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Nr. 45. Metas II.

Caras Rosijos jau ne-

Numirė 1-ma diena Spaliu, 2 tra 
adyna 15 minutu po pietų 

savo palociuje mies
te Livadijos.

Naujas caras - Mikalojus II.
Apraszynias jo gywenimo 

mirimo.
ir

Carewiczius, kunigai kszcziute 
Xenia, kunigaiksztis Mikolas ir 
kiti prisi&rtino ir buczevo rankas 
lavono. Potam buvo prileista ki
ti urednykai prie atsisveikinimo.

Tuojaus ant palociaus Liva- 
dijos iszkore ilga juoda vėliava, 
o garlaiviai stovinti porte trenke 
isz armotu duodami garsa ape 
smerty caro.

Ape 4-ta adyna susirinko prie- 
szais palociu visa sargybe carsko 
dvaro ir virszinykai kariuinenes 
ir prisiege savo paklusnumą nau
jam carui. Potam prisiege aug- 
szcziausiejie kunigaikszcziai, pas
kui paeiliu visi urednykai, kurie 
tenai buvo.

smertis lengvai daejo 
sargybias ir teip lygei 

aut caro, kaip ir pra- 
beginklio žmogaus,

pasklido 
kad jau

Czetverge, 1 diena Lapkri
čio, 2 adyna ir 15 minutu po 
pietų, mieste Livadijos, numirė 
caras Rosijos Aleksandra III. bet 
jau czetverge buvo mumis per- 
vėlu, idant apraszytie ape jo 
smerty, tai tiktai pora žodžiu 
priminėme; užtai szendien turi
me nors kiek placziau ape tai pa- 
raszytie.

Kaipo jau skaitytojai “Lietu
vos” gerai žino, kad ca
ras sirgo jau treczias meno. Ap
sirgtas pasijuto kad jo liga yra 
labai paojinga, iszvaževo net in 
miestą Livadijos in Krymą, kaipo 
vieta sveikiausio oro, idant tenai 
pataisytie savo sveikata.Neszelpe 
jo nei sveikiausias oras, nei pra- 
ktyszkiausi daktarai, anei jo ste
buklingasis popas Ivanas, kuris 
savo stebuklais žmonis gydyda
vo, caro negalėjo iszgydytie; 
neapgynė jo jenerolai, ir paslapti
ne palicija, neapgynė nei tie mi
lijonai kariumenes su savo kardais, 
szaudyklems ir baisiausiomis ar- 
motomis; 
per visas 
užklupus 
scziausjo
.... uždusino jy.

Czetvergo vakara, 
garsas po visa svietą, 
caras Rosijos yra negyvas, o ant
jo sosto lieka caru Rosijos vyriau- 
sesis sūnūs jo Mikalojus II. Tas 
garsas pergazdino visa Rosija. Li- 
vadijoje ir Petersburge kaipo bai
siausi perkūnai trenke kelis sy
kius szuviai armotu, duodami ži
nia, kad caras jau numirė.

Czetvergo rytas buvo szaltas 
ir lietus smarkus lijo 
Kad 
dėjo 
vo, 
kaip 
lowos mirsztanczio caro popai: 
Waniszev ir “stebuklingasis” 
(cudotvorca) Ivan isz Kronsztad- 
to ir suteikė mirsztancziam pas
kutiniu pravvoslaviszka komunija. 
Caras jau sustirusioms lupomis 
gana ilgai kalbėjo su popu Iva
nu. Potam prisiartino prie jo pa
ti eariene, jo suuus ir kiti gimi
nes.

Ligonis kaskart stojosi silpnes
niu, baisa jo vos buvo galima 
girdetie ir suprastie, ka kalba. 
Iki pat smerties gulėjo rainei ir 
jau teip nusilpias, kad nei skau
dėjimo nejautė.

Adyna 2 ir 15 minutu smertis 
prisiartino. Caras atsiduso isz gi
lumo ir dvasia iszkvepavo. Nu
mirusio galva puolė ant ranku 
carienes, o toji persigandus suri
ko nesavu balsu. Daktarai pri
puolė prie jos ir kaip galėdami 
ramino ir gelbėjo ja.— Tuojau po 
smerti apgarsino želauna naujie
na.

su veju, 
pradėjo dienytis, caras pra- 
jau visai silptie. Matyt bu- 
kad jau ilgiau nepagyvens 
pora adynu. Pribuvo prie

Po s įnerti caro.
Kaip tik caras numirė, tuojaus 

užstojo atsisveikinimas su jo kunu.

Szarvvojimascaro.
Po smerti caro, tuojaus tapo 

jo kūnas užbalsamavotas. Pet
nyczioje 2 d. Lapkriczio jau Ale
ksandra III. gulėjo grabe, iszkel- 
tas ant katafalio koplyczioje sa
vo palociaus, aprengtas mundure 
“Preobražensko gvardijos pulko”. 
Katafalis apstatytas keliais rėdais 
deganeziu žvakių. Stovi prie jo 
kariumeniszka sargybe, o daugy
be popu meldžiasi. Atlaike pra
voslaviszka želauna dievmaldys- 
tia, ant kurios pribuvo visa jo 
familija, o jaunasis caras stovė
jo pats pirmutinis. Atgiedota 
tapo ilgu liturgija ir visa cere
monija buvo nobažna ir iszkilmin- 
ga-_ i |
Gywenimas caro Aleksan

dro III.
Caras Aleksandra III užgimė 

10 d. Kovo 1845 m. isz tėvo 
caro Aleksandro II ir motinos 
kunigaikseziutes Marijos įieško— 

Darmsztadžiutes. Baigė dabar 
penkesdeszimtus metus savo am
žiaus. Ūgio ir vieko buvo kaip 
milžinas. Buvo szesziu pėdu ir 4 
coliu augszczio; lengvai pakelda
vo didžiausia sunkinybia; per- 
lauždavo rankomis nauja stora 
arklio padkava ir sulenkdavo 
pirsztaiš sidabriny rubly. Isz jau
no buvo labai smarkaus karakto- 
riaus. Būdamas antruomju sunum 
caro Aleksandro antrojo, isz pra
džių nebuvo paskirtas ant carisz- 
ko sosto, nes jo vyresnis brolis 
Mikalojus turėjo būtie inpediniu 
po tėvo Aleksaudro antrojo, ale 
kada metuose 1865 Mikalojų pa
tiko smertis mieste Nicei, Alek
sandra III tapo inpediniu sosto 
po savo tėvui Aleksandrui II.

Metuose 1866, 28 Spaliu Alek
sandra III vede sau už paezia 
kunigaikszcziutia isz Danijos, 
Daginara, kuri priimdama pra
voslaviszka tikėjimą, priėmė sau 
ir varda Marija. Toji kunigaiksz- 
cziute buvo prisižadėjus iszteke- 
tie už jo vyresniojo brolio Mika- 
ojaus, bet kaip tasai numirė, isz- 
tekejo už Aleksandro. Aleksan
drai apsivedus su dunskaja kuni- 
gaikszcziute, gimė jiems paeiliui 
szie vaikai: Mikalojus szios die
nos caras, Jurgis, Xenia, Mikolas 
ir da viena turėjo kūdiky, kuris 
numirė. Diena 13 Kovo 1881 m. 
kada Petersburge ant Nevsko 
Prospekto bomba nihilistiszka 
suplesze jo tęva Aleksandra II, 
Aleksandra III užsėdo sostą savo 
tėvo, arba tapo caru visos Rosi
jos. Aleksandra III vieszpatavo 
tiktai 13 metu. Karunavojimas 
jo buvo 13 Gegužio 1883 m.

Per visa laika jo vieszpata
vimo atidengta kelios kapos nihi- 

! listiszku draugyszcziu susirasziu- 
• siu ant jo gyvasties, bet tie visi

tykojimai ant jo gyvasties nuėjo 
ant vėjo. Menesyje Balandžio, 
1887,szove in jy vienas uficierius 
gvardijos, bet uepataike. Metuo
se 1889, ant geležinkelio po Bor- 
kais, kur caras turėjo pravažiuo- 
tie, nihilistai padėjo dinamitą, 
dinamitas sudraskė tris vagonus, 
o caro vagonas liko sveiku; bet 
szendien neisztruko jau no smer- 
ties. Ant tikro raszo nekurie lai- 
kraszcziai, kad caras tapo nutru- 
tytu. Sako, kad jau no pirmos 
dienos Kovo yra pradėta duotie 
carui kasdien po biski trucyznos 
iki nepasijuto, kad jau su juom 
blogai yra. Trutyjo jy tie patys jo 
tarnai kurie jam in stata valgius 
duodavo, sako, jogei jie buvo 
per nihilistus papirkti ir sako jo
gei isz tu, kurie jy nutrutyjo, nei 
viena nesugaus.

dien prisiartino szventas patepi
mas krikszto musu sužiedotines, 
kuri susitaikydama su įstatymais 
tikėjimo pravoslaviszko, perėjo 
mums ir visai Bosijai aut naudos. 
Prie krikszto musu sužiedotine 
apturėjo varda Aleksandros Teo- 
dorovnos ir podraug titulą Dide- 
ses Kunigakszcziutes ir JosCieso- 
riszkos augsztybes.

* Livadija, 21 Spaliu (2 La[>- 
Į kriczio) 1894 m. pirmuose metuo
se musu vieszpatavimo.

Mikalojus."

szeziui Jurgiui Aleksandravi- 
cziui, kuris neszios titulą carevi- 
cziaus ir inpedinio sosto, pakol 
Dievas neteiksią palaimytie musu 
nteinanty ryszy moterystes su 
kunigaisszcziutia Alicija įieško— 
Darmsztadžiutia užgimimu sū
naus.

Livadija, 20 Spaliu (1-ma 
Lapkriczio). 1894 m. Mikalojus.” 

('aras numirė, tegul gy
vuoja caras!

Petersburgas, 2 d. Lapkriczio. 
— Szendien, 9 adyna ryto ciesori- 
szki heroldai, aprėdyti® puikiuo
se uniformuose, asistencijoje 
pulko reiteliu truboriu, apgarsi
no po visa miestą, kad caras Ale
ksandro III numirė, o caras Mi
kalojus antrasis užžengė ant sos
to. Heroldai jojo puikiausiomis 
ulycziomis miesto — ir po tris 
kartus trobomis apgarsino tais 
naujienas.

IVisame mieste szendien nemii- 
tytie želabos. Užžengimą caro 
ant sosto apvaikszczioja kaipo 
linksma szventia. Wisi laikrasz- 
cziai iszejo be juodu apliemavo
nių.

Wakar 10 adyna vakare mieste 
Petersburgo buvo laikyta želau
na dievmaldyste už duszia caro. 
Pribuvo ant dievmaldystes visi 
ministrai ir dignatoriai. Po diev- 
įnaldystei sudėjo visi prisiega 
carui Mikalojui II.

Szendien anksti buvo susirinki
mas Senatu — ir kožnas Senato
rius sudėjo prisiega naujam ca
rui.

Užžengimas ant sosto caro
Mikolojans 11.

Petersburge, 2 d. Lapkriazio 
tapo apgarsytas pirmutinis 
nifestas caro Mikolojaus II. 
užžengimą jo ant sosto.

Manifestas teip skamba:
“Daneszame visiems musu iaz- 

tikamiems padonams, jogei Die
vui neiszmieruotuoso jo iszsaky- 
muose pasidabojo padėtie diena 
pabaigos gyvenimo musu myli
miausio Tėvo ir Imperatoriaus. 
Nepagelbejo jau jo anei rupesniu 
gi gydymai daktaru anei gera- 
dejingas klimatas Krymo, numi
rė Jisai Livadijoje, 2 diena Spa
liu (1 Lapkriczio) apsiaubtus per 
savo visa familija, ant ranku 
ciesorienes ir musu. ,♦

Gailesty kokia turime neinsten- 
giame jos žodžiais apsakytie, bet 
supras kiekviena ruska szirdis— 
ir tikimesi, jogei nėra vietos vi 
soje placzioje vieszpatysteje nė
ra akiu, kurios nelietu karsztu 
aszaru atminiu toky ankstyva 
paezaukima isz szio svieto mu
su caro, kuris teip numylėjo savo 
kraju ir rūpinosi dėl jo gero vi. 
somis pajiegomis, ueczedydamas 
navet savo sveikatos. Netiktai 
Rusijoje, bet ir už rubežiu jos, 
liks ant visados atmintyje inku- 
nyjimas pakajaus per caro, kuris 
prie Jo vieszpatavimo niekad ne
buvo pertrauktu. Walei Augsz.

