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Nr. 34.

Isz Užmarės.
Cesario Santo Geronimo,

Carnato užinuszejo, nužudymas.
Lyon, Rugpjuczio 16 d. — A- 

narchistas Cesario Santo Geroni
mo, pirmsedžio Carnoto užmusze- 
jas, sziandien 55 minutos po 4tos 
adynos isz ryto tapo nukirstas 
ant kalinio plieciaus.

Jau apie 3czia adyna daugybia 
•žmonių buvo susirinkia ant Kalinio 
plieciaus isz miesto ir aplinkiniu 
miesteliu, o apie 4ta adyna nebe
buvo galima kur vietos rasti. 
Wisoki reporteriai buvo areziau- 
sei prileisti.

30 minutu po 3czios adynos 
kalinio direktorius p. Riux paža
dino anarchista, sakydamas jam:

— Dransos Santo! Adyna atėjo
Ant direktoriaus užklausimo ar 

nori pusryczius valgyti, atsake, 
jog ne nori nei gerti, nei valgyti.

Teipo-gi atsake visus religi- 
szkus globimus. Ne norėjo maty
ti savo apgynėjo. Užklaustas per 
sudžia ar turi ka 
nieko ne atsake.

Pilnas miestas 
isz Paryžiaus ir

dar pasakyti,

pusiu 
patys

li uk ir-

buvvo žmonių 
kitu miestu, 

idant pamatyti nužudvma.
50 minutu po 4tos sargai iszive- 

de Cesario isz kalinio ir įvede ant 
nužudymo.

Kad jo, galwa buwo padėta 
ant trinkos, suszuko: Lai gyivuo- 
ja anarchija! —Isz kitu 
teip-gi bu'vo girdėtis tie 
balsai.

Budelis Deibler tuojaus 
to jam gal'va.

Toki tai anarchisto mirtis!
Dėl Kynu ir Japonijos.

San Francisko, Rugpjuczio 17 
d. — Garlai'vis City of Peking, 
kursai isz'važia\vo in .Japonija ir 
Kynus paenie daug maisto, o 
dangiausei miltu.

Dėl Kynu weža 16,930 baczku 
miltu, 4,497 s'varus „gineng”, 
65 skrinias džio'vintu 'vaisiu, 
178 skrinias mėsos; 11,250 swa- 
ru miežiniu kruopu, 
y'vairiu 'valgiu.

Dėl Japonijos-gi 
baczku miltu 55,175 
'velnos, 500 baczku
jautienos ir 474 skrinias susudy- 
tos mėsos.

Du jaunu japonu iszwažiawo 
tuo paežiu garlai'viu, idant kowo- 
ti už sawo te'vynia.
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Metas II.

Isz Amerikos.Didi įnuisztai M a rok ko.
Tangier, Rugpjuczio 20 d. — 

Apie didžius maisztus ateina ži
nios isz Mazagano ir Soffijos; 
maisztai daeina net iki in Marok- 
ko. Pas Mazagan maisztininkai 
pamusze sultano kariumenia. Ki
tos kovos buvo pas Azimoor: 
ežia maisztininkai tapo patnusz- 
ti; kovoje krito 40 ypatų. Be 
maža ka visoje 'valdžioje dabar 
maisztininkai užpuldinėja ant y- 
vairiu gyventoju.

Londonas, Rugpjuczio 20 d.— 
Ispanija, Italija ir Didžia Brita
nija iszsiunte kariszkus garlai
vius in Mazagan, idant numal- 
szinti niaisztininkus.

Ekspliozija Londone.
Londo, Rugpjuczio 15d.— Szia 

nakti ant paczto Nev Cross bu'vo 
ekspliozija. Sprogo pakelis, kure- 
mia pasirodo buvo “introglice- 
rina” ir parakas. Indejo ji neži
noma ypata in baksa, kursai bu
'vo paskirtas dėl siuntimu. Ant 
popieriaus prilipyto ant pakelio 
buwo paraszyta: Ant Pavacholo, 
Bourdino AVailanto ir Santo at
minties. — Ekspliozija ne daug 
bledes tepadare.

Prascziokn lengvvatikyste.
Ateina žinios isz Gardinos 

(Lietuvoje) apie prasezioku leng- 
vatikystia, atsitikusia kaime Cho 
roso'vka. Kaipo žinoma, szioine 
tinis pavasaris buvo giedrotas 
(belitis). Wisur yra priežastis, ir 
minėto kaimo lengvatikiai ūki
ninkai pradėjo jeszkoti, isz kokios 
priežasties ne lyja. Daug jie mi- 
slyjo, bet 'viskas ėjo ant nieko: 
jeszkomos priežasties ne rado. 
Ant galo kas-žin-kas apreiszke 
susirinkusiai gaujai, jog ju kai
rumas Mitrofan’as szi pavasari 
prispaudė nabasztnika (numirė
li), t.y. pastate ant nabaszninko 
akmininias plytas, ir kad isz tos 
priežasties nėra lytaus. — Wisi 
labai nusiminei — Czia mat yra 
paprotis, jog pavasari ne gali
ma nabasztninko prispausti, prie- 
szingai bus giedros. — Tokiu bu- 
du 'visi gaujomis ėjo pas Mitro- 
fana reikalaudami, idant jis at- 
liuosuotu nabasztninka, t. y. nu
imtu nuo jo tas plytas prieszin- 
gai ji mirte baugino. Mitrofanas 
paklausė ir atliuosavo nabasztnin
ka. Ta paezia diena, isz kokios 
tai priežasties, po didžiu giedru 
pradėjo lyti. — Minėti prasezio- 
kai dabar tiki, jog tikrai isz tos 
priežasties pradėjo lyti, kad Mi
trofanas atliuosavo nabaszninka.

■

143 skrinias

veža 1412 
svaru bo- 
džiovintos

Rnsiszko admiralo nužudymas
Petersburg, Rugpjuczio 19 d.— 

Admiralas, Kaznakov, marines 
kariumenes vadovas Kronsztad- 
te, tapo nuszautas per iszmesta 
isz tarnystes virszininka. Žmog
žudys palauke admiralo, kada jis 
iszeis isz savo namu — ir szove 
in ji du kartu isz revolverio. 
Paskui pats savo galva perszo- 
ve su revolveriu. Toje pat 'valan
doje numirė admiralas ir jo už- 
muszejas.
Anarchistai renkasi in Londoną

London, Rugpjuczio 15 d. — 
Paskutiniose dienose pribuvo in 
Londoną 400 anarchistu. Daugy
be paslaptu sznipuku tirineja, 
ka jie nori padaryti, o ant to jau 
yra paskirta kariumene, idant pa
kilus maisztui nuraminti.
I’ekliszkos niaszinos Berline.

Berlinas, Rugpjuczio 16 d. — 
,,Loka!onzeiger” danesza, jog a- 
narchistu kambariuose, kuriuos 
sziose dienose suaresztavojo, po
licija atrado daugybia pekliszku 
maszinu ir bombų, jau pritaisytu 
dėl sprogimo.

Ne žinia, ka tie anarchistai ten 
nori nuskersti.

TEMYK1TE.
V.M. Volonczausko skait.drau

gyste iszleido satvo kasztais Lie- 
tu'viszkas Sansiutvas, ant kuriu 
paežiam per sa'via leng'vas būdas 
iszmokti grąžei lietu'viszkai ra- 
szyt ir skuityti. Dabar pardatvi- 
nejame 'viena Sansiutva už 10c.,o 
kas pirktu už 100 gautu daug pi- 
giaus, pinigus reikia prisiunsti 
pirma. Todel-gi broliai kas parei
kalausite ir prisiusite pinigus greit 
apturėsite. Pinigus ant szio adre
so. S. Pauksztis

Plymouth, Pa.
529 Dr. 

kom.

bos 1013
P. Staszkewiczius box

— Koki tai garbes 
szioji ant krutinės?

— Medalis, duotos 
vei ant parodos.

ženklą

mano

— Bu'vai ant patrijotu susirin 
kimo?

— Buwau.
— Nutaretia ten ka naujo?
— Ne, bet už tai....
— Peszetes už pakausžiu?
— You bet.

KAS STOJOSI 
su didžiaisiais straikais.

Szymet tukstanpziai darbinyku 
isz visokiu klasu straikavo, norė
dami sau iszkovotie prigulinezia 
mokesti,ir paklauskite, ka jie bie- 
dni vargszai pelne? — Nieko ne 
pelne, otiktai galutinai savęs su
naikino. Suprantantesni darbinin
kai norėtu iszkovotie sau ir vi
siems darbinykams geresny bū
vy, bet ka jie gali padarytie, 
kad milijonai neapszviestu tam- 
sunu vos tik pajautė kur sustrei
kavusius, tuojaus bėga idant ju 
vieta užimtie ir dirba už niekus, 
dusydami patys save ir užstoda
mi kelia savo prieteliams, ku
rie straikuoja dėl darbi nyko ge
ro.

Straikavo szymet beviaik vi
si mainieriai, straikavo Chicagos 
stock yardos, kur szimtai tuk 
staneziu žmonių talpinusi, strei
kavo geležinkeliu unija, kur yra 
beviak didžiausia isz visos Ame
rikos darbinykiszku uniju, ir ka 
jie pelne? WiAir skabsai užėmė 
vietas straikieriu, o jus žmoneles 
streikuokite sau nors kelis metus, 
tai darbdaviai to visai nepaiso. 
Ant straikieriu Pullmano buvo 
atkreiptos akys visos Amerikos 
darbinyku, visi žiurėjo ant ju su 
didžiausiu žingeidumu ir tikrai 
tikėjosi, kad pullmaniszkiai strei- 
kieriai iszgrajis ir visiems dar
binykams priduos drąsos prie 
streiku, o czia stojosi suvis prie- i 
szingai.— Pullmanas partraukei 
kelis vagonus žmonių isz kitu | 
miestu, užkimszo jeis visus sa- j 
vo departmentus ir, dirba, o i 
straikieriai ant dirbaneziu žiūre-1 
darni, turi dantimis barszkytic isz I 
bado.

Kada 13 diena szio menesio 
atsidarė visi fabrikai Pullmano 
ir pradėjo dirbtie su 1788 skabsu, 
straikieriai matydami gero nebus, 
puolėsi jau ir jie prie darbo pra- 
szytis. Kuris tik isz straikieriu 
paprasze darbo, tuojaus Pullma
nas liepe parodytie korta unijos, 
o kada straikieris tokia parode, 
Pullmanas atėmė no jo ir liepe 
jam pasiraszytie ant aplikacijos, I 
kad jis daugiau neprigules in ge-| 
ležinkelio unija nei in kokia kita 
unija, ir kad per penkis metus ne 
streikuos, tada duos jam darba; 
o kitaip darbo neduoda,gali strai- 
kuotie nors 10 metu. — Na ka 
tie biedni žmoneles turėjo darytie, 
turėjo pasiraszytie — tik isz bado 

Į ne mirs.
Susirasze ju ant aplikacijos 

keli szimtai, o darba gavo vos 
tik keliosdeszimtis, ba jau dau
giau vietos fabrikuose nebuvo; 
visos užimtos per skabaus.

Skabsai gaudavo ant dienos 
po $2. 25, o paskui, Pullmanas 
juos pastate dirbtie no szmotu. 
Kaip pradėjo skabsai dirbtie no 
szmotu, tai kitas ant dienos už- 

' dyrbo vos po 50c. in vieta, ka 
no dienos dirbdamas gaudavo 
po $2.25. Tada skabsai pradėjo 

I patys nevaryti begiotie no darbo, 
jo straikieriam tokiu budu pradė
jo kasdien daugiau vietų rastis.

(Pabaiga bus ateinnnczemenr.)

Didelis darbas prasideda
Kanalas, kury jau seniai kasa 

isz Chicago in upia Mississipi, tu
ri būtie in trumpa laika pabaik- 
tu, o laivai plaukdys juom viso
kius tavorus in Chicaga ir isz 
Chicago. Kontraktai jau yra pa
daryti ir no panedelio, tai yra 27 
d. szio menesio priims prie darbo 
szimtus tukstaneziu žmonių. Jau 
dabar ape du tukstaneziai darbi
nyku czystyja giria no tos vietos, 
kuriai turės kanalas būtie veda
mas ir no tu vietų, kuriomis bus 
kasti skersai kanalėliai sujungenti 
vandeny kanalo su vandeniu kitu 
upiu. Žmones aplinkiniai ir kiti 
didelei džiaugiasi, kad toks dide
lis darbas prasideda.

