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Isz Užmarės.
Kare Kynu su Japonais.

Kare Kynu su Japonais kas
dien smarkyn eina ir nežine ant 
ko pasibaigs. Sztai žinios isz ke
liu praėjusiu dienu.

Po Yakushan ant upes susirė
mė Kynai su Japonais ir Japonai 
savo smarkumo persigavo 
per upia, o Kynai buvo 
priversti begtie szalin. Krito 
negyvais 700 kyniszkos kartume 
nes, o 252 tapo sužeistais. Blede 
Kyliams yra didele.

Dabar wela stovi kariumerie 
prieszai kariumenia; vienoj pu
sėj japoniszkos 70.000, o kitoj 
pusėj 99.000 kyniszkos kariuine- 
nes ir bile valanda laukia susire-

kos rodos, isz to iszeidawo di
džiausi vaidai tarpu ciesoriszkos 
poros. Penkis metus pragyveno 
poroje, o nebuvo laimingos ir 
sutaikios dienos tarp juju.

Liga caro.
Kasdien raszo visoki laikrasz- 

cziai kad caras jau bile diena, jau 
bile adyna mirs, o jisai vis da 
gyvas ir gyvas. Sztai ka raszo 
paskutines žinios:

Petersburgas, 30 Spaliu. — Ca
ras pradėjo spjautie kraujais, 
kosulys pasididina, kartais pa 
gauna jy drebulys. Temperatūra 
karszczio isznesza 100 laipsniu. 
Muszimas pulsu labai silpnas, at
sidusima sunkus. Aptinimas pa
sididina ir visai mažai maisto 
priema.

mimo.
Danesza in Londoną, .kad Ja- 

■poniszka armija susidedanti isz 
16,000 kareiviu perplauke per 
-per upia Yalu ir užgavo 
ant neprieteliu. Kynai iszbegio- 
jo, o Japonai užėmė j u drutvie- 
tia, dwi armotas ir daugybia 
szaudykliu. Teipogi ant tos vie
tos tapo 20 Kynu užmusztu ir 
daugybe sužeistu. Japonui žengia 
toliu in Liehr.ven.

Weiiau ateina žinia, kad užga
vo Kynus po Kuilenstadu, l«>wa 
tęsęsi.

Yokohama 25 Spaliu. — Isz 
ten ateina žine, kad korpusas ja
poniszkos kariumenes iszplauke 
in pakraszty Kynu arti Port Ar-
thur, kuria tai forteca ketina ap-
j m tie.

Toliau danesza, kad antra ja-
poniiszka armija sudėta isz
22.000 kareiviu iszplauke i n
Sham Chiug. Szneka
kad iki 3 Lapkriczio Japonai ap
ims kyuiszka sostapilia Maukden.

Paskiausios žinios yra gauna
mos, kad Japonai jau apstojo vi
sa forteca Port Arthur, o kariu 
mene Kynu neilgai galės gintis, 
nes badu numarysia.

Yokohama 29 Spaliu. — In 
lleroshima pribuwo treczia japo- 
niszka armija susidedanti isz 24.- 
000 kareiviu.

Paskutines žinios ateina tokios: 
Gaujos Japonu veja Kylius in 
sziaurius no upet?Yalu ir vėla už
grobė jiem 20 armotu ir daugybia 
muszkietu.

Yokohama, 30 Spaliu.— Plota 
Kyniszka apleido portą Wei Hai 
Wei, o flota japoniszka iszplauke 
vidamasi ja. Dabar Japonai lai
ko apsupia Port Arthur ir tikisi 
jy in savo rankas paimtie.. Wa- 
shington, D.C. 30 Spaliu. — A- 
merikoniszkas ministras isz Peki
no danesza in cze, kad paskutinis 
užgavimas Japonu ant Kynu ant 
upes Yalu, arti Port Arthur vi- 
siszkai Kynus sunaikino. Dabar 
vėl Japonu yra didžiausia užduo 
tia apimtie tiktai sostapilia Mouk- 
den Mondžiurijoje ir Port Arthur, 
o tada jau butu teip, kaip visi 
Kynai rankose Japonu.

Kynu ciesoriene nusitru 
tyjo.

Shanghai, 30 Spaliu. — Jauna 
ciesoriene Kynu, kuri tankei bur
davosi su savo vyru, ir kurys 
paskutinije barnyje užgavo ja in 
veidą, perpykus ir užsigedi-
nus isz to, iszgere trucyznos ir 
nusitrutijo. Gyvenimas cieso- 
riszkos poros nebuvo laimingas, 
be paliovos burdavosi tarpu sa
vęs. Ja unoji ciesoriene didei ne- 
užkente savo anytos 
ja atstu|ntje no visol

i ir stengėsi 
visokios ciesorisz-

In VViedniu danesza, kad ca
ras utarnyke nakty gavo malig- 
nos ir jau nepažino savo priete- 
liu. Ryto meta vėla prasiblaivė.

Danesza isz Jaltos 30 Spaliu. 
— Wisa diena liga caro blogiu 
eina, Popas Ivan suteikė jam tko- 
muilija. Daugybe giminiu isz ar
ty mesui u ir tolymesuiu szaliu 
renkasi in Livadija atlankytie 
caro. Skaitliuje susirinkusiu ran
dasi Greeijos karaliene pussese
re caro ir jos vaikai; teipogi 
pribuwo ministras carsko dvaro 
griovas Woroncov — Daszkov, 
prokuratorius szvefitojo Sinodo 
Pobiedonoscev ir didysis mistras 
ceremonijų kunigaik. Dolgorukij.

Petersburge žinios ape sunkia 
liga caro pakele tarp gyventoju 
didy sujudėjimą. Buletinus ap- 
raszanczius ape liga caro gaudo 
ir perka kožnas vienas. Ant u- 
lycziu stovi pulkai žmonių ir 
laukia nauju žinių ape caro li
ga Pavakare atėjo žinia, kad 
caras jau mirszta, bet paskui vė
la atszauke.

Czetvergo vakara, 1 diena 
Lapkriczio, labai vėlai, ateina te
legramai, kad jau CARAS NU
MIREI Apraszytie ape jo smer- 
ty szendien jau yra pervelu, nes 
forrmas savo laikraszczio turime 
jau uždarytas. Apraszysime pla- 
cziau ateinanczeme numeryje.

Atgarsas Kražiecziu.
Wisa Lietuva szendien ape 

nieką daugiau nekalba, kaip tik 
tai ape Kražieczius, ir ant kožno 
veido matytie didis nuliūdimas.

Wilniuje prie Asztraus Bronio 
Sz. Marijos Panos žmonių daugy
bes. No ryto iki vakarui .visa u- 
lyczia užsigrudus prieszai koply- 
czia ir stebuklinga abroza Sz. Ma
rijos Panos besitneldženeziu žmo
nių: vyru, moterių ir vaiku ne- 
szancziu savo skundus prie Jos 
kojų. Maskolei da nedrysta juos 
ir iszten iszvaikytie.

Negelbėjo vargszus kražieczius 
prieteliai, nei gimines auei advo
katai, nes kas galėjo iszgelbetie 
juos isz tironiszku maskoliaus 
ranku.

Pagonija Rosijoje*
Danesza isz Petersburgo 25 d. 

Spaliu, kad apygardoje vadina
moje Staraja, red. VViatskoje 
(Sziaur-vakarineje Rusijoje) ke
letas Wioteku (pagoniszkos vveis 
leis žmones) papylde žmogžu- 
d.ystia sziokia: Laike kokios ten 
savo szvventes pagavo viena pra 
voslavna žmogų, nupjovė jam 
galva ir visa jo kulia supjaustė 
in szmotus — ir aukavo savo die
vams. Prova j u yra atiduota po 
kriminaliszku sudu.

Drebėjimas žemes.
Diena 29 pereito menesio, Ar

gentinoje, dalyje vadinamoje La 
Roja, buvo baisus drebėjimas že
mes: sugriovė visa miestą ir

daug kitu aplinkiniu kaimu. Na
mai miesto ir kaimu griūdami už- 
inusze daugybia žmonių. Ape 2 
tukstancziai žmonių yra ant smert 
užmusztu, o mažiausei in 20,000 
liko be pastoges. VVaidžia tos že
mes siunczia trukius in tenai pri
krautus maistu, daktarais ir ki
tais darbinykais, kurie atkrausty- 
tu griuvesus ir gelbėtu prisiek
tus jeis nelaimingus žmonis.

Baisi ten regykla!

Žemes drebėjimas Japo
nijoje.

Yokohama, 25 Spaliu. — Dre
bėjimas žemes padare milžinisz- 
kas bledias. Trys tukstancziai na
mu guli griuvėsiuose. Daugiau 
kaip 260 žmonių tapo užmusztu, 
o daugybe visaip sužeistu.

Pleszikai ant mariu.
Italijoniszkas laivas “Scutalo’’, 

plaukentis isz Philadelphijos in 
Neapoly tapo užpultas per pira
tus (marinius pleszikus), arti 
Morra Nuovo, ant pakraszcdo 
Afrikos. Piratai iszplesze visus 
turtus isz laivvo ir pabėgo, sugro
bia ant savo luotu 1000 biczku 
keresinos ir kitokiu daiktu. Isz- 
pleszti daiktai prigulėjo in “At- 
lantic Refiniug Co.” isz Philadel
phijos. Ant užpultojo garlaivio 
buvo 12 žmogystų, bet neinsten- 
ge atsigintie.

Pagautas per medy.
Dauesza ape baisia smerty vie

no farmerio isz Australijos. Nu
sikirto jisai medy ir norėjo jy 
perskelt su pleiszkais (kyliais). 
Nežine kokiu budu pleiszkas isz- 
smuko, o praskeltas medis paga
vo ranka farmerio ir tasai žmo
gus jokiu budu negalėjo isztrauk- 
tie savo rankos ir no medžio at- 
sitrauktie. Po asztuoniu dienu 
atrado jy prie medžio numirusy 
isz szalczio ir bado. Matyt bu
vo kad visokiais budais mėgino 
isz medžio isztruktie, bet nega
lėjo.

Naujos Knygos.
Sziotns dienoms iszejo isz po 

spaudos “Lietuvos” dvi naujos 
ir labai naudingos knygeles:

1) . “Akyvi Apsireiszkimai 
Sviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyva ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvio 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ir 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru 
sza ir t.t. su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c.

2) “Robinsimas Kruzius”. Yra 
teipgi graži ir moraliszka istori
ja dėl jaunumenes ape jauna Ro
binsoną, kaip jis per keletą metu 
iszgyveno pats vienas aut tusz- 
ežios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvia “Lietuvos” iszdavem 
dvi knygelias: “Istorija ape Kan
tria Aliana”, kurios Preke. 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

Kas prisius $1 sykiu ant szi- 
tu visu ke.turiu knygeliu, tam 
kasztu paczto nerukuosime,iszsiu- 
sime savo kasztu. Pinigus reikia 
siustie ant tokio adreso:

Ą. Olszevskis
954 33-rd st. Chicago, 111,

PASARGA:
Kas permaino vieta savo gy

venimo ir reikalauja idant jam 
permainytume adresa, turi neat
būtinai prisiustie ir savo senajy 
adresa, nes kitaip jo praszymas 
nebus iszklaiisytu. Red.

Isz Amerikos.
Baisi žmogžudyste.

Pereita nedelia Pennsylvanijo- 
ie, miestelyje vadinamame Lau
re) llun iszsodino su dinamitu in 
padengiąs narna vieno ungaro su 
visais to namo gyventojais. Na
mas subyrėjo in trupinius, o žmo
nis, kurie jame gyveno, tris už- 
musze ant smert, keturis sužeidė 
mirtinai,o szeszis lengviau sužei
dė.

