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Isz Užmarės.
Didi audra Maskolijoje.
Petropile Liepos 20 d. — Bai

si audra su perkūnu ir kruszaisz- 
naikino didžia platybių sėjimu ant 
lauku tarp Ilovaja ir Pokrov- 
kiu, pas gelžkeli Kursko—Char- 
kovska. Sėjimai suvisu tapo isz- 
naikinti. Perkūnas trenkė labai 
tankei — ir daug namu sudegino; 
•asztuonis žmonis užniusze.

Naujie arisztawojimai Fe- 
tropileje.

Petropile, Liepos 22d.-—Poli- 
•cija su žandarmais sziandien czia 
aresztavoja 20-ti nihilistu,, 
tai studentai ir perdetiniai.
ju vieno kambaryje atrasta sprog
stanti dalykai. Sako, kad ati
dengė nauji susiraszyma ant caro 
galvos.

Aresztavv ojimas anarchi
sto Buda Peszte.

Buda Peszt, Liepos 22d.—Czia 
aresztavojo itala Picaroti, kursai 
kokiame ten saliune szauke, 
Santo Cesario gerai padare, 
•lauždamas pirntsedi Carnota. 
skui policija kratė Picaroto
muose—ir atrado gromatas ir ki
tokius rasztus, nurodanezius, jog 
italas priguli prie tarptautiszkos 
anarchistu draugystes.

Rėdytoji aresztavvojo.
Rymas,Liepos 22d.—Sig. Lip- 

pina, viriausis rėdytojas anay- 
■ehistiszko laikraszczio “La Bom
ba”, buvo sūdytas Meszine, ant 
Sicilijos, už prikalbinėjimu žmo
nių prie maisztu. Tapo apsūdy
tas ant 10 menesiu in kalini ir 
500 franku koros primokėjo. Lai- 
krasztis “La Bomba” užgintas 
dabar iszleisti.

Kaip tai brangi tikra mei
le!

VVilkakiu kaime, Lūkės par., 
Sziauliu pa v, Kauno gub., numi
rė prie gimimo jauua tūlo ūkinin
ko J. W.pati,su kuria jis dar meta 
tebuvo pragyvenias. Ji tapo pa
laidota, Grudžio 3-czia d, 1893m., 
kapuose prie Upitios Bažnyczios, 
(Lūkės par.). VVyras labai jos 
gailėjosi ir na it i nuejas iszkase 
savo paczia ir parnesze isz kapu 
in jauji ir padėjo ant ardu. Waka- 
rais, kad kiti namiszkiai eidavo 
gulti, tai jis eidavo in jauji savo 
paezios kūno lankyti. Ir teip nie
ks apie tai ne dažinojo lyg Lie
pos Id. 1894m., bet, kaip pradė
jo didelei dvokti, atrado žmones 
ir tuojaus davė apie tai policijai 
žinia, kas dar tebera ant isztirine- 
jimo.

Naudinga kare.
Tarp nekuriu garlaiviu kom

panijų dabar yra didi nesutikimai 
kas lin prekes pervežimo ir Eu
ropa arba isz Europos in Ameri
ka. Tie nesutikimai teip yra su- 
kuszia, kad dabar galirfia, ant pa
veikslo, isz Nev Yorko i n Liver- 
pool atvažiuoti už....$10; o 
kartu už nuvažiavyma isz Nev 
Yorko in Liverpool ir atgal su- 
gvinžti mokasi tiktai $15. Ta ka
re labai yra naudinga dėl žmonių 
keleiviu, kuria labjausei veda 
dvi garlaiviu companiji:“VVhaite 
Star Line” ir “American Line”. 
Toje-pat kareje greit ims daly v u- 
ma companija,“Cunard Line”. Ir 
delko-gi ne — tegul ima, nes gal 
isz ju keleiviai pasinaudos.

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

Straikai.
Streikai dar tveria ir yra 

cziame inkaitime. Ne žinia 
kas iszlosz ar kapitalistai, ar dar
bininkai, bet veikiaus darbinin
kai, jeigu tiktai jie laikys streiką 
ir ne leis in savo vieta “seabsu”.

Kapitalistai, ne inmanydami 
ka bedaryti,suaresztavo o “Ame- 
rican Railvay Union” vyriausy- 
bia, t.y.. Eug. V. Debsa- prezi
dentą, Hovardu vice-prez., S. 
Kelichera rasztiniuka ir Rogersa 
direktorių, iszrasdami ant ju vi
sokias prikabes. Mat jie mislyjo, 
kada ta viriausybia suaresztavos, 
pravadninku ne esant turės visi 
perstoti straikavia. Bet suvisu 
apsiriko, nes darbininkai dabar 
ne tokie kvaili, kaipo viszty- 
cziai, viszta užmuszus, ne isz- 
klaidžios.

Daug dar dvosios priduoda 
darbininkams tie susirinkimai,ku
rie kas-dien yra Pullmane ir Chi- 
cagoje ir kitur, kame straikieriai 
kruvinu balsu szaukia, idant vi
si isz vieno laikytųsi.

Po miueto aresztavojimo, Debs 
ir kiti „A. R. U.” virsžininkai 
Liepos 23 ir 24 dieno buvo pa- 
szaukti ant sūdo,bet tas sūdąs da"r 
ne pasibaigė ir tapo atidėtas ant 
ateiuanezio menesio penktos die
nos.

Debs ir kiti „A. R. U.” virszi- 
ninkai sudėjo kiekvienas po$3000 

| kaucijos ir tapo paleisti.
Matyti, kad sudžios yra papirk

ti tukstaneziais kapitalistu dolie- 
riu ir nori Debsa apgalėti, bet 
darbininku puse gal pasirodys 
stipresniu ir be tukstaneziu.

Mieste Cleveland sustreikavo 
vaikai, pardavinėjanti laikra- 
szczius: “Leader ir Plain Dealer”. 
Straikieriai nori, idant jiems duo
tu po 3 laikraszczio ekzempliorius 
už centą, vieto dvieju, kaipo da
bar, ir kad redyste priimtu atgal 
visus neparduotus numerius. Ro
dos, kad jie apgalės redystes.

Mc Keesport, Pa., Liepos 18d. 
—Po deviniu nedeliu straikavi- 

, mo straikieriai Natiol Tube 
Works, Mc Keesporte apreiszke 
užbaigti streiką. Praejuseme Pa- 
nedelyje pradėjo ten dirbti 300 

■ darbininku, o dabar jau dirba 600 
Už keliu dienu suvisu ten eis 
gerai.

Altoona, Pa., Liepos 18d.— In 
Bens Creek, Canibria County, 
sziandien atvyko 97 darbininkai 
po dvieju szerifu sargyba isz 
Philadelphijos, Jie ketino būti 
priimti in straikuojaneziu vieta 
anglekasykloję VVhipper and Co. 
Bens Creek’e. Ant lauku lauke 
ju keli szimtai straikieriu su sa
vo szeimynomis; straikieriai pri
vertė szerifus su ju darbininkais 
atgal iszvažiuoti.

Būtie, Mont., Liepos 18d. — 
Czia gelžkeliai suvisu sustojo. 
Trukiai ne eina toliaus, kaip lyg 
Villon. Jokias trūkis gelžkelio 
Northern Pacific.czion ne ateina. 
Kariumene czįon dar ne pribuvo.

North Enid, O. T.,Liepos 18d. 
— Czia be perstojo maisztai yra. 
Dabar straikieriai sudegino tilta 
90 pėdu ilgumo per milia in 
sziauria nuo \Vankomie. Dėl 
nutildymo kariu.nene pribuvo.

Peru,III., Liopos 20d.— Czia 
buvo didis straikieriu susirinki
mas, kame susirinko apie 4000 
ypatų. Nutarė, idant laikyti strei
ką ir ne prileisti dirti anglekasy- 
kloje Cahill, kol ne užsibaigs 
straikai. Ant rvto szerifas su 300• v ,policmonu žada apginti noren- 
czius dirbti darbininkus. Ne žinia 

i kas isz to iszeis.

ku............................ ,,$20,000,000.
VVisoki prekyste. ..$6,000,000. 
Waisiu sugedo už...$2,500,000. 
^Visokios dirbtu ves. $7,500000. 
Darbininkai kartu.$35,000,000. 
Pirkliai..............   .$5,000,000.

Isz viso $85,000,000.

Liūdnas metus.
Praejas metas labai buvo liūd

nas ne tiktai dėl darbininku, bet 
ir dėl Suvienytu VValstiju turto. , 
Isz priežasties demokratiszkos; imti salia dėl iszreiszkimo keliu 
valdžios, in Suvienytu VValstiju ’ kalbu, o drauge, idant pavelytu 
turtą susimažino inejimas ant 113 J ' ’ ' ..............................
milijonu doleriu, idant szięk tiek 
uždengti, valdžia turėjo pasko
linti 58 milijonus, ka paskui rei- 

(kes atmokėti auksu, bet to ne už- 
Itenka ir dabar reikes dar isz nau- 
i jo paskolinti. Isz to matyti, kad 
į po ju republikonai apims valdžia 
1897m., tai demokratai apskolins 
žmones ant 250 milijonu, nuo ku- 

: riu paskui didžius procentus tu- 
! resime mokėti..

Tas dar butu niekas, kad eitu
• gerai prekystos ir visoki amatui, 
'kaipo republikonu laike. Niekad 
įdar tas krasztas ne buvo tokiame 
^padėjime,kaip praėjusi meta. VVi- 
I sokios prekystes suma susimažino 
(ant dvieju mijijardu doleriu, o

Straikieriai Palmano turi isz- 
grajyt!

Straikas darbinyku Pullmano 
jau traukiasi trys menesiai, dar
bininkai kenezia didy vargti ir 
bada, o darbdavys, Pullmanas 
niekaip nenori pasiduoti. Wienok 
matyt, kad uepoilgam turės pasi
duoti ir darbinynkai iszgrajys sa
vo streiką.

Pull manas jau no pat pavasario 
turi padarias kontraktus su ke
lioms kompanijoms geležinkeliu, 
pristatyti joms ant tokio ir tokio 
laiko, tiek ir tiek karu (vagonu). 
Bet jau szendien laikas kontrakto 
baigiasi, o karai tie da nei ne
pradėti dirbti, nes jo darbinykai 
visi streikuoja. Dabar isz to nau
dojasi VVagneris, kada Pullmano 
fabrikai uždaryti ylsisi, VVagne- 
ris dirba su keliolika tukstaneziu 
darbininku ir parduoda savo ka
rus i n ta vieta, kuria, kad ne- 
straikas, butu Pullmanas užemias, 
o jai da ilgiau streikas pasitrauk
tu, tai Wagneris visus darbus 
Pullmano apimtu, o szitas liktu 
sėdėti ant tuszczio ir turėtu sza- 
basynas szvesti. Užtai matyt, kad 
darbinykai in trumpa laika savo 
streiką iszgrajys, tik tegul visi 
laikosi vienybes.

Pullmane ir Kensingtone kas amerikoniszkas darbininkas kas- 
vvakaras tukstaneziai darbinyku dien uždirba mažiaus ant 5 mili- 
laiko savo mitingus,o smarkus jonu doleriu, kaip republikonu 
kalbėtojai daduodajiems dvasios, laikuose, 
idipit tvirtai stovėtu prie streiku, 
o turi iszgrajyti. Seredoje 25 Lie- i 
pos pribuvo net isz Chicago trys i 
kalbėtojai ant ju mitingo.

Anglikai su vokiecziais ir cze- i 
kais laike savo mitinga ant lauko, i 
o lenkai,slovakai ir lietuviai ture- ■ 
jo didelioje saleje. Salioje buvo i 
kalbos, lenkiszkos angelskos ir 
lietuviszkos. Lenkiszkai kalbėjo i 
Jablonskis redaktorius „Zgodos“, i 
ir Rokoszas, abudu isz Chicago 
ir kiti vietinei lenkai ir anglikai, Į i 
o lietuviszkai A. Olszevskis isz- j 
duotojas „Lietuvos“ isz Chicago. 
Darbinykai džiaugėsi, jogei kai- : 
betojai daduoda jiems drąsos isz- 
turejime streiku, o garsas plojimo 
delnais uže per salia,kaip szimtas 
perkūnu.

