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Isz Užmarės.
—o---

Ko tolau to arsziau.
Dabar pas mus ir prastiems žmo

nėms newalia pirkti žemes. Pas
kutiniame laiketie isz prastu žmo
nių, kurie norėjo gauti daleidimj 
ant žemes pirkimo, gavo no ma- 
skolu propoziciją, kad jeigu pri
ims prawoslawija,tai jiems bus da- 
leista žemes pirkti. Atsitiko t.ii 
Panevėžio paviete. Isz to paties 
pavieto ir isz tos priežasties at- 
važevo szioms dienoms viens 
tvyrtas ukinykas Mateuszas Gie- 
drikis in Arkansa apžiurietie lau
ku, jaigu jam patiks tai czionai 
apsipirks.

Isz P rusu.
Jau Prusai pradėjo leistie ke

leivius isz Lietuvvos in Amerika 
be gubernes paszportu, ka kita 
karta be to suvis neleisdavo. 
Tik da vėla turi viena prieka
ba: reikalauja idant kolei vys 
t iretu su savitais kėlės deszim
tis rubiu ir kurie neturi szif- 
karcziu , tai kad jais pirktusi pir
mutiniame mieste. Kas su szifkor- 
tia, tai daugiau nieko, tik turi 
da su savitnis pinigu turetie, kaip 
sakiau, nors kėlės deszimtis rub
iu.

Prusu giventojai ginas, kad 
pavasaris yra gana gražus, tik 
skundžiasi kad lietaus per mažai 
esą.

Maskoliszka priespauda 
ant Lietuwos.

Isz (Vilniaus duodasi girdetie 
toke žine:

Naujas iszsakymas no valdžios 
maskoliszkos in katalikiszkus 
kunigus ant Lietuwos, redybose: 
(Vilniaus, Kauno it Grodno, pri- 
verjczia juos, idant laidodami nu
mirusias negiedotu lydėdami juos 
in kapus; giedot wale tiktai ba- 
žnyczioje ir ant szventoriaus, isz- 
ėja už pargono turi tyka lydetie.

Teipogi lydint kuna numirusio, 
nevale eitie daugiau kunigu kaip 
tiktai wieuas; nevale nesztie jo
kiu lampu, liktarniu, welawu (ka
ruliu) ir t. t.

Ant medalikelu, kryželu ir 
abrozelu, kuriuos pardavinėdavo 
prie Asztraus Bromo (Vilniuje 
ir prie kitu bažnycziu, užgynė dė
tie lenkiszkus paraszus; isz abro- 
zdelu ir medalikelu, kurie turėjo 
tokius paraszus jau no seniau, 
iszbrauke ir iszskuto, ir užginta 
po didela kora, idant lenkiszku 
paraszu daugiau nepamatytu.

Kasdiena šviežia naujena.

Baisybės drebėjimo že
mes Gracijoje.

Pereitame numeryje buvome 
daneszia skaitytojams ape baisu 
drebejima žemes Grecijoje, da tada 
neviskas buvo girdata ape ble- 
dias kokioms tenykszczius žmonis 
aplanke tasai drebėjimas. Cze pa
duodame paskiausias žinias ape 
tai:

Drebėjimas žemes Grecijoje bu- 
wo ne syky, ne viena diena, bet 
laike visos nedelos suskaityta 
365 drebėjimai Žeme siubawo in 
deszinia ir in kairiaja pusią, lyg 
pargriut norėdama kažin kur. 
Daiktais urvai atsivėrė ant keliu 
szinitu pėdu gylo. Kuriuose žeme 
nuskendo su visais žmonėmis, 
gyvulais ir triobesiais. Da ir po 
szei dienai kaskarts lyg vandens 
vilnys griūva in tuos urvus uo
los no aukšliu kalnu podraug su 
namais, triuszkydamos viską in 
/.rupinius i(r laidodanios gilume 
žemes. Po Kerne davėsi girdetie 
baisus trenksmai, lyg perkūnu

griovimai. (Visas pamarys kaip 
no Larymno iki Themelyte yra 
sugriautas, daiktais stovi ant 6 
pėdu žemiau. Sierkos szaltinei 
Aidepso pradėjo iszlietie verdan 
ty vandeny. Isz urvu iszgesusio 
'vulkano iszsiliejo daugybe czysto 
vandens, Paskutinei drebėjimai 
grėbė gyvais szimtus žmonių. Mi
nistras 'viduriniu tiesu Boufhides 
apturėjo žinia, kad apskrityje Lo- 
kris žuwo 300 žmonių. Ikszioi 
iszenie isz po griuvėsiu jau 230 
kunu. Daugiau kaip 300 žmonių 
randasi sužeistu.

Akmeninis klosztorius Sz. Ka
tarinos arti Atalanta tapo su
griautu ir keturi zokonykai griu
vėsiuose pražuvo. Linine drebė
jimas žemes sunaikino visus na
mus. Xerarehion 18 triobu sugriu
vo. Drichmanio 3 bažnyczios ir 
daugybė namu guli griuvėsiuose.

Paskiausios žinios paduoda, 
kad dvideszimts su virszum mie 
stu, miestelu ir kaimu guli griu
vėsiuose. Bledes aprokuoja ant 
40 milijonu drachmų. 500 žmonių 
su virszum gyvais pražuvo. Tuk- 
staneziai tapo sužeistais, dvide
szimts tukstaneziu žmonijos pasi
liko tie stogo.

Karatus paskyrė 20.0000 dra
chmų ant paszelpos nelaimingųjų. 
(Virszinyku komiteto paszelpos 
yra arci'vyskupas isz Atenos.

Szis Tas.
* (Varszavoje kolera kasdien 

labjau platinasi.
* Angliszkos laikrasztis “El- 

mire Telegram,” Baffalo, raazo, 
kad viena uaszle szesziudeszimtu 
metu senute insimylejus jauname 
nigerije (murinę), pagimdė aunu 
nigeruka.

* Mahanoy City, Pa., 15 Bal. 
perkūnas užmusze lietuvy Ala- 
burda.

* In Thomas. (V. Va., tegul 
niekas nevažiuoja daibo jieszko- 
tie, nes tenai visi mainierei strai- 
kuoja.

* Prūsine “Tetute” sako: “kad 
lenkai nebutu pažinia kataliky
stes, tai jie szetidien butu buwia 
galinga valstija, o lietu viszkiejie 
Juozai butu tureja laiko prasimo- 
kytie suprastie, kad 2 ir 3 tai 5, 
o ne keturi.”—Tai tu vyreli koke 
toji tetule yra iszmintinga, jau 
net iki penkių moka suskaitytie 
ant pomietes. Diewas-gi Mielau- 
sias žino kas cze butu buvia, jai
gu nebutu užgimusi toji iszmin
tinga “Tetute”, jau gal nežine ka 
tie žmones butu tureja ddrytie ir 
kur bepasidetie, jaugu „Tetute” 
nebutu ju apšvietusi; jau galbūt 
butu nebuvia svieto ant swieto, 
arba gal da žemiau butu turejas 
tas svietas pasitursytie, n8gu 
“Tetute” savo skaitytojams.

* Scranton, Pa., 28 Bal., sude
gė trys vaikai. Rytmeczio, 7 a- 
dynu vyrui iszejus in darba, jo 
pati iszejo in daržu kokiu ten žolu 
sodytie ir paliko savo trys vai
kus bemieganezius lovoje. Už ne
kokio laiko pamate, kad jos 
visa namas jau liepsnose apimtas 
Persigandus, puolėsi greitai prie 
savo nelaimingo kūdikiu, bet jau 
buvo pervelu; kūdikiai gulėjo 
ant antro namu gyvenimo ir per 
liepsna jokiu budu negalėjo prie 
ju prieitie.

* Kaip girdėtis, geležkelisno Ma
žeikiu iki Telsziu jau yra patvirtin
tas. Dabar isz priežasties muito 
no javu nukėlimo, ketina pratinsti 
geležkeli iki Prusu rubežiaus—iki 
Kretingai.

Isz Amerikos.
Gražus prasivvaikszczioji- 

mas.
Nekokia Bhen kelauja isz Ar- 

gentinijos in Chicaga jau penktas 
menesis pesezias. 29 Balandžio 
pribuvo i n Panama. Perejo tarp- 
mary Darrien ir yra sau visiszkai 
sveikas. Jisai savo kolonoje daro 
moksliszka studija, renka svar
bia medega ir galbūt dastatys a- 
kyvu žinių dėl topografijos isz 
plataus svieto.

Nauja Draugyste.
Flizabeth Port, N. Y. užsidėjo 

nauja lietuviszka draugyste po 
vardu Sz. Jurgio Kareivio. (Vir 
szinykais tapo aprinkti szieukesai: 
Jonas VVajcziulis prezidentu; wi<:e 
prezid. Aug. Szpokauskus; sekr. 
Antanas Plukas ir Ignotas Miksis.

Naujai užsidėjusiai draugystei 
velyjamia kogeriausios kloties.

Isz Scranton, Pa.
Kaip jau buvo minėta NN. 8 

ir 12 “Lietuvos” ape užmuszima 
Juozapo Tamulino per kitus du 
lietuvius: Juozapa Jurksza ir 
Andriu Laukaity, tai szioms die
noms tiedu žmogžudžiai buvo 
sūdytais. Juozupas Jurksza tapo 
apsūdytu ant 6 metu in kaliny 
Philadelphijos, prie sunkiu darbu, 
o Andrius Laukaitis tapo iszlei- 
stu, sūdąs atrado jy nekaltu. Tei- 
sybia sakant jisai ir buvo nekaltu 
toje žmogžudystėje.

Negražu negražu ir labai ne
gražu,kad musu lietuviai per pijo- 
kystia užmusza wienas kita ir ant 
galo patys turi kalinyje kirmytie. 
Toki žmones geda daro visiems. 
Gerinus butu tame laike velyj laik
raszty paskaitytie, neika ant pi- 
jokystes pinigus naikytie, o ant 
gala vienas kita užsmaugia kali- 
nije kirmytie. Laikrasztis kasz- 
tuoja ant visu metu tik du dolie- 
rei, o prie pijokystes vienu va
karu praliaidžiatia keletą doleriu, 
o paskui sau galvas daužotia ir 
svietą juokinatia.

—o—
Pora žodžiu ape lietu

vius Baltimores.
Lietuviai Baltimores gana grą

žei ir padoriai sau elgiasi. Turi 
savo locna bažnyczia, turi keletą 
stipriu draugysc2iu, isz kuriu yra 
svarbiausios Draug. Sz. Kazimie
ro ir Lietuviszkas Indep. Klubas. 
Lietuviszkasis Klubas jau turi 
geroka būrely sąnariu, o teipgi 
Užlaiko ant savo kaszto sala ir 
saluna, turi jau keletą lotu pir
kias už savo locnus pinigus ir rū
pesningai darbuojasi dėl naudos 
savo brolu. Draug. Sz. Kazimie
ro ir kitos bažnytines Draugystes 
darbuojasi korupesningiausei ti- 
kejimiszkuose dalykuose ir dėl 
broliszkos paszelpos. O viskas ta
me dalyke geriausiai eina, jogei 
szendien turi labai gera kleboną 
savo porapijoje kn. J. Lietuvni- 
ka, per kurio rūpesninga darb- 
sztuma reikalai parapijos vedasi 
kogeriausei. Nelieto, randasi ir 
Baltimoreje keletas tokiu, kurie 
prisigeria szlupines dvasios 
kursto žmonis prieszai bažnyczia, 
prieszai tikėjimą, bet parapijonai 
sudrudyti žodžeis Dievo per lu
pas dievobaimingo kunigo, nepai
so ant ju zaunų, neužsideda su to- 
keis iszvedžiotojais, bet tik žiuri 
savo darbo ir už tai viskas koge- 
riausei jiems klojasi.