Isz darbu dalies.
Ashland, Ky., Rugpjuczio 15d. 

— Kompanija Ashland Coal & 
Iron Co. atidarė savo anglekasy- 
klas ir pradėjo dirbti. Darbinin
kus partraukė isz Kentuky, 
Ohio ir West Virginijos. Strai
kieriai jokiu budu ne norėjo pri
imti kumpanijos iszligu.

Spring Valley III. 15 diena 
szio menesio jau streikas pasibai
gė. VVisi mainieriai dirba per isz- 
tisas dienas, bet rodžiasi už 
mažyta mokesti.

Birmingham, Ala. — Rugpju
czio 17 prasidėjo darbas didėlė
se nuliuose augliu Pratt’o Blocto- 
ne, korius buvo uždarytos net per 
4 menesius isz priežasties streiku. 
Isz pirmos dieuos pradėjo dirbtie 
3000 darbininku. Diena 20 Rug- 

Į pjuczio pradėjo dirbtie arti tenai 
j kitos trejos mainos, duodamos 
! darba deszimcziai tukstaneziu 
1 darbininku. Ten pat prasidėjo 
(didele dirbtuve taisymo senu 
į „furnaces” (paipu dcl szildymo 
bagetu namu). Toje upigardoje 
visi dejavimai darbininku yra 
nutildyti ir nėra beviaik žmogaus 
kuris butu bedarbe.

nu

Isz anglekasyklii-
Sprinofield, Ilk, Rugpjuczio 

17 d.—Apie 500 anglekasiu szian
dien isz ryto 5to adyno susirinko 
pas anglekasyklu Black Diamond 
o kada atėjo naujiedarbininkai, i- 
dant eiti in darba.straikieriai pri
kalbino juos ne dirbti.

Springfield, III., Rugpjuczio 17 
— Ateina žinios isz Westville, 
Vermillion Co., kad “Kellyville 
Coal Co.” ir “Pa'vney Coal Co.” 
ne susitaikino su straikieriais ant 
pastatytu iszligu, per ka sustrai- 
kawo 450 darbininku.

Kas nori gąutie geros ir 
sz'viežios mėsos tegul eina pas 
Simona Mackų, po nr. 82 Bond 
st., Elizubeth port, N. J.— 1*<> 
draugiai prilaikiuu puikia Groser- 
nia ir parduoda tviska pigiau kaip natorius prižadėję 

I kiti. Wisi ta'vorai sivieži. Ge-|Chicaga ir tviska 
jriause "ieta dėl Lietutviu.

goję.
Chicagoje puse 'visokiu fabri

ku kaip stovėjo, teip ir stovi už- 
sidaria. O kurie ir dirba, tai tei- 
pogi vos tik su pusią darbinyku, 
kaip tai dirbdavo kitais metais. 
Stock Yardos, yra tai didžiausias 
lizdas darbinyku, kuriose szimtai 
tukstaneziu žmonių telpa. Kitais 
metais bosai traukdavo žmonis 
in durba patys, o szymet kas mie
la diena gali pamutytie szimtais 
apstojusius kožna narna ir lauken- 
czius ar katro isz ju nepavadys 
in darba. Jau kitos rodos žmo
nes neturi, tai dalenda prie teip 
'vadinamu furmonu ir kuris turi, 
tai sukisza tokiam furmonui po 
20 ir po 30 dolieriu, idant tas jy 
in darba priimtu. Furmonas paė
miau pinigus, duoda tokiam dar
ba, o palaikius jy prie darbo per- 
pora nedeliu, iszveja ir vėla 
intano kito tokio keliolika dole
riu ir stato ji in ano vieta.

Toks tai yra padėjimas darbi
nyku Chicagoje. ■

I.szstraiku priežasties.
Omaha, Rugpjuczio 16 16 d. 

— Gelžkelio kompanija Union 
Pacific is/.gainiojo visus straikie- 
rius per 2,000 ypatų ir in ju vie
ta priėmė naujus darbininkus. 
Kompanija bijodamos, idant mai- 
sztu ne keltu, rodos veik pradės 
senus darbininkus isz namu vary
ti.

Trukiai susidaužė,
Meksyk, Rugpjuczio 19 d. — 

AVakar vakare ant gelžkelio Hi
dalgo smarkai szsidauže keleiviu 
trūkis su tavoru trukiu. Daugy
be žmonių tapo užmusztu ir nieks 
isz keleiviu ne paliko, idant 
butu sužeistas.

ne

Nauja partija.
Columbus, O., Rugpjuczio 

d. — Sziandien priesz pietus susi
rinko ežia 150 darbininku orga
nizacijos perstatytoju, su wilte už
dėti nauja politiszka partija. 
Tuom kartu in pitmsedžius aprin
ko Johna Braumchveigera isz 
Toledo.

15

Populistu susirinkimas.
Columbus, O., Rugpjuczio 16 

d. — Sziandien apie lOta adyna 
girioje, 3 miles in 'vakarus isz 
czia, bu'vo didis populistu susi
rinkimas. Keturi trukiai, isz y- 
wairiu 'valstijos krasztu, atweže 
pasiuntinius, kuriu susirinko 
1,500. Yra tai didžiausi* politi- 
szku pasiuntiniu susirinkimas, 
kokios kada galėjo toje 'valstijo
je būti. Ypatingiausia rolia ant 
susirinkimo užėmė generolas Co- 
xev. Kalba laike pusią adynos, 
iszpeikdamas kapitalistus ir daug 
geru pamokinimu duodamas dar
bininkams.

San Francisco, Cal., Rugpju
czio 19 d. — Italai didžiomis gau
jomis apleidžia Kalifornija — ir 
grinžta i n senaji krasztu. To prie
žastis vrn blogi laikai ir bedarbe. 
Nekurie isz ju, idant 'važiuoti in 
Italija, persikelia in pietinius 'val
stijas, o labjiausiai in Alabama ir 
Florydo.

Didi klaidu.
Kalanazos, Mieli., Rugpiuczio 

15 d. — Sziandien apie 4ta ady- 
iia isz ryto poni Porteous, tūlo 
fermerio pati — Portage County 
atsikėlė i»z lo'vos, idant uždaryti 
Jangus. Jos 'vyras pabudo girdė
damas brazdant, o miegūstas mi- 
slydamas, kad 'vagis insigriowe 
in jo kambari, pagriebė reivol- 
weri ir szowe—nelaiminga pati 
ant vvietos tapo užmuszta.

Pullinano duktė iszteka.
Londonas, Rugpjuczio 20 d. — 

Sziandien bu'vo "iriausios Ge- 
org’o Pullinano duktes suderybos 
su kunigaiksztaicziu von Iseburg 
Birstiein. Kunigaiksztaitisyra wi- 
riausis kunigaikszczio Korolio 
von Insenburg—Birstein ir kuni- 
gaiksztienes Luizos sūnūs: jis yra 
Austrijos ciecoriaus brol'vaikis. 
Pullmanas pats ant to pristojo.

Darbininku dienu.
Darbininku unijos musu mieste 

rengiasi ant iszkilmingo „darbi
ninku dienos’’ ap'vaikszcziojimo 
— panedelyje, Rugsėjo 3 d. — 
Ta diena yra Su'vienytu VValsti- 
ju szvvente, o darbininkai szimet 
nutarė ta diena ap'vaikszczioti 
iszkilmingai, idant parodyti, jog 
ne weizunt ant tokiu visokiu ka
riu, darbininku draugystes židi.

Szitmetine demonstracija musu 
mieste susidės isz parodos ir pik
niko — Ogden’s Grože. Tas pik
nikas bus 'visotinis dėl y'vairiu 
organizacijų, nes pirmiaus kiek- 
'viena laike atskiriu.

Ape Liet inviszkus Kolio- 
nijas.

Pereita sereda, 22 d. Rugpju
czio iszvaževo i n Arkansa, i n 
Lietuviazkas Kolionijas guodoti- 
nas kn. J. Balceviczius isz Sprig 
Vai les, III. su dvasiszkais reika
lais apžiuretie tenykszcziu.* lietu
vius ir podraugei apžiuretie kaip 
tos kolionijos iszrodo. Kunigas 
eme pavelinima ant visos nedė
lios dėl aprūpinimo tenykszcziu 
lietuviu dva*iszkuose dalykuose 
no savo vyskupo isz Peoria ir no 
tenykszczio vyskupo isz Little 
Kock. Pargryž isz tenai kada ape 
28 d. szio menesio ir parvež dėl 
lietuviu teisingiausias žinias.

Danville, 111., Rugpjuczio 17 d.
— Ant didžio anglekasiu susirin- 

■ kimo isz’ Danville ir Grane Creek, 
| sziandien vakare taipo apreikszta, 
j jog straikas Danville’s aplinkinė
se dar ne pabaigtas. Consolidated 
Coal Co. apreiszke, jog mokės 
tiek darbininkams, kiek mokėjo 
priesz straikus, tai yra po 55 cen
tu už tona.
Gubernatorius Altgeld ir strai-' Mont Olive, kurie už paczto tra

kas Pulliuaue. kio apstabdima sėdėjo 60 dienu
Springfield, III. Rugpjuczio j kalinyje, tapo paleisti ir namon 

19 d.— Gubernatorius Altgeld ! iszsiunsti. 
apturėjo gromata nuo ukesu ko-1 

I miteto isz Pullinano, kurioje pra-Į 
I szo jo, idant pasirūpinti duoti Į 
maišia dėl 1600 isz badomirsztan 
ežiu szeiminu. Pullmanas isz vi*.., 
pusiu traukia darbininkus 
vo dirbtuvia, o paskui 
juos ir palėkta nelaimėje. Guber- 

’o atvažiuoti in
______„.. ir viską gerai apie tai ir 
j dasi žinoti.

Grinžszhi namon.
Sprinfield, III., llugpjuczio 13 

d. — Sziandien 23 coxey’stu isz

IN KLIUBA (JIoh ĮVARUOS.

Nedėlioję, 26 d. Rugpjuczio, 
tuojaus po miszparui, saleje L. 
Ažuko ,,Lietu"iszkas Republ. 
kliubas 6tos \Vardos” laikys sa
vo mitinga. Ant mitingo yra už- 
praszomi visi lietuviai susirink- 
tie prigulinti ir neprigulinti in 
Kliuba ir tegul persistato, kurie 
reikalauja amerikoniszku popie
rių, o 'visi gaus jais už dyka.

A. OLszE'vsKis-prez.

Malone dėl coxey’istu.
\Vashington, Rugpjuczio 19 d. 

Gubernatorius 'valstijos Maryland 
i pa'velvjo paleisti isz kalinio 100 

in sa- |co.\ejstu, kurie ten pirmiaus bu'vo I 
iszmeta į pasodinti. Prisakė jiems, idant 

tuojaus apleistu 'valstija. Du isz 
ju, Chrislopher Columbus Jonės 
„• inarsz.alka McKee, tapo dar 
užlaikyti.

Reikalingas yra redak
torius prie laikraszczio “Lietu
vos”. Pageistinas butu tok*, ku
ris jau supranta gerai angelska 
arba vokiszka liežiuvi. o jaigu 
ne tai nors ienkiszka turi aiszkei 
moketie. Norėdamas apimtie 
'vieta redaktorystes, turi raszytie 
korespondencijas, o kurio rasztui 

į bus geriau tikia, tas bus priimtu* 
Nepasirodius su sawo rasztnis, 
negali būtie priimtu, norint ir ge
riausia turėtu rekomendacija. Mo
kestis bus pagal jo galėjimu ra
szytie.
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Wisi keturi tapo nuvežti in | 
kaliny prie Centraliszkos “Police 
Station”, isz kur bus atiduoti ant 
sūdo Suvienytu Walstiju už dir
bimą netikru pinigu.

Nekurie angliszki laikraszcziai 
paduoda fotografijas Stankevvi- 
cziaus, Strigo ir Kovaliuno. Ant 
fotografijų jie iszdirbti kaip ko 
ki žmogžudžiai, teip kad ir pa
žint ju negalima. Wisi vokuoja, 
kad Stankevviczius buvvo vvisu- 
vvyriausis, o policmonai priskai
to jy prie didžiausiu anarchistu.

Nei Avienas isz j u neprisipažį
sta prie kaltinybes, o Stankevvi
czius sako, kad anie falsziivi dole- 
rei, kuriUO3 rado pas jy,jam pa 
mete koks neprietelius.