Ant' straikieriu Pullmano yra 
atkreiptos akys darbinyku visos 
Amerikos. Wisi laukia iszsižioja, 
ka padarys pullmaniszkiai. Kaip 
tik pullmaniszkiai iszgrajys savo 
streiką, tai tuojaus stos in strei
ką ir visos kitos unijos ir jau ta
da turės drąsą, ba matys kad dar
binykai turi šyla ir nesiduoda sau 
ant sprando jodyt; nedirbs uždy- 
ka, kaipo szendien nekurie darbi
nykai jiįjj vos tik už pylva tur 
dirbti, bet padarys ta paty, kaipo 
straikieriai Pullmano pltdare. To 
tikimės, kad ateis tas laikas, kada 
darbinykai supras, kas yra gero 
ir kas blogo, tada isznyks tasai 
sunkus bedarbes laikas, o užstos 
darbymete, kur kožnas turės dar
ba ir gera uždarby.

Kiek straikus kasztawo.
Žmones, ta dalyka gerai žinan

ti surokavo, jog tas streikas ka- 
sztavo netoli szimto milijonu 
doleriu, t.y. kiek kas ant ko tu
rėjo bledes:

Suvienytu Kalstiju valdžia
$1,000,000.

Bledes gelžkeliu sueinaneziu in
Chicaga........................$3,000,000.

Bledes kitu gelžkeliu
$2,500,000.

Isznaikinimas gelžkeliu sava
sties........................  .$2,500,000.

Bledes dėl gelžkeliu darbinin-

Wisi apsistojo Metropolitan- 
parke, o ant ryto iszejo rinktis 
maisto tarp savo tautiecziu Szv. 
Jadvigos parapijoje. Pririnko 
maisto du vvežimu, kuriuodu trau
ke trys nusibaigia arkliai. «J*e tu
ri teip-gi kelias vieliavas su y- 
vairiais paraszais.

Ta paczia diena po pietų, Ry- 
| bakovskis su savo paczia nuėjo 
I iu miesto palicija ir prie majoro, 
praszydami, idant pavelytu nusi-

i

Pripažinstame, jog tas paeina 
ne tik isz demokratiszkos val
džios,kiek isz demokratiszkos ne- 
valdžios. Kongresas ne žino ko 
laikytis, nes nuo demokratiszku 
siekiu jau senei atstojo, o senato
riai tiktai veiza ant to, idant kur 
sugriebti k a-nors gero dėl savo 
kiszeniaus — tokiu budu krajus 
ne žino, kas bus, darbdaviai ne 
žino ko laikytis ir dirbtuves nuo 
1J metu stovi uždarytos, o žmo
nes mirszta isz bado.

Žodžiu praejas metas yra labai 
liūdnas, bet kad pasiveizėsime 
ant szio meto,dar pasirodys liūd
nesnis

rinkti Toledoje kareivius. Tuo
jaus tapo suszauktas policijos ka- 
misoriu susirinkimas, ant kurio 
sutarė Rybakovski iszvaryti isz 
miesto,

Ant policijos kapitono prisaky
mo Iiybakovskio armija ne norė
jo apleisti miesto, už tai juos vi
sus aresztavojo ir per nakti laike 
kalinyje.

Ant ryto policija iszvede juos 
už miesto rubežiaus ir liepe grin
žti isz kur atėjo.

Nupirko dar jiems ant priedu 
200 kukuliu duonos ir 200 sva
ru deszros.

Rybakovskis sako, jog dabar 
jis keta apsistoti Freinont’e, o vi- 
sotinis susirinkimas su jo kitomis 
partijomis bus Baltimore’je už ko
kiu penkių nedeliu, isz kur trauks 
statei in tVashington’a. Tas anar
chistas giriasi, jog jo armija susi
deda isz 3000 ypatų, be maž ka 
vienu lenku.

Daugiausei toje armijoje 
nesenei pribuvia lenkai isz 
skolijos ir Galicijos'.

VVisoje toje armijoje nėra 
szimties lenku, kurie turėtu ame
rikoniuko ukeso popieras. Bet 
dar klausymas, ar pats Rybakov
skis turi popieras....

yra 
Ma-

de-

Eniigraintams $100 pa
gal wt*s.

\Vashington, Liepos 19d. — 
Koks ten Meiklejohn isz Nebra- 
sko (republikonis) ant pasiunti
niu seimo davė inneszima kas link 
emigrantu, idant ant pribunan- 
cziu in Suvienytas ^Valstijas ypa- . 
tu uždėti po $100 pagalves. Tos 
pagalves ne mokės amerikoni- 
szku ukesu gimines ir tie, kurio 
prisieks, jog nori palikti Ameri
kos ukosais.

Dar Coxey.
Nev York, Liepos 22d.—’jAr- : 

mijos komendantas Commovea- 
lers, I. S. Cosey, buvo svecziu 
ant pikniko, “People’s Party” 
Reidge-vood-parke. Ant didžio 
sųsįrinkimo po pietų Coxey laike 
kalba, kurioje apsakė apie y vai
rius savo pienus, o Pulmaua su- 
ligino su karalių Jurgiu IV. A- 
part kitko sake, kad žmones turi 
priversti valdžia, idant atpirktu 
visus gelžfelius'. O teip gi pasa
kė, jog geriausia vieta dėl strai
ku yra miestas Washington. Pri
kalbinėjo,idant isz visu prieplau
kų ir kitu vietų surinktu visus 
valkatas ir bedarbius-darbininkus 
ir eitu su jais in Washiiigtona: 
nes ten jie tas maistu. Teip kaip 
ji uždare, teip ir juos norės užda
ryti Washingtoue, bet tenyk- 
szcziuose kaliniuose tegalima pa
talpinti tiktai 300 ypatų, kurie jau 
yra pripildyti, už tai duos jiems' 
darba prie kalinio statymo, idant j 
paskui juos galima butu ten už
daryti.

Jen.Rybaktnvskis isz Clii- 
cagos Toledo’je.

Sziose dienose isz naujo atvy
ko in Toledą anarchistas Ryba- 
kovskis su savo paczia ir coxey- 
istu armija, susi.ledanczia isz 169 
lenku.

Atvyko jie isz Detroito, kame 
turbuti prie ju prisiplakė apie 50 
tienykszcziu lenku. <,

ISZ NAUJO PRADEDA 
DIRBTI.

Kansas City Mo., Liepos 22d. 
—Dirbtuves gelžkelio Kansas Ci- 
ty, Fort Scott anb Memphis mie
ste. Kansas City, kurios isz strai
ku priežasties buvo uždarytos, 
sziandien tapo isz naujo atidarytos 
ir juose 500 darbininku gavo 
darba.

Peru, Iii., Niepos 14 d.— An- 
glekasyklose Cahill isz naujo pra
dėjo dirbti, kame gavo darba 
150 darbininku. Yra vienatine 
anglekasykla toje aplinkinėje, 
kurioje pradėjo dirbti,darbininkus 
priima tiktai po viena. Darbda
viai ne nori turėti jokiu susineszi- 
mu su unijomis.

Durango, Gal. Liepos 20d.— 
Anglekasfai sugrinžo prie darbo, 
nors darbdaviai ne prižadėjo isz- 
pildyti ju reikalavimus, idant ne 
parduotu anglių gelžkeliu kom
panijoms.

Knoxville, Teitu.,Liepos 20 d. 
— Anglekasiai sugrinžo prie dar
bo, susitaikinia su darbdaviais. 
Nebedirbo jau ten nuo Gegužio 
menesio.

Sudegė paczto trūkis.
La Junta, Gal., Liepos 22 d.— 

VVakar sudege ne toli Piropus, 
20 iniliu isz ežia, paczto trūkis 
ant gelžkelio Atchison, Tapeka 
and Scnta Fe.Lako sako,kad ugnis 
prasidėjo isz maszinos kibirk- 
szcziu. Sudege dauginus kaip in 
du szimtu vežimu su laikra- 
szcziais, dvidesziinti vežimu su 
gromatoinis. Tie visi siutimai bu
vo adresavoti in yvairias kali- 
fornijos vietas.

Nelaimingi Lietuviai.
Hartshorne, Ind. T.,Liepos 21 

d. — Praneszu broliams lietu
viams' szita nelaiminga ir verk- 
smiugaHartshorne lietuviu padėj
imą. Czia jau dauginus kaip nuo 
penkių metu buvo apsigyvenia 
keletas lietuviszku szeitnynu,ku
rios turėjo savo namus ir kito
kius amatus. Bet szimet, kaipo 
streiku laike, jiems labai blogai 
iszejo; nes kurie prigulėjo prie 
straikieriu, o kompanijai užtrau
kus kariumenia ne ėjo dirbti, tai 
juos suaresztavojo — ju daiktus 
supakavo ir visus iszveže už In- 
dijano rubežiaus. Nekurios mo
ters prieszinosi ir ne norėjo pasi
duoti, už tai jas kareiviai paga
vo ir basas — neapdariusias nu
gabeno ant gelžkelio instume in 
tavorinius karus ir užrakinia isz- 
veže. Žodžiu,su musu žmonėmis 
apsiėjo, kaip su givuliais. O tai 
vis musu nevienybe daro, nes 
jeigu turetumiine vienybių, ar gi 
ne galetumime užtarti už tokius 
nelaimingus savo brolius!?

Teip jie ciela menesi iszgy veno 
iszblaszkyti vieni vienur, kiti ki
tur, kol pavelyjo ju paezioms 
griežti in sannji savo gyveniniu 
dėl iszpardavimo likusiu ten da
lyku, bet vyrams ne pavelyjo. — 
Isz dvideszimties lietuviszku szei- 
mynu Hartshorne beliko tiktai 
viena, kuri man apsakė ta visa 
atsitikima, bet ir teip bijo apie 
tai kalbėti, kad ne ilzvytu isz 
vaisties. Nes jeigu kurie ukesai 
turėjo susineszimus su struikieriais 
ir apie juos kalbėjo, tai tuos isz- 
vyjo už Indijano rubežiaus. —

O in ka ta Amerika kada pa- ♦ •W1T8!

t

•TARI FA f’
Senatas dabar be maž ka nie- 

kuom daugiaus nebeužsiima, kaip, 
tiktai kas-dien sėdi ant tos tarifas. 
O juk ir jie patys supranta, jog 
jau laikas ja užbaigti. Kad ko
kia diena teip tie senatoriai vie
nas kita isz.kritikavoja ir susibu
ria, jog pagatavi pesztis.— Wisa 
tarifa jau butu gerai, tiktai dar 
ne sutinka, kas link sukraus, gelž- 
rudžiu ir augliu, o kad tuos tris 
dalykus pergales, viskas bus ge
rui.

Kaipo buvo „Lietuvoje“ gar
sinta, jog galima gauti darba 
Altus Arkanse, tai yra neteisybe, 
nes ten dirba tiktai vienas lietu- 
vys—Jurgis Matuszeviczius ir 
vienas lenkas, o dauginus ne pri
ima indarba.

