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Nr. 11. Metas III.Isz Amerikos
Isz dalies darbu.

Bethlehem, Pa., 10 Kovė, — 
Cze szeiidien kompanija “Betle- 
hem Iron Co.” apgarsino savo 
darbi nikams,, kad no ryt dienos 
atidaro fabriba plieniniu iszdir- 
biu ir kad no tos dienos wisi dar- 
binykai gali sugryžtie in darba. 
Tame fabrike dirbo 1000 darbi- 
nyku ir per du menesiu jau bu
vo perstoją dirbtie. Dabar viena 
geležinkelio kompanija apstelevo 
tame fakrike 12.000 tonu relių 
dėl geležinkelio.

Wel nelaime matuose.
Minersville, Pa., 8 d. Kovo.— 

szioms dienoms angleka- 
»yklose Thomastovn tapo sužeis
tais Mikolas Griszkonis, lietuvys 
ir Mikolas N. lenkas. Abudu jie 
dirbo kaipo “leberiai” prie mai- 
nierio lietuvio J. S. VViena už- 
provyta skylia dege mainieris, 
o antra leberys M. Griszkonis, 
kuris nesuprasdamas to darbo, 
uždege ant syk visa skvipsa ir 
toj sekundoj szuvys iszszove. Tai 
tik laime,kad szuvys buvo nedi
delis, jeigu kitaip, butu tapia 
visi trys ant vietos užmusztais.

Mikolas Griszkonis turi kakta 
perkirsta ir visa galva sukapota 
o M. N. turi koja perkirsta.

Tokiuose atsitikimuose yra 
kalcziauseis mainieriai, kad jie 
duoda leberiui toky darba, kurio 
da jis nesupranta. Tokiu budu, 
ne tik labervs, bet ir pats mainie- 
rys ir da kiti nekalti žmones gali 
pražūtie no tokio szaudymo. Ne
gana to, da paskui ir tie patys 
amerikonai mus iszjuokia, vady- 
dami kvailais polenderiais.D.K.

kvarksėjo, lyg varna, pasitikė
damas, kad jo kas paklausys ir 
prie “Susivienyjimo” neprigules.

JaU Žmones pradeda ir patys 
suprastie kas jiems yra gero o 
kas blogo ir nereikalauja klausy- 
tie kvarksėjimo taradaiku, ku
rios veda žmonis kur in kokias 
peikiąs. Musu draugyste prigulės 
prie “Susivienyjimo” norint ir
szimtai tokiu taradaiku zaunytu, niai užlaikė ir užcziepyjo ja szir- 
tai mums neatpeiks ir jo zaunu 
nieks neklausys. Sąnarys.

kelkime warda Lietuwos”, jeigu 
ta paczia Lietuva brangia, savo 
darbais skandiname. Isz ko ta 
Lietuva gali pasikeltie, ar kibą 
isz žydu? jeigu lietuwiu waikai 
nei vienas nemoka lietuviszkai ir 
isz mažens jau in airisziuspavers- 
ti. Geda mums broliai ir griekas 
no Dievo, jeigu ta brangia kalba 
kuria musu tėvai, seniai ir prose-

UŽTEMIMAS MENULIO.
Pereita nedėlios r^akty turėjo

me užtemimą menulio per pus
ketvirtos adynos. * Pradėjo tem- 
tie no puses 9-tos h- tęsęsi iki 
12 tai.

Isz lietuviu, kurie tingi skai- 
tytie knygas ir laikraszczius, yra 
da daugybe tokiu, kurie suvisai 
nežino isz ko paeina užtemimas 
menesio arba saules; toki 
nes nekarta blevyzgoja 
tvertus daiktus ir tokioms 
blevyzgomis aptemdina

per duris ir lan- 
vieno lango sveiko

atbėgo detektivai,

Kas isz tu lenku iszdigs? , 
Tai ir nedyvas, kad ameriko

nai teip didžiai tu lenku neken- 
czia, nes ir isz tiesu tie žmones 
jau negerau prezentavojasi už lau
kinius indijonus. Juk ne per ka j 
kita, kaip tik per svietiszka (?) 
ju pasielgimą ir visa Lenkija pa
teko maskoliui in nagus, o po 
draug su jaje prakiszo ir musu 
tevynia, Lietuva. Jau skaityto- i 
jai prisiklausė, kas nesediai dėjo
si Chicagoje su lenkiszkomis baž- 
nycziomis, o dabar paklausykit, 
kas atsitiko Omahoj, Nebraska, 
teip pat lenku bažnyczioje:

Utarnyke, 12 Kovo, kada ku
nigas Kaminskas atlaike anksty- 
vaisias miszias ir žmones pradė
jo isz bažnyczios iszeidinetie, bū
rys susidedantis isz 35 vyru atėjo 
isz miesto ant szventoriaus ir 10 
vyru isz to būrio inejo in bažny
czia. K n. Kaminskas da buvo 
zokristijoje, o kad iszgirdo būry 
žmonių einanty artin altoriaus isz- 
kiszo galva pažiuretie. Tuom 
kart tie vyrai suriko ant kunigo: 
“atiduok raktus ir iszsineszk isz 
bažnyczios”. Kunigas tuojaus nu- 
sigriebe du revolverius ir ran
kas ir liepe tai gaujai iszsinesztie 
isz bažnyczios. O kad žmones ne- 

; paklausė, kunigas szove in juos.
Žmones teippat atsake su szu- 
viais in kunigą isz savo revolve
riu, o kunigas užsiglaudias zo
kristijoje už altoriaus ir iszkiszias 

! pro duris revolvery, vare visus 
szuvius in savo parapijonus; kac 
tas revolveris liko tuszczias, tai 

‘ vaikai stovėdami užpakalyje jo 
paduoda jam kita, užlioduota re
volvery, o priima no kunigo 
tuszczia ir pakol kunigas szita■

iszszauna, tai vaikai jau vėl turi 
kita užliodavia ir priima no ku
nigo tuszczia, o paduoda vėl pil
na ir teip kare ėjo,lyg laike Kos- 
ciuszkos kares. Kulkos aplink 
didyjy altorių dūzgė kaip bites, 
suskylėjo abroza Sz. Marijos Pa
nos, nuskalde krasztus altoriaus, 
nuardė tinka no sienų ir lubu ir 
1.1. O szitie, kurie buvo likia ant 
szwentoriaus, kada iszgirdo szau- 
dymus bažnyczioje, bijojo ineitie 
in vidų,idant ir jiems kuriam ne
patektu kulka in “labony”, tai 
tik ant lauko stovėdami pradėjo 
mestie in bažnyczia akmenais ir 
plytgaliais 
gus, kad nei 
neliko.

Ant galo
paszauke palicija ir vos tokiu bu
du kova nutildė.

Trys lenkai tapo |>er kunigą 
paszauti: F. Dargaszevskis turi 
abi kojas perszautas; Juozas In
dą in galva paszautas; Jonui Ko- 
ziękiui kulka per kojos kely perejo.

Kalniukas yra tos paezios ka- < 
tegorijos kunigu, ka yra musu 
lietuviszkasis Dembskis, o in- 
szventino jy ant kunigo koks te
nai Jocpalaikis vardu Rene 
Villate, kuris teip lygiai apsi- 
szauke save vyskupu, lyg Jocpa
laikis advokatu, ir dabar dirba 
naujo stiliaus kunigus. Taigi ne- 
žine kokiu budu tasai naujo pa
tento kunigas, Kaminskas,dasiga- 
vo in lenkiszka bažnyczia Omą- 
hoje ir norėjo būtie josios pro- 
baszczium, o parapijonai jo laikyt 
nenorėjo, ir buvo paduota in 
suda; sūdąs prisudyjo idant 
Kaminskis atsitrauktu isz tenai, o 
szis neklause, nežiūrėjo ar para
pija jy kenezia ar ne. (teip lyg 
Jocis, kad jy iszvaryk per vie
nas duris, tai jis pas tave inlys 
per kitas, ir vėl klaus, ar pirksi?), 
; is szvaistesi prie altoriaus ir 
įer prievarta norėjo būtie Omą- 
Tosprobaszczium. Ant galo para- 
jijonai jau kitos rodos su juom 
negalėjogautie, kaip tik turėjo, 
eitieir su revol vėriaisiszbaidytie 

■ y,lyg pikta dvasia isz užaltoriaus.
Kas per daug, tai jau per daug 

jas tuos lenkus, jau ir indijonai 
to nepadarytu. Tokiem moni- 
sykam, fabrikavotiems kunigams 
galėjo kaily iszluptie kitur kur, 
o ne bažnyczioje; tokiu budu 
nužemino savo bažnyczia sulyg 
paskutines ir galutinai sutepe 
varda savo, o toks kunigas (?) 
Kaminskis, kaip buwo gaudadu- 
sziu teip ir liks. Jam tiek dauk 
blogo nepadare, kiek patys sau.

Isz Minersville Pa.
Meldžiu Redystes “Lietuvos” 

patalpytie sziuos kelis žodelius:
Nedelioje,3 Kovo, czionykszte 

draugyste “Sz. Wincento” laike 
savo czvertmetiny susirinkimą, 
ant kurio terp invairiu inneszi
mu, svarbiausias tapo vienbal
siai priimtu, idant visa draugys
te prigulėtu prie “Susivienyjimo 
L. K. A.” Norint nekurie nevi
donai terszia “Susivienyjima” 
kaip inmanydami, bet jis kaip 
augo teip ir auga ir nekenkia jam 
nieko nei szuniszkiausi lojymai 
taradaikos su jo pasekėjais. Ne- 
beto, radosi vienas tokis ir isz 
musu paežiu draugystes, kuris 
geide, idant in draugystia galėtu 
priguletie ir kitvieriai, o kac

• draugyste jo geidimą atmete, tai
• jis tuojaus nusidavė prie Bacz-
• kauskor^ ta8* žinoma kaip ne- 
i praustasnukys žmogus, tai

Isz Forest City, Pa.
Metuose 1892, Lapkriczio 3 d. 

lietuviai musu miesteliu suszauke 
pirmutiny mitinga reikale uždėji
mo lietuviszkos -parapijos. Po i 
iszriszimui invairiu inneszimu ir i 
klausymu, tapo nutarta uždetie i 
parapija ir duotie jai varda“Szv. < 
Antano’’. Teipogi tapo iszrinktas 
ir komitetas dėl rinkimo pinigu, i 
Komitetas su geros valios para- 
pijonais,29 diena Kovo, 1893 už
mokėjo už 4 lotus pp bažnyczia 
$608.59 ir jau szendien lotai yra 
parapijos loeni, neturėdami skolų 
nei vieno cento.

Pakol neturėjome kunigo, vi
sada vaikszcziojome in airisziu 
bažnyczia ir tenai visus dvasisz- 
kus reikalus atlikdavome, o kada 
Scrantonas sulaukė g. kn. Peža, 
tada jau jis aprūpino musu reika
lus; dabar menesyje Lapkriczio, 
1894, sulaukėme g. kn. J. Kūra, ( 
kuris nesigaili savo vargo ir triu
šio dėl lalio musu busenczios baž- 
nyczios. Dabar g. kn. K. leidžia 
$100 ant lioterijos, tikietas tik 
tai po 50c.; deltogi broliai nepa- 
sigailekit 50c. ant labo musu baž- 
nyežios, o juk vienas isz visu vis 
isztrauks $100.

