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Pusią milijono akru nau
jos žemes.

H aga, 7 Gegužio. Ilolandijos 
karaliszka komisia po preziden 
tysta Mynkeero Glely sumislyjo 
iszgautie isz po vandens ma
riu 500,000 akru lauko. Pla
nas inžinierių jau yra apdyrbtas. 
Padarys drūta siena, už| įrūdys 
ir tada vandeny iszvarys szalin, 
dugną mariu iszdžiovys ir pada
rys dyrbama lauka. Kasztuos tai 
padar.vtie 215 milijonu guldenu. 
VVerte lauko, kuria tuoln budu 
isz po vandens isztrauks,bus ma
žiausia 400 milijonu gul. Ro 
džias kad tas projektas iszsipyl- 
dys.

Ape maskolus.
Didis gandas pasidarė tarp ma- 

skoliszku popu Wilniuje, kada 
atvvaževo pas juos vienas 70 me
tu senukas (matyt kad staravie- 
ras), turėdamas popieras su para- 
szu paties caro ir prisakė susirin- 
ktie in cerkvia visiems popams 
kogreieziausei. Gubernatorius per 
eigandias kas cze tokio daros, te- 
legrafavoja in Petersburga pas 
cara, klausdamas kas jis pervie- 
nas ir ka su juom darytie. Gavo 
atsakyma no caro toky: “duoki
tia tam seniui atsakyma dalykuo
se religijos.” Tada tasai senis pa
liepiąs paduotie biblija, kuria at- 
vertias parode pirsztu, sakyda
mas: “Sztai jusu biblija pati jus 
vadina heretikais. Atsakykit man 
delko teip?” Sako nei vienas isz 
popu nemokėjo jam atsakytie.We- 
la tasai senis užklaustas popu: 
“Delko jus nesziojatia tokius yl- 
gus plaukus lyg arklo vuodega? 
Parodykit man, ar yra biblijoje 
kur pasakyta’ idant nesziotie to
ki ilgi plaukai. Delko jus patyka 
in Dievą meldžetesi?” Sako nei 
ant vieno isz tu klausymu nega
lėjo atsakytie anei vienas isz vi
su popu.

Tada tasai senis jiems pasakias: 
“Jus wisi esatie heretikai ir tu 

pats esi heretikas” tarė in arki- 
rieju. “Jusu miria tėvai sėdi 
vandenyje po marėmis, ir jus ten 
eisitia jaigu nepataisysit savo ti
kėjimo.”

Teip raszo vienas ruskis isz Ry
gos in savo žentą Chicagoje gy- 
venanty. Rygoje tarp ruskiu 
vaikszczioja didelis gandas, sako 
kad net 8 toki seniai vaikszczio
ja po svietą, mokydami naujos 
vieros visus ruskusžmonis. “Bog 
znajet szto to budėt!”

NĘWARK N. J.
7 Gegužio ly4. m. 

Paguodotas Rėdytojau!
Nuoszirdžiai praszau patai py tie 

szita pora žodelu in jusu laikra
szty :

Mes Nevarko lietuviai nokda
mi teipgi darbuotis ant lietuvisz- 
kos dirvos, nors cze mus neper- 
daug yra, bet visi laikomės isz 
vieno ir pasiryžome uždetie lie
tu viszka parapija. Mes Draugys
te “riz. Jurgio M.” laikysime 
pirmutiny parapijiszka mitinga 
seredoje, 30 Gegužio, saloje po 
nr. 21 Prince st., ant kurio už- 
praszome visus lietuvius ir lie- 
tuvaitias koskaitlingiausei susi- 
rinktie, bus laikytos kalbos per 
ukesus. M. Czerniaucka ir A. 
Swietra. Po mitingui bus puiki 
zslbova ant ko szirdingiausei 
užpraszome visus brolus lietu
vius, kaip Nevarko teip ir isz 
aplynkiniu miestelu koskaitlin
giausei susirinktie.

Su guodone,
M. Czerniauckas.

Prez. Dr tęs Sz. Jurgio.

In Skaitytojus
—o---

Kurie isz nauju abonentu Balti- 
mores, Philadelphijos, Brookly- 
no, Nevarko irt.t. negavo “Lie
tuvos”, tegul atsiszaukia in redy- 
stia. Kurie isz senesniu skaitytoju 
negavo kada kokio numerio, tai 
ne isz mus kaltes, mes siuncziame 
kiekvienam visada,turėjo prapult 
ant paczto, arba kas kitas pavog- 
tie.

Jaigu persikelat in kita wieta, 
tai paduokit ne tik savo nauja 
adresu, bet ir senajy, nes taikosi 
ir labai tankei, kad tuom patim 
vardu ir pravardia gyvena tame 
miestie du arba trys, ir tada ne
galime žinotie kurio adresa per- 
mainytie.

Raszydami adresus, pasirupyki- 
tia paraszytie koaiszkiau numery 
ir varda ulyczios.o jaigu patys ne- 
galitia, tai duokitia tokiam, kurs 
moka paraszytie, nes labai tankei 
taikosi, kad ulyczia kaip paraszo, 
tai ir patsSalamonas jos neperskai- 
tys, o kada su tokiu adresu lai- 
krasztis, ateina tai pacztorius to
kios ulyczios neradias savo mieste 
gražina laikraszty atgal, o paskui 
patys rugoja, jogei jiems gazieta 
užlaikė. Ir keno kalte? Red.

Isz Užmarės.
Isz Lietuvvos.

Danesza, kad Telsziu paviete, 
redyb. Kauno, kolera didei prasi
platino; aplink Tverius žmones 
baisei mirsztant. Teipogi Tve
riu parapijoj žmones mirsztant 
raupais.

Wisoje redyboje Kauno yra 
uždrausta sziuksztu szneketie a- 
pe Kražių atsitikima.Jaigu palici
ja iszgirsta nors viena žody ape 
tai kalbant, tuojaus aresztavoja 
ir inkemsza in kaliny.

Tverų parapijoje yra sena me
dinuke bažnyczia, dabartinis kle
bonas kn. Niuneviczia rengia sta- 
tytie nauja. Nežinia ar duosis pa- 
statytie, nes maskolus norėtu ir 
ta paczia uždarytie, ne tik nauja 
pavelytie statytie. Pirm 4 metu, 
kada buvo klebonu tos parapijos 
kn. kanaunykas Lotužas, jau bu
vo pt'adejas rengtie nicdega dėl 
statymo naujos bažnyczios; buvo 
pastatias plytnyczia ir jau buvo 
pridegta plytų beviaik ant puses 
bažnyczios. J^ežinia kas per mislis 
užėjo in galva, eme ir padovano
jo plytnyczia ir su visoms ply
toms ponui VVenckevicziui. Wie- 
nok dabartinis klebonas gal imsis 
už to darbo rupesningiau.

Maisztas tarp žydu ir dar- 
binyku Grajewe.

Grajeve, red. Suvolku ant ru- 
bežiaus Prusu, darbinykai užpuo
lė ant žydu ir pradėjo juos mu- 
sztie ir daužytie langus. Turėjo 
szauktie kariumenia, kuri turėjo 
pakeltie tikra kovo. Keturi dar
binykai krito ant vietos užmuszti, 
o ape 100 tapo sunkei sužeistais.

Naujas plaukimas per 
marias.

Nekokis W. Oldnnin,isz Angli
jos padyrbo, sau valty (luotą) su 
kuriai ketina perplauktie per O- 
ceana Atlantiszka. VValteleyra su 
vis mažyte, nes turk tiktai 10 pė
du ir (i eolus ilgio, 3 pėdas plo- 
czio ir 2 pėdas gylo. Padirbta 
visa isz geležies. Turės būry (žė
gly), o szriubas bus su kojoms 
pojudinimas, teip kaip bycikle. 
Oldmanas turi 29 metus amžiaus 
ir yra marinvku no mažens; tvyr- 
tiįUL-jisai kad perplauks per 
OceunY*" in 6 nedelas.\ens

Isz Amerikos.
—o---

Darbas prasidėjo.
Iron Mountain, Mich. 3 Gegu

žio po asztuoniu menesiu iszgir- 
do pyrmu kartu cypynia mainose' 
Chapino, kuri apreiszke darbiny- 
kams, kad darbas prasidėjo. 500 
darbinyku tapo isz karto in darba 
priimtais, o tolau ims daugiau.

—o— • ’
Nauja stiklu dirbtuvve.
Alexandria, Ind. 7 Gegužio 

atsidarė nauja stiklu dirbtuve, po 
vardu United Statės Glass Co. 
kuri, kaip sako, busiant geriause 
isz visos Amerikos. In ta ’dyrb- 
tuvia priims 300 darbinyku ir 
pradės isztisiai dyrbtie no 14 die
nos Gegužio,

Garsas ape ^vilnonius isz- 
dirbiiuus.

Danesza isz Washingtono kas- 
link valno invežitno vykiu, tai 
“Tarifoje” aut szymet liko nieko 
nepermainyta, o tik sako po Nau
ju Metu tai pradėsią numažytie 
akezyžes mokesty. Toky tai pro
jektą demokratiszki fabrikantai 
vylnu padavė fabrykantams Nau
josios Anglijos ir tiems ji pasida
bojo. Girdetie kad visi vilnonei 
fabrikantai pasirasze ant peticijos 
ir tokia padavė kongresui, kuri 
sako ir kongresui patikus. Demo
kratiszki fabrikantai sako, kaip 
tik tasai projektas taps užtvyrty- 
tu,tuojaus atydarys visus fabrikus 
iszdirbimu vilnoniu gelumbių ir 
darbas eisiąs juose labai szauuei.

—o—
Straikai inainieriu.

Pitssburgh’e Pa. jau senei mai- 
nieriai strai kuoja, bet ju vietoje 
dyrbo skabsai. Taigi, pereita u- 
tarnyka straikieriai visus skabsus 
iszvaike, o valdytojai mainu pa
sakė kad greieziau dabar darbo 
nepradės, pakol kitos mainos ne
pradeda.

Maryland, sustraikavo 900 
darbinyku.

Frostburg, Md. sustraikavo 
1000 ir pasiryžo nedaleistio prie 
darbo jokiu skabsu.

Denver, Col. straikieriams ne- 
nusidave streikas. Turėjo grysz- 
tie in darba pagal sena sumažy- 
ta mokesty.

Straikieriai Iilinojo.
Kaip girdetie, tai straikieriai 

mainu Iilinojo randasi varginga
me padėjime. Pepria, III. girdetie 
szaukiasi pagelbos, matyt kad la
bai biedniyra ir kažin, ar ne bus 
tik priversti dirbtie už ta paczia 
mokesty.

Pana, III., kasdien randasi dau
giau dirbaneziu ir nors straikie
riai gazdiuo, kad jiems kaily isz- 
pers, bet szie neklauso dyrba. 
VVienok szioms dienoms ketina 
susirinkt in pusantro tukstanezio 
straikieriu ir užpultie ant skabsu. 
Nežine, gali pastotie kraujo pra
liejimas.

Straikieriai AInburnos.
Birmingham, Ala., jau ketos 

nedelos kaip tenai streikuoja mai- 
nieriai anglu, o ju vietoje dyrbo 
skabsai. Pereitos nedelos nakty, 
7 Gegužio, ape 12 adyna inpuole 
i n mainas Thomaso Priece ir k a 
tik jose rado viską sunaikino. 
Pirniiausei suskaldė su dinamitu, 
katilus maszinu, o potam suardė 
kėlus, iszdraske relas ir sugriovė 
elevatorius, žodžiu sakant viską 
ka tik rado.

