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į “Lietuvos” Istorija
tuve vogčia pabėgo, kad skolos nemokėjus. Taigi 
Rokošas,- radęs spaustuve naujoj vietoj, ją priareš- 
faVolr, išstatęs ant lięitacijbs, pardavė Petrui jjįicha^ 
revičiui ir Simanui Leliašiui už n.ortgečio vertę, t. v. 
už $350.00. Šita ,<»uma turėjo būti išmokėta mėnesi
niais išmokėjimais po $j; 
vičius ir Lclašius—abudu

't - /

oo kas menuo. (Zacl

IRMASAI “I letuvos” numeris pasiro
dė gruodžio 10 d.eną 1892 metuose. 
Tai buvo pirmutinis lietuvių laikraš
tis Chicagoje. Nedaug tuomet buvo 

’ lietuviškų laikraščių Amerikoje./ Tei-

kitur. Gerai žinome tai, kad lietuvių 
laikrašti jos lopšiu buvo Prūsų Lictu-

•raščiai. Vienok turime žinoti ir tai, kad lietinių 
laikraštijos, o sykiu su ja ir lietuvių tautines lite
ratūros bei kultūros, auklėtoja buvo Amerika.

tuvių tautinio atgimimo dvasią palai 
Amerika, kur, pradėjus skaitlingiems

rus ir pastovus pamatai,

tuvių laikrašti jos ruimai.

CIO

fji 
pirmo pusme- 
į trečias ran-dėtu va” perėjo jau

Vienok ir šiose rankose jai neilgai 
le.rta bbiiti. Zacharevičius su Le- 

levynis “Lietuvos” 
4-to iki num. 22- 
leisti nebeišstengė,

liašium išleido tiktai 
numerius (nuo utim.

m.) ir toliaus laikraščio
go pinigų. 'Tuomet jie

rado nepaprastos energijos ir didelio darbštumo vy
rą. kuris, nenuleisdamas rankų, išlaikė tuos blogus 
laikus ir Ir imi ilgai išvedė laikraštį ant tiesaus, ly
gaus ir plataus kelio.

Nuo š.o laiko prasideda jau naujas linksmesnis 
lapas Lietuvos istorijos. Laikraštis pradėjo rasti 
sau daugiau pritaryi. jo platinimas žymiai pradėjo 
augti ir visos laikraščio išleidinėjimo aplinkvbės pra
dėjo gerintis.

Netrukus, spalio 7 d. 189.3 m., “Lietuva“ jau 
persikėlė į didesnę ir patogesnę vietą prie 954 \V. 
33rd St., kur raudos buvo mokama jau po $35.00 į 
mėnesį.

nega

ir ant šitų pamatų pra- 
tebestatoma, stiprus be

•nes, jai gemant Chicagoje, tuomet visoj Amerikoj

t r. vninkų,“ tuomet išeidinėjusi ITyimouth, Pa., 
‘’Saulė’’ —Mahanov City, Pa. ir “Garsas” (šiądien 
jau miręs) Shenandoah, P. Beje, apart šių 
trijų, čia reik dar paminėti vieną mėnesinį laik
raštį “Apšvieta,” kurį leido Dr. J. Šliupas iš She
nandoah, Pa. Šiądien šis pirmutinis Amerikoj 
mėnesinis lietuviu laikraštis jau taipgi yra miręs.

Lietuvos” Gimimas.

tME “Lietuva,“ galėtume pasakyti, prie 
nepaprastų aplinkybių. Pirmiausia gal 
bus verta pažymėti tai, kad ji gimė ant 
griuvėsių lenkiško laikraščio. Nedaug 
tuomet net ir

lietuviu buvo nesakius 
ųjų tautiškai susipratusių lietuvių,

glaudėsi po lenkų sparnu.

un. Edvardo bteponaviciaus, įsidomėjo 
’cagoje lenkišką savaitinį „ laikraštį var- 

etorina.” Laikraštis buvo bepartyvis, ir 
ią. Vi’enok vėl i airs, 
“ Reformos” pakrai-naujam redaktoriui

raščio ji virto į anaręhistiškos pakraipos laikraštį.

remti, ir jos leidėjai priversti buvo spaustuvės"

Tiuomet Antanas Steponavičius iš kompanijos 
asitraukė, ir spaustuvė pasiliko vienam Rokošui. 
Reformos“ spaustuve stovėjo apie pusę metii už

ja talpinos! mažame skiepe, kuris buvo pasamdytas

mas nusibankrutir.iusios “Reformos“ parduoti ir

manė ją sunaudoti išleidimui lietuviško laikraščio.
Tokiu budu, kai]) jau buvo pradžioj minėta, 

gruodžio io d. 1892 m. pasirodė ant lenkiškos “Re
formos” griuvėsiu pirmas numeris “Lietuvos,“—

Nedidelis tai buvo tuomet laikraštukas: ke
turių puslapių, šešių koliumnų; puslapio didumas 

jo redaktorium buvo Jonas15x21 colį. Pirmuoju 
Grinius, vėliaus likęs 
riti m.

Pradėjus naujam 
lengvo rastis ir skaitytojų, 
ta Rokošui “Lietuva“ leist

laikraščiui eiti

Redaktorius ir leidė- 
taikinti: redaktorius 

pradėjo agituoti prieš leidėją, ir šiam pastarajam 
agitacija pagalios taip įkirėjo, kad Rokošas prie pir
mos progos, išleidęs vos septynis “Lietuvos“ nu-

Tačirus ir prię naujo leidėjo “Lietuvai“ nedaug 
kuo geriaus sekėsi, nes, išėjus vos šešiems nume
riams (nuo num. 8 iki 13-am) A. V. Žaliauskas 
pasitraukė, ir “Lietuva” vėl perėjo į naujas rankas. 
A. V. Žaliausko pasitraukimas pasitaikė prie gana 
mepaprastų aplinkybių.

A. V. Žaliauskas nuo Rokošo nupirko \ isą “Lie
tuvą“ už $500. Negalėdamas ir šitos sumos užmo 
kėti gyvais pinigais, jis įmokėjo tik $150.00, o ant 
likusios sumos $350.00 išdavė jam hypoteką (mor-

Prie Žaliausko laikraščio redaktorium liko tas 
pats Jonas Grinius, kuris dėlei kokių ten ypatiškų 
nesusipratimų ir dabar nesiliovė Rokošo prie kiekvie
nos tinkamos, ar netinkamos progos laikraštyj užka
binėti. Rokošas, suprantama, tik laukė progos, kad 
“akis už akį” atsimokėti.

Ir gera proga greit pasitaikė. Naujas leidėjas 
perkėlė “Lietuvos” spaustuvę nuo 18-tos gatvės ant 
Bridgeporto po num. 3321 So. Ilalsted st., visai apie 
tai nedavęs žinios Rokošiui, kuris, kaip minėtą, laikė 
ant spaustuvės mortgeq.

Sulyg įstatymų, toks perkėlimas savasties be Ro
košo žinios reiškė, kad pirfcėjas su riėltMokėta spaits-

baigė tuomi, kad
Antanas Olševs-

lino

tam
Leliašiaus “Lic- 
tu va tomis pa
čiomis išlygomis, 
kuriomis jie buvo

S': O

va į pastovias ran-

A. OLŠEVSKIS.
Per ilgus metus “Lietuvos” Leidėjas.
šių ir įtekmingiausių lietuviškų laikraščių.

kio rankose “Lie
tuva“ išbuvo a'pie 
24 metus ir išaugo 
į vieną iš didži'ąu-

Ir dabar naujų lietuviškų laikraščiu likimas v ra 
us. Gi anais laikais jis buvo nesulyginamai

kuriais šiądien ir naujiems laikraščiams jau daug

tin met mažoj ir V u

Sunkųs laikai
a «

ran-

redakcija. Raudos už tą “Lietuvos“ bu
tą tuomet mokėta $12.00 į mėnesį. ’ ;

iš’eistasai 1111-
. 17 d. 1893 m.meris buvo Num. 2. 

Viso labo skaitytojų "‘Lietuva" 
leidėjas buvo ir redaktorium.

Sunkus tuomet buvo laikai.

esant Suvien. Valstijų prezidentu GI e v ela ndui,‘ už
viešpatavo bedarbės'. Chicagoje tuomet galėjai' ras-

Darbininkų daugiaus buvo be darbo negu dirbančių. 
Miestas keliose vietose buvo įtaisęs taip vadinamas 
“soup houses” (valgyklas), kur badaujantiems žmo
nėms dalindavo zupę už dyką.

