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Isz Užmarės.
Kare Kynu su Japonais.
Kare Kynu su Japonais kasdien 

karsztyn eina. Szioms paskutinė
mis dienomis turėjo, smarkiau
sius susremimus, kuriuose abi pu
ses pražudė tukstanczius savvo 
kariumenes. VVienok in pabaiga 
jau Kynai daugiau drąsos ingau- 
na ir pradeda atsispy rtie priesz 
Japonus

Pereita panedely susirėmė 
smarkiai po Yi Chovv ir Japonai 
tapo atstumti szalin. Abidwipu
ses pražudė po 3000 savvo ka
riumenes.

Isz Shanghai danesza, kad cie
sorius Kynu apdovvanojo orde
riais vvisus svvetimžeminius aficie- 
rius, kurie Kynatns padėjo smaug
lio Japonus ant, m iriu prie inte 
kejimo upesYalu.

Danesza iszChemulpo Koreos, 
kad in tenai prihuvvo net 1300 
sužeistu Japonu, o daugybe su
žeistu pasiliko Servui. Teipogi 
Ping Yang ligonbucziuose guli 
ape 2000 sužeistu Kynu.

Kas pergales ir ant ko toji kare 
pasibaigs nėra žinoma.

Ape liga caro-
Isztiesu caras jau vvisai nusil

po ir bile diena svvietas laukia jo 
smerties. Jau pereito panedelio 
ryta nekurie telegramai butvo pa 
davvia žinias, kad caras numirė, 
vvienok wel pavvyimu atėjo kiti, 
jogei yra da gywu, tiktai buvvo 
jau marinamu. Dabar kasdien 
raszo, kad liga jo yra vvienoje 
mieroje, neina nei blogiu nei ge- 
rin, wienok sako, jogei bile diena 
•mertis caro laukia.

Isz Lietuvvos.
Szymet ant Lietuvvos vvisoki 

javvai gausiai užderėjo, bet tur
gus yra teip pigus, kad ukiny- 
kai vvos gali iszsimoketie savvo 
mokestis in randa, algas szeimy 
noms ir vvisus kitoaius namu už
laikymo ekspensus, o vvirszaus 
nieko nelieka. Sztai ant pavveizdos 
prekes turgaus: Pūdas rugiu 36 
kapeikos, kvviecziu 60 kap., mie
žiu 15, avvižu ir žirniu 50, svviesto 
svvaras 18, pieno kvvorta 2 kap. 
ir t.t.

O kas ta pigumą padare, o tai 
tas, kad isz Lietuvvos iszvvežimas 
javvu geležinkeliu kasztuoja 20pr., 
o Rosijai nieko nekasztuoja, tai 
Rosija savvo javvais užvverczia vvi
sus turgus, o Lietuvva turi par
duotie savvuosius už niekus.

Baisi žmogžudyste.
Ant Lietuvos red. Wilniaus, 

pavviete Trocko, Kaime Divvatisz- 
kiu, gyvveno turtingas bevvaikis 
ukinykas vvardu Grosius. Gyvve 
no su paczia ir turėjo prie savvias 
savvo motina, laike szeimyna, tai 
yra, berną, piemeny, merga ir 
pusmergių.

Diena 17 pereito menesio, atė
jo piemenio motina pas ta ukiny- 
ka bulvviu kastie, ir pamate pa
gal kluoną ant kiemo begulinty 
užmuszta paty Grosiu; o kluone 
atrado užmusztus: savvo sunu ir 
berną, grinczioje atrado užmuszta 
paczia Grosienia ir Grosio moti
na, o kitoje puseje namu rado už- 
musztas abidvvi merginas. Davve 
moteriszke žinia in palicija, kuri 
atvvaževvo ant vvietos tyrinetie ir 
iszrado, jogei yra vvisi užmuszti 
kuolu,o paskui kirsti su kirvviu.

Mergina da buvvo bisky ,gyvva,
pradėjo ja klausinetie, bet vvos

instenge isztart te “Jėzus Marija” 
ir pradėjo mirtie.

Namuose atrado pritaisyta 
užkandy ir “samavvara”, prie ku
rio gulėjo mergina užmuszta, o 
pusmerge buvvo ant lovvos už
muszta; Grosiene gulėjo ant 
žemes kraujuose užmuszta prie 
szepos, o motina lovvoje.

Wisi daiktai iszvvartyti, spy 
nos vvisos atpleszytos ir vvietinis 
kirvvis sukruvyytas. Matyt buvvo, 
kad žmogžudžiai pinigo jieszko- 
jo-.

Buvvo tai panedely, o petny- 
czioje buvvo laidotuvves užmusz- 
tuju su didžiausia iszkilmia. Ke
li tukstancziai žmonių buvvo ant 
laidotuvyiu, in kapinias nesze ant 
ranku szeszis grabus želaunau ap
taisytus.

Ant galo ateina žinia, jogei su
ėmė mena isz tu žmogžudžiu ir 
pasirodė jogei buvvo tai pusbrolis 
užmusztojo Grosio.

Baisi tai žmogžudyste!

Prowa Kražiecziu.
Byla(provva) Kražiecziu, ku 

rie pernai tapo suaresztavvoti per 
maskolius už gynima savvo b įžny- 
czios Kražiuose, jau yra užbaigta. 
Buvvo apskustu net 70 asabu; 50 
ju sėdėjo tumiuose suaresztavvoti, 
o 20 buvvo liuosj iki sudui. Ap- 
skustiejie vvarkszai lietuvviai tapo 
apsūdytais, no 4 menesiu kalinio 
iki 10 metu katargos in Siberija. 
Bet da nors tiek maskoliszkas sū
dąs turėjo gėdos, kad pavvelyjo 
apkaitytiems, kelionėje in Sibe
rija, atsiszauktie in cara su pra- 
szymu suminksztinimo dekreto 
korones.

Tu vvisu vvargingu lietuvviu, 
kurie tapo apsūdyti ant kalėjimo, 
paduodame czeskaicziu, vvardus, 
pravvardias ir metus kiek am
žiaus kuris turi:
1. Franciszkus Klapatauskas 66 m.
2. Franciszkus Jurevviczius 30.
3. Alena Jasevvicziene 44.
4. Ignotas Adomavviczius 71.
5. Felicijonas Petkevviczius 76.
6. Franciszkus Burba 32.
7. Franciszkus Liubavviczius 19.
8. Jonas Marge .viezius 32.
9. Ignotas Stankus 48.
10. Franciszkus Petravviczius 57.
11. Juozas Savvnaris 38.
12. Juozas Jezerskis 45.
13. Franciszkus Norgilas 22.
14. Feliksas Aismontas 30.
15. Juozas Rimgaila 30.
16. Gertrūda Petkevvicziute 26.
17. Wincentas Bucevviczius 44.

Wisa szita septyniolika sėdėjo 
iki sudui turme Kauno.
18. Antanas Dobkevviczius 56.
19. Izabele Dobkevvicziene 53.

Dobkevvicziai abudu iki sudui 
buvvo vval n i ir gyvveno ant savvo 
ukes kaime Sodeliu.
20. Marcijona Klapotauskiene 52.
21. Jievva Navvickiene 50.
22. Juozas Norvvilas 58.
23. Motiejus Paplauskas 67.
24. Jonas Druktenas 80.

Szitie vvisi penki buvvo Kra
žiuose iki sudui.
25. Monika Petkevvicziene 27 m.

Gyvveno kaime Adomaicziu i- 
ki sudui.
26. Ignotas Bielinskas 39.
27. Ignotas Keterauskas 71.

Szie du nėra paraszyta kur gy
vveno. Szie vvisi augszcziaiu sura- 
szyti 27, yra bajorai.
28. Stanislovvas Szipaila 38 metu.

Buvvo iszimtas ant parankos ir 
gyvveno Greitiszkiuose, vvalsteje 
Kražių.
29. Skolastika Zajauskiene 52.

30. Teodora Zajauskiute 22.
31. Dominykas Zajauskas 55.
32. Jonas Wideikis 29.

Szitie vvisi 4 sėdėjo iki sudui 
turme Kauno.
33. Marijona Martinkiene 71.
34. Teodorius Mažeika.

Abudu gyvvena Kražiuose. -r
35. Wincentas Žukauskai 42 me
tu, gyvvena miestelyje Pluszcziu.
36. Petras Czižauskas 22.
37. — Kimontas 22.

Szie augszcziau suraszyti vvisa 
deszimts yra mieszczionys.

| 38. Juozas Brazauskas 40. 
139. Juozas Grigula 30
40. ^Vincentas Znvvackis 18.
41. Juozas Levvickas 27 

[42. Mikolas Levvickas 20.
. 43. Juozas Steponkus 25.
44. Agota Steponkevvicziene 31.
45. Stanislovvas Marczevvskas 20.
46. Kazimieras Czerniauskas 89.
47. Rokas Szarauskas 61.
48. Mikolas Jasulaitis 34.
49. ^Viktorija Beloglovvaitiene 35
50. Adolfas Ivvanauskas 3o,._
51. Feliksas Andrejauskas 58. '
52. Juozas Mockus 20. •
53. Antanas Goiževvskis 20.
54. Domicėlė Jasulaicziute 1 8.
55. Jokūbas Gotovvtas 35.
56. Juozas Andriulis 21.
57. Juozas VVasiliauskas 41.
58. Izidorius Karpavviczius 24.
59. ^Veronika Penikaitiene 55.
60. Mikolas Guslis 38
61. Stanislovvas Norkus 23.
62. Marcele Dambrauskiene 50.
63. Ona Cziteikiute 23.

Szitie vvisi 26 yra sodiecziai 
ir vvisi sėdėjo iki sudui turme 
Kauno.

64. Antanas Aluzas 35 metu, 
buvvo iszimtas ant parankos ir gi- 
vveno kaime Paupenu.

65. Benediktas Girczius 28 me
tu, isz miestelio Kražių.

66. Katarina Macevvicziene 27 
metu, gyvveno Brukeliuose.

67. ^Vincentas Dinikis38 metu, 
isz kaimo Gievveliu.

68. Feliksas Trokszelis 16 metu, 
isz fol tvarko Slobodkos.

69. Jonas Bumblis 39 metu.
70. Aleksandra Sziauczinkas 19.
Szitiedu paskutiniai paeina isz 

Kražių.
IVisi isz ju gavvo mažiausei 4 

menesius kalinio, o daugiausei 10 
metu katargos in Siberija,isz ku
rios jau nevvienas galbūt nesu- 
g'yž-

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savvo brolio An

driaus Barzdaiczio, paeinanczio 
isz kaimo Pustelnyku, gmino 
Kvvietiszkio, Marjampoles pavvie- 
to, red. Suvvolku. Jau 10 metu 
kaip Amerike, pirmiau gyvveno 
Chicagoje, o dabar nežinau kur 
besiranda. Jei kas ape jyžino.pra- 
szau danesztie ant adreso szito; , 

VVincentas Barzdaitis
Box 45, Tuckahoe, N. Y.

Pajieszkau savvo paczios Elz
bietos Didžiunienes, kuri praeita 
nedelia pabėgo no manos isz May- 
vvood, Ill.su vvienu boardngierium 
Povvilu Palkausku; jisai anglisz- 
kai raszosi Pet. Pilks, yra nedi
delio ūgio, rudi ūsai ir vveidas 
rauplėtas, o Elzbieta, pati mano, 
paeina isz Kauno red. Panevvežio 
pavv. vvalstes Biržių, kaimo Zizo- 
nu, yra mažo ūgio ir smarkios isz- 
kalbos. 18 diena szio menesio ne
kurie lietuvviai mate ja ant S. 
Canal st. Jeigu kas ape juos žino
tu, tegul sūaresztavvoja arba te
gul nors žinia duoda ant adreso 
tokio:
Jurgis Didžiūnas Mayvvood, III. 

(1T-11)

Isz Amerikos.
“Saule” kur paklydo.
Kasžin kas pasidarė su tai bacz- 

kauskinia “Saulia”, kad szia ne
delia in Chicaga nedaejo; ar gal 
jau jei akis apdūmė, tai Chieasro 
neatitinka, ar koky ten gala....?

Hardivick, Mass.
Guodotinas redaktoriau!