Beto noriu da primytie ape la
jai nemandagu nekuriu lietuviu 
pasielgimą. Waikszcziojant su ku
nigu kaledotie, taikosi užeitie to
kiu lietuviu, ka no kunigo kavo- 
jasi, lyg zuikiai no medineziaus. 
O jeigu jau kitaip iszsisuktie ne
gali, tai tada sako, kad jis nepri
guli in lietuviszka parapija, ale 
in airiszka ir in ja pinigus mo
kas. Dabar pažiūrėkime kaip to
kiu lietuviu vaikai iszrodo. Wie- 
nam name kunigas paprasze, jau 
diktoko vaiko, persižegnotie, o gi 
mamyte atsiliepe su pasigėrėjimu: 
“Musu vaikai da nemoka lietu- 
viszkai, tiktai angelskai; kaip 
užaugs tai iszmoks”. Ar tai ne 
juokai, kad vaikas užgimias isz 
lietuviszku tėvu iružaugias krū
timis lietuviszkos motinos, o ne
moka lietuviszkai su tėvais susi- 
kalbetie. Jeigu sakytum tėvai 
moka angliszkai, tai da nebutu 
toki dideli dywai, kad ju vaikai 
neiszmoko lietuviszkai, ale cze 
tėvai daugiau nieko nežino an
gliszkai, kaip tik “no” ir “yes” ir 
jau ju vaikai nemoka szneketie lie
tuviszkai ; kaip tie tėvai susi- 
szneka su savo vaikais? Dabar tai 
jau dasiprantu, delko tu lietuviu 
vaikai laksto po ulyczias su isz- 
plyszusiais klynais — mat jie rei
kalauja tarpinyko (tlumocziaus), 
kuris galėtu iszguldytie tėvams, 
ka ju vaikai kalba ir vaikams ka 
tėvai kalba, o kaip tėvai su sa
vo vaikais nesusiszneka, taigi 
isz kur tewai gali žinotie, kad 
vaikai reikalauja sulopymo j u 
kelnaicziu.

Deltogi nors syky supraskime, 
ka mes darome ir in ka panasziais 
savo vaikialius iszauginame. Ka 
mums padės, kad mes rėksime 
žodžiais “kelkimia lietuvystia,

žmo- 
nesu- 
sawo 
sawo

dyse musu, o ‘ mes niekiname ir 
miname ja po kojų. Pameskime j 
ta kvaila savo papratima ir atsi-| 
buskžme isz miego tamsybes, mo- ^vaikelius ir kitus neiszmananczius 
Lrvlzinmc ciuntimii IzulKu ulo ir < « • . . ** . « 4kykimes svvetimu kalbu, ale ir sn- 
vvosios neužmirszkime, o jeigu 
mes mylėsime sawo kalba; myk
sime podraug sawo tauta ir tewy- 
nia, ir jeigu wisi teip darysime, 
tai Lietuwa uesimažys, bet kas- 
dienjaugs, o kada Lietuvva prasi- 
platys, tada ji bus netiktai mumis 
miela,liet ir swetimtaucziai ir tie 
patys airisziai, in kuriuos jus sawo 
vaikelius jau pawertete, guodos 
ja. ; Jums gero velyjantis.

A. Kazlauskas.

Isz Wilkes Barre, Pą.
Ka Baczkauskas zaunija nr. 10 

savo taradaikos ape lietuviszka 
balių Wilkes Barres, kad 
tenai su boboms grebaliojosi, 
yra bjaury melagyste. Ale 
žinoma yra, koki žmones 
Bacžkauska mszinejn, tirr 
dywo nėra. Ant to baliaus buvoj 
netiktai tas vienas baczkauskinis 
korespondentas, bet buvo szimtai 
kitu žmonių kurie gali paliudy- 
tie kaip kas apsiėjo. Žinonoma, 
Baczkauskui ir jo pasekėjams 
tasai storasis yra kaulu gerkleje, 
kurio nei nurytie nei iszspjautie 
negali, tai nors isz pasėliu dergia 
jy kaip tik iszmislydami. Tegul 
sau zaunyja, žmones jau pradeda 
suprastie tais jo zaunus J.L.

kas 
tai 
j^u 
pas

Ugnis kasyklose aukso.
Kanadoje, kasyklose aukso, 

vadinamose “Sultana”, arti Rat 
Portage iszsi plėtė ugnis. Wienoj 
walandoj liepsna apėmė wiska ir 
nebuwo galima prie “Shafto’’ pri- 
siartytie, kureme tuom tarpu ra
dosi 25 darbinykai.Keturis isz ju 
isztrauke in pusią uždusytus,o ape 
kitus nėra wilties idant gywi isz- 
eitu.

Sugaukit wagy.
Antanas Diksas, vagis, paei

nantis isz Kauno redybos, Rasei
nių pavieto, Gąures parapijos, 
Batakių Walstes, buvo miestely
je McKees Rocks ant “boardo” ir 
5 diena Kovo pavogė no savo 
gaspadoriaus $185 ir no vieno 
“boardingieriaus” $170, sykiu 
$355, ir pabėgo kur po velniu. 
Tasai vagis yra vidutinio ūgio, 
storas,geltoni ir trumpai nukirpti 
plaukai,ir geltoni ūsai, balto ir 
paylgo veido, bisky rauplėtas, 
mėlynos akys ir ant vienos akies 
turi maža randžiuka; teipogi turi 
prie savęs raudona bilietą pagal 
tiesas ruskos kariumenes. Jeigu 
kas toky pamatytumėt, tai sua 
resztavokite ir kogreieziausei 
duokite žinia ant adreso szito: 
Peter Balinski McKees Rocks,Pa., 
u bus jumis sugrąžyti kaszta. 
kogražiausei atnagrudyta.

ir

GROMATNYCZIA.
“Apžvalgai:” Siuskit no Nau

jo Metu B. Pupkar, 19 Lafayette 
st., Nev Britain, Conn.

Kas toksai isz Minersvilles Pa. 
prisiuntė money order ant $l.oo, 
tegul duoda žinia, ant ko tie pini
gai apveretie, nes prie orderio 
nebuvo jokios gromatos, per tai 
nežinome kas prisiuntė ir ant ko.

klausytojus. Kada pamato te- 1 
ment saulia ar menuly, tai nekar
ta iszgirsti juos pliauszkianczius: 
“Jau tai korone Dievo, tai bus ! 
“neuradzojai”, badai,marai, ligos 
“vainos” ir daugybia kitokiu 
kvailystu pripasakoja.

Deltogi, idant tie žmones jau : 
nors karta perstotn svajoja ape 
nebūtus dalykus, ir nustotu kvai- 
linia kitus nesuprantanezius žmo 
nis, priversti esame nors pora 
žodžiu paaiszkytie ta, isz ko tai 
imasi tie užtemimai saules arba 
menesio.

Pirmiausei prisižiūrėsime isz 
ko imasi užtemimas menesio. 
Saule menesis ir visos žvaigždes, 
kiek tik mes j u matome ant dan
gaus, vadinasi planietomis, o tei
pogi ir musu žeme, ant kurios 
mes patys gyvename, ir vadina
si planieta.Isz tu visu planietu y- 
ra didžiausia ir už visas szvie- 
siause — saule. Ji apszvieczia 
visas tais planietas ir viską kas 
tik pasauleje randasi. Saule yra 
vienatine planieta ant viso pa
saulio, kuri isz savęs iszduoda 
szviesa, o menulis ir mijijonai 
visu kitokiu žvaigždžių, neturi 
jokios szviesos ir yra teip lygiai 
tamsios, kaipo ir musu žeme.

Mes, kada nakties laike mato
me szvieczenty menuly ir bliz- 
ganezias žvaigždias, taigi jos ne
szvieczia paezios isz savęs, bet tik- 
blizga no szviesos saules, teip 
lyg zerkolas arba kiti koki bliz
ganti daiktai. Iszstatykime ant 
saules zerkola arba blizganezia 
blekia, tai pamatysime kad teip 
lygiai meta no savias szviesaant 
žemes, kaip ir menulis; o pašiep
kime jy in pavėsy arba po stogu, 
norint jis labjausei blizgėtu, ne
mes ant žemes jokios szviesos; o 
jeigu paimsime jy in tamsu kam
bary, tai ir jo paties nematysime, 
norint jis auksu žėrėtu.Teip lygiai 
ir menulis; kada spinduliai saules 
užgauna savo szviesa in veidą 
menulio, tai tasai blizga no jos, 
teip lygiai lyg anas zerkolas ir 
meta no savęs szviesa menas ie
nos ant musu žemes. Wisoki 
daiktai, kas tik stovi i«zstatytais 
ant saules, meta in viena pusią 
no savęs szeszely. Kaipo trobos, 
augszti medžiai ir kiti daiktai, 
teip lygiai,ir musu žeme, kuri ka 
bo lyg ant oro, meta no savęs 
ylga ir platu szeszely. Kada va
kare nusileidžia saule ir užstoja 
naktis, niekas kitas nėra, kaip tik 
tas, kad musu žeme užsisuka kitu 
szonu in saulia ir jau mes lieka
me absiaubti tuom tamsiu szesze 
liu žemes, kury vadiname nak- 
czia. Kiekvienas isz mus jau gal
būt tiek supranta, kad menulb 
eina aplink žemia. Taigi kada jis 
keliaudamas aplink žemia pataiko 
ineitie in ta žemes szeszely, tada 
jau spinduliai saules nesiekia vei
do menulio, nes tuom tarpu me- 

i nulis stovi vienoje puseje žemes, 
> saule kitoje; o žemė, kuri tuom

kart randasi terpu saules ir me
nesio, sawo szeszeliu uždengia 
weida menulio,ir tasai lieka tam- 
sium, o mes tada sakome, kad 
MENULY TEMIA. Ir teip il
gai esą užtemias, pakol isz to že
mes szeszelio neiszbreda ir wel 
nepasimato su saulia. Kartais ta
sai žemes szeszelis siekia tiktai 
pusią menulio,. czwerty, arba ma- 
žytia jo dalelia, ir kiek jo pasie
kia, tiek esą užtemta ir teip ilgai, 
pakol menulis isž to szeszelio ne- 
iszeina.

Isz szito supratote, kad mėne
sy aptemdina niekas kitas, kaip 
tiktai žemes szeszelis. Taigi da
bar galbūt paklausite, kasgi tok
sai gali saulia aptemdytie,priesz 
kuria niekas negali szeszelio isz 
niekur mestie, nes ji wiska ap- 
szvvieczia ir wisokis szeszelis prie- 
szai josios szwiesa pasirodytie

Kaip jau žinome, kad menulis 
neszvieczia pats isz savęs, o tik 
blizga no saules,bet blizga jo tik
tai ta puse arba dalis,kuria szwie- 
sa saules užgauna; o kita puse yra 
toke tamsi, kad jo$ suvis žmo- 
giszkos akys, per toky toluma, 
inžiuret negali. • Kada menulis 
randasi no mus toje pat szalyje 
kur ir saule, tada esą visas toks 
tamsus, kad mes su visai jo inžiu- 
retie negalime ir žmones va
dina jy t u s z t y m a i s, arba 
kaip kalendoriuose ’ priimta 
J a u n s. Tada jis teipgi yra ant 
dangaus kaip ir buvo, tiktai tos 
jo puses, kuria mes galėtume ma- 
tytie neapszvieczia saule, nes ji 
stovi da daug toliau už menulio 
ir in jy szvieczia isz anos puses, 
kuri yra no mus užgrežta; tada 
mes menulio negalime inžiuretie 
ir per tai vadiname jy tusztymais 
ar delczia,lyg tai butu kasžin kur 
iszdilias.

Taigi saulia visada temia pa- 
czeme laike tu tusztymu, dėlto, 
tad kartais menulis pataiko už- 
slinktie ant pat kelio terpu mus 
ir saules ir savo tuom dideliu ri
tiniu uždengia saulia no musu a- 
kiu,kad mes teip lygiai liekame už 
menulio, lyg už kokio didžiausio 
muro ir per jy negalime saules 
pamatytie, kurisai savo placziu 
szeszeliu užkloja, lyg su kokia il
ga szluota musu visa žemiair pa
daro mumis isz szviesios ir gied
rios dienos tamsiausia nakty. 
Kartais jis su savo ritiniu(tekinin) 
uždengia tik pusią, czverty, arba 
maža dalelia saules ir kiek jos ui- 
dengia, tiek esą aptemtos, ba per 
jo briauaa negalime tos dalies / 
saules pamatytie. Tokiu tai budu 
darosi užtemimas saules.

Taigi isz szio trumpo ir pavir- 
szutinio paaiszkinimus kuris tik 
su atyda jy perskaitys,supras isz 
ko imasi tie aptemimai saules ir 
menesio ir pažys, kad tai neyra 
joki stebuklai, joke koroneDievo, 
o tiktai dalykai gamtos, kurie bu
vo no pradžios svieto, yra ir bus 
sulig jo pabaigai.

