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Metas 11.

Isz Amerikos.
Buk tąi jau isz tiesu baik- 

sia.
Kaip jau žinoma, kad kongre

sas traukėsi antras metas ir niekaip 
jo užbaigtie negali, o isz tos prie
žasties visi fabrikai Suvienytu 
Walstiju stovi, taigi dabsr sako, 
kad jau isz tiesu imsiasi kongres- 
manai už darbo, idant jy užbai
gtie. Bet nežine ar tik neužpuls 
ju ir rudenis bebaigiant.

Jaigu jie butu norėja tai jau bu 
tu senei užbaigia ir ikszidlaik jau 
butu visi fabrikai buvia krutėji
mo, o žmones butu nežinoja kas 
tai yra badas Amerikoje. Bet kur 
tau, kad Įionams kongresmanams 
neina ape žmonis, o tik eina ape 
savo locna bizny. — O tai jau lie
kanos gazietos pradeda iszrody- 
tie kas per biznis darosi tarpu se
natorių, kad nekokis C.\V. Buttz, 
plentatorius cukraus, tik už viena 
baisa senatoriui Kylui siūle ketu
riolika tukstaneziu dolieriu, 
idant tasai balsuotu prieszai 
czyžia” ant cukraus, teipogi 
pat suma siūle senatoriui 
tonui ir jo sunui, ape Ka jau 
dien eina tyrinėjimas ir viskas pa-r 
sirodys. ar tai teisybe ar ne. Tai
gi delko jie netrauks teip ilgui su 
tuom kongresu, kad jaigu tik už 
viena baisa ir tik no to mažo dai 
kto, cukraus,o yra siūloma $14,000 
ka tada galite mislyt.ie ape dides
nius dalykus? Da nežine arba tai 
teisybe, tyrinėjimas ta dalyka isz- 
ras. Bet jaigu du melus 
su surėdymu tos Tarifus, 
noroms nenoroms ateina 
abejone, jogei derasi tiktai ape 
savo locnus pelnus,o ne ape surė
dymą geroves viso krajaus.

Diena 18 szio menesio reubliko- 
nai teipgi iszstunie, isz Tarifus 
szalin keletą paregrafu tokiu, ku
riuos demokratai norėjo padarytie 
“free”, (vahiais no akezyžes), 
tai yra: akmenis in statymą na
mu, voĮina ir kitokius akmeni
nius daiktus ir privertė demokra
tus padidytie akezyžia ant tu dai
ktu no 20 iki 30 procento.

“ak- 
tokia 
Ilun 
szen-

traukia 
tai jau 
kožnam

Isz dirwos straiku.
Glen Carbon, III. jau 5 nede- 

los kaip mainieriai straikuoja ir 
dabar nesiranda nei vieno skab- 
80 idant drystu lystie dyrbtie in 
mainieriu vieta. Diena 14 Gegu
žio kompanija primusze prie szaf- 
tu „notes”. idant eitu straikie- 
riai in darbu, o kad ne, tai tegul 
iszsinesza isz mainu savo ,,tul- 
szis”. Bet isz mainieriu nei vie
no nesirado, kad butu ėjas dyrb
tie ir minėtu „tulsziu” neeme. Ta
da kompanija ta paezia diena isz- 
eme viską isz mainu, kas tik bu
vo straikieriu ir iszkele mulus 
ant virszaus.

Wiena gražia 
kieriau isz musu 
lavo i n Stanton 
tenykszcziu straikieriu. 
atsirado toki 3 skabsai, tik pa- 
szmakszt ir nuvejo in mainas 
dyrbtie. Wai kad dažinojo mu
su bobos, kaip griebėsi katra 
szluota, katra kaczerga, nuėjo 
prie mainu, o kad sugriebė tuos 
tris skabaus, kaip iszpere jiems 
bobiszkai kaily, ir no tos dienos 
jau nieks daugiau dyrbtie nei
na.

Collinsville, III. jau teipgi bu
vo pradeja keletas skabsu dyrb
tie. Dasižinoja straikieriai mu
su miestelo, nuėjo apžiuretie,

diena wisi strai- 
miestelo nuke
li!. atlankytie

Ugi cze

sztai ir pasitinka 3 skabaus gryž- 
tanezius isz darbo. Užklausė ju, 
ar jus dyrbate? ,,O ko mes turi
me lauktie?” atsake. Szie sako 
kad „visi straikuoja, kaip jus 
galitia dyrbtie?“ Kad jus nori- 
tia, tai straikuokitia, o mes dyrb
sime”. — Taigi vyreli kaip juos 
paėmė kedentie, tai mažai ka ir 
jaknas jiems ne atatryne. No tos 
dienos niekas nedrysta nei kojos 
keltie in mainas. Ir dabar turi
me vilty, kad teip laikydamiesi, 
streiką iszgrajysime. A. M.

Stmikai Pullinano III.
Pullman, III. yra didžiausios ir 

puikiausios dirbtuves- miegojamu 
vagonu geležinkelu ant visos A- 
inerikos. Tenai yra dvi kompa
nijos, viena vadinasi Pullmair 
Co., o antra Wegner Co. Tokio
se dirbtuvėse dyrba in 6000 dar- 
binyku ir daugiau, kurie szendien 
visi straikuoja. Priežascze strai- 
ko yra, kad Kompanija Pullman 
sumažino mokestis savo darbiny- 
kams ir pradėjo savo iszdirbi- 
inuš pigiau parduotie nei kaip 
VFegneris. Tada visi darbinykai 
kompanijos Pullmano sustreika
vo reikalaudami didesnes mokes- 
ties, o VVegnerio kompanija juos 
paremia ir dabar davė straikie- 
riam net dvideszimts tukstaneziu 
dolieriu ant maisto ir liepia lai 
kytie streiką, pakol Pullmanas ne 
pristo-. ant reikalavimo straikie
riu. Žinoma, kada Pullmano kom
panijos darbinykai straikuoja, tai 
VVegneris isz to naudojasi, ba 
dyrba net ūžia ir savo išzdir- 
biinus varo in visa Amerika.

Dabar straikieriai gavia tokia 
milžiniszka paszelpa no Wegne 
rio,iszrinko komitetą ir priima vi
sus Pulmano darbinykus in Unija, 
ar jis butu anglikas, ar lenkas, ar 
lietuvys, visus priima, 
tik turi užsimoketie $1.00 inžen- 
gos, o paskui kas meno po 25c. ir 
dabar kiekvienas gauna duona, 
mėsa, įnyltus ir 1.1. Isz tolyme- 
sniu miestu nepriima,o tiktai tuos 
kurie Pulmane byrba. Panedely 
21 Gegužio turėjo visi straikie- 
riai mitinga, ant kurio prisirasze 
net 4000 darbinyku, dabar Unija 
yra neiszpasakytai stipri ir turi 
vilty, kad streiką iszgrajys. j^au 
girdetie, kad Kompanija žada no 
pirmos dienos Sėjos atidary- 
lie savo fabrikus ir moketie tiek, 
kiek darbirykai reikalauja.

Dabar ketina sustraikuotie visi 
darbinykai geležinkelu Michigano 
8 Sėjos, Petnyczioje laikys jie 
savo mitinga Kensington, III. 
Cose Turner saleje po nr. 116. 
Dėlto kas isz aplinkiniu darbiny
ku nori prisiraszytie in Unija, te
gul ant tos dienos pribuna in mi
nėta sala. Toje paezioje saleje ra- 
szo in Unija kožna diena.

Lewana- 
leido i n

Dėl kito renge, o paežiam 
suteko.

Baltimoreje, pyrma diena sek
minių M. Raulinaitis, lietuvys, 
turėdamas piktumą ant salunyko 
J. Levanavicziaus, norėjo ineitie 
in saluna ir suaresztavotie jy ir 
visus žmonis, kuriuos 
viezius sz venta diena
savo saluna. Bet jam nenusise
ko. Gavo pats srnagei apdaužy- 
tie antakius ir net trys’ sykius 
buvo aresztavotu, o paskutiniu 
sykiu turėjo užsimoketie $11.75. 
Kas kitatn_ duobia po kojų kasa, 
tai Ja inpuola. Dėjosi tai
po.Tlr. 118 Dover str,

Iszmintyngas aprokawi- 
mas.

Straikierai pullmano pereitoms 
dienoms rinko paraszus tarp žmo
nių darbinyku dėl sustatymu pro
testo prieszai kongresą, jogei tas 
(kongresas) nepyldo savo užduo- 
tes ir negina tiesos darbinyku,bet 
tiktai bagoeziu. Pagal szendien- 
nykszty systema kangreso, tai ba 
goezius stojasi da bagotesniu, o 
biednas da biednesniu. Straikie
riai rengia peticija, kurioje reika
lauja. idant konstitucija Suvieny
tu ^Valstijų butu permainyta teip, 
idant žmones galėtu patys balsuo
to ant savo tiesu (provu), kad 
prezidentas Su vien. Wal. ir kiti 
urednykai butu iszrinkti balsais 
žmonių, idant butu užvesti sūdai 
sugadyjimo dėl surėdymo mokė 
sties darbinyko.o ju urednykai bu
tu per žmonisdarbinikus aprinkti,

In tokia peticija netiktai strai- 
kieriai,bet ir biznesistai pasirasze, 
ir jaigu visi iszvien ta darys, tai 
daug gero sau gali iszsistorotie.

Coxey.
Coxey. IVashingtone nelabai 

gerai pasiveda, jau vėl antru 
sykiu gavo aresztavotie ir in- 
sodytie ant 20 dienu in kdiny 
ir turėjo užsimoketie $5 koros, 
o jo armija kisdien mažiuasi, k i 
jau liko vos tik 200 vyru. VVts 
da isz visu pusiu traukia viso
kios bandos po vardu coxeyjo- 
nu in \Va»hingtona, bet Įiafft/P' 
jie pešti datrauks, tai ir vasara 
pasibaigs.

Chicagoje lenkas Ryb’ ikovskis, 
kuris buvo iszduotoju anarchis- 
tiszkos gazietpalaikes ir kuria jau 
numarino, teipgi renk i ir orga- 
nizavoja lenkus in armija Coxey- 
jo ir ketina įvestie alkanus in 
Washingtona. Bet tas žmogus tu- 
ri labai bloga varda tarp chica- 
giecziu ir kas tik jy pažysta kož- 
nas no jo szalinasi. Ir teip rodo 
si, kad isz tos jo visos organiza
cijos bus tiek naudos, kiek isz jo 
gazietos buvo. Būdavo tiktai rė
kia: „tegul gyvuoja anarchija!” 
o to visai jis nežino, kad nei 
vienas darbinykas nesitiki gero 
sau sulauktie išz anarchijos, nes 
kuris nors kiek apsimislyja, tai 
jau maž-daug supranta kokius. 1 
vaisius dėl jo anarnhija gali at- 
nesztie, o per tai no tokio žmo
gaus kaip Rybakovskis, patri 
jotas anarchijos tai kožnas szali- , 
naši, kaip no pikto szilingo.

Isz Toledo, O. susiorganizavo- : 
jo kuopa bedarbiu lenku ir no
rėjo prisijungtie priecoxeyjonisz- 
kos armijos po jenerolu Sulliva- | 
nu, bet tasai ju neprieme. Sako ( 
kad jiems (lenkams) eina tik ape j 
tai, kad turėtu darba ir nebutu . 
alkani, o augsztesnio mierio co- 
xeyjonizmo nei viens nesupran- ■ 
ta....

