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Isz Užmarės
Isz Lietinvos.

Kražių kankintiniains
Kaipo pranesza nekurie laikra

szcziai, Žemaicziuose ir Lietuvo
je statosi dabar daugybe kryžių 
ir koplieziu ant Kražių kankin- 
tiniu atminties. O kas ypatin- 
giausio atsitiko kokiame ten mie
stelyje „Kaminiszkiai”. Czia vie
na diena susirinko in viena na
rna ne tiktai vietinio valszcziaus 
žmones, bet ir isz aplinkybes, 
kurie nutarė, jog Kaminiszkiuo- 
se pas bažnyczia reikia pastaty
ti puiku kryžių ant Kražių kan- 
kintiniu atminties. Ant to pasi- 
rasze vietinis vaitas ir daugy
be kitu žmonių. Suveže mede<ra 
ir trumpame laike padare puiku 
kryžių. Kad jau viskas buvo ga
tava, tai ant kryžiaus paszventi- 
nimo susirinko dauginus kaip 
5,000 žmonių. Kun. Gurskis pa- 
szvente kryžių ir pasakė puiku, 
graudinga pamokslu, girdamas 
juos, kad jie ne užmirszta savo 
nukankintu broliu, nors po teip 
sunku maskoliaus jungu būdami. 
Žmones grąžei apsiaszarojo ir 
džiaugės, jog galėjo toki apvai- 
kszcziojimu padaryti ant savo 
nukankintu broliu atminties.

Maskoliai turbuti dabar bijosi 
tokiuose apvaikszcziojimuose 
žmones užkabinti, kad tuokart 
nieko ne sake, nes Kražiai Mas
koliams daug bledes pridarė.

Maskoliszkas idijotizmas.
Maskoliai Lietuvoje pradėjo 

kriksztyti ne tiktai paežius lietu
vius in pravoslaunus, bet ir ju 
sentėviu liekanas kaip tai ir da
bar: senas žvierininkas Wittgen- 
steinu pas Wilniaus nuo naujo 
užveizėtojo gavo varda „Alak- 
sanrovskoje”, mat buk kada ten 
medžiojus caras Aleksandra II.

Maskoliai dabar keta perkiik- 
sztyti Lietuvoje visus kaimus, 
miestelius ir miestus po savam. 
Žinoma isz
Pamedžio, Kražių ir t.t. 
kada kokie ten Caricyny. 
donoscovy grady ir 
gudai gudai!
Maskolių ir prusu

Wisa rubežiu pagal 
bežiaus makoliai teip apstatė ka- 
riumene, žandarmais ir visokiais 
kitais policijantais, kad ne gali 
joks žmogus pereiti per rubežiu. 
Ant rubežiaus dabar yra dauginus 
kaip 10,000 maskoliszkos kariu
menes. O po Žemaiczius netoli 
rubežiaus yra daugybe inžineriu, 
kurie perveiza ir iszmieruoja ke
lius, upes, tiltus, kalnus, gires ir 
laukus. Isz to viso matyti, kad 
gal ne už ilgo bus ir kare masko
lių su vokiecziais, ka ir patys 
maskolai skelbia. — Bet vokio- 
cziai teip ne snaudžia ir rūpinasi 
apie ta dalyku, o ir vokiszki lai
kraszcziai garsina, jog maskoliams 
ne duoses veik sugriauti ju 
nūs.

Nors apie ta senei jau yra 
bama, bet viena karta vis 
kare.

musu Gruszlaukio, 
atsiras 
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Bitpieni iszrado.
Didis bitininkas kun. Juozas 

Ambroževiczius—lietuvys, gyve
nantis dabar Lietuvoje,ne per se
nei iszrado bieziu pieną arba bit
pieni. Praėjusi rudeni minėtas 
bitpienis ant bitines parodos Pe- 
tropileje tapo pripažintas už labai 
naudinga dalyką, kuri praminė

kun. J. Ambroževiczius “bitpie- 
niu”. Bet jis ir yra naudingas, 
kaip tai: kad žmogaus kūno susi
tepus ne galima veik iszplauti < 
arba kokio nors drabužio, ta i 
su bitpieniu kuomigeriausei; kad 
žmogus veidą sutepi su juomi la
bai yra skaistus;kad koki medi nu- , 
tepus dažive, o paskui su bitpie- , 
niu,tai kaip puikiausia lekieris isz- ; 
rodo; rankas sutepus labai yra j 
minksztos ir daug kitkam jis yra j 
naudingas, isz ko kun. J. Ambro- j 
ževiezius gali padaryti gera biz- j 
ni, nes niekur tokio bitpienio dar 
ne yra. j

, Teip-gi kun. J. Ambroževi- , 
ežius parasze keletą knygeliu apie , 
bitis, tiktai lenkiszkoje kalboje, , 
bet jos trumpame laike gal bus 
iszguldytos ant lietuviszkos.

Tai Puiku.
Lietuvoje Grodno gub., neku- s 

riuose vietose ūkininkai ant di- 1 
džiu susirinkimu nutarė, idant | 
dėl isznaikinimo girtuoklystes isz- , 
vyti isz savo kraszto žydus ir ; 
uždaryti karezemas. Žydai kaip < 
galėdami tam prieszinosi, idant ( 
ūkininkai ta nutarimu ne galėtu 
iszpildyti; vienok pasidekave
jant ūkininku dransumui užma
nytas darbas eina gerai ir trum
pame laike gal ne liks ten jo- ' 
kio žydo.'

Butu naudingai, kad kitur ta 
po Lietuva padarytu, tiktai ne
laime, kad musu broliai ne gali 
dažinote kas už keliu miliu deda
si, nes ne turi jokio laikraszczio 
savo prigimtoje kalbfije.

* Kaunas. — Ne per senei mirė 
Kaune kun. Edvardas Barau
skas. Duok Dieve jam amžina a- 
tilsi, bet turiu pasakyti, jog jis 
buvo didis lietuviu neprietelius, 
isz kurio priežasties ir garbus mu
su kun. Jaunis proto, kaipo skel
bia, nustojo. Kada buvo kun.Ba
rausko laidotuves, ta diena kun. 
Feliksas Lialis, kursai buvo Kau
ne kariumenes kapelionu, iszspa- 
viedojo kelis kareivius, kurie 
prasze paskui nuo kun, pavelyj- 
imo eiti ant kapu laike augszcziau 
minėtu laidotuvių.Kunigas pave- 
lyjo. O kad dažinojo vyriausybe, 
jog kareiviai buvo ant kuni
go laidotuvių, užklausė ju kas 
juos pavelyjo eiti ant laidotuvių, 
o dar kunigo. Kareiviai atsake, 
jog ju kapelionas. Už tai dabar 
kun. Feliksas Lialis, kariumenes 
kapelionas, tapo ant d vi j u metu 
pasvadintas in Kretingos kliosz- 
tonu.

* Po Žemaiczius ir Lietuva po 
didžia kora užginta yra kalbėti 
lenkiszkai, kas dėl musu ne pro

. szali, nes gal nors viena karta 
tuos lenkus ponus nuo savo gal
vos nuosi kratysime.

Susiraszymas ant caro.
Berlino laikrasztis “Vossische 

Zeitung” patalpino laiszka isz 
Petropiles, kursai reiszkia, jog 
ten buvo krata pas jenerolo An
drejevo dukters, kame atrado di
di anarchistu surasza. Tame sura- 
sze yra daugiausei moteriszku. 
Suraszas nurodo, jog veik anar
chistai turės didi susirinkimą Fin- 
dliaudijoje, kur jie per Szvecija 
gabena ekspliodyjanezius daly
kus. Caras teip-gi nesenei iszva— 
žiavo in Finliandija. Dėlto da
bar ant Finliandijos rubežiaus 
keliu teip yra užstatyta masko- 
liszka palicija, kad net jokias 
žmogus ne gali praeiti, ne per
kratytu ir ne iszsitinetu isz kur 
jis yra; o jabjausei ant gelžke
lio Bielo Ostrov.

Naujas didis anarchistu 
susiraski mas.

Paryžius, Liepos 14 d.— Pran- 
cuziszkas laikrasztis “Matin” ap- 
reiszkia, jog prancuziszka policija 
norėjo paimti didi anarchistu susi- 
raszyma, bet ne nusisekė. Koks 
ten prancuziszkas anarchistas szio- 
se dienose iszvužiavo isz Ameri
kos Suvienytu VValstiju in Angli
ja ir veža su savimi Amerikoje 
padarytas bombas. Jis turi sieki 
kartu su kitais draugais atvykti 
in Prancija ir iszpildyti padarytus 
Amerikoje pienus dėl to vien, 
idant paklėti in debesis Elizeiska 
dvara, senato ir deputacijos na
mus, drauge ir teisybes narna Pa
ryžiuje.

Anarchistai Franci,joje.
Paryžius, Liepos 15 d. — Mie

stuose Avigon ir Montpellier are- 
sztawojo daug anarchistu. Pas 
viena isz ju atrasta ekspliodyjau- 
ti dalykai. Mieste Cerpignon are- 
sztavojo iszpaniszka anarchistu 
Žrete, kursai prigulėjo prie nauju 
susiraszymu ant Prancijos pirmse
džio Perriero už muszimo.

Anarchistai sudegino 
teatra.

Bruksella, Liepos 16 d.—Anar
chistai sudegino ka tik naujei pa
daryta teatra “Palais de Este.” 
Wiena isz kaltininku sugavo, ku
rio kiszeniuje atrasta gromata,nu
rodanti, idant jis sudegintu 1 
teatra “La Scalo.”

Ar tiesa?
Petropile, Liepos 15d. — 

ras iszsireiszke, jog padarys 
valninima dėl nekuriu nusidėjė
liu isz priežasties jo sviriausio 
sunaus Nikalojaus szliubo su ku- 
nigaisztaite Alicija Heska.— 

Žemes drebėjimas Turki
joje.

Konstantinopolis. Sziose dieno
se Turkijoje buvo keli baisus 
žemes drebėjimas, o labiausei 
Kanstantinopolyje ir jo aplinky
bėse. Isz viso užmuszo apie 400 
žmonių ir daug sužeidė, sžimtai 
namu sugriuvo ir daug kitokios 
bledes. Žmones bėga isz miest u 
laukan. Žemes drebėjimas yra ju
sti už keliu sziintu miliu. Wieno 
drebejimo laike aut ežero San 
Stefano vanduo per 200 mastu 
pasitraukė in gala.

Kaip Sibiro lietuvvjai mo
kinasi lietuvviszkai.

Tūlas lietuvys Anzelmas, aug
damas Sibire, kurio tėvai 
1863 metuose buwo iszsiunsti in 
Sibirą, kiteip ne kalbėjo kaip 
tiktai maskoliszkai, nes tarp ma
skolių augo. Paskui jis pabaigė 
gimnazija ir pastojo in univer
sitetą, kame jis tarp lietuviu 
studentu ingavo sziokia tokia 
lietuviszka dvasia.

ĮVeliku laike 1893 m. Anzel
mas atvyko in Kronsztadta (ant 
salos Kotlino pas Petrapiles), 
kame susipažino su vienu lietu
viu Antanu. Czia jis gavo daug 

■ visokiu žinių apie Lietuva ir 
jos dabartini padėjimą. Pas An
taną buvo daug visokiu lietu- 
viszku knygų, tiktai gailu, kad 

. Anzelmas dar ne mokėjo nieko 
lietuviszkai, per kr isz ju ne ga
lėjo daug ka naudotis. Bet, ne 
veizant ant to, Antanas, paskir
damas kur geresnius isz knygų ir 
laikraszcziu, straipsnius iszgulde 
jam ant maskoliszko. Ir Anzel
mas, prabuvias czia koletą ne- 
deliu teip užsidegė tevyniszka

meile, kad rodos įmanytu jis, 
viską pametias, eiti ir kariauti 
priesz savo Tėvynės nepriete
lius su visokiais innagiais.