Ant galo nusidavė in kitas 
maina Victoro, keletą mylu tolau 
no tos vietos ir ten su dinamitu 
iszszovve viena kara in viražu, 
kuris stovėjo ant kelo priloduo- 
tas su medžiais, o kitus karus at
kabinta, pastūmė in pakalniu, ku
rie už leke vienas ant kito ir su
sidaužė in trupinius. Szerifas da- 
sižinojas ape tai, telegrafavoja in 

,gubernatorių, praszydamas pagel
bos ir pats pasiuntė būry apsigin
klavusios palicijos, bet jau strai
kieriu nerado.

Sumisziinas darbinyku 
Clevelande.

Cleveland, O., 6 Gegužio, ne- 
deloje po Įlietu pakilo baisus su- 
misziinas prie fabriko tarpinimo 
rudos. Jau no kėlu nedelu sustrai
kavo darbinykai unistai tojo fa
briko, tai kompanija suėmė visus 
skabsus in darba. Susirinko ape du 
tukstaneziai straikieriu, apstojo 
minėta fabriką ir pradėjo leistie 
akmenimis, kad nei vienas lan
gas sveiku neliko. Skabsai vidu
ryje būdami, netureja kur paside- 
tie no akmenų, eme isz vidaus 
szaudytie ir ape szimta szuviu 
iszleido. Kova traukėsi per 15 
minutu pakol atbegias būrys pa- 
licmonu juos neiszvaike. Palicija 
rūpinosi datirtie kiek yra užmu- 
sztu, bet nei vieno nerada užmu- 
sztu. Rodžius kad szaude tik in 
viražu,’ ne in žmonis.

—o—
Maisztas bažnyczioje.
Skaitome “Saules” No. 18 szio- 

kia žinia:
„Freelende, Pa. no nekokio 

laiko keturi palokpalaikei pradė
jo kerszytie ant kn. Muszioto, te- 
nykszczio klebono. Pora nedelu 
jau buvo apsimalszinia, bet pe
reita nedela susitarė ir laike mi
ežiu nusidavė ant “choro” ir už
puolė ant vurgamistros, idant 
tas nustotu grajytie, isz- to pasi
darė vaidas. Kunigas»tai girdė
damas atsigryžo no altoriaus ir 
pradėjo tyldyt maisztinykus.' Tie 
pamėtė vargamistra ir atbėgo 
prie altoriaus, užpuolė ant kuni
go ir pradėjo jy draskyti®. Tuom 
kart pribuvo policija ir du isz ju 
aresztavojo, kurie, dabar 
sėdi po beta”.

P. R. jaigu tai yra teisybe, tai 
isz tiesu jau per riebu, idant už
pultie kunigą prie altoriaus, tai 
reikia gyvulu, o ne žmonių.

—o—
Waiks sudegė.

Pittston, Pa. sudege 3 metu vai
kas lietuvio A. Koroneckio. Sza- 
le jo isz kitos stubos iszsikrausty- 
dami žmones isznesze in daržu 
sziaudus isz szieniku ir kitokius- 
sziukszlus ir uždegė. Tuom, syk 
kada pas ugny nieko nebuvo, 
Koroneckio vaikiukas bovydama- 
sis lauke, atbėgo prie ugnies ir teip 
arti, kad ant jo drapanukes už
sidegė ir pakol kas pamate, kūdi
kis baisei apdege, in keletą adynu 
potam numirė.

Audra l’ittstone
Pittstone 6 Gegužio. Czoin po 

pietų 1 adyna pakilo baisi audra, 
kuri pridyrbo daugely bledes, nes 
apart sugriovimo ir apdraskymo 
kėlu stubu, labai sugadino 2 bro
kerius,kuriuose daugiausei Lietu 
viu dyrba. Mount Look and Co. 
brokerio nuplesze visa tylta‘, bu
riuotu aistavo karus in wirszu su 
pflse brekerio, o Butler Mine Co. 
visa viražu apdraskė ir viduryj 
vtisas maszinas isz vietos iszjudi 
n,». Ant pataisymo ims daug laiko 
ir^kaszto, visoje aplinkinėj Pittsto 
n<> rokuoja bledes ant 110.000.

Kada darbai pradės eitie?
o
Žmones viens kito parsiklausi- 

neja: „Kada darbai pradės eitie?” 
bet ape tai dasiklaustie negali: 
Wisaip žmones mena, vieni sako 
no pradžios „June”, kiti no pra
džios „July”, bet tas visas 
pranaszavojimas yra ant tusz 
ežio ir niekas to žinotie negali.

Mes jau raszeme kelis kartus, 
kad pakol kongresas nepasibaigs, 
darbai gerai prasidėt negali. Ir 
jau galbūt kiekvienas ape tai per- 
siludys. Kaip jau raszeme kad de 
mokratai veržiasi ant to, idant 
numestie akezyžia no tokiu daik
tu, isz kuriu jie gali sau pelną 
trauktie, o isz kuriu galėtu dau 
giau naudotis republikonai, tai 
ant tu nori užkrautie da branges
nius mokestis; tokiu budu tos 
dvi partijos varžosi tarp savias 
jau antras metas ir niekaip nega
li susitaikytie. Taigi dabar re
publikonai prituri kuom tik galė
dami tais derybas, idant jos da 
nepasibaigtu nors ik rudeniui, o 
rudeny, kada prisiartys nauji rin
kimai urednyku, republikonai 
tikisi, kad visas ,,“Senatas” pe
reis isz republikoniszkos partijos 
ir jau tada jie turės pylna vala 
pervestie taja „Tarifą” ant tos 
puses, ant kurios jie nori. Norint 
prezidentas yra demokratu, bet 
jaigu „Senatas” visas bus isz re- 
publikonu, tai viens prezidentas 
nieko padaryt negali.

Juk ir su tokeis Coxeyjonais ne
galima suprastie kaip yra,sztai ne
kuria vadovai anų Coxeyjonu yra 
gana turtingi žmones ir jaigu jie 
laidosi eitie in Washingtona, isz- 
sikasztuotie ir tiek vargo panesz- 
tie, tai cze ateina klausymas: 
gal juos kas ant to paguodė ir 
prižadėjo szelptie tame dalyke. 
Žinoma gerai, kad republikonai 
demokratu neužkenezia ir gatavi 
yra daestie jiems kuom galėdami, 
o kasžin, mažu isz pagundimo 
republikonu Coxey pasiszvente 
atbutie „manevrus” eu savo ar
mija, juk buvo aresztavotas jisai 
o dėlto radosi žmones, kurie 
sudėjo už jy „kaucija” ir vėla 
yra valnu.

Kas link užbaigimo kongreso, 
tai gal būt be rudens nepasibaigs, 
tiktai tokiu buįu greieziau galė
tu pasibaigtie jaigu ,,Tarifa”taptu 
sustatyta pagal republikonu no
rą, nes kaip girdetie, tai Willsono 
Diliui, netik republikonai prie 
szingi, bet jau daugel randasi 
priesziugais ir isz demokratiszkos 
puses.

Taigi jaigu „Tarifa” taps pagal 
republikonu norą, tai galima da 
tikėtis puikios darbymetes ir ge
ro uždarbio Suvienytose Wals. 
o jaigu pasiliktu pagal norą de
mokratu, tai darbinykai mažai isz 
jos galės naudotis. Wienok nors 
ir pagal demokratu norą pasibaigs 
tas kongresai, tai darbai vis pra
dės eitie geriau negu szendien ei
na, bet pakol tas viskas nepabai
gta, tegul darbinykai nesitiki ge
resniu laiko.

Kongresas gali pasibaigtie in 
trumpa laika, o sartais gali pa- 
trauktie da ir ik rudenį, nes kaip 
augszeziau minėjome, kad repu 
blikonai stengėsi kaip įmanydami 
prituretie ik tam laikui, pakol jie 
patys neužseda sostą viso Senato. 
O to jie ant tikruMikisi sulauktie 
ateinanezeme rudenyje. Nes kada 
žmones jau tiek bados prikente.tai 
kad prisiais balsuotie ant nauju 
urednyku, tada kožnas pasakys: 
tpgul juos velnei tuos demokratus

jau mes prikenteme bado i n valės 
būdami po anų admintstraeija, da
bar geriau duosim savo balsu ant 
republikonu, o tik gal bus geriau”. 
Ir galime tikėtis kad republikonai 
visi pereis, o tada ir su taje „Ta
rifa” padarys jie pagal savo norą, 
ka tada galime tikėtis labai gero 
darbymetes laiko.

Puikus planas.
Isz visu valstijų remtasi szini

tais ir tukstaneziais darbinykai 
po vardu Coxeyjonu ir vis trau
kia artyn VVashingtono, idant 
ten susijungtie su pirmutiniu 
Coxey’jo armija ir reikalautie 
no kongreso darbo. Buvo jiems 
labai sunku kelautie in \Vashing- 
tona, ba pinigu neturėdami, tu
ri vilktis pešti ir atkany, o pa
kol dasivilks pešti isz vakari
niu valszcziu, tai pereis jiems ir 
visas metas. Mėgina visaip da 
rytie, kartais užpuola ant trūkio 
ir per prievarta prilenkia kon
duktorių vežtie juos. -Nekarta pa
vagia visa trūky ir susedia in jy 
važuoja tolei, pakol ju nesulaiko 
kas ir palicija ne iszvaiko. Tai 
vėl iszvaikyti po nekokiam lai
kui susirenka ir daro tolymes- 
nius planus kaip dasigautie in ta 
VVashingtona. Bet viskas ant nie
ko, pereis visa vasara pakol jie 
pešti dasivilks, kaip paveizdon 
isz Califorr.ijos ir kitu teip tolimu 
valstijų, o nevienas gali ir isz ba
do numirtie pakol sulauks ko.

Dabartės jau jie atrado proga 
kokiu budu sau kelonia palen- 
gvytie. Sztai susitaria užgula ant 
miesto ir jeme karo neatsitrauk
dami niekur. Miestas turi juos 
maitytie, o kiek bledes pridyrba, 
vagyszcziu, tai kas nemiera. Tai
gi gyventojai tokiu miestu, jau 
negalėdami iszkentetie tokios slo
gos ant savo sprando, prižadėjo 
ju vadui duotie už kožna Coxey- 
jona po $10, idant kogreieziausei 
tik jis juos iszvestu isz ju 
miesto.

Dabar jau Coxeyjonams gyve
nimas. Ju vadas pasigyrė atkela- 
vias in Fergus Falls, Minn. kad 
miestelyje Butte surinko $5000, 
ir cze, sako, jaigu sudos kolekta 
jiems, tai tuojaus iszsinesza to
lyn. Taigi visi giventojai su 
miela ukvata deda ir kolekta- 
voja dėl ju pinigus, idant ko 
greicziausel juos iszsisiustie isz 
savo miesto. Coxeyjonai gerai 
iszgrajyjo kaip ant loterijos, vi
si jiems duoda pinigus ir da ke
tina nusamdytie trukius, idant 
juos iszsiustie isz vakarines da
lies Amerikos in rytinia, in Wa- 
shingtona ir turetie sau tyku gy
venimą.

Bet nežinia in kur juos iszsius 
VVashingtono gyventojai, kad in 
jy suplauks kaip amaras isz visos 
Amerikos.

In sąnarius Liet. Repiib. 
Klubo 6-tos Wardos.