Jeigu ežia apsigyvensiu ant to
lesnio laiko, tai ir dauginus apra
šysiu. S. Gkigauvnas.
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Kliubas Gtos Kardos.
Nedelioje, 29 Liepos, tuojaus 

po pamokslui, salioje L. Ažuko 
bus didelis mitingas „Lietuvisz- 
ko Republ. Kliubo Gtos \V ardos” 
ant kurio szirdingai užpraszome 
visus lietuvius prigulinezius ir 
neprigulinczins, idant teiktųsi 
kogausingiausei susirinkti. Bus 
a išvarstyta daugybe labui svar
biu dalyku reikaluose musu, dėl
to užpraszome visus gerus lie
tuvius pribūti ir visko iszklau- 
syti. A. Olszevskis, prez.
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8U8IW1ENYJIMAS 

Lietuwiu Republikonu 
Hftlsteje Illinojo jau yra 

užmegztas.
Nedelioje, 22 diena Liepos, 

salioje L.Ažuko susirinko delega
tai isz penkių Lietuviszku Kliu- 
btr Chicagos ir uždėjo „Susivie
nyjima Lietuviu Republikonu 
Walsteje Ulinojo”. Delegatai bu
vo isz kliubu sekaneziu vardu : 
6tos, 15tos, 16tos, I8tos ir 23czios 
Ant virszinyku in Wyriausijy 
Komitetą tapo iszrinkti szie uke- 
sai: Antanas Olszevskis prezi
dentu, VVincentas VVabalinskas, 
vice-prezidentu, Petras Jonaitis 
sekretorium protokulavu, Wla- 
dislovas Zachareviczius sekr. fin. 
Laurinas Ažukas kasierium.

Už dvieju nedeliu, tai yra 5 
diena Rugpjucziu „Susivieny- 
jimas laikys savo antra susirinki
mą velei toj paezioje saleje L. A- j 
Žuko, ant kurio užpraszo pribūti 
wisus delegatus tu kliubu, kurie 
priguli prie „Susivienyjimo”, o 
podraugei ir tuos, kurie da tik 
mislyja prigulėti, nes ta diena 
bus skaityta konstitucija, kuri 
didžiuma balsu turės būtie apsvar
styta ir priimta. Teipogi primena
me visiems kliubams, idant priesz 
tai, tai yra pirm 5 d. Rugpjuezio, 
kožnas teiktųsi padaryti sau mi
tinga ir ant mitingo padarytu tikra 
skaieziu savo sąnariu, užraszytu 
kiek isz tu yra su amerikoniszkom 
popieromis ir kiek be popieru, ir 
ta visa paduoti „Susivienyjimui, 
nes „Susivienyjimo” yra užduota 
ta visa žinotie.

Konstitucija arba Instatai ,,Su- 
sivienyjmo” jau yra iki pusei su- 
raszyti, o Į^r sziais dvi nedelias 
bus dapildyti ir 5 d. Rugpjuezio 
ant susirinkimo bus perskaityti, 
o pagal tuos instatus bus vestas 
visas surėdymas „Susivienyji
mo Lietuviu Republikonu Wal- 
steje, III.

Kaip jau skaitytojams žinoma 
kad Chicagoje užsidėjo ape 10 
grynai lietuviszku kliubu ir ti
kėjomės, kad tie visi lietu- 
viszkieje kliubai susirisz vienu 
rysziu „Susivienyjimo”, paduos 
vienas kitam ranka ir darbuosis 
visi iszvieno. Bet kur tau lie
tuviai norės daryti vienybia, 
niekad! O tai da tik paketinus 
suszaukti visus kliubus ant vie
no mitingo, idant visiems drau
ge susitartie ir uždetie „Susi 
vienyjima“, tai toks Stepo
naviczius, Kuncia ir da keletas 
jo pasekėju susitarė, prikalbino 
pasznabždoms isz nekuriu kliubu 
po viena arba po du sąnarius ir 
viena nakty patykeliu... .užmez
gė.... girdi.... „lietuviszka li
ga visu kliubu Chicagos,” ant 
kurios tai „ligos” Steponaviczius 
pats savęs aprinko prezidentu,

parsitraukė sau „Chartery” ir jau 
dabar apie susivienyjima kliubu 
nei girdėt nendri, o tik sako, kad 
per prievarta visi kliubai turi 
intiket in jy ir arba kuris kliubas 
nori ar nenori, turi jy pripažy- 
tie savo prezidentu. O kad su
sieiti visiems kliubams ir iszrinkti 
sau virszinykus po balsais, teip 
kaip žmones daro, tai Stepona- 
viezius ape tai nei girdėt nenori.

Na ir ka turėjome kiti kliubai 
daryti, jaigu mus Steponaviczius 
aplenkė ir be mus žinios sutvėrė 
buk tai susivienyjima lietuviu 
republikonu, beje „liga”. Argi jau 
turėjome eitie ir kloniotis jam 
teip, lyg carui Rosijoje, praszy- 
dami jo, idant mus priimtu po 
priegloba savo „charterio”? O 
dėl ko tai? Juk mums rodos kad 
ir mes toki pat esame žmones 
kaip ir jis ir mes teip lygei turi
me szioje žemeje baisa kaip ir 
visi, ir musu kliubuose yra tiek 
pat sąnariu kaip ir jo, o kartais 
gal da ir dauginus ir jau da
bar visi turėtume klausyti 

jo vieno užsigeidimu. Ar galbūt 
dėlto, kad pasjy prisilaiko exku- 1 
nigis Dembskis ir jo namuose ke
tina pasistatyti sau altorių ir 
giedotie miszia dėl tu lietuviu, 
kurie atsižadėjo katalikystes? 

j—Jaigu tik dėlto, tai yra visai 
mažo dalyko, ir to suvisai nerei
kalaujame paisyti, ba palitika 
neklausinėja kliubu kokios jie 
yra religijos; ar katalikiszkos 
ar eretiszkos, ar senos ar naujos; 
palitikai ape religijas suvisai ne
rupi,o tik rupi ape tai kur daugiau 
balsu yra.Taigi ir mums rodosi kad 
mes mažiau balsu neturėsime už 
kliuba Steponavicziaus, o kartais 
gal ir daugiau, taigi tiek pat po
litikoje padarysime būdami seno
je vieroje kiek anie savo nau
joje ir nereikalaujame paskui juos 
bėgioti. Tie žmones galbūt mi- 
slyja, kad jie nueja in palitikisz- 
ka „Campaign” kad pasisakys,at
sižada katalikystes,o tveria nauja 
viera, 
juos pastatys 
urednyku miesto, 

I mutinius vietas 
j ant ranku.

Mes matydami 
| kad jie nori visiems už akiu už
bėgti ir kad be žinios visu iszpir- 
ko „chartery” ant pavieto Cook 
Co., tai mes iszpirkomę kita 
„chartery“ ant visos valsties 11- 
linojo. Tokioje valsteje yra 106 
toki pavietai kaip Cook Co. 
ir mes dabar galime uždėti 
kliubus po visa valstia Ulinojo, 
kaipo Spring Valley, Braceville, 
Pana, Toluca ir kiekvienam 
mieste, kur tik yra daugiau lietu
viu apsigyvenusiu, o tie visi 
kliubai prigulės in viena „Susi
vienyjima” ir dirbs^visi isz vie
no. Ant galo, jaigu uores, tai ir 
pats pons Steponaviczia galės 
prigulėti su savo kliubu in „Su- 
sivienyjima Lietuviu Republi
konu Walstes Ulinojo”.

Tikimės jogei szis „Susivieny* 
jimas veikei užaugs in milžinisz- 
ka skaieziu savo sąnariu, nes ant 
virszinyku iszrinko gerus, teisin
gus ir visiems žinancziiiS žmonis. 
Plaeziausia pažinty tarp lietuviu, 
ant North Side, turi vice-prezi- 
dentas VVineentas Wabalinskas, 
kury tenai visi pažysta kaipo ge
ra žmogų ir karszta lietuvy, o 
jis teipgi nepasigailės savo vargo 
ir procios dėl labo lietuviu savo 
broliu, dirbs dėl ju naudos isz 
szirdies. Teip lygei ir Jonaitis, 
Ažukas ir Zachareviczius yra 
visiems gerai žinomi, kaipo žmo
nes, troksztant i labo dėl sijvo bro
liu. Užtai tikimės jogei musu 
,Susivienyjimas”suaugs trumpam 
laike in milžiniszka organizacija 
ir atnesz savo broliams, in jy pri- 
gulintiems, gausingus vaisius.

Wyriausybe „Susiv. L.R. IV.i”.

tai tu wyreli! oze tuojaus 
ant augszcziausiu 

duos jiems pir- 
ir neszios juos

ju pasielgimą,

SALIUNAS PARSIDUODA su- 
visais prietaisais, mieste, kame 
gyvena daugiausei lietuviu. No- 
rintiejie pirkti, teatsiszaukia in 
„Lietuvos” redystia, 954 33rd st.

Atsiszaukimas
in Lietu wius B alsteje II- 

linojo.
Guodotini Broliai Liesuvviai, 

gyvenanti A Vaiste j e Ulinojo! 
Jaigu kureme miestelyje yra ju
su norint 15 su pilnomis ameriko- 
niszkomis popieromis, tai pasi- 
rupykite broliai ir sutverkite sa
vo miestelyje „Lietuviszka 
Kliuba”,o sutveria toky,prisiuski- 
te surasza savo sąnariu ir var
dus virszinyku Kliubo in Chica- 
ga, ant ranku prezidento „Susi
vienyjimo”, o busite ir jus drau
ge priimti in „Susivienyjima“, 
tas jumis nekasztuos nei cento,7> 
jaigu mes visi susivienysime per 
kliubus, tai daug gero galėsime 
padarytie dėl savęs ir nuvargy- 
tos musu tautos.

Pamykite broliai, kad pakol 
mes teip busime iszkrikia, kaipo 
sziandien esame, tai niekad nieko 
geresnio nedasidyrbsime, o tik 
visada turėsime stovetie užpa
kalyje visu ir no visu būtie pa- 
niekytais. Wisos kitos tautos tu
ri savo žmonis ant visokiu urė
du szioie žemeje, o tie visoki 
urednykai jau yra užtarytojais sa
vo tautos, savo žmonių. O per
ka jie dasigavo ant tokiu aug- 
sztu urėdu, ar ne per kliubus? 
Kur yra lietuviai urednykais? 
kur yra musu užtarytojai? Nie
kur. Szi žeme, yra žeme liuosy- 
bes ir eze kožnas gali turėtie ka 
tik jis nori. Ir delko mes nieko 
neturime? Dėlto kad mes nesi
rūpiname ape tai, nesirisznme in 
kliubus, in vienybia, o juk žino
kite broliai kad gulineziam iszsi- 
žiojus, nieks pagaminęs neatnesz 
ir gatavai in dantis neinmes.

Ta visa, ka kitos tautos turi, 
galime ir mes turėti^ tik reikia 
ape tai pasirupytie, reikia risztis 
kolabjausei in kliubus, vienytis, 
visiems isz vieno dyrbti, o be 
abejones dasidirbsime ir mes ne- 
kiek ant. augsztesnio laipsnio, 
kaipo ir kitos tautos szioje žeme
je gy venanezios.

Dėlto broliai, lietuviai, kaip 
jau sakeme, kurie savo miesteliu- 
se turite nors 15 vyru su pilno
mis amerikoniszkomis popiero
mis, kaipo tai Spring Valley,Bra- 
oeville, Pana, Toluca, Pullman, 
Kensington, South Chicago ir 
kituose tokiuse miesteliuose, vi
sur uždekite kliubus, o uždeja 
prisiuskite surasza sąnariu ir 
virszininku in redystia „Lietu
va” ant ranku A. Olszevskip, 
prezidento „Susivienyjimo Lie
tuviu Republikonu Walsteje 11- 
linojo”, o busite priimti in „Su
sivienyjima”, apgarsyti per „Lie
tuva” ir visi isz vien pradesime 
darbuotis. Teipogi nepoilgam 
bus atspausta konstitucija, kuria 
kožnas sąnarys kliubo apturės 
už dyka ir žinos kaip kliubas 
turi būtie vedamas.

IVviuAusyBE „Sus. L.R . W .1.”

