
Kates of Advertising:

Nr. 17.

One line once .............  15c.
One line, one inonth .................. 50o.
One inch, one month............ 12.1/?.
One inch, one year............................#10.00
The ‘Lietuva" Printiug O tice execute 
allkindof Job Pkintino anc‘ ’ranslatinj 

in ai) modern langtH es.
Alicoinmunications mušt b i ddressed: 
“Lietuva” Publishing Co.

HM 33rd ST. CHICAGO, ILL.

1h e Lithuanian VVeeklv

“LIETUVA”
Appeanug every 8aturday the only Lithu k 
hd lkaper Published ln Chicago,III. 81 b 

•cr ption Two Hollars per year.

NEDELIN1S LAIKRA8ZTTS

“LIETUVA”
szeiuB kožnu Subata Chicago, Illlnota 

KA8Z8TUOJA
Ant Metu Amerikoje..................... le.oc
In UiMAKiA.................................... |3.Oi

Preke Apgarsinimu:
Wionae|lut« wh*na kartu..................... 16c.

. Wiena eilute ant mrne«io....................60c.
VVieuas colis ant mentalo.................. M.00.
Wienas colis ant metu..................... 110.00

ADRESAS TOKS:
“Lietuva” Publishing Co.

33rd ST., CHICAGO. 1L

Spaustuwe“Lietuva” spausdina Knlg 
konstitucijas, TUcietu* Ir 11.

Metas II.

P. Petras Abraitis yra-pakele
ivingu agentu musu laikrpszczio 
„Lietuvos,” važinėja per visus 
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 visus brolius 
Lietuvius, ten kur ativažiuos 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 
teisingu žmogum ir rokunda ve- 
da koteisingiausei, dėlto kurie jam 
pinigus užsimokesitia, tai vistiek 
kaip ir pas mus užmokėta.

Redyste.

Isz Amerikos.
Straikai.

Jau kaip girdetie, tai beviaik 
vietos nėra, kurioje nebutu strei
ku. Sztai 21 Balandžio sustrei
kavo dide daugybe mainieriu 
visos valsties Illinois, kurie tarp 
savęs padare „Unija” ir ketina 
laikytis drucziai priesz skriaudi
kus. Sustreikavo sziuose mieste- 
luose: Spring Valley,Ladd, Louis- 
ville, Seatonville.Peru ir La Šalie. 
Da La Šalie vienos mainos dyrbo, 
tai 4000 straikieriu nusidavė in 
ten su muzika ir iszvaike anuos 
darbinykus,o kurie nenorėjo klau- 
sytie, tai da ir apmusztie gavo. 
Teipogi straikieriai padare rodą 
ir ketina eitie sustabdytie visas 
mainas kituose miestiniuose, kai
po tai: Toluca, Roland irMinon- 
ka. Jau visi baltiejie sustojo, bet 
nigrai da dyrba. Tai dabar vi- 
sa „Unija” eis iszvaikytie juo
duosiuos no darbo, bus tikra „žvai
na.” Spring Valles sztornikai ir 
bucziurei prižadėjo einantiems 
ant „vainos” su negrais, iszkel 
tie balu ir duotie tame laike 
maista. Galime tenais tikėtis 
kraujo praliejimo. Augszcziau mi
nėtuose miesteluose daugiu dau- 
giausei yra lietuwiu mainieriais 
ir jau beveik visi prisirasze prie 
„Unijos”.

Gerai, brolai, riszkites kodau- 
giausei in „Unijas”, o teip susi
jungia vvisi in viena milžiniszka 
šyla galesitia atsispirtie priesz sa
vo skriaudikus ir lengvai peuga- 
lesitia juos.

Demonstracija darbinyku.
Ape 1000 darbinyku Pennsyl- 

vanijos ir aplinkiniu valstijų ėjo 
per miestą Washingtono in sala 
Metzerota. Nesze didela welawa 
Suvienytu ^Valstijų ir daugybia 
kitokiu mažesniu karunelu, tarp 
kuriu^ buvvo viena juoda su para- 
szu: I,Delegacija amerikoniszku 
darbinį/ku isz Brystolo, susijungė 
dėl apjginimo amato savo žemes, 
idant fįrepereitu in rankas tau
tu nepf rietelingu dėl demokratu 
ir rėpusi 1 ikonų”. Saloje turėjo kal
bas ir iszdave rezolucija in
kongrejei prieszai Wilsono „billy”. 
Isz roze'?llue'j<,s matytie, jogei vi
sas darl>'’ny^*sz^as svietas yra 
prieszin|p!is te’P - vadinamam 
„freetnWlde” ir yra viltis kad 
“free tnrn®” neP®reis, ha ne tik 
republikį rnBr’ta,ne prieszingi, bet 
jau ir n Fkurie demokratai apsižiū
rėjo kadįlsu sawo »free ‘ radę” ga
lės tiek®,e^nytie’ kaiP kaip Za- 
blockisar ,t muilo.

Armija Coxey’jo.
Isz ■ visu pusiu pulkai 

svieto traukia prie Goxey’jo, idant 
susijungtie in viena didely abaza 
iružgultie ant VVashingtono. Sako 
kad Coxey jau turi surinktas in 
50.000 žmonių. Nežine kas isz to 
iszeis, tik tiek girdetie kad visi 
tame prieszinasi ir sako jcgiti 
Coxey’jo armija visa susideda isz 
vienu valkatų ir per tai nieks ju 
guodotie nenori. Ir isz Chicago 
dasidejo prie minėtos armijos 300 
žmogystų. Duosis girdetie ape 
tai tolau.

Isz Philadelpliijos, Pa-
Diena 22 Balandžio buvo lai

kytas parapijos susirinkimas salo 
je po nr. 214 Pine str. ant kurio 
tapo iszrinkti nauji virsztnykai: 
Prezidentu Baltramiejus Ragutis, 
Sekretorium prot. vargamistra 
ant antru metu, sekr. fin. Jokū
bas Matulis, kasierium kn. J. 
Kaulakis, peržiūrėtojais knygų 
Andrius Anskaitis ir Kazimieras 
Malinauckas; bažnyezios gaspa- 
doreis ir kalektoreis Bal. Ragu
tis ir Antanas Linauckas. Nau
jam sekretoriui rokunda no pini
gu da nėra paduota.

J. Matulis, Sekr. fin.

Gawo sumaiszyma proto.
Diena 15 Balandžio atvaževo 

isz Lietuvos in Philadelphija jau
na pora, vaikinas su mergina. 
Jiedu sau gyvena kaipo vyras su 
moteria ir matytie kad vien tik 
dėlto atvyko in Amerika idant 
cze apsivedia galėtu sau gyven- 
tie. O kad czeatvaževus darbas 
joks nesitaike, pinigu nei cento 
neteko, reike persiskirtie, ir ta
sai vaikinas pametias ja isznyko 
kasžinkur, gal darbo jieszkoda- 
mas Mergsze likus apleista, o 
jau būdama sunkiose dienose, ma
to kad ja kits nenorės imtie, o 
kur tada pasidės, kaip susilauks 
kūdikio, isz to pradėjo rupytis 
ir gavo sumaiszyma proto; szen- 
dien guli pavietnvam ligonbuty- 
je ir nežinia arba pasweiks isz to.

Wadinasi ji Julija Wiksvaicziu- 
te, paeina isz Kauno redybos, 
Panevėžio pavieto, Wabalnyku 
parapijos, kaimo Bosiu. Jaigu 
kur randasi koki jos gimines ar
ba pažystami, tegul gelbsti ne
laiminga.

Priesz wesiaila neapsigy- 
ne, o po wesiailai 

ir pats pabėgo.
Menekaunee, Wis. pereita me

ta vienas vaikinas nugedino 
mergina kada nieko daugiau na- 
mieje nebuvo. Nors toji ir gynė
si, kad net jam visa snuky ap
draskė, vienok szis savo padare 
ir potam tas jaunikis iszsinesze in 
kita miestą, o mergina dėl gėdos 
niekam nesakė. Kad po kėlu me
nesiu gaspadorei patemijo mergi
na storin eiuanczia, klausė jos kas 
tau darosi, bet szita ginasi kad 
ji nieko nežinant. Ant galo pa- 
szauke daktare ir tasai apreiszke 
viską kaip su jaje yra; tada var- 
ksze jau turėjo prisipažytie. Ka 
dabai darytie, reikia parvežtie 
ana jauniky ir ženytie juos. Teip 
ir padare. Parvežė ir suženijo. 
Tai kajl’iislyjat kad teip veržėsi 
kaip pi jbsz vesiailar Kur tau; 
pernakvojo 3 naktis su savo my
limąją ir* iszbego, ka ir po szei 
dienai ai( \s nežino kur jis apsi- 
veręz/a. \

j Dwi moteriukes siidege.
Marinette, Wis. sudege per sa

vo neatsargumu dvi moterys, 
lietuves, tai yra namu gaspadine 
ir jos sesuo. Gasp&dine anksti 
atsikėlus, užsikūrė pecziu; o kad 
peczius garai degtie nenorėjo, at- 
sinesze keresina su didela kruža 
ir norėjo palietie ugny, kad ge
riau degtu. Bepilant keresina jei 
i n pecziu, kružas susini usze, nė
rėsi nas apsiliejo ant jos drabužiu, 
ir no ugnies drabužei užsidegė. 
Moteriszke pradėjo rektie, ant 
riksmo atbėgo sesuo ja gelbetie, 
puolėsi prie gaspadines ugny ge- 
sytie, no ugnies ir sesers drabužei 
užsiėmė ir abidvi dege. Kada dau- 
giau žmonių ant riksmo subėgo 
ir pakol ugny apgesino, abi mote- 
riszkes buisei apdege. Paszauke 
daktare, bet jau negalėjo pagel- 
betie ir po dvieju adynu laiko 
abidvi pasimirė.

ISZ SCRANTON, PA.
23 Balandžio, 94.

Nors neturėdami savo locnos 
bažnyezios nei kunigo, vienok 
ir mes, sekdami pėdoms kitu lie
tuviu, daremia atminima už Kre
žiu kankytinius, kurie tapo isz 
pjauti per nedora maskolu. Czet- 
verge, 19 Balandžio, koplyczioje 
vyskupo, po Seminarija, g. kn. 
A. Burba, isz Plymonth’o, atlaike 
želauna dievmaldystia už duszias 
iszžudytu Kiažiecziu. Susirinkodi
de daugybe lietuviu, vyru ir 
moterių ir su didžiausiu jausmu 
szirdies meldėsi už savo tevy 
nainius. Isz kožno veido buvo
matytie nuludimas ir dūsavimai, 
atminus ta baisu padėjimą savu 
brolu po jungu maskolauš.

Kn. A. Burba pasiliko pas mu
mis per keturias dienas ir per ta 
laika iszklause visus lietuvius 
velykines spaviedies. VVakarais 
sake gražus pamokslus, kurio žo
džiai pasiliko musu szyrdyse ir 
atmintyje ant ylgo laiko.

Už meilinga pribuvimą g. kn. 
Burbos, mes Scrantono lietuviai, 
per laikraszty „Lietuva” isztaria- 
mia szirdingiausia aeziu.

Warde visuScrantono lietuviu 
J. Petrikis, Sekr.