Isz szito atsakymo duodasi. 
suprastie, kad coxeyjonai ne tik
tai darbo reikalauja, bet ir 
daugiau ko.... f

-o-
Didele ugiris.

• Boston, Mass. 15/d. Gegužio 

 

užsidegė dalis miesto vadinama 
Ruksbure. Ugnis /rasidejo 4 ady- 
na po pietų ir raukėsi net iki 

 

kitos dienos 10/idyn.ryto.Sudege 
ape szimtas n u, o su jais po
draug ape enkesdeszimts vai
ku. Sub o daugybe ugnegesiu 
isz visu aplinkiniu miestelu ir 
vos novos ugny užgesino. Ble- 
des \neiszpasakytos. L. St.

Brolai Lietuviai!
Nevienam galbūt isz jus szy- 

unėt daede jau in gyva kaula var
gas ir badas iszpriežasties bedar
bes. Jau nevienas galbūt butu 
gatavu padėtie didžiausia storo 
nia ant to, idant pagerytie ta sa
vo vargynga gyvenimą, bet ne
atranda ant to jokios gydyklos. 
Galima butu rastie ir ant to gy
dykla, jau jaigu nevisiszkai teip 
gera, t ii nors kiek palengvinan- 
czia musu gyvenimui; bet tame 
reikia daug trusio panesztie, rei
kia daug nukestie, o svarbiausiu 
dalyku, reikia visiems Lietu
viams susirisztie in viena kuopa 
ir darbuotis kantrai visiems isz 
vieno, o tada galėsime ko nors 
geresnio dasidyrbtio. Bet in ko- 
kiagi kuopa butu mumis naudin- 
giausei susirisztie ir dyrbtie dėl 
pagerinimo savo būvio? Taje. 
kuopa yra geriu-geriause ta
me dalyke Palitikiszkas Klubas. 
Jame žmogus ne moka jokiu mo- 
keszcziu, jokiu doklu, viso bus 
inžengos keli centui, tai ir viskas 
ant viso amžiaus, o gali dusi- 
dyrbtie to,ko kiekvienas isz mus 
troksztame, tai yra pagerinimo 
savo būvio.

Prisižiūrėkime Brolai in kitas 
tautas, gyven.incziąs szioje žonie- 
je ir pamatikime kaip jie ryszasi 
ko indidžiausius klubus, kas ne- ■ •» .
dela turi savo mitingus, kas kar
tas sau paduoda rodąs, ar tokias 
ar kitokias, o per tai anie turi vi
sur ir pirmesnių vieta, tiek dar
be, tiek urede ir visur, o mes tu
rime stovetie visada užpakaly
je ju, nieks ape mus nežino, nieks 
mums rankos nepaduoda varguo
se musu.

Deltogi brolai, jaigu kiti žmo
nes dirbdami, o sąu nauda dasi- 
dyrbo, tai delko mes negalime 
dasidyrbtie, jaigu tik dyrbsime, 
juk ir mes turime dvi rankas ir 
ant kožnos po penkis pirsztus 
teip, kaip ir anie ir delko turime 
visada stovetie užpakalyje visu 
atstumti. Tiktai reikia nepatinge- 
tie dėl savias,pasirupytie iszgirst 
kas svietia darosi,eitie ant mitin
gu ir paklausytie ka kiti daro,o su 
laiku, nors tai ne vienu metu, bet' 
kantrei dirbdami, viską padary
sime ko tik geidžiame.

Taigi dabar jau mieliname pra- 
detie taji darba. O tai 27 Gegu
žio, nedeloje, tuojaus po miszpa- 
rui, saleje Ažuko, 3301 Auburn 
avė., “Lietuviszkas Republikoni- 
szkas Klubas 6tcs Wardos” lai
kys savo mitinga, ant kurio szir- 
dingai užpraszo visus Lietuvius 
koskaitlingiausei susirinktie ir 
prisiraszytie prie klubo. Teipogi 
užpraszome ir tuos visus, kurie 
jau buvo prisiraszia, tegul visi 
pribuna dėl užtvyrtinimo. L ib- 
jausei užpraszome tuos Lietuvius 
kurie jau Chicagoje gyvena po 
kelolika metu, kurie jau no senei 
darbuojasi palitikoje ir turi pla- 
cziausia pažinty tarpu palitikieriu, 
teikiasi pributie ir paremlie musu 
jauna szendien užsimezganty klu
bą. Klubas 6 tos VVardos užsimez
gė jau du menesei atgal, bet da 
yra visiszkai ne užbaigtu, taigi 
rytoi visiszkai sustiprysime jy, 
iszrinksime atsakanezia vyriau- 
aybia, parupisime “chartery” ir 
povalei jau pradesime darbuotis 
reikaluose savo.

]Vibar Chicagoje jau turime net 
7 ljetuviszkus klubus, tai yra:

‘i

In Lietu wius Chicago 6tos Wardos, 7tos W„ 9tos W., 
lOtos W„ 16tos W„ 29tos W. 
ir Independent Klubą. Taigi tarp 
Lietuviu Chicagos tapo sutarta 
uždetie aut tu visu klubu taip 
vadinama “league”, susiriszkima 
visu tu klubu in viena ir aut to 
iszrinktie administracija, kuri ga
lėtu turetie susineszima su miesto 
vyriausiu klubu ir drauge ant 
vienos dirvos dyrbtie.

Ant iszrinkiuio tosios 'vyriau
sios administracijos, virszinykai 
9tos ir 16tos Wardos suprasze ne
kurtuos ukesus pereitos suimtos 
vakare, 19 Gegužio. Susirinko 
ape 20 asabu ir isz tu tuom kart 
tapo iszrinkti ant. virszinyku mi
nėtos “league” szie ukesai: A. 
Stefanaviczia, prezidentu; A. 01- 
szevskis, vice-prez.; \V. Zacha- 
reviezia, sekretoriumi; J. Ainio- 
nas, kasierium; F. G. Masionis, 
M. Waranl<a ir K. Kuncia, dele
gatais. Bet da tas viskas nėra už- 

' tvyrtyta, nes ne buvo susirinkus 
visa administracija, tai yra: isz 
Independent Klubo ne buvo nei 
vieno; isz Klubo 7tos \Vardos ne 
buvo nei vieno; isz Klubo 29tos 
Wardos buvo tiktai vienas pre
zidentas ir 1.1. Dėlto tapo nutar
ta turetie antra mitinga diena 3 
Sėjos tame dalyke, ant kurio tu
rės pributie isz visu klubu po 
kelis delegatus, kurie ta dalyku 
apsvarstys ir užtvyrtys.

Dėlto mes velytume, idant 
kiekvienas klubas padarytu mi
tinga savo vardoje da priesz tai 
ir ant savo mitingo iszrinktu po 
tris, keturis delegatus in ateinan- 
ty vyriausiajy mitinga visos ad-. 
mihistracijos, idant galėtume už- j 
gana padarytie.

Bet da ir tai turime nrimytie: 
Brolai, cze eina ape labai svarbu 
dalyku, cze neina ape viena, ape 
d*eszimty arba szimtji,bet eina ape 
gera Lietuviu viso Chicago, už 
tai tas dalykas turi būtie vestas 
gerai, iszmintingai ir teisingai. O 
idant viskas butu vesta gerai, i- 
dant galėtume isz to sau nauda 
apturetie ir idant mus darbas ne
nueitu ant vėjo, tai turime žiure- 
tie, idant in administracija iszrin
ktie gerus, iszmintingus ir teisin
gus žmonis, turime iszrinktie to
kius, kurie turi gera varda tarp 
lietuvnyku ir kurie trokszta labo 
dėl ju, ba jaigu IPa pradesime da- 
rytie gerai neapsimislyja, tai bus 
tiktai tiek.ka mes dyrbsime, o tas 
mus visa darbas eis ant vėjo ir 
jokios mums baudos neatnesz. 
Užtaigi da karta primename vi
siems Klubams, idant priesz tai 
suszauktutia sau mitingus ir isz- 
rinktumetia isz tarpo savias ge
rus žmonis ant delegatu, kuriems 
galitia pasitiketie, jogei trokszta 
dėl jusu gero.
VVirszinykai Klubo 6-tos Wardos. 

A. Olszevskis prez.
W. Zachareviczia sekr.

Isz Mt Carinei, Pa.
Brolai Lietuviai! Nevažiuo-. •

kit nei vienas in Mt Carinei dar
bo jieszkotie, nes cze jau tiek pri- 
važevo žmonių, kad puse sėdi 
be darbo.

* Pas mus kaip dyrbo teip ir 
dyrba tik po 3 dienas aiit nedelos 
ir tai tik po 3 czvertis ant die
nos, o mokesty numažino ant 5 
procentu.

* Musu-miestelyje, Mt Carinei, 
szluptarnei teip susimažino, kad 
vos tik liko redaktorius su zece- 
riais “Naujos Gadynes”, viens 
szinkorius ir viens krominykas. 
Acziui Dievui, jau dabar ir vai
dai mažiuasi.

Majnierys.

Baisiausi' diena.
—o---

' Apgailėtina, baisiausia ir lud- 
i niausią diena istorijoje miesto 
1 Chicago pasiliks ant visada 18ta 
i diena Gegužio. Jau czetverge 
' buvo galima jaustie kad ne iszeis 

ant gero. • Isztiko baisi audra,
1 'vejas kaskart didinosi, o petny- 
‘ ežioje daejo in tokia šyla, kad 

medžius isz szaknu rovve, stipriau
sias triobis isz pamatu griovė ir 
užinu.-zinejo žmonis.

Ant. ažero Michigano dėjosi 
baisybes. Wejas vandeny teip 
insiubavo kad vvilnysjo ojo kaip 
augszciausios triobos. Laivus, 
kuriuos pagavo ant vandens me
te per 'vilnis lyg no didžiausiu 
kalnu, nesze in kraszta su didžiau
siu smarkumu, o kad beneszant 
pataikė ant kito kokio laivo, 
tai trenke lyg perkūnu 'viens in 
kita ir abudu subyrėjo, o žmones, 
kurie radosi ant j u, in dugną 
nu'vejo; jaigu katras suspėjo pa- 
gautie kokia lenta in savo ran
kas, tai ta 'vilnys nesze matyda
mos in kraszta. Kitus lai'vus 
audra atnesze ir trenke in krenta 
ežero su tokiu smarkumu, kad 
laivai subyrėjo in trupinius, o 
žmones noju pasklydo lyg 'var
les 'vandenyje. Kitus vėla žmo
nis, kuriu laivai susimusze ant 
vidaus ežero, ir kurie spėjo nusi- 
stvertie už kokios lentos nesze 
'vilnys in kraszta. O riksmas! 
Dieve gelbėk! Subėgo žmonių 
kaip didžiausias joinarkas visu 
pakraszcziu ežero, idant nesztie 

fskestantiems pagalba. Tiems ku- 
į riuos 'vilnys prinesze areziau 
I kraszto, mete ylgas virvias, o 
skestantieje nusigriebia už ja bu
vo isztraukti ant krento. Bet 
kas-gi galėjo juos suspetie gel- 
betie, kad 'visu pakraszcziu, ir 
cze ir teu lai'vai daužomi no 
wilniu, byra in trupinius, o žmo
nes žūsta kaip muses gilume 
wandes. Kuriu lai'vai susimusze 
areziau kraszto ir kurie paspėjo 
susigriebtie už kokio balkio, ta 
da kaip kuriam isz ju suspėjo už- 
mest virvių ir isztrauke gyva, 
bet kurie tolau no kraszto, žurvo- 
po akiu 'viso s'vieto, szaukdami 
paszelpos, bet kas galėjo jiems, 
paszelpa nesztie, per vilniu di
duma nebu'vo galima artyn kra
szto daeitię, ne tik ant wandenio 
leistis. Wilnys ateida'vo tokios 
augsztos ir užliejo teip toli ant 
kranto ežero, kad grėbė žmonis, 
ant kranto stovinezius.