NO REDYSTES.
Dabar pasiskubykite uisiraszytie 
“Lietuva”, nes su jos ateinaneziu 
numeriu prasidės “Istorija Ame
rikos” kuri da tik pirmu 
kartu bus spaudžema lietuvisz- 
koje kalboje. Ta istorije yra rei- 
kalingiause pažintie kiekvienam 
žmogui, gyvenaneziam szioje že
mėje, nes pakol žmogus nežino 
ir tyri jos žemes, kurioje jis gyve
ns*, negali pažytie jos tiesur 
nei industrijos, o nežinodamos tor 
niekad negali fmstotie ant aug- 
sztesnio laipsnio, kaip tik amži
nai pilnevotis ridfio ar lopetos, ir 
daugiau nieko. Deltogi pasiskubi- 
kyte užsiraszytie “Lietuva”' i- 
dant no pat pradžios gautumėt 
minėta istorija, nes ne perskaitia 
pradžios negalėsite ja gerai su-

I prastie ‘ Reik
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po‘-saidwoku”-banka-ir| ^letlUeS ŽUllOS. 
dabar sako, kad jau 12-kos apasz-1 
tai u parapija szymet nepastos, 
nes kiek turėjo surinktu pinigu 
ant pirkimo apasztalams “žiriy- 
czioe”, tai visi iszejo ant inrengi- 
mo minėtos bankos.

Tai mat, ka ta lokamstva ant 
pinigu daro.... kaip irtas Joc 
palaikis, toks pabažnas’ vaikinas, 
ant kurio visi Chicagos lietuviai 
sznekejo, kad bus pirmu apaszta
lu isz 12 kos minėtoje “žinyczio- 
je. — Ne — iszsižada“žinyczios”, 
o uždeda banka. —Mat ka ta lo- 
kamstva daro, -- visgi mielesni 
pinigai, negu apasztalai ......... !

Na, tiek to, nors apasztalystos 
atsižadėjo,ale banka.uždėjo ;dabar 
lietuviai nors turės kur piniguspa- 
sidetie, kur nei^vagis pavogs, nei 
ugnis sudegys ir niekad nepražus, 
ba turi geras“propertias”: pusan
tro koto, ant pecziu ir stiklinius 
akuliorius ant akiu. Yra tai la
bai atsakomas žmogus ant bankie- 
riaus.

In Lietuwius.
lietuviai, kurie norite 

amerikoniszkus popieras,

Isz Chicagos
Isz Lietuvviu Palitikiszko 

Susiivienyjiiuo.
Nedelioje, 10 Kov‘o,Bažnytinė

je saleje, tuojaus po miszparui 
“Lietuviu Palitikiszkas Susivie 
nyjimas” laike Mass-raitinga, ant 
kurio susirinko . in tūkstanty su 
wirszum lietuviu. Ant mitingo 
pribuvo pasiuntinys p. Svift’o, 
kandidato ant majoro miesto, p. 
R. A. Manstein ir pribuvo repor
teriai isz angliszku republikonisz- 
ku laikraszcziu isz “Tribūne” ir 
“Inter Ocean,” kurie padavė ant 
rytojaus žinias in tuos paežius 
laikraszczius, iszgirdami lietu
viu veiklumą. Ant mitingo kal

bėjo p. M. Waranka p. A. Ste- 
ponaviezius ir A. Olszevskis lie
tu v iszkai, op. R. A. Manstein, 
p. Leonas Novakas ir p. Louis 
H. Aymeangliszkai.Nutarė neužil- 
gio »uszauktie kita didely mi
tinga in “Vorvaerts Turn Hali” 
ant 12-tos ui. arti Halsted. Už
taigi broliai, kada in tenai busite 
szaukiami. nepatingėkit susirink- 

• tie isz visu krasztu miesto ant 
tos poros adynu laiko, nes priža- 

I dėjo pributie ir pats Svift’as, 
idant pribuvias pamatytu jogiai 
mes dėl jo gero dirbame ne tik 
liežiuviu, - bet ir darbo ir jogei 
esame ne blogesneis žmonėmis už 
tokius airiszius arba lenkus ir 

i kad mumis ta pati dale priguli 
isz palitikos, kaip ir kitu tautu 

, kliubams. A. Olszevskis, sekr.

VVisi 
gautie 
ateikitia in redakcija “Liet vos”, 
o gausite tikietus ir bus pasaky
ta, kur ir kaip popieras gautie. 
Teipogi kuriem yra areziau, galite 
atsiszaukite ir pas prez. “Lygos” 
St. Rokosza, 109 W. Randolph 
st. arba pas sekr. “Lygos” M. 
VVaranka, 12 Crittendent st., o 
teip lygiai gcusite. Tiktai pasi- 
skubykite, nes jau trumpas yra 
laikas, o kas nesuspesit, tai kad 
ir be popieru, eikite utarnyke 
registrą votis, o po registracijai 
galėsite popieras gautie.

Mitingas.
Nedelioje, 17 Kovo, tuojaus po 

miszparui saleje L. Ažuko, “Lie
tu viszkas Republ. Kliubas 6-tos 
VVardos” laikys savo mitinga, 
ant kurio privalo pributie visi 
lietuviai kaipo in kliuba prigulin
ti teip ir ne prigulinti, visi yra 
užpraszomi pributie, nes ateinan- 
czeme utarnyke bus tai diena re
gistracijos, o no tos. už nedėlios 
laiko balsavimai, užtai turime 
visi susirinktie ir pasikalbetie 
kaip registrą votis, ir kur 
ir už ka turime balsuotie. Nepa- 
mirszkite, tuojaus kaip tik iszei- 
site po miszparui isz bažnyczios, 
susirinktie in L. Ažuko salia, ant 
kertes 33czios irAuburn avė.

A. Olszevskis prez.

— Pietines dalies miesto Chi
cagos didelis airisziu “Indepen- 
dent Khubas” teipgi nutarė bal
suotie už republikonus.

— Pasiskubikyte pirktie tikie- 
tus ant iszgrajyjimo farmos Ar- 
kanse, idant ape AVelykas butu 
traukimas. Jau tikietu neuždaug 
randasi.

— Chicagos vyriausesis pacz- 
tas kasdien turi priimt ir perleist 
per savo rankas 800.000 groma- 
tu ir 50 tonu visokiu laikrasz- 
cziu. Yra tai milžiniszka proce.

— Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos, tegul eina pas 
A. Malkevicziu. 3234 Laurel st. 
O gausite geriausia mes 1 ir už 
pigiau kaip kitur (12—6).

— Nedelioje, 17 Kovo,Bažny
tinėje saleje, tuojaus po sumai 
“Gvardija D. L. K. Wytauto” 
laikys savo susirinkimą, ant ku
rio privalo visi sananai pributie.

A.Žemaitis sekr.
— Iszduotojai busenezio naujo 

lietuviszko laikraszczio “Am
žiau:*” suvisai užmigo,galbūt jau 
ir mislytie ape jy nustojo.—Wisa- 
da isz didelio debesio mažas lie
tus lyja.

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

— Ar nori padvejotie savo 
pinigus? Jeigu teip, tai pirk lota 
ant 33czios ulyczios, o už poros 
metu tie lotai bus kita tiek verti. 
Du metai atgal galėjote juos 
pirktie už $600. o szendien jau 
po $800.

— Subatoje, 16 Kovo, 8 adyna 
vakere, saleje Pulaskio, po nr. 
800 Ashland avė. Lietuviszkas 
Rep. Kliubas 9-tos Wardos, lai
kys savo susirinkimą, ant kurio 
užpraszo visus lietuvius isz aplin
kui susirinktie.Sekr. Moscickis.

lietuvys, 
kelias chi- 
yra dabar 
Chicagoje.

— Subatoje, 16 Kovo visi są
nariai draugystes “Szv. Jono” 
privalo atbutie spawiedy szv., o 
nedelioje ant ankstyvųjų misziu 
visi su paroda turi prisiartytieprie 
Szvencziausio Sakramento. Pu
siau septinta adyna ryto, turi vi
si pributie in bažnytinia salia, o 
isz tenai, prisisegia ženklelius ir 
užsideja baltas pirsztinaitias, eitie 
su paroda in bažnyczia.

K. Pocius, sekr.
— Yra kalbama, kad Hopkin* 

sas, dabartinis majoras miesto, 
dirba teipgi už Svift’a, idant ta
sai taptų iszrinktu ant majoro 
miesto. O delko? Dėlto, kad 
Svift’as padavė demokratus in 
suda už suvogima jo pernyksz- 
cziu balsu. — Dabar Hopkinsas 
sako teip: jeigu Svift’as teiksis 
sunaikytie ta prova, tai asz dirb 
siu su visais savo piieteliais už 
jy, idant szymet butu jisai iszrink
tu ant majoro miesto.

— P. Kazimieras Pocius, vi
siems gerai žinomas 
kaipo prigulintis in 
caginias draugystias, 
agentu „Lietuvos”
Turi no mus pavelyjima priimtie 
visokius apgarsinimus in „Lie
tuva” ir užraszytie naujus abo
nentus, ir nu ju pinigus priimtie. 
Apart jo nevale daugiau niekam 
ant „Lietuvos” kolektawotie. 
Podraug pardavinėja knygas 
szkaplierius ir kitokius dalykus.

— Naujas dieninis lenkiszkas 
laikrasztis isztiesu iszeis netrukus 
Chicagoje. Iszduos jy akcijonie- 
riai. Sako kad padaryta yra 1000 
akcijų, o kožna akcija po $10, tai 
sykiu pasidarys $10.000. Ir sako, 
kad jau ant $7.000 turi akcijų 
iszpardavia ir bile diena laikrasz
tis ketina pasirodytfe. Naujas 
laikrasztis užsideda vienatiniai 
ant to tik, idant varde Chicagos 
lenku dirbtie palitikoje už repu- 
blikoniszka partija ir isz jos sau 
pelną trauktie.

— Pereita subata, tapo nuim
tas fotografijos no stovylos Jė
zaus Nazarensko, kuria tai sto-

5 guodotinas 
kn. J. Balce vieži us i n Arkanso 
Lietuviszkas Kolionijas. Stovyla 
yra lygi didžio su geru vyru,

gu 1
giau nieko veiktie, tiktai pribu
tie ant kiekvieno palitikiszko mi
tingo, o užtiesa kad ir mes su 
laiku galėtume pamislytie ape ne
kiek svarbesnius dalykus.

Txr. .. T , . . . ilaiszka isz Lietuvos, kureme pa-— v> lenatine Lenkiszkail - , ..duoda dėl žinios da nekunais isz- 
traukas isz mdnifesto naujojo ca
ro Mikalajaus II. Minėtame ma
nifeste, nekaipo svarbiausi punk
tai, randasi szie: Bylos (provos) 
ape prasikaltimus valdžiai Rosi- 
jos, nors jos butu da neperse- 
nejusios, bet jeigu jau no 15-kos 
metu yra užmestos, manifestas 
liepia jais iszdildytie ir tu kalti- 
nyku daugiau nepersekiotie; an
tru punktu yra tas, kad žmonėms 
yra dtrteidžiama paduotie savo 
atsiszaukimus in ministrą viduri
niu tiesu su praszymu, pavelytie 
gryžt isz užrubežio i n savo tevy- 
nia tiems, kurie nėra prasikaltia 
pagal “statia 241”, jeigu tik ięz- 
begeliai apsiimtu užmoketie pa
darytas skriaudas. O ka kiti ma
nifesto punktai, tai mus visai ne
siekia, tiktai vagius, žmogžu
džius, rindorius,karaliszkus dva
rus, girias ir 1.1., tiktai tiems 
suteikia didžiausia valnysta ir at
leidimą ju kaltybių, bet žmogus 
geras negali nieko isz minėto ma
nifesto naudotis.

nepatingėtu, nereikalauja dau- To y TTZTTI A PA q
11 ninlzn TOnil/fin i-ilz + ai tytmVyii— ' A V/kJ

Lietuviszka Aptieka 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel str. 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas ir prekes la
bai pigios. Aptiekoje raudasi 
Daktaras Wl. Statkieviežius, ku
ris per ilgus metus praktikavojo 
prie ligonbueziu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabar czionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos da- 
siektie. Jeigu kas ūmai pareika
lautu daktaro, gali jy paszauktie 
per telefoną isz kiekvienos aptie- 
kos.Numeris telefono toks: Yards 
709. Teipogi ir D-ras M. P. Kos- 
sakan^kas priasti in ta paezia ap
tieka ko^naczetvergą ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa
szauktie kožna valanda per ta 
paty telefoną isz bilc aptiekos.