Stankevviczius su Strigu tapo 
atiduoti po $3 000 belos kožnas, o 
Kovvaliunas po $500, kuris tapo 
iszbeluotas.

Lenkiszki laikraszcziai raszo, 
kad vvisi jie buvvia Lenkais, bet ta 
raszo ne žinodami.

Stankevviczius su Strigu ne pri
gulėjo prie lietuvviszkos parapijos 
nors jis norėjo apimtie kon
traktą prie taisymo lietuvvisz 
kos bažnyczios, Kovvaliu
nas norėjo ne seniai neteisingai 
iszgaut pinigus no kėtuviu lietu- 
vviszku draugyszcziu, už ka 
tapo iszmestu isz draugyscziu. 
Wisi trys paeina isz Kauno vedy
bos.

Nekuvie sako, kad palicija jau 
labai seniai sznipinejo, novoda- 
ma iszvastie kas tuos falszyvus 
dolievius dirba, bet jokiu budu ne
galėjo to daeitie. Numanė jie, 
kad tuos pinigus dirba koki svve- 
timžemiai, o ne amerikonai ir 
per tai buvvo labai sunku detekti- 
vvam iszvvuostitie nemokantiems 
lietuvviszkos kalbos. Tada, sako, 
paėmė ta Rousenbitch’a lietuvvisz- 
ka žydą, tasai prisiplakė prie lie- 
tuvviu dirbiku pinigu, neva jiems 
už agenta pakol vviska neiszvvuo- 
de, o kada ape vviska dasižinojo, 
nuvvejas iszdavve palicijai. Matyt 
kad tai yra teisybe, ba nevva pa
licija aresztavojo draugia ir ta 
žydą dėl akiu svvieto, o ant ryto
jaus paleido jy ant vvalnasties.

Yra tai pirmas tarp lietuvviu 
atsitikimas, isz ko jie toli pagar 
sės.

Nuo Chicagines „8usiwie- 
nyjimo“ kuopos.

Nedelioje, Rugpjuezio 19 d.. — 
tuojaus po sumos bažnytinėje sa
leje „Susivvieuyijmo L. K. A.” 
kuopa laike savo metini susirin
kimą.

Pirmiausei tapo iszrinkta kuo
pos vviriausybe: Antanas Žemaitis 
— pirmsedis (adresas: 3301 Au- 
burn avė.) ir Antanas Jocis—ra- 
sztininkas.

Toliaus kuopa kalbėjo kas lik 
sziometinio „Susivv” seimo arba 
pasiuntiniu susirinkimo ir paduo
da sekanezius in pasiuntiniu su
sirinkimą inneszimus: 1. Idant 
„Susivvienyjimo” viriausybia už
imtu apszviesti svietiszki žmo 
nes. 2. Idant „Sdsivienyjimas” 
szelptu neturtingus lietuvius — 
kimbanezius inaugsztesni mokslą. 
3. „Susivvienyjimo” posmertinia 
pakelti iki $200 ir su kiekviena 
tukstanezia sąnariu priaugimu, 
posmertinia pakelti ant $100 
dauginus iki daeis $500 posmerti- 
nes.

In „Susivvienyjimo” vviriausy
bia kuopa perstatė sekanezius u- 
kesus: Juozapa Petraiti, „Vieny
bes” redaktorių, isz Plymuoth, 
Pa. ant prezidento; Andriu An- 
skaiti isz Philadelphijos ant vice
prezidento; Pr. Naujokaiti isz 
Pittsburg, Pa. ant rasztininko. 
Iždininkas tas pats, t. y. Tepliu- 
szis. Aut knvgiaus kuopa ne žino 
atsakanezio, apie ka kiti pasirū
pins.

Ant galo kuopa paduoda 
inneszima, idant, nedelioje, 
Rugpjuezio 26 d. — Ima adyna 
po pietų, susirinktu in bažnytinia 
salia vvisi Chicagos lietuviai, o 
labjausei draugystes ir ju vviriau- 
sybes, ir sutvertu Chicagos lietu
viu „Susivienyjima”. Užtai bro
liai, ne užmirsz kitę susirinkti dėl 
sutvėrimo teip svarbio dalyko— 
„Susivienyjimo”, kursai atnesz 
mums ne maža nauda. 
„Susvv."kuopos raszt.— A. Jocis.

Pinigai turi būti siunsti per MoneyOrder arba 
Registrąwotoje Gromatoj ant ranku

A. OLSZEVVSK1O,
954 33rd St.., Chicago, III.

PIRMUTINIS ATSITIKI 
MAS.

3 lietuvius snaresztavvojo už 
padirbinta falszyvvu 

pinigu.
Praeitoje nedelioje popietu ta

po suaresztavoti už dirbimą ir 
platinima falszyvvu dolieriutrys 
lietuvviai ir Avienas žydas. Lietu- 
vviai yra szie: Tadauszas Stanke
vviczius, Kasparas Strigas (ku
rio pavvardia angliszki laikra- 
szcziai paduoda Caspar Steaker) 
ir Jonas Kovaliunas (angliszkuo- 
se laikraszcziuose Kilozki).

Buvvo teip: —Jau no keleto 
nedeliu dalyje miesto aplink 
Western Avė ir 16ta ulyczia pra
dėjo rodytis falszyvi dolierei. 
Kentėjo daugiausei no to saliuny- 
kai, sztornykai,aptiekoriai ir kiti, 
Dolieriai buvvo padirbti teip 
dailei, kad sunku buvvo neapsi- 
gautie ant ju. Ant galo 12 die
noje szio menesio buvvo daneszta 
ape tai in Centraliszka “Police 
Station”. Tuojau buvvo iszsiusti 
ant tyrinėjimo szie detektyvai: 
Meyer, Magner, Elliot, McCarth, 
Denner ir Foley. Teipat buvvo 
daneszta, kad Juozas Rousenbitch 
(lietuvviszkas žydas) iszleides po 

.saliunus keletą netikru doleriu. 
Detektyvvai tuojau pradėjo sekio- 
tie jy ir jieszkotie kaltininku. 
Jiems tiktai už nedėlios nutiko 
sugaut banda. 19 d. szio menesio 
detektyvvai besznipinedami ape 
Rousenbitch’a suseke, kad jis yra 
susineszias su Tadeuszu Stanke- 
vviczium dziegarmistru, givve- 
nancziu po No. 1054 Van Horn 
ulyczios ir su Kasparu Strigu, gy- 
vvenancziu po No. 3254 Fisk str. 
Ta paczia diena detektyvvai isz- 
siemia varrantue dėl kratinio na
mu nuėjo pirmucziausei kratyt 
pas Stankevvicziu. Isz pirmo jie 
nieko nerado jo namuose ir tvvar- 
tuose. Bet paskui detektyvas 
Denner užtemijo, kad keletas ply
tų, kuriomis buvvo iszklota da
lis kiemo, guli palaidžei, lyg kas 
butu jas nesenei judinias. Isze- 
mias tais plytas,rado jis skrynelia 
su 22 da ne pasidabruotais dolie- 
riais.Pas Stankevvicziu kiszianiuje 
rado ir tokius tris dolierius, ir pas 
jo paczia keletą. Stankiavviczius 
tapo suaresztavvotas. Laike krati
nio atėjo pas Stankevvicziu Stri
gas su Rousenbitchu ir tapo abu
du suaresztavvoti.

Ta paczia diena nuėjo kratyt 
namus Kasparo Strigo ant Fisk 
str, Tenai basemente, tuszczioje 
alaus baczkoje, rado metala ir in
strumentus no dirbimo dolieriu. 
Rado teippat szeszias formas dėl 
liejimo pinigu:penkias dolierinias 
ir vviena dėl 25 centu. Basemente 
teippat buvvo „milling machine”, 
eleklriszkas aparatas dėl pasida- 
brininodolieriu ir szmotas metalo, 
isz kurio jie dirbo pinigus. Tie na
mai buvvo užimti per Joną Kowa- 
liuna ir jis teipgi tapo aresztavo- 
tas.

gali. Su liežuviu kožnas kvailas 
pataiko patabaluotie, bet tegul 
su savo darbais pasirodo.

Tokiam “grinoriui”, tai rodosi, 
kad du, o trys, tai bus keturi; bet I 
katrie jau biski ilgiau pabuvo A- • 
merikoje, tai tie supranta kad du, Į 
o trys, tai penki, o ne keturi.

Paragauk brolyti pirmiau Ame- 
rikoniszkos duonos, o tada nusi
manysi kiek gali padarytie dėl la
bo Lietuvystes ir mažu suprasi 
kas yra tasai labas Lietuvystes, 
ba szendien teip iszrodo, kad iie- 
iszmanai da ka tas žodis reiszkia 
“labas Lietuvystes”.

Redyste.

Isz „8usiw. Lietus iu Re- 
publ. Walst. III“.

Nedelioje, 19 Rugpjuezio, sa
leje L. Ažukcf „Susivvienyjimas 
Lietuvviu Republ."turėjo savvo su* 
sirinkima, ant kurio pribuvo de
legatai isz visu 5 kliubu ir ap
svarstė konstitucija „Susivvie
nyjimo” ir kitu pavieniu kliubu, 
ir vvisi vienbalsiai ja priėmė.

O ant galo nutarė suszauktie 
visas administracijas kliubu tu, 
kurie priguli prie „Susivvienyji
mo L. R. W. I.”_ ant dienos 2 
Rugpjuezio, idant vvisi Avienų bal
su ta Konstitucija užtvvirtytume. 
Dėlto yra užpraszomi visi vir- 
szinykai kliubu ant tos dienos 
susirinktie in salia L. Ažuko.

Beje atsiszauke ir anie kliubai, 
kurie pirmiau nenorėjo su mu
mis dirbtie isz vieno, dabar jie 
užpraszo mus, idant pribūtume 
ant ju mitingo ir idant visi susi
vienytume.

Sztai ka jie raszo:
Guodotini Ukesai!

Girdėjome no tulu delegatu 
Republikoniszku Kliubu, jog dau
gelis juju trokszta susivvienytie 
in viena „Lyga”, idant podraug 
dirbtie palitikoje. Užtai ant su
rinkimo Republikoniszkos* Lygos’ 
miesto Chicago 13 diena Rug- 
pjutes, Ilaleje Pulaskio, pagal in
neszima delegato Aukszczio, nu
tarė: pakviestie visus delegatus 
lietuviszku Repablikoniszku Kliu
bu in Hala Pulaskio ant 25 die
nos szio menesio tai yra Subato- 
į8 adyna vakaro ant pasirodavvo- 
jimo ir susitaikymo, idant asa- 
biszki nesutikimai ir neapikanta 
terpsaviszka neturėtu daugiau 
vietos palitiko, kur eina ape la
ba Avisuomenes.

Trokszdami labo dėl lietuvisz
ku ukesu ir lietuvystes, užkvvie- 
czeme visus delegatus lietuvi- 
szku kliubu miesto Chicago an 
25 Rugpjuezio Subatos Avakare in 
minėta Hala, kur susirinkę pada
rysime sutaiką ant Avisados, da- 
tirsime isz kur paeina vaidai ir 
kokia priežastis tu persiskyrimu, 
o tada Avisi supratia isz kur pa
reina tas blogas, lengvai galima 
bus pataisytie.

Su guodone užpraszo vardan 
„Lietuviszkos Republikoniszkos 
Lygos” Sekretorius.

Szita dalyka atiduodame ant 
Avalios Aviso „Susivvienyjimo” ir 
ant apsvarstymo visu. Jaigu 
jy matote sau už naudinga, tai 
galite pributie ant ju mitingo ir 
iszklausytie ju nuomonių, o tada 
žinosite ka su tuom dalyku pada
rytie A. Olszevskis—prez.

KLAIDO ATITAISYMAS.

Per neatsarguma ar per nesu
pratimą naujo redaktoriaus in 
No. 33 “Lietuvos” inejo labai 
netikusi korespondencija kokio 
ten “grinoriaus”, dėlto pasiryžo- 
me ja atszauktie, nes “Lietuva” 
tokiu inneszimu nemislija parem
ti e.

