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Metas II.

Isz Užmarės.
Kolera Rosijoje.

Rosijoje, Lenkijoje ir Lietuvo
je baisei platinasi kolera. VVieszi 
jyji Wurszawoje, Plocke, Rasion- 
že, Kulne ir kituose miestuose 
Lenkijos, o isz Kauno danesza pa- 
skutineine laike, jogei buvo 21 
atsitikimu koleros ir isz tu 12 
numirė. Isz wiso parubežiu Rusi
jos ir Prašu buvo 80 atsitikimu 
koleros isz kuriu 50 numirė.

Isz j nokti ruski paraszai.
Suvvolku redyboje, Naumiesczio 

pawiete, valscziuje Griszkabu- 
džio visi Lietuviai pradėjo isz- 
juoktie ruskus paraszus, kurie ta
po intaisyti prie stulpu ant blekes 
su dvigalviu arelu ir rusku pam
ažu: koks kaimas, valsczius ir tt. 
Nekurie smarkus lietuviai nute
ptojo tokias Į>at 'niekias ir in vieta 
rusko paraszo, iszrasze viską lie- 
tuviszkai ir nakties laike, nulu
po blukias ruskaisias, o prikalė 
lietuvi sz kas.

Nežinia ka su tuom palicija da
rys kada apsižiuręs. Bet garbe 
tiems lietuviams, kurie myli sa
vo kalba ir augsztyna ja. Lietu
voje privalytu būtie lietumisžki 
paraszai, o ne ruski, kad žmogus 
jau nei kaimo lietuiviszkai dasi- 
klaustie negali.

Kankinimas žydu Rosijoje
Ketose vietose pietines Rusijos 

per ruskas Velykas, pakilo baisus 
maisztai prieszai žydus. Tokiuose 
sumiszimuose tapo daugel žmonių 
užmusztais. Ekatarinoslame 30 
Balandžio, per jomarka, gauja 
darbinyku užpuolė ant žydiszku 
kr omu iszplesze ir iszpustyjo 
viską kas tik juose buvo. 
Ant galo viduryje rinkos 

užkure baezka su kerosimi—ir u- 
gnis per maž-ka ne apsiaubė visa 
miestą. Daugybia žydu užmusze 
ant srnert. Norėjo jie iszbegtie 
vežimeluose ir brikuose isz mie
sto, bet vežimus sulaikė. Antra 
diena dėjosi Branskie ta pati tra
gedija, jau buvo pradeja naiky- 
tie žydu geležinius kromus, bet 
cze radosi kariumene in pagelba, 
kuri žydus no tas nelaimes apgy
nė. Szinita maisztinyku areszta
vojo.

Mllžiniszki aresztawoji- 
mai Rosijoje.

Danesza isz Petersburgo, kad 
tarp tenykszcziu studentu atiden
gė nauja dmugyja susyrasziusiu 
po vardu “Prietelei vvaliiasties 
palitikiszkos.” Tuojaus areszta
vojo 40 studentu Petersburge. Isz 
to dasižinojo ape platesnius sza- 
kas ir aresztavojo daugybia ju 
kituose miestuose, kaipo tai Mo- 
skvoje, Tveryje ir Smolenske. 
Druki.rnia, kurioje susiraszelei 
drukuodavo savo popieras, ati
dengė Moskvoje. Aresztavojo 
daugel ir augsztu urednyku, ku
rie teipgi prigulėjo in ta paezia 
organizacija. Tapo aresztavotu 
direktorius statistyszkos rasztiny- 
czios ministerijos viduriniu tiesu 
p. Czerniak, jo szelpinykas p. 
Aleksanov ir su paezia, p. Su ve 
urednykas iždo ministerijos, pp. 
Jogorov ir Orlov urednykai isz 
bankos bajoriszkos — ir pone 
Keinejevskaja, valdytoja dide
les krautuves rnoteriszku drabu
žiu, podraug ir keletą jos siuvėju.

Mieste Orlov teipgi aresztavo
jo keletą augsztu asabu. IVyriau-

Isz Amerikos.|0

Nelaime ant geležinkelo.
Diena 14 Gegužio, trukys Le- 

high Valley, tik ka iszvaževias 
isz Osvego, N. Y. iszszoko isz 
relu ir nukryto no pylynio. 14 
žmonių tapo baisei sužeistais,* o 
vienas 10 metu vaikas William 
Mahon tapo aut vietos užmusz- 
tu.

Naujas lnwedimaspa- 
cztnose.

VVasJiingtone departamentas 
užrubežiniu pacztu apgarsina, jo
gei bus dabar vale siustie per 
paczta neužpeczetytuose pake- 
luose prabas stikliniu ir kitokiu 
trapiu daiktu isz Amerikos in 
visas dalis svieto, kuriais pir
mai jokia paczta neturėjo valos 
priimtie.

Mainieriai Indian Terr.
Aldersone, Ind. Terr. kur dau 

giausei lietuviu dyrba, streikas 
jau teipgi senei traukias, o vie
toje straikieriu, kaip *ir visur 
dirba skabsai. Taigi szioms die 
noms pribuvo giiuj i straikieriu, 
isz Colgate ir Lehigh in Aldersona 
ir ketina skabsanis kaily iszper- 
tie. ^Valdytojai mainu szaukiasi 
pagelbos no palicijos ir kariu- 
nienes kitu miestu. Matytie kad 
gali pakylt kraujo praliejimas.

Kūdiky užmusze.
Old Furnace, Mass. vieno ai- 

riszio dukrele susilaukė kūdikėli, 
isz savo palago sunkei insirgo ir 
pasimirė. Motina nabasznykes ne- 
kesdama savo anūko, paėmus 
pagaly reže kūdikiui in galvukia, 
ka tas nei neaiktelejo ir paskui 
užkasė in žemia. Ant rytojaus a- 
tejo daktaras, kuris gydė nabasz- 
nykia jos duktery ir klausia, kur 
yra kūdikis? Motina atsake kad 
numirė ir yra užkastas ten ir ten. 
Daktaras nusidyvijo isz tokio 
staigo palaidojimo, ir praneaze 
ape tai palicijai, kuri atkasus at
rado kunialy kufere skarmaluose 
suviniota, irapžiureja pažino kad 
galvuke buvo sumuszta. Bobela 
aresztavojo, ir szioms dienoms 
bus sūdyta. Iszgirsim kokia kora 
bobsze už tai aplaikys.

Straikai St.Louis.
St. Louis, Mo. 14 Gegužio. 

—Cze užsinesza lyg ant didžiau
sios kares iszrodytu. „Consoli- 
dated Coal Co.” aptvėrė saivo 
mainas aplink sztakietais su aszt- 
reis galais, kaipo tai No.6 ir 7 
mainu St.Louis ir No.3 Colins- 
ville, Illinois. Abiejosie tose 
vietose straikuoja 650 mai- 
nieriu. Girdetie kad kompa
nija ketina pasirupytie kariume- 
nia dėl apginimo no straikieriu, 
o jaigu jei gerai pasiseks, tai ir 
visos kitos kompanijos žada ei- 
tie jos kėlu. St. Louis padėjimas 
kaskarts stojasi baisesniu, o teip 
gi tikisi, jogei ateinanezia ne- 
dela anglu suvisu pritruks, jai- 
gu atmanos nebus. Jaigu kom
panija reikalaujentiems partrau
kia anglus isz kitur, tai straikie- 
riai užpuola ir sunaikina juos.

Stoka anglu.
Isz priežasties didelu straiku 

anglei jau wisur baigiasi. Chica
goje „Stock Yardos” pradeda 
apstotie dyrbia, nes anglei bai
giasi. Trukei New York Centrai 
pabaigia kurytie visus anglusj 
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sia inžinierių orlovsko geležinke- 
lo, inspektorių no mokeszcziu ir 
keturis kitokiu urednyku, kaipo 
prigulinezius in ta pat draugija.

Novogrode aresztavojo net 60 
asabu, tarne skaieziuje randasi 
Mikalojus Tiutczev, anūkas gar
singo poeto Rosijos. Palicija gal- 
vatrukezeis pajieszko kokios po
nios Aleksandrov, kuri suspėjo 
iszsmuktie.

Isz Lietu wos.
Kregždancziai, Suvolku redy- 

bos, Naumieszczio pav. duktė 
turtyngo ukinyko Kunczio patu
rėjo kūdikėly. Kunczas, kaipo 
turtingiausias ukinykas, isz viso 
kaimo Kregždancziu, gedejost 
žmonėms su tuom pasirodytie ir 
dėlto jieszkojo tokio budo kuom 
galėtu ta dalyka no žmonių akiu 
pasleptie. Tada radosi nekokis 
Endrijonas su savo moteria, ku
rie prisirasze kūdiky per savo. 
Žinoma už pinigus.

Kaime Kepszgiryje, tame pa- 
czeme paviete, buvo pavejąs isz 
Siberijos vienas žmogus su viena 
ake ir no to jy vadydavo vien
akiu. Jisai mėgdavo viską itntie 
kas tik in jo nagus papuldavo. 
Per ylga laika pridyrbo jisai žmo
noms daugybia vagyseziu, kurie 
jau negalėdami to iszkeslie 
pasiryžo vaktuotie ir nugrie
bė jy. Tada keli vyrai inkiszo 
jy in inaisza ir patui plake, pakol 
antsmert ne .užplakė. Nes kad bū
davo inmetajy in kaliny, tai jis il
gai nesėdėdavo; cze iiimete, cze 
vėla jis paleistas isz naujo vagia.

Po kėlu dienu pradėjo palicija 
tyrinote, atvažiavo felezeris, ku
ris jy iszmesinejas atrado, jogei 
buvo užmusztu, tada pradėjo tuos 
žmonis traukytie po sudus, ne 
tik juos, bet ir visa kaima, norė
dami datyrtie kas. jy užmusze, 
bet tame kaime, yra tarp žmonių 
vienybe, vienas kita neiszdave, 
ir sūdąs jokiu Hudu negalėjo atras- 
tie kas jy užmusze.

Matote brolei kaip yra gerai 
kur tarp žmonių gyvuoja vieny
be; visos bėdos eina in szaly.

t Kurmis.

Raupai Chicagoje.
Raupai Chicagoje teip prasi

platino, ka baisu ir klausytie. 
Labjausei serga žmones vakari
nėje dalyje miesto, bet jau dabar 
traukia vidurin miesto, jau ge
rokai serga ir ape Canal str. Ne
tiktai paprasti raupai Chicago
je viešei bet ir juodieje da bai
siau smaugia žmonis. Majoras 
miesto padare rodą su daktaru 
Reynoldu, idant kiekvienam gy
ventojui miešt i Chicago, ar jis 
nori ar nenori, skiepytie raupus, 
o kas nenorėtu duotis skiepytie, 
papula po kora no $3 įki $25. 
Biedniems skiepys už dyka, o 
kiti visi turės užsimokėti e. Perei
ta panedely majoras iszdave 
proklemacija, o palicija • išzdalys 
ja po viena egzemploriiukožuuose 
namuose. Podraug bus apgarsy- 
ta adresai stacijų kuriose dak
tarai raupus skiepys.

Baisetinas daiktas su tais rau
pais, jau jaugu tokeme placzeme 
miestia jie įszsi plati no, tai "bus 
sunku juos isznaikytie. Nevienai 
merginai arba vaikinui skaistu 
ir gražu veidą permaine in bjau
riausia, o teipgi jau neviena už
bėrė žemia ant amžino miego.