Nekoki žmogžudžiai padėjo po 
tais namais 24 paipas pripvldytas 
su dinamitu; paipos buvo ilgio 
no 9 coliu ir svėre kožna po pu
sią svaro ir buvo visos sujung
tos su dratu baterijos atitolytos 
per 50 žingsniu. Kada isz bateri
jos užgavo šyla in dinamitą, ex- 
pliodavojo tiktai szesios tokios 
paipos, bet ir tu szesziu užteko 
kad iszkeltie narna in padangias ir 
sugriautie jy in truszkulius. Žmo
nes, kurie gyveno virszutineme 
fliore tapo iszmesti i n viražu net 
ant 50 pėdu ir tik tokiu budu 
iszliko no smerties katras palaike 
užkristie ant medžiu szaku.

Baisus tai paveikslas anos ex- 
plozijos: žmones iszdrapstyti vi
soms pusėmis vaitoja, tai ant 
medžiu kabodami, tai ant žemes 
gulėdami, — o kiti griuveseis 
užpilti, isz po kuriu jau 3 negy
vus iszeine. Isz Wilkes Barre, 
tuojaus iszsiuute daktarus ir pa- 
emia sužeistuosius atveže in li- 
gonbuty. ^Valdytojas to namo 
nemoka apsakytie kas
toks neprietelius galėjo
būtie, kuris pasikėsino su 
dinamitu ant jo gyvasties; pats 
nesijauezia idant butu kada koky 
neprieteliu tarėjas. Kiti vėl me
na, jogei tie žmogžudžiai nujautė, 
kad tas ungaras turi pinigu, ir 
norėdami jo pinigus pagautie užsi
mojo jam gyvasty atimtie. VV’ie- 
nas isz sužeistu apsakė, kad mate 
tuojaus po explozijai kaip keturi 
vyrai bego no ten vieszkeliu, ir 
da bėgdami pripuolė prie vieno 
isz sužeistu gulinezio ant žemes, 
nupjovė jam juosta ir iszkrete vi
sus keszenius jieszkodami pinigu.

Dinamitą ir baterija žmogžu
džiai pavogė Pittsburghe isz vie 
no fabriko kontraktoriu geležin
kelio, fabrikas apsižiūrėjo kada 
atrado duris iszlausztas. — Ik 
sziolei žmogžudžiu nesuseka-

Kamisorius pavietuvas paskyrė 
$100 tam, kas sugaus tuos žmog
žudžius ir uždavadys jogei tikrai 
jie tenai dinamitu padėjo. Dabar 
žmones mena ant trijų jaunu lau- 
feriu arti tenai gyvenaneziu, o 
ta paty nedėlios ryta ju visu tri
jų namieje nebuvo.

Isz Szulnio gali stotis E- 
žeras.

Ant farmos John Shollo, gulin- 
czios szesziolika myliu no miesto 
Bloomington, III. iszkase nese
kei szulny, kuris gali padarytie 
■ežeru. Szulnys padarytas pagal 
amerikoniszka stilių, tai yra: in- 
state geležiniu paipa no 200 pėdu 
ilgio in gyly žemes, o no 4 coliu 
storio, szulnys buvo dabaigtas ir 
vanduo gerai ponpavosi. Už 
nedėlios laiko šyla vandenio isz- 
stume ta geležiniu paipa net per 
80 pėdu in virszu ir pradėjo per 
ja tryksztie vanduo su žvirgždais 
ir akmenas in virszu per 150 pe- 
dulteip smarkiai, kaip isz kokio 
vulkano. Wisa farma jau pavirto 
in ežerą, o farmerys norėdamas

apsaugot savo namus no nuneszi- 
mo vandens, padare tvora isz 
dvicoliniu blanku isz tos puses 
namu, vienok smarkumas van
dens in trumpa laika perkirto 
tvora in dvi dalis. Po ilgam var
gui dasigavo prie virszaus tos 
szulnio paipos ir*su kokiu ten 
dankeziu uždengo skylių jos 
ir užslOgino akmenais no 100 
svaru kad vanduo neiszplesztu 
to dangezio in virszu. Ant ryto
jaus vanduo vėla iszplesze ta 
dangty su visa užslėgta sunkiny-* 
bia ir trykszta in virszu per 125 
pėdas su žvirgždais ir akmenais 
teip smarkei, kad paki- 
szta puseolinia lenta
nukerta pusiau in 20 sekun
dų. Tukstancziai žmonių bėga 
žimetie tu dyvu.

Wlėtoms jau žiema.
Hay Springs, Nehr. 20 Spaliu 

siautė baisi pusnis per 8 adynas. 
Gyvuliai daug nukentejo.

Red Cliff, Col. 29 Spaliu sni
go smagei per 24 adynas. Apy
gardoj Gold Park pridrėbė sniego 
per pustreczius pėdos storio.

Wisoje South Dakotoje ir sziau- 
rineje dalyje lovos pereita pane- 
dely snigo visa diena. Jau per 
kelis colius yra pridrebta sniego, 
o da vis daugiau'sniegti.

Creston, lova. 29 Spaliu. 
Cze aplanke szymet pirmutinis 
sniegas, kuris puolė smagei per 5 
adynas.

Omaha, Nebr. 29 Spuliu siau
tė pusnis per visa diena po visa 
Walstia Nebraskos. Daugybe 
vaisiu darandasi ant lauku, kurie 
visi yra sniegu uždengti.

Darbai gerai neina
Hartshorne Ind, Terr. darbai 

kasyklose anglių su vis netiku
siai eina; dirba vos tik po pusią 
dienos ir tai ne kasdien. Mainie- 
riai vos tik iszsimaitit gali.

Isz Scranton Pa.
Pas mus aeziui Dievui darbai 

pradėjo eitie geriau. Wisos mai
nos dirba, vieni brekeriai pyl- 
nas dienas,o kiti po 3 czvertis die
nos. Nežinome kaip ilgai teip 
eis vienok tuo?w kartu didelei 
esame visi linksmi.

Atsilankė pas mus dr. J.Szliu- 
pas 21 d. pereito menesio. Atėjo 
dairydamasis ulyczia ir inszliau- 
že in lietuviszka bažnyczia. Ne
žinome ar cze apsigyvens ant 
visados, ar tik teip pasisvecziuo- 
tie atvaževo. Gal kartais misli- 
lina suardytie musu parapija, 
bet tas galbūt nenusiduos. J.P.

Abudu in duobia inpoule.
Sako kad tiktai aklas akla 

vesdami abudu in duobia inpuo- 
la. O cze neteisybe; pasirodo,kad 
ir matantis matanty vede, o abu
du in duobia inpuole.

Dėjosi tai miestelyje Harshor- 
ne Ind. Terr. Nakties laike vede 
si susiemia sau už ranku ir jau 
gerai girksznoti du draugai, o pa
keliui buvo kesamas szulnys 8 
pėdu gylio ir jau pusėtinai buvo 
jame vandenio. Jiedu turėjo 
vienas ant kito piktyba ir vienas 
isz j u sumislino užvestie kita ant 
to szulnio ir instumtic. Bet 
kaip drueziai laikėsi už ranku, 
kaip pirmutinis krito in szulny, 
intrauke ir antrajy paskui savęs. 
Wienas sau kakįa persyskele, o 
antras per maž-ka sprandą ne
nusisuko. Tada turėjo szauktis 
abudu "lagelpos, idant kiti juos 
isztrauktu. \

Padidino mokesty.
Pittsburgh, Pa., 24 Spaliu. — 

Kompanija “Carrie Furnace Co”. 
padidino mokesty savo darbiny- 
kams. Pirmiau mokėjo ant dienos 
po $1.05 o dabar moka po £1.20. 
Sako, kad ir kiti darbdaviai padi- 

[dysia savo darbinykams mokes
tis teippat iki $120.

I SI ra i kas Baltimores 
Kriaueziu.

Kaip jau buvo praneszta No 38 
“Lietuvos”, kad darbdaves Ado
mas Staczilauskas (kuris raszosi 
Adam Szalski) baisiai skriaudžia 
savo darbinykus, ir kad darbiny- 
kai pareikalavo no jo, idant jiem 
parodytu knygas arba slipsa, ant 
kurio užiaszio darba, prekių, o 
jis in vieta parodymo pasako: 
pabueziuokit man in sz...., taigi 
su tuom žodžiu visi darbinykai 
mete darba ir iszejo. Potam dar
binykai susirinkir. ant unijos mi
tingo nutarė, jogei nei vienas ne- 
grysz pas jy in darba pakol nemo
kės po $10 ant nedėlios “beiste- 
riatn” ir “operatoriam”, o “antra- 
rankiam’' po $6 ir $8, ir pakol 
Staczilauskas nepastatys kaucijos 
$500 ir nepadarys drūta kontrak
tą pagal įstatymus IValstes Ma- 
rylando, kad jis neturės tiesos 
pavarytie no darbo nei vieno 
darbiiiyko be jokio reikalo. Kai
po ant mitingo nutarė, teip visa 
unija ir laikėsi drueziai to nutari
mo; nei vienas in darba negry- 
žo, o ant savo reikalu, kiekvie
nas brolis prigulintis in unija, 
gavo po $5 ant nedėlios, pakol 
kur kitur darba negavo.

Staczilauskas isz to nenusiminė 
nes mislyjo, kad už poros dienu 
darbinykai iu darba sugryž. Bet 
kada pralaukė ii keletą nedeliu, 
o darbinykai negryžta, Staezi- 
lauskas pradėjo paszaleis kalby- 
tie po viena, prižadėdamas mo
ketie jiems no nedeliu. Atitiko 
sziuos, kurie paniekinia nuturima 
unijos, nuėjo dirbt pas Staczi- 
lauska: M. Maczis, M. Jasiula- 
nas, F. Szoblickis, J. Stepanaus
kas, J. Gutmanas, L. Zaslonka ir 
P. Bradutias.

Kada szie augszeziaus minėti 
broliai tapo neprieteliais musu u- 
nijos, unija nutarė duotie jiems 
gera pirty, jeigu kur katra isz ju 
sugautu.

Sztai 27 diena Spaliu, subat- 
vakary, atsiveda Staczilauskas 
savo skabsus in saliuna J. Leva- 
navieziaus, po nr.118 Dover str., 
o cze pilnas galiūnas unijos vyru. 
Taigi vyreli kad užstojo visas 
duris saliuno, o skabsus paėmė i n 
vidų, tai tada jau buwo darbe 
lazdos ir boles no biliardo, kėdės 
ir gpitunai. Ant galo durys saliu
no tapo iszlausztos ir kurie sus
pėjo tai iszsuiuko, o kurie pateko 
in nagus unistu, tai apturėjo pir
ty nemiela. Juozui Gutmanui 
daktaras turėjo susiutie skūra 
ant galvos, nes negalėjo sustab- 
dytie bėgimo kraujo, teipogi tapo 
gerai apkulti Staczilauskas ir 
Stepanauskas.

Kada jau skelisu neteko, tada 
visa unija nutarė, kad no szios 
dienos muszt skabsus kur tik nus- 
tverus patol, pakol jiem neinva- 
rys protą in galva, kad galėtu 
suprastie tai, jogei pasiduodami 
už skabsus skriaudžia netiktai u- 
nija, netiktai kitus savo brolius, 
bet ir patys save.