Duodame žinotie visiems lietu
viams, kurie prisirasze prie Klu
bo 6-tos Wardos, ant Bridgepor- 
to, kad mes turėsime savo mitin
ga da už kokio menesio laiko, nes 
tas visas dalykas turi būtie ve
stas gerai ir teisyngai, idant Klu
bas turėtu vertia Klubo, o idant 
viską gerai surengtie, reikia ant 
to daugiau laiko. Dabar redysteja 
daug kitokiu reikalu ir negalima 
teip greit suspetie, o ne poilgam 
gausime nauja redaktorių, tada 
bus daugiau turima' laiko irtas 
viskas pasidarys kogeriausei. 
Dabar mitingai yru tiktai isz kitu 
vardu, o kada bus musu 6-t< s 
Wardostui duosime visiems žinia 
per“Lietuva.’! A.OLszEvsKis.prz.
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Mokestis mažina.
Pittston, Pa. imtinose Steavvens 

Coal Co. numusze mainieriams 
mokesty. Pirmiau mokėjo už 
„yardus” o dabar no lmos szio 
menesio už „yardus” ketina wi- 
sai nemoketie. — Darbinykai 'vie
ni pamėtė dyrbia, o kiti da dyrba, 
isz dirbancziu yra daugiausei lie- 
tuwiu.

Jaigu wisi darbinikai turėtu 
tarp savvias vvienybia, tai galėtu 
atsispyrtie prieszai numažinimus 
mokesties. Bet kur tau, — bosu 
bijo. Sztai Ima Gegužiosuperiten- 
dentas apreiszke darbinykams, 
kad mokestis jau numažyta, tai 
wisi mainierei buvvo susitaria mest 
darba ir straikuot, bet kada isz
ejo ant 'virszaus ir bosas užklau
sė, kur aina? tai nusigando ir bi
jojo teisybes prisipažytie: 'vienas 
sako, parako netekau, einu atsi- 
nesztie; kits sako prisiskaldžiau 
anglu ikivalei, tai leberei loduoja, 
o asz einu namo, įr t. t.

Negerai 'vyrai darotia, kad jaigu 
'vieni Straikuoja, o antri dyrba 
tia, pąmykit, kad jaigu dyrbsit 
už sumažyta mokesty dabar, tai 
už poros menesiu vvela suniažys, 
ir tada kad dyrbsitia, tai teipogi 
kompanijos nesigėdės ir tolau 
jums mokestis mažinia, o ant ga- 
lo dasi'varysitia ant to, kad ture 
sitia dyrbtie už 15 centu, kaip 
po 'valdžia RosijosJ,,za piatnatcat 
kopiejek”.

Cze brolai turitia vvalna žemia, 
cze jums kazokas su ,,nagaika” 
nestovvi ant sprando ir per pri- 
vvarta jus neprivverczia dyrbtie 
pusiau už dyka; tiktai turitia bis- 
ky ape savves apsimilytie, o su- 
prasitia kas yra jums naudinges
nių: ar geriau dyrbtie, isztisa mo
ta ir nieko ne uždyrbtie, ar ge
riau pakestie kelis menesius 'Var
gą prie straika'vimo, o paskui tu- 
retie sau darba kaip reikent ir 
uždyrbtie pusią metu tiek, kiek 
dabar per isztiesa meta uždyrba- 
tią.

O tas Tviskas yra lengwa pada
rytie, ba tai yra jusu rankose, 
tiktai reikia suprastie ir laikytis 
wienybes. — Jaigu nors syky ga
lėtu susirisztie 'visi darbinykai in 
„Unijas”, tai tada'' 'visoki darbo 
dawejai turėtu moketie darbiny- 
kams tiek, kiek jie reikalauja. 
Tada jaigu tokia „Unija” strei
kuotu, tai niekas nedrystu lysti e 
in ju 'vieta, ba žinotu kad „Uni
ja” yra nemaža, turi šyla ir gali 
„skabsam” skūra iszpertie. Tada 
darbo da'vejai negalėdami gautie 
pigesniu darbinyku turėtu strai- 
kieriams duotie tiek, kiek szitie 
reikalauja. Tokiu budu butu ba- 
gotesniais ir darbinykai ir kompa
nijos. Galbūt bet kas pasakys, 
kad netesybia kalbu, bet jaigu 
tam areziau prisižiūrėsime, tai 
pntyrsime kad teip yra. Odelko? 
Dėlto: Jaigu 'viena kompanija

suėmė 'visus darbinykus isz tokiu 
“skapsu,"kurie jei už niekus dyrba 
tada jau ji sawo iszdirbius 
(tavvorus) pardtioda pigiau kaip 
wisos kitos kompanijos, ba jei 
darbinykai pigei kasztuoja. Ki
tos kampanijos, kurios moka 
brangei darbinykams, tos negali 
teip pigei parduotie, ba brangei 
mokėdamos darbinykams turėtu 
dadetie prie savvo „tavvoro”. Ka 
tada darytie? Ir szitos emia numa
žina darbinykams mokestis ir par
duoda da pigiau nei kaip anoji 
kompanija parda've. Jau pas ana 
dabar nieks ,,taworu” neperka, 
ba sziezia gauna pigiau; tada toji 
„kompane” suszauke sawo “ska
baus” ir sako:“'vell ’sunkus laikus, 
brangei mokėt negalime, turitia 
dyrbtie už pigiau. Ka.tie žmones 
darys, džiaugiasi bile su'vis isz 
darbo neisz'varo, dyrba už pa
skutiniu prekia, o bosai arba 
darbo da'vejai 'viens kitam ne- 
apsileisdami, tai mažina damaži- 
na wis tu biednu darbinyku mo
kestis. Jaigu jie 'varžidamiesi aut 
ant sa'vo „ta'voru” pusią pelno 
patrotyjo, tai savvo nepatrotyjo, 
bet nutraukia no mokesties darbi- 
nyko ir tais 'visas trotas darbiny- 
kas tur panesztie.

Bet jaigu tarp darbinyku butu 
vvienybe ir kad galėtu 'visi susitar- 
tie teip, kad už mažiau niekas ne- 
dyrba, kaip $2 ant dienos ir jai
gu kur streikas, kad nei 'vienas 
nedrystu ten lystie in darba ir 
jaigu toke 'vienybe butu po 'vi
sa Amerika. Tada da'vejai barbo 
butu pri įversti moketie tiek, kiek 
darbinykai reikalauja, o idant ga 
lėtu iszsimoketie tokias brangias 
mokestis darbinykams, tai turėtu 
savvo „tavrorus” parduotie bran
giau ir neivvienas negalėtu kitam 
biznio gadytie, ba nei'vienas 
pigesniu darbinyku neturėtu, o 
kuom butu 'viskas brangiau tuom 
daugiau pirktu, ba kožnas gerai 
uždirbdamas turėtu, už ka pir 
ktie. Imkim pa'veizdon anglus: 
szendien tonas 'vidutiniu minksztu 
anglu kasztuoja $3.50, bet dar
binykai kurie prie tu anglu dyrba, 
galbūt jie daugiau ne uždyrba ant 
dienos kaip $1. Jaigu tokiam dar- 
binykui pareina perkant dėl są- 
vvias tona anglu užmoketie $3.50, 
tai jis pusiau szalty kenezia, ne 
kūrina, idant tik ant tolau jam 
anglu užtektu, ba isz kur jis pa- 
spes pirktie anglus, kad tvos 
pats uždyrba doliery ant dienos, 
o gal tik 3 dienas ant nedelos 
dyrba. Bet tegul tas pats darbi
nykus gauna ant dienos po $2 už 
sawo darbą ir tegul dyrba iszti- 
sai kožna nedela, tai tada nors 
tas pats tonas anglu, kuris dabar 
yra $3.50, butu $5, tai jis neeze- 
dys ju, nors jie bus ir du dusyk 
toki brangus, pirks ir kuris, ba 
uždyrbdamas po $12 ant nedelos, 
turės už ka nusipirktie netik an
glu, duonos ir mėsos, .bet galės 
ir drapanas sau susitaisytie norint 
brangiausias. Tegul tik darbiny
kai geraiu ždyrba, turės gere- 
suy uždarby ir sztornykai ir 
salunykai, tada salunykai galės 
stiklely .,'vhisky” parduotie už 
15c. tai daugiau ju žmones isz- 
gers, nei kiek szendien iszgeria 
po 5c.; tegul szendien ta paty 
stiklely parduoda po 3c., ar tas 
žmogus gers, kaip jis mažu lc. 
neturi prie savvias. Ir kas mums 
isz to pigumo?

Dėlto sakau, kad ko darbiny
kai bus brangiau mokami to avi
ai biznei ir patys bosai bus bago- 
tesni, ba darbinykas uždyrbias 
pinigus ne es.ju nei auksiniu, nei 
sidabriniu, anei popieriniu, o tik 
turėdamas sau pinigą tai eis pirk
tie 'viską, kas jam reikalinga, o 
pirkdamas duos tuos paežius pi
nigus kitam, anas vvel kitam ir 
teip ingija tarp žmonių krutėji
mas, pinigai eina isz ranku in ran
kas ir kožnas jau tada atgyja, 
kožnas gyivena ir gyvvent nori. 
O szendien kas? Kožnas lyg pu
siau mirias, biznei nuskuria’, puse 
wisokiu sztoru uždarinėtu, lan
gai iszdaužyti, žmonių juose ne- 
matytie; na ir gėrėkitės dabar 
tuom pigumu.

Tas 'viskas, kaip jau sakiau, 
yra rankose darbinyku, Jaigu 
darbinykai nors syky susipras 
kuom jie esą ir paduos 'vienas ki
tam sa'vo ranka, tarydami: lai
kykimės prieszai skriaudikus, ta
da 'viskas atgis, sunkus bedarbes 
laikas pasitaisys ir pažis žmogus 
kad gywena ant s'vieto.

Bet idant ta darbinykai ka
da galėtu dastotie, tai reikia 
jiems apazvvietos, turėtu kožnas 
skaitytie laikraszczius, idant žino
tu nors kas jo kaime dedasi; jau 
jaigu ne už kaimo. Kad žinotu 
ka darbinykai weikia kitose mai- 
nose ir už kiek jie dyrba, ar duo
dasi skriaustie bosams, ar mažu 
straika rengia, jaigu straika, tuo- 
jaus per gazieta:„Sziukszti) neikit 
niekas in ten dirbtie, ba ten musu 
brolai straikuoja, jie nori atsi
spyrtie priesz skriaudikus, dėl
to padūkime jiems privverstie 
bosus ant užmokėjimo atsakan- 
czios mokesties, o nelyskim in ju 
'vieta' ir neskandykim savvo bro- 
lu”.

ISZ

Lietuwiszku Kolonijų.
Acziui Dievvui, szioms dienoms 

gauname isz Lietu'viszku Koloni
jų labai linksmas žinias no 
nauju farmeriu, kuriais norime 
pasidalytie su musu skaitytojais. 
Cze patalpiname 'visa gromata p. 
J. Butkaus, kuri teip skamba:

Hazen, Ark. 6 Gegužio ’94 
Mielas Rėdytojau “Lietuvos”! 
, Jau prabėgo gera vvalanda lai

ko, o asz neprisireugiu danesztie 
Jums ape sa'vo linksma gyvvcni- 
ma, kury dastojau isz jusu užma
nymo. Numanau gerai, kad kaipo 
geram piemeniui rupi ape sa'vo 
avvelas, teip ir tamistai rupi žino- 
tie ape ta pradėta darba, kaip jis 
eina.— Eina jisai labai sperei in 
pryszaky, be'viaik kasdien priasti 
nauji lietu'vei ir su džiaugsmu 
sau perkasi; jau esame pora de- 
setku lietuvviu czionai ir 'visi esa
me pakakyti isz szitu lauku ir 
'vietos.

