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Kates of advertising

2 inches, 1 oolumn, one year..........$12.00
•• M half year.............. 7.00

,» »• .» «, 3 months......... 4.00
1 month......... .2.00

« h h *, one insertment. .1.00
2 inches. 2 columns.one year............$20.00
•• •• •• •• half year..............12.00
•• - .... 3 months..........7.00
  1 month............4.00 

< • ». .. ....... one insertment.. .2.00
( 3 inches. 2 columns, one year...........$30.00

  half year............ $16.00 
 ......3 months.......900 
 ......1 month........... 5.00 
•• •* •• ........one insertment....3.00

Payments for one year advertisement, 
halfcash, balancc afterfl months.

Paymments for all advertisements less 
than 1 year mušt be paid in advance.
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anltrempaanlo laiko kaip ant tatCBitMi • 
būtie užmokėti wiai plnmai isz wirsr«us |
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Metas II.

Isz Užmarės.
Kūnas caro Aleksandro 

III jau palaidotas.
Kūnas caro Aleksandro III iki 

pereitam panedeliui gulėjo grabe 
iszkeltas augsztai ant puikaus ka
tafalio Petropalowskoje katedro
je, o žmones per tais dienas ėjo 
in cerkwia prisižiuretie.

Jau nedėlioję cariszki heraldai, 
aprėdyti želaunais kasnykais, auk
suotuose drabužiuose, sukinosi po 
miestą — ir apgarsino balsu tru- 
bu, kad želaunos laidotuves kū
no caro Aleksandro III bus rytoi, 
panedely, Petropavvlovvskoje ka
tedroje.

Būriai žmonių per visa diena 
spaudėsi in cerkvvia, idant atlan- 
kytie iszstatyta ant katafalio kū
ną caro. Prie duriu cerkwes buvvo 
susigrūdimas swieto,ka Dieve gel
bėk, palicija negalėjo rodos duo- 
tie, idant terp spaudženeziuju už- 
laikytie tvarka. Besispausdami 
iszvvarte liktarnias su stulpais isz 
žemes iszlauže medžius prieszai 
cerkvvia auganezius, daugybia 
žmonių sužeidė ir keletą vvaiku 
uždusino. Milžiniszkas būrys su- 
sispaudusiu žmonių užėmė kokia 
mylia ilgio. Palicija jau jokiu bu- 
du negalėjo duotie rodos, tai už
leido raitais kazokais, kurie trem
pė susikimszusius su arklei ir pla
ke “nahaikomis”,idant praretytie, 
■o kad ir tumu ueinvveike, tai už
traukė “požarnaja komanda” su 
vvandeninemis trubomis ir eine 
lietie in susigrudusius vandeniu 
kaip ant ugnies. Tokiu budo vos 
apstabde.

Panedely 19 Lapkriczio, jau 
isz pats ryto didžiausias būrys 
svieto apstojo Petropawlowska 
katedra apjuosta inilžiniszka juo
sta kariumenes.

Ape adyna 10 pradėjo pributie 
taku,per kariumenia praresztu per 
marias žmonių, svetimtautiszki 
diplomatai, augszcziausi uredny- 
kai, jenerolai, visas cariszkas 
dvvaras, ant galo kunigaikszcziai 
isz visokiu krasztu Europos. In- 
žeuga buvvo su bilietais.

Pusiau vienuolikta adyna pri
buvo caras Mikalojus, cariene 
naszle ir didiejie kunigaikszcziai.

Po deszinei szalei katafelio už
ėmė '.vieta caras ir kunigaiksz
cziai, perstatytojai giminiu Eu
ropos; po kuriai užrubežiniai di
plomatai. Metropolitas wede 
carienia in pryszaky katafalio.

Dievmaldysje traukėsi su .per
stojais net iki 4-taiadynai.

lYidurys cerkves buvvo apsz- 
vviestas tukstaneziais žvvakiu ir 
vvisokiu lempu. Po atgiedojiinui 
egzekvijų, 8 jenerolai nudengė 
caluna no grabo ir graba atnesze 
prieszai altorių, o kiti 8 nesze ca
luna. Poliaus ėjo caras ir visu jo 
gimine, o paskui dvvašiszkija.

Po pabaigimui ceremonijos lei
do graba in duobia iszmuryta 
prieszai didyjy altorių. Kaip tik 

' grabas pasiekė dugną duobes, už- 
griovve, kaip baisiais! perkūną, 
salvves armotu stovvincziu ant vvo- 
lu fortecos ir tukstaneziai balsu 
isz karabinu pestinyku.

Ant fortecos bokszto želauna
vvelevva nuleido, o in jos vieta 
isztate paprasta cariszka vvelevva.

Laike tos vvisos ceremonijos 
caras užsilaikė ramei. Naszle ca
riene per ta vvisa laika vverke. 
Ant vveidu kitu kunigaikszcziu 
buvvo matvtie gailestis ir nubu
dimas.

Po uždarymui grabo cariszka 
gimine ir kunigaikszcziai atsitoli
no. Insignijas karūnos nnnesze 
in Žieminy Dvvara.

Szliubas caro Mikalojaus II su 
kunigaikszcziute Alicija bus su- 
batoje 24 Lapkriczio.

VVisi svveczei pradėjo kriktie 
utarnyke, o kunigaiksztis ir kuni- 
gaiksztiene Midijos pasilieka Pe- 
tersburge iki szliubui caro Mika
lojaus su kunigaikszczmtia Ali 
cija.

Baisus žemes drebėjimas 
Italijoje.

\Visa žeme Italijos yra tai ilga, 
su užsuktu galu sala, apsiaubta 
isz trijų szaliu vvandenais mariu. 
Italijoje yra daugiausei vulkanu, 
isz kuriu didžiausiu yra Wezu- 
vvijusz. Tenai yra toke nelaimin
ga žeme, kurioje tankiausei at
sitinka drebėjimai žemes ir toki 
baisus, kad nekarta žeme prasis
kiria ir praryja kaimus ir miestus 
su namais ir ju gyventojais. 
Sztai szioms dienoms vvela pradė
jo žeme drebetie apygardoje 
Messina ir jau ape penkta diena 
vvis drebėjimas pasiantrina, Kar
tais traukėsi liet per keliolika 
miliutu. Drebėjimas pridirbo ne
apsakytas bledias. Sugriovė ke
letą miestu ir kaimu, tik isz vvie- 
no miestelio San Procopio isz- 
trauke net 200 užmusztu žmonių 
isz po griuvėsiu. Daugybes na
mu nekuriu miestu guli griuvė
siuose, o po jeis žmones užmusz- 
ti ir sužeisti. Blede isznesza ant 
kiek milijonu.

No to drebejiino vulkanas 
Stromboli pradėjo ugny isz sa- 
vves iszmestie.

Da ape pu naudeli ins An
glijoje.

Kaipo pereitame numeryje bu
vome daneszia, kad Anglijoje pa- 
vandenes pridirbo daugybia ble- 
des, taigi dabar pasirodo, jogei 
yru da didesnes negu pirmiau bu
vvo ape jais girdėta.

No didžio lietaus vanduo upė
je Tamizo iszkilo net ant 6 pėdu 
ir 2col.augszcziau kaip vvisada bu
vvo. Pievvosir žemesni lankai užlieti 
perdemai, iszrodo vvisur teip^caip 
vviena jura. Tiltai ir kur buvvo 
augszcziau iszpilti geležinkeliai, 
yra paplauti, daiktais reles gele
žinkelio yra per 4 pėdas vvande
niu užsemtos ir trukiai vvaiksz- 
cziotie negali. Nekuriuose mies
tuose stovi užsemtos bažnyczios, 
vvakzalai ir kiti namai vviduryje 
per kelias pėdas vvandeniu.

Ant mariu daugybe garlaiviu 
paskendo. Wisoje Anglijoje žmo
nes kenezia vvarga isz priežasties 
pavandenes. Labdaringi žmones 
jau pradėjo rinktie aukas dėl pa
vargusiu. Pirmutine ^Viktorija 
karaliene davve $250.

Kare Kynu su .Japonais.
Japonai su Kynais neperstoja 

kareiviu. Kada toji kare pasibaigs 
ir ant ko, nėra žinoma. Japonai 
kasdien užima daugiau kyniszku 
miestu ir vvis labjau Kynus naiki
na. Kynai bėgdami no Japonu 
užpuldinėja ant namu savvo žemes 
gyventoju ir apipleszia juos be 
mielaszirdystes. O Japonai jokiu 
pleszimu niekur nedaro. Užtai 
gyvventojai tos žemes stojasi prie- 
telais Japonu, o neprieteliais 
Kynu.

Kynai nori Japonus užgadytie, 
bet Japonai suko, kad greieziau 
nesigadys pakol Kynai ne paves 
jiems dvvi didžiausias savvo for 
tecas Moukden ir Port Arthur, o 
kaip, sako, neduos, tai mes pa
tys jais paimsime.

Isz Amerikos.
Iszkilminga lietuwiszka

Szwente
WATERBURY,CONN.

Ateinanty czetvverga, 29 szio 
menesio, prisiartina iszkilmin- 
giause lietuvviszka szvvente Wit- 
terburyje, Conn. Guodotinas ku
nigas J. Žebris, klebonas tenyk- 
sztes lietuvviszkos parapijos, ren
gia ant tos dienos paszvventinima 
naujos lietuvviszkos Bažnyczios, 
ant kurios tai szvventes užpraszo 
vvisus aplinkinius ir tolymesnius 
lietuvvius atsilankytie. Sztai lai- 
szkas užpraszymo, kury apturėjo
me dėl patalpinimo “Lietuvoje”,

Guodotina Redyste „Lietuvos” 
dirbdamu'del broliu lietuvviu, tei
ksis patai pintie szitas žinias ipa- 
tingai dėl Connecticuto lietuvviu 
ir kitu artimesniu prie Water- 
būrio. Dėl žinios vvisietns broliams 
lietuvviams gyvvenantiems Con- 
neetieute praneszame, jog 29 
Lapkriczio menesio t. y. ant 
“Thanksgiving” dienos lVater- 
buryje bus didžiause lietuvviszka 
szvvente. Ant tos dienos bemaž 
ko vvisi Amerikos lietuvviszki ku
nigai prižadėjo. atvvažiuotie. 
Bus tada paszvventinimas lietu
vviszkos Bažnyczios kampinio ak
menio ir palaiminimas Įiaczios 
Bažnyczios. VVisas paredkas tos 
dienos teip bus laikytas: 9 ady
na ryto, naujoje lietuvviszkoje 
Bažnyczioje, Pontifikaliszkai t.y. 
teip kaip ir butu pats Wyskupas, 
bus laikytos sz. miszios ant. pade- 
kavvojimo VVieszpacziui Dievvui 
už jo gerybias. Ir bus trumpa 
prakalba. Fotam draugystes susi
rinks Saleje Anny Hali, ant 
East Main ulyczios ir suredys, 
kad paroda iszeitu kopuikiausei. 
11 adyna ateis konsekratorius 
Mulcany daug garbingas gene- 
ral Wikarius Hardfordo Wysku- 
pystes ir bus atlaikytas paszvven- 
timas terp giedojimu lietuvvisz- 
ku kunigu. Potam bus prakalbos” 
pagal iszgalejima, keturiose kal
bose: lietuvviszkai ir airiszkai; 
lenkiszkai ir angliszkai.