Baltimores Lietuviai tai yra 
isz duszios tikrais lietuviais. O tai 
kada at'važewo pas juos musu ko
lektorius P. Abraitis, tai jie priė
mė jy koszirdingiausei, beviaik 
visi užsimokėjo už laikraszty 
“Lietuva” ir daugybe nauju užsi- 
raszt’ musu laikraszty, isz ko pa
sirodo jogei tie žmones yra tikrais 
lietuviais ir gero velyjaneziais 
sawo brolams.

Kedyste “Lietuva” siunezia 
szirdingiausia aeziu Brolams bal- 
timorieeziams už ju gera velyji- 
ma, tegul Jum.-, Dievas laimina 
visuose darbuose Jusu.

Armija Coxey‘jo jau 
Wasliingtone.

Nedėlioję, 29 Balandžio James 
S. Coxey, jenarolas naujosiom ar
mijos, ant gyrgždanezio vežimelo 
atkarkino in (Vašhingtona ir ap 
sistojo Brightvood Driving Park, 
pakeldama skrybela pasikloniojo 
susirinkusiems žiųonems, kurie 
isz akyvumo lauke, idant puma- 
tytie kas tas Coxey, ir apreiszke 
jogei atliko didžiausia kelonia de- 
viniolikto szimtmeezio. Paskui jy 
atkelavo 350 žmonių apsirėdžiu
siu nudriskusiais drabužiais ir su 
gyrgždanezia kapelija, isztempe 
savo audeklinius būdas viduryje 
milžto sodo ir upsisedo jose, lyg 
maskolei savo „palatkose”. Tuks- 
taneziai žmonių bego isz visu 
sznlu miesto idant juos pamaty- 
tie. Isz tiesu buvo tai akyvas pa
veikslas, daugiausiai kimszosi re
porteriai visokiu gazietu in vy
riausiąja “palatka” vadinama 
“Headąuoter,” kurioje Coxey ir 
jo aficieriai po sunkiai kelonei, 
dėl pasidrutinimo gere kava, 
jo armijai teipgi buvo dalinama 
tuom syk biedni pietus. Tada re
porterei su janerolu Coxey pradė
jo szokia kalba:

— Ka tamista darysi, jaigu 
palicija tarnistai užgins darytie 
susirinkimus dirvoje Kapitulų? 
užklausė reporterei.

— Niekas man to neužgins! 
Konstitucija Su v. (Valstijų pa- 
velyja darytie tykius susirinki
mus ir paduotie kongresui savo 
praszymus.

— Bet kongresas priėmė įsta
tymus palicijos, kurie užgina 
darytie susirinkimus ant dirvų 
Kopitulo.

— Konstitucija yra pirmesne 
už palicijiszkus įstatymus ir ant 
jos atsirememia; ji yra musu plat
forma.

—Kaip tamistos tos tiesos (pro- 
wos) dajieszkosi?

A- Nors ir per visus sudus. Jai
gu reikes,tai pasiduosimia in aug- 
szcziausi tribunolą. Jai reikės, 
tai ir per visa wasara cze persė
dėsime. O jaigu ir sūdai neatiduos 
mums teisybes, tai pakils ,,re- 
volucija”. Nesivarau ant „revo 
lucijos” ir netroksztu jos, bet pa
kils ji pati isz savjas, o bus di 
džiausią istorijoje szio krajaus!

Utarnvke, tai yra 1 Gegužio, 
Coxey su savo kariumenia, kaip 
tik pradėjo dienytis, suvalgė 
pusryczius, suvyniojo savo „la
gerius” ir stojo visi poroms in 
marsza. Ape adyna 10 jau buvo 
gatavi ir trauke visi poroms 
ylgu szniuru per miešti, o ko 
žilas turėjo rankoje aut lazdeles 
balta welewukia (karunela) su 
paraszu:” Pakajus ant žemes žmo
nėms geros valos, o smertis 

| skriaudikams!” Pirtniu pirmiau-

sei jojo raiti dewyni paliemo- 
nai. Paskui juos jojo farme- 
riszkose drapanose feldfebe
lis Brovne. Paskui jy jojo cirka- 
vai aprėdyta, jauna, graži 17 me
tu mergina Mamie Coxey, rolė
je „dievaites valnasties”; ture 
jo palaidus geltonus plaukus, 
balta suknia ir mėlyna kepurai- 
tia. Paskui trauke visoki virszi- 
nykai armijos, o paskui juos wa- 
ževo karieta pora sartu arklu, pats; 
jenerolas Coxey su gražia savo; 
paeziutia, kuri ant ranku turėjo j 
mažyty dvejų metu sunu. Pa
skui ėjo redinei „riadovyje” ka
reiviai, o paskiausei philadelphisz- 
ka „komuna”. Teipogi isz Phila
delphijos pribuvo viena „dievai
te valnasties”; jojo raita, vei
dą turėjo raudona, drabužius tu
rėjo audimo iszilgoms juostome 
ir žvaigždėms, o ant galvos ant 
juosvu plauku mėlyna
turbanu su aukso žvagždia. Drau 
gu josios buvo Christopher Co- 
lumbus Jonės su balta ylga bar
zda, nusznauksztu žiponu ir su 
minkszta skrybela.

Kada dasitrauke iki Kapitalui, 
palicmonai jodami pirma trauke 
tolyn, bet Coxey liepe savo karie
tai apsistotie prieszai Kapituly. 
Coxcy iszsedo isz karietos ir atsi- 
bueziavias su savo'moteria, per- 
szoko per pargona ir jau ženge 
trepais in vidų Kapitulo prie pre
zidento Suvienytu tVal. Bet pa
licmonai priszokia pagavo jy ir 
nors nenorėjo duotis, vienok isz- 
vede irinsodino jy atgal in karie
ta. Potam puolėsi ineitie in Ka
pituly aficieriai tosios armijos 
Brovne ir Jonės, bet ir tuos pali- 
cijantai sugriebia wede atgal; 
nors tie labai purtėsi, vienok ta
po isz vesti, o kad gražumu nesi
davė gavo ant galvos užmusztie 
keletą guzu ir tapo aresztavoti.

(Vakare, už Brovne sudėjo 
kaucija ponia Emily Briggs ir 
ponia Ona Hahn, kuris tapo isz- 
leistu, o už Jone nieks nesudėjo 
ir tas da pasiliko areszte.

Sznekekim ar szeip ar teip, bet 
tas visas krutėjimas Coxeyjonu 
nepasibaigs ant nieku ;• isz to pa
stos arba maisztas tarp žmonijos 
Ameriko arba randas Suvienytu 
(Valstijų turės pasirupytie tiems 
žmoniems darba. Dabar isz ■wisu 
pusiu renkasi kaip migla pulkai 
žmonių po vardu “Coxeyjonai” 
ir traukia in (Vashingtona, tik 
vienoje ivalsteje Colorado girde
tie kad in 10,000 susirinko žmo
nijos in vadinama armija Coxeyjo, 
isz Montanos, isz Californijos ir 
t.t.Szt ii ir isz Chicago pereita u- 
tarnyka, 1-ma Gegužio iszmarsza- 
wo 408 rekrutai, po davadžioji- 
mu nekokio Kandallo, kurie to 
kiu.pat budu trauke per miestą 
Chicago su “dievaitia valnasties,” 
kaipo anie augszcziau minėti 
per miestą (Vashingtono. Ir žino
mas dalykas, kad jie dasigaus in 
(Vashingtona, o per nekoky laika 
susirinks tenai in kelas deszimtis 
tukstaneziu tokios “armijos.” Na 
ir ka tada (Vashingtono gyven
tojai turės veiktie būdami užgul
tais no tokio szaraneziuus? tik 
juos ant mėsos nepjaus, turės 
duotie jiems koky norint darba, 
idant nusikratytie juos no savo 
sprando. Jaigu jie darbo dirbtie 
nenorėtu, tai tada kas kita, galė
tu juos in lakupas susodytie, bet 
jaigu jie tik darbo trokszta, o 
nieks jiem jo neduoda, tai žinoma, 
gali jie daestie (Vashingtono gy
ventojams arsziau szaraneziu, 
kukius senu gadynių Faraonas 
kentėjo.

Duosis girdelio kas cze isz to 
tolau iszdigs.

Apivaikszcziojiinas Kos- 
cluszkos Cliicagoje.

Czetwerge 3. d. Gegužio Chi- 
ctigos lenkai apvaikszcziojo la
bai puikei szimtmetiny jubileju 
Tadeuszo Kosciuszkus. 8 adyna 
rytmeczio visose lenkiszkos baž- 
nycziose buvo laikytos iszkilmin- 
gos miszios sz. Ape 11 j adyna 
priesz piet iszejo dvi divizijos 
kareiviszku draugyszcziu bažny
tinių ir tautiszku, viena isz Noble 
str. o antra isz pietines dalies 
miesto ir abidvi susitiko ant 
Jackson Bulvard, o ten visi su
sijungia in didela minia, po da- 
'vodžiojimu feldinurszalko P.Kiol- 
basso ėjo ant Lake Front. Isz 
ten suėjo in didela sala Bat- 
tery D. ir tenai buvo sakytos 
kalbos visokiuose liežiuviuose.

Ant to apvaikszcziojtmo buvo 
ketiniu dasidetie ir Lietuviai 
Chicagos. Nekurie isz lietuviu, 
kaipo delegatai, nusidavė pas 
lenkus, davė žody,jogei visos lie
tuviszkos draugystes ima daly- 
vuma tame apvaikszcziojinie, ir 
lenkai su džiaugsmu, kud lietu
viai no ju neatsimeta, apgarsi
no savo programuose, kad iszeina 
lietuviszkos draugystes drauge 
ir bus laikyta kalba lietuviszka 
per poną Steponąvieziu ir 1.1. Bot 
kada nedeloje 29 Balandžio susi
rinko visa administracija • Lietu
viszku ■ draugyszcziu, tai didesne 
dala balsu tapo nutarta, jogei ne- 
usimoka eitie ir kasztu panesztie 
ant szitokio sunkaus laiko, o teip
gi tame nebus mumis jokios gar
bes isz to, o tiklenkams. Ir tokiu 
budu viskas isz lietuviu puses at
liko padėta in szaly.

Pasarga dėl įvaikinu..
In Newark, N. J., szioms die

noms pribuvo jauna mergsze 
vardu Ona, o pravardės nesisa- 
ke, sakosi jogei pribuvo isz far- 
mu. Apsigyveno ant Monroe st. 
prieszai lietuviszka saluna ir pa
sirodė labai padoria mergina. 
(Viens jaunas ir doras vaikinas 
padabojo ja ir vienas kitam dawe 
žody, jogei apsįvesia. (Vaikins 
nieko blogo nemislydams, intike- 
jo kaipo savo tikriausei prietel- 
kai ir suteikė jei savo pinigus. 
Kada toji mergela pagavo pini
gus in savo ranka, tai vaikins ja 
tiek ir mate, sudilo kaip kampa
ms be pipiru.

Jyji yra vidutinio ūgio, juodu 
akiu ir juosvu plauku, o priežody 
turi “sure.” Jaigu kur ji atvyktu 
su savo nioileis žudei eis, tai vai
kinukai saugokitia sawo pinigus, 
idant ir jums nenuszvilptu.