1 cziausiojo stojosi užgana.
Tegul musu stipri viltis in Ap

veizdi! Augszcziausio priduoda 
' mumis stiprybes ir ramybes; tegul 

musu gailyste bus gailesezia vi
sos Rosijos svieto — ir tegul 
svietas neužmirszta, kad tvirty
be ir iszturejimas szventos Rosi
jos guli ant jos vienybes ir neap- 
mieruoto mumis atsidavimo.

Szioje liūdnoje ir iszkilmingo- 
je valandoje, kurioje žengiame 
ant likusio sosto Rosijos Cieco- 
rystes, Lenku Karalyste ir Finu 
Kunigaikszt.ystes atmydami ant 
iszsakymu paliktu per musu neat- 
gaileta tęva, o perimti jeis, aky
se Augszcziausiojo Dievo, sude
dame iszkilminga prisiega, jogei 
vienatiniu musu siekiu bus paka- 
jingas iszauklejimas galybes ir 
garbes musu mieliausios Rosijos, 
o podraug laimes jos isztikainu 
padotui.

Idant, visogalys, kuris mus 
paskyrė ant szio paszaukimo, pri
duotu mumis savo pagelbos. Siųs
dami prie sosto Augszcziausiojo 
Dievo savo szirdingas maldas už 
nesutepta duszia mirusio musu 
tėvo, podraug prisakome musu ■ 
padonams sudėtie prisiega mumsl 
ir musu inpediniui D. Kunigaik-1 Alicijos savo sužiedotines

ma-
ape

Kokiu bus naujasis caras.’
Kokio karaktoriuus bus naujasis i 

caras, žmones visaip prisznekn. 
Wieni laiko jy už jauna ir mažos j 
vertes žmogų, už nedrąsu, o net 
ir už bjauru; kiti isz.sireiszkia la
bai simpatiszkai ape jo karakto- 
riu; jogei yra tykus, linkias in 
darba moksliszka ir pilnas geros ' 
ideos. Po dvarus, kuriuose care- 
viezius atsilankė, niekur myli
mu ne buvo, o darinkt dėl jo 
sužiedotiniu, buvo sunkiausiu da* 
lyku, ir pats caroviezius buvo 
prieszingas instojitnui moterystėm 
Paskutineme laike, sako, jisai 
labui iszpeikias valdžia Rosijos 
jos pasielgimuose kaslink lenku 
ir žydu. Žodžiu sakant, naujasis 
caras yra tai mysliu dėl viso 
svieto, kuris duosis iszrisztie 
tiktai ateitojo.

Želaba po carui.
Berline ant naujo palociaus 

Prosu ciesoriaus vedyluoja cieso
riaus vėliava nuleista žemyn su- 
lyg pusei stiebo. Teipogi po vi
sa miestą Berlyno prisakyta per 
ciesorių uždarytie visus teatrus 
ant keliu dienu. Želaba trauksis 
net 4 nedelias.

Paryžiuje francuziszkos vele-

Ape pagraba caro.
Kūnas caro ketina būtie per

vežtas isz Livadijos i n Yalta, o 
tenai su didžiausia kariumeniszka 
paroda bus pernesztas ant laivo. 
“Polarnaja Zviezda” ir isz Yaltos. wos tapo aptrauktos juodomis 
plauks su visa flota in Odessa, o uždangomis. Net ir privatiszkuo- 
isz Odesso pervež geležinkeliu 
net in Petersburga.

Pereita panedely, trukiu speci- 
jaliszku tapo isz s lustas isz Peters- 
burgo puikus grabas dėl sudėjimo 
kūno caro. Wirszutine puse gra
bo yra visa aptraukta auksu su 
cariszkais areliais. Ant keturiu 
kampu 
Widurije 
atlošu. ___ ,-----  -----
jose medinese skryniose, padary
tose isz brangaus ir kieto medžio, i

kaip tokis caras ape savo žino- 
I uis, kuriu jisai tėvu vadinosi. 
; Per jo paliepimu pereita meta 
Kražiuose išspjovė kėlės deszim- 

įtis musu broliu, o už kokia tai 
I kaltinybia? ui tai, kad tie var
gingi lietuviai norėjo Dievą 
garbintie savo kūmoje bažnyczio- 
je, kurioje jie tapo apkrikszty- 
ti, kurioje eme prisiga motery
stes ir kurioje palaidojo tėvus 

■ |ir boezius savo. Ir tai carui 
keuke, ir tai galima paskaltvtie 
už prasikaltimu prieszai valdžių 
caro?....

Negana ka jku tiek musu broliu 
papjovė, da kitus gyvus sugnu- 
dias, varo in Siberiju, in kator
ga kaipo didiausius žmogžudžius.

Apsimislyk brangus Lietuwy 
ape pasielgimu to tironiszko ca
ro, o puolias ant keliu dekavok 
Dievui su džiaugsmu, kad suva
lo ta kraugery isz szio svieto, 
kuris jau daugiau nesikeis ir ne- 
kankys tavus.

Ale ir vėl, nėr ka labui džiaug
tis, juk ant jo vietos, ant jo sos
to, liko suims jo Mikalojus II, o 
nežine koks bus, kurtais gali 
būtie du bjauresnis už savo tė
vu, du labjau gali žudytie mu
su žetonėlius, to da nėra žinoma.

Wienok nekurie žmones kalbu, 
jogei szitus esus žmoniszkesnis 
už savo tęva, sako, jogei yra 
pasirengiąs duotie vnlnysta svie
tui, duotie konstitucija savo k ra
jui ir numestie cenzūra no druku. 
Duok Dieve, kad tai stotųsi, gal 
būt atsidarytu ir musu žmonėmis 
valnystn, galbūt ir mumis butu 
vale atidarytie savo literatūra 
Lietuvoje: spaudytie knygas,
laikraszczius ir t. t.

Bet kokiu naujas carus bus ir 
i kokias padarys permainas krajuje, 
dabar da negalima žinotie.

Žinios ^visokios.
se namuose matytie želauni žen
klai languose. Rodą miesto Pa
ryžiaus nutarė iszsiustie savo de
putacija ant pagrabo caro.

Londine teipgi visos vėliavos 
ant ženklo želabos nuleistos žemyn 
Koplyczioje polociaus Bucking- 
ham laikys želauna dievmaldys- 
tia už duszia caro.

Rymas iin^pagrabo caro keti
na reprezentavotie Tęva Szven- 
tajy vienas isz augsztesniu dva- 
siszkuju. Ketina juom būtie arci- 

Teipogi kftu trukiu iszvaževo vyskupas Magylevskaskn.Kaz- 
isz Petersburgo in Livadija dau-1 hiuskas arba Nuncijuszas popic- 
gybe urednyku ir dvariszku ofi-1 žiaus isz V\ iedniaus. 
cijalistu. Weža su savim daugy-1 
bia i „
prie pritaisymo iszkilmingo pa
grabo : auksintas paduszkaitius 
ant katafolio, karūnas, arelius ir 
kitokius daiktus dėl papuoszimo 
jo grabo.

Sako kad pagrabis bus tarpu 
16 ir 20 Lapkriczio, o szliubas 
Mikalojaus,norint da po tėvui yra 
želaba, vienok, sako bus in dvi 
dieni po pagrabui. Jau naujasis 
caras sumainė savo žiedą su ku
nigaikszcziutia Alicija, ir sako, 
kad kunigaikszcziute jau dabar 
uegryž namo net iki savo szliu- 

! bui, bet per ta visa laika pasiliks .
i Rusijoje po priegloba kunigaiksz- j katalikiszka tikėjimu,
tienes Sergijuszienes, i 
savo sesers, Moskvoje.

Alicija priėmė pniwosla-Į 
wija.

Petersburgas, 4 Lapkriczio.
Į Caras Mikalojus II iszdave antra Į je knygas 
manifestu persikriksztyjitno ant mus laikytie 
pravoslavijos

karo aukso 
yra 

Užsidaro

Jkutosai. 
isztnuszta 

dvie-

— - • ■ į Prezidentas Suvienytu Walsti-
visokiu daiktu reikalingu P Gr. Clevelandas teipgi nusiun

tė telegramus iszreikszdamas sa
vo apgailystavima. Teipogi vi
si kiti augszcziau minėti miestai 
siunezia telegramus, iszreikszda 
mi savo draugiszka nuliūdima 
ir gailesty.

Linksmykiines Lietusiai!
Linksmykites Lietuviai, kad 

numirė caras Rosijos Aleksand
ra III, tas baisiausias kraugerys 
ir kankytojas musu; tasai tiro
nas ir naikytojas musu, kurisai 
naikino musu lietuviszka kalba, 

m u- 
vyresneses «u bažnvczias, kuris atėmė mu

mis paskutiny kąsny' duonos ne- 
daleisdamas nei vieno lietuvio 

' ant jokio augsztcsnio urėdo sa- 
vo lietuviszkoje žemeje; uždrau- 
de mumis skaitytie savo kalbo- 

ir laikraszczius, idant 
akloje tamsybėje, 

kunigaikszcziutes I Geras gaspadorius geriau atboja 
“Szen-iape užlaikytus savo gyvuliu,

Lokrydoj, Grecijoje huwot . .... 
drebėjimas žemes.

t Petersburge sako jau atiden
gė surasza nihilistu ant gyvas
ties naujo caro Mikalojaus II.

t Isz. Odesso danesza i n Lon
doną, buk tai naujas caras Mi
kalojus II nukels cenzūra druko.

t Peru (piet. Amer.) tenyk- 
sztis prezidentas uždėjo didelia 
akczyžia ant visokiu daiktu in 
ta žemiu invežamu. Ant gele
žies, anglių ir maszinu užkrovė 
8 proc. pagal vertia to daikto 
ir 6 centu sidabru pagal voga 
no tono.

t Danesza mumis, kad Water- 
buryje Conn. 29 Lapkriczio bu- 
sent paszvcntinimas kampinio 
akmens po lietuviszka bažnyczia.

t Scnanton, Pa., 7 Spaliu, 1894 
m. užsidėjo teipgi Draugyste 
Lietuviszku Muzikantu, po var
du “Didžio Liet. Kunigaikszczio 
Gedemino”. Naujai Draugyatiai 
linkime kogeriausios kloties.

| MtCarmeI, Pa. subatoji, 17 
d. szio menesio, “Draugystes Sz. 
Petro ir Povylo” turės savo pui
ku balių, saleje iietuviszkos 
mokslaines (iszkalos). Szirdingai 
užpraszo visus Lietuvius ir Lie- 
tuvaitias ateilankytie.

t Skaitytojai “Lietuvos" isz 
Mt Carmel skundžiasi, kad randa
si tokiu, kiirie vagia jiems 
laikraszczius no paczto arba isz 
saliunu. Dėlto duodame rodą, i- 

■dant pripilnevotie tokius raka- 
! liūs, o kaip sugausite vagent tuo- 
į jaus aresztavokite. Sūdąs teip 
i lygiai keroja už vogimą laikrasz- 
czio, kaip ir už kožna vagota. 
Wienas numeris pavogtas kasz- 
tuos jam daugiau, negu sykiu ke
liu metu prenumerata.
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Linksma yra musu “Lietuvisz- 
kiems Republikoniszkiems Kliu- 
batns”, nes ant pereito utarnyko 
“elekciju” mieste Chicagos ir vi- 
sose Suvienytose Walstijose Re- 
publikonai virszu gavo.

Mieste Chicagos ir visoje val- 
steje Illinojo perejo beveik visi 
republikonai ant urėdu didžiuma 
30 tukstaneziu balsu.

Ant augszcziausiu urėdu perejo 
sekanti kandidatai:

Orrin N.Carter, ant pavietavo 
sudžios.

Ch. C. Kohlsaat, ant sudžios 
“Probate Court”.