Tuom trumpu laiku ir tik prie 
'vienos 'vietos susimusze net 7 
lai'vai, o kas dėjosi ant 'viso e- 
žero, tai da negreitai bus galima 
dasižinotie kiek 'viso laivu susi
musze ir kiek žmonių pražuvo. 
Ik sziolaik apskaito 45 žmogys
tas nuskendusias laike tos au
dros, bet tai datik pradžia ir ne
greit ape 'visus dasižinos. Kaip 
tik Chicagas pastojo, da niekad 
tokio baisaus ir apverktino atsi
tikimo jame nesi taikė, kokis ' bu
vo petnyczioje, 18 Gegužio. Toji 
diena pasiliks istorijoje Chicago- 
ant visados atmintyje.

la Biiltiiuoriecziiis.
Kuiie yra užsimokeja prenume

rata, o negawo jokios knygeles, 
kaipo buvo prižadėta, tai gaus 
wisi, tiktai pirmiau turime dasi- 
žinotie pas musu kolektorių, ku
rie negavo, o tada tiems visiems 
iszsiusime. Red.

Kas nori gautie šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, p o nr. 203 E. Centre 
str. Shenand >ah, Pa. (19—5)

t
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21 Gegužio. 94. 
Guodotinas Rėdytojau!

Teiksies patalpytie in Jusu 
szaunu laikraszty „Lietuva” ke
letą žodžiu ape musu draugystia 
„Simono Daukanto”.

Pakol dasisznekesiu ape ka da
lykas eina, turiu pirmiau apsa- 
kytie skaitytojams visa praeitin 
musu draugystes no pat pradžios : 
Pirmutiniu užmanytoju tos drau 
gystes yra g. kn. A. Burba, isz 
Plymontho, kuris kada pribuvo 
in Chicaga pereita meta, suszau- 
ke iii bažnytiniu sala mitinga 
dėl pasikalbėjimo tautiszkuose 
dalykuose ir davė inneszinia, jo- 
gei Chicagoje dėl atgaivinimo 
Lietuvystes, geriausei pritiktu 
uždetio moksliszka draugystia, 
kuri vien tik užsiimtu platinimu 
knygų ir laikraszcziu, platinimui 
apszvietimo tarp lietuvuyku ;.o | 
kaipo Simonas Daukantas buvo i 
svarbiausiu Lietuvos rasztinyku, 
pritarė, idant tokia draugystia 
uždėtu po jo vardu. Ukesas F. 
Mikotainis, kaipo karszsas Lietu- 
vys, tuom užmanymu didžiausei 
persieme ir žmogus padėjo daug 
labai daug trusio pakol ta drau
gystia sutvėrė. Buvo po keloli- 
ka sykiu ir prie kunigo M. 
Kravcziuno su praszymu, idant 
tas teiktųsi puremtie ir paregy- 
tie žmonis idant prisiraszytu in 
taja draugystia, kaipo vienatiniu 
moksliszka dėl savo apsiszvieti- 
mo. Labai gerai, kunigas pagyre 
už tai, kad dyrba dėl gero visu 
Lietuviu, paregino žmonis idant 
eitu prisiraszytie dėl savo apsi- 
szvietimo, o net ir pats prisira- 
sze prio jos, duodamas žmones 
paveiksią, jogei yra gera ir nau- 
dynga draugyste, ir per tai susi- 
rasze jau gerokas skaitlus Lietu
viu in minėta draugystia.

Bet da turiu sugryžtic prie pats 
pradžios. Kaip kunigas A. Bur
ba padavė inneszinia uždetie 
moksliksliszka draugystia ir F. 
Mikolainis jau pradėjo ape tai 
triusetie, tuojaus prisigretina-gi 
prie jos ir pasėkėjai Szlupo, tikė
damiesi,jogei duosis jiems ta nau- 
ai užsidedanezia draugystia per- 

dirbtie ant szlupincs ir priveistie 
in jos knyginyczia szlupiniu kny- 
gelu, „Nauju Gadynių” „Tetų- 
ežiu’ ir visokiu kitokiu szlamsz- 
tu iszdeTgeneziu katalikystia. 
Tie tai szluptarnini net in virszu 
paszokdavo, lyg žydas savo po- 
teriuse isz džiaugsmo,kad cze teip 
lengvai seksis jiems savo mierio 
dasiektie, bėgiojo jie po visa 
Chicaga teip greitai, kaip tas 
pats žydas ant jomarko, jau jie 
tikėjosi kad visiems dabar gal 
vas apsuko ir jau kur norės ten 
juos nuves.

VViskas buvo gerai pakol par-

sprando, kad kataliŠiszkos baž-1 

nyczios yra tai tvatMai, arkliny- 
czios, in Kuriais tiktai kvailau.-i 
žmones, vaikszczioja' ir ant ju 1 
savo pinigus naikina. Jie pasiro
do iszmiutingiausiais, ba ant to meryje, jogei 
nei cento neduoda, o da ir kitus 
už tai koroja, kuriuos mato duo- 
■lanczius keletą centą ant bažny- 
czios. — Na ir jiažiurekitia kas 
dabar cze darosi. Jaigu ka
talikai; kaip jie saku, „tie kv»i- 
lieje”, pradeda tvertie kokia 
draugystia, tai tik tucz szlupi- 
niai jau ir iulindo in ja, pirmu
tinei! Jaigu katalikai kur pa
sistatė bažnyczia,tai tik sztnakszj: 
szlupiniai jau ir atsikraustė prie- 
szai ja su savo agentūromis ir 
visokeis bizneis, idant mistie 
isz ranku tu, kaip jie sako, kvai
liui?), o gi delko jie sau nedaro 
biznio tarpu savo iszmintinguju? 
ar negu jau juos piktos dvasios 
traukia vis prie tu kvailu? Jie 
žinojo gana gerai kad pirmutiniu 
užmanytoju uždėjimo draugystes 
„Simono Daukanto” buvo kuni
gas A. Burba, tas baisiausias 
kovejas szluptarniu, galėjo ge
rai suprastie, kad jaigu jau kuni
gas ja užmanė, tai nebus szlupine, 
ale bažnytine, ir kogi jie in ja 
per gvolta insiskverbe? Kogi 
jie, kaipo toki didei iszmintyngi 
žmones, atsinesze su savo mitin
gais in bažnytinia sala, (in ta 
tvarta kaip jie užvadina)? Del
ko neina in savo palocius? ko 
jie glaudžiasi prie tu tvartu, ko 
jie lenda po tuom kunigiszku 
jungu, ko jie maiszosi tarpu tu 
„kvailu”? Jie sako kad kunigai 
ir katalikyste jau žmonėms 
skuras nulupo — O gi jie jau se
nei atsiskyrė no kunigu, no kata
likystes, jiems jau senei nieks 
skuru nelupa, tai galėjo ikszio- 
laik pastotie milijonieriais, galė
jo turetie palocius, ir delko szen
dien valkiojasi basi kaip szunes, 
jie nei cento nedave ant bažny- 
czios, tai kur ju szendie tie pini 
gai? Katalikai davė ant bažny- 
czios, ir da szendie mažu daugiau 
turi kaip jie nedavia, susitaisę 
sau sziokia tokia sala, in kuria ir 
szlupiniai skverbiasi su savo mi
tingais. Kokiu velniu cze lan- 
džiojat? eikit in savo palocius, o 
ne lyskit in tu kvailu tvartus, 
ir da paskui rėkia bahvonai, kad 
jiems kunigai jungus krauna ant 
sprando. — Pas jus kunigai, nei 
tie, kaip jus sakotia kvailieje, 
neina praszytie, idant jiems duo- 
tutia sala dėl katalikiszku mitin
gu, kurios da neturitia ir galbūt 
niekad neturėsitia, o jus nenu- 
etojatia lystie jirie-kataliku, prie 
kunigu ir vėla rekiatia, kud 
jumis junga ant sprando krauna. 
Nelyskitia po tuom jungu, jus 
niekas nepraszo, jus niekas ne- 
jieszkojo, neszauke, o tik patys 
atbėgote, tai nerugokitia už jo
kius jungus, jus cze niekas ne 
pririsza, galitia sau važuotie na
mo; katalikai iksziol apsiėjo be 
jus, duos rodą ir 
loskos ir no jus 
praszytie.

Isz tiesu dideli
mokslincziu, jau iszderge bažny
czias, iszdergo ta visa katalikys- 
tia, tiek žodžiais,-tiek savo ’rasz- 
tais ir vėla cze jie plakasi prie tu 
bažnycziu ir da paskui turi prie
kaba, kad juos sunkina, kad ku
nigai juos skriaudžia ir ant ju 
junga krauna. Kogi jie plakasi 
prie tuju skriaudiku? Tegul sau 
susitveria kokes jie nori draugys- 
tins ir tegul savo pasėkėjus isz- 
kela ant sostu karaliszku, arba 
nors i n beždžionkas paverezia, 
tai katalikai jiems to nepavydės! 
ir nebėgtos paskui juos teip, kaip 
jie paskui katalikus parsibegioja. 
Jau matytie aiszkei, ka jie su sa- | 
vo razumais gali, žodžiu sakant 
nieko! tai limpa kaip smalos 
prie tu vargo pelu, idant isz anų 
sau pelnus darytie. Darykitia 
biznius tarp savųjų, o jums nieks 
nieko nepasakys ir nepadyvys.

Sanarei Dr tęs S. Daukanto.

siejo sustatytie konstitucija. Ka
da sustatė konstitucija, visuo
mene nutarė duotie ja kunigui 
dėl užtvyrtinimo, o teipgi, jai
gu kas trūksta dadetie. Kulti 
gas tik tiek in ja dadejo: jogei 
nesiras jos knyginyczioje knygų 
prieszingu katalikystei ir kad 
kožnas sąnarys privalo iszpyl- 
dytic prisakymus Dievo ir baž 
nyczios sz. Kada iszgirdo szlu- 
pinai tuos du dadeczkus, prade 
jo spūstie, sakydami jogei jie jau 
viena karta baudževa numėtė no 
savo sprando ir daugiau jokiu 
prisakymu klausytie nemislyja, 
ir tokios konstitucijos priimtie 
nenori. VVisa draugyste priėmė, 
tiktai keli, kaip jau sakiau szlup- 
tarnei nenori priimtie.

Taigi ant apsvarstymo to da
lyko, buvo suszauktas galutinas 
mitingas pereita nedela. VVirszi- 
nykas F. Mikolainis atidarius 
mitinga apreiszke,jogei ant perei
to . mitingo konstitucija buvo 
priimta per 18 balsu, o tik 4 prie- 
szinosi, kaipgi szendien, ar visi 
priimate ar ne’ — Kurie priima
te pakelkitia rankas. Wisi pake
le rankas jogei priima, tiktai 
trys szlupinei stovėjo su nuleis
tomis rankomis, parodydami jo
gei jie yra prieszingi. Tuom tar
pu buvo ir kunigas ant mitingo, 
o matydamas prieszingus pasakė: 
„pato! musu draugystėje nebus 
gero, pakol maiszysis ožei tarp 
aviu,negali būtie draugyste gera, 
kurioje maiszosi katalikai irpago- 
nai podraugiai, o per tai turime 
no ju skyrtis”. Tada pradeda a- 
teitie in sala jau ir daugiau szlu- 
piniu, kurie teip sau insidrasinia 
pasakė: „tai galitia sau iszeitie”. 
(Teip iszrodo lyg butu szlupiniai 
ta bažnyczia ir sala po jaje savo 
kasztu pastatia, teip sau drąsiai 
parapijonus varo isz jos). Kuni
gas da karta pasakė: „Brolai! 
no szios dienos gana mumis 
jais draugautie, atmeskime 
savęs visokius kitvierius ir
narchistus, o tada kožnas darbas 
musu, bus mums naudyngu”.