(15-6)
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J.Gedutis Buck Mountain. 
B.Pupkar Nev Britain 
G.Tamaszunas Nevark
T. Cziuprinskas ‘S.Chicago 

Brockton 
E.St.Louis

A.Geriba
J. Markūnas
K. Gaubsza Leechburgh 
J.Svirzauskas Heinesport 
Ch.Thomas E. Chicaga 
Ig. Gizas Edvardsdale
A. Krasauskas Nev Britain 
A. Makaras Chicago 
G.Keller “
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GROMATOS.
lietuviszkos ir lenkiszkos užsilai-

Žinios visokios.
t Kasierius bankos žmonių, 

mieste Caraveggio, Italijoj, pa 
bego ir nunesze su savims 200. 
000 lirų isz bankos.

Kaime Orlove, gub. Wil- 
niaus užsmaugė nakties laike vie
na turtinga randatoriu dvaro, 
Dovidavicziu, jo paezia, penkis 
vaikus ir dvi merginas.

J Porte Lizbonos, Portugalijo
je, nuskendo laivas su 900 bacz- 
ku keresinos. kuriais buvo pri- 
emias no amerikoniszko garlaivio 
“Auburndale” dėl iszvežimo ju 
i n kr.aszta.

t Lietuviai Arkanso jau pra 
dėjo artie ir avižas selie. Oras 
sziuom laiku tenai yra labai gra
žus. Naujos lietuviszkos stubeles 
kasdien dygsta ir visi lietuviai 
yra sveiki ir linksmi.
--- $-4kjyoliucija ant salos Kubos 
da nenutyko, bet raszo kad yra 
karszeziauseme sumiszime. Maisz- 
tinyku susijungė dvi partijoj in 
viena ir imasi su kariumenia. Jau 
ne kuri uos miestelius paėmė in sa
vo rankas.

* Wakarineje dalyje Kanso, sa
ko, laikas nekiek pagerėjo. 
Dvideszimts pavietu tosios 
vaistės davė žinia gubernato
riui, ka^ jau nereikalauja* paszel- 
pos, ape kuria pirmiau randas 
buvo emias rupytis. Legislakura 1 
buvo paskyrus $100.000 ant pa- j 

agitatorius — uždėjo ten kur —' vargusiu gyventoju tos vaistės. (

Parapija 12-kos apasztalu 
galbūt nusikaneweiks.
Czetverge, 7 Kovo, apturejo- 

; me ilgoka laiszka no teip vadina
mo 12-kos apasztalu komiteto, 
su praszymu intalpytie in laik- 
raszty, ir tame laiszke komitetas 
prižadėjo ant seredos, 13 Kovo, 
atsilankytie musu redakcijoje ir 
suderetieapgarsinimus savo nau
jos parapijos;bet laukėm, laukėm 
ir po szei dienai minėto komite
to nesulaukeme. Ta laiszka in 
pereita numery patai py tie buvo 
per vėl u, o i n szita numery jau 
buvome paemia in rankas ir ke
tinome talpytie, ale atradome ne- 
kuriuos žodžius teip supainiotus, 
kad jokiu budu ju suprastie nebu
vo galima, taigi pasideja kivres— 
pondencija aut stalo,laukėme atei
nant komiteto,2 kuris, tikėjomės, 
paaiszkys mumst,ta dalyka, bet ir 
sukatos sulaukėme, o komiteto 
nėra ir isz tos priežasties kores
pondencija in laifcraszty vėl ne- 
patilpo. Dideliai dyvyjomes, kas 
tam komitetui pasidarė, kad pri
žadėjus ant tikro būtie seredoje, 
ir suvis nepasirodė. — Ugi szec- 
dien ateina in redakcija žmones 
ir pranesza mums — kad Jocpa- 
laikis,kaipo pirmutinis tos 12 kos j 
apasztalu parapijos inkurtojas ir |

— Utarnyke, 2 diena Balau- | vyla davė padarytie 
džio bus diena elekciju, arba d i e- “ 
na balsavimo. Ta diena kiekvie
nas lietuvys turintis ameriko- 
niszkas popieras privalo etie bal-1 stovės jy didžiamjem altoriuje 
suotie; tiktai pirmiausei turi re
gistrą votis dienoj 19 Kovo.

— Nedeloje, 17 Kovo, bažny
tinėje saleje, 1 adyna po pie
tų, Draugyste “Sz. Jurgio” lai
kys savo prieszmetiny mitinga, 
ant kurio privalo pributie visi są
nariai tos draugystes, nes bus rin
kimas naujos administracijos.

K. Kovarskis, prez.
— Utarnyke, tai yra 19 diena 

Kovo pripuola registracija priesz 
ateinanezias elekcijas. Kiek 
vienas lietuvys, kuris po rudeni
niu registracijų persikėle in kita 
vieta gyventie,turi eitie isznaujo 
registravotis, nes kitaip nebus 
prie balsavimo daleisti.

— Žydai szymet jau lieveik 
visi pavirto in republikonus, ku
rie per daugel metu mėgo vady- 
tis demokratais. Jau szendien ra
site beveik kožnoje vardoje žy- 
diszkus republikoniszkus 'kliubus 
ir kožnas rėkia “uhrhrhra! fohr 
hrepublican”.

— Kita nedelia po pietų, 24 
Kovo, bus didelis mitingas, visu 
Chicagos lietuviu,saleje ant 12los 
ui. Pamykite, idant ko. skaitlin
giausiai tenai susirinktie,' nes bus 
ir pats Svift’as ir turės savo kal
ba. Priesz mitinga bus iszdalytos 
korteles, kuriose .bus apgarsyta 
kaip ir kada susirinktie.

— Su sziuom numeriu “Lietu
vos” užbaigemia “Tr'umpa Istori
ja Lietuvos”, o ateiuaneziame 
pradėsime talpytie “Istorija Su
vienytu ^Valstijų Sziaurines A- 
merikos”,lkuri apims apraszyma 
szios žemes no atidengimo jos su
lig Saiai dienai. Ta istorija ( 
netiktai bus laikrasztyje talpi
nama, bet po draug ir knyga isz
eis.
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kia ant paczto. ’ 
Balczikonis Rapolas 
Broly Ni kolas 
Dziadovicze Jan 
Jonas Frank 
Kampikevicz Feliks 
Levitas A. 
Majevski Jakob 
Maliszka Riczard 
Morkevicz Martin 
Piotrovski Andrzei 
Radzikievicz Michal 
Stankevicz Jan 
Szveikauski Jozef 
Szymas uozef 
VVaiszvil Miss. M. 
VVenzlas Carl. 
Wielgas Jan 
Zadz M. 
Zlotkevicz Mores

koplyczeles, kuria statys Lietu
viškose Kolionijose. Ateinancze- 
me numeryje “Lietuvos” galbūt 
paduosime visa apraszyma los 
stovylos ir su abrozeliu.

— Siųsdami gromatas in re- 
• dakcija,ar tai isz Chicagos, ar isz 

kitu miestu, visada turite užde- 
tie markia už 2c. o ne už 1c., nes 
kitokiu budu turi redakcija da- 
moketie ta centą. Už 1 centą gali 
eitie tiktai drukavotos gromatos 
ir tai atydarytos, o raszytos, ar 
jos būt atidarytos ar už darytos, 
ar tame paezeme mieste, ar kur 
toliau siuneziamos, visada reika
lauja turetie markia už 2c., o ne 
už 1c.

— Nedėlios nakty patiko neti
kėta nelaime p. Joną Norvisziu, 
visiems gerai žinoma liatuvy, 
gy venanty po nr. 929 33 rd str. 
Waževo jisai isz miesto namo 
ant elektriszko karo ir kada da 
važevo iki savo ulycziai.ir nelie
piąs sulaikytie karo, norėjo no jo 
nuszoktie. O kad karas leke vi
su savo smarkumu ir jisai tuom 
tarpu no jo szoko, krito in žemia 
su tokiu smarkumu, kad persi kir
to sau kakta ir ranka isz*isuko. 
Daktaras turėjo kakta susiutie ir 
ranka taisytie. Dabar nesziojasi 
ranka pariszta ir galva turi apti- 
nusia, ir nežinė kaip greitai isz-

— Italijonai 17tos VVardos tu
ri savo labai tvirta kliuba ir szy
met ketina pastatytie ant kandi
dato, ant aldermano 16tos War- 
dos, italijona, viena isz sąnariu 
savo kliubo vardu AVilliam O’ 
Hara. Tai matote, italijonai ro-J 
dos yra biedniausia ir vargin- patsarkas kitas tegul duoda ži- 
giause tauta, o jau injiegia savo nia ant adreso szito:

M. Smailis,
Box 82, Hazen, Ark.

tautieczius pakeltie ir urednykus 
ežio miesto. Teip ir lietuwiai, jei-'

Da ape manifesta naujojo 
caro.

Szioms dienoms apturėjome

Kare Kynu su Japonais.
Paskutiniomis dienomis vėla 

Japonai bjaurei Kynue suszveite. 
Wel atėmė isz ju wiena pamati
nis forteca arti Nev Chvang .Japo
nai užpuolė ant* abazo Kynu su- . 
sidedanczio isz 10.000 kareiwiu 
ir per 4 adynas traukėsi buisiause 
musza. Toje muszoje krito 2000 
Kynu ir 90 Japonu.

Weliau ateina žinios, kad Ja
ponai wel užpuolė kitoje wietoje, 
ant Kynu arti Donshotal. Japo- 
niszka divizrja užpuolė ant ki
ni szko korpuso skaitanczio 7000 
kareiviu ir po dvieju adynu 
karsztos muszos privertė Kynus 
trauktis szalin. Po pergalėjimui 
Japonai sudegino miestą Donsho
tal ir pasitraukė in Liao. Szioje 
paskutinėje muszo kynai pražudė 
savo žmonių 400, o Japonai tik
tai 10.

Nelaime ant geležinkelio 
, Rusijoje.

Isz Tambavo telegrafavoja in 
Petersburga. kad 9 d. Kovo tru- 
kys greitai lekentis isz Kozlowo 
ant linijos Woronenskos, susitiko 
s u kitu ta v orini u trukiu arti sta
cijos Rjažko ir bjaurei susimusse. 
Pasažierinio trūkio susimusze 3 
vagonai, o tavorinio 7 ir isz pa- 
sažieriu tapo septyni užmusztais.