Tasai “grinorius" labjausei už
sipuola ant laikraszcziu iszduoto- 
ju, ir sako, kad jie nedirba dėl la
bo Lietuvystes, o tik dėl savvo 
biznio. Teipogi “Susivvienyjimas 
Lietuviu Kataliku Amerikoje”, 
yra jam nesvietiszkai juokingas 
vardas; jis labai geistu, kad tas 
“Susi vienyjimas" nesivadytu
“katalikiszku”, o geriau “tautisz- 
ku”, tada sako galėju i n jy piigu- 
letie katalikai, liuteriai, kalvy
nai ir kitoki, ("galbūt norėjo paša- 
kytie, kad da galėtu priguletie 
žydai ir chinczikai). Jisai sako 
kad “Susivvienyjimas” iksziol nie
ko gero nepadare ir nepadary
siąs pakol liuteriai su kalvynais 
in jy neprigules. Tei| ogi sako, 
kad Patropileje yra tokis “tau- 
tiszkas susivvienyjimas” in kuri 
priguli katalikai ir vvisoki bedie
viai,sako daugybia jis gero pada
rius dėl Lietuvystes labo(?)........

Galbūt tam “grinoriui" rodo
si, kad suvarius ir viena tvarta 
vvisztas, antis, žąsis, arklius, kar- 
vvias ir kiaulias, tai butu nesvvie- 
tiszkai puiki ūke, ir mažai kasz- 
tuotu, ba ve, užtektu visiems 
vieno tvarto. Bet ta daro tik
tai netikia ukinykai, o geras uki- 
nykas, tas uždaro kožna vveislia 
gyvuliu stskyrium, ba jam rupi, 
idant jaueziai su arkliais neisztrem- 
ptu žąsuku ir antuku pu vvisz- 
cziukais, jis nori visus savo gy
vulėlius laimingai užlaikytie, o 
nenaikytie juos drauge sugrudus 
teip, kaip tokiam “grinoriui” ro
dosi.

“Grinorius” iszgiria petropi- 
liszkaja draugystia, buk ji daug 
gero pridarius dėl Lietuvystes. 
Bet to jos gero isz lietuviu da 
niekas nemate; galbūt ji po skver
nu pasikiszus neszioja....

Sako jisai kad “Susivvienyji
mas” nieko gero nepadare ir me 
na kad nepadarys. — Jis gal būt 
norėtu kad “Susi vienyjimas” su 
metais laiko pilis iszstatytu. Juk 
jau ir teip tszdave savo kasztais 
“Istor. Eurepos” ir “Budas Seno
vės Lietuviu”, o szymet rengia 
pradetie “Geografija”, kuri yra 
reikalingiausia knyga dėl musu 
broliu. Tegul tas “grinorius” pa
rodo kokius stebuklingus daik
tus padare toji petropiliszke 
draugyste dėl labo Lietuvystes. 
Ar tik kartais ne ji parūpino kny- 
gelias “Dievas Dangus ir Praga
ras” ir “Lietuvos Mesijas”, kad 
niekas prie tu labdaryszcziu ne 
nori prisipažytie?

“Iszduotojai laikraszcziu ne
dirba dėl labo Lietuvystes, o tik 
dėl savo biznio”, žodžiai “crino 
riaus”.

Jam galbūt rodosi, kad iszduo- 
tojam laikraszcziu, tai nereikia nei 
vvalgytie, nei apsivvilktie, nei už- 
migtie; jam rodosi, kad jie gali 
būtie gyvi szvventaje dvasia, jie 
ne reikalauja dėl savęs nieko vei- 
ktie, o tik gali būtie sotus tuoin, 
kad dirba dėl visu. Jam rodosi, 
kad dėl amerikiecziu dolieriai 
krinta pundais isz dangaus ir dau
giau jie nereikalauja nieko, tik
tai iszsižiotie, o pilna gomere 
dolieriu prikris. Jis galbūt mis- 
lyja, kad Amerikos lietuvviai cze 
pribuvia atrado milijonus ir da
bar juos apžergia laiko, o kitiems 
neduoda. Juk yra ir tam “grino
riui” laukai Amerikos atidaryti 
dėl atradimo milijonu, tegul pa
bando pajieszkotie, o dasižinos 
kiek galės atrastie ir kiek jisai 
galės duotie dėl labo Lietuvys
tes. Dabar pats yra Amerikoje 
teip kaip ir kiti lietuviai, ir delko 
nedirba dėl gero visos Lietuvys
tes, o tik kitiems liepia. Liepti 
pataikys bile kas, bet tegul pats j 
pabando, tada dasižinos kiek jisai

No „Gvvardi.jos Witauto”.
Dr-te „Szvv. Jono Krik.” tu

rėjo savvo balių dienoje 12 szio 
menesio. Ant baliaus užprasze 
visas lietuvviszkas draugystias 
isz Chicagos, o „Gvardijai Wi- 
tauto” pei žinios ne davė. Tiek 
to, turime būtie ir užtai dėkingi, 
vienok rodžiusi, kad tai nelabai 
gražiai daro. Norint musu drau
gyste da yra jauna ir maža, bet 
su laiku gali suaugtie ir da kar
tais gali užkviestie ant savo ba- 
liaus ir ta paczia draugystia „Sz. 
Jono”. — Tiek to, musu draugy
ste ant to nieko netrotyjo, bet 
del'dr-tes „Sz. Jono Kr.” yra ne 
labai patogu.

W. IVabalinskas—prez.

^Vietines žinios/
—Jau butu laikas užsimokdtie 

už “Lietuva”.
— Kas noritia gautie pigias 

szifkortias atsiszaukitia in redys
tia “Lietuvos”.

— Budžiu Foster apsudyjo 20 
vaiku ant koros po $15 kiekvie
nam už szokinejima ant einaneziu 
karu.

— Reikalinga yra tarnaite prie 
Daktaro. Atsiszaukti in Aptieka, 
po nr. 3315 Laurel str.

— Namuose ant ulyczios 34-th 
Ct. vadinamuos „Maz-
gaigaliu” pereita nedelia dvvi 
merginos bjauriai sumusze vie
na dikta vyra, kad tas nabagas 
turi net kelias skylias galvoje ir 
sako, guli ant mirtinio patalo. 
Isz ko musztynes prasidėjo, ne ži
nome.

— “Lietuva” yra teisingiausiu 
laikraszcziu, ba vviska pasako in 
akis, o ne už akiu, ir “Lietuvos” 
korespondentai nesigėdi pasira- 
szytie savvo vardo ir pravardes, 
ba yia teisingi žmones.Tiktai ko- 
respondetai “Saules” tai slepiasi, 
ba žinoma kad nieks geras in 
“Saulia” neraszo, tiktai liauferiai, 
o liauferiai niekam savo tikro 
vardo nesako.

— Pereita nedelia taikėsi vie
na lietuviszka vvesiailia, kuri 
vakaro laike bovijos lenkiszka- 
me snliune ant Laurel str. pas 
Rybski. Susirinko daugybe lietu 
viu, lenku ir kitokiu. — Galbūt 
paklausite ka jie gero padare ten 
susirinkia. — Ugi pasigėrė, susi- 
musze ir tapo du lietuviai are- 
sztavoti. Per nakty pernakvojo 
ant „Police Station”, o antryto- 
jaus užsimokėjo vienas $5, o ki
tas $11.50, tai ir Aviškas. 
— Ant tokiu dalyku, musu 
lietuAviai turi pinigu in valias, 
bet kaip pareina užsiinoketie už 
laikraszty, tai verkia, kad szy
met sunkus metas.

— Czetvverge, 16 Rugpjuezio, 
ape 1-ma adyna nakties, Francisz- 
kus Urbonas gyvenantis po nr. 
4614 Atlantic str. norėjo paly- 
detie in namus sawo du draugus, 
Antana Baci ir Antana Bagdoną, 
kurie pas jy besiszuekucziuodami 
teip ilgai užsiboAvyjo. Kaip tik 
iszejo isz namu, užpuolė ant ju 
4 lauferiai. Bacis ir Bagdonas 
pamatia lauferius spėjo pabegtie, 
o Urboną sugriebė. Atėmė no jo 
pinigus kiek rado, devynis dole
rius su centais, dziegoreli ir da 
gerai apmusze. Bacis su Bagdo
nu iszsprudia no užpuolimo laufe- 
riu, suszvvilpe, ant szAvilpimo at
bėgo paliemonai ir Aviena isz lau- 
feriu sugavo, o rodžius kad ir ki
tus suims. Sugautasis pasirodė,jo
gei yra sunum “U. S. Mashals”. 
Panedeli buvo ju provva.

— Nedelioje, 26 d. Rugpjuezio, 
Ima adyna po pietų bažnytinėje 
saleje draugyste „Apvveizdos 
Dievo, laikys saAvo menesiny su
sirinkimą, ant kurio užpraszo vi
sus sąnarius tos draugystes idant 
teiktųsi pributie.

Teipogi užpraszome ir tuos 
brolius kurie norėtu prisiraszy- 
tie prie draugystes.

S. Poceviczius — prez.
— Subatoj, 25 Rugpjuezio, 

pusiau asztunta adyna vakare 
salioje Ovverkos, 4500 S. Paulina 
str, “Lietuvviszkas Republ. Kliu
bas 29-tos VVardos” laikys savo 
susirinkimą, ant kurio szirdingai 
užpraszo visus lietuvius gyve- 
nanezius toje vardoje, idant teik
tųsi koskaitlingiausei susirin
ktie. Bus apsvvarstomi labai svar
bus dalykai, nes jau artinasi ir 
rudenines “elekaijos”, ape ka tu
rime pasikalbetie.

J.Armonas, prez.

Ant pardawimo geras duon
kepio biznis (pekarnia), parsi- 
dauoda su ai kliu vežimu ir visu 
bizniu. Geras biznis dėl lietuvio, 
nes aplinkui daugybe lietuviu 
gyvena. — Dasižinokite po nr. 
3230 Fisk str.

Kuomet mes no tu lenku 
atsikratysime.

(Tolesnis traukys)
Kada g. kun. Balceviczius ta

po ūžt virty tu per jo Mi). Wys- 
kupa klebonu ir prezidentu para
pijos Spring Valley, tada buvo . 
suszaukta- didis mitingas visos 
parapijos, kaipo lietuvviu, teip ir 
lenku reikaluose bažnyczios. Ant 
mitingo buvvo duoti klausymai 
ape nekuriuos parapijos reikalus 
su užklausimu, ar gali būtie no 
parapijos priimti ir per ja iszpil 
dyti? — Wisa parapija ant to 
pristojo, ir iszreiszke savvo norą, 
idant tie vvisi dalykai butu žinioje 
kunigo, kaipo prezidento parapi
jos, ir tie visi inneszimai likos in 
knygas užraszyti per sekretorių 
parapijos — lenką.

Tolesnei musu klebonas ėmėsi 
už darbo prie statymo klebonijos 
ir i n trumpa laika darbas buvo 
padaryta. Potam užvvede “fur- 
nace” dėl szildymo bažnyczios ir 
klebonijos, o matydamas parapi
jomis esanezius neturtingais isz 
priežasties sunkaus bedarbes lai
ko, ne eme no parapijos savvo al
gos per tris menesius, kurios pa
reina ant menesio $66,66 ir da 
savvo locnu pinigu paskolijo ant 
reikalu parapijos $150.00, kurie 
ir po szei dienai da ne atiduoti.

Pirmiause nesutaika paėjo isz 
tos priežasties, kada musu Dvva- 
siszkas Tevvas tikras Lietuvos 
mylėtojas paliepė, idant bažny- 
czioje butu giesmes, viena nede- 
lia lenkiszkos, o kita lietuvisz
kos, kas musu pusbroliams— len
kams didei nepatiko; pirmiau 
jie bijodavo lietuvviszko pamok
slo iszgirstie, o dabar jau ir gie
smių lietuviszku riekia klausytie. ■

Tada lenkai nuėjo pas kleboną, 
reikalaudami, idant iszvvarytu 
vargamistra — lietuvy, o jie ant 
jo vietos parupysia lenką, idant 
tasai dauginus lietuvviszkai ne
giedotu. Kunigas jiems atsake: 
„Szita bažnyczia yra ne vienu len 
ku, bet po draugei ir lietuviu; 
o jaigu asz iszvvarysiu lietu
viszka vargamistra, ka tada lie
tuvviai pasakys?”

Lenkai tai iszgirdia sako: jaigu 
teip, tai terp musu niekada sutai- 
kos nebus. — Lietuvviai gali vvai- 
kšzcziotie iii bažnyczia tik ant 
maldos, o ne prie rokundu ir pi
nigu. Pinigai, kolektos ir visa 
tvarka turi būtie musu rankose 
o ne lietuvviu, ir jaigu kunigas 
ant to nepristosi,tai busi iszkeltas 
ir stosis maisztas teip, kaip kito
se parapijose.. ..