Po piet, adyna 3, vvisi lietuvviai 
susirinks in Army Hali, kur bus 
laikytos sznekos guodotinio Pre
zidento “Susivvienijimo”, kun. 
Žilinsko ir kitu iszkalbingiausiu 
lietuvviszku kunigu. Potam, kai
po ant atsilsiu, bus mažas trau
kimas auksinio vvalandrodžio, ant 
naudos Bažnyczios. 6 ta vvalan- 
da vvakaro sale užsidarys ir lie
tuvviai, kurie norės galės vvažiuot 
namo, praneszdami namiszkiams 
ape dideliu Connectikuto lietu
vviszka szvventia. Ant tos dienos 
teipgi yra užpraszytas isz Nevv 
Yorko lietuiviszkas prekikas su 
brostvvomis ir lietuvviszkoms kny
goms. Daug lietuvviu būdami 
Amerikoje pasiylgsta savvo bro
liu lietuvviu ir vvažiuoja už juriu 
— mariu, idant anuos pamatytie. 
O tai kiek vvienas isz aplinkes 
lietuvvis, tegul ant 29 Lapkriczio 
atvvažiuoja in VVaterbury, o cze 
pamatys ta vvisa, jei nedaugiaus 
kaip ant lietnvviszko atpusko. 
Pilni vvagonai no Brigeporto iv 
Hartfordo lindi s musu tautie- 
cziams kiek yra lietuvviu musu 
naujoje Tevviszkeje. Neiszpasaky- 
tai teiposgi bus naudinga dau
gumui lietuvviu, kad kiekvvienas 

Itada galės atliktie sz. spavviedy.

Ir teiposgi szitoks susivvaževvimas 
lietuvviu supažindis vviena su ki
tu, nes yra daug tokiu, kurie 
pakliuvvia isz pirmos dienos atvva- 
ževvimo in Amerika prie kokio 
farmerio, mislyja, kad jau wis- 
kas pabaigta; nebera nei Lietu
vy os, nei Bažnyczios, nei paga
linus paties Dievvo, gyvvena sau 
kaip galvvijelisdžiaugdamasis, kad 
sotus, o tuom tarpu nabagui daug 
ko trūksta, o už vvis labjause 
pažinimo savvo apvverktino padė
jimo. O toks suvvaževvimas turės 
nevvienam atidarytie akie, ir 
pradės jieszkoti Dievvo ir broliu 
ir pamatys, jog gali atrastic. 
Dryst.u teiposgi per szita atsilie
pimą prie artimesniųjų lietuvviu 
atsilieptie, prie broliu Massachus- 
seto ir didžiojo Nevv Yorko ypa
tingai butu gružu ir pritiktu, kad 
pasijudytu ant paszvventinimo lie- 
tuvviszkos \Vaterburio Bažny
czios. Užpraszau didžias Nevv 
Yorko ir Brooklyno Draugystias 
“sz. .Jurgio”, “sz. Juozapo” ir 
“sz. Kazimiero”, primindamas, 
kad kelas nemaž nėra braugus, 
nes įvažiuojant Marioms pro 
Brigeporta, tiktai tekasztuoja 
$l,30c., o geležinkeliu no “Cent
rai Station” tiktai $1.95. Pennsyl- 
vanijos lietuvviai dėl aplankymo 
broliu nesigailedavvo didesniu 
kasztu.

Bostono lietuvviai paemia VVa- 
gona no Nevv Yorko ir Nevv Eng- 
land Co., galėtu labai pigiai per 
4 vvalandas atvvažiuotie iki VVa- 
terburui be mainymosi ant ke
lio. Wienu žodžiu, broliai lietu
vviai, pasirodykite isz wisu kra
sztu Naujos Anglijos, jog jus 
gyvvuojate, jog musu kraszto lie
tuvviai teiposgi gali susijudintie 
kaip broliai Pennsyl vvanijos. 
Ant paszvventinimo lietuvviszku 
bažnycziu Shenandoach’e ir Ma- 
hanoy City buvvo deszimts tuk- 
staneziu lietuvviu, jei norėtumė
te, tokiame būryje galima pasi- 
rodytie VVaterburyje, Conn. At
minkite broliai lietuvviai! musu 
kraszte da pirma itigvjame lietu
vviszka Bažnyczia, pasirodykime 
su meile ir prisiriszimu prie tos 
Bažnyczios. VVaterburio lietuvviai 
vvisi prižada brolius priimtie ir 
patalpintie pas savvia ir tas bus 
nesunku, nes isz vvisu krasztu 
Nevv-Englando lietuvviai gali 
atvvažiuoti su rytiniais trukiais, 
o vvakarineis sugryžtie.

Bostono, W orcesterio, East 
Windsor Hill, Nevv Britaino,Nevv 
Haveno, Ansonijos ir Nevv Yorko 
lietuvviams, jei norėtu atsilankyti, 
geriaus pasisamdytie sau nors vvie
na vvagona tas daug piginus te- 
kasztuotu.

Tegyvvuoja Amerikos lietuvviai 
tegyvvuoja meile ir vvietiybe. 
Laukdamas broliu pasilieku že
miausia tarnas.

Kun. J. Žebkis
VV aterburio liet. par. klelionas.
Linksma yra girdetie rengiant 

tokia iszkilminga szvventia, per 
: ka lietuvviai, norėdami, gali ko- 
|gražiausei pasirodytie akyse svvie
to ir Dievvo, o teipgi ir terp sa
lves placziausia pažinty gali at- 
rastie. Užtai, broliai mieli, ku
riem yra nepertoli, nepatingė
kite atsilankytie ant teip pui
kaus atlaido (atpusko) ir pasi
rodytie svvietui, jogei mylite 
Bažnyczia ta motina savvo ir my
lite susirinkimą lietuvviu—broliu 
savvo, per ka galite apturetie 
sau dvviguba nauda—dvvasiszka 
ir svvietiszka. Rei>.

darykite.to drauge su lenkais, ha 
isz to nesidžiaugsite. Matote szen 
dien pavveiksla isz lenkiszkai lie
tuvviszkos parapijos Du Bois, Pu., 
girdėjote teipgi atsitikimus tokio
je pat parapijoje Spring Valley, 
III. Aiszkei matote, kad lenkai 
visgi nori laikytie lietuvius bau- 
džiunykais — vergais savo. Ant 
iszstatymo bažnycziu duoda lygu 
kaszta kaip ir lenkai, o nekarta 
da didesny, vienok lenkai ne
mėgsta kad lietuviu vardas tame 
butu, o tiktai lenku. Bukite at
sargus tokiuose dalykuose.

ISZ BU BOIS, PA.

Diena 19 Lapkriczio, 1894.
Nelabai linksmas naujienas tu

rime pranesztie *, Lietuvos” skai
tytojams.

Pas mus 16 diena Lapkriczio 
anglines kompanijos nuniusze 
darbinykams po 5c. no tono an
glių. Pirmiau gaudavvoin už to
na po 40c., o dabar turėsime dirb- 
tie tiktai už 35c. Tai yra vviena 
beda.

Antra turime tokia:
Galbūt brangus skaitytojai pa

mena, kaip nepersenei buvvo 
praneszta “Lietuvoje”, kad mu
su guodotinas kn. A. Szimkevvi- 
czius stato nauja bažnyczia ir t. 
t. Bet tas statymas nežino ant 
ko pasibaigs. Dabar parapijonai 
su kunigu vveda dideliu karia. 
Priežastis kares yra toke: Kuni
gas kam tiktai iszmbka pinigus 
už vvisokia medega ir už darba 
prie bažnyczios, niekur ant kvvitu 
neraszo “Lithuanian Church”, 
bet vvisur raszo “Polish Chuch”. 
Tas dalykas reiszkia,kad jisai sta
to lenkiszka bažnyczia ir už len- 
kiszkus pinigus, o lietuvviai kad 
lyg nieko nepriguletu prie to.

Keletas vvyru isz lietuvviu nuė
jo pas kunigą praszydaini, idant 
jisai teiktųsi savvo kvvitose per- 
mainytie ta žody: isz “Polish 
Church”ant “Lithuanian Church”. 
Kunigas jiems atsake. “Nors jus 
mane papjaukite, tai asz neper
mainysiu.”

Lietuvviai -matydami savvo pra
pulty, tuojaus 5 d. szio menesio 
susznuke mitinga, įszrinko nauja 
komitetą isz 12 vvyru ir nutarė 
kunigui daugiau pinigu neduotie, 
ale patys kolektavvos ir surinkia 
pinigus dės pas kasieriu; kuni
gui alga moketie isz parapijos 
kasos, o kiek pinigu kasoje atliks, 
apvverstie juos ant iszmokejimo 
bažnyczios skoniu.

Dasigirdias kunigas ape tai, 
pasakė tam naujam komitetui 
teip:

— Jus in szita bažnyczia nepri
gulite nieko. — Tiktai priguliu 
in ja asz ii vvyskupas. — No szios 
dienos durys bažnyczios ir spa- 
vviednyczios yra dėl jus užderytos. 
Galėsite sau vvųjjįszcziotie in bu- 
czerszapy A. Ak.... tai jisai at
laikys jumis miszias, o parapijos 
prez. M. B. bus jam zakristijo
nu....

Matote broliai, negana ka jau 
mus svvetimtaucziai skriaudžia 
vvisokeme dalyke, bet atsiranda 
ir isz mus paežiu lietuvviu skriau
dikai, ypacz da kunigas. Laimin
gi tie lietuvviai, kurie turi savvo 
gerus dvvasiszkus vvadovvus. Te
nai lietuvviai kilsta isz tautiszko 
miego ir ju darbui eina pirmyn. 
Kiti kunigai tvveria draugystias 
ir “Susi'vienyjimo” kuopas, o 
musiszkis nori ir ta paezia vie
tinis. savvitarpines pageltais suar- 
dytie. Jau kelis kartus iszkeike 
per pamokslu tvvirtydamas kad 
suardysias ja. Bet lietuvviai kaip 
inmanydami laikosi vvienybes ir 
Draugystes.

Dėlto broliai, jeigu kada rei
kalausite kas kunigo, tai pirmiau 
gerai jy isztyrkite,kuoni jisai yra, 
o paskui paimkite, idant po lai
kui nesigraudytumete teip, kaip 
mes szendien. Pak.vpi, fonas.

l’rieteliszka rodą.
Jeigu lietuvviai norite uždetie 

kur liauja parapija, arba sutvver- 
tie kokia draugystia, niekad ne-

SzIn tas ape Arkanu* 
LIETUWISZKAS KOLONIJAS.

t Klebonas ir prezidentas len
kiszkai - lietuvviszkos parapijos 
Spring Valley, III. vvis da serga 
ir tuom syk randasi ligonbutyje 
St. Mary’s, La Sale, III. Yra tai 
didele laime, kad da neiszvvaževvo 
in Arkansa, in Lietuviszkas Ko- 
liunijas, Kaipo jau buvo pasiren
giąs, Dieve mylėk, butu teip Ar- 
kanse apsirgtas, na! tai jau “Lie
tuva” būt prisiklausius nemažai 
poteriu no nekuriu.... jos gera 
dejų; butu visi sakia, kad “Ar- 
kansas” ligota vaiste Amerikos, 
ugi tai kunigas toks ir toks tik
tai ka nuvvaževvo ir jau dabar 
serga!

Tuom tarpu pasirodo suvis ki- 
teip, kaip žmones kalba. Kas yra 
sweikas ir pakol jy kokia liga 
nepatinka, tai sveikas esti būda
mas cze ir Arkanse, o kam purei 
na sirgt, ku liga koke pasitinka, 
tai netiktai Arkanse apserga, bet 
jr czionai, namieje. Turiinia sep
tynias lietuviszkos familijas, ku
rios jau arti visas metas Arkan
se gyvena, o da nei vienas isz ju 
nesirgo. Tiktai a. a. Jomis Stan 
kewiczius, jaunas vaikinas, prie 
kilojimo sunkiu medžiu, patruko 
ir isz to numirė. Bet reikia utsi- 
mytie ant to, kad patruki, netik
tai Arkanse, bet ir Pennsylvani- 
joje arba Nev Yorke galima.

t Julijonas Balseris,isz Chica- 
gos, kuris vasaros laike važinėjo 
draugiu su mumis upžiuretie Lie 
tuviszku Kolioniju Arkanse, ue- 
užilgio ketina iszvažiuotie su 
vvis in Arkansa ant gyvenimo. 
Jau turi ir pora arkliu nusipir- 
kias, kuriuos ketinu su savims 
pasiimtie. Kaipo szymet Chicu- 
goje darbai labui netikusiai eina, 
puse svieto sėdi be durtai, tai 
žmogus vvažiuoja sau ant fur- 
mos ir povvaloi pradės ja iszdirb- 
tie.

t Kas mislyja pirktie farma 
Arkanse ir ant jos pradėt gyvven- 
tie, tai dabar, žiema, yra geriau
sias laikas prasidetie.Nes tenai žie
mų sunkiu nesti, tai pakol sau 
pasistato stubelia, iszsikasa szul- 
ny, apsitveria tvoras, tai ateina 
ir pavasaris, laikas žemiu artie ir 
turi gerai suktis, idant spėtu vis
ką surengtie iki pavasariu, nes 
te.iai ape užgavenias jau sėja 
pirmutinius javus. Tie kurie nu
važiuoja pavasary tai jau esti 
perwelu ta meta viską prireng- 
tie ir atsakaneziai lauka updirbtie.

t Kas nori viską tikrai dasiži- 
notie kaip tenai Arkanse yra, te
gul užklausia Juozapo Butkaus, 
tai jis jums ape visKa apraszys, 
nes jau jisai tenai visas metas 
gyvvena, tai geriausei ape vviska 
gatas jumis pasakytie. Tiktai ra- 
szydatni indekit markia dėl atsu
kimų.

