
Rates of Advertising:

Nr. 16.

“LIETUVA”
Appeanug everyjJ^aturtUy the only Lithu k 
a n Paper Publishud iu Chicago,III. Bi S 

•cr ption Two Hollacą per yeat.

One line once ..............  15c.
One line, one month ................ 50c.
One inch, one month........................
One inch, one year............................810.00
The “Lietuva” Printing O Bce execute 
allkindof Job Printing ant - "ranslatin a 

in all modern langus es.
Allcominunications mušt b) ddressed: 
“Lietuva” l’ublishiiig Co. 

8M 33rd ST. CHIC AGO, ILL.

( “r—
*he Lithuanian Weekly NIKELINIS ^AIKlUSm’18 

“LIETUVA”
* ateina kožna SubaL Chioago, Kilnoti

KA8Z8TUOJ4
An4 Metu Amerikoje..1....................82.0C
Ik Užkabu......................»».<........... S3.0C

Preke Apgarsinimu: 
Wienaeilute wiena karta..................... 16c.
Wm eilute ant menMio................... 50c.
VVienas coliu ant menesio..................12.00.
Wienas colis ant metu..................... 110.00

. ADRESAS TOKS:
“Lietuva” Publishing Co.

954 88rd ST., OHTCAGO, 1L

Spaustu we “Lietuva” spausdinu Knig 
konstitucijas, Tikietus ir t t.

CHICAGO, ILL., SUBATA, 21 BALANDŽIO (April) 181)4 m.
Entered at the Chicago, III. Post Oefice as becond class matter.

Metas II.

In Skaitytojus
Baltimoreje ir Philadelphijoje, 

jaigu kurie isz nauju abonentu 
tiegavotia laikraszczio, tai atsi- 
szaukitia in redystia, paduodami 
savo varda, pravardia ir aiszku 
adresa.

Laikrasztis Liet, nepoilgam lai
kui, sulauks nauja redaktorių, ta
da instengsime parupytie daugiau 
wisokiu akyvesniu žinių in musu 
laikraszty, ir pasir u pysime musu 
skaitytojus užganedytie. Jaigu 
iksziolaik "Lietuvoje mažai žinių 
radosi,tai Mieli Skaitytojai teiksis 
dovanotie, nes vienam perdaug 
buvo darbo ir viską suspet nega
lėjau. Dabar su pagelba Dievvo 
pasirupysime kaskart daugiau ge
resniu žinių, o kada pasidaugys 
skaitlus abonentu, tai ir laikrasz- 
ty padidysime.

P. Petras Abraitis yra pakeleivin
gu agentu musu laikraszczio 
„Lietuvos,” važinėja per tvisus 
miestus Amerikos ir turi tiesa 
rinktie prenumerata už musu lai- 
kraszty; teipogi renka naujus abo
nentus dėl „Lietuvos”, ir podrau- 
gei pardavinėja 'visokias knygas. 
Užtaigi užpraszome wisus brolius 
Lietuvius, ten kur atvažiuos mu
su agentas, p. Abraitis, idant teik- 
tumetes jam užsimoketie prenu
merata, kuriu jau laikas iszsibai- 
ge, ir szirdingai užpraszome nau
jus abonentus, idant teiktųsi užsi- 
raszytie „Lietuva”, ir pinigus už
simoketie musu agentui, tai ne
reiks jums klapatytis su siuntimu 
ir da kožnas gausitia po gražia 
knygela dovanu. P. Abraitis yra 
teisinau žmogum ir rokunda įve- 
dakoteisingiausei, dėlto kurie jam 
pinigus užsimokesitia, tai vistiek 
kaip ir pas mus užmokėta.

Redyste.

„Jeszcze Polska nie- 
zginęla...”

Antopoles kaime, netoli mieste 
lo Ch'veidanos, paviete Raseinių, 
red. Kauno, gyvena turtyngas 
ukinykas Jonas Lesauskis, su ku- 
riuom dėjosi toks atsitikimas:

Miestelyje Ch'veidanos pas ru- 
ska uriadnyka taikėsi kriksztynos, 
ant kuriu uriadnykas suprasze ke
letą žandariu, savo pažysta 
mus, prietelus ir susiedus, tarp tu 
radosi papraszytu ir minėtas Le
sauskis. Uriadnykas yra bagotu, 
taigi ir gera balu kele, ten netru
ko nei alaus, nei degtines, o teip
gi ir 'vyno radosi. Sveczei teip
gi buvo supraszyti nebilekoki, 
daugiausei bu'vo žmones bagoti ir 
pereja gera mokslą. Besilinksmi
nant prie degtines, 'visu makaules 
inkaito gerokai. Pradėjo 'visi sau 
drasei szneketis ape visokius daly 
kus ir dasisznekejo net no seniau
siu gadynių. Uk. Lesauskis pra
dėjo gyrtie Lietuiva, kokia bu'vo 
galinga kita laika, o peiktie 'val
džia maskolu, ir iszsitare, kad da 
gali ateitie ta 'valanda,kada lietu 
vei nusikratys maskolu no sawo 
spraudo ir taps sau valnais. Ru- 
skiem žandariams pradėjo nepa- 
tiktie jo pasakos ir pradėjo už- 
stotie už savo maskolija. Lesau
skis isz j u pasiticziodamas užge- 
doje lenkiszkai: „Jeszcze Polska 
nie zginęla, p6ki my žyjemy...” 
ir kitokias tam panaszias dainas, 
lenkiszkas ir lietu'viszkas, ka tie 
žandariai net jau 'visai pasiuto. 
Nieko, ta nakty balus pasibaigė 
ir 'visi sau spakainei iszsi'vaik- 
szcziojo namo.

Kada antrytojaus, pasirodo pas 
Lesausky žandariai turėdami ran
koje popiera su paliepimu sprav- 
nyko aresztavotie jy. Aresztavo- 
ta atidavė po okružnu sudu. Ne
žino kaip butu i^zeja, jaigu butu 
teip atsitikia su biednesniu žmo
gumi, jau galbūt tasai butu isz- 
mieravias kokia plati Siberija. 
Bet Lesauskis yra turtingu, turi 
'viena broly kunigu, o kitas da u- 
ni'versitete mokinasi ant daktaro, 
turi vandeninia melnyczia ir prie
taro pusėtinai stovi su pinigais.; 
taigi tiape 'visur kur tik galėjo, 
tiktai 'vienam savo ad'vokatui su- 
kiszo 100 rub., o kur kiti kasztai 
ir aplopymai visokiu urcdnyku. 
Tasai pats uriadnykas gynė jy 
kaip galėdamas, teisyno,jogei bu
'vo gyrtas ir nežinojo ka kalba, 
vienok neiszgelbejo. Tapo apsū
dytu ant menesio laiko in Rasei
nių turma ir ant deszimties metu 
po priežiūrai palicijos, o teipgi 
atėmė no jo 'visas tiesas (liszon 
vsiech prav).

Isz Lietuwos.
Sziaulenai (Sziaulenu paivieto). 

Praėjusi meta atsitiko man wa- 
žiuotie per Sziaulenu pilia, ka
me gavau kelta žinelių, kuriais 
pamislyjau paleistie in svvieta:

Pirmiausiai įvažiavus pilon, 
isz'vydau turgawietes 'viduryje 
didely stulpą, pilkai nutepliota ir 
aplinkui apt'viarta medini>s kro- 
tūkais juodai nutepliotais. Ant 
stulpo virszaus stoivi keli dvi- 
gahviai arelai, kurie sparnais isz- 
pletusiais, kaklais isztiestais, tarsi 
nori gy'vus žmonis rytie. Asz pa
klausiau sawo 'vežėjo. Ar cze nau
jas stulpas pastatytas?,, Ne, tik
tai per 'vaito (starszino) geruma 
szymet stulpą naujai nutepliojo, 
už ka ūkininkai užmokėjo 500 
rubliu, atsake ivežeja$. Na, pamis-

Isz Užmarės.
—o—

Sugražino.
Lubline vienas žmogus laike 

Welykincs spaiviedies sugražino 
kunigui 'veksely pawogta ant 500 
rublu, idant kunigas atiduotu tam 
keno yra. Matyt kad tenai Szlu- 
po mokslas da nedasieke.

——O—
Ant puodo ugnies smer 

ty gawo.
Staszo've, Lenkijoje, 60-metu 

senuteK.Kobus norėdama susiszyl 
tie, prisižėrė žarijų in puodą, ant 
kurio atsisėdus užsnūdo. Tuom 
tarpu užsirusejo jos drabužei ir 
pradėjo visa degtie. Kada Susie
dą: pamate, jau buvo per'velu, 
nes nabage iszleido paskutinių 
dvasia.

Isz VVilniaus.
Danesza isz VVilniaus in Berly

no laikraszczius, kad jeneral-gu- 
bernatorius VVilniaus, Oržeivskis, 
gaivias dimisija. Sako isz prieža
sties žudynes Kražiuose. Lygei 
gaivias dimisija direktorius mini
sterijos kunigaiksztis Kantakuzen 
kuris buvo įvedeju tyrinėjimo žu
dynes Kražių ir perstatė carui, 
kad nieko blogo Kražiuose nebu- 
ivia. Teip telegrafaivoja in Berly
no gazietas, bet ar ta žine yra ti
kra, nežinome.

Streikas Rusijoje.
Odessas, 16 Balandžio. — Isz 

Rosto'vo danesza, kad 1800 dar- 
binyku, kurie dyrbo prie įvedimo 
naujo geležynkelo prie VVlady- 
kaukazo sustreikavo. Darbinykai 
reikalauja padidinimo mokesties 
ir davėjams darbo neduoda nei 
gero. Isz to ima baime davėjus 
darbo, kad nepastoto sumiszimas. 
Darbinykai ant geležynkelo Char
kovo teipgi ketina straikuotie.

Isz Amerikos.
Wisur streikai.

Kaip duodasi girdetie tai 'vi
sur straikai, straikai, ir da strei
kai, ir galbūt kad szymet bus 
toki 'streikai, kokiu žmones no 
senei'jau neatmena.

Brazil Ind. 16 Baland. sustrai- 
kaivo kasyklose anglu 300 dar- 
binykuir ant dienos 21 Balandžio 
suszauks dideli mitinga ir susi- 
kalbcis ant įvedimo tikro streiko.

Pensylivanijoj, kasyklose kok
su, kaip jau daneszeme pereita
me taikė, jogei jau no senei strei
kuoja keli tukstanezei darbinyku 
ir lietine kaip greitai užbaigs.

Pittsburgo mainierei rengia 
pradėt streiką szendien, tai yra 
21 Balandžio. Jau yra ivisiszkai 
prisirengia ant straikaivimo ir 
sziotus dienoms iszsiuntines gro- 
matas in ivaldytojus mainu, reika
laudami, idant mokėtu pagal se- 
noives laika, po 79 centus no to
no. Rodžias kad kompanijos bus 
pri įverstos moketie, nes dabar 
vvišur straikai ir darbinykai dru- 
ežiai laikosi, kitu teip greit ne
gaus.

Darbinykai ir urednykai gele
žynkelo Great Northern teipogi 
jau streikuoja, tiktai pacztinei 
trukei ten kursuoja.

Chicagos Unios dailydu, muri- 
nyku* plumberiu, teploriu ir dau
gybe iszgeležiniu fabriku darbi
nyku jau kelos nedelosstreikuoja. 
Kompanijos nori iszivytie ivisus 
unistus no darbo, o suimtie neu- 
nistus, bet nežine arba nusiseks.

Jaigu wisi darbinykai laikysis 
vvienybes, tai salvė pastatys ant 
kojų, bet jaigu ivieni straikuos, 
o kiti eis in ju wieta dyrbtie, tai 
niekad nieko gero nedasidirbs, ant 
galo reiks už pihva tiktai dyrbtie.

Tegul ivisi laikosi ivienybes, 
tai nors ir pakęs koky menesy 
ivarga laike streiku, bet paskui 
turės mokesty kaip reikiant ir už
simokės jiems už ivisus ivargus.

—o— 
Falszyvvi pinigai.

St. Louis, Mo. pasirodė nesivie- 
tiszka daugybe falszyivu pinigu, 
popieriniu dividolieriniu. Paslap
tinis agentas finansų ant tusz- 
czio jieszko padirbiku, surastie 
negali. „Bumaszkos” yra teip 
gudrei padyrbtos, ka ir žiaunai 
ivos jais pažynt gali. Falszyivo- 
sios randasi tarpu tu, kurios vva- 
dinasi „Hancock Ileard Variety”.

