
; Kates of advertising: ■
( t inch®*, 1 oolumn, one year.......112.00 >
J •• w » M half year........... 7.00 >

3 montha...... 4.00 i
•• n •» •• 1 month........ .2.00 >

< M H M one insertment. 1.00 •
< z inchea. 2 oolumns.one year........... 320.00 >
< •• ................... halfyear............12.00 •
< •• - - « 3 months..........7.00 I
i •• - - 1 month........... 4 00 ►
1 ................... one insertment.. .2.00 •
< 3 lnches. 2 columns. one year.......... >30.00 •
' ” - •• nalf year.............. |16.00 »
' w .. .. 3 months........... 9 00 1
’ • - •• •• t month............. 6.00 >
' •• •• •• •• one insertment....3.00 1
. Payments for one year advertisement, ’ 
. half cash, balance afterfl months. ’
. Paymments for all advertisements less 
( than 1 year mušt be paid in advance.

; Preke apgarsinimu*. •
< 2 ooliai. 1 koiumna.per meta......... 112.00 >
( ~ .. «. pusią metu...7.00 i
< « •• •• exwerty metu.4 00 >
I................ M .. meneay..........2.30 >
’ •• .*• . . •• - w*®ne««yky. 1.00 II 2 coliai, 2 kolumnos, per meta........320 00
< w .. .. M .. pusią metu.. 12.00 I
( .. ~ .. czwerty metu.7.00 •
< .. .. - m .* mėnesy 4.00 I
(........................................ syky.. .2 00 >
< 8 coliai. 2 kolumnos, per meta........330 00 l
I >• ♦............................pusią metu.. 16.00 >
........... w .. .. czwerty metu 7.00 i
........ .. meneay......... 6 OG 1

’ •• « .................... wlena syky.. .3 00 l
< Ui metiny apgarsinime, puse pinigu •
< turi būtie užmokėta isz wirs7.aus, o ki- I 
' ta puse po 6 menesiu.
I Už wisus kitus apgarsinimus,paduotus i 
• ant trumpesnio laiko kaip ant metu,turi 1 
I būtie užmokėti wi«i pinigai isz wirszaus. I
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Metas 11.

Isz Užmarės.
Runa mirusio caro weža 

in Petersburga.
Sevastopol, 8 Lapkriczio. — 

Kariumeniszkas garlaivis “Pa- 
miat Markovą” atplauko cze su 
kunu caro Aleksandro III. Caras 
Mikalojus II. ir didiejie kunigttik 
szcziai isznesze ant savo pecziu 
grabu caro isz laivo ant kraszto. 
Cze priėmė juos deputacija rus- 
kos armijos. Potam patalpino 
graba in vagoną tam tikrai pri
rengta. \Visi kunigaikszcziai se- 
do in vagoną draugia su caru 
Mikalojum ir lydėjo graba miru
sio caro.

Charkov, 10 Lapkriczio. — 
Trukys želaunas, vežantis kuna 
caro Aleksandro UI pribuvo szy- 
ryt cze isz Sevastopolio. Pake
lėje susilaikė Symferopolyje, Paw 
logrode ircerkveje Spaso neto
li Borku, ir tose vietose buwo 
•-laikytos' želaunos diewmaldystes 
ui duszia caro. Iszkilmingiause 
isz tu buvo dievmaldyste klio- 
sztoriuje Spaso. Wisa geležinke
lio stacija aprėdyta želaboje; 
wisom pusėm ant ulycziu dege 
lempos, o kariumeuiszkos orkes- 
troB grajyjo želaunus marszus. 
Ant diewmaldystes buwo visa 
gymine caro.

Moskva, 11 Lapkriczio. — 
Trukys želaunas vežantis kuna 
caro pribuvo cze ape adyna 10, 
30 miliniu priesz piet. Apart ca
ro Mikalojaus, radosi trūkyje na- 
szle cariene, kunigaikszcziute 
Alicija, kunigaikszcziute ir kuni- 
gaiksztiene \Valijos ir visas rė
dąs didžiųjų kuuigiikszcziu ir 
augsztesniuju urednyku.

Kaip tik sustojo prie vakzalo, 
pasveikino juos gubernatorius ir 
galva miesto Moskvos, Didiejie 
kunigatkszcziai Mtkolas ir Sergi- 
juszas, D. Kunigaiksztiene Elz
bieta, ministras viduriniu tiesu 
Durnovas ir daugybe kitu aug 
sztu asabu.

Pravoslaviszka dvasiszkija, 
laike iszneszimo grabo isz vago
no, atlaike maldas, o caras Mika
lojus ir didiejie kunigaikszcziai 
pernesze ant savo locnu pecziu 
graba in karavanu. Ape adyna 11 
visa draugija su didžiausia želau- 
na iszkilmia nulydėjo kuna in Ar
changelsku soabora.

Pirmiausei ženge kunigaiksztis 
Oldenburgo ir keliolika jenerolu. 
Toliau nesze sztandarius, ir orde
rius mirusio caro, kurdą, ženklus 
joaugsztybes ir karūnos lirdantus 
o paskui tuos visus ženklus vede 
jo arkly pabalnota. Paskui žen
ge ylgus rėdąs popu ir giesminy- 
ku, nesze “ikona” (abroza sz. A- 
leksandro Nevskojo), ėjo depu 
racija no didžiu prekiku ir firmų. 
Karavana trauke asztuonet is ar
klu,isz szaliu jo ejohonorava sar
gybe susidedauti isz 80 kadetu.

Paskui karavana ženge pešti, 
caras, kunigaiksztis Walijos, ku
nigui kszcziai dvaro mirusiojo ca
ro, o karietoje vuževo cariene ir 
kunigaikszcziute Alicija. Toliau 
ėjo 5 kompanijos pestinyku, 5 
szvadronai raiteliu isz visokiu 
pulku ir pora baterijų artilerijos.

Būriai svieto prisižiūrėjo tam 
marszui visu keliu. Pakeliui susi
laikė net 4-se cerkvese.

Ape adynu 1-ma po pietų pri
buvo in Archangelsku katedra 
stovinezia terp uiuru Kromlino.

Graba innesze in soborą ir už
state ant uugszto kutufalio po

auksiniu baldakymu. Wisas vi
durys cerkves yra pridengtas 
juodomis draperijomis,iszsiutomis 
sidabru. Graba keturi jenerolai 
uždengė juodu aksomo calunu.

Moksvos metropolitas atlaike 
vėla želauna iszkilminga diev- 
maldystia. Tokios pat dievmal- 
dystos tapo atlaikytos Uspino 
sobore ir carienes privatiszkoje 
koplyczioje Kremline. Po diev- 
maldystei carus su kuniguiksz- 
cziais ir visa familija nusidavė in 
palocius.

Kūnas caro likos iszstatytas iki 
ryt dienai dėl pamatymu gyven
tojams miesto ir visos publikos.

VVisas miestas Moskvos yra 
apdengtas želaba. VVisur maty
tie juodos draperijos, o portretai 
caro apdengti juodoms gazoms, 
žolėmis ir t. t. Net ir stulpai uly- 
czios lempu yra aprėdyti želaboje.

Ant rytojaus, 12 diena Lapkri
czio, paczem vidurdienyj trukys 
želaunai aprėdytas iszsijudino 
isz Moskvosin Petersburga su 
kunu «iro Aleksandro III. No 
Moskvos in Petersburga yra 
400 myliu. Kelionių teip pat at
lieka in Petersburga, kaip isz 
Sevastopolio in Moskva.

Rokuoja, kad i n Petersburga 
pribus ant rytojaus ir grabas tuo
jaus isz vakzalo taps pervežtas in 
Petropavlovsku soborą (kated
ra).

Petropavloskoje katedroje jau 
yra viskas surengta ant priėmi
mo kūno caro. Katedros murinu- 
lines kolumnos prirengtos yra 
ginklais ir senais sztandarais vi
sokiu pulku armijos. Po pat ko- 
pula iszkeltas augsztas katafalis, 
ant kurio bus kūnas iszstatytas. 
Ant katafalio nusileidžia milži- 
niszkas juodas baldakymas visas 
baltu sidabru iszsodylas.

Jau kūnas caro Pctersbur- 
ge-

Petersbursgas, 13 Lapkriczio. 
— Trukys želaunas vežantis 
kuna caro Aleksandro III Į>ri- 
buvo szenakt cze ant stacijos 
Mikolajevskos. Trūky prastume 
ant krasztiniu relių, idant jeme 
mieganti cariszka familija galė
tu atsilsetie.

Priesz deszimta adyna rytme- 
czio jau visa prieranga prie ly
dėjimo buvo surengta. Trukys 
sugryžo prie dideses stacijos ir 
graba pernesze in karavana. 
Dabar su didžiausia paroda pra
dėjo lydėt ie i n Petropavlovsku 
soborą (katedra) ulyczionūs per 
Nevska Prospektą, Plečiu Sena
to, Augelska bulvaru, per Mi- 
kolajevska tylta ant upes Novos, 
bulvaru Universiteto, per Ple
čiu Geldos, per Metninska tylta, 
ulyczia Daržo Zoologiszko in 
Alcksandrovska Prospektą, o 
taje ulyczia in Petropavlovsku 
katedra.

Praeinant pro cerkvias Kazan- 
ska ir Isaakovska pasiliko dau
gybes popu ir sveikino lydiu- 
czius. Kelias buvo po lietui pur
vinas.

Lydėjimas kūno caro per įmes
ta Petersburgo atsižymėjo ne 
apsakytu gražumu. Lydėtoju bu
vo milžiniszka minia. Pirmiau
sei trauke kazokai isz cariszkos 
gvardijos ir antra “oddelene” 
raiteliu; toliau nesze 51 kariu- 
meniszKU vvelevu; vede caro 
arkly pabalnota; nesze cariszka 
karūna ir želauna vėleva; paskui 
ženge augszcziausi urednyKai isz 
wisu szaliu Rosi jos; ėjo pulkai

teca kultie, Kynai matydami kad 
cze ne ant juoku eina, sudėjo sa
vo ginklus ir pasidavė. VVyriau- 
sias vadas Kynu pabėgo nakties 
laike priesz apemima fortecos.

Dabar Kynai visoms pajie- 
goins praszo Japonu, idant szitie 
susigerytu su jeis ir perstotu to 
linu kariavia, bet Japonai nela
bai nori gerytis. Kynai prasze vi
su aplinkiniu vieszpatyscziu, idant 
juos teiktųsi sugerytie, bet szios 
matydamos prieszinguma Japo
nu,atsisakė nu to darbo. Dabar 
Kynai pasitiki tiktai ant Suvie
nytu VValstiju tarpinykystes, ir 
kiek duodasi girdetie, sako kad 
Suvienytos ^Valstijos turi tokia 
intekmia terp Kynu su Japonija, 
jogei suves juos in sutaiką.

Isz miesto Pekiną visi svetim- 
žemei bėga szaliu, bijosi kad Ja
ponai miesto neužimtu.

Skerdyne Armėnijoje.
Danesza isz Konstantinopolio, 

kad apygardoje Sassoun, arti 
Moosh, turkiszkoje Armėnijoje 
pakilo kruwina skerdyne tarpu 
Armėnu ir Kurdu. Kurdai užpuo
lė ant armėnu, sudegino 21 arme- 
niszku kaimu ir iszpjove 3000 
žmonių vyru ir moterų. VValdžia 
turkijos nusiduoda to neinatanty.

Isz Vatikano.
Rymas, 8 Lapkriczio. —Szven- 

tas Tėvas buvo szendien pirm- 
sedžiu ant konferencijos dalyke 
paduoto projektosuartinimo ryti
nes bažnyczios su bažnyczia R. 
Kataliku. Konferencija gerai 
nusidavė. Leonas XIII užtvirti
no innesziinus, kaslink penkių 
ritiniu patrijarku priartinimo ju 
prie Bažnyczios kataliku.