James Pease,ant szerifo.
D. II. Kochersperger,ant kasie- 

riaus pavietavo.
Phil. Knopf, ant pavietavo 

klerko.
Ab. O. Cooper, ant klerko 

“Probate Court”.
E. J. Magerstadt, ant klerko 

kriminaliszko sūdo.
O. T. Bright, ant pavietavo 

superitendento mokslainiu.
D. D. Healy, ant prezidento 

urėdo pawietawu kamisoriu.
Kamisorei pavietąvi:

Daniel D. Healy.
John A. Liiin.
Gustav N. Cunning. 
Theodore W. Jonės. 
Charles Burineister. 
Thomas J. McNichols, 
Louis II. Mack.
David Martin.
George Struckman.
Henry J. Beer, 
George D. Unold, 
O. D. Alleni 
James M. Munn.

Wisi augszcziau suraszyti yra 
Republikonai.

Wisa legisletura vaistės Illino- 
jo yra jau republikoniszka. Demo
kratai gavo tiktai 4 senatorius 
vaistės ir 21 sanary in legislstu- 
ra, o republikonai gavo net 7 
senatorius vaistės ir 34 sąnarius 
in legislatura.

Ant kongresmanu republikonai 
gavo szeszis, tai yra distriktuose 
1-mam, 2-tram, 4-tam, 5tam, 
6-tam ir 7-tam, o isz demokratu 
tiktai vienas ir tai da nežino, nes 
da tikrai balsai nesuskaityti.

Netiktai Chicagoje, bet visose 
Suvienyt. ^Valstijose Republiko
nai virszu gawo. Dabar kongrese 
in Washingtona jau yra suskaity
ta 222 republikonai, o tik 93 
demokratai ir 10 populistu. Da 
ape 32 pasiuntinius in kongresą 
nėra tikrai žinoma isz katros jie 
partijos bus.

Republikonai gavo 30,000

kaip demokratai, Į ežiu ir net minavoja ape smerty, 
ir praszo patalpytie in “Lietuva” 
dėl žinios visu savo giminiu ir 
prieteliu.

Liūdna tai naujiena ir skauda 
mumis szirdy skaitant tokia gro
mata.

balsu virszaus
o peoples purty gavo vos tik 25 
000 balsu isz viso. Taigi da jei 
reikia ilgai augtie, pakol galėtu 
susilygytie su rep'ublikonais. Peo
ples party yra tai daiktu labda
ringu dėl republikonu, ba ji pa
traukė in savia keliolika tukstan
eziu demokratiszku balsu ir per 
tai republikonams buvo lengva 
demokratus sumusztie. Jeigu peo
ples party nebutu užsidėjus, tai 
tie visi balsai, kuriuos ji gavo, 
butu likia prie demokratu ir repu- 
blikonam butu buvia sunkiau su 
demokratais kariautie, o dabar 
net 30.000 balsu republikonai ga
vo virszaus. Ir patsai VVilsonas, 
kuris suiksze szia netikusia tarifa, 
tapo sumusztas didžiuma balsu 
per republikonus.

Sulauksim geresniu metu.
Dabar kada rapublikonai, gavo, 

virszu urėduose visu Suvieny
tu Walstiju Amerikos, galime ti
kėtis ant ateinanezios vasaros ir 
gana geru metu. Nes in kongresą 
Suvienytu Walstiju perejo net 
222 republikonai, o tik 93 demo
kratai ir 10 populistu. Nors da 
keli yra tikrai nesuskaityti, bet 
jau republikonu nieks nebituos, 
nes ju perejo du syk tiek kaip de
mokratu. — Tai kongresas. — O 
in senata perejo 40 demokratu, 
41 republikonu ir 6 populistai. 
Wienas isz senatorių danežineisz 
kurios partijos prigulės. Taigi re
publikonai szy rudeny nuszlave 
demokratus teip kaip su szluota.

Dabar kada repulikonai eme 
virszu kongrese, tai demokratisz- 
ka tarifa bus sulaužyta po szimts 
pypkių. Republikonai vėla užda
rys rubežiu ir nevelys, idant mus 
Amerikos darbinykus užverstu 
savo iszdirbiais Prusai,Prancūzai, 
Anglija ir Kynai, bet atidarys re
publikonai ezionykszcius fabri
kus ir ko tik Amerika reikalauja, 
lieps dirbtie musu darbinykams, 
ant svetimu žemiu iszdirbiu už 
dės vėla augszta akezyžia, kad 
prekikai negales gautie pigiau 
svetimu iszdirbiu; tada pirks 
viską czionai Amerikoje padary
ta, o darbinykai tada turės inva- 
lias darbo ir gera užmokesty.

Acziui Dievui, da Amerikoje 
nieko netrūksta, tiktai nereikia 
inleistie in cze svetimu tavoru, 
teip kaip žydo su silkėmis, o A- 
merikoje da bus kožnam ikvalei 
duonos ir pinigu.

Darbai pagerėjo.
Shenandoah, Pa. darbai page

rėjo. Wisos kompanijos anglių 
dirba kasdien po į dienos ir 
Kompanija Redingo, no lmos 
Lapkriczio, pradėjo dirbtie kas
dien po į.

Mt Carmel, Pa., darbai prie 
anglių pradėjo gerai eitie, nors 
užmokesties yst^fUmuszta 8 pro
centai, bet dirba kasdien po de- 
szimts adynu.

Nukrito su laiptu.
Jersey City, N.J., 2 Lapkri

czio. — Ant dypo geležinkelio 
kompanijos Erie atėjo szeszi tep- 
lioriai tepliotie sienas ir stogą dy
po. Prisitaisė sau laipta ant vir
vių, ant kurio visi szeszi sulipia 
pradėjo tepliotie stogą ir sienas 
no pat virszaus. Ant syk virves 
truko ir visi szeszi teplioriai nu
krito no antro floro ant žemes; 2 
isz ju užsimusze ant smerties, o 4 
smertinai susižeidė. Daktarai sa
ko jogei ir tie 4 mirs. D.K.

Probaszczius Spring Val
les sunkei serga.

Probaszczius ir prezidentas len
kiszkai — lietuviszkos parapijos 
Spring Valley III., guodotinas kn.
J. Balceviczius yra sunkei 
sergantis ir guli dabar ligonbuty- 
je “St Mary’s Hospital” La Šalie, 
III. Pereita' czetverga apturėjo
me no Jolaiszka, kureme szau- 
kiasi su graudžioms aszaroms in 
savo brolius ir seseris, idant mel
stųsi prie Dievo, ir praszytu no 
Jo sveikatos. Laiszke savo nuro
do, jogei yra labai sunkiai sergan-

Diena Wisu 8zwentii Mt
Carmel, Pa.

Pas mus dienoje szventes Wi- 
su Szventu, vakare, ka kiekvie
nas geras katalikas privalo ta 
diena atmytie želaba ir pasimel- 
stie už duszias, tai musu neku- 
rie lietuviai meldėsi visa nak
ty saliunuose su kumszcziomis 
vienas kitam in žandus. Wie- 
nam žmogeliui net akuliorius su- 
musze, ar tai gražu . •.. ? Da
bar žmogus turės naujus pirktie. 
O. K ... .s turės darytie paku- 
ta už visus, nes belos nepriima. 
— Tai tau ir gražiausei 
žmogus gyvas in ezyseziu nuėjo.

Teipogi vienas yra iszleistas 
po belą $500; du serga, bet gal
būt iszgis.... O vis tai no va
karo Wisu Szventu....

Barszkutis .

Stato nauja lietmviszka 
bažnyczia.
Scranton, Pa. 3 Lapkr.

Garbingas “Lietuvos” Rėdytojau!
Meldžiame patalpytie in jusu 

garbinga laikraszty szia žinutia.
Trokszdami pasidalytie su bran

giais “Lietuvos” skaitytojais taije 
linksma naujiena, daneszame 
visiems, kad per rūpestinga triu
šy guodotino musu kleboną kn. 
M. Pežos jau pradėjome ruosztis 
ape statymą musu bažnyczios. 
Panedely 20 Spaliu jau pradėjo
me skiepą kastie, o idant mums 
mažiau kasztuotu, apsiememe 
visi parapijonai patys savim 
jy iszkastie, kožnas atlikdami po 
viena diena prie to darbo; nes 
jeigu butume samdia kasikus, 
tai mumis butu kasztavias pats 
vienas iszkasymas $500. Lietu
viai imasi labai smarkiai už to 
darbo, už ka net angliszki lai- 
kraszcziai juos iszgyre.

Turime vilty, kad už trijų 
dienu skiepą pabaigsime kastie 
ir jau pradesime murytie bažny
czia. Plianas bažnyczios yra isz- 
jmtas ant 115 pėdu ilgio ir 55 
pėdu ploczio, su dideliu augsztu 
boksztu. In vidų bažnyczios ga
lės patilptie 1050 žmonių labai 
liuosai. Skiepia turėsime diev- 
maldystia pakol iszsistato visa 
bažnyczia, nes priesz žiema nesus- 
pejome bažnyczia pastatytie, tai 
nors skiepia, galėsime savo dva- 
siszkus reikalus atliktie. Skiepas 
kasztuos viso ape $4000; bus isz- 
murytais daileis akmenais.

Jeigu butume nesulaukia kuni
go, tai musu parapija jau beviaik 
butu pradėjus sklaidytis, bet po 
pribuvimui g. kn. M. Pežos, vi
si reikalai parapijos pradėjo eitie 
spereiir gerai. Ka szendien su 
pagelba kunigo padarėme per 4 
menesius, tai patys vieni nebūtu
me to padaria nei per 4 metus. 
Už tai musu guodotinas klebonas 
yra vertas didžiausio pagyrimo 
no visos Scrantono parapijos už 
savo rūpestinga triušy, už ka jam 
linkime visa parapija kogeriau- 
sios kloties, sveikatos ir ilgo pas 
mumis pagyvenimo.

J. Petrikis.

Sugaukit wagi!
Rokas Zacharas iszpleszias mu

mis isz kuparelio $95 ir prisis- 
kolinias no kitu vaikinu po ke
letą ir keliolika dolieriu, iszbego 
2 d. Lapkriczio velnias žino kur. 
Netiktai ka mus apvogė, bet da 
ir už burda isznesze neužmokė
jas už 14 menesiu.

Zacharas paeina isz kaimo Pa- 
kalniszkiu, Kražių parapijos, Ra
seinių pavieto, Kauno rody bos; 
yra augszto ūgio, juodi plaukai, 
juodbruvys, ūsai tika pradeja 
želtie, moka kalba lenkiszka, o 
angelskos nemoka; yra 23 metu 
senumo. Jeigu kur jy biesas at- 
nesztu, tai suaresztavokite ir duo
kite žinia ant szito adreso:

A. Ruczynskis 
3601 Laurel str., Chicago III.

Isz Chicagos.'
Kaip ėjo balsawiinai Clii- 

ca goję.
Akyvas ir juokingas tai daly

kas, idant žmogus galėtum apra- 
szytie ta visa balsavima pereito 
utarnyko Chicagoje. Buvo tai 
diena juokinga, verksminga ir 
baisinga.

VVakare ant ulycziu vidur- 
miesezio spiete palitikieriai teip 
kaip bites kur aplink avily. Cy
pimas ir dūzgimas muziku ant 
visokiu prietaisu; koteliuose, 
teatruose, restauracijose ir 1.1, 
kas minuta ritosi isz visu pusiu 
žinios telegrafiszkos ir telefonisz- 
kos, o prieszai namus dideliu a 
merikoniszku laikraszcziu kas 
miliutą pasirodė ant audeklu nau
ji parasZai bėgio “elekciju.”

Keszialnykams ir kitems liau- 
feriams miesto Chicagos ta diena 
buvo taiju rugepjute;palicija tu
rėjo »u jais ta diena daugiau dar
bo nei kaip visada.

Tragedija lmoje wardoje. 
“Police Station” prie Harrison 
st. iszrode kaip koks ligonbutis, 
per visa diena. Kas minuta ve
žimas ambulansavas atveže nau
jus “pacijantus”, o daktai 
juosia dirbo, idant paspetie czys- 
tytie kruvinus snukius ir aprai- 
sziotie žeidulius (ronas). Neko- 
kis James H. Kelly tapo apmu- 
sztas iki krauju už tai, kad pa
sigyrė garsei, jogei savo baisa 
atidavė populistam. Nekokiam 
John Graffney vienoje knaipoje 
ant Clark str. sumusze uslanely 
in labony (galva), vis už negera 
balsavima.