Teipogi Chicagoje randasi dau
gybe falszyivu sidabriniu dolie- 
riu ir pusdolieriu. Už tai praserg- 
stime lietuivius, idant no ko pri
imdami pinigus saugotumetes. 
Toki dolierei yra lengvva pažy- 
tie; iszrodo juodesni kaipo szwi- 
ninei ir netur tikro skambėjimo.

Gaidžiu pesztynę,
Pittston, Pa. Balandžio 11. 

Panedelo ryta ape 6 adyna pas 
Joną Zarnaucka ant VVest Pittsto- 
no, kada jo įvyrai ir jis pats, ren
gėsi in darba, atėjo paliemonai ir 
sucresztaivojo boardingbosy bu 
ivis.tis wyrais. Priežastis areszta- 
ivojimo huivotoke:

Nedeloj Zarnaucko gaidys su 
kaimyno gaidžiu susipesze, ka pa- 
matia keli įvyrai iszeja žiurėjo. 
Pamatias juos koks welszis, dawe 
žine palicijai, kad szvventa diena 
leidžia gaidžius pesztis; palicija 
ivisus nuivede in lakupa, kur usi- 
mokejo po $4.50 koros. Boarding 
bosis ir du kiti įvyrai iszsiteisi- 
no, nes jie tuom syk nebuivo na
mie5 kada gaidžei peszesi. Da- 
’ :rdet, tai szie užsimo

si, ketina skustie in 
katrie iszlosz.

vr

lijau sau, 'vaitas turi dauginus pi
nigu negu proto.

Besisznekant, atvažiavau pas 
bažnyczia, kame pamaeziau dir
bamus naujus namus, kurie da 
bu'vo be stogo, langu ir duriu. O 
kas cze dirbasi? paklausiau. O 
tai klebonas surinko no parapijo- 
uu pinigu ir nori pastatytie szpito- 
la. Surinktųjų pinigu ne užteko, 
o parapijonai daugiaus neduoda 
sakydami, kad klebonas renka 
no ju pinigus ne antszpitoles sta
tymo, bet surinkias in savo ki- 
szeniu kr.auna; o da nekurie isz 
ju pranesze maskolių'valdžiai, jog 
Sziaulenu klebonas renka no žmo
nių pinigus ir nori pastatytie szpi- 
tola be ju pavelijimo. Dabar eina 
tyrinėjimas ir 'valdžia neleidžia 
baigtie darbo, ir nežinia kaip da 
iszeis.

VVažiuojent, isz'vydau nauja 
kryžių su lenkiszku pamažu. Pa- 
mislijau, mat ir ponai pradėjo kry
žius statytie. Nes- po Lietuiva ir 
Zemaiczius labai tankei da atsi
randa, kad žmones, nors ir lietu
viai, bet būdami turtingi, o jeigu 
kas da bemoka kelis žodžius len
kiszkai, tai stato kryžius ir pa
minklus su lenkiszkais paraszais 
ir vvadinasi ponais. Bet pasirodė, 
kad ir Sziaulenu davatkos-lietu
ves pradėjo kryžius statytie su 
lenkiszkais paraszais, nes cze su
tikau bekrupsztinant viena da- 
ivatkcla, kurios paklausiau, kas ta 
kryžių pastate? „Mes sziokios- 
tokios davatkėlės sudėjome po 
kelis skatikus ir pastatėme,” atsa
ke daivatkele.

Sztai besi plepėdamas ativykau 
in man paskyrta ivieta, isz kur 
gaivau žinia, kad wienas szunba- 
joris neiva katalikas, p. W. norė
jo suestie Sziaulenu kun. kamen- 
doriu. Pas p. W. paezios užgi
mė kūdikis. In kūmas ponas VV. 
pakvietė viena mergaitia staezia- 
tikia ir pranesze kun. kamendo- 
riui, idant jis ant paskirtos ivalan- 
dos ateitu in bažnyczia jo kūdikio 
kriksztytie. Kun. kamendorius 
nuėjo in bažnyczia ant paskirtos 
'valandos, bet kurnu su p. VV. kū
dikiu danebu'vo. Inta tarpa, kun. 
kamendoriui beesant bažnyczioje, 
atnesze kriksztytie kita kūdiky, 
kuri kun.tujaus pradėjo krikszty
tie. Ta kūdiky bekriksztyjant, a- 
tejo in Bažnyczia ir p. W. su sa- 
wo kūmomis ir kūdikiu. Kun. 
žinoma, pradėto kūdikio kri- 
ksztvtie, nepabaigias negalėjo 
pamestie ir oltie kriksztytie p. W. 
kūdiky, bet trauke pradėta darba 
iki galo. Ponas VV. matydamas 
kad kun. pirma kriksztyja kita 
kūdiky, bet ne jo, ipyko ir tuojaus 
iszejo isz bažnyczios laukan, nuė
jo prie mergai tes-kumos motinos, 
kuriai pasakė, jog kun. nenori jo 
kūdikio kriksztytie, dėlto kad jis 
pakiviete jos duktery staeziatikia 
in kūmas; ta ponia arba kūmos 
motina atsake p. VV.: Tie žmones 
geri, kurie nepaniekina savo ti
kėjimo, o tu eik sau laukan!” Cze 
p. VV. nieko negaivo, da baisiau 
ipyko ir nubėgo prie žandaru vir- 
szinyko, kuriam apskundė kun, 
kamendoriu ir kūmos motina. O
Žandaras žinoma pasijemias ure- 
dnyka (zemsk.y) paskubino prie 
minėtos ponios paklaustie ar tie
sa, kad kun. paniekino jos dukte
ry ir staeziatikiu tikėjimą. No 
ponios žandaras su urednyku ne 
tiktai nieko nedažinojo, bet dar 
tapo iszivaryti laukan. Negana 
da to, minaivota ponia nusiuntė 
telegrama sawo įvyrui, Petropy- 
leje giįvenancziam, idant įvaldytu 
žandarus su uredninkais.Neilg tru
kus tas žandaras su urednin’ 
tapo no tarnystes atstatyti.

Moteriszkf

Boston, Mass.
Bostono lietuivei turėjo mitin

ga, ant kurio nutarė parsitrauktie 
lietuiviszka kunigą dėl iszklausy- 
mo įvelykines spaiviedies. Iszsky- 
re komitetą, kuris parasze pas 
wiena lietuiviszka kunigą ir tasai 
tuojaus pribuivo. Lenku kunigas 
u?wydedamas lietuwiui, jaigu szi- 
tas paims koky centą no sawo bro 
lu, užsimanė, kad lietuivei ivisi 
eitu pas jy, nežiūrėdamas ant to, 
kad jis nei žodžio lietuiviszkai ne
supranta; emias apskundė lietu 
iviszka kunigą įvyskupui, kad jisai 
neturys pepieru ir neivelyjo jam 
eitie in bažnyczia, o lietuivei ivisi 
liko be spaiviedies.

Ar tai toky kunigą galima pa- 
ivadytie kunigu, kad jisai nežiūri 
ar lietuivis mokalenkiszkai,ar ne, 
yra tokiu ka nei žody ne supran
ta ir jisai traukia per nevala, i- 
dant eitu prie jo spavviedhi nežiū
ri kotia ten jo spaiviedis, abile tik 
pelnas pro szaly nenueitu.

Jisai, tas lenku kunigas, rengia 
statytie bažnyczia ir kaip^inmany- 
damas traukia lietuivius, idant tie 
dasidetu prie jo ir statytu drau
gia wiena bažnyczia. Jau daug 
lietuviu pritraukė ir pinigus isz 
ju paėmė ant bažnyczios, o kada 
per pamokslą iszrokavo kas kiek 
pinigu daive, tai parokaivo tiktai 
paežius lenkus, o lietuviu nei 
wieno nepnmmejo, pasakė jogei 
jis pamirszias ape lietuvius....

Matotia, brolai, lygei mokėjo 
pinigu lietuvei kaip ir lenkai, bet 
jau ape juos kunigas užmirszo 
ant pamokslo, o delko ape lenkus 
ne užmirszo? Kada padėsime savo 
pinigais lenkams bažnyczia iszsta- 
tytie, tai teipgi jie užmirsz, kad 
ir mes padėjome ir iszvys mus isz 
bažnyczios; pasakys: „užmirszo- 
me ar jus davėt ka ant bažny
czios, ar ne.”

Dėlto brolai nesnauskime, bet 
apsižiūrėkime tokiuose dalykuose, 
idant po laikui nesigraudvtume. 

Bostoniszkis.

Cinciiinati, Ohio.
Džiaugsmas žmogų ima girdint 

ape trusejima geru lietuviu. Kai
po tai skaitant jusu laikrasztyje, 
kad Chicagos lietuvei tveria vi- 
sokias draugystias, apvaikszczio- 
ja atlaidus, teatrus ir t. t. bet tik 
labjausei szirdy skausta, kad tas 
ponas Szlupas kela visur tarp lie
tuviu visokius maisztus, erzina 
žmonis priesz tikėjimą ir tokiu bu 
du inveda tarp lietuviu didžiau
sia neapikanta ir atima ukvata 
prie wisokio darbo.

Acziui Dievui, da pas mus nė
ra jokios szlupines kuopos, bet 
jau atsiranda tokiu, kurie ketina 
ir czionai viena inkurtie. — Mo
tiejus Miseviczia, kurs angelskai 
pasiraszo Mike Miller, žmones 
mena, kad jisai iszvaževo pas 
Szlupa „Czarterio” ant uždėjimo 
kuopos „L. M, D.,” o kiti szne- 
ka, kad jy mate bevaikszcziojant 
paupeis Ohio River, buk tai ei
nant žuvautie buk tai maudytis; 
da gal ir po szeidienai tebežuvau- 
ja-

Beje acziui g. kn. J. Sutkai- 
cziui, Jisai užsitarnavo didia gar
bia pas lietuvius Cinciiinati, teip 
kaip Sz. Mykolas velnius isz dan 
gaus iszivaike teip kn. Sutkaitis 
tuos, kurie visokius maisztus 
tarp lietuviu kele; no laiko pasi
rodymo kn. S. tai net trys isz to
kiu maisztinyku visai kur prapuo
lė isz musu miesto. Tegul užtai 
būna garbe g. kn. Sutkaicziui!

Lietuvei isz Cincinnati.

Pora žodžiu . 
ape enciklika Popie

žiaus.
Kaip tik spėjo Popiežius iaz- 

siustie nauja enciklika in visku- 
pus, tuojaus telegramai pranesze 
in visa svietą ape jos intalpa (t. 
y. ka tokio Popiežius parasze ir 
ka naujo prisako katalikams). 
Žinoma toki telegramai eidami 
per -tiek ranku ir pervereziami 
isz kalbos in kalba, tapo visai su- 
paiszyti ir klaidingai apgarsyti 
po amerikoniszkus laikraszczius. 
Tie laikraszczei apgarsydami tele- 
gramus ape enciklika Popiežiaus, 
pasako, jogei Popiežius savo en
ciklikoje iszgiria teisingumu caro 
ir liepia katalikams, gyvenan
tiems po maskolaus valdžcj Būtie 
jam paklusneis ir dėkingais už 
caro geradejinguma.

Musu moksliucziai, kai|^> pons 
Szlupas su savo pasekėjais, nu
griebia tokias klaidingas žinias, 
puolėsi kaip tigrisr.i ant Popie
žiaus ir visos katalikystes; darė 
protestus priesz Popiežių ir visa 
katalikystia, iszniekino Jy visaip, 
iszkeike ir iszbjaurino, o nekurie 
lengvatikei žmones ja n ir inti- 
kejo.

Szendien jau atėjo ivisa enci
klika atspaudyta europiszkuose 
laikraszcziuose ir nekurie amori-
koniszki laikraszcziai talpina ja 
žodis in žody. Isz visos intalpos 
enciklikos, pasirodo, kad Popie
žius netiktai nepagj'ria care, bet 
papeikia jo pasielgimus. Tie pa
tys laikraszcziai, kurie pirmiau 
skelbe Popiežių pardaiviku kata- ■ 
liku, szendien atszaukia ir prisi-
pažysta, jogei telegramai klaidin
gas žinias padavė.