Baisi nelaime bažnyczioje
Danesza isz Odesso, kad prie 

paszventinimo bažnyczios Ost- 
rovskie. Dunsku Kazoku žemeje, 
atsitiko baisi nelaime. Kada ant 
paszventinimo buvo prisigrudus 
pilna bažnyczia žmonių,esploda- 
vojo viena deganti lempa vydu- 
rvje bažnyczios. Keresina su liep
sna apsiliejo ant vienos moteri- 
szkes ir užddege. Pakilo bažny 
ežioje sumiszimas, žmones pra
dėjo kimsztis per duris. Besigru 
daut užtrempe ir uždusino pen
kis vaikus ir tris moteriszkias, 
o kada jau žmones isz bažnyczios 
prasiret.ino, atrado da 29 asabas 
baisiai sutremptas, isz kuriu 18 
tuojius numirė.

VVel emigracija in Brazi
lija.

Danesza, kad isz Galicijos vė
la daugybe svieto emigruoja in 
Brazijiju. Priežasczia to, yra ba
das. Iszparduoda už niekus 
savo namus, laukus it gyvulius 
ir apleidi:* tevyniszka szaly va
žiuoja in kita svietą.

D.'dis g tisas Londone.
Diena lt) Lapkriczio sudege 

misete Londono didele krautuve 
Arbatos, prigulinti in firma Ter- 
rabona Ten Co.”,du fabrikai kor- 
ku ir 4 kiti dideli namai. Blede 
isznesza ant milijono dol.

Brazilijoje naujas prezi
dentas.

Pereita czetverga, 15 Lapkri
czio užsėdo ant sosto naujas pre
zidentas Brazilijos. Iszkilme toji 
traukėsi per 5 dienas. \Vashing- 
tone pasiuntinys Brazilijos aptu
rėjo programa to viso apvaiksz- 
cziojiino.

visokios kariumenes, orkestros 
giestninyku, popu; paskui tuos 
trauke karavanas apsiaubtas 60 
karietų visokiu jenerolu; paskui 
koravana ėjo caras Mikalojus II 
draugystėje karaliaus Grecijos ir 
kunigaikszezio \Valijos, o toliau 
rėdai kunigaikszcziu; važevo ka 
rietos carienes ir kunigaikszcziu- 
tes Alicijos, o paskui jais ka 
rietos diplomatu; ant galo ėjo 
milžiniszki būriai kariumenes su 
visokiais ginklais.

Karavanas, buvo tai didele 
platforma ant 4 ratu, su dideliu 
baldakymu ant keturiu kolumnu, 
visas aukse, sidabre ir juodam 
aksamite. Grabas stovėjo iszkel- 
tas po baldakymu.

Ape adyna 2 popietu pribuvo 
lydėtojai su grabu in Petropav
lovsku soborą. Innesze graba 
in katedra ir tapo atlaikyta že
launa dievmaldyste per metro
politą Pallafij.

Tos dienos iszkilme ant to 
pasibaigė.

Kada bus laidotutves caro
Ateina telegramas isz Peters

burgo in Berlyną, kad laidotuves 
caro Aleksandro III bus 20 diena 
Lapkriczio, o szliubas naujo caro 
Mikalojaus su kunigaikszcziutia 
Alicija busent nevėliau, kaip 26 
Lapkriczio.

Manifestas caro link Fin- 
landijos.

Hensingfors, 12 d. Lapkriczio. 
— Atsiszaukimas naujo caro in 
Finus, raszytas Livadijoje 7 d. 
szio menesio, szendien tapo cze 
apgarsytas: “Aptureja isz nus
prendimo Dievo likusia Didėja 
Kuuigaiksztystia, Finlandiju, 
troksztame sziuomi užtvirtytie 
jos religija ir tiesas, o teipgi tie
sas ir privalumus gyventoju kož 
uos klesos, augsztesnes ir žemes
nes, isz kuriu sulygsziolei nau
dojomės pagal Įstatus tos žemes. 
Prižadame tvirtai užkūkytie pri
valumus ir istutus to krajaus be 
jokios permainos, Mikalojus”.

Toksai naujo caro atsiszauki
mas, sujudino szirdyse Finu di- 
dy džiaugsma.

Iszsirciszkinuis Gierso.
Giersas, ministras užrubežiniu 

tiesu, iszsiuntinejo savo iszsirei- 
szkima perstatytojams Rusijos 
svetimose žemese teip skamban- 
ty: “Caras Mikčiojus ketina eitie 
pėdomis savo mirusio tėvo, tai 
yra westie paknjiuga palitika 
su aplinkinėms vieszpatyst.emis, 
o labjuusei rupytis ape sudrute- 
jiuia savo krajaus. Rosija trok- 
szta gyventie sutaikoje su vi
soms aplinkinėms vieszpatyste- 
mis, o sutaiką naujas caras skaito 
už geriausia laimia ir tvarku 
vieszpatystes.

Kare Kynu su Japonais.
Kas kart tai Japonai daugiau 

užima kyniszku miestu ir drut- 
viecziu. Szioms dienoms apėmė: 
Kin Chov.Talein Wan ir didžiau
sia ju fortcca Port Arthur.

Kynai turėjo miestuose Kin 
Cho v 1000 pestinyku ir 100 rai
teliu, o Talein VVan 3180 pesti
nyku. Kada Japonui aut ju už
puolė, Kynai pabėgo in Port 
Arthur. Toje muszoje Japonai 
pražudė tiktai 10 savo kareiviu.

Kada Japonai užpuolė isz tiesu 
ant Port Arthur, Kynai su vis 
mažai tegynesi. Japonai pradėjo 
isz armotu isz visu pusiu in for- 

Paivandenes Anglijoje.
London, 12 Lapkriczio. —Di

delis lietus nekuriose dalyse Di
deses Britanijos pakele vandeny 
upese ir užliejo didžius plotus že 
mes. Bledes yra dideles. St.Ives, 
Karnvalijoj namai uždarinėti, o 
ulycziomis jeigu norėjo kas perei- 
tie, turėjo luotuose plauktie. Wi- 
soke prekyste miestuose 
sustojo. Ant salos
Wright,miestai Ryde,Sandovn ir 
Trading daugiaaše no vandens 
nukentejo. z'
VVulkanas Colima atsitvė

rę.
Mexico, 8 Lapkriczio. —Wul- 

kanas Colima (kalnas isz savos 
ugny iszmetantis) pradėjo iszsi- 
lietie. Massa ugnine liejasi pla- 
cziais upeleis no kalno žemyn ir 
naikina viską,ka tik ant savo ke
lio patinka. Liepsna matytie ant 
kalno isz tolo per kelias mylias. 
Gyventojai apleidžia sawo na
mus ir bėga no ugnines masos. 
Penkiolika asabu jau pražuvo to
je ugnyje, lszsiliejimas wulkano 
prasidėjo tuojaus po žemes drebė
jimui,

Žmog-edžiai.
M’ictoria, B.C., 12 Lapkriczio. 

— Pribuvo szionai garlaivis 
“Miovera” isz pietiniu mariu ir 
atnesze nusistebėtinas žinias: 
“Ant salos Rossell pakrasztyje 
New Gvinei yra kaimai francu- 
ziszku gyventoju, ant kuriu tai 
kaimu užpuolė tos salos gyvento
jai, iszpjove visus žmonis ir ju 
kunus suėdė. Yra tai žmog-edžiai 
baisiausios veisles. Aesenei tai
kėsi kad arti to pakraszczio susi- 
musze kyniszkas garlaivis, tai j:e 
suėdė visus žmonis, kiek tik ant 
to laivo buvo.

Drebėjimas žemes piet. 
Amerikoj d.

La Paz, Bolivia, 13 Lapkri
czio. — Keliose vietoje Bolivijos 
ir sziaurvakarinyje kraszte Chi- 
li buvo baisus žerae-i drebėjimas. 
Daugybia bledes pridarė. 40 my
liu no szio miesto ape 100 žmo
nių tapo užmusztu per drebejima 
žemes. Katedra szio miesto yra 
labai inžeistn ir gali bile diena 
griūtie, jau wienas jos boksztas 
nukrito.

Rupūžes pabrango.
Po Francija kas met vaiksz- 

czioja vienas agentas ir perka 
rupužias in Anglija. Už tuziną 
rupužiu ežiuose metuose moku 
net 3 frankas, o pernai 100 
kasztavo tiktai 8 frankas, 
Anglija weisia kodaugiausei ru
pužiu savo daržuose, nes jos nai
kina sliekus ir kitokius vabalus, 
kurie ėda daržu viralus.

Už ka cze buwo mokėt-
Atsitikimas senam krajui:
— Na ka, kaimynai, isztrauke 

tau cirulikas danty?
— Ugi isztrauke, ale pamaty

tum, tik tokia geleželia prikiszo 
ir jau danties nebuvo, ir už tai 
liepe užmoketie net 45 kapeikas. 
Kaip mus skerdžius man danty 
trauke, tai pariszo mane už dan
ties su botagu ir net tris eiliasap 
vilko aplink stula, o tiktai pus- 
kvatirky sznapso užtai abudu 
iszgerenie........

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

IN SKAITYTOJUS.
Wisiem tiem, kuriu laikas pre

numeratos jau senei iszsibaige, 
szy numery “Lietuvos” siunezia- 
me paskutiny, nes szia nedelia 
abi knygos persiraszo in nauja, o 
per tai neusimokejusiu negalime 
raszytie in naujas knygas. Taigi 
Mieli Broliai, kuriem laikrasztis 
“Lietuva” patinka skaitytie, mel
džiame prisiustie užmokesty ant 
ateinaneziu metu, o kaip siuntė
me teip ir ant toliau siusime, ir 
kas užsimokės $2 isz virszaus 
ant viso ateinanezio meto, aptu
rės puikia knygeliu “Akyvi Ap- 
sireiszkimai” dovanu. Redyste.

Pusmetinis Mitingas Kliu- 
bo 6-tos Wardos.

Nedehoje, 18 Lapkriczio tuo
jaus po sumai, salėjo L. Ažuko 
bus PUSMETINIS MITINGAS 
“Kliubo 6-tos Wardos”. Užpra- 
szom wisus lietuvius, kurie yra 
prisiraszia prie kliubo. pributie, 
nes bus perskaitity visi wardai, 
pravardes ir adresai, teipogi bus 
suskaityta kiek isz viso yra kliu- 
be sąnariu, kiek turi ukesiszkas 
popieras, o kurie neturi, bus da
ryta rodą ape ju gavima ir 1.1.

Dabar broliai turime gerai 
ruosztis, idant sutaisyta drūtai 
savo kliuba, ba pavasary bus 
rinkimas majoro, tai yra gaspa- 
doriaus viso miesto Chicagos, o 
kad szendien republikonai gavo 
virszu, tai ant pavasario ir majo
ras pereis isz republikonu parti
jos,o tada isz kužno kliubo po ke
lis vyrui gaus vietas miesto,kai
po tai ant palicmr.nu, inspekto
rių, kolektoriu ir 1.1. Ale tik ta
da galės gautie, jeigu in kliuba 
prigulės nors keli szimtai sąnariu.

Dėlto broliai nepatigekite ant 
mitingu pributie ir prie kliubo 
prifiraszytie, cze jokio kaszto nė
ra, o kaip mes visi busime susi- 
riszia in kliubus, tada, kaip jau 
sakiau kliubas mumis nauda at- 
nesz, nes isz jo kas met po kelis 
vyrus gaus vietas miesto, o tie 
vyrai gaivia aiiksztesnia vieta, 
rupisis pedetie musu visam kliu- 
bui, idant kožnas in kliuba prigu
lintis galėtu greieziau dalba gau
tie, tada bus mumis visiems ge
rai, nebijosime kokiu tenai airi- 
sziu ar žydu ir bus mumis garbe 
no svieto, kad Chicagos lietuviai 
susiriszo visi in kliubus ir pasta
le ten tokius ir tokius vyrus ant 
tokiu ir ant tokiu urėdu.

Apsimisljkit upe tai, ir nedė
lioję tuojaus po sumai ateikit ant 
milingo. Užpruszo szirdingai 

A. Olszevskis
Prezidentas Lietuviszko Kliubo

6-tos VVardos.

22-ra-metinis Balius!
— DRAUGYSTES — 

SZWENTO KAZIMIERO, 
New Yorke,

— bus —
Subatoje, 24 Lapkriczio, saleje 

“Nevv li ving llall’’, po nr. 214 
— 220 Broorne st., Nev York.

Grajys puiki muzika p. Žilins
ko, sąnario tos puczios Draugys
tes.

