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P. Petras Abraitis yra pakele- 
vingu agentu musu 
„Lietuvos,” važinėja 
miestus Amerikos ir 
rinktie prenumerata 
laikraszty; teipogi renka 
abonentus dėl „Lietuvos”, ir po- 
draugei pardavinėja visokias kny 
gas. Užtaigi užprasztne visus 
brolus Lietuvius, ten kur atva 
žiuos musu agentas, p. Abraitis, 
idant teiktumetes jam užsimo- 
ketie prenumerata, kuriu jau lai
kas iszsibaige ir szirdingai užpra- 
szome naujus abonentus, idant 
teiktųsi užsiraszytie „Lietuva” ir 
pinigus užsiinoketie musu agen
tui, tu i nereikas jums klapatytis su 
siuntimu ir da kožnasgausitia po 
gražia knygela dovanu. P. Abrai 
tis yra teisyngu žmogum ir rokun 
da veda koteisingiausei, dėlto 
kurie jam pinigus užsimokėsitįa, 
tai vis tas pats kaip ir pas mus 
užmokėta. Redyste.

laikruszszio 
per wisus 
turi tiesa 
už musu 

nauj us

nieks negal žinotie tikrai, o da
bar pasiliko viskas po senovei. 
Juk nėra abejones kad tarp Mas
kolijos irWoketijos per ta, tu de
rybų, laiminga pabaiga dar nepa
sibaigė tautiszkas užsikirtimas, 
kury teip rūpestingai kele ir dar 
tebekela tu abieju tautu vadovai, 
ale taeziau ant valandos vis tik 
galima tikėtis pakajaus, t. y. se
nojo ginkluotojo pakajaus, kuri- 
sai mielas yra tiktai monarchu 
sostoms, tautiszkiems prispau
dėjams ekonomiszkonis siurbė
lėms. kapitalistams. Imant da
lyku isz tautiszkos puses, mums, 
Lietuviams, ir kitoms .prispaus
toms mažesnėms tautoms, tok
sai ginkluotas pakajus yra didi 

labai pavojinga sunkinybe.

lietuosius dalykus ministeriui lai
ke apmastymo „kultinis etato”, 
— reikia paduotie dar taip tikra 
peticija ir t. t. Aiszkus daigtas, 
kad Tamoszius vvel pardavė Lie
tuvius, kaip ir pernai per cieco- 
rystes skyrimus. Na, ale ka da- 
rytie, Lietuviai susiszaukia, 
susirenka ir kelas dienas dirba 
peticija, ale sztai skaito laikrasz-

Isz Amerikos
Ape darbus be (i aivoj a.
Scranton, Pa. darbinykai teip- 

gi bedavoja. Sako iksziolei da 
■>ae mus dyrini žmones po 3 ti
po 4 dienas ant nedelos, o dabar 
girdetie, kad sziame menesyje 
nekurtos kompanijos mainu

Isz Prusu Lietu wos.
Jau pas mus suvisu pavasaris 

iszauszo. 
delos, 
iszejo (po Nauju metu buvo sus- . 
tojus, paskui netrukus iszejo, o , 
paskui vėl buvo sustojus); par
lėkė paukszcziai; o kadagi snie- ( 
go, gali sakytie szymet beveik 
suvisu nebuvo, tai dabar upes 
slūgsta, žeme urnai džiūsta, ir 
netrukus, tur būt, prasidės lauku 
darbai. Dabar rytais tiktai ret- 
kareziais mažumela paszala, kur
tais palynoja, pertai žiemkeli- 
ežiams javams pavasaris neisz- 
pos ikytai tinka. Dėlto ant lau
ku, kur tik žiuri, rugiai žaluo
ju lyg aksomas, o augszt.esnese 
vietose jau gerai pažele; tiktai 
visai lomose, kur vanduo ilginus 
stovėjo, dar nesugyja. ale ma
tyt, kad nebus iszszulia. Deltogi, 
nors sziandien t. y. 20 diena Ko
vo pirklystes derybos su Masko- 
lija gauna savo galybia ir tarp 
Maskolijos ir Wokietijos vėl in- 
vyksta gyvesnis pirkliszkas ju
dėjimas, tai tacziaus, anos puses 
Lietuviai, rodos, dar negreit pa
jus taji dalyki stovio pasitai
symu — javai Didžiojoj Lietuvo
je nep^ibrangs teip labai, kaip 
kad kelintas buvo tikejasis, ale 
vis bus daug gerinus, urs bent 
pirks javus, kad ir nebrangiai, o 
o sulyg, rodos, tenai javu pirk
iai buvo jau užmirszia savo a- 
mata, kaip galima buvo matytie 
isz korespondencijų, talpytu lie- 
tuviszkuose iaikraszcziuose. Ale 
kas daugiausia turės naudos isz e . . 1tuju derybų, tai pirkiai arba, 
gerinus sakant, žydai, nes musu 
kraszte didžiausiaja, tarptautisz- 
ka pirklysta,kaip Maskolijoje teip 
ir Wokietijoje, laiko užgula žy
dai. — Laike derybų prietaikmes 
tarp Woketijos ir Maskolijos val
džios jau buvo labai insitempu- 
sio» Kaip pernai vasara buvo 
iszkilusi ta smarkioji muitine ko
va, ir Wokiecziai bei Maskoliai e- 
me krautie ant kits kito ingabena- 
mu iszdirbiniu (pirkiniu) vis di
desnius muitus, jau visi sake, kad 
toji kova gerai nepasibaigs, kad 
jau vis bus kare, ir asz pats teip 
maniau ir didžiuma tu, su kuriais 
man teko ape tai kalbetie. Didžiu
ma stigavojo, kad derybos nein- 
vyks, o pertai ekonomiszkos ko
vos tarp tuodvieju valstijų 
(tarp Wokietijos ir Maskolijos) 
kitokiu budu nebus galima isz- 
risztie, kaip tiktai ginklais arba 
tariant bus kare. Kas butu inny- 

karia, visokios pakraipos 
palitikPj, visaip stigavojo, ale

Jau bus kokios trys ne
kaip Nemuną antru kart

ir
Tokia pakajus duoda vieszpa- 
taujancziu tautu vadovams vi
sas inagias naikintie ir slegtie 
svetimiems gaivalams, o tuos 
vaistus jie ir naudoja. Kaip pa
žiūri in palitika sziu dienu vy- 
riausybhi, tai szirdis isz apmau
do gal plysztie matant toki ne- 
žmoniszka, toky brutaliszka pa
sielgimu jos priesz mažasias tau- 
klias. Pamikime kad ir tuos pa 
ežius Prusu Lietuvius. Jau ne
kalbant ape Prusu- Lietuvos is
torija no laiko jos patekimo po 
VVokiecziais, kuria galima, butu 
pavadintie smaugimu Lietuviu, 
ir szendien matome velniszkus 
IVckiecziu darbus. Szinndicnines 
vokiszkos szuiles [mokiklos] 
Prusu Lietuvoje — tai tikriausia 
tautiszka „gilotina!” Patvirtini
mui tu žodžiu privalome tik tiek 
pasakytie, jog per tos „szuiles” 
darbus lietuviszka motina 
susikalbėt 
kiu: vokiszka „szuile”
viszkus kudykius [daug nekal 
bant] pabaigtinai paverezia in 
voketukus.

Kaip žinote, pernai rudeny in 
Prusu karalystes seimą tapo isz- 
skirtas viens Lietuvis, Tamo
szius, ir tulu Prusu Lietuviu szir
dis buvo pertai atsigavus, kad 
rasi tiek bent bus kam nors 
apreiksztie svietui Lietuviu 
prispaudimus po Prusu valdžia; 
ale deja, — toji viltis neiszsi- 
pilde. Juk visi žinojo, kad Ta
moszius menkos vertes žmogus 
ir prastas Lietuvis, ale tik tikė
josi galesia ji bent priversiu už 
Lietuvius žodi isztartie. Deltogi 
anuom tarpu Prusu Lietuvos va
dovai buvo nusiuntia viena isz 
savo tarpo in Berlyną su instruk
cijomis, kaip ir ka tur Tamoszius 
seime ape Lietuviu reikalus pra- 
nesztie. Tasai pasiuntinys iszpilde 
savo darba kogražiausiai: aplan
ke kelis kartus taji Tamosziu, 
daugel su juo ape Lietuviu no
rus kalbėjo ir surasze visus pun
ktus, kuriuos jisai apsiėmė 

' apskelbtie seime laike apmasty
mo „kultaus etato”, ir podraug 
pasižadėjo užklaustie „kultaus” 
uinisterio ape likimą anojo „pe- 
ticijono”, kury pirm keliu metu 
Prusu Lietuviai buvo inteikia 
ministeriui votį Zedlitz’ui ir ant 

' kurio iki sziol dar negavo nejo- 
' kio atsiliepimo no Prusu vyriau

sybes. Labai gerai, musu pa
siuntinys parvažiuoja isz Ber
lyno ir pasipasakoja, kaip ir ka 
su Tamoszium padare, — visi 
džiaugiamės, kad syky tuos 
augsztuosius valdžios ponus nors 
paimsime in naga.... Ale po ke
liu dienu Tamoszius paraszo laisz- 
ka, kad jis „negalys” teip isz sa- 
vias užklaustie ir primintie mi

negal 
su savo tikru kudy- 

lietu-

tyje. kad jau „kultaus etatas in- wjsll sustosią, o kitos jaigu 
gabentas in seimą ir in pora die- dirbs, tai tik pusią laiko, 
nu bus užbaigtas — taigi jau nė
ra kada ne peticijos iszdirbtie, i 
nei nusiustie! Nėra abejones, kad | 
Tamosziaus draugas seime landro- i 
tos Linkeris [pasiuntinys no to 
paties kraszto] bus perkalbejas 
Tamosziu ir teip ąusukias tuos 
dalykus, kad Lietuviai jokiu 
budu negalėtu seime užiimintie 
ape savo tiesas, o sziaudaduszis 
Tamoszius papratins butio vier- 
nu landroto ir vyriausybes tarnu, 
o drauge kaipo iszminties sumo- 
nes žmogus, 
Laukėme iszardant 
svirno delei minėto 
pirklystes derybų, 
priimtos, lai dabar 
Prusu
užmigs....

ant visko sutiko, 
ciecorystes 

nepriėmimo 
ale derybos 
palitikiszkas

Lietuvos judėjimas

SU
ir

Brekerys sudege.
Netoli no Mahanoy City, l’a. 

30 d.Kovo gudege vienas breke
rys vadinamas Trenton, kureme 
dyrbo pusėtinas,skaitlus lietuviu, 
ape 1000. Wisi szendien liko 
darbo.

be

po

vėl 
J.

Szis Tas.
Brooklyno irNev Yorko lie

stą
+

tuviszkos draugystes ketina 
tytie lietuviszka bažnyczia. Die
ve jiems padek.

į Prie pelegrimu Iszpanijos, ke 
laujancziu in Ryma atiduotie gar
bia Sz. Tėvui, prisidėjo ir kelo- 
lika anarchistu. Jau palicij i veja
si juos.

t Konstantinopolyje kolera pla 
tinasi. Du augszti urednyka te
nai numirė ant jos.

į Londine vienoje batikoje pra 
žuvo krepsziukas no stalo su $35 
O00; nežine kur nei kaip.

t Kaipo danesza tikresnias ži
nias ape ytalpa enciklikos Popie
žiaus, tai pasirodo, kad nėra teip 
labai baisi, kaip musu mokslinczei 
apszauke. Neužilgo duosis maty- 
tie ir paczia enciklika.

j: Danesza, kad Lietuvei gyve
nanti mieste Milvaukee, Wis. 
ketina uždetie kokia nors lietu
viszka draugystia, arba prigule- 
tie in „Susivienyjitna.” Labai ge
rai, tegul budinusi isz miego.