Nežine kagi dabar musu mok- 
slincziai ant tos katalikystes isz- 
ras; galbūt pasakys, kad kunigai 
papirko visus laikraszczius, tai tie 
pradėjo raszytie už Popiežių. 
Szlupui nerupi idant dyrbtie dėl 
naudos žmonių, bet tik užimtas 
yra naikinimu katalikistes. Bro
lai Lietuviai, neklausykitia jo 
iszvadžiojimu,ka visaip jums bjau 
rina tikėjimą kataliku, tai Szlupo 
yra siekis naikytie, žinoma,ir ko
žnas pagonas ta paty daro; ne
klausykitia ju iszvadžiojimu, bet 
patys apsivarstykitia savo razu- 
mu, ar galime ko gero tikėtis be- 
jokio tikėjimo ir in ka mes pana- 
szeis iszrodytume? Ar nors vie
nas lietuivys atbos tada ape savo 
tauta, jaigu pamestu tikėjimą; 
jam bus vis tiek, būtie lietuviu, 
žydo, ar maskolumi, be tikėjimo, 
tautos ne atgaivysime, isznyksi- 
me in niekus. Jokia tauta be ti
kėjimo negali užsilaikytie, nes ti
kėjimas yra pamatu tautos ir visu 
geru darbu.

PADEKAVVONE.
Lietuvei Kansas City, Mo. 

siunezia szirdingiausia aeziu per 
laikraszty „Lietuva” guodotinam 
kn. J. Balsevicziui isz Spring 
Valley, III., kuris atvažeivo in 
musu miestą ir visus lietuvius 
teikėsi iszklausytie velykines 
spaiviedies sz. Diena 9 ir 10 Ba
landžio buvo pas mus 40-adyni- 
ne dieivinaldyste, kuriose tai die
nose g. kn. B. pasakė mums pui
ku pamokslą, kurio žodžei pasi
liko antylgo laiko szirdyse musu.

tV'elydami Jam isz tikros szir- 
dies kogeriausios kloties pasilie
kame su guodone,

Warde visu lietuviu
J. ’ VALŪNAS, 

Sana L. K. A.”
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Jau keletas metu praslinko, kaip 
lietuvei prabudo isz tautiszko 
miego, dyrba dėl gero lietuvys
tes; visi trokszta mokslo, visi 
nori patobulintie kalba bei page
rinta savo būvy ir nepalaudami 
svajoja ape iszluosavima tevi- 
nes, Lietuvos. Tiesa, iki sziam 
laikui, kad ir truses ant lietuvisz
ku dirvų, tai dnugiausei dėl ap- 
szvietimo, kuris neatbūtinai rei
kalingas dėl pagerinimo būvio. 
Sztai prekyste, pagal mano nuo
mones, priguli prie pagerinimo 
būvio, bet ji da žemai stovi neku
rtose vietose tarp musu tautiecziu, 
užtai reiketu ja platytie ko dau
giausiai. Kas linkgi prekystes, tai 
Amerikos lietuviai maždaug pa
žino ant kiek naudinga yra. Cze 
rasime keletą tokiu laimingu tau
tiecziu, iszlindusiu isz būrio pa
vargusiu, bet nepaklausiam kaip 
jiem teko insiskverbtie in turtą. 
Kas tikrai kogreicziausei kimba 
prie to gero? Ant kiek žinoma 
tas tik, kas ant sykio ir iszaugszto 
priprato ir pažino nauda prekys
tes. Beveik kiekvienas žmogus 
būdamas vargingam padėjimo, 
mislyja ir laukia galo savo var
gams. Szendien neveik suprato 
lietuvei, kad lietuvys nėra leis
tus tik ant vargu, bedu, ir vien 
tik sunkius darbus dirbtie, bet 
griebės už naudingesnio ir leng 
vesnio yrankio, kaip tai: moks
lo, prekystes ir amato. Kas atsein 
prekystes, man matos, butu gali
ma geriausei praplatytie ir sulai- 
kytie uždarby tarp tautiecziu, už 
dedant tam tikras prekystes drau
gystias, arba jau esanczios drau
gystes susiorganizavotu, ir sude- 
ja pinigus uždėtu krautuvia ko 
reikalingesnių daiktu. Žinia,, dėl 
tokios draugystes reiktu stiprios 
konstitucijos, kad kožnas sąnarys 
turėtu pirktie savo krautuvėj, o 
jeigu galima pasirupintie kostu- 
mery ir ko-daugiausai sąnariu, 
nes ir pirkiku bus daugiau. Zine 
kad isz pradžios butu apisunkiai, 
nes musu tautiecziai da ueuž- 
mirszta sebravia su Mausziais, bei 
Leibais, kurie stengtus kaip ga
lint atkalbinetie. Bet toks sąna
rys pabuvias meta pamatytu nau
da, tai jis gautu: geratavora, tik
ra voga ir da už indetus pinigus 
procentą. Niekuriose vietose ran
dasi ikvaliai prekiuu musu tau
tiecziu, tai tokios vietos nereikė
tų. Gal nekurie pasakys, jog nė
ra galima, tai visai uenoreczia ti- 
ketie, nes galiu privest paveizda 
kaip tai: Baltimore, Md. yra 
„Iudependent Club,” kuris laiko 
salima, szendien duodas girdetie, 
kad jau turi lenkiszkoje kolonijoje 
13 lotu nupirkias. Isz to galima 
matytis, kad tarnaujentiems prie 
saliuno iszmoka algas, randa ir da 

"pelno turi. Tokiu pat budu Lat
viai Kuržemėj daro, uždedami 
ukinyku prekystes draugystias, 
kad net žydai isz nekuriu vietų 
turėjo geru iszeitie. Žilionis daly
kas, kad Kuržemėj hera tiek žydu 
kaipo Lietuvoje, nes Latviai be 
veik patys užsijima prekysta,ama- 
tnikysta etc. Pažiūrėkime in sve
timtaučius, kaip riszas in drau
gystias dėl atlikyino didesniu už 
manymu. Užtai Lietuviai nega 
ledami pavieniai atlyktie, turi 
risztis in draugystias ir tada pa
matys naudingumą prekystos. 
Tokiu budu galėtu ir Arkanso 
farmeriai bandytie nes jie visi kai- 
minystoi giveua. Tikiuos kad ne 
kurie pamislys ape tai opripažinia 
už naudinga, bandis ta projektą.

Agluona.

ludna, ir ape ka tikrai parodo jo 
paties rasztai, t.y. jo atvyra gro
mata lietuviszkiemsiems jezuvi- 
tams”, patalpinta „Naujos Gady
nes” No. 4, 1894 metu.

Isz pradžios minėtos gromatos 
yra pasakyta, jog lietuviu kuni
gai siuto, o dabar suvisu jau pa
siuto, bet kaip nurodo ta pati 
gromata, tai p. Szlupas pakvai
lo, o gal ir senei jau jis buvo 
toks.... — Gal skaitytojai neno
rės tam tiketie, tai tegul pasi
klauso.

Toliau p. Szliupas iszgiria sa
ve, savo rasztus, mokslus, pasė
kėjus ir ex-kuniga Demski, bet 
iszdergia ir suvisu iszniekina kn. 
A. Burba, p. J. Paukszty ir visa 
dvasiszkija. Kas link iszdergimo 
Burbos, Paukszczio ir dvasiszki- 
jos, užtai asz nieko negaliu saky- 
tie, nes tai ne mano dalykas, kam 
skausta, tas tegul dejuoja, bet 
kad p. Szliupas iszgiria pats sa- 

1 ve, savo rasztus ir t. t., kas jau 
ne pirma karta savo paties lai
krasztyje iszniekindamas kitus, 

. tai jy cze galima priligintie prie 
anos žydelkos Lietuvoje, kuri, 
iszgirdama save, savo prekystia 

i (tavora), o iszniekindama kitu, 
kiekviena žmogų, praeinanty pro 
szaly, traukia prie savo prekys
tes.

Paskui p. Szlupas primena, kad 
dvasiszkija, norėdama pergaletie 

• jo mokslą ir pasėkėjus, sutvėrė 
i kokia ten „Amerikoniszkai Eu- 

ropiszka Lietuviszka Draugys- 
( tia” - neva dėl kovojimo su ca

rizmu. Czia dar jis sako, kad prie 
augszcziau minėtos draugystes 

i priguli ir p. J. K. „Varpo” bei 
„Ūkininko” rėdytojas, Prūsuose, 
kursai, 21 Gruodžio 1893m. ra- 
szias isz Karaliaucziaus in ji gro
mata, kurioje save visaip augsz- 
tyn keldamas, o ant vokiecziu 
daug bedu mesdamas (nors pats, 
t. y-p. J. K., „L. M. Draugys
tei” mėgdavęs užkirstie per „Var
pa” ir nors progresystu reikalus 
ne syki darkiau ir krevezojes, ir 
nors pats Jankų gelbejes inskustie 
prokuratoriui), praszydatnas, 
kad jam5 parūpintu amerikiszka 
legetimacija, praszporta, kad jis 
galėtu gryžte in Tilžia.... Ir tai 
praszes, kad jam toki prietelisz- 
kuma parodytie kuomigreicziau- 
sei. — Ant tos gromatos p. Szlp- 
pas sakosi nadavias jokio atsaky
mo, už tai, jog buk p. J. K. da
rias skriauda europiszkai intili- 
gencijai ir esus pasamdytas euro- 
piszkos pulicijos "szuipukas. — 
P. J. K., ilgai nesulaukdamas 
jokio atsakymo, 20 Sausio 1894 
m., vėl isz Karaliaucziaus raszes 
antra gromata in p. Szlupa, sa
kydamas, mes nekurie jauni vy
rai, Prusu ir Rosijos Lietuvoje 
gyvenanti, matome, kad broliiti 
no Maskolijos ir Prusu viriau- 
sybes gvoltu labai yra spaudžia
mi, priesz kury gvolta jokiais 
legaliszkais arba žmoniszkais gin
klais mes neįstengsime atsigintie, 
— priesz gvolta turime tokeis 
pat ginklais kovotie, būtent teip
gi su gvoltu. O ypacz paki
lus dabar anarhistu veiklumui 
vakarinėje Europoje ir tarp mu
su jaunu vyru Prusu ir Rosijos 
Lietuvoje gyvenancziu, pasku- 
tinai tapo nusprensta netrukus, 
jei bus galima, pradetie kova vi
su pirmu priesz Maskolijos val
džia Lietuvoje su tais paežiais 
ginklais, kuriuos vartoja anie 
vakarines Europos karžygiai. 
Tiktai mes reikalingu ginklu ne 
turime, deltogi nusprendeme 
kreiptis prie Jusu, kaipo prie la
bjau pažystanezio svietą li
tuos dalykus (11) su praszymu, ar 
Jus kartais ne galėtumėte mums 
paduotie kokia rodą, ar prive- 
lytie kokia vieta, ar žmogysta, 
kad galėtume reikalingus gink
lus ingytie. Mums patiems savoi- 
ini visai nėra galima tas dalykas 
pradetie, nes mes nežinome ne 
kaip, ne ka, nekur?.... Tai—gi 
jei galite ir norite musu užmany
mą szclptie, tai, meldžiame, 
kuomigreieziausei priduokitia,

I
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Ant yvagies kepure
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skaity-Atsiminkime brangus 
tojai, jog gyvename XIX (de- 
winioliktame) szimtmetyje,kursai 
yra ir j'alyks ant visados garbus 
savo visokiais iszradimais, kaip 
tai elektrikos, visokiu maszinu 
ir daug kitu dalyku, per ka pa
lengvino nekuria žmogaus gyve
nimo da.y ir isz ko gerai galima 
pažintie, jog ežio szimtmeczio 
žmones daug daugiau yra apsi- 
szviete, negu pirmųjų szimtme- 
cziu; del',0 daugiau mialyja, da
ro ir kiekvienas beveik apszvies- 
tas, nenori turetie ant savęs jo
kios valdžios arba, kitaip sakant, 
kovoja už luosybia ir teisybių.Pa
skutine idėja, t. y. luosybes, pra
sidėjo platintis jau no XV—XVI 
szimtmecziu ir ik sziolei jau ga
nėtinai prasiplatino, bet da daug 
reiks ko votie ir ne vienas da 
už tai padės savo galva, kol 
visur inves tikra liuosybia ir tei- 
sybui, o da.giausei Europoje, bot 
du daugiau Maskolijoje, kame 
žmones da suvisu teyra pri
spausti po sziaures meszkino le
tena.