Tikietas tiktai 50 centu. Mote
rims ir panoms inženga už dyka.

Užpraszome vi.-us Brolius ir 
Seseris, Lietuvius ir Lietu vairias,, 
kaipo isz Nev Yorko, teip ir isz 
kitu aplinkiniu miestu ir mieste
liu: isz Brooklyno, VViliumsbur- 
go, Jersey Cit y ir 1.1, piibatie 
mt musu bnliaus ir su mumis 
drauge pasilinksmytje. Paneles 
tegul -taiso drutus czeverykus, 
nes Žilinsko orkestras rež visa 
nakty. Užpraszo Komitetas.
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Isz Chicagos
In Liotuvriszkus Kliubus 

Chicagos.
Dabar kada republikonni gavo 

virszu palitikoje, Lietuviszki 
Kliubai, jeigu nepatingės diibtie, 
gali sau gausinga naudu ataesz- 
tie. Pavasary bus rinkimas naujo 
majoro miesto Chicago, kuris be 
abejones pereis i»z repulilikonu 
l>artijo3, o kad republekonas stos 
majoru miesto, atsidarys tukstan 
ežiai miestiszku vietų (pasodu), 
nes tada demokratai turės atsi- 
trauktie no dinstu ir savo vietas 
paliktie republikonams.

Kas tada taisius vietas užims? 
užims jais no augszcziausios iki 
žemiausei tiktai žmones turinti 
savo kliubus arba prigulinti in 
kliubus. Nepriguledumas in kliu- 
bii, norint jisai butu smarkiausias, 
iszmintingiausias ir mokycziau- 
sias, negali gautie nei mažiausios1 
vietos. Kaip augsztas teip ir že
mas vietas, užims tiktai žmones 
prigulinti in palitikiszkus kliu
bus. Taigi jeigu ir lietuviai nepa
tingės susirisztie visi in kliubus 
ir drueziai ju laikytis, tai ir isz ju 
keletas gali dasistosie kokia nors 
vietelių. Teisybe jau yra lietu- 
viszki kliubai vardose sziose: 6, 
7, 8, 9, 10, 15, 16, 23, ir 29, bet 
ar daug lietuviu in juos priguli? 
vos deszimta dalis. Priguli tik 
tie žmones, kurie trokszta dėl sa
vęs ka nors gero dasidirbtie ir 
padėtie kitiems savo broliams, o 
kiti visi laukia kasžinko, galbūt 
mielina, kad nieko neveikiant, 
iszpuls viskas jiems gatavai isz 
dangaus. Daugumas teipgi jaunu 
vaikineliu, kurie prigulėdami in 
kliubus, galėtu prasilavytie kiek 
ir po metu, po kitu, galėtu dasi
dirbtie sau ant kokios nors “pa
godos” miesto, tai ka jie veikia? 
— stumdosi kur po saliunus, per 
mielus vakarėlius ir nedeldienius, 
prasėdi prie “puintes” alaus, lo- 
szia kortomis ir teip ta brangu 
laika praleidžia ant nieku, kuris 
jiemis jau niekad daugiau nesu- 
gryž, o kad ateitie ant poros n- 
dynu ant palitikiszku milingu, 
tai sako, kad žmogus laiko netur.

Dėlto broliai gana jau mumis 
to tingiueviino, gana praleistie ta 
savo brangu laika prie kortu ant 
vėjo, atsimykime kad mumis sie
dintiems užpeczkyje niekas nieko 
neduos, imkimės ir mes už darbo, 
riszkimes in kliubus teip, kaip ki
tos tautos, nepatingekime syki 
ant menesio nueitic ant palitikisz- 
ko mitingo, o užtvirtinu jumis, 
kad szimta kartu geresniu sau 
nauda turėsite,negu isz kortu loszi- 
mo.

Teipogi dabar velyczia, idant 
visilietuviszki kliubai,kožna var
da suszauktu sau kogreieziausei 
mitingus ir sutaisytu gerai sura- 
sza savo sąnariu, suskaitytu kiek 
ju yra su amerikoniszkotnis pc- 
pieromis ir kiek yra reikalaujan- 
cziu popieru ir jau isz valios pra- 
detie ruosztis prie ateinaneziu pa
vasariniu “elekciju”, ant ko galė
sime jau pasinaudotie, jeigu tik
tai musu kliubai bus atsakanezio 
je tvarkoje. Kada vardu kliubai 
bus jau atsakuneziai surėdyti, ta
da galėsime pamislytie ir ape pa- 
litikiszka susivienyiima.

Mitingas “Susivienyjimo” bus 
suszauktas už nedėlios ar už 
dvieju, taigi tegul visu vardu 
kliubai pirma to atlaiko savo mi
tingus pasikalba ape reikalu susi
vienyjimo, o jeigu atras jy dėl 
savęs naudingu, tai tegul mumis 
duoda žinia, o mes užpraszysime 
ju administracijas ant milingo 
“Susj'vienyjiino” ir galėsime pa
darytie ta, ka visi norės. Tiktai 
turime dabar imtis karsztai už 
darbo,nes prisiartina svarbiausios 
“elekcijos”miestoChicagos, kokios 
kita karta jau negreitai bus. 
A. Olszevskis, prez. “Sus. L. R. 
VV.I11”.

Kaip nokti rie žmones bal- 
sawof

6-toje ir 29-toje VVardoje, kada 
atidarė skrynelias skaitytie bal-
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Isz Amerikos.
Prekyste Chicagos su Ja

ponija.
Nekokia VVilIiu.n G. Norris, jau 

melas atgal, kaip iszvaževo in 
Japonija reprezehtuotie didžiauo- 
b’ius Chicagos prekikus, pasisekė 
jam sudoretie du didelius kon
traktus firmų Amerikos su Japo
nija, gal didžiausius koki tik ka
da taikėsi. VVienasisz tu kontrak
tu yra, kad Armouro kompanija 
isz Chicagos Stock Yardu dastatys 
dėl wisos japoniszkos armijos 
mėsa, teip vadinama “canhed 
corn beef”, o kitas kontraktas, 
dastatytie Japonijai geležinius, 
lietas “paipas” (rynas) dėl trau
kimo watidens apaczia žemes. 
“Puipos” tos bus dirbtos Alaba- 
moje. Kasztuos $370.000. Ch’ca- 
goję yra užsidėjus draugyste ba- 
gotu pirkliu, kuri iszsiunte tyczia 
minetajy Norri in Japonija, idant 
tenai pravestio kelia Amerikos 
tavorams. Japonija kasmet in 
įveža in Amerika savo tavoru 
už $25.000,000, o Amerika savu 
tavoru in Japonija iszveždavo 
tiktai už $5.000,000. Dabar yra 
menama, kad prokysta terp Ame
rikos su Japonija pagerės,

K ii kasztuoja pa Ii tiku.
Ka kasztuoja nekuriama kan

didatams pereitio aut urednyku 
Bzios žemes, tai nekarta baime 
žmogų ima. Cze paduosim ro- 
kundu vieno doinokratiszko kan
didato mieste Nev Yorke, kuris 
leko ant szerifo ir sukiszias tiek 
pinigu, szendien smvenczia. O 
tai: Drukni ir litografijos kaszta- 
wo $4.189.20; rasztinykai per ta 
laika $2.293.84; Tammany Hali 
$2.000; pacztines markes $L652, 
raszymai gromatu ir kitokiu kor
teliu $1.294,19; apgarsinimai 
dieniniuose laikuszcziuose $821; 
mėnesiniuose laikraszcziuose$613; 
“buggies” $201; telegramai $75. 
34; expre<ai $52.24; streetka
riui $38.00; karietos
$35.00. Sykiu kasztavo 
jam $14.890.40. Kn kad mus 
žmogus turotu, tai tie i urėdo ne
norėtu,

Kiek Smvionytos VVal. tu
ri popierių i u pinigu.

Statistika paroda, kad suvie- 
IValstijos turi isz 'viso 147.646. 
380 popieriniu pinigu (bmnasz- 
ku), 'vertes $1.167.405.133. Cze 
paduodamo skaicziu, kiek kokiu 
bumaszku yra,kiek dolieritiiu,ctwi- 
dolieriniu, penkedolicriniu ir 1.1, 

$1............... 39,988,823
$1,000........ 86,909
$2..............  14,433,262
$5,000........ 2,467
$5............... 49,832,822
$10,000.... 787
$10............. 29,505,663
$20.............11,827,471
$50..................815,842
$100............... 824,374
$500................327,960

Gaisai giriu Arkanso.
Aplink kelia Memphis & Lit- 

tle llock, Ark. girios placziai 
dega. Arti Edtnandson sudege 
maža stacija geležinkelio ir joje 
sudege du gywi nigeriai.

Illinojo girios teipgi dega. Ar
ti miesto Nashville isz pietines 
puses kas karts ugnis arcziau 
slenka. Gyventojai bijo, idant ju 
miestelio liepsna nenuszluotu.

Straikas da tęsęsi.
Ne'v Yorke streikas kriaucziu 

da tęsęsi. 5-ta diena szio menesio 
susirinko visa Unija kriaucziu ir 
darė ap'vaikszcziojimu straiko po 
didiaisias ulyczias miesto Nev 
Yorko. Susirinko kriaucziu arti 
deszimts tukstaneziu ir vaiksz- 
cziojo ulycziomis iki adynai an
trai. Polam suėjo visi in 'viena 
didelia salia ant 8-tos ulyczios ir 
turėjo kalbas ape straika. Salėje 
buvo susirinkusiu ir darbdaviu 
daugybe dėl paklausymo ka to 
kio darbinykai nutars. Kalbėto
jai atsiliepė indarbinykusteip:

Broliui, jau tiek laiko straika- 
'vomia, o ka dabar turime dary- 
tie, ar m esti e straika, arda toliau 
skraikutie? Kurie norite ilgiau 
straikuotie, pakelkite rankas”.

Wisi, kiek tik buvo salėjo, pa
kele rankas, duodami ženklą jo
gei nori ir toliau straikuotie pa
kol sawo neiszgrajyja. Matydami 
tai darbdaviai, apleido salia ir 
nuėjo namo.

Darbdaviai ir paliemonai pri
kalbinėja skabaus,idant eitu dirb- 
tie ir daugybių tokiu atranda, ku
rie nežiūri ku unija straikuoju, 
lenda kaip kiaules in bulvvias ir 
dirba.

Ant galo unija nutarė, idant 
moters eitu prie darbaviecziu 
duriu ir kaip tik skabsai eis in 
darba, musztie juos su szluotomis 
ir Kaczergomis kaip szunis. Diena 
7 ta Lapkriczio susirinko ape du 
szimtai moterių prie dirbtuves 
Johnsono ir lauke ateinant skab
au. Ape adyna 7-ta ryto pradėjo 
skabsai in darba rinktis ir katras 
lik prisiartino prie duriu “shopo,” 
tai bobos teip sumusze juos, kaip 
gudu 'velnius; nežiūrėjo ar gal- 
wn, ar akys, ar ne akys, musze 
lazdoms teip kaip gyvulius.

Riksmas pasklido ant ulycziu, 
subėgo daugybe paliemonu ir pra
dėjo tyldytie maisztinykus, isz- 
skirste ir iszvaike susirinkusius 
būrius žmonių ir aresztavojo tik
tai tris moteris ir viena 'vyra,nes 
moterių neiszpuola jiems areszta- 
\votie.

Unija turi tikriausia 'vilty, kad 
siuvo straika iszgrajys ir privers 
darbdavius moketie jiems pageis- 
tina mokesty.

A. S. Domeika.

Pirmas Didis 
Balais!

Unijos Lietuviszku Kriaucziu 
“KARŽYGIU DARBO” 

(Knights of Labar) 
PHILADELPHIJOJE.PA

— bus —
Panedely, 26 Lapkriczio (No- 

vember), naujoje salėjo “Wash- 
ington Hali,” po nr. 523 South 
4-th St.; prasidės vakare. Szir- 
dingui užpraszomo visus Lietu 
vius ir Lietuvnitias alsilankytie 
a it musu baliaus ir su musu 
kriaueziukais paszoktio ir gražiai 
pasilinksmylic.