į Bridgeport, Conn. norėjo 
szymet padarytie „temperence,’’ 
bet daugiau balsu radosi prieszai 
ir salunai pasiliko po senovei.

t Straikas Pennsylvanijos mai- 
nieriu koksu da nepasibaigė. Strai 
kieriu vietojo dyrba „scabsai,” 
o straikierei rengia jiems pirty.

į Baltimoreje 9 Balandžio su
degė stone Bernardo Manionio su 
vežimais ir 160 arklu. Bledes ap- 
rokuoja ant $300,000.

t Plymouth 'jau iszejo naujas 
lietuviszkas katalikiszkas laikra- 
sztelis, formate knygeles. Wely- 
jame jam geriausio pasivedimo.

į Boston, Mass. 8 d. Balandž. 
iszpuole didelis sniegas ir buvo 
baisi pusnis per keletą dienu.

GROMATNYCZIA.
Angr. siusk „Ap.” no No. 1, 

Klemens Balseris, Buck Moun- 
tain, Schuylkill Co., Pa.-

Perpraszom malonius korespon 
dentus, kad dėl stokos vietos. ir 
vėlyvo prisiuntimo negalėjome
intalpytie in szy numery; kuriaissę 
korespondencijas matysime atša lt, 
kanezioms, patalpysime ateinan- 
czeme numeryje.

Dalis darbine.
Betlehem, Pa. 5 d. Kovo, 

ntsilsio isztiso meto prasidėjo 
darbas fabrike Betlehem Iron Co. 
8000 darbinyku darba tenai ga

ivu, kuriu džiaugsmas ueapsaky- 
i tas.

Wilmington, Dėl. ta paczia die 
na prasidėjo darbas fabrike audė
ju. 500 darbinyku darba gavo. 
Mokesties nesumažino.

Pliiladelphia, Pa. dalyje mie
sto Frankford fabrikas audimo, 
kuris net per 14 metu stovėjo, 
dabar no lmos Gegužio menesio 
pradės krutetie.

Baisi ugnis Mihvaukee.
Milvaukee. Wis. 9 Balandžio. 

Gražiausias teatras Davidsono 
Milvaukee, kureme Liliputai at- 
grajydavo žaislas, sudegė 10 a- 
dyna rytmeczio, Negana ka ug
nis padare didelas bledias, da ant 
nelaimes sužeidė ir ant smert už- 
musze daugybių ugnegesiu. Kada 
viduryje radosi ugnis, ugnegesei 
sulipo ant stogo ir isz virszaus 
liejo vandeny. Kada ugnis prasi
platino, krito stogas ape su 20 
ugnegesiu in vidų ir paskandino 
visus liepsnose. Keletą isz ju isz- 
gelbejo, o prie kitu jau buvo ne
galima daeitie, potam ir kita da
lis stogo inkrito, kuri suvis už- 

įdare inženga, antgalo ir vandens 
[ pritruko, o biedni ugnegesei už
griūti deganeziuose griuvėsiuose 
szaukiasi pagelbos.

Graži spawiedis.
Dauesza isz Plymoutho, kad ga 

venios laike atvažiavia du vyrai 
isz Scranton in Plymoutha atlik- 
tie velykiniu spaviedy. Atva
žiavia isz vakaro apsinakvojo 
pas savo pažystamus, kurie sve- 
czius labai meilei priėmė: parne- 
sze kelas bonkas degtines, potam 
alaus gerai parvarė ir ulavoja be- 
viaik per visa nakty. Ape 3 ady- 
na po pusiau nakeziu buvo gir
detie giedojimai: „Arielkela tu 
saldžioji....’ ir da sudėjo visi 
pinigu ant bertainio alaus, bet 
ant nelaimes, negavo,nes visi sa- 
lunykai jau miegojo. Kada begie
dant pradėjo dienytis serantonie 
czei girtutėlei, nemiegoja,pradėjo 
taisytis ir spaviedy. Sako su to
kiu rugojimu, kad reixiii eitie, lyg 
kokia baudžiava atliktie, klaike 
kunigus ir su ju iszmislyjimu 
spaviedies, ir su tokiu keiksmu 
iszeja in bažnyczia.

Dyvai, kas tai per spaviedis 
galeje būtie....

—o—
Perkasi sau darba.

Athol, Mass. prie darbu ge- 
ležynkelo lietuvei inpratino fur-

inonus, kad kuris duoda $ 5, 
tai ta priima in darba, o be 
pinigu visai nepriima in darba. 
Taigi pakol dardo buvo, tai dyr
bo visi, o kaip dabar pri
truko, tai nežiūrėjo neika paėmė 
no ju po $5, visus, kurie paskiau- 
sei buvo priimtais, atstatė no 
darbo. Dabar tie neiszmouei lie
tuvei sukiszia paskutinius centus 
kokiam airisziui, apskundė jy. 
Tai ir ka naudojo. Nieko. Pasa
kė, kad nėra darbo irka jis gal 
darytie. Lietuvei neduokit pi
nigu už darba! ba už pinigus 
darba pirkia, tai tiek tik užsi- 
dyrbsit ka tie pinigai jus verti 
ir vėl jus no darbo iszvys. Kada 
darbo bus, tai gaus kiekvienas ir 
be pinigu, o kaip nėra, tai tik tiek 
ka savo kruvinai uždyrbtus cen
tus sukiszit kokiam airisziui dau
giau nieko.

Armija Coxe’jo.
Duodasi girdetie, kad Coxey 

nesiseka įvestie savo armija. Isz 
vakarines szalies Amerikos ke
line pributie tukstanezei darbiny
ku ir dasidetie prie armijos Co- 
xejo. Bet kada toki burei žmo
nių pradėjo judytis in rytu , pu
sią, idant susijungtie 'su Coxey, 
ir kada apsinakvojo kituose mies
tuose, palicija jus sulaikė, ir siū
le jiems darba po $1.50 ant die
nos, o kada jie nenorėjo darbo 
priimtie, tai pulieija juos iszvai 
ke ir pakrikde in visas pustas. 
Kaip duodasi girdetie, tai nege
riau atsieina ir su Coxey’jo di
vizija. Sako kad Coxey liko jau 
tik ant 200 vyru kuriem randas 
ketina parupytie darba, o jaigu 
nenorės dyrbtie tai bus iszgenio- 
ti, nes Amerikoje ubagautie yra 
užgynta. Taigi ir nežine kaip jam 
nabagui nusiduos. Wienok ir jo 
užmanymo negalime papei ktie, 
nors visi rėkia, kad jo armija su
sideda isz vagiu ir valkatų, bet 
szendien jau gana randasi ir la
bai geru žmonių, ne vagiu nei ne 
valkatų, o sėdi jau antri metai 
be darbo ir laukia Dievo malones. 
Nieko nekenkia, kad ir vagei ar
ba valkatos jieszko darbo, tegul 
duoda jiems darba, tai nesival- 
kios. Tegul klabiana, o mažu ati
darys, ba ir Kristusas pasakė: 
„Klabykit, o l»us atidaryta” Jai
gu nieks neklabins, tai darbiny
kai galės ir badu numirtie, o ba- 
goezei nejaus anų bado.

Isz Scranton, Pa.
Miestas Scranton yra labai 

delis, taigi ir lietuviu didelis 
skaitlus jame gyvena. Priesz 5 
metus nebuvo ju cze daugiau, 
kaip 30 szeimynu, o pažiūrėkime 
szendien, jau rokuoja in 150 fa- 
miliju ir ape 1000 vienstypiu; 
galima sakytie jogei jau gražus 
būrelis ju czionai gyvena. Wisi 
dyrba anglekasyklose, o kelintas 
deszymtas'dyrba ant virszaus, fa
brikuose. Mokestis fabrikuose y- 
ra $1.15 iki $2.00 ant dienos, bet 
darbas didei sunkus; daugiausei 
dyrba ungarai ir lenkai.
Geležiniu fabriku yra mus mieste 
12, szilkiuiu 3, o krekeriu net 30 
ir daugybe, kitokiu mažu fabri- 
kelu; yra penki sziaucziai, kurie 
duona valgo isz savo amato, 
ir geras būrys kraueziu. Yra 3 la
bai puikus lietuviszki salunai, 3 
sztorai vvalgamu daiktu, 2 lietu- 
viszkos draugystes: ,,Sz. Juozu- 
po” ir „Sz. Stanislovo.” Jau an
tras metas uždejome lietuviszka 

. parapija, nusipirkome dėl bažny-

di-

ežios puikioje vietoje žemiu ii jau 
baigiame už ja moketie; neužilgio- 
turėsime ir siuvo loena bažnytela.. 
KatalikiszKU bažnyeziu yra net 
10, teipogi ir vyskupas yra. Wi- 
skas butu kogeriausei, tiktai beda 
kad žydai daro didžiausia skriau
da musu brolatns salunykams 
ir sztornykams. Geda tokiems 
lietuviams, kurie užsideda su žy
dais. Miestas Sc'rantono turi 7 my- 
las ilgio ir 2 ploezio. Szalyse mie
sto stovi labai augszti kalnai ap
dengti akmenimis ir žaluojancziu 
giria. Sulaukus pavasario kada 
iszeiui pavaikszcziotie in žala gi
relių, tai daugybe visokiu pauk- 
szcziu savo gražeis balsai links
mina praeinant}' žmogų, o veja- 
lis pūsdamas no žaluojeneziu ir 
žydincziu medelu iszduoda puikiu 
kvepejima.

J. Petrikis.

Isz Chicago.
VVaikams baisi netaiine.

Publicznoj tnokslaiiiei ant ker
tes Rockvel avė. ir Ilirsch str. 
Chicagoje, kada sėdėjo prie mo
kslo 1800 vaiku, truko garine 
dūda, kurioje vaikszczioja garas 
szyldydamas visa narna. Dūda 
truko su tokiu baisiu trenksmu 
kaip perkūnas, o isz jos garas 
uždume visa sala. Waikai per
sigando, o da kas toks riktelėjo, 
kad dega! visi szoko urmu per 
duris kimsztis, rėkt, vienas per 
kita liptie ir tremtie mažesnius 
po kojų. Nežine kas butu pasi- 
daria, jaigu nebutu raokitojas pas- 
pejas kur dapuldamas užrakytie 
duris ant rikto, 
pradėjo rektie isz 
jiems rodėsi, kad 
drauge su jeis. Net 40 
sutrempė, ir sužeidė baisingai, 
du užtrempe ant smert. 
sužeistųjų da 5 mirs.

Teinykitin Lietu wei!
Kaip jau visiems žinoma, 

gei chicagieezei nusprendė i 
tvertie Lietuviszkus Klubus ko 
žnoje vardoje miesto, kurioj pu
sėtinas skaitlus Lietuviu gyve
na, ir kaipo žinotia jogei jau kelo- 
se vardose toki Klubai užsidėjo, 
taigi dabar vėla užsideda vienas 
naujas Lietuviszkas Klubas 29 
W ardoje.

Subatoje,14 d.Balandžio, 7taa- 
dyna vakare, saloje Jono Overkos 
4500 Paulina st. ant Tovn of 
Lake tenykszczei Lietuvei laikys 
didely Mass-Mitinga, ant kurio 
szirdingai užpraszo visus brolus 
Lietuvnykus toje vardoje gyve- 
nanezius, idant teiktųsi susirinktie 
koskaitlingiausei ir prisiraszytie 
prie Klubo. Pamykitia brolei, 
kad cze einu ape musu gera, pa
kol svajosime iszkrikia, patol ne
turėsime gero, norėdami ka gero 
padarytie, turime susirisztie in 
Klubus, o suvienytoms syloms- 
viską nuveiksime.

Užpraszo Komitetas-

VVaikai likit*, 
iszgaszczio, 

namas dega 
vaiku 

o 
Isz.

ja
su-

Laikraszczio “Lietuva.”
BALTI M ORE. M D.

Juozu pus Smalenskus, W. Pratt st. 
^Vincentas Kwedera. 135 C'urnden str. 
Bon. Marika. 19 Lloyd str.

BROOKLIN. N. Y. 
F. M. Abraitis, IS5 Front šit.