“Lietuva“ iš trečių jau rankų su 400 skaitytojų, 
turėjo* visus raštus laikraščiui pagaminti ir atlikti 
visus ofiso darbus, priimti atsilankančius svečius, no
rinčius pamatyti pirmojo Chicagos lietuviškojo laik
raščio redakciją, — apart šito viso, jis dar turėjo 
pagelbėti ir raides zeceriams statyti. O šitas pasku
tinis darbas anais laikais nebuvo taip lengvas, kaip

Lietuvių spaustu vninkų. nei zeverių (raidžių 
rinkėjų)- tuomet nebuvo, ir negalima jų buvo gauti. 
Todėl “Lietuvą“ statė lenkai zeccriai, nei žodžio 
lietuviškai nesuprantantieji. Galima sau išsivaizdinti, 
koks tai katorginis darbas buvo prie tokių išlygų. 
Lenkai-zeceriai kai sustatydavo laikraštį lietuvių kal-

tai galėdavai “ar nuo galvos, ar nuo vuodegos” pra-

zecerin Klaidas

leidinėti buvo aršiau negu baudžiavom eiti. Reikėjo

lietuvius ir pradėjo juos mokinti spaustuvės darbo.
Dirbamos valandos tuomet buvo ilgesnės negu 

dabar. “Lietuvos“ spaustuvninkai tais laikais dirbo 
nuo 6 vai. iš ryto iki 6 vai. vakare. Pačiam gi ‘Ol-

valandų kiekvieną dieną, neišskiriant ir nedėldienius

visai neįstabu, jeigu priminsime, kad, apart laikraš
čio išleidimo, Olševskis vedė dar laivakorčių agentū
rą ir pinigų persi tinti n ėjimo ofisą. Tą viską turėjo 
atlikti pats vienas, nes tuomet s<i 
nebuvo už ką.

Taigi pirmi “Lietuvos” ir j< 
nebuvo gėlėmis iškloti, ypač, kad kaip prie kiekUicno 
darbo, taip ir čir, atsirasdavo ne tik draugų, Bekly
kiu su jais ir priešų.

•: JA

tiek priešą; stengėsi laikraščiui užkenkti ir net p’a-r 
našavo, kad “Lietuva,” girdi, neišlaikysianti nei' trįų 
mėnesiai ir turėsianti žlugti. Jie gal ir turėjo tiltą 
panirtą panašiai pranašauti, nes, kaip matėsi, pirimis 
melais “Lietuvos” kelias buvo labai duobėtas.

h- Mn g;Vm tiems pranašavinr'

Pirinasai nuolatinis redaktorius.

AIKRAŠTIS tiiom tarpu jau tiek pra
siplatino ir reikalai tiek pagerčj.y kad pa
galios galima buvo jau ir apie pagelbi- 
ninįvus pamąstyti. Leidėjas to.iaus ne
begalėjo pats aprėpti visų reikalų ir pa
siryžo literatiškąją laikraščio dalį pavesti 
redaktoriui, pats likdamas prie admini-

stratyvės laikraščio dalies.
Gruodžio 14 d. 1895 m. pribuvo iŠ Lietuvos p. 

L. Šernas (Juozas Adomaitis), kuris ir užėmė “Lie
tu vos“ redaktoriaus vietą, pradėdamas laikraštį re
daguoti nuo 50-to numerio 1895 in- Per 22 metu, 
net iki 1917 metų, jis buvo “Lietuvos" vedėju, ir 
prie šios progos galima patėmyti, kad jis yra bene, 
vienatinis tarp lietuvių asmuo, kuris visą gyvenimą 
pašventė publicistikai.

L. ŠERNAS (JUOZAS ADOMAITIS), 
per 22 metu redagavusia “Lietuvą”.

Pasididinus “Lietuvai” iki astuonių puslapių di
delio formato, “Lietuva“ virto didžiausiu tuomet lie
tuvių laikraščiu. Visos laikraščio raides tuomet ran
kiota rankomis. Aišku, kad tai buvo nemažas ir 
gana kokius darbas, l odei gegužio10d. 1907 ma
tais “Lietuva“ įstate savo pirmąją* mašinų raidėms 
statyti (linotype). Nuo šio laiko kaip ląįkrąštis, 
taip ir visos “Lietuvos“ išleistos knygos pradėta nia- 
š:::a statyti. „ j ; ' *...

“Lietuvos“ spaustuvė tokiu budu buvo pirmu
tinė lietuvių spaustuvė, kuri išdrįso panašios rųšies 
pagerinimą įvesti. Sakome “išdfyso,“ nes tikrai tai 
buvo didelis ir sunkus pasiryžimas: didelis to
dėl, kad panašių, labai komplikuotų mašinų įtaisy
mas reikalavo didelių kaštų; sunkus todėl, kad 
tuo laiku nebuvo nei vieno lietuvio, kuris mokėtų 
ant panašių mašinų dirbti, — vadifias^omjs raides 
statyti. Todėl ir vėl prisiėjo imti lietuvius ir mokinti 
naujo, ikišiol lietuviams nepažįstamo, amato: rai
džių statymo mašinomis.

Tik po kelių metų ir kitos lietuvių spaustuvės, 
paėmę pavyzdį iš “Lietuvos“ ir pasinaudoję josios 
prityrimu, pradėjo ir pas save panašias masinas vai
tot i.

Teisinga todėl, šiądien abelnai visų pripažinta, 
kad “Lietuva'’ pirma praskynė takus moderniškai 
lietuvių drukorystei ir yra, taip sakant, naujos lie
tuviškos presos motina.

Netrukus “Lietuva" įsitaisė tris tokias mašinas, 
kurios atsiėjo su viršum dešimts tūkstančių doliarių. 
Apart to, įtaisyta knygų spausdinimui dįdelė, elek
trišku motoru varoma mašina, kaštais trijų tūkstančio 
doliarių. Trįs mažesnės mašinos (Gordon Presos), 
taipgi elektriškais motorais varomos ir lėšuojančio^ 
suviršum tūkstanti doliarių, atlieka smulkesnius dar
bus. Spaustuvėj, apart tankiai extra samdomos pa- 
gelbos, huolatai dirba septyni žmonės, kurie apar 
sustatymo laikraščio, atlieka išleidžiamų knygų spaus
dinimo darbą, taipgi ir kitus kojnercijinės spaudo:, 
darbus/' v

Čia neprcšalį bus paminėjus, kad ""’Lietuva” 
podraug yra ir didžiausia lietuviškų knygų išleistu- 
vė Aiųerikcj : ji yrą išleidusi savo lėšomis didžiausi 
skaitlių, stambių lietuviškų leidinių ir knygų, ir to- • • *’ .-Į*' ***?’’ •' ’ S # ,dėl uždėjo pamatą didžiausiam lietuvių knygynui.

“Lietuvos“ leidiniai visados atsižymėdavo ge
ru darbo atlikimu ir laike visasvietinės parodos, at
sibuvusios Paryžiuje 1900 metais, “Lietuva’ tapo 
apdovanota dideliu auksiniu medaliu “Grand Prix,” 
— garbė, kurios iki šiolei neįgijo dar jokia kita lie
tuviu išleistuvė. 

v

r

Metai po metų, kai]) pamatysim žemiau, “Lie
tuvos" reikalai ėjo vis geryn: greitais žingsniais ji 
prade j qj; yytis savo senesniuosius laikraštininkus drau
gus, dr, netrukus . stojo pirmon eilėn vie
šųjų lietuvių visuomenės darbininkų.

Rugpjūčio 29 d. 1896 m. “Lietuva." kuri iki 
šiolei buvo prisiglaudusi, tai]) sakant, svetimuose 
•kampuose, susilaukė jau savo locno lizdo: tą dieną 
ji r.tapo- perkelta į savo locnus namus, kuriuos jos 
leidėjas A. Olševskis tam tikslui pastate prie 924 W. 
33rd st. kaštais $7,000.00.

Šituose namuose, apart “Lietuvos“ spaustuvės 
ir redakcijos, A. Olševskis įtaisė bankinį ofisą ir 
tapo įsteiga pirma didesnė lietuvių knygų 
krautuvė. Ofisuose dirbo jau keletas žmonių, o 
spaustuvėj visi iki šiol dirbę lenkai tapo pamainyti 
naujai išmokintais lietuviais zeceriais.

Šioj vietoj “Lietuva“ išbuvo n metų. I’er tą lai
ką jos reikalai taip išsiplatino, jog ir šita vieta pa
sirodė perankšta. Pradėta todėl galvoti apie parūpi
namą naujos erdvesnės vietos. Aprinkta kampą 
svarbios Ilalsted gžtt. ir 33-čios gatvių, kur ir pra
dėta statyti didžiausį tuomet lietuvių namą Chica- 
goje, kaštais šimto tūkstančių doliarių. Kovo 1 d. 
1907 m. namai tapo pabaigti ir “Lietuva” persikėlė 
į naują ruimingą vietą. Čia ji randasi ir iki šiam 
laikui.

Šis namas yra 3 augštų, užima 83 pėdas plo
čio ir 135 pėdas ilgio., Jo skiepą užėmė “Lietuvos” 
išleistuves knygų krautuvė. Pirmojo augšto kam
pai užėmė A. Olševskio bankas, o ištisą pirmą ir an
trą namo augštus nuo 33-čios gatvės užėmė “Lietu
vos“ spaustuve ir redakcijos kambariai. Likusioji 
namo dalis tapo pavesta krautuvėms, ofisams ir 
gyvenimams.

“Lietuvos“ atgimimas.

B
 A l P išrodė išlaukinis, taip sakant, me

džiagiškas “Lietuvos“ augimas. Supran
tama, kad tokiam augimui turėjo būti ir 
tani tikros priežastįs.Kaip jau pirmiaus buvo minėta, laik-1 rastis g&na greit susilaukė nemažos lie

tuvių visuomenės užuojautos ir parėmimo. Nuo pat 

pradžių, perėjus “Lietuvai“ j- pastovais rankas, skai
tytojų skaitlius pradėjo greitai didintis ir netrukus 
pasirodė reikalas ir patį laikraštį dklinti.