Teisybes ir liuosybes kareiviai, 
kovodami už savo idėjas, idant 
jais veikesnei iszplatintie, inkuria 
visokias draugystias, paslaptinius 
arba atvyrąs, žinoma, kaip kame 
galima, isz kuriu viena kovoja 
už savo Tėvynių, kita už savo 
liuosybia, o dar kita už visotinia 
liuosybia arba, teip vadinama,že- 
miszku rojum, iszleisdami ir pla
tindami visokias knygas, laikrasz- 
czius, laikydami visokias kalbas, 
darydami demonstracijas, mes
dami bombas arba dinamitus, 
pakasdaini parakus ir t. t., kaip 
kada kame yra reikalinga, idant 
kaip nors pergaletie savo prie- 
szus. Toki kareiviai arba ju drau
gystes turi jau daug pasekmes, 
nes nemažai ju yra, bet dar turė
tu daugiau ir jiems butu leng
viau kovotie.kad nebutu visokiu 
pasiliptu sznip uku, kurie juos daž
nai iszduoda prieszams, per ka ju 
t. y. teisybes ir luosybes karei
viu, nemažai žūsta; kaip tintai 
praėjusi 1893 meta, po karts-kar- 
temis aresztavojo daugybia mi
nėtu kareiviu Petropileje, War- 
szavoje, Paryžiuje ir kitur; da
bar vėl gauname žyniu isz Petro- 
piles, kad ten Kovo menesyje, 
sziu metu, aresztavojo 18 augsz 
cziau minėtu kareiviu, o vis tai 
aresztavoja juos per visokiu szni- 
puku iszdavimus. Sznipukni vie
ni yra iszstatyti no visokiu val
džių, o kiti kartais atsiranda ir 
isz tu paežiu kareiviu būrio, ku
rie, sulaužia prisiekima arba duo
ta žody, stojasi savobrolu neprie
teliais. Prie paskutiniuju sznipu- I 
ku priguli i’ esu garbus tautie- 1 
tis, p. dr. ’ipns, kas labai '

kiek galima, tikriausia isz Wvo 
puses pagelba. Ant galo savo 
gromatos p. J. K. meldias, idant 
p. Szlupas ape ta dalyka užty
lėtu, 0 labjau neapskelbtu laik- 
raszcziuose, kaipo butu jo nebu- 
via. ....

Bet kur tau — p. Szlupas ga- 
vias tokia gromata, tuojau per
skaitė ja visiems savo pažysta
miems, o ant 
kad p. J. K. nori ji apgau’tie, t. 
y. jaigu p. Szlupas parūpintu 
jam anarchistiszkus ginklus, ta- 
jis padarytu p. Szlupa dinami- 
tori ūmi, ryžosi p. J. K. iszduotic 
europiszkai palicijai, patalpin
damas jo gromata augszcziau mi
nėtame numeryje savo „Naujos 
Gadinęs”. — Cze tai iszsireiszkia 
augszcziau minėtas priežodys; 
„ant vagies kepure dega”, nes 
p. Szlupas, nurodydamas, kad p.
J. K. yra iszdavyku ir nori ji isz- 
duotie palicijai, kaipo dinamito- 
riu, pasirodė, jog jis pats, t. y. 
p. Szlupas, yra baisiausiu iszdavi- 
ku, kursai iszdave europiszkai 
palicijai ne tiktai viena p. J. K., 
kaipo anarchista, bet ir visus 
Prusu ir Rosijos Lietuvos inteli
gentus arba stipriausius musu tė
vynės vyrus-kareivius, patal
pindamas p. J. K. gromata savo 
laikrasztyje; nes jis tokiu budu 
parode visam svietui, buk Lie
tuvos inteligencija suvisu pavir
to in anarchistus, kas ne liesa, 
isz ko ir dabar girdetie, jog jau 
Prusu ir Rosijos palicija pradėjo 
veizetie ant lietuviszku inteli 
gentu, kaip ant anarchistu, ir 
persekiotie juos.

P. Szlupas labai apsiryko, sa
kydamas, jog J. K. priguli prie 
Europiszkai Amerikiszkos Lietu- 
viszkos Draugystes” ir yra jos 
agentu, nes p. J. K. suvisu ne
priguli prie minėtos draugystes 
ir neturi jokiu susineszimu, nei 
su tai draugystia, nei su Ameri
kos lietuviu dvasiszkija. —- Pa
skui da apsiryka, vadindamas 
p. J. K. Jankaus iszdavyku Pru
su palicijai, nes p. J. K. nieka
dos neiszdave Jankaus ir nemis- 
lyjo iszduotic, bet buvo žinoma 
ir tokiu, kurie ir iszdave, ape 
ka asz gerai dasižinojau būda
mas in ta tarpa Tilžėje. — O 
da labjau p. Szlupas apsiryko, 
mislydamas,jog p.J. K* rasze prie 
jo gromata dėlto vien, idant jy 
parodytie dinamitoriumi ir per 
tai iszduotie palicijai, nes p. J.
K. yra tikras musu Tėvynės ka
reivis, kursai visados kovoja už 
savo Tevynia, traukdamas viso
kiais budais savo brolus in kuo
pa, idant pergaletie savo neprie- 
telus, o teip-gi jis visados iszlai- 
ko isztarta savo žody ir jam ga
lima gerai pasitiketie, ir jis vei
klaus savo galva padėtu, nei 
kaip iszduotu savo broly prieszui.

Ant galo p. Szliupas piksta ant 
p. J. K., kad jis užkirsdavo ant 
jo mokslu arba rasztu per „Var
pa”. Ir nėra jokio dyvo, nes p. 
Szliupas nėra da lyg tiek apsisz- : 
vietine, kad nieks jo rasztu ar- i 
ba mokslu negalėtu kritikavo- 1 
tie. — Asz ir-gi negalų suprastie 1 
p. dr. J. Szliupo mokslu ir isz- 
minties: nes jis nepripažysta Die
vo, Jėzaus Kristaus Dievystes, 
duszios, dangaus, czyszcziaus, žo
džiu sakant, kas link dvasiszku- 
tno — viską atmeta ir isznih.kina, , 
bet tiki ir pripažysta szetori^ ir ( 
pekla, ka darodo jo paskutinei 
augszcziau minėtos atvyros gčo- 
matos žodžiai: „vade retro sata- I 
nas” ir daug kitur! — Juk ir sze- i 
tonas yru tokia pat dvasia, kaipo • 
ir kitos, kuriais vadiname dan- ( 
giszkoms ir tam lygi, nors pa
gal Kristaus žodžiu, prakeikta! 
— Kas nepripažysta Dievo, tas 
neturi pripažintie ir jokioj dva
sios, o kas intiki nors in viena isz 
ju. tas jokios dvasios netluri at- 

ažintie.
Isiau už

galo, sakydamas, 
įori ji apgauti

mestie, bet visas prip 
Tiek szy karta tepasal 

teisybia. Keleivis.

GR0MATNYCZIĮ4.
Dr. Vol. Shen. Pa. pįervelai 

apturėjome; bus nr.

K a buvo daneszta 
vieno isz mus senu 
moreja, pasirodo 
ir ne”'’ ' ’
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PAIESZKOJIMAI.
Asz Franciszkus VVirpsza pajie- 

szkau savo draugo Franciszkaus 
Gudaiczio, paeinanczio isz kaimo 
Paoriju, gmino Kidulių, pavieto 
Naumieszczio, red. Suvolku. Pra- 
szau prietelu duotie upe jy žinia 
arba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso szito:

Fr. "VVirpsza.
400 E. South st. "VVilkes Berre,Pa.

Kas žino, kur dabar randasi 
Antanas Masilunas, paeinantis isz 
Kauno redybos, Panevėžio pav.' 
Ramigalos parapijos. Jau du me
tai kaip Amerike, pirmiau buk 
buvias jo toks adresas. Q,uinsiga- 
mond. Mass. Box 59. Jo pati Lie
tuvoje yra vargingam padėjime, 
Praszau duot žinia ant tokio a- 
'lreso:

Ant. Kaupas.
ish Seminary, Detrhit, Mich.

in- 
tai 
lai- 
in-

ISZ
Lietuwiszku Dirwu.

* Kaip matome isz paskutiniu 
numeriu "Saules,” tai jau suvisai 
pavirto in dvasiszka laikraszty: 
tuojaus ant pyrmos szpaltos evan
gelija, paskui pamokslas, o tara- 
daika jau ežere Erie prigyrde, da
bar tiktai vertėtu katekizmas 
talpytie in vieta taradaikos, 
jau butu tikras kunigiszkas 
krasztis. Acziui Dievui už
kvėpimą Dvasios Szventos...

* Chicagoje kiek buvo lietuviu 
prigulincziu, in Szliupo ”L.M.D.” 
visi iszsižada Szliupo ir rengėsi 
eitie spaviedin. Dieve duok jiems 
Dvasia Szventa.

* Kaip duodasi girdetie isz lai- 
kraszcziu, tai Shenandoah, Pa. 
no laiko persiszovirno Andriukai- 
ezio, tarp lietuviu baisus vaidai 
dedasi: muszasi, smaugiasi, pro- 
vojasi, o už ka? už persiszovima 
Andriukaiczio. Jaigu Andriukai
tis butu turejas sveika protą, tai 
nebutu sau gala darias. Ir kas 
per neiszmanymas žmonių pesztis 
tarp savias už kvailo persiszo
vima.

Isz Chicago.
Puikus Radinys.

James Gubbins, maszinistas fir
mos Horton Gi l m ore, McWil- 
liams & Co. po nu. 172 Lake str. 
rado gerokai pinigu. Eidamas ui. 
Fifth avė. ant kertes S. Water st. 
patemijo beguli uty ant žemes ko
ky pakely. Paėmė jy ir atidarias 
pamate kad, diktokai jame pinigu 
randasi, nepasilokamyjo ant ju, 
bet susitiktas pirma paliemona a- 
tidave jam, o palicmor.as atidavė 
juos po apiekai kapitono. Piuigu 
suskaite $1500 20-dolierinems ir 
ir 50-dolierinems, o 100 1-dolieri- 
nem.

Iszdawimas metines 
kundos palicijos 

Chicago.
Skaitlus palicmonu mieste Chi

cago metuose 1893 isznesze 3189. 
Aresztavojo iszviso 96,976 žmo
gystas, isz tu 77,796 vyriszkus 
ir 19,200 moteryszku. Koros, 
kuriais aresztavoti užmokėjo, isz- 
nesza $523,359. Departmentas 
palicijos turi 41 patroliszku ve
žimu ir 6 ambulansus; per visa 
meta patroles vežymai. padare 
223, 525 mylas kelo, o ambulan- 
sai 27,950 mylu. Arklu turi pa
licija 242. Daneszta ape pavo
gimu visokiu daiktu aut $656,330 
vertes, isz ko sugrąžytą daiktu 
ant $294,127. Iszgelbejo žmonių 
no paskendimo 77. Wisoje tar- 
nystoje palicijantu 105 tapo su
žeistu, isz kuriu numirė 26. Po 
mirusiu liko naszles su vaikais 
siratomis skaitluje 20,159, kūrei s 
apiekavojasi tam paskyrtos ma
tronos.

ro-

In Dr-tia .,Apweizdos
Dievvo”.

Užpraszomi yra visi sanarei 
Dr-tes „Apveizdos Dievo” susi- 
rinktie in bažnytinia sala nede
loje, 29 Balandžio, Ima adyna po 
pietų, kožnas sąnarys privalo 
turetie ženklą draugystes ir bal
tas pirsztinaitias; bus paszven- 
tinimas karūnos Dr-tes „Sz. Jur
gio”, ant kurio tai paszventini- 
mo visos draugystes iszžengs 
visoje savo parodoje. Teipogi 
ta paežiu diena bus czvertinis 
mitingas Dr-tes „Apveizdos Die
vo'’, deltogi kiekvienas sąnarys 
privalo pributie.

Užpraszo A. Jakszevviczia. 
f Sekr.
BALUS! ° BALUS! 

„Grand Opening“ 
Franciszkus Serefinaviczia už

dėjus nauja saluna iszkela didely 
balu „Gljand Opening”, kuris 
trauksis pjer du vakarus, sukatos 
ir nedėtos., tai yra d. 21 ir 22 
Balandžio. Susirinks daugybe jau
nimo vaikinu ir merginu, grajys

lietuviszka muzika ir buč gražus 
pasilinksminimas. (

Deltogi yra užpraszomi v^isi lie
tuvei ir lietuvaites atsilankytie 
ir draugie pasilinksmytie.

Su guodone
Fr. Sarafinaviczia,

3156 Laurel ui. kerte 32ros ui.

Ant pardawimo.
Lotas ir dveji namai, vienas 

mūrinis, o kitas medinis, prie 
pat lietuviszkos bažnyczios. Pui
ki vieta dėl Lietuvio. Dasižino- 
kit redysteje „Lietuvos”

Wietines žinios.
—Panedely,23 Balandžio pri

puola szvente Sz. Jurgio, globe- 
tojaus lietuviszkos parapijos Chi
cagoje. Ta diena bus laikytos mi- 
szios szv. už parapijonus 9 adyna 
ryto. O pats atlaidas bus ateinan- 
czioje nedeloje, 29 Balandžio, vi
sa diena bus su iszstatvmu Szv. 
Sakramento. Ant tos dienos už- 
praszau visas lietuviszkas drau
gystias vyru ir moterių, idant 
teiktųsi pributie visi su ženklais 
savo draugystes, su baltoms pir- 
sztinaitems ir iszženktie visoje 
parodoje.