Taigi vyreli, kaip pasistiepė 
vienas szluptaruis, jau ka teip 
ylgas, tai da ilgesnis pasidarė, 
ir tiek reke, kiek tik jisai galėjo, 
sakydamas: „Kas anarchistai?
kaip kunige drysti vadytie anar
chistais, ar žinai kas gali už tai 
būtie?....”

Kunigas atsake: „asz tamistos 
nevadinau anarchistu, o tik pa
sakiau kad katalikiszkoje drau
gystėje negali maiszytis kitvie- 
riai, nekatalikai, anei anarchistai, 
tai pasakiau dėl visoko, o ne ant 
tamistos, o jaigu tamista už tai 
pyksti, tai' teip iszrodo, (kaip 
priežodis veda),kad „ant vagies 
kepure dega”.
\Anas vėla sako: „ha! tu misli- 

niAkad cze žmones toki kvaili, 
apsikarstys paloms, ciceloms, 
kaip žydai ir eis tau spaviedo 
tis. Jaigu butu spaviedis gene- 
ralna, tai kas kita, prie ausines 
spaviedies cze niekas neis, cze 
yra Amerikas, o ne Rosija, mes 
syky jau nutneteme ta junga no 
įawo sprando ir daugiau jau jo 
nepriimsime ir 1.1.”

Tada kunigas atsake: „jums 
jokio jungo niekas ant sprando 
nededa, o tik patys skverbetesi 
po t uom j ungu, užtaigi jaigu tasai 
jungas yra jum tokis sunkus, tai 
praszome isz po jo atsitrauktie, 
mes prie jus su savo jungu nekib 
sime, tiktai jus nesispriauskitia 
iro tuom jungu ir nenorekitia 
tryse, keturiese pergaletie trys 
arba keturiasdeszimtis žmonių”. 
Tada užklausė visu susirinkusiu, 
ka padarytie su t.okeis,kurie prie- 
szinasi konstitucijai? Wisi atsa
ke: „iszbraukt juos isz draugys
tes, mes nauju vieni nereikalau-j 
jame.”

Ant galo iszbrauke visus szlu- 
pinius isz draugystes ir ant toj 
mitingas pasibaigė.

Asz jokiu budu negalų supras- 
tie mierio,tu szlupiniu mokslin- 
cziu. Jie rėkiu visa gerkle, kad 
katalikyste yra jungu ant
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Lietuwiszku Kolonijų.
Kaip minėjome pereitame nu- 

gavome gromata 
no pono M. Giedrikio isz Arkan- 
so, tai dabar cze ja intalpiname: 

Hazen, Ark. 14 Gegužio.
■ GerbingasRėdytojau “Lietuvos”!

Didelei esmu Tamistai dėkingu 
už ta puiku užmanymą ir teisinga 
apraszyma ape Lietuviszkas Ko
lonijas. \Viska cze atradau tikrai 
.ir teisingai kaipo buvo apra- 
szyta “Lietuvoje”pernykszcziuose 
metuose. Esmių neiszsakytai link 
8mas ir palaikytas Visukuom, už 
ka po tūkstanty kartu jums deka- 
voju.

Kaip tik iszvažiavvau isz Chi- 
i cago, da buvo matytie gražiu 

lauku, bet pavvaževus tolyn pra- 
; įdėjome kas kal t davažiuotie aug- 

sztesnius kalnus, paskui davaže- 
vome tokius baisius akmenynus, 
ka net plaukai ant galvos stojasi. 
Kur nekur randasi koke šlubele 
nuskurus, o aptinki akmuo ant 
akmens, ka Tu Dieve susimillk, 
isz ko tie žmones gali maitytis. 
Jau visai persigandau, tik pamis- 
lyjau: pagoniu, o ne žmones, tie 
komitetai ir tas redaktorius “Lie
tuvos”, jaigu žmonis in tokius ak-

■ meninius kalnus iszsiunezia. Juk 
. cze badu pareis numirtie.

Už puses dienos mano važevi- 
mo per tokius kalnus, pradėjo po 

, valei rastis jau ir lygesnes žemes, 
jau pasirodo kur nekur ir bruožas 

i girios, paskui ko tolyn to lygyn 
žeme ėjo, aut galo davažiavau 
tokius lygius laukus, gyvulu vi- 

. šokiu! arklu, karvių1 mulu, kiau- 
lu, a vėlu; plaukia visi lyg vil- 

i nyse gražioje žoleje, ka net akys 
ma praszvito. Po nekokiam lai
kui jau radausi ant vietos, tai yra 
Hazen, Ark. arba Lietuviszkose 
Kolonijose. Pirmiausei susitikau 
su Kangisieriu, kurs žmogus ma
ne su džiaugsmu priėmė, tenai 
pernakvojau, o ant rytojaus isz- 
važevome apžiuretie lauku.

• Paug ape tai neraszysiu, tik tiek 
pasakysiu, kad geresnes vietos 
uetroksztu rastie. Buvau apsirin- 
kias dviejose vietose po du szim- 
tus akru, bet beda kad pinigu su 
savim nepasiėmiau ir priverstas 
esmių lauktie pakol man isz na
mu prisius, Tuom tarpu atvaže- 
vo 15 slovaku ir apipirko toje 
vietojo net 2000 akru, kurioje 
asz buvau viena gabalėly iszsi- 
rinkias. Dabar turiu lauktie kada 
pinigai ateis ir esiu iszsirinkias 
vėla du gabalus: viename 320 
akru lauko, o antram 120 akru 
girios. Bet kastumeriai kasdien 
randasi ir agentas klabina, kad 
nors $100 duotie ant rankos, o 
kitaip nori parduotic kitiems.

Laukiu su nekantrumu pinigu 
ateinant, o kaip tik sulauksiu ir 
apsipirksiu, tai Tamistai tuojaus 
ape' viską danesziu. Pasilieku 
Tamistai dėkingu ant visada.

Su guodone,
Mateuszas Giediukis.

Acziui Augszcziausiam, da ik- 
sziolei niekas musu Lietuviszku 
Kolonijų nepapeike, taigi jau yra 
viltis, kad mažu ir ant tolau vis
kas pasirodys tenai kogeriausei. 
Da dabar yra pavasaris, o palau
kus koky menesy laiko, kada jau 
galėsime rokuotie vidurvasary, 
tai nuvažiuosime ir mes savo tu 
Kolonijų pamatytie, o tada par- 
veszime savo skaitytojams 
aiszkiausias žinias.

Redyste.

^Vietines žinios.
— Nepamirszkitia, kad rytoj, 

tai yra 27 Gegužio,tojaus pomisz- 
parui saloje Ažuko, liūs mitin- 

parsi- 'gas „Lietuviszko Republikonisz-

LADD, ILL.
20 Gegužio, ’94.

Musu miestelyje sekminių va
karu atsitiko dailos naujienos. 
Juozas MikelaviCzius, kaipo su
laukiąs metines szventes, 1 „
nesze bertainuka alaus ir su savol ko Klubo (i tos Wardos“ ant ku-
pažystamais ir moterie gere. Jiems 
besisznekucziuojant, pradėjo kas 
muszlie akmenimis in sienas ju 
namu. Iszbego pažiuretie, bet nie
ko ne mate. Kada sugryžo atgal 
in grinezia ir vėla pradėjo sienas 
akmenais daužytic. Ugi kas cze 
suko, ar gal velnei vaidosi? Tada 
pakilus pati namu gaspadine, ei
na pažiuretie kas cze darosi, kaip 
tik prasidarius duris norėjo ženg- 
tie per slenksty,tuom syk kirto 
jei su akmeniu in burna ir iszmusze 
net tris dantis.

Ta szposa padare ju Susiedas 
Antanas Girdžius, paeinantis isz 
Kauno redybos. Dabar yra apsku
stu ir du sykiu stojo in suda, bet 
da byla nepabaigta. Rodžius kad 
tokiam Girdžiui ne smagei iszeis. 

Kaimynas.

krutėjimą Lietu- 
miestuose ir mes

Soutli Boston, Mass.
18 Gegužio 94.m 

Pagodotas Rodytojau!
Praszom patalpytie in laikrasz

ty „Lietuva” ir ape musu mies
to Lietuvius:

Girdėdami 
viu kituose
Bcįstaniecziai pradedame krute- 
tie, trokszdami dyrbtie dėl ap- 
siszvietimo, idant tuomi pakel- 
tie varda Lietuvystes. O tai su- 
taremia uždėti^ nauja Draugys 
tia po vardu „Witauto Didžio 
Kunigaikszczio Lietuvos”. Jau 
turėjome du mitingus, ant kuriu 
prisirasze 33 sanarei ir nutarėme 
visi vienu baisu priguletie prie 
„Susivienyjimo”. Mieriu Drau
gystes yra uždetie skaitinyczia 
toje paezioje saleje, in kuria ga
lėsime susirinktie vakarais dėl 
pasiskaitymo knygų ir laikrasz
cziu ir turetie kalbas ape Lietu- 
vystia.

Tikimės jogei musu darbas eis 
pirmyn, nes visi kurie prisirasze 
in Draugystia, yra iszmintingi 
vyrai.

Paskutiny mitinga turėjome 
6 d. Gegužio ir nutarė laikyte 
ateinanty mitinga 3 d. Sėjos (Ju- 
ne). Ant ateinanezio mitingo už- 
praszome visus Lietuvius ir Lie- 
tuvias, kaipo isz Bostono teip ir 
isz aplinkiniu miestialu, koskai- 
tlingiausei susirinktie in sala po 
nr. 318 Broadvay, bus laikytos 
kalbos ir apszneketi labai svar
bus dalykai reikaluose musu, 
dėlto visus užpraszome.

Su guodone. W. Petkunas.

ko-

In saTiarius Dr-tes „Ap- 
wehKįos l)iewo”.

Užpraszomi yra sanarei . Dr-tes 
I „Apveizdos Dievo” tie kurie We- 
lykinia spaviedy\itlikokitose pa- 

[ rupijose ir pas kitrw kunigus, i- 
dant kiekvienas teiktųsi no ju 
atnesztie kortelas iudyjanezias 
jogei yra TVelykinia sptyviedy at- 
buvias. Korteles turi sii(letie ant 
raunu sekretoriaus prot., <\kuris 
n'esudes, bus iszbrauktu isz 
gystes. St. Poceviczia, prez.

Apsisaugokit no wagies!
Waukegan, III. 6 d. Gegužio Ste
ponas Kebla pavogė no Povylo 
Kavlaus $25 ir gaspadynei, pas 
kuria buwo ant boardo insiskolijo 
$20 ir Iszbego'. Jisai paeina isz 
Kauno redybos, Raseinių pavieto, 
Kaltinėnų parapijos, kaimo La- 
burdžiu; yra 21 metu senumo, 
3 metai kaip Amerike, pirmiau 
buvo Pensylvanijoj, o du metus 
prabuvo Waukegane; vidutinio 
♦įgio, sauso ir paylgo veido, bur
na spuoguota, o ant kaktos turi 
ylga randa ir yra muzikantu. Jai- 
kur toks atsivilktu, tai praszome 
duotie žinia ant adreso tokio.