CLEVELANI), OHIO.
Nikodemus Olsziuskas. 825 8t. C'lair Str

DURYEA, PA.
\\ incentas Mucionis, box 296

DU BOIS PA. 
Akrainavviczia, box 205

G BANĮ) RAPIDS, Midi 
Hollakas, 340 Quarry str.

A.

Juozas

K.

LAUll, ILL.
Jonas Valūnas, box 5.

MAHANOY C1TY, PA.
Petrikas, 314 E. Centre »tr.

NEVV YORK, N. V
Motiejus Zuretviczia, 79 Elizabeth str.

shenandoah, pa.
Motiejus Kupczynskus, 201 E. Centre* str.

Chas.

A. P.

tVATERBURY, CONN.
Bahrukonis, 36 North Rtver Side str.

W ILK ES BARRK PA.
A lėk, 76 N. Sherman str.

Week.lv
CBICAOO.lt


LIETUVA. 3

AKYWI

toikraszczio sukolektawojo ir prisiuntė 
prenumerata nosekancziu skaitytoju:

Užmokėjo už “Lietuva ”
Geo. Keller Chicago 1.00
A. Kranauckis 1.00
Fr Krušauckts l.oo
D. Azopis ,, 1.00
S. Rumszevvicze BO
K. Baraucka* 1.00
J. H'aitkus 2.oo
K. Jankant l.oo
J. Pastorastis — - . iFort H i 11 l.c-o
J. Možeika St. Louis 1.00
Elžbieta Juodkojiene Shenandoah «rju 1.00
J. Kairaitis ,, 1.00
J. Jasawiczia New York l.co
M. Paczesa ,, 2.00
Fr. Margis Toluoa 1.00
J. J. Noveck 2.oo
L. Lapoczyimkas Tliroo 1.00
Adam, Brom Baltimore 1.00
J. Bulauckas M t. Carmel - l~? l.co
K. Katouski Menekaunel 2.oo
K. Radavviczia • Milwaukee 1.00
K. Knrp&vviezius Northampton 1.00
A. Mikulis Clarke City 2.oo
St. Peteliunas Plymouth l.oo
A. Knistowtas Melrose* s Park 1.60
I. NVjszniauckas New Gumbėdami 1.00
P. Davvjoth NVestvville 1.00
M. VVroczynskas Mahanoy City 2.oo
A. Wiehbin*ki Spring Valley 1.00
J. Jozawitua Ladd 1.00
A. Bendžiunas A udenried 1.00
L. Stankevviczia Brighton Station 1.00
W. Guwronekis Utica 2.oo
Charles Smitb Ford River 2.uo
I. Dubauckas 
1. Mylecskls 
D. ’ Unick 
M. Ringis 
L Kaminskis

Cincinnuti 
Co. Shenandoah 
Philadeiphia 
Sheboygan 

Morengo

1.00
1.00

1 .oo
1.00

1’. Abraitis. Broklvn. N. A’, agentas musu

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GRANU PllAlllIE, AI1KANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos vaistės, Arkanam

ape penkesdeszimts tukstaneziu uki-u vienam gabale
itoabiems pusėms geležynkelo “Mėmphis A Llttle Rock", tarpe tu lauku randasi miestelis Ha -.eo 
:ur žmones gali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja vieta 

kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.
Visoki javai dera labai gausei, 

prietaru auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas 
žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu dideiu nėra, szilurua lyginasisu Chicagos. 

Vanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.
Aplinkų iszsidruikstia straipsnėis puikios girios, farinerei gali gautie laukus su giria ir be gi

rios. Balkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižiuotie ape viską raszykitia iii 

Union Land COMPANY, 
163 VVashington St., Cliicago, III.

• ---- ARBA IN-----

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. 111.

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

GIIIC^GO, ILL. P. o. Box 82.

tankei padaro, kad dūmai iszvaikszcziojn po wisa 
gyvenimą, ypacz tada, jei du pecziai esti vienu 
sykiu užkurti.• nApsireiszkimaiStfiele 

ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai 
nesupranta.

( Tašu. )
Nevienas guzus yra lengvesnis už orą, taigi 

kilsta augsztyn. Szimtns jau metu yra, kaip žmones 
iszmislvjo tokia prietaisu, kad gali su pagelba tokiu 
guzu pasikelt arini, ganu augsztai in padangias. To
kios prietaisos vadin usi orlaiviais arba balonais. 
Orlaivis — yra tai didele pūsle pasiutu isz sti
praus audeklo. Visos orlaivis yra panaszus in gru- 
szia, tiktai apverstas su stiebu žemyn. Audeklu ant 
orlaivio isztepta su guminiu lukteriu, kad oro ne 
perleistu, o ant virszaus uždeda, didely ir stipru tin

klu. Pritaisius 
tokiu butu ba- 
lomi, prileidžia 
in jy per skyla, 
padaryta apa
czioje, kokio 
norint lengvo 
guzo, kad ir to 
paties guzo, su 
kunuom ap- 
szvieczia dide- 
luose miestuose 
ulyczias. Guzui 
priėjus tiek, Į sitinka musu 
kiek reikia, ba
tonas i 
kėlusi augsztyn 
ir nori leki.
Kad nenulektu 
priesz laika, 
žmones turi jy 
laikyt už tinklo 
galo. No to tin 
kIo eina vir
ves, prie kuriu 
po bidonu pri- 

riszadidela kraitia (kasziu).Kns nori pasivaž.nei po 
ory, tas inlipa in kraitia ir pasiimu su savim mai- 
szus su smiltims (pieskoms). Tada žmones paleidžia 
orlaivy, o szis kilsta kas kart augsztyn ir lekia ten 
kur vejai jy pucz'a. Jai balomis lekia per žemai, tai 
kad jis pasidarytu lengvesnis, žmogus sėdintis krai
tėje iszberia smyleziu nekiek isz maiszu; kad ateina 
laikas nusileist ant žemes, patraukia tik wirvela 
perversta prie dangezio (klūpos) ant batono vir
szaus pritaisytos: dangtis atsidaro, iszleidžia daly 
guzo ir balomis isz lėto leidžias, ant žemes. Kelolika 
metu atgal, kada Prusai mu<zesi su Prancūzais 
ir apgulė ju sostapila Paryžių, tada Paryžiecziai ne
norėdami pasiduot neprietelui, o neturėdami jokio 
luošo kelo. kad paduot žiniaape saviti kitiems mie
stams ir kaimams Fraucuzijoje, iszsiuntinejo in svie
tą laiszkus (grometas)ir gazietas su pagelba batonu, 
kurie augsztai virsz Prusu sargybų hiaste. Girde- 
tie, kad keletas drąsiu vyru nori atbut oriniu kelo- 
nia su balonais in'paežius sziaurius (žiemius), iki 
pat poluso ibeguno), kur niekados da žmogaus koja 
nepastovėjo, dėlto kad ta vieta yra apsupta aplin
kui su ledais, kurie ten visur marias turi užkloja ir 
neduoda uei vienam laivui persigaut. Ar tas pasi
seks aniems vyrams su laiku dusižinosim. Bus tai 
■dalykas labai akyvas.

Orlaivis gali teip pat pusikeltie augsztyn be 
jokio kito guzo, liktai su oro pagelba. Tam tikslui 
daro baloua visiszkai atvyra apaezia, pripildo pa
prastu oru, tik smarkei suszyldytu ant ugnies apa- 
ezioj batono sukartos. Kursztas oras prasiplatina, 
•darosi retesniu, o per tat tampa lengvesniu ir kėlu
si augsztyn, neszdamas su savimi ir baloua su juom 
iszpusta. Jai kas nori persitikrint, kaip tai yra, te
gul padaro tyrinėjimą su vandeniu. Jaigu supilsi, 
in viena sklenyczia szalta ir szilta vandeny, tai 
szaltas nueis ant dugno, o sziltas bus ant virszaus: 
no vandens ir skienyczia bus apaczioje szalta, o ant 
virszaus szilta. su oru esti tas pats, tai yra szal
tas eina žemyn, o sziltas pasikela augsztyn. Dėlto 
tai gyvenimuose žiemos laike prie žemes esti szal
ta, o paluboje szilta. Jaigu žiemos laike nuteisi 
ranka žemyn inlrauksi ja in rankovia, tai jai bus 
ten szilta; o tai dėlto, kad orasraakoveje, suszil- 
-dytas kūno, o per tai lengvesnis, neturi kur iszlekt 
uugsztyn, ir neinleidžia szhlto oro isz apaezios. Bet 
pakelk t k ranka augsztyn, tai sziltas oras tuojaus 
iszleks laukan, o szaltas insispraus in rankovia.

Žmones, persitikrinia ape toky oro privalumu, 
pradėjo statyt kaminus gyvenimuose. Takurus pe- 
■cziuje ugny, orus no ^os suszila, platinasi, darosi 
lengvesniu ir eina augsztyn, o tada pataiko in 
mina, per kury iszeina laukan; tuom tarpu 
vietos iszejusio oro spaudžiasi isz apaeziu 
ežiu savo sunkumu naujas, szaltesnis oras 
suszilas lekia in kaminu Tokiu budu kilsta 
je traukimas ir ugnis gerui pradeda degt, 
vienok pastatyt pecziu ir kaulina, kad ir su 
traukimu, bet pritaisyta teip kad daug malku arba 
anglu jame sudega, o naudos isz jo nedaug, dėlto 
kad daugiausei szilumos iszeina tiesiog laukan vie
toje to, kad szildytu grinezia. Toki uetiuia pecziai 
esti tankiausei musu kaimuose, negražci įszro 
do, užima daug vietos augszlose triobose, malku 
reikalauja daugybes ir da prastai szildo griuezias. 
Beczius tegul esti nedidelis, bet teip padarytas, 
kad suszildytas oras sykiu su durnais ir leipsnomis 
neiszeitu tiesiog oran, bet pirmiau per sulauksty 
tas ir kreivus skyląs aplėktu kelis syk aplink vi
sas pecziaus sięnas ir szildytu jais norint prie ma
žiausios ugnies. Geras plytinykas, ne biie koks su- 
sipaiszelis, mokės toky pecziu pastatyt. Norint 
kad peeziuje smarkei trauktu in gerai kūrentųsi, 
reikia turėt kaminu gana augszta ir su neplaczia 
skyla. Žemi kaminai prastai traukia, o in piaezius 
kaminus oras ineina per virszu ir iszpuczia durnus 
isz pecziaus in grinezia. Nekurtuose musu szalies 
krasztuose daro po kaimu namus didelus duminikus; 
yra tai daiktas labai neiszmintingas, nes vagia 
daug .-žilumos, neduoda kaminui gerai traukt iridųug

WEJ A S.
Tiek jau pasakiau ape orą, kad dabar kožnas 

lengvai supras, kas tai yra vejas ir isz kur jis ima
si. VVejas — tai nekas kitas, kaip tas pats oras tik
tai sujudintas. Oras lėkdamas isz vienos vietos in 
kita, užgauna mums per veidą, padaro mums szal- 
ty, pasziauszia plaukus, kartais nutraukia kepuria 
no galvos, pakela snaylti3 no žemes, supa vandeny 
upeje, baloje, arba ežere, judina lapus ant medžiu, o 
mes sakome, kad yra vejas. Iszmanus žmones mo
ka ir isz vėjo pcsinaudot; pritaiso visokias maszi- 
nas, paveizdon vėjinius malūnus ir kulamas maszi- 
nas, kuriais vejas suka. Plaukdami su vandeniniais 
laivais po dideias upias, ežerus ir marias, iszskeczia 
ant augsztu masztu dideias drobinius skaras arba 
buris (žeglus), in kurias vejas puczia ir varo lai
vą ten, kur .reikia. VVejas esti smarkus, oras kad le
kia greitai; orui lekiant iszleto jaucziame lengva, 
silpna vejaly, kurs karszta vasaros diena vėsina il
gai vina mus. Jei vejas yra mažas tai oras eina teip 
greitai, kaip arklys bėgdamas risczia. VVidutinis 
vejas padaro upe tris mylas per ndyna; tai-gi ar
klys bėgdamas zovada galėtu paspet paskui jy. 
Smarkus vejas perlekia per viena miuuta wisu 
viorsta. Jai oras lekia du greicziau, tai veja jau 
vadiname viesulą. VViesuia padaro nekarta pra- 
gaisztis (iszkadas), numeta stogus, iszverezia tvo
ras, net ir triobas silpniau pastatytas ir medžius, 
žiema-gi padaro bjauria dargana (pusny) ir užpu- 
ežiu su sniegu kėlu. VVienok toke viesulu, koke at- 
-....... . ......... i szalyje, tai tik juokai pailginus su

! viesuloms, kokios esti kitose svieto dalyse — A- 
įszpunta , merikoje, Azijoje ir Afrikoje. Amerikoje oras lekiu 

nekarta su tokiu greitumu ir smarkumu, kad visas 
triobas kaimuose iszgriauna, javu stirtas ant lauku 
iszmeto, žmonis ir arklus su vežimais iszkela 
sztyn, lyg lapus ir nubloszkia labai toli.