Atėjus laikui Anzelmas iszva- 
žiavo vėl in universitetą ir isz- 
važiujant jam Antanas pasakė: 
jeigu nori iszmokti greit lietu
viszkai, tai važiuok ant voka- 
ciju in Lietuva; nes Anzelmas 
turi dar Lietuvoje savo tikra 
deda, t.y. tikra tėvo broli.

Atėjus vakacijoms, Anzelmas 
parvažiavo in Lietuva (t.y. dar 
pirma karta in ta kraszta) pas sa
vo deda ir gimines Kauno gu
bernijoje. Po vokaciju jis atraszo 
h^szka Antanui, kaip jis pralei- 
d , Lietuvoje vokacijas, kursai, 
a >art kitko, szeip skamba: 

„Guodotinas Tamista!” 
..„Sekdamas Tamistos pamoki- 

n'ma, asz szia vasara praleidau 
Lietuvoje, Kauno gubernijoje, 
N. pav. pas gimines. — Pirma 
chena asz szeip teip dasiprotėjau 
k.t reiszkia sveiks ir dėkui, aeziu 
(lies Azelmas ne mokėjo lietu
vi iszkai, jo gimines maskoliszkai 
ii ne galėjo susikalbėti). Isz pir
mu asz nieko ne supratau lietu
viszkai, nes ta kalba suvisu ne- 
p.naszi in slaviszkas kalbas. Bet 
Įįjr tris nedeles jau asz, nors pats 
ir ne kalbėjau lietuviszkai, 
i -/skiriant kelis žodžius kaip tai: 
„duok duonos” ir tam lygius, bet 
pradėjau suprasti. Gavias grama- 

nuo vieno mokintojaus Jel
gavos gimnazijos ir iszsimokinias 
žodžius: „meldžiu pesakyti kaip 
tas vadinasi lietuviszkai?” asz 
ne žinodamas kur gauti žodyną, 
pradėjau pats rinkti žodžius, ku
rie taukiausei tinkasi kalboje. 
Paemias koki-nors daikta, asz pa
rodydavau savo seseriems (svi
riausios buvo nuo ryto lyg nakties 
užimtos darbu),sakiau augszcziaus 
primintus žodžius (kaip tas va
dinasi lietuviszkai) ir užsiraszy- 
davau tu daikto varda, kuri 
man seseris pasakydavo. Kol 
daiktai buvo tokie, kurius bu
vo galima in ranka paimti, tai 
vis dar man darbas ėjo gerai ir 
greitai. Su dižiais daiktais ir 
teip atsitikdavo: rodau asz in 

' medi ir klausu kliip jis vadinasi, 
vietoje žodžio medis man atsa
ko topolis. Ta žinoma asz vei
kei pataisiau. Bet kad atsitiko 
tokie dalykai, kuriu asz ne ga
lėjau nei parodyti, nei in rankas 
paimti, tai labai buvo sunku ka 
padaryti. Wienok asz, per man 
pažįstama daktaru ir aptekoriu, 
surasziau apie 300 žodžiu, bet 
tai kaip matote labai mažai.

Dabar jau ta kalba, kuria kal
ba mano gimines, asz jau gerai 
suprantu; bet literaliszkos kalbos 
mažai dar tesuprantu, nes ne 
galiu prigauti atsakaneziu knygų 
dėl mokinimos”. Anzelmas.

i
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Kas link lietnwiszku mu
zikantu.

Nedelioje. Liepos 22d., tuojaus 
po miszparu bažnytyneje saleje 
bus lietuviszku muzikantu susi
rinkimas, ant kurio užkviecziame 
visus Chicagos lietuvius muzi
kantus: tuos, kurie jau atsiszau- 
ke per laikraszti ir tuos, kurie į 
dar ne yra atsiszauke, dėl pasi- j 
kalbėjimo apie susitaisima lietu
viszkos muzikos, kuri galės graj- 
iti ant lieviszku balių, teatru 
ir kitokiu apvaikszeziojimu, o 
teip-gi su pavelyjimu musu pra- 
baszcziaus kun. M. Kraucziuno 
ir lietuviszkoje bažnyczioje per 
suma ir miszparus.

Dėlto dar karta, mieli broliai, 
ne užinirszkite susirinkti, idant 
kuomi veikiausei butu galima 
uždėti lietuviszka muzika, kuri 
prisidės prie musu tautos var 
pakėlimo.

stai kuo kitę, kad no- 
darbininku turime ik 
kad butu vienybe ir 
sustreikuotu ir nieks

Didžiausi Amerikoje 
straikai.

Kaip „28 nr. Lietuvos” buvo 
sakyta, jog straikai tapo atidėti 
ant subatos, Liepos 14d., tai po 
subatos ir dabar ne galima gerai 
pasakyti kaip su tais streikais 
yra, nes vienur streikuoja,o kitur 
pradeda eiti i n darba; ir per tai 
nebera tokiu didžiu tnaisztu. O 
juk ir kiekvienas gali suprasti, 
kad be vienybes nieko ne galima 
padaryti; kaip ir dabar vieni su
streikuoja, o kiti „seabsai” per 
ugni tuojaus puola in ju vieta ir 
dirba už pusią prekes, kaip jie 
kad dirbo. Tokiu budu darant 
niekados streikas ne gali būti isz 
grajitas, nes straikieriai gali strei
kuoti ir streikuoti ir gyvastį pa
baigti, jeigu in ju vieta dirba 
skabsai, tai companijos ju ne bijos 
ir pasako: 
rite, mes 
valės. O 
visi kartu
neitu dirbti, tai companija už ke
liu dienu turėtu pasiduoti, ir 
darbininkai tuokart nebedirbtu 
už dyka. Dėlto dabar, kaip esant 
progai, visi turi streikuoti, idant 
szias didisis streikas ne iszeitu 
ant nieko, nes jeigu jis taip pra- 
grajitas, tai darbininkai bus pra- 
puolia Amerikoje ir dirbs už dy
ka. — Daugybe teip-gi ir musu 
broliu yra tais seabsais, isz kuriu 
ne vienas dabar ir gala jau gavo, 
nes straikieriai seabsus kiek ga
lėdami musza, szaunair ne apken- 
czia kaip baisiausio daikto. Už 
tai velyjame savo broliams, 
idant dabar mestu ta darba. Dar
bas, kuri dabar dirbi streiku lai
ke teatnesz nauda tiktai ant 
szios dienos, o straka pragrajijus 
bus prapultis; o kad kas strei
kuos ir iszgrajis streiką, tai turės 
laime ant visados.

Dabar laikraszcziai, einanti už 
kapitalistu dolierius, džiaugiasi, 
kad Eug. V. Debs prezidentas 
„American Rail vay Union“ uuo 
Liepos 17 d. randasi jau kalinyje.

Su juomi kartu yra suareszta- 
voti ir sėdi kalinyje George VV. 
Hovard-vice.,,)r. Silvester Ko 
licher rasztininkas ir L.VV.Rogers 
tos paezios organizacijos direk
torius.

Kiekvienas jie yra pasta- 
■ tyti po kaucija 3000 dol. bet jie 

atsisakė ja sudėti ir pasilekta ka
linyje.

Prova ju bus Panedelyje, Lie
pos 23d.

Gal nekurie mislyja, kad jau 
Debsa suaresztavojo, tai jau nie
ko ir nebebus? O ne, nes jeigu 
Dėbso ne bus, tai kitas in jo vie
ta bus, o „A. R. U.“ szi karta ne 
pasiduos. O jeigu kiti darbinin
kai ne perstos dirbia ir periszka- 
dys Unijai varyti streiką, tai U- 
nija gali padaryti rovolucija, ka
me gali pražūti ir skabsai, ir fab
rikai, ir milijonieriai! nes juos 
ar už vienos kojos pakars, ar už 
dvieju, tai vis tiek.

Dar reikia priminti, jog dabar 
vaikszczioja companiju pasiunti
niai po darbininkus ir prikalbinė
ja, idant darbininkai pasiraszytu, 
jog per penkis metus ne streikuos, 
ne prigulės nei in jokia darbi
ninku arba kitokia draugyste, už 
ka prižada duoti darba, bet ne sa
ko kiek mokės. Dėlto tegul nieks 
ne pasiraszo ant ter, nes pasira
šius teiktu dirbti per penkis nie

kaip baudžiauninkui, o gal

dar mažiaus kaip už doleri. Jeigu 
prižada companija po kokius tris 
arba penkis dolerius ant dienos, 
tai galima pasiraszyti.

Chicago III., Liepos 19 d. — 
Praejuse nakti straikieriai sude
gino mėsos krautuve Nelson Mo- 
rris and Co. kuri buvo ant 4122 
Halsted str. Bledes ant $25,000.

Jenerolas Milės davė prisaky
mą, idant sziandien isz ryto isz
eitu isz Chicagos laukan visi 
pribuvia kareiviai; dabar nebera 
neivieno czion pribuvusio karei
vio.

Teip-gi tapo paleista ir keletas 
szimtu milicijos.

Missonla, Mont. Liep. 17 d.— 
Praeita nakti tiltas ant Grand 
Creek gelžkelio Northern Pacific 
sudego. Ant tilto buvo padėtus 
dinamitus. Kaip trūkis užėjo ant 
dinamito, isztiko eksplozija. Ma- 
szina tapo sudraskyta. Inžiuierius 
ir peczkurys lengvei sužeisti. Isz 
žmonių nieko ne sužeidė. Tai yra 
jau treczias tiltas tokiu budu su
ardytas toje aplinkinėje.

Ford Wain, Ind., Liepos 17 d.
— Straikieriai iszdauže langus 
visu trukiu,einaneziu per miestą.

Butte, Mont. Liepos 18 d. - - 
Czia streikas labai smarkus. Jo
kia trūkis ne gali nei ateiti,, nei 
iszeiti.

Ant Utah Northern ir Monta
na labai yra didis streikas, dėl ko 
tapo paszaukta kariumene.

Cheyuėne, Wys„ Liepos 16 d.
— Streikas czia stiprei laikosi.

West Superior, Wis., Liepos 
16 d. Sziandien sustreikavo dar
bininkai companijos „Lake Su— 
perior Terminai and Transfer 
Company“

Spiungfield III. Czia buvo an- 
glekasiu pasiuntiniu susirinki
mas isz Spirngfieldo aplinky
bes anglekasyklu ir padare savo 
aplinkybes susivienyjima. Prisa
kyta, kad visi anglekasiai rei
kalautu po 65 centus nuo tono 
svaro brutto, ir kad svaras 
brutto butu investa visose an
glekasyklose.

Žinios vvisokios.
į Mieste Graisac Prancijoje 6 

nedėlios kaipo jau streikuoja 
1500 darbininku. Bijosi maisztu.

t Paryžiuje iszejo anarchisti- 
szka knygele Eliziuko Rečius, po 
vardu „Brolau mano darbinin
ke.” Palicija apie tai veik da- 
sižinojo ir visas knygas atėmė.

į Petropileje ir IVienoje chole
ra labai prasiplatino.

t Belgijoje keliose vietose pla
tinas cholera.