Penkioliktame precingte tos 
paezios vardos ko tik nepakilo 
visotiszka kare ant kumszcziu; 
palicije vos spėjo apmalszytie.

Antroje Wardoje.
Antroje vardoje tuojaus isz 

pats ryto pakilo kova ir reikėjo 
szauktie palicija. Susibarė sudžios 
tarpu savias nepasidalydami pri
ėmimo baliotu no balsuojancziu, 
pradėjo austis tarp savias ir bu
tu galbūt užsismaugia, jeigu ne
butu spėjus palicija insikisztie 
ir perskirtie juos. Saliune po nr. 
373 Clark str. susimusze Wm 
Kelly su kitu Kelly ir vienas isz 
ju tapo peiliu persmeigtas. Su
žeistasis tapo in ligonbuty nu
vežtu, o kitas aresztavotu.

23tzioje W ardoj e.
Gauja girtu politikierių insilau- 

že in namus balsavimo 9to pre- 
cingto 23 vardos ir pradėjo dau- 
žytie kedias, stalus ir ka tik nu- 
stverdami; potam iszsitraukia 
revolverius pradėjo szaudytis 
tarpu savęs. Tris tuojaus pagul
dė ant žemes, nors ant smert ne 
užszove, bet bjauriai sužeidė. 
Sužeistuosius nuveže in ligon- 
buezius, o kurie szaude pabėgo.

4tam precingte tos paezios 
vardos tapo paszautu dviem 
kulkoms kapitonas to precingto; 
tapo nuvežtu in nuraus, nes žei- 
dulei jo nėra mirtini.

Precingte 17tam, 24 vardoje, 
po pietų, apipuole aldermana tos 
vardos ir bjauriai apmufeze. Ke
turis užpuolikus suspėjo aresz- 
tavotie.

Tame pat precinkte užpuolė 
viena “chalengeriu” ir smagiai 
sumusze, bet nei vieno užpuoliku 
aresztavotie ne spėjo.

Prie budeles balsavimo po nr. 
98 Desplaines st. nekokiam John 
Kingui keszelnykas iszplesze 
laikrodėly ir pinigus isz keszia- 
niaus ir jau mislino eit po szimts 
velniu, bet Kingas pasijutias nu
griebė keszelnyka ir laike, pa
kol jy paliemonas nepasiėmė.

Žodžiu sakant, kešzeln/kai ta 
diena dare“fain bizny”, norint ju 
daugybia ir aresztavojo, bet jie 
ta diena sau gerai laimėjo. Tiktai 
in viena centraliszka stacija atve
žė 30 keszelnyku. Ne tiktai vy
ru bet ir moterių keszelnikiu ra
dosi; visas kaip nuotekas užda
re už grotu.

Chicago 111.
Lapkriczio 5, 94.

Guodotinas“ Lietuvos”Rody tojau!
Meldžiu Tamistos intalpyt 

sziuos kelis žodelius in jusu lai
kraszty.

Mieli broliai Lietuviai! Jau 
laikas butu suprastie kaip tai 
yra mumis cze reikalinga anglisz
ka kalba ir rasztas, be ko mumis 
szioje žemeje yra sunku gyvventie. 
Dabar yra atidaryta miesto mok- 
slaine ant kertes Henry ir John- 
son str.,miestas duoda lietuviams 
ruimą, szviesa ir mokytojy; te
nai mokina Fr. Masionis, kuris 
visiszkai gerai žino angliszka 
kalba ir raszta ir rūpinasi kož 
nam koaiszkiausei ja iszguldytie, 
ka kad ir labjausei atszipias, vi
sada gali kas vakaras keletą žo
džiu iszmoktie.

Bet gaila kad musu lietuviai 
da nepažysta to naudingo daly
ko. In vieta ka kožna vakara 
galėtu susirinktie in raokslainia 
po koky 100 lietuviu, tai vos 
tik ateina ape 30. Kiti per vi
sus mielus vakarus prasėdi sa- 
liunose holas bebadydami arba 
in kazyras beloszdami.

Negerai broliai darotia, pa- 
mykit, kad laikas, kury pralei- 
džiatia ant nieku, jau daugiau 
jums niekad nesugryž. Užtai pa
sinaudokite isz to laiko, kureme 
galite iszmoktie angliszkos kal
ybos, nes ta kalba szioje žemeje 
yra žmogui turtu didžiausiu. Jum 
gero velyjantis.

A. Rudauskas,
14 Hastings str., Chicago.

In Lietiiwiszkiis Muzikan
tus.

Nedelioje 11-ta ir 18-ta Lap
kriczio, Lietuviszki Muzikantai 
laikys savo pameginimus saleje 
po nr. 3346 Fisk str., pusiau pir
ma adyna po pietų, ant kurio už
praszo visus sąnarius pributie.

Teipogi yra reikalingas korne- 
tistas, kuris gerai mokėtu grajvt 
ant kometos, o jeigu neturėtu 
kurnėtos, tegul atsiszaukia in mu
su draugystia, tai mes jy suszelp- 
sime,bile tiktai mokėtu gerai gra-Į 
jyt. Wyriausybe.

Užsimokekit už “LIETUVA
— Pereita sereda Chicagoje 

pasirodė pirmutinis sniegas.
— Chicagos lietuviszka“faira” 

turėjo gryno pelno $2100 su vvir- 
szutn.

— Dabar lietuviszki kliubai 
pradės smagei augtie, jeigu mu
su republikoniszka partija virszu 
gavo.

— Už nedėlios ar už dvieju su- 
praszysime administracijas visu 
lietuvviszku kliubu ant pasikalbė
jimo ape “Lietuviu Palitikiszka 
susivienyjima”.

— Priesz “eleetion”, tai per de
mokratus buvo sunku ulyczia pe- 
reitie, o po “eleetion” jau ketvir
ta diena da neteko matytie nei 
vieno demokrato. — Nežine kur 
jie dingo.

— Guod. kn. J. Kuras, kuris 
buvo nesenei isz Lietuvos atvva- 
ževias, in Chicaga, iszvaževo, in 
Pennsylvanija. Nežinome ar te
nai apsiliks ar sugryž atgal in 
Chicaga.

— “Fai’ra” lenkiszkos parapi
jos “Sz. Traices,” ant Noble st., 
kur yra probaszczium kn. Stucz- 
ka — lietuvys, turėjo sulyg szio 
laiko gryno pelno $7000. Teip 
danesza lenkiszki laikraszczai.

— Dabar turime visi lietuviai 
nepatingetie risztis kodaugiausei 
in'kliubuSjO ant ateinanezio pava 
sario, kada prisiartys rinkimai 
naujo majoro miesto, turime ru- 
pytis, idant pereitu republikonas, 
o tada ir isz musu lietuviszko 
Kliubo dasigaus nors pora ant 
pasodu miesto.

Wietines žinios.

— Pereita sereda turėjo būtie 
byla (provva) Stankevicziaus, 
Strigo ir žydo Rosenvich, kurie 
buvo nesenei aresztavoti už dir
bimą sidabriniu dolieriu. Kaip ta
po nusūdyti, negirdejome.

— Nedelioje, 18 Lapkriczio, 
tuojaus po snmai, bažnytinėje 
salioje “Gvardija D. L. K. Vai
tauto” laikys savo menesiny mi
tinga, ant kurio užpraszo visus 
sąnarius tos draugystes pribu
tie. W. VVabalinskas, prez.

— Szioms dienoms, in kuria 
nors didesniu salia Chicagos, ke
tina būtie supraszytas didelis mi
tingas buvusiu padonu Rosijos, 
kurie ketina sustatytie rezoliucija 
in naujajy cara,reikalaudami no jo 
pri pažinimo valnasties žmonėms 
gyvenantiems po jo valdžiai. — 
Labai iszmintinga mislis.

— Republikonai tuojaus keti
na perdirbtie konstitucija szios 
žemes, dadetle keliolika nauju ge
resniu paragrafu, o iszmestie neti
kusius per demokratus sustatytus, 
kurie sunkina szios žemes gyven
tojus, o krauna szarvva dėl Angli
jos ir kitu svetimu žemiu.

— “Dziennikas Chicagoskaš” 
sako, “kad žmones nesuprasdami 
savo gero aprinko republikouus.” 
O mes pasakytume, kad žmones 
jau pradėjo po bisky suprastie ir 
už tai republikonus aprinko. Me
tuose 1892 per nesupratimą aprin
ko demokratus, bet greitai paži
nia savo klaida, —szendien gryž- 
ta atgal.

— Nedelioje, 11 d. Lapkriczio 
tuojaus po sumai, bažnytinėje sa
leje Dr-te “Simano Daukanto” 
laikys savo metiny susirinkimą, 
ant kurio yra užpraszomi visi są
nariai tos draugystes pributie, nes 
bus renkama nauja administracija.

K. Pocius, sekr.
— Nedelioje, 11d. Lapkriczio 

pirma adyna po pietų, bažnytinė
je saleje, “Dr-te Sz. Jono Krik.” 
laikys menesiny susirinkimą, ant 
kurio turi pributie visi sanariai, 
nes bus iszdalyta konstitucija 
tiem, kurie da nebuvo gavę.

K. Pocius, sekr.
— Kurie norite iszmoktie an

gliszka kalba, tai vaikszcziokite 
vakarais in mokslainias kur lie
tuviai mokina, o pamaži pradėsi
te apsipažytie su angliszka kalba 
ir iszmoksite. Juk nei vienas 
mokėdamas negime, o kad moki
nosi, tai ir iszmoko. Dabar yra 
Chicagoje net 5 vakarines lietu
viszkos mokslaines: 1-ma ant 
kertes 31-mos ir Deering ui. ant 
Bridgeporto; 2-ra ant kertes 
48-tos ir Bishop ui. ant Tovn of 
Lake; 3-czia ant kertes Johnson 
ir Henry ui.; 4-ta ant,kertes Ro- 
bey ir 21-mos ui. 5-ta ant N.Ash- 
land avė. netoli Milvaukee avė. 
Kiekvienas norintis pradetie mo
kytis, gali nueitie bile vakara, 
užsiraszytie ir mokytis. Nekasz- 
tuoja nei vienas centas.

— Pereita subata, 3 Lapkri
czio, saleje Kosandos ant kertes 
S. Ashland avė ir 17tos ui. “Lie- 
tuviszkas Republikoniszkas Kliu- 
bas 9tos VVardos” laike metiny 
mitinga, ant kurio tapo iszrinkta 
nauja administracija: Jonas Jauk- 
sztas prezidentu, Franciszkus 
Palionis vice-prezidentu. Anta
nas Masickis sekretoriumi, o ka- 
sieriumi liko ant antro meto tas 
pats Antanas Kanapeckas. Tei
pogi iszrinko komitetą, kuris 
eitu prie seno prezidento atimtie 
“czartery” to kliubo. Ant galo 
buvo kalbos kas link ateinanezios 
dienos balsavimo.

Teipogi tas pats kliubas laikys 
savo antra mitinga toje paezio- 
je salpje, Subatoje 10 diena 
Lapkriczio, 8 adyna vakare, ant 
kurio užpraszo visus sąnarius 
koskaitlingiausei susirinktie.

J. Jauksztas. prez.

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



LIETUVA.

KAIP GALIMA PACZIAM 
isz sawes tapt ap- 

sziviestu?
(Tasa)

Praeitame No. rasziau, kad pra
mone ir apszvieta yra teip reika
lingos tautai, kad tauta j u netu
rinti, paskirta yra isznykimui. Po 
žodžiu pramone,reikia suprast ne
tik prekystia ir iszdarbystia, bet 
apskritai visoky pakylima tautos 
isz materijaliszkos dalies t. y. pa
sidauginimą jos turtu, teip pat, 
kaip po žodžiu apszvieta, reikia 
suprast jos irdvasiszka iszsilavini- 
ma. Katra yra tautai reikalinges 
ne, t. y, katra turi pirmiau atsi- 
rast, idant tauta galėtu pakilt, 
sunku atsakyt. Cze žmogaus pro
tas yra tokiame pat keblame, 
kaip nusprendime, ar mintis ar 
protas yra pas žmogų pirmesnis. 
Taigi palikdami iszriszima to 
klausymo filozofams ir ekonomis
tams, pereikime prie to, ape ka 
praeitame No. pradėjau raszyt.