^Vienas isz Unijos.

l tau biznis 
gerai ei “Lietuvo-
Je •
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savo baisa, tada galėsite eitie Į priguli, tada mes galėsime dirbti^ 
in darba. Jeigu prie budeles bal-l už juos kaipo ir szymet dirbame, 
savimo hutu daug labai žinomu 
ir pertai reiktu susivelytie kokia 

'*• adyna arba dviem in darba, tai 
to nebijokit, jokis bosas už tai 

Subscription $2.00 per vear. į nesakys nieko, ir neturi tiesos 
jutui už ta laika paskait.vtie. Tei
pogi ir tie, kurie priesz lialsiivi- 
vima busite in darba iszeja, tai 
pasakykit savo bosui ar furnio- 
nui.kad jus esate užsiregistravoja 
ir turite eit balsuotie, tai jus ant 
poros adynu arba ir ant puses 
dienos paleis be jokio žodžio ir 
ir už sutrukima to laiko neturi 
tiesos jumis parokuotie anei vie
no cento. Tiktai i idami balsuotie, 
pasiimkit su savimis savo ūke 
siszkas popieras, nes kartais ga
li užklaustie, tai butu didesnis 
k lupatas gryžtie namo popieru 
ir vėl atgal gFyžtie prie balsa
vimo.

Už katra partija balsuotie
Iki sziu metu, tai jeigu lietu

viai Chicagos kada balsavo, 
tiktai tiek kad balsavo, bet 
ka balsavo ir ant .ko, tai jie 
tys to nežino; paėmė baliota, 
sižiurejo ant jo viso ploto ir ku
ris ratukas jam geriau po akei pa 
puolė, tai tenai kryžiuką padare 
ir atlikta. Bet ant ko tas jo bal
sas eina, tai jis pats to nežino. 
Tankei atsitikdavo teip kad pae- 
mias pirmu kartu toky baliota in 
ranka nežinodavo ka su jnom da- 
rytie ir praszydavo tu sudžiu, 
kurie prie balsavimo budelese 
stovi, idant jam parodytu kur jis 
tu kryžiuką turi darytie. Netiktai 
kitais metais teip dėjosi, bet bus 
da to gero ir szymet. Yra tokiu 
žmonių, kurie aepriguli in joky 
kliuba ir nevaikszczioja ant jokio 
palitikiszko mitingo, o kas da 
blogiau kad ir skaityt nemoka, 

[ tada toks žnyigus pasidžiaugia 
įtiktai tuom, kad jis balsavo, ale 
ant ko jo tasai balsas nuėjo, tai 
jis pats to nežino; gal nekarta 
taikosi, kad in vieta duotie savo 
baisa proteliui, tai atidavė jy 
savo neprieteliui.

No szio meto, no sziu “elekci- 
ju” jau ir mes galėsime pradetie 
palitikoje dirbtie atsakaneziai, 
nes jau szymet sutverėme keliose 
vardose grynai lietuviszkus 
kliubus, o kada žmones susiriszo 
in kliubus. galės dabar pradetie 
dirbtie patys dėl savo labo, ne 
mestie savo savo baisa nežiūrint 
kur, kaip in bala, bet atiduotie už 
ta, kuris tau paduoda savo ranka 
mislydamas gero dėl tavęs pada- 
rytie.

Szymet lietuviszki kliubai Chi
cagos da neturi savoatsakanezios 
partijos, už kuria turėtu dirbtie 
iszsijuosia, nes pey yvairias per- 
iszkadas nebu<W> galima suspetie 
sau partija iszrastie, o vėla kliu
bas tiktai ka užsimezgias ir da 
būdamas silpnutėliu, negalėjo ei
tie ir reikalautie to, ka (uri kiti 
tvirti,senesni kittautiszki kliubai. 
Musu lietuviszki užsimezgė pa
vasary ir užsidėdami aprinko sau 
už partija republikonus, antrepu- 
blikoniszko var<lo yra iszpirkti 
“czarteriai” ir republikoniszkoje 
dvasioje buvo vedami iki sziai 
dienai. Szesztos vardos kliubas 
kada užsidėjo, turėjo vos tik 40 
sąnariu, o szendien galime pasi- 
džiaugtie isz to, kad jau turime 
240, arti szimtas vyru isz musu 
kliubo gavo szymet Atnerikonisz- 
kas popieras, taigi dabar jeigu 
pareitusi pareikaluutie ko no 
pariijos, jau nebutu geda atidary- 
tie burna, ha kliubas turi in pora 
szimtu grynu lietuviszku balsu, 
bet ar buwo galima reikalautie 
ko pirma, kada turėjome vos 40 
sąnariu, o ir tame da buvo viso
kiu periszkadu'r

Jeigu musu kliubai yra sutver
ti ant ropublikoniszko pamato, 
tai mumis szymet ir balsuotie 
iszpuola už republikonus, pažiū
rėsime ka gefo jie norės padary- 
tie dėl musu klit bo. Jeigu jie 
(republikouai) pripažys musu 
kliuba už kliuba ir jeigu duos ta, 
kas pagal skatl.u balsu kliubui
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954 33rd St., Chicago, III.
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Isz Palitikos.
Kiekvienas numano, jogei szie 

sunkus laikai paeina isz permai
nymo tarifos arba provu Ameri
kos. Kožnas pamena kad prie re- 
puhlikonu darbinykas tu
rėjo darba ii gera mokesty, o 
dabar jau antras metas užstojus 
demokratiszkai administracijai 
sumažėjo darbas, o su darbu ir 
mokestis sumažėjo. Užtai szy- 
met, novoms nenorams, kožna 
viena ima geresne akvata atiduo- 
tie savo balsu ant republikonu 
kaip ant demokratu. Demokratai 
jaucziasi kad ant ju daugel darbi 
nyku kreiva ake žiuri, taigi tie 
žmones virome pajiegoms doro

jasi patrauklie žmonis in savo 
pusiu, nes nežino koke ateito ju 
laukia, o republikonai sėdi sau 
spakuini ir turi didžiausia vilty, 
jogei visas svietas balsuos už 
juos; jie niekam anei cento nenu
meta ir suvis ape tai nesirūpina, 
ba suko, jogei žmones prispausti 
vargu, patys nenorės dauginu 
balsuotie už demokratus, o tik su i 
noru atiduos savo balsus ant re
publikonu. Tokiu budu nežinia 
kas szymet gali viražu imtie; 
priežodis sako: kad “sauso nieks 
noklauso”, arba kitas vėl priežo
dis sako: “kas szmeruoja, tas va
žiuoja”. Kartais gali teip stotis 
ir su sziu metu pulitika, kaip de
mokratai gerai “szmeruoja” tai 
kartais gali ir pavažiuotie, o kaip 
republikonai sėdi aut sauso, už
tai nevisi ju klauso.

Beveik tiktai isz to pastojo 
szymet ant kojų ir toji “peoples 
party” ir nežine galbūt butu pa
dariusi ir labai gera žingsny, kad 
nebutu pasidalinusi ant dvieju 
partijų, liet kaip persiplesze in 
dvi partijas, tai jos szymet yra 
da silpnos spėkos ir kartais de
mokratai gali virszu vėla gautie, 
nes jie nemiega tame dalyke.

AA’ienok ar szeip ar teip, mes 
szymet laikykimės visi republi- 
niszkos partijos, pamatysime 
kas cze stosis ateinunty utarnyka.

tai 
už 

pa- 
pa-

li jeigu užsigiy sztu in mus užpa
kaliu. tada busime prilenkti ir 
mes no ju užsigryžtie, <> glaustis 
prie tokios partijos, kuri norės 
mums paduotie savo ranka.

Taigi szymet ant užklausimo 
už ka turime balsuotie? — pride
rėtu mumis visiems, szy meta 
balsuotie už republikonus, o ant 
toliau pažiūrėsime kas dėl musu 
kliubo bus naudingiau.

kaip reik balsuotiei
Kaip reikia balsuotie, idant tas 

balsas eitu ant republikonu, o ne 
ant kitos partijos, ta dalyka sun
ku per raszta iszaiszky’.ie, idant 
kožnas jy, suprastu. Geriausei 
pribukite visi nedelioje ant mi
tingo pas L. Ažuka, o kalbėto 
jai iszaiszkys ir parodos kaip rei
kia balsuotie, idant paskui prie 
balsavimo nepadarytumėte klai
da.

Baliotai, ant kuriu balsuosis 
szendien da neyra gatavi, bet 
daug maža galima pasakytie kaip 
jie bus sustatyti: aut pirmos ko- 
lumnos stovės demokratiszkas 
tikietas, ant antros stovės repub
likoniszkas, ant treczios peoples, 
ant ketvirtos prohibitiont. t. Ku
rie norės balsutie už republikonus, 
tai tegul pamena,kad aitra kolum- 
na,o ne pirmutine, yra republiko- 
riiszka ir balsuodamas tegul pasta 
to kryžiuką ratelyje antros kolum- 
nos, o ne pirmutines, ba jeigu 
pastatys kryžiuką pirmame rate
lyje, tai jo balsas eis ant demo
kratu.

Geriausei, kaip augszeziau sa
kėme, ateitie ant mitingo, o bus 
iszaiszkyta koks tas tiekietas 
ir kai ant jo baisa detie.

ISZ VVATERBUIIY.C’ONN.

Guodotinas Rėdytojau “Lietu
vos”, teikeis patalpytie szitais ži
nias isz musu miestelio.

Isz korespondencijos patilpu- 
sios “Vienybėje” 38-tam nr. ape 
AVaterburio bažnytinius reikalus, 
skaitytojai galėjo visiszkai klai
dinga numanyma ingytie apeti 
kra padėjimą pas mus. 28-je die
noje Rugsėjo sziu metu, Jo My 
lieta Hartfordo AA’yskupas pave- 
lyjo lietuviams pirktis žemes ir 
statytie bažnyczia. Buvo pirma 
dvieju metu dovanota lietuviams 
už dyka žeme už miesto, bet lie
tuviai daugumu balsu nusprendė 
geriaus pajieszkotie noris bran
gesnes žemes, bet geresnioje Vie
toje. Buvo aprinkta žeme Brook- 
lyno dalyje miesto, prie Bank ui. 
už 7000 dolieriu ir tapo nupirkta. 
Žemes yra gražus plotas, krasztas 
no James turi 200 pėdu ir no 
John ulyczios 220, kerte yra 48 
laipsniu platumo, užpakalyje lini
jos no John ir James ulycziu su
siekia per szimta pėdu daryda
mas rubežiu lietuviszko loto.

Budavojimas lietuviszkos baž
nyczios eina smarkiai pirmyn ir 
garsingas budavotojas Dr. Alraz, 
czekas, tikisi užbaigtie iki 29-tai 
dienai lapkriczio, jei bus tai gali
ma, ant tos dienos AATiterburyje 
bus tikra lietuviszka szvente. 
Tikimės sulaukt,ie keleto ir lietu
viszku kunigu. Turtas parapijos 
sziteip iszrodo: $1000
už žemia; 342 dolieriu mokame 
už pamata; 600 dolieriu už pleis
trą ir 1400 pabaigus bažnyczia, 
1400 trūksta, kitus visus pinigus 
turime gatavus.“ Vienybe”38tam 
“Draugiszkas atsitsilepimas”, pa
remtas ant neteisingo pamato rei
kalui musu parapijos ir man, ne
daug te paiszkadyjo.

kn. J. Žebris.

duodame

sz Chicagos.
Pleszikai Chicagos.