_____________  S. Z.

P. Petras Abraitis yra pakle-o 
vingu agentu musu hūkraszeczi 
„Lietuvos,” važinėja per visus 
miestus Amerikos ir turi tiesa 
rinktie prenumerata už musu lai
kraszty; teipogi renka naujus abo
nentus dėl „Lietuvos”, ir podrau- 
gei pardavinėja wit>okias knygas. 
Užtaigi užpraszome visus brolius 
Lietuvius, ten kur atvažiuos mu
su agentas', p. Abraitis, idant teik- 
tumetes jam užsimoketie prenu
merata, kuriu jau laikas iszsibai- 
ge, ir szirdingai užpraszome nau
jus abonentus, idant teiktųsi užsi- 
raszytie „Lietuva”, ir pinigus už- 
simoketie musu agentui, tai ne
reiks jums klapatytis su siuntimu 
ir da kožnas gausitia po gražia 
knygela dovanu. P. Abraitis yra 
teisingu žmogum ir rokunda ve
da koteisingiausei, dėlto kurie 
jam pinigus užsimokesitia. tai 
vistiek kaip ir pas mus užmokėta. 

Kedyste.



LIETUVA.

I Gimdytojai, saugokit ir 
mokykit sawo waikelus.

Chicagos nekuriu tėvu vaikai, 
yra teip iszdykyti, ka jau Dieve 
gelbek; kartais nepraleidžia žmo
nių ulyczioms praeitie, meto ak- 
menais purvynu, o žiema snie
gais. Labjausei yra iszdykyti ai- 
rysziu vaikai, o jaigu ir musu 
žmones nesaugoja savo vaiku, 
pavelyja jiems grūstis drauge su 
airisziu, tai tie iszmokina juos 
gana ylgo liežuvio, užpuldinetie 
ant žmonių praeinaneziu uly
czioms, o podraugiai ir vogtie. 
Jaigu tokis kūdikis įszaugs sy
kiu su airisziu valkatoms, tė
vams nesaugojant, tai jau isz jo 
tegul nesitiki turetie gera sųnu 
arba duktery; bus v agim arba 
lauferiu, o ant galo už savo luu- 
feriavima tampa arba per palicija 
pakartu, arba no tu paežiu laufe
riu užsmaugtu, o taukei ir pats 
sau gala pasidaro. '

Sztai kas atsitiko su viena de
szimtu metu mergaitia, kurios tė
vai, lenkai, mažai atbodami, ka 
ju vaikai iszsivilkia ant ulycziu 
veikia, iszmoko teipgi jau gerai 
lauferiautie ir isz to šmertygavvo.

Tėvai wisada siųsdavo ja in 
grosernia pirktie viską, kas tik 
in namus reikalinga dėl valgymo 
ir kožnu kartu duodavo jei pini
gus ant pirkiniu. Ta mergaite jau 
teip iszmokitano lauferiu, kad tė
vams nežinant eme viską isz szto- 
ro ant knygeles, o pinigus kasžin- 
kur pervesdavo, galbūt aut cu- 
kerku*Su kitais laufereis. Teip 
beimdaina isz sztoro, ineme jau 
ant $15. Ant galo sztornykas šil
ko, kad jau daugiau be pinigu ne
duos ir kad rytoi ateis pas jos tę
va pinigu papraszytie. Iszgirdus 
tai toji mergaite, neina namo, bet 
leidžiasi tolyn in miestą ubagau 
dama. Pataiko ateitie pas viena 
lietuvy J. Kazlaucka, 4530 La- 
tlin ui. ir vergdama praszo idant 
ja priimtu ant nakvynes; sako, 
mano tėvas numirė, o motina ser
ganti guli ligonbutyje, buk mila- 
szirdingas ir pavelyk nors ant že
mes pernakvotie. Kazlauckas 
klausia,kur ji gyvena.—Sako ne
žinau nei kur nei kaip toji ui. va
dinasi.— O kaip tu vadiniesi?— 
klausia Kazlauckas.—Ona Berlin- 
ga, atsako. Matydami žmones to
ky varginga padėjimą anos mer
gaites, susimylėjo ant jos ir prie - 
me ja ant nakvynes. Bet kur ja 
tolau padėtie. Tada Kazlauckas 
atvedeja pas lietuviszku kunigą, 
kunigas priėmė ir maitino ja,lauk- 
danas ar ne atsiszauks keno ji yra. 
Prabuvo toji mergaite pas kuni
gą no užgaveniu net iki 19 Ba
landžio. Tuom syk atsiszuukia jos 
tėvas pas Kazlaucka,kurs gyvena 
no jo tik per kelis blokus ant 
Pajje ui., po nr. 5522, ir nesiva- 
dina, kaip mergaite pamelavo, 
Bėrlingns, bet Elferis ir jo mėr- 
gaite ne Ona, o tik Marta. Isz 
viso apsakymo, tėvas suprato, 
kad tai jo duktė yra. Tada tėvas 
su Kazlaucku eina pas ta mergai
tia. Ateja 9 adyna vakare, kuni
go nerado namie. Paprasze gaspa- 
dines, kad ja paszauktu. Gaspa
dine paszauke tarydama. “Ona, 
eiszk susikalbėsi cze su žmonėmis 
atigelskni, asz nežinau ko jie nori. 
Atėjus žiuri ir tyli. Tėvas pa
klausė: “Marta, ar tu manės ne 
pažysty?” Kada ji pamate, kad’ 
jos tėvas cze atėjo, ne isztare nei 
žodžio, apsisukus szoko begtie 
per užpakalinius duris žemyn tre- 
pais, iszbego ant ulyczios ir tenai 
sudilo nežine kur. Dėjosi tai czet- 
verge 19 d. Balau., o antra czet- 
verga 26 Balau, atrado jos tiktai 
kuna upeje, arti 31-mos ui.

Matot ant ko vaikus iszveda 
blogas tėvu iszauginimas. Jaigu 
toji mergaite da tikdeszimtus me
tus amžiaus turėdama, o jau Į?a- 
virto in vagy, melagiu ir sykiu 
in laukiniu, tui ko isz jos buvo 
galima tikėtis kada butu ji užau
gus?

Dėlto gimdytojai pasirupykitia 
iszaugytie vaikus padorei, moky-
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Wardan teisybes,
Guodotinas Rėdytojau!

Praszom patalpytie szy atsi- 
szaukima vardan teisybes:

Jaigu visi straipsnei ir kores
pondencijos meisteriu “Naujosios 
Gadynes” yra tokios teisyngos, 
kaip jie patalpino numeryje 12tain 
savo “Gadynes” ape Chicago lie
tuvius, tai tepjau tuos biednus 
žmonelus gali nuvestie su .savo 
teisybėmis ant galo liepto. Ugi 
sztai koks ten Ign. Vaiszv. apra- 
szo minėtoje “Gadynėje” paliti- 
kiszka mitinga lietuviu Chicagos, 
laikyta 31 d. Kovvo, l’uluskio sa
loje, 9toje vardoje, kuris-gi nu- 
zaunyju sziaip:

“Salo buvo sklidina (pilna,) 
kad nebuvo vietos kur sesti. By
lojo A. Stnponavicze, S. Szidlav- 
skas ir VV. VVabalinskas. Bylojo 
ape sunku gywenima Lietuviu, 
ape baudžiavos vieszpatavima, 
kaip Lietuva musu papuolė po 
waldžia papizmo ir carizmo ir mes 
kantejom lik sziolei neisztardami 
nei žodžio protesto. Bet pradeda 
Lietuviai keltis isz miego, jau at
sibunda ir atsikrato no melagys- 
cziu “szventabezdžiu” ir ju suk
tybių”.

Na ir ka galima tokiam szuns 
snukiui pasakytie, kurs drysta 
teip begediszkai akyse visu me- 
luotie. Juk ten buvo pilna sale 
žmonių ir kožuas girdėjo kalbas 
Steponu vieziaus, Szidluucko 
AVabalinsko; ar nors vienas 
dėjo isz kurio lupu tuomet 
pusią žodžio ape papizma? 
ar tai gražu lietuviams teip
luotie, ar tokis melagis yra ver
tas vardo lietuvio?,. Bet neti
kimo jaigu toks butu kvailas Chi
cagoje radiasias, kad prndet me
luotos priesz szimtus ludinyku. 
Cze rodžias yra tiktai darbas mei
steriu “Naujosios Gadynes”, kurie 
tik isz kui* sugriebia kokiu žiuutia 
tai skubinasi perdirbtie ja ant sa- 

- wo kurpalo ir leidžia paskala in 
svietą, apkvailydami lengvati
kius žmonis. — Tai nedyvas, kad 
szendien tame Shenandoryje tiek 
baisiu vaidu tarp lietuviu randa
si; kaip ten negali rastis,kad toki 
kovotojai už tiesybia? dyrba di
džiausias melagystias ir pjudo lie
tuvius vienus priesz kitus. Jau 
tenai sau Shenandoryje, kur toli 
no mus, tai galitia su savo gady
nių primeluotie kiek tik jumis 
telpa, bet Chicagoje žmonis pju- 
dyt nepavelysime ir tokia ‘“Ga
dynių”, už ylga liežiuvy, iszvysi- 
mo su szluotomis isz tarpo sąvias. 
Da Chicagoje, aeziui Dievui, tarp 
lietuviu vieszpatauja vienybe ir 
sutaiką, dėlto kad nėra kam pa 
pjudytie vienus priesz kitus, tai
gi ir nereikalaujame kad tokia ga
dyne su savo liežuviu tarpu mus 
vaidus darytu. Kaip jau sakeme, 
kad “Gadyne” su savo liežuviu 
ir pagalboje “Garso” pridyrbo 
tiek tarp Šhenandoriecziu alaus,

I negali. Tas pats “Garsas” klau
sia d yvydamasis, isz kur tos pro- 
vos Szenadoryje imasi? isz kur 
tie vaidai szendien tarp lietuviu 
kėlusi?. Nesidyvykit geradejai, 
tai yra vaisiai isz jusu triušio. 
Jus kovodami ant nugriovimo 
Popiežiaus no sosto, o keldami 
savo exkunigi Dembsky in vieta 
Popiežiaus, sugaminotia lietu
viams ta visa nelaimia.—Iszdve- 
jojotia juos ant dvieju dalu ir pa- 
daretia vienus kitiems baisiau- 
seis neprietelais, tai szendien 
džiaugkites isz savo triušio, pasi- 
sotykitia muszynems ir peszty- 
nems, kurios szendien kibta terp 
lietuviu per ta jusu rupesnynga 
darbsztuma.

Mes Chicagos lietuviai praszy- 
tume jus kad in musu reikalus ne- 
sikisztutia, jaigu mes apsiėjome 
ikisziolei be Tumistu, tai gal jau 
duosime reda ir ant tolau ir dėlto 
praszytume, kad mums szioves 
neplesztutia ir nelygytutia mus 
prie bedieviu.Kaip jau minėjome, 
aeziui Dievui da Chicagos lietu
viai visi tiki in Dievą ir per tai 
tarpu mus vieszpatauja vienybe, 
o jai kada ir buvo pora prisigeru 
siu szlupines ar dembskines dva
sios, tai jau szendien vieni isz tu 
rengiasi in spaviedy eitie, o jaigu 
da koks užsiliko, tai kas jo ten 
paiso; tegul sau žmogus gaudo 
vėjui, arba kas jam užgina? Wie- 
nok jaigu toks vėjavaikis drysta 
visiems chicagiecziams szlovia 
plesztie ir apszauktie visus be
dieviais, tai esame prilenkity at- 
siszauktie vardan teisybes.