Žmogus turi būt apszviestu ir 
padoriu, — to no jo reikalauja jo 
tewyne. Neesant tokiu, negalime 
būt geru tėvynainiu,— szt.ai prie 
ko priėjome praeita syky.

Samuelis Smiles knygoje “Self- 
-Help” paduoda taisyklius, kaip 
žmogus gali tapt jei ne dideliu, 
tai bent naudingu draugijai ir ti
kru “gentleman’u”. Pripažinda
mas nauda to veikalo pasiryžau 
supažindint skaitanczia lietuvisz- 
ka liaudia su juo. Bet akyveiz- 
doje to, kad isz atžvilgio ant da
bartinio musu padėjimo padaryt 
tai sunku, — pasistengsiu paduot 
tik jo turiny, — žinoma, ne be to, 
idant ne atkartoczia tulu jo sa
kiniu ir minczin.

II.
Kur jieszkot tikro iszsiauklenimo? — Bio
grafijos dideliu wyru turi didelis įvertia- 
Trukdymai didžiausi pagelbinykai- Daug 
dideliu įvyru kilo isz žemesnes luomos- Pa 
veizdai.

W. M. Thackeray’is parasze 
karta tuos žodžius: “Jeigu gale- 
czia duot patarmių kiekvienam 
jaunam vaikinui, pasakyczia jam: 
stengtos būt dažnai draugystėje 
geresniųjų. Mokykis stebėtis tei
singai; temyk, kam dideli žmones 
stebėjosi, jie stebėjosi dideliems 
daiktams”. Isz kasdieninio pate- 
myjimo aiszku juog energiSzki ir 
dorus žmones daro galinga intJk- 
mia ant gyvenimo ir sveikimo 
kitu; taigi toje intekmeje rei
kia jieszkot geriausio praktiszko 
auklenimo. Mokslaines, akademi
jos ir kollegijos duoda tik pra
džia auginimo sulyginus su jaje. 
Daug intekmingesnis iszsiaukle- 
nimas yra gaunamas kasdien na
muose, ant ulycziu, dirbtuvėse; 
prie arklio ir wisose vietose, kur 
žmones dirba; tai yra iszsiaukle- 
nimas, kurio negalima iszmokt 
isz knygų, bet kury reikia “in- 
gyt per temyjima”, kaip sako 
Bacon’as.

Biografijos, (tai yra apraszymas 
gyvenimo) dideliu, o ypacz ge
ru žmonių, yra lygei pamokinan- 
czios ir naudingos, kaip ir pa- 
gelbininkai, vadovai ir akstinai. 
Jos paduoda brangius paveizdus 
kantrumo, mokėjimo duot sau 
rodą, darbsztumo ir stiprumo 
karaktieriaus; jos parodo geras 
pasekmias atsižiūrėjimo ant sawes 
ir užsitikejimo savo spėkoms, ir 
per tai 'gali sujudint žmones kad 
ir stovinczius žemiausei isz nie- 
degiszkos ir dvasiszkos puses 
prie darbo apie paežius savia, 
ape savo pasikelima augszcziau.

Didi žmones ant dirvos moks
lo, literatūros ir dailybes — apa- 
sztalai dideliu inincziu ir viesz- 
patys dideliu szirdžiu — neprigu- 
lejo prie kokios norint vienos 
luomos. Jie kilo lygei isz kole
gijų, dirbtuvių ir sodžių — isz 
grinteliu neturtėliu ir rumu lobi- 
r.iku. Neturtingiausiejie neretai 
turėjo užemia augszcziausias vie- 
tas; o didžiausi trukdymai ir 
gaiszinimai negalėjo jiems už
kirst kelio. Tie trukdymai dauge
lyje kartu buvo ju stipriausiais pa- 
gelbinikais, nes ragino juos prie 
darbo ir isztverimo; gaivino 
pas juos tas pajiegas, kurios be to 
butu iszbuvia be naudos. Bet 
prisižiūrėkime paveizdoms. Nei

viena luomą nepasiliko kalta 
žmonijai; kiekviena iszdavve vy
rus, užsipelnijusius ant dirvos 
visotines civilizacijos.

Teip, isz tarpo barzdakucziu 
iszejo Richard’as Arkvrigt’as, 
iszradejas audžiamos maszinos ir 
iszdirbimo bovelnos, poetą J. 
Taylor’is, Turner’is, garsus tep- 
liotojas ir daug kitu.

Niekas (ikrai nežino, kas buwo 
Shakespere’as, didžiausias isz 
dramatistu, kokius žmonija turė
jo; tas tik yra žinoma, kad jis 
kilo isz žemos luomos.

Isz tarpo prastu darbinyku kilo 
garsus keliaunykas kapitonas 
Cook’as, poetą Burns ir kiti. Bu
vias Nev-Yorko arei-vys k ūpas 
J. Hughes turėdamas 20 su wir- 
szumi metu jjeszkojo* darbo po 
dirbtuvias. Murinikai iszdave 
terp kitu Hugh Miller'y, geolo- 
gista, ir rasztinyka Altana Cun- 
ningham’a. Terp dailydu randame 
vardus J. Hunter’o (physiologis- 
to), Harrisono (iszradejo chrono
metro), profesoriaus Lee (žinowo 
rytiniu kalbu) ir kitu.

Isz tarpo audėju pasirodė mate
matikais Simson’as, J. Foster’is, 
Wilson’as (ornitologistas) ir gar
sus keliaunykas ir tyrinėtojas vi- 
dūrines Afrikos d-ras Livingsto- 
ne’as. Kurpiai (batsiuviai) gali 
pasigirt Sturgeon’u (elektro-tech- 
niku), poetu Bloomfield’u ir giliu 
natūralistu Thom. Edvards’u.

Isz garsiu siuvėju (kriaueziu) 
randame vardus istoriku J. 
Stov’o, admirolo Hobson’o ir ki
tu. Bet didžiausiu siuvėju be 
abejones buvo Andrevv Jonso- 
nas, buvias prezidentas Suvie
nytu IValstiju — žmogus su ne
paprasta galybia karaktoriau s. Ka
da jis ilgoje kalboje apsakinėjo 
Washington’e savo gyvenimą t. 
y. kaip pradejas no alderman’o 
pasiekė ant galo prezidentysta. 
Laike kalbos tūlas balsas isz krū
vos susirinkusiu žmonių szukte- 
lejo: “Isz siuvėjo teip augsztai!” 
Jis neužpyko už tai tik atsiliepe: 
“Tūlas ponas sako, kad asz bu
vau siuvėju. Tas man nieko ne
kenkia; nes būdamas siuvėju asz 
turėjau varda gero žmogaus ir 
gero siuvėjo; asz visados buvau 
punktualiszku su žmonėmis ir 
visados darydavau darba gerai”.

Lyksziol buvo kalba tik ape 
anglius. Bet ir kitose tautose isz 
tarpo prastu žmonių iszejo garsus 
vyrai. Garsus astronomas Koper
nikas buvo sunumi lenkiszko 
duonkepio; kitas astronomas, 
Kepler’is — sunumi tūlo vokie- 
czio, užlaikytojo kareziamos, 
Garbus astronomas ir matemati
kas Lagrange’as kilo isz neturtin
gu namu. Dėl tos neturties jis 
ir tapo garsiu ir laimingu. “Jei
gu asz buezia buvias turtingu”, 
sakydavo jis, “asz nebuezia likias 
matematiku”. Haydn’as, teplioto- 
jas, buvo sūnūs racziaus. Tėvas 
popežiaus Grigaliaus VII buvo 
dailyda; Siksto V — piemuo; o 
Adrijono VI — nuskurtas žu- 
vinykas. Būdamas vaiku Adri- 
jonas neinstengdamas nusipirktie 
žvakes, prie, kurios butu galėjas 
mokytis, paprastai mokinosi prie 
szviesos ulycziu liktarniu ir baž
nytiniu lampu. Architektorius 
Durand’as buvo sunutni kurpiaus 
>sz Paryžiaus, natūralistas Gesne 
r’is — odų iszdirbejas; o chemi
kas Vauųuelin’as — sodiecziu.

Maskoliai gali pasigirtie savo 
poetu ir moksliniku Lomonoso
vu, kurs buvo sunumi žvejotojo 
ir nepaisant ant didžiausiu truk
dymu, instenge pabaigt mokslus.

Atsitaiko kad vyrai žemos kil
ties užima augszcziausias vietas. 
Taip atsitiko su sodiecziu Justinu, 
kurs liko ciesorium Konstantino
polio; jo broliavaikis Justinijanas 
buvo vienu isz didžiausiu Bizan
tijos ciesorių. Ape garsia giminia 
Sforzu sako, kad inkurtojas jos 
buvias kalvis. Petras Didysis, 
Maskolių caras, rinko sau už pa- 
gelbinikus žmonis žemos kilties. 
Ta paty darė Napoleonas.

Musu Daukantas, IVolonczaus- 
kas, Baranauskas, Pabrėža ir ki
ti kilo teippat isz tarpo sodiecziu. 

i (Toliau bus daugiau).

Isz Užmarės.
Kare Kynu su Japonais.
Kvnam pareina labai strukai. 

Japonai baigia juos dusytie kaip 
žiurkias kokius. Sako kad jau Ja
ponai apėmė ju didžiausia drut- 
vietia Port Arthur, bet da ant 
tikro nėra žinoma.

Japonai vėla apėmė keletą 
kyniszku miestu: Talienvan, Kiu 
Chov ir Tung WangChing. Szio 
je paskutinėje fortecoje užgrobė 
jiems 55 armotas, 1500 ntuszkie- 
tu, 20,000 armotiniu szuviu ir 
2,500,000 szuviu muszkietos ir 
kitokius daiktus. Kyliai iszbegio- 
jo.

Isz Tien Tsin danesza, kad ja- 
poniszka armija vis kas karts 
traukia artin Moukden. Pakeliui 
aperne miestą Fung Wung. Ky- 
nai bėga szalin, o Japonai žengia 
smagiai vis artyn Moukden. Tik
tai dabar Japonams sniegas kelio
nėje periszkadyja, kurio Kynuo- 
se nemažai iszpuole.

Wice kaialius Kynu Li Hung 
Chung tapo davedžiotoju pirmo
sios kyniszkos armijos, kuri ke
tina susiremtie su Japonais po 
mūrais Moukdeno. Majoras Han- 
neken organizavoja viduryje 
krajaus antra kyniszka armija 
panaszia in europiszka.

Shanghai, 5 Lapkriczio. — 
Danesza cze, kad arti rusko porto 
Wadyvostoke susirinko 70,000 
siberiszkos kariumenes. Koks tai 
yra mieris Rosijos sutrauktie tiek 
daug kariumenes ant rubežiaus? 
— sunkų atmytie.

In Ryma ateina žinia isz Peki
no, Kynu sostapyles, jogei Kynai 
gatavi yra užvertie pakaju su 
Japonais ant tokiu iszlygu: Ko- 
rea palieka Kynai valna ir užmo
ka Japonam visus kasztus laike 
szios kares panesztus, sumoje, 
kiek kitos vieszpatystes nuspręs. 
Jau galbūt Kynai melde kitu 
vieszpatyscziu, idant tos perkal
bėtu Japonus tr suvestu juos su 
Kynais in sutaiką (zgada).

Isz Shanghai danesza, kad tele- 
grafiszka komunikacija isz Port 
Arthur tapo perkirsta per Japo
nus, o apėmimas tos forteeos už
stos bile valanda.

In Londoną ateina žine toke: 
Perstatytojai visu vieszpatys
cziu susirinko Kynuose ant rodos 
ape apverkitina padėjimu Kynu. 
Kyniszkas kuigaiksztis Kuug 
prezidentas augszcziausios rodos 
vieszpatystes Kynu, atvyrai pri
sipažino, kad kad Kyliam jau 
paskutinis galas ir jokiu ludu jau 
Japonams negali atsispirtie. 
Teipogi prisipažyno, kad nori 
atsižadetie visiszkai Koreos, bi
le tiktai Japonai norėtu susige- 
rytie su jais ir jau ta karia už- 
baigtie. Perstatytojai plojo ranko
mis pagirdami atvyrama Kynu 
ir prižadėjo pasirupytie sugeryte 
Kynus su Japonija.