PAJIESZKOJJMAI.
Pajieszkau savo draugo Armo- 

110 Krauleidžio, paeinanczio isz 
miestelio Naumiesczio, Raseinių 
pavieto, redybos Kauno; jau sep
tyni metai kaip Amerikoje, pir
miau gyveno Chicagoje, o dabar 
nežinau kur. Jeigu kas žinotu a- 
pe jo buvimą, teiksis danesztie 
ant szio adreso: 
Adomas Gizas

3182 E. Levingaton st.
Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo brolio Motie
jaus Pacukonio, paeinanczio isz 
red. Suvolku, pavieto Kalvari
jos, parapijos Rumbonių, kaimo 
Daujokiszkiu; jau bus 3 metai 
kaip Amerike; pirmiau gyveno 
Pittsburshe, o dabar nežinau kur 
besiranda. Jeigu kas ape jy žino
tu, teiksis man pranesztie, arba 
jis pats tegul atsiszaukia ant 
reso szito:

Juozas Pacukonis 
Kasti ngs Pa.

ad-

Pajieszkau savo brolio Powilo 
Smailio, paeinanczio isz Kauno 
gub. Panevėžio pavieto, Naumie- 
sczio parapijos, kaimo Kudrenu, 
Jisai kita karta gyveno Hazleto- 
ne. Jo prolis dabar atvaževo isz 
Lietuvos ir pamėtėjo adresa. Jis

APGARSINIMAS.
“Garsas A. L.” nedelinis laik

rasztis, iszleidžiamas Garso A.L. 
spaudos kompanijos, rėdomas Dr. 
Stupnickio, 1895 metuose talpina 
savyje: straipsnius ape tautisz- 
kus reikalus. — Straipsnius ape 
reikalius Lietuviu® Amerikoj — 
Žinias isz Lietuvos. — Žinias isz 
Lietu viszku Amerikos Kolioniju. 
— Apraszymas lietuviszku Ame
rikoje Kolioniju, svarbiausias ži
nias isz Europos ir kitu daliu 
svieto. — Straipsnius paskirtus 
platinimui apsz vietinio. — VViso- 
kius naudingus pamokinimus — 
Apsakymus naudingus, juokus, 
dainas ir eilias. Žinias iszimtas isz 
maskoliszku, vokiszku, lenkisz- 
ku ir kitu laikraszcziu. Telegra
mos ape paskiausius atsitikimus 
sviete, ir 1.1., vienu žodžiu: kas 
nori žinoti, kas daros Europoje, 
Lietuvoje, Amerikoje ir ant viso 
svieto; kas nori žinoti apie Lie
tuva ir Lietuvius; kas nori' ap
szvietimo ir pasilinksminimo, tas 
tegul skaito “Garsa A. L.” kasz- 
tuoja ant metu Amerikoje $2.00, 
in užmare 4 markes.

Prenumerata turi būtie apmo
kėta isz virszaus. Kas užmokės 
sykiu už metus, gaus pabaigoje 
metu dovanu kokia naudinga 
knyga arba paveiksią.

ADRESAS:
“GARSAS AM. LIETUW1U” 
Publishing Co. 230 W. Centre st.

Shenandoah, Pa.



3

TRUMPA SENOW ES 

LIETUW1Ū ISTORIA
(Užbaiga).

Prisiartino Kryžeiviai, viskas 
prirengta, reikia pradėti muszy, 
tiktai Jogela viską trukdo; mat 
no paties ryto, užsidarias sau 
keplitelej su artymais ponais ir 
kunigais, meldžiasi, nieko nelie
pė, nieko nežiūri, kas kur destis. 
VVyt;iutas kelis kartus pats 
atjodamas; ragina greieziaus mal
da* baigtie ir vos paspėja priesz 
paezia muszio pradžia pritrauktie 
juos prie darbo. Prasideda mu-

Pradejo' Kryžeiviai, užpul-

stovinczios po deszinei pu-

szis 
danii ant lietuviszkos kartume— 
nes.
sei. Baisus armotu trenksmas ko 
nepražudo musu, nes nepripratia 
prie jo Totoriai ir dalis musiszkiu, 
pasileidžia begtie, painiodami ka- 
riumenes eiles. Jau Kryžeiviai 
užstojo jiems kelia ir, kaip mūras 
nęsijudina isz vietos. Kryžeiviai, 
perpykia, užpuola ant j u, nori 
juos iszkapotie kogreieziausiai, o 
tie stovi ant vietos besigindami: 
tiktai kardai ir kirviai szvaistosi 
nuolatos pakeliami ir nulaidžiami 
ir kožnad toks kardu ir kirviu 
nusileidimas guldo Kryžeiviu ei- 
lia. Tuom tarpu pradeda musztis 
ir Lenkai; sumiszusios eiles atsi
laiko.

Ilgai muszasi vieni kitu nein- 
veikdami, bet Kryžeiviai pri- 
vergsta po geležiniais savo rū
bais; nauji Lenku pulkai, da ne- 
nuvargia, pradeda musztis: vir
siu ima musiszkiai; cze greitieje 
bėgikai, matydami, ’ kad nieks 
paskui juos nesi veja, sugrįžta, ir 
isz visu szonu apstoti Kryžeiviai 
pamate, kad paskutine ju diena 
atėjo; ne be muszis jau, o Kryžei

viu iszpjovimas prasidėjo! krito 
jie, kai Į) žole, dalges pjaunama, 
ir nei kryžius ju nesziojamas, bet 
per tiek laiko po kojų mindžioja
mas, neapgynė ju no smerezio. 
Mažas tiktai būrelis paspėjo par- 
begtie. namon ir duoti žinia, kad 
viskas prapuolė.... O lietuviai 
jau .vėlai vakare, sugavi a ^a 
gyvus Kryžeivius susikūrė ugnes 
ir linksniai užgiedojo: “gimdy
toja Dievo linksminkes!” — 
Teip tai pasibaigė viens isz di
džiausiu ir garsiausiu musziu, 
kur isz abieju pusiu muszesi apie 
300,000 žmonių, o krito ant vie
tos, dauginus 100,000; muszis 
tos ^Vytautui davė amžina gar
bia o- Kryžiokams prapulty; patys 
AVokiecziai p ris i pažysta, kad 
“szita diena buvo paskutine dėl 
garbes ir galybes Kryžeiviu, atei
nanti gi diena renge jiems geda 
nužeminimą ir amžina niekys- 
tia.’’ •

Per szita karia atimta buvo 
no Kryžeiviu Žemaitija ir ap- 
kriksztyta (1413); bet da kelis 
kartus Žemaicziai, nenorėdami 
iszMŽadetie senųjų savo dievu, 
atsisakydami no katalikiszko ti
kėjimo, darė maisztus, kad duotu 
jiems laisvai garbintie savo die
vų*, ir pusantro jau amžiaus 
praėjus, galima da buvo tamsio
je giriose'atrasti e stabmeldžius.

tautas jau nebekele

Kaip lietiiNvoj buwo Wytautui 
waldant.

l^i.-lbaigus su Wokiecziais ka* 
rems. Wy
did eliu kariu, nes jau niekas jo 
nebekliude. Atsirado ramus ty- 
kuhias, kokio no daug jau am- 
žiti Lietuvoj nebuvo. Žmones, 
nebesibijodami prieszu užpuoli
mu, laisvai savo darbu užsiėmė, 
turtai žmonių augo, amatnikyste 
platinosi, didinosi prekyste; Lie
tusiai siuntė savo tavorus pas 
kaimynus in tolimus krasztos 
per Baltąsias ir Juodąsias marias; 
už savogi tavorus gaudavo isz 
viso svieto daiktus, kiuriu nebu
vo Lietuvoj. Miestai didin ir 
turtingin ėjo; žmonių miestuose 
ir kaimuose daugiau* atsirasdavo, 
nes kares netrukdė žmonių augi- 

.mo,’ ir isz kitu szaliu pribuvo Lie
tuvon žmones, kuriems savo tė
vynėj sunku buvo gyventie per 
prispaudimus ir persekiojimus; 
Lietuvoj-gi szito tada nebuvo, 

nes dėl Wytauto visi žmones bu- 
wo lygus: ar tu katalikas, ar ne, 
ar lietuwys, lt gudas, ar žydas, 
ar teip koks žmogus, ar didžiau
sias bajoras, ar menkiausias uki- 
nykas, jam wis tiek buvo,— buk 
tiktai doram žmogum ir ramiai 
sau gyvenk; o jai norėtu kas 
nuskriaustie, eik pas ) it y Wy- 
tauta skustis: jis vvisub iszklau- 
sydavo ir visus wargintojus pa
siekdavo savo galinga ranka!

VV ytautas nori karaliaus wai- 
nika gautie.

Teip VVytautas valde Lietuva, 
kurios rubežiais tada buvo, no 
sziauriu ir pietų, Baltosios ir Juo
dosios mares, no vakaru, VVokie
cziu ir Lenku žemes, o no rytu, 
Lietuvos rubežiai netoli buvo no 
Moskvos miesto. Garbino tada 
visi Lietuva, garbino ir Wytau
ta, nes visame sviete nebuvo ta
da lygaus jam valdytojaus. Teip 
vadinamas Rymo ciesorius žadėjo 
jam duotie karaliaus vainiką, pa
rodydamas tuom savo guodonia; 
visi aplinkiniai kunigaikszcziai ir 
karaliai pripažino, kad reikia jy 
apvainikuotie karaliaus vainiku; 
VVytautas ant to tiko, nes pats 
mate, kad tai jam reikia dėl Lie
tuvos iszaugsztinimo; reikėjo tai 
dėlto, kad Lenku ponai ape Ja
gelos prižadėjimu* užmirsztu,kad 
visiszkai nustotu mislytie ape su- , 
vienyjima Lietuvos, su Lenkija t 
ant naudos Lenkijos ponu. Matė
me, kad tai žadėjo Jagela, užku
rioms eidams už Jedvygos, vie
nok iszpildytie tai negalėjo, pri
spirtas atiduote Lietuvos sosVa 
'Vytautui, szitas gi nors davė 
prisiega Jagelos kiaušy tie ir san
daroj su Lenkais gyventie, nors 
sutarta-lmvi), kad Lietuvos sos
tas vėl Jagelai prigulės, jai VVy
tautas ankszcziaus numirtu, vie
nok jis valde Lietuva, kaip norė
joj Lietuviai nei girdetie norejo- 
ape priklausymą Lenkams. Tai 
mums'gerai parodo toks atsitiki
mas: užsigeidus viena karta Jad
vygai dones (mokeseziu) no 
VVytauto, jis su Lietuvos bajorais 
toky davė ateakima: “mes wisa- 
dabuvome laisvi žmones, tėvai ( 
musu niekad Lenkams mokeseziu 
nemokėjo irjnes teippat norime , 
gyventi.” <

Užtai Lenkai, bijodami galingo 
VVytauto atėjus geram dėl ju lai 
kui, \ reikalaudavo atnaujinimu 
prisiegos; teip tai atsitiko VVil- i 
niuj (1401 m.) ne užilgio po ne- 1 
laimingam ant VVorsklos musziui 
tas pats atsitiko ir Gorodlej’ , 
1413 m.: czion VVytautas
atnaujino prisiega, czion susirin- - 
kia Lietuvos ir Lenkijos ponai < 
susitarė gyventie amžinoj meilej 
ir sandaroj, o kad labjaus Lietu
vos bajorus pritrauktie prie Len
kijos, jiems duotos buvo tiesos, 
kokias turėjo Lenku ponai.

Su važia w imat Lucke ir Tra 
kuose 1429 ir 14.i0 m.

Užsigeidus-gi VVytautui ka
ralium taptie, Lenkai, kaip iszsi- 
galedami, stengėsi to nedaleistie. 
Del susitarimo ape tai VVytautas 
užprasze pas savvia svecziuosna 
aplinkinius valdonus in Lucko 
miestą. Pribuwo svvečziu daugy
be: VVokiecziu ciesorius, pasiunti
niai popiežiaus, VVizantijos cieso
riaus ir Kryžeiviu inistro, liustras 
Kardinyku, karaliai Lenkijos ir 
Danijos, didysis Moskvos ku- 
nigaiksztis ir kiti Gudijos kunin- 
gaikszcziai, kanai Totorių; pribu
vo visi su daugeliu savo didž
poniu, ir pasidarė toks susirin
kimas, kokio Lie‘uva niekad 
nebeinate. 'Vytautas visus iszkil- 
mingai priėmė, parodydams savo 
turtingumą; per daugely dienu 
traukėsi balius, visi geide apmai
nyk uot i-VVy tauta, bet Lenku po
nai ir Jagela ant to nesutiko .ir 
niekas ju negalėjo prikalbetie. 
Ant galo VVytautas, užpykins, 
žada ir be ju sutikimu apseitie ir 
ant kitu metu vėl sweczius už- 
praszo Trakuosna. Nusigando 
Lenkai ir Jagela, nėr ka jiems da 
rytie, žadėjo VVytautui vainyka 
Lenkijos karaliaus, bet jy, panie- 
kindams, atmete.