Ukesai 9-tos VVardos,
• Chicagoje.
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“Teatraliszka Drau- 
gystia” Chicagos.

Jaigu “Teatraliszka Dr-te” no
ri gy vuotie ir turetie gera pasi
vedima, tai tegul pasirūpina vis
ką daryte isz szirdies ir eitie tie
siu kėlu. Dėl manės gal bau du
ry tie kaip kam tinkama, “nema
no kumeles, anei vadeles,” asz in 
ta draugystia neprigulu; tai man 
negalvon, bet kurie priguli in ja. 
jau szendien skundžiasi, jogei ne- 
kurie direktorei “Teatr. Dr-tes,” 
28 Balandžio, keliese suszauke 
mitinga, o kitiems nedave nei ži
nios ape tai, nevat nekurie vir- 
szinykai tos draugystes ape ta 
mitinga nieko nežinojo, ir szen
dien nežino ape ka tas mitingas 
buvo, nei ant ko pasibaigė. No sa 
nariu tos draugystes yra redyste 
je korespondencija su praszymu 
patalpitie ape tai, jogei'visi sana- 
rei lygei kaszta aut to dėjo, o 
szendien teip iszrodo lyg butu a- 
nie nereikalingi, kad nei ant mi
tingo j u nepaprasze.

Jaigu isztiesu teip yla, tai mes 
isz savo puses linkėtume Jums 
Brolei, ta viską pateisytie, i- 
dant nejuokytie žmonis ir neže- 
mytie vardo Lietuviu. Ta kores- 
ponpėncija szendien įtalpiname, 
pasitikėdami, jogei suszauksitia 
antra mitinga ir ant jo suszauksi
tia ne kelis sąnarius, bet pasiru- 
pysitia suszauktie visus ir teip 
kaip tikri brolei, kaipo vaikai 
vienos motinos, susigerysit ir su- 
sitaikysit, Redyste vienas kita 
neskriausdami. To jumis isz szir
dies velyjam.

ATSISZ AURIMAS.
Asz IVincas Narmontas kurio 

pajieszko ,,Saule” jau net tre- 
czeme numeryje ir sako kad isz- 
begau su Krivicko paczia, atsi 
szaukiu kad esiu ant vietos ir 
niekur nebėgau, gyvenu po nr. 
225 Kirst str., Elizabeth Port, 
N. J. ir prigulu in Dr-tia ,,Sz. 
Jurgio”, ir visi lietuviai musu 
miesto mane pažysta. Teipogi 
wisi gerai pažysta Juozupa Kri
vicką ir jo paczia ir žino kad 
tas žmogus kogražiausei gyve
na su savo moterių, kuri no jo 
da niekad niekur nebego.

Dėlto praszyczia, idant iszduo- 
tojaus ,,Saules” man szioves ne 
pleszytu ir apsižiuretu no ko to
kias korespondencijas priima, 
nes kitap paszauksiu ant atsa
kymo. Wincas Narmontas 
225 Kirst st. Elizabeth Port N. J.

‘l

kitia svietiszkai ir saugokitia, i- 
dant ju airiszki lauferei neperdir
btu ant savo kurpalo, ba kada 
vagy iszaugysitia, tai ne tik ka 
pats už savo nedorus darbus kur 
gala gaus, bet ir jums patiems 
nuvys virvių ant kaklo.

Ar ne patys kaili.
Shenandoah’o „Garsas”, 

ris visoms pajiegoms paremia 
nauja mokslą Szlupo, o niekina 
katalikiszkajy, didelei szendien 
dyvyjasi, kad tarp Shenandoah’o 
lietuviu vaidai nesitnažina o tjk 
kasdien didinasi. Sztili ka raszo 
No.l 7 ape vaidus Shenadorecziu:

“Dienu 25 balandžio tapė ap- 
skunsti penki lietuvei Szenadorio 
per kitus penkis teipgi lietuvius.

Obyvatelei Jonas Ražas, Kuzis 
Radzeviczius, Jonas Mieldažis, 
Motiejus Kupczinskas ir Antanas 
Aleksa apskundė daktaru Joną 
Szliupa, Jurgi Szymanski, Jurgi 
Naujuna, Juozą Kazakevicziu ir 
Joną Petriką už tai, kad szie pas
kutiniu padėjo vardus, pravardes 
aukszcziaus paminėtųjų obyvate- 
liu prie skundimo miesto konsuliui 
už darita szauksmijiga riksmą die
noje laidotuvių Andriukaiczio. 
Konsulis miesto apsvarstydamas 
ta dalika rado blogu darbu, bet 
kaltininku nerado;Taigi aukszczia 
minėti skundikai dienoi 25 balan
džio dabar apskundė pasirasziusius 
ant skundo konsuliui už neteisin
ga apskelbimu. Už kožna beviena 
isz penkių reikėjo statyti kaucijos 
po 2,500 dol. nes ant kožno ap- 
skunstuju 5 skundikai ir po 500, 
tokiu budu pasidarė 2,500 dol. 
Parancznykai Mat, Janczaitis, 
Jurgis Sakalauckas, Jurgis Nau- 
junas, Anglas ir Leo Langas. Kro
va toji eis in korta, kaip apsudis 
duosis matyti, žinoma kasztu bus 
invales. Shenadorije tnaisztai 
tarp lietuviu nesimažina bet kas
dien eina didyn ir kas czion isz 
to iždigs?”

Dyvyjasi kad vaidai kasdien 
didinasi, vai kasžin isz keno tai 
darbsztumo jie didinasi, ar ne pa
tys moKslincziai vaidus tarp žmo
nių sėja; patys svetimus vardus 
visur naudoja, teip kaip savo 
ir nori, kad no ju žmones turėtu 
viską nukestie ir tyletie. Jaigu 
keletas rekalu radosi prieszai Po
piežių, tai jie priteploja po sve
timus laikraszczius varde visu 
lietuviu; jaigu kas rėkavo ant 
szermenu Andriukaiczio, tai jie 
kabinasi prie žmonių, kurie mažu 
nei artyn ten nebuvo, ir tada vė
la rugoja ant vaidu; argi ne 
patis kalti tiems visiems vaidams. 
Delko tiek daug vaidu neasti ten 
kur szitu didžiųjų mokslincziu 
nėra? Tegul mokslincziai tolau 
darbuojasi ant savo dirvos, tai 
davias ant to. kad lietuvys lietu- 

dantimis užkrims.

ku-
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turės būtie
VI. para- 
iszbraukti 
Toje vie- 
pasakita:

LOŠT CREEK, PA.
Guodotinas Rėdytojau I

Praszaū patalpytie in laikrasz
ty “Lietuva” dėl žinios visu sąna
riu draugystes “Sz. Antano ’, She- 
nandoah, Pa. kad žemiau paminė
ti sanarei tos draugystes, pagal 
jos įstatu perskyrimo 
grafo II,
isz knygų draugystes, 
toje konstitucijos yra 
^Sąnarys neužmokantis per 6 me
nesius savo mokeszcziu, ir per ta 
laika neduodantis jokios žinios 
ape savęs, bus iszbrauktu isz 
knygų draugystes.” Yra neužsi- 
mo'keja sekanti sanarei:

1) Mikas Paczesa.
2) Kaži s Lapukas.
3) Kazis Pikunas.
4) Piatras Saveikionis.
5) IVincas Waicziunas.
6) Jurgis Teleisza.
7) Baltrus Demerackis,
8) Stanislovas Tamulaitis.
9) Baltrus Tamulaitis.
Jaigu szie sanarei nepribus

ateinanezio mitingo, 20 d. Gegu
žio, bus iszbrauktais isz knygų 
draugystes.

Ąleksandua Kalvaitis, sekr.

ant

Wietines žinios.
— Chicagiecziai parsiklausine- 

ja kada darbai pradės eiiie, bet tie 
nei ne mislyja. Daugumas žmonių 
iszvažiuja ant farmu, o Chicagoje 
da yra labai sunku darba gautie.

— Nedeloj, 6 d. Gegužio, Ima 
adyna po piėtu, bažnytinėje saloje 
“Dr-te Sz. Kazimiero K.” laikys 
savo menesiny susirinkimą, ant 
kurio szirdyngai užprasze visus 
sąnarius tos draugystes pributie.

J. Ostrauckas, sekr.
— Didiejie striukai Chicagoje 

pasibaigė. Duotojai darbo su dar- 
binykais susitaikė gražumu, vieni 
nusileido kiti uždėjo ir vėla isz- 
nuajo dirba. Dabar tiktai straikuo- 
ja teplioriai ir namu dekorątorei 
ape 8 firmų, bet jau szitie strai
kai nėra toki baisus, nes didžiu
ma darbinyku gavo darbus kito
se vietose.

— Szymet pirmutinis atsitiki
mus, kad no karszczio saules tapo 
ažmusztu vienas namu teplorius 
VVilIiams Morėhead, gyvenantis' 
po nr. 16 Almond str. Panedely, 
30 Balandžio, 3 adyna po pietų 
teplojo jisai namus po nr. 1361 
VV. Madison st. Kada saule gerai 
užkaitino, apalpias krito negy
vu no risztavones. Paszauktas 
daktaras apžiurėjo ir užtvirtino, 
kad da pasveiks jisai.

— Petras Levandauskas, len
kas, gyvenantis po nr. 760 Vau 
Horn str. panedely 30 Balau, 
dyrbdamas fabrike skriniu Sope- 
ro, ant kertes Laflin ir 22ros ui. 
tapė pagautas per apskritujy 
pjūklą, bjaurei sudraskytas ir už- 
musztas ant vietos. Turėjo metu 
47 ir paliko paczia, pavargusia 
naszla. .

— Chicagoje in „armija” Cox- 
ey’jo po davedžiojimu nekokio 
Randallo prisirasze net 1000 re
krutu, bet kada reike apleistie 
miestą ir kelaut peštiem i n Wa- 
shingtona tai radosi vos 408. 
Lenku teipgi daugybe susirasze 
ant iszmarszavimo, bet ,genero
las” Randallas, sako, nenorėjas 
juos priimtie in savo abaza.

— Danesza mums, kad nekurios 
merginos isz S. Canal st. nakti
mis eina aut medžiokles. Jaigu 
tai teisybe, tai nelabai gerai. Rei
ktu toms merginoms žinotie, kad 
pavasariais medžiokles yra už
draustos, apsisaugokit idant kar
tais kas “nenusztriuopuotu” už 
peržengimą įstatymu.

— Pereita nedela 29 Balandžio, 
Chicagos lietuviszkoje parapijoje 
buvo apvaikszcziota atlaidas 
Szvento Jurgio. Svieto buvo di
dele daugybe, buvo net 3 sveti
mi kunigai ir buvo paszventiui- 
mas velavos Dr-tes “Sz. Jurgio.” 
Atlaidas buvoapvaikszcziotas ne- 
iszsakytai puikei, ka Chicagiecziai 
da pyrmu kartu to sulaukė. Guo- 
dotinam kn. M. Kravcziunui, už 
surengimą tos puikios iszkilmes, 
parapijonui Chicago sudeda szir- 
dingiausia aeziu.

— Nedeloj, 6 d. Gegužio, pu 
siau antra adyna po pietų, bažny
tinėje saloje Dr-te “Simano Dau
kanto” laikys savo susirinkimą, 
ant kurio bus apsvarstomi labai 
svarbus dalykai, bus pats kn. 
klebonas ir prakalbęs in susirin
kusius ape nekuriuos dalykus.