D. Gudauskas
428 Marion st. IVaukegan III.

Union City Conn. vienas ko
ksai vyras apsivogė ir iszbego; 
isznesze vienam vyrui drapanas 
ir dziegorely, o gaspadoriui, pas 
kury buvo ant boardo isznesze 
net $70. Paeina ir szis isz Kauno 
redybos, Raseinių pavieto, para
pijos Ritava; vidutinio ūgio gel
tonu plauku deszinia koja turi 
sužeista; bet ape jo varda ir pra- 
vardia korespondentas užmirszo 
paraszytie.

GR0MATNYCZIA.
M. Chicago, bus natalpytaF.

ateinaneziame nr.
F. .T. Shenand, visa negalima, 

tik nekurius straipsniu bus galima 
sunaudotie ateinanezeme nr.

rio bus rinkimas vyriausybes ir 
visiszkas užsiriszimas Klubo, nes 
iksziol buvo tiktai tuom tarpinei 
užsimezgias, o dabar bus visisz- 
kai užtvyrtytu.

A. Olszevskis prez.
— Pereita nedela ape 7 ady- 

na vakare salime J. Dzialtvos, 
nekoki girti lietuviai sumusze 
Prana Bracziuli už bejoky reikalu. 
Negražei vyrai darotia, 
jaigu apsigeria savęs šuva Idytie 
negalitia, geda no žmonių.

— Isz priežasties raupu tuose 
namuose, net penkias kriaucziszkas 
darbuvietias palicija uždare, o pa
siutus drabužius sudegino. Raupai 
Chicagoje netik nesimažiua, bet 
da labjau platinasi!

— Aldennanas 7-tos AVardos 
iszvalnino 4 lietuvius isz kalėjimo 
kurie buvu nekultai ten pakluvia. 
Da tik pradėjus Klubus tveitie, 
o jau szioke toke nauda dėl lietu
viu yra; dėlto riszkimes in Klu
bus koskaitlingiausei tai ir dide
sniu nauda isz ju apturesme.

— Szeme numeryje jau baigėsi 
knygele “Akyvi Apsireiszkimai”, 
už nekokio laiko bus jau gatava 
ir knygele. Yra tai geriause ir 
reikalingiause knygele dėl žmo
nių pradžemokslu, kokios da ik
sziol lietuviszkame liežuvyje 
niekur nebuvo. Knsztuos ti
ktai 25c. Dabar, vietoje szitos 
knygeles, eis “Rodinsonas” net 
iki pabaigai

— Straikas Chicagos teploriu 
pasibaigė ant to, kad bosai susi
taikė ir sugerino su darbinykais 
ir jau darba savo pradeda.

.— Chicagoj randasi net 300 
kryžkelu tokiu, per kuriuos gele- 
žynkelams nėra pavelyjimo vaik- 
szeziotie. Reles isz j u turi būtie 
atimtos visai, arba pakeltos aug- 
sztyn.

— Seredoje, 30 diena szio me
nesio pripuola amerikoniszka 
szvente “Decoration Day,” kuria 
Chicagos gyventojai ketina ap- 
vaikszcziotie gana iszkilmingai. 
Ir lietuviai buvo ketiniu imtie 
tume dalyvuma, bet nesusitaike 
tarp suves.

— Ape pereitas Kalėdas atva- 
ževo viena lietuvaite isz Dziuki- 
jos in Chicaga ir szioms dienoms 
susilaukė sau kūdiky, bet po pa- 
lagui teip sunkei susirgo, o netu- • 
rodama jokios prieglaudos, teko 
paimta in ligonbuty ir tenai pasi
mirė, Perela sereda tapo palaido
ta. Jos kūdikis yra sveikas, kury 
nekoki lietuvei gyvenanti ant 
Lincoln str. ketina paimtie ant 
iszauginimo.

— Nekuriu draugai Bracziulo 
tvyrtina, kad Bracziulis yra pra- 
voslavnus. Sako,jisai pats in juos 
pasigyrias sziais žodžiais: „no
rint asz esmių pravoslavnas, 
vienok lietuvystia mylu isz tik
ros szirdies, bet katalikystes, 
ju bažnycziu ir su ju kunigija 
nekeneziu kaip 
Galbūt ir teisybe, ba visi masko- 
lai lietuvius myli 
kus,tik ju bažnyczias kaip ingale- 
dami naikina.

— Pereita utarnyka pons Sher- 
manas, lenkas, aldennanas lti-tos 
Wardos apturėjo puikia dovana 
no Lenkiszko Republikoniszko 
Klubo: suteikė jie jam puikia 
deimentinia žvaigždia ir žiedą 

1 verteje $350. Ant padavimo kos 
puikios dovanos padare klubas 
iszkilminga balu, sake gražias 
kalbas ir laimino savo alderma- 
nui ko geriausios kloties. Ant ba
lnus suprasze daugybia svecziu, 
tarp kuriu buvo užpraszytas ir 
isz lietuviu p. St. Rokosza.

— Utarnyke, 29 Gegužio, 8 
adyna vakare, saleje Kovalskio, 
ant kertes Milvaukee avė. ir No- 
ble str. “Liet. Republik. Klubas , 
16-tos‘ AVardos” laikys savo susi
rinkimą, ant kurio užpraszo visus 
sąnarius pributie, nes bus apsvar- 
stomi labai svarbus dalykai.

Juoz. Giuneviczia, sekr.

pavietres”.'

geriau už len-
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AKYWI ApsireiszkimaiSwiete 
ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai 

nesupranta.

Apygardose, kur daug yra lapuotu giriu, per 
kūnai atsilaiko recziau ir mažiau nelaimiu pridyrba, 
dėlto kad ten žemes elektriką lengvviau ir ramiau 
maiszosi su debesio elektriką ir neprieina prie tokio 
insitempimo, kaip ten, kur girios isznaikiūtos. Tas 
turi paregyt žmonis guodot ir czedyt girias.

Medžiai labai traukia prie sandas perkūno ki- 
birksztis, dėlto nereikia niekados po juom stotie 
audros laike. Atsitinka labai tankei, kad perkūnas, 
užmusza tuos, ka po medžiu atsistoja no lietaus.

Wienok jaigu audra ka užtiktu girioje, tai tam 
nereikia bijotis perkūno, nes jy medžiai saugoja no 
pavojo geriau, nekaip ant pliko lauko; nereikia tik 
eit arba stotis prie pat medžiu, bet laikytis paties 
kelo vidurio. Ant lauko audros laike žmogui butu 
saugiausei no perkūno atsigult ant žemes, nepai
sant ant lietaus ir vandens. Jaigu žmogus stovi 
arba eina, o nieko neturi arti, kas būt augsztesnis 
už jy, tai gali pritraukt perkūną prie sandas. Pavi
jinga teippat yra turėt prie samias audros laike ko
ky nors gyvuly, nes gyvulys da greieziau už žmo 
gu gali pritraukt elektriszka kibirktzty.

Gyvenimuose audros laike reikia užgesint ug
ny ir užkiszt kaminus, nes vandeninis garas ir du
rnai, legdami augsztyn, gali būt priežaseze perkūno 
trenkimo. Tas pats gali atsitikt, jaigu isz szlapios 
grinezios iszeina garas per langus arba duris.

Tegul-gi kiekvienas kurs ne tik dėl tuszczio 
žingeidumo skaito, bet ir naudos jieszko skaitymt, 
atmena tuos paaiszkinimus ir patarimas, kokios isz 
patyrimo, isz darbo ir mokslo mokytu žmonių paei
na, idant kartais atsakaneziuose atsitikimuose žino
tu ka daryt reikia, ir kad kitus galėtu perserget 
arba gera rodą kitiems duot.

ko laumes juostu iszsitiesia in pusraty, delko pa- 
grecziui vienos oraryksztes esti tankei da antra, 
susidedanti isz tu paežiu spahvu, tik atsargei eimin- 
cziu ir t. t. Bet tureczia raszyt ape tai labai ilgai 
ir plaezei, nes yra sunku suprast be augsztesnio 
mokslo daiktai — o "toks raszymas nusibostu gal 
nekatriems skaitytojams, kad nenorėtu skaityt iki 
galo, taigi geriau padarysiu, jaigu pabaigstu ra- 
szytie.

GALAS.

Kas tai yra orarykszte (Laumes juosta)?
Kas tai yra ana daili juosta, isz kėlu szmiesiu 

maršu sudėta, kuri pasirodo nekarta ant debesio 
pamasaryje arba vasaroje? Atsitinka, kad puse 
dangaus persijuosia taje juosta pusraeziu. Isz ko jy 
nuausta ir su kuom nudažyta-teip dailei? Isz kur ji 
imasi ir kur paskui isznyksta? Juk-gi nevienam tas 
ateina iu galma ir norėtu ko tikro dasižinot. Plausz- 
kia, teisybe, nemokyti žmones misokius namatnus 
daiktus ape ta oraryksztia, aiszkina ja savaip, bet 
tankiausej nei krislo teisybes tame nėra. Taigi pri
sieina ta daiktu iszaiszkint teip, kaip tai isztiesu 
yra su juom.

Jaigu prisitemydavote gerai orarykszte!, tai 
' gel atsimenate, kad pasirodo ji sziltame laike, ka

da slankioja lietinei debesiai priesz pietus, arba po 
pietų, niekados gi neatsitinku tada, kad saule stovi 
augsztai, paežiuose pietuse. Matėme ja pusėje, prie- 
szingoje saulei; saulei szmieziant vakaruose, ora
rykszte esti rytupuseje o jaigu saule esti da rytuo 
se, tai ji pasirodo vakaru puseje. Ir isz ko-gi ji teip 
grąžei iszausta? isz kur ji imasi ir kur isznyksta?

Audžia ja lietaus laszai, kurie byra isz debesio, 
toli no musu, prieszais saulu; lietui perstojus lyt, ir 
orarykszte isznyksta. O su kuom gi tie lietaus laszai 
esti teip nudažyti? Saules szmiesumas juos teip da
žo. Kas netiki, tas gali turėt tokia laumes juosta 
kada tik nori ir arti jai prisižiuret. Szitai giedrioje 
dienoje, saulei szmiecziant, reikia nueit dmieje pas 
upia arba balela. Wienas tegul pradeda purksztie su 
rankomis vandeny prieszais saula teip, kad laszai 
biretu tirsztai, kaip lietui lyjant — o antras tegul 
atsistoja per kelolika žingsniu užpakalu in saula ir 
tegul žiūrisi tam purszkimui: iszmys tuomet orary
ksztia panaszia in ta, koke esti ant dangaus. Ta pa
ty galima lankei matyt pas maluna, jaigu ratas isz- 
purszkia prieszais mus mandeny in daugybia lasze- 
lu, o saule szmieczia užpakalyje musu.