Praszom patalpytie sziuos kelis 
žodžius iu jusu laikraszty:

Szioms dienoms atlankė mus 
g. kn. N. Maszotas, pasakė puiku 

j pamokslą, sudrutino mus szvven- 
i tame tikėjime, ir regino uždetie 
katalikiszka draugystia, už tai 
Jam siuneziame per laikraszty 
“Lietuva” szirdingiausia acziu-

Bet musu broliai yra kurti ant 
geru užmanymu. Jie isz bažny
czios iszeja nemislina ap.- uždėji
mą draugystes, bet kogreičijausei 
nusiskubino prie kortu (kazyVn) 
ir degtines,o tenai pamerkia savvo 
vvisa protą pradėjo galvvomis ei- 
tie. Wienas J. U. gerai pasige
riąs, per bisky butu patekias po 
trukiu geležinkelio, kad neatsar
gus palicmonas butu jy paemias ir 
uždarias ant nakvvynes in “police 
stati on”.

Labai yra nesmagu, kad musu 
broliai teip pasileido, negana ka 
per tokia paleistuvvystia kenkia 
savvo svveikatai ir keszianiui, bet 
da ir mums vvisiems vvarda paga
dino. Dėlto butu geistina, idant 
jie ant ateites teiktųsi pasitaisy- 
tie ir pradėtu dirbtie dėl savvo 
naudos kaip kitu miestu lietu
vviai kad dirba, idant mes drauge 
su kitais galėtumo pasidžiaugtie 
isz vvaisiu savvo triūso, o ne vverk- 
tie savvo blogu darbu, kaip kad 
szendien pas mus dedasi.

A. Rynkevviczius.

ATSISZAUKIMAS 
Shenandorio lietuvviu dalykuo

se politikos.
Mieli Broliai Lietuvviai!

Jau galbūt jums žinoma, kad 
szy rudeny prisiartina rinkimai 
nauju urednyku ant ateinaneziu 
metu, ant kuriu ranku bus ati
duotos vvisos musu tiesos ir kiti 
reikalai musu gyvvenime. Taigi 
atsiszaukiame in vvisus lietuvvius 
vvalsties Pennsylvanijos, o la- 
biausei pavvieto Schuylkill, idant 
kada prisiartys diena balsavvimo, 
kad nei vvienas geras lietuvvys 
neduotu savvo balso ant to kan
didato, kuris yra didžiausiu nc- 
prietelium mus katalikystes. Ne
duokite savvo brolei balso ant 
tokiu, kurie vvisomis pajiegomis 
stengiasi isznaikytie musu baž- 
nyczias, musu tikėjimą, ba jau 
reiketu būtie žmogui be proto, 
idant savvo neprieteliu iszkeltu 
ant savvo vvirszinyko. Pamykite 
broliai, jogei vvisa musu laime 
guli rankose tu. kuriuos mes per 
savvo balsus iszrinksitne ant vvir- 
szinyku, dėlto žiūrėkime ant 
ko duodame savvo baisa, žiūrėki
me, idant iszrinktume sau ge
rus žmonis ant vvirszinyku, ku
rie yra musu prieteliais ir trok- 
szta paduotie mumis savvo bro- 
liszka ranka ir padėtie vvisuose 
reikaluose musu, tokius rinkime 
ant urednyku, tai bus musu prie
teliai ir gelbes mus vvisuose prie
puoliuose musu. Bet jeigu mes 
per neatsarguma iszrinksitne mu- 

zSu neprietelius ant savvo vvirszi
nyku, tai jau esame prapuolia 
ant vvisada ir nesitikekime dau
giau nieko gero.

Dėlto pamykite broliai ape 
ka jumis sznekame ir gerai ap
sižiūrėkite, ant ko savvo baisa 
duodate, idant po laikui nesi- 
gra ūdytumėte.

Shenandoah’o Lietuvviai.

SCENA TARP LIETUS IU 
SU LENKAIS.

Guodotinas Rėdytojau!
Praszome patalpytie in Jusu 

jguodotina laikraszty szy atsitiki- 
: ma :

Brighton, Mass., 21 Spaliu, ne
delioje, taikėsi baliukas pas vvie
na lietnvvy, ant kurio susirinko 
vvisi Brightono lietuvviai ir sau 
grąžei sznekuczioudami bovvijosi. 
Musu miestelyje randasi trys 
lenkai, kurie dasižinoja ape toky 
gausu musu susirinkimą, davve 
žinia in Bostoną lenku kunigui, 
daneszdami, kad cze daugybe 
lietuvviu yra susirinkusiu, idant 
tasai pribūtu,o cze bizny padarys. 
Kunigas gavves tokia žinia, pa
ima savvo marszalka — lenką, ir 
atvvcžiuoja ant musu susirinkimo. 
Kada insjoin vvidu ir mes pažino
me jogei tgj yra kunigas, pasvvei- 
kinome vvisi kogražiausei kaipo 
dvvasiszka tevva ir papraszeme 
sestie už stalo. Ale kunigas nesė
da, bet apsižvvalgias aplink, pra
deda mus kalbytie, idant mes 
raszytumes prie lenkiszkos para
pijos. arba duotume pinigu ant 
paszvventinimo lenkiszkos bažny
czios Bostone; netiktai pats ku
nigas bet ir keli lenkai, kurie 
pribuvvo su kunigu, kožna vvie 
na lietuvvy gunde prisidetie prie 
lenkiszkos Bostono parapijos. La- 
bjausei tasai kunigo agentas 
marszalka pultie užsipuldinejo 
ant kožno lietuvvio, iszvvadyda- 
mas pagonais už tai, kad nenori 
prisidetie prie lenkiszkos para
pijos.

Prakilnesni lietuvviai. kaipo 
Wincentas Juszkevviczius ir Kon
stantinas Gedminas pradėjo aszt- 
rei jieinis atsakinetie ir staeziai 
jiems pasakė:

— Kaip mes galime prisidetie 
prie jusu parapijos, kad isz lietu
vviu vvos kelintas deszimtas mo
ka lenkiszkai kalbetie, o kiti 
vvisi nemoka, na ir kaip mes ga
lėsime nemokodami lenkiszkai 
atliktie spavviedy sz., kaip szliu- 
bus, kriksztus ir 1.1.? — Mes 
laukėme kasdien pribunanezio 
lietuvviszko kunigo ir turime vvil- 
ti, jogei sulauksime jy, nes turime 
iszskyria ant to komitetą, kuris 
ape tai jau rūpinasi. Prie lenku 
mes nesidesime, to nesitikekite.

Lenku kunigas matydamas kad 
isz to nieko nepelnys, prasiszali- 
no lauk, tiktai pasiliko vviduje 
jo tasai agentas su kitais lenkais, 
ir pasilikia pradėjo mus bjaury tie 
vvisokiais žodžiais, iszvvadydami 
bedievviais, pagonais, neprieteliais 
lenku ir 1.1. Mes matydami kad 
cze gero su jeis nebus, paėmė
me už kalnieriu ir iszmeteme po 
vviena per duris lauk. Lenkai in- 
tužia pradėjo duris laužtie, bet 
mes užsirakinome ant rakto ir ne
leidome ju in vvidu, o tuom syk 
vvela musu drauge sau grąžei bo-O O
vvyjosi.

Bet kada parejosi mums eitie 
namo, lenkai užstojo mumis kelia 
su peileis, pakilo ant ulycziu 
riksmas ir turėjome trauktis atgal 
in grinczia^^JfflCriksmo atbėgo 
keletas aingHku, o pamatia kas 
cze darosi \paszauke 8 paliemonus, 
kurie tai palicmonai praleido vvi
sus lieti'<,hj s grąžei namo ir nei 

vvieno lenkai neinstenge užpultie, 
Be paliemonu nežinia kas ten bu
tu stojasis.

Matote broliai, kaip dabar len
kui ape lietuvvius bėgioja, ba ma
to, kad lietuvviai jau pradeda pa- 
taikytie patys sau užsidetie savvo 
grynai lietuvviszkas draugystias 
ir lietuvviszkas parapijas, suvvis 
no lenku neprigulinezias ir da ge
riau nekurie pataiko vvestie tvvar- 
ka negu lenkai ir nereikalauja 
szendien lenku loskos. Taigi 
lenkams to nesvvietiszkai gaila, 
kad lietuvviai, kurie per tiek dau
gel metu buvvo bandžiminykais 
ju, jau szendien pameta savvo 
ponams lenkams tarnavvia, o pra
deda dirbtie patys dėl savves, dėl 
savvo labo; lenkams labai gaila 
lietuvviu,kad no ju skiriasi,nes jau 
lietuvviai. pažino kad Amerika 
yra vvalna žeme,užtai nereikalauja 
būtie ant vvisados bernais lenku 
ir jiems už dyka dirbtie. Taigi 
vvisom sylom stengėsi, idant tie 
darbinykai nepamestu ponu len
ku laike darbymetes, bet kaip 
jiem iksziolei tarnavvo, kad ir ant 
toliau teip tarnautu.

Dėlto broliai apsižiūrėkime ant 
ko jie mus teip traukia ir bukime 
atsargus, nesiduokime jiejn pa
gaut in kilpas, ba ta pati zir mus 
patiktu, kaipo lietuvvins Freelan- 
do, Plymontho ir Shenandoaho, 
lietuvviszkai — lenkiszkose pa
rapijose patiko, kurie padėjo len
kams iszstatytie bažnyezias, ly
giai su lenkais dėjo ant statymo 
bažnycziu savvo sunkei uždirbtus 
centus, o gal da lietuvviai nekar
ta ir daugiau davve pinigu ant 
tu bažnycziu negu lenkai; dabar 
pažiūrėkime kaip lenkai lietu
vviams už tai padekavvojo: Iszvvi- 
jo juos isz tu bažnycziu ir pasa
kė: “jogei tas vviskas yra lenku, 
o letuvviai jeigu nori in bažnyczia 
vvaikszcziotie tai tegul pasistato 
savvo locna, szita yra bažnyczia 
mus — lenku”.

Ir ka tie biedni lietuvviai turė
jo darytie sukiszia savvo pinigus 
in lenkiszkas bažnyezias? turėjo 
isznaujo vvel pinigus detie ir sta
tytis sau atskyra bažnyczia, nes 
lenkai juos iszvvijo isz tos bažny
czios kuria lietuvviai drauge su 
jeis statė.

Tas pats ir Bostone musu no 
lenku laukia, dėlto bukime atsar
gus tokeme dalyke.

Wisiems lietuvviams gero veli
jantis.

^Vincentas Bkightoniszkis.

Isz Chicagos.

Kliubas Gtos VVardos auga.
Lietuvviszkas Kliubas 6tos 

Wardos kasdien spėriai auga. 
Pereita nedelia buvvo suszauktas 
mass-mitingas pas p. L. Ažuka 
ant kurio susirinko arti 1000 žmo
nių. Ant mitingo buvvo laikytos 
kalbos lietuvviszkos ir angelskos, 
o po mitingui prisirasze in kliuba 
net 26 nauji sanariai. Szendien 
“Lietuvviszkas Kliubas 6tos VVar
dos” jau skaito 236 sąnarius.

Ant mitingo ketino pributie 
net 3 republikoniszki kandidatai, 
bet kad ta diena sulaukė jie 
pas savves garbingu savvo svvecziu, 
užtai jokiu budu pributie negalė
jo. Ant pabaigos mitingo pri— 
buvvo reporteris isz vvieno anglisz- 
ko laikraszczio ir aprasze musu 
mitinga laikrasztyje “Inter Oce- 
an”.

Dėlto broliai riszkimes ko dau- 
giausej in Kliubus ir laikykimės 
vvienos republikoniszkos partijos, 
o jeigu ji pereis tai musu kliubas 
augsztai pasikels.
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VVeekly I ja atsiuntė? ar ne demokrutai?o nr 
I atmena “Dziennikas” kaip denio- 1 
kratai muszesi kitus laikus, idant 
nigrus užlaikylie ver
guvėje, o republikonai muszesi, 

■ idant paderi tie juos mainais, pri- 
| pažydami juos už žmonis, o ne už 
g v nu liūs.