Uszpraszo K. Pocius sekr.
— Nedeloje, 6 d. Gegužio, tuo

jaus po miszparni, saloje L. Ažu- 
ko, po nr. 330L Auburn avė. 
“Lietuviszkas Ind. Klubas” lai
kys savo susirinkimą, ant kurio 
szirdingai užpraszo visus sąna
rius to Klubo pributie, bus rinki
mas naujo kasieriaus ir protokula- 
vo sekretoriaus. Užpraszo,

K. Pocius Sekr.

— Lenkiszkai anarchistiszka 
gazietpalaike vos iszdave 9 nu
merius jau ant 10 raszo: No.l 
metas II. Dy vinas dalykas, argi 

i tai jau anarchistai viską per- 
versdydami aut saviszko kurpa
lo, perversdys podraug ir kalen
dorių? Minėta gazietpalaike vos 
tik da užgimė szymet, menesyje 
Sausio, szendien da keturiu me
nesiu nėra no jos atsiradimo, o 
jau raszosi antras metas! Pagal 
toky skaitlu, tai isz vieno mu- 
siszko meto, pas juos iszeina net 
keturi metai, da su virszum. Tai
gi mat, da žmones nenorėjo ti- 
ketie, kad anarchistai viską pra- 
ktiszkiau sutvers. Jau dabar 
pagal ju kalendorių, tai žmogus 
deszimtu metu amžiaus galės ture
tie lygias tiesas, kaipo ir jo gim
dytojai, ba skaitysis pilnu metu.

— Isz visu salunu Chicagosuž- 
laiko puikiausia SALUNA ir 
RĘST A U RAČU A S ta n i s 1 o v as 
Rokosza, lietuvys, po nr. 109 VV. 
Randolph st. Turi daugybia czys- 
tu ruimu dėl svccziu; prijimaant 
‘.‘boardo”. valgis geras lovos czi- 

istos. o mokestys labai žemos. Ro- 
dyjeme visiems, kurie ątvažiuo- 
jatia in Chieaga, nusiduotie pas 
jy ant nakvynes, o busitia ku- 
gražiausei prijimti.

— užpraszo visus sąnarius* 
„Liet. R. Klubo 7tos VVardos” 
susirinktie ant 5 d. Gegužio, 7 
adyna subatos vakaru, pas prot. 
sekretorių Kaz. Pocių,.po nr. 650 
S. Canal str. dėl pasikalbėjimo 
svarbiuose dalykuose.

K. Pocius sekr.
— Nedeloje, 6 Gegužio, tuojau 

po miszparui, bažnytinėje saleje 
“Didvyrei Witauto” laikis savo 
menesiny susirinkimą, ant kurio 
szirdingai užpraszo visus sąnarius 
tos draugyste, idant teiktųsi pri
butie, o teipogi užpraszo ir tuos 
katrie norėtu pnsiraszytie in ta 
draugystia.

W YRIAUSYBE.

— Subatoj, 5 Gegužio, 8ta ady
na vakare, saloja Overkos, 4500 
Paulina ui., “Lietuviszkas Kep. 
Klubą” 29-tos "VVardos laikis sa
vo mitinga, ant kurio užpraszo 
visus lietuvius isz 29-tos vardos 
idant teiktųsi pributie.

J. Kazlauckas, sekr. i

HAKDWI(JK MASS
22 Balandžio, 94. m,

Pas mus kaip maži miestelai tai 
nėra nei vieno saluno,bet dėl sa
vęs, savo namuose,kožuas prilai
ko ko kam reikia.

O tai dviems menesiams atgal, 
viena nedelos diena, pas Tamo- 
sziu Adomaviczia susirinko gero
kai lietuvnyku dėl pasisznekeji- 
mo. Wienas ir kitas pradėjo pra- 
szyt, ar neturi liekarstu. Na Ado- 
maviezia užsigynė kad neturi, bet 
susirinkusiejai pradėjo melst gas- 
padines, o tos kaip minkszta szir- 
dis, tai kad turėjo bonkela deg
tines, tai ir atidavė dėl iszsige- 
riino. O kaip užsigėrė, tai geri 
vyrai iszsiskirste s iu grąžei n įmo, 
o toks Juozas Berteszka, pradėjo 
jieszkot priekabiu, tai kits ji pae- 
mias už kalnieriaus iszmete per 
duris lauk. Supykins Berteszka 
paėmė savo szvogery, Antana 
Svitojų, nuėjo in palicija ir ap
skundė, lęid Adomavicze priėmė 
nedelos diena in savo namus ir 
gaspadine davus jiems dagtines. 
Palicija paėmė Adomaviczienia 
ant pusketvirto menesio in kaliny, 
kur ir dabar nieko nekalta tebe- 
sedi.

Tai matote brolai,lietu visi, ko
ki tiedu yra geri vaikinai. Jaigu 
juos žmones priėmė isz duszios, o 
toks Berteszka kaip kiaule pasi
laktas pradėjo kožnam rygstie in 
akis,ir žmones negalėdami jo nu 
sikratytie iszvede už duriu, tai 
da jis užtai gaspadinia in kaliny 
insodino.

Dėlto brolei mieli apsisaugoki- 
tia no tokiu nevidonu, jaigu kur 
jie pasirodis, tai ueužsidekitia su 
jeis ne in joky draugavima, ba ir 
jus teip gali inkastie, kai inkando- 
Adomaviczius.

A. K.*■ --- —- ...   ! —
* Pagal Wilniaus miesto statisti

ka parodo, kad .ežia sint mėsos 
užmuszta po 1893 m. dideliu gal
viju 26,049 sztukos, smulkesniu 
19,639,kiaulių 7,707 szt. Sziaip 
atvežtu isz kaimu dideliu galvuju 
mėsos 3,0835 pūdai,smulkiu 1,250 
sztuku,paskerstu meitėliu 20,867 
pūdai, produktuose 7,216 pudu. 
Isz viso 347,395 pūdai apart 
smulkiu nesvertu gyvuliu. 1

(Isz Vien.) 
f \
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AKYWI kart auga, kol ant galo savo suukinybia neperga , SllkoilfiskaiVojilIlllS amir- 
li viesulines sylos ir nenupuola ant žemes.

Audra paprastai prasideda no ledu, arba no 
didelu lietaus laszu. Sztai mokslinykai aiszkina 
szendien, jog ir tie laszai paeina teippat isz ledu, 
kurie priesz nupuolimą aut žemes sutirpo sziltame Easton Square palicija padarius 

. ........  Wi|suros audra prasi- ■ atrado daugybia popieru, 
nors szie nevvisuomet gali žemia pa-1 . ....i - i i i • • , , , • -i I szaukenczius žmonis in

histiszko laikraszczio.
Londine 28 Balandžio spaustu

vėje Henriko Vanderkano ant

( Tasa. )

S N I E G A S.
Jai oras auirsztai yra atszalas. tai smulkutes 

vandenine* dulkeles, isz kuriu susideda debesys, 
atszala staiga ir susi kert i in m įžūlia* lodo ad.it'- 
lias. Tokios adatėlės bekrisdamos susiduria su ki
tomis, sulimpa ir padaro sniego szmotelus. Tie szmo 
telai yra paprastai panaszus in daliausias žvnig
----------------------------------- - —------—....................................- —- .1.--------—.....____ _____ 4

Sniego žvaigžde h •*.

delias y vairiu pavydalu. Ka* yra žingeidus, tegul 
gauna padidinanty stiklą, pasku (tik sz.ahoje die
noje), sniegui sniegant, tegul pagauna k 'lėta szmo 
telu ant juodos gelumbes arba popiero*, ir tegul 
prisižiūri per ana stiklą. Tokios žvaigždeles snie
go galėtu priduotie daugybių paveikslu siuvėjoms 
ir dirbėjoms visokiu mezginelu, arba dėl sznicoriu, 
staloriu ir sliesoriu paveizda iszdirbimo visokiu’ 

. kvietku. Jaigu vienok sniegas sniegti be s-ialczio, 
dideleis gabalais, tai žvaigždeles jau nerasi tokios 
gražios, nes sulimpa ju daug in krūva ir smulkios 
ju dulkeles sutirpsta.

Tankei sniego szmotelai, dribdami isz deb tsiu 
žemyn, sutinki pakeleje szilta orą, tuomet tirpsta 
ir nupuola ant žemes vandens biszais k tipo pa 
prastus lietus. Atsilaiko teippat, kad ir anie 
laszai isz sutirpusio sniego negali da pasiekt že
mes, nes ore iszdžiusta.

Sniegas paprastai darosi debesiuose ir sniegti 
žiemos laike. Wienok jeigu vandeninis garas pasi- 
kela teip auksztai oran, kur yra amžini szalczei, 
tai ir karszcziausioje vasaros dienoje susikerta in 
smulkucziūkias ledinius adatelas, isz kuriu paskui 
darosi sniego žvaigždeles, anie debesei kurie lyg 
vatos pluoksztai plaukia giedrioje dienoje pamaži 
po skaistu dangų, — tai yra migla susidėjus isz 
tokiu garo dulkelu, suszalusiuju in sniego adatelias. 
Sniegas isz tu debeselu niekados vasara žemes ne
pasiekia, nes nukrisdamas visuomet sutirpsta ore ir 
paskui in gara persimaino.

Musu kraszte sniegus niekam vargo neprida- 
daro, o neviena žiema yra jo net per maž i ir žiem- 
kelys negali pasitaisyt. Bet nekurtuose kituose 
krasztuose, paveizdon daugelyje vietų Rosijoje, 
sniegas kas žiema užkloja žemiu ant poros vuola- 
kcziu storio ir guli be perstoto per keletą menesiu-

Pusnys užpusto ten kėlus, teip kad ir pėdsakui 
ju atrast negalim i, o nekarta gyvus žmonis užka- 

, sa ant kelo. Atsitaiko teippat tankei, kad sodie- 
cziai, atsibudia isz ryto, pamato kad. visi ju na
mai yra iki pat kreigui užpustyti ir nėra per kur 
iszeit iszju. Turi tuomet iszlist per stogą ir vai- 
kszcziodami po sniegą su lentomis prie kojų pri- 
risztomis, kasa atsargai, giluoso pusnynuose takus 
prie duriu ir langu.

Po uugsztais kalnais, kuriu virszunes yra už
klotos amžinu sniegu, atsitaiko da baisingesui dai
ktai. Szitai nuslenka no kalno sniego gabalas,-rita
si pakalnėn kaskart žemyn, aplimpa pakeleje kas
kart daugiau sniegu, auga ir auga, ir ant galo per
simaino in didely kamuoly slenkanty kaip didžiau
sias kalnas, kurio neikuom suturetie negalima, už
griūva ir užtnusza paseleje žmonis ir gyvulus, 
o jaigu pasitaikys koke trioba arba ir visas kaimas, 
tai užkloja teip, kad nei ženklo juju nelieka. Tokiu 
budu žūsta nekarta deszimtys ir szimtai žmonių 
kalniniuose kaimuose Szweicarijoje,kur randasi aug- 
szcziausi musu svieto dalyje kalnai, vadinami Al- 
pais. Tokios nelaimes atsitoko ir kitose szalyse, ap
link tokius pat auksztus kalnus, ant kuriu guli am
žini sniegai.