Bet kaip-gi vėl baltas saules szmiesumas — ly
gei balti ir perregimi mandens laszai darosi ant to
kiu dailu spalvų; ir raudonai, ir geltonai, ir žalei, 
ir melinai, ir da kaip kitaip.? — Prisižiūrėk tiems 
rasos hiszams ant medžiu lapu ir ant žoles, saulei 
szmiecziant: mainysis ir jie tarno akyse ir žibės vi
sokiomis spalvomis. Rasi tarp ju septynias spal- 
was: vieni laszelai bus misiszkai raudoni, an
tri --- GELTONI KAIP MOEKVA, treti ---SZmiESEI GEL
TONI, ketvirti — žali, penkti — tamsei kelini, 
szeszti — žiedrus (kaip dangus) o septinti — pi- 
-lOLKAmi. Ta paty turbut matei burbuluose, ka mal
kai isz muilo leidineja, ir ta paty regėjai bažnyczioj, 
kad žiurėjai in tri-briauninius stiklelus, užkabintus 
ant liktorių. Sztai tais paežius septynias spalvas ir 
toje paezioje eitoje kaip ežia iszskaicziau, matom ir 
laumes juostoje, susidedanezioje isz daugybes lie
taus laszelu, žibaneziu prieszais saula.

Tie laszelai žiba dėlto, kad saules szmiesybe 
juose atsitnusza. Saules szmiesybe yra balta, bet 
tame baltume yra net anos septynios spalmos pa
sislėpusios. ivožnas baltas daiktas turi savyje sep
tynias paslėptas spalmas; gali tame persitikrini 
sziokiu budu: padaryk isz ko nori rateli, viena jo 
pusta padalink ant siauru daliu teip kad misos su
sidurtu paeziame viduryje rato, o no vidurio eitu 
eitu platyn in krasztus: paskui misas tais dalis pa
tepk su tokiais dažais, koki yra orarykszteje. Jaigu 
paskui ana rately užsodysi ant aszies ir suksi labai 
greitai, tai misos tos septynios spalmos priesz tarno 
akis subėgs, susimaiszys in miena krūmą ir pamaty
si, kad misas ratelis bus tau besukant baltas. Kad 
rately sulaikysi, tai ans baltumas mel iszsiskirstys 
in ymairias spalmas.

Biski panaszei darosi ir su saules sz viešumu: 
’ yra ji balta bet atsimuszus maudės laszuose, apskri- 

cziuose burbuluose arba tribriauniniuose stikleluose, 
persiskirsto in anais septynias oraryksztes spalmas.

Isz to miško, ka cze pasakiau, galit jau turėt 
szioky - toky supratirna ape oraryksztia ir ape tai 
kaip ji dažosi. Galeczia žinoma iszaiszkint da ge
riau, kokiu budu saules szmiesumas atsitnusza ir 
iszsiskyrsto in anais septynias varsas, tolau — del-

Robinsonas Kražius
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.
(Tasa.)

Robinsonas nelaukė kol jo prieszas antra karta 
isz temps saidoku, bet urnai priszokias, dure jy 
su savo durtuvu teip, kaip ir pyrma, kuris kri
to ant žemes kaip ylgas. Su džiaugsmu pasižiu
rėjo Robinsonas aut iszgelbeto. Szis-gi nesi- 
judindams isz wietos, kurioje buvo suturėtas, 
da negalėjo atsipeikėt. Jis nežinojo, ar Robin
sonas užmuszo jo prieszus, kad jy iszgelbetu, nr 
eina dabar dėlto, kad ir su juom paeilul ta paty 
padaryti

Robinsonas szauke jy y vairiais budais, 
o szis klausė, padare pora žingsniu vėl sustojo 
ir tylėjo lyg nebylys. Persigandimas ir susten- 
gimas buvo matomas ant visu jo są
nariu, o jo mina reiszke meldimą. Robinsonas su 
giestais rodė jam savo prielankumą ir pamojo 
ranka, kad prisiartytu priėjo. Laukinis prisiar
tino, klaupdamas kas 10 arba 12 žingsniu, o isz 
jo judėjimu galima bumo suprast, kad jis laiko 
Robinsoną už šamo karatu ir poną.

Tada Robinsonas nuėmė savvo lyczyna ir 
parode jam sawo prieteliszka ir pilna žmonisz- 
kumo veidą. Ant galo suprato laukinis, kas tai 
yra, ir misiszkai iszdrysias, jau be jokio užsi- 
mislijimo priėjo prie jo, pabueziamo žemia, o 
atsiklaupias, padėjo Robinsono koja ant sawo 
sprando, kad parodyt, pagal ju paproty, kad no
ri būt jo mergų. Robinsonas pakele jy no žemes 
ir visokiais pragumais norėjo duot jam pažint, 
kad no jo turi laukt mišo ko gero, kad nebus 
laikomas per tarna arba pavaldiny, bet per prie- 
tely ir šamo drauga. Užsiemia tokiu budu su sa
vimi, jie nemate, kaip vienas isz užmusztuju, 
kurs bumo tik sunkei sužeistas, atsipeikėjo, sten
gėsi atsistot, o iszromias žoles sauja, dėjo prie 
tonos, idant nors kiek pluukianty krauju sulai
kyt. Patemijo tai Robinsonas ir parode naujam 
draugui. Ansgi atsake ant to gumei ir garsei 
pora žodžiu šamo kalboje. Robinsonas nors ir ne
suprato nieko isz tos kalbos, vienok toji pada
re ant jo labai meilu inspudy: nes bumo jisai 
isztroszkias girdėt žmogaus baisa, no tiek jau 
metu negirdėta. Deltogi mostik neapsikabino 
kalbancziam ant kaklo. Jy tik sulaikė tas, kad 
jo draugas butu nesupratias priežasties to džiaug
smo. Indijonas parode Robinsonui akmeniny 
kirmy ir dame jam ženklą, kad užbaigtu muszt 
sužeistajy. Robinsonas nemego lietie žmogaus 
kraujo ir nors bumo reikalas pribaigt sužeistajy, 
isz pasigailėjimo, dėlto kad ans bumo smertinai 
pažeistas , ir baisei kankinosi, mienok pats to 
nedryso padaryt; atidume tik kirmy laukiniam, 
rodydamas ant gulinezio.

Szis nuBidžiaugias pagriebė kirmy, tekinas 
prilėkė prie pažeistojo ir rnienu kireziu perskė
lė jam galma per pusią, paskui pagal šamo 
paproty nukirto jam ja ir linksmai szokineda- 
mas padėjo ja sykiu su kirmiu po Robinsono* 
kojom. Robinsonas liepe jam paimt saido
kus ir milyczias užmusztuju, ir (sumojo ranka, kad 
sektu jy. Laukinis užtruko da valanda, kad 
užkąst lavonus in smiltis ir tokiu budu pa- 

■ slėpt juos no ju draugu. Robinsonas nudžiugtas 
isz tokio žmoniszkumo, per ženklus ano a- 
kyluma. Szis gi labai skubei pasiėmė palaidot 
anuodu. Per kokia deszimty minutu abu lavo
nai tapo gilei užkasti. Tam pasibaigus, abu 
per kaina nuvyko in Robinsono gyvenimą.

XII.
Wienok Robinsonas kartu su.šamo draugu 

bumo pamojingame padėjimo, Reikėjo tiketie, 
kad laukiniai jieszkodami šamo draugu ir iszbegu- 
siojo kalinio, lengvai gali užtikt ant Robinso
no buveines, ja sunaikyt, o paty Robinsoną 
drauge su kaliniu iszsimest ir užmuszt.

Persigandias Robinsonas drebėjo ant mienos 
tos mįsles. Užliptas ant kaluo mirszunes, pasis
lepiąs terp krumu, žiurėjo isz tolo ant bjauriu 
szokiu ir kanibaliszko pokilo tu baidyklu prisi
žiūrėdamas sykiu kiekvienam anų pasijudinimui.

Atsiduksejiraas prie Diemo apgiuejo nekal
tųjų, pridavė drasOs ir spėkos;-— nusprendė 
jis gryžt in šamo namus, ir darnias ženklą šamo 
draugui , atsargei leidos no kalno, pamaži eida
mas namo.

Robinsono gyvenimas bumo laukiniam tuom 
paežiu, kuom musu mužikui, pripratusiam prie 
rukstanezios grintoles, karaliszki rūmai. VViakas 
jam iszrode namatna, iszsižiojas su didėlėmis 
akimis dairėsi lyg kvailas, nedrysdamas nieko 
prisilytet nežinojo, kam yra reikaligi tie wisoki 
daiktai. Jo ponas jam iszrode pusdieviu. Kad 
Robinsonas nebutu susikrimtias misla ape užpuo
limą laukiniuju, jis butu nuoszirdžei nusi
juokiąs, matydamas atejuna kartais susiraukusy, 
kartais prasijoukusy ir da iszsižiojusi ir nedrys- 
tanty prisilytet prie jokio daikto. Bet Robin
sonas mislyjo tiktai, kaip užsisaugot priesz už
puolimą neprietelu, taigi stengėsi tai balsu, tai 
giestais atidengt laukiniui šamo misly. Po ne
mažo margo ant galo laukinis jy suprato.

[Tolau bus daugiau.]

AViiterbury, Conn.
19 Gegužio, 94.

ras mus lietumiszka parapija 
dalinasi ant dmieju dalu.... bet 
ka asz szneku,ne parapija,o tiktai 
szluptarniai skiriasi no mus. Mes 
parsikvieteme guodotina kn. Ze- 
bry, kuris yra labai darbsztus ku
nigas teip dvasiškuose kaip ir 
smietiszkuose dalykuose, rūpina
si kogeriausei ape užbaigimą baž- 
nyczios, ape sugedima lietuviu 
in vienybių, d szluptarnius, kurie 
maįszo ta mienybia, iszkeike isz 
paszakniu ir su jn bediemiszkais 
rasztais, už tai jie yra labai nepa- 
kakyti.

Diena 15 szio menesio pribamo 
in Waterbury kardinolas, kury 
grąžei, iszkilniyngai pasitiko pa
rapijoms, o pyrma mietą tame 
užėmė Dr te “Sz. Kazimiero”. 
Kardinolas didei pagyre lietu- 

■mius VVaterburio ir iszsireiszke; 
jogei nesitikėjo būtie teip puikei 
ir gražiai priimtu in lietumiszka 
parapija. Da pas mus randasi ir 
draugyste “Gedamino,” bet toji 
nėjo ir neeine dalymumo pasitiki
me kardinolo.delto kad joje daug 
randasi szluptarniu, o net ir prū
su, bile tik lietumiszkai moka 
szneketie, tai ir gali priguletie in 
ta dr-tia. Tai ir nėra dymo, kad 
nėjo, nes kaip gali eitie naikyto- 
jai katalikystes pasisiktie katali- 
kiszka kardinola. VVienok dabar 
užstojus geram kunigui tai prie- 
szinykai bažnyczios mažinasi, o 
skaitlus tikineziuju kasdien auga. 
Dieme duok smeikata musu kuni- 
gelui, kaip teip padirbės ilgiau, 
tai už metu turesimia puikia pa
rapija, o szlupinei jau bus misi 
iszsineszia in Argentinija žydus 
mokytie naujos mieros.

K. S.

Szmentos atminties Kazimieras 
Bartkus, kuris nepersenei bumo 
iszmažemias isz Chicago in Grape 
Creek, III. prie kasimo anglu, 16 
diena Gegužio, nežinia kokiu bu
du inpuole tenai in upia ir prigė
rė. Jo draugai siuntė du telegra- 
mus in Chicaga pas szmogery, i- 
dant atmažiuotu ant laidotumiu 
sawo brolo, bet szie žmones ap- 
tureja toki telegrama, ėjo ten 
pas nekoky mokiety, idant tas 
jiems iszguldytu.ape ka telegrafa- 
moja. Telegrame bumo raszyta, 
kad Bartkus numirė ir bus pet- 
nyczioje palaidotu, tai pruspalai- 
kis suprato, kad ant petnyezios 
ativažiuoja in Chicaga, ir szie su 
džiaugsmu laukia šamo szwoge- 
rio atmažiu<,jenczio. Belau kent 
gawo gromata isz toli, jau su ru- 
gone: sako “siuntėme du tele- 
gramus, idant atmažiuotutia ant 
laidotumiu šamo szmogerio ir del
ko netmažiamote.”