Tokiu budu tiktai galitia, bro
lai, dasilauktie kogero, tik tai 
griebdamiesi kodaugiasei prie 
skaitymo laikraszcziu, idant žino- 
tutia kas s'vietia dedasi ir kad ži- 
notutia in kuria pusią turitia 
pakryptie. O ka jus praleidžiatia 
'visus mielus vvakarelus salune- 
luose bebadydami „holas” tai 
isz to neapsisz'viesitia ir ape dar
bus arba streikus nedastžinositia, 
prie baro „Unijos” nesutvversi- 
tia ir da'veju darbo su stiklais 
nepri'versitia ant padidinimo mo
kesties. Yra žinoma gerai, kad 
kartais salune vvienas 'vakaras 

,daugiau jums kasztuoja, nei kaip 
gazieta per vvisa meta, 'vienok 
žmones salunuose laimes jieszko 
„bolas” bebadydami, tikisi, kad 
laimia isz ten iszbadys.

P1TTSTONIETIŠ.

Žalcziai, arba Amerikos 
waikai.

Pittston, Pa. 24 Balandžio, 
'vakare tapo baisei sumusztas lie- 
tuwys Antanas Kupczynskas, per 
'viena vvokiety Lous Heinemana. 
Tas stojosi teip: A. Kupczynskas, 
kaipo po užmokesties dienai, ne- 
sze in miestą užmoketie renta už 
sa'vo namus. Kada atėjo iki na
mu aukszcziau minėto vvokieczio 
L. H. ant N. Main str. 'vaikas 
tojo pruspalaikio mete akmeniu 
in Kupczynska ir smarkei sudsiive 
in peczius. Kupczynskas paga'vias 
toky driežą nu'vede pas jo tewa, 
idant tasai įvaldytu savvo sunu, 
kad neužikabinetu žmonių praei- 
naneziu uliezioms. ^Vokietis in 
'vieta pabaustie sawo vvaika, tai 
pagriebė Kupczynska ir teip bai
sei sumusze, kad turėjo parwesz- 
tie ir 'vos in treczia diena prakal
bėjo. Szendie tas žmogus, nieko 
nekaltas, serga labai sunkei, no 
ranku gyivuliszko pruspalaikio ir 
yra abejotina ar pas'veiks.

Tasai wukietos tapo areszta- 
'votas ir pastatytas po belą $1000 
iki sudui.

A. Kupczynskas yra jau pabu- 
vvusio amžiaus ir žmogus labai lė
tas, tykus, niekam in akis nelenda 
ir niekad niekkas- neinate jo gyr 
tu. VVienok ans ivokietis norėda
mas iszsiteisytie, meluoja ir pada- 
vvineja in angelskus laikraszczius 
kad Kupczynskas buwias gyrtu, 
ir muszias jo vvaika už bereikala, 
o jis tik apgynias sawo 'vaiku no 
jo.

Tenykszcziai lietuwiai privvalo 
užstotie už savvo broly ir gelbetie 
'viens kita kaip galėdami, o toky 
welnegal'vy 'vokiety gerai paszo- 
kytie, jaigu būdamas pats gyvvu- 
lu ir sawo beukartus szuniszkai 
iszmokino, kurie kaip szunias ne
praleidžia žmogaus kėlu praeitie, 
tai toky gyvvuly reikia pamokytie, 
idant suprastu jogei reikia būtie 
žmogumi, o ne gy'vulu ir savvo 
waikus pri'valo augytie žmonisz- 
kai, o ne szuniszkai.

PlTTSTONIETIS,

Geriausias biznis dėl Lieihi- 
'vnyko. Parduobu Grosernia ir 
Buczernia’už pusią prekes. Prie
žastis pardavvimo esiu priwer.sU s
iszvvažiuotie in Lietujva. 

Povvylas Bakewiczia 
628 S. Ganai st. Chicago,

■

III,

Paraszyczia ir tankiau ape sa 
wo linksma padėjimu, bet kada 
'viena karta pute 'vejalis no Chi- 
caga, iszgirdau sznekas nekuriu 
gudresniųjų, sakanezias:

“Arba tai teisybe ka tas But
kus raszo, jisai ir “Lietuvos” re
daktorius yra papirktais per kom
panija, tai 'vienas raszo, o kitas 
talpina in laikraszty, norėdami 
žmonis prigautie.”

Iszgirdias tokias kalbas anų gu- 
druolu, buvvau perimtas apmaudos 
ir perstojau raszytie. VVienok ka
da szendien vvela pribu'vo net isz 
Lietu'vos, isz Kauno redybos, 
Panewežo pavv., p. M. Giednkis 
ir pamatias szia 'vieta didelai pa
mėgo, jau apsirinko sau alsakan- 
ty gabala žemes už keturis tuk- 
stanezius dolieriu ir jau pasiuntė 
in namus gromata, idant kogrei- 
cziausei prisiųstų pinigus ir žada 
wiska isz vvirszaus užmoketie, yra 
didelai dėkingu užtnany tojui to 
naudingiausio darbo ir sako, kad 
ant jo žodžio, isz Lietu'vos atwa- 
žiuos da 12 szeimynu ir pilkais, 
ba p. M. Giedrikis yra gana tur
tingas ukinykas ir garai žinomas 
wisame pavviete Pane'vežio, taigi 
kožnas jo žodžiams tiki.

Dėlto ir asz neiszkencziu neda- 
neszias szios žinios Jums mielas 
Rėdytojau “Lietuvos”., nors žmo
nes ir szneka ant manės kad me
luoju, bet nepaisau ju szneku; 
tegul ativažiuoja ir persiludyja 
patys,o tada žinos ar teisybia kal
bu ar meluoju. — Tegul tie gu
dručiai perskaito No, 45 “Lietu
vos” 1893 m., o tenai atras, kad 
ant iszjieszkojimo tu lauku, man 
niekas nedawe nei cento, o tik sa
'vo kasztu turėjau wažiuotie; tai 
aeziui Die\vui kad isz karto atati- 
kom atsakanezia 'vieta, net jaigu 
tenai butume neradia prideran- 
czios 'vietos, tai kas man butu 
tuos kasztus sugražmias; galbūt 
Die'vas tiktai. Taigi man rodžius 
jaigu isz sa'vo keszeniaus daside- 
jau ant iszjieszkojimo tos 'vietos ir 
nieko nelaukdamas pats pirmiau- 
sei pirkau, tai rodžius turiu tiesa 
kada nekada nors pora žodžiu a- 
pe lai ir paraszytie.

Tuom syk 'visi esame s'veiki ir 
linksmi kaipo, didi teip ir maži, 
linkėdami ir Jumis geros svveika- 
tos. Szendien kaipo būdamas far
meriu esiu didei užimtu, neturiu 
daug laiko, kitu sykiu daugiau 
paraszysiu.

Su guodone,
J. Butkus, farmerys.

Pr. Red.—Linksma yra iszgir- 
stie kad musu naujiems farme- 
riams gerai pasiweda; jaigu Die
'vas padės gy'viem ir »weikiem su- 
lauktie tai galbūt ant 29 szio me
nesio nuwažiuos ir redaktorius 
“Lietuvos”, pamatytiė sa'vo nau
ju Lietu'viszku Kolonijų; tikrai 
nežine ar jau tame laike bus ik'va- 
lei laiko, idant nuwažiuotie, bet 
rodžias kad bus galima suspetie, 
o tada par'vesz dėl lietu'viu ti
krinusias žinias ir 'viską apraszys 
“Lietuvoje.”

Stanislowas AValonis tegul pa
duoda sawo adresa in redvstia, nes 
reikalauja jo prietelus.

Wietines žinios.
— Rytoi, 13 Gegužio pripuola 

szwente /Atsiuntimo D'vasios Sz. 
arba Sekminių. Wisiems skaity
tojams Lietu'vos 'velyjame links
mos szvventes.

— Pereita nedela, 1-ma adyna 
po pietų South Chicagoje sudege 
lenkiszka bažnyczia, kurioje bu. 
'vo klebonu kn. Zale'vskis. Wis- 
kas sudege, tiktai nekuriuos dra
bužius iszgelbejo.

— Lenkai Chicagoje laiko sa
vvo “Wieca” szia wisa nedela. 
Susiryuko net 233 delegatai isz 
'visokiu draugyszcziu bažnytiniu 
ir tautiszku. Teipogi gauna dau
gybių korespondencijų, tarp kuriu 
'viena radosi ir no lietuvvnyku isz 
Perth Amboy, N. J. isz kurios len
kai yra didei pakakyti:,

— Majoras miesto Chicago isz- 
davve atsiszaukima ant praszymo 
pasiuntinio Grecijos, idant dėtu 
aukas dėl gyvventoju Grecijos 
prispaustu nelaime drebejimo 
žemes.

Diena 29 Gegužio, ' utarny- 
ke, bus Exkursija in Arkansa in 
Lietuvviszkas Kolonijas, kas nori 
'važiuotie tegul prisirengia ant 
tos dienos.

— Menesyje Balandžio, Chica
goje apsirgo raupais 544 žmogys
tų, isz tu numirė 156, kas reisz- 
kia arti 30-ta procentą. Ant szkar- 
latinos apsirgo 170, ant difteri- 
jos 78.

— Dowydas Blumenfeldas ap
skundė kita žydą B. Berkowski 
ant $10,000 bledes, užtai kad tas 
paskutinis dryso jy sinagoge pa- 
'vadytie “ganef”. Wisi žydai isz 
S. Ganai, stos tame už ludinykus. 
Apart to stos geriausi ling'vistai 
ąude ir iszaiszkys ka tai reiszkia 
žodis “ganef”

—Juozapas Kaikaris isz Chica- 
gos, kuris buwo pirkias Arkanse 
ferma, utarnyke 8 gegužio iszwa- 
že'vo jau su 'visai gy'ventie ant 
fanuos. Welyjame jam kogeriau- 
sios kloties.

—Pereita subata palaidojo 'vie
na lietuwy, kury užmusze trukys 
ant geležinkelo.
Wadinosi Juozapas Martinkus, 
paėjo isz kauno redybos. Jau 5 
metai kaip gy'Veno Amerike ir tu
rėjo darba prie geležinklo, ant ku
rio ir smerty gavvo.

—Už 3 nedelu pasibaigs knyge
le “Akywi Apsireiszk. 8wiete”, o 
tada in jos vvieta wela talpysis to 
lesnis traukis “Robinsono” net iki 
pabaigai. Skaitytojai yra 
didelei dėkingi už dabar talpina
ma knygela “Akivv.Apsir.”

— Chicagos naujas poezmeiste- 
ris Hesingas prisakė 'visiems gro- 
matnesziams idant daugiau nedir
btu kaip 8 adynas ant dienos, o 
jaigu dyrba daugiau, tai turi už 
raszytie ir parodytie ka dyrbo, o 
už “over time” turės būtie jam 
užmokėta. Teipogi prisakė idant 
czebatai ju butu po du sykiu ant 
dienos czystyjamais Kaip rodžias 
tai labai dėl ju gerai daro, bet, 
gromatneszei to gerumo bijo kaip 
ugnies. Ba jaigu jis parodys kad 
dyrbo 9 adynas ant dienos, o 
poezmeisteris už menesio laiko 
permainys jy ir in jo 'vieta insta- 
tys kita ant poios nedelu, o jai
gu tasai kitas, ta paty darba pada
rys per 6 adynas, tada anas bus 
pa'varytu no tarnystos.

— Nedeloje, 13 Gegužio, tuo- 
jaus po pamokslui, bažnytinėje 
saloje draugyste „Sz. Jono Kr.” 
laikys savvo menesiny susirinki
mą, ant kurio užpraszo vvisus są
narius pributie su mokesties kny- 
gialems dėl peržiūrėjimo finan
sų wo sekretoriaus, nes artinasi ir 
metinis susirinkimas ant kurio 
sekretorius, tur perstatytie drau
gystei wisu metu rokunda. Tei
pogi primename ir tiems kurie no
rėtu prisiraszitie in Dr-tia „Sz. 
Jono”, tegul pasiskubina, nes ne- 
užilgio bus pakelta mokestis iu- 
žengos. K. Pocius, sekr.