LEDAI.
Ledais vadinasi krusza arba ledinei gumule- 

lai, kurie nekarta vasiros laike per audra nupuo
la isz debesio ant žemes. Tie guinulukiu esti 'viso
kio didumo, kartais kaip karvelio kiauszinei. Jie da
rosi debesiuose, kaip ir sniegas isz ledo adatelu, prie 
kuriu paskui priszala aplink vandens laszelai. 

t Wienok kaip ir isz kur atsiranda ledai ikgsziol ne 
ra da sutarties terp mokytu vyru ir reikia da pa
laukt, kol visa teisybių iszras. VV’ienok gi yra žino
ma, kad ledai esti tiktai vasara ir tai tik sziltose 
dienose, saulei smaraiausei kaitinant. Žinoma teip- 
pat, jog vienkart su ledais pakilsta paprastai ir 
audra. Galbūt kud kilsta tas viskas no susitikimo 
dvieju veju isz prieszingu pusiu puczimziu, isz 
kurio vienas nesza szilta orą ir lietiny debesy, o an
tras,dumia su sniegu ir szalcziu. Abu viesulai, susi- 
trvnia staiga ir ūmai, pradeda pasiutusei suktie orą 
ir viską, kas tik ore randasi; tada pasidaro ajesi- 
liszka triuba (ape kokia jau pirmiau kalbėjau), snie 
go adatėlės isz vieno debesio susimaiszo su van-‘ 
dens laszelais kito debesio ir sniegas tose su- 
ktynese sutirpsta in smulkius grumplelus, o van
dens laszai, susitikdami su tais grumulelais ir už
gauti umaus szalczio, priszala prie ju. Grumplelai 
drauge su apsėdusiais juos laszelais sukasi oriny- 
je verpete ir isz to iszeina apskriczeis gumu'.elais. 
Kuom orine triuba yra stipresne, tuom ilgiau už
silaiko ledinei gumulelai virszuje, o per tai kas
kart daugiau laszelu prie ju priszala ir ledai kas-

ore. Tokiu budu kiekviena 
deda no ledu, i 
siekt, nes tankei lėkdami isz aukszto teip suszila, 
kad sutirpsta in lietaus laszus.

Kožnas žino, kokias pragaisztis (iszkadas) le
dai pridaro javams. Nekarta sunaikina per keletu 
miliutu ukinyko visu metu darba ir visa jo vilty. 
Laime tik, kad ledine audra paprastai siauru ruo
žu eina per krasztu ir niekados ant plataus ploto 
iszkados nepridaro. Tasduoda iszgaly gaspadorianis 
gelbetie viens kita. O gelbstisi jie sziuom budu: 
Keli szimtai arba keletas tukstaneziu gaspadoriu in- 
siraszo in bendra kasa arba in draugystia užsisau- 
irojimo no ledu iszmuszimo, ir užmoka kasmet ne- 
didela mokesty. Užtai jaigu kuriam ledai iszmusza 
javus, lai jam isz kasos sugražina visa iszkadą. 
Kožnas gaspadorius turi būt prisitaisius ant to, kad 
jam ne tais, tai kitais arba trecaiais metais, ledai 
visa gerybių iszmuszt gali ir dėlto kožnas turi už- 
sisnugut iszaugszto no tos iszkados, idaus paskui 
neiszeit elgetaut (ubagaut). Gaila vienok, kad pas 
mus yra mažai apžvalgiu žmonių, tai retas k is ap- 
sisaugoja, ir nevienas po iszkadai, ledu pridirbtai, 
visiszkai nusiliežia. Ant ateites musu gaspadoriai 
turi būtie apžvalgesni ir atbolnesni ant savo ioc- 
no labo.

ŽAIBAI, GKIAUSMA1 IR PERKŪNAI.
Nėra sveiko žmogaus ant kūno pajautimu, kurs 

laike vasarines audros butu nematias, kaip debe
siuose žaibuoja,ir nebutu girdėjas, kaip griausti arba 
perkūnai trenkia. Nekožnas vienok žino ape tai, kad 
griausmas arba perkūnas ir žaibas — tai beveik tas 
pats, ir kad sykiu vienoje valandoje kilsta. Per
kūną* ir žaibas tai yra vienas daiktas, tik, ka mu
su akim* iszrodo jis kaip ugnine szviesa, o prie’ 
musu ausu prieina kaipo dundėjimas arba baisingas 
trenksmas. Bet dabar užklausite: kad tai tas pats 
daiktas ir vienu kartu pasidaro, tai kodelgi nevie 
nu kartu jy matome ir girdime, tiktai pirmiau žai
buoja, o paskui griausti? Ant to jums da syki atsa
kysiu, jog debesiuose žaibuoja ir griausti vienu 
kartu; tiktai mes žaibo szviesybta užtemyjam su 
akimis tuom paežiu tarpu, kaip jis pasirodo ant 
dangaus, — o tam, idant griausmo garsas pasiektu 
musu ausis, rei.kia laiko — ir dėlto griausmą gir
dime biski paskiau.

Kad geriau Įiersitikrintumėte ape tai, padary
kit toky bandymą. Sustokit per kelolika varsnų, 
no žmogaus, kurs malkas kapoja—iržirekit in jy, 
tai pamatysit, kad kaip kirvy nuleis, tai tuom tar
pu nieko bus negirdetie, o tik dabar iszgirsitia 
bilsa kirezio, kada kirvy in virszu pakels.

Apskaityta yra, jogei kožnas balsas — ar tai 
žmogaus balsas, ar tai kirvio beldimas, ar perkūno 
trenksmas — reikalauja vienos sekundos, kad per 
bėgt 580 vuolakcziu, taigi kol balsas padarys vior- 
sta kelo, tai praslinks arti trijų sekundų. Tokiu bu 
du, jei kas audros taikia turės su savimi laikrodėly 
(dziegorely) su maža ir skubei begauezia rodykle, 
ka vadinasi sekundniuku, tai galės apskaityt, kaip 
toli kožnas perkūnas trenkia; tegul tiktemyja, kiek 
sekundų praeina no pasirodymo žaibo iki valandai, 
kurioje griausmą iszgirs — ir tegul atsimena, jog 
kožna sekunda užtenka beveik ant treczios dalies 
viorsto.

Bet dabar turite reikalaut no mantas, kad isz- 
aiszkir.czia, kas tai yra aus žaibas, it griuasmas, ir 
perkūnas, — ir isz kur jie atsiranda. Szitai pirmu- 
cziausei pasakysiu jums trumpai, jog žaibas yra tai 
ugnine kibirksztis, kuri audros laike isz vienos vie
tos in kita ūmai ir su didžiausia šyla lekia. Kada 
toke žaibo kibirksztis savo smarkumu lekia, tai 
ore pasklinda trenksmas tokiu pat budu, kaip prie 
szovimo isz szaudykles arba prie szaudymo ak
menų. Tas gi pats trenksmas vadinasi griausmu. 
Perkūnas esti tuomet, kad ana kibirksztis iszlekus 
isz debesio trenkia in žemia arba in koky kita dai
ktą ant žemes stovinty. Atsiiink kartais ir per
kūnas advoruiszkas: - kibirksztis iszeina isz žemes 
ir in debesy užgauna.

Jaigu žaibas yra tik kibirkszczia tai kodelgi 
jis iszrodo lyg ugninis kaspinas, arba lyg rykszte, 
arba susiiaužinejas zigzagais? Otai ta kibirksztis le
kia teip greitai, kad mes vienu kartu aut viso jos 
kelo matome szviesa. Kasgi nemate, kaip vaikai 
bovyjasi su nodegulu žeruojaneziu ant vieno galo! 
Nors tik viena kibirksztele žėruoja ant jo, vienok 
kaip tik pradeda mosuot greitai, tai teip iszrodo, 
lyg butu iszsiviniojas ugninis kaspinėlis. Teippat 

• musu akimis iszrodo žaibas, nors jame lygei tik 
viena kibirksztis esti. Kartais jis lekia staczaii, 
kartais sukinusi besigraižydamas in y vairias pusias, 
tai lyg žaltys viniojasi, o kartais susiskaldo ant 
keleto kibirksztelu ir tuomet matome lyg ugniniu 
ryksztia.

Atsitinka tanke) teip, kad žaibuoja, nors visai 
nesimato, kad kibirksztis kur norint lėktų, esti 
tuomet, kad kibirksztis lekia kažin kur už debesiu, 
pasislepia no musu akiu, o tik szviesa no isz užde- 
besio iszsigauna ir apszvieczia žemia. Esti da ne
karta žaibai nakties mete po karsztu dienu, nors 
dangus ir esti visai giedras; jie vienok 
paeina teip pat no kibirkszcziu lakiojaneziu po de
besius, tik tie debesiai yra toli ir žemai, užeja už 
horizonto pakraszczio, už žemes iszsiputimo, ir 
dėlto tai mes ju nematome. Tuomet ir griausmo 
nesigirdi, nes ju griausmas isz teip toli musu ausu 
pasiekt negali.

Žaibo kibirksztis paprastai perlekia gana ilga 
plota, po keletą viorstu isz karto, kartais ir pora 
mylu, nors mums žiūrintiems in ja isztolo iszrodo, 
lyg tai butu siūlas tik keleto wuolakcziu ilgio. Wi- 
sur ant jos kelo skamba baisus trukszmas. Kadagį 
viena dalis to kelo esti arezia musu o kita tolau, 
tai ir griausmas prie musu ateina ne vienu kartu, 
ne kaipo vienas trenksmas, bet pamaži, lyg kad 
su ratais per akmenis važiuotu irduodasi girdetie 
isz artesnių vietų pirmiau, o isz tolesniu paskiau.

I [Tolau bus daugiau.]

maiszta. 
Užtai sukonfiskavojo anarhistisz- 
ka, vokiszka laikraszty, bet nei 
vieno nearesztavo, nes dinamito 
nerado.

Ape darbus.
Pas mus prasidėjo jau darbai, 

kaipo tai: Gilbertwille ir Vare 
Mass,abejuose miesteluose tospa- 
czios Companijos, werptuwes ir 
iszdirbimai audimu pradėjo dyrbt 
visa laika (pilnai) ir kožnadiena, 
visi pagryžo prie darbo, ir dauk 
pryjima szviežiu, ale mokestis 
numažintos ant 15 procentu.

PAJESZKOJIMAI.

Asz Franciszkus VVirpsza pajie- 
szkau savo draugo Erauciszkaus 
Gudaiczio, paeinanezio isz kaimo 
Paoriju, gmino Kidulių, pavieto 
Naumieszczio, red. Suvolku. Pra
szau prietelu duotie ape jy žinia 
rba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso szito:

Fr. M’irpsza.
400 E. South st. IVilkes Berre,Pa.

Kas žino, kur dabar randasi 
Ant inas Masilunas, paeinantis isz 
Kauno redybos, Panevėžio pav. 
Ramigalos parapijos. Jau du me- 
bai kaip Amerika, pirmiau buk 
uvias jo toks adresas. Quins'gaui 
mond. Mass. Box 59. Jo pati Lie- 
oje yra vargingam padėjime 
szau duot žinia ant tokio
eso:

Ant. Kaupas.
Polish Seminary, Detroit, Mich.

Asz Mikolas Galinckas pajiesz- 
kau VVincento Bertoszkos, pa- 
einunczio isz kaimo, Kalviu. Kal
varijos pavieto, Suvvolku red. 
Szymet nesenai atvažewo in Ame 
rika, noreczia žinotie kur jisai 
apsiverczia; praszau duotie žinia, 
arba jis pats tegul atsiszaukia 
ant adreso tokio:

Mike Carroll 
North Jay, Maine.

Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
wotos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren- 
to gy ventie; ne teip kaip neku
riu nbiszmonei nusipirko kur ten 
laukuose IVaukegan,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 iszrno 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
"Lietuva.”

Žinia nuo Varpo bei Ukiniko 
redakcijos.