Ant galo kada užstojo baisus 
straikas no 21 Balandžio, parapi
jos pinigai pasibaigė, o cze prisi
artino laikas kontraktieriams isz- 
moketie skolos, kurie negaudami 
pinigu pradėjo skustie VVysku- 
pui ketydami paduotie in suda, 
tada VVyskupas atsiuntė paliepi
mą suszauktie parapiios mitinga 
dėl parupinimo pinigu ant iszmo- 
kejimo skolų. Klebonas apgarsi
no po du sykiu per pamokslą, pa
rodydamas gromata Wvskupo ir 
liepdamas idant iszduotu rokun- 
da ir prirengtu raportą siustie in 
decezija. Prisiartino ir paskirta 
diena, o senasis parapijos komite
tas su vis ant mitingo nepribuvo. 
O kada pareikalavo no sekreto
riaus knygų ir visu dokomentu, 
tai jisai pasakė, kad visai neduo
siąs. — Pakol pinigu buvo, tai 
lenkai darbavosi su ukvvata, o 
kada pinigu neteko, tada pasakė: 
tegul dabar sau lietuvviai darbuo
jasi ape parapijos reikalus.

Mes lietuviai nieko nežinome, 
visos rokundos yra lenku ranko
se, teipogi ir musu kun. klebo
nas jokios rokundos no lenku gau- 
tie negali ir nieko nežino kiek 
ten yra skolos nei kiek pinigu.

Galutinai pareikalavo VVysku
pas, idant stotu in akis klebonas 
ir senasis komitetas dėl iszdavvi 
tuo rokundos. Lenkai atsake, kad 
jiems bažnyčios su vvisai nereikia. 
Iszgirdias VVyskupas toky atsa
kymą, pasakė kad bažnyczia taps 
uždaryta. *

Matotia broliai koky varga tu
rime besimaiszydami su lenkais ir 
ant ko nueina sunkei uždirbti 
musu pinigai.

Pranas Žakus, par. sekr.



LIETUVA.

WIS APE BACZKAUSKA.

Isz kur gi žmones žinotu, kad 
tu Baczkauske esi kvailas, jaigu 
pats ne pasirodytum. — Pasakyk 
man, argi tu ne kvailas esi, jaigu 
talpini in savo gazietpalaikia 
Korespondencijas no tokiu kvai
liu, kurie tiek žino ir pažysta sto
vy “Lietuvos” kiek tu pažysti sa
vo cenzorių kunigą P. VV. Esi tu 
Baczkauske kvailas, kvailas ir da 
syky kvailas. Jaigu tu nori žino- 
tie kelio rankose “Lietuva”, ir 
kas jos bosu yra, tai pasiklausk 
manės, o asz tau pasakysiu:

Pirmutiniu uždetoju “Lietuvos” 
yra Stanislovas llokosza ir asz. 
Kokosza pirmiausei iszdavinejo 
lenkiszku gazieta “Reforma”, o 
kada Chicagoje lenkiszku gazietu 
yra arti tuzino, žmogus negalėjo 
jos užlaikytie ir uždare. Tada asz 
patariau, idant uždetie lietuvisz-
ka. Rokoszas ant to greitai pris
tojo^ asz kiek turėjau pinigu da
viau ant pradžios ir
pradėjome mudu iszleisdine- 
tie „Lietuva”. Ant redaktoriaus 
paememe Joną Grinių, kuris žmo
gus, žinoma rūpinosi ja „Lietu
va” padarytie tokia, kokia yra 
szendien „Nauja Gadyne”. Ivad 
Rokoszas jam nepavelyjo tokiu 
kvailybių raszytie, tai Grinius 
paslaptoms pradėjo siuntinetie 
in agentus gromatas, idant už Lie
tuva” pinigu niekas nemokėtu, 
ba sako: “Rokoszas yra prapuolias 
skolose, o skolinykai paima pini
gus ir visa drukarnia”. Jaigu ne
tiki, tai pasiklausk N. F. Mari- 
szaucko isz Clevelando, ir Ale- 
xandro Kalvaiczio isz Shaft, Pa., 
tai jie tau paaiszkys, jie 
tada buvo agentais „Lietuvos” 
ir aptureja tokias gromatas no 
Griniaus, atsiuntė Rokosziui at
gal klausdami, kas ten darosi. Ro
koszas matydamas kad su Grinium 
toliau važiuot negales, pardavė 
„Lietuva” Zalieckui, ir mano pi
nigus sugražino, o Griniui už 
rnszymu tokiu gromatu, užlaikė 
$15. G riti i u.s isz piktumo aprasze 
Kokosza vagim, apgaviku ir 1.1, 
už tai Rokoszas lauke tiktai prie
kabu. Zalieckas pirkdamas ta 
drukarnia inmokejo Rokoszui 
tiktai $300, o da tris szimtus tu
rėjo iszmoketie. Bet kaipo grino 
rius nežinodamas provu Ameri
kos persikėle in kita vieta, o 
Rokoszas turėdamas ant to 
„Mortgage” atėjo ir su areszta- 
vojo jiems visa bizny, o Grinių 
su Zaliecku už kalnieriu iszme- 
te lauk, Tada Rokoszas drukar 
nia „Lietuvos” pardavė per lici- 
tacija, kuria nupirko no jo P. 
Zachareviczius.su S. Lelesziutni.

Asz tame karte laikiau sztore- 
ly knygų ir agentūra szifkorcziu; 
da ir tu pats Baczkauske turė
jai per pusią metu apgarsinima 
mano biznio, o jaigu užmirszai, 
tai pasižiūrėk savo.,Saulėje” per
eitu metu,tai atrasi per pusią me
tu ėjusi apgarsinima.

Z ichareviczius iszdave „Lietu
va” no Nr.14 iki 22, o kad toliau 
nenorėjo iszduotie, tada atpir
kau asz jo daly,kuria ir po sziai 
dienai valdau su savo draugu S. 
Leliasziumi. O jaigu tu toks esi 
žingeidus ape tai dasižinotie, tai 
pasiklausk to paties Zacharevi- 
cziaus, no kurio atpirkau, arba 
kitu geru žmonių, tai tau paai
szkys. Ale, arba tu turi susineszi- 
ma su gerais žmonėmis, kas 
tau.... In „Saulia” geri žmones 
neraszo,o tiktai Chicagos lauferiai. 
Juk geram žmogui yra geda si m 
patizuotie su tokia szlamszta 
kaip „Saule”.

Ka tu begedi loji ant Szpoko, 
tai asz tau pasakysiu, jogei tu 
Szpoko esi nevertas nei tiek, ka 
tas žmogus po padu neszioja. 
Dieve duok mumis Chicagoje 
nors szimto tokiu vyru, kokiu 
yra Szpokas, tai szendien visi 
Chicagos lietuviai turėtu darba ir 
nereikalautu vaikszeziotie pas 
kokius žydus darbo praszinetie 
arba kaip sziuose metuose badu 
mirtie. Pas Szpoka dyrba szen- 

arti du rimtai lietuvnyku, 

Į už tai sakau, kad nors szimta to
kiu Szpoku turėtume, tai galėtu 
gautie darbus mažiausiai penkio
lika tustancziu lietuviu.

Asz matau Baczkauske, kad 
tau su taje „Saulia” visai pradė
jo biznis neitie ir už tai tu dabar 
metaisi kaip isz proto iszejas, kad 
primanytai, tai pirkias žody ant 
manės duotai ir mistini kad tokiu 
budu sau bizny pataisysi. — To
kiu budu, neiszmaneli, nieko ne-
padarysi. — 
siu geriasnia 
Baszkauskeli

Asz tau duo 
rodą: Jaigu tau 
jau teip pradėjo 

nesisektie, tai mesk po velniu ta 
„Saulia” kur in kampa, o ateik in 
Chicaga,pas Szpoka, tai jisai 
ant tavęs susimylės, ir 
kaipo po senai pažincziai,duos tau 
darba prie perrinkimo senu rek- 
su, ir busi szimta sykiu laimin
gesnis negu szendien pasitikėda
mas ant savo cenzorių. Neiszma- 
neli, tu gali nors viso Mahano- 
jaus airisziu oszkas sustatytie in 
ta savo „Saulia”, ir jais paraszy- 
tie cenzoriais, nieko tau nepadės 
patol, pakol ne nustosi meluotie 
ir neiszmoksi ka nors naudinge
snio paraszytie.

Tau r erai jvelyjentis
A. Olszevskis.

GR0MAT0S PRISIŲSTOS 
prieszni melagystias kwni)ojo 

Baczkausko.
Nev York, 15 Rugp. 

Mielas Iszduotojau “Lietuvos”!
Matydamas zaunas pritepliotas 

“Saulėje” to nepraustasnukio 
Baczkausko, negaliu iszkestie ne- 
atsiszaukias prieszai tokias bege- 
diszkas melagystias. Baczkauskas 
siunta isz piktumo, kad visi 
„Lietuva” skaito, o „Saulia” su 
kojomis spardo kada ji kur pa
sirodo, tai jis kvailas diedpalai- 
kis sumislino sau bizny pataisy
ti e su melagystėmis. Jisai sako, 
kad Olszevskis, iszduotojas lietu- 
vos” apgaudinėja žmonis su Ar- 
kanso kolionijoms.

Ak tu kvailas, kvailas seni ta- 
radaika ir labai esi kvailas. Jau i 
jaigu tu pradėjai bizni varytie! 
tik isz melagyseziu, tai vieryk | 
sau, kad neilgai tversi. Iksziolei I 
da nors tamsunai tavo “Saulia” 
skaitė, bet paž'nia jogei talpini 
tiktai vienas melagystias, pames 
ir jie ja skaitia.

Kaip tu drysti, tu parsze, mie- 
luotie akyse viso svieto ir vady- 
tie gerus žmonis apgavikais sa
kydamas, buktai Olszevskis pri
viliojo žmones pirktie sau farmas 
Arkanse, o dabar jie verkia ten, 
buk jiems esanti didele beda....

Ak tu melagi! tu nepraustasnu- 
ki tu! katu meluoji! Asz pats 
buvau Arkanse, per kelias die
nas tenai pasilikias apžiurėjau 
ta vieta ir pirklius! 80 akru, ba 
tai yra puikiausia vieta dėl bied- 
nu žmonių isz visos Amerikos. 
Tenai žmogus su $500 gali prade- 
tie puikia farmerystia ir isz pir
mo meto gali sau padarytie pini
gą tik isz vieno szieno, ir visi 
tenykszcziai farmeriai didei džiau
giasi ir yra dėkingi ponui 01- 
szevskiui už teisinga apraszyma. 
Tiktai jaigu tie nesidžiaugia, ku
rie nusipirko viena giria, tai žino
ma pakol jie medžius isznaikys, 
tai nieko da naudotie negales, bet 
jiem niekas neliepe pirktie paezia 
giria, ba tenai yra lauku ik vai ei 
ir geru lauku. Teipogi Lavczia- 
vieziene, naszle, tai mažu žmona 
ir bedavoja, ba dirba pati viena 
tik su vaiku 16 metu, o žinoma, 
kad farina reikia užartie, apsetie 
ir nupjautie, darbas pats nepasi
daro, o dirbtie nėra kam. O kiti 
visi lietuviai, labai džiaugiasi isz 
savo farmu ir asz pats dekavo- 
ju Dievui jogei tenaį apsipirkau, 
ba miestuose darbai niekui gerai 
neina, o ant fanuos blogu laiku 
nėra.Ne poilgam laikui iszvažiuo- 
siu su visu tenai gy ventie.

Už tai asz tau seni Baczkauske 
velyczia ne meluotie ir neple- 
sztie szloves musu geriems žino 
nems, kaipo p. Olszevskiui, kuris 
dirba dėl gero musu broliu ir no
rint su tuom trumpu laiku, o jau

sutvėrė Lietuviszkas Kolionijas, 
kuriose szendien ape 20 lietuvi- 
szku szeimynu veda sau laiminga 
gyvenimą. Parodyk tu senas me 
lagi savo gerus darbus, pasakyk, 
ka tu padarini gero per septynis 
metus i szdavv i nedailia tokia ne
tikusia szlamsta,,Saulia”? Kur ta
vo geri darbai? kur vaisiai isz 
tavo darbu? Tu per visa ta lai
ka užsiiminėji tiktai pasturgaliais 
bobų ir melagystėmis. — Tu sa 
kai kad tau raszo koksai puskvai
lis isz Rereu apie Arkanso Ko- 
lionijas. — Meluoji! Niekas tau 
ne risze, o tik pats raszai, ba kas 
raszo teisybia, tai pasiraszo savo 
vardu, pravardia ir adresu.