Praneszhnas.
Chicago J 4 Balandžio,saleje O- 

verkos. po nr. 4500 Paulina str. 
ant Tov of Lake, lietuvei gyve
nanti 2^ vardoje turėjo palitikisz- 
ka mitinga, ant kurio sutvėrė 
“Lietuviszka Republikoniszka 
Klubą” 29los vardos. Prisirasze in 
klubą 59 sanareia isz kuriu tapo 
iszrinkti ant virtzinyku szie uke- 
sai: Prezidentu Jurgis Armonas, 
vice prez. Augustas Kileiczius, 
sekr. Jonas Kazlauskas, ir nu
tarė antra mitinga 5 d. Gegu
žio, teipgi toje paezioje saloje. 
(Įeito užpraszome visus brolus 
lietuvnykus idant teiktųsi pribu- 
tie ant ateinanezio mitingo ir pri- 
siraszytie in Klubą koskaitlingiau- 
sei, idant suvienytomis spėkomis 
ateinaneziame taikia galėtume 
darbuotis patys dėl savo naudos.

Komitetas.

Henry Hanm,
128 Camden ui., Baltimore, Md.

užlaiko didela Krautuvia
Ariclku, VVynii, Lir ieriu

Alaus ir kitokiu geryi u.
VViska* yra firmos klasop, o prekes I ia/ 

kaip wisame mieste Baltimores. Rody * ‘
aieujs tenai pirklio, o busitia pakak; ''

Ape lietuwiszka tea
trą Chicagoje.

Pereita nedela, 22 Balandžio 
lietuvei Chicagos grajyjo teatre 
“Genavaitia”. Teatras labai pui
kai nusidavė: veikėjai (aktorei) 

I atsižymėjo gana gęrai, o žmonių 
buvo pilna sale, taigi nors ant 

j tokio blogo, bedarbes laiko, vie
nok apsimokėjo visi kasztai ir da 
keletas dolieriu atliko. Žinoma 
visiems, kad da mažai yra lietu
viu suprantaneziu teatrus ir per
tai ant ju nepasiskubina; taigi ir 
tenoro direktorei gerai ape tai nu
manydami, pirmiausei nusidavė 
pas kunigą su praszimu idant ji
sai teiktus paremtie, ka kunigas 
padare su noru, ir pats pribuvo 
ant teatro, o žmones isz paragini
mo kunigo eme skaitlinga daly- 
vuma atlankyme teatro.

Inturos teatro neapraszysime, 
nes butu perylga, o vėla kurie 
skaitė gyvenimą sz. Genavaites, 
tai gerai žino, jogei Ta Moterisz
ke karsztai mylėjo Dievą ir pa
gal Jo prisakymus užsilaikė; vien 
tik dėl meiles Dievo guodojo sa
vo vyra ir nesidavė Golui atves 
tie ant pikto; ant nukirtimo at
sidavė, o neperženge prisakymo 
Dievo ir prisiegos savo vyrui. 
Sakau vien tik dėl Dievo iszki n- 
tejo per tiek metu gilume gyrių 
neiszpasakyta varga, bada, szal- 
ty, baimia no giriniu žvėrių ir 
viltyje prie Dievo vėla sul inkę 
pasimatytie su sovo vyru ir 
džiaugtis neiszpasakyta linksmy- 
bia.

Ant scenos teatro, kada vyras 
iszjodamas in karia atsisveikina 
su savo mylimiausia moteria Ge
navaitia, ramina ja ir palieka, ant 
ant apveizdos Dievo. Genavai- 
te vėla laimina vyrui savo ir 
atiduoda jy antapiekos Dievo. 
Po iszjojimui vyro in karia, ka
da Golus užpuola ant jos su vi
soms žabangoms szita szaukiasi 
in Dievą ir ant smerties atsiduoda, 
o nesulaužo prisiegos savo vyrui 
duotos. Ant galo kada ja Golus 
atidavė budelėms, kurie iszve- 
de in giria ant nukiftimo, ten 
maldomis savo prie Dievo iszmel- 
de uo budeliu susimylejima ir a- 
nie sugraudyti didžiu gaileseziu 
padovanojo jei gyvasty. Ant to
kiu perstatymu gyvo paveikslo, 
kiekvienam lietuviui aszaros ri
tosi per veidus, kaip žyrnei, 
kožnas atsiduso isz gilumo, szir
dies, matydamas toky nekalta 
ir dievobaiminga gyvenimą Ge- 
nevaites. Nevienas pamislyjo: 
Dieve mieliausias kokios tai yra 
mielos ir teisyngos moterys, ku
rios tiki in Dievą ir pagal jo pri
sakymą užsilaiko.

Matot brolai lietuviai, koky 
tai paveikslu duoda mumis kata- 
likiszkas tikėjimas, koks tai mie
las ir saldus yra gyvenimas tu 
žmonių, kurie visa szyrdžia yra 
prisiriszia prie Dievo, koke tai 
žmoniszka meile tikru kataliku 
tarp vyro ir moters, kuria mums 
porodo gyvenimas Genavaites 
su jos vyru Sigfridu. O pažiūrė
kime szendien in liedieviu gyve
nimą, pajieszkokime tarp anų to
kios meiles ir sutikinęs vyro su- 
muteria, koke buvo terp Gena
vaites su Sigfridu; ar daug to
kiu atrasitia? Isz szimto viena. 
Ba jiem nėra Dievo, nėra grieko 
tai ir prisiegos nėra; moteriszke 
tari netiki in Ljieva, neatstums 
no savias Golai s teip, kaip Ge- 
navaite, bet priglaus deszimts 
okiu Golu. Oiteipgi, jaigu at

mestume tikėjimą in szaly, ar ta

da tokys teatras turėtu nors ma
žiausia vertia terp žmonių, kuris 
szendien kiekvieno szyrdy suju 
dino, O kiek mes rasime kitokiu 
dalyku, kurie be tikėjimo jokios 
vertes ir nei mažiausio jausmo 
neturi. Tegul musu mokslincziai 
perstato nors viena toky bedie- 
viszka teatre, kuris padarytu to
ky miela inspudy ant žiūrėtojų ir 
kursai teip sujudytu žmonių szir- 
dis.

Dėlto brolai, mylekimia tikėji
mą katalikiszka, kuris priredo 
žmogų gražiausiomis cnatomis; 
moterys tikros katalikes, yra pa 
naszios in aniuola, o iszvestos isz 
kelo katalikystes, yra bjauresnes 
už velnią ir bėgioja kaip padukia 
jieszkodamos kasdien šviežio vy
ro.

APSISAUGOKITIA AP
GAVIKO

Lietuviai apsisaugokitia no ap
gaviko. Chicagoje radosi nekokis 
sziuleris, kuris jau daugybia pini
gu isz lietuviu iszvilojas sudilo 
kasžinkur. Tasai sziuleris parū
pino darba dėl dvieju vyru gerai 
žinomu visiems lietuviams ir ta
da isz kaliejos pradėjo eitie per 
visus lietuvius sakydamas: “Kas 
duos man du dolieriu, gaus darba 
ant geležynkelo, kur uždirbs ant 
dienos po $1.50, o kas duos $25, 
tas gaus vieta ant kryžiauku ge- 
ležinkelo ir tenai nieko neveiks, 
tiktai su karunela praleis trukius 
pravažiujanezius, kas duos $30, 
tas gaus da geresnia vieta ir tt.” 
Žmones jaigu kurie ir nenorėjo 
tiketie jam, tai jisąi tuojaus užro- 
dyjo ant anų dvieju kuriem parų 
pino darba, sakydamas: “Ar tu 
nepažysti ta ir ta? tai paklausk jo, 
ar ne asz jy inkiszau i n tokia pui
kia vieta.” Žinoma buvo tokiu, 
ka pažino anuos du vyrus,kuriuos 
szuleris insuko už savo pinigus, 
o kurie nepažino, tai nuejadasiži- 
nojo, jogei isztiesu jisai jiems 
darba parūpino. Ir teip visi lie- 
tuvnykai Chicagos intikejo in ta 
apgavika, kad jam atidavė pas- 
kutiny centą savo, o katras ne
turėjo, tai no kito pasiskolijo ir 
davė jam, kad^ik darba gautie.

Wiena gražia diena tasai apga
vikas prisiuntė kožnam “Postai 
Card,” prisakydamas susirinktie 
ant vieno geležynkelo ir jau isz 
ten paims juos ant trūkio ir vež 
in darba. Susirinko baisybe žmo
nių ir laukia kada juos vež. Tuom 
syk pasirodo tasai apgavikas ir 
sako kad szendien da negali ten 
važiuotie, ues da pikei yra ne 
iszgelaisti, kitu sykiu duosiu jums 
žinia. - Taigi tos žinios jau laukia 
du menesei ir po szeidienai nesu
laukia. Matyt kad tas sziuleris su
rinko kelis tukstanezius lietuvisz- 
ku dolieriu ir iszvaževo kur in 
kita miestą daugiau lietuviu ap- 
gaudinetie. - VVelagal kur inkisz 
kokiam “foremonui” kokia 50 dol. 

’ir lieps duotie darba gerai žino
mam kokiam žmogui, o tada 
vaikszcziodamas per namus lietu
viu i>asakos: “ilgiai ar tu ne
pažysti to ir to, tai itsz jam dariai 
daviau, duok man Au dolierius, 
tai ir tau rasiu darba\ nors prie 
geležynkelio, o jai duoM deszimts 
dol. tai geresniu vieta tau su 
rasiu.

Užtai persergstimin vzisus lie
tuvius, idant saugotusi tokiu a- 
gentu, sziulcriu, apgaviku. Jaigu 
kur toky vėl nei atnesztų^ tai 
kaip szuny su lazdomis iszmusz- 
kitia. Jau Chicagoje szimtai žmo
nių randasi, kurie paskutinius su 
vo centus sukiszo apgavikui, 
szendien sau pirszus kremt-.ui-Jį 
Dėlto bukitia atsargus!

Nauja Parapija.
Brooklyn, 20 Baland. ’94. 

Paguodotas Rėdytojau!
Praszom palalpytie straips

niuose jusu laikraszczio ape nau
jai užsidėjusią parapija, po vardu 
“Szvencziatįsios Marijos Panos”.

Kada buvo suszauktas pirmuti
nis susirinkimas per Draugystia 
Szv. Juozupo, Brooklyne, 8 d. 
Balandžio, pribuvo ir delegatai 
isz Dr-tes Sz- Kazimiero, isz Nev 
Yorko, kur visi vienu balsu su
tarė pirmiausei iszrinktie komite
tą. Teip ir stojosi, tapo iszrinkti 
in komitetą sekanti ukesai. Pre
zidentu, Jonas VVasilauckas; vi
ceprezidentu, J. Tauczkus; sekre
torium prot., Ant. Slominskas; 
sekr. tinau., M. Paszelaitis; ka
sierium J. Katilus. — Tada buw 
atidarytas mitingas per preziden- 
tasJ. Wasilaucka, kuris savo pra
kalboje regino visus brolus lieti:- 
vnykus priširaszytie ir rlsztisprie 
naujai užsidejusios parapijos. Pri- 
siraszantieins prie parapijos,nutarė 
inoketie po $1 inžengos iu 25c mė
nesines mokesties. Ta paezia die
na prisirasze 46 sanarei ir sudėjo 
pinigu $28 ant ranku kasieriaus 
Juoz. Katilius, kuris sudėjo juos 
in banka. — Antras susjriiikimas 
buvo apskelbtas ant dienos lutos 
Balandžio, ant kurio prisirasze 
70 sąnariu ir visi dėjo aukas dėl 
statymo naujos bažnyezios, isz ti
kros duszios. — Labjausei atsižy
mėjo Juozupas Papeika, kuris pa
aukavo $20. ir Juozupas Jankau
skas paaukavo $10. Tokius lietu
vius galimia prilygytie prie anų 
senovės lietuviu, kataliku; jie 
isztare in visa mifiia susirinkusiu, 
jogei ant garbes Dievo-gatavi 
esą paszvestie savo visa turtą, 
idant tiktai butu statomu nauja 
lietuviszka bažnyczia. Ta paezia 
diena tapo sudėta pinigu ant ran
ku kasieriaus $57.