Duodame žinia Amerikos (ir Chicago’s) Lietu- 
tviams, juog dar neiszsibaige pirmiejie sziu metu 
laikraszcziu numieriai, ir galima dar gautie pil
nus eg7emplorus nuo pat metu pradžios. Wienok 
persergime, jogiai pirmiejie numeriai gal wei- 
kiai iszsibaigti, ir paskui nebus gaunama pilnu 
egzemploriu musu laikraszcziu. Deltogi tie Lie
tuviai, kurie mėgsta turėti pilnus laikraszcziu 
egzemplorius, tegul nesitvelina musu iaikrasz- 
czius užsiraszyti, kad paskui neatsitiktu teip, 
kaip pernai, kad kurie pusiweHno užsiraszyti, 
jau negatvo tvisus numerius.

VARPAS KASZTUOJE
ŪKININKAS
Varpo bei Ūkininko udresus toks:

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

$1.25
l.oo

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz- 

kai — latvi&zkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo išz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
mo) 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- 
ravrotose gruma tose arba per „lu
tes National Money Order”, kury 
gallitia gautie ant kožno paczto.

| ADRESAS SZITAS:
! M. NOVESKI,

Tiįžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.

WEZA HZ DYKA!
Lietuviams gerui žinoma firma

SCHWARTZ & REHFELD,
162 Washington ui., rūmai 57, 58,51).

Kožna Nedela 1:30 adyna po pietų 
isz Union Depot veža už dyka visus in gražia vieta, gulinczia ne
karinėje dalyje miesto Chicago, ant 56-tos ulyczios,—tiktai 6į my
lės tolumo no "Uourt Ilouse”; ta vieta vadinasi

--•IIANSON l-’ARK.*-
Kas nori pirktie sau lota, tegul neperka niekur, pakol szia vie

ta pirmiau nepamatys. Yra tai vienatine vieta dei žmogaus darbi 
nyko, nes turi keletą fabriku kur tukstanezei žmonių dyrba, o teip
gi tik už 5c. gali atvažiuotie in miestu geležinkelu in darba. Per ta 
vieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra lenkiszka bažnycziu ir kunigas pribu- 
na kas nedela. Yra visoki sztorai, palicija ir viskas ko tik reikia, 
o Jotui da labai pigus, tik po $3(10 ant legvu iszmok< seziu,

Dėlto pasiskubytiu pakol lotai da pigus yra, nes už menesio lai
ko pabrangs ant 25 procentu.

Tikietus dėl nuvaževimo galitia gautie už dyka kompanijoje

Schwartz i Rehfeld,
Arba pus generalna agenta

Geo. Gustajty,
1IANSON PARK.

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu ,,Lietuwa“, 

GltANlI PRAIBIE, AKKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wisos ualstes, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po abiems pusėms geležynkėlo “Mėmphis it Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Haien 
Kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja wieta 
kaipo geriausia dei uždėjimo Lietuiviszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga bovvelna, o wa<sei sodu pulklauM isz wisu Suwlenvtu Watetiju. Klimatas sweikas 

žiemos trumpos, o tvasaros ylgos, Rarszcziu didelu nėra, szituma lyginasisu Chicagos. 
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Balkei ir lentos neiszsakytai pigios dei 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 iszmokeszeziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape tviska raszykitla i n

Union land Company,
163 Washington St., Chicago, III.

v ---- ARBA IN-----
REDYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. Cliieago. III.
ARBA PAS KOMITETĄ

A. Bij.tnski, 626 W. 17-thSt. J. Butkus, Hazen, Ark.
GHICAGO. ILL. p. o. Box 83.

Geriause užeiga pas
★ * » * * * M » » * * » * * * * *

L. AZUKA
3301 Auburn Avė., kampas 33czios uL

NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku — 

SALUNA IR HALA 
dėl mitingu, balu, weseliu ir kitokiu susirinkimu.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas’, kvemnezius Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, 
Pas A Žuką viską gausi

Ateik broli pamatytie 
Ir to viso pobandytie.

California Wine & Liquor Co.
Mi RUBIN,

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

Importawoti ir naminei Wynai ir Likerei.
Kalifornijos AVyąai no $1,00 už galona, iki $4,00 
Arielkos “ $1,25 “ ‘ “ $5,00
Brandies “ $1,50 “ " “ $6,00

Wisoki gatunkai Saldaus AVyuo, Arako. Kimčio, Alaus bonkose ir kegese Ir t. t. Wiskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyklome. Mes da- 
statome užpraszytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius geryinus, gali gromataraszytie angelskai, vvokiszkai, lenkiszkai, Betų 
w isz k a i ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Island Avė.,

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, .Fisk Street, Chicago

— užlaiko puiku—
Saluna, Grosernia 

ir Buczernia.
Pas jy randasi skaniausi gėrymui szaltas Alus 

puikios Arielkos ir Cigare'.Teipgi Buczernele wi 
sada stviežia mėsa, deszros ir \visoki wtugom 
daiktai. Wiska užtaiko koezyseziause ir parduo 
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pamatytie 
It to wiso pabandytie • (9—5)

-I | Raszant su bet kokiu klausymu reike pride- į 
tio 'Ant RtRKkvmn niuvbiVh markia už Fi nenf.nR. ’

KAS PAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PURLIO.
I8zprowoia genausei wisokias protvas wisuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir augelskole. Teipogi kolektawoja pini
gus už vvisoklas skolas. Gyvena po nr.

*9

Chicago, 111.

Raškai Turkiszkos Maudyklos
21 BOWERY ST.

tarpu Bayard ir Division Sts. 
------------NEW YORK-------------

Atidaryta kožna diena
Sziltoe ir ezaltoF maudyklos, o teipgi plaukyklo* 

kopų ikiau Blog.

B. L. SCHEINKER,
(19-5) VALDYTOJAS.

i Raszant su Dei kokiu Klausymu reiKe pnae- on/ui m 4-4- 4- i x j
j’'* ant atsakymo pacztuwa markela už b centus.. jlUSprilLt Bl., KOftO <>« St.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Foto^ra 

fijas kopųtkiausel.



4 LIETUVA

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinls danglszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis Ir kitokels križels, iszsodyta bai- 
cziauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Szaltlnis danglszku 
skarbu. apdarytu drutol skuroje, zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabeiniB “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrine “ “ • $2.00
Balsus Balandėlės arba Mažas 8zaltlnis 95c 
Balsas Balandėlės didžiauses ir pulkisuseme 

apdarę, balcziauseis kaulelels puikei 
Iszauksuotals kryžeis po * $3.00 ir 3.50

Baisas Balandėlės didesnis su Officium 
parvum apkaustytass ir su kabe $1.25

Balsas BalundeleB Krlsztoliuis $2.00
Garbe Dievvui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szw. 

Marijos Panos
Lietuviszkos miszios
Ražanezius amžinas “ “
Ražanczlus ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szw. Sakramente **” 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms

lltaroms “ “ “ $1-00
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas irau kebe “ $1.60
Wadowas aplankancziu inuka Jezuso Cbris. 15c

Knygos Dvasiszkos,
Brostwos “ “ “
Draugija d^ldusziu “ “
Filoteu arba kėlus in maldinga gi we n ima 
Garsas upe baisibia sūdo Dievo *’ 
Grterznyka* sugrąžytus ant gero kelo per

Jezusū Prna ”
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenimas Jezuso Kristuso
Givenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Givenirna visu Szventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po 
Gyveniniai Szw. ir III zokonas szv. Fran-

ciszkaus “ “ 25c
Istorija seno ir naujo istatiino su abrozeleis 20c 
Istorija seno įstatinio ” 30c

$1.00 
I5o 
J 5c 
15c 
130c? 
40c 
15c 
15c

• 1.50

20c 
10c
5c

10c 
5c

30c
40c

LISTO5VNIK pohko-amerykafiski. Hodręcznik 
zavierajįcy: N'atikg pi»ania listdvv. w wwzyt>t- 
kich przypadkach žycia, miauoviciu: Listy 
polecajace, radzace, opisujace, powimjzova- 
niu. podauia itd. ” ”

MALY L1STOVVMK dla szkolnych dzleci; ucz^- 
cy plsama llstov z dodatkiem powiuszo- 
wafi ” ” 25

POUtEDNIKPOLSKO-ANGIELSKl; ksi^zkad a 
Polakdv w Ameryce dla iutvego nauezenia 
Bię po a n g leis k u; z opisuniein každego wyra- 
zu Jak sig mu vymaviač; i rdžne listy v pol- 
skim i augielbkim jgzyku 65

PRZEUODNIK do pisania llstdv mUotaych o- 
raz tycz-cych si«* ožeuienia 1 zain*»žpdjicia 20 
HOKUS FOKUS czarnokBigznik, czyli odkrycia 

tajemmc niezavodny sposob czarovaniu, v^» 
dlug tdavnych sztukmiBtrzdv jako to: Bosco, 
Behvanenfeld, Tvardovski, raust, Theoph- 
rastus, Paracelslus, Dobbler, Ftladelfia i vie
lų mnych. Cena ” 85c

NOWY SOVVIZDRZAL i avantury jego, Z ziem- 
pomorskiej rodė m. — Z osiniu obrazkami 40 
Ta sama v mocnej oprawie ze zlooonym tytu- 
likiem A ’’ 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. - i 
Naipevniejszy spoHob wygrania na loteryl 
wediug kombinacyi siynnych mugikdv i pro- 
feaorov matematyki Orlice itp.— tudziež 
wyji»vienie tujemnic i aposdb, 4ukich užyva- 
no w starožytno^cldo przepcviadanla i vro- 
ženia przysziotai. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennlka drukovanego v dru- 
karni Uni veršy tetų Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ” ” 30

SENNIK czyli Wrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przy padkach služ^ce, z rožnych h ta rodą v- 
nych ksi^g zebrąny i porzįdkivrn abecadlo- 
vvm dla rozryvki i zabavy cieknvych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievlnnych zo- 
bobonov. *’ ” 15

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- 
tmeczio, 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.

LIETUIVISZKAS S. F. Malicki,

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszlia 
zzMokslaine Muzikos--

Kur.nl tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1893111. Rekoijas duoda ant wisokiu Intaisu kožna no 
Iki 101i wakaro.
Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.

Orkestrą Liesuviszkai- Lenkiszkn.
Isz musu mokshiines iszeina puikiause orkestrą ant balu, vesią 

lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą mitu galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas 1o nedarodvs.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
156 Delaneey St., NEW YORK.

05c
10c 
50c
30c

15c 
50c 
5c 

75C 
25c

70c

A VVtll'O’f)“ divinedelinis „apZVVdlgd katalikiszkas 
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” kožuims laike ir už 
ta paezia prekia $1.50.

Vyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pus Kazimiera Aliszaucka
Užlaiko puiku szalta alų, geria ūso arielka tikra 

ruginiu, cigarus ita Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabovos; jaigu noritia sau tinkamai va- 
landela laiko praleistie tai atsilankykit pas savo 
viengenti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli {Amatytie ir to viso pabandytie.
Jaigu sziezia atkelausi, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEV YORK, N. Y.

uzlajko

Krautuwe Grabu.
Tejpngi užlajko visokes drapanas rejkalineas 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose rejkaluose.