Suguodone Unijos Komitetas. 
___________ (24—11)

DIDELIS BALIUS! 
draugystes 

Szwento Kazimiero 
Ellzubeth I’ort. N. J.

— bus —
Seredoje, 28 d. Lapkriczio, 

1894 m. saloje “Grand Army 
Hali,” netoli 1-inos ulyczios. Pra
sidės 7 adyna vakare. Szirdingai 
užpraszomo atsilnnky tie visus 
Lietuvius ir Lietuvaitias, o lab- 
jausei lietuvis'kas druugy stius, 
kaipo tai; isz Nevarko, Centre- 
ville, Jersey City, Nev Yorko, 
vietinius, ir ap'inkinias ko skait- 
lingiausei susirinkt ie.

Draugystes Komitetas. 

jsus, atrado daugybia balsu tokiu, 
kuriu negalėjo paskaitytie už 
baisa nei vienai partijai, bet tu
rėjo stacziai lauk iszinestie. Buvo 
padėtu kryželiai rateluose dvieju 
arba net trijų partijų, o kitu, jei
gu ne rateliuose, tai ant to paties 
kandidato isz dvieju partijų, kitu 
vėla atsirado, kad nei vienas ra
telis nebuvo paženklytas, o tik 
buvo pastatytas v ienas kryžiukas 
viduryje tikieto prie pravardes 
vieno kandidato. — Ka tada su 
lokiais balsais turėjo darytie? juk 
aiszkei mate, kad yra balsavimas 
žmonių gal tokiu, kurie da tik 
szendien inženge in szita žemia, 
tai nežino nei kas tas tikietas, nei 
ka su juom turėjo darytie, ir kaip 
tada toki žmones gali rinktis ad
ministracija szios žemes. — Per- 
plesze tokius tikietus ir iszinete 
szalin.

Dabar paklauskime kas teip 
nesuprantaneziai galėjo balsuotie?

* ar airisziai, ar vokieeziai, ar kas 
toki? Galbūt tai greieziausei bu
vo isz lietuviu ir lenku puses to
ki szvarus balsavimai, ba jiems 
nereikia priguletiė in kliub> s, ne
reikia vaikszcziotie ant paliti
kiszku mitingu, jie patys gerai 
supranta tviska, kad net j u balsai 
eina galas žino ant keno naudos, 
o aut galo per nesupratimu ir vi
sai tampa atmesti.

Dėlto broliai pasigailėkime pa
tys savo darbo, idant nedirbtie 
ant vėjo, arba per savo nesupra
timą neatiduotie savo baisa ko
kiam tenai žydui ar totoriui; 
riszkimes visi in kliubus ir vaik- 
cziokiine ant kožno mitingo savo 
kliubo, o tada tnes visi draugia 
nutarsime kam savo baisa ati- 
duotie, idant atiduotie tokiam, 
kas musu kliubui gali padarytie 
kokia geradejystia, o ne teip kaip 
dabar darote nepriguledami in 
kliubus, atiduodate savo baisa 
kokiam tenai nedaverkai žydui 
kuris mus nei vieno nepažystu ir 
nieko gero mumis pudurytie tie- 
gaii.

Kada prigulėsite in kliubus ir 
vaikszcziosite ant ju mitingu, tai 
priesz pat balsawima ant mitingo 
bus iszaiszkyta už ka balsuotie ir 
kaip balsuotie, tada jusu balsai 
neis ant vėjo bet eis jumis ant 
naudos.

Insiulit sunkiau nei kaip 
atimt.

Pereita subata, 10 adyna va
kare, arti IIarri|8on tilto, Chicago
je pasitiktus vienas amerikonas 
paliemona,' iszsieme isz keszia- 
niaus masznelia su $41. 95, laik
rodėli su lenciugellu ir knygeliu, 
liudyj inczia ape jo amatu mury- 
nykystes ir davė paliemonui, o 
kada paliemonas nenorėjo pri
imtie,mete ta viską jampo kojų ir 
norėjo begtie. Paliemonas nesu
prasdamas kas su tuom žmogum 
darosi, aresztavojo ir atveže jy 
ant stacijos Ilarrison.

Ant rytojaus kada jy sargas 
kalinio iszkrete, atrado pas jy 
panezekose $285. Paszauke dak
taru, kuris jy apžiurėjas pasakė 
jogei turi sumaiszyma proto isz 
girtuoklystes. Nuveže jy tuom 
tarpu in ligonbuty.

Tasai amerikonas vadinasi W.
C. Ferguson ir paeina isz Idaho. 
sako jisai, jogei važiuoja in Penn- 
sylvanijaatlankytie savo vaikus 
tenai gyvenanezius.

Ko XIX amžius sulaukė.
Chicagoje, li kos metu IVillie 

Johnson insimilejo 9 metu mer 
gaiteju Maud Cooper, o kad abu
du jautėsi jogei jiem abieju tėvai 
nepavelys imtie szliubo, pasiryžo 
jiedu no tėvu pabegtie. Pereita 
panedely susitarė abudu ir iszbe- 
go, o kad nei vienas isz ju netu 
rejo pinigu, IVilIie pavogė no 
savo motinos laikrodėly, o Maud 
no savo motinos pavogė du žie
dus ir “bransoleta”. Ape adyna 
2 iszbego jiedu isz namu, o 
ape 5-ta tėvai dasimislyjo, kaip 
tikrai tie dalykai stovi. Davė 
žinia in visas policijos stacijas ir 

prisakė palicmonam ąresztavotie, 
jeigu kur juos sugautu. Palicija 
niekur ju nesurado, bet jaunave
džiai persiliudyja, kr.d bus sunku 
patiems pradėt gy ventie, pargry- 
žo vakare verkdami, iszalkia ir 
nuvargta ylga kelione, praszyda- 
mi gimdytoju dovanotie ju prasi
kaltimu.

Mislyjo kad papirktas.
Pereita panedely Chicagos a- 

narchistai turėjo savo apvuik- 
szcziojitna nužudymo Spieso, Par- 
sono, anglo ir Fisherio. Iszsi 
renge važiuotieiintkapiniu Wald- 
heiin, o kada .davaževo prie už
sisukimo kelio VV. 40 ui. ir prie 
perstatymo relių buvo nemokan
tis žmogus. Atsukias sukynia, 
paleido lokomotiva ant vienu re
lių, o paskui kad nedalaike suky- 
nes ir paleido, vagonai nuėjo 
ant kitu relių ir visa trukys 
iszvirto. Konduktorius iszsilauže 
ranka ir da pora vyru susižeidė, 
o lokomativa užsidegė ir sudege 
jos visos medines dalys ir an
glei.

Tasai sviezmanas persigandias 
paliego, o anarchistai pamislijo, 
kad tai buvo jisai per kapitalis
tus papirktas, idant apverstie 
su visu trukiu anarchistus ir to
kiu budu visus užmusztie. Ant 
rytojaus dasižinojo, kad tai sto
jo isz priežasties nemokanezio 
žmogaus, nes pats sviezmanas nu
ėjo pietų valgyt ir pastate pil- 
nevitie savo nemokanty to dar
bo broly, kuris per nemokejima 
tiek bledes padare

Isz S. Daukanto Dr-tes.
Pereita nedelia Dr te “S. Dau

kanto” laike savo metiny susi
rinkimą, ant kurio aprinko nau
ja vyriausybia: A. Jocis prezi
dentu, ant pirmo meto; J. Alek
sandra 'viezius vice—prezidentu, 
antpir. m.; K. Pocius sekreto
rium prot.,ant antru m.; P. Kriau- 
cziunas sekr. fin., ant antru in.;
L.Ažukas kasieriuin, ant antru m.; 
K. Kovarskis ir Gurinskas dažiu- 
retojais kasos, ant pir m.; J. Dy- 
chaviczius kuygium, ant antru m.

Draugyste nutarė atgrujytie 
teatra ape užga venias, ant ko jau 
ir komitetą paskyrė: A. Jocy, 
J. Kolesinska, J. Aleksandravi- 
cziu ir J. Dychivicziu.

K. Pocius, sekr.

In Lietuvviszkus Muzikan
tus.

Nedelioje 11-ta ir 18-ta Lap
kriczio, Lietuviszki Muzikantai 
laikys savo pameginimus salėjo 
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 grajyt 
ant kometos, o jeigu neturėtu 
kurnėtos, tegul atsiszaukia in mu
su draugystia, tai mes jy suszelp- 
sime,bile tiktai mokėtu gerai gra
jyt. VVyriausybe.

BALIUS! BALIUS!
Subatoje, 17 Lapkriczio, 7 ady

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

Su guodone L. AŽukas.

BALIUS! BALIUS!
Subatos ir nedėlios vakaru, 17 

ir 18 diena Lapkriczio, p is p. Po 
vila Bakevicziu, po nr. 628 S. 
Canal st. bus DIDĖLIS BALIUS. 
Subatoj prasidės no adynos 4 po 
pietų, o nedelioj no 6tos vakaro. 
Grajys lietuviszka muzika po di
rekcija Frnnciszkaus Tarozo ir 
Antano VVaiczulio. Bus daugybe 
jaunimo. Užpraszau visus aplin
kinius Lietuvius ir Lietuvaitias 
atsilankytie. Su guodone

P. Bakeviczius.

Preke Pinigu.
—o—

Rublis in Bosija................54įc
Marke in Prusus................24jc
Guldenai in Austrija........39 jc
Frankos in Francija..............20c

^Vietines žinios.
Užsimokėk it už “LIETUVA

— Ant 39-tos ulyczios szioins 
dienoms atidarė nauja linija karu 
elektrikiszku.

— Sziose dienose Chicagoje 
užsidėjo kliubas cbinemenu (kin- 
cziku).

— Szymet nprokavo, kad Chi
cagos žmonija isznesza skaitliu 
net 2.256.000.

— Kas nori gautie gera ir pigu 
“Boardu” pas lietuvius, tegul at
siszaukia ant adreso szito,: 3209 
\Vall st. frontines durys.

— Pereita Sereda buvo sūdy
ta prova \V. VVabalinsko sude 
kriminaliszkam už apgaudinėjimu 
biednu darbinyku.Kaip nusudyjo, 
negird ejome

— Ulyczioms 31 ir South Hal- 
sted st. nepoilgam eis karai elek- 
trikiszki. Jau stulpai visur su
kasti, nepoilgam bus ir dratai už 
traukti.

— Neužmirszkite kad nedelio
je tuojaus po sumai salele L. A- 
žuko bus mitingas Kliubo 6-tos 
VVardos. Pribukit visi.

— Kon traktorius czystyjimo 
ulycziu jau priesz nedelia pamote 
darba, nes miestas yra kaltas jam 
$56.009. Teip trumpai miestas 
stovi su pinigais.

:— Pereita czetverga jau vėla 
pradėjo czystyt ulyczias miesto 
Chicago, nes teip vadinama 
draugystes “Civic federation” 
pradėjo skustis iir departmenta 
sveikatos ant nevalumo miesto, 
jogei isz to liga gali kyltio.

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

— Pragaiszo szuva, didelis, 
patraszus iir vilką, szerksznos 
szersties, lyg tigriso, trumpu ap
karpytu ausu, trumpo ir storo 
snukio, turėjo ant savęs du siau
rinius diržus, viena ant kaklo, 
o kita ant krutinės, ir isz szonu 
abudu buvo susegti vienas su 
kitu šiauresniais skuriniais dirže
liais. Jeigu kas jy pamatytu arba 
sugautu, tegul atveda pas locni- 
nyka p. L. Ažuka, 3301 Auburn 
avė., Chicago, 111., o bus jam už
mokėta.

Aut pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz reu- 
to gyventie; ne teip kaip neku
rie neiszmonei susipirko kur ten 
Liukuose VVaukegan,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 isznio- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

GROJI AT0S
lietu'viszkos ir lenkiszkosužsilaikė 

ant paczto.
47 Butkevicz Leonard
99 Garalski l'ranciszek
103 Grintevicz VVaz.
134 Jonas Julhajia
240 l’ietrovski Antoni
214 Piotrovski R.
346 Waszkevicz S.
351 \\ iznev.-ki Malhias

PASARGA.
Kas permaino vieta savo gy

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

ssr Jeigu nori kad tau biznis 
gerai eitu, apsigareik “Lietuvo
je”.