Cze paduodame vardus ir ad
resus VVyriausiojojo Komiteto 
„Susivienyjimo Lietuviu Repub
likonu AValsteje Illinojo“, idant 
lietuviai palitikiszkuose reikaluo
se žinotu in kur atsiszauktie :

Prezidentas A.Olszevskis, 954 
33rd str.; Vice prezidentas, W. 
Wabalinskas, 817 Dickson str.: 
Sekretorius Protokulavas, P. Jo
naitis, 77 Cleaver str.; Sekreto
rius Finasavas, W.Zachareviczius 
848 Attica str.; Kasierius, L.Ažu- 
kas, 3301 Auburn avė. VVisi Chi
cagoje, III.

Iszlietiiwiszkudirwu
LietinviSzki muzikantai 

Chicagoje.
Nedelioje, Liepos 22 d., bažny

tinėje saleje lietuviai - muzikan
tai laike susirinkimą ir uždėjo 
muzikantu draugystia. kuri pa
skui prigulės prie Simono Daukan 
to draugystes Chicagoje. Ant 
tos dienos pirmsedžiu buvo per
statytas K. Kigas, rasztininku P. 
Tauroza. Draugyste susideda da
bar isz szitu muzikantu, kurie jau 
gerai galigrajyti:
1. Aleksandra Sasza — Kornetą
2. Dovidas Purus — Kornetą
3. Mikolas Deszulskis — Klarnetą
4. Prancz. Tauroza — Klarnetą
5. Kazimier. Kigas — Bariton
6. Dominink. Ūdras — Tenor
7. Pr. Baltruszaitis — Basso

Dar reikalauja grajyjanezio ant 
triubo: No.2 arba Altą ir tuokart 
galima bus gerai grąjyti. 
Apart augszcziaus minėtu dar pri
sirasze prie draugystes Jonas Ja
kutis —Klarnetą ir Petras Pocius 
— Klarnetą.

Paskui nutarė laikyti antra 
susirinkimą nedelioje, Liepos 29 
d„ teip-gi bažnytinėje saleje tuo
jaus po sumos, ant kurio susita
ria eis visi kartu pirkti instru
mentu ir ant kurio yra užkvie- 
cziami kiti visi Chicagoje gyve
nanti, lietuviai-muzikantai, idant 
kuomiskaitlingiausei galėtu prisi- 
raszyti prie draugystes. Nes tie 
muzikantai, kurie yra augszciaus 
paminėti, nors gali jau ir vieni 
grajyti, bet galima ir daugesne- 
me skaitliuje, jeigu rases atsakau 
ežiu, kaip tai gali grajyti kartu 
r 6, ir 8, 12, ir> 22, ir 40 muzi

kantu ir 1.1- Teip-gi teprisiraszo 
ir tie, kurie dar gerai ne gali gra
jyti, nes nuo mokaneziuju iszmoks 
ir bus toks-pat muzikantas. Kuo
mi bus dauginus* muzikantu drau
gystes sąnariu tuomi gerinus, 

“nes kartais vienas isz grajyjąn- 
cziu gali kur ar iszvažiuoti,ar lai
ko ne turėti, ar susirgti, ar nu
mirti, o reikiant greitai kur at
rasi in jo vieta. O kad bus drau
gyste — vienam kur pakrykus, 
kitas jo vieta galės užimti. Dėl
to ne užmirszkite broliai — mu
zikantai ateiti nedeli oje ir prisi- 
raszyti prie draugystes.

Kiekvienam lietuviui malonu 
bus iszgirsti, kad jo broliai sut
vėrė pirma lietuviszku muzikan
tu draugystia Chicagoje,kuri ga
li atneszti nauda musu Tėvynei 
ir pakelti jos varda.

Naujei draugystei linkiame ge
ros kloties.

|r 6
kati

WISI ANT BALIAUS!!!
Szw. Jono Krikszty tojaus lie

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

Ti kieta/vyro su motere 25c. 
K. Pocius.—rasz.

ISZ BROOKLYN, N.Y.
Brooklyn, E. D. — Liepos 
mes naujei užsidejusios, Sz 

Panos Marijos, parapijos parapi- 
jonai turėjome susirinkimą, ant 
kurio prisirasze dar keli naujie 
sanariai ir in parapijos iždą in- 
plauke $7.15c.

Paskui buvo nutarta, jog ad
vento laike parsikviesime kutii 
ga, kursai galės sustiprinti mus 
dvasiszkai.

Ant galo nutarėme Spalio 2 7d. 
padaryti balių, dėl kurio ta p v- 
czia diena tapo surasta sale ir isz- 
rinktas baliaus komitetas. Ant to 
baliaus szirdingai užkvviecziame 
visus aplinkines lietuvius ir lie 
tuves, o teip-gi draugystes, kaip 
tai: isz Brooklyno Szv. Juozapo, 
isz Nev Yorko Szv. Kazimiero, 
isz Jersey City Olgerdo, isz Ne- 
varko Szv. Jurgio. Draugystes, 
o teip-gi mergaites ir moters ineis 
ant baliaus už dyka, tiktai a'teja 
pavieniai vyrai mokės už inej- 
ima po 25c.

Už tai ateikite ir ne užmirsz- 
kite, jog balius bus Spalio 27 d. 
ant 93 Grandstr. Brooklyn E. D.

Dar ežia turiu priminti, jog 
tarp musu broliu negeras yra pa- 
protis, užkviecziant draugystes 
ant kokio — nors baliaus arba 
pikniko, siunsti pasiuntinius, kas 
visados kasztuoja. Dėlto mes da- 
bar augszcziaus minėtas savo bro
liu draugystes užkvjecziame ne 
per pasiuntinius, bet per laikrasz-

d.
8

w.

ti, už ka meldžiame ne užpikti. 
Ir man rodos, jog per laikraszczius 
visada geriaus butu užkviesti, 
n&s lailiraszti gali be maž—ka 
kiekvienas lietuvys užlaikyti, 
isz k^rio ir dauginus visokiu : 
niu gali pasinaudoti.

Su guodone
J. Moliuszis baliaus-raszt.

South Boston.Mass.
Rugpjuezio 5d.— Kareiviszka 

D.L.K. VVitauto draugyste lai
kys susirinkimą,saleje po nr. 318 
W. Broadvay, ant kurio kaipo 
ant ketvirtinio yra užkviecziami 
visi sanariai. O teip-gi tegul 
pribuna tie, kurie nori prisiraszy- 
ti, nes dabar yra pigus instojimas, 
o trumpame laike pasididins.

W.Petkunas - rasztininkas.

Lietmvys iszradejas.
Lietuvys, Kazimieras O. Oster 

(tikra jo pavade Ožkinis, gyve
nantis, po nr. 24 Cathrine str. 
Philadelphia, Pa. iszrado dabar 
skrinele (box), in kuria inmetus 
centą — iszszoks laikrasztis (ži
noma skrinele turi būti prikrauta 
laikraszcziu). Tokios skrineles 
dar ne buvo buvia ir ji bus labai 
naudinga. Ji bus vartojama ant 
stritkariu, ant gelžkeliu, ant uli- 
cziu prie senos kur prisegtos ir 
1.1. Dabar yra iszsiunsta in Wa- 
shingtona dėl užtvirtinimo, isz 
kur gal ne už ilgo gaus patentą. 
Isz tos skrineles p. K. O. Ožkinis 
gali turtingu tapti, tiktai, kad 
jis gautu žmogų, kursai galėtu 
pagelbeti ji medigiszkai, nes dėl 
tu visu iszdirbimu reikia nema
žai pinigu.

me skaitliuje karumenes 37,332 
ypatų. Pagal tikėjimu Warsza- 
vvoje yra: 302,294 kataliku, 177, 
727 žydu, 18081 pravoslaunu, 
16,033 protestonu, 216 mahome- 

ži- - tu, 209 armianu, i07 staravieriu.
110 karaimu.

į Serbijoje aresztavojo koki-ten 
baroną Sternkerga, kursai buvo 
perdėti niu tarptautiszkos anar
chistu draugystes.

Į “Novoje Wremia” danesza, 
kad nihilistas Hjacyntov’as, kur
sai praėjusi meta norėjo nudurti 
Sinodo ober-prokurorą Pobiedo- 
nocova Petropileje ir kursai pa
skutiniame laike buvo laikomas 
szv. Mikolo ligonbutyje, pabėgo 
ne žinia kur ir dar lyg sziol ne 
suimtas.

* Mt Carmel, Pa.— Lietuvisz- 
kas laikrasztis, “Nauja Gadyne”, 
kursui per nekuri laika buvo jau 
perstojas iszeiti, dabar vėl iszejo 
1(1 numeris. Tokio pat didumo, 
kaip ir pirma, tiktai biski kitoks 
angai vys. Dabar žada iszeit du 
kart ant menesio, o» paskui kas 
nedelia.

* Mt-Carmel, Pa. 15 d. Rug- 
pjuczio tenykszcziai lietuviai tu
rės pikniką ant naudos lietuvisz- 
kos bažnyežios. Teipogi visi pa- 
rapijonai sutarė daryti ,, 
teinanti rudeni, teippat ant 
dos bažnyczios.

fera” a-
nau-

Žinios vvisofeios.
į Carmel, Pa. darbinykai dvr- 

ba po 5 dienas ant nedėlios.
J Reading, Pa., isz arcivisku- 

-[><> Ryan’o prisakymo, tapo užda
ryta lenkiszka bažnyczia, isz pa
rapijos maisztu priežasties.

Į VViriausis caro sūnūs Njkalo- 
jus, inpedinis Rosijos sosto, kai
po skelbia, jau perskydo su savo 
numyletinia, kunigaiksztaite Ali
cija Heska.

t Lietuvoje Lenkijoje, Turki
joje, ^Vokietijoje, o labjausei Ma- 
skolijoje yra didi cholera.

f Pragoję, Czekuose, atidengė 
bombų dirbtu via: keletas ypatų 
tapo suaresztavota.

į Didžiausi biblija randasi Ry
me. Ji sveria 320 svaru, o ka
sztuoja pusantro milijono markiu. 
Raszyta yra Hebraiskoje kalboje.

t Suvienytu VValstiju skola 
susideda isz 1 milijardo, 16 mili
jonu, 897 tukstaneziu ir 816 dol.

į Slaviszka kalba susideda isz 
50 tukstaneziu žodžiu.

t Chitiose spaudimo knygas jau 
593 priesz Kristaus užgimimą.

t Paskutiniuose 400 metu Eu
ropoje ir Azijoje cholera iszmire 
60 milijonu ypatų.

į Suvienytose Walstijose kas
dien iszgeria dauginus kaip 19 
milijonu tauriu alaus.

J Kariumene, kuri buvo pri- 
siunsta per szi laika dėl straikie
riu nuraminimo, kasztavo val- 
džei dauginus kaip milijonas dole
riu.

t VVarszavoje isz viso dabar 
randasi: 515^ 654 gyventoju, ta-

Persergejimas
dėl Pullmano darbininku.

• Szi persergejima sutaisė Pull- 
> mano-straikieriai ant didžiu strai- 
■ kieriu susirinkimu Pullmane-Chi- 
i cagoje, kuri jau patalpino daugis 
i yvairiu laikraszcziu ir nori, idant 

ir kiti,kurie myli savo brolius — 
darbininkus, ji patalpintu: 
Fulman, III., Liepos 22d. 1894 

metuose.
„Mieli Broliai Darbininkai:— 

' Sziuomi,visu Pullmano, UI. strai- 
kieriu varde, juntame savo szir- 
dyje troszkima persergeti savo 
brolius darbininkus, idant ne duo
tųsi apsigaudinti savo nepriete
liams — ir ne jeszkotu darbo 
Pullmane, kame dabar be persto
jo yra ir turi būti straikas.

Meldžiame, kaipo savo broliu 
darbininku, kurie turi susimilti 
ant musu vargingo padėjimo ir 
pagelbeti mums nelaimingiems.