Ka cze įvelnia gyrtie tuos 
skriaudikus ir ivargytojus darbi
nyku szios žemes. Pakol denio 
kratai maldys sziai žeme, Ameri
kos darbinykas neturės praszivies- 
tos dienos ir in trumpa laika da- 
silauks dirbtie už 25c. isztisa die
na; jeigu da ilgiau, tai darbiny
kai szios žemes sulauks arsziau 
negu szendien Kyliuos yra, kur 

( žmones minta vienais ryžiais ir 
jeigu kada kur žiurkia pasigau
na, tai jo kepsnys esti.

Dėlto broliai darbinykai gana 
mums jau bada kestie, atiduoki
me misi saivo baisus ant republi
konu, 
laiku 
darba ir uždirbsime po tiek, kiek 
kitais metais uždirbome kada re
publikonai įvaldė.

pasakytie, kad ir nauda geroka 
bažnyczia apturės. Reikia ir tai 
pripažytie, jogei Chicagos lietu- 
iviszka bažnyczia reikalauja 
daugel pagelbos,nes in bažnyczia. 
kuri szendien yra, nesutelpa a- 
nei ketvirta dalis svieto, Chica
gos lietuviai neatbūtinai reikalau- 

didesnes bažnyczios, o szita 
reikalinga ant susirinkimu

ja
yra 
dėl draugyszcziu ir ant mokslai- 
nes dėl vaiku.
mytie, jogei Chicagoje lietumisz- 
ka žmonija nesimažina, bet kas
dien didinasi, o jeigu didinasi 
žmonija, tai didinasi ir vaiku 
skaiczius, kuriem yra neatbūti
nai reikalinga gera lietuviszku 
mokslaine, jeigu mes trokszt nne 
idant musu lietumiszka tauta pa
sikeltu.

Reikia ii! tai pa-

Wietines žinios.
o sulakksime melą geru 
Amerikoje, turėsime gera

Isz Chicagos
Palitika.

Palitikoje yra dvi didžiausios 
partijos demokratu ir republikonu, 
kurios tarp savęs įveda koma, i- 
dant kuriai gautie virszinikysta 
valdytie szituoni krajum. Per ne
supratimą darbinyku ingavo mir
ažu demokratai, kurie su pirmu 
metu atėmė darba visiem ameri- 
koniszkiems darbinykanrs, odame 
jy darbinykams Europos ir Di- 
•deses Britanijos. Isz meiles demo
kratu atsidarė misi fabrikai An
glijos, o Amerikos užsidarė; isz 
ju meiles smetimos žemes ple- 
szia pinigus isz Amerikos už ša
mo iszdirbius, o Amerikos darbi- 
liy kai'bada kenczia. Demokratai 
atidarė rubežiu Amerikos dėl in- 
mežimu ju tamoru, ant kuriu da
ro milijonus turtingiausi prekikai 
{kupcziai) ir kapitalistai, o szios 
žemes darbinykai per tai darbo 
neteko. Ir da toky kraugerei 
demokratai nesigėdi pasakytie, 
jogei jie dirba dėl gero darbiny
ku....

Jau darbinykai misos Ameri
kos pažino labdarystia demokra
tu ir bėga no ju isz tolo kaip no 
welniu. Kur tik girdėt po misa 
Amerika visur darbinykai szau- 
kiasi prie republikonu, idant juos 
gelbėtu isz demokratiszko bado, 
jau nei vienas darbinykas nežada 
duotie šamo baisa ant demokra
tu, ba sako, kad i k malei jam to, 
ka per du metu bada kente, ilgiau 
jau nenori baduotie.

Tiktai Chicagoje turime didia 
nelaimia, jogei cze yra daugybe 
lenku, kurie yra da tokiais aklais, 
kad patys nemato šamo prapul
ties. Jau du metai kaip isz bado 
divesia su šamo mažais valsais, 
skolų jau sprandas nekelia, už 
tuos namus, kuriuos pirkosi prie 
republikoniszku laiku, szendien 
šamo procentu nepajiegia užmoke- 
tie netiktai sumos, ir da nevido
nai szaukia, kad “demokratai esą 
prieleliais darbinyku, demokra
tai esą misi ketalikais”. O žmo
nes, žmones kur jusu protas? Ar 
gi jus to nematote kad demokra
tuose randasi didesne puse nu 
pjatitg i.... Irszku, Mausziu, Zel- 
monu, Abromu ir t.t. argi jau ir 
žydai lenkams yra katalikais?

Kas arsziausei, tokis dieninis 
laikrasztis “Dziennik Chicago- 
ski”kwailina šamo žmonis ir nesi
gėdi meluotie, sako kad republi 
konai užtraukė kariumenia ant 
straiku ir szaude žmonis primetė
dami dirbtie už sumažyta prekia.

Wertetu paklausytie “Dzienni- 
ko”, to prieteliaus darbinyku,del- 
ko žmones nereikalavo straikuo- 
tie kada republikonai maldė kra
jum, o tiktai straikai pakilo kaip 
demokratai in šamo rankas paė
mė? O antra keno rankose yra 
szymet kariumene ir koks randas

Lietusiai saugokitės.
Po misa Chicaga demokratai 

papirko tokius agentus, kurie 
laksto po misa miestą ir gaudo 
žmonis, idant pritrauktie prie ša
mo partijos, kad už juos balsuotu. 
Ttis agentais yra daugiausei lie- 
tuiviszki žydai, kurie labjausei 
gaudo lietumius idant pritrauktie 
prie demokratu.

Sztai ežioms dienoms Lietu
viai 7-tos vardos laike šamo mi
tinga, ant kurio atsivilko keli 
žydiszki demoktatu agentaf ir 
prikalbino didesniu daly lietuviu 
persimerstie isz FSpublikonu 
ant demokratu, Įkrito dmi ke- 
gias alaus in mitinga ir pasakė: 
“kurie norį-liūtie demokratais tai 
tegul lieka ir gaus alaus, o kurie 
nori būt republikonais tegul isz
eina lauk”.

Iszmintingesui vyrai atsitrau
kė, o kurie nieko nesupranta, tai 
ir paklausė žydu.

Dėlto lietuviai, jeigu norite 
sulauktie geresnio laiko, jeigu 
norite iszsikastie isz to vargingo 
bado, koky jau antras metas A- 
merikos darbinykas kenczia, tai 
balsuokite misi už republikonus, 
o kada republikonai pereis, lai 
kas pagerės.

Jeigu tie demokratiszki agen
tai duoda jumis alu ar pinigus, 
tai priimkite, nieko nekenkia, ba 
sako kvailas duoda, o iszmintin- 
gas ima, bet kada prisiartys die
na balsavimo nebūkite kvaili ir 
nebalsuokit tikieto demokratisz
ko, o tiktai republikoniszku, nes 
tenai jus niekas nematys ant ko 
balsuojate. Tie agentai tiktai jus 
gaudo iki “election” o po “elec- 
tion”ne matys jus įada apsirinkia 
sau demokrarus kesite bada. Jei
gu szendien no tokio agento gau
site 
mos 
poros 
site 
mary s badu už ta doliery net per 
du metus.—Dėlto saugokitės I

------- - —------ .;gvuou 
doliery, tai tas dolieris 
tik užteks jums ant 
dienu, o kaip aprink- 
demokratus tai tie jus

Paskutine “Fair‘a”!
Nedelioje tai yra 28 szio me

nesio, lietu miszkoje parapijoje 
bus paskutine diena “fairos”, ku
ria jau dabar lietumiai ne
grai tai sulauks, užtai szia nedelia 
pasirupykite misi pributie ant 
“fairos”, nes jau szymet dau
giau lietuiviszkos “fairos” nebus. 
Szia paskutiniu nedelia bus grajy- 
jami konopuikiausi, didžiausi ir 
bagoeziausi daiktai ant “fairos”, 
bus didžiausias trukszmas kaipo 
tik kada galėjo būtie per misa 
“faira”.

“Faira” atsidarys nedelioje, 2 
adyna po pietų ir bus grajyjama 
per misa nakty. Dėlto pasirupy
kite misi pributie.

Galima drasei, pasakytie, kad 
misame mieste Chicagos nebuvo 
tokios puikios “fairos^’ kaipo szi 
lietumiszka: kožna dieįna smieto 
bumo kaip prigrūsta, abudu ratai 
sukosi nenustodami, galima

Užsiiuokekit už “LIETUVA,
— Pamykite, kad nedelioje y- 

ra paskutine diena “fairos”, už 
tai nepamirszkite ant jos atsilan
kyt i e.

— Dymai ima, kad 7toje War
doje isz vieno lietuiviszko kliubo 
pasidarė jau net 3, o da galbūt ir 
ketvirtas pasidarys “peoples 
party”. Labai neiszmintingai 
daro dalydamiesi ant tokiu mažu 
daleliu.

— Tuom kxrtu'~tindjiio Chica
goje du iietuiviszkus kunigus; 
dabar kas nori atliktie spaiViedy 
sz. ar kitokius dvasiszkus reika
lus, gali lengvai prieitie. Gun
tinas kn. J. Kuras, kuris atma- 
žeivo sziose dienose isz Lietumos, 
pabus Chicagoje keletą nedeliu, 
pakol da neapturi šamo locnos 
parapijos.

— Utarnyke bumo paskutine 
diena registracijos. Ta diena už- 
si registrą mojo 83.608 žmogystos, 
o ana utarnyka registramojosi 
239.422 žmogystos. Isz mišo yra 
užsiregistravojusiu 323.090 žmo
gystų mieste Chicagos. Tame 
skaitliuje randasi 22.580 moterių. 
Szymet pasididino registracija 
net ant 63.543 balsu, negu . 1892 
metuose.

— Nedelioje, tuojaus po sumai, 
saleje L. Ažuko, po nr. 3301 
Auburn avė. Dr-te “Apmeizdos 
Dievo” laikys šamo susirinkimą, 
ant kurio užpraszo visus sąnarius 
pributie. A. jAKSzEivicznjs sekr.

— Po nr. 76 Coulter str. pas 
viena lietumy atsitiko koksai ten 
baliukas, o kad ant stalo padėjo 
iszkepta miszta, mienas isz svve- 
cziu juokais norėjo ja pamogtie, 
o moterys teipgi bejuokamodamos 
gynė ja ir begindamos su peiliu, 
nenoroms, jam pirszta nukirto.

— Pereita subata, saleje L. 
Ažuko užsidėjo “Kliubas Lietu
viszku Szokiku”. Dabar kas su- 
bativakaris mokys szokiu lietu- 
iviszkas profesorius ir kas uores 
iszmoktie gerai szoktie, gali kas 
subata eitie mokytis. Instojimas 
in ta Kliuba kasztuoja tiktai mie
na dol., o daugiau jokiu mokesz- 
cziu nėra. Kurie neprigulinti in 
kliuba norėtu ineitie paszoktie, 
tai inejimas kasztuos 25c.

— Lenkai dėl prietelystes ir 
tautystes gali atiduotie šamo bal
sus ant lenkiszku kandidatu, to 
jiems nieks neužgina, 
toliau misa tikieta privalo 
suotiea nt republikonu,jeigu 
sulauktie geresnesateites.

— Demokratai laksto kaip 
siutia, ba mato jogei jau ju
szinykysta szymet nutruks; tai 
Chicagoje sugaudė kėlės kapas 
ubagu ir nusamdė jiems tenai ko
kius tvartus ir tenai juos sziaria 
idant ant “election” už juos bal
suotu. Teipogi turi šamo pasam
dytus agentus, kurie, nesupran- 
tanczius žmonis medžioja isz ivar- 
dos in varda ir ta paty žmogų 
registramoja po deszimts sykiu 
ir daugiau, žinoma rupysis 
mieno demokrato padarytie 
balsu. Oi! už toky apgavima 
mienas muodega inkisz!

— Panedely, 29 Spaliu, 8 ady
na vakare, po nr 563 S. Canal 
str “Liet. Republ. Kliubas 7-tos 
VVardos” laikys savo mitinga, 
ant kurio užpraszo iviszs lietu
vius tos ivardos koskaislingiasei 
susirinktie.