Naujai užsidėjus parapija sten
gėsi visoms pajiegoms, kaip ga
lėdama, idant lengviau ir grei- 
cziau galėtu pradetie statymu 
naujos bažnyezios;, taigi ant to 
mierio, sutarė visi vienu balsu, 
dėl naudos bažnyozios iszkeltie 
balu, Subatoje, 19 d. Gegužio 
(May),ant kurio tai balaus iužen- 
ga bus po 25c. no asubos.

Dėlto užpraszome visus brolus 
ir seseris Lietuvius katalikus, ku
rie tiki in Dievu ir myli Jy, idant 
teiktųsi pributie ir paduotie suvo 
broliszka ranka dėl naujai užsi- 
mezgusios parapijos, idant visi 
suvienytoms spėkoms galėtu
me instengtie iszstatytie Namus 
Dievo. Teipogi užpraszomia ir 
tolymesnius Lietuvius katalikus, 
gerai mislyjanezius, indunt teik
tųsi prisiustie nors po kelis cen
tus ant iszstatymo bažnyezios po 
vardu Szv. Marijos Panos.

Balus bus saloje “I’alace Hali” 
po nr. 93 Grand ui., .Brooklyn,
N. Y. Su guodone,

Jonas Wasilauckas, Prez. par. 
90 N. 5-th st., Brooklyn, N. Y.

Iii Avirszinykus Lietuwiszku 
draugyszcziu Chicagos.

UŽĮiraszomi yra virszinykai 
visu Lietuviszku Bažnytiniu 
Draugyszcziu Chicagos susirinktie 
in bažnytinių sala nedeloje, 29. 
Balandžio, tuojaus po sumai dėl 
pasikalpejimo ape ėmimu daly- 
vumo ant apvaikszcziojimo T. 
Kosciuszkos, 3czia diena Geguž'o, 

. Su GUODONE.
Dr te Sz. ‘n UMIJSRO.

K. An į; ris PKEZ.
J. KAS SEKU.
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In Lietuwius
no Volonczausko dr-tes 

Sheiiiiudoali, Pa.
25 d. Kovo t. y. pirma diena 

Welyku Shenandoah’o Volon- 
czausko draugyste laike ypatin
ga susirinkimą, ant kurio apszne 
keti tapo nekurie svarbesni da
bartiniai reikalai lietuvystes. Už 
minus vienam isz sąnariu ape 
„Varpo” No. 1 raszymusape „su 
sivienjima”, draugai . perkratia 
ta dalyku, nutarė isztar- 
tie papeika raszejnus ano straips
nio „Varpe”, o teipogi ir redak
cijai „Varpo” už priturima anam 
rasztui. Draugyste upgailistauja, 
jog tokius tendencijiszkus ir me
lagingus rusztus pradėjo talpy- 
tie lietųvUzki inteligentai „Var
pe”. Wisi sanarei iszreiszke savo 
didia apmaudu, ypacz už taji be- 
protiszka (ar vaikiszka) „Varpo” 
raszejo tvyrtinima, jog „Susi- 
vienjimo“ sąnariui darbuojasi ant 
lietuvystes dirvos isz baimes p. 
Szlupo. „Pats, matytie, sziau- 
dinis yra lietu vys, jog tokias pa- 
žvalgas turi ape savo brolu idė
jas”, — davėsi girdetie balsai.

Po tam tapė perskaitytas straip
snis isz lenkiszku laikraszcziu 
ape tai; kaip pasielgė lenkiszki 
Krokuvos Ilonai, iszvydia bulga- 
riszkame luikrusztije „Svoboda” 
p. Voskos, no Tilžės paaiszkini- 
ma, jog Kražiecziai tai neyra len
kui ir jog ju pralieto kraujo len
kai negali naudotie savo vardo 
pagarsinimui. Skaitymas to straip
snio ir apsznekejimai jo užėmė 
diktoka valanda; nekurie kalbė
tojai smarkiai, užpuldinėjo ant 
„poniszkos palitikos lenku” kurie 
no put pasirodymo pyrmo te- 
vyniszko mus laikruszczio „Au- 
szros,, nesirūpino tikrai pažytie 
musu reikalus ir prakilniausiems 
musu darbams ant lietuvystes dir
vos turėjo tik pasitycziojimo ir 
iszdergimo vardus ir nesigėdi
jo pagaliaus denuncijavotie mas
koliams lietuvius putrijotus, kaip 
gi mums galima mislytie ape ben
dravimu su lenkais, kada jie tik 
retai kada ir tai retas kuris tik 
žodžiais pripažydavo mus už bro- 
lus„ „rudukus”, pasielgimu gi 
savo parode kiekviename beveik 
atsitikime, jog mus laikytie nori 
vien tik už savo bernus, paklus 
nūs vergus! Mums negalvoję 
dabar augsztoji Įialitiki: mes 
rupinamesi ape savo viduriny 
susidrutinima, susipratimu ir susi
žinojimą. Musu pnmatas-demokra- 
tija, mes darbo žmones, nesyki 
tapome stipresniųjų nuskriausti 
mes patys ir musu boeziui, taigi 
ir dauginus turime supratimo ape 

z teisybių ir skriauda, o darbuoda
miesi iszvicn su teisingesniais 
gaivalais žmonijos, tikimės daii- 
ginus naudos ateit ėjo, nei ka at- 
nesztu mums sandara su ponais 
lenkais, ka vier. tik -ape savinAktad 1

atyda atkreipiame 
ant szio dalyko, ragydami, idant 
koveikiaus jo vyriausybe susi
žinojusi su visomis kuopomis 
iszsiuslu in laikraszty „Svobo
da” raszta, kuriuomi patvirty- 
tu p. Voskos atsiszaukima ir pro- 
testavotu priesz anų ponu netei
singus iszvadžiojiinus. „Susi- 
vienjimo” tasis protestas turi bū
tie gerai sustatytas ir be asabisz 
ku lenku užgavimu.

Komitetas.

Į mislytie papratia ir savo kete-1 vienijimo” 
i ra kelia, kitu padėjimo ir vargu 
nenorėdami pažytie nei kitiems 
paduotie pagelbos ranka....

Po tu szneku sutarta tapo pa 
darytie ir jipgarsytie musu lai 
kraszcziuose sziuos nuturimus: 
1). Mes nejszmanome kodėl inu-u 
laikraszcziu redaktoriai nesirupi 
na mums suteiktie koplac-ziau-ias 
žinias nors ape tai, kas sviete 
darosi dasilytintis musu tautu; 
ape anų Krokuvos ponu iszder 
gimus dužinojome mes tik uety- 
ežia isz lenkiszku laikraszcziu.

2). Gerai apsvarstia p. Voskos 
raszta in laikraszty „Svoboda,, 
ir lenku užpuldinėjimus ant jo už 
tai, mes nutariame isztartie sa 
vo. pritarimu p. Voskai ir ragi
name jy, kad neapsileistu ir to
linus drąsiai isztartu tiesos žodžiu. 
Bulgariszkai „Svobodai” dekavo- 
jame už patalpinima p. Voskos 
raszto; lenkams gi, kurie teip ne- 
szvariai ir su tokiais pravardžia
vimais užpuolė netik ant p. Vos 
kos bet ir visu lietuviu tevynai- 

■ niu, vadidami ju patrijotizma 
, “iszkepta nesenei ant maskoliszku 

mielu”, mes primename, kad ue- 
auszitu dovanai koseres, apsimis- 
lytu l:a szneka ir svieto dova
nai nearzytu. Tie ponai sako, jog 
nekurie ir lietuviai su jais isz- 
vien eina ir iszvien su dumblais 
maiszO lietuvius sawo brolus; 
taigi mes užklausiame tu ponu 
lietuviu (L. Corviu‘o, M. VVo- 
1-onovicz‘o ii- 1.1.) ar tai iszpuo- 
la brolui savo brolus pardavi- 
netie ir plesztie ju szlovia. Mes 
“prasti mužikai”, kaip mus vadi
na, primename jiems, kad butu 
mandagesniais ir teisingesniais. 
Neszvauku yra vienu žmogysta 
pravardžiuotis, bet da labjaus 
szliksztu iszrodo, kad girdi 
szmeižiant ant visos draugijos. 
Jus tycziojates isz musu laikrasz
cziu, jog jie yra „uždraustu ta- 
voru”, jums nežinomi, bet žino- 
kitia ponelai, jog ta „uždrausta 
tavora”, brangina tukstaneziai 
musu prakilniausiu tautiecziu; 
mums gerbe, jog tasis musu bran
giausias iždas yra persekiojamas 
ir draudžiamas cariszkosios des- 
potybes... ..Isz tikro reikia len 
kiszkos smegenines, idant maty
tie paoj.u nuoamžiniems lenku ir 
lietuviu prieteliams tame, jog 
mes norime kad svietas žinotu, 
jog Kražiecziai buvo lietuviais. 
Maž ka pes'.ite Tamstos sau, tik 
panieka no mus visi užpelnj-site 
ir tapsite mums už paty vokietu
ką piktesniais, jaigu nesilausitia 
rekavia ape mus tautu brolystia 
ir bendrystia su jusiszkia, besi
stengdami tuotarpu pasisavytie, 
ka brangiausio mes turime, beje 
musu iszkiastus vargus, kanezias 
ir musu nuveiktus darbus. Atsi- 
mykitia ponai, jog tik teisybe, 
tikra, gryna teisybia gali būtie 
tvirtu pamatu sziokios ar tokios 
sandaros ir jog skriauda gimdo 
atkerszijima. Jeigu jutns lietu
vyste teip yra neapkeneziama, kad 
ant jos nei žiuretie arba ape ja 
girdetie negalitia be dantų grie
žimo, tai dėl labo savainiu tylėki
te dantis sukandia, savo piktumą 
slepkitia. Mes savo namus apsi- 
luobia, susitaisia savo plyszius, 
iszlyginia duobes ir kupstus tifCc 
savo kiemo, rasi ir paduosjshe 
jums ranka, su jusu protingesniais 
vaikais susijungsime priesz abel- 
na priesza, bet teip kaipo lygus 
su lygiais. Sakote, jog mus 4 mi
lijonai maž ka guliuoja priesz 
15 milijonu jusu; Jiet pažiūrėki
te, in savo istorikt ir apmislyki- 
tia, ka gero iiAveike padarytie 
jums musu tėvai, kokia galybe 
gyvuoja m irau tautoje. Patys 
pripažystute musu galinguma, ka
da rodos dungu ir žemiu norėtu
mėte pajudytie, idant tik mus pa- 
trauktie pt-ie Savias....

3). Nutariame ant galo 
szauktie m visus Amerikos lietu
vius, paremtu Volonczausko 
draugystes szy protestu priesz 
anuos Krokuvos lenkus ir jiems 
puyhaszius, o ypacz 1’ruSn „Susi-1 kame ir darome. P. Szlupas'gal

Balsas Shenandoah’o
lietuviszku draugyszcziu.