Didis musu straikas nėra dar 
užbaigtas ir nemislyjame jo už
baigti, kol Pullmano kompanija 
ne iszpildys teisingu musu reika
lavimu.

Kaipo žinoma, visa Amerika 
turi atkreiptas akis ant Pullmano 
straiko, ir visi ta myli, ateina 
mums ant pagelbos ir szaukia: 
“Laikykitės darbo broliai, o isz- 
pildytas bus jusu reikalavimas”! 
Ir isžtikro, be saužiniu kapitali
stu jungas labai jau mums sunkus.

O tai, kad jus, mieli broliai, 
mums periszkadytumite,tai isz ti
krųjų musu straikas taptų pra- 
losztas, o per tai tiktai mes, bet 
jus patys turetumite paskui už 
50 centu smagei dirbti 10 adynu 
per diena.

O teip-gi turime vilti, jog ne 
ateisite czion, kaipo “seabs”— ir 
ne gadinsite musu darbininku 
vardo tarp visu darbininku.

Ne tikėkite, prieszingiems 
muos laikraszcziams, kuries yra 
papirktos už tukstanezius kapita
listu doleriu. Neteisybe yra pa
sakojimai tokio “Tribūne,, jog 
straikieriai isz Pulmano sugrinžo 
prie darbo už senaji mokesti, ku
ri paskutiniuose laikuose buvo 
50 centu už 10 adynu. Užtikri
name juos, jog mes visi straikie
riai Pullmane ne grinszime prie 
darbo, kol kompanija • nepasira- 
szys ant musu reikalavimu.

Ir nori muos badu priversti, s 
bet tas jai ne nusiduos; geri žmo
nes, farmeriai ir biznieriai muos 
pariamia.

Pullmano kompanija gelžkeliu 
kontraktais teip yra prispausta 
prie muro, jog trumpame laike 
turi sutaisyti savo karus, iszski- 
riant tavorinius karus, ir atiduo
ti ant gelžkelio; prieszingat ju 
vieta užims Wagnero kompani
jos karai.

Už tai viliamės, jog veik mu
su reikalavimai bus iszpildyti.

Ir teip, broliai darbininkai, dar 
karta atkartojame praszyma: ne 
jeszkokite ežia darbo! Apart ki
tu pažvalgu, supraskite ir ta, 
idant kartais ne užtiktu juos koki 
netikėta nelaime .. Straiku lai
ke, kad vargas ir badas turi bai
sa, ne visada lengvi ramybėj isz 
antros puses straikieriai labai 
skersakiuoja ant “scabs’u”.

Ta persergejima paduodame 
dėl visu savo broliu darbininku 
labo,

Straikieriai isz Pullmano.



LIETUVA. 3
ISZ

Lietuwiszku Kolonijų 
Arkanso.

Nauju Metu 
stos gyventi

visi da 
dyrbo, 
rodiias 
ant sa-

jau yra 20 lietuviu

Sausy ir Waserv, Laike tu trijų | ir yra žmonėm viso pilnais, bet 
menesiu žiemos, atsitinka kokia i užtai kad jie dyrbtie netingi. Pa- 
pora dienu, kad užsideda ledelis ! 
ant vandens, ka nekarta toks le- i 
das jau ir anty, o kaip kada ir ; 
žąsy keta. Taigi tokis Ožaitis kad i 
iszlaiko-pora dienu, lai ir viskas i 
esti, potam vėla szilta, gražu, . 
arba lietus lyja. Tenai laike žie- j 
mos gyvulius tik viena Karta isz ; 
ryto sziaria. o paskui visa diena 
ganosi. Yra tokiu ka nei sykio ( 
ne sziaria ir patis sau iszsigano . 
per visa žiema. Tenai yra vienas 
žydas, kuris laiko net 700 galvi- ] 
ju ir vien tik isz to bizny daro. 
Tegul pamėgina kur kitur tiek 
galviju iszaugyti. Tenai farme
riai gali per visa žiema arti, jai
gu tik tada negali, kada lietas 
perisskadija. Tenai jau Waserio 
menesija (February) sėja avižas, , 
rugius, kvieczius ir 1.1., o sulau
kus pabaigos Sėjos menesio'(Ju- 
ne) jau esą wiskas nupjautu, ru
gienos iszartos ir antrais javais 
apsėtos. Tenai |rer meta ffarme- 
riai ima dvejus javus ir trejas 
daržovias. Tenai norint žmogus 
nieko neturėtu sėjas, tdi gali pi- 
nigus daryti vien tik isz szieno 
ir isz gyvuliu. Tenai su mažiau- 
•seis pinigais žmogus gali prasi
dėti sau fcrmeriszka gyvenimą, 
nei kaipo visose kitose valstese 
visos Amerikos. i

Bet jaigu kas nori pradėti sau 
ant farrnos gyventi, turi turėti 
mažiausei nors $500. Tokia suma 
mes vadiname mežiausęis pini
gais, nes su tiek jokioje kitoje 
valsteje negali farinerysta pra
dėti. Jaigu kas net uri $500, tai 
tegul nesijudina ant farrnos ba 
su mažiau yra labai sunki pra
džia. Jam pradėti gyventi kašz 
tuoja tiek pat aut 40 akru kiek 
ir ant 80. Jaigu kas neturi in $500 
tai tegul susideda dvieja arba 
trise geri žmones, o niekad to 
nepasigniles.

Teipogi da turime paaiszkytie, 
kaipo rasze nekurie apraszymai, 
kad tenai auga gruszios, obuoliai, 
slyvos ir kitoki vaisiai, tai ne
kurie žmones į»rlsiskaitia tokiu 
rasztu, mislyja’, kad nuvažiuos 
teip lyg in rojir; tik atsiguls po 
obelia, aszsižios ir gatavai in bur
na obuolys inkris. Teip nėra kaip 
mislyjate'. Teisybe auga tenai vi- | 
šoki vaisiai ir labai puikiai auga, 
bet pirma juos reikia pasodyti, 
o tada palūkėjus keleto metu, ga
li tikėtis skinti vaisius. Teko 
man būti namuose valsties, mieste 
Little.Rock, tenai yra kaipo di- 
džiause paroda, viskas iszstatyta, 
kas tik valsteje Arkanso auga. 
Maeziau visokius javus gruszias, 
•obuolius, vuogas visokias ir dau- 
gybia visokiu augalu; tai isztie- 

obuoliu, kaip didžiausio szunes 
galva. — Žinoma to da szendien 
nėra pas lietuviszkuosius farme- 
rius, ba jie tenai neapsisedo ko
kiuose soduose, bet tik ant gryno 
lauko, arba dykoje girioje, vie
nok tegul užveda -sodus, tegul 
prisodina vaisingu medeliu, o 

. o užtugs ir pas juos toki pat o- 
buoliai, arba da ir didesny. Teko 
matyti pas senesnius farmerius 
jaunus sodelius no poros metu, 

1 tai atžalos medeliu yra iszaugia 
1 su vienu metu per pora sieksniu.

Negaliu asz jum broliai pasaky- 
’ ti jogiai tenai žeme yra pienu ir 
’ medum plaukenti, bet turiu pri- 
1 pažyti, kad jaigu žmogus turi 

nors penkis szimtus dolieriu, o 
> netingi dyrbti, tai su pyrmu me

tu gali turėti' keliolika karvių 
melžemu, nes karves yra nesvvie- 
tiszkai pigios, no $10 iki $16 ir 

r da verszis už dyka; tai jau pas 
tave žmogau pienas plauks, o su 
keliais metais gali turėti ir kelio
lika kelmu bieziu, jaigu supran
ti kaip ape jais vaikszczioti, ir 
tada tau žmogeli tavo žeme ga
lės būtie pienu ir medum plau- 
kema.

Toje vietoje labjausei platina
si Czekai ir Slovakai. Pas tuos 
žmonis net m.iela užeitie in ju far-

(Tolesnis traukys)
Kaipo pereitame numeryje yra 

parodyta, kad jau 20 lietuvvisz- 
ku farmeriu tenai apsipirko, vie- 
nok da wisi negyvena ant savo 
faunu. Sziandien tenai gywena 
da tik seie: Butkus, Wasilauckas, 
W. Kangiseris, Gusczius, Lav- 
<czevicziene, Kaikaris, Stankevi- 
•czius irGiodrikis, o kiti

• dirba fabrikuose kaip ir 
vienok po 
kad ir anie 
wo farmu.

Szendien
apsipirkusiu laukus Lietuviszko- 
se Kolionijose Arkanse, o be abe
jones jau butu bu via j u t enai ke
turis syk tiek, jaigu „Vienybes“ 
korespondentai nebūto žmonis 
nugazdinia su sav-o drugiais.

Taigi ir dabar nuvaževias 
klausinėjau kožno seno fannerio, 
kurie jau tenai po kdeta metu 
gyvena, ar jie kada ne sirgo dru
giais. Ant tokio užklausimo kož- 
nas juokiasi ir sako.: netiktai ka 
nieks pas mus nesirgo, bet da 
niekam nei nesi sapnavo drugiai.

Ir-isz tiesu kaip ten prisižiūri, 
tai iszrodo uesvietiszkai gražus 
ir streikas oras. No visokiu žo
lių ir medžiu užvuodi1 -skanu 
kvepejima, klimatas beveik vė
sesnis nei kaip chicagoje, ba 
norint saule ir prikaitina, tai ant 
a t vyro lauko mažiausias veja- 
ljs žmogų pravėdina. Nakties 
laike, Chicagoje, negali daguleti 
per karszty, tenai yra tvesu, ka 
net žmogui miela darosi, py)na 
krūtiniu žmogus trauki in savęs 
kvapa, negali atsigeretie. Negu
liu užtvirtyti kaip toliau gali 
būtie, bet szendien aeziui (Dievui 
turime 28 diena Liepos, tai ro
džius kad yra pats tvidu vasaris, 
ir jaigu kas hutu būrėjas blogo 
stotis, tai jau tartum butu 'laikas.

Pagal mano nuomonia tai yra 
geriau-e vieta dėl biednu žmo
nių prasidėti farmeriszka gyve
nimą, o gerai žmogus dažiureda- 
mas.gali tikėtis sau geros ateitas. 
Dėlto,kad szendien taijyii visi tie 
aplinkiniai miesteliai yra datik- 
tai ka užgimta, o kada žmones 
pradės apgyventi tenai laukus, 
tai tie visi miesteliai augs. To
kiuose miesteliuose farmeriai vi
sur aplinkui, arti turės sau turgus 
ir visokius savo produktus len
gvai galės parduoti. Antra me
dis jiems nieko nekasztuoja, gali 
viską imti isz girios už dyka,nieks 
anei pusią žodžio nepasakys. Isz 
girios tvoros už dyka, malkos už 
dyka, s: 
ka, padarams visokis medis už 
dytta, stulpai už dyka, tiktai 
tiek, kad reikia ta medi nukirst 
ir parsivežt, nes pats in namus 
nepareina. Kaip girdėti Minneso- 
toje,farmeriai skundžiasi, kad tik 
už viena stulpeli in tvora,reikia 
moketie po 25e.,o gi dabar pame- 
gyk kiek kasztuoja gyvenama na
rna pasistatyti kiek katszuoja pa
statyti tvartai dėl gyvuliu, idant 
tokiose asztriose žiemose, kokios 

. Minnesotoje randasi,nesustiptu ju 
gyvuliai ir jie patys. Kiek tai 
reikia paszero prisigamyti ant to-, 
kiu ilgu žiemų,idant badu nenu- 
dvestu ju gyvuliai ir turi žiū
rėti, idant per tokia ylga žiema 
turėtu ir pats kuom misti.