Nuo Naujų 1897 metų “Lietuva“ Tapo pkdjdinta 
nuo 6 koliumtių ant 7 koliumnų puslapy j'. v y

Šito padidinimo vienok neilgam užteku Po 
trijų metų (lapkričio 23 d. 1900 m.), "’Lietuvą” , 
vėl tapo padidinta nuo 7 ant 8 koliumnų puslapyje, 
o kiekvienas puslapis padidina iki 20x26 colių. To
kiam formate ji išeidinėjo per šešis metus.

Sausio 5 d. 1906 m. “Lietuva“ vėl tapo padidin
ta, šiuoni sykiu dvigubai: iš keturių puslapių laik
raščio didumo ji yirto Jaikraščiu 8 puslapių, 7 ko* 
liuir.nų didumo ir tame pavidale išeina iki šiai .die
nai. 1 t ’ . ■

RIE “Lietuvos" išaugimo prisidėjo lab
iausiai du veiksniai: besiplatinimas jos 
leidėjo, p. A. Olševskio biznio, kuris 
buvo stambiausia lietuvių bizniu Ame
rikoje, ir gabus redaktor.iavimas per 
ilgus metus jos redaktoriaus, p. L.
x . r • ■ ■ *' - • • <Šerno.

Dalykai vienok šiek-tiek pradėjo keistis .nuo 
apie 1909 metų. P-as Šernas, bud'**"' :v’\iiaus 
jaunesniu ir turėdama^ užtekt1* 
sidirbti su laikrasio^rwlc 
didinus gi laikraštį d» *-\ 
metų p. Šernui, vienam 1 
jau negalimas daiktas. Prisu. 
ku. v

Su jais nelabai 
gerai vyko.. Su 
nekurtais senam 
redaktoriui buvo 
sunkoka susitai
kinti ; laikraščio 
pakraipą įf turi
nys pradėdavo tai 
vienon, tai kiton 
pusėn svyruoti — 
o tankios permai
nos laikraščio pa
kraipos dar jokiam 
laikraščiui ir nie
kados stiprumo 
nėra pridavę. Ir 
“Lietuva“ pradėjo 
tūlą laiką svyruo
ti : šiądien ji lyg 
po-ryt nei tokia, r
liaus vietą advokatui B. K. Balučiui, galutinai vėl 
nusistatė kaipo progresyvis lietuvių tautiškas laikraš
tis, kokiu jis ir seiliaus būdavo.

ADV. B. K. BALUTIS.
Dabartinis “Lietuvos” Redaktorius.

social istiška, rytoj lyg tautiška, 
d kitokia, kol, užėmus redakto-

Iš kitos vėl pusės kiek p. A. Olševskio biznio 
engimas išpradžių pfigelbėjo laikraščio augimui, tiek 
vėliaus jis pradėjo, jeigu ne kenkti, tai bent sulai
kyti jo augimą. Pirmiaus Olševskio svarbiausis biz
nis buvo laikraštinis ir išleistuvės biznis, vėliaus gi 
išaugo jo bankinis biznis, kuris užėmė pirmą vietą; 
laikraštis likosi antroj vietoj ir tapo lyg ir posūniu 
Ypač administracijos dalis tapo pusėtinai apleista, iš 
ko nemaža rugojmų kilo.

1916 metais užėjo Chicagoje epidemija ant taip 
vadinamų privatiŠkų 1 'tiku, prie kurių ir p. A. Ol
ševskio bankas pri ė. Vieni po kito betikai 
pradėjo griūti. A. Olševskio bankas,
i’giaus už kitus, pagalios taipgi ^U'r^ 
ba persiorganizuoti į valstijinį ban, 
duris. Po pusėtinai ilgo laiko jam 
sekė persiorganizuoti į valstijinį banką 
versal State Bank.

Perorganizavus banką, p. Olševsk 
duoti, visus savo pašalinius biznius.^! okiu 
laikraštis, “Lietuva“ perėjo šių metų pradžie 
rankas pp. Juozo J. Bačkino ir Jono P. Pajam 
kurie, j j atpirko nuo A. Olševskio.



JUOZAS J. BAČIUNAS, 
“Lietuvos” Bendrovės 

Prezidentas.

“Lietuva” yra leidžiama 
bendrovės vardu Lithunian 

- Publishing Co., ‘ kuri tapo 
inkorporuota ant $20.000.- 
00. Prie bendrovės šiuo 
tarpu priklauso jau 30 žmo
nių. Patyrimas parode, 
kad ir laikraščiui ir visuo
menei yra geidaus, jeigu 
laikraštis yra bendrovės, o 
ne pavienių žmonių ran
kose. Kuomet prie laik
raščio bendrovės priklauso 
didesnis skaitlius žmonių, 
laikraštis’ turi didesnį pa
rėmimą, lengviau pasigeri
na, o nuo to *r skaitytojai 
ir bendrovė turi didesnę 
naudą.

Dažnai gaunama užklausimai ir patarimai įsteig
ti dieninį tautiškąjį laikraštį nuo žmonių, kurie neiti 
užganėdinti siaurais partijiniais dieniašeiais. Šią
dien Amerikoje nėra tokio turtingo žmogaus, kui 
galėtų išleisti dieninį laikraštį. Bet bendrovė, ku
rioj yra susispietęs didesnis skaitlius žmonių, g(di 
tai įvykdinti. Štai kodėl, pasididinus bendrovė.; 
narių skaitliui, jeigu “Lietuvos’’ dalininkai (šėri- 
ninkai) panorės ir susitars, tai ateitoje galima butų 
imtis ir už dieninio laikiašcio leidimo.

dien- 
žmonių

gyveni-

Kaip dabar dalykai sto 
vi, kuomet abidvi kraštuti 
nes srioves turi po 

.0 vidurinė 
.ovė jo neturi, 

<os visuomeninis
mas nėra pilnai ir tinka
mai nušviestas: musų po
litiškame ir plačiame vieša
me gyvenime nėra lygsva
ros, o be jos ir abclnai 
platieji lietuvių tautos rei
kalai šlubuoja.

Vidurine, arba tautinė 
lietuvių sriovė yra taip 
sena, kaip senas yra lie
tuvių tautinis atgimimas ir
judėjimas. \ ienok šita sriovė nebuvo iki šiolei or
ganizuota. J antiškieji veikėjai dar sulyginamai ne
senais laikais dirbdavo vieni vienai, kiti kitai parti
jai.

JONAS P. PAJAUSKAS, 
“Lietuvos” Bendrovės 

Sekretorius ir Vedėjas.

Ši sriovė pradėjo stipriau organizuotis tik nuo 
poros paskutinių metų, kuomet ant tautiečiųprii- 
dė^ persmarkiai lipti kraštutiniai gaival;Hfč]<lerika- 
lp‘ ’š vienos pusės, socialistai iš kitos ■ pusės./ y

dyvai todėl, kad.iieorganizuota.?VTduFtne airio- 
iko organizatyviame darbe ir ^nuoAš&ialistų 
derikalų, kurie turi po dienraštį/ Tautiniu- 
be, turi, stiprius ir rimčiausius lietuvių sa

viem >k <1 iftu-vių > visuomenė j a it 
jai neužtenka. Geras, bešališ- 
•*or;tis’ butinės pakraipos dien- 

:Lk n u jo žmonių girdėti,

•^ščius

bendrovesusitvėrus 
j e, rasite, galės

. teisti dienraštį. Tačiaus tas, kaip minėta, pri
klausys nuo to, kaip greitai -tautinė sriovė užbaigs 
savo orgamzatyvį darbą ir pagalios nuo pačių laik- 
rašč’o. “Lietuvos’k bendrovės šeri ninku nutarimo.

“Lietuvos”
Numerio.

PIRMAS “Lietuvos”, numeris pasirodė Chicagojc
10 d. gruodžio 1892 metais.. Žingeidu mums 

būtoj į jį pažiūrėti ir pastebėti, ką manė, ką veike 
lietuviai prieš 25 metus. Manome, kad ir dabartl- 
niems musų skaitytojams bus žingeidi! pažvelgti vi
są amžiaus bertainį atgal—juo labiau, juk yra ne 

kuris tuos laikus atmena; iŠtikrųjų, yra ne 
nradėjęs “Lietuvą” nuo pirmo numerio 

, ...<ir ir dabar ją tebeskaito.
Žemiaus -paduodant ž»hipėidesnes iš

traukas iš pirmo, antro ir tVcčio “Irietuvos” numeri » 
189*2 metų.

SIEKIAI TIE PATĮS.

DABARTINIAI musų skaitytojai žino inu.;ų 
laikraščio tikslus ir; siekius. V Lietuva” nenu

leisdama rankų, šiądien kovoja aiž lietuvių tautos rei
kalus; ji šiais suirutės. laikaisr-rasite, daugiaus negu 
bile kuris kitas laikraštis kvietė- ir kviečia prie vie
nybės, kiek tik dabartinės’išlygos leidžia.