B. Zaciiakeiviczius - prez.
— Liet, republ. 7-tos vardus 

kliubas “Vitenis” laikys susirin
kimą Seklyezioje Norbuto N 582 
S. Jefferson kampas Henry str. 
Panedelio vakare ant 7į nd. 29 
d. Spalio, ant kurio bus apsivars- 
tomi sekanti dalykai: Peržiureji 
tnas ir rinkimas nauju uredniku 
viriausybes, 2, atmetimas no 
kliubo demokratu ir 3, iszbrauki- 
mas sąnariu, kurie užsidėjo nauji 
kliuba 7 vardoje. Užpraszome 
pribūti visu-, kurie neprigulite 
prie naujo kliubo. Komitetas,

— Tas pats kliubas “Vitenis” 
laikis Visu ome uiszka susirinki
mą (mass meeting) toje pat Se- 
klyczioje Norbuto Utarnyko va
kare 8 ad. ‘30 d. Spalio. Praszo
me pributie visus lietuvius, nes 
bus visokios kalbos ape politikas 
ir galėsime pamatytie republiko- 
niszkus kandidatus. Komitetas.

— Lietuviai ant.Fisk str. pe
reina visas kitas tautas. Pereita 
subata, saliune Majausko, Jurgis 
Liaudanskis, Franciszkus Popaus- 
kis ir da vienas, užpuolė ant vie
no vaikino, kuris buvo grete at
sisėdės prie kokios teuai iniela- 
szirdingos czekes, iszsitrauke jy 
ant ulyczios ir teip baisei sumu- 
sze, kad tas biednas turės paivai- 
totie. Panedely tapo už tai ai^įį» 
ta tvoti.

-•Guodotinas kn. M. Krav- 
cžunas vertas yra didžiausio pa
gyrimo. 'Jisai lietuvius regina 
tiktai risztis in vienybių in pali- 
tikiszkus kliubus, per kuriuos ga
li pakeltie savo varda ir page- 
rytie buvvy, bet kuria partija pa- 
remtie, atiduoda ant ju paežiu 
valios. Neteipkai lenku kunigai 
verstia įverczia savo parapijonus, 
idant visi dėtu galva už demo
kratus, nežiūrėdami ant to, kad 
žmones jau antras metas bada 
kenczia, bet inszueka jiems buk 

j tai demokratai yra visi katalikais. 
! Geda tokiems lenku kunigams 
i kurie nesigėdi meluotie ir žmonis 
kivailytie Juk didesne dalis žy'du 

Iyri: demokratais, o lenkiszkiems 
kunigams jau ir žydai eina už ka
talikus.

Naujos Knygos
i.

bet 
bal 
nori

pa- 
vir-

isz
10 

lie

— Jau szendien Chicagoje yra 
net penkios lietuviszkos vakari
nes mokslaines: kuriose lietu
viai mokina savo brolius anglisz
kos kalbos. Ant Bridgeporto 
mokina Wl. Zachareviczius, ant 
Toįvn of Lake Jul. Dychaviczius, 
ant Johnson str. Fr. Masionis, ant 
21-mos st. Fr. Bracziulis, ant N. 
Ashland avė. M. Waranka. Lie
tuviai naudokitės isz geros progos 
kurie norite iszmoktie angliszka 
kalba, nepatingėki te vaikszcziotie 
in mokslainia ta, kuri jumi yra 
areziausei ir nors isz pradžių bus 
nobodu ir sunku mokytis, bet su 
kantryhia kasdien pramoksite 
kelis žodžius daugiau, o ko toliau 
tai vis eis geriau ir ant galo isz- 
moksite suvis gerai.

— Pas A. Sereika, aut 34-th 
Ct. buvo nekoks “boardingie- 
rius”, kuris insidrasinias jau pra
dejo Sereikos paczia musztie, už 
ka tapo no “boardo” iszvytu. 
Pereito panedelio vakaru, ape 
8 ta adyna, atėjo tas “boardingie- 
rius” su Jurgiu Liaudanskiii in na
mus Sereikos ir norėjo jy papjnu- 
tie, už tai kad Sereika ta “boar- 
dingieriu” buvo iszvijas no 
••boardo”. Tuom tarpu palicija 
jau jieszkojo Liaudanskio areszta- 
votie už pereitos subatos darbus, 
už sumuszima ano vaikino pas 
Majausku, ir kada paliemonai įli
ejo pas Sereika, užklupo Liau- 
dansky su anuom “boardingie- 
riutn” sukanezius 
gyvasty Sereikos, ir abudu ant 
kart aresztavejo. IVienok yra 
vėla iszbeluoti.

— Subatoje, 27 Spaliu, 7 ady
na vakare, Saleje Pulaskio. po 
nr. 800 S. Ashland avė. “Lietu
viszkas Republikoniszkas Kliu
bas 9-tos Wardos” laikys savo 
palitikiszka mitinga, ant kurio 
szirdingai užpraszome visus lie
tuvius isz tos vardos pributie.

T- ... (A. Bijanskis,Komitetas ( Ff pJalioniS)

ape

Lietuvos ukinyku Kalendo
rius metams 1895.

2. Tikrasis Lietuvos ukinyku 
Kalendorius m tams 1895

Niekas neabejoja, kad Kalen- 
dorei priguli prie labiausei prasi
platinusiu knygeliu terp Lietu
viu. Todėl akys tikru teivynai 
uiu jau senei buivo atgręžtos ant 
ju. Atsiminkime garsius Kalen 
dorius Iivinsko, kurs tik dėl saivo 
Kalendorių paliko sau neužmir- 

i sztama garbia terp musu.
No valandos pasirodymo musu 

tikros literatūros, kalendorei už
ėmė gerbiama vieta terp moralisz- 
ko judėjimo ir tautiszko musu pa
sikėlimo. Lietumiszka inteligen
cija, kuri kaip žinoma maž daug 
nol889 m. pradejo kupinomis 
spėkomis darbuotis ant dirvos 
visotitioapszivietimo mus tautos, 
apsirinko kalendorius už iviena 
isz svarbiausiu inranky pasiekimo 
saivo noru. Turinys “varpinyku” 
kalendoriaus, kurs iki sziu metu 
iszeidaivo po vardu “Lietuvos 
Ukinyku Kalendorius”kasmet ge
rinosi. Jo [ledas stengėsi 
seekti “apžvalginykai”....
Sprendžiant isz praeitu metu,rei
kėjo tikėtis szymet tolesnio pasi- 
gerinimo turinio kalendorių. Bet 
sziuo kartu kažin delko kalendo
rių raszytojai apgavo musu vil
tis

Pirma kalendormsriszdaive* ‘Ap- 
*-Žvalgą”,o antra — “Varpas”.... 

Abiejuose pradžia, t. y. tikrasis 
kalendorius, vienoda, jokio sky
riaus nerasi. Taigi pereikime prie 
tikro ju brandalo. Pirmas (Ap
žvalgos) prasideda eila ukiszku 
straipsneliu, verstu isz lenkisz- 
ko: “Isz kur iszauga augmenys”, 
“Apie žemes arba dirvos iszdirbi- 
ma” ir t.t. Prie tu straipsneliu 
yra prkergti trys, kurie pradžio
je sziu metu buvo talpinami “Lie
tuvoje”: kaip pasidaro migla? 
“kaip pasidaro rasa”? ir ape de
besius ir lietus (žiur.“Akyvi Ap- 
sireiszkimai).

Toliau po straipsnelio ape szv. 
Kazimiera patilpo “Szis—tas apie 
tėvynės meilia”. Trumpas tas, 
bet dailus straipsnelis gali ne
vienam atszalusiam, bet geros 
valios Lietuviui, inkveptie liau
ja dvasia ir paregint rimeziau 
užsiimtie abelnais tėvynės reika
lais. “Amatu ir prekystes reika
lingumas” — geras ir naudingas 
straipsnis, bet ant nelaimes per 
ilgas, — tadgi mažai bus skaito
mas.

Apysakėlėje “Renka in star- 
szinas” juokingai perstatytas bū
das rinkinio ant ivalszcziaus 
ivirszinyku. Duok Dieve, kad 
ji nevienam atidarytu akis ir pa
mokintu rinkt ant vaito ir kitu 
virszinyku vyrus iszmintyngus 
ir troksztanczius ne saivo, bet 
visuomenes labo.

Sekanti “Pasaka dėl suaugusiu 
vyru” paraszyta daugiau po
nams, kaip sodiecziams. Jos sie
kiu rodosi, yra priduot drąsos 
ir vyriszkumo tiems; kurie sėdi 
]io padu savo paežiu. Bet isz 
musu prastu žmonių retas yra po 
valia savo moters. Ponai — tai 
kas kits.

Tolesnis gana ilgas straipsnis, 
“VVyrai turekites” yra paraszytas 
dėl gando ape priverstina vaiku 
mokinimą. Kaip pats užvadini- 
mas rodo, yra tai paraginimus 
vengtie maskoliszku mokslainiu 
ir gintis no susimaskolinimo. 
Ant galo straipsnio yra net for
ma praszymo pas viduriniu rei
kalu ministery kaslink atszauki- 
mo priverstino mokinimosi. Pra- 
szymas paduotas biski per aszt- 
rus — o per tad ir nepalytiszkas, 
vienok guvei piesziantis masko
liszku mokslainiu Lietuvoje 
lygas.

Isz poezijos patilpo trys 
nos. Pirmas, t. y. “Dainos 
Lietuvos mergaieziu darbus ir ju 
apsiejimus” galima buvo su di
džiausia nauda visai nespaudint:

apart to, kad užima bereikalo ar
ti 6 puslapiu, ji gadina misa tu
riny. Likusios dvi dainos, para- 
szytos su poetiszkoms kibirkszti- 
mis, yra iszimtos

Dailiausei gal 
cziutes pasaka 
vaikeliu”. Joje

isz “Ukinyko”. 
paraszyta “Mo- 
del augancziu 
iszstatyti' yra 

ivnizdžei du didžiausi Lietumos
prieszai: žydas ir maskolius, o ir 
miltis iszsiliuosaviino no ju pri
spaudimo yra paduota ant galo 
— taigi vaikams, suprantan
tiems sziek tiek ape ape tėvy
nės padėjimą (toki juk yra) gu
li paduot suraminimu ir pastip- 
rinima mos prasilaužusiame pas 
juos tautiszkame jausme.

Kalendorius baigiasi paprastais 
kalendoriszkais dalykais, t. y. 
paežiais, siuntineis, apgarsini
mais ir t. t. ape kuriuos nėra ka 
ra szy tie.

Apskritai imant szio kalendo
riaus turinio ' nei labai peikt, 
nei girt nėra už ka. Tiesa, galėjo 
būt geresnis, bet prie visotino 
tingėsiu musu rasztinyku, turime 
padekamot “Apžvalgos” redak
cijai ir už toky.’
{/Antras “Tikrasis Lietuvos Uk. 
Kai.” iszduotss yra “Ukiniko” re
dakcijos.

Pa tilpo jame keturos dainos: 
“Mes Lietumiai”, “Žydu rauda”, 
“Kaip tai gražu butu” ir “Apuo
kas ir Asilas”. Pirmoje dainoje 
autorius, sekdamas senas klaidas

. Kasi žiūrėkim tik ju turii»”ii. Daukanto ir Akelaiczio, atranda,

pasakoj i-
Lietuvos
Dangaus 

gali paduot daug mede- 
Zino

i

san-

dai- 
ape

kad senovės Lietumiai netiktai 
tikėjo in miena l)i. va, bet ir szm. 
Traicia tureja, o užsivarius pat- 
rijotizme drasei sako, kad įneš 
buk “mokslu ir gudrybių ir Pran
cūzus įveik pavijom’’(?). Abel- 
nai — ta daina gali būt skaitoma 
su noru Jei jos didelio, irai ir 
perdaug, patrijotizmo, nors poe
zijos joje maža.

Apsukia “Žydu rauda” ir pasi- 
gražiavia dailiomis eitomis “Kaip 
tai butu gružu” ir “Apuokas ir 
Asilas”, eikime prie tolesniu 
straipsniu.