Ant kitu metu wel susirinko 
svecziai Traukuosna; jau wiskas 

buvo parengta, jau lauke tiktai 
karaliszko wainiko, VVokiecziu 
ciesoriaus siuncziamo, sztai atėjo 
žinia, kad Lenku ponai atėmė pa
keliui no pasiuntiniu wainika. 
VVytautas tuom labai susikrimto, 
apsirgo ir neužilgio numire( 1430j)

Muszis ties k merge 1435 m.
Mirus Wytautui Lietuviai pa

kele didžiuoju savo kunigaiksz- 
cziu Svidrigela, Jagelos broly, bet 
negalint jam Lietuva suvaldytie, 
už dvieju jau metu valdžia buvo 
atiduota Zigmantui, jauniausiam 
VVytauto broliui. Plie jo tai atsi

liko garsingas ties VVilkmerge 
muszis, kur rnaiszta priesz Zig
mantu keliantis Svidrigela ir jo 
talki nykai — Gudai, Totoriai, 
Kryžeiviai ir Kardinykai — in 
dulkes buvo sumuszti Lietuviu: 
czioh Kardinykai atrado sau to
kius paežius kapus, kokius Kry
žeiviai atradia dėl sawes buvę 
ties Žalgiriu. Szitas musu kuni- 
gaiksztis buvo užmusztas ponu, 
kurie jo labai nekente, liestuos 
baisiai spaude ir persekiojo(1440) 
metuose.

Paskui jy valde Kazimieras, 
kursai tapo iszrinktas ir Lenku 
karalium (1447 m.); no to laiko 
Lietuva ir Lenkija valdo jau 
vieni ir tie patys vyrai, kurie ir 
vadinasi Lenkijos karaliais ir di
džiausiais/ Lietuvos kunigaiksz- 
cziais; no^to laiko pamažėl Lie
tuva pradeda silpnyn eitie; no 
to laiko Lietaviai ir Lenkai lai
mes, 
karu jau praleidžia.

garbes ir nelaimiu dienas

Užbaigimas.
Amžius po amžiui slinko, ir 

Lietuvos galybe ir garbe slinko, 
nyko ir vyto, kaip žolynai, rude
nio sulaukia. Nebuvo kam tėvy
nės gintie, nebuvo kam prakaito 
ir kraujo už jos laimia lietie, nes 
viena ir kita prisisavino ponai; 
prisisavinia-gi patys laimėjo, tė
vynės reikalu nežiūrėjo ir darbu 
neužsi i uidami, terp savęs peszesi; 
o žmones, tuom tarpu, baudžia
vose vargo. Negana da to; pra
sidėjo persekiojimai už tikėjimą, 
prasidėjo spaudimas ir vargini
mas nekataliku: kėlės tada Gu
dai priesz ponus ir katalikus, pa
plūdo Lietuva ir Lenkija krau
juose ir labai susilpnėjo. Džiau
gėsi, tai matydami, kaimynai, a 
teidami eme viena miestą po ki
tam, viena szaly po kitai prisisa
vino, o ponai vis tarp savęs 
bcsipeszeV vis žiopsojio, vis žmo 
uis vargino, pakol prieszai vi
si szkai nepasidalino Lietuvos ir 
Lenkijos žemėmis. Tada ponai 
tvėrėsi už ginklo; tada matyda
mi, kad vieni neveiks prieszu, 
pradėjo szauktie žmonis tėvynės 
gintie, bet tie neatsiliepe, misly- 
dami, kad ne blogiau bus ir po 
sveiimtaucziu valdžia.—

Galas.

Pasibaige Trumpa Istorija 
Lietuviu,” kuria perleidome per 
laikraszty vienatiniai dėlto, i- 
dant musu žmones galėtu nors 
kiek geriau apsipažytie su Lie
tuvos praeitin. Norint istorija 
,,Sim. Daukanto” placziau ape 
Lietuva apraszo, bet nekarta mu
su žmones bodisi skaitytie pla- 
czius apraszymus ir tik isz tos 
priežasties ta istorija daugumui 
esą nežinoma. Užtaigi szita.norinl 
trumpa ir tik pavirszu- 
tiny apraszjma, patemyjome 
labai reikalingu, nes
kiekvienas, daug ar mažai skai
tantis, gali lengvai ir greitai 
nors pavirszutiniai apsipažytie 
su Lietuvos praeitin.

U dabar skaitykite su atyda 
istorija “Suvienytu ^Valstijų,” 
kuri prasidės ateinanezeme Lie
tuvos nr., o daug labai daug nau
dos sau atrasite. Red.

Tom y kitę Lietuviai.
Kas norite iszmoktie gerai 

grajyt prie lietuviszku muzikan
tu, galite lengvai iszmoktie to,už 
dyka. Mokina dviejose vietose, 
no 'septintos -adynos iki 9tai 
kožna vakara, po nr. 594 Blue 
Island avė. ir po nr. 4508 Page 
st. Gali vaikszcziotie kur kam 
arcziau yra ir gali iszmoktie gra
jyt ant visokiu intaisu, kas tik 
ant kokio nori: ant trubu, skrip- 
ku portepijonu ir tt. Pasinaudo
kite wyrai isz tokios geros pro
gos.

kenti “Melnyka”. Jis dirbo 16 a- 
dyau kas dien tik už pavalgyma, 
nakvynia ir apdara. Tur būt ir 
turtu mažiau už kitus turi, tik 
viena milijoną.

John H. Inman padare $8.000. 
000 isz vatos ir pietiniu geležin
keliu. Jis teipgi turėjo sunkia ir 
painia pradžia pinigu rinkime. 
Jis atvyko in Nev Yorka tuojau 
po amerikoniszkai karei tik su 
$100 keszeniuje. Pirma jo užduoto 
buvo surastie savo vienžemy 
Richard T. Wilsona, kuri- siauru 
augo turtuose. Wilsonas pagelbė
jo savo pietiniam atėjūnui. Inma- 
nas beregint insikabino in bizny 
ir jo turtas pradėjo augtie, pasi- 
dekavojant užgrobimui darbiny-' 
kiszkos procios.

Eugene Kelly myre kelis me
nesius atgal ir paliko nesuskai 
tomus milijonus. Jis pribuvo in 
szita žemia su biednais gimdyto
jais ir turėjo atrast sau darba. 
Jis dirbo vienoje didžioje krau
tuvėje naminiu, daiktu tu
rėjo prižiuretie peczius, iszluotie 
aslas, atliktie visokia siuntinys- 
tia ir 1.1., dirbdamas no 6:30 isz 
ryto iki 7:30 vakaro, už $1.50 
per nedelia. Teip jis apsipažyno 
su bizniu ir dasigavo iki klerko, 
potam augszcziau ir kada ta Rit
ina atidarė savo krautuvia St. 
Louis, jis buvo perdetiniu jos. Ka
da tie du bizniai Nev Yorko irSt. 
Louiso buvo sudėti in krūva ir 
St. Louise nebereikejo perdeti- 
nio, Kellyui musze in galva go- 
dulyste aukso ir jis nuvaževo in 
Californija, kur terp auksiniu 
mainu užsidėjo banka, kurios 
galva buvo jis pats iki myriui ir 
sukrovė milijonus. Žinoma kad 
tie milijonai ne buvo sutwerti isz 
nieko, biet turėjo uždirbtie.........
darbiny kai.

Charles Pratt paliko po savo 
smerezio 25—30milijonu dolieriu, 
kuriuos jis padare varydamas 
biznius su Standard Alyva. Jis 
pradėjo savo gyvenimą no par
davinėjimo laikraszcziu ir supra- 
tias, jog jam reikalingas mokslas 
kada tik prigaudamas laiko, ėjo 
mokintis. Potam jis tapo maszi- 
nystu. Jis buvo didis žmonių mi- 
letojas ir kada turėjo dikezei pi-, 
nigu, uždėjo Brooklyne institutą, 
kury praminė savo vardu ,,Pratt 
Institute”.Tame Institute mokina 
jaunus vyrus ir moterisukias 
kasdiennines amatnikystes, prade
dant no žemiausio amato iki aug- 
szcziausiam.

Henry M. Flagler, kitas isz 
Standard alyvos milijonierių, bu
vo isz jaunu dienu medkyreziu. 
Szendien jis yra vertas 70—80 
milijonu dolieriu. Jis apsivedė 
su dukteria savo darbdavio, ku
ris pasipažinias su John Rockefel- 
ler, pamate, kaip gerai jam klojas 
su alyva, davė savo žentui 
Flaglerui $2500. Flagleras susi- 
dėjo su jaunu Rockefelleriu in 
draugystia ir sutvėrė Standard 
Oil Company, bagocziaus'ia ant 
svieto.

Aiszkei matoma, jog visokis 
turtas paein tik isz biznio ir be
veik visu žmonių t Urtelei sulen
da in keliu dideliu biznierių del- 
monus. Kodel-gi Lietuviai teip 
nMzalia dėl bizniu?— vis tai 
daro prakeikta tamsybe ir apsi
leidimą*. Gal kas pasakys, kad 
visiems iregalima pralobtie, dėl 
visu ne užteks turtu ant svieto, 
kad kiekvienas po tiek daug tu
rėtu. Jeigu teip yra, tai turime 
kiek tik galėdami stvertis už ap- 
szvietos, o kada apsi&zviesime, 
tai patys suprasime ar gali isztek- 
tie turtai dėl visu ar ne, o pažinia 
žinosime ka turime darytie, idant 
butu vilkas sotus ir oszka ciela.

Din din.

ro. Kokiu buiu dasieke

PRADŽE MILIJONIERIŲ
VVisiems žinoma, jog New 

Yorke yra daug milijonierių, bet 
ne daug kas žino, kaip jie dasie- 
ke tokiu dideliu turtu, arba kaip 
jie surinko pirmuosius pinigus.

Daugumas isz tu milijonierių su 
pasigėrėjimu mėgsta pasakotie a- 
pe savo jaunas dienas ir pradžia 
gyvenimo. Isz ju pasakų matyt, 
jog isz pradžių jie mėtėsi ant vi
su pusiu gy veninio, mėgino dirb- 
tie visokius darbus, bet negalėda
mi su darbu uždirbtie jokio turto, 
kiekvienas isz ju griebėsi už biz
nio ir tik pelnais ir suktybėmis, 
be sunkaus dirbimo dėl kito ,da- 
sieke baisiai didžiu turtu, cziulp- 
dami skatikus isz luomos darb.i- 
nyku ir kitu žmonių.

'Vienas isz j u John D. Rocke- 
feller atsimena, kad jis da būda
mas jaunas su sawo broliu VVilliam 
bevaikszcziodami po svietą, ga
vo pas farmery kastie bulvias. 
Iszdirbia ciela diena, jiedu gavo 
pa 25 centus už dienos darba. Jie
du sako, kad pirmiejie pinigai bu
vo sunkiausei uždirbtie. Dabar 
jis valdo turtus $145.000.000 
vertus ir turi kasmetas pelno 
mažiausei deszimts milijonu dol. 
Didžiausy bizny jis varo isz aly
vos ir yra žinomas visam svietui.