LIETUVA.

Wienu isz didžiausiu iszradimu 
yra be abejones garine maszina. 
Nors galime pasigyrt, kad ji tapo 
iszrasta musu laikuose (100 metu 
atgal), o vienok ji gyvavo jau 
keletą szinitumetu atgal galvo
se daugelio mokslinyku: ne- 
iszrado ja isz netycziu, bet daug 
vyru pamaži žingsnis už žingsnio 
ėjo artyn prie laimingo iszriszimo 
klausymo, kury užminė jau Ilo 
ro Aleksandrietis, nes tai jam 
pirmam daug szimtu metu atgal, 
puolė i n galva sutaisyt gariniu 
maszina.

Daug vyru perdaug metu sten
gusi padaryt tokia maszina. Sa 
vary, kariszkas inžinierius; Nev- 
eomen’as, kalvis isz Dartmotuh’o 
Cavley, Fotter, Smeatona’s ir 
kiti dovanai lauže sau galvas 
ant pasekmingo iszriszimo to 
klausymo: — iszriszt nutiko tik 
James’ui IVatt’ui, meisteriui ma- 
tematiszku instrumentu.

VVatt’as buvo vienu isz dar
biausiu žmonių. Jo gyvenimas 
parodo. jogei no tie žmones, 
pasiekia didžiausiu rezultatu, ku
rie turi didžiausia gabumu, bet 
tie, kurie savo nors ir mažus ga
bumus visuomet laiko didžiau
siame darbe ir neduoda jiems 
atilsio. Daug žmonių mokėjo 
daug daugiau už tVatt’a, bet 
nei vienas nesitriuse teip uoliai 
ir nesistenge isz visko, ka mokė
jo, isztraukt praktiszka nauda. 
Jis turėjo savyje isztverima ir 
visiems daiktams ir atsitikimams 
su didžiausia atyda prisižiuvinejo.

Būdamas da vaiku Watt’as 
trauke moksliszka nauda isz sa
vo žabo veliu. Jis buvo sunumi dai 
lydos. Prietaisai matavimui isz- 
metyti po tėvo dirbtuvėje da
vė jam proga mokintis optikos 
(mokslas ape szviesa ir jos notu- 
ra) ir nstranomijos; būdamas 
nesveiku ir besigydidamas iszmo- 
ko physiologijos; «• vaikszczio- 
damas vienu vienas po visa 
kraszta pasigamino žinias isz bo
tanikos (mokslas ape žolias ir 
kvietkas) ir istorijos. Kad isz- 
dirbinejo da matemaliszkus prie
taisus, gavo užpraszyma pasta
tyt vargonus; ir nors neturėjo 
muzikaliszkos ausies, vienok uo
liai kibo mokintis harmonijų ir 
pastate labai gerus vargonus. 
Tokiu pat budu, kad garine ma
szina Nevcomen’o, prigulinti 
Glasgovv’o universitetui pagedo, 
o pataisymas jos buvo inteiktas 
jam, — jis pasiryžo iszmokt vi
sa, kas tuomet buvo žinoma ape 
kaitra, garavimu ir susitirszti- 
nima, —tuo paežiu laiku mokin
damasis mechanikos ir statymo. 
To karszto mokinamos-! buvo 
iszradymas garines maszinos.

Per deszimty metu jis maste 
ape padarymo sutirsztinanczios 
garines maszinos, — bet viltis 
buvo maža. \Vienok jis nenu- 
puole ant dvasios. Mastydamas 
vis ape gariniu maszina, jis tuo 
paežiu tarpu uždirbinėjo duona 
savo szeimynai, dirbdamas ir par
duodamas dailydisZKus prietaisus, 
griežinius, fletas, muzikiszkus 
instrumentus ir 1.1.: —nei vie
na f-zaka padoraus darbo nebu
vo jam per szita laika nežinoma. 
Ant galu galo tVatt’as atrado 
atsukanty sau clrauga kitame gar
siame stūmyje pramones — Ma- 
leusza Boultou’a isz Birmingtono; 
su kurio pagelba, iszrado gari
niu maszina savo konstrukcijos.

No to laiko daug vyru besi
darbuodami ape maszina Watt’o, 
instenge teip ja pagerint, kad da
bar su garu galime atlikt visus 
darbus, prie kuriu yru reikalin
ga mechaniszka spėka, — t. y. 
galime su garu važinėt, malt, 
spausdint knygas, kalt pinigus ir 
t. t.

Didžiausy tobulinimą ir per
mainymu maszinos VVatt’o pada
re paskui Trevithick’as, Jurgis 
Stephenson’as ir jo sūnūs, — ku
rie kaip žinoma buvo iszradejais 
lokomaty vu, o per juos geležin
keliu. Žinome koky svarbumą 
turi geležinkeliai žmonijai.

O pradžia tam visam davė 
, tas pats VVatt’as.

(Toliau bus daugiau).

KAIP GALIMA PACZIAM 
isz sawes tapt ap- 

szwiestu?
J 

(Tąsa)
Kuom atsižymi Anglikai. Triūsos ’ 

geriause mokelaine. Iszradimas . 
garines maszinos. Janies 

VVatt. Richardas Ark-
vright’as, jo gywe- ,

n imas ir iszra-
dimai. ,

Wienu isz gražiausiu privalu- j 
mu Angliku yra dvasia pramones, , 
kuliai jie atsižymėjo praeitoje ir 
atsižymi dabar. Ta dvasiu gyvuo- , 
jauti Angliku visuomenėje, pa- , 
dėjo pamatus ir iszstute pratilo- , 
niszka diduma ju tautos. Tas u , 
gis tautos buvo tik pftdara liuo- j 
sos energijos pavieniu ypatų, ir . 
prigulėjo no skaitliaus ranku ir i 
gaivu laikas no laiko smarkiai 
dirbancziu, ar tai kaipo iszdir- , 
beju žemes, arba naudingu daly
ku, iszradeju inrankiu ir prietai
su, ar tai raszytoju knyga, arba 
tvertųjų darbu dailos. Ta dvasia 
veiklumo ir pramones buvo ne
tik pamatu didumo ju tautos, 
bet buvo geriausiu vaistu priesz 
jos nupuolimą, nes verte juos . 
tankiai atsižiūrėt ant savo publisz- 
ko surėdymo ir taisyt konsti
tucija.

Tautos veiklumas ir pramones 
yra teippat geriausiu iszaukle- 
nimu jos sąnariu. Juk gi tik per 
darbumą žmogus gali stot ap- 
szviestu arba iszsiauklejusiu. 
Darbumas vaikszczioja vienu 
keliu su priedermia; o Apveiz- 
da Stundžiai surisza abudu su 
laimia. Dievai, sako senovės po- 
ętas, padėjo darbu ir triūsu ant 
kelio, vedanczio in Elizejiszlius 
laukus. Isztiesu duona, uždirbta 
per savo paties triūsa, yra gar- 
džiause. Žmones tik per triūsa pa- 
rnusze sau žemia ir iszsiverže 
isz barbarizmo; nei vienas žings
nis ant kelio civilizacijos nebu
vo duotas be jo. Triūsa yra ne
tik reikalu ir priedermia, bet teip 
pat palaiminimu: tik tinginiai 
gali vadint ja vaisium prakei
kimo. Kad triūsa yra žmogaus 
priedermia — tas yra stambiomis 
raidėmis užraszyta ant raumenų 
ir gyslų kūno ir ant mechaniszko 
sudarymo rauku ir smegenų, — 
judink juos ir spirk prie darbo, o 
apturėsi užsiganedyjima ir ramu

lius. .
Niekus gal geriau nežinojo ga

lybes ir silpnu pusiu triūsos, kaip 
llugh Miller, tyrinėtojas žemes 
sluogsniu, — o jis juk nusprendė 
ir tai isz prityrimo, jogei dar
bas, kad ir sunkiausia, yra pilnas 
ramybes ir medegos patobulini
mui paties savęs. Jis laike pado- 
ria'triusa už geriausy mokytoja, 
o mokslainia vargo —geriausia 
mokslaine, nes joje žmones mo 
kinasi būt naudingais, ingyt 
dvasia neprigulmes ir pasigamint 
isztverima darbuose.

Eila užsitarnavusiu žmonijai 
vyru, kuriu vardus praeita kar
ta iszrokavome, o kurie kilo isz 
tarpo neturtingu ir žemos luo
tuos žmonių, aiszkiai parodo, 
jogei visus trukdymus ir gai- 
szimmus, kilusius isz neturtas ir 
vargo, žmogus gali pergalei. 
Kas ypatingiausią, — beveik vi
si didžiausi iszradejai buvo žemos 
kilties ir neturėjo augszto mokslo. 
O vienok ka jie nuveikei — 
Jiems draugyja kalta savo pato
gumus ir daiktus, be kuriu dabar 
neguli apseit; per ju tik genijų 
ir triūsa kasdieninis gyvenimas 
tapo isz daugelio pusiu lengves
nis ir ramesnis. Musu valgiai 
drabužiai, mebliai, stiklai, kurie 
inleidžkt per savia szviesa in mu
su gyvenimus, guzas ir elektri
ką, kurie szvieczia mums ant 
gatvių naktimis, lengvi budai 
važinėjimo ant žemes ir ant ma
riu, yvairus prietaisai ir inri ri
kiai, su kuriais iszdirbame dabar 
dailius arba reikalingus mums 
dalykus — viskas tas yra tik pa 
daru triūsos ir nuovokos dauge
lio žmonių ir daugelio protu. 
Žmonija teisingai godžiasi tais 
iszradimais.

Pas Edisoną"
Rasze Z. Bytkovskis.

Esame labai dailiame gyveni
me, toli no verpeto didelio svie
to, tyliame užkampyje terp kal
nu. Szeiminykai labai meilus ir 
rodosi, rodžiai sveczia pas sa
via mato ir priima. Linksma 
mums yra. Szeiminykas moka 
vest kalba; gilumas jo pažiūru, 
stebėtinas vispusiszkumas, liuo- 
sybo, su kuriai ant kiekvienos 
dirvos randasi, daro labui mei
lia jo draugystia.

Nusistebėjimas mus apima. Ar 
gali gi tai būt isztiesu Edisonas? 
Tas pilnas ir sveikata radantis 
paveikslas? tas veidas apskritus, 
raudonas su vaikiszku beveik 
iszreiszkimu? tos akys teip szvie- 
siai in svietu žiurinezios? Kur 
gi pėdos jo gangreit nežmogisz- 
ko darbo? Kur gi nuvytia 
skruostai ir indubusios akys?

— Mano dieninis darbas— sa
ko szeiminykas — prasideda 8je 
isz ryto ir traukiasi iki (itai vaka
ro. Tuo metu geriame arbata. Po 
arbatos, no vienuoliktos valan
dos, paprastai da 3edžiu iki tre- 
czi.ii atsidavias jau lik mintims 
ape naujus klausymus. Tai yra 
paprasta valanda, kurioje einu 
gult.

— Keturiolika valandų dieni
nio darbo, — drystame su nusi- 
szypsojimu užtemytie: — dyki- 
niaviinu to pavadint negalima

— O, seniau — ramiai atsako 
szeiminykas, — dirbau daug dau
giau. Per penkiolika m e- 
tu dirbau visados po 
dvideszimty valandų 
ant dienos.

Jo szviesios akys žiuri tuo pa
ežiu tarpu ant musu teip rainei, 
lyg nieko nepaprasto nebutu ta
me, ka vos tik jo lupos isztare. 
Nesijausdumi atsimename viską, 
ka ikisziol girdėjome ape ta keis
ta žmogų. Juk gi ape jy paskalas 
eina, kad karta per 60 adynu 
iszeilos triusesi ant tūlo skaitli
nio klausymo, idant paskui po 
keleto valandų akmeninio mie
go, su atgaivytomis spėkomis isz 
naujo jau užsiimti O vienok da 
tai niekas sulyginus su tuo, ape 
ka isz jo lupu dasižinome. Iki 
pabaigos 1893m. turėjo jisai nei 
mažiau, nei daugiau, tik 720 pa
tentu sau pripažintu, o 150 tu
rėjo sudejas pripažinimui. O 
juk gi szendie 46 metu teskaito 
ir pusią savo gyi/enimo turėjo 
kovot su neturtia ir badu, visa 
gi gangreit gyvenimu grūmėsi 
su stoka pinigu it reikalingiau
siu tyrinėjimams daiktu. O ko
kios veisles yra tie pripažinti 
jam patentai, kas gi nežino? Kas 
gi nežino fonografo, telefono, 
mikrofono, elektriszkos szvie- 
sos?!