“Rudens vakaras” su talentu 
raižyta scena isz musu gyvenimo 
perstato naujas pažiūras ant ves
tuvių pas mus jaunimu, atsira
dus terp jo “naujai dvasiai”. 
Apart to iszrodyta joje geros pa
sekmes skaitymo lietuviszku 
rasztu ir abelnai apszivietos. Tik 
keisti vardai ir pavardes iszvestu 
joje žmogystų, gadina biski a- 
belna meilu inspudy.

Didei patrijotiszkas 
mus ape tai, “Kaip 
kerdžius pateko prie 
vartų”
gos mastaneziam žmogui, 
mus jis jau seniau isz “Ukiniko. 
Greta jo stovi “Maskoliszkos 
geradejystes” — energiszkas per
sergėjimas priesz naujai insteing- 
tas Lietuvoje maskoliszkas bib- 
lijotekas.

“Žinios isz Seinų ir Kauno 
vyskupyszcziu”, nors biskuty 
per senos (1892m.), vienok gali 
būt geru judiniu patrijotizmo terp 
musu kunigijos senume “kraju- 
je”. Na—gi užgedyti cze “atža
garei įvei” !

Paskutinis straipsnis ape per
kūnija, elektriką ir jos privalu
mus galės būt gana akyivas mu
su žmonėms, o per tai ir naudin
gas, tik turbut per nepriežiūra 
korektoriaus, gyvenimas Frank
lino isz asztuoniolikto tapo per
keltas in szesziolikta szimtmety.

Abelnai sakant, kalendorius 
silpnesnis už pernykszty. Intili- 
gentai kažinkodel patingėjo szy
met, teip kad iszleistuve turė
jo peispaudinet senus straipsnius 
isz “Ukiniko” ir “\Vienybes”; 
nekuriu straipsniu, paweizdan, 
ape ūkia ir gaspadorystia, misai 
nėra. VVienok tas kalendorius 
visgi nors kiek augszcziau stovi 
už “ 
kalbos 
nio.

Apžvalginyku”, netik isz 
puses, bet ir paties turi- 

LlETtWYS.

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



LIETUVA.

HISTOKIJA
ape W. Wabalinska

Wincentas VVabalinskas, kuris 
pereitame numeryje “Lietuvos” 
buvo apraszytas, kaipo isz keleto 
lietuviu iszviliojo po 10, 20 ir 
po daugiau dolieriu, prižadėda
mas jiems duotie darba, taigi pe
reita subata tapo užtai aresztavo- 
tu ir nuvežtu in “police station” 
ant 35-tos ulyezios, kur pernak
vojus, tapo iszbeluotas per bra
vorą, ir vėla toliu varo savo 
bizny saliune, tartum to ne nebu
vo aresztavotu.

Tie septyni lietuviai, kurie pa
davė žinia in pereita numery 
“Lietuvos”, kaip VVabalinskas 
iszmonyjo isz j u pinigus, turi vi
si iszpirkia ant jo varantus, kož 
nas varantas po $300, tai isz 
viso yra VVabalinskas apskustas 
ant $2100. Szendien tai yra sulįs
toje,9 adyna ryto bus VVabalinsko 
byla (prova) su taisiais nuskriaus
tais lietuviais. Iszgirsime kaip 
ten jy nusudys; gal būt nabagas 
pateks in “penitentiary” už isz- 
viliojimą pinigu isz biednu žmo
nių. Galbūt yra tas pats Waba- 
linskas, kuris kita syky rasze in 
“Saulia”, mat “Saules” korespon
dentai visi yra neprasti žmones.

Chicagos lietuviai rengia pa- 
raszytie to VVabalinsko gyveni
mą ir tvirtina, jogei teisingai 
apraszytas jo gyvenimas, butu 
daug, daug akyvenis už gyveni
mą visiems žinomo. .. . “Savi 
zdrolo”. Yra tai žmogus,kuris sa
vo meileis ir melagingais žode- 
liais iszmelavo ir apsuko jau kelis 
desetkus žydu, kelis tuzinus airi- 
sziu, kelias kapas lenku, o kiek 
lietuviu yra apsukias, tai jau gal 
būt reiktu szimtais skaitytie. Cze 
paduosime tiktai tiek, kiek per 
szia nedelia, po jo aresztavoji- 
mui, dasigirdome ape jo darbus:

Priesz du metu^_įžfbo jisai fa
brike Deeringo ant “North side” 
Chicago. Tenai sekesi jamge- 
riausei bizny darvtie. Koky tik 
žmogų kur pagavo, ar tai lenką, 
ar tai lietuvy, kožnam prižadėjo 
duotie darba pas Deeringa, jeigu 

žmogus jam pinigu 
Ir turejp jisai 
kad atitiko szimtus 
žmonių, kurie jam

kogreieziausei atidavė

tik tas 
paskolys. 
tokia laimia 
lengvatikiu 
teip lygiai sukiszo po keliolika ir , 
po kelias deszimtis dolieriu, pasi- | 
tikėdami no jo darba gautie. Tai- < 
gi kitas isz tu žmonių jau gal ( 
koks asztuntas metas laukia no jo j 
darbo, bet negauna nei darbo nei , 
pinigu savo atgalios.

In pabaiga VVabalinskui bedir
bant pas Deeringa jau susirinko . 
ant jo sprando kelios kapos sko
linyku ir gaudo jy kada jis turės 
pinigu, idant jiems skolas atiduo 
tu. VVienok kur tik Wabalinska 
pasitinka, tai jisai atsako, kad už 
nedėlios da jo bus “pede” ir tada 
atiduos, o dabar duoczia ale netu
riu. Tie biedni skolinykai belauk
dami nedele po nedelei, kitas 
pralaukė jau,ir pora metu,vienok 
negali jo “pėdės” sulauktie. Ant 
galo nekurie skolinykai pradėjo 
dagautie gudrumo. VViena suba 
tos vakaru kada VVabalinskas 
gryžo su pinigais isz darbo namo, 
dvieje skolinykai pastojo jam ke
lia ir atėmė no jo visa “pedia” 
už savo skola. Kaip tiem dviem 
nusisekė atimtie savo pinigus, 
dasigirdo ape tai ir kiti skoliny
kai,kurie sulaukia antros “pėdės” 
stoja teipgi ant to paties tylto ir 
gano Wal>alinska gryžtanty su 
pinigais.

Kada pasisekė ir kitiems 
dviems atimtie savo pinigus no 
VVabalinsko, e he! jau dasigirdo 
ape tai skolinykai viso miesto 
Chicago ir jau treczia diena 
“pėdės” nestoja ant tylto dvieje, 
bet jau radosi VVabalinsko sko
linyku arti puskapis belauken- 
cziu pargryžtanczio su pinigais.

Bet kada anais dvi dienas “pė
dės” VVabalinska nelaime patiko, 
jau treczia vakaru jis buvo gud
resnis. O tai kaip tik po pietų, 
musu VVabalinskas gauna in fab 
rika no savo paežius telefoną 
teip skambanty:

“Mano vyre! beg kogreieziau
sei namo ir papraszyk pas bosą 
pinigu, ba tavo mažytis sūnelis 
numirė”.

Žinoma atsitikime smerties bo. 
sas kogreieziuausei žmogui pini
gus iszmokejo ir atvalnino jy no 
darbo; beg ir užsiimk laidotu
vėms tavo kūdikio.

VVabalinskas ape pirma adyna 
po pietų laimingai sugryžo namo 
su pinigais, o ape 4 adyna, ape 
puskapis skolinyku, dovanai jo 
lauke iki 7 adynai vakaro.

Garsas ape VVabalinska kas
dien tai labjau po miestą plati
nasi, kasdien nauju skolinykai 
atsiszaukia jau ant ateinanezios 
“pe-des”, ape 4 adyna susirenka 
skolinyku ant tylto arti szirnto 
ir laukia WaJ>alinsko gryžtant 
su pinigais isz darbo. Bet nelai
me! VVabalinskui da ape piet 
davė pati žinia per telefoną, jo- 
gei szendien.... “vaikas užgi
mė! paimk pedia ir beg namo 
kogreieziausei kriksztynurengtie”. 
Bosas
pedia ir, Wabalinskas ape piet, 
pakol da tiltas buvo tuszczias, 
laimingai sugryžo su pinigais na
mo.

Treczia“pedia” VVabalinskas ga
vo ape piet žinia per telefoną, 
jogei tasai vaikas kuris pereita 
subata užgimė, jau szendien nu
mirė “imk pedia” kogreieziausiai 
ir begkie namo. Ketvirta “pedia” 
ape piet. atbėga duktė pas tęva 
in fabriką ir pasako, kad mama 
apsirgo, beg teveli greieziau 
pas daktara ir paimk “pedia”. 
Penkta “pedia” gauna telefoną, 
kad vėla vaikas numirė, szeszta 
“pedia”szaukia jy namo per tele
foną, kad mergaite numirė, sep
tinta “pedia” vėla vaikas mirė, 
asžtunta “pedia” mergaite mir- 
szta, devinta vėl vaikas, ir jau 
ape penkiolikta“pedsa”,o nėra tos 
dienos kad jam nemirtu, arba ne
gimtu, tai vaikas, tai mergaite, 
ka ant galo jau net pats Deerin
gas nusidy vyjo ir .klausia, kiek 
jis tu vaiku turi, kad kožtia ne- 
delia tai mirszta tai gema ir t.t.? 
Žinoma VVabalinskas pataikė isz- 
siteisytie, ir per ta laika kas 
karts atsiėmė sau “pedia” su ku
riai laimingai pargryždavo na
mo, o skolinykai dienomis “pe- 
des”, pulkais tyltn apstoja, do
vanai akis paržiuredavo ir nega
lėdavo suĮirastie, kuriuom 
daiktu VVabalinskas gryžta isz 
darbo, ar gal oru perlekia, 
per ta tylta reikdavo neatbūtinai t 
eitie, visi darbinykai isz darbo į 

gryždevo per tylta namo, o Wa- ( 
balinsko niekad nebuvo matytie 
gryžtant, norint tikrai žinojo, kad 
jisai pas Deeringa dirba.

Nors per ta laika nei vienas isz 
jo vaiku nemire ir naujas negime, 

1 tiktai t.yczia dienoje “pėdės”, 
1 isz ryto, su savo paezia susimoki-
■ na, kad toji per telefoną jy szauk-
■ tu sakydama, kad vaikas gimė 

arba mirė, tai jisai atgauna ank
sti savo “pedia” ir pakol d a per 
skolinykus tyltas yra neapstotas 
ir laimingai su pinigais namo su- 
gryždavo.

Bet neilgai nabagui teip ge
rai vedesi. VViena karta eidamas 
in darba atrado prie duriu sto- 
vinty viena lietuvy ir laukenty 
darbo gautie. VVabalinskas ta 
žmogeli i»zklausinejas, pasakė: 
“Jeigu man duosi keletą dolieriu 
ir užmokėsi man už szia diena, tai 
asz neisiu in darba, o eisiu tau 
darbo -parupytie”. Tasai žmogus 
pristojo irdavę VVabalinskui $10, 
tik gauk man darba. VVabalins
kas pasiėmė ta žmogų namo, už- 
fundyjo jam pora paineziu alaus, 
o kad pamate, jogei pas ta žmo
gų yra da$ll, iszprasze jis ir 
paskutinius no jo, sako kad turi 
daktarui užmokėt už paezios li
ga, o ryt, kaip nueis in darba, 
tai gaus “pedia” ir atiduos jam. 
Antritojaus nuviadias ta žmogų 
kaip pašte už duriu fabriko, o 
pats inlindo in vidų fabriko, 
tai tas žmogus prastovėjo no 
ryto iki vakarui, ir in darba jo 
niekas neszauke. Ant galo žmo- 

, gus pasirnpino toky, kurs mokė 
jo angelskai, o apraszias visa i

tai

nes

atsitikima pasiuntė Deeringui. 
Tada Deeringas paszaukias VVa- 
balinska ir isznežiniu užklausė, 
o szis nespejas sumislytie kaip 
iszsimeluotie, prisipažino prie 
kaltes, ir tapo no darbo atstaty
tu,kurio jau daugiau niekad ne
gavo.