Dėlto broliai kurie mislyjate 
pirktie sau farmas, neklausykite 
melagyseziu tokio kvailo taradai- 
kos. o nuvažiuokite ir patys sa
vomis akimis pamatykite tu- 
vieta ir tuos lietuvius, kurie 
jau tenai gyvena, tada suprasite 
kas meluoja, o kas teisybia raszo. 
Jumis broliai vis tas pats kasztas, 
ar jus važiuosite szia ar ten lau
ku apžiuretie, o ne nuvažiavia 
ir nepamatia savo lomiomis aki
mis, negalitia niekur pirktie.Kaip 
pamatysite, tada žinosite ar užsi
moka ten pirktie,ar kur kitur. Asz 
isz savo puses velyju kožnam lie
tuviui Arkansa už geriausia ivieta 
dėl prasigy veninio ant farmos su 
mažais pinigais.

Visiems Lietuviams gero ve
lijantis. Simonas Liszauckas,

32 Scammel st., Nev York.N. Y.

Nevabk, N.J., d.16 Rugp. 94. 
Guodot. iszduotojau “Lietuvos”!

Mes žemiau pasiraszia 
Nevarko Lietuviai, kaityto
ji! guodojuno laikraszczio „Lie
tuvos”, duodame atsisz tukimą 
prieszai melagystias Baczkausko 
ir jo korespondentu.

Mielas iszduotojau “Lietuvos”, 
praszome nepady vytie tam “Sau
les” korespondentui Jonui Gu- 
daieziui, kuris priblevyzgojo in 
ta Baczkausko szlamszta varde 
visu Nevark’o lietuviu, ba jis jau 
no nekokio laiko gavo sumaiszy- 
ma proto.Jani kartais kaip užeina 
kokis karsztis, tai jis pats nežino 
ka daro ir ka raszo. Bet jam turi
te atliaistie, kartais jisai atsikvo- 
szi, piasiblaivo ir kėlės nedelas 
esti su visai sveikas. Pamatysite 
patys, kad kaip tik jam koks kar
sztis užeis, tai jis ta paty para- 
szys ant “Saules” in “Lietuva” 
ka kita syky rasze ant “Lietuvos” 
in “Saulia.”

O Baczkauskui teipgi praszome 
nepadyvytie, kad jis tokiu pus
galviu plovonias talpina, ba ka- 
gi jis žmogelis gali padarytie, kad 
in jo “Saulia” nieks geresnis ne
raszo, tai nors kvailiausias plo- 
vonias žmogelis su noru talpina. 
Juk tai yra geda apszviestesniam 
žmogui in tokia szlamsta, kaip ta 
“Saule” raszytie.

Dėlto mes Nevark’o lietuviai 
atsiszaukiame prieszai melagy- 
stias Baczkausko su jo avigal
viais korespondentais, idant jie 
sau dovanai gaivu nelaužytu, 
mes kaip “Lietuva” skaitėme teip 
ir skaitysime, ba tai yra geras ir 
naudingas laikrasztis, o teipgi ne
esame toki nususia kaip Baczkau
sko korespondentai, kad wos pa- 
jiegia viena taradaika užlaikytie. 
Mes kožnas užlaikome po 3, 4 lai
kraszczius, matome ju vertia ir 
nereikalaujame tokio pusgalvio 
Baczkausko pasiklaustie, kury jis 
mums per savo cenzorius lieps 
skaitytie; mes esame patys cenzo
riais ir nereikalaujame jokiu ba- 
czkauskiniu, kurie yra cenzoriais 
no bobiszku pasturgaliu.

Ir teipgi praszome Baczkau- 
skapalaikio, idant nepleszytu 
szloves P. Abraicziui, kuris yra 
musu geru prietelium ir pažysta
mu jau no seno laiko. Jisai buvo 
pas mus pereita nedelia, mes jy 
grąžei priemenia ir da iszsigere- 
me po gera stiklą alaus už svei
kata Baczkausko, idant ant toliau 
turėtum sveikesny protą ir galė
tum ka nors naudingesnio para
szytie, o ne kvailybias tokias.

^Velydami ant ateites Baczkau
skui ir jo korespondentams svei-l 
kesnio proto, pasiliekame suguo- 
done, Nevark’o lietuviai:

M. CzERNIAUCKAS,
W. Uleviczius,
J. Masaitis,
A. Kamabauckas ir kiti.

Lietuwiszkas Daktaras 
T. KODIS.

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeru 
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 aptiekos.

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

JERSEY CITY, N. J.
Diena 17 Rugp. *94 

Paguodas Iszduotojau “Liet.”
Iszgirdias riksmus ‘taradaikos’, 

kuri sako,kad Nevarko lietuviai, 
ketina mane muszt, užtai kadasz 
jiems nepasiūliau skaitytie “Sau
lia,” o tik “Lietuva”, teip persi- 
gaudau kad net man isz už
pakalio nedrebėjo.— Beda migli
nu, ka cze padarytie, jau dabar 
mane musz. — Liepiau visiems 
Jersey City žydams melstis in 
Baczkausko asila ir [iraszytie no 
jo užtarymo, o pats atkalbėjau po 
du sykiu evangelija per paty Ba- 
czkauska sustatyta jo „Saulėje” 
ir tokiu budu atgavias ne kiek 
drąsos,važiuoju in Nevark’a per
si praszy tie.

Atvaževias in Nevark’a einu 
staeziai pas skaitytojus “Lietu
vos” ir jau sakau muszkit, kad no
rit.— Jie manės klausia, už ka? 
Asz jiem sakau: neklauskit, juk 
jau žinote isz “Saules”.—Kad pas 
mus visam mieste niekas “Saulia” 
neskai, atsake. Yra, sako, du, ku
rie skaitė, bet dabar no nekokio 
laiko viens isz ju gavo kvaituly, 
o kitas rodžias jau ir pirmiau ne
turėjo sveiko proto, tai dabar ir 
ape „Saulia” nėra kaili papasa- 
kotie.

Potam ant vakaro, kaip Ne- 
varkiecziai dasigirdo, kad asz at- 
važevau, susirinko beveik visi, 
pampino kegutia alaus ir iki pus- 
nakeziu gereme vis už sveikata 
Baczkausko ir jo korespondentu. 
Ant galo užsirasze keliolika nau
ju abonentu “Lietuva”, o kiti už
simokėjo už antra pusią metu ir 
atsisveikinias parvaževau namo.

Tiek tai girdėjau Nevark’e.
Su guodone, 

P. Abbaitiš, 
agentas “Lietuvos”.

PAJIESZK0J1MAI,
Pajieszkau savo pusbriolio Pe

tro Gaižausko, paeinanezio isz 
Kauno redyb., Sziauliu pav., vai. 
Triszkiu, Leilienu kaimo, ketu
ri metai kaip jau Amerikoje, pirm 
poros metu buvo Pennsilvanijoje. 
Jeigu kas apie ji žino tegul duo
da žinia ant sžito adreso:

Tad. Kasparaviczius 
Box 20. Adelaide, Fayette Co.Pa.

Pajieszkau savo draugo, Jono 
Jenulaiczio, paeinanezio isz Suv. 
guber., Starapoles pav.,Szunsku 
parap., Mikuliu’ kaimo, 5 metai 
kaip Amerike. Jaigu kas ape ji 
žinot praszau duotie žinia ant a- 
dreso tokio: Ant. Mikulis.

ClarkeCity, III.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
tV. Kerbal Chicago l.oo
J. Andruszis 2.oo
F. Aismontas Dugusne l.oo
P. Pranis Nevark l.oo
T. Globis S. Chicago l.oo 
T. Cziuprinski ,, l.oo
W.Radzvilawiczius Pittston 2.oo 
T. Kasparaviczius Adelaide l.oo 
J. Augustaitis VVaname l.oo 
J. Rinkeviczius Sugar Notch 2.oo 
J. Mataitis Philadelphia l.oo 
M. Martin Yantic 0.50
Geo. Žemaitis Barre Plains l.oo 
A. Stanileviczius Eliz. Port l.oo 
J. Januszauckas ,, ,, l.oo
L. Balandis Silver Creek 2.oo
M. Mikolauskas N.Brookfield 2.oo

Muzikantu draugyste Chica
goje.

Nedelioje, Rugsėjo 2 d. — lie
tu viai-muzikantai turės savo pa- 
meginima, ant kurio turi pribū
ti visi sanaria i i n p. Baltruszai- 
czip salia, po nr. 3150 Laurel 
str., prieszingai užmokės $1 ko- 
ros ir taps iszskirtas isz draugy
stes.— Jeigu kas kartais ne ga
lėtu pribūti, tai turi paraszyti 
gromata ant Baltruszaiczio var
do ir adreso dėl kokios priežasties 
jis ne gali pribūti. Komitetas.

Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND 1'HAIRIE, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wi»os \»alstcs, Arkanso. 

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po ūbiems pusėms geležynkelo “Mėmphis A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis H ai e n 
kur žmones gali suhvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko Uja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

\Visoki javai dera labai gausei, 
prietam nuga bovelna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu ^Valstijų. Klimatas swoikast 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginanti! Chicagos. 
Vanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstla straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Dulkei ir lentos'neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke tauku nu $6 iki $8 už akru.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akru, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie a]>e viską raszykitia in

Union Land Company, 
163 VVashington St., Chicago, 111.

---- ARBAIN-----

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

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

GHICAGO, ILL. P. O. Box 82.

California Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN, 

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

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

Wisoki gatunkai Saldaus \\ yno. Arako, Kimčio, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VVlskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užprašytus tavoms in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali groinataraszytie angelskai, ;vokiszkai, Ienkiszkai, lietu] 
viszkai ir ruskai.

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

TEMYKITE!
Pas mane randasi ’.vizart kazy- 

ros dėl visokiu sztuku ir graju 
darymo, kuriais kožnas loszikas 
(kortaunykas) privalo turėti.Ka
sztuoja tik............................... 35c.

Kuolą ir visokius kasnykus isz 
burnos isztraukti, kasztuoja...40c.

Pas mane yra invairiausiu dai
ktu dėl darymo visokiu sztuku; 
negaliu czia iszrokuoti kokius na- 
vatnus dalykus galima su toms 
prietaisoms padarytie. Teipogi 
galima gautie maldaknygių lietu- 
viszku ir lenkiszku labai pigei.

Kas nori ape tai dasižinotie, 
tegul atsiuiiczia markia už 2c. o 
o gaus katalogu tu visu sztuku 
ir knygų, isz kurio dasižinos 
kas kiek kasztuoja. (25—8) 

Adresas toks: 
Joseph Matutis, Box 117 

Brooklyn, N. Y.

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN. Prop.

543 S. Jeiterson st. co.r Lioerty st.
Diplomavotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikatvoja ir pritaiso geras lie- 

karstas už wi<lutinia prekia.
Kalba lietuviszkai, Ienkiszkai, 

ruskai irvokiszkai.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

telephone: canal 369.

PUIKUS
LIETUVVISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir AVenckevicziaus 

po nr. 90 Christie street 
New York N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

Pas mus randasi puikiausi da
bar trunkai: szaltas Alus, skanus 
VVynai, visoki Likieriai, o Ciga
rai net isz pat Turkijos. Atradia 
valandėlių liuoso laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

Naujas Lietmviszkas 

....SalunaS....
Wincento Wabalinsko, 

3131 Fox st., kerte Janies avė.
Naujai uždeias Saluna užlaikau kopuikiausius 

gerymus: szalta Alų, geras Arielkas, Likier-u, 
Wyną ir kwepenczius Cigarus. Teipogi turiu pui
kia Salia (1p1 mitingu, wes aliu.szokiu ir kitokiu 
susirinkimu.

Szendien tai yra 25 szio menesio ims balus ati
darymo saluno (Grand Opening), ant kurio už- 
praszau wisus brolius ir seseris lietuvius ir lie- 
tuwaitias pas mus atsilankytie.