Atskleidę pageltusius nuo ilgų metų, pirmus 
“Lietuvos” lapus, pirmame jos numeryj, randame, 
tarp kitdeo tokius jos tikslus . paskelbtus: [Žinge:- 
dtinto/* iliekame ir tcAią pačią rašybą, kaip ka i 
tacV

m ULietuwa,” idant gaivintu lietuwiszka 
Hetuwiszką kalba, vienytu pakrikusiu-.

” *wirta" ry^y,1 kuris jau už- 
’į ninku* dirbtu del 

ioniu, nei pazwal* 
m nemislija 1

X zisjdieniszk,.'
) daug d

Tame pačiame įžanginiame straipsnyje “Lietuva” 
kaukia >

Matote kaip waitoja musu brolei' tewine po jun? 
gu sziaurinio smako (maskolaus), kuris nor mums 
iszpleszt prigimta k./ia, uždraustie mums raszit’e, 
skaititie, idant mes tamseis pasiliktume, o su tam- 
seis gali padaritie ka nori. Žinoma wisiems mie
ris maskolaus: išmokit wisus lietuwius ruskos kal
bos per uždraudimą lietuwiszku laikraszcziu, o 
paskui be jokio sunkumo pawerstie in staeziatikius.

Kviečiant lietuvius prie apšvietos, “Lietuva,” 
tame pačiame straipsnyje paduoda cechų jiavyzdį:

“Czekai-—rašo “Irietuva” 10 d. gruodžio 1892 
metais—^turi Chicago 3 dieninius laikraszczius: 
Svornost. Chicaefske I.isty ir Denni Glasatel, o
nedelinių, kwaraba gywa, o tik ji 
Dėlto, kad czekai supranta daugiau 
jai iszmano, kad tik per laikraszti 
apsiszwiestie ir sawo buwi pageritie.

“Didele teisybe tame jejai turi, 
daugeu skaito už lietuwius ir lenkus, 
kitesni. o kurie mokitesni tiem lėni
duona ir turto dastotic, idant ant senatwes nc'ektu 
baladoties po swetimus kampus. Czekai wienin- 
telei per laikraszczius ir politika szios žemes da-

uz/mus, ..je- 
gali žmogus

už tai ir mo-

Kur eisi 
dirbtu we, 
wietas.

daug gero, kad žmogus net nusidiwji. 
ar in žiguiiė4 (paczta ), suda, kroma at
rasi czeka užimanti nawet labai geras

Už tai. brolei, nesnauskime, kelkimės isz to am
žino miego, imkimės prie skaitimo laikraszcziu ir 
-knigu, mokikime wiens kita, giwenkime broliszko 
meile, wienybe, nvszkimėsf wisi in wiena broliszka 
mazga, nežiūrėkime ant nuombiiiii ir pažwelgu, ale 
eikime wisi wienu mieriu, tupėkime tik wiena mis- 
li prie sawes: wienybe,mokslą, ir <tewync, tada 
neturėsime . waidu terj). sawes’, ta suvienytoms si
joms sulauksime geresniobuwioį”

Nors šitie’ pamokinimai yra;; rašyti prieš 2? me
tus, bet, kaij) matome,- jie dar yra geri ir šiądien.

Kas Buvo Lietimą (lii’ilet Prieš 
25 Metus. . .

• * *”*■ * *< ž '

Knygas slaptai neša per rubežių. Chajcra Lietuvoj,

K ORES RON DENI'A S iš ’ Juodupenų, S
T ’ ■ A v-1 , >’• •* . ’ > • ■ 9

gub., rašo pirmam “Lietuvos” numeryj:
“IJetuwiszkL rasztai ir knygos m usu tewine pla

tinasi, daugelis žinomu usimiųėja perncszimu slapcze 
knygų per rubežiu. Parubežynei gyventojai galėtu 
apturetie laikraszczius ir knygas žednam laike, kad 
tik butų ant to storone ir pinigas del platinimo, o 
paskui žmones pats duotu rodą.

Daugelis apszwiestu lictuw 
matytie lietuwiszkus rasztus, ale nežyno kur atsi- 
szauktic. Butu labai naudingu padarytiė stacijas4 f)a-

Blogi Laikai Lietuvoj. 1

DIDELU wagiszeziu pas mus negirdetic; iš wi- 
sur eina skundai, kad žmonėm blogai cinaši, 

ukinikai paskendia iii skolas, gaspadoryste nuptila 
kas mets. Daugelis laiko tik pusią szeimynos, o 
kiti be swetimu apseina. ■

Mažai ženibu szi rudeni buwo—isz priežastie?, 
blogu metu.

Lietuvos Rusai trukdo apszwietima, mok< 
ežias tik laiko del kwarmos, mokytinis negauna 
Jokiu knygų naudingu skaititi. Knigas užlaiko 
pogi tik del kwarmos.***

Kolera Lietuwo mažai kur pasirodė, ale
pawasario wieszpataus pas mus. Blogas maistas, o 

. i.eszwarumas musu židu gali ant pawasario gera

ne- 
tei-

mt

Suvaržymas Atewystes.

IR 25 .metai atgal Suvienytų Valstijų valdžia jau 
galvojo apie įvairius budus, kaip suvaržyti atei- 

vystę Amerikon, kaip tą matome iš pirmo “Lietuvos” 
numerio. Viena tokio varžymo priežastis buvo vieš
pataujanti tuomet 1 Europoje choleros epidemija, o 
kita—noras pasiliuosuoti nuo “negeistinų,” tamsių 
ateivių. Apie tai “Uetuvoj” rašoma sekančiai:

padawe ineszima in aukszvziausia waldžia, idant bu
tu sulaikyti emigrantai Europos nog Amerikos ant 
meto ateinanezio, tai yra: nog 1 Kowo 1893 iki 1 
Kowo 1894 meto. J/riežastis sulaikimo emigrantu, 
ira kolera. Amerikiecziai bijosi
wasara wcla neatsinaujitu kolera ir kad 
licužkrestu Amerikos.***

Amerikiecziai labai nekeneze
ipacz tu, kurie nemoka rąszyt ne skaitit.*** Už tai
waldže Suwien. Walstiju mislina iszdupt nauja.ųka- 
za (instatima) del ateiwiu isz IJuropos, kuris skąihbi 
szeip: . .J y. J,

idant ateinanezia 
emigrantai

ateiwiu tamsumo

“Jaigu nog 12 iki 55 metu nemokės raszyt ir 
skaityt prigimtai kalto, o jaigu yra apsiwedes ir tu
ri szeimina kaipo būdams gahva pamilijos, o neture- 
dams $100, nebus inListas in žemia Suw. W.”

Kas Buvo Girdėt Oiicagoj Prieš 
25 MetuŠ.

PIRMAME “Lietuvos” numeryj randame puse- 
/ tinai žinių apie tų laikų lietuvių kolioniją Chi- 

vagoje. Kuomet šiądien skaitoma Chicagojc nuo 
50,000 iki 75,000 lietuvių, ir- apie pusantro šimto vi
sokių draugijų, anais laikais Chicagoje nebuvo nei 
4,000 lietuvių, o draugijų turėta vos septynias. Se
niausia iš Chicagos draugijų buvo šv. Kazimiero Ka
ralaičio draugystė; įsteigta dar 1885 metais. >■

Iš šito numerio taipgi galime patirti, kad pirmi 
lietuviai atvyko Chicagon apie 1863 metus, t. y. tais 
laikais, kuomet Lietuvoj pradėta naikinti baudžiava 
ir prasidėjo antrasai lenkmetis. - •

Skyriuje' “Dwasiszkas Krutėjimas/Lietuwiu, Chl- 
cago” randame tokį “Lietuvos” reporterio pranešimą:

Lietuwiu Chicagos pagal musu stątistika ran- 
pasi” arti’ 4000—Lietuviai prasidėjo apsigywent 
ęfiiėago ]>ricsz 30 m. pradžio juju buvo labai nu

tik keletą metu atgal skaitlus juju urnai ui- ( i'-ipozai
augo.

•‘j . ucjSzcndicn jau skaito 7 draugystes.
j?;-. ?i) Seniausia draugyste šv. Kazimieriaus Karir- 
ii; <j į Uaczio uždėta 1885111. ' ' . /
- -•>. Kunigaikszczio Gedimino uždėta M891 m.

Apweizdos Dicwo uždėta 1892
Szwento Jurgio 1802 m.
Kuopa 
m.

m.