Da pirma to, buvo pas AVaba- 
linska vienas “boardingierius”, 
kuris keszianiuje savo žipono tu-; 
rejo $20. Wabalinskas apjautias1 
kad tenai yra pinigu ir butu gei- I 
stina juos paimtie, bet “boardin-’ 
gierius” supras, kad tai VVaba- Į 
linsko darbas. Kagi cze-darytie. i 
Eidamas VVabalinskas in darba 
ima apsivelka sutuom“bordingie- 
riaub” szventadieniniu žiponu ir 
iszejo in darba. “Boardingierius” 
ta diena nedirbo ir apsižiūrėjo, 
kad jo žipono su dvideszimczia 
dolieriu nėra. Norėjo begtie in 
“shopa” ir atimtie no - VVabalins
ko, bet pamislyjo, kaip pareis 
namo, tai iszplus ant jo. VVaba
linskas paėmė peily, nupjovė ke- 
szianiu su pinigais, ir pakavo, ta
da pareina sau isz d irbo buk taiI 1
niekur nieko nežinodamas.“Boar
dingierius” puolasi ant jo plusda 
mas, kad jam szventadieniny ži- 
pona trina prie darbo, o sako ma
žu da ir pinigus man pervidiai 
— Ar tai buvo cze koki pinigai? 
klausė VVabalinskas. — Nugi 
kaip, dvideszimts dolieriu buvo 
atsake “boardingierius”. VVaba
linskas, cziupt, cziupt už keszia- 
niu, o keszianius nupjautas, “tai 
broli” sako jisai, “gaila kad asz 
nežinojau ka cze buvo pinigai”! 
mat kaip ėjau per geležinkely, tai 
kaip užlėkė ant manės maszina! 
tai da meile Dievo, kad manės 
viso nepagavo po savim, tiktai 
szita skverną ’ žipono nugriebė, 
tai ir keszianiu su pinigais nukir
to, kad buezia žinojas kad jeme 
pinigai buvo, tai buezia pajiesz- 
kojas, o dabar ikszioliai, tai jau 
rado kas nor”.

Na ir ka tas biednas “hoardin- 
gierius” darys, dvideszimts do
lieriu gal a gavo.

Teipogi syky patiktas Waba- 
linskas savo,kūma iszverke už jo 
keletą dolieriu, sakydamas: “ta
vo kriksztu sūnūs numirė, duok 
antpagrabo nors kelis dolierius”. 
Tasai žmogus davė ant pagrabo, 
o kada pats atėjo ant pagrabo 

• pasimelstie už sa vo kriksztu 
i sunuus duszialia, atradosa sunu 

bebegiojanty po grin-ezia.
Antgalc VVabalinskas buvo jau 

teip iusikirejas žmonėmis Chica- 
goje kad jau nei vieno negalėjo 
atrastie, no kurio butu galima 
ka nors isžmelstie, taigi iszvaže- 
vo in Braceville, III., tenai pa
buvo kelis menesius ir iszmel- 
žias isz keleto lietuviu po kelis 
dolierius, inemias isz sztoru ant 
bargo kiek kur davėsi; sugryžo 
atgal i n Chicaga.

Cze sugryžias ant ”North side” 
jau buvo perdaug visiem pažys
tamu tai biznis jau gerai 
negalėjo, 
“South
daugiau nepažystamu ir vėla jo 
biznis pagerėjo. Ėjo per namus 
lietuviu ir pasisakė kožnam, jo- 
gei jisai esąs furmonu pas McCor- 
micka.kas jam užmokės, tam duos 
darba. Sztai tiktai isz mus septy
nių, kaipo matete 42 nr. “Lietu
vos” isztnelže $97, o kiek da ra
sis tokiu, kurie da laukia to fur- 
mono kada antra karta atejas 
paims juos in darba.

Dėlto užpraszome visus lietu
vius, kurie turite VVabalinskui 
sukiszia savo pinigus, atsiszauki- 
te o sykiu visi paduosime skun
dus ant jo, tegul toksai nevido- 
donas žmonių neapgaudinėja. Mu
su prova bus spbatoje 27 diena 
szio menesio, 9 įadyna rytmety, 
butu gerai, kad butu galima vi 
šiem sykiu, bet jaigu suspetie ne
galite, tai ir paskiau bus gerai. 
Galite atsiszauktie in Redakcija 
“Lietuvos” paduodami savo var- 

1 dus, pravardias, adresus ir kiek 
jam pinigu sukiszote, o mes tais 
dalykais užsiimsime.

1 M. Levickas 
J. Mirauskas 
P. Griszius. 
St. Trumpius ir kiti

taigi 
side”,

PASIKALBĖJIMAS 
ape visokius moksliszkus 

dalykus
Elektriką po miestu geležin

kelius daugelyje vietų užėmė 
vieta arkliu, bet greta jos yra 
bandomas teip pat veiklumas ga
riniu, gilziniu ir suspausto oro ju- 
dyniu. Paryžiuje buvisi draugys
te miesto omnibusu pripažino už 
geriausy judyny — suspausta orą 
ir pradėjo varyt juo vagonus ant 
keleto, daugiaašei priemiestiniu 
linijų. Ant linijos einanezios in 
Louvre’o i n St. Cloud vaikszczio- 
ja dabar tokios mnszinos, trau- 
kenezies paskui save 3 — 4 va
gonus, padarytus ant 40 ir 50 
žmonių. Kiekviena lokomotyvą 
(maszina) stovi ant trijų asziu ir 
sveria 18 tonu, ir dėlto gali sa
vo sunkumu teip spaust ant relių, 
kad neslidineja po jais net prie 
užsisukimu. Lokomotyvą rezer- 
vuorai esti pripildomi oru kurs 
spaudžia su šyla 80 kilogramu (5 

i pudu) ant ketvirtainio centimet- 
; ro. Ta suspausta orą 'pristato 
joms fabrikas, gulintis ant upes 
Senos; o kadagi vieno fabriko 
neužtenka ant viso ilgo kelio 
(130 viorstu) terp Louvre’o ir 
St. Cloud, — ties vidurkeliu pas
tatyk yra antras toks fabrikas.

Kiekviena- lokomotyvą užva
duoja 28 arklius ‘ir kasztuoja 35. 
000 franku. Apskaityta, kad už
darbio bus isz tokiu geležinkeliu 
nedaugiau 27 centimai 
to.

pats savin, tame yra paslaptis 
viso, kas yra dideliu; mokėt 
gyvent už ribų (gronyczia) savo 
ypatos, tame yra siekis visokio 
prakilnaus instinkto.

Užlaikyt didy vardu, gali isz- 
rodyt sunkenybių tautoms pa
prastoms, bet stinrioms — yra tai 
gyvu paraginimu.

VVyrai patys, be moterių, ku
rios juos darytu szšvelnesniais, 
be Dievo, kurs ju mintis keltu 
dangun, toki tampa visados lau
kiniais žvėrimis.

Szventenybe szeimynos yra 
toke, kad idant iszreikszt musu 
sąlygas su Diewu, turėjome pas
kolint žodžiu iszrastu szeimynai. 
Žmones pavadinti tapo sūnumis 
augszcziausio Tėvo!

Naujiena.
Iszejo isz po spaudos knygele: 

K an kini m a s k u t a I i k u 
Lietuvoje n be Ina i, o y- 
patingai Kražiuose 1893 
metuose.

Užlaikant teisybių ir iszaiszki- 
nant maskolių politika, masko
lių norus, maskolių žtnogžudys- 
t&ir t.t.

Dėl lietuviszko teatro parasze 
Akmeninis.

Szi knygele, paraszyta popu- 
liariszkoje kalboje, yra naudinga 
ir reikalinga netik tiems, kurie 
norėtu perstatytie gyvuose pa
veiksluose kankinima lietuviu 
Lietuvoje ir Kražių skerdynių, 
bet pagaliaus kiekvienam lietu
viui, nes jos ituris yra ne fanta
zija, bet faktai ir teisybe.

Ji kasztuoja su prisiuntimu 30 
c. Norintiejie ja parsitraukti te
gul atsiszaukia ant szio adreso: 

Dr. J. M. Stupnickis,
Box 615, Plymouth, Pa.

Keikt ta, kurs ant to neužsi- 
pelne, pagaliau duszioje, paga
liau netyczia, yra tai elgtis priesz 
didžia tiesa, priesz tiesa, kuria 
insteige ant žemes draugyste du- 
sziu ir kuriai Kristus davė sal
du vardu mielaszirdystes.

Garbe ir galybe yra dovano
mis brangei apmokamoms ir jeigu 
daro trukszma aplink duszia, 
abidvi yra dažniausei, kaip sa
ko pone Stael “tik puikiomis 
szermenimis laimes”.

Ant pardašvimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszblokn- 
votos ulyezios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuivisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ran
to gyventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose VVaukegan,mokėdami už 
lota vviduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai ve'ktie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys reni aunykai jumis jy iszmo- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
'vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia upe ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

no viors- musu

pastaruose
pasitobuli-

Wiena isz raiszyszcziu 
pn»to yrai kad wisados ima in- 
spudy-.”4 argumenta ir lemia 
ape metu daly pagal debesy ar
ba saules spinduly

citie 
persi nesze i n 
czionai randasi

**
Stiklu iszdirbimas 

10—12 metuose teip 
no, kad stiklas gali dabar dauge
lyje kartu užwaduot medy, gele
žy, o pagaliaus akmenis ir plytas 
namini statyt. Dabar stiklinius 
iszdarbius, stiklinius, bonkas, stik
lelius iszpuezia ant daugelio fa
briku su maszinomis. Apper’as 
garsus prancūzu inžinierius, pirm 
keleto metu užwadawo sunku 
darbinyku darbu, kurs atneszda- 
vo jiems krutinės ligas, maszina, 
kuriai varo suspaustas oras ir ku
rios šyla, sulyginat su žmogaus 
plaucziais, teip didele, kad su jai 
galima dabar iszpust stiklintas 
pūslins, isz kuriu galima iszpjaut 
arti 3.000 stikleliu laikrodelams.

Tas pats Apper’as patobulino 
teip-pat ir iszliejima stiklo. Pa
gal jo sistemato galima dabar at- 
liet stiklu dideliuose kietuose ga
baluose. Pagal jo sisteinata gali 
jam atlietie dūda (surius) vande
niui varytie, kurios yra stipres
nes už molinias. Negana to. 
Iszdirba jau isz stiklo stalus, ke- 
dias, szukias stogui dengt ir net 
medgalius (postus) ,'ulyczioms 
brukavot. Direktorius vieno
stiklinio fabriko Prancūzijoje su- 
inislyje net apdabirit visasvieti- 
nia paroda. Paryžiuje 1900 m. 
tikrais stikliniais rūmais, kuriu 
pamatas, sienos, stogas lubos, 
trepai ir t.t. bus atlieti
lo. VViduryje sienų bus palikta 
tuszczia vieta orui, kurs žiemoje 
bus szaltas, o vasara — szaltas. 
Kadagi stiklą galime padaryt ko
kios norint spalvos, primaiszant 
in jy visokiu dažu, tad—gi nebus 

1 ir vargo apdažyt sienas tokia 
spalva, kuri isznaikintujose pa-' 
naszuma in stiklą.

GROMATNYCZIA.
Petrui Šauleliai Cumbola, 

—: Tamistos pajieszkojima už dy
ka talpytie negalime, dėlto kad 
tamista “Lietuvos” neskaitai ir 
už ja nemoki.