Tokia viesulą žmones vadina audra arba 
gonu. Uragonui ateinant žmones slepiasi in 
bias arba skiepus, kad gyvasty iszgelbet. Afrikoje 
ir Azioje sausose ir smiltingose tyrose tankei pu
czia karsztos viesulos, neszdamos tokius rūkalus 
esztrios smilties, kad net baltos dienos nesimato, 
tik tamsu darosi ant svieto. Smulki bet aszlri smyl- 
tis lyg su adatomis duria in žmogaus oda, džiovina 
ja ir vanoja ja su lyg sudegimo. Žmones tuomet 
myrszta isz troszkimo ir karszczio. Afrikos gyven
tojai kad apsigint no tokiu kaitru ir viesulu tepa 
savo kuna su taukais. Bjauriausei esti, jai toke 
viesulą užszoka pakeleivius ant tyros, (pustynes) 
nes nekarta užkloja juos visiszkai su stnylties kal
nu ir gyvus palaidoja teip, kad ir pedsakio po ju 
niekas neatranda. Alės turime kasdien Dievui de- 
kavot užtai, kad davė mums už Tėvynių tokia sza- 
ly, kur orus yra szvelnus ir tokiu baisingu nelaimiu 
nepadaro. Teisybe, atsiutiko ir pas mus teip vadi 
narnos oro triubos, ule tai labai retai, prie to da 
traukiasi tik per keletu valandų arba miliutu ir 
pridaro prugaiszties tik ant nedidele ploto. Tos pa- 
c-zios oro triubos kituose krausztuose esti daug- bai- 
sesnes.

Oro triuba darosi tuom paežiu bildu, kaip ir 
verpetas upeje. Kilsta ji tadu,\ kada du veju isz 
1 ’ ’ _ _ * . ‘ : ' *’ 
ri viens antra pergalet li
tely pasiutusio szokio. Jai susitinka silpni vejai, 
tai baigiasi ant to, kad pagriebia no žemes truputy, 
smylties, lapu, o žiema sniego — ir susukia isz to 
laiba ir augszta stulpą, per keletu varsnų jy perkė
la ir nubloszkia. Bet jaigu susitinka smarkios viesu
lai, tai rauna ir nesza su savimi savo pasiutusiame 
szokyje viską, kas tik jmos ant kelo pasisuka. To
ke oro triuba didžiausius medžius iszrauna isz šau
kliu, triobas iszverezia, o žmonis ir gy vulus nune- 
sza toli, kaip lengvas plunksnas. Užeina ji papra
stai su debesiu ir padaro didžiausy lietu.

Mieravimui vėjo greitumo vartoja mažuty' 
vejiny malūnėly, kurs esti teip pritaisytas, kad 
palieka ženklą kiekvieno apsisukimo. Kiek kartu 
ant sekundos toks malūnėlis opaisuks. isz to gali
ma dasižinot, kaip stiprus yra vejas ir kaip toli ji
sai per tokia pat sekunda nulekia. Kad dasižinot, 
isz kokios puses puczia vejas, stato ant triobu gū
brio (czyto) blokinius kurunelas, užkisztas ant sta- 
czio stiebia ir galniczias lengvai suktis. Kožnas tur
būt mate kur norint tokia karunela, o kožnas uki- 
nykas gali ja turėt ant savo stogo. •

Pagal ta, isz kokios puses oras eina, veja va
dina: arba vakariniu, arba sziauriniu (žieminiu), 
trba rytiniu, arba pietiniu. Pas mus atsitinka tau- 
kiausei vakarinis vejas ir atnesza su savim debesius 
ir lietu no dideiu mariu, kurios tęsiasi vakaruose 
no musu svieto dalies. Sziaurtnis ir sziaur-rytinis 
atvaro szalta orą isz užszalusiu kraszu* kurie guli 
aplink sziauriny žemes polusa. Su rytinu veju lan- 
klausei ateina sausas oras, vasara karszlas, o žiema 
szaltas. Pietinis vejas atvaro paprastai szilta orą 
arba nekarta debesius su perkūnais.

Bes nevienas lurbut geidžia dasižinot, isz kur 
vejai kilsta, delko oras nestovi visuomet rainei 
[spakainei], o tik laksto no vienos vietos in kitai 
Atsimykit sau, kaip darosi traukimas peeziuje ir 
kamine, o isz to lengvai suprasite, kokiu budu 
kilsta ant žemes vejai. Kad vienoje vietoje suszi- 
la no saules žeme, tai ir oras suszila toje paczioje 
vietoje; žinote teippat, kad suszilas oras platinasi, 
darosi retesniu, lengvesniu ir turi pasikeiti* aug
sztyn. Kad vienas oras pasikels augsztyn, tai toje 
pat valandoje in įsztusztinta apaczioje viela atsi
bastė oras isz tolesniu krasztu; ant vietos-gi szito 
atplaukia vėl da isz tolesniu szalu ir teip aut dide 
lo ploto darosi vejas. Tankei teip atsitinka, kad 
apaczioje ir virszuje puczia du veju, kožnas in prie* 
szinga pusią; gali ta kartais pažint isz debesiu.

Kas nori, tas gali teip sau ant bandymo pada
ryt veja savo gyvvetime ir da geriau pamatys sa
vo akimis, kaip tai visados kilsta vejai ant žemes. 
Tegul esti szalimais du kambarei — vienas gerai 

1 suszildytas, o kitas szaltas. Atidarias duris-isz vie
no in antra, pajusi, kaip isz szalto in szilta eis apa- 
czia oras, o žmones pasakys, kad szaltis ateina. 

[Tolau bus daugiau.]

aug

URA- 
duo-

LL. Matulewiczius 
Fr. Matjoszaitis 
P. Zebertawiczius 
.1. A leknatvlczius 
A. Bakalauekas 
W. Grigaitis 
.1. ^Vokietaitis 
W. Pire 
J. Matutis
J. Skrinckas
K. Zalkaucsns 
J. “ ' 
P.
M. 
A.

Radunzi* 
W i Įkaitis 
Czerniauckas 
Matulaitis 
Rudzewioziu* 
l’lewiczius 

Ir. Breiksztas 
•I. Masaitis 
W. Burinckas 
J. Maozis 
A. Gudauckas 
A. Obedankl*
J. .lokubyuas
K. Gražulewicze 
A. K. Svvietru
S. Ligewiczia 
.1. Bu n kniskis

'•J
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Geriause užeiga pas
*•»*••»»•»••••»» • • • •

New York
Brooklyn

Jeraey City
Bayonne

Nevvark

Elizabeth Port
Slmsbury 
Tuckahoe
Nevvark

Ch. Baltru konto agentas inusu 
VVaterbury Conn. sukolektatvojo 

prisiuntė prenumerata no sckancziu 
skaitytoju:

Geo. Laskewiczia 
Ad. Jauuszaitis 
M. Vlinekas 
J. Gutauckas 

Kačinskas
J. Raczukaitis
J.

prieszingu pusiu pūsdami susitinka. Abu veju no-! 
‘ • kol n|itil9ta pradedo ra j

laikraszczio 
ir

2,oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
wotos ulyezios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyventie; ne teip kaip neku
rto neiszmonei susi pirko kur ten 
laukuose VV'aukegan,mokėdami už 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai veiktie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys rentaunykai jumis jy iszmo 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

Apžwalga“
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
„Lietuvos” kožname laike ir už 
ta paczia prekia $1.50.

L. AZUKA »
3301 Aubiirii Avė., kampas 33ezios ui.

NETOLI LIETUVISZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku — 

SALUNft IR HALA 
dėl mitingu, balu, veseliu ir kitokiu susirinkimu.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve >enczius Cigarus ir lt.

Jaigu sziezia atkelausi, 
Pas Ažuka viską gausi.

Ateik broli pamatytie 
Ir to viso pobandytie.
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MORRISS ABRAHAMS 
prekejas visokiu gėrynių 

WYNU, LIKIERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puiku Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir im- 
portavotus Cigarus.

1.66 Delancey st. kerte Clinton 
NEV YORK.

 19—51

O wisokiu ligų wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali upsi- 
eitie. Gydo visokias užsiseneju-ias ligas, kaipo 
tai: Prietwariu, Skaudėjimu galuos. Džiova 
kepenų,Geltligių, Reumatizmą, Wandeniny apti- 
niina. Karsztligia, Rožia, Szasus. Drugy. Skropu- 
las, Niežus, Kirmelas, Laszus, Szunvotia. XV’ežy, 
Guzus, Sopu lūs ir žeidulus, Kau-u skaudejima. 
Sukuti Ima, Moterių ligas. Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudėjimu. Ga<wos užima ir 1.1.
Toji gydykla ‘ TRAWfCIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti*: kas pyrma karia pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja vėtys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės: po 
prisientimui vieno dolerio tuojau* bu* jums i*z- 
siusta. Adresas:

A. S. BOJANOAVSKI.
H85 W. 19-lh Str. Chicago, II!.

(L

SPAUSTUWE

•LIETIVA
— SPAUSDINA VISOKIAS —

Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, visokius Tikintus 
imt loteriu ir balu, Programus ir kitokius reikalingus 

drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t.
Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei.

TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Namai ir Parmos geriausiose wietose.
i*~>, r~r\ i r-r\ i o*. t~r\ t( £ h > t? G'"c/ t/v k w

iParsidūoda
į AN1' SMARKIAUSIU LAIVU.

IkVIlS

S1UNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.

OFISAS: 954—33rd STREET,

CHICAGO, _____ 1LLIN01S.
SOfisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-Jrt> 

karo, o nedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

California Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN,

»S4 BLUE 1SLAND AVĖ.. KERTE HENRY ST-
CHICAGO, ILL.

Importiiwoti ir naminei VVynai ir Likerei.
Kalifornijos VVynai no $1,00 už galonu, iki $4,00 
Arielkos “ $1,25 “ “ “ $5,00
Brandies “ $1.50 “ “ “ $6,00

\Visoki gatnnkai Saldau* H yno. Arako, Kiinelo, Ataus bonkow ir kegeMc ir t. t. Wiskas yra 
geriuusio gatunko, o preke* laimi pigio*. Užpraszymua per groinatii*-gr<*itiii iazpyldome. Mes da 
šutome užprašytus tavvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užprnszantis kokius gerymus, guli gronmtaraszytie angelskai, tvokiszkiii, lcnkiszkai, lietu 
wiszkpi ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Island Avė., Chicago, 111.

MOTERĖLES^ AR ŽINOTIE
— kur dabar —

Geriause Groserne?
— Pas —

SIMONA MECK’A
82 Band str.^Elizabelh Port.

Dj^^r savo locnatn name intai 
se h S ia grosernia ir visokius ta 
w<^ę‘Jj.uri kosviežiausins, o par
duoda nesvietiszkai pigei. Visi 
Lietu’ ,ei eikitia pas Lietuvy, o 
pasž’e)a tegul žydai eina.

la«

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Pisk Street, Chicago

---- IŽLA.IKOI’IIKI-----

Salima, Grosernia 
ir Buczernia.