Draugystes

6) Teatraliszka Draugyste 1892 m.
— Teipgi lietuwei szy meta sutwere politiszka 

•klubą, kuris taipgi naudingu bus del lietuwiu. Ma
tyt, kad lietuwei Chicago dirba’, neapsileidžia ki
tais miestais, kad ir kur -didesnis skaitlus jųjų

cze, laukas del bažnvezios nupirktas, bažnyczia 
teipgi nupirko medinia, kuri bus perdanginti 
(mufuota) ant nupirkto lauko del bažnvezios. ’

Čia kalbama apie šv. Jurgio djažnyczią, kuri šią- 
• dien randasi tirščiausiai apgywentoj lietuvių koloni

joj. ant Bridgeporio. Anais . laikais, . kaip matyt iš 
viršmineto pranešimo čia buvo tik “laukai.” Kur 
Šiądien “gazaunės” stovi, ir,didelis Mildos-Teatras— 
tarp I lalsted ir Aiiburn ąve.;j ir; 31-03:ir 32-os gat
vių, anais laikais, kaip pasakoja’ seni lietuviai, bu
vo krūmynų daržas, kur čikagiečiai piknykus laiky
davo, o sekančiam bloke, sale dabartines šv. Jurgio 
Važnyčios, kur dabar randasi “Lietuvos” redakcija, 
buvo balos, kur, anot senų čikagiečių, “antis šau-

Kiek žemiaus rašoma, kad jau tais laika:s Chv- 
cagos draugystes mane apie draugysčių s.si vienijimą 

’ --tikslas, kurio ir iki šiolei, vienok, nepasisekė at-

“Ateina žinios neg saunariu draugyszcziu,— 
rašo “Reporterius,’’—jog wisi lietuwei—wisos 
draugystes nori susiwienS, idant sandara ir meile 
wieszpatautu tarp wisu lietuwiu ir idealu wisu tap- 
tir lietu wyste.

Turime wilti, kad Dwasiszkas wadowas musu 
parapijos neatmes szita užmanymą, ale ateis in 
pagelba, paragindamas ir budidams musu brolus. ’

. Pirmutinis Tautiškai Apvaikščiojimas,
1R A1 l,’T I N1S tautiškas a-pvaikščiojimas buvo

laminėjimtii ir atsibuvo lapkričio 24 d. 1892 m. ..

; • “Chicagas 24 diena lapkriezio ketwerge 8 adina 
’ ^vakaro kuopa Lietuwiu Mokslo Draugystes ap- 

t wajkszeziojo diena mirimo S. Daukanto, btiwusio
• lAVilniaus uniwersiteto pilozophijos Magistro. Ne- 

.‘ . .žiūrint ant szaJ,to 01:0, susirinko pusėtinas būrelis

•; sted ul. Ant wirsziniko bu wo -isurinktas J. Szym- 
kiewiezia, kuris / atidarė susirinkimą, paswejkidams 
susirinkusius meilingais žodžeis ir užprasze ant 
kalbu p. Braczuli, Masioni ir kitus.

P. Masionis apipasakojo giweninia S. Daukan- 
< to ir del ko mias turimia garbinti musu didwirius.

P. Kazlauskas ape naujalenkius ir gražuma mu
su kalbos.

P. Szymkiewicze ir Pacewicze apie didwirius 
Lictuwos. Akiweusia kalba lajke p. Braculis.***

Čia paduodama ilgokas kalbos turinys: apie lie
tuvių tautos paėjimą; apie tai, kad lietuviai tarnavo 
svetimtaučiams, ypač lenkams, ir apie tai kaip vė
lesniais tik laikais lietuviai pradėjo dirbti ir savo 
tautos labui, o tarp jų Simanas Daukantas užima 
pirmą vietą. Kalba baigiasi šitaip:

“Lietuwei sutwere lenkams juju raszlawa, ku
rie szendcn teip pucziasi. Kaip mums szirdi sopa, 
kad isz tokio didelio skaitlaus musu didwyriu tu
rimia tik keletą, o swarbiatises isz juju wisu S. 
Daukantas. Ar tai newertas guodones lietuwi: 
szis garsus rasztininkas; ar atsiras nors wiena szir- 
dis, kūjįį,nesusijudintu ir lupos, kurios neisztartu: 
Lai giwuoja S. Daukantas!”

Wisas susirinkimas trisik atkartojo Uura!!! ant

rstes,

‘Szefas policijoj 
o

<0 ’■

Chicaga Buvo Plėšikų Lizdu.
1ETLNESE žiniose paduodama daug žinių apie 

ir plėšimus 
Ir nedyvąi, kad tokių atsitikimų daug būdavo: vie
na
gawo -pageli j ma prijmt 150 nauju paliemonu 
“apt 1893 meto skaitlius paliemonu bus padaugitas 
ant 600,” nesą “wagiu ir razbainiku teip daug pri- 
wjso Chicago, kad nėr tos dienos kad nebūt kas ap- 

ujraskitas ir apwogtas, newat sumusztas.”
Bet įdomiaasis aprašymas bene bus sekantis:

, ^Razbainikai, w«.gis ir pleszikai teip inbaugino 
. j gi wen to jus Chicagos, kad be ginklo newienas nesi-.

į kęso wakarais \yaikszczjotie. Pereita nedela, wi- 
<įu’ri 4feiios tnys pleszikai uszpuole ant poliemono: 

' wienas pristatęs rewolweri pre krutinės, liepdamas
• pakelt rankas augštyn, aitras waktawo, o treczes 
apkrauste kiszenius; rado tik 15 cent., kūrins 4 išgeni e ir nuėjo. Kas bus, wgu palicmonus wi- 

oiydul’y dienos apwagia, tai gyventojus be -ginklo 
- (i gali apwogt wagys kad tik jicm'x<Pasi(la1)0S’

/, Iš Lietuvių Gyvenimo Bostone.
Wj IRMAS “Lietuvos"” numeris pažymi įtaisų at- 

įsitikimą” tarp Bostono lietuvių sekančiiHPe aP“ 
rašyme: • ; \

. , “Baisus atšitikihnas Bostone. Buvo tai 17
* *•’ "ta (1892 m.J 9 ad. wak^rn T ' Kaspanb

kuri’ die
nu/ - Dasi;
sirgo, kad
dėkui storonėi uaktd.
ties.”***

tik

Kaip Sittilco Pirin^ 
Pasirodymą.

S TRAIPSNELYJ “Pabludelis” taip aprašinėjama 
atsivertimą vieno suvekietėjusio lietuvio: 
“Atwazewau in Ch/caga jau suwirsz 4 menesei, 

' apsistojau widuri miesto ant Randolf ui. pas wo- 
kieczius. Turėdamas darba ir užgada, kaipo lietu- 
wis, negalėjau užmirsztie sawo wiengeneziu, atradęs 
proga pradėjau klausinėt, kur apsigywena Lietu- 
wiai; nieks negalėjo man pasakitie, ant žodžio Li
thuanian užrodijo ant Italijemu, kada pasakeu kad 
isz Rusijos tai užrodijo ant žirni, per 4 menesius 
galėjau atrastie lietuwiu, waikszcziojau skersai ir 
iszilgai miestą, klausiau snekanezius, mislijau 
iszgirsiu nors viena lietuwiszkai kalbanti, kur. 
ane dūko lietuwiu.

Ateinu in wiena Restauracija, kur szwai 
žmones užeina, imu laikrašti “Tribūne” randi 
strapsni Lithuanian people, o teip gi atradau 
kartu minawoia “Lietuwa” teip nudžiugau, kaa 
mirszau apie pietus; kogreieziau nusipirkęs ta 
meri “Tribune” began pas mano gaspadoriu, 
kieti, kuris man. iszgulde ta strapsim- Su 
akiwumu ant atraszo “Lietuwa” waiiawau; už aT- 
nos keliones atradau “Lietuwa”. Kas mano buwo 
per džiaugsmas, kada asz pamaczeu lietųtvisžka laik- 
raszti spausdinant. Spaustuwe dasižmojau. kad lie
tuwei kialeta jau laikraszcziu iszduoda.— Prįesz pa
žinimą ‘Lietuwos’ asz turėjau klaidinga supratima ape 
lietuwius; iszauges pas wokieezius, pripratęs pr e 
giwenimo didelu miestu, nekęsdamas sodieeziu, wisai 
neturėjau supratimo ape sawo wiengenezius: 
skaitezeu lietuwius už tamseuse tauta, liginau su

• “Czcinimenais” nimsite, brolei, .man užnikta, asz bu- 
damas terp sWetimtaucziu, prisižiurejes giwemmui 
wisokiu giminiu; matydamas, kaip lietuwei. wirsta 
in lenkus, in ^Vokiečius ir rusus, ko ne pątemijau 
ne pas wiena tauta szio pasaule, usztaj isižadeja1 
ii asz lietuwistes; laikeu sawe už wokieti,'ir buc' 
labai supikes jaigu kas mane butu pawadines lie 
win. Teip pat, kaip daugel musiszkiu piksta, 
ji j newadina lenku.

Kad ir asz galėjau in wokieti pasiwerr.t 
ir nieks mane nepažino, ale wienok dusze r 
buwo pakakita, stokawo man ko, asz pats • 
ilga laika mano dwasia kankino slogutis, 
jokia zabowa negalėjo nu wary t nog m 
nok atėjo walanda, kada asz isz to paijtte 
džiau, tai fyuwo susipažndpias su ,“LiętuwĮ’ jus 

• ižduotojars, jejai man: inkwepe dwąsįąnljetų\vystį£Š, 
jėjai mania,, atgaiwino, nog szioJIaikxy^sz esu svei
kas ir pakaiųgas ant dwasios/xlabar .man ne reik bu- 
{ie slapuku, drasei ir linksmai isztariu. prięsz kiek

- \rientf swetimtauti: asz lietuwys.”