Reikalingas yra geras dudo- 
rius (vargamista) in lietuviszka 
parapija. Tegul atsiszaukia pas 
paty probaszcziu, ant adreso to
kio: Rev. S. l’autienius

518 Mahanoy avė.
Mahanoy City, Pa.

Pa.

isz stik-

Mintys
amžinu slėpiniu 

sau; jo paties ypata yra na 
in kuriuos niekados nein- 
ir kuriu tik iszvirszinia 
tepažysta. Kiekvienas isz 
reikalautu turėt prieszais 
ta garsu parasza, kurs 

Sokratą, ir 
ranka padėjo

M. Bul. VVaterbury, Conn. — 
Tamista liepi aprokuotie už kiek 
menesiu esi kaltu už “Lietuva”, 
tai sakai atsiusi skola ir ant to
liau imsi “Lietuva”. Tamista ge
rai žinai, kad “Lietuva” ant metu 
kasztuoja $2. o no kurios die
nos pradėjai ja skaitytie, ta diena 
tavo metai rokuojasi. Žinai pats 
jeigu sulaikyta, tai jai tavo laikas 
seniai iszsibaigė, o k <ip nori ant 
toliau skaitytie, tai prisiusk $2.oo 
o vėla bus tamistai siustą iki sziai 
dienai kito meto. Mes ant mene
siu arba aat nedeliu prenumerata 
nepriimame, o tiktai ant metu. 
Jeigu kožnam skaitytojui reiktu 
iszrokuotie už kiek jisai nori me
nesiu arba nedeliu ir ant kožno, 
tokio užklausimo davinetie atsa
kymai, tai reiktu laikytie ant to 
koki trys rasztinykai, o užlaiky
mas tokiu rasztmyku, ir markes 
ant atsakinėjimo gromatu 
kasztuotu daugiau mumis, kaip 
tos visos nedelines prenumeratos 
galėtu atnesztie. Dėlto) duodame 
szita paaiszkinima, idant ir kiti 
skaitytojai teiktųsi suprastie ir 
neklapatytie su tokiais užklausi 
liejimais, nes jokiu budu negalime 
spetie duotie atsakinėjimus ant 
tokiu klausymu. Jautiesi
kad prenumerata tavo baigėsi, 
tai prisiusk vėla $2 ant antro 
meto, o niekad laikrasztis nebus 
sulaikytu. O sykiu siuneziant už 
visa meta, tai paežiam kasztuos 
mažiau pacztas ir mumis mažiau 
bus klapato.

adresu, nes kitaip jo praszymas 
nebus iszklausytu. Red.

UŽMOKĖJO UZ LIETUVA
P. DabihJtis Chicago 1.0
W. M|lMze*riczius 1.0.
A. Bijanskis 1.0

Dr. J. M. Stupnicka* ... Phmonth........ .0.61
J.Joksza ................... Waterbury ........ ..I.O
D. Bartkus .............. .ColUnaville......... .10
.T. Szlažas................. .. Riverton........... ..1.0
W. Barzdaitis............ .Tuokahoe........... ..i.o:
B. Paliukaith........... . .Pittston............. .1.0
J. Rudaitis................. .. Wilkes Barre.... ..2.0
W. Baltruszaitis........ ...1.0i
\V. SVidrinskas.......... ..1.00
S.Nienus................... .1.00
A. Karrol................... .. East Combridge ..1.00
S. Bajnlis................... ..East llamilton. ...1.00
P Guzowakis.............. ... Tliomas........... . 1.00
N. Cheiond................ Phlladelphia....... 1.00
J. Norvilas................ Soatonville.......... ...1.00
.J. Bratonas............ ... Brocton........... . .1.00

PASARGA:
Kas permaino vieta sivo gy-

veninio ir reikalauja idant jam
permainytume adresa, turi neat-
būtinai prisiustie ir saivo senajy

Preke Pinigu
—o---

Rublis in Rosija.......... ...53į
Marke in Prusus......... .. .24įc
Guldenai in Austrija..,...39įc
Frankos m Franeija.... ....20c

Naujus laikrasztis.
Naujas laikrasztis “Garsas A- 

merikos Lietuviu” iszeina dabar 
tikroje katalikiszkoje dvasioje ir 
prižada visada rcmtie katalikys- 
tia ir tarnautie reikalams darbi
nyku. Norintiejie ta laikraszty 
užsiraszytie, tegul raszo ant 
tokio adreso:

J. Ramanauskas
VV. Centre st. Shenandoah,

Fa.
230

/

Jeigu nori kad tau bizn s
gerai eitu, apsigarsik “Lietuvo
je”. ______isz Emilio Souvestre‘0.

Žmogus yra 
pats 
imtis, 
eina, 
pusią 
musu 
sašves
anuomet apszviete 
kury nežinoma 
ant Delfų sienų:

Pažink pats savia.
Ligos kūno iszszaukia pasigai

lėjimu, ligos duszios pagamina 
pasibiaurejima. •..

Į Myletie kanorint daugiau, kaip

ZENONAS BYKOW,
4458 Wood St. Chicago,

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZNIA“

Puikiausios maudykles teip kaip Ru
sijoje, wiskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudavota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czystas maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku Saliuna, biliar- 
tingu ir veseliju.
t lietuvius atsilankytie.

$4.00 FOR

«

Revolveris
lr Bous 80 Cigaru.

Iszklrpk szita apkarsi 
n Gnu ir prl.-iuak mumis 

su savo prawar<lla iradre«u ir i»u 
'vardu sttwo expreso,o mes prisiu
sime tau per O. D. ant peržiu- ■ 

rejimn boxs musu "Special B ramu* Citra- ■ 
ru ir szita Automatiszkai Užmetanti Szu- 
wiu«. l)wi‘ j-»mii w-ikenty Rewnlwery. Wi 
sas nikeliu pleituotas, gumine rankonuke 
ir szuwia in 1y yra wart »jamt “SmitbAne- 
son" 32arba38kalibro. Bzh rewolweris užtai pi
giai parsiduoda idant pratvestje kdlla “Special 
B ra n d” cigata "n s

East Lake Mfg. Co.
S.E. Cor. Adams & Statė Sis., Chicago.

aktu.
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Katalogas knygų. Temykitia’. Temykitia! - - -  I
Knygos maldų.

Auksu Altorius arba Szaltlnis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis Ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūtai skuroje, zataty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ $1-60

Apdaryta szagrine “ “ $2.00 į
Balsas Balau lėlės didžiauses ir pulkit'useme 

apdare, bdeziauseis kauleleis puikei 
szauksuotais kryžeis po ’ $3.CC:

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsus Balandėlės Krisztoilnis 
Garbe Dievui unt auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
IszKaningi dūmojimai upe sopulus szv. 

Na rijos Panos
Ražanczius amžinas •• “
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms "
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ”
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

literoms •• “ “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ $1.60
Wadovas uplankancziu muku Jezuso Cbris. 15c 
150 psulinu Dovido karaliaus ant paweikslo 

leantiezku „ „
Kantiizkos ., ,,

#3.001r3J>0 
75c 

$2.00
$ 1.50

90c
5c

10c
5c

:ioc
40c

75c
75c

Lietuwiszkas Daktaras
Kam turit waikszcziot?

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

sawo žmogų. Ateikit ir persiludyklt.
SZIFKORTES

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

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UVVAGA:

Guldenas............ ............ 39f
Marka................. .............24|

31
Juliau Piotrowski,

17 Laurel ui., ant Bridgeporto

T. RODIS.
Persikėle isz Bridgeporto ant To'vn of Lake po numeru

1832 47-th St. kerte Page Street
ir prijima 'visokius ligonius sawo 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.

Nedelinis Laikrasztis,
iszeina kas subata ir talpina sarvyje ko naujausias ir s'varbiausias 

žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”

05c
10c
75c 
50c
25c
15c 
50c 
10c 
75c 
20c
05c 
15c 
25c
10c
15c
15c
15c 
40c 
15c
15c
50c 
10c 
20c
40c
15c
50c 
40c 
15c

KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA VV1SKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO 'VISO PABANDYTIE.

Gyvvcnu ponr. 825 St. Clair str.
Clevelantl, O.

Tunu puikiuusia K a re/.emu isz visu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu geryinu užlaikau

Lietuwiszka Aptieka
J. J. HOBIS, Prop.

043 S. Jellerson st. cor. Liberty st.
Diplomą wotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktika voja ir pritaiso geras lie— 

karstas už vidutiniu prekia.
Kalba lietu'viszkai, lenkiszkai, 

ruskai ir wokiszkai.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

telephone: canal 369.

MAX KOBRE,
— ŠUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 Division St.;
Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant 'vi

su greicziausiu lai'vu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 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 Heerdenthorstein'vee, Bremen.O 7

turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.“Lietuvan

kasztuoja ant metu $2.00
Spaustuve „Lietuva“ 

spausdina (drukawoja) 'visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 

kitokius reikalingus drukus. 

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu lai'vu. Siuncziasi pinigai in 

'visas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suw«ikszczioja, 

kaip isz 'visu kitu agentu.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietu'visz

kai — lat'viszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi sa'vyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
stancziu), in 8vs (didele aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntirnu 
in Amerika kasztuos t«kr $2.oo, 

160 J apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
*1,25 žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 

ly), o 'velau jau bus gaunamas 
tik už $3.o6

Pinigus geriausei siustie regist- 
J rav»otose gromatose arba pcr„In- 

30c ter National Money Order”, kury 
i galitia gautie ant kožno paczto. 

30c A DRERAR 8ZITAR*

25c
10c
20c

A. ZDANAIVICZlLS,
181 Šakniui.

BOHTON, MASS.,

Uždojo pirma lietuvis, agentūra

Knygos Ihvasiszkos.
Brostvos “ “ “
Draugl|a d d dusziu , “ “
Evangelijos, drauge lletuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszwentes 
Filotea arba kolas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Griosznykas »ugražytas ant gero kelo per 

Jezusa P< na 
Gywenimai Szwentuju I)iewo “ 
Gyvenimas szwento Benedikto “
Givvenimas Juzumo Kristuso 
Giwenimas szwencz. Marijos Panos „ 
Glvenima urisu 8zarentu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po
Istorija senu ir naujo istatitno su abrozeleis 
Istorija seno įstatinio 
Iszguldymas metimu szw«neziu ” 
Ka- yra grhkas? labai naudinga knygele 
Kalba ap<* Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie sumianlja 
Mokslas Rymo Kataliku “ **
Mokama kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Diewo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvvencziu 

ir didžiosios nedelos ,,
Perspe|nnus ape sziventa tikėjimą “ 
Perkratnnas suinianijos “
Prisigatavrojimasant smerczlo “
Raktas in dangų 11 “
Užsistannivik ant to gerai “
Wadowas in dangų “ “
tfartai dangaus “ “ “

Knygos inokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos •• “
Leinentorius lletuwiszkiis „
Lietuwos gaspadine “ “
Lletuvviszkai vvokiszkas žodinasarba grama

tikas “ “ $5.00
Lementorius lietmviszkas “ ** 10c
Spasabas greito iszsimokiuirno angelskos kai 

boa ne apdarytas “ “ $1.001
Szlmtmetinls kalendorius

o apdarytas “
Žodynas keturiose kalbose: lletuvviszkai, 

latvvlszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriauHO knyga dėl norineziu isz
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tvviszkoa kalbos „ ,, $2.oo

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakn ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senuvves Lietuvvos pilis “ 
Birutes dainos •• “
BolestovvnH arba antra dalis Genovefos 
Bestlality of the Russian Czardom to’/ard 

Llthiiania “ “
Budas Sonosves LJetuwlu Kalnėnu Ir Žemaicziu, 

parasz S įmano Daukanto $1.00
Graži waiku knygele “ •• “ lOc
Istorija Simono D xanto, didžiausia:.Isto

rija Lietuvvos “ ,, $1.50
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
istorija Lietuvvos “ “ 50c
Istorija iszlaiko Francuzu vvainos “ 30c
Juokingas paaukojimas •• “ 10c
Juozapas KoniuszevvskiB arba kankinimas U- 

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

isz lietuviu gywenimo
Lietuwlszkos dainos isz vvisur surinktos, 

ape keturi szimtai 11 I
Lietuviszkai sziupinis “
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indliūnu Amerikos.
Palangos Juze •• “
Pajudyklme vyrai žemiu, pulki istorija 
Pasakoljmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas Ir mužikai •*
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki ištaria ape Kantria Alanu, kuri per 

tus vvuikszcziodainu po svietu, č__„,__
du Ir vvnrgu kantrei iszkentejo 

Talmudas židu ** “
Trumpu senovės Lietuviu Istorija „ 
VValku knygele su ubrozelais ••
VVįšoki abrozdelei In knygas

Puikiausias Salimas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
VViskas yra czysta, gerymai visoki pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nnsiduotie kaipo 
in geriausia Ir in tikra lietuviszka užeiga

20c

j galitia gautie ant kožno paczto.
ADRESAS SZITAS:

M. NOVESKI,
Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.

Raszant su bet kokiu klausymu reike pride- 
ie ant atsakymo pacztava markela už 5 centus