Į Prancijoje renka pinigus dėl 
pamenklo pastatymo užmusztain 
pirmsedžiui Carnotui. Surinkta 
60,000 franku,

{ Jenerolas Rybakovskis isz 
Chicagos dabar yra Detroite su 
savo armija, susidedanezia isz 
110 nupliszusiu lenku.

t Ilazleton, Pa., Liepos 1 7 d. 
Anglekasyklose „Stockton" No.8 
ekspliodyjo 200 patronu tarp 
keliolikos darbininku būrio, ku
rios buvo pritaisytos dėl pleszy- 
nimo kalnu. Tapo užmuszta 12 
darbininku, isz kuriu buvo keli 
lietuviai.

t Lenkiszkas laikrasztis “Pa- 
tryota” isz Phiadelphijos raszo, 
kad naujei insiszventes kun. J. 
Žilinskas — lenkas paliko praba- 
szcziu dviju parapijų: Mt Car
inei ir Shamokin, kame pirmiaus 
buvo kan. M. Peža, teip-gi len
kas, kursai dabar tveria nauja 
parapija Scantone. czia mat “Pa- 
tryotas” šuvisu apsiriko ar lietu
vius vis dar tebelaiko už lenkus, 
nes guodotini kunigai: ,J. Žilin
skas ir M. keža visada buvo ge
rais lietuvia(s-patrijotais, bet yra 
viltis, kad it toliaus ne persimai
nys.
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Lietu wiszku Kolonij u 
Arkanso.

Iszvaževias ant nedėlios laiko 
apžiurėjau padėjimą lietuviszku 
kolonijų Arkanse, o pargryžias 
troksztu pasidalyti žiniomis su 
savo tautiecziai.

Lietuviszkos kolonijos randasi 
paviete Prairie. Tasai pavietas 
randasi beveik paezeme vidury
je vaistės Arkanso.Skersai pavie
tą Prairie eina gelžkelis isz 
miesto Meinphis in miestą Little 
Rock. Ant to gelžkelio randa- 
dasi mažycziai miesteliai vienas 
nuo kito per 10 angelsku myliu ir 
kožname tokeme miestelyje yra 
stacijos gelžkelio, prie kuriu 
sustoja pravažiuodami trukiai, 
iszleisdami ir paimdami pasaži- 
rius, norinezius važiuoti, kur in 
didesny ar tolimesny miestą. Tru- 
kei pasažieriszki ir tavoriniai eina 
du sykius ant dienos, atveždami 
ir iszveždami visokius daiktus 
kas tik farmeriams yra reikalin
ga. Teipogi antra pusią lietuvi
szku kolonijų eina velei antras ge
ležinkelis isz Helena in Pine Bluff. 
Tarp tu dvieju gelžkeliu ran
dasi lietuviszkosios kolonijos ir 
lietuviszkieins farmeriams yra 
lengva in visas pusias dasigauti 
in gelžkely. Toliausei jiems ge
lžkelis yra per 8 mylias, o ar- 
cziausei per 3; vienok da ir ar- 
cziau kelio ir ant pat geležkelio 
gali gauti žemes pirkti, tik jau te
kiojo vietoje yra nekiek brangiau.

Laukai yra neapsakyto lygumo 
kaip tik iszvaževus isz miesto 
Little Rock, tai rodžias, kad kaip 
ant stalo lygiausio važiuotum ir 
niekur ne užniatysi nei jokio aug- 
sztesnio kalnelio. Bet padėjimas 
žemes yra neapsakytai puikus, ba 
nors pasižiurėjus ant, platybes 
lauku iszrodo jie lygus, vienok 
kada aplink savęs apsižiūri, 
visur randi augsztuminelius ir 
kiekviena farma turi sau gražu 
nuotakuma ne in viena tai in 
kita puse ir nors atsitiktu di
deli lietus, tai visada vanduo tu
ri savo nuotakuma ir ant lauko 
ilgai tykszoti ne gali.Nebeto ran
dasi tokiu vietų, ka vanduo pa
guli ir ilgiau, bet isz to ne galima 
dyvytis, nes szendien tonais 
da nėra nei mažiausios 
prakastos, kuri galėtu 
nutraukti; sziandien da 
visai apželia žolėmis ir
tie laukai, kuriu da no amžių 
plūgas arba lopeta ne dalytojo, o 
vienok szendien,nors buvo gana 
gausus lietus, ka net upeliai vi
sur bego, bet vanduo niekur ne 
guli ir norint žemiausioje vietoje, 
gali drasei voliotis,o ne suszlapsi.

To viso paviete yra koke tre-

grabutes 
vandeni 

tenai yra 
žolynais

ir teip puikei surėdyta, kad kož-'cago, tai yra: Jurgis Adomaitis, 
nas vienas gali sau rasti kaip tik Kazys Eringis, Juozupas Kily- 
jis nori. Gali gauti pirkti farma, ežius ir Julijonas Balseris. Wisi 
kad butu puse lauko puse girios, keturi iszsirinko sau vietas ir 
gali gauti viena lauka arba viena-jau Eringis su Kilycziumi pirko- 
giria; gali gauti laukus, pagiryje | si 230 akru lauko su giria, ant 
arba ir paeziame viduryje gi
rios, kaip tik kam tinka. Yra 
teip iszsidrapstia tokioms juos
toms, kad pervaževus kokias 
keturias, penkias mylias lauku 
tai vėla tiek pat gali rasti gi
rios, o pervaževias koky treja- 
ta myliu girios velei rasi tiek 
lauko ir 1.1.

Girioje medžai yra daugiu dau- 
giausei aržuolai ir teip vadinami 
angliszkai “hiekory”. Tie abeji 
medžiai yra labai augszti, lapoti 
ir stori, nekurie randasi ir po ko
kias 3 pėdas storio. Tarpu tokiu 
storu medžiu auga vieoki kiti 
smulkesni medeliai ir visokį krū
mai, tarp kuriu galvijai randa 
sau labai puiku pavesi karsztose 
dienose.

Žeme pavirszium per pėda gy- 
lumo yra juosvai pilka,o apaezioje 
per kokia pora sieksniu yra rau
donas molis, tas davėsi persitik
rinti isz dabar pradėtu szuliniu 
kasti.Szulinei yra kasami gylumo 
no 40 pėdu iki 60, o vanduo pui
kus kaip isz tikriausio ezaltinio; 
yra czystas, minksztas ir gardus.

Per tris dienas važinėjome po 
senus farmerius ir prisižiūrėjome 
kas pas juos ant lauku auga. Tai
gi atradome rugius ir avižas nu
pjautas, rugienos iszartos ir jau 
antru apsėtos, “komai” ir žyrneis. 
Bulves jau teipgi nukastos. Avi
žos ant sziaudu yra labai dideles 
bus geram vyrui su iki pažaszcziu 
grudai ne teip labai geri, bet ne 
yra ir menki. Bulves dideles, y- 
ra tokiu ka viena gali sverti po
ra svaru. Didžiausi ir gražiausi 
isz visu javu “kornais”, kaip in- 
eini in viduri ju, tai iszrodo lyg 
girioje, ne matyti nei in krasztus 
nei in virszu, yra nekurie iszau- 
gia per pusantro sieksnio. Dau
giaašei seniejie farmeriai augina 
bovelna, bet ape ja daug szneke- 
ti ne galiu ar ji dera gerai ar blo
gai, nes tai yra sėkla man nepa- 
žinstama.

Bet visas kitas pasakas turiu 
pamesti, o nors pora žodžiu turiu 
pasakyti ape musu lietuviszkus 
farmerius, parodydamas kas ten 
gyvena, isz kur atėjo, kiek apsi- 
pirko ir kaip gyvena.

1. Juozupas Butkus, isz Phila- 
delphijos, turi 
lauko su giria.

2. Juozupas 
Philadelphijos, 
akru lauko be girios.

3. Wincentas Kangiseris 
Dolgevilles, N.Y., 80 akru lauko 
su giria.

4. Adolfas Kangiseris, teip-pat
isz Dolgevilles, 80 akru lauko su 
giria. •

5. Martynas Gusczius isz Phil.
80 akru lauko be girios.

6. Lavcevvicziene, naszle isz 
Phil. 160 akru lauko be girios. <

7 Steponas Jonaitis isz Phil. 
160 lauko su giria.

8. Ignotas Giedgaudas isz Phil.
80 akru lauko be girios.

9. JuozupaB Kaikaris isz Chi
cagos, 80 akru lauko be girios.

10 Jonas Skudris, isz Bostono, 
80 akru lauko be girios.

11. Jonas Stankeviczius, 
Bostono, 80 akru girios.

12. Jurgis Matuseviczius 
Plymoutho 80 akru lauko su giria.

13. Steponas Grigaliūnas isz 
Kingstono, 40 akru girios.

14. Jonas Rimkunas isz King
stono, 80 akru girios.

15. Silvestras Priceviczius, 
isz Waterbury, 80 akru lauko be 
girios.

Simonas Liszauckas isz Nev 
Yorko, 80 akru lauko be girios.

17. Mateuszas Giedrikis, dabar 
tik atvažiavias isz Lietuvos, Pa
nevėžio pavieto, redybos Kau
no, pirko 300 akru lauko su gi
ria.

Isz viso yra 17 apsipirkusiu, o

Isz lietu wiszku dirwu

pirkias 80 akru

Wasiliauckas
turi pirkias

isz
80

isz

isz

isz

kurio priima da viena savo drau
gą ir no rudens jau sėda gy ven- 
ti ant savo locnos farmos. Bal- 
seris ir Adomaitis teipgi apsi
rinko sau vietas ir galbūt pirk- 
sis jeigu ukvata nepereis.

Dabar turiu privesti nors vie- 
na paveiksią kaip tenai musu 
farmeriai pradeda savo gyveni- 
ma.

O tai ant paveizdos yra susi- 
deja in krūva szie trys: J. But
kus, J. Wasiliauckas ir J. Kai- 
karis. Jie Wisi tris turi po 80 
akru lauko ir tuom kart visi dir
ba in krūva, o sulaukia rudens 
dalysis nauda isz savo darbu.

Grinczia, kuria pasistatė ir 
kurioje visi trys gyvena,kasztuo- 
ja.
Turi wiena wežima
1 Pjaunama fnaszina (sena) 
1 Pjaunama masz. (nauja) 
1 Maszina grebiama(nauja) 
Užkinkymas
1 Plūgą
1 Ekeczios 
Kitokiu smulkesniu inrankiu 
už 4.00
4 Arklus už 180.00
12 Karviu su 9 versziais 164.0(T 
7 Kiaulias už 7.0G

Sykiu $528.58"
Wiso supirkta gyvuliu ir pada
ru už $528.50 ir kaipo prie krū
vos,tai visi trys,gali savo darbus 
apsidirbti, o kad po viena, tai be 
veik kožnam arti tiek kasztuo- 
tu.

Dabar jie visi trys pjauna szie- 
na in daikta ir jau turi supjovia 
arti 100 tonu, o k:id nepatingės 
papjuveti ilgiau, tai padarys in 
50 tonu. Ten galėtu prisipjauti 
szieno,nors in tūkstanty,tonu kad 
tik jie tiek pajiegos turėtu, tenai 
platybe lauku apžėlusiu graži J 
žolia kaip marios placziausios, 
tenai jiems niekas ne užgina žolia 
pjauti ir sziena sau krauti, nes 
ir teip toji žole lieka ant lauko 
ir stovi nudžiuvus per visa žie
ma, pavasario sulaukia turi ja 
degyti su Ugne, nes kitaip ga 
nykios geros nebutu ir nauja 
žole gera užaugti ne galėtu.