-i

Apgarsinimai Pirmam “Lietuvos” 
Numeryj. * ,

Apskelbimai užima visą paskutinj (ketvi.-- 
tą) “Lietuvos” puslapį.- Iš jų galime šį-tą 

patirti, kaip pramonė tuomet pas Chicagos lietuvius 
stovėjo. Išviso pirmame “Lietuvos” numeryj yra 
38 apgarsinimai. Iš jų, lietuviškų biznierių apskel
bimų yra tik šeši; lenkiškų biznierių—1 r; likusic— 
amerikonai.

Tarp lietuviškų apgarsinimų yra: 3 saliunai 
(Juozapo Dzialtwos, Ažuko ir Jurgio1 Gustaičio), 
vienas šifkorčių ir pinigų siuntimo ofisas (K. \Sa- 
wickio, 572 Noble st.), vienas apgarsinimas, kuria
me skelbiama, kad “pas W. Wasilauska galima pi- 
gei nupirktie wisas prietaisas del uždejemo groser- 
nes” prie 817 Deckon st.” ir pagalios skelbiasi.“Lie
tuviškas Daktaras T. Kodis, pabaigęs mokslą dak- 
taristos Petersburge ir gydo wisokias ligas.”

Lenkiškų apskelbimų daugiau. Tarp jų yra 3 
advokatai, vienas sudžia, vienas “kolektorius ir* No- 
tarijuszas, viena restauracija ir t. t.

Čia pat randame apskelbimą pagarsėjusio “Kar
taus Wyno Juozo Trinerio.” Šita firma, išaugusi 
šiądien į didelę įstaigą, garsinasi “Lietuvoj” ir iki 
šiai dienai.

Kelios Mintįs iš Piroiįy "lietows” 
Ninnefiy.

4

Nuo pat savo pradžios “Lietuva” vadwavosi tri
mis svarbiausiais obalsiais, kurių ir iki šiai dienai 
ji prisilaiko. Tais obalsiais buvo: Tėvynės Lietuvos 
lasvė, vienybė tarp visų lietuvių ir apšvieta, be kurioj 
nei Lietuvos laisvė, nei lietuvių gerovė yra negalim^-

Apie tai randame keletą trumpų minčių, išreikš-’* 
tų “Lietuvoje” dar 17 d.gruodžio 1892 metuose. Štai 
ką tos dienos “Lietuvoje” randame:

♦ »
Neįeik būti ne aristokratu, nei demokratu. Tas 

Lietuvą myli, kuris kiekvieną saviškį už brolį skaito.
Vienas mieris lietuvių—jame musų garbė; tu* 

ietie Lietuvą liuosą.
* *

Geriausis ginklas už anuotas, už dinamitą—tai 
vienybė tarp lietuvninkų.

Kaip sutvertie vienybę ? Išmesti tuos, kurie 
prieš vienybę stoja, o vienybė Nusitvers.

Daugelis apie mokslus svajoja, - 
istorijos neišmoksta. .

. 1 ...... * : '
na apie apšvietą kali
J ką nor., žmones apš



jVOS’

YRA DAUG to- s 
kių, kurie skaito 
“Lietuvą” po 2Q su
virsimi metų, bet ne
daug yra tokiu, ku- • 
rie butų ncpraleidę 
nei vieno numerio 
per 25 metus.

metai—yra amžiaus

• žmonių per tą laiką 
išmirė arba Lietu
von išvažiavo. Vie
nok du vynu yra

- čia - pat Chicagoje, 
kurie laiko augščiau-

K. S. JOKŪBAITIS, sį rekordą tarp “Lie
tuvos” skaitytojas nuo pat tuvos” skaitytoju, 
-mo* numerio, 1892 metų. Jie skaito “Lietuvą”

jęno. Ne t 
no skaityti, nes 
žJno sai “Lietu
senus

Ne tik skaitė ir skaito, bet ir toliaus ma- 
sako, be jos apsieiti negali: susipa- 

a,” pamėgo ją ir susidraugavo. O 
s belne tik karsto lenta irai i nerskirti

is ‘^Lietuvos” veteranais 
šiunas ir — Jokūbaitis, — abudu i
ciresiunas gyvena prie 3135 vv. 37111 pi., o 
kubaitis . laiko rakandų krautuvę prie 3245 
gan st. į

Sulaukus savo sidabrinio jubilėjaus, 
siunčia šitiems savo seniems prietcliams 
velijimus ir pasveikinimus, — idant kartu, : 
katoj ir gerame pasivedime, sulauktume a

I J et u va

Dabartine “Lietuvos” redakcija 'neturi pirmų 
'Lietuvos” metu rekordų ir todėl negali patikrinti

šiuno ir Jokūbaičio, tokiu yra ir daugjjfiu. 
meldžiame dovanoti, kad jų surasti rneg 
šome mums apie tai pranešti, kad *galė

* *
ENO SKAITYTOJO ATSIMINIMŲ.

'ruševičitis rado, Chicagon atvažiavęs.)
VYKAU aš Chicagon, ■— pasakoja p. B. An* 

ras, —'liepos 20 d. 1886 metuose. Taigi jau
bus dauginį negu 31

Kitokia tuomet Čhi- 
caga buvo ir kitokia 
buvo lietuvių kolio- 
nija. šiądien Chi- 
cagos lietuvių kolio- 
nija yra didžiausia 
visoj ‘ Amerikoj • — 
skaitoma, kad bus 
nuo 50 iki 60 tū
kstančių lietuvių. 
Kuomet aš atvažia
vau, Chicagoje bu
vo vos 7 lietuviš
kos šeimynos ir ke
liolika pavienių. Ir 
jie gyveno iškrikę, 
sunku buvo juos su
rasti.

Atvykau ’ Chica
gon pats vienas; ne
turėjau jokių pažįs
tamą, nei giminių,

B. ANDREŠUNAS, 
“Lietuvos” skaitytojas nuo 
pat i-mo numerio, 1892 m.

Apie anų laikų “burdus.”
Sunku buvo tais laikais. Net ir “burdą” ne ta.p 

lengva buvo anuomet susirasti. Kalbos 'nemokėdamas,
kur žmogus dėsies! Pas svetimtaučius nepriimdavo,
nes “foreineriai” anais laikais baisu liarma keldavo,v v J

tai grudemes, kur galęjofne.
Pamenu vienoj vietoj mes buvome 18 įnamių, arba 

burdingėrių. Gulėdavom po 3 vienoj lovoj, kiti—apie 
5 ar 6 vyrai—gulėdavo tiesiog ant aslos.

Šeimininkams, kurie norėjo įnamius laikyti, taip 
pat buvo sunku, nes namų savininkai nenorėjo “fo- 
reinerių” įsileisti: mat būdavo kaip įsik rausto tau į na
mus tuzinas ir pusantro tokių “burdingicrių,” tai du- 
rįs neužsidaro: vieni išeina, kiti įeina “pantukės” ne
šiodami. . . Gėrimas ir dainos neduodavo žmonėms 
ramybės nei dieną, nei naktį. Budavo, žiūrėk, mėnesį 
pragyveni tokioj kompanijoj, tai namų bosas, atėjęs, ir 
prašo “rmifuotis” toliaus.

O savų, namų lietuviai tuomet dar neturėdavo. 
Taip dalykams stovint, nors imk ir lysk į skylę. Tei
sybę pasakius ir lysdavo,—kągi padarysi. Negalėda
mi gauti randų namuose, būdavo lysdavo į beizmentus, 
kur jau nieks kitas negalėdavo gyventi,—nelyginant 
kaip. šiądien chiniečiai ant Clark st. Buvo tokių lie
tuvių; kurie turėjo geriaus akis prasitrynę. Tie gyven
davo prie cechų ir švariai užsilaikydavo, be r rakių 
anais laaikais buvo labai mažai.

Gyvedavo draugiškai.
Sutikimas tarp lietuvių anais laikais buvo geias.

* paguododavo, pravardžiavimų ir užkabi- 
iš pravardžiavimų tankiausiai ką 

pnvalskinis,” “o tu kauniškis, ar

skaitlius Chicagoje. A 
pradėjo savo šeimvZ

ar. graugus Amerikon traukti. Ir skaitliui paūgėjus, 
sutikimas tąrp lietuviu dar ilgai buvo geras. Bud^yo 
pasitaiko koks “baliukas”—tankiausiai iš priežasties' 

-krikštynų, ar varduvių— tai visi lietuviai, kiek jų' ap
link būdavo—ir vedusie ir pavieniai—susieidavoVkr4- 
vdti po 40 ar 50 žmonių ir visi gražiai pasilinksminįcja- 

. vo, padainuodavo—sakytum, kad visi yra vienos šeiųlV- 
nos nariai. M

Chicagos miestas tais laikais dar Hipgi buvo ma
žas. Kur. dabar miestas ūžia, Kaip, sakysim, ant -Brid- ’ 
geporto, ar Town of Lake, anuomet buvo pelkės ir flau- 

-kąi. Kur dabar gražus ir dideli murai, anais laikais 
kornus sėjo ir -kopūstus sodino. Ne tik gatvekarių, 
bet nei gatvių čia, tais laikais nebuvo ištaisyta; kur-ne- 
kur stubelė stovėję*, o kad prie ‘jos prieiti, tai per gra

ibės ir purvynus lentos būdavo nutiestos. f *

, Ape darbus. ,
Darbus tuomet Chicagos lietuviai ■ prasčiatis’us už

imdavo. Nekurie, dirbo Stoclk-Varduose, o kiti prie 
- geležinkelių, - kaipo “sekšen-hands/* kaip dabarJ italai 
d i r b a. M ok esti es tais la: k a is m ol.‘< ė d a v 6 no S1.00 j d i e - 

savaitės neišdirbdavo, taip kad ant savaitės žmogus

jau būdavo gerai. Bet ir pinigu turėdavom, nes pra^ 
gyvenimas ir raudos anais laikais atsieidavo pigiai.