Su guodone.
W. WAba’uu'<as.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz

kai — latviszkai — Ienkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk
staneziu), in 8vs (didele aszmai- 
mo) puslapiu 292, »u 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 pcr,,In- 
ter National Money Order”, kury 
galitia gautie ant kožno paczto.

ADRESAS SZIl'AS:
M. NO VESKI, \

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

ie ant ats akvmo pacztaAva markela už 5 centus

A “ dvinedelinis„AĮ1ZU dl^d 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” kožnamelailfe ir už 
ta paezia prekia $1.50.

WEINATINIS LIETUVVISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City.
—o---

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiniu tikra ruginiu, lietuvisz
ka Trejonkia visokiu Wynu ir Li
kieriu. Turįu iSilia'rčhfdel zabo- 
vu. Pas mane gali gautie kiek
vienas pakeleivingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczekgis.

GERIAUSIA UŽEIGA 
fcSn pas L. AŽUKA 

3301 Auburn avė.kerte 33czios ui.
Arti Lietuviszkos bažnyczios.

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokiu zabovu.

Ir kurie atkeliauua isz kito 
miesto, gali visa^ rodą gautie ir 
spakainiai pernakvotie.

L. AŽUKAS.

Zachareviczius.su


4 L I E T U \ A

Žinios ^visokios.
t Forest City, l’a. tapo nese- 

nei uždėta lietuviszka kareivi 
szka draugyste po vardu „Ka
reiviai Sz. .Jurgio”.

t Monachium’e 6 aresztavojo 
sočiai i stiskus redaktorius.

ap

gu
li z

Meldžiu

t Senapileje (Lietuvoje) para
ko krautuve iszleke in debesis. 
Pražuvo 10 ypatų.

t Paskutiniose dienose Perline 
aresztavojo 15 anarchistu.

t Policija Bruksell'yje 
krata (revizija) koteliuose 
vairios vieszbocziuose — 
sztavojo 47 ypatus, kaipo 
mitorius ir žmogžudžius.

t Anarchistka Ermna Goldmau, 
dabar ka tik iszleista isz kalėjimo 
Nev Yorke, praėjusioje sukatoje 
teatre Thalia laike anarchisti- 
szka kalba, kurioje apart kitko 
nurodė, jog visa policija yra 
žmogžudžiu szaika.

Sudžia:—Ar liudytojas yra 
sivedias?

Liudytojas:— Ne, tamista 
džia, bot mano pati isztekejo 
vyro

Sudžia supykins: 
ne juokuoti.

Liudytojas:—Asz ne juokuo
ju, tamista sudžia, nes priesz me
nesi persiskyriau su savo paezin- 
■Ji antra karta isztekejo už kito vy 
ro, o asz dar tebesu antra karta 
ne vedins. t

daro 
ir y- 
suare- 
dina-

t Italinzkas ministerijos pirin- 
sedis - Crispi, be maž-ka kas-die- 
na gauna gromatas, 
ežias mirtia.

t Laike serbiszko 
b iviino Konstantyn ipolyje, pali- 
cijn suaresztavojo szeszias ypa
tus, pasamdytas per Rusus, ku
rie norėjo nužudyti jauna karu
liu.

J Leisenringe, l’a., tenyk 
szeziai angį akasiai-sla vai ant-
puole ant tūlo S. Mathews, kada 
jis grinžo isz darbo, ir labai pei 
liais subudę. Už puolė ant jo dėl
to, kad jis pagrinžo prie darbo, 
kursai pirmu buvo buvias 
kieriu vadovu.

ba'ginan-

strai

R'^knlingii yru merginu 
moi .. kuri nors kiek 
mano upe virimu ir skalbimu.

Tegul atsisziiukin in redys- 
tia“Lietuvos.”

arba 
nusi-

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

GRO.MATNYCZIA.
Angr. siusk “Ap.” no pradžios 

Liepos menesio: Winc. Gavron- 
skis, 5 Griffiths Place, Utifca, 

N. Y.

Preke Pinigu.
Kublis i n Rosiju........
Marke in Prusus........... . ..24įc
Guldenui in Austrija.. ..39Jc
Frankos in Francija.... ....20

Adresai virszinykn
Susivienyjimo Lietuviu Republi- 

konu Walsteje Illinojo:

Prezidentai*. A. Otazereskis, 954 33-rd st.
XV ice-Prezidentas XV. balins kas 12<’hapln st
SekrenoriUH 1 mas P.Jonaitis. 77 (’leaver st. 
Sekretorius 2-ras XV. Zacharereiczius.848 Atti- 

ca it.
Kasteriu*. L. Ažukas. 3301 Auburn avė.

it.

I-ŽT Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sGtatias narna galėtu tik isz ren
tų gyventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose \Vaukegan,mokėdami už 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai veiktie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys rentaunvkai jumis jy iszmo- 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

Ywnirus nusida retinai.
Mokintojas: —Gabreliau, pa- 

snkykie man koks kutins, kursai 
visur ineina.

Mokintinis (pasimislijas) 
dni.

Moki ntojas:— Ka? ka?
Mokintinis:— Teip žydai,

jie per Raudonąja maria iszlindo!
— Klausyk, k ida atiduosi man 

szimtu doleriu, kuriuos paskoli
nau?

— O isz kur asz galiu žinoti? 
Nes ne esu žinunu.

*y-

nes

Prie turtingo pirklio inejo 
vargdienis, melsdamas ptigelbos:

— Jo mylistii! jau dvi dieni 
kaip nieko ne valgiau....

Pirklys:—Tai tu laimingesnis 
už innnia, nes asz be valgio ir 
dienos ne iszbueziau.

NAUJAS LIETUW1SZKAS
SALIUNAS.

Dominyko Narbuto 
po nr. 584 S. Jel’t’erson str.

Naujai uždėjus Saliutui užlai
kau konopui kiaušius gėrimus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius, Wyna ir kvepenezius 
Cigarus.

Ateinanczia subata, tai yra 25 
diena Rugpjuezio bus didis balius 
“Grand Opening”. Dėlto užpra- 
sz.om visus brolius ir seseris, lie
tuvius ir lietuvaitias pas mus al
si lankytie. su guodonc,

Dominykas Norbutas. (15—9)

Laikraszczio “Lietuva."’

BALTI MORE. M D.
Bon. Muž< Ika. 19 Lloyd str. 
Ig. Jagella, 201XV. Prutt str.

•IEBSEY CITY. N. .1. 
M. Abraitis, 828 Anderson str.

CLEVELAND, OHIO. 
Nikodemas Olszinska**. 825 8t. Clair Str.

DU BOIS
A k ra ma reirzia.

G RA N D RAPID6, MIGI!
Juozas Hollakas, 340 Quarry str.

p.

A.
PA. 

box 205

MAHANOY CITY. PA. 
Petrikas. 314 E. Centre str.

N E XX YORK? N. Y.
Motiejus Zarereiczia.o 28Scammtdl st.

K.

SHENANDOAH. PA.
Motiejus Kupczynskus. 201 E. Centre

MTCARMBL. PA. 
Petras Bietauckas, box 273.

PITTSBURGH, PA.
P. Obtaciunas, 1012 Carsoti st: S. S.

str.

Katalogas knygų.
Knygos maldų. ,

Aukso Altorius arba Szultinis dangiszku 
skurliu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
oziauBeiskaulelels.reisalp zalatitos, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arba Szaltiuis dangiszku 
skurliu, apdaryta drutol skuroje. zalaty- 
tais krasztals. druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ |

Apdaryta szagrine “ “ |
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia useine 

apdare, bslcziauseis kaulėtais pulkei 
Iszauksuotnis kryžeis po ’ $3.00ir3.50

Balsas Balandetas'arbn Mažas Szaltinelis 75c
Balsas Bala mieles Krisztolinis $2.00
Garbe Diereui aut auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kube " $1.50
Iszguningi dūmojimai ape sopulus szre.

Marijos Panos " 20c
Lietureiszkos miszios ” 10c
Ražanczius amžinas •* “ 5c
RažanczluB ir draugyste “ “ 10c
Ražu nežus amžinas Ir su stacijoms 5c
Szauksmas balandėlės “ 30c
Stebuklai Diereo szre, Sakramente ” 40c
Senas ir Naujės Aukso Altorius, reokisz.koins 

litaroms “ “ “ $1.60
Senas Ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas irau kabe “ $1.60
VVadoreus aplankanoziu muku Jezuso Cbrls. 15c 
150 psalmu Doreido karaliaus ant pareeikslo 

kanticzku ,, „

$1.60
$2.00

'5c

Knygos Dvasiszkos,
Brostreos 
Draugija dddusziu “ “
Ewnngelijos. drauge lietuwiszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszreentes 
Filoteaarba kėlus in maldinga gireenima 
Garsas apebaislbia sūdo Diereo ” 
Grlesznykas sugrąžytus ant gero kelo per 

Jezusa Penu 
Gyreenimal Szreentuju Diereo 
Gyreenhnas szreento Benedikto 
Glreeniinas Jezuso Kristuso 
Gireenimas szreencz. Marijos Panos 
Gireenima reisu 8zwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožnu po
Gyreenimal Szre. ir III zokonas szw. Fran- 

cisr.kaus •
Istorija seno ir naujo fstatimo su abrozeieis 15c 
Istorija seno istatimo 
Istorija Kataliku Bažnyczos 
Iszguldymus metiniu szreencziu 
Ka- yra grbkfts? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku. “ “
Pamokslai ape suda Diereo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szreencziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla ir stebuklui Diereo szreentose duszlo- 

se cuiszczinus, didžiause knygų isz reisu 
knygų dreasiszkuju

Perspėjimas ape szreenta tikėjimu 
Perkratimas sumianijos '•
Prisigatawojimasant smerezio “
Raktas in dangų “
UMistanareik ant to gerai **
VVadorens in dangų “ '*
IX's r ta i dangaus •• “ “

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

25c 
»l.00

100
15c
15c
15c
40c
15c
15c
50c

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

Knygos mokslyszkos.
Etnoiogiszkoe smulkmenos “ ••
Knyga iszmoklmo wisoswletines kalbos 
Lcmentortuz lieturelszkas ,,
Lietureos gaspadine “ “
Lietureiszkai reokiszkas žodinns arba grama

tikas •
Lementorius lietureiszkas “ ••
Spnsabas greito isz.siraokinimo angelskos 
Bzimtmetinis kalendorius 

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: iietuwisikai. 
latreiszknl. lenkiszkai, irruskal. y- 
ra geria ūse knyga dėl norineziu isz- 
moktle leiikh/kos. ruskos arba la- 
treiszkos karnos „ 
Tas pats apdarytas ., ,,

25c
15c 
10c 
20c

$5.00 
10c 

kai 
15c

$1.00 
$ 1.25

$2.oo
2.25

30c 
10c
10c
30c
20c

Knygos istoriszkos, svvietOž
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai kii iliustracijomis 
Ape senorevs Lietureos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Bolrsloreasarba antra dalis Genoreefos 
Beatlality of the Russian Czardom toreard 

Llthuania “ “
Budas Senoree* Ljetureiu Kalnėnu Ir Žemaioziu, 

parnsz Siraano Daukanto $1.00
Geniu dode “ “ “ 5c
Graži realku knyge-ie “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausiaoisto- 

rija Lietureos “ ,, $1.50
I s tori Ir gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju * “ 50r
Istorija gražios Katrukos “ “ 10clt