Tegul jie tryse sau, neskubyda- 
mi, padarys tiktai 100 tonu szie- 
no, tai sziandien ant lauko agen- 
tas apiperka ir moka no tono 
po $5, tai jau jie turi $500, o kad 
palaikys iki žiemai, tai tonas da- 
eis iki $10, tai bus $1000. O gal 
jie instengs padaryti in 150 tonu, 
tai su vienu metu padaro in pu
santro tukstanczio dolieriu ir 
pyrmu metu, tik su vienu szienu 
gali iszmoketi ta suma kiek lau
kas jiem kasztuoja.

Dabar turi 10 karvių melže- 
mu. Isz tu padaro kasdien po 
100 svaru pieno ir ta pieną veža 
kasdien in miestely Hazen, kuris 
jiems yra tik per 4 angelskas 
mylias; tenai yra „Creamery”, su 
kuriai turi paduria kontrak
tu ant viso meto, ji moka no 100 
svaru pieno, tiek žiema tiek va
sara po 85c. „Creamery” atski
ria, sau tiktai Smetona, o pieną 
jiems atgal atiduoda. Farmeriai 
paskui su tuom pienu peni kiau
les, gyrdo verszius ir tt. Už 
100 svaru kasdien po 85c., tai 
per meta gali padaryti i n $300 
teipgi. Teip tie trys vyrai padir
bėją szymet sau isztisa meta, per 
daug nenusidyrbs ir tikisi pasida
ryti kožnas isz ju po $400 ir jau 
turės savo sziokia tokia guszta, 
ne mokės 
duonos ir ne turės boso ant savo |

$31.00
47.50
13.00
37.50
16.00
15.00
12.00

1.50

* Chicago. Kaipo vysk. M. 
Wolonczausko dr-te Plymouthe, 
Liepos 8d., perstatė kandidatus 
in Kražių kankintiniu komitetą, 
kursai turės rūpintis kas link ju 
visokiu reikalu, ir prasze, idant 
ir kitos draugystes juos patvir
tintu arba kitus isz savo puses 
perstatytu, tai ir S. Daukanto 
skait. draugyste Chicagoje dėl to 
vien suszauke nedelioje, Liepos 
15d., extra susirinkimą, ant kurio 
patvirtino tuos paežius, in minė
ta komitetą, kandidatus, kuriuos 
perstatė vysk. M. Wolonczausko 
draugyste, t. y.: isz Plymouth 
Pa. kun. A. Burba, kun. M. 
Szedvydi ir J. Petraiti, isz She
nandoah, Pa. kun. P. Abromaiti 
ir A. Miluką, isz Scranton, Pa. 
kun. M. Peža, isz Waterbury, 
Conn. kun. J. Žebri, isz Chica
go, 111. kun. M. Kravcziuna ir 
A. Olszevski, “Lietuvos” laz
duotoji, isz Mt Carmel, Pa. kun. 
J. Žilinską, isz Philadelphija, Pa. 
kun. J. Kaulaki ir A. Anskaiti, 
isz Elizabeth VV.Kun Ambrozevi- 
tiktai dar isz savo puses perstatė 
ežiu; Antana Joci isz Chicagos.

Ta diena Antanas Jocis paau
kavo in S. Daukanto draugystes 
knygyną 11 ekzemplioriu knygų 
svietiszkos intalpos.

S. D. draugystes viriausybe.
* Nedelioje, Liepos 15 d. Szv. 

Jono Kriksztytojaus draugyste lai
ke savo metini susirinkimą, ant 
kurio tapo perskaitytas admini
stracijos protokolas ir perstatytas 
draugystes iždas. In draugystes 
iždą per meta inejo 432 dol. 75c., 
iszduota 236 dol. 20c.,liko ižde 
196 dol. 55c.. —Per metus isz 
isz draugystes tapo iszbraukta 22; 
sanariai. Ant metines prisirasze 
42 san., o isz viso dabar draugy
stėje yra 225 sanariai.

Paskui buvo ineszta kas link 
Kražių kankintiniu komiteto. 
Szv. Jono Kriksztytojaus drau
gyste užtvirtino tuos paežius 
kandidatus in minėta komitetą, 
kuriuos perstatė vysk. M. Wo- 
lonczausko skait. draugyste Ply
mouthe, tiktai dar isz savo puses 
perstatė Antana Joci isz Chicagos.

K. Pocius—raszt.

Lietuwiszkas daktaras.
Pirm menesio pribuvo in A- 

merika tikras lietu viszkas dakta
ras, užbaigęs prigulinczius daktarui 
mokslus ir ne mažai jau prakti- 
kavojes. Sziomis dienomis jis 
tapo pripažintas pirmos kliasos 
daktaras Pennsylvanijoję. Dabar 
apsistojo Plymouth, Pa. kame 
užsiimines žmonių gydymais.

Dar lietuvviszkas kunigas.
Sulaukėme dar wieuo lietu- 

viszko kunigo — M. Szedvydžio. 
Yra ta žmogus gerai a psz iv le
stas,kursai paskutiniame laike už
baigė seminarija Baltimoreje ir 
tapo pakrapikas in kunigus. Da
bar jis randasi Plymouth, Pa., bet 
trumpame laike gal paliks lietu
viszkos parapijos prabaszcziu 
Willkes-Barre.— Tikemes, jog 
Guodotinas kun. M. Szedvydis 
pagelbės mums dirbti, kaip tau- 
tiszkuose, teip ir dvasiszkuose 
dalykuose ir linkime jam geros 
kloties.

Wietines žinios.
— Stock Yarduose pradėjo jau 

dirbti.
-— Liepos 16 d. tapo paleistas 

elektriszkas fontanas Lincoln 
parke. Teip—gi paleis dabar kas 
uterninka ir petnyczia.

— Liepos 16 d. aplinkinėse 
Halstpd ir Randolph ui. vaikai 
laike Pullmano laidotuves su ža
lia vėliava ir muszimu bugnu. 
Juoku buvo lyg valės....

— Nedelioje, Liepos 22, bus su 
sirinkimas lietuviszku kliubu su 
sivienyjimo. Ant tos dienos teip 
gi parvažiuos isz Arkanso ir A. 
Olszevskis, 6 Wardos pirmse- 
dis.

— Kas nori sulaukti geros atei
tos ir turėti tvirta gyvenimą 
Chicagoje, tegul perkasi sau lota 
ant iszmokeszcziu West Pullma- 
ne. Atsiszaukite pas, 
Ignotą Doviatta 563 W.15-th st.

(21-8).

Isz Amerikon.
BAISI EKSPLIOZIJA CHI

CAGOJE.
Liepos 15d., baterija F.2 Wal- 

stiju artilerijos pulko ėjo ant teip 
vadinamu maniebru. Apie 1-ma 
adyna po pietų, atėjus jiems ant 
kertes 40-tos ir Grand Bonlevard, 
ekspliodyjo ju vežimas suszaunan- 
cziais dalykais, kursai buvo pil
nas kulku ir kitko. Buvo didis 
sumiszimas. Suvisu nžmuszo sze- 
szis kareivius, o daugybe sužei
dė. Nekuriuos kareivius iszmete 
perl5 mastu in augszta.Teip-gi už
musze keletą arkliu. Namai, kurie 
arti buvo, paliko kaip subadyti 
nuo kulku, o nuo to trenksmo 
daug langu sutruko.

Isz kokios priežasties ta eks- 
pliozija buvo dar ne žinia,bet ro
dos ta padare straikieriai.

IValsti.ju kariumenes ne 
reikia.

Burmistras Hopkins per laiszka 
apreiszke jenerolui Milės, jog 
valstijų kariumenes ne reikia 
Chicagoje dėl apginimo visa ko 
gero ir ukesu gyvasties, o teipgi 
ne dėl gynimo valstijų turto ir 
reikalu. Nes vietine gali viską 
gerai priveizėti. O drauge bur
mistras staezei pasakė, jog ta da
bartine kariumene niekad ne bu
vo reikalinga ir ne yra kaip rei
kiant.... Dėlto gal trumpame 
laike atims kariumene isz Chi
cagos.

Nauji arisztawo.jimai 
Spring Valley.

Spring Valley, III., Liepos 14 
d. — Wel arisztavojo 13 žmonių, 
apskunstu už ėmimą dalivumo 
paskuiniuose maisztuose. Tame 
skaitliuje daugiausei lietuviu ir 
lenku. Jie kiekvienas yra pasta
tyti po kaucija 1,000 dol.Isz ari- 
sztavotu didžiausei yra prasikal
tę : Pranas Schneider—lietuvys, 
Jonas Grielis—lietuvys, Petras 
Kliumacz—lenkas, Jonas Gutsion 
—belgas.

Wisur dinamitas.
— Ant South Chicago, jauna Į San Rapids, Miitin., Liepos 15 

lenke pagimdė juodaji (nigeri). 1^. — Ant gelžkolio Northern Pa
puvo daug trubelio — buvo irjcific szieniu kas-žin kas padėjo 
juoku ir verksmu. Kūmos, bobos I dinamito bomba, idant truki su- 
ir davatkos subėgo viena szven- 
sta vandeni turėjo rankoje, ki
ta krapila, kita rožaneziu, kita 
knygas, kita szkaplerius, kita 
Dievo muka ir tt, nes mislyjo 
kad velnią pagimdė.

rendos, ne pirks

sprando, o 
vaikszczioti 
kad Chicagoje reikia vaikszczo- 
ti,fabrikas no fabriko ir stipti ant 
szalczio po kelias adynas belau
kiant ar nepavadys kas in darba.
(Pabaiga bus kitam numeryje).

Kas nori gauti šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
str. Shenandoah, Pa. (19—5)

teipgi nereikalaus 
žiemos laike, kaipo

* Scranton, Pa. Sziomis dieno
mis Guodotinas kun. • M. Peža 
persikėle isz Mt Carmel in Scren- 
tona, kame tapo paskirtas nuo 
vietinio vyskupo ant lietuvi- 
szkos parapijos prabaszcziaus ir 
kuriam laimingai linkime dirbti 
dėl savo broliu labo.

* Mt. Carmel. Muos apleido 
G. Kun. Peža, o in jo vieta pri
būva G. Kun J. Žilinskas, kur* 
sai matyti teip-gi szelps muos, 
kaip tevyniszkuose teip ir dva- 
siszkuose dalykuose.

* Shenandoah, Pa. Nedelioje, 
Liepos 15d. Shenandoaho Wysk. 
M. AVolonczausko draugyste 
laike ypatinga susurinkima, idant 
apsvarstyti pastara nutarimą 
savo i 
Plymouthe, beje kražiecziu ko-Į 
miteta. Musu draugyste pagire| ketlkia7aw7: kiti;m7‘^7

— Ant pardavimo geras me
dinis ant 2 florų sztoras su lo
tu, arti lietuviszkos bažnyczios— 
Sztore dabar yra groserne, kas 
nori, gali pirkti visa bizni su 
arkliu vežimu ir visa grosernes 
medega. Geras biznis dėl lietu- 
vvio. —Dasižinokite pas — Fit- 
zgerald, 3236 Illinois avė. arba 
redysteje “Lietuvos ’.