Pas jy randasi skaniausi gerymai szuttas Alus 
puikios Arielkos irCigar* ’.Teipgi Buezerneie vi 
sada šviežia mėsa. <le»/.ros ir vtsoki valgom 
daiktai. Wiska užtaiko koc/zyscziaiue ir parduo 
du pigiau, kaip kiti.

Ateik broli panmtvtie
Ir to viso pabandytiv iB- oi

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR N0TARY PUBL1C.
Iszprowoja geriausei wisokias tironas wisuos< 

■guduose. Kluinoczvja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
Ikiszkoje ir angelsknte. Te i nogi koleicl* wojtt pini

gus už w laukia s skolas. Gyvvena po nr.

3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Ruskai Turkiszkos Maudyklos
ai B0WERY ST.

tarpu Buyard ir Division Sts.
---------- NEV YORK-----------

Atidaryta kožna diena
Sziltoe ir szalto* maudykle*, o teipgi |4aukyklos 

koputkiausios.

B. L. SCHEINKER,
<iv 5> valdytojas^

-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Hulsted ui.

Nujima puikiai Fotografijas, už tuziną tiktai 
$2.,00

Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima FoiogržJ 
fijas kopuikiauiei.
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Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
skarbu,puikinusiuose apdaruos, su sida 
brtneis Ir kitokeis križeis. iszsodyta bal- 
cztau*eiskauleleis,wisaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorių* arba Szaltinis danglszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, zalaty- 
tals kraszlais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ '• $1.60

Apdaryta s/.agrine “ “ $2.00
Balsas Bubi odeles arba Mažus Szaltinis 95c 
Baisas Balandėli?* dldžiauses ir puikieuseme

apdare, balczisusei* kaulėtais puikei 
iszauksuotals kryžeis po ’ $3.00ir3.50

Baisa* Balandėlės didesnis su Offlcium
purvu ui apkaustytas* ir su kabe $1.1%

Balsas Balandėlės Krisztollnls $2.00
Garbe Dievui ant aukštybes, skuroje. ap

kaustyta Ir su kabe ” $ 1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulu* szv.

Marijos Panos ” 20c
Lietuviszkos miszios ’* 10c
Ražanczius amžinas “ “ 5c
Ražanczius ir draugyste “ “ 10c
Ražanczus amžinas ir su stacijoms “ 5c
Szauksmas balandėlės “ 30c
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ” 406
Benas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms

literoms “ “ “ $1-50
Benas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Irau kabe “ $i.60
Wadowas aptanksneziu muku Jezuso Cbris. 15c

Knygos Dvvasiszkos.
Brostvos “ •» “ 05c
Draugija dddusziu “ “ 10c
Fiiotea arba kelas in maldinga givenima 50c 
Garsas ape baisibla sūdo Dievo ” 30c
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Pma ” ” 15c
Gyveniniai Szventuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 5c
Glvenimas Jezuso Kristuso ** 75c
Giwenlraas szvenez. Marijos Panos ,, 25c
Givenima visu Szventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 70c
Gyvenimai Szv. ir III zokonas szv. Fran- 

ciszkaus “ '• 25c
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 20c 
Istorija seno istatimo ” 30c
Istorija Kataliku Bažnyczos " $1.00
Iszgulilymas metiniu szweucziu ” 15c
Ka* yra grhkas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 15c
Kam apspakajltle Mumianija ” 20c
Mokslas Rymo Kataliku “ 40c
Mokslas kataliku, “ “ 15c
Pamokslai ape suda Dievo “ “ 15c
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

so culszcziauM, didžlause knyga isz visu 
knygų dvaslszkuju “ ' " $1.25

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 10c
Perkratirna* sumianijos “ 206
Prlsigatavojima* ant smerezio “ 50c
Raktas i n dangų “ “ 20c
Uisistanavlk ant to gerai u 50c
VVadovas In dangų “ •• 50c
Kartai dangaus “ “ “ 20c

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “ 25c
Knyga iszmokimo visoswietines kalbos 15c 
Lietu vos gaspudine “ “ 20e
Lietu viszkui vokiszkas žodi ims arba grama

tikas “ “ $5.00
Lementorius lietuviszkas “ “ 10c
Spasabas greito iszsitnokinimo angelskos kal

bos m* apdarytas “ “ $1.06
o apdarytas “ $ 1.2$

Knygos istoriBzkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Ape senove* Lietuvos pilis “ 20c
Birutes dainos “ “ 10c
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 30c
Bestiality of the Ilussian Czardom tovard

Lithunnia “ “ 20c
Budas Senovės LJetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Sltuano Daukauto $1.00
Geniu dede " *• “ 10c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono flaukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos *• ,, $1.50
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Kutrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “t “ 50c
Istorija i*z laiko Francuzu vainos “ 30c
Juokingas pasakojimas “ 10c
Juozapas Kouiuszevskis arba kankinimas U- 

nljotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo

Lietu w nyku “ $1.00
Lietuw|szkos dainos Isz visur surinktos,

ape keturi szlmtai “ “ $2.00
Lituviszkas sziupinis “ “ 5c

.Naujos dainos “ *• 10c
Namelis pustelnyko “ “ 75c
OHtypa apysaka isz laiko terpsaviszkqs ka

res Indijon u Amerikos. 25č
Palangos Ju^e “ “ 25c
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio wainos 186$ m. “ 40c
Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija 25c
Pasakoljinas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rnsztai •• “ 10c
Ponas ir mužikai “ 15c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Pulki Istorla ape Kantria Alanu, kuri per 22 me

tus waikszcziodama po svietą, daugybių be
du Ir vargu kantrei iszkentojo 20c

Talmudas židu ** “ 10c
Tevynizskos giesmes “ “ 10c
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 20c
Wniku knygele su abrozelais “ 30c
Kisokl abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedeminoz Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus ; M atiko 
lūs puola priešą jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PAN8KICH <7.00
ANIČt STr6Ž. Zbior Modl6w i Picini služjcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszporov 
i pieinUaclhskidh). Žaviem blizko660 siro- 
nic vyraznego druku na pięknym papierse, 
vydanle dluobojgn plot: opravne v morneco 
skdrkę, vyzlacane brzegl ze zloconym tytuli- 
kem; cena........... . ...................................  95c

Ta sama opravna v morocco skurkę, vyzlacane 
brzegl, ze zloconym tvtullkem, okuta i ze za- 
mkirm........................................... ....... $ 1 25

CICHA LZA. Zbidr Mod 16v, I Piežni služ^cy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanlo dla niewiast) z 
dodatkiem nlcszporov i pietini liiclhsklch. Ža
viem bllrko 650 stronnic vyraznego druku 
na pięknym paplerze, — Opravne v morocco 

skorkę. vyzlacane brzegl. ze zloconym tytu) 1- 
kirm Cena................   95c

Ta snma opr»wna w morocco nkdrkę, vyzlocone 
brzegl, ze zloconym tytullkiem. okuta I ze 
znmkiem ............... ........................... $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbio/ modlov i pietai, 
služęcy dla dusz pobožnyeh. (IVydanle dla 
męžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i pietai 
lacihsklch. Zavlera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pięknym papietze, opravne 
v morocco sk6rkę. vyzlacane brzegl ze zloco

nym tytulikiem............................................. 95c
Ta sama opravna v morocco skčrne, wyz,laoone 

brzegi ze zloconym tytulikiem..............$ 1.25
WYBOREK....................................... po40o i 65c
HIHTORYA GRYZELD7JEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z kslflek din Judu przoz Marbuchn vv- 

danych “ • 10c
KABALA czyll odkrycle tajemnic przyszloiScl 
za pomocf kart. (Dla zabnvy i rozryvki)

1 Ccnn ” „ 10

ALEKSANDRA CHODŽKI »l6wnll< Pol«ko-An- 
gielskil Angleisko-Polski v mocnej opravie 
ze zloconemi tytulikamy. Cena $4.00

K8IĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
dolntvego nauezenia sięczytač. pisač; i mu- 
vlč po rlomlecku. Doklndny przedruk l wy- 
danla nakladem „Zakladu Narodovego lpBe- 
nla ^ssolifiskicb" ve Lvovlc. Cena 75

LISTONVNIK polsko-amerykafiski. Podręcznik 
zavierajęcy: Kaukę pisania iistdv, v wszyst« 
kich przypadkach žycia, inianovicie: Listy 
pobcajipe, radz%ee, oplsuj^ce, powinszova- 
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTONVN'IK dia szkolnych dzieci; ucz$- 
cy pisania listov z dodatkiem povinszo- 
vafi " ” 25

POŠREDNIKPOLSKO-ANG1ELSKI; ksifikadla 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
się po angielsku; z opisaniem každego vyra- 
zu jak sig ma wymawia€; t rdžne listy v pol- 
skim i atigielskim języku 65

PRZESV DDNIK do pisania listov milotaych o- 
raz tycz°cych šie oženienia i zam*žp6jšcia 20 
11OKUS POKL'S czarnoksigznik, czyii odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, ve- 
dlug slavnych sztukmistrzov jako to: Bosco, 
Sehvanenfeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

NOWY SOVVIZDRZAL i avantury jogo, Z ziem- 
pomorskiej rodem. — Z očmiu obrazkami 40 
Ta suma v mocoej opravie ze zloconym tytu- 
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. —
Najpevniejszy spos6b vygrania na loteryi 
vedlug kombinacyi slynnych magikov i pro
fesore™ matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposčb. takich užyva- 
no v starožytnotai do pržepcviadania i ’vro- 
ženia przysziotai. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Uniwersytetu Jagiellonskiego v Krn- 
kovie. ” ” 30

SENNIK czyll VVrdžeuie ze snčv, na przeszlo 
1500 przy padkach stužęce, z rdžnych * ta rodą v- 
nycb ksiįg zebrany i porzfdkiem abecadlo- 
vym dla rozryvki i zabavy ciekavych ludzi 
ogtoszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobondv. •’ ” 15

A. BUSZKIEVYICZIA, | 
;-| dastato visiems in namus geriausia 

į Keresina, Geselina ir Aliejų. | 
dĮ Skalbia Marškinius kobaicziausei ir pats !l 
|; atgal kiekvienam in namus pristato, te i po- 
X gi prijima užpraszymus Ir per gromata. m

Yra labai žmogus geras ir teisingas ka ve- 7p 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

J* ADRESAS: $

A. BUSZKIEWICZ,
jIį 886 Jiunes avė., Chicago. |

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi-, 
sokiu žolių, cigarai patys geriau* o dėl zo- 
bovos randasi biliardas.

Taipogi parduoda laivakortias, slunczia pi- 
nigus iu Lietuva ir wis&s dalis swieto, o ko- 
žnarne reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą, dusu viengentis,

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

MOTERĖLES!
ar jus žinote kur yra geriause 

Groserne ir 
Crockery Store?

— PAS —

DOVVIDA DEMBY,
13—21st St., , Bayonne, N. J.

Geriause vieta dėl Bayonnes lietuviu.
Užlaiko goriausia ta vora ir pigia usei parduoda 
kaip kiti. Kava ir Arbata turi net isz paežio* Ro- 
sljos ir visi ta vorai kosviežiausi ir ezyseziaus i 

Lietuvei ateikitia pamatytie ir to wiso pabnn- 
dytie, o naaigraudysftia. (24-4)

Temykitia! Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudlnot. kad gaiitia teip 
lygei gerai ir pigei ut'iktle interesus pas 

savo žmogų. Ateikit irpersiludykit.
SZIFKORTES

ant gerlausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlinh ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UVVAGA:

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

Juliau Piotrovski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

APGARSINIMAS.
Žodynas kn. M. Miežinio

Keturiose kalbose: lietuvvisz- 
kai — latwiszkai — lenkiszkai ir 
maskoltszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi sawyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o welau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

Pinigus geriausei siustie regist- 
ra,wotose gromatose arba per„In- 
ter National Money Order”, kury 
gaiitia gautie ant kožno paczto.