Jo Adresus tokis:
Jos.Butkus,Boa 82, llazen, Aik,
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Isz £ywenimo lietu1 
wiu Amerikoje.

Koks gyvenimas musu žmo
gui lietuviui, eze Amerikoje, 
yra naudingesnis, ar gyvenant 
paežiam vienam kur terp svetim- 
taueziu, ar kada gyvenu terp sa- 
yvuju, kaip nekarta taikosi, net 
po penkiolika vienoje grinezio
je?

Ant szio klausymo galbūt 
daugumas atsakys, kad žmogus 
gyvenantis terp savųjų, ypacz 
da dideleje draugėje, yra laimin
gas, nes yvisada randasi terpu sa
vo prieteliu, žmogus gyyvenan- 
tis dideleje draugėje gali visa
da tarpu suves pasirodavytie, 
“daug gaivu daug razumu” gali 
visi sikiu ka nors tokio naudin
go dėl savęs iszmislytie ar nu
tartie. Ir vėl gyvenant terp sa- 
yvuju pigiau kasztuoja “boardas” 
ir viskas, per ka gali daugiau 
sau ir pinigo užezedytie ir t.t. 
Ant žmogaus gyvenanezio atsa- 
yvai, o da terp svetimtaueziu, 
pasakis, kad jis yra nelaimingas, 
gyvena pats vienas terp sveti
mu, netur su kuom pasirodavy
tie, nei pasilinksmyt, o juk terp 
svetimu ir “boardas” brangiai 
kasztuoja ir t.t.

Patyrimas isz lietuyviu gyyve- 
nimo parodo su vis prieszingai. 
Isz patyrimo duodasi matytie 
kad tie lietuviai, kurie gyvena 
tiktai po du,po tris viename kam- 
baryja ir nekiek toliau tarp sve
timtaueziu, yra szimta kartu lai
mingesni už tuos, kurie gyve
na tarpu savųjų susikimszia vie
noje grinezioje po 15 arba 
giau. Prisižiūrėkime ka 
vieni ir kiti.

Žmogus gyvenantis
toliau no savųjų, pareina vakare 
isz darbo,arba sulaukiąs szventos 
dienos, sėdi patašau vienas ne
turėdamas ka yveiktie, neturi ar
ti savųjų, nėra pas ka nueitie ir 
pasibovytie, nyku jam darosi be 
darbo, tada noroms, neno
rams, griebiasi už skaitymo 
knygų arba laikraszcziu. Pers- 
kaitias syky, kita, koky naudin. 
ga laikraszty, gauna ukvata skai- 
tytio jy toliau ir teip sau isz va
lios pripranta skaitytie, o pri- 
pratias, yvisa Vaina laika pralei
džia ant skaitymo, isz kurio turi 
sau nauda dvasiszka ir sivietisz 
ka, nes pramoksta kas karts ge
riau skaitytie, isz skaitymo pa
simokina bile ko naudingo savo 
gyvenimui, mokinasi angliszkos 
kalbos, kuri eze Amerikoje yra 
neatbūtinai reikalinga, ir praleis
damas laika prie skaitymo, ne
turi laiko ant praleidimo savo 
pinigu, Kurie lieka jo keszeniuje. 
Da prie tam ir sveikata žmogui 
lieka ciehbeje sėdint namieje.

O dabar pužiurekime ir tuos

ir dau- 
yveikia

nekiek

lietuvius, kurie gyvena terpu 
savųjų, po 15 ir po daugiau vie
noje grinezioje, ka jie veikia ir 
kokia nauda turi isz tokio savo 
gyvenimo. Tokem name, kur gy
vena po kokia 
tankei atsitinka, 
namuose nerasi 
laikraszczio, o nei
gos knygos, nes tie žmones ne- 
tur laiko skaitytie knygas arba 
laikraszezius, ba ten kas vakaras, 
kas miela szventa diena darosi 
veselija. Tokeme name kur kelio
lika vyru gyvena, pareja va
kare isz darbo, vos spėja yvaka- 
rienia suvalgytie, tuojau sėda 
prie kortu loszimo, o vienas isz 
ju, jau kaip draiverys kokis, ne
spėja su blekems alų nesztie. Tie 
žmones prie kortu, iszkaitia, 
kaip prie kokios rugepjutes, pra
sėdi nekarta iki antrai ir trecziai 
adynai nakties, o eze ritasi stik
las paskui stiklą su alum arba 
arielkelia. Darbymete! Kita syky 
taikosi, kad nedamiegojas ant- 
rytojaus turi in darba eitie. Kaip 
vakarais, teip lygiai ir szvento- 
mis dienomis prasėdi yvisa para 
prie tu mieliausiu kortu, o pasi
geria pradeda bartis, isz barnio 
musztis ir smaugtis, paskui at
važiuoja patrole ir susodinus ant 
skambanezio vežimo,veža in“po 
lice station” ir uždaro už grotu 
ant nakvynes, pakol neiszsipagi- 
rioja. Ant rytojaus kožnas užsi
moka pokelis dolierius už ta pui
kia nakvynių ir gryžta namo. Jei 
gu ne bu kortomis, tai terp dau
gumo, kitokies zobovos raudasi, 
kuriose stiklelis su sklenyczia 
traukia kožnam per nevalia pini
gus isz keszianiaus. Terp tokios 
draugijos tankiai atsiranda ir ko
ke mergaite ar moteraite, ka 
nekarta atsitinka,kad dėl jos mei
les, teipgi draugai susipesza ir 
vėla patenka in “police station” 
ir t. t.

Na, kas tada per nauda, kad 
jis turi pigu “boarda” ir terp sa
vos draugijos gyvena, kad ta 
draugija nemoka sau ant naudos 
apverstie. Jam tokioje draugijo
je “boardas” kasztuoja vos tik 
treczia daly kaip kitam, bet kor
tos, alus ir patroles deszimts kar
tu kasztuoja daugiau kaip keno 
brangiausias “boardas”, o per ta 
žmogus užmirszta ir a, b, c, ba 
tokeme gyvenime ne tur laiko 
skaitytie nei knygų nei laikrasz
cziu, navet nėra laiko nueitie 
ant poros adynu in vakarinia 
mokslainia, idant tenai pramoktie 
nors pora žodžiu angliszkos kal
bos, kuri eze yra už vis reika- 
lingiause. Gyyvendami žmones 
po keliolika viename kambaryje, 
praleidžia ta braniausia laika ant 
nieku ir girtybes, kuris jau dau
giau niekad jiems nesugryž, pra
leidžia, podraugį^ ir centus sun
kiai uždirbtus. Patyrimas aisz- 
kiai parodo, kad tie žmones ku
rie mažesnėse kuopelėse gyvena, 
norint jiems brangiau kasztuoje 
maistas, yvienok jiems geriau 
centas keszeniuje užsilaiko. Da 
jie turi už ka nusipirktie kokia 
naudinga knyga, tur už ka iszsi 
raszytie laikraszty arba ir kelis 
laikraszezius, turi gana laiko juos 
perskaitytie ir da atranda sau lai 
ant pasitnokinimo angliszkos kal
bos. O tie, kurie tokiose didelese 
gaujose gyyvena, niekad neturi 
per yvisa meta dvieju dolieriu už 
laikraszty užsirooketie, bet ant 
alaus tai kas yvakaras turi po do- 
liery ir po daugiau. Už laikrasz
ty ant yviso meto esti per brangu 
du dolieriai, o palicijai, už per- 
nakvojimu yvienos nakties, užino 
ketie 5 arba 10 dolieriu, tai ne
brangu. Matyt kad jie isz to di- 
didesnia sau nauda atran
da kaip isz skaitymo knygų, lai 
kraszcziu ir vakariniu mokslai- 
niu. Tie žmones tankei esą teip 
užimti loszimu kortu ir gėrimu 
alaus, kad nekarta ne tur laiko 
ant vienos adyneles ateitie ant 
mitingo draugystes arba kliubo.

Nesakome to ant visu kur tik ; 
padaug vyru viename name gy- I 
wena, taikosi ir labai geru žmo- i

stuyvyste ir tamsybe vieszpatau- 
ja. Užmirszta skaitytie, užmirszta 
ant mitingu atsilankytie, užmir
szta vakarinias mokslainias, tik
tai pasiszyvenczia ant ūžimo prie 
aluczio, su tuom gula ir kelia.

Delko musu tauta Amerikoje 
yra už visas paskucziausia, kas 
ja slogina? kas jei neduoda aug- 
szcziau pasikeltie? Ar ne szitok- 
sai musu draugiszkas gyvenimas? 
Arne stoka apBZvietos? Paimki
me kokia tik norime tauta, kur 
jus rasite tiek nemokancziu rasz 
to kaip terp lietuwiu. Isz swe- 
timtaucziu beveik kožnas Avienas 
moka sziek tiek raszytie, o isz 
lietuwiu vos kelintas deszimtas 
in pusadyni žody suselibizavo- 
ja. O kas juos tame slogina, ar 
neapsileidimas?

Dėlto broliai mieli, pamykite, 
kad gywenate patys dėl sawes, o 
ne dėl ko kito ir galbūt malone- 
tumete, idant tasai jusu gyyveni- 
mas kas kart eitu geryn, o neblo- 
gin, taigi imkitesi už to, kas jus 
veda ant gero kelio, kas gali pa- 
gerytie jusu buwy. Apszvieta, 
mokslas yra geriausiu musu va- 
dowu, kuris vveda žmogų ant isz- 
ganyrno szeme ir ateinanczeme 
swiete; taigi iszsiraszykite nors 
viena koky laikraszty, kuris 
jums geriaus patinka, (kad jei
gu jau ant daugiau neturite kasz- 
to) ir skaitykite jy, o nors to ne 
užmirszite, ka jus tėvas su mo
tina iszmokino a, b, c. Tiktai 
pradekite skaitytie, o paskui ir 
akvata rasis, o skaitant kas kart 
pramoksite geriau skaitytie, to
liau raszytie, ant galo kada pri
sieis mokytis angliszkos kalbos, 
nors tiek žinosite, isz kurio galo 
ja pradetie.

Skaitymas knygų ir laikrasz
cziu, vakarais ir szventomis die
nomis, sulaikys jumis per meta 
keszeniuje szimta dolieriu; teipo
gi sulaikys jus daugel kartu no 
“police station”, apgins jus no 
saliunu, kur nekarta bilardo laz
domis be reikalo sau galvas susi- 
daužotie, nosis susikruvvinate ir 
plaukus nusipeszate. Skaitymas 
laikraszcziu, padarys pakaju jusu 
namuose, jaunikaicziams suteiks 
geras moteris, o pacziuotiems isz- 
augys gerus vaikus, kurie bus 
doriais žmonėmis, mokės sau 
duona užsdirbtie ir užtai guodos 
sayvo gimdytojus.