— Po visa miestą Chicago, kur 
tik daugiau darbininku yra ap
sigyvenusiu, visur darbininkai 
vakarais daro mitingus ir szau

vieuvardes draugystes} kia grandingu bai9u °i8US> idant 
j perstotu landžioti in darba perka

broliu Plymputkecziu užmanymą 
kas link komiteto ir patvirtino 
visus ju perstatytus vyrus in 
Kražių kankintiniu komitetą, a- 
part kun. M. Szedvydžip isz 
Plymoutho, in kurio vieta per
stata kun. S. Pauteniu, isz Ma- 
chanoy City. Kun. M. Szedvy- 
dis ne palaikys mums to už jo 
inžeidima; mes žinoma kaip kun. 
S. Pautenius trusesi per kalėdas 
Machanoy City kad buvo laiky
tas ans pragarsejes mass-mitin- 
gas kražiecziu reikaluose. Ma
chanoy City yra gana diktokai 

■ lietuviu ir jie gana stropiais 
pasirodė kražiecziu reikaluose, 
teip gi ir jiems prigulėtu turėti 
isz savo puses reprezentantą 
,,Kražių kankintiniu komitete, 
o ju Plymouth apart kun. Szed- 
vydžio yra dar du delegatai— 
Tikimės, jog kitos lietuviszkos 
draugystes sutiks su musu 
draugystes perstatymu. 
Pasilektame su guododone

Dr—es Komitetas, delko teip apie ji jie rūpinasi.

tiesa, jeigu visi darbininkai 
drauge susitartu ir nors nedelia 
laiko neitu nei vienas in darbu, 
tai su ta paczia nedelia strei
kai pasibaigtu ir darbdaviai 
duotu jiems pageidauta mokes
ti.

—Kaipo jau karta buvo pri
minta “Lietuvoje” jog czion pri- 
buvias ex-kun. Dembskis ir gy- 
venas pas poną Steponavicziu 
keta tverti nauja lietuviszka pa
rapija, tai dabar isz tiesu skelbia, 
jos: ne užilgo jis sntwers nauja 
lietuviszka parapija Chicagoje, 
kuri ne prigulės nei prie popie
žiaus, nei ko kito, bet vadinses 
“independent”.Apie ta daug rasze 
lenkiszki ir angliszki laikraszcziai, 
o teip-gi lenkiszki kunigai skelbe 
jau ir isz ambonos. Ne žinia delko 
jis teip tarp lenku pragarsėjo ir

daužyti. Kada trūkis atėjo ir už
gavo bamba, tai ji tuojaus sprogo 
ir isznesze maszina in debesis, 
bet visi karai pasiliko bestovin- 
ti. Nieko ne užmusze ir daug 
bledes ne padare. Suaresztavo- 
jo keturis kaltininkus.

Wel tas dinamitas.
West Oakland, Cel., Liepos 17 

d. — Kasžin-kas ne toli miesto 
padėjo ant szienu dinami
to bomba. Kad trūkis ėjo isz San 
Francisko ir užvažiavo ant tos 
bombos, tai ji ekspliodyjo ir su
draskė maszina; bet trūkis pasi
liko sveikas ir nieko ne užmusze.

TARIFA.
Nors “tarifa” tapo priimta se

nate Liepos 3d., už kuria balsa
vo 39 senatoriai, o 34 priesz ja, 
ir buvo pasakyta, jog ji Kugpju- 
czio ld.,suvisu bus gatava, vie- 
nok mes tam ne turime tikėti. 
Nes dar ant tos“ tarifos” turi bal
suoti pasiuntiniai, o paskui dar 
kartu senatoriai ir pasiutiniai turi 
balsuoti, kas trumpame laike ne 
galima invykti. O juk dabar yra 
per szilta, idant pasiutiniai varg- 
tu ant “tarifos”, kuri teip ilgai 
lauke, tai gali ir dar palaukti. Se 
natas baisavvo ant jos dėl to vien, 
idant nurodytu straikuojentiems 
darbininkams ant gelžkelio ir ki
tur, jog jis labai rūpinasi dėl j u 
labo.... O gal, kaip rasis szal- 
tesne, ir jie pradės rūpintis apie 
“tarifa”, kuri gal mus nuo Rug- 
pjiczio ld. pradės gelbėti.

WISI ANT BALIAUS!!!
Szv. Jono Kriksztytojaus lie- 

tuviszka draugyste Chicagoje, 
Rugpiuczio 12d. laikys balių Pu- 
laskio saleje, po nr. 800 S. Ash- 
land avė. Ant kurio užkvieczia- 
ine visus lietuvius ir lietuves, 
kaip mažus teip ir didžius. Balius 
bus puikus. Dėlto jaunikaicziai 
ir mergaites isz laiko susitaisy
kite konteples ir kojas atsiilsiuki- 
te.

Tikietas wyro su motere 25c.
K. Pocius.—rasz.
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PILKSERMIEGIS-
Tikras atsitikimas Kaune.

Gruodžio menesio 27 diena bu- 
wo graži: saule, rodės teip ilgai 
kawojosi debesiuose, kad szian- 
dien umei palinksmintu Kauno 
gywentojus. Pietniis viejalis ret- 
karcziais dulksnojo per veidus 
waiks2.cziojancziu gatvėmis (uli- 
cziomis) teip szvelnei, teip atsar- 
gei, kad rodės numylėta vadžio- 
jo savo szwelne rankele džiaug
damosi sawo brangiausio weido 
aiszkumu. Szirdys isz džiauksmo 
ne galėjo atsitekti krutinėję: ro
dės iszsimusz ant virszaus, kad 
pasidžiaugti gamtos puikumu. 
Wisi, kas gywas, buwo pripildy
ti džiaugsmu ir laime. Gatwes 
buwo pilnos vaikszcziojaticziu: 
wieni iszejo, idant pasibžiaugti 
puikia pavasario dienele ir pa- 
kwiepuoti czistu uoru; kiti, o 
labiausei žideliai bėgiojo szen ir 
ten su kasdieniniais reikalais.

Bet ko teip skubinosi apicieriai 
barszkindami su pentinais ir kar
dais! Gal jie skubinosi ant „mok
slo skaldyti paausius kareiviam! ? 
— Ne! nes, iszcariszkos szventes 
priežasties, „mokslo” ne yra. Jie 
visi trauke in wieszbuczius 
ant pasilinksminimo. Delko jie 
nesidžiaugė sykiu su visais gy- 
wentojais Kauno gamtos gražy
be? O! Ju szirdis uždengia pil
ki szineliai, kuriuos joki spindu
liai ne pasieks!....

Wieszbutyje P........... jau bu
vo būrys isz 26sziu apicieriu, ka
da inejo Bredegow’as. Gana bu
vo žvilgtelėti ant jo, idant pa
žinti jame žmogų, mėgstanti ge
rai su draugyja iszsigerti. Bet, 
aplametos maskoliszkos werties 
poruczikas —Bredegow’as, turėjo 
ju daugiaus, kaip tai; losze ge
rai in stukulka *), puikei muszo 
ant biljardo, persznekedavo vi
sus draugus disputuose, mokėjo 
daugiausei už visus meluoti, bu
vo karsztas maskoliszkas patri- 
jotas, vienu žodžiu — galėjo in 
visas puses. Inejas per slenksti 
riktilejo: „czeloviek**)” ir nu
mėtė ant pribėgusio tarno ranku 
baszlika ir szinieli.

„Na ka, jus „apicierai”, ture 
Bredegov’as, sveikindamas drau 
gus, „delko asz ne matau ant stalo 
jokio užkandžio.... tiktai vie
nas alus?”

—„Ha-ha-ha! tamista Brede- 
go’vas užmirszo, jog jau senei 
perejo d videszimta !***). Pas 
kiekviena išz musu ne yra vir- 
sziaus per rubliu kiszeniuje— tai 
kas užmokės už užkandi!"atsilie
pė vienas isz apicieriu.

—„O, tai asz už juos daugiau
sei pasiturįs, nes vakar tris ru
blius iszbaladojau in stukulka”, 
tarė Bredegov”as.

— Kad pas mus butu po 
tris rublius, tai mes ne gertu- 
mime tokios bjaurybes”, atsilie
pė kitas apicierius, „bet ka veik
ti, kad ne yra masznoje.”

„—Na pakenskime ne toli dvi- 
deszimta — paimsime algas, tai 
pasimylėsime prigulinczei kaip 
musu stoviui pridera,” murinėjo 
storas apicierius, gerdamas alų.

— „Jeigu man ne praloszite 
ant biliardo ha, ha, ha! atsimi- 
nate ana syki, kaip asz iszszluo- 
szcziau visiems jums kiszenius”, 
juokės Bredegovas.

— „Cziort s toboju! daugiaus 
su tavimi ne loszime, loszk sav 
su kuomi nori”, suszuko keli api
cierai.

— „Pažiūrėsime!” sziptilejo 
Bredegov’as.

Kambarys uže: vieni skambin
dami stiklais gere alų, kiti vaik- 
szcziojo kampas in kampa ci
garus ir visi sznekejo, juokėsi 
barėsi. Wiena syk visi nutilo; 
inejo augsztas, storas vyras, ap
sivilkės pilka lietuviszka sermė
ga; jo veidas ir eisina ženklino,

♦)Stukolka— maskoliszkas loszinys in koze- 
rius; lietusiai girdėjau ji tvadina „dvvilekis”.

♦♦) „Czielowiek“! — žmogau! Teip maskoliai 
wadina sawo tarnu.

*♦♦) Dvvideszimtoje dienoje kas menuo Mas- 
konjoje waldžios uredniokai atsiima algas.

Į jog tai yra lietuwys. Pagal jo 
storas rankas galėjo dasiproteti, 
kad jam ne naujiena neszioti žam
bi arba kiti ukiszki darbai. Pa
kabinius baszlika ant gembes pa
gal duris, atsisėdo kampe už 
murmulinio stalelio ir, paszaukes 
tarnu, paprasze arbatos.

— „Szitas mužikas mislyjo,jog 
ežia yra karezema”, tarė Brede- 
degov’as tylomis in draugus, „rei
kia ji isz ežia iszvyti.”

— „Tegul sav sėdi matyti, 
kad pasiturįs mužikas,” atsiliepe 
kitas apicierius.

—„Matyti, kad turtingas: po 
sermėga juodi gražus rūbai... 
hm! ka ežia daryti?! „Gospoda 
oficiery! pozvolite, janadujueto- 
ho mužiką (tamistos apicieriai! 
pavelysite, asz apgausiu taji mu
žiką); tarė tylomis Bredegov’as 
in draugus ir, priėjės prie stale
lio, kur pirksermiegis baigė ger
ti arbata, paklausė:

— „Ar tamista moki maskolisz
kai?”

— „Moku”, atsake pilksermie- 
gis maskoliszkai

— „Ar isz toli tamista?”
— „Isz pavietos X. Kauno 

gubernijos”,
— „Tamista tur būti ūkininkas?”
— „Teip”.
—„Kur tamista iszmokai ma

skoliszkai, turbuti kariumeneje”.
— „Asz kariumeneje spvisu 

ne buvau, o maszkoliszkai isz- 
mokau szkaloje.”

— „Turbuti tamista buwai gim
nazijoje, nes kaimo mokslainese 
teip gerai ne iszmoksta lietuviai 
kalbėti”.

—„Buvau pora metu ir gim
nazijoje”.

— Ka, tamista iszgertumi su 
manimi ka-nors?”

„Delko-gi ne,” atsake pilkser- 
miegis”.

— „Bredegov’as liepe tarnui 
atneszti dvi taure konjako. Isz- 
gerus po taure pilksermiegis lie
pe atneszti po kita.

— „Kad tamista buvai gimna
zijoje, ar loszei kada ant szito 
stalo? paklausė Bredegov’as, ro . 
dydamas ant’biljardo.

— „Kaip kada loszdavau su 
sėbrais.”

— „Ar gerai tamista loszi ant 
biljardo?”