— Bet ar gi neyra visas jo 
gyvenimas viena, nepertrauke- 
ma juosta isztiesu nesupranta
mu apsireiszkimu milžino—geni
jaus?

Neminėsime ežia ape jo gerai 
žinoma gyvenimą. Akyvesniu 
gal daiktu bus žinot, kuom ta 
„svarbi — kaip Lannier’as sako 
— machina pritaikinimui tnok- 
sliszku tiesu kovoje, kuriaje 
raudamės”, dabar užsiema.

Pirmncg iszžengsime in tikrą
ją laboratorija, turime pereit per 
knygyną. Daugybe veikalu, -cze 
sukrautu, bus geriausiu iszaiszki- 
nimu stebėtino vispusiszkumo 
Edisono.

Paczia laboratorija sunku ap- 
raszyt. Didžiausis miszinys ma
szinu, prietaisu, stiklu, retortų 
ir t.t., toliau yvairiu odų, kai
liu, materijų, dantų yvairiausiu 
gyvuliu, pluosztni augmeniu, 
brangiu akmenų,— duoda geriau
sy paveikslu geležinio isztveri- 
mo, su kuriuom Edisonas dirba 
ant kiekvieno naujo iszradimo.

•) Edisonas d\dtlauslas sziodienu iszradejus 
untdirwo»elektto-tect>nikos. Gywena Ameriko
je. — Straipsnis rasstu pagalanglisikastralpspy 
K. Lannier’o.— N. P.

— Ta viską, — sako Edisonas, 
rodydamas ant augsztu kruvu, 
gulineziu visur, — odas, akme
nis, pluosztus, tyrinėjau nesuskai
tomu skaitliu kartu. Kiek turė
jau darbo padėt, kol, pvzd. 
atradau, jungei tas minksztas 
pluosztas bambuso yra pritinkiau- 
sis kaitriuei szviešai. Nei vieno 
isz mano iszradymu, iszemus fo
nografą, nenuviaikiau netikėtai, 
kiekviena turėjau savu triusu pa
imt.... Ka dabar veikiu? Aure, 
pvz. mano pagerintas fonogra
fas. Prasznu paklausyt!

Ta sakydamas, užsuka prie
taisu— ir sztai plaukia daili mu
zika “Cavalerią Rusticana”. 
Griežines, Fletas, triukas, tviska 
ta smulkiausiose atmainose girdi 
ir atskyri. Edisonas tikisi ta prie
taisą da labjau patobulintie, teip 
kad nebutu muzikiszkos užduo
tos, kurios neatliktu. Bet ne ežia 
da galas. Tikisi jis iszrast būda 
reprodukciois optiszku (regėjimo) 
apsireiszkimu su pagelba prietai
so, ats.ikanczio fonografui, teip, 
kad galima bus pas savia ne
tik girdėt, bet ir matyt, kas 
tik kur atsitiks. Ir kureziai, pa
gal jo manymu, galės girdėt, su 
pagelba perneszimo balso inspu- 
džiu staeziai per kausza in sme
genis — žinoma teippat su elek
triku.

Tolesne užduoto yra iszgavi- 
mas elektrikus staeziai iszdęgtu- 
vo (oxygenium) ir auglio. Ko
kia vertia pasaulei turėtu rus da
lykas, geriausiai iszaiszkinu žo
džiai Lannier’o: “Atraskite pra
gumu apsieit prie iszdirbiino elek- 
trikos be pagelbbs garines mu- 
szinos, o mechaniszka špoku že
mes pasididins daug kartu”.Tuks- 
taneziai rimeziausiu eloktro--tech- 
niku darbuojasi slapta ant iszri
szimo to klausymo. Ir Edisonas 
ant to dirbo ir pranaszauja, kad 
tas bus atidengtas. Jeigu tu me
todą taps atrasta, tuomet iszteks 
paimt desziinta daly tu anglių, 
ka dabar imasi ant laivo, t. y. 
turėsime garlaivius, plaukianczius 
su greitumu 40 mariniu miltu ant 
udynos... “Elektriszkos lokoma- 
tyvos vaikszczios (teip sako E- 
disonas) su greitumu 150 miliū 
ant adynos. Kad su laiku galėsi
me po orą lakstyt, ape tai Edi
sonas nei kiek neabejoja. U kiny- 
kas ateitejo atliks su mažu elok- 
triszku prietaisu visus savo dar
bus. Su pagelba elektrikos atei- 
teje žibinsime, kūrensime, virsi
me ir t.t....

Bet gana rokuoti
Edisonas nejieszko tiesos dėl 

jos puczios. Jo praktiszkas pro
tas nekenezia klausymu neturiu 
ežiu praktiszkos vertes. Taigi E- 
disonas neyra, kaip tai gražiai 
patemyja Lannier’as, atidengeju, 
bet iszradeju. Idant ka nors isz
rast, kas svietui gali būt naudin
gu, jieszko jis nauju moksliszku 
tiesu ir sunaudoja jais, kad tuom 
tarpu kiti mokslinykai, jieszko- 
darni tu tiesu dėl ju paežiu, isz- 
raiida prie tos progos szy-ta žmo
nijai naudinga. Ir dėl garbes 
Edisonas nedirba. Yra jis teip 
kuklus, kad pasididžiavimo ne
žino. Ape darba dėl turtu nei 
kalbos nėra, kadagi Edisonas prie 
savo iszradymu da prikisza, ir 
vienok dideles jo dirbtuves, ku
riose daiktus jau senei iszrastus 
iszdirba, atuesza jam piuigiszka 
nauda. Už tai, kas gi jy stumia 
prie darbo? — Edisonas pats to 
nežino. Kažin koke nežinoma 
galybe, kuri jam iksziol neduo 
da ramybes, kol praktiszko už- 
minimo neiszrysz, kuri jy vis 
da prie nauju užmanymu stumia. 
Da prie nauju! Kadagi, vos tik 
viena pilningai iszrysza, vos tik 
nauja prietaisa priveda prie ga
lutinai galimo tobulumo, tuo
met tikras pasibjaurėjimas jy 
apima kaslink savo veikalo, pa
sibjaurėjimas dėl kurio pats užtni- 
nimas jo yra jam nemielas,ir pvz., 
idant nežiūrėt ant elektriszkos 
szviesos renka sau kelia tamsio
mis ulytelemis, o ant balso tele

fonu sziurpulys jy ima. Edisonas 
nemoka pavadint vardu tos galy
bes, gy venanezios jame. Mes ja 
žinome. Yra tai didele, neiszse- 
inema galybe genijaus. Už tai ne
teisingu ir skriaudžiaueziu 
palyginimas jo su "gyva maszinu 
pritaikinimui moksliszku tiesu 
kavoje su gamta”, kaip tai pa 
darė Lannier’as* Ne beduszine 
maszina yra Edisonas, bet dideliu 
poetu—artistu, kaip ir kieKvie 
nas isz tverinezio genijų.

VVerte N. Pasuka.

Žinios ^visokios.
* Petersburgo jau kolera suvi

sai isznyko.
* Prie kasimo Panamos kanalo 

ketina visi darbinykai sustiuikuo- 
tie.

* Sziuose metuose iki szei die
nai iszemigravojo isz Ros jos žydu 
net 250.000.

* IValdžia Prusu užgins in ve
žimą galviju isz anglijus in sa-

I v o žemia.
* \Vaidžia Bavarijos ketina 

teipgi užgintie invežima gyvuliu 
isz Amerikos in savo žemia.

* Nev Yorke pasirodė raupai. 
Pereita panedely atidengė net 13 
ligoniu aut West 39tos ulyczios.

Kasyklose anglių Tvin Shaft, 
\Vilkes Barre, Pa. pražuvo vie
nas lietnvys 35 motu senumo, 
\Vincentas Maczys.

* Moskvos žydai teipgi pa
siuntė naujam carui gromata at
siduodami visiszkai po jo prie
globa ir prižadėdami pyldytie 
visus caro iszsakyinus.

* Kynai skolina no Anglijos
1.700.000. svaru szterlingu, už 
kuria tai suma mokės 7ta procen
tą. Tai juos kare su Japonais in- 
trauke in tokia skola.

* Brazilijoje baisus maisztai pa
kilo tarp kariumenes ir prastu 
žmonių, jau daugybe svieto isz- 
sismaugo tarp savęs. Toje kareje 
pražuvo ir keletas lenku.

* Kasyklose anglių Ashland, 
Pa. lipdege no gazo lietuvys Pe
tras' Lisauckas ir numirė. Turė
jo jau užsidirbias $1000 ir szioms 
dienoms ketino gryžtie in Lietu
va.

* Pietinėse apygardose Moro- 
ko (Afrikoje) maisztinykai veis
les Uubebassumusze randava ka- 
riumenia. Gubernatoriai pabėgo 
in apygardas Eezu.

* Duodasi girdetie kad Penn- 
sylvanijoje iszeis vėla vienas 
naujas lietuviszkas laikrasztys.

l’iiaiszkiiiiitias-
Nekurie lietuviai atradia lai- 

krasztyja apgarsinima ape kokius 
ten dziegorelius ar kitokius daik
tus, nežiūri keno tas apgarsinimas 
ir kokis jame^M»'esas yra, kad a- 
pe tuos dalykus pasiklaustie to, 
keno yra apgarsinimas, bet jie 
tuojaus užklausineja redakcijų 
ape viską, ir pridaro klapato, 
daugiau kaip tas apgarsinimas y- 
ra vertas. Ant paveizdos apgar
sinimas Ei.oino laikrodėlio. Ai- 
szkei mato po apaezia adresą: 
Atlas Watch Co. Masonic 
Temple, Chicago III. — Neraszo 
ant adreso kokis yra apgarsinime, 
bet klausia redakcijos. — Redak- 
rijea ape tokius apgarsinimus nie
ko nežino; jeigu jei užmoka, tai 
ji apgarsinima intalpina. Ir ta- 
mista prisiuskie toky apgarsinimu 
ir prisiuskie už jy užmokesty, tai 
redakcija intalpys ir neis pirmiau 
tamistos biznio isztyrinetie ar tu 
teisingai apgarsini savo bizny 
ar ne. Tas kuris nori 
pirktie apgarsytus daiktus, tegul 
pats isztiria, ar tasai apsigarsy- 
tojas turi tuos dalykus ar ne. O 
kas redakcijai galvon ape kenc 
biznius. Tegul nors pat3 velnias 
isz peklos prisiunezia apgarsinimu, 
kad galionas smalos parsiduoda 
po viena centą, ir jeigu už 
apgarsinima prisius pinigus, tai 
redakcija apgarsys, redakcijos 

| nėra užduote važinetie net kur 
lin pekla ir isztyrinetie ar tikra 

jie miera smalos duoda, kad teip 
pigu. Tas kuris nori pirktie, te
gul pats isztiria ar galionas po 
lc. ar po daugiau ir ar teisinga 
miera. Apsigarsinn ne dėl to kad yra

yra. wiskas teisingai, tiktai dėlto, kad
| žmones skaitydami žinotu kur to
kiu dalyku gautie. O ape teisin
gumu turi patys isztyrinetie, tas 
yra ne redakcijos darbas, o tik 
to, kuris nori pirktie. Redakcijos 
darbu yra už pinigus apgarsinima 
intulpytio, <> kas nori pirklio ap
garsytus daiktus, tegul sau pats 
isztiria. Redakcija neyra agentu 
visu apgarsinimu.

PAJ1ESZK0JIMAI.
Pajieszkau savo draugo Juozu

po Kasznlin'o, paeimmczio isz Su- 
volku redybos, Seinų pavieto, 
Leipalingio gmino, parapijos 
Liszkavo, kaimo Gailunu. 'l're- 
czias metas kaip Amcrike, pir
miau buvo l’ittsburghe, o dabar 
nežinau kur besiranda. Jeigu kas 
žino, tegul danesza ant szio adre
so: John N.anartanis
Box 197, Apollo, Pa.