K sis stojosi su lietiBviais, 
kuriuos biiwo sugawia 

pinigus dirbant.
Kaip buvo daneszta viename 

isz praėjusiu numeriu “Lietuvos”, 
kad Chicagoje sugavo tris lietu- 
yvius dirbanezius sidabrinius do
lierius, taigi pirmiausei sugautie- 
jie buvo isztyrineti ir po isztyri- 
nejimui pasodino juos po bansu 
iki sudui. Stankeyvicziu po $3. 
000.00, Striga po $3000.00, Ka- 
yvaliuna po $500.00. Už stanke- 
yvieziu pastate bansa jo vuoszvis, 
už Striga pastate bansa advoka
tas, lenkas, p. Bilinskis, už Ka- 
valiuna pastate bansa yvieuas 
czekas, saliunykas", jo Susiedas ir 
visi trys buvo paleisti ant val- 
nystos iki sudui. Už ta žydą Ro- 
senyviez, kuris juos iszdayve,nebu
vo kam banso sudėtie, tai sėdėjo 
iki sudui. Kaip tik juos iszbela- 
yvo, tuojaus Strigas iszdutne in 
Lietuyva, o Stankeviczius su Ka
valiūnu lauke suduos dienos 
teip, kaip paskutinio sūdo.

7 diena Lapkriczio prasidėjo ju 
sūdąs ir traukėsi net per keturias 
dienas. Wisi mislijo, kad jau tie 
lietuyviai yra pražuvia, gaus po 
keletą metu sedetie. Tįiom tarpu 
lietuyviai yvisi trys tapo iszvalny- 
ti, o tas žydas Rosenvicz, kuris 
juos iszdayve palicijai, gavo sėst 
ant dyvieju metu.

Lietuyviai darode savo liudiny- 
kais, kad jie pinigu dirbt nemoka 
ir jokio geszefto su pinigais ne
darė, ir darode kad tasai žydas, 
kuris juos apskundė palicijai, pa
dėjo jiems ant kiemo po plytoms 
keletą falszyyvu dolieriu, o pas 
Kayvaliuna pakiszo in beismenta 
neva tuos inrankius in dirbimą 
pinigu ir paskui apskundė juos 
palicijai.Lietuviai norėjo darody- 
tie,kad tasai žydas žino kas tuos 
netikusius dolierius dirba ir jogei 
jisai buvo agentu tu fabrikantu. 
Bet sūdąs neyvelyjo ant jo dau- 
giaus szneketie, tik liepe iszsitei- 
sytie isz sayvo kaltes, ir pasakė: 
“jeigu norite ant jo darodytie, tai 
skuskit jy, o eze esate jus apskus
ti, už tai teisykites isz savo ap- 
skundimo”.

Už dirbimą pinigu nei vienas 
nebuvo apkaitytu, tiktai liko 
baltais už kasztus sūdo, ir kad 
žydą atrado toje provoje kaltes
nių, už tai parėjo jam sūdo kasz- 
tai užmoketie. o kada neturėjo 
kuom užmoketie, gavo du metus 
atsedetie už kasztus sūdo.

Matote kokios provos 
kos. Jau eze turėjo neva 
se dirbikus pinigu ir vėl
iszsisklaide lyg dulkes ant yvejo 
ir daugiau to nejieszko. Ar pa
leistu teip szitoky atsitikima Ru
sijoje? galbūt ne. Jau tenai, jeigu 
paėmė už galo siūlo, tai tolei eis 
tuom siulu, pakol paty kamuoly 
atras. Cze su vis kitaip.

Ant to žydo nuszneka, kad jau 
jisai keli metai kaip yveda geszef 
ta su tokiais falszyyvais pinigais. 
Teipogi sako, kad Anglijoje pa
pirktas buvo sudegytie kokia di
deliu firma, kuri buyvo augsztai 
asekuravota, už ka gavės gerai 
užmoketie. Isz yviso ko matytie, 
kad tuos falszyyvus dolierius koki 
žydai cze Chicagoje dirba, o jisai 
buyvo ju agentu. Teipogi szie 
lietuyviai nurodo, kad tas žydas 
norėjo 
tektivo, 
tarnysta 
turi k a 
dengtie. 
tiems lietuviams pakisztie keletą 
tokiu dolieriu ir pora katiluku no 
szildvmo cino, o paskui uživede 
palicija ir tokiu hudu pasirodė, 
kad jisai cze stebuklus atidarė. 
VVienok nabagui nenusiseko, už 
sayvo atidengimu gavo pats pora 
metu pasedetie.

Jeigu žydas turėtu kokia sa- 
yvasty, tai szie lietuyviai dabar jy 
skustu už kasztus ir nupleszima 
jiems szloves, bet kas isz to, 
skundimas kasztuoja jiems vėla

isz Mt Carinei, Pa.
Lapkriczio 18 diena, 94m. 

Mielas Rėdytojau “Lietuvos”.
Praszom patalpytie sziuos ke

lis žodelius:
Laikom sau už garbia pranesz- 

tie brangiems “Lietuvos” skaity
tojams, jogei musu guodotinas 
probaszezius kn. J.Žilinskas wer- 
tasyifa didžiausio pagirimoužsavo 
darbsztuma. Sutyvere dabar drau- 
gystia moterių po vardu “Sz.Ma
rijos P. Ražancayvos”, o szendien, 
tai yra 18 d. 'szio menesio, su 
szauke wisus jaunus yvyrus ir su- 
rasze ju yvardus. Kada susirinks 
ju keli desetkai, tai pr idės moky- 
tie raszytie ir skaitytie lietuvvisz- 
kai ir anglisžkai.

Dabartės brolei lietuviai turite 
gera proga mokytis, tiktai nepa- 
mirszkite susirinktie ant ateinan 
ežio susirinkimo ir kurie da neuž- 
siraszetia, tai galite už-iraszytie 
bile diena pas g. kn. «J. Žilinską.

.Mt Carinei, Pa. Diena 28 ir 29 
szio menesio bus didis bilius lie
tu viszkos parapijos ant naudos 
lietuviszkos bažnyczios. Užpra- 
szomi yra pributie visi parapijo- 
mii ant dienos 28, tai yra seredos 
vakaru, oczetverge, 29,isz ryto, 
nes balius tesis per visa diena.

AVienas isz Komiteto.

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

Isz Lietuwiszko Kliubo
6-tos Wardos.

Pereita nedelia, 18-ta Lapkri
czio, saleje L. Ažuko “Lietu- 
viszkas Republikoniszkas Kliu
bas 6-tos VVardos” laike savo 
pusmetiny mitinga, aut kurio su
sirinko pusėtinas būrelis sąnariu, 
Ant mitingo buvo apskaityta kiek 
in klidba 6-tos Wardos yra prira- 
szusiu sąnariu, kuriu skaitlius pa
sirodė net 274,o ant mitingo pri- 
sirasze vėla 5 nauji sanariai su 
kuriais dabar jau yra 279. Pinigu 
inejo in kasa $1.55. no seniau bū
vio $4.90, tai sykiu pasidaro $6. 
45. Charteris kasztavo $5.00 tai 
kasoje dabar pasilieka $1,45. Ant 
mitingo buvo paduoti szie ine
szimai: l).Ant ateinanczios nedė
lios suszauktie mitinga admini
stracijų visu lietuviszku kliubu, 
kas link pamislyjitno ape visuome- 
niszka susivienyjima 2). Pers- 
tatytie du arba tris kandidatus 
ant pavietavu agentu in “Relive 
Office,” ir iszrinktie ant to ko
mitetą, kuris ape apturejima to, 
rupytusi; ir tuoin tarpu tapo ant|ant urėdu, užims savo vietas da 
to du kandidatai perstatyti: Jonas j po Nauju Metu, iki tam laikui da 
Latonas isz South Side ir Petras; diskas ai na demokratiszkai, o ir 

paskui da per du metus turi būtie 
tas pats demokratiszkas preziden
tas, kuris ir dabar beveik ta pa- 
ty galej ma turi, kaip ir turėjo, 
o chikaginis “Dzienikas” rėkia, 
kad jau dabar republikoniszkas 
randas ir delko laikas nepasitai
so?. .. . Yra viltis, kad no pava
sario laikas pasitaisys, nes repu
blikonai visada rūpinasi ape ge- 
rovia szios žemes, o demokratai 
rūpinasi ne ape nadejirna savo 
krajaus, tiktai ape savo locna 
bizny. Tegul sau demokratai 
szneka kaip nori, bet jau yra 
sunku jiems pastotie ant kojų. 
Greieziau gali pastotie peoples 
party negu demokratai.

— IJ. Juozas Riczinas — lietu
vys, paeinantis isz Kauno rady
bos, pribuvo nesenei in Chicaga 
isz Woodville, Mont. ir gyrėsi, 
jogei iszrado nauja ir labai atsa- 
kanezia gydykla no dantų skau
dėjimo, ant ko, sako, gausias pa
tentą. Teipgi gyrėsi, kad St. 
Louis Mo. nekokia firma siūlius 
$3000.00, idant jis parduotu jei 
savo patentą, bet jisai no nori 
parduotie ir ketina viską ant sa
vo rankos varytie. Sake kad jau 
patentas su užtvirtinimu dakta
ru yra nusiustas in VVashingtona 
ir bile diena laukia jo pareinant. 

Jeigu tas viskas teisybe tai lie
tuviams butu garbe, kad isz tar
po ju randasi sziame laike iszra- 
dejai.

— Povilas Ažukas, kuris pir
miau laike saliuna ant kampo No- 
ble ir Division Sts. ir paskui bu
vo persikelias in VVaukegan, Ill.r 
pargryžo isz tenai ir sziorns die
noms vėla užsidėjo saliuna ant tu 
paežiu ulycziu, tiktai ant kitos 
kertes. P. Ažukas turėjo vauke- 
gane pirkias lota ir narna, už ku
ry buvo suderejas $2400.00 ir jau 
buvo iszmokejas $940 00, bet 
kaip szymet toki netikiu metai, 
visi VVaukegano gyventojai sėdi 
be darbo, turėjo žmogus apleistie 
viską ir gryžt atgal in miestą 
Chicagos. — Jeigu metai pagerė
tu, tai žmogus iszsimoketu ir bu
tu gerai, bet jeigu ir toliau laikas 
nepasitaiso, tai 
gali prapultie.

— Subatoje 
adyna vakare, 
po nr. 786 S. Ashland avė. kerte 
17-tos “Lietu viszkas Republ. 
Kliubas 9-tos VVaidos” laikys bu
vo mitinga, ant kurio užpraszo 
visus sąnarius tos vardos pribu
tie, A. Mosickas, sekr.

— Kurie norite iszmoktie an
gliszkos kalbos, tai vaikszczio- 
kite in vakarinius mokslainias, 
kur lietuviai kalba iszguldineja, 
o iszmoksite. Chicagoje yra net 
penkios lietuviszkai angliszkos 
vakarines mokslaines, ka kožnas 
vienaas gali jais dasiektie.

Į
i — “Dziennikas Chicagoskas” 
|sako, kad lenkai kurie buvo ap
skusti už padirbima pinigu, tapo 
iszteisytais. — Kartais ir tai ge
rai, kad lenkai lietuvius palaiko 
už lenkus, nes kaip lietuvys ka- 
blogo padaro, tai lenkas atpaku- 
tavoja.

— Chicagos lenkai, prigulinti 
in teip vadinama “Košciol neza- 
ležuy” apipirko arti Milvaukeeir 
Diversey avės. 18 lotu už suma 
$7.500 ir ketina tenai statytie sa
vo bažnyczia, iszkala ir kleboni
ja. Dasižinojas ape tai kn. VV.Ba- 
žinskas, apipirko arti tos vietos 
didesny plota žemes,už $18.000 ir 
jau stato mokslainia (iszkala).

— Republikonai kurie perejo

Jonaitis isz North Side. abu aug- 
szcziau minėti ineszimai tapo per 
wisus priimti. 3). Buvo paduotas 
ineszimas, ar sanariai prigulinti 
in kliuba turi moketie po 5e. mė
nesiniu, ar visai ne. Wisi priėmė 
idant butu mokėta, nes be cento, 
kliubas gyvvuotie negali ir 
svvarbesnio darbo pradetie 
les. Toliau buyvo kalbetia 
vertia kliubo ir antgalo 
regyta idant kožnas sąnaris
bo rupytusi ape praplatinima sa
yvo kliubo, prikalbydamas in jy 
savo prietelius ir pažystamus 
pats dėl savo locnos naudos, nes 
kuom kliubas bus didesnis tuom 
didesne bus nauda jo sunariams.