Dabar prisižiūrėkime kaip 
Arkanse farmeriai gyvena; ko
kios ju grinezios ir koki tvartai 

• dėl gyvuliu. Tenai farmerys pa
sidaro pats sau tokia“szendia”,lyg 
kur miestie dyrba tokias dėl an
glių arba kito ko, pastate stul
pelius, apmusze isz lauko lentoms, 
uždengė stogą, bile lietus nely
tu ir jau gyvena szalcziausioje 
žiemoje. O koki tvartai dėl gy- 

■ vuliu? Pastatytos pėdžios ir pa
daryta pastoge no lietaus, o ap
linkui pėdžias tvora aptvertu 
tai ir twartai. Tenai žiema vadi
na sziuos tris menesius: Gruody, Imas, viskas pas juos gerai dera 

b

szulniame rentiniai už dy- su teko matyti tokiu grusziu i

Wietines žinios.
sižiurejus ant anų žmonių, ne at
randu kad jie butu kuom kitoke- 
sni už musu lietuvius, taigi jaigu 
anie gali teip sau puikei tenai ant 
farmu gyventi, tai delko musu 
žmones negalėtu. Asz isz savo 
puses velyju visiems savo tau- 
tiecziams Arkansa užgeriausia 
vieta dėl norineziu apsigiventi 
ant farmu ir tikiuosi, kad tie 
žmones kurie nepasigailės savo 
procios, sulauks sau ir savo vai
kams gražios ateites.

Su guodone A. Olszevskis.

KLAIDU ATITAISYMAS:
Pereitame numeryje apraszyrae 

ape Lietuviszkas Kolonijas insis- 
kverbe keletas svarbiu klaidu: 
Jonas Rimkunas pirkosi 40 akru, 
o ne 80, ir daug kitokiu klaidu, 
kuriu aiszkyti neužsimoka.

Dėl Dėdės Taradaifcos

— Kas norite važiuotie in Eu
ropa, tai pasiskubykite, nes szia 
nedelia yra labai pigios szifkor- 
tes, o toliau gali vėla pabrangti. 
Norėdami gauti pigiai szifkor- 
tias ir ant geru laivu,atsiszaukite 
in redystia „Lietuvos”.

— Nedėlioję, Liepos 29 d. — 
tuojaus po sumos bažnytinėje sa
leje „Apveizdos Dievo Drau
gyste” laikys ketvirtini susirin
kimą, aut kurio užkviecziame vi
sus sąnarius, nes draugyste turės 
svarbiu apsvarstimu.

St. PocEviczius-pirms.
—: Krautuvėje (store) Cissa, 

Wilder <!č Co. ant Madison gat
ves rekna paraszus ant praszymo 
i n kongresą, reikalaudami grei
tesnio tarifos užbaigimo. Surink
ta jau 1000 paraszu.

— Liepos 19 diena buvo szil- 
cziausia szi meta Chicagoje. Po 
pietų karsztis innejo lyg 92 laip
sniu, isz ko susirgo keli žmones.

— Isz Baltimores, Md.— pri
siuntė Debsui czeki ant $1000. 
Tuos pinigus paaukauja koks ten 
darbinku mylėtojas dėl kovoji
mo ru kapitalistais.

— Pullmane, Liepos 20 d„ bu-/ 
vo maisztas..... Moteres ant- 
puole ant mergaieziu,kurios grin- 
žo prie darbo in skalbiklas. Dvi 
ypatus aresztavojo. Be kraujo 
apsiėjo.

— Policijos sude Stock Yar- 
dose pas sudžia—Jlennesy, Liepos 
18d., tapo peržiureti skundai ke
liolikos ypatų, aresztavotu pa- 
skutmios'e nedelio.se, o apskunstu 
už deginimą karu ir kėlimą mai-

Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRANU PltAIRlE, AltKANSAS.
Derlingiausi laukai isz w1sob Kaistos, Arkanso.

ape penkesdeszirnts tukstaneziu akru vvienam gabale 
poabiems pusėms geležynkelo “Memphis Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
Kur žmoaes gali sutwertie sau didžiausia ir puikinusia parapija. Komitetas uprinko taja wieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietutviszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga botvelna, o waisei sodu puikiausi isz tvisu Sutvienytu Walstiju. Klimatas s sveikas, 

žiemos trumpos, o tvasaros ylgos, karszoziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos. 
\Vanduo 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 dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotle ape tviska raszvkitia in

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

---- ARBA IN-----

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

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

GHICAGO, ILL. P. O. Box82.

Dar mes vis ne norėjome tikė
ti, kaip žmones sznekejo, kad 
Baczkauckas turi tik tiek proto, 
kiek jo asylas, bet dabar jis pats 
pasirodė, jog dauginus ne tur 
supratimo už savo kriok*.

Ne.28 savo „saulutes” aprei- 
szke jisai ,,Lietuvai'*, jog ateinan- 
cziame num. patalpysijs kokia 
ten stebuklinga gromata isz 
Nev&rko. — Laukėme iszsižioja 
kas tenai bus per gromata. Ugi 
kada pasirodo, kad ten koks 
kvailas pagalys prtriskaisias „tu- 
kstanezio ir vienos nakties“ zau- 
nyja ant Abraiczio, kad Nevarko 
lietuviai visi skaito „Lietuva”, 
o kaip ateina ,(taradaika“, tai 
su jai tik.... pasiszluosto ir 
nieks skaityti ne nori. Už tai jis 
ir Baczkauskas labai ant Abrai- j setu ant gelžkeliu. Daugybe isz 
ežio pyksta, jie mislyja, kad Ab- 
raitis tam yra kaltas, jogei žmo- 
nes nenori .skaityti ju „Saules“.

Baczkauckeli, už ka Tamista 
pyksti ant Abraiczio arba ant 
„Lietuvos“? Ka mes kaiti, kad 
žmones ne nori -skaityti Tamis
tos laikraszczio? Juk Tamista 
pats' žinai, kad mes niekad no 
Tamistos skaitytoju ne atkalbi
nėjome, 
tyti Tamistos laikraszezio, 
ne isz 
užtai, kad Tamistos laikrasZtyje 
nieko naudingo nę randa para- 
szyta. Užtai, užtai jie ir neno
ri Tamistos „Satilia“ skaityti.

Juk, kaipo tarpu mudviejų tei
sybių pasznekant, pasakyk Ta
mista, ka gi žmogus „Saulėje1* 
gali atrasti naudingo?

O tai: kelis tuzinus gromata su 
užpraszymais apę permainymu jo 
adreso, su užklausimais kiek szif- 
korte kasztuos in Europa ir kele
tą padekavoni-u už „tūkstanti ir 
ir viena nakti.“ Tai da ta visa 
Tamistos ,,šauliu“ dabina ta „ta
radaika“. Žinoma, „taradaika“, 
kaipo Tamista pats jau ne karta 
sakei, apszvif.czia tamsumus, a- 
TIDARO JIEMS AKIS IR VEDA JUOS 
ant tiesaus kelio. Asz tamistai 
ta pripažystu už ’teisybia, kad 
„taradaika“ žino po visa Ameri
ka visus paleistuvyszcziu namus, 
žino visas pasileidusias bobas, o 
paduodama per savo laikraszti 
ju adresus, rodo tiesu kelia savo j szkaS '“filozofas”

Geriause užeiga pas
L. AZUKA,

3301 Auburn Avė., kampas Vežios ui,
NETOLI LIETUtVISZKOS BAZNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A
dėl mitingu, balu, tveseliu ir kitokiu susirinkin u.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynių, gera rodi, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve lenczius Cigarus ir tt.

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

O jaigu jie ne nori skai
tai 

musu kaltes; tik galbūt

ju tapo paleista, isi priežasties 
ne darodymo skundu.

— Nedeloje, Liepos 29 bažnyti
nėje saleje tuojaus po sumos lietu- 
viszku muzikantu draugystė lai
kys susirinkimą, ant kurio yra už- 
kviecziami visi lietuviai — mu
zikantai isz Chicagos, idant kuo
mi skaitlingiausei prisiraszyti 
prie draugystes.

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

(21—8).

skaitytojams pas jais pataikyt. 
Žinoma, kad toks tamsunas, nese- 
nei atvažiavias isz seno krajaus, 
jis žmogelis per kelis metus ne 
galėtu ape tai suvokti, o kaip 
tik „taradaika“ paėmė in ranka, 
tai toji tuojaus jam akis atidaro 
ir parodo tiesu kelia, kaip ver- 
sziui pas karvia. Tai, Baczkauc- 
keli mielas, tikra teisybe, kad Ta- 
mistos „saule“ žmonėms akis ati
daro^?)

Pasakycziau Tamistai da dau
ginus tokiu dalyku, delko žmo
nes Tainistos „šauliu“ skaityti 
ne nori, da turecziau daug su 
Tamista pasikatyejimo ape tais 
evangelijas, kuriais talpini gro
te „taradaikos“, bet iszkada lai
ko ir popieros, o ant galo tikiu 
jog jau Tamista ne esi mažas 
tvaikas, ir suprasi tviska isz szio 
trumpo apsakymo. Jeigu ne su 
prastam, tai praszau atsiszaukti, 
o pasirengiąs esmių Tariiistai 
ape tai plaeziaus paaiszkinti.

Tikriausias Tamistos prietelius 
Antanas Olszevskis, iszduotojas 
„Lietuvos“.

Ka sako <li<li žmones apie jua
ni kaiezius ir apsipaezia- 

vvusius vyrus.?
Reikia žinoti guodotiniems 

skaitytojams, kad daugelis garbiu 
vyru, o labjausei literatu (ak! tie 
literatai....) turėjo ir turi skvar
bius praneszimus, kas link mote
rų.

č) tai keletas paveikslu—
Bacon pasakė, jog geriausius 

ir brangiausius veikalus padare 
dėl žmonijos vvyrai netvedia arba 
nesipaeziavia, o drauge bevai
kiai?

Schopenhauer, garbus tvoki- 
____ ______ ”, yra to paties su
pratimo ir sako, jog dėl tvyru 
augsztesnio, dtvasiszko paszauki- 
mo, dėl poetu, “filiozofu” ir kar 
tu dėl tvisu, kurie mandrybei ir- 
žinioms atsiduoda, geriausis sto- 
tvis yra be paezios, nes tas jun
gas daro jiems sunkybia didžiu 
tveikalu tvėrime!

Tokia pat nuomonia paduoda 
angliszkas poetas Moore, kursai 
pasakė, jeigu prisiveizėsime di- 
džiu-garbiu poetu gywenimui, 
užtemysime, jog tai huwo, neap
sunkintos, bet saviszkos dwa- 
sios.

Dante, Milton, Shakespare ir 
Dryden svarbius inneszimus pa
duoda, jog apsipaeziavviiuas daug 
sunkenybes priduoda poetams.

Dante isz tolio gyveno nuo pa
ežius ir tvaiku su inisle apie Bea- 
trika. *

Svarbus Drydeno padavimai, 
duoda mums suprasti jo nuomo
nia, kas link apsipaeziavimo. Ka 
da jam karta pati pasakė, jog ji 
welytu būti knyga, idant tan-

California Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN,

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

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

Wisoki gatunkai Saldaus U yuo, Arako, Kimelo. Alaus bonkose ir kegese ir t. t. Wi»kus yra; 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyidome. Mes da- 
statome užpraszytus tatvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantia kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, jtvokiszkai, lenkiszkai, lietuj 
wiszkaiir ruskai. <

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

Lietuwiszkas Daktaras
T. RODIS,

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeni 
1832 74-tli St. kerte Page 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 ąptiekos.

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

kiaus gątetu būti kartu su vyru, 
tai jis atsake jai: “Buk mano 
miela kalendoriumi, idant tavia 
galeeziau kas meta permainyti.

Scott sakg apie Drydena, jog 
kiek kalbėjo apie apsipaeziavima, 
atsakydavo su tokia neapikanta, 
jog kiekvienas galėjo suprasti, 
kad jis yra ne laimingas.* Ta pa
ti galima pasakyti ir apie kitus 
artistus, o ypacz apie muzikus.