— „Kad buvau gimnazijoje, 
tai losziau teip kaip ir kiti, o 
dabar ne žinau, jau penkiolika 
metu, kaip ne losziau.

—„Tai loszkiv^, mudu partija”.
,,—Galima”.
— „O po kiek už partija?” pa

klausė apicieras.
— „Kaip tamista apicieras pa

sakys, teip ir bus”,isztare isz lė
to pilksermegis.

,, Po penkis rublius partija”.
— „Tegul bus ir po penkis”. 
Ir ilginus ne laukiant, apicierius

atidengė biljarda ir prasidėjo 
loszinys, o visi apicieriai apstojo 
loszanczius, nes buvo akyva, 
pamatyti, kaip tas pilksermiegis 
loszant biljardo.

„Hm!” mislyja sav apicierius, 
„reikia duoti pirma partija pilk- 
sermegiui iszloszti ir tuomi pri
traukti ji loszti daugiaus, o pa
skui asz jo kiszenius truputi ap— 
lengvinsiu.” Gera akis galėjo nu
manyti, kad apicierius tiezia ap
sileidžia, ir pilksermegis ar isz 
tos, ar isz kitos priežasties, isz- 
losze partija.

Bredegovo draugai gana gerai 
žinojo, kas ju artisto masznoje 
tiktai tris rubliai, o kad ne užge- 
dinti jo pilksermiegio akyse, in- 
bruko jam du rudliu in sauja ir 
Bredegov’as užmokėjo suszneke 
tus pinigus.

„Muszkime dar viena partija 
kalbina apicieras:

— „Galima”.
—„Tegul bus deszimtis”, at

sake pilksermegis balsu, isz ku
rio buvo galima pažinti, jog 
jam nesidaboja tas prekes pakėli
mas.

— „Kas teip greit uždirbs, 
kaip asz per puse adynos uždirb
siu penkis rublius, o jeigu muži

kas dar grajis, tai ir daugiaus; 
o, reikia mokėti ant svieto gy
venti!”— mėklina apicierius ir 
jau isz tikrosios. „Bet kas tai 
yra? ir pilksermiegis szia partija 
smaginus musza: asz ne kiek 
pirmu ne užvarau!” dyvyjasi 
Bredegov’as ir besidyvydamas 
pralosze antra partija. Ne tiki 
pats sav; kaip tai jis visus sa
vo draugus aploszdawo, o da
bar koks ten pilksermiegis ji ap- 
losze! Draugai krapszto po vi
sus delmonus ir, vos surinko 
paskutinius deszimti rubliu, in- 
bruko Bredegovui dėl užmokė
jimo už praloszta partija.

— „Muszime dar treczia — ir 
ne kiteip kkip dvideszimti rubliu 
už partija,"riktilejo Bredegav’as, 
drebėdamas isz piktumo. Pilk
sermiegis valandžiukia tylėjo.

—,, Na ka!? iszloszei penkio
lika rubliu ir daugiaus bijasi 
loszti, idant ju ne praloszti!” rė
kė Bredegov’as, eidamas artin 
prie pilksermiegio su sugniau- 
sztomis kumštėmis.

—„Ne! ne bijau asz praloszti”, 
tarė dransei pilksermiegis, „bet 
ne pavelysiu save už nosies va
džioti. Tamista apicierius keli 
kas karta augsztesne preke ir 
užpuoli ant manės, jog bijau 
praloszti iszlostus pinigus; idant 
prarodyti tos nuomones priesziiy 
guma, kiteip su tamista ne losziu, 
kaip partija: szimtas rubliu, pen
kiolika bonku szanpano, dvide
szimti bonku konjako, dvilika 
btmkh kijevskos nalivkos ir dvi
lika tuzinu alaus ir dėl svecziu 
užkanda”.

Bredegovas pabalo.... Jis 
tiktai dabar suprato su kuomi 
turi reikalą, o ne norėdamas nu
sižeminti ne galėjo ne sutikti, 
kuria padėjo piksermiegis ir rik
tilejo: „Idiot!” *)

Pilksarmiegis, paszaukes P./ 
.... vieszbuczio užveizėtoji, lie
pe atneszti augszcziau minėtus 
gėrimus ir užkanda; o kada vi
skas stovėjo ant stalo, užkvietė 
visus, kiek ten buvo, sveczius 
gerti ir valgyti. Žinoma apicie
riu ne reikėjo ilgai praszyti.... 
Kamszcziai szaude ir lubas, skam
bėjo stiklai ir taures ir barszke- 
jo torelkos, o pentinai ir kardai 
pritaikė tai visai mužikai.... 
Bredegovas vienas ne gere: jis 
inlipino savo rainas akis in pilk 
sermlegi ir rodės norėjo sujesti ji 
akimis, bet vis ne pamėtė vil
ties, jog už ta viską užmokės 
pilksermiegio, o jis savo kisze- 
ne apsunkis sziintine. Dėlto il
gai ne laukes suszuko.

—„Muszame!”
— „Galima”, atsake pilkser

miegis isz lėto, nusivilkdamas 
sermiega ir dedamas ja ant kie- 
des.

Juokas buvo žiūrint ant loszan- 
cziu. Pilksermiegis isz lėto vai- 
kszczioja apie biljarda , viena a- 
ke žiūrėdamas ant gerianeziu 
svecziu, kita su paniekinimu ant 
Bredegovo; szitas paskutinis in- 
nirszes trankėsi aplink biljarda 
ir rėkia, kad ne užtamsuotu, kad 
ne vai sszcziotu arti jo draugai ir 
keikia ant visu keturi u pusiu, 
kaipo priguli maskoliszkos armi
jos poruezikui. Bet, bekeikdamas 
besitrankydamas, pralosze ir ta 
partija. Dabar nusiminęs žiurėjo 
tai ant savo draugu, tai ant 
pilksermiegio, ne tikėdamas savo 
akiems. Pilksermiegis, atsisėdės 
ant kiedes, su panekinimu žiurė
jo ant savo prieszo. Wisi tile- 
jo, dairėsi vienas ant kito ir 
sznairavo ant pilksermiegio.Teip 
patylėjus valandėlė, atsiliepe 
vienas isz apicieriu, kursai per 
visa loszima ne nutraukė akiu 
nuo biljardo:

— „Na ka! reikia tam tamistai 
užmokėti už partija.”

— „Ir asz žinau, kad reikia”, 
atsiliepe atsipeikejes Bredego
v’as, bet kuomi užmokėti! pa
klausyk, tamista, „melde jau 
Bredegov’as pilksermiegio, buki
te teip meilus ir priimkite vie-

toje szimto rubliu vekseli-asz už 
puses metu tamistai užmokėsiu”.

— „Ne, asz turiu paprotį nie
kam ne skolinti piningu ir mel
džiu tamistos apicieriaus atsily
ginti su manimi dabar, nes ilgiaus 
ežia sėdėti ne galiu — nėra lai
ko", atsake tvirtu balsu pilkser
miegis.O '

— Kito nieko ne buvo daryti, 
kaip tik tai paskolinti inigus pas 
vieszbuczio už veizėtoji,ka Brede
govas ir padare. Wisi apicieriai 
turėjo stoti už Bredegov’a.nes ki
teip vieszbuczio užveizetojas ne 
tikėjo jam. Bredegovas, palikes 
vieszbuczio užveizetojui vekseli 
ant 380 rubliu, (nes 280 rubliu 
buvo parūkuota už gėrimus ir 
užkanda), užmokėjo užpartija,

Pilksermiegis atsiėmęs savo 
pinigus, užsitraukė ant pecziu 
sermiega, atsisvaikino apicierius 
linktilejes galva ir imdamas ba
szlika nuo gembes atsiliepe.

„Bolsze nie nuduvaite muži- 
kov (daugiaus neapgaudinėkite 
mužiku) ir, iszejes isz vieszbu
czio, trauke savo keliu....

Apicieriai liko vieszbutyje, 
baigė tusztinti stovenezias ant 
stalo bonkas ir kraipydami gal
vas murmėjo: „Wot mužik! 
vot mužik!.... (Tai mužikas! 
Tai mužikas!....)

Garliauckiniu Andrius.

In Lietinviszkus kliu- 
bus.

Nedelioje, 22 d. Liepos, tuo- 
jaus po miszparui, salioje L. Ažu- 
ko, po num. 3301 Auburn avė. 
bus paskutinis susirinkimas dele
gatu visu lietuviszku kliubu rei
kale uždėjimo “Susivienijimo 
Lietuviu Republikonu valsteje 
III.” Ant tos dienos užpraszome 
delegatus visu lietuviszku kliu
bu, idant teiktųsi pribūti. Bet 
praszome tiktai gerai mislijan- 
czius žmonis, tiktai tuos, kurie 
nori ir trokszta susivienyti su 
visais ir nori turėti “Susivieny- 
jima Lietuviu Republikon.” O tie, 
kurie ateina tiktai riksmą kelti ir 
maiszta daryti, kurie ne nori atsi
duoti ant žmonių valios, idant 
kiti juos aprinktu kokeis virszi- 
nykais, o tiktai patys savo valia 
nori iszsikelti nekaipo vieszpa- 
cziais Chicago, tai tegul velyj 
ne ateina. Nes kas per nauda isz to
kio darbo, kaipo jau keletą kartu 
buvo suszaukti susirinkimai tame 
paezeme dalyke, kad nekurie va
dinami delegatai, in vieta ateiti 
ir pakalbėti broliszkai, apsieiti 
patyka ir sau grąžei pasirodavo- 
ti, tai ateja žydiszka jomarka pa
kelia ir buk tai žmones “Susivie- 
nyjima” tveria.

Ar-gi ne geda broliai,kad neva 
užimate tverti “Susivienyjima”, 
atbegia ant tokio mitingo vienas 
su kitu gatavi griebti ir už žan
du vedžiotis. Tokiu pasielgimu 
niekados ne sutversite jokio su- 
sivienyjimo, bet nors jau ir butu 
sutvertu, tai nuo tokio neiszmin- 
tingo riksmo turėtu suyrti.

Apsistokit broliai ant valan
dėlės ir pamislykit,ka reiszkia ta
sai žodis “Susi vienyjimas”, o jei
gu jy suprasite, tai užtiesa apsis- 
tositia rekavia, ir pradėsite dyrb- 
ti žinoniszkai, o visi isz vien 
dirbdami isztiesu gal ir naudin
go ka dėl savęs padarysime. Bet 
jeigu to žodžio ne suprasite, ka 
reiszkia “Susi vienyjimas”, tai 
geriau velyj perstokit apie ji ir 
sapnavia, ba iszkada ant to ir 
burna auszyti.

Dėlto apsimislykit apie tai ir 
ne pamirszkite vietos ir laiko dėl 
susirinkimo.

A. Olszevskis, 
prz. Kliubo 6-tos Wardos.

•♦♦♦) Idiot—eina.Szitame tulike žodi idiot rei- 
kiasuprasti: sutinku, tegul bus teip........