Kiek vėliaus lietuviai subruzdo mokintis geresnių 
darbų: daug grėbėsi už molderystės, kiti pradėjo mo
kintis dailydystės; daugelis pastojo prie sortavimo 
senų popierų prie Špoke* (dabar jau mires), kuris 
tuomet buvo “bosu.” Šitie lietuviai, kaip męs tuomet

Ken bedirbdami, lietuviai pradėjo organizuoti drau- 
. Pirmos draugijos nepamenu. Ji netrukus mi- 

ai pakrikus, susiorganizavo š-v. Kazimiero draugi-
ja, kuri dar gyvuoja ir iki šiolei.

tuviams labjausiai iki gyvo kaulo daėsdavo, tai tie n.ui- 
su tail) vadinami “broliai paliokai”. Kaip, būdavo
papulsi tarp paliokų dirbti, tai gyva pr 
viui bubave*. Žingsnio vieno, būdavo, ne 
paliokai tair nepadarytų kokio “zbytko ”.’

ant blogesnių pamainydavo; stock 
plaučiais ir išmatomis blaškydavo

ne vic

kalbos nemokėdamas, nei vyresniems negalėdavai pa
siskųsti; lietuvių buvo labai mažai,, o lenkų ir anais 
laikais būdavo kaip amaro—tai nei kailio jiems iš
lupti letuviai neturėjo jokio “čenčiaus.”

Tarp amerikonų, švedų ir vokiečių kai patekda- 
vom dirbti, tai būdavo džiaugiamės, kad gerai būda
vo, o kaslink lenkų, tai lietuviai tuomet butų veliję 
su velniu sykiu dirbti, negu su palioku —■ taip jie

Ugų-ilgų istorijų galima butų apie 
pripasakoti, bet žmogus jeigu pradėtum 
koti, tai ir viso laikraščio

tuos laikus

neužtektų. Taigi dar tik 
laikraščius.

visados sveikas būdavo.Lietuvą” skaitydamas
Jokių lietuviškų laikraščių tuomet Amerikoje dar

su Lietuvos, kur tuomet ėjo “Varpąs” ir 
Kiek paskiaus pasirod 
Liet-uvnlnkų,” o paskui abudu laikraščiai

skaitytoju nuo pat pirmo jos numerio ir čia pat galiu

ant visados.
Kodėl ma-n “Lietuva

tydamas, niekados pilvo skaudėjimu neapsergu, nes ji 
visad penėjo mane ir pen! šviežiu, sveilkiii ir -nesuge- 
dusiu maistu, kuris suteikia protui sveikatą. Tėmi- 
jau, kad nekuriuos laikrašči-ns skaitydamas, kitas žmo- 
gcl’.; šiokio ar tokio fanatizmo apsirija ir galvelėj

pjauna,” kaip žvėrys badosi, ba matai, kaip sakiau

Iš “Liet'iuvos” aš niekados per 25 metus tokio 
maisto 'negaudavau. Rūpinosi ji apie lietuvius, kaip 
motina, gražiai augino, gerai mokino, visus lietuvius

< Už tai ačiū iij lai 
visų lietuvių naudai!

*

dar ilgus amžius
B. Andrešiunas. «

Cicero, III.
“Lietuvą” visuomet,—jau bus daugiais 

negu 20 metų. Peržiūru ir kitus laikraščius, kurių 
prigimė po “Lietuvos” jau- nemažas būrelis. Bet kąč 
man puolė akiu, tai tas, kad kituose laikraščiuose dlau,* 
giaus apie savo partijas kalbamu baramasi ir peša
masi, o “Lietuva” nors jeigu kįda ir prafjvfa, bet vis-

ir smagaus pasiskaitymo. Aš n ež i 9 a ir, 
Matau, l^aip 

garsiu šūkauja, kail tik jie vieni Įešą 
lC‘<‘.iai. Gyvenu aš Amerike jau ilgite

metus ir iš savyšoeno patėmijimo galiu pasakyti, k;ld 
“Lietuva” yra (langiaus naudos atnešinsi lietuviams 
darbininkams, begu visi tie rėksniai į vieną maišą krir* 
ve n sukišti. “Lietuva” drožia teisybę stačiai į akiję 
nieko nepaisydama, vien tik ant lietuvių gerovės afbo- 
dama. “įdėtuvos”, kada reikia gauna, “pamo*
kinimąz visi kurie pereina rubežius, ar tai butų kiini- 
Rabyar socialistai,, ar lalsvamaivai) - .

/Atvaž’o’"'n Amerikon 1803 metais ir patekau ,ant 
^rmų 
ACTU

| Skaitytoju Balsai |
Nors “Lietuva” negarsino pirm laiko apie sa

vo 25-metines sukaktuveš, vienok daugelis atėjo 
laiškų, pasveikinimų ir linkėjimų nuo musų san- 
darbininkų ir skaitytojų. Visų jų męs ir prie 
didžiausio noro ■negalime sutalpinti į šitą numerį.

Širdingai dekuodami už sąjausmą ir gerus ve
lijimus, męs žemiaus paduodame tik ištraukas 
ir tik tiek kielk vieta mums leidžia. « Apleisdami 
daugumą velijimų, žemiaus paduodame daugiau
siai tik nekurias ir.iii-mones apie “Lietuvą”.

Brooklyn, N. Y. 
y “Lietuva” yra atlikusi labai didelį kultūrišką 
darbą per visą savo ėjimo laiką. Kas joję man 
ypatingai patikdavo, tai jos pakanta į visokius mu- 

gyvenimo sluogsnių judėjimus, jos bešališku
mas ir jos nuomonių pusėtinas platumas. “Lietu
va” bus bene vienintelis laikraštis tarpe visų ank
sty via-nsiai ėjusių lietuvių laikraščių (išimant 
“Aušrą” ir “Varpą”), kuris suprato žurnalistikos 
ti'ksįa ir uždavinius. Savo skaitytojus informuoti 
visu kuo 'kas tik atsitinka ne vienoje kokioje nors 
partijoj, ar kokioje nors (sakysim savo) tautoje, 
yra tikrasis žurnalistikos uždavinys. "Ko “Lietu
va” iki paskučiausių laikų turėjosi.

Perėjus “.Lietuvai” į naujas rankas [į rankas 
dabartinių leidėjų. Red] daugelis, tų tarpe ir aš, 
abejojo, begu tiktai nepersimainys ir “Lietuvos’ 
visuomeninė taktika. Skaitytojai, kiek man žinoma, 
atydžiai sekė naujų leidėjų dra-ujus žingsnius, be
gu tik jie nepakryps kurion nors siauresnei! link
mėm negu ėjo per tą ilgą savo pagirtinos bū
senos laiką. Ir šitas akylas skaitytojų tėmijimas 
pagaliaits jiems suteikė tik džiiąugsmą: “IJetuva” 
pasiliko ištikima . žurnalizmo tradicijoms.
1 Nežinau, gali but kad lietuvių laikraštija dar 
nepriaugo iki to, kad galėtų lengvą gyvenimą tu
rėti iš švaraus publicistikos lauko. Gali but ir 
“Lietuvą,” kaip ir kitus musų laikraščius masina 
sekti tūli musų ‘ sensacijiniai laikraščiai, kurie 
pa t a i k ii u d a m i m i n i o s pa 1 i nk i m a m s -1 r o š-k imu sensa
cijų, labai puikiai tarpsta ir turtus kraujasi.

Bet šitokios rūšies žurnalizmas yra ne kultū
ros nešėju, tiktai tikrosios žurnalistikos karikatū
ra. 'Tokie laikraščiai nesutveria tautų istorijos. Pa- 
vyzdžiu vra koks vienas-kitas ir mūsų laikraščiu, 
kurie savo laiku buvo labai populiariški ir leidė
jams turtus sukrovė, bet dabar tapo beveik visai 
užihiršti. ’— Juos po kojų paspyrė ta pati minia, 
kuriai iki šiol taip širdingai pataikvo.

'Kuom didesnė garbė yra laikraščiui, kuris 
noifs vatgo keliais eina, bet savo tautos istorijoj* 
jiallčka 'neišdildomas pėdsakas, kaipo kulturncšio. 
Ikišioliai “IJetuva” tokiu laikraščiu ir buvo. Jei 
ji pasiliks ir toliaus savo principuose, tai. ‘ jos 
garbinga vieta mūsų kultūros istorijoje yra užti
krinta. Sveikinu “Lietuvą” ir dielku jai,

Su tikra pagarba, N. N.