W'. Zacharevviczius sekr.

jokio 
nega- 

ape 
buyvo 
kliu-

in

Atneri- 
ranko- 
yviskas

dasistotie ant de 
o norėdamas apturetie 

detektyvo, tai 
nors svarbaus ati- 

Taigi žydelis sumislino

Lletuwlszkus K liubns 
Cliicaos.

Ant nedėlios, 25 d. Lapkriczio 
I ma adyna po pietų, in salia p. 
L. Ažuko, po nr. 3301 Auburn 
avė. yra užpraszomos administra
cijos visu lietuviszku klibu Chi- 
cagos, kaipo tai, prezidentai, 
vice-prezidantai, sekretoriai ir t. 
t. ant pasikalbėjimo dalykuose 
“Susivienyiimo”. Kurie isz jus 
broliai inatotia ta dalyka sau 
už naudinga, praszome pributie ir 
pasikalbetie tame dalyke. Teipo
gi ir kiti svarbus dalykai yra ant 
apsvarstymo, nes prisiartina 
svarbiausios “elekcijos” ant pa
vasario dėl miesto Chicagos, ant 
ko turime gerai prisirengtie.

A. Olszevskis.
Frez. “Susiv.Liet.Republ.VV.lll.”

^Vietines žinios.
Užsimokekit už “LIETUVA

— Ir wel Chicagoje raupai pa
sirodė,sziorns dienoms taikėsi ke
li nauji atsitikimai.

— Jau antra nedelia kaip Chi
cagoje turime geroka szalty; 
gruodas kaip sename krajuj.

— Pereita czetvverga sukako 
metas laiko no dienos iszžu 
dyrno Kražiecziu. •Wisos lietu- 
viszkos bažnyczios apyvaikszczio- 
jo ta diena su želaba.

— Chicagoje darbai nepageri, 
stovi vis ant tos paczios mieros 
Juk žiemos laike ir negali page- 
retie, nes ir geriausiuose metuose 
žiemos laike, darbas susimažina.

— Kas norite gerai iszmoktie 
szoktie, tai yvaikszcziokit 
mokytis subatyvakariais in salia 
L. Ažuko, po nr. 3301 Auburn 
avė. Ten lietuvviszkas mokytojas 
mokina.

— Ateinanty czetverga, 29 
d. Lapkriczio bus didele ameri- 
koniszka szveute “Thanksgi- 
ving Day.” Ta diena beyveik yvisi

unuuMiujitn naoavuvja jivnio vv via - , .. . i i • i

pinigus, o žydas už tai eitu sestie fa.bjr*“ 8“8toJ“’, ® darbinykus 
ant poros metu ilgiau.
ka jie gali gautie.

Wiskas leidžia indiku (kalakutu) yvalgy- 
tie.

žmogaus pinigai

24 Lapkriczio, 8 
salėjo Kosandos,

— Subatoje, 24 Lapkriczio, 7į 
adyna vakare, bažnytinėje saleje, 
Gvardija “D.L.K. VV’itauto” tu
rės pameginima savo muštro, nes 
ant mitingo buvo nutarta, idant 
kas antra subatos vakara butu 
daryti pameginimai muštro. Dėlto 
nepatingėki te pributie.

St. Poceviczius kap.
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V A.

Ark- 
metu

KAIP GALIMA PACZIAM 
isz savves tapt ap- 

szwlestu?
(Tasa)

NVienu isz didžiausiu NVatt’o 
iszradimu be abejones yra instei- 
gimas iszdirbimo hovėluos. Ypa- 
ta ardžiausiai susirisziisia su in- 
kurimu tos dideles szakos pra
mones buvo Riehird’as 
vright’as. Nors da 30 
priesz jy tūlas Levis Paul is isz 
Birminghamo patentavojo iszra- 
dima verpimo su koczelais (vole
liais), bet maszinos jo padarytos 
buvo teip prastos, kad su jomis 
negalima buvo nieko padaryt. 
Tas pats atsitiko su panasziu isz- 
radimo tūlo Tarno llighs’o.

R. Arkvright’as gimė 1732 m. 
Jo tėvai buvo neturtingi, o jis 
pats buvo jauniausiu isz trilikos 
vaiku. Jis niekados nebuvo jo
kioje mokslaineje; viską ka mo
kėjo—iszsimokino pats isz savęs; 
o raszyt tegalėjo tik šu dideliu 
vargu. Būdamas vaiku, tarna
vo pas barzdaskuty, o iszmokias 
skųst barzdas ir kirpt plaukus, 
pradėjo pats vienas ant savo 
rankos vest reikalą. Nusisam- 
dias maža kambary, padėjo ant 
duriu parasza: “Eik pas barzda 
skėty—jis skuta už penny”. Ki
ti barzdaskucziai matydami, kad 
neivienas pas juos nebenori eit, 
nuleido prekia už skutimą, 
da 
už 
tu 
jo

ta-
Arkvright’as pradėjo skųst 
puspeuuy. Bet po keleto rne- 
jis pamėtė ta amata ir prade- 
prekiaut plaukais. Tuomet da

tebenesziojo perukas, ir darymas 
peruku priderėjo plauku kirpė
jams. Arkvright’as vaiksztinejo 
aplink po visa Lancashire’a, pli
kinėdamas plaukus perukoms ir 
pardavinėdamas moterims kasas 
ir dažus plaukams dažyt. Bet 
užsidirbt tegalėjo kaip tik ant 
pragyvenimo.

Bet mada nesziot perukas isz- 
nyko ir barzdaskucziai nustojo 
vienos szakos savo amato. Ark
vright’as permaine savo amata 
ir pasiryžo jieszkot laimes ant 
dirvos iszradimu. Daug gaivu 
tuomet buvo užsiėmusiu ver
piama maszina; užsiėmė jaje ir 
Arkvright’as. Pirmiau da visa 
atliekama laika paszvesdavo jis)3iu darbinyku nežiūrint ant gini- 
iszradimui amžinai judanezios ma- 
szinos*); o perėjimas no jos prie 
verpiamos maszinos buvo leng
vas. Jiš teip knrsztai buwo už- 
siemias tyrinėjimais, kad persto
jo prižiūrėt savo amata, nustojo 
to — biskio pinigu, ka buvo už- 
siezedijas, ir inpuole in didely 
valga. Jo pati, laikydama jo ty
rinėjimus tik už tuszczia perlei
dimą laiko ir pinigu, karta pa
pykyje pagavo jo visas maszi- 
nas ir medelius — ir sunaikino 
juos, tikėdamasi tuo budu sugra
žint jy prie senoviszko užsiėmi
mo. Bet Arkvright’as buvo labai 
atkaktas. Užpykins ant savo pa- 
czios, jis nieko nelaukdamas per
siskyrė su jaje.

Besivalkiodamas po svietą, 
Arkvright’as susipažino su tulu 
laikrodžiu meisterium isz War- 
rington’o, vardu Kay, kurs jam 
padėdavo taisyt amžinai judan- 
czia maszina (perpetuum mobile). 
Sako, kad Kay pirmas supažindi
no jy su verpimu su koezelais 
(volais); bet kiti tvirtina, kad 
užmanymas verpt su koezelais 
kilo pas jy, užtemijus; jog laz
da suvirintos geležies tiasasi 
praeidama terp dviejų koezelu. 
No tos valandos užmanymas pa
darymo verpiamos maszinos vi- 
siszkai užėmė jo protą.

Pametias pirkliavima plaukais, 
jis pasiszvvento vienat’ patobuli 
nimui maszinos, kuria parengė 
pats drauge su Kay, ir kurios 
modely įstate Prestono mokslai
neje. Bet vieszas iszstatymas to 
modelio pasirodė paejingu. Pers- 
tone gyveno daug darbinyku,

’l ėip wn<linanins “perpetuum mobile". Da 
iki pusiau szio szimtmeczio daug žmonių bu- 
wo užimtu parengimu tokios maszinos, kuri 
karta pajudinta, daugiau nebesustotu, wis ju
dėtų. Mokslinikai iszrado, kad toki maszina 
yra staeziai negalima.

kurie pelnijo sau 
darni su rateliais.
szina kuri investa in darba, bu
tu atėmus jiems duona (kas pas
kui ir atsitiko), jie pradėjo balsiai 
murmėt ir kerszvt ant naujo isz- 
mislo. Arkvright’as atsiminė, kas 
atsitiko su Kay ir vargszu Har- 
greaves’u, isz kuriu pirma supy
kusi minia žmonių už iszradimu 
lekiojauczioa szaudyklos (fly-shut- 
tle) iszivijo isz Lancashire’o, o 
antram sujudinta gauja verpė
jų isz Blaekburno sudaužė in ske- 

j veidas jo verpiama maszina 
(spinning—jenny), — vengda
mas tokio pat likimo savo ma- 
szinai, pasiskubino iszsikraustyt 
su medeliu savo maszinos in Not- 
tingham’a. Czia jis pradėjo pra- 
szyt keleto bankieriu pinigiszkos 
pagelbos. Bankieriai Wright’ai 
sutiko duot jam reikalinga suma 
pinigu parengimui maszinos, 
bet po sukalba, kad tūla dalis 
isz jos eis ant ju naudos. Bet ma
szina nebuvo fteip tobula, kaip 
jie mane, ir bankieriai patarė 
Arkvrightu’ui atsiszaukt pas 
Strutt’a ir Need’a, isz kuriu pir
mas buvo iszradeju staklių dir
bimui žekiu (stocking - frame). 
Strut’tas mokėjo apibraugyt ver 
tia iszradimo ir nieko negaiszy- 
damas inejo indraugystia su Ark- 
vright’u, kuriam no tos valandos 
jau niekas uebeužkirto kelio. Pir
ma boweluos dirbtuve tapo in- 
kurta Nottingham’e; maszina bu
vo judinama arkliais.Neužilgo ki
ta didesne maszina tapo insteig- 
ta Cnunford’e varoma jau van
deninio rato.

Bet sulygintinai kalbant Ark- 
vright'o triūsas tik ka prasidė
jo. Jam da priderėjo patobulintie 
beveik visas dalis maszinos. Tai
gi jo užduote dabar pasiliko tik 
tobulinimas sawo isz radimo. Il
gai ir kantriai jis triusesi. Per 
keletą metu iszdave didelia su
ma pinigu be jokio padaro: ma
szina nei ant nago juodymo ne
buvo pagerinta. Kad patobuli
nimas pradėjo sektis, Lancashi 
re’o darbinykai pasiryžo sudras- 

| kyt jo iszradyma. Jis buvo ap- 
Iszauktas prieszu darbinyku; dirb- 
| tuve, kuria jis iszstate netoli 
I Chorley, tapo sugriauta pasiutu- 

mo palicijos ir kariumenes. Lan- 
cashire’o gyventojai atsisakė 
pirkt jo iszdirbius, nors patys 
prisipažino, jogei jie buvo ge
riausi. Bet jis nežiūrėjo ant per
sekiojimu, pasitycziojimu ir nai
kinimu, ir iszstate naujas dirbtu
ves Lancashire’e, Derbyshire’e ir 
1.1. Cromford’o dirbtuwe trum
pame laike perejo teippat in jo 
rankas ir tada visas veik iszdir- 
bimas bovelnos pasiliko jo ran
kose, teip kad jis jau skyrė pre
kine ir ant svetimu iszdirbiniu.

Arkvright’as turėjo sawyje di
deliu galybių harakteriaus; nesu
valdoma drąsą, apsukruma ir 
mokėjimą vest reikalus. Jis teip 
buwo darbeztus, kad tankiai bu- 
dawo užimtas neperstojancziu 
darbu no 4 adynos iszryto iki 9 
wakaro t. y. dirbdavo 17 adynu 
ant dienos! Turėdamas p e n k e s 
d e s z i m tis metu atsisėdo mo
kintis angliszkos gramatikos ir 
statraszo. Mirė 1792 m. žiloje 
senatvveje

Buvo jisai iszradeju ir insteig- 
toju szakos pramones, kuri tapo 
Anglijai 'vienu isz pelningiausiu 
szaltiniu naudos ir turtu.