Papeikti Szlnpui et consor- 
tilnis.

tikėjosi, jog anas jo paduotas ra- 
sztas in svetinttautiszkus laikra- 
szczius praeis neužtrmitas, kaip 
nutylėjome mes ant skaitlingu jo 
rasztu angliszkuose laikraszcziuo- 
se, kur iszrodinejo lietuviu, sa
vo brolu silpnas pusias, tankei 
tik jo paežio iszsvajotas. Bet tai 
yra labai peiktinas ir bjaurus da
lykas už akiu kitam garbe nu- 
plesztie ir dar neteisingai. Mes 
sajaueziame savo persekiojamiems 
brolams tėvynėje, Kražių ne
laimia skaudžei atjauteme savo 
szirdyse, ape ka persitikrino visi 
Amerikos lietuvei iv svetindau- 
ežiai, kada per pereitas Kalėdas 
pirmiausei musu mieste lietuvei, 
Volonczausko draugystei kela ro
dant, pakele savo baisa už ne
laimingus, persekiojimus brolu, 
ir iszkeike musu tautos tironą 
maskoliszkaji carizmą ir jo val
džia, kaipo mus kraujagerius. 
Katalikiszka tikėjimą ir jo galva, 
Romo popiežių mes guodojeme ir 
gerbiame; užtileja kitas priežas
tis, užklausėme, kas-gi butu isz 
musu tautos, jeigu panaikinti tar
pe musu katalikyste, kuri daugy
bių tautu pakele in laiminga ir 
garbinga stovy, ir antras tūks
tantis metu nenustojo gausias ge- 
radejystes dalinusi savo iszpažin- 
tojams,? Galbutie mes iszsižadeja 
savo tikėjimo, o sekdami nedano- 
kpsias naujagadyniniu iszmislo- 
cziu svvajonias pasigarsytume pla- 
czei po svietą su savo vaidais ir 
pjuvynemis, bokerszydami ir be- 
skersdami viens kita, kaip tai da
bar anarchistai, kuriuos nekurie 
musu antikrikszcziomszki fanati
kai liepia mums sektie. Bet kas 
paskui butu, be abejones praž'utu 
už nieką musu garbi tauta, ir isz- 
juoketna visu turėtu žengtie in 
kapus. Kiekvienas geras tėvy
nainis negali to linketie savo tau- 
tai. Ragikiine mes vienas kita 
pildytie krikszczioniszka mokslą, 
laikytis teisybes, bjaurėtis skriau
da ir melagystia, tada galėsime 
pasidžiuugtie viduriniu, naminia 
ramybių ir laimia, kurios bus pra- 
dotku musu tautos laimes, galy- 

ir laiko j bes ir garbes ateitoje.
1) VVolonczausko draugystes,

Wietines žinios.
■J ■ --------- —

Į Drebėjimas žemes Grecijoje.
Greeijoje per keletą dienu buvo 

baisus drebėjimas žemes, — su
naikino miestus ir sziintus žmo
nių užmusze. Drebėjimas prasi-

— Nedeloje, 29 Balandžio pri
puola szvente Sz. Jurgio, globe- 
tojaus lietuviszkos parapijos Chi- dėjo jau no petnyczios, tai yra 20 
cagoje. ' , 
ežios su iszstatymu Szv. Sakra
mento visa diena, ant kurios 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,

Ku. kl. M, Kravcziunas.
— Chicagos didysis pacztas, 

kuris nori griūtie, bus sugriautas, 
o ant jo vietos stos naujas. Kasz 
tai aprokuoti ant $4.000.000.

— Panedely, 30 Balandžio gau
sime nauja transportą knygų isz 
užmarės; kurie reikalaujatia ga
lėsi tia dabar, gautie.

x— Chicagoje nesvietiszkai pla
tinasi raupai. Aplink ulyczia asz- 
tuo.niolikta, beveik kas antras 
namas prirausztos kortos ant du
riu reiszkenczios viduryje ligonius 
esant. Isz priežasties raupu tapo 
dvi mokslaines (iszkalos) užda
rytos, nes nekurie rvaikai pradėjo 
sirgtie ant raupu.

— Straikieriai fabriku Grane 
Bros. jau kelis kartus apmusze 
naujuosius darbinykus, kurie no
rėjo ju vieta užimtie. Naujiejie 
darbinykai buvo daugiausei itali- 
jonai, lenkai ir czekai. Kompani
jos turėjo didesniu pusja ju palei
stie no darbo, nes nemokėdami 
nei žodžio angelskai, negalėjo su 
furmonais susikalbetie ir nežinojo 
kaip tais maszinas valdytie.

— Kas noritia dabar važiuotie 
in Euro pa pas mus galitia 
gautie szipkortias nesvietiszkai 
pigei. Ant geriausiu expresavo 
laivo,ant kurio geras valigis,vis- 
kasezysta ir kuris per 7 dienas 
iszplaukia no Nev Yorka in Bre
mena, szifkortias galitia gautie 
už $36 ka kitados kasztava$44. 
Paskubinkitia pakol pigios, nes 
tai ne ant ylgo teip pigios bus.

Atsiszaukikia in redystia “Lie
tuvos”.

— No lmos dienos Liepos me
nesio, sziu metu, gyventojai Brid- 
geporto ■ sulauks sau po szonu 
nauja paczta, kuris bus toks dy
džio kaip Stock Y ardu pacztas. 
Ant kertes Archer avė. ir Deering 
str. kur szendien talpinusi szto- 
ras drapanų, Morriso, tasai namas 
yra randavus, ir no augszcziau 
minėtos dienos, bus apverstas ant 
paczto. Distriktas paczto bus no 
upes iki39tai ui. ir no geležinkelo 
kurs eina Stevart avė. trauksis 
in laukus net iki Brighton Purk. 
Tame distrikte bus 26 grematue- 
szei.

— Isz visu salunu Chicagosuž- 
laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovas 
Rokosza, lietuvys, po nr. 109 W. 
Randolph str. Turi daugybių czy- 
stu ruimu dėl sveeziu; prijima 
ant „boardo”, valgis geras lo
vos czystos, o mokestys labai že-

Toji szwente apsiuvaiksz-1 Balandžio ir traukėsi net iki pa-
panedeliui. Labjause insikirejo a- 
pygardoje Teba. Miestas Teba, 
kuris yra uždėtas daug metu 
da priesz Kristuso užgimimą ir 
skaitė in 3000 gyventoju, szen- 
dien randasi baisiauseme padėji
me, ape 50 namu guli griuvėsiuo
se, o po jais prislėgti kūnai žmonių 
Miestialis Neapiles visas sugriau
tas ir iszrodo tiktai krūva griu
vėsiu. Nekurtose vietose reles 
gel.ežynkeliu sulaužytos ir tele
gramai sutraukyti. Miestelyje 
Proskine no baisaus drebejimo že
mes griuvo bažnyczia kada 
buvo pilnutėlė žmonių, ir nei 
vienas žmogus neiszejo nesužeistu 
arba užmusztu. Ik sziolei danesza 
kad yra užmusztu 227 žmogystų, 
visi kaimai randasi griuvėsiuose, 
o žmones kurie gyvi isztruko 
kenczia bada ir didžiausia vargu.

Pirm nekurio laiko d-ras Szlu- 
pas ir ex-kunigas Demskis su ke
liomis deszmitimis savo pasekėju, 
padavė in svetimtautiszkus lai- 
kraszczius protestą priesz masko 
liu caru ir Sz. Tęva, isz priežas
ties maskolių parbarystes Kražiuo
se. Tasis ju protestas perpintas 
yra skaitlingais melagingais isz- 
vadžiojimais ir tik atszaldinti 
gali no mus musu prietelius kit- 
tauezius. Kas bet blogiausia, tai 
tas dalykas, jog p Szl. ir kelios 
deszimtys.jo pasekėju, kuriu dau
gumas neturi jokios savo nuo
mones, vien veikia aklai pagal 
pakeravjimus savo vadovo, dry- 
so teip sustatyti ta savo protestą, 
jog jis žmogui nežinaneziam She
nandoah’o lietuviu prietikiu isz
rodo protestu visos Shenandoa- 
li’o lietuviszkos naujokynes. Ana
me savo proteste ponas daktaras 
iszvadino Szv. Tęva plesziku, 
niekadeju ir bendru maskoliszku 
baszibuzuku, o teipogi iszkeike 
katalikiszka tikybia ir apszauke, 
jog „Shenandoah’o lietuviai per 
savo mass-meeting’a” (žodžei p. 
Szlupo) iszsižada katalikystes.

Tuom tarpu, iszskyrus tas ke
lias deszimtis, teip vadinamu, 
“Szluptarniu”, kurie jau senei ne
yra katalikais, nei vienas isz mu
su būrelio nemislijo iszsižadetie 
savo tikėjimo, kury apturėjo no I 
savo tėvu “Lietuvoje” 
už brangiausia savo boeziu pali-, 
kimu. Taigi, pasklidus garsui ape Į Juozas Ramanauckas ir Kostantas 
toky neteisinga mus apturima, su
judėjo visos musu miesto lietu
viszkos draugystes, iszrinkti ta
pome delegatai po du isz kiekvie
nos draugystes, idant visiems isz 
vien,kotvircziausioje vienybėje ir 
sutartyje pakeltie baisa priesz me 
la, ir neduotie dergtie musu bran
gios lietuvystes ir musu drau
gyszcziu varda.

Mes, žemiau pasiraszia, delega
tai gerai apsvarstenjia visus da
lykus, o ypacz perkratemia Dr. 
Szlupo protestą, atspaudinta an- 
gliszkame laikrasztije, “Free 
Russia”, isz^sinanezeme Nev Yor- 
k‘e, pildydami norus ir vale sa
vo draugyszcziu, per lietuvisz- 
kus tr angliszkus laikraszczius 
atsiszaukemia vardan teisybes in 
savo tautieczius ir svetimtau- 
czius, kurie ingija yra ape mus 
klaidinga supratimu.

MesArraneszame visiems, jog 
nei cKras Szlupas, nei ex-kunigas 
Driskis neturėjo jokio pavelyji- 
/io kalbetie mus varde per ana- 

’ ji savo “mass-meetinga”, o ypacz 
dar teip svarbiuose dalykuose už- 
metinetie keliems tukstaueziams 
Shenandoah‘o Lietuviu savo asa- 
biszkas, iszkrypusias pažiūras.

Wisiems fabrikantams ano pro
testo mes isztaremia dideliu pa- 
.peika už tai, jog pasidrąsino teip 
melagyngas žinias paleistie po 
svietą ir vogti varda visu She
nandoah’o lietuviu. Mes nupei
kiame teipgi ir kvailumu toju 
žmonelu, jog iszmislineja tokius 
netikusius protestus, kurie tik 
musu varda gadina tarpe svetim- 
taueziu, ir užkerta kėlus 
vystės prasiplatinimui, 
nuošė reikaluose, o ypacz 
minėja palitikoje, mes privalome 
atsižadetie savo asabiszku pažiū
ru, gerinus apsimiAlytie, ka szne

Al'e-

Ma-

Braniszka.
2) Szv. Kazimiero draugystes, 

Kazimieras Draugelis ir Andrius 
Navickas.

3) Szv. Antano draugystes, 
Juozas Folleskis ir Andrius 
ksynas.

4) Sz. Jurgio draugystes, 
teuszas Rėklys ir Žitkus.

5) Sz. Juozapo draugystes, Au
gustas Margelis ir Antanas Saba- 
lauckas. \

6) Sz. Petro ir Povylo dr. Mo
tiejus Kielius ir Will. Snyder.

7) Sz. IVicento draugy. Petras 
Kriokininkas ir Andr. Gelguota.

(Isz Vienybes.)

Gaidukas Shenandoah’o

Pas mus yra vienas gaidukas, 
kuris nepasedi niekad ant vietos,o 
tik trankosi po visas pakumpiąs, 
ir kisza savo uosi kur jam nepritik
tu. Ar tai pritinka su tokioins blo- mos. Rodyjeme visiems, kurie 
znoms mergaitėms, kaip ant ryti- atvažiuojatia in Chicago, nusiduo- 
nes puses miesto, ir tenai perse- tie pas jy ant nakvynes, o busi-

atsi-
lietu- 
Abel- 
užna-

nes puses miesto, ir tenai perse- 
detie visa nakty, ir da stengiasi 
kad kitus vyrus iszvvytu no boar- 
do. Tu privalai žiuretie savo 
darbo, o nesikisztie in keno boar 
dingierius, idant kartais neprirei
ktu eitie ant brokerio szleitu pi- 
kiuotie.