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

Telefonas, 9078.
e

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

ADW0KATAS

Istorija Kataliku Bažnyczos ” I
iszguldymic metiniu szveneziu ” 
Ka* yra grPkaBl' labai naudinga knyvele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kaip upspakajitii* stimianlja 
Mokslus Rymo Katuliku “ “
Mokslus kataliku, “ ••
Pamokslai m>e šūdu Dievg “ “
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszczlaus, didžiause knyga isz visu 
knygų dvnsiszkuju •• '* #

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas suinianijos 
PrisifcatuvojimaH ant smerezio “ 
Raktas i n dangų “ “
Uisistanavik ant to gerai “
tVadovas in dangų “ “
Wartai dangaus “ “ “

Knygos mokslyszkos.
Etnologiezkos smulkmenos “ “
Knyga iszmokimo wisoswletlnes kalbos 
Lietuvos gaspadiue ° “
Lietuviszkai wokiB'zkas žadinąs arba grama

tikas “ “ S 5.00
Lementorius lletuvisrkas “ “ 10c
SpasabaB greito iszsiinokinimo angelskos kal

bos na apdarytas “ “ #1.00
o apdarytas • “ #1.25

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
koH, pasakų ir giesmių.

Ape Menoves Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Lilhuania “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

paras/. Šimulio Daukanto #1.00
Geniu dede “ *• “ 10c
Graži valku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “ ,, $1.50
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorijų gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos •“ “ 50c
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 30c
Juokingas pa>akojJinas “ “ 10c
Juozapas Koniuszevskls arba kankinimas U- 

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

* Lletuvnyku “ $1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi sziintai “ “
Lltuviszkas sztupinis “
Naujos dainos “ *•
Namelis pusteluyko “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkųs ka

ros Indijon u Amerikos.
Pala u gos J u/e “ “
Pulkus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. “
Pajudyklme vyrui žemiu, pulki Istorijų 
Pasukoljmus Antnno Trotlnyko “
Potro Armino rnsztal •• "
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki (storiu ape Kantriu Alanu, kuri per 

tus vaikszcziodama po svietą, 
du ir wargu kantrei iszkentejo

Talmudas židu “ “
Tevynizskos giesmes “ “
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Waiku knygele su abrozelais “
Wisoki abrozdelei i n knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai pulkus; Masko- 
lūs puolu priesz jy ant kėlu.

| A. BUSZKIEVVICZIA, I 

dastato visiems in namus geriausia 

| Keresina, Geselina ir Aliejų. | 
Skalbia Marszkinius kobaiczlausei ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, te i po- 
gi prijima užpraszymus ir per groinata.

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka ve- ?i? 
JU lyjeme visiems pas jy nusiduotie. 
įjj ADRESAS:

jij 886Jamesave.
įŠz -j

A. BUSZKIEVICZ, 
, Chicago.

20c 
10c 
30c
20c

#2.00
5c

10c
75c

25c
25c
40c
25c
25c
10c
15c
10c

________22 me-
svieta. daugybių be- 

20c
10c
10c
20c
30c
5c

30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYVOTY 8tV. PAN8KICH *7.00
ANIČL STKOŽ. Zblor Modl6w i Pležnl služęoy 

din dusz pobožnyeh (zdodatkiem nleszporčv 
1 pietai lacifiskich). Zaviera blizkottttO scro- 
nic wyraz.nego druku na pięknym pnpierze, 
vyriante dlaobojga plcl; opravne v morocco 
skorkę, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli
kam: cena................................................  95c

Ta rama opravna w morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikcm, okuta i ze za- 
mkiein............................ . ..................... I 1 25

CICHA LZA. Zbidr Modlov, i Pietai služ^cy dla 
dusz pobožnyeh (VVydanie dla nieviast) z 
dodatkiera nleszpordv i pietai laclfiskicb. Zu- 
wlvra bli/koflttO stronnic vyraznego druku 
na pięknyin pnpierze, — Opravne v morocco 

skdrkę, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
ktein Cena.............. .*............................... 95c

Ta suma oprnvna v morocco skdrkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytullkiem, okuta i ze 
zamkiem ............... ............................ $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zblor modldv i pietai, 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (Wydanle dla 
męžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv 1 pietai 
lacihskich. Zaviera biizko ttttO stronnic vyra- 
znego druku na plęknym paplerze, opravne 
v morocco skorkį1, vyzlacane brzegi ze zloco- 

nym tytullkiem............................................. 95c
Tn aama oprnvna v morocco skdrKe, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytullkiem..............$ 1.25
17YBOREK............................ . ......... po 40c 1 55c
ilSTORYA GRYZELDZIE1 MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksiįžek dla ludu przez Marbacha wy-

ianych “ * 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnlc przyszlotai 
za pomocį kart. (Dla zabavy i rozryvki)

Cena ” „ 10

ALEKSANDRA CHODŽKI «Mwnlk Pol»ko-An- 
gielskii Angieisko-Poteki v mocnej opravle 
ze zloconemi tytulikarny. Cena #4.00
ĄŽKAPOLSKO- NIE.MECKA dla Polakdv 
dolatvego nauezenia się czytač. pisnč; 1 mu- 
vičpo pletnieoku. Dokhidny przedruk z vy- 
aanla nakladem „Zaktadu Narodovego imte-, 
nla utsolifisklch” ve Lvovle. Cena 75

Lietu viszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda iaivakortias, siunczia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žnnme reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

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

įvairinusiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo- 
dada jisai RasztaSventa,visokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszavi- 
mas Mikuldos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalne ir visokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu ražaneziu, szka- 
plieriu krajavu, visokiu abj’oze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape viski dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptu- 
resitia katalogu. Mano adresas 
tok s:

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

Raszidami gromata siuskitia 
ant szito adreso.

J. Matutis, Brooklyn, E. D. 
N. Y. Box 117.

M0RRISS ABRAKAMS
• prpkejas visokiu gerymu

WYNU, LIKIERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puikai Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir im
portu votus Cigarus.

166 Delaneey st. kerte Clinton 
NiEV YORK.

(9-5)

Temykitia! -:- Temykitia!
Kam turit vaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galltia teip 
lygei gerai ir pigei atUktle interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant gerlauslju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir Isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in seną kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrovski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

0 wisokiu liga wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne guli apsi- 
eitle. Uvdo visokias užsiftenejut-ias ligas, kaipo 
tai: Prietvariu, Skaudėjimu galvos, Džiova 
kepenų,Gehligia, Reumatizmą,Wandeniny apti- 
nima. Knrsz.tligia. Rožių, Szasus. Drugy, Skrupu
las, Niežus. Kirmelas, Lhbzuh. Szunvotia. Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kautu skaudėjimu, 
Sukudlma, Moterių ligas. Uždegimu plaucziu, 
trenu skaudejima, Gahros užimu ir 1.1.
Toji gydyklų "TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Ta gydykla gali gnu tie tiktai pas manos; po 
prisiuntiinui vieno dolerio tuojau? bus JumB lsz- 
siusta. Adresas:

H. H. BOJANOW8KI,
885 W. 19-thStr. Chicago, 1B.

W. Slominskiene.
679 MILWAUKEE AVENUE, 

CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visu lietu- 

tviszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi wisoki daik
tai, koki tik reikalingi ira. dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
ktvieskos, lazdos dei marszalku ir 
tt. Viską parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios mcdegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
wisos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

LIETUVISZKAS

aSALUNAS;;
Juozapo Bzinltvos,

3253 Laurel u), ir kampas 33 ui
Užlajkau šviežia Bavarska Alų, seneuaes ge- 

reuses Arielkas, Likierius ir kwcpenczius 
Cigarus.-Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to wiso pabanditie.

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui,

M. L. Kasmar, 
(KACZMAREK.) 

SįAdwokatas 
Praktikavoja visuose suduose 

atlieka sawo 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.

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
FR.MAS0NIS

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

ir

Dras Schlacheckis,
175 Henry st., NEW YORK.

arti Jefferson st. —■»

Lenkiszkas ir Lietuwiszkas Daktaras 
Priima ligonius savo namuose sėtomis adynoroi 

no 8 iki 10 ryto
“1 “ 2 po pietų | 
“ tt “ 8 vakaro. |

NLDELOMS 
no 8 iki 10 ryto 
“ 1 “ 2 po pi* ’

(17-6)

Henry Haum,
128 Camden ui., Baltimore, Md.

užlaiko didela Krautuvių

Arielku, VVynu, Likierin
Alaus ir kitokiu gėrynių.

tviska, yra pirmos klasos. o 'prekes pigiausios 
kaip visame mieste Baltimore*. Ro 1 ’ 
ateina tenai pirklio, o busitia pakaityti

(28—7)

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoali

— pas —
J. Knpczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
\Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmos Jrla- 

808, o žmones isz duszios prleteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunanę 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga.

MAX DEZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted Št.

Telf. N. 4923

JUOZAS VVIEKAITIS
328 Anderson str., Jersey City

— UŽLAIKO —

Puiku Saluna
Viskas yra czysta,gerymai pir

mos klasos ir da pigiau kaip kitur.
Padraug užtaiko Agentūra

Tai yra parduoda Szifkartias ant 
geriausiu laivu,pigiau kaip ki
ti. Siunczia Pinigus in visas 
dalis svieto, o kas turi rusku 
arba kitokiu pinigu, tai gali 
pas jy gautie apsimuinytie, mo
ka augszcziausia prekia, kaipkiti 
agentai. Dėlto visiems Lietu
viams, su visokeis reikalais, 
rodyjame nusiduotie pas savo 
broly Lietuvy, nei ka pas ko 
ky ten žydą. 9—6

JUOZUPAS LEVANAVICZIA
118 Dover str. Baltimore, Md.

— užlaiko —

.Puikiausia Saluna.
Viskas yra czysta, gerymai 

kopuikiausi, o stiklus tai milži- 
niszkus duoda; reikia gero vyro, 
kad du tokius iszgertu. Teipogi 
turi biliarde dėl zobovos. Delto- 
gi brolai atsilankykit pas sawo 
žmogų, lietuvy, o busitia kogra- 
žiausei priimti. [5—5]

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jefferson st., cor. Libsrty st.
Diplemavotas isz Europos.

Nog 25 mietu isl praktikavojas pritajso gleraf 
lekarstvas usz vidutiniu prekia.
Kalba lietutviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

Geriause Užeiga
dėl Lietuviu

/''“Jersey City
į)as JONĄ BANKALSKY

48-50 Gregory St.,
Turi puikia salų “Opera Ilall” įlel mitingu ir 

s piglausirs Įjjtoklu zabowu. Užlaiko puikiausius geryinus; 
Ivjame vi- pįalta alų, tikra ruginiu degtiniu, visokius likie- 
luls. K xs. vyną ir puikiausius cigarus, dūmelis, kve-
— “ Į ūjik’ (M»5)

kit-
sz:w
rius
peni

1’ra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatas, jau selolika 
metu praktikaivoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovoja 
visokias prowns. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

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

NEW YORK.
•f

1) 11) 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 $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
vasarinius paltas, teipogi turime neisz- 
pasakyta daugybių drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

moe levy
(The Blue Front)

96 ir 98 Haxter St., - - NEW YORK,
2-rOs durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str. / New lork

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykitę, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.Dr. M. P. Kossahuskas,
■TURI OFFISA

Aptielioje, po nr. 3315 Laurel nl.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai rytie.

------GIVIANA------ -
615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale. 

Nog 7 iki 9į isz rito ir nog 1 iki 4 vakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS

^LieTUWlSZKA =
—po— 

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

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO,' ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrvnius dajktus, zalatiiinas ir sidabriniuias 
visokiu dajktu labaj pigoj, aukszynius sydabrvnius ziego- 
rolius i8zvčjcze kajp naujus. Isz plauku lencugdlus daro ant 
orderio.

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

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