Kn. kl. M. Kravcziunas.

Andriusziuniute.

gautie geros ir 
eikitia pas M.

— Chicagoje užsidėjo nauja 
lenkiszka kompanija, kuri užsiims 
kasimu aukso valsteje Montana.

— Chicagoje visos lenkiszkos 
kariumeniszkos draugystes ketina 
susiorganizavotie in viena kuopa 
jau iszrinko ir komitetą ant susta
tymo konstitucijos.

— Utarnyke, 24 Balandžio bus 
excursija in Lietuviszkas kolo
nijas, in Arkansa. Kurie mislina- 
tia važiuotie, tai prisirengkitia 
ant tos dienos.

—Rytoj, 4 adina po pietų, Sa
lėje L. Ažiuko, bus traukimas lo
terijos ant dziegorelo, kury lai
džia pafia Ona 
Nepamirszkitia.

—Kas norilia 
šviežios mėsos,
Malkevicziu, po nr. 3243 Laurel 
str.

— Draugyste’ lietuviszkai-len- 
kiszka „Unija Lubelska” in kuria 
priguli didesne dalis lietuviu, 
nedeloje, 29 Balandžio atgrajys 
teatru po vardu „Treczia Gegu
žio,” saloje Pulaskio, 800 S. 
Ashland avė. Prasidės pusiau 8ta 
adyna vakare. Preke tikieto 30c.

— Chicagoje užsidėjo draugy
ste leukiszku drukoriu, kaipo bro- 
liszkos paszelpos ir dėl pagerini
mo būvio. Isz pradžių jos užsi
mezgimo inženga mokasi po 50 c. 
o menesine mokestis po 25; po 
trijų menesiu inženga bus moka
ma net po $10. In ta draugystia 
galės priguletie zecerei, maezini- 
stai ir penėtojai maszinos, no 18 
metu amžiaus, o teipgi galės pri
guletie ir vaikai žemiau 18 metu 
tik tie inžengos ne mokės, o mo
kės tiktai menesinia.

— Lietuviai pamykite jog ue- 
deloj,22 Balandžio (April.) pusiau 
8ta adyna vakare bus atgrajytas 
lietuviszkas teatras „Genavaite”" 
Saloje Pulaskio ant Ashland avė. 
tarpu 17tos ir 18tos ui. pamyki
te jog nauda no teatro yra pas
kirta dėl bažnyczios. Wisi kittau- 
czei turi savo teatrus ir kitokias 
zobovvas, tai dėl ko Lietuviai ne
galėtu padarytie, ka kittauczei 
padaro? Lietuvei gali teipiszda- 
rytie, gal da geriau. Tik reikia 
energijos ir parėmimo, tai Lietu
vei nebus paskuti neis. Todėl ne
pamirszkitia pamatyt teatra, o 
nesigailėsite

Nedeloj, pradže pusiau 8 adyna 
vakare. Preke tikieto 25c.

Puikiausias Saliunas isz viso 
miesto Baltimores pas Juozupa 
Kaluszka, po nr. 923 E. Baltimo- 
re st. Alus visada szaltas, ariel
kos ko puikiausios, kvepenti ci
garai; taipogi turi biliardu dėl 
zabovos. Lietuvei norėdami ady- 
nela laiko pasibovytie, tai atsilau- 
kykit pas savo broly, lietuvy, o 
ne pas žida koky.

(28—4}



L I E T U V A. a

AKYWI ApsireiszkimaiSwieic 
ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai 

nesupranta.
( Tasa. )

Suszilas oras sziltame kambaryje, kaipo lengve
snis turi lėkt augsztin in palubiu, o isz ten, per 
virszutinia duriu pusią trauks pamnžely in szalta 
grinezia. Tokiu budu kils du prieszingi vejai 
terpdnryjeprasilenks: vienas stipresnis apaezia 
szilajy kambary, o antras silpnesnis virszum 
szaltajy kambary.

DRĖGNUMAS ORE-
Jai vanduo verda, tai matome, kaip isz jo du

mia garas ir lekia augsztyn. Jaigu teip vanduo 
virs ilgai, tai gali visas iszgaruot lig sausumui, 
kaip tai kožnas žino. Kas gi su tuo vandeniu pa
sidarys? Ar isztiyks jisai visiszkai? Ne, neisznyks, 
dėlto, kad ant svieto niekus negali isznykt visi
szkai; gali tiktai arba pasislėpt kaip norint no mu
su akiu, arba persimainyt in kitoniszka daiktu. 
Kad visas vanduo iszvire ik sausumai, tai reiszkia 
kad jis persimainė in gara, pasikėlė isz puodelo ir 
susimaisze su oru. Ore pasileidžia Vandeninis ga
ras teip, kaip neliginant vandenyje pasileidžia dru
ska.

Garas pasikela netik isz karszto ir verdanezio 
vandens, bet ir isz suvis szalto; tik isz szalto van
dens garas iszeina pamažely ir teip mažai, kad jo 
nematome su akimis. Isz vandens, stovinezio in
duose, isz grubiu, balu, ežeru, upiu ir mariu garas 
kilsta visuomet ir susimaiszo su oru. No to tai isz- 
džiusta ir drėgna žeme po lietaus arba po atadre- 
kiu žiemos laike; džiūsta lygei, tik greieziau, szla- 
pi skalbi nei pakarti ant tvoros arba ant virves. 
^Visuomet, jaigu koks daiktas džiūsta, tai reiszkia, 
kad vanduo isz jo persimaino in gara ir iszsiskyrsto 
ore.

Musu kraszte yra tiek upiu, ir upelu, o tarpais 
ežeru ir pelkėtos žemes, kad niekados neatsitinka, 
kad ore nebutu iszsiskleidusio garo, jo yru visada 
nors biskis. Didele tai geradejyste, nes garas tai 
padaro, kad per vasara kaitros, o žiema szalczei ne 
yra teip dideli, oras-gi netoks inkirus bjaurus,neisz 
džiovina mums perdaug odos ir plaucziu ir yra 
sveikesnis.

Ore esant daug garo, sakome, kad jis yra drėg
nas; jaigu gi garo yra mažai arba suvis nėra, tai 
orą vadinam sausu.Oras gali iszskleis (paleist) ga
ra tik ik tūlos mieros; prisisotinias drėgnumo, jau 
daugiau garo nebepriima. Dėlto tai, kad žmones 
nori, idant isz mazgotos grindys iszdžiutu grei
eziau, tai turi duris ir langus grinezioje atidaryt, 
idant joje oras atsimanytu ir isznesztu gara. Jaigu 
grineza butu visuomet stundžei uždaryta, tai oras 
joje neužilgo prisisotytu garo ir drėgnumas isz grin
džiu iszeit negalėtu. Esant vėjui skalbinei greieziau 
džiūsta, nes oras nuolatos atsimaino ir gobei gura 
su savim nusinesza. Prieto da reikia žinot, jog tas 
pat oras būdamas gerai suszildytas daugiau garo in 
savia priima, nekaip tuomet, kad esti szaltas; tai
gi, kad grindys žiemos laike greieziau iszdžiutu, 
iszniazgojus jais, reikia pecziu gerai prikurvt. Nors 
ape tai žino beveik visi, bet asz turiu primyt ta 
dalyku skuitytojums, idant lengiau suprastu tolesny 
mano apsakinėjimu.

Kaip ir isz ko darosi miglos.
Garas tuomet, kaa kelasi isz verdanezio van

dens, susideda isz daugybes lengvucziu, Ir smulku- 
cziu, kaip dulke, laszelu. Tie laszelai, besikeldami 
tirsztai, viens prie kito, padaro balta arba pylka 
migla. Matome gara tik iktol, kol jis yra tirsztas. 
Iszbisklaidias po orą, tampa retesnis ir tuomet ko
žnas garo laszelis dalinasi; da ant daugybes dalelu, 
jau teip smulkiu,kad ju nei viena akis negali užmė
tyt. Wienok jaigu szaltis atszaldo tais dalelas, tai 
jos sulekia vėl in krūva ir isz ju pasidaro miglos, 
panaszios in durnus. Atidaryk žiemos laike duris 
isz sziltos grinezios in prieangy arba laukan, o 
tuojau pamatysi gara terpduryje. Tas pats garas 
buvo grinezioje jau pirmiau, bet toks retas, kad jo 
niekas neinate; tiktai szalcziui in jy sudavus, pra
dėjo tirsztetie ir'padare balta ir matoma dėl akies 
ruka. Isz musu burnos, mums bedusuojant teip pat 
sziltas garas visados iszeina, bet matome jy 
tuomet, kad no szalto oro eina tirsztyn ir lygei 
simusza ir ruka (migla).

Ana balta ir tirszta migla ant lauko, kuri 
karta per keletą žingsniu neduoda nieko matyt teip 
pat ne kas kitas, tik sutirsztejas garas. Migla vi
sados kilsta isz iitnusziino garo ore.Kartais szilta ir 
drėgna žeme arba staezei upe arba ežeras iszleidžia 
isz savias gara, o szis sutikins atszalusy ir da drė
gna orą, eina tirsztyn ir persimaino in migla. Kita 
karta sziltas bet drėgnas oras traukia virsz szalto 
vandens, atszala no jo, ir negalėdamas jau užlaikyt 
savyje pasileidusio (iszsiskleidusio) garo, leidžia 
jam sutirsztet, ir tokiu budu lygei miglos kilsta. 
Tankei teippat naktyje galima isztolo pažint, kur 
yra vanduo, nes virszum jo matytie baltos miglos.

Jaigu miglos atsitraukia no žemes ir lekia 
augsztyn, tai ukinikai sako, kad bus nepagada.Tan
kei ir ant teisybes iszeina toke szneka, nes jaigu mi
glos gali lėkt augsztyn, tai ženklas, kad oras yra 
jau teip prisisotinias drėgnumo, kad naujo garo ne
begali iszskleistie, o prie tokio oro su lietum labai 
pigu. Jaigu oras butu sausas, tai migla augsztai 
pasikelt negalėtu, nes atsitraukdama no žemes, tuo 
jau pasileistu jame. Miglos paprastai esti nakty ar
ba iszryto; diena-gi saulei bekaitinant oras suszi- 
la ir sutarpina vėl savyje visa gara.

Pas mus miglos paprastai niekam nerupi; bet 
krasztuose, gulineziuose prie mariu, paveizdou An
glijoje ir Holandijoje, jos smarkei insikyri, nes tan
kei ten žmones po keletą dienu ir oakc^h’iislyjat-o

ir 
in 
i n

Nauda teatro.
Delko mes teatra laikome už 

naudingesnia ir auksztesnia zobo-O _
va už visas kitas zobovas, ko- GRAND PRAIR1E 
kias tik žmones iszmislyjo iki 
sziam laikui?

Idant atsakytie ant szito klau
symo, reiktu placzei ape tai para- 
szytie; maž nevienam nepatiktu 
ir nesuprantama butu. Asz neno
riu peiktie kitu zobovu, kurios 
labai prasiplatinta tarp musu vien 
genezių. Tuom padaryczia priesz 
savia neapykanta, antra, reiktu 
labai placzei raszytie, o mažu 
tas neatnesztu geiduojaneziu pa
sėkimu. Užtai asz jum rodyju 
pažvelktie ant žmonių turtingu, 
apszviestu, patemykitia kokia jie- 
jai zobova aukszeziausei stato, 
paklauskite, kodėl žmones ant 
teatru tiek pinigu iszduoda ir 
delko teip brangei gerus aktorius 
apmoka?

Triumpai asz jums pasakysiu: 
moraliszkas tautiszkas teatras yra 
vienintela mokslainia (szkala) 
dėl pagadytos draugijos, teatras 

Įgali ir turi proga aiszkei, gyvu

Rasa. Szalna. Szarmos ant muro ir 
langu. Apszalas.