O jus gimdytojai saugokitia sa
ivo dukrelas ir neduokitia teip 
greitai joms valos, idant nereiktų, 
po laikui geda kestie. O gaidukas, 
jaigu nesi lauš, tai antru sykiu 
daugiau ape jy pasakysiu.

Suenandorietis.

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b»» kurio Europoje tlidžinusi namai ne gali apsi 
eitie. Gydo wisokiaH užsisenejusias ligas, kaipo 
tai: Prletwariu, Sknudejima galuos, Džiowa 
kepenų,Geltligių, Reumatizmą,Wandenfny apti 
ninia. Karsztligb , Rožia, Szasus, Drugy, Skropu 
ins, Niežus, Kirmelns, Laszus. Szunwotia, Wežv, 
Guzus, Sojinius ir žeidulus, Kaulu skaudejiina. 
Sukudtma. Moterių ligas. Uždegimą piaueziu, 
trenu skaudejiina. Ganvos užima ir t. t.
Toji gydyklų ' TRA'VICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti: kas jiyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja wetys.
k Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės: jkj 

. ntimuifrieno dolerio tuojaus bfts jums isz 
siustą- Ai>f^as.

ILS. BOJANOIVSKI,
A Z. • P • 19-th Str. Chicago. III.

tia kogražiausei prijimti.

—Nedeloje, 29 Baland. 2 adyna 
po pietų, visi sanarei Dr-tes ”Sz. 
Jono Kr.” turi sirinktie in bažny
tiniu sala, su ženklais draugystes 
ir baltomis pirsztinaitemis, o ku
rie neturėtu ženklu, galės gautie 
ta paezia diena saleje; bus pa- 

iszventinimas Karūnos Sz. Jurgio. 
Draugyste iszžengs visoje savo 
parodoje. Toji diena, kaipo atlai
das Sz. Jurgio, bus visa die
na su iszstatymu Szv. Sakramen
to, dėlto nekurie isz sąnariu turi 
prisirengtie ant paklupojimo adi- 
neles laiko prie altoriaus.

K. Pocius sek.

1^ pats uvi km
V Ta gydykla gali gt 
nrielpntimujfrteno dc

GROMATNYCZIA.
S. L. \Vaterbury Conn. Per 

vėlai apturėjome; bus pijtalpyta 
ateinauezeme numeryje. ■

A. R. Gilberlville, M:*.- Bus 
kitame nr.

A- K- Szaft. Bus kitanfc nr.

Ka tukstancziai galvocziu 
per daug amžių negalėjo atiden- 
gtieiisz kur, delko, kad ir kaip 
atsiranda ant abieju galu že
mes kamuolo szviesumas (sever- 
noje sejanie, Nordlicht) tai atrado 
ir gali parodyti ta teip aiszkiai, 
kaip sawo penkis pirsztus, Tas 
atidengimas įveda paskui save ir 
daugiau atidengimu ir iszaiszkini- 
m u gamtos pasirodyjimuose. Sku
binam kogreicziausiai ape ta 
apskelbti artimiausiems broliams 
lietuviams, priduriu, kad tas 
atidengimas, svarbus dėl žmoni
jos, toli didesnes vertes dėl musu, 
nes atidengėjai yra musu (teivynai 
niai— lietuviai ) du broliai Pra
vardžių neapgarsino, nes ant to 
negavo da pavelvjimo. Bet ir a 
pe tai žinoma, neužilgo svietas 
iszgirs.

(Isz Vienyb.)

TEMIKITIA 
sanarei Dr-tes ,,Sz. Kazi

miero K a r.” i’hicago.
Nedeloje, 29 diena Balandžio 

sz. m. 3 adyna po pietų, Bįžny- 
cziojeSzto Jurgio ant Bridgeport 
bus puszventinimas karūnos Dr. 
„Sz. Jurgio R. ir M.”, dėlto kož
nas brolis musu draugystes tur 
pributie 2 adyna po pietų in ba
žnytiniu sala su baltoms pirszti- 
naitems ir ženklu dr. S. K. K. 
dėl iszžengimo ant tos parodos, 
už nepribuvima kora.

Prez. K. Andruszis. 
Sek. J. Ostrauskas.

In Dr-tia „Apvveizdos 
Diewo”.

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

Užpraszo A. Jakszeviczia.
Sekr.

l’AJESZKOJIMAl.
Asz Mikolas Galinckas pajiesz- 

kau ^Vincento Bertoszkos, pa- 
einanezio isz kaimo. Kalviu. Kal
varijos pavieto, Suvolku red. 
Szymet nesenei attVaževo in Ame 
rika, noreczia žinotie kur jisai 
apsiverezia; praszau duotie žinia, 
arba jis pats tegul atsiszaukia 
ant adreso tokio: >

Mike Carrol I
North Jay, Maine.

Jaigu tau skunda galua. tai pamegyk 
pfosikli Bojfinadsko. Yrageriause gv 
dykla no skaudėjimo gahvos. ka joke kita taip 
greit ne gydo, kaip Proszko Bojau *us]ko. Galima 
gautie koznoje a p tiekoje, arba prisiuineziant 25 
centus pacztinemis markomis, ant ifukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: II. S. BOJANOW$KI.
885 W. 19-th St.. Chicago.
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AKYWIApsireiszkimai S wiete
•ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai

nesupranta.

( Tašu. )

Yra isztiesu toki žmones, kurie debesius mate 
įsz arti, turėjo cze pat prie stvias, beveik ėmėjuos 
in sauja, o atsitikdavo tas ir man paežiam, ka ta 
knyga raszau. Norint gerai debesiams prisižjuretie, 
reikia užiipt. ten augsztai, kur jie kabo. Žmones 
gali tai padaryt <lvejopai. Pirmucziausei gali pa
sikelt augsztyn su tokiu orlaiviu, koky jau :fy- 
rasziau. Teip darė nekurie žmones, kurie tyrinė
jo mokslą ape pag.ida ir pisikeldavo in pat debe
siu vidury, arbada augszcziau, virsz debesiu. Ant
ras būdas pasiekt in debesius yra daleugvesnis, 
nes galima prie ju prieit peseziam. Perskaitias tai, 
galkos nusidyvys ir netikėdamas pakratys galva ir 
sumurmės sau panosėje: — o, o! prie debesiu peš- 
ežiais! — O vienok teip yra. ^Visokiuose krasztuo- 
se ant žemes yra taip augszti kalnai, kad ju vir- 
szunes nyksta tankei terp debesiu, arba ir matosi 
wirsz debesiu. Gana užiipt atsakanczioje dienoje 
ant tokio kalno, kad žmogus atsirastum terp debe
siu, kaip anie aniuolehii ant abrozelu iszteploti. 
Areziausei no musu toki kalnai yra už Krokuvos, 
ir traukiasi placzia ir ilga juosta pagal VVengru 
rubežiu. VVaditiasi tie kalnai Karpatai, o augs?-1 
cziausia ju dalis —Tatrai. Kožnas keleivis, nu- 
važiavias in Tatrus, gali gerai prisižiuret debe- 

_ siams, bile tik nesigailėtu kojų, nes reikia per ko
kia dieniala liptie ant stataus kalno, ir bile nesi
bijotu eit siaurais ir nelygiais takialeis, iszsiran- 
giusiais ant grioviu po staezias uolas. Atsitikda
vo ir man vaikszcziot po tuos kalnus ir laipiot 
ant ju virszuniu. Kaipgi stebuklingai ir dailei isz 
ten sudėtas iszrodo. Isz vienos puses isz mažes
niu užkalniu giedroje dienoje matosi laukai, miszkai, 
vandenys, kaimai ir miestai — et toli, už keleto mi
lu, o jai pridėsi prie akies gera žiūroną (ilga du- 
dela su padidinaneziu stiklu), t ii pamatysi da to
lesnius vielas. Atsigrežias in kita pusią, turi sau 
priesz akis virszunias daugybes kalnu, teip pataug- 
sztu, kaip tas, ant kurio stovi, o terpu ju gilos 
prapulties duobes ir pakalnes, in kuriais rangosi 
kur nekur lyg balta juostele putojantiejie ir krio 
kiantiejie upelai. Ten tai gali labai tankei prisižiu- 
retik walei debesiu, kurie ežia pat pro tave pra
slenka. Kartais baltas debesis plaukia ore ant pa 
ežios tavo galvos, kad gali jy beweik su rankomis 
pasiekt; tai vėl toks pat debesis eina su įveju ka- 
žinkur gilei apaezia po tavvo kojų, susidaužo in 
uolas, kurios stovi jam ant kelo, užkluva ir susi
drasko in medžius ant szonu kailiu auganezius . .

■ tai vėl, vėjui nutylus, susilaiko ir stovi kokia va
landa ant vietos kabodamas orė terp kalnu. Tankei 
toki debesei apsikabina koky kaina ir apjuosia jy 
lyg vainiku, arba iszvirszaus lyg su kokia gauruo
ta kepuria užkloja. Atsitinka teip pat, kad debe
sis ateina tiesiog in ta vieta, kur tu stovi ir visa 
tave apsiauezia. Turnet geriausei gali persitikrytie, 
kas tai yra tie debesei ir isz ko jie susideda. Tai 
suvis ne drebučiai ir koszelynos, ne klijai, kaip 
tai pasakoja anie balbatunai, bet tik sutirsztejas 
vandeninis garas miglos, panaszio in tais, ape ku
riais jau buvo szneka.

Jai daug debeselu susimusza drauge viens ant 
kito in.krūva ir da labjau juose garas sutirszteja, 
tai isz ju darosi juoda ūkana. Debesiai yra teip 
Stori, kad saules szviesa per juos pereit negali, 
puola no ju tamsus szeszelis ir iszrodo jie lyg bu
tu pilki arba net juodi. Tankei atsitinka, kad aug- 
sztu kalnu virszuniu visiszkai isz apaezios nesima
to, nes yra visiszkai su debesiais užklotos. Jaigu 
tuomet kas yra ant tokio kalno, tai suszlampa iki 
gyvam kaului, teip garas debesyje yra tirsztas ir 
drėgnas. Atsitinka tas tankei su kalniecziais pie
menimis, kurie ant visos vasaros eina ant kalniniu 
ganyklų ir gano ten avis. Kad užsisaugot no tokio 
iszsimaudymo terp debesiu, neszioja jie marszki- 
nius, iszmirkytjus taukuose, kurie vandens nepri
leidžia prie kūno.

Iszkur gi teip augsztlii imasi vanduo, isz kur 
jo ten yra tiek, kad isz jo garo tveriasi dideli de
besiai? VVisas tas vanduo paeina no žemes, isz pei
kiu, ežeru, upiu, odaugiausei isz mariu. Saulei užkai 
tinus, vanduo žemai ant žemes esantis persimaino 
palengva in gara ir kelasi oran kaskart augsztyn 
ir auksztyn. Tas vienok garas yra toks retas ir 
tokiose smulkutėse dulkelėse, kad ju niekas nema
to. Tik pasikėlus augsztai oran, smarkei atszala pa
sidaro tirsztesnis ir tuomet darosi isz jo miglos, de- 
beselei ir debesiai. Daugiausei vandens yra marė
se irdaugiausei isz ju iszeina, o per tat ir visi di
desni debesiai pasikelti ant mariu, isz kur juos tik 
paskui vejai atvaro ant sausos žemes.