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant su bet kokiu klausymu reike pride- 

tieant atsakymo pacztava markela už 5 centus.

MOTERYS, AR ŽlNOTlA KUR
yra geriause

Lietuviszka Groserne?
— PAS —

ANTANA SAKALAUCKA
52 Hudson avė. Brooklyne

Yra tai geriause ir ezyseziause 
Groserne; wisi tavorai swieži ir 
czystai užlaikomi, o žmogus isz 
duszios. Parduoda wiska pigiau 
kaip kiti ir užtai daugybe swie- 
to pas jy perka. (14—4)

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS.

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

ir prijima visokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeezio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 vakare.

Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike per 
telefoną isz kožnos aptiekos.

Gyvena: 3247 Laurel st.
TELEFONAS: Y. 835.

LIETUVY ISZKAS----- =----->------ S. F. Malicki,

Pirmutine Lietuvviszkai-Lenliiszka 
-HZHzMokslaine Muzikos^- =

Kursai lupo atidaryti 1 -nia Rugn-jo 18113 m. R.-kcijas duodu ant visokiu intairu kožna no 
iki 10*/6 vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasotuoju tiktai $5 ant menesio. 
Orkestrą Liesuwiszkai-Lenkiszka.

Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, wesiu- 
lu, Piknvku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigiu. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai etiropiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
156 Delancey St., NEVY YORK.

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

Vyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pas Kazimiera AUszaucka
Užlaiko puiku szalta alų, goriauso arielka tikra 

rūginta, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėt zabovos: jaigti uoritia sau tiriksmai va
landėta taiko praleistie tai atsilankykit pas savo 
viengenti, o busitla prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli'pamatytie ir to viso pabandytie.
Jaigu Mziczia atkelauti, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS:
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEV YORK, N. Y.

W. Slominskiene.
679 MILVVAUKEE AVENUE, 

CHICAGO.
Paduodu dėl žinios wisu lietu- 

wiszku draugiszcziu, kad mano 
kraututveje randasi tvisoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
ktvieskos, lazdos dėl marszalku it- 
tt. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
wisos draugiste* isz mano darbo 
gėrisi.

LIETUVISZKAS:.SALUNASe
Juozapo Dzialtwos,

3253 Laurel u!, ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia B&varska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkas. Liktorius ir kvepenczlus 
Cigarus.—Kazdien švieža* užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to viso pabandltie.

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar,
(KACZHAKEK.)

L“ZAdwokatas
irPraktikavoja visuose suduose 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame visiems 
lietuvnykams pas jy nu

siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

Ofisas: 92 ir 94 La Šalie st. 
Telefonas: Main 1396.

—)GYWEN1MAS(—
636 Noble ui., Chicago, III. 

Mano ofise yra kalbantis lietuvisz.kai 
F R. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokia* rodąs gali gautie už dyku.

i

Bruno Grabowicz, 
-l-Lenkiszkas AptiekoriusF 
Paduoda d<4 žinios broliims Lietuviams, gyve
namiems Nev York e, kad užlaiko pirmos kiasos 
Aptiekti po num.

177 Broome St. kerte Clinton 
NEV YORK’E.

uždėta 1861 metuose. Didžiause krautuve viso
kiu gydyklų ir žoialu iv/. Europo, Receptus isz- 
pyldo koatsnrgiausei ir už pigiausia p rėki a-

Mann aptiekojv priima ligonius it Anodą jiems 
visokias rodąs jau no daugel metu ž* omas 
D-RAS J. SZLACU ECK1S. ' (17-6)

liras Schlacheckis,
175 Henry st., NEI YORK.

arti Jefferson st.

Lenkiszkas ir Lietnwiszkas Dairas,
Priima ligonius savo namuosesziomtanlynomi 

no 8 iki 10 ryto |
“1 “ 2 po pietų | no 8 iki 1
*' 6 “ 8 vakaro. | “ 1 ‘

ligonius savo namuose sztomis ftTynomi
NLDElOS 
» « ‘ki 1 ^to

•• r

ūžia j ko------

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko wisokes drapana* rejkalinga* 

dėl pnlajdoimo lavonu ir puikeuses karietai? dėl 
samdiinc tuose reikaluose.

S. F. MALICKI,
761 V. 17-tanl., Chicago.

Telefonus, 9078.

ADW0KATAS

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimeziausfaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios” apasztalas. organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
wisu Lietuviu.

“VARPAS” spaudiiuisi ant gražios, slidžios po- 
pieros. dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba Ir kasztuoja per isztlsus metas tiktai $1,ZS. 
Tai isztikro yra labai pisrn!

Pinigai iszsiraszant “Varpa“, gromatos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso: 

Mr. Dr. Bruazis,
Tilsit, Ostpreussen (Germany).

Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advvokatas, jau kelolika 
metu praktikavvoja aukszcziausiuose suduosci. geriause iszprovvoja 
vvisokias protvas. Kalba wisokeis liežmveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Ęoseųtljal,
333 Grand St., arti 2*nd Avė.,

NEW YORJA.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Advokatas,

praktikawoj,i wisuose suduose 
iszpildo sawo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame ^visiems lietutvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Gitvedimas 1256 N. Flalstcd St.

Telf. N. 4923

D I D Z I A U S E 

Krautuwe Drapanų
Vyriszkas visas apsirengimas,vertas 

$15, parsiduoda už $8. Vyriszkas vi
sas apsirengimas vertas $20, parsiduo
da už $10. Vyriszkas puikiausias vi
sas apsivilkimas vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $1 8.50 iki $lp. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes it 
vasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakytadttugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

MOE LEVY >
(The Blue Front)

96 ir 98 Baxter St., - - NEVY YORK
2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMANN
JUOZAS VILKAITIS

328 Anderson str., Jersey City
-užlaiko-

Puiku Saluna
Viskas yra ezyst:i,gerymai pir

mos klasosir da pigiau kaip kitur.
Padraug užtaiko Agentūra

Tai yra parduoda Szifkartias ant 
geriausiu lai wu,pigiau kaip ki
ti. Siunczia Pinigus in tvisas 
dalis swieto, o kas turi rusku 
arba kitokiu pinigu, tai gali 
pas jy gautie apsimainytie, mo
ka augszcziausia prekia, kaipkiti 
agentai. Dėlto tvisiems Lietu- 
vviatns, su vviaokeis reikalais, 
rodyjytne nusiduotie pas satvo 
broly Lietuvy, nei ka pas ko 
ky ten žydą. 9—6

Litewski i Polski Bank
40 Canal Str.

IR

142 DivisionSt.
New York

Vyrai’ duodu jums žinia, kad mts parduodam Szifkortes ant. wi- 
su greieziausiu lahvu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos, 
jusu prieteliai gauna i:i 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietutviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykit“, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant tvisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteintveg, Bremen.

įvairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo
da jis Raszta Sztventa, visokias 
Maldų knygas irsziaipjau puikiu 
skaitymu knygeles: pranaszavi- 
mas Mikaldos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalne ir t.t. Taipogi turi ra- 
žaneziu, szkaplieriu, o ir dziego- 
relu auksiniu ir sidabriniu, lenciu- 
geliu, žiedu ir kitokiu daiktu. 
Jo adresas:

Jos Matutis.
287 Vhyte Avė. Brrooklyn N. Y.

(9-6)

j

Lietuwis.zka Aptieka
J. J. ROBIN, l’rop.

543 S. Jefferson st., cor. Llberty st.
Diplemawotas isz Europos.

Nog 25 mietu isi praktikavojas prttajso gieraf 
lekarstvas usz vidutiniu prekių.
Kalba lietuWiszkaj, lenkiszkaj, ru- 

skaj ir wokiszkaj.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty.

TELEPHONE: CANAL 369.

------TURI OFFISA------

Aptiekoje, po nr. 3315 Laurel ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai r/tie.

------G1VIANA-------
615 Noble ui. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnani rejkale. 

Nog 7 iki 9į isz rito ir nog 1 iki 4 tvakare.
D1DZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS

^UeTUWISZKA == AFTJSKAŠ-
-—po—

BALTO ARELO,
615 NOBLE UL. IR 3315 LAUREL UL.

Daktaraj kožmim cziese ira Aptiekoj, ir galema szauktie koki nori 
per telefoną. Telephone: West 654.

Geriause Užeiga
dėl Lietuvviu 

/^Jersey City 
pas JONĄ BANKALSKY 

48-50 Gregory St.,
kitokiu zabowu. Užlaiko puikiausius kury.__ ,
szalta alų. tikra rūginta degtiniu, visokluslikie- 
rius, wyna ir puikiausius cigarus, dumblis kve- 
pentis. (24.5)

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

Z1EGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios, 

CHICAGO, 1LL.
Tajso visokius ziegorelus, zregorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zaiatiinias ir sidabrinimas
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrvnius ziego- 
reJius iszvejcze kajp nauju*. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Turi puiki*sala “Opera Hali” dei mitingu ir Ziogorėki czistvimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegoreį $7.00. Wyska garantawoje ant metu. ,
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A. Olszevskis, Rėdytojas.

Palitikiszkas apswar- 
stymas

Dr-tes „S. Daukanto”.

Chieago, 8 Balandžio, nedelos 
diena, bažnytinėje Saloje, Ima 
adyna po pietų Dr-te „S. Dau
kanto” laike menesiny susirinki
mą, ant kurio apsznekejo dabar
tinius palitikiszkus reikalus, o 
teipgi buvo minėta ape lenku 
„Wiec’a”, kuris daug trukszmo 
padare, terp lenku ir naujalenkiu.

Ant susirinkimo tapo skaityta 
korespondencija p. J. Ejdymto, 
patalpyta lenkiszkame laikraszty- 
je,,Wiara i Ojczyzna” P. Ejdytn- 
tas savo korespondencijoj kela 
in padangias „Liga i Wiec”, ku
rie, pagal nuomonia koresponden
to. yra iszganimu Lietuvos ir 
Lenkijos. Jisai priverstinai nori, 
idant lietuvei ivienytusi su len
kais, gal raszejas dif nežino, jog 
lietuvei su lenkais yra susiįvie- 
nyja.... Tolau asztrei kritikavo- 

’ja pricszus ir visus tuos, kurie 
mažai svarbos lenkiszkai „Ligai” 
priduoda arba nenor imtie daly
bų prie „VViec’o”. Skelbia musu 
geriausius patrijotus už judoszius 
ir maskolu sznipukus. Isz tokios 
korespondencijos, kuri raszyta 
neiszdirbta lenkiszka kalba, rodo 
mum žmogų nesuprantanty pali- 
tikos ir mažai žinanty ape dar- 
bavimtis lietuviu. Mes nekalti
namo jy už klaidynga suprati
mą politikos lenku su Lietuiveis; 
nevienas p. Ejdymtas prisige
riąs lenkiszko raugo,su apkvai- 
szytn galva szaukia lietuvius 
glaustis prie lenku ir malduotie 
arba lauktie isz ju ranku gera- 
dejystes.... Daugelis yra pana- 
sziu Ejdvmtui, nesuprantaneziu 
padėjimo lietuviu, jie nežino ko 
lietuviam reikia ir kokiu kėlu tur 

.eitie. Tie ponai, matydami dva- 
siszka ir tautiszka krutėjimą mu
su, nusigąstą laiko lietuvius pa- 
ojingais dėl lenkiszkos palitikos, 
pravardžiuoja musu patrijotus, 
apskcll)dami juos sznipukais mas 
kolaus, be faktu be da ved imu, 
mislydami kad atsiras toki pai- 
kszai, kurie tikės tam kudikisz- 
kam sanprotavimuį. Bet kur cze 
sveikas protas, kur faktai? Ar 
galimas butu daiktas, idant pa
gal nuomonia keleto naujalen
kiu ir lenkiszku fanatiku, mas- 
kolus duotu pinigus tiems, kurie 
gaivina terp musu tautiszka dva
sia ir sėja neapikanta terp lietu
viu priesz muskulus; platina lie- 
tuviszkas knygas, kuriais mas- 
kolus draudžia, ne gana to, aug- 
szcziau minėti lenku fanatikai 
skelbiu ir lietuviszkussocijalistus 
už maskolu sznipukus, cze reik
tu minėtiems ponams apsistotii 
ir iszfisztie du klausimu: 1) Ar , 
maskolu despotas trokszta savo 
galo? 2) ar nustojo proto?....