Mergyte, kuri privedė Hayda- 
na prie altoriaus, paskui stojos 
jo neapikanta.

Berlioz karta rasze: Ak, kad 
asz jas atraszcziau... .Julie,.... 
Ofelie, už kurias mano szirdis 
trokszta, kad galeczicu atsigerti 
ta linksmybe ir troszkimu, kas 
atnesza tikra meilia! Kad ruden- 
vakaryje ant pustiniu linguoja
mas nuo sziaures vėjo ju priglo- 
bstojegaleeziau atsilsėti, o paskui 
ant amžių užmigti!

Du metu po to Bertlioz apsipa- 
cziavvo, ko labai troszko, bet ne 
numirė su ja ne persiskedias

Haendel niekada ne mylėjosi ir 
to labai ne apkente.

Wienok visi tie didi garbus 
vyrai turėtu atminti, jog vienas 
isz didžiausiu ir gamtiszku žmo
gaus paszaukimu yra padaryti 
saviszka giminia — ir iszaukleti 
ja dėl naujos gentkartes žmonijos.

Pajie$zkau eawo pusesers Orszulos Antana- 
wieziutes, paeinanozion isz Gusteniu kaimo, 
Naujamieszczio par., Panetviežio paw., Kauno 
gub. Antras menuo Kaip ji Amerikoje; pir— 
iniaus girdėjau buwo Baltimoreje. Jeigu kas 
žino arba ji pati teatsiszaukia ant adreso 
Mr Adomas Kawarskis,‘815 Muspratt str. CHI
CAGO ILL

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 (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amel-ika 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. NOVESKI,

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

ie ant atsakymo pacztaiva markela už 5 centus

An’žnrnlo’a“ 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, VVynn, Likierin

Alaus ir kitokiu gėrynių.
Wikkas yra pirmos klasos, o prekes pigiausios 

kaip wisamc mieste Baltimores. Rodyjame wi» 
siems tenai pirktie, o busitia pakak} tais.

(28-7)

nedelio.se
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Yvairus niisidaviniai AGSHTAI 
Lnikraszczio “Lietuva.”

BALTINOSE. MO. 
M užtik a. 19 Lloyd str.

Ik- Jagelia. 201 U . Pratt str.

Vyras, ne :ipkensdnmns savo 
paežius, ne esant jai namie, pasi
ėmė kopera in ranka ir norėjo kur 
nors isz. įvažiuoti, idant dauginus 
jos ne matyti. Pati greit pajuto, 
kad jos vyras iszbego, ir ginęs ji, 
o paginus, nusitvėrė su viena 
ranka už drabužiu, o kitoje re
volveri laikydama, szauke:—Ne 
gana to, kad tu manias ne apken- 
tei, bet dar nori gal maniu pame- 
tias kita paezia imti! Jeigu ne 
griežti — tuojaus perszausiu!

Jaunas daktaras:—Ne 
ka daryli: kartu susirgo 
rios burmistro duktreis ir 
nori, idant asz gydiezinu.

Draugas: — Apsivesk su 
na, o kitos tuojaus iszgys.

JERSEY CITY. N. J.
Abraiti*. 32M Andersoa gtr. 
CLEVELAND, OHIO.

Nikolemas Oiszinska*. KJ5 St. Clair Str. 
DU BOIS PA. 

Akraiuavirzin.
GRAND RAPID8. MICH

IUOZMM llollakas. 340 ųuarrv str.
MAHANOY CITY. PA.

Petrikas. 314 E. Centre str.
NE\V YORK. N. Y.

Motiejus Zarevicziii. 79 Eliza beiti str.
SHENANDOAH PA.

Motiejų* Kupczynska*. 201 E. Centre 
MTCARMEL. PA.

Petras Bielauckas, ix>x 273.

box 205

str.

PITTSHL'RGU. PA.
P. Oblecluoan, 1012 Carson st: 8. 8.

Katalogas Įmygu.

žinau 
ketu- 
wiso«

wie-

Tarnas - bankieriuus: — Tam
sta turi man mokesti pakelti.

Bankierius:— kaip tai?
Tarnas; — Nes jeigu didesne 

mokesti gausiu, tai veikiaus ta- 
mistos seserei galėsiu ranka pa
duoti.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis Ir kliokei* križ» is, iszsodyta bal- 
oziauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir $4 00^ 

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
sktrbu. apdaryta drutoi skuroje. žala t y 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ 11.60

Apdaryta szagrine “ “ 12.00*
Baisas Balandėlės didžiauses ir puiki* useme 

ap<Jare. balcziauseis kauleieis pulkei 
iazauksuotais kryžeis po * ttLOOir&fiO

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

kaustyta Ir su kabe ” 11.50
Iszganiugi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos 
Lietuviszkos rniszios 
Ražanczius amžinas “ “
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanežus amžinas ir su stacijoms ** 
8z.auksmas balandėlės M
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ” 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

iitaroms “ “ “ {1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ {1.60
Wndowas aplankancziu muka Jezuso Cbrls. 15c 
150 nsaliuu Dovido karaliaus unt paveikslo 

kantlczku „

10c
5c 

10c
5c 

30c
40c

75c

Sveczias restauracijoje: —Ta- 
mista apgarsinai, jog kas dienu 
vakaro grajis kariszka muzika, o 
dabar-gi kas-žin ka ten skambina 
ant purtapijonu.

Restauracijos už veizėt <yas:— 
Bet tafi žmogus, kurs dabar gra- 
jija, per deszimti metu grajijo ka- 
riumeneje.

Tėvus:— Skundžiasi ant tu
vius, mano vaike,jog tuokei me
luoji; tas yra bjaurus paplotis, 
kuria turi pamesti. Visada reikia 
teisingai kalbėti, nors isz to ko
kiu blede turetutni. Ar prižadi 
man pasitaisyti?

Sūnūs:— Prižadu.
Tėvas tarnui:— Girdžiu, kud 

skambinti; jeigu Pranas, pasakyk 
jog manius nėra namie.

Knygos I)wasiszko8.
Brostvos “ “ “
Draugija ddduszlu “ “
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Filotea arba ketas in maldinga givenimu 
Garsas ap<'baisibia sūdo Dievo ** 
Grlesznykas sugrąžytus ant gero kelo per 

Jezusn Peną
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenimas Jezuso Kristuso
Givenimas szvenez. Marijos Panos 
Glwrnhua visu Szventu ant kožnos dienos

4 did'-h-* k n y g<>% kožna po 
Gyvenimai Szv. Ir II! zokonas szv. Fmn- 

ciszkaųs “ n “
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija seno Istatlmo
Istorija Kataliku Bažuyczos 
Iszguldymas metiniu szveneziu ” 
Ka- yra gri^kas? labai naudingu knygele 
Kaliai ape Kataliku tikėjimą ** 
Kaip apspukajitie sunilanija 
Mokslas Rymo Kataliku ** “
Mokslus kutaliku, “ “
Pamokslai upe sodu Dievo “ “
Pamokslai unt dldžiufu metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „ z
Pekht Ir stebuklai Dievo szvontoso duszio 

se cuiszcziaus, didžiuuse knyga isz. visu 
knygų d'vasiszkuju •• “

Perspėjimas ape szventa tikėjimu “ 
Perkrutimas sumlunijos “
Prlsigatavojimas unt smerczlo “
Raktus in dangų “ “
ūisistanavlk ant to gerai “
Wadovns in dangų “ “
WarUi dangnufe “ “ “

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

25c
11.00 

10c 
15c 
15c 
15c
40c
15c
15c
50c

75<- 
10c 
20o
10c 
15c 
5Oc 
40c 
15c

Mokintoja: — Ar žinai. Onyte, 
kun tai yra paslaptys?

Onyte: — Žinau: tai yra kas 
žin kas toks, kus kiekwienam 
Hznihždoinis in ausi sakosi.

UŽMOKĖJOUZ LIETUVA
J. Enuls
J. Muekus
G. Keller
P. Rsmuszka
K. Plungls
Ig. Norvilą* 
Peter Tryjonis

Cerrlios
8t. Charle.<*

Chicago

1.0
1.00
1.00
1.00 
| (M)
I >HI
1.00

J. Walllng Pi t U ton 1.00
W. A, Lobikas F.rle 1.00
11. Ambra raiti* Evaosvllle 1.00
H Luua* Philadelphla 1.00
A Kaullnskas 1.00
T* Balrzlunas nomestead 1.00
J Luks/h Nev BritąIn 1.00
Jtyuczkua Brooklyn 200
Ix Bernotas Federal 1.00
M .Geeonl.* Denvcr 2.00
Fr. Kasparas llardford 1.00
PStogis iresco 2.00
M. Markūnas Southampton 1.00
M.Sne’lstorlu.s Shaft.Pu i.oo
P. Kraaauckas 1.00
J. Kačinskas Waterbury 1.00
P. Walodkewiexiu< Ed vardadalle 1.00
J Stravinskas Finley vilk 1.00
P. Arlmalis Pltsburgh t.00
Katarlna (įderini ut i.oo
K Kraute Shrnandoah 1.00
A. Blcrius Homoatead 1.00
.1. Macaitis 1.00
P. Bungaila Hera n ton 2.00
A. Sere finas IVatertovn 1.00
J.Gaataltla ('ragi n 1.00
8. Matulaitis Brooklyn 1.00
>’. Bielauckas, Mt Carinei Pa. agentas musu lai k

rasmilo suko Ir k tavojo Ir prisiuntė prenune

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos '* '•
Knyga iszinokimo visosvletlnes kalbos 
Lenentorlus lietuviszkas ,,
Lietuvos ga s pati i ne •• “
Lietuviszkai vokiszkas žodinas arba grama

tikas
Leme n tori u s lictu'viszkas « “ ••
Spasaims greito iszslmokinimo angelskos 
Sz.imtmetinla kalendorius 

bos ne apdarytas “ **
o apdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: lietuvislkai, 
latviszkai, lenkiszkai. ir ruskai. y- 
m geriause knyga dvi norineziu isz- 
mok tie lenkiszkos, ruskos arba In 
tvlszkos kalbos „ „
Tas pats apdarytas „ „

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Arielka yra numlai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis ••
Birutes dainos “ “
Bokskivus ariat antra dalis Genovefo.s 
Bestlaltty of the Russian Czardom tovard 

Llthuania “ “
Budas Senovvs Ljetuvlu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto {1.00
Geniu dede “ * •• 5c
Graži vaiku knygele “ “ •• |0c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia-l»to-

rlja Lietuvos •• ,, {|.5O
Istorija gražios Mage Ienos 20c
Istorija septynių Mokytoju * “ 50c
Istorija gražios Katrųkos ** M 10c
Istorija Lietawoa “ 50c
Istorija isi laiko Francuzu vainos ** 30c
Juokingas pamkojunns “ “ 10c
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U*

n įjotu p<» va h Iže Maskolių “ “ 50c
Kaip igytle pinigus ir turtą „ 20c
Kas teisybe tai nemotas puikios apysakėlės

isz lietuviu gyvenimo a.. 15c
11.00
{2.00 

5c 
10c 
75c
25c 
20c

25c 
15c 
lCk;
20c

>5.00 
10c 

kai- 
15c

11.00 
I 1.25

30c 
10c 
10c 
30c

20c

100
1.00
i 00
i <»•

80

GR0MAT0S
lietuvy iszkos ir lenku zkos užsilaikė 

ant pacz.to.
H67 Itagndonevicz John 
limitielisk Michael 
1215 Daugirda K.
1269 Gulo v *k m Marija n nu 
1296Kartetislcl M.
HKVKatiinskl IVinoeiiti
1345 Maaken«kl« Antoni
l.W Matuszevski Antoni 
|®6 Mllkonski Mr.
|3Z3 Plnkevicz F
1390 RudzInakl.LVzef
1303 Rutkovnkl John 
1468 **l"V«ki Adam 
I<71 Zdanovslci Pav»d 
1M3 Zimkovskl Fellk* *
|l7VZunswskl Adam

Ki
nr»utviu g/vviMiUV m

Kunigas, pulkus apraszymas isz padavimo 
Lietu vnyku **

Lletuvlszkos dainos isz visur surinktos, 
ape keturi szimtai “

Lituviszkas sziupinis 
Naujos dainos “
Namelis pustvlnyko 
Oiitypu apysaka Isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Ju re •• •
Puikus apras/imas tikru atsitikimu užtai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. “ 
Pajudykimv vyrai žemia, puiki istorija 
Pasakoijtnas Antano Tretlnyko “
Petro Armino rasztai •• ••
Ponas ir mužikai ••
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Pulki Istorla ape Kantria Alana. kuri pvi 

tus valkszcziodlinui po svietą. < _w,<__
du Ir varau kantrel lazkentejo 

Talmudas žioti '* **
Tevynizskos giesme* “ ••
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 
Trumpa peržvalga Lleluvystesdarbu 
Waiku knygele su abrozvlau “
Wlsoki abMžcleiei In knvgas 
Abrozas GiMpmhio. Lietuvos kunigaikaz 

vilo, didelis Ir labai pulkus: Masko 
lu* puola priesz jy ant k«du.