Pasiuntinys Francijos ketina 
dirbtie isz visu savo pajiegu, bi
le tiksuvestie Japonus su Kynais 
in sutaiką. —Japonai, sako, kad 
jie niekad nesigerys su Kynais

In Washingtona atėjo telegra
mas, kad Japonai apėmė miestą 
Fao Chov. — ir artinasi in Shan- 
Kui-Kan.Dvi japoniszkos Armi
jos žengia viena in Moukden, an
tram Tien Tsin. 

Hado Girioje negyiva.
Lietuvoje, kaime Dobrovinos, 

Antanavo gmine, Marijampolės 
paviete, Suvolku redyboje gyve
no turtingas ukinykas Tamoszius 
Palukaitis. Turėjo szimta su wir7 
szum margu lauko, o daugiausei 
vare prekysta su giria. Nors jau 
tureje ape 80 metu, bet buvo 
sveikas it drūtas vyras. Wiena 
diena važinėjo ant turgaus Pil- 
viszkiuose su žąsimis ir isz tenai 
parvaževo visiszkai sveikas. 
Ant rytojaus, priesz sau
lėteky, iszvaževo in kaima Ole
ku ir isz tenai iszvaževo 3 a- 
dyna po pietų visiszkai sveikas. 

I IVakare, parėjo namo tiktai vie

ni arklei be gaspadoriaus. Szei- 
myna mislijo, kad jisai vaiksz- 
czioja sau kur po giria, bet per 
visa nakty lauke sugryžtant ir 
iki dienai jo nesulauke. Antryto- 
jaus sūnūs Seliamonas su savo 
motina iszvaževo jo jieszkotie. 
Atrado girioje gulinti negyva 
ant vieszkelio arti daržinyko 
Szahvos. Iszgulejo jisai ten 18 
adynu negyvas pakol jy atrado.

Parvežė namo ir uždraudė vi
sus namus, idant niekam neszne- 
ketie kokia smerezia numirė, kad 
kartais valdžia neužsimanytu 
mesinetie jo dėl isztyrinejimo,kas 
per sinertis buvo. Wienok neve- 
lyjo laidotie, atvaževo vaitas jo 
apžiuretie, o nieko daugiau ne- 
dasižinojas, pavelyjo laidotie.

Nežinia galbūt ir teip nusitrins, 
kad neatkas ir nemesines.

Pagrabas buvo puikus, ant ku
rio atvaževo net keturi kuni
gai ir daugybe svieto susirinkia, 
iszkilmingai palaidojo jo kuna.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo paezios Elz

bietos Didžiunienes, kuri praeita 
nedelia pabėgo no manės isz May- 
vood, lll.su vienu boardngierium 
Povilu Palkausku; jisai anglisz- 
kai raszosi Pet. Pilks, yra nedi
delio ūgio, rudi ūsai ir veidas 
rauplėtas, o Elzbieta, pati mano, 
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 ant S. 
Canal st. Jeigu kas ape juos žino
tu, tegul suaresztavoja arba te
gul nors žinia duoda ant adreso 
tokio:
Jurgis Didžiūnas Mayvvood, III. 

(17-U)

Pajieszkau savo draugo Juozo 
Karbausko, paeinanezio isz red. 
Kauno, pavieto Raseinių, vai
stės Kaltinėnų, kaimo Krutiles, 
jau antri metai kaip Amerikoje. 
Jeigu kas ape jy žino, tegul da
nesza ant adreso tokio :

Juozupas Szetkus
585 S.Jefferson str., Chicago, III.

Asz Ona Grecikiute pajiesz
kau Marjonos Nevedomskienes, 
Petronės (pravardes nežinome) 
paeinanezios isz kaimo IVecgiriu, 
parapijos Eržvilaos ir Juozo Lu- 
ezo paeinanezio isz Skersnemunes 
parapijos; visi trys pavieto Ra
seinių, red. Kauno. Jeigu kas 
ape juos žino, tegul danesza ant 
adreso tokio:

Miss. Anna Greciae
462 River st.,Troy, N.Y.

Pajieszkau savo draugo Stanis
lovo Baniulio, paeinanezio isz 
Kauno radybos, Panevėžio pa
vieto, Wabalnyku parapijos, 
kaimo Remeikiu. Jau septyni 
metai kaip Amerike. Jeigu kas 
ape jy žino, praszau danesztie 
ant adreso szito :

Jurgis Palilenas,
724 IV. 21 str., Chicago, III.

Pajieszkau savo dvieju pusbro
liu Juozo ir Aleksandros Tarnu- 
liunu, paeinanaeziu isz Suvolku 
radybos, Marijampolės pavieto, 
Pylviszkiu gmino, kaimo Sziu- 
lerkiszkiu (ar kitaip). Jau keli 
metai kaip Amerikoje, pirmiau 
Juozas gyveno Pittstone, o Ale
ksandra Nev Yorke. Jeigu kas 
ape juos žino teiksis danesztie 
ant adreso szito.

Mikolas Kuraitis,
514 E. Centre str., Shenandoah, 

Pa.

GROMATNYCZIA.
Parapijonams isz Wilkess Bar- 

res, Pa. — Negalime jusu kores
pondencijos sunaudotie, dėlto, 
kad nepasiraszote savo pilnus 
vardus, o tik po dvi literas, isz 
tu dvieju literų mes negalime pa- 
žytie ar tikros žmogystos raszo, 
ar gal vienas kas turėdamas asa- 
biszka piktumą. Už tai kores
pondencija eina ip gurbą.

T. K. Adelaide, Pa. — Tamis- 
tos apysaka negalima intalpytie, 
nes nėra atsakaneziai suraszyta.

ISZ LIETUMISZKU 
KLIUBU.

Pereita nedelia, 4 d. Lapkri
czio, saleje L. Ažuko “Lietuvisz- 
kas Kliubas 6-tos Wardos” su- 
szauke mass mitinga, ant kurio 
susirinko užganetinai lietuviu, ne 
tik isz 6-tos ardos, bet ir isz 
kitu vardu. Pirmiausei A. Ol
szevskis su keliais žodžiais atida
rė mitinga ir perstatė ant tos die
nos prezidentu p. K. Andriuszy, 
o ant sekretoriaus p. J. Ostraus
ku; tada prasidėjo kalbos.

Pirma kalba turėjo A. Olszev
skis, kurioje nurodė, kad jeigu 
lietuviai nori savo varda pa- 
keltie ir dasidirbtie cze Ameri
koje ko nors geresnio, tai neatbū
tinai turi visi susirisztie drueziai 
in palitikiszkus kliubus, o jeigu 
kiek yra lietuviu Chicagoje, su- 
sirisztu visi in kliubus, tada ju 
balsai prie balsavimo neitu ant 
naudos Mausziam, Irszkam arba 
Abromam, kurie lietuviam niekad 
nieko gero nepadare ir nepadarys, 
bet ju balsai eitu ant to, kas mu
su kliubui galėtu paduotie savo 
ranka ir pripažytu lietuvius už 
tauta reikalaujanczia tu paežiu 
tiesu, kokias kitos didesnes tau
tos Amerikoje vartoja.

Antra kalba turėjo Antanas 
Jauksztas, kuris nurodė kokia tai 
didelia vertia turi kliubas ir ko
kia nauda in jy priguliutiems 
gali atnesztie. Teipgi davede po
ra atsitikimu, darodydamas kaip 
tai yra negerai nepriguletie prie 
kliubo arba prie kokios nors 
draugystes; darode atsitikima 
kaip tai ant varduvių W. Ma- 
tukaiezio nuszovve paliemonai 
viena lietuvy, o kad jis nepri- 
gulejo in kliuba nei in kita jokia 
draugystia, nebuvo navet kam 
už jo gyvasty užsistotie ir pako- 
rotie tu policmonu kurie ne kal
tai jam gyvasty atėmė ir dingo 
žmogus kaip muse. Teipogi da
vede atsitikima kuris taikėsi 
szionis dienoms tarp lenku, kur 
teip gi paliemonas nuszovo žmo
gus už ka jau sėdi aresztavotas ir 
turės atmoketie artymiausiem gi
minėms už jo smerty.

Treczia kalba turėjo p. Fran- 
ciszkus Palionis, kurs davede 
jogei prie republikoniszkos admi
nistracijos kiekvienas darbinykas 
turėjo ilgas adynas darbo, ir gera 
užmokesty, o demokratai sut- 
trumpino adynas darbo, sutrum
pino podraug ir mokesty darbi- 
nyko, ir vos tik treczia dalis dar
binyku te darba turi. Dėlto ragi
no visus klausytojus, idant ant a- 
teinanezio utarnyko visi atiduotu 
savo balsus ant repub!ikonu,o jei
gu, sako dasiyrsime visos repub
likoniszkos administracijos tikiuo
si sulauktie tokiu pat geru me
tu, kokius pirmiau prie republi- 
konu turejog^e.

Ketv. kalba'turėjo p. Wabalin- 
skas, kuris pasakė, jogei jau no- 
keturiolikos metu gyvena Ameri- 
rikoje ir atmena republikonisz- 
kus ir demokratis<kus laikus, o 
visada prie demokratiszkos ad
ministracijos darbinykai turėjo 
mažiau darbo ir mažesnia užmo
kesty. Dėlto ragino visus, idant 
szymet bilsuotie už republikonus, 
tegul sugryžta senesni laikai pilni 
darbo ir geros mokestie3.

Ant galo p. A. Olszevskis pa- 
aiszkino pagal baliota, kaip turi 
balsuotie ir kureme ratelyje kry
žiuką statytie, idant kartais nesu- 
klystie ir neatiduotie baisa ne 
ant savo partijos. Ant to mitin
gas pasibaigė.

J. Ostrauskas, sekr.

In skaitytojus.
Kurie isz skaitytoju da yra ne 

užsimokeja, už laikraszty 
“Lietuva” praszytume, idant 
teiktųsi užsimosetie laike sziu 
dvieju nedeliu, nes dabar prisiei
na peraszytie visi adresai in nau
ja knyga, o kurie per sziais dvi 
nedelias neužsimokes priversti 
bu8ime“Lietuva” jiems sulaikytie.

Red.

UŽMOKĖJOUZ LIETUVA
Kn.M.Kravežimas Chicago 
W. Markieviczius “
P, Damulis “
A. IVirbickas “

2.oo 
l.oo 
l.oo
1 .oo

J. Trijonis “
K. Barauskas “
L. Adomoviczius “
T. Melynis “
.1. Mockus Rosehmd
L. Aleksandraviczius Sil. L.
M. Palicijonas Elizabeth P.
J. Degutis “ “
M. Wasznevskis “ “
J. Rimas IVlute l’lains
J. Luszas Hardtvick
J. Jenczevskis Nev Haven

1 .<><> 
1.00
1 .oo
1 .oo
1 .oo
1 .oo 
l.oo
1.00 
l.oo 
l.oo 
2.oo
1 .oo

B. M. Milius Pitiston l.oo 
P. Noreika Spring Valley l.oo 
K. VVaszkelis Mahanoy Pln. l.oo 
M.BarusevicziusSug. Notch l.oo 
G. Beker Torrington l.oo

BALIUS! BALIUS!
Sukatoje, 17 Lapkriczio, 7 ady- 

na vakare, pas p. L. Ažuka 
prasidės BALIUS. Susirinks dau
gybe jaunimo, bus puiki muzika 
ir bovysis visa nakty.— VVisus 
pažystamus ir aplinkinius užpra- 
szo atsilankytie.

Su guodone L. Ažūras.

Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistat.ias narna galėtu tik isz ran
to gyventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Waukegan,mokėdami už 
lota viduryje 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 ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

ANTANAS MORO.
Kerte 34-tos Ct. ir Laurai st.

uždėjo
NAUJA LIETUVV1SZKA 

Buczernia.
Mėsa visada szviežia ir czystai 

užlaikoma, o parduoda pigiau 
kaip visi kiti buezeriai ant Brid
geporto. Užpraszau visus bro
lius lietuvius geriau pas mane 
lietuvy atsilankytie, nei kaip pas 
svetimtauty. A. Moro.

(17—11)

Pirmas Didis 
Balius!