Kas nori gautio šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
str. Shenandoah, Pa. (19—5) 

pereita subata ir ncclela persto
jo važinetie. Lokomatyvas, ku
rios mieste karus varinėja turė
jo szyldytie su malkomis. East 
Albauy, kuriu trukei vaikszczio- 
ja tarpu Nev Yorko ir Albany, 
da turi 15 vagonu anglu ir jiems 
iszteks to ant poros dienu. Sargai 
geležinkelu gavo paliepitna, rink- 
tie senus balkius isz po relu ir 
krautie in krūvas prie stacijų, i- 
dant turėtu kuom szyldytie ma- 
szinas.

Jaigu visi mainieriai laiky
sis vienybes, tai dabar kaip toke 
didele stoka anglu, gali lengvai 
priverstie davėjus darbo padu 
dytie jems mokestis ir savo strei
kus iszgrajytie.

Užpuolimas ant batikos
In miestą Southveat City, Mo. 

diena 10 Gegužio 3 adyna po 
pietų, atjojo septyni vyrai apsi- 
ginklavia su tnuszkietoms, re- 
volvvereis ir peileis, apstojo ban
ką, du isz ju liko (liuke ant var
tos, kiti du liko su arkleis pilne- 
votie, kad palicija neužpultu. 
O trys inejo in banka ir su 10 
miliutu padare savo bizny; la
bai paprastu budu, paliepė ka- 
sieriui atiduotie visus pinigas, 
kuriuos aptureja sumoje $4000 
iszejo spakaiuei, kaipo būt savo 
atsiemia. Gyventojei miesto ma
te wiska kas dedasi, bet niekas 
nedryso juos užkabytie, kožrias 
tetikėsi bankos isz tolo. VVienok 
razbainykai to nežiūrėjo ka jie 
lenkėsi bankos, szaude in juos 
ir sužeidė net keturis žmonis isę 
praeinaneziu ulyezia. Po atliki
mui saiyo biznio baukoje, sėdo 
visi ant arlįu ir iszjojo isz mie
sto. \Viens mieszczionis už mie
sto szove i n vagius ir ^užmusze 
vieno arkly, o vagy sužaidė. 
Bet vagis pagriebė kita arkly no 
farmos ir sedias ant jo pasileido 
paskui savuosius. Paskui ukesai 
miesto iszsirenge juos vytis, bet 
jau buvo pervelu ir nėra vilties 
kad juos pavytu.

Coxey‘jonai w žnja.
Montpelier, Idaho. 13 Gegu

žio. Govieda coxeyjonu, kurie 
cze pribuvo po Suvedžiojimu 
Thoma GaUaghnn, nugriebė lo- <5’0 
komatiwa ir szeszis vagonus 
geležinkelo Union Pacific, ir 8 
adyna ryto iszvaževo sau i n 
rytu pusią. Palicija paėmus trū
ky specijalna nusivijo paskui 
juos.

Washington, D. C. 14 Gegu- 
gužio — Szendien danesza in 
Waszingtona isz vakariniu val
stijų Amerikos s. ape visokias 
gaujas coxeyjonu, kurios graib
sto visokius trukius ir slenka 
vis artią Washingtono, o per 
tai suvėlina persiuntimus pacz- 
to. Aukszcziausias prokuratorius 
Olney gawias tokia žinia, ilgai 
rodawyjosi su ministru kares ir 
iszsiuntiuejo paliepimus prie vi
su kamandu kariutneniszku, i- 
dant tie padėtu palicijai juos a- 
resztavotie. Paskiauseme laike 
pasiseko ęoxeyjonams nugrieb- 
tie trūky Short Line Špokaite 
Wash. VVakaria danesze kad trū
ky no ju atėmė ir daugybia cox- 
eyjonu aresztawojo.

i Armija, kuri randasi jau no 
nekokio laiko IVashingtone, ap- 
sisedo sau dalyje miesto vadi 
narnoje Bladensburg ir Coxey 
pats sako, kad jo isz ten nieks 
neiszvarys.

Baisus pade į imas kasyk
lose anglu.

Nakty isz panedele in utarny- 
ka, 30 Balandžio, kasyklose an 
glu „Colorado”, arti Shenan
doah, Pa., per neatsarguma dvie
ju airisziu darbinyku tapo už
degti medinei stulpai. Ant, ne 
laimei tuom syk dyrbo virszuti- 
neje „gengveje” du lietuvei: 
Izidorius Pratapas ir Augustas 
Lupas, kurie pervelai apsižiūrė
jo kad ugnis viduje randasi ir 
jau galbūt nespėjo iszeitie. Prie 
atieszkojimo tu žmonių ir prie ge
sinimo ugnies jau szesziolika die
nu kaip dyrba pusantro szyrato 
žmonių, liedami vaudeny, dirbda
mi aut tryju sziftu, bet iki sziol 
negali daeitie in ta vieta kur 
jiedu dyrbo ir negalima žiuotie 
ar jiedu užtros/.ko durnuose, ar 
gyvi suspirgėjo. Wienok jau nė
ra vilties rastie juos gy wus ir jau 
tik galima už juos isztartie, “am
žina atilsy.”

Sz. a. Izidorius Pratapas turė
jo 28 metus amžiaus, paėjo isz 
kaimo Balandžiu, valsties Er- 
žvilkos, pavieto Roseiniu. redy- 
bos Kauno; o Augustas Lupas 
23 metu, isz kaimo Radziszkiu, 
valsties Mockavo, pavieto ir 
redybos Suvolku. Abudu buvo 
jau du metai kaip Amerikoje ir 
abudu neženoti.

Minėtos kasyklos randasi bai- 
seme padėjime. Jau anglis pla- 
cziai insidege, ugnis kas karts 
labiau platinasi ir nožine kada 
užgėsys. Yra tai baisus dalykas, 
jaigu ugnies neinveiktu užgesy- 
tie tai gali paeitie ir po miestu, 
o apaeziai kiaurai iszdegus gali 
ir wisas miestas inkristie skro
džiais žemia. A. Kalvaitis.

Sudilo kaip kamparas.
•Jurgutis N.... kuris dyrbo 

Pennsylvanijoj Eik Co,, pamylė
jo nekokia mtzurkaitia. Kada 
patemyjo, kad jo panaite pradė
jo tuktie, apėmė waikina baime 
ir iszbego no jos net in Hardvick, 
Mass. Cze atrado savo gerus 
prietelus, kurie jam tuojaus parū
pino darba ir jo mazurkaite su
vis nežinojo kur jis dingo. Isz- 
begdamas isz Pennsylmanijos, isz- 
sinesze savo visus daiktus, tik 
užmirszo dziegorely. Pasigailėjai 
to dziegorelo, raszo postelkartia 
idant jam prisiųstų. Nežiue kaip 
ten pagavo jo adresa toji mazur- 
kaitė ir in vieta siustie jam per 
paczta, tai paėmus dziegorely paty 
atveže. Kada Jurgutis pamate 
sawo panaitia, tai netik to dziego
relo nenorėjo, bet atsižadėjo savo 
kuferelo, darbo ir kito ko, ir sudi
lo kaip kamparas be pipiru.

A. R.

Isz Rodos Miesto.
Pereita panedely ant Rodos 

Miesto tapo nutarta atidaryt 
keletą nauju linijų dėl „street- 
oaru”, kaipo tai: ant Fulterton 
avė. no Lincoln avė. iki Milvvau- 
kee avė. ir ant Armitage avė. no 
California avė. iki Columbia avė. 
— Teipgi nutarė pradetie kogrei- 
cziausei darba prie czystijimo uly- 
cziu ir visokiu zaulku po visa 
miestą Chicago. Ant to czysty- 
jimo ulyeziu miestas kas tnet 
sudeda in du milijonus dolięriu; 
taigi tegul tik greieziau prade
da, o tukstaneziai žmonių turės 
darba ant kėlu menesiu.

Ant galo nutarė pirktie 10 
'akru lauko, nebrangesnio kaip 
$35-000 dėl iszstatymo naujo pa- 
vietavo ligonbuezio, dėl patalpi
nimo ligoniu raupais šerganeziu.

Tie visi nutarimai tapo 
imti ir darbas nepoilgamSb-

“Wiec i Liga Polska.“
Gegužio 8, 9 ir 10 diena lenkai 

Amerikos laike savo “VVieca” 
Chicagoje, ant kurio nors per di- 
clely marga vienok sutvėrė “Li
ga Polska.” Susirinko pirmose 
dienose net 233 delegatai, bet ne
žinia kas per priežastis, kari ant 
pabaigos labai jie prasiretino. 
Amerikoje yra didžiausio organi
zacija “Zviįizek Nar. Polėki”, ku
ri apima beviaik pusią lenkijos 
Ameriko, ' vienok isz los organi
zacijos nei vienas nepristojo in 
“Liga”. Jie sako, kad keletas pa
ragrafu kuriuos “Liga” priėmė, 
prieszinasi konstitucijai “Zw. N. 
Pol.”, o kita priežastis, kad 
“Zmijtzkae” da neturėjo savo sei
mo, ir be rodos seimo tokiu daly
ku priimtie negali. AVirszinykais 
“Ligos” liko aprinktais: p. E. 

Jerzmanovskis prezidentu isz 
Nev Yorko, ponas. J. Napieral- 
skis, viee prez., p.P.Kiolbassas, 
iždinyku ir p.St. Szvaikartas se
kretorium, visi tris isz Chicago.

Buvo keletas ir isz lietuviu 
Chicagos, kaipo delegatai, bet 
iszklausia ta viską, ir jie sudėjo 
savo ženklus ir atsitraukė.

Duodasi matytie, kad lenkai la
bai troksztu prisiglamonetie lietu 
vius prie samias.Sztai kaip jau da- 
neszome praeitame numeryje, jo
gei isz , Pcith -Arnboy, nekoki lie
tuviai rasze pasisiūlydami in len- 
kiszka “Liga”, tai tas beviaik 
lenkus didžiausei lynksmino. Po 
perskaitymui to shu pati sako laisz- 
ko, lenkai savo rezolucijose teip 
iszsireiszkia.

Ant teip patogaus atsiszaukimo 
brolu Lietuviu ant \Vieco ir dir
bimo sykiu su mumis, jaueziame- 
si kaltais iszreiksztie meilu szir- 
dies sawo ir didžiausia paguodo- 
nia dėl garbingu brolu Lietuviu, 
podraug tvirtiname isz geros va
los amžina susiriszima ir solida- 
riszkuma tarpu dvieju musu gi
miniu ant pamato Unijos Lubli- 
no; susiriszma lygiu su lygeis, 
ir mainu su mainais. 0-tuos, ku
rie ta musu amžina; šolidanszku- 
ma su Lietumiais stengėsi viso- 
keis pragumais suturszytie, vadi
name neprietelais musu szvvento 
susiriszimo.

Iszreiszkent visu misly kas 
link augszcziau minėto dalyko, 
szaukeme karsztai in Liga, ir 
drauge su mumis in tautiszka 
darba, netiktai gerai velyjanezius 
Lenkus, cze gyvenaneziue bet 
lygei brolus Lietuvius ir Ru
sinus, kurie jaueziasi prielankeis 
prie solidariszkumo ir t. t.