Knygos lenkiszkos.

400 
15c 
25c 
10c
15a

-----,---------_----------- „ —f-------------5c
Pulki Istorla ape Kantria Aiann. kuri per 22 tne- 

—..---------------_ daugybia be-
20c 
10c
10c 
10c 
20c 
30c 
5c

3Oc

ŽYW()TY SW. PAN8KK H *7-00
ANldl. STRrt/,. ZbMrMnd»w i ihilfojT

din du*z pobožnyeh < zdodatkiem nieszporov 
i pieJni lacifisklėhi. Zaviera blizko 650 sero- 
nic. wy raznego druku na plgknym papierze, 
vydanlc dla obojga ptel; opravne v morocco 
skdrkg, vythicane brzegi w zlooonym tylull- 
kem; cena................................................. 95c

Ta sama opravna v morocco skurkg. vyziacane 
brzegi. ze zloconym tvtullkem, okuta i te za- 
mkb'in............      .. . I 1 25

CICHA LZA. Zbior Modtiv, i Ple«ni služfnv dla 
dus* pobožnyeh (Wydanle dla nteviastl z 
dodalKb'in nleszpordv i picini iaciftskich. Ža
viem blizko 650 stronnic vyraznego druku 
napteknym papierze, —Opravne v morocco 

skdrkg, wyzlacane brzegi, ze zloconym tytul t- 
klem Cena..................................................95c

Ta sama opravna v morocco skdrkg. vyzlocone 
brzegi. ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiein .............. , ..................... ♦ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior rnodlov i piesni, 
siužęcy dla dusz pobožnyeh. (VVydanie din 
^gžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i pienui 
lacifiskicb. Zaviera blizko 650 stronnic vyra- 
znego druku na pięknyin papierze, opravne 
v morocco skorkg, vyziacane brzegi ze zioco- 

nym tytulikiem.............................................. 95c
Ta suma opravna v morocco skčrge. vyzlacone 

brzegi ze zloconvin tytulikiem..........’. . $ 1.25
H YBOREK........... ‘............................ po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZB. Z księžek dla ludu przez Marbacha wv- 

ianych “ ‘ iOc
KABALA czyli odkrvcle tajernnic przyszločc 
za poinocu kart. (Dlazabavy i žozryvkb

Cena ” , 10
ALEKSANDRA CIIODZKI slovnik PolskoAn 

gielskii Angielsko-Polski v mocuej opravie 
ze zioconemitytuiikamy. Ceua 14.00

SENNIK czyli Wr6ženie ze sndv. na przeszlo 
1500 przypadkachslužfce. z rdžnych ztnrodav- 
nych ksi^g zebrany 1 porzfdkiem abecadlo- 
vym dla rozryvki i zaoavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Kievinnych zo- 
bobondv. •’ ” 15
Az.KAPOLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
dolatvego nauezenia sigezytač. pisač; i mu- 
vičpo riemiecku. Dokladny przedruk z vv- 
-an’.a nakladein ,.Zakladu N a rodo ve go imi e 
uia ••»olihskich” ve Lvovie. Cena 

LISTUVVNIK polsko-amerykabski. Podrgcznik 
-zavierajęcy: Naukg pisania listov. v vszvst- 
kich przypadkach žydą, inianovlcie: Listy 
polecajace, radzace, opisujace. povinszova- 
niu, pouania itd. ” ” 60

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

PO^REDN IK POL8KO-ANGIELSK1; ksi^zkad a 
Polakdw v Ameryce dla latvego nauezenia 
Mg po nrigielsku;’ z opisaniem kuždeno v y ra
žu jak sig ma vymavtač; i rožne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 65

PRZEH ODNIK do pisania listov miložnych o- 
raz tycz«oych si» oženlenia i zam’žpdjčcia 20 
HOKL’S POKl’S C7arnoksigznik, czyli odkrycia 

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

NOWY SOWIZDRZAL i avaptury jego. Z ziera- 
nomorskiej rodem. — Z odiniu obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravie ze zloconym tytu
likiem r’ ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Najpeu niej-zy sposob vygrania na loteryi 
vedlug kombfnacyi siynnycn magikdv i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob, bikich užyva- 
no v starožytnožei do przepcviadania i vro- 
ženia przyszloAci. - Z 200 obruzkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni ūniversytetu Jagiellonskiegd v Krn- 
kovvie. *’ ” 30

Puikiausias Salimas
visam mieste Sliemindoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
\Vlskas yra czysta, gerymai visoki pirmos kla- 

sos. o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko- 
at-ibnikytn- pas savo brolu* lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti.Teipogi ir naujai pribunan? 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga.

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawojn wisuose suduose 
iszpildo savvo palikus teisinga ir 
gerai.

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

163 Randolph St.
Gi vv ėdimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

M. L. Kasmar,

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. •• VAR
PAS” yra vyriausias ir žirucziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras "Naujosios 
Dvasios”apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. "VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.
“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

pieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per isztisus nietits tiktai $1,25. 
Tai is/.tfkro yra labai pigu!

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

JLTJLe

įKACZMAREK.)

SAdwokatas
Praktikawoja wisuose suduose ir 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisienis 
lietuvvuykams pas jy nu

siduotie savvo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą.

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

—)GYWENIMA8f—
636 Noble ui., Chicago, III.

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
FR. MAS0NIS 

ir Lietuwei visokias rodąs gali gautie už dyka.

Lietuvlszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no 'vi
sokiu žolių, cigarai patys gerinus o d< zo- 
tovoa randasi biliardas. • ’

Teipogi parduoda laivakortias, siunczla pi
nigus in Lietuva ir wisas dalis svieto, p ko
riui m e reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis.

K. PETRIKAS,
Mahanoy City, Pa.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,1
3452 S. Halsted ui.

Nujlina puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu n ujimą 

fijas kopuikiausei.

Temykitia! Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apslgaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atlikite interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevYor
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
UWAGA:

Rublis................. ............. 531
Guldenas............ .............39f
Marka................. .............24f

togra

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

Jaigu tau skauda galva, taPpamegyk 
Prosiku Boja natisko. Yra geriau> gy
dykla no skaudėjimo gaivos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojan.Misko. Galima 
autie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
entus pacztlnemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOW8KI,
885 W. 19-th St., Chicago

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

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

I

-į.C* ;

A. BUSZKIEVVICZIA 
dastato visiems in namus geriausia 

Keresina, Geselina ir Aliejų.
Skalbia Marszkinlus kobalcziausel ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, teipo
gi prijima užpraszymus ir per gromata.

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka ve- 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie

ADRESAS:

jĮj A. BUSZKIEVICZ,
886 Jiimes avė., Chicago.

Parduoda laivakortes (szlfkortes) ant greieziau
siu luivu in ir Isz Euroiu s, iszmaino ir siunezta 
Fdnigus in visas svieto szulis kuoinlpigiausei ir 
n 4 nedeles po Iszsiuntimo parodo k'vita su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laivu 

kortes jo ofice, duoda tikėta už dyku, net in pat 
NevYorka; o laivakorczlu preke ta pati ka ir 
Nev Yorko.—Iszdlrba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo Isz tevlszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užt'virtinimu. O teip-gi atjie 
szko skolas isz Europos jasekurnvo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias nialda-knyges.—Wiska atlieka kuo- 
migeriausel.

Pirmutine Lietuvviszkai-Lenkiszka
----- Mokslaine Muzikos^—

Kursai tapo atidaryti 1 ina Rugsėjo 1893 m. Rėkei jas duoda ant visokiu ntaisu kožna no 
iki 1054 vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Lietuviszkai-Lenkiszka.

Isz musn mokslaities 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,
150 Delancey St., NEW ¥OKK.

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

ADW0KATAS
y ra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advvokatas, jau aelolika 
metu praktlkawoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprowoja 
^visokias prowas. Kalba wisokeis liežuweis ir duoda geriausias ro
dąs. Jajgu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Ęoseiįtljal,
333 Grand St., arti 2-iul Avė,

NEW YORK

D1DZIAUSE

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-daugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue I ront)

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

I-

142DiYisionSt.

x’ew York
N. Y.

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, 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.
3

4Dr. M. P. taktiškas 1

Ivvairiausiu KNYGŲ galite 
gauti®-pas J. MATUTI. Farduo- 
dada jisai RasztaSvventa.vvisokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszavvi- 
mas Mikaldos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalnę, ir vvisokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu ražaneziu, szka- 
plieriu krajavvu, vvisokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape vviskv dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptu
rėsima kataloga. 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.

e KAS PAR BARTKOVIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprovola genausei visokias pro va s 'visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoje. Teipogi kolekta'voja pini
gus už visokias skolas. Gywena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

LIETU tVISZKAS

VALŪNAS-
Juozu po Dzin 11 vos, 

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui 
Užlajkau šviežia Bawarska Alų, seneuses ge- 

reuses A r įeik a s. Likierius ir kvepenezius
Cigarus.—Kasdien šviežas užkandis. 

Atejk Broli pamatitte 
Ir to viso pabauditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ul<

------TURI OFFISA.

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

------GIWIANA-------
615 Noble ui. savvo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

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

^LieTUWISZKA = AFTieKA> 
—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 visokiu ligų wienautine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

b* kurio Europoje didžiausi namai ne gali npsi 
eitie. Gydo visokias užsisenrjuoias ligas, kaipo 
tai: Prie tvari u, Sknudejima galvo*. Džiova 
kepenų.Geltligia. Reutnatiiina.U'andeninv apti- 
nimn. Karsztiigia. Rožia, Szasus. Drugy. Skropu 
las. Niežus. K i rmelas. Laszus. Szunvotia. Wvžy, 
Guzus, Sopu lūs ir žeidulus, Kaulu skaudejima. 
Sukudlmn. Moterių ligas, lTždegima plaucziu.
trenu skaudejima. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRASVICIEL” yra ne apsakytai 

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

Ta gydykla pali gautie tiktai pas manės; po 
prisirntimui vieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

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

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jefferson st. co.r Liberty st.
Diplomuvotas Daktaras isz 

Europos. 
No 25 metu praktikavoja Ir pritaiso geras lie 

karatas už vidutinia prekia.

Kalba lietuviszkai, lenkiszkai 
ruskai irvokiszkai. •

543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 
TELEPHONE: CANAL 369.

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS. ir

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ztegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatlimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrynius ziego- 
relius iszvejczc kajp naujus. Isz plauku lencug&us daro ant 
orderio.

Ziegorela ezistyiihas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c
Szlubūiej zi^laj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“hlgin” zic&orej $7.00. Wy^ka garantawoje ant metu.

4 /
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