15c
12.00 

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

(ana, kuri per 22 me- 
svieta, daugybia be- 

20c 
10c 
10c 

----------- ------------------------ 80o 
Wįšoki abrozdelei in knygas------------------------5c
Abrozas Gedvtnlno. Lietuvos kunigaiksz 

czlo, didelis Ir labai pulkus; Masko 
lūs puola priesz jy ant kėlu. 30c,

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PAN8KICH J7.00
ANIČt STRČŽ. ZbWr ModMw 1 Pietai služįcy 

dla dusz pobožnyeh (z dodatklem nieszpordv 
i pl' sni lacifiskich). Zaviera bllzko 650 stro- 
nlc vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; oprawne v morocco 
skčrkp, vyzlacane brzegi ze zloconym tytūli— 
kem; cena................................................. 95c

Ta sama opravna v morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtullkem, okuta i ze za- 
mkiem................................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zblor Modtdv, i Pielnl služ^cy dla 
lu«y |><»b.>/.ny<'l> i Wy<lnni«* <lla nleviiist) z 

dodatklem nieszpor6w I pležni lacihskich. Za- 
viera bll7ko650 stronnlc vyraznego druku 
napigknym papierze, —Opravne w morocco 

ski'irk^, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul 1- 
kiem Cena................................................. 95c

Ta aaina opravna v morocco skdrkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytuiikiem, okuta i ze 
zatnkiem............................................. $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zblor modidv i pieini, 
služęcy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla I 
mį'žezyzn). Z dodatklem nieszpordv 1 picini | 
lacibskh’Ji. Žaviem blizko 650 stronnic vyra- , 
znego druku na pi^*knym papierze, opravne 
v morocco skorkg. vyzlacane brzegi ze zloco- 

nyra tytuiikiem.............................................. 95c
Ta sama opravna v morocco skdrae, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytuiikiem.............. $ 1.25
WYB< ‘EI K ..................... po 40c i 65c
HI8TORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ktiaiek dla ludu przez Marbacha vy- 

ianych “ • 10c
KABALA ožy Ii odkrycle tajernnlo przyszlofo 
za pomocf kart. (Dlažabuwy i rozryvkl) 

Cena ” „ 10c
ALEKSANDRA CHODŽKI ta5wnlk Pol»ko-An- 

gielakil Angielsko-Polskl v mocnej opravie 
ze zioconemi tytulikaruy. Cena $4-W

8ENNIK czyli VVrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przypadkach stužgee, z rdžnychstarodav 
nyoh ksl^g zebrany I porzfdklem abecadlo- 
vym dla rozryvkl i zabavy clekavycb ludu 
ogloszone przez Przyjaciela Nievlnnych ze 
tx)l>ondv. •’ ” 15

KBĄŽKA POLSKO- NIE.MECKA dla Polakdv 
du tatvrgo nauczrnla się rzytač pisač; I mu- 
vlčpo riemlecku. Dokiadny przedruk z vry- 
^anln nakladein „Zakladu S’nrodovegO Imie 
ula ssoliftskich" wt» Lvovle. Gena 

LI8TOVVNIK polsko-amerykahskl. Podrecznik 
zaviemjgcy: Naukg plsania listdv, w vszvst- 
kich przypadkach tyčia, tnlanovicie: Listy 
polecajace. radz^ce, oplsuj|ce. povinszova- 
nia, iMMiania itd. ” ’’ 60

MALY L1STOVVNIK dla szkdlnycb dzieci; uezę- 
cy plsania listdw z dodatklem povinszo- 
waf> ” ” 25

PO^REDNIK POLSKO-ANGIELSK1; kslpkad a 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
slę po nnglehku; z opisanlem každego vyra- 
zu Jak si j ma vymaviač; i rdžne llsty v pol- 
sklm 1 anglelsklm Jezyku 66

PRZEH ODN IK do plsanla llatdv mllo4nych o- 
raz tycz’oyoh si* oženienia I zum'žpdjlcia 20 
HOKUS FOKUS czarnoksigznlk, czyli odkrycia 

tajemnio niežąvodny sposob czarovanla, ve- 
dlug slavnycb sztukmlstrzdv lako ta: Bosco, 

nb*ld, Tvardovski. Fuusf. rii»*oph- 
rastus, Pnracelsius, Dobbler, Flladelfm i vie
lų Innych. Cena ” H5c ,

N0WY SOVVIZDRZAL i avantury jego, Z zietn- < 
notnorskiej rotiem. — Z ožmiu obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravie ze zloconym tytu- 
llklam 60

„Apžvvalga“
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina wisokias 
s'varbias žinias isz Lietu'vos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

chvinedelinis 
katalikiszkas

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dėl zo- 
'jovos randasi biliardas.

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

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

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivu in ir isz Europos, iszmaino ir siunczla 
pinigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsullo užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekuravo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi* 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda knyges.— Wiska atlieka kuo-

KASPAR BARTKOVVTAK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTARY PUBLIC.
Iszprovoja geriausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr. 
320<l Muspratt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA UŽEIGA 
pas L. AŽUKA 

3301 Auburn ave.kerte 33czios ui.
Arti Lietu'viszkos bažnyczios.

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

Ir kurie atkeliauna isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakainiai pernakvvotie.

L. AŽUKAS.

l A. BUSZKIEVVICZIA, 
yj dastato visiems in namus geriausia 

t Keresina, Geselina ir Aliejų,
H_________________________________

gi prijima užpraszymus ir per gromata.

$4 lyjeme visiems pas jy nusiduotie
a nuirę a c-

7 '

H

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky:

fl.Olszowski§
954 33rd st. Chicago, III.

LIETU VISZKAS

Juozu po Dzialtwos,
3253 Laurel u), ir kampas 33 ui.

Užlajkau swiežia Kavarsku Alų, seneuses ge- 
reuses Arlelkas, Liktorius ir kwepenczius 

Cigarus.—Kasdien šviežus užkandis.
A te j k Broli pamntitie 
Ir to wiso pabanditie 

| J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

PUIKUS
LIETUWISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewicziaus 

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.
—o—

Pas mus randasi puikiausi da
bar trunka!: szaltas Alus, skanus 
Vynai, 'visoki Likieriai, o Ciga
rai net isz pat Turkijos. Atradia 
walandelia liuoso laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujimą puikins Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Aut veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

Iszkirpk szita apgarsinime ir prisiusk mumssu 
pilnu tavo adresu, o mes prisiusime tau perex- 
prvsa szita

Tikra Elgino Laikrodėli uz dyka 
ant pamatinio. Apžiūrėk jy gerai, o jeigu atrasi 
kad jisai tau pigiau pareina kaip visi kiti laikro- 
deltai, kokius tik kur tau teko matytie, tada už
mokėk e x presą v a m agentui $9 75 ir kasztus ex- 
preso. ir laikrodėlis yra tavo. O Jeigu jis tau ne- 
pasidabos, nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai 
14 K a ra t flbkso gražlausei iszkwietkuo- 
tais luksztais, lyginasi su laikrodėliais, kurios ki 
tinarduoda no $35 Guja ra ntaulota s ant 
20 metu. Jeigu nori gražu lenciugeli tai pri
siusk drauge su sziai korteliu 50 centu, o gau
si puiku lenciugeli, '.verta $3, arba prisiusk isz 
kart $9.75 ant laikrodėlio, o gausi LenciU* 
geli dykai.

ATL.AS WATCH CO.,
Masonlc Temple, - CHICAGO, ILL._

Ape iszmetima literos L
Daugumas isz lietuviu nei kaip ne gali pripra- 

stie skaityti!* be literos 1, užtai pasiryžome per- 
leistie per kelis numerius szy paaiszkinima, isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir suprastie 
kur toji litera vadinasi 1, o kur 1. Skaitant lietu- 
viszka raszte. kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja nevadyk I. o tik visada sakyk ant 
jos 1. Tada tiktai ja pavadyk i. Jaigu kūrėm 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y; tada va- 
dyk ja į, o kitur visur vadyk 1 ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo suprastie kur isz- 
sitaria 1. o kur 1.

Ant paveizdoB žodžiuose ežiuose: GilUs girdi 
1, ba paskui Ja nėra imi e. nei i n nei y; oio 
dyje įili, jau cze girdime I, ba paskui ja sto
vi i: žodyje gilybe taipgi girdime 1. ba pas
kui ja stowy y. Žodyje galas girdime 1, už
tai, kad paskui ja nėra nei e nei i a nei y, 
o kada pasakysi gale, tada jau girdi 1, ba 
paskui ja stovi litera e.

Teip lygiai ir kiekviename žodyje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kaln?; kalba, kaibe tie; gal
va. galvele ir tt. kur tik paskui ja randasi e, 
i arba y, iszsitaria teip kaip 1, o kitur visur 
reikia isztartie teip kaip}.

J-ff- Jaigu tau skauda galva, tai pimegyk
.oazkli Bojanaliako. Yra geria.ise gy

dykla no skaudėjimo gaiwos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko BojiuiAUsko. Galima 
a u tie kožnoje a p tiekoje, arba prisiuncziant 25 
entus pacztlnemis maffcemis. ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys Jais.

Adresas toks: H. 8. BOJANOWSKI,
885 W.19-thSt.. Chicago

Kas nori gautie geros ir 
szwiežios mėsos tegul eina pas 
Simona Macka, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J.— Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser- 
nia ir parduoda wiska pigiau kaip 
kiti. Wisi taworai swieži. Ge
riause wieta dėl Lietu'viu.

4

7\' J
4 įK

H

nez,
Chicago. $

.(
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, teipo-

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka ve-

ADRESAS:

A. BUSZlilhiV
886 Jimies avė., I

22
7\'

"VARPAS"
Mokslo, literatūros ir politikos 

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

Eieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skalczia kal- 
a ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 

Tai isztikro yra labai pigu!
Pinigai iszslraszaut “Varpa“, gromatos reikia 

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsisenejutias ligas, kaipo 
tai: Prletvariu, Skaudejima galvos, Džiova 
kepenų,Geltligia, Reumatizmą,Wandeniny apti- 
nima, Karsztligia, Rožių, Szasus, Drugy. Skropu- 
las, Niežus, Kirmelas, Laszus, Szunvotia, Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudėjimu, 
Sukudima. Moterių ligas. Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudejiina, Galvos užima ir t. t.
Toji gydykla “TRAVVICIEL” yra ne apsakytai 

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

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

II. S. BO.JANOWSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III

WEIMATINIS LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra rugiuia, lietu'visz- 
ka Trejonkia 'visokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
'vienas pakelewingas puikia nak 
'vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sa'vo broliu.

W.M. Kaczekgis.

MAI DRZEMALA,
— LENKI8ZKAS —Adwokatas,

praktika'voja wisuose suduose, 
iszpildo sa'vo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame 'visiems lietu'vnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja pro'vu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Rnndolph St.
Giwenimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
ryto iki 9-tos 'vakaro, o nedelioje no 12 'vidurdienio iki 9 'vakaro.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRANU PRAIRIE, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos walstes, Arkanso. 

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru wienam gabale 
po abiems pusėms geležynkelo “Mėmphis & Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazeo 
kur žmones |<ali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

Visoki jawai dera labai gausei, 
prietam auga bowelna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu VValstiju. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, s žilu m a lyglnasisu Chicagos. 
Vanduo s'veikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų i8zsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkei ir lentos neiszsukytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke tauku no $6 iki $8 už ak ra.
Mokasi $l,oo isz ivirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape wiska raszykitia in

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

---- ARBAIN------

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

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 V. 17-th St. J. Butkus, Hazen, Ark.

GHICAGO. ILL. ' P. O. Box 82,

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

. — parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrynius ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Jsz plauku lencugelus daro ant
orderio.

Ziegorelaezistyimas50c. Sprendzyna50c. Styldas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

California Wine & Liquors C. 
M. RUBIN,

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

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

VVisoki gatunkai Saldaus Wyuo, Arako, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir 1.1. VViskusiyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome uzpraazytus tavoru* in kožna daly miesto už dyka.

Ųžpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskal, voklszkai, lenkiszkai, lietu viszkaiir ruskai.

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