Atauszias garas ore sutirszteja in migla; bet 
atauszias da labjau, pasidaro da tirsztesnis ir per
simaino in vandens laszus. Ineszk koky nori daik
tu isz szalto oro in szilta grinezia, o tuojau su- 
szlaps, apsidengs su rasa, arba, kaip sako, su pra
kaito. Isz kur ta rasa? O tai isz garo, kurs yra ore 
sziltuoje grinezioje. Dalis to garo dasiiytejo szalto 
daikto ir sutirsztejus nusistelbe ant jo. Tokiu pat 
budu nusistelbia garas ant lango stiklu, kurie no 
oro puses esti dikezei atszala. Sakome, kad langhi 
prakaituoja; bet isztiesu. neyra tai prakaitas, tiktai 
rasa. Prakaitas atsiranda tik ant žmonių ir gyvu 
lu, o darosi ne isz garo, kurs esti ore, bet isz van 
dens, kury kraujas per oda iszspąudžia.

Wasara saulei nusileidus arba vidurnaktyje, 
kad dangus esti giedras, orinis garas nusustelbia 
lasznis rasos ant žemes, ant žoles, kvietku, lapu ir 
ant stogu. Kokiu gi budu tas darosi? Szitai žeme 
yra tokios veisles, kad nors inkaista per diena, tai 
vakare labai greitai sziluraa isz savias iszleidžia ir 
atauszta; žeme ir augmenys, kurie ant josį auga 
auszta daug greieziau už orą. Oras, dasilytedams 
szaltos žemes, priverstas esti leist isz savias gara, 
o szis sutirsztejas persimaino in vandens laszus, 
vadinamus rasa. Nekurie daiktai, kaip antai, gele
žis, varis ir kiti iszgludenti fiszpoleravoti) meta
lai, neatauszta teip greitai, kaip žeme ir augmenys, 
tai ir rasa ant ant ju nenusistelbia.

Ale dabar kiekvienas užklaus gali, kodelgi 
ūkanotoje naktyje rasos nebūva? Ant to yra tik 
vienas atsakymas: debesys uždengia žemiu, lyg 
koks stogas, ir neduoda jai atauszt naktyje, arba I 
iszleist sziluma teip greitai. Į

Pavasaryje ir rudenyje žeme atvesta ant mik- į abrozu parodytie gerus ir blogus

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

’G, ARKANSA8.
Derlingiausi laukai Ibz wisoB vvalsteB, Arkanso.

I ape penkesdeszimts tukstahcziu akru vienam gabale
poablem8 pusėms geležynkeio "Mėmphis A. Llttle Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia paruplja. Komitetas aprinko taja wleta 
kaipo geriausia dei uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga bowelna, o wa<sei sodu puikiausi isz wisu Sutvlenytu Walstiju. Klimatas sweikas. 

žiemos trumpos, o wasuros ylgos, karszoziu didelu nėra, sziluma lyginasnu Chicagos. 
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie taukus su giria ir be gi
rios. Raikei ir lentos neiszsakytai pigios dėt pasistatymo sau namu.

Preke lauku no iki $8 už akru.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu isžmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape 'viską raszykitia in

UNION LAND COMPANY,
163 Washington St., Chicago, III.

---- ARBA IN-----
REDYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street, Chicago. 111.
ARBA PAS KOMITETĄ

A. Bijanski, 626 W. 17-thSt. J. Butkus. Hazen, Ark.
GHICAGO, ILL. P. O. Box«2.

Geriause užeiga pas
»»»»♦»»»»»»> « •* * * ■* » *

L. AŽUKA

ties da labjau, nekaip vasara, teip kad net szaltįs 
musza no jos. Tuomet smulkucziai garo laszelai isz 
oro, prisilytedami prie žoles, prie medžiu ir stogu, 
tuo ant vietos susznla, persimaino in leda ir susi
krauna viens ant kito in paylgas adatelas. Tokiu 
budu darosi szalna, kuriai rytmetyje augmenys ir 
stogai esti nubaltinti, kaip sniegu.

Szarmos ant silnu, kurios esti tuomet, kad po 
szalcziu užstoja atadrekys, tai teippat paprasta 
szalna.Zmones neteisingai mislija, kad t.os szarmos 
isz sienų iszlenda. Mūras suszalas no szalcziu nesu 
szila teip greitai, szalcziui ant oro sumažėjus, tuo 
met garas isz drėgno oro, prisilytedamas prie muro, 
eina tirsztyn no szalczio, nusistelbia ant jo ir užsza- 
la. Toks pat paszalas nusistelbia ir atadrekio ant 
grineziu sienų viduryje namu, kur yra daug garo 
ir drėgnumo. Jaigu tos grinezios butu užlaikytos 
sausai, tai ant sienų garas nenusistelbtu ir teip vadi
namų, „szarmu” ant ju niekas nematytu.

Žiemos laike szalcziui esant ant langu darosi 
y vairus gražus vaizdelei (desenei). Pasidaro tie 
vaizdelei teiposgi isz .orinio garo, kurs isz gyveni
mu vidaus ant atszalusiu sųikiu nusistelbia. Saulei 
užkaitinus, arba szalcziui sumažėjus, ledas ant lan
gu pradeda tirpt ir Bėga no langu ant žemes. Darb- 
szczios gaspadines turi daug darbo su tuom, nes pri
sieina jenis nuolatos vandeny no langu szluostyt, 
kad per siena ant grindžiu nevarvetu. Bet tam yra 
labai lengvas ir geras vaistas. Szitai ant lango po 
paežiu romu reikia padėt ilga juosta isz galumbes 
arba vailoko, prie vieno galo susiaurinta ant pu 
sės eolo ploczio ir smailai nukirpta. Szy gala isz 
lango szono reikia nuleist žemyn ir panert in bonka 

I arba kita indą, kury galima pastatytie, arba paka- 
bintie ant vineles inkaitos in siena apaezioje lango. 
Toke juostele visa vandeny sustraukia in savia ir 
nuvaro jy in indą. Jaigu nėra atsakanezios rnede- 
gos juostelei, galima vieton to paimtie prasta, bet 
szi jau ne teip gerai vandeny sutraukia ir nuvaro. 
\Vandeny isz.pastatyto indo reikia tankei iszliet, 
idant per virszu nesilietu, kad per daug prisipyklo.

Jaigu žiemos laike ant suszalusios žemes urnai 
nedidelis lietelis užlyja, tai vanduo tuoj ant vietos 
užszala ir darosi bjauri slidyne, kuria vadinam ap- 
szalu. Kam tuomet pnsiena eit, sunku jam užsilai- 
kyt ant kojų. Geriausei vienok ir pakajingiausei 
tokiame karte eit atsargei, bet drasei, kojas statyt 
pamažy ir greitai žeugtie; prie kožno žingsnio stot 
pirmiausei ant pirsztu, o paskui palengva atsiremt 
ant užkulnio, pastumiant koja pirmyn.

DEBESEI IR ŪKANOS.

darbus žmonių, kuriuos žmones 
matydami gali pasimokytie ir 
pasitaisytie. Teatras yra nuadin- 
gesnis už skaitymą knygų; užtai 
kad ant teatro žmogus negana 
kad supranta, bet mato, girdi ir 
jauczia, tai yra, jog cze ima daly, 
ba veik visi svarbiausi jausmai 
žmogaus. O ta jus visi suprasite, 
kad tik tada žmogus apturės ai- 
szku supratima ape benekoki dai
ktą, kada jojo daugiau jausmu 
ims daly vumo tyrinėjime to daik
to.

Suprantama jums, kad perskai
tęs Istorija ape Lietuvos kunigai- 
kszczius ir juju kovas greitai už- 
mirsztame, bet, kada mes mato
me ant teatro,girdime, jauczemia, 
tada musu nuomonėj tie faktai 
ilgai neiždils.

Teatras yra geriause mokslai- 
ne. Kas nori apsiszviestie, isirno- 
kintie gražiu apsiejimu draugi
joje, salonavai vaikszcziotie, 
szneketie drasei ir protingai už 
laikytie save susirinkime, su
prasite augsztesnia luomą žmogi- 
jos, apturetie mokslą ir dora pa
silinksminimą, tas tegul lanko 
teatrus, prisiraszo prie teatralisz- 
kos draugystes, kuri jau sutver- 
a Chicago, tas nepasigailės, nes 
apturės dvasiszka nauda.

Teatraliszka Dr-te

BALUS! BALUS!
Szendien vakare pas L. Ažuka, 

po nr. 3301 Auburn avė. bus di
delis balus; jau Svęcziai sukvies 
ti ir muzikos užpraszyti. Pradže 
7 adyna vakare. Deltogi lietuvei 
ir lietuvaites uepamirszkitia at- 
silankytie.

Užpraszo L. Ažukas.

9
330 Auburn Avė., kampas 35ezios ui.

NETOLI LIETU VVISZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku — 

SALUNA IR HALA 
(lel mitingu, balu, weseliu ir kitokiu susirinkimu. 

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, k ve Jenczius Cigarus ir tt.

.Jaigu sziezia atkeląusi, 
Pas Ažuka viską gausi.

Ateik broli pamatytie 
Ir to wiso pobandytie.

SPAUSTUWE

“LIETUVA
— SPAUSDINA ^VISOKIAS — i

Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, visokius Tikietus < 
ant loteriu ir balu, Programus ir kitokius reikalingus f 

drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t. <
Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei. i

TEIPOGI PARSiDUODA j

Lotos, Namai ir Fa r mos geriausiose wietose. I

Parsiduoda
ANT SMARKIAUSIU LAIVVU.

LVW

S1UNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.

OFISAS: 954-33rd STREET,

ILLINOIS.CHICAGO,
Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-, 

karo, o nedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.
GROMATOS

lietuviszkos ir lenkhzkos užsilikia 
ant paczto.

723. Akelajtis Jurgis.
729. Bagdonas , Geo.
736. Blasztovski Andrei.
841. Bredis Madard.
773. Franciszkovicz Mieha.
814. Karpovicz Jan.
828. Kalanovski Tomasz,
839. Kviatkovski M.
852. Majevski J.
942. Waieziulis Anton.
950. Witkovski Stefan.

Galifornia Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN,

384 BLUE fSLAND AVĖ., KERTE IIENRY ST-
CHICAGO, ILL.

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

Wisoki gatunkal Saldaus VVyuo, Arnko, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. \Viskas yra 
geriausio gatimko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpraszytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszanlis kokius gerymus, gali gromata raszytie angeiskai, tvokiazkai, lenkiszkai, lietu. 
wiszkai ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Island Avė.,

Kas gi nepamislyjo sau nors karta gy venime, 
kaip tai iszrodo arti anie baltu debesei, kurie ne
karta matosi ant giedro dangaus. -Kartais plaukia 
isz lėto, augsztai po melina dangų lyg vatos pluok- 
sztai, kartais eina gabalais, kaip baltu avelu pul 
kas; tai vei pasirodo ant horizonto kraszto ir plau 
kia navatnuose pavydaluose, lyg koki kalnai, arba 
kokios didelu kariumeniu eilos.... Saulei tekant 
arba leidžiantes tie debesei kruvinai raudonuoja, 
liepsnoja lyg ugnis, arba žiba szviesei, rodą kad isz 
lyg auksas no ju varva. Nevisados vienok jie isz
rodo ueip dailei. Nekarta eina pas mus per dangų 
juodas debesys, kad net baime žmonis ima, in jy 
bežiūrint; uždengia jisai su savimi sauia, isz szvie 
sios dienos padaro tamsia ir apdovanoja mus su lie
tum, o tarpais su žaibais, griausmais ir ledais. Kar
tais visas dangus apsiniaukia vienu pilku debesiu, 
kurs po keletą dienu, o net ir pora nedelu ne duo
da mums sauleles pamatytie.

Isztiesu akyvas tai daiktas tie debesiai ir toke 
ūkana. Kagi tai nevienas žmogus duotu už tiyi;kad 
nors karta gy venime galėtu dasilytet su ranka to 
kio tikro debesio, terp kokiu aniuolclus ant abroze- 
lu teploja (malevoja), arba kad galėtu pasižiūrėt 
nors bisky ten, kur tie debesei kabo ir plauk,'neja.