Bet delko garas pasikėlus augsztai teip atausz- 
ta ir sutirszteja? Argi agsztai virszuje szalcziau, 
nekaip apaezioje? Teip, ko augszciau, tuom yra s?.al 
eziau. Oras augsztai mažiau užkaista, nekaip paže
mėje. Dėlto ant augsztu kalnu, paveizdon Tatruo
se, vasara prasideda velau ir ankszcziau baigiasi 
nekaip pas mus slėniuose. Kad pas mus užstojaszien- 
pjute menesyje biržele, ape szv. Joną, tai kalnuo
se tik tuomet sniegai pradeda tirpt ir plaukt in 
Wisla. Dėlto vasaros pradžioje esti paprastai van
dens užtvinimas VVisloje, vadinamas ,,szveiitjo- 
niniti” (svieto janka). Tatruose, kurie kilsią in aug- 
szta ant pusantro ir ant dvieju viorstu, vietose 
užstotose no pietų staeziomis uolomis, guli amži
nai, net ' karszcziausiose vasarose, dideli sniego 
pusnynai, o kurnekur yra ežerelai visuomet apsi 
dengia su ledu. Kulnai da augsztesni už Tatrus, kaip 
antai Alpai Szveicarijos kraszte, turi virszuniasam
žinai baltuojanczias no sniego pušniu,- kurie leisda
vosi - vasaros mete su batonais, pasikela labai aug
sztai, turėjo užsivilkt kailinius ir sziltu apavu ap- 
siautie, o ir teip da drebėjo no szalczio.

Kas ta viską apmislys, o supranta jau isz pra
eito skaitymo, kaip tai darosi miglos, tai jau dabar

K ’SiftA ,

nenusidyvys, kad augsztai garas eina tirsztyn, kad 
ten isz jo darosi debesiai.

Bet dabar galite užduot nauja klausima: del
ko augsztai yra teip szalta? jukgi ten saule turi 
szyldyt teippat, o gal da geriau, nekaip prie pat 
žemes? Pirm neg asz jums ant to atsakysiu, atsi
minkite sau, ar neužtemijate kada žiemos laike 
giedrioje dienoje, kad norint buvo szaltis ant oro 
ir oras buvo szaltas, tai vienok stiklai languose ir 
medžiai triobu sienose teip užkaisdavo no saules 
kad pridėjus rankas sziluma jautei no ju. Oras tan 
kiau ir nwžiau užkaista no saules, nekaip stiklas 
ir medis. Lyginai kaip stiklas ir medis, teip pani- 
szei užkaista no saulei ir žeme, o paskui iszleidžia 
ji isz savias sziluma ir atiduoda ja orui. Tokiu bu
du oras užkaista netiktai no saules, bet da labiau 
no suszilusios žemes. Deltotai kuom oras yra prie že
mes areziau, tuom yra sziltesnis; o kuom augsz- 
cziau, ir tolau no žemes, tuom yra szaltesuis; o la
bai augsztai oras yra visuomet atszalas, ir nors 
perleidžia per savia sziluma, kuri eina no saules 
ant žemes, bet pats mažai isz tos szilutnos naudoja
si, nesusiszildo beveik no jos.

Kad po žiemos saule pradeda labjau kaitintie 
ir užstoja vasara, tai pirmucziausei atszyla ne o- 
ras, bet žeme, o tik no jos sziluma po orą iszvaik- 
szczioja.

Kaip debesiai užsituri ore ir kaip 
darosi lietus.

Jaigu garas ore atvesta, tai, kaip jau žinote, 
darosi isz jo dulkes teip smulkutes, kad j u vien- 
linku krislelu užtemyt su akimis negalima. Tos 
dulkes subėgo in krūva ir darosi isz ju arba mig
los, jai tai yra žemai prie žemes, arba debesiai, jai 
yra augsztai. Tos dulkeles - yra labai smulkus van
dens laszialai. Bet žinoma, kad vanduo yra sunkus, 
tai kaip gi pasidaro tas, kad debesiai susideja isz 
tokiu vandens laszelu nenukrinta ant žemes, bet 
užsilaiko augsztai ore? Isztiesu anie laszelai 
krinta, bet negali nukristie ant žemes, nes nu- 
kritia žemiau, kur oras yra sziltesnis, tuojau isz- 
džiusta, vėl persimaino in gara ir pasikela augsz
tyn, o ten vėl atvėsius, susijungia su debesiu. 
Dėlto tai debesiai, nors ir stowi ant vietos neju
dinami vėjo, vienok permaino nuolatos musu a- 
kvse savo pavydala.

Nekurie mokslinykai mislyja da, kad anos 
vandens dulkeles yru isztiesu teip lengvutes, kad 
paežio, pasikela augsztyn ir paežius užsituri augsz. 
tai ore. Tie mokslinykai miana, kad tos dulkeles 
tai neyra laszelai pilni vandens, bet tik pūsleles, 
turiuezios vandeny isz virszaus, o viduje iszpus- 
tos sziltesniu oru, o žinoma ir lengvesniu už ana, 
ka yra aplinkui. Taigi tos pūsleles yra visiszkai 
pauaszios in anais muilo puslukias, kuriais vaikai 
nekarta per sziaudely leidžia. Kaip anos puslukes, 
teippat ir smulkutes wandenynes pūsleles lekia 
augsztyn.

Turbut paprasta migla prie žemes ir debesys 
isz tokiu puslelu susikrauna; bet kas link lietaus 
debesiu, tai tie jau susideda isz pilnu laszelu, ku
rie visuomet nupuola sziltesneme ore, nepasie 
kia žemes, isztriszka kaipo garas. Dėlto tai ant 
augsztu kalnu, kad debesiai juos užkloja, žeme da
romi drėgna, lyg no litaus, o žmonėms ten esantiems 
drapanos visiszkai permirksta.

Debesiui da labia atvėsus, anie smulkucziai 
laszelai sutraukia in savia da daugiau drėgnumo, 
ir persimaino in lietaus laszus, kurie viens paskui 
kit i lekia. Kad persitikrint, kaip debesys persimano 
in lietu, gali padaryt teip: paimk szaltii bluda ir 
palaikyk jy ant garo einanezio isz verdanezio van
dens. Garas prisilitedamas prie bludo ir atszalda- 
mas nojo, nusistelbs ant jo vandeniniais laszais; 
bludui esant labai szaltam, pasidarys laszai toki 
dideli ir sunkus, kad turės kristie ant žemes, lyg 
lietus. Panaszus lietus lyja nekarta žiemos laike no 
lubu grineziu mažęi szildomu ir drėgnu.

Lietaus laszai, lėkdami isz debesiu ant žemes, 
pasiima pakeleje drėgnuma isz oro, atsigauna su 
juom ir auga kaskart didyn, mažutis laszelis, kol 
pasieks žemia, persimaino tokiu budu in dilely la- 
sza. Su juom darosi pakeleje.tas pats, kas su mažu 
sniego gabalelu, kad jy pavolosi po sniegą ant že
mes, prilips prie jo kaskart daugiau sniego, o ant 
galo pasidarys didelis sniego gabalas.

Tankei vienok atsitaiko ir advverniszkai: szi- 
tai, isz debesiu lyja gausus lietus, o tuom tarpu ant 
žemes sausa visiszkai, nei vienas laszas nenupuola. 
VVisas lietus iszdžiusta ore ir garo pavydole su
griežia atgal augsztyn. Ludjnykais tokio apsire'isz- 
kitno esti gyventojai dvieju artimu vietų, isz ku
riu viena guli.ant augszto kaino, o antra pakalnė
je. Teip paveizdon netoli no miesto Kielcziu yra 
kalnai vadinami Plikais f Lyse), maž daug ant 
puses viorsto augsztumo. Ant vieno isz ju stovi 
senoviszka bažnyezia po ivardu Szvento Kryžiaus, 
o netoli, jau pakalnėje, yra miestelis Slupia. Taigi 
tankei vienas debesys užkibs ant tos bažnyczios ir 
miestelo, tuomet prie bažnyczios kalno lyja smarkus 

I lietus, o miestialyje yra sausa. Ant kalno lietus esti 
labai tankei, o žemai stovinezioje Slupioje be pa
lyginimo recziau lyja, nes kol lietus isz debesiu ten 
nukrinta pragaiszta ore.

Tas vienok apsireiszkimas gali atsitikt tik tuo
met, jeigu oras ant žemes esti sausas ir nelabai szal- 
tas Jaigu gi oras esti prisisotinias drėgnumo ir 
garo, — tuomet lietaus laszai džiutie negali ir vi
si nukrinta ant žemes, augdami-pakeleje da in di
desnius.

Taigi kad lietus, lyjantis isz debesiu, galėtu pa
siekt žemia, reikia, kad oras prie jos butu drėgnas, 
prisisotinias garo, ir tokiu budu nedžiovintu lietaus 
laszu, jiems bekrintant.

Atsitaiko kartais, norint ir Janai retai, kad de
besiai suvis nesimato, o tuom tarpu nežinia isz kur 
lietus pradeda lyt. Esti tas tuomet, kad sziltame 
ore yra daug drėgmės ir kad ta drėgmė urnai su
tinka virszuje szalta orą. Tuomet garas teip u- 
mai atauszta, kad neturi laiko susimuszt in debe
sy in vienu kartu persimaino in vandens laszus 
(lyg ant ano szalto bludo, kury davinėjau už pavei- 
zda), ir tie laszai nukrinta aiit žemes.

j [Tolau bus daugiau.]
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Chicago
»»

l.oo 
l.oo 
l.oo 
1 .oo 
l.oo 
2.oo Lietuviams gerai žinome firma

A. VVenckaitis Baltimore
J. Stienes Fairfeld
A. Kalvaitis Rouse
A. Gizas $1
VV. VVaszkeviczia Ereolaud 
VV. J’etkiaviczia Glenlyon 
K. Dundzis South Omaha 
P. Kaczergis Mahanoy City

l.oo 
l.oo

5o 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

P. Abraitis, Brooklyn, N. Y., agentas musu lai— 
kraszczio sukolektawojo ir prisiuntė pre

numerata no sekančiu skaitytoju:

ISZ BALTIMORE, M D.
Kn. J. Lietuvnykas 2.oo
VV. Žalegiris 2.oo
J. Levanaviczius 2.oo
G. Schlenvogt 1.00
J. Možeika 2-oo
W. Abromaitis 1.00
VV.oBielis 1.00
K. Žolynas 1.00
B. Maczis 2.oo
A. Žilinskas 1.00
J. Byla 2.oo
P. Milkumis 1.00
J Kailus 1.00
A. Zurauckas 1.00
J. Žalegiris 2.oo
J. Astromskas 1.00
G.*Dailydonis 2.oo
P. Krakauckas 2.oo
J. Kaluszkeviczius 1.00
N. VVinkleris 1.00
B. Žolynas 2.oo
A. VVenckaitis l.oo
A. Milaszeviczius 1.00
K. Tamaszauckas 2.oo
T. Szemis 2.oo
A. Macziulonis 5o
J. Walickas 1.00
M. Narijauckas 2.oo
A. Matuleviczius 1.00
J. Bruožis 2.oo
S. Macziulonis 1.00
M. Arminas 1.00
T. Marcitikeviczius 2.oo
VV. Nemuras 1.00
Ig. Jėgas 1.00
A. Bulotas 1.00
G. Hoernlem 1.00
K. Kvedera 1.00
J. Gaurutis 1.00
J. Norkeviczius 1.00
P. Byla 1.00

Darnu kailis 1.00
M. VVaitukaitis l.oo
P. Peczaitis 2.oo

IS PHILADELPHIJOS, PA.
A. Milauckas 1.00
A. Zuikis 1.00
J. Puszinskas 2.oo
F. Kimutis 2.oo
S. Idikas 2.oo
VV. Z ilnieraitis 1.00
J. Paszautis 2.oo
K. Marcinkeviczius 2.oo
A. Zaskeviczta 1.00
A. Anckaitis 2.oo
M. Žolynas 2.oo
Ona Greceky Troy 1.00

APGARSINIMAS

Žodynas kn. M. M.težinio
Keturiose kalbose: lietuvisz- 

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

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Rafizant su bet kokiu klausymu raikė pride- 

tie ant atsakymo pacztawa inarkela už 5centus.