Po atskaitymo rezuluciju g. kn. 
VV. Baržynskis davė ineszima to
ki: idant užganedytie praszymus 
lietuviu isz Perth Arnboy N. J. 
pressa lenkiszka Amerikoje, per 
Vupesty Ligos, turės talpytie šamo 
hiikraszcziuose straipsnius lietu- 
miszkameme liežuvyje, iszaiszki- 
uaut Lietuviams neatbūtina rei
kalu vienyjimosi su Lenkais, o 
tep-gi iszpeiktie irt, paniekytie 
tuos kurie ta valnybia nori suar- 
dytie. ir t.t-

lsz to viso duodasi matytie, jo
gei Lenkams daugiau rupi ape 
mus, nei kaip mumis ape Lenkus; 
sztai jau rengiasi ir savo laikra- 
szeziuose talpytie viena szpalta 
lenkiszka, o antra Lietuviszka 
idant tik lietuvius sugautie in 
savo Liga. Bet rodžius ju nedaug 
pagaus norint ir lietumiszkus 
straipsnius talpydami, galbūt ne
daugiau kaip tiktai tuos garsiuo
sius isz Perth Arnboy. Ir už tiesa 
jaigu visi butu tokiais karsztais 
Lietuviam kaip anie isz Perth 
Arnboy, tai ne tik ka buturae nie
ko “ '\vis<ko uepudartu, bet jau 

Au.weseiiu irki ieti.s butu seniai ir r . . .....uiviu uzmirszias. ietp 
Lietuvos nepakelsime.
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Nereik pykt už teisy- 
bia.

“Garso” iszduotojas didei 
pyko ant “Lietuvos,” jogei 
dryso pasakytie, kad “Nauja 
dyue” su pagelba “Garso” 
dyrbo tiek alaus, ka ir patys
gert negali ir sako jogei meluo- 
jemia, tvirtydamas kad tie, ku
rie “Garsą” ar “N. G.” skaito, 
visai prie maisztu nedasideda.

Teisybe, mes to nežinome kurie 
ten isz ju skaito “Garsu” su “N. 
Gadyne” ar neskaito, nes to ne 
kontrolavojamia, bet patys skai
tomo visus laikraszczius ir mato
me kas kur darosi ir isz ko tie 
vadai dygsta, matome kas ta ug
ny kursto, kuri visokius vaidus 
sukela. Deikogi nėra tokiu vaidu 
tarp Lietuviu tuose miestuose, 
kur nėra “Naujos Gadynes” arba 
“Garso”?

Kenogi yra kalte, jaigu Shena- 
doryje randasi ape penki toki, ku
rie neuszkenczia Popiežiaus, pa
leido paskala po visa svietu, an- 
gliszkuose luikraszcziuose, buk 
tai visi lietuviai paniekina baž- 
nyczia ir atsisako no kataliKystes? 
Keno gi kalte, jaigu koki girtuo
klei kele riksmu ant szermenu 
Andriukaiczio, o tada mokslm- 
cziai prikimba prie tu žmonių, 
kurie mažu visai nei arti to pa- 
grabo nebuvo, ne tik kad butu 
kela riksmą? Ir argi dabar jau tie 
žmones turi kestie ir pavelytie, 
kad jiems ant sprando jodytu nu- 
pleszdnmi ju szlovia. Argi jau 
dabar Szlupo mokslas turėtu bū
tie geriausias ant viso svieto, i- 
dant žmones niekuom jum nesi- 
prieszydnmi, tik turėtu žengtie 
ten kur jiems Szlupas su pirsztu 
kela rodo. Argi tai jau sąendien, 
kad vienas uosi pjauna, tai ir 
visi turėtu pjautie. Argi tai jau, 
jaigu Szlupui pamėgo kelnes dry
žuotos, tai ir visi turėtu neszio- 
tie dryžas? Ogi delko? kad mažu 1 
kitam gerinu patinka languotos ’ 
negu dryžuotos. Artai, jaigu jam I 
pamėgo bedievyste, tai ir vi- i 
si szendien turi taptie bedieviais?’ 1 
O delko tai? Negu jau turėtu bū
tie visas svietas iszganytas per 
bedievystia, kurie jums intiketu 
ir bėgtu veju gąudytie. Paimki- 
tia Tamistos ant paveizdos viso
kias tautas, kokios tik ant svieto 
yra, ir parodykitia nors vienoje 

■ iszganyma bedievysteje arba be 
jokios religijos. Kiekviena tauta 
turi savo szioky bei toky tikėji
mą, o jaigu koke ir buvo be tikė
jimo jokio, tai kur ji szendien ran
dasi; isz.nyko! anei pedsakio po 
jei neliko. Tas pats ir lietuvius 
patiktu, jaigu tokiu mokslinycziu 
paklausiu mestu savo tikėjimą. 
Taigi kada mokslincziai per g vol
tą nori žmonėms iszplesztie ta ti
kėjimą isz szirdies, isz to 
ir kyla tarp ju didžia’.isįsi;

nes bedieviai iszjuokia dievotus, 
o dievoti bedievius ir patol vie
nas kitam daeda pakol už plauku 
nesusigriebia, ir tada kas-gi kal
tas kylimui vaidu, jaigu ne platy- 
tojai bedievystes.? Imkit ant 
paveizdos tuos paežius ameriko
nus, ar tie žmones laužo tiek sau 
galvas ape tai kas in ka tiki? jie 
jaigu platina mokslą, tai tikėjimo 
nekludo, amerikiecziams negal- 
von kas tiki ar netiki in Dievą, 
dėl j u žmones gali tiketie nors ir 
in du dievus, tai jiems tas per- 
iszkados nedaro, jiems bažny
czios, in apszvieta arba in pageri- 
ma būvio, kelo neužstoja. Tarp 
amerikiecziu turime gana kunigu 
ir bažnycziu, o ju kunigai da j-ra 
turtingesni už lietuviszkus ir dėl
to jiems skurvs nenulupo, kunigai 
amerikiecziams neateme turtu, 
nenubiednino ju, bet iszsitenka 
visi szioje žemeje, isztenka dėl 
savias ir dėl savo kunigu. O to- 
kis Szlupas su savo pasekėjais, 
su “Gadynia” ir “Garsu” parsi- 
verkia ir parsitementavoja, kad 
jiems kunigai užede dienas, atėmė 
isz ju viską, jau ir skuras jiems 
nudyže. Arba neva jie mokslin
cziai, ima platytie mokslą, raski 
tia tame ju moksle ka nors tokio 
naudingesnio apart iszjuokimo 
katalikystes ir iszniekinimo kuni
gijos. Sztai kaip ir cze ape chi- 
cagieczius “Gadyne” iszsireiszke: 
kad Lietuviai Chicagos turėjo 
kalbas ape papizma ir jau visi pa 
niekina Popiežių, iszsižada bažny- 
cziu, katlikystes ir t. t. Jaigu pa 
tys ten nebutumia buvia, tai jau 
gal ir pamislytume kad teisybe. 
Ir tada kaip parodai, jogei me
luoja, tai “Garsas” da užtai 
pyksta.

Teippat ir ant kunigu rugoja. 
Jaigu jie kaip tik imanydauii 
kunigams daeda, juos iszniekina, 
iszdergia ir vėla norėtu, idant 

. juos kunigai girtu, jaigu jie stato 
kunigams visokias žabangas, ir 

i kad primanytu, tai juos szaukszte 
vandens prigyrdytu, tai nori, i- 
dant kunigai jiems už tai dekawo- 

!tu ir priesz juos galvas lenktu; 
ar gal būt jie troksztu, kud kuni
gas atsistojas ambonijoje, in vie
ta mokytie žmonis religijiszku 
daiktu, tai mokytu vogtie, api- 
plesztie ir bombų dyrbtie.? Neži 
ne ko jierno tu kunigu reikalauja. 
Rėkia ant ju kad bažnyczias sta
to, gal būt jie norėtu kad jiems 
iszstatytu fabrikus dinamito ir 
iszdirbimo bombų. Rėkia kud ku 
nigai viską no žmonių atima. Da 
mums nesitaike matytie, nei gir- 
delie kad kur butu kunigas užpuo
lus ant žmogaus ir jy apipleszias, 
o jaigu žmogus isz savo geros 
valos paszvenczia keletą dolieriu 
alit bažnyczios, tai negalime*saky- 
tie kad kunigas per gvvolta juos 
iszplesze. Jaigu žmones nori, i- 
dant ju szlubai butu laimyti ka- 
talikiszkai, idant vaikai butu kri- 
ksztyti, idant numijplei butu pa
laidoti žmoniszkai, tai sau iszsis- 
tato bažnyczia ir parsikvieczia 
kunigą, o ne kunigas juos ant to 
priverezia. Delko kunigas tu ne- 
priverezia kurie ima szluba “kor
te” arba kurie paiikia paezia ir 
vaikus Lietuvoje, o cze turi jau 
kitu paežiu ir kitus vaikus, o gal 
ir patys juos apkriksztyja. Delko 
tokiu-gi kunigai nepriverezia? 
Užtai kad jam teip dabojusi ture- 
tie dvi paežius, gal randasi ir to
kiu,ka po tris ir po kiaturias turi. 
O kitiems žmoniems geriau dabo
jusi turetie viena ir ta nepleistie 
ik smerties, to tai mokina katali- 
kiszka bažnyczia ir toki tai žmo
nes bažnyczios reikalauja.

Dėl tuju mokslincziu visi ku
nigai yra negeri, jie turi tiktai 
viena labai gera kunigą—Demb 
sky, ir troksza jie isz visos savo 
szirdies, idant visi kunigai teip 
darytu, kaip Dembskis daro, o tai 
dėl ju tiktu. Bet kaip jau saketne, 
kad nevisiems patyuka kelnes 
dryžuotos, kitiems gal geriau

| Wardan teisybes.
Isz Baltimores. —Ir vėl tarp 

draugu. Norint pereita rudeni 
iszkelavus in tevynia nesitikė
jau teip greit sugrysztie, vienok 
gi taip atsitiko. — Szendien-gi 
randuosi vėl tarp draugu; in ku
riuos prisižiūrint negali iszkestie 
nepapieszias szy bei ta in lakra- 
8zczius. Žvilkterekitia brolai in 
Baltimoriszkius lietuvius, o pa- 
matysitia daugybias nawatnu ju
dėjimu. Czitm randasi ape puse 
desetko draugyseziu, tarp kuriu 
ir moksline kuopa ledva ka kvė
puoja; ape kurios sąnariu pasi
elgimą priverstas esiu szy bei 
ta papasakotie.

Moksliniu sąnariu, kaip jau vi
siems žinoma, užduotia yra 
naikintie kunigus, Bažnyczias ir 
tikėjimus. Dabartės priversti e- 
sam visi pakreiptie pažvalgas 
ant tuju „mokslincziu”, ir prisi- 
žiuretie, ar jie pyldo ta užduoty 
tikrai ar tik dėl akiu žmonių. 
Czion ne tik asz, bet daugumas 
isz Baltimoriecziu — gal pritartie 
jog jie visai nepyldo savo parei
gu. Savo susirinkimuose jie sten
gėsi kiekvienas pasirodytie drą
sesniu kovoje su kunigyja, ba- 
žnyczįą ir religija; sakidami: Bro
lai! uždarykime masznas dėl ilga
skverniu, griaukime bažnyczias 
isz fundamento, prakeikdami ja 
ir jos dievus; neikime nei viens 
in bažnyczia ir nedraugaukime 
su tais praskustgalviais; ne duo 
kim vaikus kriksztytie ir ne im
kime szlubu”.Ne butu man juoko, 
jaigu jie taip darytu kaip szne- 
ka; bet kur tau. Jie ta vėlina 
tik dėl kitu, o pats nei ne sa
pnuoja ape tai. Su daugėtu fa
ktu galeezia darodytie, jog nei 
viens Baltimores mokslinczius 
ne apsėjo, o ir dabartės ne apsei- 
na, be bažnyczios ir be kunigu.

S. W. narsus kovejas priesz 
Dievą ir kunigus; per apvai- 
kszcziojima „Kražių”, bueziuo- 
datns kunigams ‘raukas prasze, 
kad jie teiktųsi iszmokylie jy 
ka nors pakalbetie ant to apvai- 
kszcziojimo, idant savo kalboje 
ne užgautu sz. tikėjimą.