Kitas, Joseph J. O’Donohue y- 
ra vertas $5.000.000, kuriuos vi
sus padare jis pats, parduodamas 
kava. Jis atėjo in szita žeme da 
mažas ir pasimokinias kiek moks- 
lainese, gavo darba didžioje 
krautuvėje kavos ant Wall str. 
Jo darbu buwo nesziotie laiszkus 
isz rasztinyczios prie rundytojo 
doko, kur laivai krowe savo vė
žinius. Už szita darba jis gavo 
po $2 ant nedėlios ir dirbins no 6 
adynos isz ryio iki 7-niu vaka- 

tokiu 
turtu jis neiszreiszkia, tik sako, 
jog pirmiejeųiinigai buvo sunku 
surinktie, o potam jam tik reikė
jo dažiuretie. ’

John H. Starin buvo užaugin
tas Mohavvko lomoje, kuri buvo 
tuszczia vieta no daugel metu at
gal kada jis buvo da jaunu vaikinu. 
Jis yra vertas dabar $20.000.000. 
Sako, kad jis pirmiaus iszmoko 
pinigus rinktiė, negu kallietie. 
Starinas pradeda savo istorija uo
to laiko, kada jis gavo ant kredi
to pakely arkliniu vaistu (Iii - 
karst wu) ir leidosi in svietą par
davinėdamas jais daugiausei žem 
dirbiams.. Buvo tai sunku dėl jo 
kojų, nes tada da retai kur buvo 
apsigyvenusiu fanneriu. Isz pra
džių niekas nenorėjo pirktie jo 
vaistu, nes žmones nebuvo pri- 
pratia prie gydymo arkliu ir jiems 
rodėsi nereikalingos. Bet p. Sta
rin eidamas per kaimus ir mieste
lius, rinko visokias naujienas, ku
rias potam pasakojo taimeriams 
su y vairiais iszmislytais pridecz- 
kais ir tokiu būdų infcvepdavo 
žmonėms viltinga nuomonių ir 
ukvata ant pirkimo. Greieziau 
kaip per metus jis jau galėjo nu- 
sipirktie arkly ir pekszczias ne- 
vaikszcziojo. Jo kelevimai su
vedė jy in geia pažinty su žmo
nėmis laivu kanalo ant upes Mo- 
havk. Cze jis apsipažino su lai
vu stoviu ir potam ant ju atplau- j 
ke in Nev Yorka. kur jis dasiga-■ 
vo m pažinty su senu Commode- 
ru Corneliju VVanderbiltu, kūrėm 
jis su szaltu jausmu patarė, jog 
jis gali gautie daug dauginus ve 
žinių ant upes Iludson, negu ik
tol buvo vežama. Kommodorius 
dawe jam proga ir paskiau puma- 
tias, jog vaikinas isz tikro gali 
ka nu veikt ie, davė pilna šyla 
jam. Po nekokio laiko p. Starin 
valde bizny žiburiu Central gele
žinkelio su szimtais tukstaneziu 
dolieriu pelno ant metu.

Warner Miller, buvias senato
rius, yra vertas $1.000.000. Jis 
augo toje pat dalyje 'Valstijos, 
ka p. Starinas buvo augias, ir isz 
mažens dirbo vienoje melnyczio 
je. Jam isz galvos neiszejo mis- 
lis ape ingijima locnos nielny- 
czios, nes ir jo pravarde pritiko 
prie to užsiėmimo, kaipo reisz-

Wel garlaiwis nuskendo.
In Londoną danesza 11 Komo, 

kad pereita nakty susiliko aut 
mariu du garlaiviai arti Bearhy 
Head ir užgavo viens kita, isz 
kuriu vienas nuėjo ant dugno 
mariu. Matyt buvo signalai szau 
kenti pagelbos, bet nežine arba 
nors viena žmogysta isz misaen- 
dusio garlaivio iszsigelbvjo ar 
ne?

Kas cze bus su tuom Joc- 
palaikiu?

Chicago; 12 Kovo, 1895.
Guodotinas Rėdytojau!

Meldžiu patalpytie in jusu laik
raszty szia žinia, idant ji butu 
pasarga dėl visu lietuviu Chica- 
gos ir visos Amerikos,ir idant ap
saugotu juos no tokiu latru, kokiu 
yra Antanas Jocis. Tasai latras 
atsivilko pora sykiu in mano na
mus ir pasigyrė, kad jis esąs se- 
kretorium“Chicagines Susivieny- 
jimo Kuopos” ir norys priraszytie 
mus prie “Susivienyjimo.” Inti- 
kejomejo kalbai, liepeme prira
szytie ir užmekejotne jam pinigus 
inžengos. — Teisybe, vardus 
mus padave“Susivienyjimui,”bet 
pinigus pasilikcTsau ant pralaki
me. Kiekviena numery “Vieny
bes” per vartome bejieszkodami 
savo pakvitavojimo — nėra! 
Perejo penki ar szęsi menesiai, o 
“Vienybe”, kaipo organas “Su- 
ąivienyjimo” da ne pakvitavbjo.

Ant galo, isz nekantrumo, ra- 
szau gromata prie paties sekro- 
toriaus, ne kuopos, ale viso “Su
sivienyjimo” in Pittsburgha, prie 
p. F. Naujokaiczio, su užklausy- 
mu, ir—sztai gaunu atsakima, 
kad musu vardai prie “Susiv”, 
priraszyti yra, bet pinigu a nei 
cento ne mokėta. —

Ar tai sziteip gražu? ar tai 
žmones teip daro?—

Ne, žmones to nedaro, o tiktai 
galbūt liauferiai, valkatos, kurie 
tingi sau duona užsidirbtie, tai 
valkiojasi po miestą, lando na
mas no namo ir vilioja isz biednu 
žmonių pinigus ir isz to minta, o 
da nekarta ir ant pralakimo juos 
apverezia, o pralakias vėl eina 
per tuos paežius žmonis ubagau- • 
tie.— Da isz pradžių nenorejeme 
tiketie, ka “Lietuva” ape jo szu- 
nybias rasze, bet dabar persiti
krinome, jogei tai buvo tikra tei
sybe, o da ir daugiau duodasi pa- 
tyrtie ant jo latryseziu, nfegu 
“Lietuvoje” buvo iszrokuota. 
Jeigu kas žingeidus esate ape 
tai pęrsitikrytie, tai ateikit pas 
mane, po nr. 160 Bunker st., o 
parodysiu jumis laiszka p. F. 
Naujokaiczio ir teipgi cze jau yra 
keletas vyru, kurie susitikdavo 
su juom ir mate kaip jis vienu 
vakaru praloszdavo po $20 ir po 
$30 in kortas suubagautu pinigu. 
Tas Joci ūkas, kur tik daj u to ko
ky lietuvy, kur tik dajuto koky 
kunigą, kad ir ne lietuvy, tai 
lindo kaip kiaule in bulvias ir 
verkdamas melde pinigu, girda
masis, buk jis vaikszczioja moky
tis daktarystos; taigi ir ne dy- 
vas, kad kn. Radzejevskis, pro- 
baszcius lenkiszkos parapijos ant 
17-tos ui., iszvijo jy isz savo- 
namu ir pasakė, kad dėl valkatų 
jisai pinigu neturi.

Užtaigi prasergszcziu visus 
lietuvius,idant nesusidetumete su 
tokiu trempu, kuris be jokios gė
dos lenda visur kaip kiaule, ir 
nesiduotumet jam pinigus iszvi- 
liotie, kad nori pinigu turėt, tai 
tegul eina sau iii stock yardas ir 
užsidirba kaip ir kiti, tai turės, 
o neviliotie, isz kitu sunkiai už
dirbta procia. Da to negana, pa
duosiu ir in lenkiszkus laikrasz- 
czius,idant ne tik lietuviai bet ir 
lenkai apsisaugotu no tokiu val- 
kijozu. Bol. Zacharewiczius.

P. R. Taigi ir nedyvas ka 
žmones sznekejo, kad Jocpalaikis 
bus vienu isz dvilikos apasztalu 
naujosios, nesenei Chicagoj užsi- 
dejusios wieros, ir kolektavos 
pinigus ant žinycziu, o cze 
mat pasirodo, kad nekalektavos, 
ale jau kalektawoja.—Galbūt jis ir 
pirmutiniu inkurtoju tos vieros'* 
ar parapijos, nes da būdamas prie 
“Lietuvos neva už... .redakto
rių, o jau mėgino paduolie savo 
užmanymus, idant su vienyti’e liu- 
terius, kalvynus ir žydus su lie
tuviais, o dabar mat kaip paped- 
levojo po Uhicaga, tai jau ir ži- 
nyezia isz dvilykos apasztalu 
rengia. Galbūt I viens apasztalas 
bus • dėl ž\duį antras dėl liu- 
teriu, trerzias dėl kalniniu, 
ketvirtas dėl lietuvi a ir 
i.l. Jt»cis geriausei tiks ant žy- 
uiszkoa|*szlalo,nes tuiiylgus juo
dus peisus,akys ir gana žyd isz ko*, 
kaip cibuliai aut virszaus iszsi- 
mertia. tik maiszeli su silkėms 
ant pecziu, ir gunglina pirkiuKe 
no pirtukes -pakulaudamas. Tik
tai ant to tikias.



Katalogas knygų

$3.00 ir 3^0 
75c 

$2.75 
1.50 

•1.00
• 1.50

90c 
30c
59c 
5c 

10c 
5c

30c 
40c

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszaodyt* bal- 
oaiauseiskauleleis.visaip zalatitos, 3.50 ir M-00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, žarsty
tais krasztais, druczjai apkaustyta irau 
kabėmis “ “

Apdaryta szagrine “ “ . I8-00
Balsas Balarfdeles didžiauses ir puiki* useme 

apdare, balcziauseis kauleleis pulke! 
iszauksuotais kryžeis po B3 C--

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krisztolims 
Balsas Balandėlės szagrine ‘
Baisas Balandėlės su Oflietum <Parwum 
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe 
laaganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos 
Meno szw. Marijes Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanczius amžinas 
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo szv, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

literoms ............................ M-M
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ <
20c. 
15c
75c 

75 
■75c

no

Szlovinimas szw. Panos Marijos per mena- 
sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike ‘ 

Tajemnyczio* Gyvojo Ražanėziaus 
150 psalmu Dovido karaliau® ant paveikslo 

kanticzku „ «>
Kanticzkos 
Naujos kautiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos “ 
Draugija dėl dusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuvlszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
E tnoliogiszkos smulkmenos 
Piloteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape bąisibia sūdo Dievo ” 
Gydyklos no'baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Peną
Gyvenimai Szventuju Dievo 
Gy venimas szvento Benedikte “
Gyvenimas Jezuso Kristuso 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos ,, 
Gyvenimą visu Szventu ant ložnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po ”
Istoriia Kataliku Bažnyczios 
,’tcrija seno ir----„'—2-----------
ls .'rija seno istatimo no pat sutvenmo 

pa -ame* iki užgimimo Knstuso
I atori,a szvventa seno ir naujo įstatymo 

sutve.'ino svieto iki snjerti Kristuso 
Iszguldyma-i metiniu szveneziu 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą m 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietuviszkos miszios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokstas kataliku, “
Pamokslai ape suda Dievo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu-szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos 
Prtsigatavojimas ant smerezio “ 
Raktas m dangų “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz

kauskio “ “ I5
knygų kun. K. Antonevicziaus. 10

Vadovas in dangų “ 40c
Vartai dangaus “ 15c
Vadovas aplankaucziu kanezios Vieszpaties

‘Jezuso Kristuso , “ 15

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupran
ta; 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 laikos|. ’ 

Preke.... .........................1. .
Naujas Lementorius lietuviszkas „ 
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bo* ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Istorija Europos su mapoms£ 
Lietuviezkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senowes Lietuviu Istorija 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais^, 
, kotekizmaia ir mistranturu. 
Lengvas būdas paežiam per savęs pramok 

tie raszytie, dėl nemokaneziu
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai, 

latviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba ia- 
tviszkos kalbos „ „

Kasdienines Maldos “
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie 
brozas “Kražių skerdynes” pers ta to kaip

05c 
10c
75c. 
25c 
50c 
25c 

25
20c.
15c 
50c 
10c 
75c 
20c

__________ _ 65c 
ik u Bažnyczios $1.00
ir naujo istatimo su abrozeleis 15c

25c
15c 
10c 
15c 
15c 
15c

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

10c 
20c 
40c
15c

ALEKSANDRATIHODŽKI ahSvnlk Polsko-An- 
gielskii Angielsko-Polski v mocnej 
te zloconemltytulikaoiy. Cena H OO

SENNIK czyli Wr6ženie ze sndw, na prze*z|p 
1500 przypadkach shižace, z r6žnychitarodaw 
nych ksiag zebrany i porzfdkiem abecądlo- 
vym dla rozryvki i zabavy ciekavych ludu 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych za 
bobondv.