KUKIS KALTESNIS.
Kazys Adomaitis isz Baltimo

res atsiszauke in redystia, praszy- 
damas atsiszaukti ir iszsiteisyti 
per laikraszty “Lietuva” priesz 
korespondencija Perkūno patal
pinta ant jo No. 26 “Lietuvos”. 
Adomaitis savo laiszke nurodo, 
jogei Perkūnas melagingai jy ap- 
rasze ir po draug iszrodo daugy
bių blogu ir netikusiu darbu mi
nėto Perkūno; žodžiu sakant, tai 
Adomaitis iszrado daugiau pikto 
ant Perkūno negu Perkūnas ant 
Adomaiczio ir praszo,idant ‘ame

Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRANU I'RAIKIE, ARKANSAS.
Derlingiausi taukai isz wlsos walstes, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po abiems pusėms geležy nkelo “Mėmphis A Littie Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Ilaten 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga bowelna, o \vaisei sodu puikiausi Isz. wisu Sutvienvtu Walstiju. Klimatas stveikas, 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszcziu dideiu nėra, szituma lyginasisu Chicagos. 
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia Btraipsneis puikios girios, fa r mere i gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Raikei ir lentos neiszsakytai pigios dėt pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai daslžinotie ape tvisku rasz.ykitia in

Union Land Company, 
163 VVashington St., Chicago, III.

---- ARBA IN-----  

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

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

GHICAGO, ILL. P. O. Hox 82.

Geriause užeiga pas 
»»»»»»»»»»»♦«»»»» » » >

L. AZUKA,
3301 Auburn Avė., kampas SSczios ui,

NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A 
dėt mitingu, balu, weseliu ir kitokiu suslrlnkin u.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynių, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, k ve lenczius Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka viską gausi. Ir to viso pobandytie.

California Wine &Liquor Co. 
M. RUBIN,

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

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

Wisoki gutunkai Saldaus \Vyno, Arako, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. tViskas yra 
geriausio ęatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome uzpraszytus tavvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, hvokisz.kai, lenkiszkai, lietu.: 
wiszkai ir ruskai.

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

Lietuwiszkas Daktaras 
*T. KODIS.

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeru 
1832 74-th St. kerte Page Street 

ir prijima wisokius 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.

Gywena: 1832 47-th Str.
TELEFONAS: Y. 820.

dalyke pavelytume jam per lai- 
kraszty “Lietuva” atsiszauti ir 
iszsiteisinti. I tu dabar žmogeli 
supraski’kuris isz ju yra kaltesnis. 
Isz viso ko matyti, jogei abieju 
gera eile yra, kaip priežodis sa
ko: “vienas jojamas,o antras va
žiuojamas”.

Kas ta visa bloga, ta nesutai
ką taip jus broliai kelia? Niekas 
kitas, kaip tiktai tas platusis isz- 
sibridimas isz religijos. Niekas 
kitas, tiktai tas, kad jau sau per
daug pavelyjate, o žinoma ka 
perdaug, tai nesveika!

Dėlto, broliai mieli, velijame 
jumis, isz szirdies velyjame susi
prasti ka darote. VVadinates jau 
apszviestesneis žmonėmis, kurie 
galėtumėte kitus blogai daran- 
czius pamokyti ir juos vesti ant 
gero kelio, o dabar da labjau juos 
piktinate su savo epato- 
geis pasielgimais, vaidydamiesi 
garsydamiesi visam svietui per 
laikraszczius. Ar negražiau hutu 
jumis broliai kad velyj vienas 
kitam paduotumet suvo brolisz- 
ka ranka, vienas kito persipra- 
szytumete ir gyventumėte kaipo 
Dievas prisakė, nei ka per lai
kraszczius vienas kitam szlovia 
draskyti.

Tikimės jogei iszklausysite mu
su rodos ir pasirupysite švietisz- 
kiau elgtis ir dirbti dėl labo tė
vynės, o mes no szios dienos ne- 
talpysime in savo laikraszty dau
giau jokiu asabiszku barniu, nes 
toki barnei niekam naudos ne at- 
nesza,tiktai bledia daro ir žemina 
varda laikraszczio. Red.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz

kai— latviszkai— lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didele aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o velau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

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

ADRESAS SZITAS:
M. NO VESKI,

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

to ant atsakymo pacztawa markela už 5 centus

Anfrnrahra“ dvinedelinis 
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” kožnamelaike ir už 
ta paezia prekia $1.50.

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

užlaiko didela Krautuvia
Arielku, VVynu, Likieriu

Alaus ir kitokiu gerymu.
Wiskas yra pirmos klasos, o prekes pigiausios 

kaip visame mieste Baltimores. Rodyjame vi
siems Urnai pirktie, o busitia pakakytais.



4 LIETUVA

Y vairus nusidavimai AGSHTAI
Laikraszczio “Lietuva.”

Bzimta 
susrnil-

Duktė:— Teiveli, juK 
kartu gerinus yra gyweti 
kusiatne namelyje su insimyleju- 
siu, ne kaip d'varuose su neinsi- 
mylejusiu?

Teivas:— Turi tiesa, mano du
ktė.

Duktė:— O delko-gi prieszi- 
nesi, idant asz ne iszeiszcziau už 
p. Kaži, kursai szit prieszais 
niuo.s sėdžia?

Tevvas:— Nes p. Kazys ne turi 
ir susmilkusio namelio.

BALTIMORE, M D.
o n. Mažeika, 19 Llovd str. 

Ig. Jagelia, 201 W. Prutt str.
JERSEY CITY. N. J.

Abraitis, 328 Anderson str.
C LEVE LA N D. OHIO.

Nikodemas Olszinskas, 825 St. Clair Str.
DU BOIS PA. 

Akramavirzia, box 205
GRAND RAPIDS. MIGH.

Juozas Moliukas, 340 Quarry str-
MAHANOY CITY. PA. 

Petrikas, 314 E. Centre str.
NEW YORK, N. Y.

Motiejus ZareYviczia, 79 Elizabeth str.
SHENANDOAH. PA.

Motiejus Kupczynskas, 201 E. Centre
MTCARMEL, PA. 

Petras Bielauckas, bos 273.
PITTSBURGH, PA.

P. Obieclunas, 1012 Carson st: S. S.

str.

Katalogas knygų.

Tetfas:— Ar jau iszdawei dak- 
tariszka ekzamina, kokiu specija- 
Jistu busi?

Sūnūs:— Paliksiu okulistu.
Teivas:— Taivimi dėtas, asz 

gerinus bueziau dantistu: nes 
žmogus teturi tiktai divi aki, o 
tris deszimtis du daneziu, dėlto 
praktika butu skaitlingesne.

.Jaunikis, in saivo numylėtosios 
sesery:— Pabucziuok mane, Ko- 
triko, ir pasakyk seserei, kad par- 
nesziau dėl jos szokolado.

Katro:— Asz uorecziau, kad 
tomistą soseri pabueziuotumi, o 
man s-zakolada atiduotum!.

Knygos inahlu.
Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis krlžeis, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis.visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūto! skuroje, zalaty- 
tais krasztals, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrlne “ “ $2.00
Balsas Balandėlės didžiauses Ir puikiauseme

apdare, balcziauseis kauleleis pulkei 
iszauksuotals kryžeis po ’ $3.00 ir3.50

Balsus Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c 
Balsas Balandėlės Krisztolinis $2.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap

kaustyta ir su kabe ” $1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos 
Lietuviszkos miszios 
Ražanczius amžinas •* “
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
8zauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ” 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

Ii tarom s “ “ “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas irau kabe “ $1.60
Wadowas aplankancziu muka Jezuso Cbris. 15c 
150 psalinu Dovido karaliaus ant paveikslo

kauticzku „ „

Ta sama oprnvna v morocco skorkg, ivvzlocone 
brzegi, ze zloconym tytuiikiem, okuta i ze 
zamkiein ........... *.. ’..................... $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i picini, 
stužgey dla dusz pobožnych. (Wydanie dla 
ngžczyzn). Z dodatkieni nieszpordv i picini 
lacibskich. Zaviera blizko650 stronnic vyra- 
znego druku na pigknym papierze. opravne 
v morocco skorkg. vyztacane brzegi ze zloco

nym tytuiikiem......................   95c
Ta sama oprawna v morocco skdrae, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytuiikiem.............. $ 1.25
W Y BOR EK........................................po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI \VAL- 
TERZR. Z księžek dla ludw przez Marbacha vy- 

danych ” ‘ 10c
KABALA czyli odkrycle tajemnic przyszlošc 
sa pomoca kart. (Dla zabavy i rozryvki)

Gena ” , „ 10
ALEKSANDRA CBODZKI slovnik Polsko-An

gielskii Anglelsko-Polski w mocnej opravie 
ze ztoconemitytulikamy. Cena $4.00

SENNIK czyli VVrdženie ze snov, na przeszlo 
1500 przypadkach služ^ce, z rdžnychstarodav- 
nych ksiįg zebrany i porzfdkiem abecadio- 
vym dla rozrywki i zabavy ciekavych ludzi 
ogloszoneprzez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobondv. ” ” 15
Az,KAPOL8KO- NIEMECKA dla Polakdv 
<lolatwego nauezenia sigezytač. pisač; i mu- 
vičpo riemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
^air.u nakladem r>Zakladu Narodovego imie 
uia ssolifiskich” ve Lvovie. Cena

LISTOVVNIK polsko-amerykafiskL Podrgcznik 
zavierajacy: Naukg pisania listov. v vszyst- 
kich przypadkach žycia, inianovicie: Listy 
polccajace. radzfoe, opisuj^ce. povinszova- 
nia, podania itd. ’’ ” 60

MALY LISTOWNIK dla szkolnych dzieci; ucz%- 
cy pisania listov z dodataiem povinszo- 
vafi ” ” 25

PO-REDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ksifczkad a
PolakdYV v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig po angielsku; zopisanietn každego vyra- 
zu jak sig ma wymaviač; i rdžne listy v pol- 
skim i angielskim jezyku 65

PRZEU ODNIK do pisania listdsv milolnvch o- 
raz tycz’cych si“ oženienią i zam«žpdjlcia 20 
HOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 
» tajemnic niezavodny sposob czarovania, ve-

S. F. Malicki,

uzlajko------

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko wisokes drapanas rejkalinga 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose reikaluose.

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

Telefonas: Canal 78.

Puikiausias Salunas

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

wisam mieste Shenandoah
— pas —

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

VViskas yra czysta, gerymai visoki pirmos kla- 
sos. o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko, 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunanę 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga.

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenliiszka
^=^Mokslaine Muzikos-

Kursai tapo atidaryti 1-ina Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant visokiu ntaisu kožna no 
iki 1054 vakaro.
Kursas mokslo tweria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.

Orkestrą Lietuvviszkai- Lenkiszka.
Isz musu ruokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, wesia 

lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
15« Delancey St., NEW ¥0KK.

Elias Rosenthal,
—Lietuiviszkas ir Lenkiszkas—

20c 
10c’ 
5c

10c'
5c'

30o 
40c

75c

Ubagas, sulaikydamas dakta 
ru :-susimylek ant manės. Esu 
labai nelaimingas, turiu paczia ir 
keturis tvaikus.

Daktaras:— Tai parodyk lie- 
žuivi.

Knygos Dvasiszkos.
B ros tvos “ “ “
Draugija ddduszlu “ “
Ewangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszventes 
Fllotea arba kėlus in maldinga givenima 
Garsas ape baisibta sūdo Dievo ”
Grlcsznykas sugrąžytus ant gero kelo per

Jezusa PcnA ’’ ”
Gyvenimai Szventuju Dievo “
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenimas Jezuso Kristuso 
Giwenimas szvenez. Marijos Panos ,,
Givenima wlsu Szventu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po
Gyvenimai Szv. ir III zokonaB szv. Fran-

ciszkaus “ “ 25c
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
latzirtlit «**nn lxtntimn ” 25c

$1.00 
10c 
15c 
15c 
15c 
40c 
15c 
15c
50c

05c
10c
75c 
50c
25c
15c 
50c
10c 
75c 
20c
65c

VVyras: — YVakar ant ivaka- 
rienes guodžeis, kad dantis skau
sta, nes auksinius turi?