— Liet. Indep. Klubas, pereita 
nedela neužbaigė sawo mitingo 
isz priežasties kad nebuivo susi- 
rinkia wisi sanarei, tai ta paty 
mitinga atidėjo ant szios nedelos, 
tai yra 13 Gegužio, ant kurio už
praszo wisus sąnarius to klubo su- 
sivinktie in bažnytiniu sala lį po 
pietų dėl pasikalbėjimo svvarbiuo- 
se dalykuose. Užpraszo,

M. Urbonas, prez.
— Nedeloj, 13 Gegužio, 4-ta 

adyna po pietų, saloje Kovvalskio, 
ant kertes Noble str. ir Milvvau- 
kee avė. Dr-te D. K. Gedemino 
laikys sawo metiny susirinkimą, 
ant kurio užpraszo wisus sąnarius 
tos draugystes pributie. Už ne- 
prinuvvima bus patrauktas po 
k orą $loo.

W. Wabalinskas, prez.

Žinios Wisokios.
t Lietuvviai gywenanti Brood 

Broock, Con. nedeloje 13 Gegužio, 
pas Jurgi Pawasary laikys sawo 
mitinga reikale Iietuwiszkos pa
rapijos. Lietuvvei vvisos 'vaistės 
Connecticut‘o priguli prie lietu- 
wiszkos parapijos tV’aterburio ir 
'visi didelei džiaugiasi, jogei da
bar sulaukė gera ir darbsztu ku
nigą J. Zebry.

Į Nekuriems Chicagiszkiams 
szluptarniams didelei nepatiko 
isztrauka isz “Naujos Gadynes” 
patilpusi No. 18 “Lietu'vos”. Tai
gi tie dėdės wela pradeda siunti- 
netie gromatas in redystia 'varde 
kitu. VVienok nepadyvvyjame 
žmonėms tos 'veisles, juk szen
dien Shenandoah wien tik isz to 
pastojo garsingu(?)....

t Pereita nedela wela buvvo 
drebėjimas žemes Grecijoje, kai
po tai Tebach, Atalantoj Li« adi- 
joi. Teipogi davvesi jaustie Ate- 
noje ir ant salos Eubei. Moky- 
tiejie mena, kad szia petnyczia, 
ir subata tai yra 11 ir 12 Gegužio 
busią didžiausias drebėjimas. Te
nykszcziai žmones isz baimes ne
žino kur dėtis.

t Pereita Subata, 5 d. Gegužio, 
I buvvo atidarymas terptautiszkos- 
| parodos wystawos Antverpijoje, 
j ant kurio buvvo dide daugybe 
svvieto, ir pats karelus pasakė yl- 
ga kalba. Buvvo tai iszkilmynga 
diena.

t Baltimoreje lenkai apvvai- 
kszciojo labai puikei szimtmetiny 
jubileju F. Koseiuszkos, kureme 
eme dalybas ir „Lietuwiszki Ka- 
rei'vei Sz. Kazimiero”.

t Danesza isz Hazleton’o Pa.r 
kad tenai nekokia Slavvickas lie- 
tuwys prigulintis prie lenku, o 
kitais kartais buvvias prezidentu 
lietuwiszkos parapijos Hazletone, 
esąs didžiausiu neprietelu lietu
'viu. Isz korespondencijos nega
lėjome gerai suprastie,tik tiek yra 
pasakyta: „iszkele jyoda paparty 
su giltines pavveikslu, o vvirszu- 
je jos paraszas. „Tegul prapuo
la Lietuvva ir su lietuvviszka kuni
gija” — Paskui sako vvel mete 
kokius ten plekatus po miestą 
sureszytus ant kunigo Maszioto 
ir tt.

J Beatriče, Nebr. kontrakt iriai 
geležynkelu ketina duotie darba 
kiekvvienam coxeyjonui, kurie ten 
aplink randasi ir moketie po $1.50 
ant dienos. Tenai aplink randasi 
ape 400 Coxeyjonu.

J Randai lis, kuris iszvvedo isz 
Chicago 408 'vyrus,kaipo jenarvla 
armijos Coseyjo, yra aresztavvotu, 
mieste La Parte, Ind. Majoras to 
miesto nevvelyjo jam vvestie savvo 
armijos in miestą, o kada Randa- 
1118 nenorėjo klausytie, tai liepe 
aresztavvotie, atsiremdamas ant 
tos priežasties, kad Chicagoje 
svvietas serga raupais, o per tai 
armija Randallo pribuvvus isz Chi
cago, gali užkrėstie ir iu miestą 
taja liga.

t Isz miesto Pueblo, Col. co- 
xeyjonai nugriebė lokomotivva 
prie kurios prisikabino 3 karus 
no anglu ir pasilaido wažiuotie in 
Washingtona. Jau buwo 50 my- 
lu nu'važevvia, kada gawo žinia 
palicija, sėdo 30 palicinonu in 
pacztiny trūky ir nusiwijo pas
kui juos.
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L I E T U V A.

AKYWIApsireiszkioiaiSwiele
ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai 

nesupranta.

( Tašu. )
Žaibo arba perkūno kibirksztis turi didela šy

la. Jai trenkia in žemia ir pataiko in medy, tai 
jy uždega arba suskaldo in skiedras; jaigu tren
kia in žmogų arba gyvuly, tai užmusza ant 'vietos; 
jaigu krinta ant smilties, tai sutirpina ja, lyg sma
la ugnyje. Toke sutirpyta smiltis 'veikei atauszta 
ir darosi isz jos dūdele, arba pailgas ir smailas ak
muo lyg yla. Nemokyti žmones rasdavo kartais 
tokius akmenelus perkūnui trenkus, o nesuprasda
mi kaip isztiesu jie pasidarė, pradėjo juos sau 
aiszkint sawaip — ir iszaugo per t it klaidi pasaka, 
buk tai perkūno vilyczios (kulkos), buk jos kartu 
su perkūnu krinta isz dangaus ir buk tai su jomis 
perkūnas muszas žmonis ir gyvulus. Tai yra kvai
la pasaka, nes perkūno kibirksztis 'visokias pra- 
gaisztis ir szposus pati pridyrba, be jokiu kiliku ir 
akmenų; sziai kibirkszeziai užgesus, nieko nepasi
lieka no jos nei mažiausios liekanos.

Da k'vailesnia, dėlto kad Medinga (iszkadli 
va) sau, pasaka iszmislijo tamsus žmones, buk u- 
gnies no perkūno negalima užgesyt — nekarta, 
perkūnui trioba uždegus, jie, 'vietoje to kad ug
ny gesyt ir turtus gelbet, tai tik bėgioja ir nieko 
nedaro. Ugnis no perkūno kibirkszties yra toke pat 
kaip irkiek'viena kita ugnis; teippat gali ja už- 
liet su vandeniu, teippat gali isz'vilktie isz jos 
deganczias gegnias, senu medžiu, užbert jous su že
mėmis, kad nedegtu.

Kad tokios pasakos ape perkūną yra tik ne- 
szmintingais iszmislais tamsiu žmonių, geriau ta 
suprastas, kas žinos, kaip ir isz ko ana žaibo ki
birksztis kilsią. Nelengva tai iszaiszkint teip, 
kad kožnas galėtu suprast, ir pirm neg vėl pradė
siu kalbėt ape ta kibirkszty, turiu da ape ka ki
ta pasakyt.

Kaip ir isz ko darosi žaibo kibirksztis
IVisuose daiktuose ant svvieto yra pasislėpu

sios tokios sylos, kuriu mes nematome ir negir
dime, o kurios 'vienok yra labai svarbios dyvinus 
daiktus pridirba. Sztai ■ paveizdon pamislykime 
tiktai nors ape sziluma. Juk niekas szilumos 
nemato ir negirdi, neturi ji jokios svarumo, ne
užima jokios 'vietos, nei tiek kiek oras; sziluma
— yra tai lyg batu jau 'visiszkai niekas, o 'vie
nok ko ji nepridaro! Sztai pirmueziausei yra jt 'vi
same kame pasislėpusi, tik reikia ka nors pėda 
ryt, kad ja iszgaut. Uždeg ugny, ir bus sziluma
— pamislysi sau. Bet kaipgi uždegt ugny? Pa- 
tryni briežiuka (zapalka) kur norint — ir užsidega. 
Delkogi rėkia jy patrint? Dėlto kad patrynus isz
eina sziluma, kuri sėdi briežiukyje pasislėpusi, 
ir no tos szilumos užsidega masa ant galo jo. 
Jaigu trintumei greitai ir ilgai abi rankas 'viena 
ant antros, tai isz ju iszeitu toke sziluma, kad net o 
da apdegtu. Teippat trynk kantrei du szmotelu 
sauso medžio, o jie teip užkais, kad pradės liepsno- 
tie. Medine ratu aszis, jei jos nepatepsi su smala, 
arba taukais, užsidegs no trynimo tau bevažiuojant,
— nes ir aszyje ir rate sėdi teipat pasislėpusi szi
lumos šyla. Ta tyli sziluma. ka sėdi lyg niekas, 
turi tokia galybia, kad leda tirpina in 'vandeny, 
o vandenypermaino in gara ir privverczia jy judint 
didžiausias maszinas, lokomotyvas ir 'vagonus 
ant geležkelu. Juk-gi sziluma padaro tai, kad oras 
tampa vienoje vietoje lengvesnis, pesikela oran, 1 
ir duoda pradžia 'vėjams, o isz 'veju juk-gi ir au- ! 
droš kifsta. Toje tyloje ir nematomoje szilumoje 
tiktai gali gywent augmenys, gyvulai ir žmones. ' 
Taigi 'visame kame yra ir turi tiek svarbos ta pa
sislėpusi šyla, kuria mes vadiname sziluma. Bet 
ape ta šyla kalbu tik dėl paveizdos, kad lengviau 
butu suprast kita tokia, teip lygei pasislėpusia šyla.

Ta kita pasislėpusia šyla pirmiausei užtemy- 
jo mokslinykui Grekijoje, da pirm poros tukstan- 
cziu metu. Patemyjo jie, kaip ta šyla pasirodo 
gintare, (bursztine), o kad gintaras grekiszkai 
'vadinasi elektron, tai ir ana šyla su laiku pradė
jo wadytie elektriką. Ir kaipgi ta šyla pasirodo 
gintare? Sztai patrink gintaro szmotely ant ko 
nori, pavveizdant ant ant rankoves, — ir prikiszk 
jy arti prie smulkiu szmotelu popieros, sziaudu ar- 

■ ba medžio: pamatysi kaip jie paszoks ir prisikabys 
prie gintaro. Pritraukia tuos szmotelus prie 
gintaro elektriszka šyla, kuri iszeina ir 'veikia po 
patriuimo. VVisiszkai teippat, kaip isz gintaro, ga
lima patrinus iszgaut elektriką szmotelvje lygaus 
stiklo arba leko lazdelėje — ir tie teipat pritrauks 
prie savias visokius lengvuą szmotelus. Kad isz 
gaut ta paezia svln gali teippat patrint 'viena ant 
kito gintarą su stiklu.

Bet kaip gi tai su tai elektriszka šyla darosi, 
kad ji teip patrynus iszlenda ant virsz?