Pereita utarnykt, 2 adyna po 
etų. pleszikai apiplesze vidui

miesto krautuvia laikrodėliu, po 
nr. 71 AA’ashington st. Priesz an
tra adyna valdytojas krautuves 
iszejo in miestą su savo reika
lais, o krautuvėje paliko savo 
sunu. Kada sūnūs buvo pats 
vienas krautuvėje, ineina koki 
du vyrai gerai apsii'edia ir pa
duoda jam auksiny žiedą, idant 
szis apsvertu kiek tas žiedas yra 
vertas. Kada sztornykas ėmėsi 
apžiuretie žiedą, o sziedu persi
liudijo, jogei krautuvėje daugiau 
nieko nėra apart to vieno sztor- 
nyko, tuojaus iszsitrauke vienas 
revolvery, o kitas trumpa gele
žiniu paika ir sztornykui prisakė 
nakeltie rankas in virszu, potam 
invare jy in geležinia szepa, kur 
kavoja pinigus no sudegimo ir 
szepoje užrakino jy ant rakto.

Pasilikia 
patys vieni, 
rodė liūs, 23
ir kitokius brangius lenciugelius 
auskarius pinigus isz stalcziuko ir 
1.1, ir iszdume sau. AA’erte su
grobtu daiktu isznesze $6.000.

In 20 miliutu po 2-rai pagryž- 
ta pats sztornykas isz miesto, in
eina in savo krautuvia, 
ir žiuri kad
viduryje nėra, tiktai 
kad kas jo geležinėje 
beldžiasi; atidarė duris
do savo sunu, kuris kelias miliu
tas negalėjo žodžio isztartie. Po 
valei atsikvapste ir apsakė tė
vui visa ta scena.

Davė žinia policijai, bet pleszi- 
ku nesiranda,

pinigu 
sako, 

ale

netur! 
“pinigus 

asz 
gy wenu,

krautuveje pleszikai 
sugrobė 122 laik- 

deimentinius žiedus

nieko 
girdi 

szeDoje 
ir iszlei

Kelio buwo, ta atsiėmė.
Chicagoje, po nr. 3838 Lincoln 

st. gyvena nekoki VVilkauskai 
bevaikiai ir turėjo priemia sau 
už duktery maža svetima tnor. 
gaitia isz namu siratu. Jau mer
gaite buvo 7 metu ir vaikszczio- 
jo in mokslainia.

Pereita panedely, 11 adyna 
priesz piet, atėjo in mokslainia 
koke moteriszke turinti kokius 
35 metus amžiaus ir pasakė, kad 
pone Wilkauskiene nupuolė no 
trepu ir baisiai susimusze, už tai 
prasze paszauktie isz mokslaines 
namo mažaja dukrelia ir paėmus 
mažiukiu mergaitia už rankos 
iszsivede isz mokslaines. No tos 
dienos niekas daugiau tos mergai- 
tęs neinate.

Wilkauskai kasmet gaudavo 
atsakanczia suma pinigu ant 
iszauginimo tos mergaites, bet 
negalėjo dasižinotie kas jiem 
tuos pinigus siunczia. Matyt 
kad tai buvo duktė kokios bago- 
tos motinos gimus jei priesz 
szliuba, o per tai tapo pamesta 
namuose siratu, bet kada namuo
se motinos inejo koke nors per
maina, tai atėjus pasiėmė atgal 
savo locna kūdiky.

ra jau jis žino ant pomietes ko
žno), o kada sztornykas viską 
sudejas surisza in viena pundą, 
tada AVabalinskas pasigenda, kad 
pas savęs
“užmirszau” 
ant stalo,
cze szitam antram name 
tai tuojaus tau atnesziu.. 
Sztornykas mato, kad žmogus 
vien plaukis, vienmarszkinis, pasi
tiki kad jo Susiedas ir atiduoda 
jam visa pundą, o AA’abalinskas 
iszejas per duris paeina sau isz 
valios du, tris namus,paskui užsi
suka kur in zoulka ir sudyla, o 
sztornykas laukia jo, bet jau dau
giau ten AA’abalinskas nepasiro
do. Kaip su tais czeverykais, 
teip lygiai daro ir su buczieriais, 
grosernvkais ir kitais prekiaais; 
sako kad ir szita saliuna kokiu 
ten budu gavės be jokio cento. 
Tas žmogus amžių savo pragy
veno ir niekur jam centas ne 
kasztavo, kaip girdetie, tai kar
tais tokiu laimingu dienu turėjo, 
kad net po szimta ir po daugiau 
dolieriu susi kalėdodavo no žino , 
niu, ir nežine kur jis tuos pinigus 
galėjo padėtie. — Žmones szne- 
ka, kad jisai turi tukstanczius do 
lieriu ir sako kad isz “dželos”iszsi- 
pirks.

Da keletas žmonių atsiszauke 
isz South Chicago, kurie davė 
AVabalinskui pinigus už tai, kad 
jis žadėjo jiems duotie darba 
AA’est Pullmane, 111.

1. ) Antanas Jurkeviczius,1742 
Commercial avė. davė $2,50.

2. ) Jonas Miltakis, isz po to 
pat adreso, davė $2.oo.

Jeigu kas daugiau turi jam pi
nigu sukiszia, tai tegul atsiszau- 
kia, o sūdąs galbūt nusudys, kad 
AA'abalinskas turės atidirbtie tiems 
biedniems žinotiems už ju 
gus.

pini-

Wietines žinios.

balsavimo, arba 
nauju urednyku 
metu. Kožnamc 
pirma buvo re

Diena balsinviino.
Utarnykas, 6 diena Lapkriczio, 

yra tai diena 
diena rinkimo 
ant ateinancziu 
precingte, kur
gistracijos, dabar bus pritaisy
tos tenai budeles, kuriose kož 
nas vienas galintis balsuotie, a- 
tiduos savo baisa. Tos budeles 
atsidarys no 6 tos adynos ryto ir 
bus adnros tiktai iki 4tai adynai 
po pietų, taigi kas iki adynai- 4 
neateis balsuotie, po 4 jau bus po 
laikui ir balsuot vėliau negales. 
Užtai darbinykni žmones, kurie 
turite t< 
tai utari 
pirmiau 
kit bals

••ikszcziotie, 
y to, neikit 
pirmiau ei

ti atid ivia

S W KUZIUOSE.
Sėdint svecziams už stalo, gas- 

padine regina jaunikaity, taryda
ma:
— Nagi, Juozyti, imk da viena 
blynely..........

Juozas:— Acziui, jau suval
giau du, daugiau negaliu.

O mažyte Katriuke:— Neklau
sykit mama, neteisybe, Juozas 
suvalgė jau net keturis blynus, 
asz pati skaicziau....

Da ape Wabalinska.
Pereita subata buvo byla (pro- 

va) A¥. AA'abalinsko, ape kury 
jau tiek daug buvo raszyta. Isz- 
klausias sūdąs skundikus, kalti- 
nyka ir svietkus, pastate AA’aba- 
linska, už jo tokius darbus, po 
$1500 belos, o pro va turi eitie 
net in kriminaliszka suda. Dabar 
AA’abalinskas sėdi “dželoje” pakol 
kas už jy kaucija nesudės.

Prisiklausius no žmonių ape 
gyvenimą to AA abalinsko, taigi 
isz tiesu jau ir Savizdrola perei
na: Sako, kad jau teip senei, 
kaip AA’abalinskas Chicagoje gy
vena, tai da niekad rendo nemo
kėjo, nemokėjo buczeriui, nemo
kėjo grosernykui, nemokėjo sa- 
liunykui ir niekam. Kaip pirkt 
czeverykai, tai jisai eina už ko
kios 30 bloku 
tik vienuose
marszkiniuose ir inejas in szto- 
ra nuduoda, kad jis cze prie pat 
to sztoro gyvena; tada liepia 
duotie czeverykus sau, paežiai ir 
visiems penkiems vaikams, (mie

vienplaukis, 
apatiniuose

— Nežine kada chicagine te- 
atraliszka draugyste teiksis už- 
moketie mumis tuos $3 už druka 
tikietu.— Ar jie gal mislina, kad 
busime sotus tuom, ka per “Sau- 
lia”mus iszderge,tai jau ir už dar
ba ne reiks užinoketie, ar koky 
gala..?

— Szymet lenkai pastate in 
palitika ant kandidatu net 4 len
kus, taigi ir lietuviai jeigu tiek 
suprastu, o visi laikytųsi vieny
bes, ant kitu “election” galėtu 
jau ir jie nors viena savo kandi- 
data pastatytie. W lenok rodosi 
susipras kada, kad negerai daro 
ir pradės dirbtie dėl savo labo 
visi iszvieno.

— Ant kertes AA’abash avė. ir 
AVashington str. ketina būtie isz? 
statyta tnilžiuiszkas hotelis. Lo
tai ant tos kertes yra kokio tai 
John B. Drake, o dabar da dapir- 
ko prie szono 81 į pėdu ploczio 
ir 123 ilgio, už kuria tai žemia 
užmokėjo $300.003 ir ant to viso 
ploczio ketina siatytie hotely.

— In Chicaga pribuvo isz Cle- 
velando lenkiszkas kunigas Kola- 

I szevškis ir ketina cze sutvertie 
lenkiszka parapija neprigulinczia 
prie vyskupo. Jau jisai tvėrė 
tokia pat Clevelande, bet tenai 
nenusiseke. Kasžin kaip cze jam 
seksis.—

— Pereito utarnyko vakara 
pribuvo in Chicaga net isz Alas- 
kos pravoslavnas vyskupas, ir 
apsistojo Graud Pasific hotelyje, 
o paskui važiuos iii pietinia daly 
Illinojo konsekravotie vienos 
pravoslaviszkos cerkves, vien 
tik dėlto ir atvaževo net isz Alas- 
kos.

Užsimokekit už “LIETUVA
— Nepamirszkite kad rytoj, 

tuojaus po sumai, saleje L. Ažuko 
bus lietuviszkas MASS—MITIN
GAS. Pribukite visi.

— Chicagoje turime 10 lenkisz- 
ku laikraszcziu, o tiktai trys 
ju yra republikoniszki, 
visi paremia demokratus, 
ba nieko.

— Caras mirszta, o jo pinigai 
in virszu kilsta; pereita panedely 
rublis buvo daejas iki 56|c., da
bar vėl žemin nupuolė.

— Kaipo buvo daneszta in pe
reita numery “Liet”kad Liaudans- 
kis su vienu“boardmgierium” no- 
įejo papjautie Sereika,pasirodė jo
gei tas buvo neteisybe padavi
mas buvo melagingas.

— Neužmirszkite, kad utarny- 
ke 6 diena Lapkryczio, diena 
balsavimo, ir tai bus atidaryta 
tiktai no 6-tos adynos ryto iki 
4 po pietų; už tai visi kurie 
vaikszcziojate in darba, eikite 
balsuotie isz pats ryto, ba jau 
paskui bus po laikui.

— Pereita nedelia pasibaigė 
lietuviszka “fair’a” kogražiausei. 
Swieto buvo daugybe ir visi 
sau linksmai bovyjosi. O Lietu
viszka muzika, vyreli iszsitaise! 
ka jokia kita Chicagoje jei 
rodis.

— Fr. Masionis 463 S. 
gan, užsiima advokatysta,
mu visokiu provu dėl lietuviu. 
Kas turi kokia prova gali nu
siduotie pas jy kaipo pas lietu
vy.

— Subatoje, 3 Lapkriczio, pu
siau asztunta adyna vakare, sale- 

Ashland avė. 
“Lietuviszkas

isz 
kiti 
ar-

neda-

Mor- 
vedi-

MASS-MITIN-

je po nr. 786 S. 
kerte 17-tos ui.
Republikoniszkas Kliubas 9-tos 
AA7ardos” laikys
GA, ant kurio užpraszo viso
Chicago lietuvius pributie. Bus 
lietuwiszki ir angliszki kalbėto
jai ir keletas republikoniszku 
kandidatu; dėlto užpraszome ko- 
skaitlingiausei susirinktie.

