplendld Paper, 
tMued weekly, elegantly illuatrated, baa by far the 
lanreet ciroulation of any ecientiflc work in the 
world. >3 a year. Sample copiee aent free.

BoiMlna Edition, monthly, 82.50 a year. Single 
eoplea, centą. Fvery numt>er contatns beau- 
tinil platės, in coldrs, and pbotographa of nev 
bouees. vtth plaus, enablina buildera to ahow the 
lateet deetgns and secure contracta. Address

MUNN A Co Nkv Yoitc. 3ttl BnoaDvay

LIETU WISZKAS

SALUNAS• • • • ••••

Juozu po Dzialtwos,
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.

Užlajkau šviežia Bavanka Abi, aenenaea ge- 
reusea Arielka*. Likieriu* Ir kvepeneziu* 

Cigaras.—Kasdien a vieta* užkandi*.
Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditi*

J. DZIALTWA, 3253 Laurel uL

visam mieste Shenandoah
— pas —

J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bowers str.

Viekas yra czysta, gerymal visokį pirmos k la
so*. o žmones isz duszio* prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiem* valandėlė laiao 
aUilankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kngraiiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* m Shenandoah velytame nusiduoti* kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuvUzka užeiga

KASPAR BARTKOVVIAK, 
Konstabelis Pawietawas. 

IR NOTARY PUBLIC. 
i*zprowoja geriause! visokia* prova* visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kuzkoje irangelskole. Teipogi kolektavoja pini
gas už visokias skolas. Gyvena po nr.
8200 Muspratt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA UŽEIGA
pas L. AŽUKA

3301 Auburn avė.kerte 33ezios ui.
Arti Lietuviszkos bažnvezios.

—o—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, Mliu, weseliju ir ki
tokiu zabowu.

Ir kurie atkeliauna isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakainiai pern ak votie.

L. AŽUKAS.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS, 

ZIĖGORELUS,
ZIEGOR1US ir

AKULORIUS.

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

Ta j so visokius megorelus, ziegonus ir kitokius 
aukrynius dajktus. zalatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrvntus 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

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

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

MAX KOBRE.
. — SUCCESSOR TO —

■ KOBRE & HERSCHMANN ’ •
Litewski i Polski Bank

a Cm!SU. >™ iork

142 D i visi on St. N. I.
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 

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

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

.... ■ . -/..k.Še’■ 1
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