Temykitia! -:- Temykitia!
Kam turit vvaikszczlot?

l’as kilus ir duotis apsigaudinet, kad galltin teip 
lygei gerai ir pigei atlik tie interesu* pas 

savvo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

an’ gerinusiju Hutu isz Chicago iu>r NevvYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino iii Cnlcaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

'?r 
f8

l

Rub'is................ ............
Guldenas............ ............ 39f
Marka................. .............24?

Juliau Piotrouski,

SCHWARTZ & REHFELD,
162 Wasliington ui., minai 57, 58,59. 

Kožna Nedela 1:30 adyna po pietų 
isz Union Depot veža už dyka visus in gražia vieta, gulinezia va
karinėje dalyje miesto Chicago, ant 56-tos uliezios,—tiktai my-
los tolumo no “Court Ilouse”; ta vieta vadinasi

-^HANSON PARK.fe-
Kas nori pirktie sau lota, tegul neperka niekur, pakolezia vie

ta pirmiau nepamatys. Yra tai vienatine vieta dėl žmogaus darbi 
nyko, ne# turi keletą fabriku kur tukstanezei žmonių dyrba, o taip
gi tik už 5c. gali atvažiuotie in miestą geležinkelu in darba. Per ta 
vieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra lenkiszka bažnyezia ir kunigas priku
lia kas nedela. Yra visoki sztoiai, palicija ir viskas ko tik reikia, 
o lotai da labai pigus, tik po $300 ant legvvu iszmokf s'cziu,

Dėlto pasiskubytia pakol lotai da pigus yra nes už menesio lai
ko pabrangs ant’ 25 procentu.

Tikietus dėl nuvaževimo galitia gautie už dyka kompanijoje

Schwartz & Rehfeld,
Arba pas generalna agenta

Geo. Gustajty,
' HANSON PARK.

ir Rodystie “Lietuvos”,
954—33rd St.

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GRANU PRAIRIE, A1IKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wisos vvalstes. Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po abiems pusėms geležynkelo •Mėmphis et Little Rock", tarpe fu lauku randasi miestelis Hazen 
Kur žmones gali suttvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko t»ja wietn 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietutviszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietatu auga bovvelna, o wa1sei sodu puikiausi isz wisu Suwienytu ^Valstijų. Klimatas svveilcas. 

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

Apliuku iszsldralkstla straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus bu giria ir be gi
rios. Raikei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

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

---- ARBAIN-----
REBYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. Chicago. UI.
ARBA PAS KOMI TETA

Bijanski, 626 W. 17-thSt. ' J. Butkus, Hazen, Ark.
GHICAGO, ILL. P. O. Box 82.

A.

Geriause užeiga pas
'L. AZUKA

3301 Auburn Ate»v kampas 55czios ui.
NETOLI LIETU VVISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku — 

SALUNA IR HALA 
dėl mitingu, balu, weseliu ir kitokiu susirinkimu.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kvepenezius Cigarus ir lt.

Jaigu sziezia atkelausi, 
Pas Ažuka viską gausi.

Ateik broli pamatytie 
Ir to viso pobandytie.

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLAND AVĖ., KERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

VVisoki gutu n kai Saldaus \\ yno. Arako. Kimelo. Ataus bonkose ir kegese ir t. t. VVitkas yra 
geriausio gatunko. o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpraszytus tatvorus in kožna daly miesto už dyka.

ITžpruszantis kokius gerymus. gali gromataraszytie angelskai. uoklszkai, lenkiszk&i. lietu 
wiszkai ir ruskai.

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

FELIKSAS MAJAUSKAS 
3357, Fisk Street, Chicago 

vžlajko PUIKU 

Salima, Grosernia 
ir Buczeruia.

Pas jy randasi skaniausi gerymai .szaltas Alus 
puikios Arielkos irCigar- '..Tuipgi Buczerneje wi 
guda siviežia mėsa, duszros ir \visoki walgom 
daiktai. IViska užlaiko koczyscziiiuse ir parduo 
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli painutvtii*

Ruskai Turkiszkos Maudyklos
21 B0WERY ST. 

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

Atidaryta kožna diena
SzihoH ir azaltoK maudyklos, o taipgi plnukyklog 

kopuikiausios.

B. L. St’HEINKER,
(19 5) VALDYTOJAS.

KASPAR BARTKOWTAK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTARY PUBLIC.
Iszprowoja pėruiusei wlsnklaK nrotvas visuoae 

guduose. Kiumoczyja kalbose: lenkiszkoje,wo- 1kiB2koJe ir anvelskoje.'Vv.hmhb pini
gus už tvisokias skolas. Gywena po nr.

3200 Muspratt st., kerte 32 st.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikias Fotografijas, už tuzinu tiktai

$2.00
Ant tv sėliu ir kitokiu reikalu n ujimu FotograJ 

fijw kopuikinusei.

u j
-IPj
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Katalogas knygų.

$1.60
$2.00

95c

•1.25
$2.00

f 1.50

20c
10c
5c

10c
5c

30c
40c

05c 
10c 
50c 
30e

15c 
50c
5c 

75c 
25c

70c

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis Mangiszku 

gkarbu,puikiausiuose apdaruos, bu sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
eziaus«iskaulelei8,wisaip žala t i tos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu.apdaryta drūto! skuroje, zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyto ir su 
kabėmis “ “ “

Apdaryto szagrine u “
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia UBeme 

apdare, balcziauseis kaulelefs puikei 
iszauksuotais kryžete po ’ $3.00 ir 3.50

Balsas Balandėlės didesnis su Officium 
parvum apkaustytass ir su kabe 

Balsas Bulandeles KrisztoliniB 
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyto ir su kabe
Iszganlugi dūmojimai ape sopulus szw. 

Marijos Panos ”
Lietuviszkos miszios 
Ražancziua amžinas “ ”
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanežus amžinas ir su stacijoms "
Hzauksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo azv, Sakramente ” 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms

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

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

Knygos Dvasiszkos,
Brostwos ” “ “
Draugija dddusziu “ “
Filoteaarba kėlus in maldinga giwenima 
Garsas ape baisibia Budo Dievo 
Grlesznyka.t sugrąžytos ant gero kelo per

Jezusa Penu
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Giwenimas Jezuso Krietuso 
Giweniinas szvenez. Marijos Panos „ 
Givenima visu Szventu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožnu po 
Gyvenimai Szw. ir III zokonas szv. Fran-

ciszkaus “ “ 25c
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 20c 
Istorija seno istatimo ” 30c
Istorija Kataliku Bažnyczoa 
iBzguldymas metiniu szveneziu ”
Ka** yru grhkas? labai naudinga knyvele 
Kalba ape Kataliku tikėjimu 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas tlymo Kataliku ” ”
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslui ape suda Dievo “ “
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszc/.iiius. didžia ūse knygų isz 
knygų dvusiszkuju «

Perspėjimas ape szvento tikėjimą 
Perkratimus sumianijos “
PrisigRtowojimas ant smerezto “

. Raktas in dangų “
UŽBiBtannvik ant to gerai 
Wadowns in dangų “ “
YVarisi dangaus 41 “

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ ”
Knygų iszmokimo wisoswietines kulbos 
Lietuvos gaspadine ” "
LietiAviszkui woki8zkas žodinus arba grama

tikas “ $5,00
Lementorius lietuviszkas “ “ 10c
Spasabus greito iszsimokinimo angehkos kai* 

bos ne apdarytas " “ $1.00
o apdarytas “ $1.25

Knygos istorlszkos, svvietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ • “
Bolrslowas artai antra dalis Genovefos 
Bestlality of the Russian Czardom tovurd 

Llthuania “ “
Budas Senowes LJetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto $1.00
Geniu dede “ ” “ 10c
Graži wniku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “ ,, $1.50
Istorija septynių Mokytoju * “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Fnincuzu vainos “ 30c
Juokingas paaukojimus “ “ 10c
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po wn!dže Maskolių ” ” 50c
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo

Lietuvnyku “ $ 1.00
Lietuwiszko8 dainos isz visur surinktos, 

ape keturi užimtai “ ” I
Lituw)szku8 sziupinis “
Naujos dainos “ 
Namelis pustelnyko “ “
Olltypn apysaka Isz laiko terpsawi8zkqs ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Juze “ “
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkineczio vainos 1863 m. “
Pajudykime wyrai žemiu, puiki istorija 
Pasakoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 

tus vaiksžcziodamu po svietu, c__ 
du ir vargu kantrei iszkentejo 

Talmudas židu “ “
Tevynizskos giesmes “ •’
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Waiku knygele su abrozelais ”
VVisoki abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
)ub puola prlesz Jy ant kėlu. 30c

11.00
15c
15c
15c
20c
40c
15c
15c

W18U
»1.25

10c
20e
50c
20c
50c
50c
20c

25c 
15c 
20c

20o 
10c 
30c
20c

•2.00
5c

10c
75c

25c
25c
40c
25c
25c
10c
15a
10c

Puiki istoria ape Kantria Alanu, kuri per 22 me
tus vaikszczlodama po svietą., daugybia by-

10c 
10c 
20c 
30c
5c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PANSKICH $7.00
ANl6L STR6Ž. Zbidr Modldv i Picini služ^įcy 

dl» dusz pobožnyeh (i dodatkiem nieszporov 
i picini lacifiskiėh). Zaviera bllzko650 stro- 
nic vyraznego druku na plgknym papierze, 
vydanie dlaobojga pici; opravne w morocco 
skArkę, vyziacane brzegl ze zloconym tytuli- 
kem: cena................................................ 95c

Ta Rama opravna w morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okutn i ze za- 
mkiem................................................... $ 1 25

ClCHA LZA. Zbidr Modl6w, i Pieini služęcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie .din niaviaat) z 
dodatkiem nieszpordv i picini Incifiskicb. Za- 
wiera bll7ko660 stronnlc vyraznego druki 
napigknym papierze, —Opravne v morocco 

skčrkg, vyztacane brzegl. ze zloconym tytul i- 
kiem Cena.................................................95c

Ta samu opravna v morocco skdrkę, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ............... ........................... $ 1.25

OtTARZYK ZtOTY. Zblor modlov i pleini. 
služęcy dladusz pobožnyeh. (VVydunle dla 
męžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i picini 
l&clfiskich. Žaviem blizko 650 stronnlc vyra* 
znego druku na plgkuym papierze, opravne 
v morocco skorkg. vydaesne brzegi ze zloco-

nym tytulikiem............................................. 95c
Ta ssmn opravna v morocco skArne, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem..............$ 1.25
'tfYBOREK....................................... po 40c I 65c
.fISTORYA GRYZELDZIEI MORO RABI WAL- 
VERZE. Z księžek dla Judu przez Marbncha wy- 

lanych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnlc przyszloici 
za pomoc^ kart. (Dlazabavy i rozryvki)

Cena ’• „ 10

ALEKSANDRA CHODŽKI «Mwnil< Polsko-An- 
gielskŲ Angielsko-Polskl w mocnej oprnvie 
ze zloconemi tytidįknmy. C'na $4.001
ĄŽKA POLŠKO- NIEMEf ,A dla Potakdv 
do intvego nauezeniu slg ».,ytač. pisač; i rou- 
vldpo nlemiecku. Dokla>?p przedruk z wy- 
«iania nakladem „Zakliul Narodovego imie- 
nla ussollfiskich” ve Lvt 'e. Cena 75