Eina terp žmonių pasaka, buk debesys isz dan
gaus kartais ant žemes nukrinta. Tankei iszgirst 
gali, kaip kas pasakoja, kad žinąs kažinka toiiv, 
kurs savomis akimis matias žmogų, kurs kalbėjus, 
kad cziupinejo su rankomis debesio szmota, iszpuįo- 
lusy isz dangaus, kad tas dedesys buvias tirsztss 

........................ , suminlA, 
. "ėja vandenyje. Žmonelei tiki tokiems pasakoji'

Į pernakvojo 3 naktis s.us jr megSta apsakyt da kitiems, vienok ar daug 
•—iszbego, ka>e teisybes — pamatysite. ui

s nežino kut [Tolau bus daugiau.Jrdk

tik
su-

ne-

balto svieto, wiska priesz juos waįa;n n esz wesi.|jX& drebuczei arba Jyg staloriszki klyjai,
_ 1 ............. _ * * 1 ** eia wnnd<»nviA. Zmnnph*i tiki t.nlrifim<skloja. Laike tokios mig' ;u/.,.poa_r 

anuose krasztuose pa<„„j‘_» ,
uzdegt lampas gyven , . „
ežiu, nes be to niekas-’

APGARSINIMAS.
Žodynas kn. M. Miežinio

Keturiose kalbose: lietuvisz- 
kai — latviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25.' Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
Iv), o velau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

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

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

i Tilžcje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
1 RaRzaut au bet kokiu klausymu relke pride- ort/ui m .. . . .
tieaut utsakymb pacztawa markela užboentus. | llUSpriltt 8t., kerte 81.

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Fisk Street, Chicago

— užlajko puiku—
Salima, Grosernia 

ir Buczernia.
Pas jy randasi skaniausi goryniai szaltas Alus 

puikios Arielkos ir Cigur^LTeipgi liuczvmvie wi 
sada stviežla įneša, deszros fr wisoki walgot|i 
daiktai. Wisku užlaiko koezyseziause ir parduo 
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pamatytie

Chicago, III.

Ruskai Turkiszkos Maudyklos
21 BOWERY ST. 

tarpu Bayard ir Division Sts. 
------------NEW YORK-------------

Atidaryta kožna diena
SziltpB ir szaltos maudyklos, o teipgi plaukyklos 

Jtopuikiausios.

B. L. SCHE1NKER,
<19-5) • VALDYTOJAS.

1
o

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprovoja aeriausel 'visokias prowaa 'visuose 

suduose. Kiumoczyja kalbose: lenkiszkoja, wo- 
kiszkoje ir aiigelsK<>,|e. Taipogi kolektawoja piui- 
gus už wisoklas skolas. Gy wena po nr.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografija.., už tuziną tiktai 
$2.00

Ant weseUu ir kitokiu reikalu nujima Fotografi 
'ijas kopuikiausei.
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4 LIETUVA

Katalogas knygų
—<» ©

Knygos mahlu.
Aukso Altorių* arba SzaBinis dangfszku 

*karbu.puikiausiuose apdaruo*. nu sida 
brineis ir kltokela kritolR, iR/sodyta bal- 
caiausei»kuulel«l*,vi»aip žaisti ton, 3.50 Ir |4.00 

Aukso Altorių* arba Szaltinls danghzku 
skarbu, apdaryta drūto! skurojc, žala t y 
tal» kra»ztai*, druczjm apkaustyta ir su 
kabeuii* ” ” “

Apdaryta szagrine ”
Baisas Balandėlė* arba Maža $ Szaltinh 
Bahan Balandėlės didžiau*** ir puikiausetue 

apdare, bslczinuMeis kaulelel* puikai 
l»zauk«uotals krytol* po * t3.00lr3JX)

Baisa» Balandėlė* dlde«nt* *u Officluin 
parvuiu apkaustyta** Ir su kaba •1.25 

Balsas lfaland*d«* K ris z tolini* •2J*>
Garbe Diewui ant auksztybe*, skaroje, ap 

kaustyta ir »u kaba 
l*zganiugi dūmojimai ape sopulu* *zv.

Marijų* Panos 
Lletuvlszkos luiszio*
Ražanczlus amžina* ”
Ražanoziu* ir draugyste ** **
R*žanežus amžina* ir *u stacijom* ’•
Bz.aukstuas balandėlė* •*
Stebuklai Dievo *zw. Sakramente *' 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

litą mins ’* ” •* 11.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

s tylas Ir su k»be “ $1.60
'Vadovas apianksneziu muka Jezuso Cbris. I5o

Knygos Dvasiazkos.
Brostvo* •* ”
Draugija d M dusziu ” ••
Filotea arba kėlus In maldinga giveuima 
Garsu* upe i*ai*lbia sūdo Dievo ”
Grleszuykas sugrąžytą* ant gero kelo per

Joausu I*< ua ” '*
Gyv enltiiul Szventuju Dievo ”
Gyvenimu* *xvento Benedikto ”
Glvenl ma* Jezuso Kristuso 
Givenima* szvencz. Marijos Fano* ■ M 
Giveuima visu Szventu ant kožno* dieno* 

4 dideles knygos, kožna j»o
Gyvenimai Szv. ir III zokona* *xw. Fran- 

ciszkau* “ ” 25c
Istorija seno ir naujo istatimo lu abrozalet* 20c 
Istorijų seno Istatlmd s** fibc

•1.00 
I5o 
15<j 
15c 
20c 
40c 
t6c 
15c

.*

•1.60 
•2.00

06c

• 1JM)

06c
10c 
50c

15c 
50c
6c 

75c
25c

70C

latoriin Kataliku Bažnyczoa 
iatguldymaR metiniu R/.vvenczlu ” 
Km« yra grhkaR? laimi naudinga knyveįe 
Kalba a|Mi Kataliku tikėjimą " 
Kaip apRpakaJItl* Rumlanlja 
MokaluR Rymo Kataliku •• •*
Moksta* kataliku, ° “
Pamokidnl aj>e Ruda Dievo " "
Pekla Ir alebuklal Dievo Rzventoae duizlo 

»e cuiazc/.lam, didžiau** knyga l*z wi*u 
knygų dwa«l*zku)u “ ••

Pampėjimu* aj>e Rzventa tikėjimą “ 
Perkrautus* Rumlanljo* °
Prl*lgatawojlma*ant gmerozio M
Rakta* lu dangų ** ••
U&«i*tnfiawlk aut to gerai *• 
Wadowa* In dangų “ •' ••
Kartai da ngau* •• •* **

Knygos mokslyszkos. 
Etnologlizko* Rmulkmeno* M “ 
Knyga lazmoklmo vi*o*wl0tlne* kalbos 
Lietuve* gaRpadine •• “
LietuvlRžkni voklsskas lodina* arba grama

tikas “ •• 15.09
Leinentorlus iktuvlsrkas ** •• 10c
SpuRaban greito IszMimoklulmo angehkos kai

lio* no apdarytas *• M |l
o apdarytas* “ 11.25

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Ape senove* Lietuvos pilis ' “
Birutes dainos " *•
Boleslovus arba antra dalis Genovefos 
Bestiahty ©f tbe RuRnian Czardom tovvard 

Lllhuanln " ••
Budas Senove* Ljetuvlu Kalnėnu Ir Žemalcziu, 

(taras* Himano Daukanto 
Geniu dedu “ •* ••
Graži valku knygele “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausia Isto

rija Lietuvos •• ,,
tstorlja M’ptynlu Mokytoju ‘ .
Istorija gražio* Katruko* “ •*

» Istorija Lietuvos •* “
Istorija Irs laiko Francusu vainos “
Juokiugas patakojima* •• “
Juozapas KonluNmvRkls arba kankinimas U- 

nljotu |M> valdto Maskolių “ “

25c 
16c
20c

L1STOKNIK polsk<xm«*rykauak|. Poiirgcznik 
. zavierajfcy. Aautg pi»ai$u iutuv, v w»zy»i- 

Kfcb przj padKMch uiOMiuvicie: Libly
eca.ac*-. radsacc, uJialnace. pvwiu»zu*a- 
. podania i Ui ’* <*
LlSl'UuMK dla RZkgjuych daiect; uczuį- 

cy puau.u ii»u>w z d odai kimiu powiu»z*.- 
•wun ” ** 25

! POŠKEDNIKPOLSKO-ANGIELSKl k.ljtk.d a 
v .iiueryce ula fatavgu UM.vAeuta 

sig po apglebk u; zopisaniem každ**K° wyra- 
Zu Juk kua *\tuaviač; 1 r u* u e h»lj v po<- 
skim i angiebkim języku 66

Į PRZEHUMMK do puuuia listdv miiosnych o- 
j ras Cyesėcjch si* oaruieuia t zatu«ipojfcia 20 
i HuKLb FOKUS C7arnokst£znik, czyh udkrycia 

lajriunic uū-zavvdiiy sposob ©zarovanta, vv- 
dlug Klavuych »zlukiui»irwv jaku tu: liusco, 
bebvanvuleid. Tvnrduwi»ai, Fuu»t, Ttieoph- 
ra»tus, Puraerisiua, Dobbler, Flladelfia i vie
lų innych. Gena *' 86c

NOW Y SUtViZDRZAL i avantury jcgu. Z ziem- 
putuumkiej rudeni. — Z oimlu ubrazkami 40 
Ta »atua v inucoej opravie ze zlucouyin ty u- 
likiem ” uo

PRAWDZ1WY PERSKO>EG1PSKI SENNIK. — 
Najpewniej«zy spotob vygrauia na loteryi 
vediug kombinacyi slynnych magikdw i pro- 
fesoruv matematyki Orlice it p. — tudziež 
vyjavienie tajemnic I sposdb, ‘aklch užyva- 
uu v starožytuotoido przepcviadania i vro- 
ženia przy*zlo&ri. - Z 200 obrazkanii. Doslow- 
ny przėdruk z Sennika drukovMnego v dru- 

I karni Universytetu Jagiellonskiego v Kru- 
kovie. ” ” 30

SENNIK czyli Wr6ženie ze sndv, na prze#zlo 
1500 przypadkacb služ^ce, z rožnycb starodav- 
nych ksi^g zebru n y i porzfdkietn abecadlo- 
wym dla rosryvkt i zabavy niekavych ludzi 
ogloszone przuz Przyjaciela Niewiunych zo- 
bubondv. ” ” 15

„A Įžvalga“
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
swarbias žinias isz Lietuwos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
„Lietuvos" kožname laike ir už 
ta paczia prekia $1.50.

dwiuedoHnis 
katalikiszkas

I A. BUSZKIEWICZIA
dastato visiem* in namus geriausia

| Keresina, Geselina ir Aliejų, f
J) Skalbia .MarRZkinius kobalcziau#ei Ir pats J) 
į-: atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- jž 
J, gi prijima už)»ra*zymu« Ir per gromata.
?iv Yra labai žmogus geras ir telsvnga# ka we- m 
Į’4 lyj»m« visiem* pa* Jy nusiduotie. mz
S ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ,
886 James are., Chicago. įį

Lietuwigzkas Salimas
314 E. Centre St.

Puikiausia# alus, skaniausia arielka no wi- 
» o dei zo-

( i 'uiKiausm* atu*. s k n i n u * 1arv 
' tokiu toliu, cigarai patys geriau# 
rW buvo# randasi biliardas.

20c 
10c 
30c
20c

•l.OO
10c
10c

•1.60 
50c 
10c 
50c 
30c 
10o

_ „ ___ _ _______ 50c
Kunigas, pulkus *|>r»s*ymas Isz padavimo

I.I. mAiiyku •• 11.00
Lletuvlszkoa dainos l*« visur surinktos, 

apo keturi selintai “ “
Lltuvisska* Rtiuplnis “ ••
Naujos dainos 11 ••
Namelis pustelnyko •* "
Olltypa apysaka Imi laiko terpsavi*zkq* ka

res Indi jonu Amerikos.
Palangos Jum “ ••
Pulku* Mprnszlmaa tikru atsitikimu ls* lai

ko lenkmectln vainos |H63 m. “
Pajudyklnm vyrai tomla, pulki Istorija 
Pa#akoljmas Antano Tretlnyko "
Petro Armino rnsxtal '• "
Ponas Ir mužikai **
Pirmutinis degtine* varytojas, komedija 
Puiki Istorin upe Kantria Alana. kuri per 

t įc .1
du Ir wargu kantrai isskentej© t 

Talmudas židu •• *•
Tevynlmko* giesme* •• ••
Trumpu peržvalga Lietuvyste*darbu 
Waiku knygele su abroselals “
WIsokl abrosdelel In knyga* 
Abroxa» Grdnmlno. Lietuvos kunigalks* 

c*io» didelis ir labai puikus; Masko 
lu# puola prieš* jy ant kėlu.