Unijos Lietuviszku Kriaueziu 
“KARŽYGIU DARBO” 

(Knights of La bar)
PHILADELPHIJOJE,PA

— bus —
Panedely, 26 Lapkriczio (No- 

vember), naujoje saleje “Wash- 
ington Hali,” po nr. 523 South 
4-th St.; prasidės vakare. Szir- 
dingai užpraszome visus Lietu
vius ir Lietuvaitias atsilankytie 
art musu baliaus ir su musu 
kriaueziukais paszoktie ir gražiai 
pasilinksmytie.

Su guodone Unijos Komitetas. 
(24—11)

ZENONAS BYKOW,
4458 IVood St. Chicago,

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZNIA“

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

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

Užpuaszo wisus lietuvius atsilankytie.

$4-00

ir Boxas 50 Ci^aru'
Iszkirpk szito apkarsi* 

* ninia ir prkiusk mumis 
su savo pravardia ir adresu ir su 
ivardu saivo expreso, o mes prisiu
sime tau per C. O. D. ant peržiū

rėjimo bo.va musu “Speniai Brand” Ciga
ru ir szito Automatiszkai IszmetanliSzu- 
wius.I)wiejnpai ivnikenty Rewoliverv. VVi 
sasnikeliu pleituotas, gum nerankėnuke 
ir szuwiai in iy yra wartojami “Smith &Wes- 
son” 32 arba kalibro. Szis rewoliveris už tai pi
giai parsiduoda, idant pravestie kelia “Speoial 
Brand’’ cigarams.

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

lll.su
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Katalogas knygų. Temykitia! Temykitia!
Kam turit vaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudlnet. kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atdktie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

Lietuwiszkas Daktaras
Knygos maldų.

Aukso Altorių* arba Szaltinis dangiszku 
•karbu.i luikiausiuoM* a|xiaru'»*. »u s Ida 
brinei* ir kitokeis križeis. iszsodyta bal- 
caiauseiskaulelels, visaip zalatito*, 3.50 ir 64.00

Aukso Altorius arba Szaitini* dangiazku 
skarbu, ap<laryta drutoi skuroj**, zataty 
tais krasztais. druczjai apkaustyta iriu 
kabėmis “ “ ” I

Apdaryta szagrin** *• ** 1
Baisa* Balau teles didžia u nes ir vuikieuseme 

apdare, baloziauoei* kauteteis pulkei 
Mzauksuotal* kryželi po * •AfJOir.'LftO

Baisa* Balandėles arlm Mažas Kzaltineli* 75c 
Baisos Balan-tetes Kri.ztolinis |8.00
Gari)** Dievui ant ’tuksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kali* *' • 1-50
Iszganingi dūmojimai ape sopulu* szv.

Marijoj Palto* ” 90c
RažancziU* amžina* ” ” 5c
Ražanczius ir draugyste “ ” 1O?
Raža nežus amžina* ir su stacijom* ” 5c
8zauk»ma» batendeles “ 30c
8tebukiai Dievo szv, Sakramente ** ♦.<€
Sena* ir Naujės Aukso Altorius, vokl*xaoin* 

literom* ” ” ” IL«0
Bena* ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

styta* iriu kabe *• 11.60
Wadowas aptenkaneziu muka Jezuso Cbri*. 15c 
150 psaimu Dovido karaliau* aut paveikslo 

kanticzku ,, „ 75c
Kantilzko* ., , 76c

*1.60 
42.00

au» geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Beriina ir isz Beriino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UVVAGA:

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

Juliau I’iotrovski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

T. KODIS.
Persikėlė isz Bridgeporto ant Tovvn of Lake po numeru

1832 47-tii St. kerte Page Street
ir prijima vvisokius ligonius savvo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 

tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 vvakare.
Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike per 

telefoną isz kožnos aptiekos.
Gyvena: 1832 47-tli Str.

TELEFONAS: Y. 820.

K liygOH I)WilHiHZk0H.
B ros i vos •» »•
Draugija dvlduszlu
Evangelijos, drnuge lietuvjszka i ir tenkisz 

ka ant kožno* ncdelos ir szvente*
Pilotes arba kete* in maldinga givenima 
Garsas ape balslbia sūdo Dievo ” 
Grlesznyka* sugrąžytas ant gero keio per

Jezusa P< na
Cjrw.u imat Hzventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikta ••
Givenimas Jezuso Krlstuso
Givrnirnas szvenez. Marijos Panos ,,
Givenima visu Bzveutu ant kožnoa dieno*

4 dideles knygos, kožna po 
Istorija seno ir naujo t* ta t iru o su abrozelei* 
Isterija seno įstatinio 
Iszguldyrans metiniu szvenczlu ” 
Ka* yra gri*ka»? teiml naudinga knygele 
Kalba n|e- Kataliku tikėjimą 
Kaip apšpakajltie aurniaalja 
Mokslas Rymo Kataliku *• *•
Mokina* kataliku, •* ••
Pamokslai ape suda Dievo ** ••
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu

ir didžiosios neaelos „
Persp«|ima» ape szventa tikėjimą •• 
Perk rali ma* *umianijo* ••
Prlslgatavojimasant smerezio ••
Raktas in dangų “ ••
Užsistanavlk ant to gerai “
Wadowa* In dangų ••
Bartai dangaus •• “ “

KnygoH moliHlyazkoH.
Elnologiezkoe smulkmenos ** •• •
Letneiitoriu* lietu visikas M
Lietuvos gaspadine ° «
Lietu visikai vok is z k a* žodiuasarba grama

tika* •• ••
Lementarlu* lletuwl*rka* M M
Spaaabas greito isisimokiolmo angelskoa 

bos ne apdarytas •• ••
bzimlmetinis kalendorių*

o apdarytas ••
.Žodynas keturiose kalbose: lietu visikai, 

tetvlszkal, lenki»zkal, Ir ruskai, y* 
ra geriause knyga de| norlnrzlu ls»- 
rnoktle Innklazkoi, ruskoa arba ta 
tvtszko* kaibo* „ ,,

Knygos iRtorlszkos, svrletlRz* 
koH, panke ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape seuove* Lietuvos pili* ••
Birute* dainos ••
Boleslovas arba antra dali* G e no ve f o* 
Besliality gf tbe Russlan C žardo m tovard 

'Lithuania •* ••
Buda* Senove* Ljetuvlu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasi Simano Daukanto fl.00
Graži vaiku knygele *♦ M •• |0c
Istorija Simono D «canto, didž)au*l<Gi*ta* 

rija Lietuvon ** „ ||.5o
Istorija gražios Mageleno* ., jju.-
Istorija septynių Mokytoju * •* 5Qo
Istorija gražios Katruko* •• •• I0o
Istorija Lietuvon •• •• ftOc
Istorija isz laiko Frnncuzu vainos •• 30c
Juokinga* patakojiina* “ •• lOe
Juozapa* Koniunzevskis arba kankinimas U* 

n įjotu po valdi*) Maskolių •• ** 50c
Kaip igytle pinigus Ir tuyta „ 20c
Kas teisybe tai nemeten puikios apysakėlė* 

įsi lietuviu gyvenimo „
Lletuvlnzkos dainon Isz visur aurinkto*. 

ap* keturi nilmtal “ I
Lietu* i*/.ka* sziupinln "
Nameli* puntainyko •• ••
Olitypa apysaka lai talko terpsavisikos ka

res Indllonu Amerikos.
Palangos Jure •• ••
Pajūdykime vyrai žemia, pulki Istorija 
Paeakoljma* Antano Tretinyko ••
Petro Armino rasital •• ••
Ponas ir mužikai ••
Pirmutinis degtines varytoja*, komedija 
Puiki ištaria ape Kantria Alena, kuri pei ““ 

tu* vslksiozlodama po svietą, «' 
du Ir vargu kantru! teškentojo

Talmudą* žldu ” ••
Trumpa senove* Lietuviu Istorija 
Walku knygele *u abrozelate ••
WĮšoki abrozdeiei in knygas 
Abroias Gedemlno. Lietuvos kunlgalkni 

ežio, didelis ir labai pulkus; Masko 
lūs puola prlesi jy ant kėlu.

Knygos lenkiszkos.
ŽYW<>T¥ HW. I'ANSKK'U »7.U#
ANlAt. STRŪŽ ZbIAr M.kIMw I tlrlnl dilioj 

dia dusi pobožh'Hi .»» ų i. m ntetMOfO* 
i niežui tacihskich). Zaviura blIzkoOftO sero- 
ule vym/neg" drukis iih pljknytn pa pi e r ir, 
vydanle dl <..i. • j : » ptel; oprevne v morocco 
•korkj, v y įtarta ii e brsegi ze zlooonym tjrtuli- 
kem; oena.............   96ę

Ta narna opravna v morocco skurkf, vyzlaoane 
brsegi, ie įfooonym tytulikem, okuta I ze te
mk lem ...................... ....... . ............... . | 1 26

CICHA LZA. Zbldr Modlfar. i Piežnl «biž|ry dla 
dus* pobožnych (Wydanlv dla nleviasti z 
dod )'>•:■ tn ni»stporov i ptežui teolhsklch. Za- 
viern Mirko650 stronnio vynunego druku 
na oisknym papierie. — Opravnn v morocco 

• kdrke. vyztacaue brsegi, te sloconym lytui I- 
klem Gelta ............  Pftc

Ta tams opravna v innrocco skdrk|, vyztacone 
brregl, z* /.teconym tytulikiem. okuta i te 
z* m k lėni .............. .  ................. • 1.26

OLTAllZYK ZLOTY. Zblor modhter i p teini, 
služfcjr diadų** pobožnych. (Wydanir dla I 

/n. Z-I-■! nieszpordv I piežni Į
iaclhsliilrth. Zavlera bll*ko66Untrounlc vyra- , «J 
megn druku na pifknym popierių*, opravne 
v mofncco skorkj, vyztanane briegk *e *Kkm>* 

aytn tytulikiem........... . ...................   96c
Tas «m> opravna v morocco skdrae, vyitaoone 

br«rgl te tftoconym tytulikiem............. ♦ 1.25
WYBOREK.......................................po 40o i «6c
III8TORYA GRYZF.LD7.IEI MORGRAHI WAL- 
TERZK. Z ksl|žek dta ludu prie* Martmcha vy- 

tanych •• • Iftc
KABALA oiyll odkrycie tajemnlc pnysiJožc 
ta pomocf kart i Dta įabavy I roįryvkl)

Gena ’’ „ 10c
ALF.KSANDKA CHODŽKI .M-nlk )‘ol,ko-An- 

gielskll Angtelsko-Polski v mocnej opravie 
re zkesonemitytulikamy. Gena 64.00

RENNIK rtzyli YVrdžento te sndv, n* pnestkj 
1500 pr«y padkarh *lužfv>, z rdžnjrch starodav 
nyrh kslįg zebruny I porzfdklem abecadlo- 
wym dta roįryvkl I lanavy ciekavych ludu 
ogh>*tone prie* Prcyjaciela Nievlnnjrch te 
bol*ondw. •’ . t S

K8ĄŽKA POLNKO- NIEMECKA dta Polakdv 
Uo sstvego nauc*ente nir czytad pls*6: i tnu- 
vlčpo rlemiecku. Itektadnv przedruk * vy. 
.anie nakladein ..Zaktadu Narndnvego imte 
nla ssniifcsklch” ww Lvovie. Ona 

LIRTOVVMK polsko-ameryknhski P<Mirjcznik 
ZAViernj|rty: N s ūke pi sari ta llshtev. v vvzvst* 
kicb przypadkach tycta. mtanovicie: Listy 
polscajfęo, radrace, ophnjarv. povlnniova* 
nla. pafanla ild. M ** M

MALY Ll8|*OWN IK dta srkfMnvch dziecl: uc*f- 
oy pteanla Itelov t dodatkiem povin»u>- 
vaA 26

PO^RF.DNIK POLSKO-ANGtELSKl; knltakad a 
l'olakdv v Ameryce dla tatvego nauezenta 
nlo po anglelsku; a npisanletn každego vyrė
tu jak slę ma wym*wia6; i rAžne llsty v pol- 
«klm i angleluklm Jfn ku 66

PRZE"ODNIK do plsanl* !l<h’»w rnlhįžnyrtb o- 
ras tjm*cych *1* oženlenla I zamsžpdjžėin 20 
IIOKV8 PGKUR cfarnoksijinik, e*yll odkrjrcte 

tejeinnic nieiavodny sposob ciaruvanla. we- 
dhig slaviiych sxtukmhtridw lako to: Ronco. 

ehtvanunreld. Twardow*ki. raust, Theoph- 
rastu*. Pa teori* lūs. Dobbler. Fitadrlfia i vie
lų liinynh Gena ' 86c

N0WY SOWIZDRZAL i avantury jego. Z. slem- 
nomorskiej rodė m. — Z oimiu obratkami 40 
Ta «am* v mocnej opravle te tiooonym tylu- 
liktam 60

06c
10c

15c 
MO 
l1**: 
75c

65c 
15c 
26c 
10b 
15c 
15c 
15c 
40c
15c
16c
50c 
10c
20c
40c 
liks
50c
40c
15c

26c 
10c 
20c

KASIS CLEVELANDA ATKELAVSIT 
PASOL8ZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO VVISO PA BANDYTI E

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

Tunu puikiausia Kire žema isz visu Clevetando 
lietuviu ir daugiau** visokiu gerymu užlaikau

Lietuwiszka Aptie a
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jelterson st. cor. Llberty st.
Diplomąvvotas Daktaras isz 

Europos.
No 26 metu praktikavoja ir pritaiso geras ne

karštai ui vidutinia prekia.
Kalba lietuvviszkai, lenkiszkai, 

ruskai irvvokiszkai.
543 S. Jefferson et., cor. Liberty. 

telepiioxe: canal 369.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuwisz- 

kai — latwiszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savvyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užprašantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju-

is.oo
10. 

kai
• 1.00

lfc
• i.26:

Įly), o vvelau jau bus gaunamas 
12.00 tik už $3.oo

Pinigus geriausei siustie regist
rą vvotose gromatose arba per ,,In- 
ter National Money Order”, kury 
galitia gautie aut kožno paczto.