M. R. kitiems priszueka, kad 
jokem reikale ue eitu pas kunigą. 
O vienok pats susilaukiąs kūdi
ky ryžosi iszkiltnyngai apkri- 
ksztytie. Parsikvietė keturis ku- 
ningus ir iszkele tikrai polska 
balių. Bet iszęjus kunigams, M. 
R. pasakė baisu pamoksta liku
siems; visaip iszrasdamas ant ku- 
ningu ir gyrdamas savo pusią. 
(Mat M. R. supranta jog jau ne 
tuo reikes kunigo, nes kits da 
neužtrauktas ant kurpaliaus). 
Jaigu kada atvažiuoja Dr. J. 
Szlupas in Baltimore, tai per M. 
R. nieks su Szlupu nei paszneke 
tie ne gauna. Jis giresi Szlupui, 
jog jo pati tikra bedieve, o ir 
jis pats esąs tikras bedievis.

Czion kyla klausymas, dėl ko 
gi jie taip szneka, o kitaip daro? 
Gal norėdami vien tik jie Die
vui pasidabotie, užmusza brolus, 
kaipo padare Kainas su Ablum. 
Ar gal pavydėdami kitiems dan
gaus? To tikrai nežine, bet isz 
to viso matyt, jog jie yra tik
rais mulkeis, vepleis, nieko ne- 
suprantanežeis, nieko nemokan- 
cziais, o norineziais kitus mokin- 
tie. VVelyczia patiems geriau u,b,c. 
pasimokytie, o tada bandytie ki
tus mokintie, bet ne teip kvailai 
kaip kad Ant. Nem. garsus mokslo 
filozofas tvyrtina jog du syk 
nieko, tai yra du (2x0:2) Ir 
dar toki bezdžionai trokszta ii 
tikisi kad ju vardai pasiliktu 
Istorijoj, kaip kad man vienas 
isz ju verkdamas giresi, jog 
Szlupas jo ne užmirszias ir jo var
das pasiliks intraukUs in Isto 
rijos leistrus. Ar-gi tai nejuokas?

Perkūnas.
Už szia korespondencija re- 

dyste neima ant savias atsaky
mo. — Tikime jogei yra tai tei- i 
sybe, nes ir Chicagoje turimia 
tokiu, kurie griauna bažnyczias

I

SUSniYLDAMI NE SKAI- 
TYKITIA-

Persergiu Baltimores moterė
lius, kad laike gimdymo parsi
kviestu daktaru, kuris ape tai 
iszmano, o ne koke ten kvaila 
boba, kuri nieko nesuprasdama, 
priima kūdikius be dalikatnumo 
ir 1«e szvarumo; po kam kiekvie
na palagnyke ingyja baisia liga 
ir priversta eitie in ligonbuty, 
kur su daug kenteiimu tampa 
aplaikytos operacijos ir nei dak- 
ktarai ne gal prideraneziai isz- 
gydyti. O toji kvaila boba yra 
tokioj „btzei”, kad pas nekurtais 
ledva diena iszbuvus atsijimi 
sau $10 ir skubinasi pas kita. 
Ar-gi ne gerinus daktaru užmo- 
ketie tuož piningus? Jog ir dakta
ras už tiek eina ir ant to yra 
iszmokytas. Asz velycziau dak
taru veiklaus duotie $25, nei 
tokei kvailei $10.O

Zinotia gerai, jog daktaru Bal- 
tin»orej ne stokuoja; czion yra 
ju ape 4000, galima pasirinktie. 
Gaila, labai gaila Lietuvaicziu, 
kurios inkiszia tokei • bobznai 
$10. pasilieka ant visados nie 
laimingoms. Ape tai priguli ir 
virams mylintiems savo paežius, 
laike palago parkvviestie gera 
daktaru, o ne kvaila boba.

Perkūnas.

lai-

WESTVILLE, 1LL.
Paguobotas Rėdytojau!

Praszom intalpytie in jusu 
kraszty sziuos kelis žodelus:

Diena 10 Gegužio atsilankė 
pas mus isz Chicago guodotinas 
kn. M. Kravcziunas ir iszklause 
visus lietuvius ^Velykines Spa- 
viedeą Sz. ir pastiprino mus 
szventame tikėjime. Už meilin
ga pribuvimą guodotino kun. 
Kravcziuno mes visi AVestvilles 
lietuviai,per laikraszty “Lietuva” 
isztaremia szirdi ilgiausia acziu.

Rots randasi ir pas mus keltas 
tokiu lietuviu, kad isz vakaro 
vieton taisytis prie spaviedies, 
tai per visa nakty alų trauke, o 
ant rytojaus, in vieta eitie in baž- 
nyczia, tai vaikszcziojo po sudus 
vienas ant kito varantus pirkda
mi. Tegul jiems Dievas duoda 
Dvasia szventa, ant ateinanczio 
laiko gal pasitaisys. Mes to jiems 
isz szirdies velyjame.

Su guodone J. Szliežas, J. Ur 
Bonas K. Jokas.

In virszinykus lietuvviszku 
draugyszcziu Chicagoje.
Užpraszomos yra pributie ad

ministracijos visu Chicagos lie- 
tuviszku draugyseziu in bažny
tinių sala, No.l, nedeloje, 20 Ge
gužio, tuojaus po pamokslui, dėl 
pasikalbėjimo ape apvaikszcio- 
jima ateinunezios amerikoniszkos 
szventes „Decoration Day” 

Wyriausybe.

PAIJESZKOJIMAI.
Asz Juozupas Hollakas pajiesz- 

kau savo draugo Selemono Ma- 
tulaiczio, paeinanczio isz red. 8u- 
volku, pavieto Naumieszczio, 
valsties Griszkabudžio, parapijos 
Pylviszkiu, Ambrasu kaimo, jau 
ketvirtas metas kaip Amerike. 

j Jaigu kas ape jy žino, arba jis 
j pats tegul atsiszaukia ant tokio 
j adreso.

Jos. Hollack
340 Quarry str. Grand Rapids, 

Mich.

Asz M. Giedrikis pajiszkau Sta
nislovo Klikuno paeinanczio,isz 
kaimo Rimszkiu, pavieto Pane
vėžio, redybos Kauno, tegul at- 
siszaukia ant adreso tokio:

M. Giedrikis
Box 82, Hazen, Ark.,
Oteipgi Kleinotas isz Philadelp- 

pijos tegul prisiunczia savo adrsa

H H

sztora

dieninis, 
ar kitas

atsilatike
guodoti-

iszpyldytie prisakymus Dievo 
ir bažnyczios sz. Wisi ta konsti
tucija priėmė, o keturi radosi 
prieszingi tame; jie pasakė jo
gui cze esant Amerika, o ne Ru
sija ir už tai jokiu prisakymu 
jie pyldytie nereikalauja. Ant 
to yra suszauktas netikėtas mitin
gas rytoi, ant kurio galutinai 
nutars ta dalyka, ar pyldyt ko
kius prisakymus, ar jokiu.

— Diena 11 Gegužio ape 10 
adyna nakeze atėjo vienas jaunas 
vaikinas ant “police station” 
vienmarszkinis ir apsiskunde, kad 
užpuolė jy du lauferei ant Sher- 
man ui. gerai apmusze atėmė, isz 
jo dziegoreli su lenciugelu, $12 
pinigu ir ant galo nuvilko jam 
žipona ir bruslota, ir paliko vien- 
marszkiny. Detektivas Collins 
tuojaus iszsileido su juom jieszko- 
tie lauferiu ir pasisekė jiems vie
na surastie, vardu .John Flynn, 
kury tuojaus areszstavojo.

O
— Žydas kuris laiko

pureulu ir visokiu blekiu po nr. 
3264 Laurel str. utarnyke atsikė
lus rado ant savo duriu užversta 
didela paipa geležinia. Tik per 
siena po tuom patim stogu gyve
na lietuviai, taigi žydas prisika
bino prie dvieju vyru isz tu lie
tuviu, tvyrtydamas, kad tai jie 
jam ta paipa ant duriu uszrito, ir 
nuejas iszpirko varanta ant ju, 
kuruos vakare aresztavojo.Lietu
viai turi ludinykus, kur jie ta na 
kty buvo ir ketina žydą paszo- 
kytie, ka kimba kaip smala. Ir 
gerai butu kad toky žydą pabau- 
gylu-

— Diena 11 Gegužio Pullmane 
sustraikavo net 200 darbinyku, 
kurie dyrbo prie iszdirbimu vago
nu geležinkelu, nes jiems kompa
nija sumažino mokesty ant 33 pro
cento. Davėjai darbo jiems pasa
kė, kad brangiau moketie negali, 
norint ir butu priversti uždarytie 
savo fabrikus. Nekoke dalis dar
binyku liko dyrbtie. Fabrikas yra 
apstatytas stipria varta. Sako 
nekurie darbinykai yra toki var
gingi, kad su miela ukvata jau ei
tu dyrbtie jaigu tik butu galima, 
bet nedaleidžia ju prie darbo “A- 
merican Railvvay Union”, po ku
rios administracija straikas prasi
dėjo; ji trokszta dalaikytie ir 
straika iszgrajytie.

Wietines žinios.
—o---

—Wisi gromatneszei Chicagos 
apturės naujus uniformus.

— Sode VVashington Parke 
taps pastatytas namas dėl kvie- 
tku kasztu $75,000.

— Lenkiszka anarchistiszka 
gazietpalaike “Gazeta Robotni- 
cza”, jau numirė. Werk sviete....

— Pereitam Utarnyke lenkai 
Chicagos atidarė savo nauja li- 
gonbuty ant Division ui.

— Utarnyke atidengė vėla 
kelolika nauju atsitikimu raupu 
ant ulycziu 17tos, 18tos irl9tos. 
Daugiausei serga czekai ir lenkai.

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

— Departamentas sveikatos 
aresztavojo kelolika milkmanu, 
kurie darkydavo pieną, pripilda
mi in jy pusią vandenio ir bal- 
tydami su kokiu ten-pulveriu.

— Nekokis Frank Gerrey ga
vo sestie in cypia ant 103 dienu 
už tai, kad nuvejąs pas savo pa
ežiu, su kuriaje negyvena ir su
kapojo jei su kirviu stalus, lo
vas, fortepijoną ir 1.1.

— Majoras miesto ketina užda
rytie ant nekokio laiko Chicagos 
Court Hause, idant apsisaugotie 
no raupu, nes tenai tampa isz vi
so miesto raupai užkrecziami.

— Girdetie kad Ghicagoje keti
na iszeitieda vienas lenkiszkas

• •laikrasztis. Spaustuve jo busent 
ant Tovn of Lake. Pirma to bu
vo girdetie kad iszeis 
taigi nežino ar tas pats 
dabar garsinasi.

—Szioms dienoms 
lietuviszkoje parapijoje
nas kn. J. Balceviczia isz Spring 
Valles, dėl padėjimo klausyme 
^Velykines Spaviedes Sz. Lietu
viai Chicagos iszreiszkia szirdin- 
giausia acziu.

— Plytnyczios Blue Island bu
vo pradeja straika, bet vėla su
sitaikė darbinykai su davėjais dar 
bo dyrbtie da iki 22 szio mene
sio, o per ta laika komitetai a- 
bieju pusiu susideres ant kokiu 
iszlygu turi liktie ant tolau.

— Nedeleje, 20 Gegužio, pu
siau antra adyna po pietų bažny
tinėje saloje Dr te „S. Daukan
to laikys netikėta mitinga reika
le draugystes. Užpraszo visus 
sąnarius pributie. K. Pocius skr.