•2.00
5c

10c
75c

SBc 
SSc
40o
23c
25.1
iOo 
l&o
IOo 

-------------r-------------------------- r,f 22 me
tus walk*MZlodaHM po sudėta, daugybla ba-.----------.—*»—k------ ... y0c

10c
10c
20c
30c
5c

30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PĄN8KICH |7.00
ANl6t STRČŽ. ZbiAr ModMv i Plato i služfcy 

dla dus* pobotnyeh (» dodatklem nkszpordv 
I pktoi tacifisklch). Zaviera blinko 660 »cro- 
nlc vyrasnego druku na pifknvin papierze, 
wydank dla obojga picl; opravne w morocco 
skdrkf. vyzlacane brzegi ze zluconytn tytuli- 
kam; cena........................................... 96c

Ta midi npravna v morocco tkurkf, vyzlacane 
briegi. idoconym tvtullkem, okuta I ze au
na k km......... ........ . ..................... .........II 25

CICHA LZA. Zbl6r ModMv. i Plato 1 shjifcy dla 
du«# |M>bcinych (Wydanl* dla niaurias*) r. 
dodatkkm t>ie«xpor6w I picini laolfmkich, Za- 
vkra bl!zko6fi0 slronnlc vyraanngo druku 
na plfknytu paplcrn, — Opravne v tnoroccn 

•kdrkf. vyzlacane brzegi. le atoconym tytul I- 
kkm Ona........... .............................96c

Ta narna opravtoa v mon»cco skArkj. wytkxjone 
brietfl. xe tloconym tytullkiem, okuta I ne 
tuma km ............. . ............ . ............. • 1.25

OtTARZYK ZtOTY. Zblor modMv i pfetol. 
•tužfcy diadų#* poliožnych. (Wydanle dla 
Vftozyin). Z dodatklem nieaspordv I plato! 
h»dfi«klch. Zavlera blltko 060 Rtmnnlc vyra 
znego druku na plfknytn pa p kr te. opravne 
v tnomcco «korkf. wyxlacann briegi «• zknco

■ yni tytiiilkkm............................................. 95c
Ta Rama opravna v mnrocco *k6rxa, vyzlacono 

brzcgl «e tlnconym tytullkiem....?...... • 1.26
WYBOREK.............. ................... ...po 40c 166c
lISTORYAGRYZEtnZIF.I MORGRAHI WAL- 
VERŽK. Z ksiatok dla lud i praez Murbacha wy- 

ianych •' ‘ 10c
KABALA cxyll odkrycle tajemnlc prxynsMcl 
za potnocf kart. (Dla zabavy I roxrywkl)

Gena ” ’ u 10

ALEKSANDRA CHODŽKI #Mwnlk Pobko-An- 
glėbki I Angklsko-Folaki w mocnrj opravle 
ze žloconnml tytultkamy. Gena 14.00
JįfcKA POLSKO- NIEMIJGKA dla Polakdv 
dolatw»'go "Auczenla iljczytAČ. plaač; i mu- 
wi6 po rlemlrcku. Dokladny przedruk r. wy- 
aAnta nakladem HZakladu^Narodowego Imle- 
ola oMolifiRklcb” are LwoWlc. Gena 75

Lietuwiszkas Daktaras
- T. KODIS,
Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru

3247 LAUREL STREET
ir prijitmi wisokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 

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

telefoną isz kožnos aptiekos. 
Gyvena: 3247 Laurel st.

TELEFONAS: Y. 835.

LIETLHISZKAS

Slalllulnlais
Vyrai, ar jus nežinote kur ge

riausias alus randasi?
pas Kazimiera Aliszaucka

Užtaiko puiku szalta alų. geria ūso arielka tikra 
ruginiu, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėl žabo vos; juigu uoritla sau tlnksmai wn- 
landela l*lko praleistie tai atsilaukykit pas savo 
vieugantl, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli pa m a lytie Ir to viso pabandytie.
Jaigu sziezia atkelausi, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEVY YORK, N. Y.

S. F. Malicki,

— užlajko

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko visoke* drapanas rejkalingas 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeu#es karietas dėl 
samdimc tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 V. 17-taul., Chicago.

Telefonas, 9078.

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkųszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimcziausfaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras ••Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuvos inteligen 
cijo*. “VARPAS” neseka Jokios partijos; “VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerowe visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.

“VARPAS" spaudlnasi ant gražios, slidžios po- 
&ieros. dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiczia kal

ti ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 
Tai isztikro yra labai pigu!

Pinigai iazsiraazaiit “Varpa“, gromatos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso: 

Mr. Dr. Bruazis, 
Tilsit. Ostproussen (Germany).

W. Slominskiene.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

Teipogi parduoda laivakortla#, slunozia pi
nigu* in Lietuva ir wi*a* dali* svieto, o ko
žname reikalui d uodu Lietuviams geriausia 
rodą. Juru viengenti*,

K. PETRIKAS, 
Mahauoy City,

MOTERĖLES!

Pa.

ar jus žinote kur yra geriause

Gr o šerne ir
Crockery Store?

— PAS —

D0WIDA DEMBY.
13—21st St., Bayonne, N. J.

Geriause vieta dei Bayonne* lietuwlu.
Užlaiko geriausia tavora Ir pigiausei parduoda 
kaip kiti. Kawa ir Arbata turi net Iszpaežio# Ru
sijos Ir visi ta vorai kosviežlausl ir ezyseziausi 

Lietuvei ateikitia pamatytle Ir to viso naban-

įvairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo- 
dada jisai RasztaSwenta,wisokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Prnnaszavi- 
mas Mikaldos, Sapnorius, Juzefą- 
to pakalne ir wisokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu ražaneziu, szka- 
plicriu krajavvu, visokiu abroze- 
liu in knigas, o if dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia npe viski dasižinotje, tai 
pasiuskit ia markia už 2c. o aptu- 
resitia katalogu. Mano adresas 
tok s:

Jos. Matutis.
287 Vhytc Avė. Brooklyn N. Y.

Raszidami gromata siuskitia 
ant szito adreso.

J. Matutis, Brooklyn, E. D. 
N. Y. Box 117.

679 MILVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visu lietu- 
wiszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi visoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Viską parduodu labai pigiai; 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
nausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems 'ietuvnikams 
eiti e pas Drzemala gerausi apgi- 
neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 RandoĮpli St.
Givenimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

LIETU VISZKAS

SALUNAS
Juozupo Dzialtvos, 

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui 
Užlajkau swiežia Bavarska Alų, sencuses ge

re u ne# Arielka#. Llkierius Ir kvepenczlus 
Cigarus.—Kazdien svvležas užkandis.

A te j k Broli pamatitie. 
Ir to wl#o pabandltie.

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

MORRISS ABRAHAMS 
prekejas visokiu gerymu 

WYNU, LIKIERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puiku Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir im- 
portavotus Cigarus.

1 66 Delnncey st. kerte Clinton 
NEW YORK.

M. L. Kasmar,
OiACZMAKEK.) 

,“lAdwokatas 
Praktikavoja visuose suduose 

atlieka savo reikalus gerai ir 
tcisyngai.

Rodyjame visiems 
lietuvnykams pas jy nu

siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą. 

Ofisas: <)2 ir 1)4 La Šalie st. 
Telefonas: Main 1396.

—)GYWF.NIMAS(—
636 Noble ui., Chicago, III. 

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
F R. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodą* gali gautie už dyka.

ir

(9-5)

SIMONAS KR0L,
102 Light st. I’alt morc, Md.

— užlaiko —

Puikia Restauracija.
Teipogi užlaiko visckiu Wynu, 

Likieriu, szalta Alų, Cigarus ir 
t. t. VValgei gaunami kožnoj va
landoj. Wiskas czysta ir pagal 
naujausia mada, o (Jstrigos gau
namos visokiuose gatunkuose.

(28—4)

Bruno Grabowicz, 
4-Lenkiszkas Aptiekorius* 
Paduoda dėl žinios bmlnms Lietuviams, gyve
nantiem* Nev York*e, kad užlaiko pirmos Maso# 
Aptinka po num.

177 llroome St. kerte Clinton 
NE V YORK’E.

uždėta 1M! metuose. Didžiau#** krautuve viso
kiu gydyklų ir žolalu isz Europos. Receptu* i*x- 
pyldo koatsargiausai ir už piginusia prvkla- 

Mann aptiekoj4 priima ligonius ir duoda jiems 
visokias rodąs Jau no daugel metu žinoma.1; 
D RAS J. SZLĄCHF.CKI8. (17-6)

Pirmutinė Lietuwiszkai-Lenkiszlia
=^Mokslaine Muzikos----

Kursai tapo atidaryti t-ml Rugsėjo 1893 m. Sekcija* duoda aut vrisokiu intailu kožna no 
Iki 1014 .vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Liesuviszkai-Lcnkiszka.

Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vesią 
lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
156 Delancey St., NEVY YORK.

Elias Rosenthal,
—Lietuvviszkas ir Lenkiszkas—

ADW0KATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatas, jau kelolika 
metu praktikavoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszproivoja 
visokias provas. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Ęoserįtijal,
333 Grand St., arti 2-nd Avė.,

NEW YORK

D1DZIAUSE 

? Krautume Drapanų 
AVyriszkas visas apsirengimas,vertas 

$15, parsiduoda už $8. VVyriszkas vi
sas apsirengimas vertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias vi
sas apsivilkimas vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $1 8.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
vasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakytadaugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame neswietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

96 ir 98 Baxter St., - - NEW YORK,
2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMaNN
JUOZAS KUKAITIS

328 Anderson str., Jersey City
— UŽLAIKO —

Puiku Saluna
Wiskasyra czysta,gerymai pir

mos klasosir da pigiau kaip kitur.
Padraug užtaiko Agentūra

Tai yra parduoda Szifkartias ant 
geriausiu laivu,pigiau kaip ki
ti. Siunczia Pinigus in wisas 
dalis swieto, o kas turi rusku 
arba kitokiu pinigu, tai gali 
pas jy gautie apsimainytie, mo
ka augszcziausia prekia,kaipkiti 
agentai. Dėlto visiems Lietu
viams, su visokeis reikalais, 
rodyjame nusiduotie pas savo 
broly Lietuvy, nei ka pas ko 
ky ten žydą. 9—6

JUOZUPAS LEVANAVICZIA
118 Dover str. IJaltimore, Md.

— užlaiko —

.Puikiausia Salima.
Viskas yra czysta, gerymai 

kopuikiausi, o stiklus tai milži- 
niszkus duoda; reikia gero vyro, 
kad du tokius iszgertu. Teipogi 
turi biliardą dėl zobowos. Delto- 
gi brolai atsilankykit pas sawo 
žmogų, lietuvy, o busitia kogre- 
šiaušei priimti. [5—5]

Lietireiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplomą svotas isz Europos.

Nog 25 mietu isi praktikavoja# pritajso gleraf 
kkarstva# usz vldutinia prekia.
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

skaj ir vokiszkaj.
543 S. Jefferson st., cor, Liberty. 
/telephone: canal 369.

Geriause Užeiga
I)ras Sclilaclieckis,

175 Henry st., NEW YORK-
arti Jefferson st.

Lenkiszkas Ir Lietoviszkas Daktaras.
Priima ligonius savo namuose sziomis adytoji* 

no R Iki 10 ryto Į NLDELOMfl
”1 ”2 (M) pietų | noHikilOrvi^
“ t “ 8 vakaro. | ” 1 ” 2 po j

A" •

pas

dėl Lietuviu
Jersey City

JONĄ BANKALSKY,
48-50 Gregory St.,

Turi puikia sala “Opera Hali” dėl mitingu ir 
kitokiu zabovu. Užlaiko puikiausiu# rerymus; 
szalta alų. tikra rūginta degtiniu, visokiu* likie- 
riu#. vynu ir puikiausiu# cigarus, dūmeli* kve- 
peniis. . (24.5)

Litewski i Polski Bank
40 Canal Str.

IR

142 DivisionSt.
New York

N. T.
Wyrai 1 duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi

su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziamepinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 IIeerdenthorsteinweg, Bremen.Dr. M. P. Kossakauskas
------TURI OFFISA------

Aptiekoje, po nr. 3315 Laurel nl.
Telephone, Yard 709.

------GIWIANA-------
no 10 iki 12 adynai rytie.

615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale.
Nog 7 iki 9} isz rito ir nog 1 iki 4 vakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS

^UeTUWJSZKA = AFTISKAŠ-
—po—

BALTO ARELO,
615 NOBLE UL. IR 3315 LAUREL UL.

Daktaraj kožnam cziese ira Aptiekoj, ir galema szauktie koki nori 
per telefoną. Telephone: West 654.

Ziegoreia e
Szb 

.c

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso wlsokiuR ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiiinas ir sidabrinimas
visokiu dajktu iabaj plgej, aukszynius sydabrvniu# ziego- 
re1iu8 iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

dzyna50c. Styklas ir skazupkos 10c 
’-’bos nog $3 iki $6. Sidabrini 

antavoje ant metu.
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