ADRESAS SZITAS:
M. NO VESK I,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raižant su bet kokiu klausymu raikė pridė

ta aut atsakymo psoztava marketa už 5 centus

3Oo 
Ifc 
lOe 
90e
20:

15c
fc.fM)

M
75c
26c
20c 
16c
25c
10c 
ižo

--------6c 
-----kuri per 22 me- 

■vieta, daugybia be- 
-____ - 20c

10c 
10c
30c 
5c

»c

Apžwalga“ dwinedelinis 
katalikiszkasn

laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina ^visokias 
skvarbias žinias isz Lietuvvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

Lietuwi8zkas Salonas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriau* o u ei zo- 
^ovos randasi biliardas. f

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

K. PETRIKAS,
Mahnnoy City, - - - Pu.

LIETUVVISZKAS

! SALWAS
Juozapo Dziattvos, 

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui. 
Užtajkau šviežia Bsvnrsks Alų, seneuses ge- 

rausė* Arielka*, Liktorius Ir kvepeneziu* 
Cigaru*.— Kaid Ir n svtežas užkandu.

Atojk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditte

DZIALTVA, 3253 Laure) ui.J.

lazkirpk szita apgarsinimu ir prisiusk mumssu 
pilnu tawoadresu, o mes prisiusime tau |M>rex- 
ptvaa urlte

Tikra Elgioo Laikrodėli qz dyka 
ant pamatimo. Apžiūrėk jy gerai, n jeigu atrasi 
kad jisai tau pigiau purvina kaip wi*i kiti laikro- 
dr'lai, kokiu* tik kur tau teko mat v tie. tada už- 
n .»kek expre«awam agentui |0 75 ir kas/tu* vx- 
prv«o. ir latkrod'*llsyra tawo. O jeigu jis mn ne- 
j>»*ldalM»i». nereikalauji m«>k**t n«*t «*vnt<>. Yra tai 
14 Karai flUKio grailau*ei i*zkwlvtkuo
tais liik*xtai«, lyginasi su laikrodi*llals. kurios ki 
liuarduoda n<> *35 Gula ra ntaulola a ant 
20 malti.-‘‘ ‘k’" nori t r ižu )vn«'iugeli tai pri- 
slusk drnuge su tižiai korteliu 50 cc nlU, ogau* 
ii puiku lenriug^li. aorta arlm nrisiusk la* 
kart S9.75 *ni laikrodėlio, o gau«i LenciU" 
Žali dykai.

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

O-I8I

JT”" Jaigu tau skauda gnltva. tai pamegyk 
. . ošiku Bojanalisko. Yra geriause gy 
■lyk ta n<> skaudėjimo galvos. kajake kita taip 
reit ne gydo, kaip Prosako Bojau *usko. Galima 
auti* kožnoje apttekoje. arba prisiunesiant 25 
etitus pacztinetnis markomis* ant nukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplatkys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOW8KI,
886 W;».th8t.. Chicago

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

IR

142DivisionSU

40 Canal Str. Few lork

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

46 Heerdenthorsteinvveg, Brenien.

A. ZDANAIVICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Puikiausias Saluuas

Parduoda laivukortes (szifkortes) antgrelcziau- 
siu laivu In 1rl*z Europi s, tezmaino ir siunezta 
riinigus In visa* svieto szalta kuomipigiausei ir 
n 4 nedalęs po iszsiuntimo parodo kvitą su prie* 

muilo pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva

kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
Nev Yorka; o taivakoreziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus u H dalies lszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
ižius su konsulio užtvirtinimu O teip-gl atjle- 
szko skolas isz Europos-.asekUravo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina vieta* darbi- 
nikam* ir vietas tarnams ir tarnaitiem* ir užlai
ko visokias malda knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeri.-tusei. *

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pavietavas.

IK NOTAKY PUBLIC.
Iszprowoja geriausei w i šokia s provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: Ienkiszkoje, vo
kiškoje Ir angelskoje. Teipogi kolektatvoja pini
gus už vvisnkias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muapratt at., kerte 32 at.

GERIAUSIA UŽEIGA 
pas L. AŽUKA 

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

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

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

L. A ŽUKAS.

PUIKUS 
LIETUVVISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko Ir VVenckeu ieziaus 

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujitna puikias Fotografija*, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

ftjas kopuikiausei.

Ape iszinetiina literos L
Daugumas inz lietuvviu nei kaip ne gali pripra- 

stie skailytie be literos I. užtai pasiryžome per- 
ivistie nėr kelis numeriu* szy paaiszKlnima. isz 
kurio skaitytojai galėtu imsirooicytie ir suprastie 
kur toji litera wadinaal I. o kur I. Skaitant lietu- 
vviszka rnszta. kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja newadyk 1, o tik vvisada sakyk ant 
jos I. Tada liktai ja pawadyk I. jaigu kūrėm 
«<xiyje. paskui ja rasi c, i arba y ; tada wa- 
dyk ja I. o kitur vvlsur vvndyk I ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo su prast ie kur isz- 
sitaria I. o kur I.

Ant pawet/dos žodžiuose Biluose: Gilti* girdi 
1. ba pankui ja nėra nei e. nei i anei y ; ožo- 
dyjegilL jau cze girdime], ba paskui ja s|^ 
wi i; žodyje gilybe teipgi girdimo I. ba pas
kui ja stowy y. Žody b* galas girdime I. už
tai. kad paskui ja nėra nei e nei i a nei y, 
o kada pasakyki gale, tada jau girdi i, ba 
paskui ja stowį litera e

Teip lygiai ir kiekviename žodyje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kalnai kalba, kalbetle; gal
va. galvele Ir tt. kur tik paskui ja randasi e, 
i arlm y, iszsltaria teip kaip L o kitur visur 

tartie teip kaip I.

Kas nori gautie geros ir 
szvviežios mėsos tegul eina pus 
Simona Macka, po nr. 82 Bond 
st., EI i žabe th port, N. J. — Po, 
draugiai prilaikiau puikia Groser- 
nia ir juirduoda vviska pigiau kaip 
kiti. Wisi ta vorai švieži. Ge
riause vieta dėl Lietuvviu.

wisam mieste Shenandoah
— pas —

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

VViskas yra czysta, gerymai wisoki pirmos kla- 
sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rody jame 
wisiems lietuvviarns. turintiems vvalandela laiko 
atsilankytie pas sawo brolus lietuvvius, o busitia 
kogražiaiisfi priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah welyiaine nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuvviszka užeiga

A. BUSZKIEVVICZIA, 
j Į dastato svisiems in namus geriausia 

: Keresina, Geselina ir Aliejų, 
j Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

: atgal kiekwi(>nam in namus pristato, teipo
gi pnjima užpraszymus ir per gromata. 

K Yra labai E‘„L,,. _
lyjeme wisiems pas jy nusiduotie

' ' A rvDVC t C .

7K

gi prijima užpraszymus ir per gromata. 
-~-*~-i žmogus geras ir teisingas ka ve-

ADRESAS: JR

A. BUSZKIEIVICZ,
886 James avė., Chicago. XIL_____

V*

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi vviena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR 
PAS” yra vyriausias ir žiincziausiaus jaunos 
Lietuvos waJowu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dwasios”apasstalas, organas Lietuvvos lutellgen- 
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; “VA R 
PO” rūpestis—laiswe ir.gerowe vvisos Lietuvvos ir 
visu Lietuviu.
“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

pieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skalczia kal
ba ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 
Tai isztikro yra labai pigu I

Pinigai iszsiraszaut “Varpa“, gromatos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietuwiams adreso:

0 wisokiu liga wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsp 
eitie. Gydo visokias užsisenejuslas ligas, kaipo 
tai: Prictwariu, Skaudėjimu galwos, Džiovva 
kepenų,Gettligia, Reuinatižma.VVandeniny apti- 
niina. Karsztligia, Rožia, Szasus, Drugy, Skropu- 
las, Niežus, Kirmelas, Laszus, Szunvvotia, Weiy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudėjimu, 
Sukudlma, Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudėjimu, Ganvo&užitna ir 1.1.
Toji gydykla •*TKAWlcn$L” yra ne apsakytai 

gelbonti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja we(ys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisiimt linui wieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas: %

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

WEINAT1NIS LIETUVVISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City.
Užlaikau puiku szalta Alų, 

Degtinia tikra ruginia, lietuvvisz
ka Trejonkia vvisokiil Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
vvu. Pas mane gali gautie kiek 
vvienas pakelevvingas puikia nak- 
vvynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savvo broliu.

W.M. Kaczekgis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktika tvoja vvisuose suduose, 
iszpildo savvo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame vvisiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provvu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St. .
Givveaimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Nedelinis Laikrasztis,
iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir skvarbiausia 

žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

Spaustuwe „Lietuva“
spausdina (drukawoja) ^visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietu* 

ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 
kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu. Siuucziasi pinigai i« 

vvisas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause sutvaikszezioja, 

kaip isz wisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky: fl. 0ISZ6 WSKIS 
954 33rd st. Chicago, UI.

------------o-------------
Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 

ryto iki 9-tos wakaro, o nedelioje no 12 ^vidurdienio iki 9 vvakaro.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuva“, 

URANI) PKA1KIE, Alth ANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos vaistės, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru wienam gabale
po abieins pusėms geležynkelo “Mėmphis A Little Rock”, tarpe tu lauku raudasi miestelis Haten 
kur žmones gali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

Wisoki jawai dera labai gausei,
prietaru auga bovelna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu \Vaistiju. Klimatas sveika* 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos, karszcziu didelu nėra, sziluina lyginasisu Chieagos. 
Vanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie taukus 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 wirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

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

-----ARB/Y IN —r-

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

ARH.A PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus. Hazen, Ark.

GHICAGO. ILL. P. O. Box82,

Ben. Hatowski,
Z1EGARMISTR4S

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiiinas ir sidabrinimas
visokiu dajktu laba j plgej, aukszynius sydabrvnius ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

ZiegorelaczistyimasšOc. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

Galifornia Wines t Liąuors
M. RUBIN,

384 BLUE ISLAND AVĖ.. KERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

AViioki iratunkkl SaMaui AAjuo. Arako, Kimnlo, Alaus bonkose irkegese ir 1.1. Wiska»iTra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Uėprasz.ymus per aromatas greitai lszpyldome. Mes da- 
statome uzpraazytus ta voru* in kožna daly miesto už dyka.

Ųžpraszanlis kokius geryinus, gali gromataraszytie angehkai, ■ vokiszkai, lenkiszkai, lietu 
viszkai ir ruskai.

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