Komitet as 1

— Szioms dienoms aresztavojo 
pora žydu isz De Kovenstr. už- 
neteisinga iszgavima ameriko- 
niszku popieru. Prisiege, jogei jie 
yra atvvaževia priesz asztuonio- 
lika metu ir jau Amerike gyve
na ilgiau kaip penki metai, o ka
da susipyko su kitais žydais ir 
anie apskundė, insodino nabagus 
in “džela” po kaucija $500.

— Iszduotojas lenkiszkos ga- 
zietos po vardu ‘fDjabel” perei
toms dienoms tapo užpultu savo 
redaitcijoje ir smagei apmusztu su 
parasonu. Mena jogei tai apmu- 
szias jy H. Nagel, redaktorius 
“Dzienniko Chicagosko”, už tai 
kad užsipuldinejo ant jo per 
savo “Djabla”.

— Lietuviszku teatraliszka 
draugyste “Auszra” tapo szioms 
dienoms inkorporavota. Inkor- 
poratoriais yra F. Bracziulis J. 
Grinius, A. Szidlauskas ir kiti. 
Galbūt jau daoar ir už tikietus 
teiksis užmoketie.

— Nedelioje, 4 Spaliu, 1 adyna 
po pietų bažnytinėje saleje Dr-te 
“Sz. Kazimiero Kar.” laikys sa
vo menesiny susirinkimą, ant ku
rio užpraszo visus sąnarius tos 
draugystes pributie.

J. Ostrauskas, sekr.

— Subatoje, 3 Lapkriczio, 8-ta 
adyna vakare, saleje Overkos, 
po nr. 4500 Paulina str, “Lietu
viszkas Republikoniszkas Kliu- 
bas 29-tos AVardos” laikys savo 
mitinga, ant kurio szirdingai už- 
praszo visus lietuvius isz Tovn 
of Lake pributie.

J. Akmonas prez.

— Nedelioje, 4 Lapkriczio pu
siau antra adyna po pietų, bažny
tinėje salioje Dr-te “Simano Dau
kanto” laikys savo metiny susi
rinkimą, ant kurio yra upraszomi 
visi sanariai tos draugystes pri
butie, nes bus renkama nauja ad
ministracija.

K. Pocius, sekr.

Preke Pinigu.
—o—

Rublis in Rosija.................. 54c
Marke in Prusus.................24|c
Guldenai in Austrija..........39jc
Frankos in Francija..............20c
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KAIP GALIMA PACZIAM 
isz sawes tapt ap- 

szvviestu?

ne 
surinkimą 

žmonių vvienaip szne- 
vvienodus paproezius tu-

tu trijų atskiru tautu atsižy- 
tokiais priivalumais, nors tu- 
pavvienios ž nogystos gali būt 
vvisai prieszingo pobūdžio, 

ape vvisa
pagal keletą matytu žmo-

Didžiausiu wergu yra ne tas, kurs yra įval
domas ka<l ir didžiausio despoto, bet tas, 
kurs yra wergu sawo paties nežinojimo, 
saumylystes ir ydų. Samuelis Smiles.

I.
Pirm neg paduosiu pragumus 

ingyjimo paežiam isz savves mok
slo ir apszvvietos, turiu iszaisz 
kintie, kokiose sanlygose randa
si pavienis žmogus kaslink savvo 
tevvynes, arba kaslink draugijos, 
prie kurios priguli.

Ka suprantame po žodžiais: 
tauta, draugija? Suprantame 
ka kita, tik kruvva, 
pavieniu 
kaneziu,
rineziu ir paprastai vienoje vvieto
je gyvvenaneziu. Jeigu tauta, 
draugija daro pavieni žmones, 
tai aiszku, kad tautos pasikėli
mas, teip vadinamas, geras vvar
das vvisotiniai priguli no pasike 
limo ir gero vvardo pavvieniu jos 
sąnariu. “VVerte vvieszpatystes, 
sakoj. S. Mill, vverte pavvieniu 
ypatų, sudedaneziu ja”.

Jeigu sprendžiame ape pobū
dy kokios norint tautos, spren
džiame taj pagal pobūdy, jei ne 
vvisu, tai bent daugumo jo- są
nariu. Jeigu sakome, kad vvokie- 
cziai yra szvvarus, žydai pramo
ningi, o iszpanai didus, iszreisz- 
kiame per tai, kad paprastai žmo
nes 
mi 
los 
ir
Tankiai sprendžiame 
tauta 
niu. Pavvienis žmogus yra tankiai 
teip surisztas su suvvo tauta, kad 
jo geri arba blogi darbai tampa 
priskaitomi vvisai tautai, ir atža
gariai, netikins vvardas tautos, ga 
Ii būt duotas vvisiszkai neužsitar- 
navvusiam ant jo pavieniui žmo 
gui, kurs turėjo nelaimia kilt isz 
jos. Prancūzai tankiai giriasi, 
kad ju tik tauta tegalėjo iszduot. 
Napoleonu, o Bismarko noras pa- 
.vvargintie ir isznaikintie mažes
nius tautas yra perkeliamas ant 
sprando vvisu vvokiecziu. Taigi 
kaip žmogus turi būt atsargus, i jįs m;lte! 
idant pagaliau vvisai netikėtai ne I 
pagadintu vvardo vvisu savvo tau - | 
tiecziu!

Eikime toliau. —Sakome, kad 
Angliai, Prancūzai ir Wokiecziai 
yra augszcziausiai stovvinczios 
dvvasiszkai tautos; pripažystame 
per tad, kad pavvieni anglai,pran
cūzai ir vvokiecziai yra labjau 
apszvviesti, kaip kitu tautu žmo
nes. Taigi jeigu kalbame ape ei- 
vvilizacija, ape laipsny kultūros 
pas kokia nors tauta, turime su
prast per tuos žodžius laipsny isz- 
silavvinimo pramones ir proto pas 
dauguma jos sąnariu. “Civviliza 
cija” pati isz savves, sako S. Smi
les, yru tik klausymu ypatysznO 
iszsilavvinimo vvyru, moteriii ir 
vvaiku, isz Kuriu draugija susi 
deda’. Jeigu skundžiamės ant nu 
puolimo ir isztvvirkimo tautos ir 
džiaugiamės isz tautos pasikėlimo, 
priežastis skundo ir džiaugsmo 
guli munyse paežiuose, tai yra 
tuose paežiuose žmonėse, kurie 
gal ir nemislija, kad darydami ka 
bloga arba gero sujudina pas savvo 
brolius linksmus arba liūdnus jau 
amus.

Niekas neužgins, kad kiekvvie 
nas žmogus vvisados turi nors szio- 
Kia — tokia intekmia ant kitu 
žmonių, o per juos ir ant vvisos 
draugijos. VVisos tautos pasidarė 
tokiomis,kokiomis dabar yra, per 
mislyjima ir ’ darbavvimasi kartu 
daug žmonių. Kuom žmogus buvvo 
gabesnis ir darbsztesnis tuom dau- 
giaus prisidėjo prie sutvverimo 
tautos tokia, kokia dabar yra. 
Nereikia manyt, kad vvardai vvisu 
didžiu žmonių, atneszusiu nauda 
ant dirvvos civvilizacijos, yra už- 
raszyti istorijoje. Bet nevvieni 
tik didžiūnai prisideda prie pakė
limo vvisuomenes. “Žemiausi y- 
pata, jeigu tik yra pavveizdu 
darbsztumo, blaivvumo, ir dory-

bes, turi nenustojanezia intekmia 
ant gerowes savvo tevvynes; nesjo 
gyvvenimas ir pobūdis neužtemi- 
tinai pereina in gyvvenima kitu 
ir platina gera pavveizdu vvisuose 
ateinaneziuose laikuose” (Smiles).

Jeigu geri darbai žmogaus teip 
atsiliepia ant vvisos tautos, tai tuo 
giliau turi atsiliept ant jos jo 
netikiu darbai: pagadint grei 
cziau galima, kaip pataisyt. Tad
gi, kiek esame kulti savvo tautai 
ir kaip esame atsakantys priesz 
ja! kataliku bažnyczioje yra gra 
žus mokslas ape paskutiny suda. 
Laikas paskutinio sūdo yra paskir
tas ne tuojau po žmogaus mirties 
bet svvieto pabaigoje, — ne dėl
to, kad Dievvui teip patiko, bet 
dėlto, kad Dievvas kitaip negale 
tu apsudyt žmogų pagal teisy
bių. Juk gi žmogus gyvvena drau
gijoje su kitais, dalis jo geru 
arba nedoru darbu pereina ne
žymiai ant kitu, no sziu ant tre- 
cziu; ir teip vvaikszcziojant no 
vvieno ant kito mažas savvyje daik
tas iszauga su laiku in milžiną, 
už kury ant galu galo turi atsa
kyt tas, no kurio jis eme pradžia.

Teip tatai keletas žmogystų ga
li pagadint draugija, o geras ar
ba nekoks padėjimas tautos gali 
neretai prigulet no keleto jos są
nariu.

Sutraukime vviska, kas iki- 
sziol pasakyta in kruvva ir pri
taikinkime prie savves. Jaigu sa
kome, kad Lietu vva da nepakilo 
tautiszkai — tai reiszkia, kad mes 
to da nepadareme; jeigu vvadina- 
me ja tamsia, neapszvviesta, pa- 
vvadinkime teip savvia; jeigu ne
randame joje pramones, — aisz
ku, kad jos nėra pas mus; ir teip 
vvisuose reikaluose ir tautos ydo
se pamatysime savvia, savvo ydas 
kliaudias.

Sako kad vvienam sulenkėju
siam lietuvviui prisiėjo karta 
szneket su dideliu kalbu žinunu 
kardinolu Monsfuorzi. Kardino 
las didei nusistebėjo, patemijas, 
kad ans nemokėjo lietuvviszkai. 
Kokia gi galėjo po to tas moksli- 
kas turėt nuomonia ape tautisz- 

Į kus lietuvviu jausmus? Gal tai 
I buvvo vvienatinis lietuvvys kury

vviname tada protą ir mokina
mos, kaip stotie vvisai neprigul- 
mingais. Jeigu atradome kelia 
vvisotines neprigulmes, siekis jau 
pasiektas: esame lygus su kitomis 
tautomis.

Matome dabar, kokiame sary- 
szyje yra terpu savves pramone 
ir apszvvieta. Wiena be kitos ne
gali apsieit, o abidvvi būtinai 
reikalingos tautai, idant ji galė
tu nesziot vvarda tikros tautos. 
Inteligentai, t. y. tie, kurie su
pranta musu stovvy ir ko mums 
reikia, ne dovvanai szaukia be 
perstolio vvisus prie pramones ir 
mokslo.

Mes Amerikiecziai, gyvvename 
svetimoje szalyje ir tik maža 
musu saujele teyra, — per tai nė
ra mums nei mislyt ka ape mate- 
rijaliszka neprigulmia. Bet musu 
protas pasilieka neprigulmingas: 
to mums niekas nenuvvergs. Nie
kas ežia mums neužmeta savvo 
kalbos ir paproeziu, niekas neda
ro mus gvvolto: nelyskimetik pa
tys in svetima kaily. Maskolius 
gali užgint mums mokintis; bet 
cze niekas negina. Butu prasikal
timu priesz mus paežius ir priesz 
vvisa tauta nesinaudot isz czio- 
nykszczios laisvves.