Yra tai pasimokinimas, idant 
antra karta aptureja koky tele
grama, eitutra pas toky, kuris su
pranta ir jums iszaiszky t gali.

Sz. at. Kazimieras Bartkus tu
rėjo metu 21. paėjo isz Kauno ra
dybos, Raseinių pamieto, Szilalo 
parapijos, kaimo IV’aitimenu. Už- 
praszo misusgentias ir pažystamus 
isztartie “Amžina atsiUy.

In sekretorius Uetuwiszku 
Klubu.

Kaipo Jums Brolai žinoma, jo
gei esiu perstatytu ant sekreto
riaus ".vyriausiosios administracijos 
Lietumiszku Klubu Chieagoje, to 
dėl užpraszau guodotinus sekreto
rius, idant teiktutes prisiustie su- 
rasza misų sąnariu šamo Klubo, 
kaipo tie yra man reikalingi dėl 
įvedimo administracijos.
Su guodone W. Zacharemiczia.

Lotai! Lotai!
Lietuviams gerai žinomg firma

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

Kožna Nedela 1:30 adyna po pietų 
isz Union Depot veža už dyka visus iu gražia vieta, gulinezia va
karinėje dalyje miesto Chicago, ant 56-tos ulyezios,—tiktai 6j my- 
los tolumo no “Court House”; ta vieta vadinasi

Py •
Kas nori pirktie .-au lota, tegul neperka niekur, pakol azia vie

ta pirmiau nepamatys. Yra tai vienatine vieta de) žmogaus darbi 
nyko, nes turi keletą fabriku kur tukstanezei žmonių dyrba, o teip
gi tik už 5c. gali atvužiuotie in miestą geležinkelu iu darbu. Per ta 
vieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra lenkiszka bažnycziu ir kunigas priku
lia kas nedela. Yra visokį aztorai, palieija ir viskas ko tik reikia, 
o lotai da labai jAgus, tik po $300 ant legvu iszmokcscziu,

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

likietusdel nuivaževimo galitia gautie už dyka kompanijoje

Schwartz i Rehfeld,
Arba pas generalna agentu

Geo. Gustajty,
IIANSON PARK.

ir Rodystie “Lietuvos”, 
954—33rd St.

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GUANU I'ILV liti E, AltKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wi“os wnlste«, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukataneziu akru wienain gabale
foabiemii pusėms geležynkelo “Mėmphis Llttle Rock", tarpt* tu lauku randasi miestelis H h t e d 

ur žmones gali autivurtfe sau diduausin ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko ta ja alėta 
kaipo geriausia dek uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietaru auga bowelna, o walsei sodu puikiausi isz wisu 8uwienytu Walstiju. Klimatas sweikast 

žiemos trumpos, o wk.saro* ylgos, karszcziu didelu nėra, šiltumą lyginamsu Chicagos. 
IVanduo smeikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsnis puikios girios, farmerei gali gautie taukus su giria ir be gi
rios. Kalkei ir lentos neiszsukytai pigios dėt pasistatymo sau namu. .

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

ant 5 metu isztnokeszcziut 
Norinti tikrai dasižlnotte ape wiska raszykltia in 

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

---- ARBA IN-----  
REDYSTIA „LIETUVA”, 

954 33rd Street,-------------------------------- Chicago. III.
ABBA PAS KOMITETĄ

A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus. Hazen, Ark.
• GHICAGO, IL.L. "P. O. Box«.

Geriau.se užeiga pas
L. AZUKA

3301 Auburn Avė., kampas SSczios ui,
NETOLI LIETUVVISZKOS BAZNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

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

Pakeleimis atkelamias gali apturetie puikia nakmynia, gora rodi, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kme icnczius Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka mišką gausi. Irto mišopobandytie.

Caljtaia Wine «Liquor Co.
M. RUBIN,

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

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

Wisoki Ratunknl Saldau* Wyuo, Arako, Klmulo, Alau* boukoiu^ ir Ir 1.1. Wiska* yr» 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užprnszymus per gromatas greitai iszpytdome. Mes da- 
statome užprašytus tauorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszanlis kokius gHrymus, gali gromataraszytie angelskal. Arokiszkai, lenkiszkai, ItetuJ 
trisz.kai ir ruskui.

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

Keikalynga yra gera lietu- 
j miszka gaspadine, kuri moka ge- 
i rai myrtie ir marszkinius iszpro- 
samotie. Welyjama toke, kuri 
nesenei yra atmažemus isz Lie
tum os. — Gera mietą ir gera 
t 
i Iga.

Tegul 3tsiszaukia in Redystia 
„Lietuvos”

A IA7VVU-l<r‘i“ dvinedelmis 
kataiikiszkas 

laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias ; 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 

| kitu ' szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50) 

Noriutiejie turatie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia ‘ 
,,Lietuvos” k >i i ima laike ir už 
ta paezia prekia $1.50.

KAS PAR BARTKOVV1AK,
Konstabelis Pawietawas. .

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprournja gerinusiu wisokias provas wisuoM! I 

suduos*. Kfumoczyju kalbose: Ienkiszkoje, wo- Į 
ki>zkoj»" ir Hiie "l-k' i“. Teipogi kotektawD» pini
gus už. wtankias skobia. Gyvvena po nr.
3200 Musprstt st., kerte 32 st.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. llalsted ui.

Nujimn puikia. I'olourunja,. už tuziną tiktai 
$2.00

Antivevliu ir kitokiu reikalu nupins Fotozr • 
fljas kopuikiaiuel.

J'-fy“ Jaigu tau skauda gatwa, lai paiuvg) k 
Pfosiku Bojanauiko. Yra Karinus* gy
dykla no skaudėjimo gaivros. ka Jok<* kita taip 
r«*it n* gydo, kaip Proszko llojnn^uako. Galima 
audė kožnoje aptiekoje, arba priniunczinnt 2f> 
oiitus pacztinemts tnarkemis, ant įtukhzcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu upiaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKI.
8H5 W. IP-th Rt.. Chicago.

Preke Pinigu.
Rublis in Rosija............... 53įc
Marke in Prusus.................24įc
Guldenai in Austrija.........39|c
Frankos in Francija............. 20c

Z
i

Geriau.se


4 LIETUV A.

PAIJESZKOJIMAI.
Asz Ona Bertelute pajieszkau 

savo sesers Valerijos JBertelutes, 
paeinanczios isz Kauno redybos, 
Szaulu pawieto, miestus Sndvos, 
jau visas metas kaip Amerike ir 
nežinau kur besiranda. Jaigu kas 
ape ja žino, tegul duoda žinia ant 
tokio adreso:

Misa. Anie Bertelute
2619 Villkton st. l’hiladel., Pa.

Geriausias biznis dėl Lietu- 
vnyko. Parduobu Grosernia ir 
Buczernia už pusią prekes. Prie
žastis pardavimo esiu priverstas 
iszwažiuotie in Lietuva.

Povylas Bakewiczia
628 S. Canal st. Chicago, III.

Ant parandawo,įiiuo puikus 
sztoras dėl grosernios, buczernios 
arba saluno. Geras biznis dėl lie
tuvio, ant kertes Auburn avė. ir 
34tos Court. Dasižinokitia redy-

Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas li
nijom po valdže Maskolių “ “ 50c

Kaip igytie pinigus ir turtą 20c
Kas teisyl>e tai nemelas puikios apysakėlės 

isz’lietuviu gyvenimo ,. 15c
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo 

Lietuvnyku “ $1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi sziintai “ “ $2.00
LituviBzkas sziupinis “ “ 5c
Naujos dainos “ •• 10c
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa apysaka Isz taiko terpsaviszkop ka

res Indijon u Amerikos. 25c
Palango8Ju7e “ “ 20c
Pulkus apraszimas tikru atsitikimu įszlai-

ko lenkrneczio vainos 1863 m. “ 40c
Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija 15c
Pasakoljmas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Ponas ir mužikai “ 15o
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 5c 
Pulki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kautrei iszkentejo 20c

Talmudas židu “ “ 10c
Tevynizskos giesmpB “ “ 10c
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa peržvalga Lietuwystesdarbu 20c
Waiku knygele su abrozelais “ 30c
Wlsoki abrozdelei in knvgas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puola priesz jy ant lęeiu. 30c

Lietuwiszkas Daktaras Pirmutine Lietuwiszliai-Lenkiszka

T. KODIS.
Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru

3247 LAUREL STREET
ir prijima visokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 

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

telefoną isz kožnos aptiekos.
Gyvena: 3247 Laurel st.

TELEFONAS: Y. 885.

LIETU VVIŠZ KAS

zzr^Mokslame Muzikos—=
Kursai tapo atidaryti l nm Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant wisokiu intaisu kožna no 

iki 10% vakaro.
Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.

Orkestrą Liesuviszkai- Lenkiszka.

SUIiAUK 1T1A!
Asz WincM Dranginis palleszkau sawo paežio* 

Agnleazkos, kuri 2H diena Balandžio iszbego man 
Isz L.add, III. su boardingtariu Petru Laukaiuziu. 
ikzsiwež<* paduszska, baxa Ir 9 menesiu mergaitia 
ant ranku, o už poros menesiu jau kita turėti. Jos 
pravrardi* Anbraziejute; paeina isz Buktosdvaro, 
Lu<lwinaw<^iu. Kalvarijos pavieto rėdytais Su
vaiko; iszrodo graži jauna da tik 20 metu, yra 
Juodbruve, rusvu akiu ir turi ženklą aut kaktos 
iszdesziLes puses duobutiair aut smakro isz tosgi 
puses maža karputia.

LAukaitis paeina isz Gudelu parapijos. Mar- 
jam potes pavieto, teipgi Buvolku redybos yra 
vidutinio ūgio, gelsvu plauku ir ubu ir smulkaus 
veido; turi 30 metu su vitazumi.turi namieje 
paczia su vaikais, o vyriausias sūnūs Jau upe |5 
metu.

Jaigu kur tiedu valkatos atsivllks tai sulaiky
kite ir duokilin žinia ant adreso tokio:

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

KAS IX UI. H V E L AM D A ATKELAUSIT 
1’ASOI.SZYASKA VISKO GAUSIT-.

Sznlto ataus, geros arielkos ir 
Kvepencziu Cigaru.

ateik h oli pamatytus 
m to įviso pabaxdytie.

Gyvenu ponr. 825 St. Cltiir str. 
Clevelaiul O.

Turiu puikiausia Karczetna isz visu Clevelando 
)letuwiu ir diHiuiaiise visokiu eervrpu užlaikau

Katalogas knygų.

| A. BUSZKIEWICZIA, |
įj dastato visiems in numus geriausia

| Keresina, Geselina ir Aliejų. į 
JJ Skalbia Marszklnius kobalcziausei ir pats JI 

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

Y ra tabai žmogus geras ir teisyngas ka ve- Fre 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

$ ADRESAS:

A. BUSZKIEVICZ,
Pi 886 James avė., Chicago.

pas Kazimiera Aliszaucka
Užtaiko puiku szalta alų, g«riau«o arielka tikra 

ruginia. cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabovos; jaigu noritin sau tinkamai va
landėta laiko pralęistie tai atsitankyktt pas savo 
viengenti, o busitia prijirnti kaip no tikro brolo. 
.Ateik broli pamatytie ir to viso pabandytie.
Jaigu sziezia atkelausi, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISMCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEV YORK, N. Y.