Ta elektrikiszka šyla sėdi 'visuose daiktuose, 
koki tik yra ant žemes. Bet jos yra d'vi 'veisles 
kožname daikte susimaiszusios terpu savias, 'visa
me kaine yra dvi e’ektrikos susiriszusios teip, kaip 
tai pasakyt, nelyginant lyg—moterystėje'vyras 
su moteria. Moterystėje, kad abudu yra vienybėje, 
tai gyvena sau rainei: jie niekam nekenkia ir jiem 
niekas ramumo nedrumsezia; bet tegul tik jie per- 
siskyrs. tegul 'vienas no kito iszvažious toli, taia- 
budu neramei trauks 'viens prie antro, kad įvel 
susiriszt, — arba gal, kaip tai kartais atsitinka, a- 
budu pradeda krest szposus. Suvis teippat daro
si su anoms dwiems elektrikoms. Kol jie sėdi susi
jungia wiena su antra kokiame nors daikte, tai 
ju ten yr nežymu: elgesi teip rameiir tylei, kad nie
kas ape jais nei nepamislyja. Teip abi elektrikos 
esti drauge pasislepia gintare, ir teipogi abu sėdi 
ramei stikle. Bet kaip pradėsi trynt gintarą, tai 
su elektrikoms jame susiriszusioms darosi teip, kaip 
namie terp wyro ir moters vaidams prasidėjus: 'vienas 
eina ežia, o antras kitur — ir abudu nekarta pabė
ga jviens no antro. — Tas pats, kas gintare, darosi

patrynus ir stikle. Abidvi elektrikos persiskyria 
tuomet. Jaigu gi trini gintarą ant stiklo, tai 'vienos 
'veisles elektriką pabėga isz gintaro in stiklą, o 
antros 'veisles isz stiklo in gintarą — ir bus teip, 
kaip lyg in 'vienus namus suvarytume! ir uždary- 

, tumei paczias moteris, o in kitus paežius 'vyrus: 
.moterys norėtu tuomet intraukt pas savin "yrus, 
I o vyrai moteris. Jaigu tokiame padėjimo pakyszi 
popieros szmotely, tai gintarus pritrauks jy prie 
savias. Irdelkogi? Sztai dėlto, kad popieros sznio- 
telyje sėdi da abidvi elektrikos, da tenai yra ir 
ta, kuri isz gintaro jau no patriuimo iszbego. Ta 
elektriką gintaras pritraukia prie savias, o drauge 
su jaje pritraukia ir ta lengva popierela, kurioje 
ji sėdi. Dėl to ir stiklas lygei pritraukia prie sa
vias szmotelus popieros arba sziaudu.

Kadagį patrynus susirenka in gintaru kitonisz- 
ka elektriką (lyg moteriszka, o in stiklą vėl kito 
niszka lyg viriszka), tai-gi dėl aiszkesnio supra
timo kožna isz ju kitaip: viaua — gintarinių ele
ktriką, o antra — stikliniu elektriku.

VVienok po paprasto patrynimo szmotelo sti
klo arba gintaro nedidelus daiktus parodo elektriką, 
jei tik smulkius szmotelus sziaudu arba popieros 
pakela. Kad iszgaut didesniu elektrikos syta, žmo
nes iszmislijo yvairias prietaisas ir niasz*nas- Su 
tokiomis tik maszinomis galina dirbt 'visokius labai 
akyvus tyrinėjimus ir pamatyt, ka tai elektriką 
padaro. Bet pirmiau apsakysiu, kaip maž daug pri
taiso anais maszinas, kad atskyrt vie na elektriką 
no antros, stikliniu no gentarines.

Elektriszka maszina susideda isz didelo stiklo 
užsodyto ant aszies su rankena ir isz paduszkelu 
prie to stiklo priremtu. Kaip pradėsi sukt rankeną, 
tuomet stiklas sukasi ir trinasi ant paduszkelu, No 
tokio trynimo abi elektrikos persiskiria ir nubėga 
wiena no kitos: stikline elektriką 'visa susirenka 
stikle o antra gintarine nubėga 'visa in paduszkelas.

Kuom ilgiau ir smarkiau suki stiklą, tuom ge
riau abidvi elektrikos \veisles persiskyria ir tuom 
didesne iszeina isz ju šyla. Bet su paežiu maszinos 
stiklu sunku dirbt tyrinėjimus, todėl pristato prie 
stiklo 'volely isz žalvarines (masandzines) blekes. 
Žalvaris (teip pat, kaip ir gelžis, vvaris, sidabras, 
auksas, cinas, ir kiti metalai) lengvai ir 'vienoje 
'valandoje priima in savin 'visokia elektriką, ir 
teippat leng'vai jy iszleidžia; dėlto jvndina jy geru 
vadovu elektrikos. Sztai toks žalvarini, vob-lis. 
stovėdamas prie stiklo, prisirenka no stiklo tos pa
ežius stikliens elektrikos. Ta 'vienok elektriką nori 
orą tos susijungt vėl su elektriką antros 'veisles; 
bet isz kur gi jy paims? Gal isz oro, dėlto kad ore, 
kaip ir kiekviename daikte, yra susijungia abid'vi 
elektrikos? Bet oras turi jais stiprei suriszias, su 
vargu iszleidžia isz savias elektriką ir su wargu 
priima, nes yra negeru vadovu. Gal gi oelektrika 
'volelyje susijungi u su žemos elektriką? Žeme lei
stu tai, nes yra geru vadovu; bet 'volelis yra at-

i Kaip Coxey einasi Wa- 
shingtone.

Diena 3 Gegužio Jokūbas Sle- 
cheris ir Coxey, kaipo 'vadoįvai 
coxeyjoniszkos armijos tapo are- 
szta'votais, už tai kad darė de- 
mostracijas prie pats Kapitulo ir 
trempe žola kapituliszkuose so
duose. Nekokie turtyngas gro»er- 
iiykas isz Virginijos Krank Hu- 
tne, tuojaus sudėjo už juos po 
$500 kaucijos ir abudu Coxey 
su Slecheriu tapo paleistais.

Antrytojaus, tai yra subatoje, 
turėjo būtie anų byla (prowa), 
daugybe ad'vokatu puolėsi ta by
la 'vestie. Kada sude tapo isz- 
klausyti, sudžios juos pripažino 
kalta.is, už daryma procesijos ir 
nesziojima 'velevvos ant dirvvos 
Kapitulo. Advvokatas Lipscomb 
pareikala'vo naujo perklausymo 
ir teisingesnio apsudyjimo. Ta
da ga'vo laika ant 4 dienu per 
k uriais galėtu prisigata'votie kaip 
(Joxeyji gyntie. Po 4 dienu, tai 
yra utarnyke stojo 'visi in suda 
ir ad'vokatas darode, kad pagal 
istatus.už toky persižengima kaip 
Coxey papylde, yra pasakyta 
$100, arba 60 dienu kalėjimo, ar
ba sykiu abi koros $100 ir kalėji
mas. Taigi didžiausia kora pasi
tinka Coxeyji $100 ir 60 dienu 
kalėjimo. Tada tas pats groseruy. 
kas wela sudėjo už Uoxey ir Sle- 
chery da po $500 kaucijos ir abu
du tapo paleisti.

Taigi jau isz szito matome kad 
republikonai paduoda Coxey sa
vo ranka.

Elektrikiszka maszina. Susideda ji eze isz stiklinio cilinderlo su ran
kena ir dvvieju žalvariniu wolelu ant stikliniu kojų.

skyrtus no žemes kojomis, padarytomis isz stiklo. 
Teip tai elektriką volelyje turi sedetie lyg butu 
uždaryta kalinyje. Anatra toky pat blekiny valely 
ant stikliniu kojų pristato prie paduszkelu. Tokiu 
budu pasukus maszina kiekvienas volelis prisipyl- 
do kitokios elektrikos; vienas no stiklo, o antras 
no paduszkelu.

Jaigu padėsi viena ranka ant 'vieno volelo, o 
antra ant antro, tai abidvi elektrikos. toje pat va
landoje pradės jungtis su savimi, perbegdamos per 
tavo rankas, peczius ir krūtiniu. Pajusi tuomet 
rankose — lyg po jas wabalelei vaikszcziotu; jaigu 
gi kas suks maszina persinnrkei, tai pajusi inkiru 
sopuly, traukimu ir laužymu. Tuom budu su paget- 
ba elektriszkos maszinos daktarai gydo žmonis no 
nekuriu ligų, kaip tai no paralyžiaus ir reumatizmo.

Jaigu prie vieno maszinos volelo prikisztumei 
pirszta, tai elektriką volelyje sėdinti pradėtu 
traukt prie savias antra elektriką paslėpta tavvo ran
koje, ir jungtis su jaje, su tokiu smarkumu, kad net 
pamatytumei kibirkszty terp pirszto ir volalo ir 
iszgirstumei braszkejima lyg no trinimo kaupiu. 
Jaigu maszina yra uželektrizuota smarkei, tai ne
reikia nei pirsztu dasilytet prie paties volelę, tik 
galima laikyt jy per coly, per du, tris arba net 
keturis eolus isz tolo, o lakstys tokios pat kibir- 
ksztys ir tai da su didesniu pleszkejimu. Ketas tu 
pleszkancziu kibirkszcziu bus arba suvis tiesus, 
arba iszsiszakojas lyg ryksztele, arba zigzaguotas, 
pauaszus in szioky sztai ženklą: -------------------

O ka, ar neateina jums dabar ant mislies, 
kad toki kibirksztis su savo plaszkejimu tai 
vvisiszkai lyg butu mažas žaibelis su griausmu? 
Teip ir yra iszliesu. Bet ape tai paskiau, o dabar 
pasakysiu, kaip ir jus patys be maszinos tokia ki
birkszty galite pamatyt. Nebus ji nei tep didele 
nei teip baisi kaip isz maszinos bet visados bus tai 
tikra elektriszka kibirksztele ir duos jums geresny 
supratima ape žaibo kibirkszty.

Paimkite tris sausas sklenyczias, apverskite 
jais dugnu augsztyn, pastatykit ant žemes, o ant 
ju uždekit lentela. Paskui tegul kas atsistos ant 
tos lenteles (sklenyczios no to nesusitrins). Kad 
jau kasstowi ant sklenycziu, o per tai yra atskirtas 
no žemes stiklu, tuomet užgaukit jy pamaži keletą 
kartu su kates oda (skūra) arba lapes wuodega. 
No tokio užgavimo teip pat kaip ir no patrynimo 
su stiklu), perskiria dvi elektrikos — ir wiena su- 

1 bėgs in žmogų atskirta sklenycziomis no žemes, o 
’ antra vubegs in oda arba uodega.

[Tolau bus daugiau.]

i

In korespondentus.
Kas nori paduot kokia kores

pondencija in “Lietuva” turi pa- 
sirupytie, idant nevelau ja galėtu
me gautie, kaip utarnyke, o we 
lausei, jaigu kokia trumpa, tai 
tjik seredoje, nes velau aptureja 
tokia turime atidetie in antra nu
mery, dėlto kad utaruyke jail bū
va didesne dalis laikraszczio sus
tatyta ir tada jau nėra vietos, 
kur tokias korespondencijas pa- 
talpytie, tik reikia rankiotie rei
kalingesnius žinias; kitaip reiktu 
visa laikraszty užkimsztie vie
noms korespondencijoms, o ži
nioms jau vietos neliktu. Teipogi 
r;aszydami kokia žinia in laikrasz
ty, turi paduotie savo tikra var 
da, pravardia ir adresa, o jaigu 
dėl kokios priežasties nenori, idant 
jo vardas butu padėtas po kores
pondencija, tai turi prie to gro- 
matoje paraszytie in redakcija ir 
pasakytie kas jis toks yra.

O jaigu nepaduos redakcijai sa
vo vardo ir pravardes, tai no
rint toji korespondencija butu ge- 
riauSe ir teisingianse, intalpyta 
nebus.

Wela turi aiszkei paduotie 
vardus, pravardins,adresus ir ko
kios tautos tos asabos ape kuriais 
raszo. Nekarta taikosi, kad .pa
duoda neva žinia: “pasipjovė 
arba pasikorė vienas žmogus,” 
bet nei vardo nei pravardes ne
paduoda ir nežine ar lietuvys, ar 
žydas, ar totorius; tik tiek gali 
isz jo korespondencijos dasižino- 
tie, kad “vienas žmogus,” ttii jau 
žinoma, kad ne desziints, tai ir 
viskas.