Kalbame dažnai upe pakeliniu 
savvo vvardo, ape tautiszka pasi
kėlimą. Žinome, no ko tvardąs ir 
pakvlimas priguli; kodelgi mes 
patys nesistengiame ingytie to, 
no ko tautos ateitis priguli? Ko
delgi tik kalbame, o nieko neda
rome? Žodžiai yra tik oro su- 
drebejimas, o daugiau niekas.

(Toliau bus daugiau).

I

PASIKALBĖJIMAS
ape

Bet nežiūrėkime ant kitu, — 
atsižvelkime ant savves. Didžiau
sia žmonių kliaude yra, kad jie 
mato savvo ydas kituose neregė
dami ju pas savvia. Ta kliaude 
ypacz sunkina ir slogina mus, 
lietuvvius. Mes teip esame pripra- 
tia, liežiuvviu malt, bart kitus ir 
ragint vvisus prie gero, o isz savvo 
puses nieko neveiktie, kad tas 
gali būt laikomas už musu tau
tiszka privvaluma.

Pasižiūrėkime koks iszeina keb
lumas. Musu nerangumas, tingi
niavimas. nemokėjimas duot sau 
rodos, neapszvvieta ir 1.1, atima 
gera vvarda vvisai tautai. Netikės 
tautos vvardas isz savvo puses už- 
musza pavienius žmonis, t.y. jei
gu ir atsiranda terp musu koks 
prakilnesnis, kurs atsistoja visa 
galvva augszcziau už savvo tau- 
tieczius, jo niekas negali per mus 
užtemytie. Esame lyg žydai, ku
riu paežiu darbai davve netikusy 
vvarda vvisai tautai; o dėl to vvar
do niekas negali užtemytie pa
doraus žydo.

Kas mus žemina praszaliecziu ir 
musu paežiu akyse, tai stoka pra
mones ir apszvvietos Pramonių 
dedu pirmoje vvietoje, dėlto kad 
jeigu jos nesiranda musu tarpe, 
mes tampame prigulmingais ma- 
terijaliszkai no praszaliecziu. 
Prigulėdami materijaliszkai, tuo 
labjaus prigulime dvvasiszkai. 
Tadgi norint atsikratyt no sveti 
mu dievvu, turime pirmiau nusi
kratyt no savves materijaliszka 
prigulmia, t. y. turime sutvvert 
savvo locna pramonia. “Asz vvi- 
sados giliai jaueziau, pasakė kar
ta Airiu patrijotas Dargan’as, 
kad musu pramones neprigulmia 
priguli no musu paežiu” .

Jeigu tapo padarytas nors vvie
nas žingsnis toje neprigulmeje, 
ant pagelbos ateina protas. La

pra
ėjau-

wisokius moksliszkus 
dalykus

Medis szulninis.
Prancuziszki laikraszcziai 

nesze nesenei ape medžius,
ežius ant salos Madagaskaro, ku
rie vvadinasi “medžiais pakelei- 
wiu”. Yra tai medžiai su dideliais 
lapais, susivviniojusiais in dūdas, 
kuriuose randasi 'vanduo. Kelei- 

y'vis, negalėdamas gaut 'vandens, 
atradias toky medy, pravvožia la- 
pa ir atsigeria.

Nesenei sugryžias in Paryžių 
tūlas prancūzas — keliaunykas 
pranesza, kad apilinkyje upes 
Kongo auga “medis— szulninis”, 
tenykszcziu gyvventoju 'vadino- 
mas “mussanga”. Auga jis drė
gnose 'vietose, netoli balu, kar 
tais iezaugdamas iki 15 sieksniu 
augszczio. Jo liemenys ir platus 
stiebas pasibaigia iszsiszakojusia 
in vvisas pusias vvirszunia. Stiebas 
pasidalina in dvvi dali pagal ka
mieną ir užsibaigia gilei inlindu- 
siomis in žeinia szaknimis. Jeigu 
medy prakirst ant augszczio žmo
gaus ūgio, tad isz jo pradeda bėgt 
vvanduo, kaip isz pompos. Ta 
vvandeny medis intraukia in sa
vvia isz žemes ir tai tokiame skai- 
tliuje, kad kildamas augsztyn me
džio pluosztais jis spaudžiamas 
isz apaezios, pradeda sz'virkszt,

Tas keliaunykas nukirto stiebą 
tokio medžio per sieksny no že
mes. stiebas turėjo 50 centimetru 
diametre, o vvanduo isz jo per ke
letą adyuu pripylde vvisa vvied- 
ra.Stiebas “mussango” kad ir per 
senias, duoda tiek pat vvandens, 
kiek ir jaunas. Pagal keliaunyko 
žodžiu, medis esąs tikru szaltiniu 
aplinkinioms vvietoms. Horillos, 
szimpanzos ir kitos bezdžionkos 
žino privvaluma to medžio ir atei
na pas jy atsigert, pragrauždamos 
arba pradreksdamos žievvia. Wan- 
duo isz to medžio pagal tyrinė
jimus, užlaiko nemaž chloriszkos 
druskos, ir ilgai pastovvejas isz 
duoda szvviesiai — ruda nuostal- 
ba, kuri liudyja, kad jame yra 
kažinkoks alkolaidas. Kadagi 
bezdžionkos geria ta vvandeny, 
galime dmsiai sakyt, kad jame 
nėra nieko, bledingo žmogaus 
organizmui.
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Likimas žmogaus kojų.
Profesorius Genevos univver- 

siteto, Emilis Jung’as, kaip pra- | 
nesza “Berliner Boersen —Couri- i 
er”, labai esąs susirupinias ape ’ 
likimą musu kojų. Tas moksli- ; 
nykas iszrokavvo, kad žmones už ( 
tukstanezio metu vvisai atpras no , 
vvaikszcziojimo, ir kojos tokiu bu- j 
du pasiliks tiktai papuoszimu mu
su kūno. Jung’as patemyjo, kad 
žmones kasmet wis mažiau nau
dojasi isz savvo kojų. Sylos garo, 
elektrikos ir bicikliai isz dalies 
jau nupratino mus no vvaikszio- 
jimo, o ateinanti karta, kury pri- 
gyvvens turbut prie oralaivviu ir 
elektriszku vvežimu, dėl pigumo 
vvažinejimo ant ju, vvisai nesinau
dos isz kojų. Ir teip, kojos taps 
tiktai nereikalinga sunkinybia prie 
kūno; jos iszkryps, ir gal vvisai 
isznyks; bet rankos tada taps sti
presnes ir ilgesnes. Tuomet užstos 
laikai trumpakoju.

Kalnine liga.
Tūli keliaunykai, lipdami ant 

kalnu, vvisai nejauezia teip vvadi- 
names “kalnines ligos”, bet dau
gumas kad ir svveikiausiu žmonių 
užlipia augszcziau, kaip ant 3.500 
metru, pradeda jaust nei szy nei 
ta: kvvepavvimas susispaudžia,
appetitas (noras vvalgyt) isznyk- 
sta ir pasirodo szlyksztumas ant 
szirdies drauge su galvvos skau
dėjimu. Tai ir yra kalnine liga, 
kuri paeina no praretejimo oro 
ant tokio augszczio: tokiose vvie 
tose neužtenka rugsztgymio (o- 
xygenium) reikalingo kraujo su- 
raugimui, ir vvisos organiszkos 
funkcijos nusilpsta. Bet tas ne 
yra vvienatine priežastis kalnines 
ligos.

Aeronautai, t. y. žmones, kurie 
wažineja po orą ant oralaivviu, 
pradeda sirgt ant tos ligos daug 
augszcziau. Taigi priežasties ligos 
reikia jieszkot vvisotiniszkame ko
jų nuvvargime neiszvvengemame 
prie lipinio ant kalnu. Tūlas dak
taras iszrode tai tokiu budu:

Inleido jisai po stikliniu bliu- 
du dvvi mariu kiaulyti. Wiona 
isz ju buvvo palikta rainei, bet an
tra tapo indeta in dratiny rata, 
kurs sukosi, teip kad kiaulyte tu
rėjo 'vis krutetie, nes kitaip bu
tu galėjusi isz'virst. Tuo paežiu 
tarpu daktaras su pagelba atsa- 
kanezio prietaiso pumpa'vo lau
kan orą isz po bliudo. Kol laips 
nis oro praretejimo neperejo pa
dėjimo oro aut augszczio 3.000 
metru, abi kiaulyti nerode jokios 
nerimasties, bet vvostik jis perejo 
per ta ryba, kiaulaite rate pradė
jo dažnai klupt ir kvvepuot tan- 
kei, tuo tarpu kad antra tebese- 
dejo sau ramei.

Kad oras po bliudu praretėjo 
iki laipsnio, atsakanezio prarete- 
jiinui oro ant augszczio 4.600 met
ru, kiaulaite rate krito ant nuga
ros ir iki tyrinėjimo pabaigos isz- 
bu'vo tokiame padėjime be judėji
mo, Tuo tarpu antra kiaulaite ta
da tik pradėjo nerimt, kad oras 
praretėjo iki laipsnio, patyrto ant 
augszczio 8.000 metru. Dakta
rui inleidus orą atgal abi kiaulaites 
tuojau atsigavvo, bet bu'vusi ra
te pasirgo da keletą dienu. To
kiu budu, ans daktaras parode, 
kad areziause priežastis kalnines 
ligos yra n u'vargintas kojų.

>1

PAJIESZK0J1MAI.
Pajieszkau savvo pnezios Elz

bietos Didžiunieues, kuri praeita 
nedelia pabėgo no manės isz May- 
vvood, Ill.su vienu boardngierium 
Povvilu Palkausku; jisai anglisz- 
kai raszosi Pet. Pilks, yra nedi 
delio ūgio, rudi ūsai ir veidas 
rauplėtas, o Elzbieta, pati mimo, 
paeina isz Kauno red. Panevėžio 
pav. vaistės Biržių, kaimo Zizo 
nu, yra mažo ūgio ir smarkios isz- 
kalbos. 18 diena szio menesio ne- 
kurie lietuviai mate ja imt S. 
Canal st. Jeigu kas epe juos žino 
tu, tegul suaresztavvoja arba te
gul nors žinia duoda ant adreso 
tokio :
Jurgis Didžiūnas Mayvvood, III. • 

(17-U)

Pajieszkau savvo pusbrolio Jono 
Mockielumo, paeinanezio isz kai
mo Griszkabudžio, pavvieto Nau- 
miesezio, red. Suvvolku;
meta buvvo Anglijoje. Kas 
jo buvvima žmo tegul 
nesza ant adreso tokio:

J. Blažys
333 Main str., Bridgeport, Conn.

'viena
ape 
da-

Didis RepitblikoniszkaH 

Mass-Mitingas, 
Wisu Lietuvviu miesto 

Chieago.
Nedelioje, 4 Lapkriczio,tuojaus 

po sumai, salioje p. L. Ažuko, po 
nr. 33<>1 Auburn nve. “Lietu- 
vviszki Kliubni” Chicagos laikys 
didely Mass-Mitinga, ant kurio 
privvalo prilmtie vvisi lietuvviui, 
be skyriaus,tuojaus kaip tik iszeis 
po sutnais isz bažuyczios.

Ant mitingo bus sakytos kalbos 
ape palitika, lietuvviszkame ir an- 

■ gliszkame liežuvyje. Utarnyke 
yra diena balsavvimo, užtai szitas 
mitingas priesz balsawiina yra 
paskutinis; dėlto pasirupykite 
vvisi ant mitingo pributie, idant 
galėtume pasimokytie kaip bal- 
suotie ir už ka.