(Toliau bus daugiau).

APSISAUGOK It!
Adomas Pakapis, painontis isz 

Kauno red. Raseinių pavieto, 
Labguvos parapijos, prisiskolino 
no visu daugiau kaip szimta do
leriu, ir iszbego. Per visa meta 
už “boardii” neužmokėjo, in vi- 
sus sztorus liko kaltu ir neužmo
kėjo už tikieta, kury jam pasiun
tėme atvužiuotie isz Pittsburgho 
in Pittstona ir, darbu turėjo gera, 
o apsukias visus, iszejo. Jeigu 
kur jy negerovve atnesztu, tai ap
sisaugokite, ba ir jus teip ap- 
szvilps kaip mus apszvilpe.

Fr. Dursza,

“’ZlSekimas (imitacija)

ma-

pus
tei p-

viena 
gand- 
prisi- 
moti-

Isz leukiszko parūpino P. Kirszi- 
nas.

Wienu isz svarbiausiu judiniu 
iszsibujojimo lygiai pavienio žino 
gaus, kaip ir visos tautos, yra 
gabumas sekt (imituot). Tas ga
bumas apsirei.szkia jau pas gy
vulius vienlinkiausio sueejimo. 
Terp žmonių sekimas turi au
klėtinių vertia tik pas kūdikius 
ir kudikiszkai tebestovinezias 
tautas. Kūdikis ir laukinis žmo
gus, arba žmogus labai žemai 
stovintis, gali patys nesijusdami 
atkartot judėjimus, jausmus, min
tis ir apsielgimus kitu, bet vy
rai suaugia, turintieje sanmonia 
ape savo darbus, negali auto- 
matiszkai persiimt tuom, ka 
to arba girdi.

Avys nesijausdamos eina 
kui viena savo draugia;
pat žuvys, veisianezios krūvo
mis, nesibodedamos, plaukia tuo 
keliu, kuriuo nuplaukė 
isz ju. Lygiai jaunykliai 
rai tupėdami lizde, ilgai 
žiūrinėja skraidaneziai ore 
nai, kol pradeda sektie jos pa- 
vydala ir judinimus sparnu ore. 
Nesuskaitoma daugybe tokiu pa- 
veizdu parodo, juogei aklas ir 
ir machinaliszkas sekimas isz- 
auklena pripraezius ir palinkimus.

Waikas jau ketvirtame mene
syje atkartoja tulusgiestus, pa- 
temytus pas motina. Matydamas 
ja ruszczia, pats savo lupas pas
tato panasziai; žiūrėdamas ant 
linksmos aukles, pats szypsosi. 
Terp asztunto ir devinto mene
sio mėgina valgyt su szauksztu, 
peiliu, sudaužt pirsztu in forte
pijono klaviszius ir t.t. Pabaigo
je pirmu ir pradžioje antru me
tu rodžiai atkartoja viską, ka 
aplink savin užtemija. Žaidimai 
su lelia, guldymas jos in lova, 
prausimas, szukavimas, aptai- 
symas, bueziavimas,—ar neyra 
tas viskas tik atkartotais darbais, 
matytais pas motina arba auklia. 
Wisi vaiku žaidimai yra tik vai
sium sekimo.

Pirmose dienose jaunystes žmo
gus atsiranda tuojau po spaudi
mu visutines tiesos užsilaikimo 
ir nesibodedamas atkartoja isz- 
virszinius krutėjimus, ir viduri- 
ny stovy žmonių, terp kuriu 
gyvena. Žinomi visur yra atsi
tikimai, kad verksmas vieno isz 
susirinkusiu waiku pas visus isz- 
spaudžia aszaras, arba kad link
smas iszreiszkimas ant veido 
vienos ypatos užkreczia link 
smybe visa susirinkimą. Skait
lingi patemijimai iszrodo, jogei 
sėklinas nesibaigia vienu tik at
kartojimu to, kas duodasi matyt 
arba girdėt. Paveizda iszaisz- 
kins, ape ka kalba.

Atsiminkime vaiku, sekiojanty 
musztravojancziuosius kareivius, 
arba kova, kasžinkeno apsakyta. 
Jis esti visiszkat persiemias sa
vo rolia, priima smarku pavi
dalu, drąsiai masziravoja, suki
nėja kalaviju ir kapoja, lyg isz
tiesu butu kareiviu kovoje; 
drąsą ir narsumas auga, akys 
verda, suszilias kraujas nudažo 
raudonai jo skruostus, energija 
pasiekia augszcziaus jo laipsnio; 
viską, knstik jam ant kelio pa
sitaiko, verezia, daužo, stumdo. 
Taigi kova žaidimuose neyra 
prastai losziami komedija, bet 
isz tiesu kova, tik ne su prieszais 
bet su kėdėmis (kresemis). Ma
žas kareivis pirmueziausiai at
kartoja krutėjimus kareivio, bet 
jie sukelia jame eila jausmu ir 
mineziu, kurie apskritai imant 
ir kitur kur yra su tais judėji
mais suriszti. Pavidalas karei
vio budina jame jausma drąsos 
ir energijos, kowa, — minty ape 
apsigynima arba kerszta.

Mokytas gamtžinys Espinas 
patemjjo, jogei kates, szunys, 
beždžionkos, besikasdamos žaidi
me, pįskui isztiesu pjautis pra
deda. Tas pats žinomas yra ir 
pas žaydžianczius vaikus.

I
v

« AYisuose tuose ir panasziuose 
atsitikimuose iszvirszinis iszreisz- 
kimas jausmu arba mineziu, nu
sektas, arba tik nugirdetas,sukelia 
susiketnera'vusius paprastai su 
tuoin iszreiszkimu jausmus ir min
tis. Aiszkiausiai gulima tai už 
temytie hipnotiszkuose patyri
muose. Reikia atmint kad užhyp- 
notizuotoje ypatoje 'visos mintys 
ir jausmai yra prismaugti, lyg 
užinigia; todėl kiek'vienu mintis 
paduota jei prisiima lengvai ir 
už'vieszpatauja protą, nes jokiu 
prieszingu mineziu nesutinka. Ta 
paty matome pas 'vaikus. Ir 
sztai hipnotiszki patyrimai pa
rode, jogei “galima isztiesu per
mainyt susikrovimą mineziu ir 
jausmu paciento (užhypuotizuo- 
tos ypatus), duodant jam daik 
ta turinty susiriszima su ypatų, 
kuria norisi jame prikelt. Teip, 
pvzd. jeigu užkiszt jam in plau
kus szukas, pacijentus mano, 
kad yra moteriszke, jeigu jam 
duot ginklus, tampa kareiviu ir 
t.t. Taigi inspudis duoto daik
to gali sukelt nepaprasta skaitliu 
stoviu sanmoniu idėjų ir pajudi
nimu su juom susijungusiu: nu- 
stumkit inspudy, ir stovini san- 
moinia isznyks”.*)

VVisai toks pat dvasiszkas pro
cesas atsilieka normaliszkame 
žmogaus padėjimu: portretas ar
ba lu isz kas seniai nematytos y- 
patos kelia isznaujo galvoje ei- 
la atminimu su ta ypatų surisztu, 
o atminimai kelia užmirsztus 
jausmus, kurie kada tai tos ypa
tus buvo iszszaukti. Kiekvienas 
atsikartojus inspudis tveria isz
naujo susijungusias su juo miutis 
ir jausmus. Szie pastarieji užsimir- 
szta, jeigu inspudis neatsinaujina.

Dabar tik galima apibrangin- 
tie, kokia vertia turi atminimai 
(pvz. paminklai), iszkilmes ir 
t. t.

Kaip toli sekimas krutėjimu 
yra susiriszias su viduriniu padė
jimu, aiszkiausiai, parodo atsiti
kimai isz gyvenimo aktorių. Ge
ras dramatiszkas artistas teip 
persiima savo role, teip guviai 
atiduoda mintis ir jausmus sektos 
ypatos, kad pabaigtas grajyma 
esti sunerwuotas ir nuvargins, 
lyg butu isztiesu auka kovos.

Wisi tie paveizdai, kuriu 
skaitliu galima butu pratęsti be
galo, parodo, jog mastytie, gir
detie ape tūla pasielgimą, ina- 
tytie jy — reiszkia jau ta pasiel
gimą silpnesniarae 
likt. “Jszstatymas 
yra pradžia tikro 
visokis iszstatvmas
via traukia prie susirealizavimo 
veikmėje, — tai yra rezultatai 
iszvesti mokytu tyrinėtoju isz 
patyrimu ape sanlygas terp min
ties ir veikmes, ape užsikrėtimą 
idėjų ir pavyzdžiu.

Gabumas sekimo yra prigimtu 
musu reikalu, yra pasekme bend
ro gyvenimo, yra tikrai pesinau 
dėjimu isz patyrimu kitu. Dėlto 
tai bendras, kupinas gyvenimas, 
didesniu užtikrina kloty pavie 
niomt ypatoms, nes jos itz savo 
patyrimu viena no kitos gali 
pa-'iiiaudot.

Bet sekimas turi da didesniu 
vertia: atnaujinimas iszvirszinio 
iszreiszkimo jausmu ir mineziu 
kokios noriais ypatos, sukelia 
lygiai, nors silpnesniame laipsny
je, ta paty dvasiszka stovy, kur- 
eina drauge su sekta veikmių 
Kiekvienas galėjo lengvai užtė
my t, jogei draugyste dykuliu 
užkreczia tinginyste, paniekinimu 
priedermiu, sukelia instingtu- 
sibaiitu, smalstunu; vidutinio 
darbumo mokytinis terp darbiu 
draugu netik griebiasi už knygos, 
bet iki tūlam laipsniui persiima 
uolumu geru savo draugu.

Kadagi visuose gyvenimo pa
dėjimuose ir aut kiekvieno žing
snio matome arba veiklumą žino 
ui u, gera arba negera, arba to 
veiklumo pėdas darbuose minties, 
dailos, doros, prasižengimo ir t.t.

laipsnyje at- 
sau judėjimo 
judejimo”l), 
pats per sa

•) Otioieogbi ir Lambroso. 
f) Davrid.

versme pawyždžiu sekimui 
neiszsemiaina. VVisktts, kas 

musu pajautimus užgauna.

tai
yra 
tik 
galima tvert iszntiujo ir sukelt
atsakomas mintis, jausmui) ir 
troszkimus. VViskaa, kas aplink 
mus yra ir dedasi, — žmones, 
kalbos, žeidimai, regyklos, laisz- 
kai, laikraszcziai, baimes, viltys 
— 'viskas palieka ant musu savo 
inspudy. Sekimas yra galybe....

sius-
juos

L.,”

* Pereita utarnyka prezidentas 
Clevelandus eidamas ulyczia, par- 
slydo ir, iszsisuko sau koja Bet 
nelabai, iszgis.

* ludian Teritory da randasi 
gyvenaneziu indijouu, kurie da
bar terp suves susikovė. Atėjo 
klausymas iu prezidentu, ar 
tie tenai kariumenia idant 
nutykdytu, ar ne.

* Skaitome “Garse A.
kad Kazis Adomaitis, isz Balti 
mores, iszsižadejas szliupiniu 
draugyseziu ir vieszui Į>er bažny
czia atszaukias savo paklydimu, 
prižadėjo būtie kataliku. — 
Smart..........

* Kn. (?) VV. Dembskis, kuris 
buvo apemias parapija Freelan- 
do, jau sako, senei isz ten iszdu- 
me ir bažnytpalaike kaipo “kofi- 
ciol niezaležny” riogsio tuszcze. 
— That’8 no business man... .isz 
to Dembskio.