Kas nori paduotie kokia žinia, 
privalo trumpai paraszytie,' o 
suprantanezei; kur, kas, ka ir 
kaip, idant perskaitias ta žinia 
galėtum suprastie ir žiuotie kam 
teip atsitiko ir kur, o tada jaigu 
kas bus ir negerai, tai redakcija 
ir paty pataisys, bile tik žinos a- 
pe ka eina.____________

Shenandoah, Pa.
Ik sziolei lietuviai Shenando-

ah'o turėjo savo bažnyczia apa- 
czioje “basemente,” o dabar jau 
užbaigė virszutinia, ir ant Sekmi
nių, tai yra 13 d. Gegužio perei
na in virszutinia. Ta diena bus
elidelei iszkilminga dėl lietuviu 
^henandoah'o. Bažnyczia neszio- 
a varda Sz. Jurgio.

A. M.

Lotai! Lotai!
Lietuviams gerai žinoma firma

SCHWARTZ & REHFELD,
162 Wnsliington ui., rūmai 57,58,59.

Kožna Nedela 1:30 adyna po pietn 
isz Union Depot veža už dyka visus in gražia vieta, gulinezia va
karinėje dalyje miesto Chieago, imt 56-tos ulyczios,—tiktai 6Į my- 
los tolumo no “Court llouse”; ta vieta vadinasi 

-•HANSON PARK.«t~
Kas nori pirktie sau lota, tegul neperka niekur, pakol azia vie

ta pirmiau nepamatys. Yra tai vienatine vieta dėl žmogaus darbi 
nyko, nes turi keletą fabriku kur tukstanezei žmonių dyrba, o teip
gi tik už 5c. gali atvnžiuotie in miestą geležinkelu in darba. Per tu 
vieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra lenkiszka bažnyczia ir kunigas pribu- 
na kas nedela. Yra visokį sztorai, palicija ir viskas ko tik reikia, 
o lotai da labai pigus, tik po $300 ant legvu iszmoki seziu,

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

likietusdel nuvazevimo galitia gautie už dyka kompanijoje

Schwartz i Rehfeld,
Arba pas.generalna agenta

Geo. Gustajty,
HANSON PARK.

ir Redystie “Lietuvos”,
954—33rd St.

Pirma Lietuwiszka Kolonija’ 
po wardu „Lietuwa“, 

GllANI) PRAIRIE, ARKANSAS.
DerlinRitiu.sUaukai isz wisbs walstes, Arkanso.

ape penkesdeszimG tukstaneziu akru vienam gabale 
po abipms pusoms geležynkelo “Mėmphis A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis lluten 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wiet» 
kaipo geriausia dei uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei,
prietam auga bowelna. o vvaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszoziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Cldcagos.
VVranduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidralkstia stralpsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi* 
rios. Raikei Ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszeziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykltia in

Union land company,
163 VVashington St., Cliicago, 111.

---- ARBAIN-----
REDYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. Chieago. III.
ARBA PAS KOMITETĄ

A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus. Hazen, Ark.
GHICAGO, ILL. P. O. Boa 88.

Geriause užeiga pas
L. AZUKA,

3301 Auburn Avė., kampas 33czios ui.
NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

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

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve lenczius Cigarus ir tt.

Jaigu Bziczia atkelausi, Ateik broli pamatytie
Pas Ažuka viską gausi. Ir to viso pobandytie.
___________»______________________________________ ’

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLAND AVĖ., K EHTE HENRI ST.
CHICAGO, ILL.

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

Wisoki gatunkai Saldaus yno. Arako. Kimelo. Ataus bonkose ir kegese ir t. t. Wiskas yr»' 
geriausio gatunko, o prekes Linai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpra.izytus tavorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angeiskai,‘vokiszkai, lenkiszkai, lietuj 
nriszkai ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue'Islnnd Avė., Chieago, III.

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Eisk Street, Chieago

---- UŽtA.IKO PUIKU-----

Saluna, Grosemia 
ir Buczernia.

Pas jy randasi skaniausi gerymai szaltas Alus 
puikios Arielkos ir Cigarai.Teipgi Buczernele wi 
sada šviežia mėsa, deszros ir wisold walgom 
daiktai. Wiska užlaiko koezyseziause ir parduo 
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pamatytie
Pr to wiso pabandytie (9—5)

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUJBĮLIC.
Iszprowoja geriausei wisoklas wisuose

guduose. Klumoczyja kalbose UTe n kinkoje, wo- 
kiszkoje irangelskole. Teipogi *olektHWOjM pini
gus už visokias skolas. G y we na po u r. \ 
3200 Muspratt st., kerte 32 gt.

Ruskai Turkiszkos Maudyklos
21 B0WERY ST.

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

Atidaryta kožna diena
Sziltos ir szaltos maudyklos, o teipgi jdaukykloa 

kopuikiausios.

B. L. SCHEINKER,
(IS6) VALDYTOJAS.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant weseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotojra 

fljas kopuikiausei.
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SUGAUK1TIA!
A»z VVinca* Dranginis pajieszkau *awo paežio* 

Agnieszkos, kuri 28 diena Balandžio iszbego nmn 
isz Lndd, 1 li. su boaFdtngieriu Petru Laukaicziu. 
l*zsiweže pnduNzkns, bnxu ir 9 menesi* mergaitin 
ant runku, o už porus menesiu Jau kita ture*. Jos 
praward<* Anbraziejute; paeina isz Buktosdvvaro, 
Ludwinawo gm. Kalvvarijo* pavieto redybo* Su
valkų; iszrodo graži jauna da tik20 metu, yra 
juodbrove, rusvu akiu ir turi ženklą ant kalsto* 
lszdeszlr.es puse* duobutla ir ant smakro isz t o* g i 
puses maža karputia.

Laukaitis paeina isz Gudelu parapijos, Mar- 
jampoles pavieto, teipgl Suvoiku redybos yra 
vidutinio ūgio, ge|swu plauku ir usu ir smulkaus 
veido; turi 30 metu su wirszumi,turi natnleje 
paczia su vaikais, o vyriausias sunu* jau ape 15 
metu.

Jaigu kur tiedu valkatos atsivilks tai sululky- 
kltla ir duokitin žinia ant adreso tokio:

VV. Dranginis.
999 Jumes Avė. Chicago, III.

26-5

PADEKAVVONE.
Asz žemiau pasiruszias sluncziu szirdingiausia 
acziu aptiekoriui p H. Bojanauckui už sutaUyma 
tokios puikios gydyklos Traviciei. Kentėjau 
per ylga laika nesveikata ant viduriu, iszsikasz- 
tavau daugybių piningu bepirkdamas visokias 
gydiklas ir bevaikszcziodamas rodos klausinetie 
pas visokius daktarus niekas mane* negelbėjo. 
—Kada skaitydamas "Lietuva“, dasiskaicziau 
ape gydykla Traviciei, patnislijau reikia da sziu 
pnmegytle. Pasiuncziau $1.00 ir aplaikiau boakele 
jos, po iszgerimui tos bonkeles pasijutau daug 
•veikesniu, o kada Iszrasziau antra ir po iszgeri- 
mui antros, tapau su visai iszgydytu.

Už sutalsyma tokios puikios ir iszgainingos gy
dyklos p. ii. Bojanauckui siunčiu szirdingiausia 
aoziu Ir rodyju kiekvianam žmogui, kenczian- 
cziatn ant viduriu, ta gydykla vartotie.

Suguodone
Juozas 1’uikeviczia, 

Perth Amboy, N. J.

Užmokėjo už “Lietuvą ”
F. LudkewicziuChicagp $1.00
J. Kolesi: akai 2.00
W. Morkeuiczia 1.00
C. Butkus VVellington, Canada 2 00
T. Augaitis K. 8<‘tauket 1.00
L. JodzewicziuM Nonvalk 1.00
J. H'itkewiczhi * Chicago 1.00
J. Ana* 1.00
VV. Gencziaucka* Morengo 1.00
J. Morkewlczia Chicago 1.00
W.01*zew*ki* 1.00
W, ^Virbickus Mc Kep* Port 1.00
M.Wa*sel VVaukegan 1.00
W. Drungni* Chicago 1.00
M. Kupczyn*ka*Slienandoah, Pa. agentas mu-

•u laikruazczio 8ukalektuwojo ir prisiuntė prenu-
merą t a no nekanczin skaitytoju;

P. Ranezali* Shenandoah, Pa. $1.00
W. Chmielucka* ’ ,, 2.0$
P. Guininckas „ 2.00
W. Kuprį* ,, 1.00
P' Paszkevvicze ., 1.00
W. Mileokl* Mahanoy City, 1.00
J. Zygmonta* Lošt Creek 2.00
M. Zarewiczia New York. agentas mus laikra-

*zczio prisiuntė prenumerata no sziu skaitytoju;
S. Grajaucka* New York, 1.00
A. Bzesžkoviczla Brooklyn 1.00
K. Bii<!ziuli* New York, 1.00

Katalogas knygų.
Knygos malda.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brinels Ir kitokeM kritei*, iszsodyta bal- 
cziauseiskaulelels,visaip žala t i tos, 3.50 ir $1.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutol skuroje. zalaty 
tais krasztais. druczjai apkaustyta Ir au 
kabėmis “ •• • «< $1.60

Apdaryta szagrlne “ “ $2.00
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis 95o 
Balsas Balandėlės didžluuses ir puikiauseme

apdare, balcziausel* kauleleis pulke!
iszauksuotals kryžels po ’ I3.00lr3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c
Baisas Balandėlės didesnis su Offlcium

parvum apkaustytas* ir su kabe II.25
Balsas Balandėlės Krisztolinis 12.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap

kaustyta ir au kabe ” 8 1.50
Iszganlngi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ’’ 90c
Lietuvlszkos mlszios ” 10c
Ražanczlus amžinas “ “ 5c
Ražanczlus ir draugyste “ “ 10c
Ražanczus amžinas ir su stacijoms " 5c 
8zauksmas balandėlės •• 30c
Stebuklai Dievo szv, Sakramente '** 40c
Senas Ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

literoms “ " “ 11.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su k*be " 11.60
15 tajeninvcziu gyvojo Ražancilaus 10c
Wadovas aptanksncziu tnuka Jezuso Cbris. 15c 
150 Psalme Dovldo karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ „ 75c

Knygos Dvaslszkos.
Brostvos “ “ •' 05c
Draugija dddusziu “ *• 10c
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz

ka ant koiaos nodetoa ir iswentM 75c 
Filotea arba kelas in maldinga givenima 50c 
Garsas ape balslbla sūdo Dievo ” 25c
Grleszn.vkas sugrąžytas nnt gero kelo per

Jezusa Peną ** ’* 15c
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto " 10c
Givenlmas Jezuso Kristuso •* 75c
Givenimas szvenoz. Mariję* Panos „ 90c 
Givenima visu 8zventu ant kožnos dienos

I dideles knygos, kožna po ” 65c
Gyvenimai Szv. ir III zokonas szv. Fran- 

clszkaus “ 25c
Istorija seno ir naujo Istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija seno htatlmo " 25c
Istorlla Kataliku Bažnyczos ’’ 81.00
Iszguldymns metiniu ’žvencziu ’* 10c
Ka« vra grhkas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba upe Kataliku tikėjimą " 15c
Katn apspakajltle siimlnnlja ’’ 15c
Mokslas Rvmo Kataliku “ “ 40c
Moklins kataliku, •• '• 15c
Pamokslai ape suda Dievo " “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvencziu

Ir didžiosios nedelos * 50c
Pekla Ir stebuklai Dievo szventose duszlo- 

se culszczlnus. didžlause knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju " “ 75c

Perspejtmns ape szventa tikėjimą " 10c
Perkratimas sumianljos “ 20c
Prislgatavojlmasant smerczio “ 40c
Raktas In dangų 6 “ 15c
Uisistannvlk ant to gerai •• 50o
VVadovns In dangų •' •• •• 4Cc
Wartai dangaus “ “ •• |5c

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos " “ 25c
Knyga Iszmokbno visosvletines kalbos 15c 
Leme n to rili s lletuvlszkns „ 10c
Lietuvos gaspadlne “ •• 20c
Lhtuviszkal vokiszkas žodiniu arba grama

tikas M " 85.00
Lementoriun lletuvisrkas “ “ 10o
Spasaha* greito iszslmnkinimo nngehko* kal- 
Szlmtmetinls kalendorius ,. 15c

bos ne apdarytas “ “ $1.00
o apdarytas “ 8 1.25

Žodynas keturiose kalltose: lietuvislkai, 
htviszkai, lenklszkai, irruskal, y- 
ra geriause knyga d'd norlncziu isz* 
mokite lenkiszkos, makos arba la 
tviszko* kalbos „ JP.oo

Tas pats apdarytas „ „ 2J5

Knygos istoriszliOH. sivietlsz- 
Los, pasuku ir giesmių.