L1STOVVN1K polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zawierajiįcy: Naukg pisania listov, w wtrzy8t* 
kich przypudkach žycia, įnianovicie: Listy 
polecrtjfcce, rudz^ce, opisujįce. powinszowa- 
nia, podania itd. ” ” 60

MALI LlfiTUVVNIK dla szkdlnych dzieci; uczį- 
cy pisaniu listov z dodatkiem powinszu- 
wafi ” ” ' 25

POSREDNIKPOLSKO-ANGIELSKI; ksi^zkad a 
Hohikov v Ameryce dla latvego uuuczema 
šie po angielsku; z opisaniem každego vyrn- 
zu jak šie ma vyniaviač; 1 rožne hely w pvi- 
skim i augieukim jgzyku 65

PĘZEVVODN1K do pisania listov miložnych o- 
ruz tycz-cych si“ oženienia i zam«žp6j6cia 20 
HOKUS POKVS C'/arnoksigzuik, czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, we- 
dlug slavnych sztukmistrzov jako to: liosco, 
Šehvanvnfeld, Tvardovski, baust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Eiladelfia i vie
lų mnych. Cena ” 85c

NOVV Y SOVVIZDRZAL i avantury jego, Z /.iem- 
pomorskiej rotiem. — Z oėmiu obrazkami 40 
Ta samu v mocnej opruvie ze zloconym tytu- 
Jikiem ” ” 60

PRAVVDZ1VVY PEBSKO-EGIP8KI SENNIK. — 
Najnevniejszy sposdb wygranla na loteryi 
vediug kombinaeyi slynnych magikčv i pro- 
feaorov matematyki Orlice itp. — tudziež 
wyjHwienie tajemnic i sposdb, 4akich užyva- 
no v starožytnoAci do przepcvviadania i vro- 
ženia przyszloAci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Uniwersytetu Jagiellonskiego v Krn- 
kowie. ” ” 30

SENNIK czyli VVrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przypadkach stužęoe, z rdžnych starodavv- 
nych ksiįg zebrany i porzędkiem abecadlo- 
vym dla rozryvki i zabawy ciekavycb ludzi 
ogtoszone pTzez Przyjaciela l$iewinnych zo- 
bobončv. *’ ” 15

A dvinedelinis
„aĮl/AVdl^d. kataiikiszkas 
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasžtuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

m| A. BU8ZKIEVVICZIA,
dastato wisiems in namus geriausia

f Keresina, Geselina ir Aliejų.
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

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

711 YT2 l"b"f z—-Z", z"-Z- i’
& lyjeme visiems pas jy nusiduotie. 

ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ,
886 James avė., Chicago.

Yra labai žmogus seras ir teisingas ka ve-

Lietuviszkas Salunas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys gerinus o dėl zo- 

‘bovos randasi biliardas.
Teipogi parduoda laivakortias, siunczia pi

nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams gerinusia 
rodą. Jusu viengentis,

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

MOTERĖLES!

Lietuwiszkas Daktaras
T. KOD1S,

Persikėlė isz North Side ant Bridgeporto po numeni
3247 LAUREL STREET

ir prijima visokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 vakare.

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

Gywena: 3247 Laurel st.
TELEFONAS: Y. 835.

LIETU WTSZKAS

Slalliulnlais
Vyrai, ar jus nežinote kur ge

riausias alus randasi?
pas Kazimiera Aliszfflicka

V įtaiko puiku szalta alų, geriauso arielka tikra 
ruginiu, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabovos: taigų nontia sau tinksmal vn- 
landela laiko praleistie tai atsilankykit pas savo 
viengenti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli pamatytis ir to viso pabandytie. 
Jaigu sziezia atkelausi. tai pas inanes viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEVV YORK, N. Y.

Siommskiene,

ar jus žinote kur yra geriause

Groseme ir
Crockery Store?

-PAS —

DOVVIDA DEMRY.
13—21st St., Bayonne, N. J.

Geriause vieta dėl Bayonnes lietuviu.
Užlaiko geriausia to vora ir pigia usei parduoda 
kaip kiti. Kava tr Arbata turi net iszpaczioB Ro- 
sljos ir visi taworai kosviežiausi ir ezyseziausi 

Lietuvei ateikitia pamatytis Ir to viso paban-

įvairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo- 
dada jisai Raszta Sventa,visokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszavi- 
mas Mikaldos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalne ir visokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu ra^aneziu, szka- 
plieriu krajavu, visokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape visk i dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptur 
resitia katalogu. Mano adresas 
tok s:

Jos. Matutis.
287 Whyte 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- 
viszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi visoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajp taj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Viską parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

LIETUWISZKAS

SALŪNAS:;-
Juozu po Dzialtvos,

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

reuseg Arieikas, Likierius ir kvepenczius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to wiso pabandltie.

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar,
(KACZMAREK.)

^S:Adwokatas
ir

S. F. Malicki,

ūžia j ko

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko’viBokes drapanas rejkaltngas 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose reikaluose.

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

Telefonu., 0078.

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menesi Wienu karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. ■‘VAR
PAS” yra variausias ir žimeziausfaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios” apaszt.alas, organas Lietuwos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos: “VA R 
PO” rūpestis—laisve ir gerowe wisos Lietuvvos ir 
wisu Lietuviu. ,

“VARPAS” spaudi naši ant.gražios, slidžios po- 
nieros. dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,Z5. 
Tai isztikro yra labai pigu!

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

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

MAX DBZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

JUOZAS VV1LKAITIS
328 Anderson str., Jersey City

— UŽLAIKO —

Puiku Saluna

M0RRIS8 ABRAHAMS 
prekejas visokiu gėrynių 

WYNU, L1K1ERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puiku Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir im- 
' portnvotus Cigarus.

166 Delancey st. kerte Clinton 
NEW YORK.

Pruktikavoja visuose suduose 
atlieka sawo reikalus gerai ir 

teisy ngai.
Rodyjame visiems 

lietuvnykams pas jy nu
siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

Ofisas: 92 ir 94 La Šalie st. 
Telefonas: Main 1396.

—)GYVENIMAS(—
636 Noble ui., Chicago, III.

Mano ofise yra kalbantis lietuvviszkai 
F R. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyku.

SIMONAS KRGL,
102 Light st. Balt more, Md.

— užlaiko —

Puikia Restauracija.
Teipogi užlaiko visokiu Wynu, 

Likieriu, szalta Alų, Cigarus ir 
t. t. VValgei gaunami kožnoj va
landoj. Viskas ezysta ir pagal 
naujausia mada, o Ostrigos gau
namos visokiuose gatunkuose.

(28—4)

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka
^=^Mokslaine Muzikose:

Kursai topo atidaryti 1 rna Rugsėjo 1893 m. Rrkcijas duoda ant visokiu intniHU kožna no 
iki 10*^ vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio..
Orkestrą Liesuwiszkai-Lenkiszka.

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

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

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

Elias Rosenthal,
—Liėtuwiszkas ir Lenkiszkas-

ADW0KATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatus, jau aelolika 
metu praktikavoja aukszcziausiuose suduoeei, geriause iszprovoja 
visokias provas. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitin patys.

Elias Ęoserįthai»
333 Grand St, arti 2'iid Avė.,

NEW YORK

D1DZIAUSE

Krautuwe Drapanų
Wyriszkas vvisas apsirengimas,vvertas 

$15, parsiduoda už $8. VVyriszkas wi- 
sas apsirengimas tvertus $20, parsiduo
da už $10. VVyriszkas puikiausias 'vi
sas apsi'vilkimas tvertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
tvasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakytadaugybių drapanų dėl tvaiku 
ir parduodame nestvietiszkai 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
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.

VViskasyra ezysta,gerymai pir- 1142 Division St.
mosklasosir da pigiau kaip kitur.

Padraug užlaiko Agentūra
Tai yra parduoda Szifkartias ant 

geriausiu lai wu,pigiau kaip ki
ti. Siunczia Pinigus in tvisąs 
dalis stvieto, o kas turi runku 
arba kitokiu pinigu, tai gali 
pas jy gautie apsimainytie, mo- 

• ka atfgszcziausia prekia,kaipkiti 
agentai. Dėlto wisiems Lietu
viams, su visokeis reikalais, 
rodyjame nusiduotie pas savo 
broly Lietuvy, nei ka pas ko 
ky ten žydą. 9—6

New Tork
N. I,f

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant iri
su greicziausiu laitvu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietutviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant tvisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteimveg, Bremen.

JUOZUPAS LEVANAVICZIA
118 Dover str. Baltimorė, Md.

— užlaiko —s

.Puikiausia. Saluna.
Viskas yra ezysta, gerymai 

kopuikiausi, o stiklus tai milži- 
niszkus duoda; reikia gero vyro, 
kad du tokius iszgertu. Teipogi 
turi biliardą dėl zobovvos. Delto- 
gi brolai atsilankykit pas savo 
žmogų, lietuvy, o busitia kogra* 
žiausei priimti. [5—5]

Bruno Grabowicz, 
4-Lenkiszkas Aptiekorius-F 
Paduodu dėl žinios brolu m s Lietuviams, gyve
nantiems Nev York’e, kad užlaiko pirmos klasos 
Aptieka po n u m.

177 Broome St. kerte Clinton 
NEV YORK’E.

uždėta IMI metuose. Didžiause krautuve viso/- 
kiu gvdvkiu ir žolalu isz Europos. Receptus iin- 
pyldo kofitsurgiausel ir už piginusia prekia-

Mano aptiekoje priimu ligonius ir duoda jie^is 
visokius rodąs jau no daugel metu žinomas 
D-RAS .I.SZi.AcllECKlS. (17-6)

Lietais,zka Aptieks
J. J. ROBIN, Prop.

643 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplema tvotas isz Europos.

Nog 25 mietu isi praktikavojas pritajso gierar 
lekarštvas usz vidutiniu prekia.
Kalba lietutviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

skaj ir ivokiszkaj.
-543 S. Jefferson st., cor. Liberty.

TELEPHONE: CANAL 369.

Geriause Užeiga

Dr. M. P. Kossataskas
------TURI OFFISA

Aptiekoje, po nr. 3315 Laurel ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai rytie..

------GIVIANA-------
615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale. 

Nog 7 iki 9į isz rito ir nog 1 iki 4 vakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS 

^LIGTUWISZKA = AFTIGKAš- 
---po---

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

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

Oras Schlacheckis,
175 Henry st., NEW YORK;

arti Jefferson st. —
Lenkiszkas ir I.ietnw!szkas 1

Priima ligonius savo namuose sziomis udynoini 
no R iki 10 ryto

•1 “ 2 po pietų
“6 •• H vakaro.

lUKkykpa 
Daktaras, k 
nisadynoini .

NLDELOM8 
no 8 iki 10 ryto 
“1 “2 po pi* r

dėl Lietuviu
/''"Jersey City

-vas JONĄ BANKALSKY.
48-50 Gregory St.,

.,jri puikia sala “Opera Hali” dėl mitingu ir 
kitokiu zabovu. Užlaiko puikiausius gerymus; 
R7..ita alų, tikra ruginiu degtiniu, visokius likie- 

vyną ir puikiausius cigarus, durneli* kve- 
£n> . ,24Sl

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiinias ir sidabrinimas
visoKiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrvnius žiogo- 
ralius iszvejoze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant
orderio.

Ziegoreia ezistyimas 50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos 10c
Szlubinej ziedaj 56 ir J2 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.06>. Wyska garantavoje ant metu.
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