— Diena 12 Gegužio Chicagos 
republikonai turėjo pavietava 
konvencija, ant kurios susirynko. 
572 delegatai, isz tu iszrinko 373 
delegatus in konvencija vaistės 
Illinojo, kuri bus laikyta 25 diena 
Liepos, ir pastate kandidatus ant 
urėdu: kasieriu vaistės, Superi- 
tendenta ir tris “trustees” in uni
versitetą vaistės Illinojo.

— Aut Ulman arti 32-ros ui. 
keli menenesei atgalės du jauni 
lietuviai, Radzeviczius ir Kel- 
psza užsidėjo saluna ir jiems biz
nis tenai ne arsziausei ėjo. Ant 
galo pradėjo vienas kita skriaus- 
tie, o kada parejosi moketie už 
gerymus.tai nei viens pinigu ne
norėjo duotie. Tada arielkinykas 
pasząuke konstabely ir butu už
darias saluna, jaigu nebutu geri 
lietuviai fuos sugadyja. Radzevi
czius iszmokejo skolas ir ap
mokėjo Kelpszai kiek jis buvo 
inmokejas, o kuris atsiemias savo 
prigulėjimą atsitraukė, o Radze
viczius litro pats vienas salune.

— Diena 6 Gegužio Dr-te S. 
Daukanto’’ laike savo menesiuy 
susirinkimą, ant kurio buvo pa
rodyta, jogei isz knygino drau
gystes per visa menesy Balan
džio tapo iszskaityta knygų 46 
egzeniplorei. Teipogi tapo per
skaityta konstitucija tos draugys
tes per g. kun. M. Kravvczuna, 
kurioje yra paraszyta, jogei vi
si sanarei tos draugystes turi

Žinios ^Visokios.
įtValdžia Rosijos ketina duotie 

pinigiszka paszelpa žmonėms no
rintiems eitie gyventie in Sibe- 
rija.

J Paskutiniuose laikuose per 
Odessa isz Rosijos iszvaževo už 
rubiažiaus, 22J0 Žydu: 800 in 
Argentinija, o kiti iii Anglija ir 
Amerika.

į Szioms dienoms valdžia Ro
sijos, iszsius in Siberija 100 žmo
gystų, kuriuos aresztavojo pas- 
kutiniouse laikuose Petersburge.

t IValdžia Rosijos jau uredisz- 
kai garsina, kad kolera smarkei 
platinasi net 7 redybose pietines 
Rosijos.

į Nekolci sziulerei isz Clare- 
mont, N. J., siuntinėja gromatas 
kožnam keno tik sugrie
bia adresus, prižadėdami jam 
aukso kalnus. Kožno klausia, kiek 
jis pinigu turi ir sako, „jaigu tu
ri $100,tai uždyrbsi $1000, jaigu 
turi $200, tai už $3000 ir 1.1, žo
džiu sakant nesutvertus daigtus 
prižada. Bet po didžiausia grasa 
uždraudžia, idant in juos groma- 
tos neraszytie, o tik duotie per 
telegrama atsakima kiek turi pi
nigu, tada jis tau duosiąs žinia, 
kur su tavims pasitiksiąs ir bizny 
padarysiąs; net ir savo vardo ne- 
velyja padėtie, o tik liepia nume
ri paraszytie toky, koki jis gro- 
matoje prisiunczia, tai jau jis žino 
kas in jy raszo. Dėlto prasergsti- 
me visus lietuvius no tokiu bi
zniu. Jaigu kartais taikytusi, kad 
kam prisiųstų tokiu gromata, tai 
nepasigyrkit su pinigais, ba kar
tais gali pributie nakties laike, 
kada miegate, ir megyt bizny 
padarytie su jusu pinigais.

Jurgis .Jokūbaitis, po nr, 67 N. 
2-nd str. Brooklyne, szioms die
noms uždėjo nauja puikia Gro- 
Sernia. VVisi tavorai yra švieži, 
viskas czysta, o prekes pigesnes 
kaip kitur. Dėlto rodyjame vi- 
siems Lietuviams ei tie pas Lietu
ty, pas sawo broly, viską pir-

languotos, ir už tai kas kokia, ir katulikystia kaip ingaledinmi o
...i prie kunigelu gana meilei laižosi.

Red. i ktie, o ne pas žydą.
I4i

pasiduboja tokias ir neszioja. 
Chicagiecziai.

/ j
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ADsireiszIiimaiSiviele
ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet j u gerai 

nesupranta.

( Tasa. )
Tuomet prisi- 
žmogaus sto- 
kibirksztis ir 

Kad ta kibirkszti

litekit iszlengvo nosies arba veido 
vinczio ant sklenycziu, o pasirodys 
girdėsis tykus pleksztelejimas. 
pamatyt, reikia ta tyrinėjimą daryt tamsioje grin- 
czioje. Jei sutaisys du tokius stalėtus isz skleny
cziu, o ant ju atsistos du žmones ir viens antra pa
trina su kates oda, paskui abudu surems savo pir- 
sztu galus, tai iszszoks didesne kibirksztis ir tru
puty su didesniu plauksztelejimu.

Mažos elektriszkos kibirkszteles iszeina kar
tais ir isz plauku gyvos kates, kad patrynsi ja su 
ranka in atžagaria pusią, kaip plaukai auga, ir 
per tai elektrizuojasi jos oda. Gali tai geriausei 
pamatyt ant juodos kates tamsioje gryczioje.

Su elektriszka maszina, per trinyma stiklo ant 
paduszkelu, gali privest iszsitempima abieju ele
ktriku prie tokios sylos, kad ^kibirksztis, jiem be 
sijungiant, sutirpys geležiny drata arba smylty, 
uždegs medžio szmota arba suskaldys in skiedras, 
pereis kiaurai per lenta, užmusz pristatyta gyvuly, 
vienu žodžiu — pataikys padaryt ta, ka perkūnas 
padaro. Žinoma, prie tokios kibirkszties nesigirdes 
tylus plauksztelejimas, bet trenksmas teip smar
kus, kaip iszszovus isz szaudykles. Kad invaryt 
elektriką in tokia šyla, paima stiklinius stoju* 
iszklotus viduje su blekia, no kurios iszeina dratas 
ant virszaus kiekvieno slojaus. Keletą tokiu slo- 
ju pastato skrynioje, ju dratus suriSza tarpu sa- 
Avias ir paskui sujungia su elektriszka maszina. 
Isz maszinos per anuos dratus elektriką ineina in 
sloju vidų. Kuom daugiau yra stoju ir kuom di 
dėsni jie yra, tuom daugiu galima Surinkt in juos 
elektrikos. tViduje sloju ir ant dratu susirenka 
elektriką Avienos veisles (stikline), o ant iszvir 
sziniu sienų susirenka prieszinga elektriką (kaip 
gintare). Wisa ta prietaisu su slojais vadinasi elek 
triszka baterija, kaip vaiske Avadina keletą armo- 
tu po valdžia vieno virszinyko esancziu. Jaigu 
prie tokios elektriszkos bateryjos pastatysi ant 
stiklo szmoto koky nors gyvuly, kaip tai gyva 
žiurkia siųstose, o paskui paimsi du geležinius ar
ba Avarinius dratus (per kuriais elektriką lengvai 
pereina), ir Aviena drata teip pastatysi, kad eitu no 
žiurkes in szonu kurio nors stojaus ,o mitru drata pri
dėsi prie drato iszeinanczio isz vidurio slojaus ir 
prieszinga jo gula prikiszi prie žiurkes, tai terp 
dAvieju drutu perlėks kibirksztis teip smarki, kad 
žiurke krys negyva, lyg perkūno trenkta. Tik 
prie tokio tyrinėjimo nereikia imt dratu su gry
noms rankoms, bet laikyt juos reikiu su stikline 
mis replukeinis arba su bite kokiais stiklo szmo- 
toleis.

Maszinoje atskiria no sarvias dvi elektrikos 
veisias ir iszgauna ju šyla betrinant su stiklu. 
AVietoje stiklo, galėtumei paimt smala (paveiz- 
don lentas, pateptas su smala), laka, gintarą ar
ba da ka kita — ju trynimas ta paty padarytu. Bet 
gali da ir kitaip iszgaut elektriką. Jau sakiau ape 
užgaAvima su kates oda arba su lapes vuodega. Da
bar vertėtu primyt da pora kitu budu. Sztai pa- 
veizdon per skaldymu arba kapojimu pasidaro teip 
pat elektriką. Jaigu kas kapoja cukru tamsiame 
kambaryje tai mato, kad po kožno uogavimo plyk- 
stela szAviesa isz cukraus, lyg žaibuoja; ta szvie
ša paeina no jungimosi dvieju atskirtu per kapo
jimu elektriku, ir darosi teippat, kaip kibirksztis. 
Puvimas lygei elektrizuoja ir dėlto szmotelis pu 
nanczio medžio iszduoda isz savias szviesa, ku 
ria tamsioje naktyje gali kartais pamatyt. Prie 
sutarpinimo rugsztyje cinines ir varines arba ki- 
toniszko metalo blekes kilsta teippat elektriką; 
isz to budo szendie žmones daugiausei naudojasi ir 
vartoja jais tankiau,nei kaip elektriszkas maszinas. 
Pasinaudodami isz to žmones iszmislyjo telegrafus, 
liktarnias, kuriose elektriszka kibirksztis negesta 
visiszkai, bet szvieczia teip ilgai, kaip kas nori, 
ir teip szviesei, kad darosi prie jos aiszku, kaip 
diena. Bet ilgai da tureczia raszyt, jaigu noreczia 
pasakyt, kaip tai žmones moka szendien, naudotis 
isz elektrikos ir kokius daiktus iszrado, o cze rei-.> 
kia sugryžt prie žaibu ir perkūnu.

Dabar jau nesunku bus suprast, kokiu budu kil
sta žaibo kibirksztis ir perkūnas. Yra tai toko pat 
kibirksztis, koke iszoka prisilytejus prieoelektrisz 
kos maszinos, tik didesne ir smarkesne. Žaibo arba 
perkūno kibirksztis užsidega ir lekia nesvietiszku 
smarkumu susijungdama dviems y vairioms elektri
ko veislėm. Jaigu atsistos pagrecziui arba prieszais 
savias du debesiai, ir viename bus susirinkus toke 
elektriką, koke yra stikle, o antrame toke, koke 
esti gintare, tai abidvi elektriko® traukia Aviena 
antra prie savias — ir jos susijungtu sau tykei, 
jaigu lietas, kad oras (kaipo netikins elektrikos 
vadovas) neužkirstu joms kelo neleizdamaa susi- 
jungtie. Orui atsispiriant elektriszka šyla abiejuo 
šia debesiuose tempiasi kas kart smarkiau ir ant 
galo krinta staiga isz debesio in debesy, uždec 
damas kibirkszty ir darydamas baisinga trenk
smą.

Teip kilsta žaibai ir griausmai, kurie žemes 
visai nedasiekia. Bet tas pats, kas esti terp dvieju 
debesiu, darosi teipgi terp žemes ir debesio. Debe
syje susirenka Aviena elektriką, tankiausei stikli
ne, o žemeje prieszinga — gintarine. Ant periszka- 

^■dos lengvam ir tylnm susijungimui toms elektri- 
" koms stowi teippat oras. Ju sylai teip smaukei 

“ "Mszsitempus, kad oras jau negali iszlaikyt tos sy- 
\s,— kibirksztis isz debesio trenkia in žemia, ar- 

‘a kartais isz žemes in debesy ir ta mes vadina- 
ae PERKŪNU.