Elementarz Polski “ , “ 250
Ksiažka Polsko-Njemecka do latvego nau- 

czene šie czytač pisač i mowič po mie- 
miecku “ “ JLISTOVVNIK polsko-amerykahski. PodrgczniK 
zavierajacy: Nauke pisania listčv, v wszvst- 
kich przypadkach zycia, mianovicie: Listy 
polecajace, radz^ce, opisujfce. povinszova- 
nia, pocania itd. ” ™

ROKUS POKUS czarnoksijznik, czyli odkrycia 
tajemnic niežąwodny sposob czarovania, - ve 
dlug slavnvch sztukmistrzdvJako to: Bosco 
Sehwanwnfeld, Tvardovski, Faust, Tbeoph 
rastus, Paeacelsius, Dobbler, Filadelfia i vie- 
iu in-nych. Cena ’ 85c

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Najpewmejszy sposob vygrania na loteryi 
weuiug kombinacyi slynnych magikov i pro- 
fesorow matematyki Orlice itp.— tudziež 
vyjavienie tajeiilnic i sposob, takich užywa 
no w sterožytnožei do przepoviadania i vro 
ženia przyszloėci. - Z 200 obrazkami. Domov 
ny przedruk z Sennika drukowanego w dru 
karni Universytetu Jagiellonskiego w Kra 
kovie. ” ” 1—->

MALY LI8TOVNIK dla szk61nvch dzieci; ucz$- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vah ” ” 25

Ta sama opravna v morocco skčrkg, vyzlocone 
brzegi. ze zioconym tytulikiem, okute i ze 
zamkiem .................... . ............. • L25

POSREDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ksi|xkadla 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
šie poangielsku; z opisaniem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač; i rožne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 65

PRZEM ODN IK do pisania li*tdv miložnych o- 
ra tycz*cych si* oženienia i zam«žpojfcia 20c

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikia* Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KA8INCLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTI E.

Gyvenu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikau

ir

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 weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo de 
lietuwiszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame wisiems eitie 
pas sawus, o ne pas svetimtau- 
czius.

WEIHATIKIS L1ETUWISZKAS

SALIUNAS,
Winco M.- Kaczergio

338 Anderson str. . Jersey City.

Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 
kauskio “

3Oc 
10c

'f 1.00
J 1.25

•50 
“ 15c 

5Oc.
10c
10c
10c

15c. Užlaikau puiku - szalta Alų, 
Degtinis tikra ruginia, lietuvisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
vu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelewingas puikia nak- 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

|2.oo 
5c

10c 
maskoliai pjowe lietuvius* prie bažny- 
czio* Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ui
deli*. Preke „ 50c

o su prisiuntimu ,, 60c

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

ROBINSONAS KRUZIU8, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. “ “ 25o

Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Aukso Verszis, ---- --------*---- *----- **-----** “““
Gyvenimas Stepo 
Istorija gražios Kai 
Istorija isz laiko F______ ______
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po waldže Maskolių “ “
Kaip igytie pinigus ir turte „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba autra dalis Genovefoa 
Bestiality of the Russian Czardom tovard

Litbuania “ “ —
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu Ir Zemaicziu. 

parasz Simano Daukanto 
Graži vaiku knygele “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didtlausiaclsto- 

rija Lietuvos " 
Istorija gražios Magelenos 
Istorija septynių Mokytoju 
Juokicgas pasakojimas ape 
Lietvviszkos dainos isz vist 

ape keturi szimtai ___
Lietuviszkas sziupinis “ 6c
Lietuviszkos Da'nos u iras z y tos per Antena 

Juszkeviczin Welionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny- 

kiu “ “
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmečzio vainos 1863 m. 
Palangos Juze “ “
Petro Armino rasztai •• “
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po sviete, *—
du ir vargu kantrei iszkentejo 

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
R inalda Rinaldina ** “
Talmudas iidu “ “
Vaiku knygele su abrozelais **
Visokį abrozdeiei i n knygas 
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz 

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

Žiponas bei zipone 25c.

etuwo* pili* “ 10c
i, komedija vienoje veikmėje 20c 
■-“> Rauduosio “ 15c

jtruko* “ •• lOc
Francuzu vainos 30c

50c 
20c
■B 
10c 
30c
20c 

IV&Ali. 
11.00 
|10c

ujo 
20c 
50c 

1 Szaltabuiziu* 10 
laar surinkto*,

“ 12.00

1.50 
75c
25c
46c 
20c 
10O

____9____ r___ _______ • 
sviete, daugybia be-

10c 
|1.50

10c 
30c
5c

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktika voja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietu vnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi

nė j a provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923
KAZIMIERAS PETRIKAS

LIETUWISZKAS AGENTAS.
SiuŲCzia pinigus in visas dalis 

swieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laiwu pigiausei |r 
tesingiausei.

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

Knygos lenkiszkos.
ŽYVOTY 8W. PAN8KICH $7.0#
ANIOL STR6«. Zblčr ModMv i Piežni shižįcy 

dla duaz pobožnyeh (z dodatkiem nieszpordv 
i piežni laci&skich). Zaviera blizko 060 atro- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne v morocco 
skčrkg, vyzlacane brzegi ze ziooonym tytuli - 
kem; cena..........................   96c

Ta sama opravna v morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zioconym tvtullkem, okute i ze za
mkiem.............................. i............  • 1 25

CICHA LZA. Zbičr ModMv, i Piežni stuž^cy dla 
dusz pobožnyeh (Vydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i piežni lacifiskicb. Za
viera blirko 650 stronnic vyraznego druku 
napieknym papierze, —Opravne v morocco 

skdrkg, vyzlacane brzegi, ze zioconym tytul i- 
kiem Cena.......................................  ..95c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modMv i piežni, 
služacy dla dusz pobožnyeh. (Vydanie dla 
meiezyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piežni 
lacibskich. Zaviera blizko 660 stronnic vyra- 
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloco- 
nym tytulikiem............................... 96c

Ta *ama opravna v morocco skdrae, vyzlacone 
brzegi ze zioconym tytulikiem..........I 1.25

VYBOREK..................................... ....po 40c i 65c
KABALA czyli odkryeie tajemnic przysziožc- 
za pomoca kart. (Dla zabawy i rozryvki)
Cen*^ •• ' 10c

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

— ir —
uždėjau banka dėl uikavolimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no t5 ir augszcziau ir 
moku už juos procente,

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitla teip 

ly8p* gerai Ir pigei atliktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludyklt.

Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no |5 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procente.
SZIFKORTES

ant geriausiju lintu isz Chicago per NevYop- 
ka In Berlina ir isz Berlino In Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis................ .............53
Guldenas....... ............ 39f
Marka................ ............ 241

Julian Piotrowski, 
3121 Laurel ui., ant BridgeportoCeaa

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & C0.

LLTUIVISZKAI LENK1SZKA BANKA.
40. Grand Street, NBW I0BK, N. Y.

' Wyrai! duodu jums žinia,kad 
"V v ’ O me8 parduodam Szifkortes ant wi-

* 1 b. V ' su greieziausiu laivu už pigiausia*^3 preke, siuneziame pinigus, kuriuos 
i j .Mi prieteliai gaaua dienu

__ ’ ** ♦ QSU kantoroje galite susisžneke-
tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 

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

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

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

LOTA prie pat Lietuviszkos Bažnyczios, 
o czionai,ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai wiskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir viso
kis biznis kasdien gerin eina.

Buwo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da ą lotai prie to paties 
daikto yra ant pardavimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios, 3 isz ju 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 virszaus, o likusios dvi dalys išzsimoka 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 nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus mieseziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta viską ir vėla sugryžta in Chicaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abile turi sa
vo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ba aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno kambario tuszczio, ape tai nerei
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

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

AjUnlidtl W.±V12kI ADW0KATAS.
Mikolas Kielpsza lietuviszkas asistentas, praktikavoja wi- 

suose suduose. ,
ri’miu Chamber of Comnierce Building,
kl mas., kerte WashingtoD ir La Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Durys isz Vashington,prieszai Court Hanse.'Imk elevatorių.

A. ZDANAWICZIU8
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,

A dvinedelinis„A ĮJZU dlgd kataiikiszkas
laikrasztis iszeina Prūsuose du Uždėjo pirma lietuvis, agentūra syk ant menesio, talpina visokias 

-j |svarbias žinias isz Lietuvos ir
I kitu sz.ilu, kasztuoja ant metu 
pusantro d'olierio ($1,50) 

“““ Norintvjie tu reti e taji lai k ra sz
ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožnamelaike ir už 
ta paezia prekia $1.50.Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau

siu laivu in Ir isz Europi s, iszmaino ir siunozia 
pinigus in visas svieto szalis kuom i pigiausei ir 
in 4 nedeles po iszsiuutimo parodo kvite su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
NewYorka; o iaivakoreziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.- /szdirba rasztus ael dalies iszjesz- 
kojimo tsz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus s■ konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir ternaitiems ir užlai
ko visokias malda knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

JONAS ZAIVECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautu wia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty,

(24—3)

COPYRIGHTS.^
CAN I OBTAIM A PATKNT f Forą 

irompt answer and an bonest optnlon, vrfte to 
H l N N & CO.. vho bare bad neari y Arty yaan* 

experienoe In the patent traaineaa. ęommunIca- 
t fone atrictly cnnfidentlaL. A llandboak of In
formation cooMrnlng Patentą and hov to ob- 
tai n them sent free. Also a catalogue Of mecbao- 
ical and scientlflc t«x>ki sent free.

Patentą take n through Munn A Co. recelve 
•pečiai nottoelntbe Heieatlfie Amerieaa, and 
tbus are brought w1dely be fore the pnbllc wltb-

Sami

oopiea. 25 cent*. BVery number contalns beau- 
tiful platės, In colora, and ohotogzapba of nev 
bouaes, wttb plana. enabling buildnr* to *bow tbe 
latest deatana and aeeur* contracta. Addreas

MUNN A CO.. Nkw York. 3«1 Broadvat-

ZENONAS B¥KOW,
4458 IV ood St. Chicago,

— užlaiko — 1

Puiku Saliuna
ir

“RUSKA LAZNIA“
Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 

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

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

Užpuaszo visus lietuvius atsilankytie.
(17-2)

Puikiausias Salunas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovera str.

Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmo* k la
so*, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela taiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kograiiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in $benandoah velyjame nuslduotie kaipo 
in geriau*!* ir in tikra lletuviszka užeiga

KASPAR BARTKOVVIAK, 
Konstabelis Pavietav&s. 

IK NOTARY PUBLIC, 
itzprovoja genausei visokia* prova* viauoae 

soduose. Kramoczyja kalbose: fankiszkoje, vo
ki ixk oje Ir angelskole. Teipogi kolektavoja pini
gu* ui visokia* skola*. Gyvena po ur.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

LIETU VVISZKAS

SALUNAS• • •• • • •

GERIAUSIA UŽEIGA

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

Juozupo Dzialtwos,
3253 Laurel u), ir kampas 33 ui.

Užlajkau švieži* Bavarska Alų, seneaaes ga
re u*es Arielka*. Likierias ir kvepenczius 

Cigaru*.—Kasdien *wieiaa atkandi*.

J. DZIALTWA, 3253 Laurel uL

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

Ir kurie ,atkeliauna isz kito 
miesto, gali visa rodą gautie ir 
spakainiai pernakwotie.

L. AŽŪRAS

"LIETUVA”
■ 4 ! C »' i

Nedelinis Laikrasztis
iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir svarbiausia 

žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

“Lietuva”
Spaustuwe,,Lietuva 

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

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suvaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa loky

A.0ISZ6WSKI§
954 33rd st. Chicago, UI.

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

ryto iki 9-tos vakaro, o nedėlioję no 12 widurdienio iki 9 wakaro.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

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

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apąįgyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuwiszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prietaro auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie taukus su giria ir be gi 
rios. Balkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

UNION LAND COMPANY,
163 VVashington St., Chicago, 111.

---- ARBA IX------ < ‘

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

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

GIIICAGO. ILL. p. O. Box 82,

Ben. Hatowski, W ZIEGARMISTRAS
— parduoda — ' ^■01

DEIMANTUS,
ZIEGORELUS, N/

ZIEGORIUS ir Af
AKULORIUS. JllKS9HE3 Cana| *r Judc| u|iczios’ M CHICAGO, ILL. ’Mj

Tajso visokius ir kitokius
aukrynius dajktus. zalatiiinas ir sidabrinimas w 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrvm < nt
reiius iszvejcze kajp nauju*. Jaz plauku lencugelus daro a 
orderio.

Ziegorela czistyunas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Elgin” zięgorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.-

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski įPolski Bank

40 Ganai Str.
IR

142 Division St.

Few York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu laiwu 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 bu kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.
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