S. F. Malicki,

- — ūžia j ko

Krantuwe Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkalinga 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdlmc tuose rejkaluoBe.

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

Telefonas: Canal 78.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szalllnte danglszku 

skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brinels ir kitoketa križels, iszsodyta bal- 
cztausetakauletels, visaip zatatltus, 3.50 ir $4 00

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
•kiirbu, apdaryta drūtai skuroje. zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta azagrine “ “ $2.00
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinls 95c 
Balsas Balandėlės di'lžlauses ir puikiuuseme 

apdare, Intlczlausvis kaulcleia puikel 
iszauksuotiiis kryžeis po ’ $3.00 ir 3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaitinelis 75c
Balsas Balandėlės didesnis su Ofticium 

parvum apkaustytais ir su kabe $1.25
Balsas Balandėlės KrlsztoHnis $2.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap

kaustyta ir su kabe ” $ 1.50
Iszganlugi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ” 20c
Llvtuwlszkos miszios ” 10c
Ražanczius amžinas “ “ 5c
Ražanczius Ir draugyste “ “ 10c
Ražanczus amžinas ir su stacijoms " 5c 
Szaujcsmas balandėlės “ ?0c
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ” 40c
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

H taroms “ “ “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau 

stytas ir su kebe »“ $1.60
15 ta|emnverdu gyvojo Ražu nežinos 10c
Wadowas nptankanczlu muka Jezuso Cbris. 15c 
150 Psalmu Dovido karaliaus ant paveikslo 

kantiozku ,, ,, 75c
Knygos Dvasiszkos,

Brostvos “ “ “ 05c
Draugija d d duszlu “ “ 10c
Evangelijos, drauge iietuvlszka i It lenkisz-

ka ant kožnos nedelos ir szventes 75c 
Fllotea arba kelas In maldinga giveuima 50c 
Garsas ape balslbla sūdo Dievo ” 25c
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Prna ” ” 15o
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Glvenlmas Jezuso Kristuso ” 75c
Givenimas szvenoz. Marijos Panos „ 20c

• Glvenlma wlsu Szventu ant kožnos dienos
4 dideles knygos, kožna po ” 65c

Gyvenimai Szv. ir III zokonas szv. Frnn- 
ciszkaus “ “ 25c

Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozeleis 15c
Istorija seno Istallino ” 25c
Istorija Kataliku Bažnyczos ’i $1.00
lezguldymas metiniu szwencziu ” 10c
Kas yra grhkas! labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 15c
Kam apspakajitie nu m tani ja ” 15c
Mokslus Rymo Kataliku “ 40c
Mokslas kataliku, •• “ 15c
Pamokslai ape suda Dievo “ “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu

ir didžiosios nedelos „ 50c
Pekla Ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se culszczlaiis. dldžlause knyga isz visu 
knygų dvaslizkuju “ *' 75c

Perspėjimas ape szwenla tikėjimą “ lOo 
Perkratimss sumianijos “ 20c
Prisigatavojimas ant smerozio “ 40c
Raktas in dangų “ •• 15c
Uasistanavik ant to gerai •• 50c
tfadovas in dangų “ “ •• 40c
Kartai dangaus “ “ “ 15c

Knygos niokslyszkos.
Etnologiszko* smulkmenos “ “ 25c
Knyga iszmokinm visosvietines kalbos 15c
Lementoriua lietuviszkas „ 10c
Lietuvos gaspadlne “ “ 20c
Lietuviszkal vokiszkas žodlnas arba grama

tikas “ *• $5.00
Lementorlus lietuviszkaa “ " 10c
8pasabas greito iszsimoklnlmo angelskos kal- 
8zlrntmetinls kalendorius ., 15c

boa ne atidarytas “ “ $1.00
o apdarytas '• $1.25

Žodynas keturiose kalbose: lletuviaikai, 
latviazkal, lenkiszkai, Druskai, y- 
ra geriause knyga <|e| norinezlu isz- 
moktie lenkla-zkos, ruakos arba la 
tvlszkos kalbos „ ,, $2.oo
Tas pats apdarytas „ „ 2.25

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Arielka yra nuodai su Iliustracijomis 30c
Apc senovės Llctuwos pilis “ 10c
B i roti's dainos *’ “ 10c
Boleslovai arba antra dalis Genovefos 80c
Bestiahty of the Russian C žardo m tovard 

Lithuania ** “ 20c
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemalcziu. 

parasz Simano Daukanto $1.00
Gcnli^dede “ “ “ 5c
Graži vaiku knygele “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, dldžiauitaoltto* 

rija Lietuvos •• „ $1.50,
Istorija gražios Magelouos ,, 20c
Istorija septynių Mokytoju • •* 50c
Istorija gražios Katrukos “ 41 10c
Istorija Lietuvos •• “ 50c
Istorija isz laiko Francuzu vainos '• 80c
Juokingas paiakojimas *• •• 10c

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriau* o dėl zo- 
bovos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laiwakortias, siunezia pi
nigus tu Lietuva ir wisus dalis svieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

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

Iivuiriuusiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo- 
dada jisai Raszta S'venta,visokius 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszavi
lnas Mikaldos, Sapnorius, Juzefą- 
to pakalne ir visokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu raž ineziu, szka- 
plieriu krajavu, visokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu 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 VVhyte Avė. Brooklyn N. Y.

Raszidami gromata siuskitia 
ant szito adreso.

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

Temy kitia! Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

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

sawo žrnogu. Ateikit ir perslludykit.
SZIFKOKTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlinu ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
UWAGA:

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

Juliau Piotrovski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

0 wisokiu ligų wienautine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b" kurio Europoje didžiausi namai no gali npsi- 
eltle. Gydo visokias užalsefejuda* ligas, kaipo 
tai: Prie.tvariu, Skaudejima galvos, Džiova 
kepenų,Geltligia, Reuinatižma, Wandeniny apti- 
nimn. Karsztllgia, Rožin, Szasus, Drugy, Skropu- 
las, Niežus,' Kirmėtas, Laszus, Szunvotia, Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeiduius, Kaulu skaudejima, 
Bukudima, Moterių ilgas. Uždegimą ptaucziu, 
trenu skaudejima. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAVVICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrrna karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems Ja we(ys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
priaiontlmui vieno dolerio tuojaus bus Jums isz- 
aiuata. Adresai;

ILS. BOJANOR'SKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuivisz- 

kai — Utviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didele a^zmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantienis 
žodynu iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o velau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

Pinigus geriausei siustie regist- 
ravotose groniatose arba per „lu
tei- National Money Order”, kury 
galitia gautie ant kožno paczto.

ADRESAS SZITAS:

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

Raszftnt su bet kokiu klausymu reike prlde- 
tieant atsakymo pacztuva marketa už 5 centus

W. Slominskiene.
679 MILWAUKEE AVENUE, 

CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visu lietu

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

LIETUVISZKAS

•.zSALUNAS:^
Juozu po Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užtajkau šviežia Bivarska Alų, seneusąs ge- 

reuses Arielkos, Likierius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to wiao pabanditie.

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar,
JKACZMAKEK.)

SįAdiokatas 
Praktikavoja visuose suduose ir 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rody jame wisiems 
lietu vnykams pas jy nu

siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

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

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

Mano ofls»‘ yra kalbantis lietuwiszkai 
.FR. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

liras Schlaclieckis,
175 Henry st., NEW YORK.

arti Jefferson st.

Lenkiszkas ir Lietuwiszkas Daktaras
Priima ligonius savo namuose ežiomis adynomi 

no 8 iki 10 ryto I N LDELOMS
"1 “2 po pietų Į no 8 iki 10 ryto
’• 6 “ 8 vakaro. | “ 1 “ 2 po pU C

(17-6)

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

užlaiko didela Krautuvia

Arielka, VVynu, Likieriu
Alaus ir kitokiu gėrynių.

VViskas yra pifmos klasos. o prekes pigiausios 
kaip visam** mieste Baltimores. Rodyjame vi
ntams tenai ptrktie, o busitia pakaitytais.

(28-7)

Puikiausias Salimas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre &Bovers str. 
Wiskas yra czysta. gerymai visokį pirmos kla- 

808. o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems v&laudeta iai£o: 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunanį 
tiems in Shenandoah Velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga.

MAX DliZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikattis 
eitie pas Drzemala gerausi ąpgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Rando!pli St.
Give.iiinas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923
^JUOZAS W1EKAITIS

328 Anderson str., Jersey City
— UŽLAIKO —

Puiku Saluna
Viskas yra czysta,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 gautieupsimainytie, mo
ka augszcziausia prekia,kaipkiti 
agentai. Dėlto visiems Lietu
viams, su visokeis reikalais, 
rodyjame nusiduotie pas savo 
broly Lietuvy, nei ka pas ko 
ky ten žydą. 9—6

Žinia nuo Varpo bei Ukiniko 
redakcijos.

Duodame žinia Amerikos (ir Chicago’s) Lietu
viams. juog dar neiszsibaige pirmiejie sziu metu 
laikraszcziu numieriai, ir galima dar gautie pil- 
nuB eg7emplorus nuo pat metu pradžios. VViėnok 
persergime, Jogiai pirmiejie numeriai gal vei
kiai iszsibaigtl, ir paskui nebus gaunamu pilnu 
egzemploriu musu laikraszcziu. Deltogi tie Lie
tuviai, kurie mėgsta turėti pilnus laikraszcziu 
egzemplorius, tegul nesivelina musu laikrasz
czius užsiraszyti, kud paskui neatsitiktu teip, 
kaip pernai, kad kurie pusiwelino užslraszyti, 
jau negavo wisus numerius.
VARPAS KASZTUOJE $1.25 
ŪKININKAS ., l.oo
Varpo bei Ūkininko adresas toks:

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

"Liėtūwišžka" Aptieka ” 
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 25 mietu isi praktikavoja^ pritajso glerae 
lekar*twas ubz vidutiniu prekių.
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

skaj ir vokiszkaj.
543 S. Jefferson st., co’r. Liberty. 

telephone: canal 369.

Geriause Užeiga
dėl Lietuviu 

Jersey City
pas JONĄ BANKALSKY,

48-50 Gregory St.,
T^ri puikia salų “Opera Hali” dol mitingu ir 

ki'okiu zabovu. Užtaiko puikiausius gerymus; 
szalta alų, tikra ruginia degtiniu, visokius likie- 
ri is, vyną ir puikiausius cigarus, durnelis kwe-

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

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

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

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

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

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

NEW YORK.
♦

D1 DŽIAUS E

’ Kraiituwe Drapanų
AVyriszkas visas apsirengimas,vertas 

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

L 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 Str.
IR

142DivisionSt.

New York
N. Y.

Vyrai t 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 kožuu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietuS ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

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

Aptielioje, po nr. 3315 Laurel ui.
Telephone, Y’ard 709. no 10 iki 12 adynai rytie.

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

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

^UeTUWJSZKA = AFTieKA> 
—po—

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

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegoriuN ir kitokius 

aukrvnius dajktus, zulatiimas ir sidabrininias ® w 
visokiu dajktu tabaj pigej, aukszynius sydabrynius ziego- 
rnlius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos lOe 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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