KUOMET MĘS BUVOME JAUNI.
Kuomet aš pirmu kartu susipažinau' su “Lie

tuva”, tai ji buvo vos trijų metų amžiaus, o aš 
tuom laiku buvau už ją šešiolika metų vyresnis. 
Nors ji buvo dar mažutėlė, bet man .jos būdas 
taip patiko, kad aš be jos negalėdavau apseiti. 
Būdavo vieną kartą savaitėje aš būtinai turėdavau 

įsu ja pasimatyt, o kada sueidavom, kiek liuksmu- 
mo, kiek rimtų pasikalbėjimų turėdavom!

, Nor ji buvo jaunute, vienok abelname gyve
nime ji man daug pamokinimų suteikdavo: kokius 
kelis metus man su ja padraugavus, pradėjo mano 
akįs plačiau užgriebti abclnus musų darbininkų 
reikalus, plačiau suprasti Lietuvos žmonių padėji
mą ir pasaulio politiką. O ką ji man papasakoda
vo apie dienos bėgančius klausimus, aš visuomet 
jai daugia patikėdavau, negu kam kitam, ir jeigu 
man pareidavo su kitais draugais “diskusoti” ką 
norint, aš visuomet ųurodydavau “Lietuvą”, kaipo 
teisingiausių žinių bei informacijų šaltinį.

Kuomet “Lietuvai”*sukako apie 12 metų am
žiaus, aš pasiryžau su ja supažindiniti ir tuos, žmo
nes, kurie jos iki tam laikui dar nebuvo matę. 
Visųpirniiausiai aš perstatydavau ją žmogui, api- 
brieždamas jos nuopelnus lietuvystės labui per 
dvyliką metų ir pasakydavau, kad susipažinus su 
ja, galės sau rimtai perleisti subatvakarius ir 'ne
dėlios dienas, kad nereikės kur surūkusioj smuk
lėje sėdėti prie kazyrų, arba alkūnėmis barus šluos
tyti. Atrasdavai! daug tokių žmonių, o ypatingai 
jaunų vyrų, kurie nesikalbėdami užmokėdavo man 
už perstatymą po $2.00.

Aš tuom laiku gyvenau Mahanoy City, Pa. 
o “Lietuva” kaip gimė taip ir gyvena Chicago, 
Ill./Kai man iprisieidavp ku ja vesti koresponden
ciją. Aš rašinėdavau trumputes žinutes iš lietuviu 
bėgančių gyvenimo nuotikių. • Ji visuomet mano pra
nešimus sunaudodavo, ir net kitiems pasakodavo. 
Linksma prisiminti jaunas dienai, praeitus laikus! 
Tai buvo kitąsyk. Šiądien’ji jau sulaukė 25 metų 
amžiaus, o aš?... Aš senstu; bet ir dabar aš nors 
nedaug bet visviena kas savaitė turki patraukimą 
su ja pasimatyti; ji man ir k-labar davinėja nema
žai naudingų patarimų. \

Kuomet “Lietuva” nužengė į antrą bertaiių< 
amžiaus, tad ir linkiu kiekvienam lietuviui su ja 
susipažinti; linkiai, kad tie, kame ją pažino per 25 
metus ar ir trumpesnį laiką, kad pasistengtų “Lie
tuvą” perstatyti. savo draugams.

Mums, kaipo /žmonėms, yra lemta gyventi 
penkis-šešis desėtkus metų, o “Lietuva” gali gy
venti taip ilgai, pakol bus žmonių kalbančių lie
tuviškai. Tacj lai gyvuoja “Lietuva” per amžius! 
Lai neša šviesą musų tautiečiams be ųrv.oalsos ir 

kad nešė ją per šiuos 25 metas.
A. B. Strimaiti*

toliau, kaip

Chicago, Ilk
Nuo tūlo laiko aš jau skaitau “Lietuvą” ir ji, man 

patinka delei keleto priežasčių. Redakcijiniai jos. 
straipsniai yra paprastai stiprus; rūpestingumas savo 
skaitytojų ir abelnai lietuvių gerove visuomet juose 
užima pirmą vietą. Ji nesivaiko ir nejieško jokių hum- 
bugiškų skelbėjų ir jos apgarsinimų skyrius yra taip 
atsargiai vedamas, kad žmogus gali pasitikėti tais ap
garsinimais, kurie “Lietuvoje” telpa. Žinios jųsų laik- 

peštynių da»ug mažiau negu kituose; “Lietuva” visa
dos stipriai traukia visus lietuvius krūvon. Štai kodėl 
man “Lietuva” patinka ir štai kodėl aš ją skaitau. ' *

Todėl sustokim visi eilėn ir lai “Lietuva” alus ve
da ir toliaus taip, kaip ji vesdavo iki šiolei!

Jonas F’, Ju^eiikif

Morisville, Pa
f*usų regimenfas netrukus rengiasi iškeliauti Fran- 

euzijon. ir aš keliausiu. "Kodėl su širdies skausmu turiu 
:.š sustoti nekuriam laikui skaityti tą gražų laikraštį 
“Lietuvą.” Bet vienok, jeigu nepražūsiu karėj/ tai 
nepražus mano širdyj ir atsiminimas apie “Lietuvą,” 
kurią aš skaitau tikru draugu kiekvieno lietuvio—ar jis 
jis butų darbininkas, ar kas kitas. Šiame laikraštyj aš 
atradau (langiaus negu kur kitur teisybės, tikro patri
otiškumo, lietuviškumo ir tikrų pamokinimų. . :

P. Vuptis.

Chicago, Ill.
Kiekvienam lietuviui, kuriam apeina tėvynė Lie

tuva, jos dabartis ir ateitis, laikraštis “Lietuva” yra 
tikras šaltinis, iš -kurio geras tėvynainis semia sau 
ne tiktai dvasišką^ peną geresniam pažinimai! lietuviu 
reikalų, bet taipgi semia sau iš jo ir spėką Ir 
toliaus darbuotis Lietuvos ir lietuvių naudai.

Tegyvuoja jųsų laikraštis, skelbdamas vienybe u.

C. Kairis.
* *

Cleveland. Ohio.
o prenumeratą, ba aš neran

du švaresnio laikraščio už “ 

rus laikraštis, bet pereitą vasarą pradėjo garsinti “ste
buklingus” daktarus. Ir aš buvau paklausęs. Ge
rai, kad radau “1 
traukė iš manes c.
tuva, tai bučiau 
kišenių paklyniję.

Lai gyvuoja

tie liumbugicriai. Jeigu ne “Lie- 
neapsiži nuėjęs ir butų man gerai

Liet u va”! K. Sakalauskas.

Chicago, III. 
yra išreikšti šiądien geriausius veli-Malonu man

jimus darbščiam jųsų laikraščiui “Lietuvai.”
i r j)er

siu, nes lietuviai visur kįla. Todėl atkartodai 
sykį savo velijimus, veliju, kad “IJetuva” ir tol;

stovi ant sargybos musų visuomenės ir tauto 

U

aprenik'ii sau geresnio 
bodu man be jo butų.

Vieną
1 a ilk rašei o Uz.

ir

“Lietuva yra vienas iš 
riaušių laikraščių Amerikoj, 
lietuvius, o iškasė grabą humbugieriškiems 
ir kitokiems apgavikams.

Jis gaivina ir augina 
daktarams

J. Zakaras.
♦

Užeinu aną dieną į “Lietuvos” redakciją su tūlais 
reikalais ir čia dagirstu, kad ateinantis “Lietuvos” nu
meris žada paminėti 25-mctines savo sukaktuves. Porą 
žodžių iš tos priežasties ir aš r.oriu pasakyti.

viškų laikraščių buvo “Lietuva”, kurią užsirašiau 
džio mėnesyj 1893 m. ir pasilikau jos nuolatiniu 
ty tojiun ir platintojum net iki šiai dienai, t. j 
24 metus. 1896 m. “Lietuvos” 
agentų, aš likausi keliaujančiu 

lietu-
gruo- 
skai-

per

agentu ir

ticut’o, New York o, Maryland’© ir Pennsylvam: 
valstijas. Per ištisus 8 menesius, važinėjant 
viais apgyventus miestelius, nemaža tekt-**—., 
del skleidimo laikraščio ir knygų; daug patyriau lie
tuvių gy venimą ii -daug paskleidžiau šio laikraščio 
kaip ir įvairaus turinio knygų.

1901 m. pakviestas p. Olševskio, atvažiavau prie 
“Lietuvos” administracijos ir čia per keliolika (11-12 

užveizda.
Suprantama, man šis laikraštis visuoųiet buvo 

mielas skaityti ir iš jo pasimokyti, nes visuomet “Lie
tuva”- buvo ir. yra vienas iš tikrų dabotojų lietuviškų 
reikalų, ir jam tas vardas L i c t u v a, mano nuomone, 

visi prakilnesni-*-dori lietu- 
ir man yra linksma, kad su

laukėm jos 25 metų jubilėjaus. Nuo savęs aš linkiu, 

pilnai tinka. Kiek žinau 
viai skaito “Lietuvą”,

f,o mnolatinis šeimynos svečias ir Utėlei p*
amžius. M .TftVtotaI

♦ *
.♦Kadangi 25 metų sukaktuvės jau aro 

progos r.oriu išreikšti savo šir<K

antros progos 
bet tegul 
Ajtivo viena.

'; > apšv(