Asz Ona Tamoszauckiuto pa- 
jieszkau savo motinos Katari
nos Tanuiszauckienes paeinan- 
czios isz Suvolku gub., Kalvari
jos pavieto, Paežerių gmino, kai
mo Gulbiniszkiu. Jeigu kas upe 
ja žiuo, arba ji pati tegul duoda 
žinia ant adreso szito:

Miss Anna Jansen
66 Market st., Nev York N. Y.

Pajieszkau savo pnezios Elz
bietos Didžiunienes, kuri praeita 
nedelia pabėgo no manės isz May- 
vood, Ill.su vienu boardngierium 
Povilu Palkausku: jisai anglisz- 
kai raszosi Pet. Pilk s, yra nedi
delio ūgio, rudi ušųi ir veidas 
rauplėtas, o Elzbietai pati mano, 
paeinu 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. 
Gana! st. Jeigu kas ape juos žino
tu, tegul suaresztavoja arba te
gul nors žinia duoda ant adreso 
tokio:
Jurgis Didžiūnas Mayvood, III.
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UŽMOKĖJO UZ LIETUVA
J. Brunza Silver Greek l.oo
D.Gudauskas Bent.on Harbor l.oo
N. Girdvainis Mayvood ž.oo 
J.Juszka Chicago l.oo
S. Žilinskas “ l.oo
J. Antanaviczius “ l.oo
J. Grajauskas Pittsburg l.oo 
A. Grecuky Troy l.oo
Kn.J.Žilinskas Mt Carinei 2.oo
J. Pauksztis Brooklyn l.oo
S. Derginczius Long Hill l.oo
K. Szirives Bridgeton l.oo
J. Judzinskas Sopris 2.oo

ZENONAS BYKOW,
4458 IVoorl St. Chicugo,

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZNIA“

Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 
sijoje, viskas yra po sudegimui Isznau- 
jo atbudavota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czystas maudy
klas.

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

Užpuaszo wisus lietuvius atšilau kylio.
07- 2)

UZ DYKA t'lk*Tr^»no
I*f*iuRk B7lta ap- 

gnndnlnm bu ia«o 
tvardu pradurtiIn ir 
i<lre'u, o nit u utsiuBim 
tnu »ziU
Tikra Elgino 
Laikrodėly 

dykai
nnt pumatyno. Luk> 
■zuljovra Ukrnauk 
MO, H'udlIlMlIlO 14 Ka* 
rat Soljd Goid. 
puikiu u*ei is/ktvivt- 
kuoti Urrodo b ip.knlp 
SolidCold htikro- 
de'iii, kuriuos kili wi- 

i purtino 1 a po $40. 
Wi<iurial jo yra tikri 
ElginiazKi itw$- 
Mntuoti ant 20 metu 
Apžiūrėk «r1sa gorafr 
kada, tau iv esprcNna 
aulus o ka<l m u t yni. 
kad už tuoa pinigu* y 
ra truna piktu, lai už
mokėk expH“9iiiaDui 
ly.-jh ir kftH-ztuN aiptc- 
a >, o laikrodi Ii m yra 

tfttvo. Jeigu nori puikaus lenoiucoiio prie laik 
rmlelio. tai atsiusk Š0centą pncninemi* marko
mis, o«au*i puiku ktvietkuota auksiny lenciūge 
ly. werta |S.5O, arba prisius* 36 ant minėto 
laikrodėlio, o Jenciugely gausi dosvanu.

Adresas szita*:
ATLAS WATCH CO.,

Masonic Temple, - CHICAGO, ILL

Ill.su


4 LIETUV A.

Katalogas knygų.

20c 
ftc 

10c 
5c

30c
4'kJ

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinls danglszku 

skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitoketa krlžeis, Iszsodyta bal- 
osiauseiskauleleis.wlsaip zalatitos, 3.50 ir H00

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje. zalaty 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ 61.60

Apdaryta szagrine “ ” 6200
Bairtus Balau lėlės didžiauses ir puikiausrme 

apdare. balcz»HUsels kaulėtais puikei 
■szauksuotais kryžeis po ’ 83.00ir3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c 
Balsis Balandėlės Krisztollnis 12.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe ” $ 1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus s/.w.

Marijos Panos 
Ražančzius amžinas 
Rsžanczius ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szauksinas balandėlės
Stebuklai Dievo szw, Sakramentu 
Senas Ir Naujės Aukso Altorius, wokiszkoms

llturoms “ “ “ 61.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytus irsti kebe $1.60
Vadovas aplanksncziu muka Jezuso Cbris. 15c 
150 psalrnu Dovldo karaliau* ant paveikslo 

kanticzku „ ,,
Kantiizkos .. ,

Knygos I)wasiszkos.
Buostvos “ “
Draugija d *1 duszlu “ " "
Ewangelijo% drauge lietuvlszka i Ir lenkiš

ka ant kožnos nedelos irszveutes
Filoteaarba ketas In maldinga givenima 
Garsas ape baislbia sūdo Dievo 
Grlesznykas sugrąžytas aut gero kelo per 

Jezusa P< na
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gvweniinas szvento Benedikto 
Giwenimas Juzumo Kristupo 
Giweiuinas szwencz. Marijos Panos ,, 
Giwenima visu Szventu aut kožnos dieuos

4 dideles knygos, kožna po 
Istorija seuo ir uaujo Įstatinio su abrozeleis 
Istorija seno įstatinio 
Iszguldymas metiniu szveneziu “ 
Ka* yra grtalcasT labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kam apspakajitie sumiauija 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokanti kataliku, “ “
Pamokslai ape guda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Perspe|imas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas suinianijos “
Prlslgatavojimas aut smerezio “
Raktas m dangų “ “
Uisistanuvik ant to gerai “
Vadovas in dangų “ “
Vartai dangaus “ “ “

Knygos mokslyszkos.
AKYWI AP8IREISZKIMAT, ant kuriu ___

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai neaupritn- 
tt; su 7 abrozuliais. Naudingiause kny
gele aut svieto dėl dasižinojlmo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko Jie taikosi. 

Preke.... .
Ktnologiazkos smulkmenos 
Lementorius lietuviszkas 
Lietuvos gaspadine 
Lietuviszkai vokiszkas žodinas arba grama

tikas “ |
Lemeutorius lietuvls*kas “ “
SpasabaB greito iszsimokiuimo a n gels k os kai 

bos ne apdarytas “ “ S
o apdarytas “ |

Szimtmetinis kalendorius 
Žody ima keturiose kalbose: lietuvlszkal, 

latwiszkal. lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga de| noriuczlu isz- 
moktiu lenkiszkos, ruskos arba la - 
twiszko* kalbos

Knygos istoriškos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moratiszka apysaka 
dėl Jaunnmenes. “ “

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape henoves Lietuvos pilis 
Birutes dainos “ “
Bolcsl iva> arba antra dalis Genovefos 
Bestlality of the Russiau C/.ardom tovard 

Lilhuania “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu.

parasz Si mano Daukantu $| 00
Graži vaiku knygute “ “ “ 10c
Istorija Simono D Kanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “
Istorija gražios Mngelei'os .,
Istorija septynių Mokytoju * “
Istorija gražios Katrųkos “
Istorija Lietuvos “ “
Istorija i.«z taiko Fruncuzu vainos 
Juokingas pa iikoJimaM “ ‘
Juozapas Koiiius/evskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “
Kaip izytie pinigus i-- turtą 
Kas teisybe tai iminėtus puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyweuimo ,.
Lietuviškos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szirntal “ I
Ltetuu iszkHS sziupiuis “
Namelis pusLelnyku " “
Olitypa apysaka Isz laiko terpsawiszkos ka

res Indi loti u Amerikos.
Palangos Ju zu " “
Pajudykiine vyrai iemia. pulki istorija 
Pa^akoljinuH Antano Trutinyko “
Petro Armino rusztai “ “
Ponas i r mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki išturiu upe Kuntriu Aluim. kuri per

7N)
75c

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

15

žmo

,39o 
25c 
10c 
20c

|2.oo

25c 
30c 
10c 
10c 
30c
20c

PRAAVDZIAVY PERSKO-KGIPSKI SENNIK— 
Najpevniejszy sposob vygrania na loteryl 
veuiug kombinacyi siynnycti inagikdv i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajeinnic i Hposdb, ’akich užyva- 
no v staiožytnofici do przepcviadania i vro- 
ženia przyszto^cl. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika d ruko va negu tv dru-1 
karni Unlversytetu Jagiellonskiego w Kra- 
kowie. ” ” 30

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

uždėjo
NAUJA LIETUW1SZKA 

Biiczernia.
Mėsa (visada szwiežia ir czystai 

užlaikomu, o parduoda pigiau 
kaip wisi kiti huczeriai ant Brid
geporto. Užpraszau (visus bro
lius lietuvvius geriau pas mane 
lietuwy atsilankytie, nei kaip pas 
swetimtauty. A. Moro.

(17-11)

Temy kitia! -:- Temy kitia!
Kam turit vaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet. kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei ut iktie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriauslju liniu isz Chicago per NevYor
ka in Berlinu ir isz Berlluo in Cnicuga.

Isziuntimas piuigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis................ ............. 54
Guldenas............ ............ 39f
Marka................. .............24f

Julian Piotrovvski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OI.SZYNSKA (VISKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO ĮVISO PABANDYTIE.

Gyvvonu po nr. 825 St. Clair str. 
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema Isz wisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užtaikau

ir

Lietuwiszka Aptiea
J. J. ROBIS, Prop. 

643 S. Jefferson st. cor. Liberty st.
Diplomąwotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikavoja ir pritaiso geras ne

karštas už viduti u ta prekia.
Kalba lietuwiszkai, lenkiszkai, 

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

telephone: canal 369.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvvisz- 

kai — latmiszkni — lenkiszkai ir 
niaskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi sawyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk 
stancziu), in 8vs (didele aszmai- 
nio) puslapiu 292, «u prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytus $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (dū
ly), o welau jau bus gaunamas 
lik už $3.oo

Pinigus geriausei siustie regist-

SI .50 
20c 
50c
10c
50c 
30c 
10c
50c 
20c
15c

12.00
&C .

75o
25o | 
20c ' _ _ _
25S raw°to«e groinatose arba por„ln 
10o *................ ...............
15c 

---------- 5c
___ Janu, kuri per 22 me

tus vuikHzcz.iodamu po svietu, daugybia be-
‘........  *------- * ’ .... ‘ ' 20o

10c 
10c 
30c
5c

du ir vargu kantrei iszkentejo 
Talmudas žuiu •• ••
Trumpa senovės Lietuviu I-torija „ 
Waiku knygele su abrozelais 
Wis(<ki abrozdelei in knvgas 
Abrozai Gedetnino. Lietuvos kunigalksz 

ežio, uidells Ir labai puikus; Musku
lus puola priesz jy aut kėlu. 80c

Knygos lenkiszkos.
ŽYAVOTY SAV. PANSKICH «7.u0
ANIOL STRČŽ. Zbi6r.Mo.llow i Pleinl nluž^cy 

UI u dusz p< »bi ny,-h (7. doduts'i in nieszporb* 
i piečni lacin-kich). /.uviera blizko 650 s<ru- 
nic vyraznego druku na plaktum pauierze, 
vydanie dlnobojga plci; opravne v morocco 
Hkorkp. vyzlacane brzegi ze zlocoiiym tytud- 
kem; cena............................................... 95c

Ta sama opravna v morocco skurkp, vyzlacane 
brzegi, ze zluconyiu t\ tulikem, ūku ta i ze za- 
mkiein..................................................  $ 1 25

CICHA LZA. Zbior Medin v, i Pielni služgcy dla 
dusz poboinych (Wydanle dla nieviast) z . 
doda'kiem nieszporov i piečiu tacHiskicIi. Za-1 
viera blizko650 strounic vyraznego druku I 
na pigkuvin paoierze, —Opravne w morocco i 