Kokiu gi Avienok budu elektriką debesiuose 
pasidaro? Ar no trinymo dvieju daiktu, Avicns ant 
antro, kaip elektrikiszkoje maszinoje? — Ape tai 
da gerai žmones nepersiludyjo; mokslas ne isz 
karto prie visko prieina, ant to reikia laiko. La-

bai gali Imt kad garas ir Avandens laszelai, isz 
kuriu susideda debesiai, elektrizuojasi besitrinda
mas ore, nes beperstolo tai kelasi tai krinta že
myn. Nekurie vienok mokyti sako, kad tvanduo 
upese ir marese esti jau uželiktrizuotas, taigi ga
ras drauge su tai elektriką pasikela in orą ir tive 

■ria debesius, žiemos laike žaibu ir perkūnu paprastai 
| neesti, nes debesiai tuomet susideda tankiausei isz 
laszelu ir dalelu suszalusiuju :------- 11----- : - '-J
spiglelus, o ledas su didelu 
leidžia elektriką, dėl to kad 
trikos vadovu.

Pagalau mokyt žmones 
amžius, kokiu budu darosi žaibai,

Tik Avienas garsus

in smulkuczius ledo 
vargu priima ir isz- 
yra netikusiu elek-

nežinojo per ylgus 
ir kad jie yru 

susiriszia su elektriką. Tik Avienas garsus ameri- 
ketis, Benjaminas Franklinas, bus jau 140 metu 
su Avirszum, persiludyjo pirmas, jogei debesiai es
ti uželektrizuoti, ir jogei žaibai — tai elektriszkos 
kibirksztys. Dasižinojo, jisai ape tai sztai kokiu 
budu: Ūkanotoje dienoje nuėjo jisai su sawo ma
žu sunelu už miesto ir paleido popieriny žalty 
ant labai ilgos virvelęs. Ant Avirveles gulo pri- 
riszo geležiny rakta ir ta rakta su szilkiniu siū
lu (kurs buvo netikusiu elektrikos ivadovu) užkabi
no ant medžio. Žaltys pasikėlė labai prie pat de
besiu. Kad biski palyjo ir Avirvele suszlapo, Fran
klinas prisilitejo su pirsztu prie rakto ir ruomet 
pasirodė elektriszka kibirksztis. Isz to jisai su
prato, kad debesys burvo uželektrizuotas ir kad 
per szlapia virvela Avienos puses, o ranka isz an
tros puses— jungėsi debesine elektriku su žemes 
elektriką ir tai panasziu budu, tik silpnesniu, kaip 
prie perkūno, No to laiko daug mokslinyku darė 
panaszius tyrinėjimus ir visi koaiszkiause persiti
krino, jogei žaibai yra tai elektriszkos kibirksztys, 
kurios jungdamosi viena su antra, tai yra: lėkdama 
isz vieno debesio in kila, arba jungdamasi debesine 
elektriką su žeminiu, lekia viena prie kitos su to
kiu smarkumu, kad net oras užsidega ir no to smar
kumo pasklinda baisus trenksmas, o mes matydami 
ta szviesa ir girdėdami toky trenksmą sakome, kad 
žaibuoja ir perkūnai trenkia.
Perkunsargei ir kaip užsilaikyt laike 

audros-
Tos elektrikos, kuri audros laike susirenka ant 

žemes, prisigeria teippat žmones, gyvulai, trio
bos, medžiai ir viskas kas tik yra ant žemes. Tai
gi žemes elektriką per daiktus, augsztai rogsan- 
czius, siekia areziausei debesines elektrikos, tuom 
kėlu lengviausei jungėsi abi elektrikos, ir dėlto 
perkūnas tankiausei trenkia in koky nors augsz- 
ta medy, kaulina arba in namu stogą, in bažny
cziu bokszt,us arba in varpinyczias ir 1.1. Kad per
kūnas negalėtu iszkados padaryt, tas pats Fran
klinas, ape kury jau sakiau, iszmislijo prielaisa 
vadinama perkūnsargiu (dėlto kad sergėja arba 
gina no perkūno).

Toks perkūnsargis yra tai geležine sztangele 
.keleto Avuolakcziu augszezio, su smailu galu. Pa
stato ja ant triobos stogo arba ant bažnyczios bo- 
kszto teip, kad kyszetu augszcziau nekaip kami
nai ir kryžiai. Geležis, ypacz su smailu galu, la
bai lengvai priima ir iszleidžia visokia elektriką. 
Tokiu budu, jaigu perkūnas nori trenkt in trioba, 
tai pataiko in ana geležiniu sztangela ii jaje nubė
ga žemyn. Bet kurgi nubėga? Jaigu butu liktai 
sztangele ir daugiau nieko, tai žaibo kibirksztis 
nubėgtu per ja iki stogo ir trenktu in trioba. Sztai 
yra kita, labai svarbi perkūnsargio dalis, kuri to 
nedaleidžia. No anos sztangeles perveda žemyn 
geležiny kaspiną arba stora virvia, susukta isz 
dratu ir nuleidžia gala arba in szulny su vandeniu, 
jaigu jis yra kur arti, arba inkasa kur gilei in že
mia.
per 
nei nedalyti.

_ _ piivi m

Perkūnas, trenkias in perkūnsargy, nubėga 
ana geležiny kaspinu tiesiog in žemiu, triobos

'O-

Panedely, 14 Gegužio tapo pa
laidotu jaunas, 22 metu Lietuvys 
IVincentas Barsztis. Paėjo isz re- 
dybos Suvalkų, povieto Seinų, 
Balkasodes kaimo. Pribuvo in 
Chicaga pereita meta, o cze neva
dins jokio darbo, vede varginga 
gyvenimą; nieks nežinojo kur ji
sai gyveno ir kaip gyvena, sako 
kad daugiausei gulėdavo karuo
se ant lauko, o tankei ant “po- 
lice station.” Diena 29 Balandžio, 
pribuvo pats jisai in namus Juo- 
zupo Raulynavicziaus po nr. 49 
Cherry avė. ir jau turėjo nekoky 
darbu. Kada bedyrbant, 7 diena 
Gegžio,taikėsi jam persidut koja 
su surūdijusia vinių, isz to puolė 
gangrena ir pasirgias no panedelo 
iki czetvergui, persiskyrė su 
sziuom svietu. Priesz smerty.Rau- 
lynaviczia parūpino dėl ligonio 
kunigą, kuris jy apveizdejo Szv. 
Sakramentais, ir paskutiniu pate-, 
pimu in ana amžina gyvenimą.

Sz. atminties IVincenta Barsz
tis neprigulejo nei in jokia drau- 
gystia rtei in parapija, deltogi ir 
jo pagrabu nebuvo kam užsiimtie. 
J.Raulynaviczia tarnavo kaip ga
lėdamas jam, prižiūrėjo serganty, 
parkviete kunigą ir t. t. vienok 
žmogus būdamas biednu, nestenge 
iszkeltie pagrabo, ir turėjo ati- 
duotie jo kuua in .pavietava 
triupiarnia. Dasižinojas upe 
tai D-ras Kossaskauekas, užsi

ėmė kolektavojimu pinigu, idant 
jo kuna palaidotie katalikiszkai, 
surinko tarp Lietuviu Chicagos 
kėlės deszimts dol. o teipgiir len 
kai nekurie davė aukas ant 
nes D-ras prasze ir lenkiszko 
nigo, idant teiktųsi paragytie 
rapijouus ant dėjimo auku 
palaidojimo biedno Lietuvio,
surinktu pinigu pasamdė kėlės 
karietas, ir gružei atlydėjo in lie- 
tuviszka bažnyczia, cze kn. kleb. 
lietuviszkos parapijos atlaike 
miszias Sz. ir ko gražiausei tapo 
palaidotu.

Gerai jogei radosi žmones rū
pesningi, kurie užsiėmė palaidoji
mu jo kūno. Bet kaipgi tada isz 
rodytu jaigu niekas nebutu ape 
tai rūpimasis, tai kaipo neprigu- 
iuty in jokia draugystia nei in 
parapija, butu lyg nežmogų isz- 
vežia isz triupernios ir pakasia 
bilekaip. Deltogi brolei jaigu no- 
ritia turetie apeika ligoje ir po 
smert liūtie žmoniszkai palaido
tais, tai prigulekitia nors in vie
na draugystia. Nei viens nežino 
savo smerties nei dienos nei ady- 
nos ir taš pats sz. at. W, Barsz
tis turėdamas da tik 22 metus 
amžiaus, teipgi nesitikėjo teip 
anksti su smerczia paeiti ktie, ir 
mes nežimome kada katra isz 
mus paszauks Dievas pas savin, 
dėlto turime būtie ant to gatavi 
kožnoje valandoje, idant laike 
musu smerties nesibjauretu žmo
nes mumis, kad nereikalautu uba- 
gautie ant mus palaidojimo, bet 
prigulėdami in draugystias ture- 
tumia priežiūra ligoje, o priepuo
lyje smerties būtie palaidotais 
katalikistzkai.

to, 
ku- 
pa- 
del 
Isz

Lotai! Lotai!
Lietuvvimns gerui žinoma firma

SCHWARTZ & REHFELD,
162 Washington 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 ulyczios,—tiktai tij my- 
los tolumo no “Court House”; ta Avieta vadinasi

^HANSON PARK.fc-
Kas nori pirktie sau lota, tegul neperka niekur, pakol szia vie

ta pirmiau nepamatys. Yra tai vienatine Avieta dėl žmogaus darbi 
nyko, nes turi keletą fabriku kur tukstanezei žmonių dyrini, o teip
gi tik už 5c. gali atvnžiuotie in miestą geležinkelu in darba. Per ta 
Avieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra Ienkiszka bažnyczia ir kunigas prihu- 
na kas nedela. Yra visoki 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.

Tikietus dėl nuvaževimo gaiitia gautie už dyka kompanijoje

Schwartz i Rehfeld,
Arba pas generalna agentu

Geo. Gustajty,
HANSON PARK.

ir Redystie “Lietuvos”, 
954—33rd St.

Bažnytiniai Avyriausybei reiketu pritaisyfie to
kius perkūnsargius ant visu bažnycziu, nes neesti 
Avasaros, kurioje keletas bažnycziu musu szalyje 
nebutu sunaikyta per perkūną.

Kas nori pritaisyt perkūnsargy ant kokios no
rint triobos, turi žinot tuos daiktus: 1) Sztangele 
riogsanti ant stogo saugoja no perkūno tik du kar
tu tiek platumo aplink, kiek pati yra augsztumo. 
Jaigu sztangele turi 10 vuolakcziu augszezio tai ant 
20 vuolakcziu aplink gina tnoba no perkūno. Baž 
nycziai 70 arba 80 vuolakcziu ilgio, o 40 vuolak
cziu ploczio, isztenka du tokiu perkūnsargiu.— 2) 
Perkūnsargis esti geresnis, jaigu jo smailas galas 
užbaigtas yra su variu. Kožname karte galas turi 
būtie užsaugotas no surudijmo, o tam geriausei jy 
paauksuot. Jaigu smailgali surūdys, tai perkūn
sargis bus jau negeras.— 3) bztaugele turi būtie teip 
stora ir plati,kad turėtuape4eolus storio.—4)Kas- 
pinas arba geležine Avirvele, einanti no sztangeles 
apaezios in žemia, 
—5) Jaigu nėra 
gala reikia inkastie in duobia, szesziu bent 
ežiu gylo ir prikimszta gerai su mediniais 
Prie to da virves galas turi iszsiszakot 
szakas, arba atsiremt in vidury storos ir 
geležines plytos, padėtos ant duobes dugno.