A. Oslzevvskis
Prez. Kliubo 6-los VVardos.

Pajieszkau savvo brolio Juozo 
Lukszio, paeinanezio isz Suvvolku 
red. Wilkawiszkio pavvieto, Kau- 
piszkiu gmino, kaimo 
kiu, jau 7 metai kaip 
Praszau atsiszauktie 
tokio:

John Lukszis
416 Mirtie st.,New Britam,Conn.

Szita nedelia sulaukėme jau ir 
“Saulia”, nurs pereitos nedėlios 
kur paklydo, bet lo»ka Dievvo.. 
jau nesiplūsta.— Galbūt, kad to
liau ir duos jei Dievvas Dvvitsia 
Sz. ka nustos kabinėtis.

Padvvarisz- 
amerikoje. 
ant adreso

GROMATOS
lietuvviszkos ir lenkiszkos užsilaikė 

ant paczto.

Asz Alena Raguckiene pajiesz
kau savvo brolio Juozo Gumaueko, 
paeinanezio isz red. Snvvolku, pa
vvieto Marijampolės, gmino Jie- 
vvaravvo, kaimo Margavvos. Jau 
ketvvirti metai kaip Amerike, pir
miaus gyvveno Mahanoj8 City, o 
dabar nežinau kur besiranda. Jei
gu kas ape jy žinot, daneszkite 
praszau ant szito adreso:

Alena Raguckiene
707 Market str., Waukegan,Ill.

Ar nežinote kas, kur dabar 
būna Jonas Kulsze, paeinantis 
isz redybos Kauno. Jau trys me
tai kaip Amerikoje, pirmiau gy
vveno Edvvardsdalle, Pa. ant 
Centre St., o dabar nežinau kur 
besiranda. Kas upe jy žinote da- 
neszkit, praszau ant szio adreso: 

St. Grigaliūnas
Box 21, Hartshorne, Ind. Terr.

Pajieszkau s.i'vo brolio An
driaus Barzdaiczio, paeinanezio 
isz kaimo Pustelnyku, gmino 
Kvvietiszkio, Marjampoles patrio
to, red. Su'volku. Jau 10 metu 
kaip Amerike, pirmiau gyweno 
Chicagoje, o dabar nežinau kur 
besiranda. Jei kas ape jy žino,pra- 
szau danesztie ant adreso szito:

VVincentas Barzdaitis
Box 45, Tuckahoe, N. Y.

1000
1001
1010
1028
1089
1161
1181 Norkus Baltramiei
1182 Norkaitis Jurgis
1212 Rnztnierska Mrs. M. (2)

Buczinski Jfizef 
Bukis >J.
Cikovvski J6zef 
Drzemalu Maks A. 
Jedral Stanislovvas 
Migdalski Antoni

ISĮF” Ant pardavviino puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
vvetos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvvisz- 
kos baži vežios, kur lietuvvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren
tų gyvventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose \Vnukegim,mokėdami už 
lota 'viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai vve'kHe. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatvkitia narna, o pa
tys rent aunykai jumis jy iszmo- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vvienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

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

SOKRATES BU \VO 1SZMIN- 
TINGESNIS ...

— Ak koks tai asz kvvailas, kad 
apsivvedžiau su savvo paezia!

— Nenusimyk, Sokrates buvvo 
daug už tavve iszinintingesnis, o 
paėmė Ksantipa, sau už paezia.

ATM0NYJ0.
— Na ka, atmonyjai Jonui 

tai, ka tavve iszpludo?
— Ir da kaip!
— Iszpludai ir tu ant jo?
— Da labjau nei kaip buezia isz- 

pludias!
— Ka, ar sumuszei jy?
— Da arsziau!
— Dėl Dievvo! ka tokio tu jam 

padarini?!

už

jįapjiena.
Iszejo isz pT? spaudos knygele : 

Kankinimas katal iku 
Lietuvoje a be Ina i, o y- 
patingai Kražiuose 1893 
metuose.

Užlaikant teisybia ir iszaiszki- 
nant maskolių politika, masko
lių norus, maskolių žmogžudys
te ir t.t.

Dėl lietuvviszko teatro parasze 
Akmeninis.

Szi knygele, paraszyta popu- 
liariszkoje kalboje, yra naudinga 
ir reikalinga netik tiems, kurie 
norėtu perstatytie gyvvuose pa- 
vveiksluose kankinimu lietuvviu 
Lietuvvoje ir Kražių skerdynia, 
bet pagalinus kiekvvienain lietu 
vviui, nes jos ituris yra ne fantu 
zija, bet faktai ir teisybe.

Ji kasztuoja su prisiuntimu 3o 
c. Norintiejie ja parsitraukti te
gul atsiszauivia ant szio ad<eso: 

Dr. J. M. Stupnickis,
B<>x 615, Plymouth, Pa.

Naujas laikrasztis.
Naujas laikrasztis “Garsas A- 

raerikos Lietuvviu” iszeiua dabar 
tikroje katalikiszkoje dvasioje ir 
prižada visada rerntie katulikys- 
tia ir tarnnutie reikalams darbi- 
nyku. Norintiejie ta Inikraszty 
užsiraszytie, tegul raszo ant 
tokio adreso:

J. Ramanauskas
230 \V. Centre st. Shenandoah,

Fa.

ZENONAS BYKOW,
4458 VVood St. Chieago,

— užlaiko —

Puiku Saliuna 
“RUSKA i.AZMA"

Puikiausios maudykles teip kaip Ko- 
sijoje, vviskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawola. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czystas maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku Saliuna, biliar
dą ir salia dėl mitingu ir vveseliju.

Užpuaszo vvisuslietuvvius atsilankytie.

UŽMOKĖJO UZ LIETUVA
A. Aselskis
F. Masionis
K. Lukoszevviczius “ ‘ 
J. Waitiekuna8 Thomas 
St. Grigaliūnas Hartshorne
A. Guzauskas Grupe Creek 

Pasiskolinau no jo penkis J- Remington Canton
dolierius...

2.oo
1.50 
l.oo
1.00

2.oo
l.oo 
l.oo

J.Pitkewiczins Mnhmoy-City 2 <
r
I
I

Chieago
14

FOR

i4.00 
Kmlierū 

ir Eoxas 50 Cigaru.
In/.kirpk «zitH HpffarM 

n • r prUlutk m ura I* 
rtw <1m iradr?*u »r#r»

< «e*o. o in<*« i rt«lu 
ime tx<i per C-O. D. ant rrria- 

n- b inu«u ■ Sp cl»I B-ainl" i' 
ru ir s/lta Autom tl»rki»i l-zn-e Rti fSzu- 
« hwj**jopat w ilcen » »
mi nikeliu pleituotan. gura i kenu • _
ir szu'vimI in jy ym wart<»jami A u ea-
80 3! «ru.» 3N kalibro. Szia rew >1 r»-r i u ui pi
g •»« p f« . < %. idant praw<*ati^ IcX‘r 
Br.tnJ’ ^gur* •••

Lake VI r. '
s.;:. ■ ...k..'Ut • t»., Chtcaoo.

Ill.su


4 LIETUVA.

Katalogas knygų. Temy kitia’. -:- Temykitia!
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinls dangiszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
cziauseiskaulelels,visaip zalatltos, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, zalaty 
tais knisztais.'druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrine “ “ $2.00
Baisas Balau lėlės didžiauses ir puikiausome

apdare, balcziauseis kauleleis pulke! 
azauksuotals kryžius po ’ $3.00 Ir 3.50

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

kaustyta Ir su kabe ” I 1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulua szw.

Marijos Panos 
Ražanczius amžinas “ “
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms **
8zaukstnas balandėlės “
8tebuklai Diewo szv, Sakramente ”
Senus ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

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

stytas ir su knbe “ $1.60
Wadowas aplankancziu muka Jezuso Cbris. 15c

75c 
75c

20c
5c 

10c
5c

30c
4*)c

vadovas aplankancziu muka Jezuso CbrL 
150 psalmu Dovido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ „
Kantiizkos .. ,,

Knygos Divasiszkos.
Brostvos “ “ *'
Draugija dddusziu 
Ewangt*lljos, drauge lietuwiszka i ir lenklsz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Filoteaarba kolas in maldinga giwenima 
Garsas aoe baisibia sūdo Dievo ” 
Grlesznvkas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Peną 
Gyvenimai Szventuju Diewo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Glvenimas Jezuso Kristuso 
Givenimas szvenez. Marijos Panos ,,
Givenirna visu 8zwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po ” —
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija seno istatimo 
Iszguldyrnas metiniu szwencziu ”
Ka“ yra griekas? labai naudinga knyvele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspnkajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos 
Prlsigatavojlmasant Amerczio “ 
Raktas in dangų “ “
Užsistanawlk ant to gerai “
VVadovas In dangų “ “
\Vartai dangaus “ “ “

Knygos mokslyszkoH.
Etnologiszkos smulkmenos “ “
Leinentorius lietuviszkas ,,
Lietuvos gaspadine “ 11
Lletuviszkai vokiszkas žodinasarba grama

tikas “ ||
Lernentorius lietuwis7kas “ “
Spasabas greito isz«imoklnimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “ *
Szlmtmetiuls kalendorius

o apdarytas “
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai, 

latvlszkal, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriu ūse knyga dėl norineziu isz- 
inoktie lenkiszkos, ruskos arba la 
tvtszkoa kalbos

05c
10c
75c 
50c
25c
15c
50c
10c 
75c 
20c
65c
25c 
10c 
15c 
15c 
15c 
40c 
15c 
15c
50c
10c
20c
40c
15c
50c 
40c 
15c

Kam turit waikszczlot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

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

Įsziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrovvski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

Lietuviszkas Daktaras 
T. KODIS,

Persikėle isz Bridgeporto ant Town of Lake po numeru 
1832 47-tli St. kerte Page Street 

ir prijima vvisokius ligonius sawo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 ivakare.

Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike per 
telefoną isz kožnos aptiekos.

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

LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis,

iszeina kas subata ir talpina savyje ko naujausias ir svarbiausia 
žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
KASIS CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA VVISKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos ir 
Kvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

Gywcnu ponr. 825 St. Clair str. 
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczeina isz wisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikau

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

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

Lietuwiszka Aptie a
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jeiferson st. cor. Liberty st.
Diplomaivotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktlkavoja ir pritaiso geras lie- 

karstas už vidutinia prekia.
Kalba lietuvviszkai, lenkiszkai, 

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

TEI.EPHONE: CANAL 369.

5ew York40 Canal Str.

142 Division Si; N. Y.
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant va

šu greičziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykit®, kad įneš 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinrveg, Bremen.