■kork^. vyzlacane brzegi. ze ziocunyin tytul i-
kiem Gena...........  95c

Ta sama opravna v morocoo skdrkg, vyzlocnne 
brzegi, -m zhs'onym tytulikiem. okuta i ze
zamkietn ........................................... S 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlrtv i niečnl, 
Blužny dla dusz pobožntch. (VYydanie d>a 
ingžezyzn). Z dodatkiem niesz.|M>ruw i plesni 
lacifiskich. Žavit*ra blizko 650 stronnic wyra- 
znego (imku na pigknym papierz**. opravi e 
v morocco skdrkg, vyzlacane brzegi ze ztoco- 

oym tytulikiem.............................................. 95c
Ta suma opravna v morocco skčrKe, vyzlacone 

brzegi ze zluconyin tytulikiem.............. S 1.25
VVYBOREK........................................po 40c i 65o
TERZE. Z ksi^žuk dla ludu przez Marbucba wy- 

danych •• * 10c
KABALA cz.yll odkrycle tajemnlc przyszločc 
xa ooinoc^ kart. . Dluzabuvy i rozryvki) 

Cena ** „ 10c
ALEKSANDRA CItOtIŽKI «l6wnlk Uolsko-An 

gielskli An“.elsko-P<)lski v inocnej upravie 
w ztneoueini tytulikauiy. Gena J4 00

8ENX’K r/vli Wr že» ie ze snrtv, na przeszlo 
1500 przypadkachsluž^ce, z rožnych starodav- 
nycit K»Qg z.uuiuiiy i iM>r7gd.«win abecadlo- 
vym dla ro/.ry"ki i zabavv olekavych ludu 
ngH-rzone przez Przyjncie a Nieviuuych /.♦• 
bobonov. *’ ’* 15

LISTO\VNIK polsko-ameryknfiski. Podr^cznik 
zavierajguy: Nutikti pijama listdv. v nszv t 
kicli przypadkach žydu. mianowicie: Lisiy 
pol’culuc“ iii/uce, op'S.iJace. povhiszoea- nia. potbi la it<l ” * ” 6 1

MALY LIS J’U.» N IK dla szkolnych dzlet i; ucz^- 
cy plst la listov z du'iutkiuin poviuszu- 
vaft ” ’’ 25

POSREDNIK POLSKO-ANGIF.LSK1; kslpknd a 
PoIukov v Aiuei jce dla laln«*go uuucz.enia 
sig po angtelsku; z opisaniem každego wyru- 
zu Jak sig ma vymaviač; i rožne listy v pul- 
sk i m i anglį lskini Jezyku 65

PRZEU UDN1K du piMinia llstdv milo4nvch o- 
raz tycz"cycli si® ožeiiienla i zuin«žpdjšcla 20 
HOKUS POKU8 c/arnoksigznik. czyli odkrycia 

tajeinn c nlezav dn.v sposob czarovanla. we- 
dtug slavnycti sztukmlstrzov Jako t«f. B*»sco. 
8ehwan Mifold Tvurdovski, Faust. Theo h- 
raKtuH. Puraoelsiiis, Dobblcr, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ' 85c

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

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Ras/.nnt su bet kokiu klausymu reike pride- 

leaut at-akymo pacztuva murkela už 5 centus

„Apživalga1
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina Avisokias 
sAvarbias žinias isy Lietuvvos ir 
kitu szalu, kašztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

U divinedelinis
1 katalikiszkas

Lietuviszkas Salunas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o uel zo- 
^uvos randasi biliardas.

Teipogi parduoda taivakortias. siunczia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko 
žnuiuu reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengeutls.

K. PETRIKAS,
Mnhiinoy City, - - - Pa.

LIETUVISZKAS

VALŪNAS
Juozu po Dzialtvos,

3253 Laurel u!, ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia Bvvarska Alu, seneuaes ge- 

re u sės Arielkas, Liktorius Ir kvepenczius 
Cigarus.—Kuzdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamalitie 
Ir to Viso pabanditta

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

^ET Jaigu tau skauda galva, tai pamegyk 
. .oszkli BojanaUsko. Yra geriause gy- 
dy ila u«» skaudėjimo galvos, Kajoke kita taip 
rele iv gydo, kaip Proszko Bojau^usko. Galima 
antie koztio|« apr.takoję, arba p įsiiinczmnt 25 
entu* pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
padu »tr» adreso, o su atsakymu aplaikys Jais.

Adresas toks: H. S. BO.JANOVVSKI,
885 W. 19-thSt., Chioago

Lietuwiszkas Daktaras
T. RODIS.

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

ir prijima Avisokius ligonius sravo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 Avakare.

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

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

MAX KOBRE;
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 DivisionSt.

New York

Vyrai I duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kontoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai 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 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

A. ZDANAWICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laiwakortes (szifkortes) ant greioziau- 
siu laivu in Ir isz Europos, iszmaino ir siunczia 
pinigus iu visas swietr> szalis kuomipigiausel ir 
iu 4nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes Jo otice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus d“l dalieB lszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekurawoJa nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tamaitiems ir užlai
ko wisokias malda-knyges.—VViska atlieka kuo- 
migeriausei.

KASPAR BARTKOVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
iszprovoja geriausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: leiiklszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektavoja piui- 
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA užeiga 
pas L. AŽUKA 

3301 Auhurn ave.kerte 33czios ui.
Arti LietuAviszkos bažnyczios.

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

Ir kuiie at keliauna isz kito 
miesto, gali Avisa rodą gautie ir 
spakaimai pernukAvotie.

L. AŽUKAS.

PUIKUS
LIETUVVISZKAS SALIUNAS, 
M.PIaUcko ir VVencketvicziaus 

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

Ape iszmetima literos t.
Daugumas isz lietuviu net kaip ne gali pripra- 

stie skaitytie be literos 1, užtai pasiryžome per- 
leistie per kelis numerius szy puaisz . initua, isz 
kurio sknitytojai galėtu parimo <ytie ir suprastie 
kur toji litera vadinasi f, o kur I. Skaitant lietu- 
viszkaraszta. kur tik pasitinki su literai, nie
kad Ja ii“aaadyk 1, o tik visada sakyk ant 
^os t Tada tiktai ja pavadyk I. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui Ja rasi e, i arba y; tada wa- 
dyk ja 1, o kitur visur vadyk I ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo suprastie kur isz- 
sitaria I. o kur t.

Ant pavei/dos žodžiuose ežiuose: Gillis girdi 
I, ba pankui Ja nėra nei e, nei 1 anei y ; o žo
dyje g i H, Jau cze girdime I, ba paskui Ja sto
vi j; žodyje gilybe teipgi girdime I, ba pas
kui Ja stovy y. Ž įdyie galas girdime I, už
tai, kad paskui ja nėra nei e nei i a nei yt 
o kada pasakysi gale, tada Jau gi.di 1, ba 
pankui Ja st vi litera e.

Teip lygiai ir kiekviename žodvje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kalu*; kalba, kai be tie; gal
va, galvele ir tt. kur tik paskui ja randasi e, 
i arba y. išsitaria teip kaip 1, o kitur wisur 
reikia isztartie teip kaip t.

Kas nori gautie geros ir 
szwiežios mėsos tegul eina pas 
Simona Mauk, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J.— Po

Puikiausias Salunas
wisani mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & BoAvers str.
Wiskas yra czysta, gerymai wisoki pirmos kla- 

sos, o žmones isz dus/.los prleteltszkl. Rodyjame 
wisiems lietuviams, turintiems valandėlių'laiko 
atsilankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti.Teipogi Ir naujai pribunan 
tiems in 8henandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga

■f » MM* ,t.

| A. BUSZKIEVVICZIA, |
dastato visiems in namus geriausia

l Keresina, Geselina ir Aliejų. |
L Skalbia Marszkinius kobalcziausel ir pats XL 
S atgal kiekwienam in namus pristato, te f po-
I, gi prijima užpraszymus ir per gromata. J, 
re Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka ve- 
k lyjeme visiems pas jy nusiduotie m
| ADRESAS:

A. BUSZKIEVICZ,
886 James avė., Chicago. $

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
Iszeinu TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimeziausiaus Jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikrus “Naujosios 
Dvasios”apaštalas, organas Lietuwos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka Jokios partijos: “VAR
PO” rūpestis—taiswe ir gerove wisos Lietuvos ir 
wisu Lietuwiu.
“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

Eieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal- 
a ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,35. 

Tai isztikro yra labai pigu!
Pinigai iszsiraszaut "Varpa", groinatos reikia 

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

0 wisokiu liga wienantlne gydykla yra
“TR'AVVICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsisenvju ias ligas, kaipo 
tai: Prietvariu, Skaudėjimu galvos. Džiova 
kepenų,Geltligių, Reumatižtna.\Vandeniny aptl- 
niina, Karsztlfgia, Rožia, Szhsum. Drugy, Skropu- 
las. Niežus, Kirmėtas, Laszus, Szunvotia. VVežy, 
Guzus, Sopulus ir želi! u lūs, Kautu skuudejima, 
Sukudlma. Moterių ligas, Uždegimu ptaucziu, 
trenu skaudėjimu, Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRA VVIUIEL" yra ne apsakytai 

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

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

H. S. BOJANOVVSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, UI

WEINAT1N1S LIETUfflISZKAS

SALIUNAS,
Winco M. Kaczergio

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

Degtinia tikra ruginiu, lietuvvisz- 
ka Trejonkia vvisokiu Vynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
Avienas pakeleivingas puikia nak 
(vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl bravo broliu.

V.M. Kaczekgis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja wisuose suduose, 
iszpiido sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
draugiai prilaikiau puikia Groser- Ofisas: 23 Metropolitan bloek. 
nia ir parduoda tviska pigiau kaip j 
kiti. Visi taworai svvieži. Ge- 
riause wieta dėl Lietuvviu.

163 ltandolpli St.
Girce.iimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 49^3

LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis,

iszeina kas subata ir talpina saAvyje ko naujausias ir sAvarbiausiss 
žinias dėl žmonių darbinyku.

44LIETUVA”
turi dnugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.“Lietuva JJ
kasztuoja ant metu 82.00

Spaustuwe „Lietuva“ 
spausdina (drukavvoja) (visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 

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

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje „Lietuvos”
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivvu. Siuncziasi pinigai in 

vvisas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greicziause suwaikszczioja, 

kaip isz wisu kitu agentu.

Ranzant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa tokyfl.OI§Z6W§KI§
954 33rd st. Chicago, UI

O

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
ryto iki 9 tos Avakaro, o nedėliojo no 12 Avidurdienio iki 9 ivakaro.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PltAIlilE, ARKANSAS.
Derlingiausi Iulku Isz visos vaistės, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru wienam gabale 
po ablems pusėms geležynkelo “Mėmphia A Little Rock”, tarpe tu tauku randasi miestelis Harea 
kur žmones gali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taju viela 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

Wisoki jiv.vai dera labai gausei, 
prietam auga bovelna, o va’sei sodu puikiausi Isz visu Suvienytu VValstlju. Klimatas sveiku 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszc/.iu didelu nėra, szihima lygiuasisu Chicagos. 
Vanduo siveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, fatmerei gali gautie laukus su girta ir be gi 
rlos. Balkei ir lentos ueiszsakytai 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 wiska raszykitla in

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

---- ARBAIN------

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

ARBA PAS KOMITETĄ
Bijanski, 626 W. 17-thSt. J. Butkus. ILizen, Ark.

GHICAGO. ILL. P. O. Hox 82.
A.

Ben. Hatowski
— parduoda

DEIMANTUS, 
ZIEGORELUS, 

ZIEGORIUS ir
AKULORIUS.

327 S. Canal ir Judd uliczios,
CIIICAGO, ILL.

TajBo visokius ziegorelus, ziegorius Ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas Ir sidabrinlmas
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrvnius ziego 
reliua iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir sknzupkos 10c 
Szlubincj ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

Galifornia Wines and Liquors
M. RUBIN,

384 BLU E ISLANI) AVĖ., KERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

Wisoki gatunkai Saldaus VVynp, Arako, Kimčio, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VisKucyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszym m per gromatas greitai iszpyldome. Mes d>- 
stalome užprašytus taworuB in kožna daly miesto ui dyka.

Užpraszanlis kokius geryinus, gali gromata raszytie angetakai, vokiszkai, lenkiszkai, lieta wiszkui ir ruskai.

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

i
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