MASS - MITINGAS!
Panedely, 26 d. Lapkriczio, 7 

adyna vakare, saleje Ryehainte- 
rio, po nr. 490 Liberti, kerte U- 
nion sts. bus didelis Mass-Mitin- 
gas, suszuuktas per “Lietuviszku 
Republikoniszka Kliubu 7-tos 
VVurdos”. Ant mitingo bus ap
svarstyti labai svarbus dalykui, 
bus keletas kalbėtoju, kurie isz- 
aiszkys susirinkusiems palitikisz- 
kus dalykus. Teipogi bus priima
mi nauji sąnariui in musu Klinba. 
Kas nori priguletie in Republiko
niszka Kliuba, tegul ateinu ir už 
siraszo, mes priimsime kad ir de
mokratus. Kas nori pasiinokytie 
ape palitikiszkus dalykus, 
tegul pribunu, ‘ o daug svarbiu ; 
dalyku iszgirs, nes toki svarbus 
mitingai retai esą laikomi.

Szirdingai užpraszo 
B. Z<\cha.rewiczius prez.

Chicago
4 4

*4

44

Morengo

Glen Lyon 
tiheboygan 

ticranton
4 4

VVilkes Barre
44 44

Ansonia

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J.Pastorastis 
A.Krusovskis
A. Austinas
B. Sziurna 
VV. Geneze vskih
J.pmuluk 
J. Paluobių
M.Ringis
J. Raulynaitis
,J. Petrikis 
A. P. A lėk
Kn.M.Szedvidis
K. Burkauskas
A. StaniszaU^įs Pittston 
A Sieliklis Elizabelh Port 
Sel.Novikas “ “
VV.Narmontas “ “
\V.Kalinauskas “ “
J.Burinskas B-iyone 
tV.Geležunas Union City

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.oo
l.oo 
2.00 
2.oo 
l.oo 
4.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo

GROMATOS
lietu viszkos ir lenkiszkos užsilaikė 

ant paczto.

423 Borovski A.
424 Borovski Adam
425 Borovski Jan
504 Jakubowski Antoni
505 Jenczovski Michil
511 Kaliimvcki titanislav
539 Kviatkcski Stcf.m
568 Mntuszewski VVincenti
711 Zebrauskis Endrius

JONAS Z A VV KUKAS 
3314 MUSPR AT f STREET 

atidarė naujei į
Krautuvvia Augliu,

Atveži anglius kožnam in na 
mus ir parduoda pigiau kaip visi 
lr«f> onzvlinioi a v no ■

I
kiti angliniai expresmanai. Tei
pogi užsiimuexpresysta perkraus- 
tymu ir pervažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame wisiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas svvetimtauty, 

(24—3)

Preke Pinigu,

Rublis in Rusija.............54jc
Marke in Prusus... .......... *•»*<•
Gaideliai in Austrija.........394c
Frankus m Francija.............20c

P1IHS BALIUS

GRAND OI’ENING
tižiose dieiiOM* p. Povilas Ažu- 

I kas atidarė NAUJA LIETU- 
i VVISZKA SALlUNA.po nr.*101 
, VV. Divisimi st., kerte Noble ir 
'ant suimtos, tai yra 24 dienos 
I Lapkriczio rengia didely balių 
atidarymo mIiuiioGRAND OPE- 
NING. Balius prasidės 7 adyna 
vakare, ant kurio uipra»zo vislia 
lietuvius ir lietuvuitias, susiedu* 
ir pužyatiuuus atsilankytie. Gra- 
jys puiki muziku, bus daugybe 
jaunimo, kur galės gerai pnszok- 
tie ir kognižiausei pnsihovytie.

užprasRO P. Aži'Kis.

DIDELIS BALIUS!
draugystes 

Szwento Kazimiero 
Eliznbelli Port. N. J.

— blis —
tieredoje, 28 d. Lapkriczio, 

1894 m. salėje “Grand Ariny 
Hali,’’ netoli Linos ulyczios. Pra
sidės 7 adyna vakare, tizirdingai 
užpraszotne atsilankytie visus 
Lietuvius ir Lietuwuitias, o lal>- 
jausei lietuvis'.kas druugystias, 
kaipo tai: isz Newarko, Cciitre- 
ville, Jersey City, Nev Yorko, 
vietinius ir įip'inkmias ko akail- 
linginusei susirinktie.

Draugystes Komitetas.

Pirmas Didis 
Balius!

Unijos Lietuviszku Kriaucziu 
“KAKŽYGIU DAKBO” 

(Knights of Labnr) 
PHILADELPHIJOJE.PA

— bus —
Panedely, 26 Lapkriczio (N<>- 

vember). naujoje salėjo “Wash- 
ington liuli,” pof nr. 523 South 
4-th St.; prasidės vakare. Szir- 
dingai užpraszome visus Lietu
vius ir Lietuvaitias aisilankytie 
a it musu baliaus ir su musu 
kriaueziukais piiszoktie ir gražiai 
pasilinksmytie.

Su guodone Unijos Komitetas. 
(24—11) lJ- 

Apgarsinimas.
Szymot. »ukitko KZE8ZKR1 metei, kaip TIL

ŽĖJE, ui. turtėtus apB?wl«*au*»niu Li^tutriu pini 
gue, tapo inateigtea laikr»aztl«

“VARPAS”
•'VARPAB'' tai yra nrtazkejaa siekiu, strigimu 

ir darbu jaunos, patnjotisakos Lietuvos inteh 
genci jot.

"VARPAS" paduoda trlsokrropus turiniu*, 
ratilus prakilniausiu Lietuwos wyru.

“VARPAS" hddtianias tikrai gražioj*'kalboje, 
o karta* no karto laipina in straipsniu* *u įsagu* 
dymal* ape lletuwiazkn kalba.

Didei we))Una butu, kad ki<*wienas praktine* 
nl« Amerikos Ll-tuvvy* parsitrauktu ir skaitytu 
ta laikraszly.

“VARPAS", su parsiuntimu in Atnprikfr Ir ln 
kitas suretima* žeme* jier metus. ka«zluo]a I A- 
merikos daliara arba 4 pru iszkus auksinus.

Tie patys Lirtuwo* inteligeutal jau penkti m* 
tai leidžia ir kita lalkra*zty -------

“ŪKININKĄ“,
Paskirta kėlimui patrljotixmo ir platinimui ap 

azwietlmo bei ndkailngu žinių tarp Ltetewos 
ūkininku bei kitu prasle-niu žmonių.

Pirmuosius metus "UK1MNKAS" ėjo tokiam*- 
pavidale, kaip ir kiti laikrastcziai; Meilaus pra 
dek»inreitl pan irtai*- knygucziu. lyg "Anszra*’ o 
d a dm r iszeina dviejuose pawirtmuo*e; KASME- 
N KNIS iszeina )alkm»zii*. kaip po seno**4. ir da 
“priedas”, takios knygų Urs, kuriose kas kartas 
talpina*! wi*ai nauji, katile paraazy4* **•* 
wi skaitymai arba gražus ir na«d> 
nml ukinykams (šemininkare

Dabar nuo nauju 
(laikra»ztis)i»zeD • 
Ir laipins. k«‘ 
tauiiszv 
E"’

(

v

s
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Katalogas knygų.
Knygos matdu.

Aukso Altorius arba Szaltlnis dangiszku 
skarbti puiklausiuom* apdaruos, su sidn 
brineis ir kitokeis križeis. iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis.ivisaip zatatitos. 3.50 ir $-1.00

Aukso Altorius arba Szaltlnis dangiszku 
skurbu. apdaryta drūtai skuroje, zalaty 
tais krasztais. druczjni apkaustyta ir su 
kabėmis “ *• “ $1.60

Apdaryta szagrim* “ “ $2.00
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiausoine 

apdare, balczmuseis kaulelius pulkei 
azauksuotais kryžels po ’ 88.001r8.50

Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsis Balandėlės Krisztolinis
Garbe Dievvui ant uukszty’bes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszgnuingi dūmojimai ap«* sopulus szw. 

Marijos Patins
Ražanczius amžinas
Ražanczius ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szaukstuas balandėlės
Stebuklai Dlevvo szvv, Sakramente 
8enas ir Naujės Aukso Altorius, tvokiszkoms 

litaroius “ “ “ $1.60
Benas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau 

stytas ir su kebe “ $1.60
Wadow.as aplankancziu muku Jezuso Chris. 15c 
150 psaknu Deivido karaliau* ant pavveiksin 

kanticzku
Kantiizkos

Knygos l)wasiszkoN.
Brosivvos “ “
Draugija d *1 dusziu
Evvaiiuelijos. drauge lietuviszka i Ir lenkisz 

ka ant kožnos nedelos irszvventes
Filoteaarba kėlus in maldinga g i vve n ima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievvo 
Grieszn.vkiis sugrąžytus ant gero keta per 

Jezusa Peną
Gyvvenimai Szvventuju Dievvo 
Gvvveriiinas szvvento Benedikto 
Givveuiiuas Jėzum) Kristuso 
Givvenimas azvvnncz. .Marijos Panos 
Givvenima wisu Szvventu ant kožnos dienos

I dideles knygos, kožna po
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 
Istorija seno Įstatinio 
tazguidymas metiniu szvvenczlu ” 
Kas yra grhkas? labai naudinga knyveir 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie suinlanija 
Mokslas ltymo Kataliku 
Mokslas kataliku.
Pamokslai ape suda Dievvo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szwencziu

ir didžiosios nedelos ,,
Perspėjimas ape szvventa tikėjimą 
Perkratmias sumianijos “
Prlsigatavvojimus aut smeroziv 
Raktas in dangų 
Uisistaiiavvik ant ta gerni 
Mfadovvas in dangų 
VVartai dangaus “ “ ••

Knygos mokslyszkos.
\KYWI APSIRBISZKIMAI, ant kuriu

PRAWDZ1WY PRRSKO-EGIPSKI SENN1K — 
Najnevvniejszy sposdb vvygrailia na loteryi 
wedlug kombinacyi styiinycli uiagikovv i pro- 
tasorovv inatemaiyki’ Orlice it n. - ludziež 
vvyjavvienie tajeninię i sposob, ‘nkicli užyvva- 
no vv stnrožy t uotai do piz**p< vv iadaniu i vvro- 
ženia przyszlotai. - Z 200 obrazkami. Doslovv- 
ny przedrnk z Sennika tlrukovvauego vv dru- 
karui L'uivversytrtu Jagiellonskiego vv Kra- , 
kovvie. ” '' 30

Lietuwi tas Daktaras

75c
$2.00

$ 1.50

‘40c
5c 

10c
5c

30c
4f)c

r5c
r5c

05c
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 
nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ti; su 7 abrozeliais. Naudingiausi* kny
gele ant svvieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 

I’reke....------------ -----------------------30c
HRnologiszkos smulkmenos •• “ 25c
Lomentorius lietuviszkas ,. 10c
Lietuvos gaspadine 20c
Lietuviszkai vokiszkas žodinasarba gramu 

tikas “ “
Lementorius lietuviszkas “ “
Spusalms greito iszsirnokinimu augviskos 

bos tie apdarytas 
o apdarytas 

Beini įmeti uis kalendorius 
Žodynas keturiose kalbose; lietuvviszkai, 

iattviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra gertause knyga dėt norinczlu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la 
tvlszkos kalbos

ZENONAS BYKOW,
4458 VVood St. Chicago,

— užlaiko —

Puiku Saliuna
“RUSKA LAZNIA“

Puikiausios maudykles teip kaip Ru
sijoje, wiskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudavvota. 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 lietuwius atsilankytie.
(17-2)

Temykitia! Temykitia!
Kam turit vvaikszcziot?

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

savvo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevvYor
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnlcaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis................ ............. 54
Guldenas............ ............ 39j
Marka................. .............24J

Juliau Piotro vvski,
3117 Laurel ui., aut Bridgeporto

KABIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA \VI8KO GAUSIT;

Szatto ataus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO ĮVISO PABANDYTIE.

Gy wcnu po nr. 825 St. Clair str. 
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karozema isz visu Clevelando 
lietuviu irdauglause visokiu gėry m u užlaikau

ir

Lietuwiszka Apti ea
J. J. ROBIS, Prop.