Arielka yra nuodai «u iliustracijomis 30c
Ape senovei Lietuvos pilis “ 10c
Birutes dainos “ •* 10c
BoRslovas arba antru dali* Geii'»vrfos 30c
Bestiality of the Russian Czardotn tovard

Llthuania “ " 20c
Budas Sen»»wes LJetuviu Kalnėnu ir Žemalcziu. 

parasz Simano Daukanto 81 00
Geniu dede “ “ “ 5c
Graži valku knygele “ •' “ ,10c
istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos •* .. $1.50
f’torija gražins Magelenog ., 20c
Istorija septynių Mokytoju ‘ “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ " 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija iszlaiko Frnncuzu vainos “ 30c
Juokingas pasakojimas “ " 10c
Juozapas Knnius7ewskls arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kaip ieytie pinigus Ir turtą .. 20c
Kas teisybe tai numetąs puikios apysakėlės

Isz lietuviu gyvenimo ,. 15c
Kunigas, puiku* apraszymas isz padavimo

Lietuvnyku “ $ 1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos.

ape keturi sziintal “ “ 82.00
Lituviszkas sziupinis " “ 5c
Naujos dainos “ '• 10c
Namelis pustelnyko “ “ 75c
OHtypa apysaka isž laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Palangos Juze “ “ 20c
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lonkmeczio vainos 1863 m. “ 40c
Pajudykiipe vyrai žemia. puiki istorija 15c
Pasak’oijmas Antano Tretinyko " 25c
Petro Armino rasztai " "10c
Ponas Ir mužikai " 15o
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 5c 
Puiki (storiu ap<* Kantria Alanu, kuri per 22 me

tus' vuiks/cziodatna po svietu, daugybių be
du ir vurgu kantrel iszkentejo 20c

Talmudas židu “ “ lOo
Tevynizskos gjesmes " “ 10c
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 90c
Waiku knygele su abrozelals " 30c
Wlsoki abmzdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemlno. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai pulkus; Masko- 
Iub puola priesz jy ant kėlu. 30c

jj?
A. BUSZKIEIVICZIA, | 

dastatų visiems in numus geriausia

Keresina, Geselina ir Aliejų. |
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats T 

atgal kiekvienam in namus pristato, te i po- ra 
gi prijima užpraszymus ir per gromata. J,

Yra labai žmogus geras Ir teisvngaska ve- 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie. M

ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ,
886 Jaines avė., Chicago. ji;

Įdėtu viszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikinusias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dei zo- 
buvos randasi biliardas.

Teipogi parduoda lalvakortias, siunczia pi
nigus iu Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

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

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

Taipogi turiu ražancziu, szka- 
plieriu krajavu, visokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dz.iegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape viski dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptu
rėsima 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.

M0RRISS ABRAHAMS 
prekejas visokiu gerymu 

WYNU, LIKIERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puiku Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir im- 
portavotus Cigarus.

166 Delancey st. kerte Cliiiton 
NEW YORK.

(»—5)

Temykitia! Temykitia!
Kam turit vaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudtnet. kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atiikGe interesus pas 

savo žmogų. Ateikit Ir persiludykit.

ant geriauslju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlinn ir isz Berlino in Cnicnga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis............................... 53|
Guldenas..........................39}
Marka............................... 24}

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

0 wisokiu ligų wienantlne gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

bn kuriu Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
oltie. Gfydo visokia* užsisenejunns ligas, kaipo 
tai: Prietvariu, Skaudejima galvos. Džiova 
kepenų.Geltiigia, Reumatizmą, Wandenlny uptl 
nlina. h ars/tllgia, Rožia. Szasus. Drugy, Skrupu
las. N i -žus, Kirmeias. Laszus, Szunvotia, Wežy, 
Guzus. Soptilus ir žeidulus, Kaulu skaudejima. 
Sukudjpia. Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
trvnu sknudejima. Galvos užima Ir 1.1.
Toji avdyklu “TRAVVICIEL" yra ne apsakytai 

gelbentr, kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džl'-ugsis, bet kietiems Ja velys.

Ta gvkvkia gali gautie tiktai pn* mane*; po 
prisiimt itbui vieno uolerlo tuojaus bu* jums »*z- 
siuaka. Adlius.
/ 1T.8. BOJANOWSKI,
/ 885 W, i y. th Str. Chicago, III.

Lietuwiszkas Daktaras
T. KOD1S,

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

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

Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike pei 
telefoną isz kpžnos aptiekos.

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

LIETUVY ISZKAS

Pirmutine ijetuyviszkai-Lenkiszka 
===Mokslaine Muzikos^——

Kursai tapo atidaryti 1-raa Rugsėjo 1893m. Rekcijas duoda ant visokiu intaisu kožna 
iki 10‘4 vakaro.

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

Isz musu inoksl.iines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vesta 
Iu. 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.O

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

sialiiululs
YVyrai, ar jus nežinote kur ge

riausius alus randasi?
pas Kazimiera Aliszaucka

Užlaikė puiku szalta alų, geriauso arielka tikra 
ruginiu, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dui dėl zabovos; jaigu noritiu sau tlnksmai vu- 
landela laiko praleistie tai atsilankykit pas savo 
viengenti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli painatytie ir to viso pabimdytie.
Jaigu sziezia atkelauni, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NE V YORK, N. Y.

W. Sloininskiene.
679 MILWAUKEE AVENUE, 

CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visu lietu- 

viszku 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. Wiska parduodu-labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuoini darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

LIETU W ISZKAS

ySALUNASjy
Juozapo Dzialtvos,

3253 Laurel u), ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia Bivarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielka*. Likierius ir kvepenczius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to wi*o pabanditie.

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar, 
_ (KACZMAKEK.) 

SAdwokatas
Praktikavoja visuose suduose ir 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame visiems 
lietu vnykams pas jy nu

siduotie savo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą.

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

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
FR. MAS0NIS 

Ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

liras Sclilacheckis,
175 Henry st., NEW YORK.

arti Jefferson st. —

Lenkiszkas ir Lietuwiszkas Daktaras
Priima ligonius savo namuose sziomis adynomi 

no 8 iki 10 ryto I NLDELOMS 
“1 “2 |k> pietų no 8 iki 10 ryto
" 6 " 8 vakaro. | •• i •» 2popi««<

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

užlaiko didela Krautuvia

Arielku, VVynu, Likierhi
Alaus ir kitokiu gerymu.

Wi*kas yra piunos klasos. o prekes pigiausios 
kaip visame ml-ste Baltimores. RolyjamHt" i 
•lems tenai pirtįie, o busitia pakinkytais. |J 

(28-7)

1

S. F. Malicki,

------užlajko-------

Krautuwe Grabu.

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

ADW0KATAS
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkaltnga* 

dėl palajdoimo lavonu ir pulkeuses karietas dei 
samdinio tuose rejkaluose.

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

Telefonas: Canal’ 78.

Puikiausias Salimas
wisani mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
VViskas yra ezysta. gerymai visokį pirmos Irk

lo*, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
wislems lietuviams, turintiems valandela laiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi Ir nauju! pribunai į 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kalio 
in gerinusia ir iu tikra lletuwiszka užeiga.

Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatas, jau aelolika 
metu praktikavoja uukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovoja 
visokias provns. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu ktis turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

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

NEW YORK.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS’—Adwokatas,

D1DZIAU8E

Krautuwe Drapanų
VV’yriszkas visas apsirengimas,vertas 

$15, parsiduoda už $8. VVyriszkas vi
sas apsirengimas vertas $20, parsiduo
da už $10. VVyriszkas puikiausias vi
sas apsivilkimas vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
vasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakytadaugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Rando!ph St.
Givenimas 1256 N. Halsted S t. 

Telf. N. 4923

JUOZAS W1LKAITIS
328 Anderson str., Jersey City

— UŽLAIKO —

Puiku Saluna 
.Viskas yra ezysta,gerymai pir

mos klasosir da pigiau kaip kitur. 
Padraug užlaiko Agentūra

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

Žinia nuo Varpo bei Ukiniko 
redakcijos.

Duodame žinia Amerikos (ir Chidago’s) Lietu
viams. juog dar neiszsibaige pirmiejie sziu metu 
laikraszcziu numieriai, ir galima dar gautie pil
nus egzemplorus nuo pat metu pradžios. Wienok 
persergime, jogiai pirmiejie numeriai gal vei
kiai iszsibaigti, ir paskui nebus gaunama pilnu 
egzemploriu musu laikraszcziu. Deltogi tie Lie
tuviai. kurie mėgsta turėti pilnus laikraszcziu 
egzemplorius, tegul nesivelina musu laikrasz- 
czius užsiraszyti, kad paskui neatsitiktu teip, 
kaip pernai, kad kurie pasivėlino užsiraszyti, 
jau negavo visus numerius.

VARPAS KASZTUOJE $1.25 
ŪKININKAS ., l.oo
Varpo bei Ūkininko adresas toks:

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

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

M3 S. Jefferson st., cor. Liberty si.
Diplemavotas isz Europos.

Nog 25 mietu isi praktikavojaa prltajso gterat 
lekarstvas usz viautima prekia.
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

skaj ir vokiszkaj.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

telephone: canal 369.

Geriause Užeiga
dėl Lietuiviu 

Z^Jersey City
pas JONĄ BANKALSKY,

48-50 Gregory St.,
Turi puikia sala “Opera Hali” dei mitingu ir 

kitokiu zabovu. Užlaiko puikiausius gerymu*; 
szalta alų, tikra ruginia degtinia, visokius likie
rius. vvna ir puikiausius cigarus, durneli* kve- 
pemi*. (24.5)

j MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MAX KOBRE.
SUCCESSOR TO

KOBRE & HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Sir.
IR

142 DivisionSt.

New York
N. Y.

VVyrai’ duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkisz,kai. 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, Rolterdam.

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.Dr. M. P. Kossakatiskas,
------TURI OFFISA------

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

------GIWIANA-------
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 

-^LieTUWISZKA =
—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.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Jiidd uliezios, 

CHICAGO, 1LL.
Tajso wisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

ftukrynius dajktus, zaiatilma* 1r sidabrinimas
vvisokiu dajktu labaj pigoj, aukszynius sydabrvm >* ziego- 
relius iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegoreia ez.istyimas50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos 10c
Szlubinej z.iedaj 56 ir 72 pralms nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.
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