Tegul kiekvienas su sveiku 
i protu apsudyja, o tada supras 
savo paklydima. Tada tiktai ga
li būtie terp lietuviu ir lenku 
vienybe, (žinoma palitikiszka,) 
kada prapuls naujalenkiai. Tikri 
lenkai mokyti palitikierei, ma
tydami tautiszka pabudima lie-. 
tuviu ir ju krutėjimą, džiaugia
si ir jauezia ateiteje paszelpa dėl 
lenku. Musu pabudimas ir apsi 
szvietitnas daugiaujatnesz naudos 
dėl Tėvynės nei kaip lenku „Li
ga ir VViec’as”. Naudingiau butu 
kad p. Ejdyintas griebtųsi prie 
darbo ant lietuiviszku dirvų, nes 
lenkai nereikalauja tokiu darbiny- 
ku, jie gana turi mokytu įvyru, 
dirbaneziu dėl Lenkijos.

Lietuvei gali sakyt da tik bun
da isz letargo, užtai cze dėl 
troksztancziu dyrbtie dėl labo 
Tėvynės ir nuivargytos t utos yra 
plati dirva. Silpniausias darbi 
nykus ant lietuiviszkos dirvos 
gal atnesztie didela nauda dėl 
savo Tėvynes.

Užtai mes, Lietuivei, rodije- 
mia jums pamestie lenkybių, 
grysztie in lietuivystia, dyrbtie 
draugia su mumis, o per tai už 
si pelnysite in ivieta szendienyksz- 
tes neapkantos, garbia. Už tiesa 
sakant, jaigu tie ponai troksztu 
dyrbtie dėl labo musu nuivargin- 
tos Tevvynes Lietuvvos, tai nei
tu pas svetimus ten, kur ju su- 
ivis nereikalauja, bet dirbtu drau 
ge su mumis, t įvertu draugystias 
tautiszkas, platytu mokslą pagal 
iszgalies, mažinėtu in lietuivisz- 
kus laikraszczius pabudinanezius 
straipsnius ir neniekytu saivo bro 
lu dirbaneziu dėl labo lietuįvystes.

Mes, Chicagiszkei lietuivei, ro- 
dijame visiem sulenkejusiem lie
tuviams taptie tikrais lietuiveis, 
ypacz apsziviestunąm, kurie ga
lėtu dyrbant po draugei su mu 
mis atnesztie didela nauda dėl 
nuivargytos Tėvynės. Gana jum 
brolei klaidžiotie nežinioj, laikas 
pagryžtie prie savųjų, paduryki- 
tia tivyrta ryszy, apszivieskitia 
saivuosiuos, o paskui skelbkitia 
ape „Liga” ir darykitia ,, VVieca”, 
tada mes nieko nesakysime.

Tolau ant susirinkimo buivo 
skaitytas nutarimas draugystes 
,, VVoloncziaucko”, Shenandoah, 
l’a. kurie isztare padekaivonia už 
korespondencija p. Woskos, pa 
talpyta bulgariszkame laikrasz- 
tyje „Sivoboda”. Musu Dr-te „S. 
Daukanto” pritarė nusprendimus 
Dr tęs „VVoloncziaucko”,o protes 
tavoja priesz klaidinga ir bege- 
diszka skelbimą lenku po sve- 
timtautiszkus laikraszczius.

Draugyste Sim. Daukanto, 
Chieago III.

sziuos
„Lie-

priesz

PAJESZKOJIMAI.
Asz, Kazimieras Radaiviczia, 

pajieszkau savo draugu: Mikolo 
Sadausko, paeinauczio isz Kauno 
red. Roseiniu pav.Yraures parap. 
Gauraicziu kaimo, ir VVincento 
Waitkewicziaus isz Wainutos par. 
tos paczios redybos ir pavieto. 
.Jaigu kas žinotu ape juos, pra- 
szau 
kio:

duotie žinia ant adreso to-

676
K. Radaiviczia,

6th avė,, Milvaukee Wis

Asz,

str.

Asz Mateuszas Ringis pajiesz
kau savo pusbroli) Baltramiejaus 
Straszynsko, paeinanezio isz Su- 
volku red. Marijampolės paiv. 
Klebiszkiu galino, kaimo Zarstos; 
kas ape jy žynotu, praszau duo
tie žinia, arba jis pats tegul at
siszaukia ant adreso Jokio: 

Mat. Ringis, 1626 llth 
Sheboygan, Wis.

Antanas Golnmbiauckas,
pajieszkau savo szvogerio Tamo- 
sziaus Waluno, paeinauczio isz 
kaimo Cibileku, Ūdrijos par. Kal
varijos pav.-Suvolku red. Pirma 
buvo Anglijoje, o pernai meta 
buvo Pittsburgh’e isz ten isziva- 
ževo in Cincinnati,O. ant geležiu- 
kelo byrbtie ir no to laiko nieks 
ape jy nežino. Jaigu kas ape jy 
žino, teiksis isz savo malones 
ape tai danesztie, arba jis pats te
gul atsiszaukia ant adreso tokio:

Antanas Golunibiauckas
177 N. Main str. I’ittston, Pa.

i Ape Lietu wiszkas Ko
lonijas.

IVaterbury, Conn.
5 Kovo, 1894 

Guodotinas Rėdytojau!
Meldžiame patai py tie 

kelis žodžius in laikraszty 
tuva.”

Daneszame, kad mes
Werbu Nedela baivome nuvykia 
in Arkansa apžiuretie Lietuivi- 
szku Kolonijų. Didelei esame Ta- 
nustai dėkingi už Jusu puiku už
manymu, o podraugei siuneziame 
szirdingiausia aeziu ir tiems bro- 
lams lietuviams, kurie iszjieszko- 
jo ta puikia vieta ir kurie jau te
nai apsigyveno; labjausei deka- 
ivojern p. Juozupui Butkui, ku
ris malome, jogei procevoja dėl 
naudos višu savo brolu. Butkus 
jau kelis syk paaiszkino per lai
kraszty „Lietuva” kad geriau y- 
ra žmogui dyrbtie dėl savias ant 
savo locno sklypelo lauko, nei ka 
zybotie už vartų fabriko, belau- 
kent ar kas nepaszauks jy i n dar
bą. Isz pradžių pamislyjome, kad 
galbūt jis yra agentu, kad teip 
giria, bet kada ativaževome, tai 
pamatėme viską savo locnomis 
akimis, jogei tas žmogelis triuši 
ape savo ūkia kaip ingaledamas, 
jau turi pasistiitias savo locna 
stuba, turi gyvulus, aria sau lau
ka ir skubina setie, idant vasaros 
sulaukus, vaisus isz to rinktie. 
Aprodė mumis visus laukus ir ap 
sake visa praeinu no pat at- 
ivažeivimo iki szios dienos. Ap- 
rodias viską, pasakė; nereikalau
ju jums brolai gyrtie, patys turi 
tia akis ir razuma matotia visa 
szios vietos padėjimą, jaigu jums 
patinka, tai pirkitia ir dirbsime 
visi iszvieno, o ne, tai ne pirki - 
tia, yra pagal jusu vala ir norą; 
asz isz to nieko neturiu, tik tiek, 
kad ko bus musu brolu daugiau, 
tai bus ramiau mums gyveritie.

Persiludyja ape viską ir maty
dami vertia tos vietos, pirkomes 
sau po farma ir da sugryžome at
gal in Waterbury ant nekokio 
laiko. Bet labai suklydome ka isz 
karto nepasilikome tenai gyiven- 
tie; cze sugryžia nieko gero ne
randam kaip tukstanezius žmonių 
ivaikszcziojanczius fabrikas no 
fabriko ir vaitajanezius dėl sto
kos darbo. Daugybe atsirando 
tokiu neiszmanelu musu brolu, 
kurie duoda ten kokiam skriaudi
kui po $5, idant tas jam darba 
iszjieszkotu, žinoma toksai jy in- 
suka kur ant kokiu penkių dienu, 
o paskui ir įvel tampu atstatytu 
dėl bile priežasties. Mums ro
džius, kad dėl mus brolu, kurie 
turėdami sziek tiek pinigu,baigia 
juos naikytie be jieszkodami dar
bo, naudingiau butu pirktis sau 
sklypely lauko ir dyrbtie paežiam 
dėl saivias, nei ka daivinetie ko
kiems skerdžiams po $5 už tai,kad 
ant poros dienu darba iszjieszko- 
jo. Dirbdarmi dėl savias ir mes 
galėtume teip dasidyrbtie kaipo 
kiti Amerikos farmerei, kurie 
szendien viso yra pilni, turi sa
vo locnas vietas ir niekas jiems 
ant sprando nejodo, teip kaip 
mumis fabrikuose. Matome ir 
Arkanso farmerius, kurie jau te
nai po kalėta metu gyvena, jau 
jie szendien ne pažysta kas tai 
yra beda arba bedarbe; viso pilni 
ir veda sau laiminga gyvenimą.

Baigdami savo rasztely iszta- 
riame szirdingiausia aeziu „Lie
tuvos” Rėdytojui už ta puiku už
manymą ir podraugei musu bro- 
lams, naujiems ukinykams Arkan
so p.p. J. Butkui, VVasilauckui, 
Kangiseriams ir kitiems už gražu 
priėmimą laike musu atsilanky
mo. .Jaigu Dievas duos sveikata, 
tai in trumpa laika iszivažiuosime 
visai in Arkansa ir pradesime 
dyrbtie savo ūkia.

Welydami visiems musu bro- 
lams stotis ukinykais savo locnos 
ukes, pasiliekame su guodone: ‘ 
S1LIVSTRAS PrICEVICZIUS ii

Simonas Liszauck
23 W. l’orter Str. Waterburjf .

Conn.
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VVATERBURY. CONN.
3 Balandžio, 1894.

Linksma žmogui darosi aut 
szirdies, kad jau ir mias sulaukė
me savo locnos bažnyczios ir lie 
tuvio kunigo. Pirma diena Ba
landžio laike musu locnoj bažny- 
czioje pirmutinius tniszias sz. g. 
kn. J. Zebris, kuris jau yra už- 
tivyrtytas per vyskupą ant kle
bono lietuviszkos parapijos Wa- 
terbury, Conn. Ta nedela susirinko 
in bažnyczia daugybe svieto, ne 
tik lietuviu, bet airisziu ir fran- 
euzu, ka jokiu budu nesutilpo vi
si in bažnyczia. G. kunigas laike 
dvejas miszias sz., antrose mi- 
sziose yasake puiku lietuiviszka 
pamokslu, kuriame laimino visus 
parapijonus, jogei nesigailėjo sa
vo procios ir kaszto ant iszstaty- 
mo Namp Dievo; iszgyre gerus 
darbus lietuviu ir iszreiszke 
džiaugsmu szirdies, savo kad no
rint tas mažas pulkelis Lietuviu, 
vienok geriausei atsižymėjo dar
buose katalikystes. Ant kožno 
veido buvo galima pamatytie a- 
szaras džiaugsmo ir linksmybes, 
jogei jau nor syky sulaukė pasi- 
geretie'isz savo triušio.

Wienas geras lietuvis p. M. 
Peža padyrbo puiku altorių in 
musu bažnyczia už dyka ir neeme 
nei viena centą už savo procia. 
Wisa parapija iszreiszkia per lai
kraszty „Lietuva” ponui Pežai 
szirdingiausia aeziu už Jo tokia 
puikia dovana. Tegul būna gar
be musu Lietuviui! Jaigu Die
vas padės, tai dabar turėdami 
gera kunigą, sutversime puikia 
parapija, o teipgi neviena pakly
dus1, musu dvasiszkas vadavas, 
atves ant tiesaus kelo ir su laiku 
viskas stosis kogeriausei.