643 S. Jefferson st. cor. Liberty st. 
150j Diplomąvvotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikavoja ir pritaiso geras lie 

karstas už vvidutinia prekia.
Kalba lietuvviszkai, lenkiszkai, 

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

telephone: canal 369.
2ė«
30c 
10c
10c 
30c
20c

$2.00
Knygos istoriszkos, svvietisz- 

kos, pasako ir giesmių.
ROBINSONAS KRLZirs. morali,tka apysaka 

dėl jauntHfiaiiear^ “ “
Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovves Lietuvvos pilis “
Birutes dainos “ “
Boleslowas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovvard 

Litbuania “ “
Budas Senovves Ljetuvviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto ŠI.00
Graži vvaiku knygeie “ “ “ 10c
istorija Simono D Kanto, didžiausiai isto

rija Lietuvvos *•
Istorija gražios Magelenos 
Istorija septynių Mokytoju 
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija Lietuvvos 
Istorijų iszlaiko Francuzu vvainos 
Juokingas pasakojimas 
Juozapas KoniuszevVskis arba kankinimas U- 

nljotu po vvaldže Maskolių “ “
Kaip igytie pinigus ir turtą
Kbr teisybe tai neinelas puikiom apysakėlės 

isz lietuiviu gyvvenimo
Lietuvviszkos dainos isz wisur surinktos, 

ape keturi szimtai
Lietuvviszkas sziupinis
Namelis pustelnyko “ “
Olltypa apysaka isz laiko terpsawiszkos ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Juze •• “
Pajudykime vvyrai žemia, puiki istorija 
Pasakoljinas Antano Tretinyko 
Petro Armino rasztai “
Ponas ir mužikai 
Pirmutinis degtines vvarytoias, komedija 
Puiki ištaria ape Kantria Alūną, kuri per_ __

tus vvaikazcziodama po svvieta, daugybių be
du ir vvargu kantrei iszkentejo **“-

Talmudas žiuu “ “
Trumpa senovves Lietuiviu Istorija 
Waiku knygele su abrozelais 
Wisoki nbrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuvvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus: M aske
tas puola priesz Jy ant keta.

Knygos lenkiszkos.

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

12.00 
6c 

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

22 me-
20c
10c
10c
30c
5c

30c

Žodynus kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvvisz

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

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

ADRESAS 8ZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant bu bet kokiu klausymu reike pridė

to ant atsakymo pacztawa markela už 5 centus

dvvinedeliuis 
katalikiszkas

T. KODIS,
Persikėle isz Bridgeporto ant Toįvn of Lake po numeru

1832 47-tli St. kerte Page Street
ir prijima visokius ligonius pairo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 

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

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

TELEFONAS: Y. 820.

LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis,

iszeina kas subata ir talpina savvyje ko naujausias ir svvarbtausias 
žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
MAX KOBRE,

— SUCCESSOR TO —
K0BRE & HERSCHMANN

Litewski i Polski Bank
40 Canal Str. >ew York

142DivisionSb*
Wyrai! 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 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, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinvveg, Bremen.

A. ZDANAWICZTUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

IPuikiausias Sabinas

turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.“Lietuva 'Ikasžtuoja' $2.00
Spaustuwe „Lietuva“ 

spausdina (drukavvoja) vvisokias Knygas, Konstitucijas, TikiattM 
ant lioteriju, balių ir teatru, Prograinus ir 

kitokius reikalingus drukus. 

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivvu. Siuneziasi pinigai in 

vvisas szalis svvieto. Pinigai iszsiusti per redystia
, “Lietuvos” greieziause suvvaikszczioja,

kaip isz vvisu kitu agentu.

Parduoda laivvakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivvu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunezia 
pinigus in vvisas svvieto szalis kuomipigiausei ir 
m 4nedeles po iszsiuntimo parodo kwita su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laivva
kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net i n pat 
NevvYorka; o laivvakorcziu preke ta pati ka ir 
Nevv Yorke.—Iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz tevviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsulio užtvvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vvietas darbi- 
nikams ir vvietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko vvisokias malda-knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

LR NOTARY PUBLIC.
Iszprovoja geriausei visokias provas vvisuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektavvoja pini
gus už vvisokias skolas. Gyvvena po nr. 
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA UŽEIGA 
įsr pas L. AŽUKA 

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

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

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

L. AŽUKAS.

vvisani mieste Shenandoah
— pas —

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

VViskas yra czysta, geryinai vvisoki pirmos kla- 
sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems vvataudela laiko 
atsilankytie pas savvo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah vvelyiame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

| A. BUSZKIEVVICZIA, | 
dastata vvisiems in namus geriausia 

| Keresina, Geselina ir Aliejn. |
Skalbiu Marszkinius kobaieziausei ir pats 

atgal kiekvvienain in namus pristato, teipo- 
gi prijima užpraszymus ir per gromata.

7if Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka vve- 
jįl lyjeme vvisiems pas jy nusiduotie

ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ, 
| 886 James avė., Chicago. j!

I A. BUSZKIEVVICZIA
dastato visiems in namus geriausia 

S

>l<

WE1NATINIS 1IETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaezergio 

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiniu tikra ruginiu, lietuwisz- 
ku Trejonkia visokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiardu dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelewingas puikia nak- 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl saivo broliu.

W.M. Kaczergis.

Raszuut su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adreM loky -fl. 0ISZ6 WSK1S
954 33rd st Chicago, III

O

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

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GKAND PRAIKIE, Alth ANSAS.
Derlingiausi Ihlkm ta* visus vvulstes. Arkauso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru wienam gabale
po ūbiems pusėms geležynkelo “Mėmphis A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetus aprinko tuju viete 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

Wisoki jawai dera labai gausei,
prietam auga bovvelna, o vvaisei sodu puikiausi taz vvisu Suvvienytu \Valstiju. Klimatas sw*«fc«s 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos.
VVanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.
Mokami $l,oo isz wirszau» už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

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

ŽYWOTY 8W. PAN8KICH $7.00
A N161, STHČZ. ZbkSr Modl6w i fieini sluifoy 

dia duHz pobožnyeh (zdodatkiem nleszpordvv 
i piefini Inclfiskich). Zavviera blizko 650 scro- 
nlc vvvraznego druku na pigknym papierze, 
vvydahie dlaobojga plci; opravvne vv morocco 
skorkg, vvyzlacane brzegi ze zloconym tytūli— 
kem; cena................................................. 95c

Ta samu opravvna vv morocco skurkg. vvyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytuiikem, okuta i ze za- 
mkicm................................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zblčr Modldvv, i Pienui služ^cy dla 
dusz pobožnych (Wydanie dla nievviast) z I 
•’ 'dntklem nleszpordvv i pleftnl lacifiskich. Za- 

Nizko650 Ntronnio vvyraznego druku 
’ papierze, —Opraivne vv morocco 

ne brzegi. ze zloconym tytul i- 
 95c 

skdrkg, vvyzlocone 
"i, okuta i ze 

. $ 1.25
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„Apžwalga“
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina vvisokias 
svvarbias žinias .sz Lietuvvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
„Lietuvos” kožnamelaike ir už 

Į ta paezia prekia $1.50.

PUIKUS 
LIETUWISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewicziaus 

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.
——O—“

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

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas, ---- ARBAIN-----

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33r<l Street. Chicago. III.

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

OHICAGO, ILL. P. O. Box«2.

Lietuvviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausiu arielka no vvi- 
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dėl zo- 
’iovvos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laivvakortias, siunezia pi
nigus in Lietuva ir vvisas dalis svvieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuvviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujitna puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant vveseliu ir kitokiu reikalu nujlina Fotogra 

fijas kopuikiausei.

praktikawoja vvisuose suduose, 
iszpildo šarvo daliklis teisinga ir 
gerai.

Rūdijame vvisiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Girvenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923 .

LIETUWISZKAS

uSALUNASu
Juozu po Dziattvvos,

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

reuses Arielkas, Likierius ir kwepenczlus 
Cigarus.—Kazdien svviežas užkandis.

A te j k Broli pumatitie 
Ir to viso p’abanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui,

Ape iszmetiina literos L
Daugumas isz lietuvviu nei kaip ne gali pripra- 

stie skaitytie be literos 1, užtai pasiryžome per- 
leistie per kelis numerius szy paaiszkinima, isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir suprastic 
kur toji litera vvaainasi 1, o kur L Skaitant lietu- 
vviszkaraszta. kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja nevvadyk 1. o tik vvisada sakyk ant 
jos l. Tadu tiktai Ja pavvadyk I. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y* tada vva- 
dyk ja 1, o kitur vvisur vvadyk I ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo auprastie kur isz- 
sitaria 1. o kur I.

Ant pavveizdos žodžiuose sziuose: Gillis girdi 
l, ba paskui ja nėra nei e, nei I anei y ; o žo
dyje ^111, jau cze girdime 1, ba paskui ja s Lo
vyj i; žodyje gilybe teipgi girdime 1, ba pas
kui ja stowy y. Žodyje galas girdime t, už
tai, kad paskui ja nėra nei e nei i a nei y, 
o kada pasakysi gale, tada jau girdi 1. ba 
paskui ja stovvi litera e-

Teip lygiai ir kiekvvlename žodyje darosi, 
kaipo tai: kalnas, knln^; kalba, kalbetie; g&l- 
vva, galvele ir tt. kurtik paskui ja randasi e, 
i arba y, iszsltaria teip kaip 1. o kitur vvisur 
reikia isztartie teip kaip).

Jaigu tau skaudu gatvva, tai pamegyk
oszkti Bojanalisko. Yra geriausi* gy

dykla no skaudėjimo galvvos, ka jokc kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojansusko. Galima 
autie kožnoje uptiekoje, arba prisiunczlant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant uukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys Jais.

Adresas toks: H. 8. BOJANOW8KI,
885 W.l9-th8t.. Chicago

Kas nori gautie geros ir 
szvviežios mėsos tegul eina pas 
Simona Mauk, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J. — Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser- 
nia ir parduoda wiska pigiau kaip 
kiti. Wisi tavvorai svvieži. Ge- 
riause vvieta dėl Lietunriu.

TIKRAS ELCINO 
LAIKRDELIS

Prisiiftk szita ap- 
garsinima su savvo 
vvardu pravvardla ir 
įdresu, o mes atsiųsim 
tau szita
Tikra Elgino 
Laikrodėly 

dykai
ant. pamatymo. Luk- 
sztai Jo yra tikro auk
so. vvadinanio 14 Ka
rai Solid Gold. 
putkiausei iszkvviet- 
kuoti.i8zrodo teip,kaip 
Solid Gold laikro- 
Jeliu, kuriuos kiti vvi- 
*1 parduoda po $40. 
VViduriai jo yra tikri 
El^lniszki, gvva- 
runtuoti ant 20 metu. 
Apžiūrėk vvisa gerai, 
kada tau jy expresas 
atsius, o kad matysi, 
kad už tuos pinigus y 
ra gana pigu, tai už
mokėk ėxpresmanui 
$9.25 ir kasztus expre- 
s >. o laikrodėlis yra 
lenciūgėlio prie laiktavvo. Jeigu nori puikaus ____ r__. ____

rodelio. tai atsiusk' 50 centu pacztinemis markė
mis. ogausi puiku kvvletkuota auksiny lenciūge 
jy. vverta $3.50, arba prlsiusk $9.25 ant minėto
laikrodėlio, olenciugely gausi dovanu.

Adresas szita s:
ATLAS WATCH CO.,

Masonic Temple, - CHICAGO, ILL
2)

Ben. Hatowski
— parduoda —

DEIMANTUS, 
ZIEGORELUS, 

ZIEGORIUS ir 
AKULOR1US.

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

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus. zalatiimas ir sidabriniiuas
visokiu dajktu labaj plgej, aukszynius sydabrvnius zieKo
relius iszvvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugėius daro ant 
orderio.

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

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

California Wines and Liąuors
M. RUBIN,

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

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

VVisoki gatunkai Saldaus \Vyno, Ąruko, Kimelo. Ataus bonkose ir kegese ir t. t. AViskoaiyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gronmtas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpra3zytu9 tavvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszylle angelskai. vvokiszkai, lenkiszkai, lieta 
wiszkai ir ruskai.

M. RUB1N
384 Blue Island Avė., Chicago, III.
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