Perkūnsargiai netik sutraukia perkūnus in sa
vias, bet lankei padaro da teip, kad perkūnas vie
toje to, kad trenkt, netrenkia ■ suav'is — ir debe
sys praeina sau rainei. Darosi tas teip, kad au
dri niam debesiui einant virsz perkūnsargio, jo 
elektriką, gali lengvai susijungt tuomet su žemi
niu elektriką, dėlto kad szis gaūsei kelasi aug- 
8ztyn isz smailgaloperkūnsargio. Perkūnas trenkiain 
perkūnsargy tik tuomet, jaigu elektriszka šyla 
yra persmarkei iszsitempusi. Jaigu tokiu perkūn
sargiu butu Avisur labai daug, tai jie padarytu tai, 
kad debesiu elektriką lengvai maiszitusi su žemes 
elektriką ir perkūnai suvis nemusztu in žemia, ne 
užmusztinetu žmonių ir neuždeginetu namu.

Bet yra ir toki perkūnsargiai, kad patys isz že
mes iszauga, tik žmones ape juos mažai težino. Yra 
tai augszti lapoti medžiai, kaip ąžuolai,Avuosiai, to- 
pelai, liepos. Jie teipat lengvai ir augsztai iszlei- 
džia isz savias žemes elektriku, opriima debesio e- 
lcktrika. tegul aplink namus auga keletas tokiu me-. 
džiu, kožnas per keletą žingsniu no sienų, taj trio- 

Iba bus jau saugi no perkūnu.

[Tolau bus daugiau.]

neturi būtie niekur pertrukus. 
szulnio po szonu, tai tos virveles 

vuolk- 
anglais. 
i n kėlus 
piaczios

Szioms dienoms gavome laisz- 
ka isz lietuviszku Kolonijų no 
p. Mateuszo Giedrikio, kuris 
džiaugėsi naujoms Lietuviszkoms 
Kolonijoms. Ateinancziame nu
meryje gromata sunaudosime.

Geriausias biznis dėl Lietu- 
vnyko. Rarduobu Groserma ir 
Buczernia už pusią prekes. Prie
žastis pardavimo esiu priverstas 
iszvažiuotie in Lietuva.

Povylas Bake vieži a 
628 S. Canal st. Chicago, III.

Balus! Balus!
Nedeloje 20 Gegužio, pas 

Ąžuka, 3301 Auburn avė. 
didelis BALUS metiniu sukak- 
tuviu atidarymo saluno. Prasi
dės 5 adina vakare. Szirdingai 

j užpraszo wisus Lietuvius ir Lie- 
Ptuwaitias atsilankytie. 

| Su guodone L. Ažlkas.

L. 
bus

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu ,,Lietuwa“, 

OIIANI) l’ltAllilE, AltKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wlsos ualstes, Arkanso.

upe penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
poftbiems pus-ms geležynkelo ■‘Mėmphis & Little Roek”, tarpe tu lauku randasi nilestelis Ha-.en 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

AVisoki javai dera labai gausei, 
prletam auga bowelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Walstlju. Klimatas Hwoikas, 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszoziu didelu nėra, s/.iiuma lyglnasisu Chicagos. 
VV'anduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria Ir be gi
rios. Balkui Ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižihotie ape wisku raszykitiu in 

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

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

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

GIIICAGO, ILL. P- O. Box 82.

ARBAIN----

Geriause užeiga pas
L. AZUKA

3301 Auburn Avė., kumpas 55czios u L
NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A
dėl mitingu, balu, weseliu ir kitokiu susirinkiu t.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynių, gera rodi, 
gardu Alu, visokias Arielkas, kwe tenezius Cigarus ir lt.

Jaigu sziezia atkelausi. Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka Aviška gausi. Irto Avisopobandytie.

Caljfornia Wine &Liquor Co. 
M. RUBIN,

384 BLUE ISLANB AVĖ., KERTE HENRY ST-
CIIICAGO, ILL.

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

“ $5,00
“ $0,00

44
44

Wisoki gutunkai Saldaus AVyuo. Ąrako. Kimelo. Alaus bonkose ir kegose ir t. t. Wlskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome uzpraszytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angeJskai, įtvokiszkai, lenkiszkai, lietuj 
wiszkai ir ruskai.

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

A D'/dvinedelinis
katalikiszkas>>

laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

Ruskai Tarkiszkos Maudyklos
21 BOWERY ST.

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

Atidaryta kožna diena
Sziltos ir BzaltOB maudyklos, o teipgi plaukykloa 

kopuikiausios.

B. L. SCHEINKER,
(19-5) VALDYTOJAS.

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IR NOTARY PUBLIC.
I8zprowo1a geriausei wisokia» prowns tvisuose 

IBuduoBe.Kiumoczyja kalbose: lenkiazkoje, wo- 
kiszkoje irangelskoie. Teipogi kolek ta tvoja pini
gus už wiaokias skolas. Gywena po nr.

P^OO Muspratt st., kerte 32 et.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikia* Fotografijas, oi tuziną tiktai 

72.00
Ant tveseliu ir ki u reikštu n a ji ssa Fotogra 

p 1, 1 ii. klausei.

)



4 LIETU V A.

GRUMTOS
lietuvriszkos ir lenki; zkos užsilikia 

ant paczto.

1036 Grudosvki Antoni,
105d Jendrol Stanislav,
10{J2 Krul Magdaleua,
1085 Kuznik Anton,
1131 Pelkowski Stanislav,

SUGAUK1TIA!
Asz 'Vincas Dranginis pajieszkau savo pa c žios 

Agnleszkos, kuri 28 diena Balandžio iszbego man 
isz Ladd. Ill.su buardmgierlu Petru Laukaioziu. 
iszslwvže paduszkaa. baxa Ir 9 menesiu merga itin 
ant runku, o už poros menesiu jau kita turės. Jos 
pravarde Anbrazlejute; paeina isz Buktos d waro, 
Ludwinawo gm. Kalvarijos pavieto redybos Su
valkų; hzrodo graži Jauna da tlk20 metu, yra 
juodbruve, ruswu aklu ir turi ženklą ant kaktos 
isz deszlr.es puses duobutla ir ant smakro isz tosgi 
puses maža karputla.

Laukaitis paeina iszGudelu parapijos, Mar- 
Jampoles pavieto, teipgi Suvolku redybos yra 
vidutiniu ūgio, geiswu plauką ir ubu ir smulkaus 
veido; turi 30 metu su vimzumi.turi namieje 
paezia su walkais, o vyriausias sūnūs Jau ape 15 
metu.

Jaigu kur tiedu valkatos atsiwiiks tai sulaiky- 
kltla Ir duokltia žinia ant adreso tokio:

W. Dranginis.
999 James Avė. Chicago, III.

25-5

Juozapas Koniuszevskds arba kankinimus U* 
nljotu po vaidže Maskolių “ “ 50c

Kuip iuytie pinigus ir turtu ., 20c
Kas teisybe tai nenielas puikios apysakėles 

hz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kunigas, puikus apruszymas hz padavimo

Lietu vnyku “ 81.00
Lietuvhzkos datuos hz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ “ I
Lituviszkas sziupinis “ “
Naujos dainos 
Namelis pustelnyko . “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsavis/.kos ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos J u **e “ “
Puikus aprasziina* tikru atsitikimu isz lai

ko lenk m<,czio vainos 1863 m. “ 
Pajudyklme vyrai žernia. puiki istorija 
Pasakoijmas Antano Tretiuyko “
Petro Armino rasztai “ •'
Ponas ir mužikai “
Pirmutini* degtines varytoja*, komedija 
Puiki htoria ap- Kantria Alanu, kuri per____

tus vaikszcziodama po svietą, daugybių be 
du ir vargu kantrei iszkentejo 

Talmudu* židu “ “
Tevynlzskcs giesmes “ “
Tratnpa senovės Lietuviu Istorija ,, 
Trumpa peržvalga LietuvysteBdarbu 
tVaiku knygele su abrozeiais “
Wisok! abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunizaiksz 

ežio, didelis Ir labai puikus; Musko- 
lus puola priesz jy ant keiu. 30c

25c 
20c
40c
15c
25c
10c
15c
5c 

22 me-,
■

10c
10c
10c
90(!
30c
5c

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS.

Persikėle isz.North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

ir prijima wisokius ligonius savvo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 vvakare.

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

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

LIETU WISZKAS S. F. Malicki,

PADEKAVVONE.
Asz žemiau pasiruMZias siuneziu szirdingiausia 
aeziu aptlekuriui p H. Bojanauckui už sutahyma 
tokios puikios gydyklos Traviciel. Kentėjau 
per ylga laika nesveikata snt viduriu, hzsikasz- 
tawau daugybių piniugu beplrkdumas visokias 
gydiklas ir bewiiikszcziodamus rodos klausinetie 
pas visokius daktarus.niekus maut a negelbėjo. 
—Kada skaitydamas "Lietuva“,, dashkalcziau 
ape gydykla Traviciel, parnislijau reikia da szia 
pamegytie. Pasiuucziau 81.00 Ir aplaikiau bonkele 
jos, po hzgerimui tos bonkeles pasijutau daug 
sveikesniu, o kada iszrasziau antra ir po hzgeri
mui antros, tapau su visai iszgydytu.

Už sutaisyma tokios puikios ir hzgamingos gy
dyklos p. H. Bojanauckui siunčiu szirdinMiausia 
aeziu ir rodyju klekvlanam žmogui, kęnczian- 
czlam ant viduriu, ta gydykla vartotie.

Suguodone
Juozas Puikewiczia, 

l’et t h Ambov, N. J.

Z

$

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinh danglszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brlneh Ir kliokei* krlžels, iszsodyta Imi- 
cziauselskaulcleh,visaip zalatilos, 3.50 ir 84.00 

Aukso Altorius arba Szaltinls danglszku 
skarbu, apdaryta drutol skuroje, zalaty- 
tals kr isztah. druczjai apkaustyta ir su 
kalbinis •* “ “ I

A įdaryta szagrlne “ “ I
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinh 
Baldas Balau hlea dldžiauses ir pufkiauseme 

apdaro, balcztaus**!* kauleleh pulkei 
hzauk**uotais kryželi'po ’ V-.ZZ'.

Balsas Biiland'des arba Mažas Szaltinelis 
Baisa* Balandėlės didesnis su Officium 

purvu m apkaustytas* Ir su kabe 
Bnhns Balandėlės Krhztollnis 
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe
Is/.znningi dūmojimai ape sopulus szv.