Wienok nemislykitia brolai, 
kad jau cze yra visi dievobaimin
gi žmones; randasi ir cze gana 
isztvirkelu: Sztai dviems nede- 
loms priesz \Velykas suszaukeme 
parapijos mitinga dėl pasikalbė
jimo idant parkviestie kunigą 
ant iszklausymo velykines spa- 
viedies. Ugi isz tarpo visu atsi
rado keletas tokiu isztvirkelu, 
arba staezei pasakius szluptarniu,' 
kurie susitaria nurasze varde vi
sos parapijos pas d-ra Szlupa, buk 
tai parapija jy kivieczia in vieta 
kunigo; vietoje klausymo spa- 
viedies, tai Szlupas iszgarsys sa
vo pamokslus, ka nereiks kuni 
go nei jokios spaviednies. Bet 
ant nelaimes j u, dasižinojo kiti 
parapijonai ape tokiu szluptarniu 
geszeftus ir tuojaus paivyimu 
nurasze tam paežiam Szlupui: 
„Nevažiuok in Waterbury, ne
klausyk tu kėlu įvejeivaikiu, ba 
isz cze busi iszszvilptu.”! Taigi 
d-ras Szlupas gaivias tokia žinia, 
žinoma, žmogus ir nevaževo. O 
szitie AVaterburio vėjavaikei, 
tai mažai ka neužsilakste, ape 
per 3 vakarus bėgiojo ant dypo, 
o nesulaukdami nežinojo kas pa
sidarė.

Dėlto mes brolai nepaisykime 
vėjavaikiu, kurie vėjus gaudo, 
dyrbkime iszvieno dėl naudos 
savo ir savos parapijos, podraug 
melskime Dievo, idant tiems mu
su duobekasiams duotu Dvasia 
Sz. o mažu pames vėjus ivaikia 
ir sugryž ant kelo iszganymo, ko 

isz szirdies velyjame.
Parapijonai.

^Vietines žinios.
— Sziame numeryje, dėl sto

kos vietos Robinsono istorijos ne 
talpiname; bus talpinama kituose.

— Pereita utarnyka hotelyje 
„Pacific” republikonai kele dide- 
ly balu, isz džiaugsmo, jogei vir
ažu ima ant demokratu.

— Kas nori parsitrauktie kny
gų isz mus knyginyczios, tai už 
paczta nieko nerukuojame, pri- 
siuneziame kožnam savo kasztu.

— Fr. Serafinąviezius, lietu- 
įvys, sziose dienose atidarė saluna 
ant kertes Laurel ir 32ros ul.VVe- 
lyjame kogeriausios kloties.

— Diena 24 Balandžio bus eks
kursija in Lietuiviszkas Kolonijas 
Arkanse, kurie noritia pamatytie 
ta vieta, taisykitės ant tos die
nos.

— Kada turesiinia atsakanty. 
skaitlu skaitytoju, „Lietuva” pa- 
didysime. Bet szendien aa nega
lima, per mažai skaitytoju ir blo
gas laikas, kasztai neužsimoketu.

— Ant susirinkimo Dr-tes S. 
Daukanto, 8 Balandžio, tapo kny- 
giumi iszrinktas p. Dichaviczius. 
Menesyje Kovo tapo suskaityta 
knygų knygyno „S. Daukanto” 
56 egzemplorei.

— Pereita panedely sudege fa
brikas iszdirbimo vežimu ant 
kertes 40 ui. ir Stevart avė. Ble- 
de isznesza ant $20,000, o szim- 
tai darbinyku liko be darbo.

— Pavietavas agenta (County 
agent) pirko už savo locnus pi
nigus 5000 svaru žydiszku „ma- 
cu”isz iszdalino jais tarp žydiszku 
ubagu ant ju VVelyku. Žydu We- 
lykos pripuola 21 szio menesio 
ir trauksis iki 28 d. szio menesio.

— Chicagoje ketina būtie visi 
geležinkelei iszkelti in viražu. 
Butu labai gerai jaigu tas inivyk- 
tu, butu czystesnis miestas, neuž- 
muszinetu lokomotiivos žmonių 
ant ulycziu ir prie ju iszkelimo 
žmones turėtu darba ant nekokio 
laiko.

— Nedeloi 15 Balandžio pu 
siau pirma adyna popietu, baž
nytinėje saleje Dr-te” Sz. Jono 
Kr.” laikys savo mitinga, ant ku
rio szirdyngai uszpraszo visus są
narius tos draugystes, idant teik
tųsi pributie. Jau yra gata vi dra- 
bužei marszialkos ir ženklai drau
gystes, visi galesitia gautie 
ženklus.

O
— Žydai ant S. Ganai str. ku

rie Lietuviams siunezia pinigus in 
kraju, daro gera bizny. Priima 
pinigus pusią cento pigiau, kaip 
kiti, ir tada tuos pinigus iszžiczio- 
ja kitiems biedniems žydams ant 
procento, kurie paeinia ant nedė
tos arba menesio taiko, užmoka 
jam procento $6 no szimto. Tokiu 
budu tie,žydai gali siustie ir 2 cen
tais pigiau, ba no kožno szimto 
dol. atsiima $6 procento, o lietu- 
wei tada bėgioja rodos klausinė
dami,kad per 6 menesius da atsa
kymo nėra.

— Czetivergo nakty, 5 Balan
džio, važiuojentis karas ant N. 
Halsted st. kada važiavo skersai 
Division st. iszszoko isz retu. Ta
da iszszokias konduktorius su 
Draiįveriu norėjo jy atstumtie at
gal in vežias, o cze inpuole in 
vidų karo 8 lauferei,apipuole pa- 
sažierius, eme daužytie juos in 
veidus, kad no gaivu pasažieriu 
net langai iszbyrejo ir roke: „pa
kelkit rankas ir atiduotit pini
gus!” Riksmą iszgirdo palicmo- 
nai ir bego ant pagelbos, bet lau
ferei turėjo aplinkui apstaiia sa
vo varta, kuri pilnevojo, o pa- 
maeziusi paliemonus atbeganezius 
eme szvilptie. Kurie isz lauferiu 
iszgirdo szvilpima, tai pabėgo, o 
kiti keturi lauferei keldami toky 
alasa nieko negirdejo.tik pasijuto, 
kad palicmatiai isz abieju galu 
stojo priesz juos su rewolveręis. 
VVisus keturis aresztaivojo, paszau 
ke patrobį ir nuveže ant „Lara- 
bee Station.” Tenai vagei pada- 
we savo vardus, bet kada pas 
viena atrado korta keszianiuje, 
pasirodė kad jo yra su vis kito- 
kis vardas ir jogei jis yra isztru- 
kias isz kalinio St. Louis, Mo. ku
riame sėdėjo už žmogžudystias.

K. Pocius Sekr.

jiems
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Praneszimas.

Pereita nedelia 8 Balandžio 
Liet. Ind. Klubas” laike savo 
metiny susirinkimą, ant kurio 
tapo iszrinkta nauje administra- 
cije. Prezidentu N. Urbonas; 
ivice - pr. ,1. Norvaiszas; sekr. 
prot. b. Dargeiviczia; sekr. fin. 
K. Pocius. Paskui prisirasze 
keletas nauju sąnariu ir visi 
stengiasi ant toliau įvestie ir 
platytie Klubą. Antgalo ivisi 
vienu balsu iszreiszke szirdin- 
giausia aeziu Juozupui Szimke- 
vieziui, kaipo uždetojui szio Klu- 

jogei l,er laika savo prezi- 
en’tystos įvede paredka kogra- 

Jiausei ir dyrbo dėl gero musu.
S. Dahgeviczia, sekr.

r

— Firma „Ludeke & Pover”ir 
firma „Schultz & Rudolf,” 23 
24 Johnson st. Nev York, priža
da duotie $500 nagrados tam, kas 
pagaus ju pakelevinga agenta 
Simona M. Jacobs. Jisai yra 30 
metu senumo, 5 pėdu ir 7 eolu 
augszczio, tamsiu plauku ir akiu, 
teipogi juodo usu ir sveria 160 
svaru.Pavogė jisai no augszcziau 
minėtu firmų kleinotus vertus 
$18,000 ir prapuolė.

— Isz visušalunu Chicagosuž- 
laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovas 
Rokosza, lietuivys, po nr. 109 W. 
Randolph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl svecziu; prijima 
ant „boardo”, valgis geras lo
vos czystos, o mokestys labai že
mos. Rodyjeme visiems, kurie 
ativažiuojatia in Chieago, nusiduo- 
tie pas jy ant nakvynes, o busi- 
tia kogražiausei prijimti.

— Chicagos kontraktierei
lydos (ceslos) ir muraunykai da
ro rodą, idant susitartie visiems 
terp savęs ir iszvytie visus dar- 
binykus no darbo, prigulinezius 
in Unija, o priimtie visus neuni- 
stus, kurie, žinoma, dirbtu už nie 
kus. Darbinykai riszkites in Uni-j 
jas, idant galetutia atsispyrtie 
priesz skriaudikus, ba davėjai 
darbo mažys ir inažys jutus mo
kestis, ka antgalo visi turesitia 
dyrbtie tik už pilvą. Laikykitės 
vienybes,Unijos, o priversitia da
vėjus darbo moketie jumis prigu- 
linczia alga.

dai-

Lietuwiszkas Teatras.
Chicagas sulauks antra lietu

viszka teatra „Genaivaitia”, ku
ris taps atgrajytas 22tra d. Ba
landžio, Nedelos diena 7| adyna 
vakare, Svetainėje Pulaskip, ant 
S. Ashlaud avė. terp 17tos ir 18 
los gatvių. Nauda nog teatro 
bus paskirta dėl lietuiviszkos 
bažnyczios ir nelaimingu Kraže- 
cziu, užtai, brolei Lietuvei, ne- 
užtnirszkitia 22 diena Bal. (Ap
rik) ateitie ant Teatro koskait- 
lingiausei, idant nesztie auka (a- 
piera) dėl bažnyczios ir tu nelai
mingu musu brolu vaitojaneziu 
kalinyje maskoliszkam.

Ant teatro nepasigailekitia pra- 
Ieistie keletą centu, nes cze vien
kart darydami auka, gauname 
moraliszka pamokinima ir gražu 
pasilinksminimą Nors žinote vi
si szventa gyvenimą Genavai- 
tes, bet kada pamatysite ant sce
nos gyva paveiksią jos stebuk
lingo gyvenimo ant pusezios, ne
vienam szirdy sugraudys ir gai
lingas aszaras iszspaus. O Golaus, 
to bedievio atsivertimas nevie
nam užkietėjusiam griesznykui ak- 
meninia szirdy sugraudys, ir ant 
tikro kelo atves, vienu žodžiu 
žaisle „Genavaite” yra labai nau
dinga dėl mus Lietuviu.

Tikietus galima gautie pas se- 
kanezius ukesus: pas W. Waba- 
linska, 817 Dikson str. • J. Gri
nių, 691 W. 18 str.; M. Ado
maity, 626 W. 17 str.; Redysteje 
„Lietuvos” ir pas L. Ažuka, 
3301 Auburn avė.

Kas nori visa teatra gerai pa
matytie ir aiszkei girdetie, tam 
rodijamia už laiko nusipirktie ti- 
kieta, idant galėtu patilptie pri- 
szakyj, nes jums žinoma, kas į ir- 
mesnis tas geresnis....

Komitetas Teatro.

Reikalingas VYargamistra.
AVaterburio lietuviszka para

pija reikalauja gero vargami- 
stros; jaigu kur toksai randasi, 
tegul atsiszaukia in preziden'a ’ 
parapijos:

K. Urbas,
27 W. Porter Str. AVaterbury, 

Cpnn.
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