“LietuvaJJ kasztuoja ant metu 82.00
Spaustuwe „Lietuva“

spausdina (drukavvoja) 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 laivu. Siuncziasi pinigai in 

visas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greicziause suvaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuwisz- 

kai — latvviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi sawyje žodžiu daux j] 
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
mo) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly >, o węlau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

Pinigus geriausei siustie regist- 
, rawotose gromatose arba per,,In- 

’je ter National Money Order”, kury 
ate galitia gautie ant kožno paczto. 
300 | ADRESAS SZITAS:
20c M. NOVESKI,

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

ie ant atsakymo pacztava markela už 5 centus

2fic 
IOc 
20c

A. ZDANAWICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Puikiausias Saluuas
visam mieste Shenandoali

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

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

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
wisiems lietuviams, turintiems valandela laiko 
atsiiankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyiame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky:A.OISZ6W§K1S
$2.oo

Knygos iNtoriszkos, swieti8z- 
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genowefr< 
Bestiality of the Russian Cząrdom ,-ovard 

Llthuania ** “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

pa ra sz Simano Daukanto $1.00
Graži vaiku knygele “ “ “ ]0c
Ibkorija Simono D Kanto, dldžiausiarjisto- 

rlja Lietuvos ••
Istorija gražios Magelenos 
Istorija septynių Mokytoju • 
Istorija gražios Katrukos < * 
Istorija Lietuvos ' “ ‘
Istorija iszlaiko Francuzu vainos 
Juokingas patakojimas “
Juozapas KoniuBzevskls arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas t«*isyl>e tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ I
LietuvuzkiiB sziupinls 
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsavlszkos ka

res Indi tonu Amerikos.
Palangos Jure “ “
Pajudykime vyrai žemia, puiki Istorija 
Pasakoijmas A ntano Tretfnyko “
Petro Armino rasztal “ *•
Ponas Ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Pulki istorla ape Kantria Alanu, kuri per 22 

tus valkszcziodHma no svietą, 
du Ir vargu kantrei iszkentejo 

Talmudas žiu u " “
Trumpa senovei Lietuviu Istorija „ 
Waiku knygele su abrozelai* 
\\ i »<>ki ibrozdrloi in knygas 
Abrozas Gedemiuo. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai pulkus; Masko 
lūs puola priesz jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8VV. PANSKIUn $7.00
ANIČL STRdŽ. ZbidrModldv I Piežni shižfoy 

dla dusz pobožnyeh (z dodatkleru nieszpordv 
I pietfni laclfisklch). Zaviera blizko 650 scro- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanle dla obojgn plci; opravne v inorocco 
skdrkį', vyzlacane brzegl ze stoconym tytull- 
kem; cena................................................. 95c

Ta Rama opravna v morocco skurkg. vyzlacane 
brzegl, se zloconym tytullkem, okuta i ze r,a- 
mkiem.............. .................................. . $ 1 25

CICHA LZA. Zbldr Modldv, i Piežni služfcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanle dla nieviast) z 
dodatklem nieszpordv i pieflni iacifiskich. Za
viera blizko 650 stronnio vyraznego druku 
napieknym papierze,—Opravne v morocco 

skdrkį’, vj egi. ze zloconym tytul 1-
kiem Cena............................................  ..95c

Ta lama opravnn v morocco skdrkg, vvzlocone 
brzegl, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ............     $1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i piežni, 
sluifcy dla dus» pobožnyeh. (Wydanfe dla |

$1.50
20c
50c
10c
50c 
30c
10c
50c
20c
15c

62.00
5c 

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

---- ,-----r__ _J ine- 
svieta, daugybia be- 
-____ - 20c

10c
10c 
30c 
5c

A 1v/wq1,o*q dvvinedelinisH dlgd katalikiszkas
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina wisokias 
skvarbias žinias isz Lietuwos 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.

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda lai va kurti as, siunczia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City,

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
siu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunczia 
pinigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles po iszsiuntirao parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

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

KAS PAR BARTKOYVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
I8zprowoja geriausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyju kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskoje. Teipogi kolektatvoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
380<> Muspratt st., kerte 32 st. 

GERIAUSIA UŽEIGA 
ĮST" pas L. AŽUKA

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

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

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

L. AŽUKAS.

'i

4 954 33rd st Chicago, III.

Pa.

A. BUSZKIEWICZIA,
dastato wisiems in namus geriausia

Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 
atgal kiekwienam in namus pristato, teipo
gi prijima užpraszymus ir per gromata.

Y ra labai žmogus geras ir teisingas ka we- 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie

ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ,
886 James avė., Chicago.

I

U
Į

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

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

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

Tai isztikro yra labai pigu!
Pinigai isz.siraszant “Varpa“, gromatos reikia 

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

O

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

LIETUVISZKAS

SALUfiAS
Juozu po Dzialtwos,

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

reuses Arielkas, Liktorius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

PUIKUS 
LIETUWISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Weiickewicziaus 

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

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

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsiseneju'ias ligas, kaipo 
tai: Prletvariu, Skaudėjimu galvos, Džiova 
kepenų,Geitligia, Reumatižma,Wandeniny apti 
niina, Karsztligia, Rožia, Szasus, Drugy, Skropu- 
ias, Niežus, Kirmėtas, Laszus, Szunvotia, Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudejiina, 
Sukudima, Moterių ligas. Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudejiina. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

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

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

ILS. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuva“, 

GRANU PHAIRIE, ARK ANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos vaistės, Arkanso. 

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vvienam gabale 
po ūbiems pusėms geležynkelo “Mėmphis & Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis HazeD 
kur žmones ęali sutverti** sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

Wisoki ja’.vai dera labai gausei, 
prietam auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasi su Chicagos. 
Vanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

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

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

Union Land COMPANY,
163 Wasliington St., Chicago, III.

---- ARBA IN------

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

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

GH1CAG0.ILL. P. O. Box82.
A.

tnežczyzn). Z dodatkiem nleszpordv i piežni T rV7T * r ttu a onro t i i
lacihskich. Zaviora blizko 060 stron n ic wyra- ( • PZiLAijL Vi A, 3253 JL H U 1’61 Ul«
znvgo druku na pigknym papierze, opravne j 
w morocco skdrkg, vyzlacane brzegl ze zloco- ‘ 

nym tytulikiem.............................................. 95
Ta suma opravna v morocco skorae, vyzlacon- 

brzegl ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
VVYBOREK........................................ po 40c i 65e
III8TORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksl^žek dla ludu przez Marbacha wy- 

lanych “ • 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszložc 
zapomoGf kart. ^Dla zabavy i rozryvkl)

ALEKSANDRA CIIODŽKI »lownlk Polsko-An 
gielskii Ang'.elsko-Polski v mocnej opravn- 
ze/|<>e,<>neinl tytubkamy. Ona $4.(i'

8ENNIK czyli \Vr6ženie ze sndv, na prseszh* 
1500 przĄ pailkiK-li shiž^ce. r rdžnychstarodav 
nych ksljg zebranv i porzgdkiem abccadlo- 
vym dla rozryvkl I zabavy ciekavych ludu 
ogloszon? przez Przyjaciela Niewlnnych ze 
bobondv. •’ ” 15

KBĄŽKA POL8KO- NIEMECKA dla Polakdw 
į do latvego nauezenia slę czytač pisač; I mu- 
l vlčpo rlemierku. Dokladnv przedruk z wv- 

..ania nakladom ,,Zaktadu N a rodo ve go imte 
j ola •ssolibsklch” ve Lvovie. Cena

LtSTUIVNIK polsko-amerykafiskl. Podrgcznik 
zavierajfcy: Naukg pisania Hstdv. v vszyst- 
klch przypadkach žycia, inianovicie: Llsty 
polfoajtce. radžfce, opliujfce, povinszova- 
nla. poilania Itd. ” ” 60

MALY LISTOIVNIK dla szkdlnych dzieci; ucz|- 
cy pisania listdv z dodatklem povinszo- 
vafi ’’ ” 25

PO^REDNIK POLSKO-ANGIELSK1; kslgzkad a 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
slę po anglehku; z opisaniem každego vyra
žu ja k slę ma vymaviač; 1 rdžne llsty v pol- 
skim I angieiskim jezyku 66

PRZEU ODNIK do pisnnla Hstdv m lininy c h o- 
raz tycz’cych si* oženienin 1 zam*’žp<$jiola 20 
MOKUS FOKUS ozarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic nlezavodny sposob czarovania, ve- 
dlug slavnycb sztukmistrzdvJako to: Bosco, 
ehwanenfeld. Tvardovskl, Faust, Theoph- 

rastus, Paracelslus, Dobblor, Filadelfia i vie
lų Innych Cena ’ 85c

K0WY SOWIZDRZAf. i avantury jego, Z zlem- 
pomorsklej rodom. — Z oimlu obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravle ze zloconym tytu- 
liklem M

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3453 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Autveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotorr* 

fijas kopuikiausei.

i

Isz.kirpk szita apgarsinima Ir prislusk mumssu 
pilnu tavo adresu, o mes prisiusime tau peres- 
presa szita

Tikra Elgino Laikrodėli uz dyka 
ant pamatimo. Apžiūrėk jy gerai, o Jeigu atrasi 
kad jisai tau pigiau pareina kaip visi kiti laikro
džiai. kokius tik kur tau teko matytie, tada ūž
ti ukek <«xpresHvam agentui $9 75 ir kasztus ex 
preso, ir laikrodėlis yni tavo. O jeigu Jis tau ne
pasidabos, nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai 
14 K a ra t fllikso gražiausei Iszkvietkuo- 
tais luksztais, lyginasi su laikrodėliais, kurios ki; 
tlnarduoda im- $35 Gula rantaulota s ant 
20 metli. Jeigu nori gražu lenciugeli tai pri- 
siusk drauge su sziai korteliu 50 centli, o gau
si puiku lenciugeli, verta $3, arba prisiusk isz 
kart $9.75 ant laikrodėlio, o gausi Lene iii" 
šeli dykai.

ATLAS WATCH CO.,
Masonic Temple, - CHICAGO, ILL.

rrr Jaigu tau skauda galva, tai pamegyk 
. oazkU BojanaUako. Yra geriause gy

dykla no skaudėjimo galvos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszk* Bojanausko. Galima 
autie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
cntus pacztinemis markėmis, ant aukszozlau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplalkys jais.

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

I

Ape iszmetima literos 1.
Daugumas isz lietuviu nei kaip ne gali pripra- 

stie skaitytie be literos l, užtai pasiryžome per- 
leistie per kelis numerius szy paaiszxinima. isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir sūprastie 
kur toji litera vadinasi 1, o kur 1. Skaitant lietu
viszka rnszta, kur tik pasitinki su litera J, nie
kad ja nevadyk 1. o tik visada sakyk ant 

.jos 1. Tada tiktai ja pavadyk 1. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y; tada wa- 
dyk ja J. o kitur visur vadyk 1 ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo sūprastie kur isz- 
sitaria 1. o kur 1.

Ant pavei7<ios žodžiuose ežiuose: Gillis girdi 
l. ba paskui ja nėra nei e. nei i anei y - o žo 
’lyje jau cze girdime 1, ba paskui ja sto
vi i; žodyje gilybe teipgi girdime 1, ba pas
kui ja stovy y. Žodyje galas girdime l. 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, kalbetie; gal 
va, galvele ir tt. kur tik paskui ja randasi e, 
i arba y, iszsltaria teip kaip 1, o kitur visur 
reikia isztartie teip kaip).

WE1NATINIS L1ETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
Vinco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta / 
Degtinia tikra ruginiu, lietuvvisz- 
ka Trejonkia rvisokiu VYynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
Avienas pakeleivingas puikia nak 
įvynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

Ben. Hatowski
— 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 sydabrvnius ziego- 
reJius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegoreia ezistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Vyska garantavoje ant metu.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

Kas nori gautie geros ir 
sziviežios 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 vieta dėl Lietuviu.

< 4

praktikawoja wisuose suduose, 
iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuvvnikamš 
ei tie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giwenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923
I

California Wine & Lięuors C.
M. RUBIN,

384 BLU E ISLAND AVĖ., K ERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

Importawoti ir naminei Wynai ir Likerei.
Kalifornijos VVynai no $1,00 už galona, iki $4,00
* J•• u $5,00

“ $6,00
VVisoki gatunkai Saldaus .VVyuo, Arako, Kimčio, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VVisKasiyra 

geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpraazytus ta vorus i n kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, vokiszkai, lenkiszkai, lietu wiszKai ir ruskai.

Arielkos
Brandies

“ $1,25 “ 
“$1,50 “

11
ii

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