Pati: — Bet, kad dejuoju, žino
miems rodosi, jog asz saivo turiu.

N0WY SOVVIZDRZAL i avantury jego. Z ziem- 
nomorskiej rodem. — Z ošmiu obrazkami 40 
Ta sama v mocDej opravie ze zloconym tytu- 
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK—
Naioevniejszv sposob vygrania na loteryi 
vedlug kombfnacyi slynnych magikdv i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposdb, takich užyva- 
no v starožytnočei do przepcviadania i vro- 
ženia przyszlošci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karui Uniwersytetu Jagiellonskicgo v Kra- kovie. ” ” 30

MAX DIIZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16dideHu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimcziausiaus Jaunos 
Lietuvos vauovu laikrasztis, tikras ‘ Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuwos ir 
Yvisu Lietuviu.
“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

pieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,35. 
Tai isztikro yra labai pigu I

Pinigai iszsiraszaut “Varpa“, gromatos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:
""■r........ ............................ ..........

praktikavvoja vrisuose suduose 
iszpildo sawo palikus teisinga ir 
gerai.

’Rodijame vvisiems lietuvvnikams 
eiti e pas Drzemala gerausi apgi
nė ją prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St.
Ghveiiimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Tratai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adivokatas, jau selolika 
metu praktikavvoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszproivoja 
tvisokias proivas. Kalba wisokeis liežuiveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia proiva, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

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

NEW YORK.

Sudzia:—Tai prisipažinsti, kad 
tiždanus su kede paezei in galwa, 
kede truko?

Apskunstas:— Prisipažinstu*
Sudžia:— Ar nors gailis, jog 

-teip pedarei?.
Apskunstas:— X), labai 

Įjuos, nes keedė buvo suwis 
]»•

Istorija seno lstatlmo 
latorlta Kataliku Bažnyczos 
tszguldyman metiniu szveneziu ” 
Ka« yra grhkas* labai naudinga knygele 
Kalba ap* Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie surnianija ”
Mokslas Rymo Kataliku “ 11
Mokslus kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla ir stebuklai Dlewo szventose duszio- 

se cuiszcziaus, didžiause knyga isz Yvisu 
knygų dvasiszkuju “ “

Perspėjimas ape szv^nta tikėjimą “ 
Perkratimas sumiM1 o.<> “
Prisigatavojimas “
Raktas in dangų
Uisistannvik ant to gerai ••
Wadowas In dangų “ “
Wartai dangaus “ “ “

Lietuiviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

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

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, Pa. o

ir

gai
liau-

YY’yras: — Pirkau tav 
varduvių kelis butelius puikio 
<wino.

ant

Puti:—Juk asz niekad ne geriu 
viuol

Vyras : — Tuszczia to, asz isz- 
gersiu ant tavo sveikatos.

Sveczias:—kur pone yra?
Tarnas:-virtuvėje svagonus lu 

pa, idant turėti npsiaszarojusias 
akis. Nori naujos skrybėlės, o po
nas pinigu neduoda.

Laiko vieno kunigai kszcziu 
susirinkimo YVokityje, inejo prie 
ju nebejaunas žmogus. YVisi sve- 
cziai sustojo ir sveikino ji, tiktai 
vienus kunigaiksztis Schaumburg 
—Lippe nejudinos isz vietes.

— Dolko ne prakalbi in ji, ta- 
mista kunigaiksztis? Tylomis pa
klausė vienas isz szivecziu.

— Ar ne žinai kas jis yra?
— Ne žinau.
— Rotszyldasl
— A kas man galvoje? Ne esu 

jam ne skatiko skolingas.

kalbejo 
ainžyna

su
e-

Aleksandra Durnas 
wionu bedioiviu apie 
sybe.

— Sakyk tamista 
sake bedieivis — bet 
suprasti, kad kas butu be galo 
arba kad butu nemirtinu.

— Asz kiteip mislynu — atsa
ke Durnas — bet turiu pas save 
du szunu ir viena bizdzione, 
rie suvisu tamstai lygus.

ku-

(IROM ATNYCZIA
J. Angr, — Slunsk „Apžvalga1* ant puses 

tu. Pinigai užmokėti: Jos, Szuipii, box 104, 
tonagon Mioh.

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

IIILLE’S FOTOGRAFAS,-
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopuikiausei.
togra

M. L. Kasmar,
(KACZMAREK.)

S£Adwokatas
Pyaktikawoja wisuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuwnykams pas jy nu

siduotie sawo reikaluojse,
apturėsi tia geriausia rodą.

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

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszka! 
F R. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

■

DIDŽIAUSE

Krautuwe Drapanų
Wyriszkas ivisas apsirengimas,įvertas 

$15J parsiduoda už $8. Wyriszkas wi- 
sas apsirengimas įvertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias iri
sas apsiįvilkimas įvertas 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 daugybia drapanų dėl tvaiku 
ir parduodame nesivietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “
Knyga iszmokimo visosvietines kalbos 
Lementorius lletuviszkas „
Lietuvos gaspadine “ “
LletuYviszkai vokiszkas žodinasarba grama

tikas “ “ $
Lementorius lletuviszkas “ “
Spasabas greito ls/.simokinimo angelskos kai 
Szimtmetinis kalendorius „

bos ne apdarytas M *‘ $
o apdarytas “ $

Žodynas keturiose kalbose: lietuvisikai, 
latviszkai, lenkiszkai. ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėt oorineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tvlszkoe kalbos „ „ $1
Tas pats apdarytas „ „

Knygos istoriszkos, 8wietisz 
kos, pusakli ir giesmių.

Arielka yra nuodai su tllustracijomls 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovus arba antra dalis Oenovefos 
Bestlaltty of the Russlan C žarnom tovurd 

Lithuania “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

parasz Simu no Daukanto
Geniu dede “ u “
Graži wniku knygele “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausiacisto

rija Lietuvos “ „
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju • “
Istorija gražios Katrukos “ **
Istorija Lietuvos “ “
Istorija isz laiko Francuzu vainos “
Juokingas pa«akojnnas “ “
Juozapas Koniuszevskls arba kankinimas U- 

nljotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kaip igytle pinigus ir turtą „ 20c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kunigas, puikus a p ras žymas isz padavimo

įdėtuvnyku ’ “ $1.00
Lietuviszkos dainos Isz visur surinktos, 

ape keturi szlmtai “ “ I
Lituviazkas sziupinis “ “
Naujos dainos •• •*
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsavi&zkoa ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Ju»e " “
Puikus apraszlmns tikru atsitikimu iszlai- 

ko lenkmeczio įvainos 1863 m. “ 
Pajudykime vyrai žetnia, puiki Istorija 
PaFnkoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki Istoria ape Kantria Alann. kuri per 

tus vnlkszczliMlama po sivieta. c’ 
du ir vargu kantrei iszkentejo 

Talmudas židu •* “
Tevynizskos giesmes “ “
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Trumpa jierživalga Lietu vystės darbu 
Walku knygele su abrozelats “
Wlsoki abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigalksz 

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

Knygos lenkiszkos.

25c 
15c 
10c 
20c

30c 
10c
10c
30c
20o

II. 00
5c

10c

SI.50
20c
50c
10c
50c
30c
10c

K.00 
be

I0O
75o
25c
20c
40c
15c
25c
10c
15o
5o

__ _____per 22 me-
svietą, daugybia be- 
-----* 20c

10c
10c
10c
20c
3Oc
5c

nm-
On

ZYWOTY 8W, PAN8KICH $7.00
ANIOL 8TRČZ. Zbior Modidv i Pieini služįcy 

dla dusz pobožnyeb (zdodatkletn nieszporov 
I piežni tacibskich). Znviem bllzko660 scro- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanle dtaobojga plcl; opravne yv morocco 
skdrkg, vyzlacane brzcgl ze žtoconym tytūli— 
kem: oenk..«............................................. l»5c

Ta sama oprnvna v morocco skurkę, vyzlacane 
brzegi, te zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkb*m..’.................................................. $ 1 25

CICIIA LZA.'Zbior Mmildv, i PieAni služfcy dla 
dust pobožnych (Wydanie dla nlevlast) z 
dodataiem nieszpordv i picini lacifiskich. Za- 
viera blizko660 Ntronnic vyrnznego druku 
naplgknym papiorze, — Oprnvno v morocco 

•kčrkg. vyztacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Gena....................  95c

Jaigu tau skauda gahva, taHpamegyk 
PfosikU Bojanalisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojunausko. Galima 
autie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant nukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th St., Ghicago

| A. BUSZKIEVVICZIA, | 
dastato visiems in namus geriausia 

t Keresina, Geselina ir Aliejų. | 
J. Skalbia Marszkinius kobalcziauseiir pats J, 
i atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- 

gi prijima užpraszymus ir per gromaCa. Jj 
Yra hibai žmogus geras ir teisyngaaka ve- ftč 

tyjeme visiems pas jy nusiduotie M

ADRESAS:

A. BUŠZKIEYVICZ,
|įĮ 886 James avė., Chicago.

Temykitia! Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir d imtis apsigauti inet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 

sayvo žmogų. Ateikit ir perslludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
k& in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotro vski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

40 Canal Str.
IR

142 DivisionSt.

^ew York
N. I.

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi- 
su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuiviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Ileerdenthorsteiniveg, Bremen.

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

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

Jos. Matutis.
287 AY'hvte Avė. Brooklyn N. Y.

Raszidami gromata siuskitia 
ant szito adreso.

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

A. ZDANAWICZIUS,
170 Hanover ui. ir Salen ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau- 
siu laivu in 1r isz Europos, isziuaino ir siunczia 
linigus in visas svieto szalis kuom i pigiame! ir 
n 4 nedelos po iszsiuntinio parodo kvitą su priė

musio pnsimszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva- 

kortes joofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laiwakorcziu preke ta pati k a ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtYvirtinimu. O teip-gi atjle- 
szko skolas isz Europos;asekurawo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina vietas darbi- 
nikatns ir vietas tarnams ir tarnaltiems ir užlai
ko visokias malda knygos.—Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

KASPAR BARTKOYVIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IR NOTAKY PUBLIC.
Tszprovota genausei visokias provas wisuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angclskota. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Dr. M. P. Kossakauskas,
------ TURI OFFISA------

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

------GIYVIANA-------
615 Noble ui. saivo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

Nog 7 iki 9| isz rito ir nog 1 iki 4 vvakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS 

^LieTUWISZKA = AFTISKAs- 
—po---

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

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

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsisenejunias ligas, kaipo 
tai: Prietvariu, Skaudejima galvos. Džiova 
kepenų,Geltligių, Reumatizmu,Wandeniny apti- 
nima, Karsztligia. Rožia, Szasus, Drugy, Skropu- 
las, Niežus, K i mielas, Laszus, Szunvotia, Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudėjimu, 
Sukudlma, Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
tremų skaudėjimu. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla **TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

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

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisimf mui vieno dolerio tuojaus bus Jums isz- 
slusta. Adresas:

H. 8. BOJANOWSKI,
. 885 W. 19-th Str. Chicago, III.

LIETUIVISZKAS

SALUNAS
Juozu po Dzialtwos,

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

reuses Arielkas, Likierius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kasdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui,

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

Z1EGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.

527 S. Canal ir Judd uliczios,
CIIICAGO, ILL.

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
visoKiu dajktu labaj pigoj, aukszynius sydabryniun. ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencug&us daro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantaivoje ant metu.
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