50c 
30c 
10c
50c
20c
15c

$ 1.00
$2.00

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

me- 
be- 
20c 
10c 
10c, 
10c 
20c 
30c
5c

Istorija Lietureos “ “•
Istorija isztaiko Francuzu realuos 
Juokingas pa*akojnnas 
Juozapas Koniuszetvskis arba kankinimas li

ti įjotu po realdže Maskolių 
Kaip igytir pinigus ir turtą 
Kas teisylu! tai nemetas puikios apysakėles 

isz lietureiu gyreenimo
Kunigas, puikus aprnszymas isz pndareiino 

Lietu iv nyk u “
Lietureiszkos dailios isz reisur surinktos, 

ape keturi szlintai 
Litureiszkus sztupluis 
Naujos dainos “ *•
Namelis pustelnyko 
0lltypn apysaka sz alko terpsareiszkos ka

res Imli jonu Amerikos.
Palangos J u’o*
Puikus apruszimas tikru atsitikimu isz. lai

ko lenkmeczio vainos 1863 in.
Pajudyklnie reyrai žemiu, pulki istorija 
Pasakpijmas Autano Tretinyko “
Petro Armino rasztai 
Ponas ir mužikai 
Pirmutinis degtines rearytoias, komedija 
Puiki istoria ape Kantria Aiana, kurt per 22 i 

tus reaikszcziodama po sreieta. daugybia 
du ir reargu kantrei iszkeutejo

Talmudas židu
Tewyuizskos giesmes “ “
Trumpa senorees Lietureiu Istorija 
TruinpiĄ)<*ržwalga Lietureystesdarbu 
XX’aiku knygele su abrozelais 
W i šok i abruzdelei in knygas 
Abrozas Gedemino. Lietureos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus: Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYXVOTY SXV. PAN8KICH $7.00
ANIOfc STROŽ. Zbior Modlore i Piesni služ^cy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordw 
I piežni lacinskich). Zareiera blizko650 sero- 
nic wyraznego druku na pięknyin papierze, 
reydanie dlaobojga ptei; oprarene re morocco 
skčrkg, reyzlacane brzegi ze ztoconym tytūli— 
kem; cena.................................................  95c

Ta Mama oprarena re morocco skurkg, reyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
nikiem......................................................$ 1 25

CICHA LZA.'Zbior Modlore, i Piežni služ^cy dla 
dusz pobožnyeh (VVydanie dla niereiast) z 
dodatkiem ni’eszporore i piesni lacifiskich. Za- 
reivra bli/ko650 stronnic reyraznego druku 
napigknyni papierze, —Oprarene re morocco 

skorkg, reyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kiem Cena..................................................95c

Ta sama oprarena re morocco skorkg. reyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
•zamkiem............................................ $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlore i pležni, 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem' nieszporore i piežni 
lacifiskich. Zareiera blizko 650 stronnic reyra
znego druku na pigknym papierze, oprarene 
w morocco skorkg, reyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem.........................    95c
Ta sama oprarena re morocco skorne, reyztacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
XVYBOREK........................................ po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI XVAL- 
TERZE. Z ksiažek dla ludu przez Marbacha wy- 

ianych 10c
KABALA czyli odkrycie tajeranic przyszložc 
za pomoca kart. (Dlazabarey i rozryreki) 

Cena ” , n 10
ALEKSANDRA CIIODZKI sldrenik Polsko-An 

gtelski i Angielsko-Potaki re raocnej oprareie 
ze zloconemi tytulikamy. Cena $4.00

ŠEN N IK czyli XVrdženie ze sndre, na przeszlo 
1500 przypadkachslužiĮce, z rožnychstarodare- 
nych ks'iįg zebrany i porzfdkiera abecadlo- 
reym dla rozryreki i zabarey ciekareyeh ludzi 
ogioszone przez Przyjaciela Niereinnych zo- 
bobondre. •’ ” 15
^KAPOLSKO- NIEMECKA dla Polakdre 
<k)latwego nauezenia sigezytač pisač; i tau
reli po riemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
_anla nakladem ,,Zaktadu Narodoreego Imte 
uia ssolifiskich'’ we Lworeie. Cena

LISTOSVNIK polsko-amerykaftski. Podrecznik 
zareierajfoy: Naukg pisania listore. re reszyst- 
kich przypadkach žycia. mianoreiele: Listy 
pokcajače. radzgee, opisujęce. powinszorea- 
nia, pouauia itd. ” ” 60

MALY LISTOVVNIK dla szkolnych dzieci; uezę- 
cy pisania listore z dodatkiem poreinszo- 
reafi ” ” 25

POmREDNIKPOLSKO-ANGIELSKI: ksi^zkad a 
Polakdre re Ameryce dla latreego nauezenia 
sig po angielsku: z opisaniem každego reyra- 
zu ja k sig ma wymawiač: i rožne listy re pol- 
skim i angielskim jgzvku 65

PRZEXX ODNIK do pisania listore milošnych o- 
raz tycz°c.vch si** oženienia i zam’»žpdj6cia 20 
HOKUS PORUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tnjemnic niežąreodny sposob czaroreania, we- 
dlug slarenych sztukmistrzore jako to: Bosco, 
Sehreanenfeld, Treardoreski, Faust, Theoph- 
rastus. Paracelsius. Dobbler. Fitadelfia iwie- 
lu innych. Ceuu 85c

NO\VY SOSVIZDRZAL i areantury Jcgo. Z ziem- 
pomorskiej rodem. — Z osmiu obrazkami 40 
Ta sama re mocnej oprareie ze zloconym tytu
likiem ’ ” 60

PRAXVDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK — 
Naipereniejszy sposob reygrania na loteryi 
reedtug kombtnacyi siynnyclt maglkore i pro- 
fesorore matetnatyki Orlice itp. — tudziež 
reyjareienie tnjemnic i sposdb, 4akich užyrea- 
no re starožytnoAci do przepcreiadania i rero- 
ženta przyszloSci. - Z 200 obrazkami. Doslore- 
ny przedruk z Sennika drukoreanego re dru- 
karni Unireersytetu Jagielionskiego re Kra- 
koreie. ” ’ ” 30

Puikiausias Salimas
xvisani mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovvers str.

\\iskas yra czysta. gerymai reisoki pirmos k la
so s, <» žmones isz duszios prietehszki. Rodyjanie 
reislems lietureiains. turintiems realandela laiko- 
atsilankytie pas sareo brolus lietureius, o busitia 
kogražiausei priimti.Teipogi ir naujai pribunan* 
tiems m Slp namloah reelyjainv nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra livtureiszka užeiga.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijarae visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

M. L. Kasmar, 
(KACZMAKEK.) 

t“sAdwokatas
Praktikavoja visuose suduose ir 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai. ’ 

Rodyjanie visiems 
lietuvnykams pas jynu- 

siduotie savo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą.

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

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

Mano ofise yra kalbantis lietureiszkai 
F R. MAS0NIS 

ir Lietureei reisokias rodąs gali gautie už dyka.

Temykitia! Temy’itia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 

sareo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

an* geriausiju liniu isz. Chicago per NereYor- 
ku in Berlina ir isz Berlino in Cliicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis........................... ..53|

.. .24?.

Juliau Plotrovvski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant reeseliu ir kitokiu reikalu n ujimu 

fijas kopuikiausei.

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

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Jaigu tau skauda galrea, tai’pamegyk 
Proszkli Boja nalisko. Yragerlause gy
dykla no skaudėjimo gaiwos. ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojauxusko. Galima 
autie kožnoje aptiekoje. arba prisiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

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

| A. BUSZKIEVVICZIA, |
M dastato reiniem* in mimus geriauRin

| Keresiua, Geselina ir Aliejų, p
«L Skalbia Marszkinius kobalcziauaei ir pats

atgal kiekreienam in namus pristato, te i po- « 
gi prijima užpruszymus ir per gromatn. X

X’ !■> I,., i o i. ♦.*! a o Ir.. ...a
H lyJernP reislems pas Jy nusiduotie
j j ADRESAS:
16 - ---------------------------
iį
jlį 886 James avė.,

J

atgal kiekreienam in namus pristato, te i po- n

Yra labai žmogus geras ir teisvngas ka we- ’/k 
X

ADRESAS:

A. HUSZKIEVVICZ, 
Chicago.
............ ............w

0 wisokiu Ilgu wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b*» kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo reisokias užsisenejusias ligas, kaipo 
tai: Prietrenriu, SkaudeĮima galreos. Džiorea 
kepenų.Geltligių. Reumatizmu.XVandeniny apti- 
nirna. Karsztligia. Rožla. Szasus. Drugy. Skropu- 
tas, Niežus. Kirmėtas, Laszus. Szunreotia. XVežy, 
Guzus. Sopulus ir žeidulus. Kaulu skaudėjimu. 
Sukudlma. Moterių ilgus. Uždegimu ptauoziu, 
trenu skaudėjimu. Galreos užimu ir 1.1.
Toji gydykla "TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

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

Ta gydykla gali giiutie tiktai pas manės: |x> 
prisipntimui reieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

II. 8. BOJANOXVBKI,
885 XX . 19-th Str. Chicago, III

KASIS CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos 
ltwepenezin Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO VISO PABANDYTIE

Gyvenu poni*. 825 St, Clair str. 
Cleveland, O.

Turiu puikinusia Karczema isz reisu (,’lcvelando 
lietureiu ir dauginusi* reisokiu gėrynių užtaikau

ir

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszproreoia genausei wisokias proreas reisuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: fęnkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektareoja pini
gus už reisokias skolas. Gyreena po nr.
3200 Musprattst., kerte 32 st.

Parduoda laireakortes (szifkortes) antgreieziau
siu laireu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunezia 
pinigus in reisas sreieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles po iszstuntimo parodo kreita su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka lairea
kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka. net, in pat 
NereYorka: o laireakorcziu preke ta pati ka ir 
Nere Yorke.—Iszdirba rasztus uel dalies iszjesz- 
kojimo isz tereiszkes arba kitokiu dalyku ar ra 
sztus su konsulio užtreirtininiu. O teip-gi atjle- 
szko skolas isz Europos:asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina reietas darbi- 
nikams ir reietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko reisokias malda-kny ges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

LIETU WISZKAS

^SALUNAS-::
Juozu po Dzialtreos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui
Užlajkau swiežia Birearska Alų, seneuses ge- 

reuses A r talkas, Likierius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kazdien sreiežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui

Lietureiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no rei
sokiu žolių, cigarai patys gerinus o dėl zo- 
*»owos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laireakortias, siunezia pi
nigus in Lieturea ir reisas dalis sreieto, o ko- 
žname reikale duoda Lieturelains geriausia 
rodą. Jusu vviengentis.

K. PETRIKAS,
Mahanoy City, - -

“VARPAS
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TIIjŽEJE per menesi reienn karta, didu
mo ro dideliu i ark u s zo didumo. puslapiu. \ \ R 
PAS” yra re.riausias ir žimeziausiaus jaunos 
Lietureos readoreu laikrasztis, tikras *'Naujosios 
Dreasios"'apasztalas, organas Lietureos inteligen
cijos. ••VARPAS" neseka jokios partijos: “VAR 
PO" rūpestis—laisree ir geroree reisus Lietureos ir 
reisu Lietureiu.
“VARPAS" spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

Iiieros. dailiu rnsztu ir t ikrui gryna, skaiezia kai 
ia ir kasztuoja per is/.tisus metas tiktai $1,25. 

Tai isztikro yru lubai pigu:
Pinigai is/siraszant “Varpa“, gromatos reikia 

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuwiains adreso:

Pirmutine Lietuwiszkai-Leukiszka
==^"Mokslanie Muzikos=

Kursai tapo atidaryti 1 ma Rugsėjo 1893m. Rekcijas duoda ant,reisokiu ntaieu kožna no 
iki 10*4 reakarv.

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

Isz musu tnoksiaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vesią 
lu, l’iknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimu natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
15« Delaucej St., NEV YORK.

Elias Rosenthal,
—Lietuwiszkas ir Lenkiszkas—

ADWOKATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatas, jau aelolika 
metu praktikavoja aukszczitiusiuosesuduosei, geriause iszprovojn 
visokias provas. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

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

NEW YORK.

I) 1 D Z I A U S E

Krautuwe Drapanų
AVyriszkas visas apsirengimas,wertas 

$15, parsiduoda už $8. VVyriszkas vai
sas apsirengimas vertas $20, parsiduo
da už $10. AVyriszkas puikiausias wi 
sas apsivilkimas vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes it 
vasarinius paltas, teipogi turime neisz- 
pasaky ta daugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesvietiszkai 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

40 Canal Str.
IR

142 Division St.

?ew York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam ozifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna r.i 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiladykite, 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 slrasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rolterdam.

46 Ileerdenthorsteinveg, Bremen.Dr. M, P. fatalistas 1

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

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

------GIMTANA-------
615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur možiui ji rast kožnam rejkale 

Nog 7 iki 94 isz rito ir no<r 1 iki 4 vakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS

—po---

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

Daktarėj kožnam eziese ira Aptiekoj, ir galema szauktie koki nori 
per telefoną. Telephone: Wėst 654.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

527 S. Canal ir Jadd uliezios,
CHICAGO, ILL.

Tajso reisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
reisokiu dajktu labaj pigoj, aukszynius sydabrynius ziego- 
rolius iszreejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Zicgorela czistynn.-is 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.
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