M arijo** Panos 
Lietuvhzkos mis žios 
Ražanczius amžinas “
Ražanczius Ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms u 
SzauksTims balandėlės "
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ” 
Setms Ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litnmms “ “ “ 81.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ 81.60
15 ta lemu vožiu gyvojo Ražancžiaus 10o
Wadowa* apiankancz.lu muku Jezuso Chrls. 15c 
150 Paalrn'i Dovido karaliaus aut paweikslo 

kanttczku „ ,,

81.50
82.00 

y.5c

83.00 i r 3.50
75c

8 1.50

20c
10c 

• 5c
10c 
5c

30c
40c

75c

Knygos Dvraslszkos.
Brostvos •• " “ I
Draugidddusziu 
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenklsz 

ka ant kožnos nodelos ir szventes
Fllotea arba kėlus In maldinga glvenlma I 
Garsas ape bahlbia sūdo Dievo ” 
Grlesznvkas sugrąžytus ant gero kėlu per 

Jėzum Penu
Gyvenimai Szventuju Dievo “ I
Gyvenimus szvento Benedikto 
Glvenlmas Jezuso Kristuso 
Givenimas szvenez. Marijos Panos „ !
Givenima vhu Rzventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 1
Gyvenimui Szv. ir III Kokonas szv. Fran - 

ciszknus “ “ 25c
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorijų seno įstatinio ”
Istorija Kataliku Bažnyczos 
tszguhlymns metiniu szveneziu ” •
Ka« yra grl *kns? labai naudinga knygele 
Kalba upe Kataliku tikėjimą ” 
Kam apspnkajitlo aumianlja 
Mokslas Rymo Kataliku u “
Mokslas kntaliku. “ “
Pamokslui apc suda Dievo “ “
Pamokslui ant didžiųjų metiniu szveneziu 

Ir didžiosios nedelos ’ ..
Pekla Ir stebuklai Dievo szventose dusr.io- 

se culszcziaus. dldžlause knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju “ “

Perspėjimas ape szventa tikėjimu “ 
Perkratimaa sumianljos “
Prhi ’niavojinias ant smerezio “
Raktas in dangų “ "
Ui"istanawlk ant to gerai ’*
'Vadovas In dangų “ “
Wartai dangaus “ ’* “

Knygos niokslyszkos.
Etnologiazkos smulkmenos “ ••
Knyga Iszmokirao vlsosvietlnes kalbos 
Lementorius lletuvhzkas ,,
Lietuvos gaspadlne " “
Lietu viszkal vokiszkas žodinga arba grama

tikas “ “
Lementorius lletuvhzkas “ ••
Spasnba* greito hzslmoklnlmo angelskos 
8zlmtmetlnl« kalendorius

boa ne apdarytas “ ••
o apdarytas “

Žodynas keturiose kallkiso: lietuvhiknl. 
latvlszkal, lenkiszkai, irruakai. y- 
ra geriause knyga d«*| norlnczlu hz- 
moktie lenkhzkot, ruskos arba la 
tvlazko* kalima „ „
Tas pats apdarytas „ „

05c 
10c
75c
50c
25c

15c 
50c 
lOo 
75c
20c

65c

25c
81.00

10o 
15c 
15c
15c
40c
15c
15c
50c

75c 
10c 
20c 
40c 
15c 
50c. 
40c 
15c

25c 
15c 
10c 
20c

85.00 
10c 

kai- 
15c

81.00
8 1.25

82.00
2.25

30.1 
lOo 
10c 
30c
20o

Knygos istorlszkos. swietisz 
kos, pasuku ir giesmių.

Arielka yra numini su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos " u ■
Boleslovas arba antra dalis Gennvcfos 
Bestlality of the Russlan ('/ardom tovard 

Lltbuanla “ “
Budas Senove* Ljetuviu Kalnėnu'ir Žemalczlu, 

parasz Slinano Daukanto 81.00
Geniu dedn “ “ • “ 5c
Graži valku knygele •• “ •• 10c
Istorija Kimono Daukanto, dldžlauslaohto- 

rlja Lietuvos
Istorija gražios Matf'’le«ios
Istorija scptynln Mokytoju ‘ 
Istorija gražios Katrukos “
Istorija Lietuvos • "
Istorija isz laiko Fra* io«»
Juokingas pa«akojlt " ti

•1.50
20c
50c
10c
50c
30c
10c

A. BUSZKIEHICZIA, ę 
dastato visiems in nuraus geriausia

Keresina, Geselina ir Aliejų. |
Skalbia Marszkinius kobalcziaiisei ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- 
gi prijima užoraszymus ir per grornata.

Y ra labai žmogus geras ir tehyngas ka vs- 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

ADRESAS:

A. BU8ZKIE1VICZ,
886 Jautės a ve., Chicago. $

■

U

Vyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pas Kazimiera Aliszaucka
Užlaiko puiku szalta alų, g^riauso arielka tikra 

ruglnia, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabovos; jaigu nontia sau tinkamai va- 
landela laiko praleiatie tai atsilankykit pas savo 
viengenti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli pamatytie ir to viso pabandytie. 
Jaigu sziezia atkeiau*!, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NE V YORK, N. Y.

užlajko

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkaltnga 

dėl palajdoimo lavonu Ir putkeuHes karietas de) 
samdinio tuose rejkaluose.

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

Telefonas: Canal 78.

Puikiausias Salunas
Lietinviszkas Salunas

314 E. Centre St.
Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi

sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dei zo- 
buvos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laivakortias, siunczia pi
nigus in Lietuva ir wisas dalis svieto, o ko- 
žname reikale duodu Lietuviams geriausia 
rudu. Jusu wiengentis,

K. PETRIKAS
Mahanoy City

irisam mieste Shenandoah
— pas —

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

'Viskas yra ožys ta, gerymai visokį pirmos kla- 
8 )8, o žmones isz duszios prleteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko: 
atsilankyti® pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogružiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunai | 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga.

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszlia 
^^Mokslaine Muziko s^f- -

Kursai tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1893 m. Rėkei jas duoda ant visokiu intaisu kožna no 
iki 10^4 vakaro.
Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.

Orkestrą Liesuviszkai- Lenkiszka.
Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, wesia 

lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atrninezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
150 Delaneey St., NEW YORK.

Elias Rosenthal,
—Lietutviszkas ir Lenkiszkas—

ADW0KATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatas, jau uelolika 
metu praktikasvoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovoja 
visokias provas. Kalba visokeis liežuvveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
pcrsiludysitia patys. ,

Elias Ęoseiįtijal,
333 Grand St, arti 2*nd Avė.,

NEW YORK.

IvvairiiHisiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo- 
dada jisai Raszta Swenta,wisokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszawi- 
mas Mikyklos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalne ir wisokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu raž meziu, szka- 
plieriu krajawu, nisokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu,. 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape wisk>i dasižinotie, tai 
pusiuskitia markia už 2c. o aptu- 
resitia katalogu. Mano adresus 
tok s:

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

Raszidami grornata siu^kitia 
imt szito ndreact.

J. Matutis, Brooklyn, E. D. 
N. Y. Box 11 7.

W. Slominskiene.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

’ DIDZIAUSE

; I£rautuwe Drapanų
Wyriszkas visas apsirengimas,vertas 

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

L_ZJ

Temykitia! Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinel, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atdktle interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiiudykit.
SZIFKORTES

ant geriauslju linlu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlinu ir isz Berlino in Cnicagu.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

0 wisokin ligų vienatine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eltie.. Gydo visokias užsisem*ju*ias ligas, kaipo 
tai: Prietvariu, 8kaudejiina galvos. Džiova 
kepenų,Geltligia. Reuinutizma.'Vandeniny apti- 
nima, Karsztligia. Rožia, Szasus, Drugy^Skropu- 
las. Niežus, Kinnelas, Laszus. Szunvo'm, Wežy, 
Guzus, Sopu Jus Ir žeidulus, Kaulu skkudejima. 
Sukudima. Moterių ligas, Uždegimą ptaucziu, 
t re n u skaudejima. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

geibenti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja vėtys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisii'ntiinui vieno dolerio tuojau* bus jums isz- 
siustą. Adresas:

H. 8. BOJANOtVSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz- 

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

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

ADRESAS BZITA8:

M. NOVESKI,
Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.

Kaszint su bet kokiu klausymu raikė pr’de- 
tleaut atsakymo pacztava markela už5ce> ;us

679 MILWAUKEE 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, 
apstėluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
wisos draugistee isz mano darbo 
gėrisi.

pr:iktikawoja wisuo*e sudume 
iszpildo sawo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame vvisiems lietuvvnikams 
eitis pas Drzemala gerausi apgi- 
noja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
tiiroeiiinoas 1256 N. H ilst.ed S t.

Telf. N. 4923

MOE LEVY
(The Blue Front)

96 ir 98 Baxter St., - - NE VV YORK,
2-ros durys no Canal st. Mėlyni narnai.

LIETU VISZKAS

SALUNAS
Juozapo Dzialtvos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui
Užlajkau šviežia Buvarska Aiu, seneuses ge- 

muses Arielkas. Liktorius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kazdien svviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitle. 
Ir to wiso pabanditie.

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui,

M. L. Kasmar, 
(KACZUABEK.) 

5XAdwokatas 
Praktikawoja wisuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame visiems 
lietuwnykanis pas jy nu

siduotie savo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą.

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

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
FR. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

JUOZAS 'VILKAITIS
328 Anderson str., Jersey City

— UŽLAIKO —

Puiku Saluna
Viskas yra czysta,gerymai pir

mos klasosir da pigiau kaip kitur.
Padraug užtaiko Agentūra

Tai yra parduoda Szifkartias ant 
geriausiu laiwu,pigiau kaip ki
ti. Siunczia Pinigus in visas 
dalis svieto, o. kas turi ru«ku 
arba kitokiu pinigu, tai gali 
pas jy gautie apsimainytie, mo
ka augszcziausia prekių,kaipkiti 
agentai. Dėlto wisiems Lietu
viams, su visokeis reikalais, 
rodyjame nusiduotie pas sawo 
broly Lietuvy, nei ka pas ko 
ky ten žydą. 9—6

MAX KO3RE.
— SUCCESSOR TO --

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142DivisionSt.
Vyrai! 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 lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

ir

Žiniu nuo Varpo bei Ukiniko 
redakcijos.

Duodame žinia Amerikos (ir Chicago’s) Lietu
viams, juog dar neiszsibaige piriniejie sziu metu 
laikraszcziu numieriai, ir galima dar gautie pil
nus eg7emplorus 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 nesi vėlina musu hiikrasz- 
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. Briiazis,
Tilsit, Ostpreus8en (Germany).

Oras Schlacheckis,
175 Henry et., NEW YORK.

arti Jefferson st.

Lenkiszkas ir Lietuviszkas Daktaras
Priimu ligonius savo namuose sziomia adynomi 

no R iki 10 ryto
“1 “ 2 po pietų
“ 6 “ 8 vakaro.

Nl.DELOMS 
no 8 iki 10 ryto 
•‘1 “2 po ph o 

(17-6)

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

užlaiko didela Krautuvia *

Lietu wiszka Aptieks
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jeflerson st., cor. Liberty st.
Diplemavotas isz Europos.

Nog 25 mietu i si praktikavojas pritajso gleraf 
lekarstvas usz w1dutima prekių 
Kalba lietuvviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

Geriause Užeiga

Arielku, VVynu, Likieriu
Alaus ir kitokiu gerymu.

Wl»kn, yra pirmo, kln.or. o preke, pląlausi^i 
kaip visame mieste Baltimores. Rodyjatue 
sleins tenai plrktie, o busitia pakakytais.

(28—7)

dėl Lietuviu
/' -Jersey City

pas JONĄ BANKALSKY,
’ 48-50 Gregory St.,

Turi.puikia sala - Opera Hali” dėl mitingu Ir 
kitokiu zabovu. Užtaiko puikiausius gerymus; 
szilta alų, tikra ruginiu degtinia. visokius likie- 
riu*. vvna ir puikiausius cigarus, durneli* kve- 
perttis.* (24.5)

t\

Dr. M. P. Kossakauskas,
• ------TURI OFFISA------

Aptiekoje, po nr. 3315* Laurel ui.
Telephone, Yard 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

^USTUWISZKA = AFTieKAk
—po—

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

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir .

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius- 

aukrvnius dajktus, zalatiimas 1r sidabrinimas • w 
visokiu dajktu labaj pigoj, aukszynlus sydabrynhis ziego- 
reiius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugėlus daro ant 
orderio.

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

“Elgin” ziogorej $7.00. Vyska garantavoje ant metu.

Ill.su
deszlr.es
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