
Kates of Advertising:

“LIETUVA”
Appeanng everv Saturday the only Lithu n 
a u Paper Published in Chicago, III. 81 t 

mst ption Two ^ollars per year.

One line once ............  15c.
One line, one month ................  5be.
One inch, onemonth.........................
One inch, one year............................. 810.00
The “Lietuva” Printing OHce esecute 
allkindof Job Printinguik* ' ’banslatin j 

in all modern langt b es.
All communications mušt b i ddressed: 
“Lietuva” PublisLingCo. 

»4 33rdST. CHICAGO, ILL.

1'he Lithuanian Weekly

Nr- *7-______________ ~_________CHICAGO, ILL., SUBATA, 7 LIEPOS (July) 1894 m.
EnTERED AT THE ClHCAGO, ILL. PoST OFFICE AS BECOND CLaSS MATTER.

NEDELINIS LAIKRASZTIS

“LIETUVA” 
iszeina kaa Bu tvata, Chicago, IIHuoh.

KABZBTL'OJA
Ant Mktu Amkkikojk..................... M 0C
In Užkabk................................... |8.0t

Preke Apgarsinimu: 
Wienaellute w|ena karta..................... 16c.
Wiena eilute ant menesio....................60c.
Wieuas colis ant in^ucsio................ 99.00.
Wienas colis ant metu ............Iiu.uu

A DREBĄS TOKS:
“Lietuva” Publishing Co.

9M 33rd ST., CHICAGO. 1L

Spaustuve "Liktuva” spausdina Knigue 
lnsutus, Tikletusir t t.

Metas II.

Isz Užmarės.
Pranei jos užmuszto pirni- 

sedžio laidotmves ir 
naujo iszriskimus.

—o---
Paryžius, Liepos ld.— Szian- 

dien buvo užmuszto Prancijos 
pirmsedžio, P.S. Carnoto, laido- 
tuwes. Jo kūnas iszkilmingai ta
po nunesztas ir padėtas “Pante
one”.— Laidotuves labai iszkil
mingai buvo apwaikszcziotos, ko
kios iszkilmes Paryžius dar nie
kados ne buvo matias.— Žmonių 
buwo pilnas miestas, nes isz vi
sokiu krasztu buvo suvažiavia: 
nekurie laikraszcziai sako, jog 
galėjo būti in kelis milijonus.— 
Wisoki karaliai, valdytojai ir 
szeip jau žmones prisiuntė ant 
laidotuvių daugybia brangiausiu 
vainiku.

Tos laidotuves, nors labai bu
vo puikios, bet nemažai ir pinigu 
ant ju reikėjo iszlei sti, nes ant 
vienu kvietku iszleista ape ketu
ris milijonus franku.

Nors jau Carnota palaidojo, bet 
jo vardas dar ilgai gyvuos ant 
svieto, nes isz priežasties j o už- 
muszimo, sukuszo dabar be maž 
ka visa Europa ir kasdiena aresz- 
tavoja daugybe anarchistu ne tik
tai Prancijoje, bet ir po kitas 
valdžias.

O teip-gi ta Carnoto smertis 
daug negero atuesz dėl Italijos ir 
jos nekaltos tautos. Nes mat kaip 
jo užmuszejas buvvo italas, tai 
Prancijoje nebeduoda italams dar
ba, odaug ju užmusze ir namus 
ju iszgriove; isz kurios priežas
ties tukstancziai italu turėjo iszsi- 
kraustyti isz Prancijos.

Naujas Prancijos pirmse- 
dis.

Wersal, Sėjos 27d., buvo rin
kimas naujo Prancijos pirmsedžio. 
Kandidatai buvo pastatyti: Casi- 
mir Perier, Brisson, Dupuy, jen. 
Pevrier ir Arago, bet in pirmse- 
džius tapo iszrinktas Cazimir Pe
rier, nes jis vienas gavo dau
ginus balsu, kaip kiti visi, kursai 
galės būti Prancijos pirmsedžiu 
lyg lOOltn. Sėjos 27d., jeigu ki
taip kas kartais ne atsitiks.

Cazimir Perier turi 47m. ir yra 
apszviestas garbus vyras, o teip
gi ir isz garbios gimines. Bet 
ne žinia kaip jis ilgai gyves, nes 
ant jo anarchistai ne turi geros 
szirdies. — O jau gi, Liepos ld., 
Paryžiuje ant turgaus St. Hono- 
re atrasta prilipyta apgarsinima, 
kursai gandina nauji pirmsedi p. 
Cazimir Perier, mirte.— O teip
gi pirm pora dienu priesz Carno
to nužudymą, ant tos paezios vie
tos buvo atrastas apgarsinimas, 
su antraszu: “Sėjos 25d. Prancija 
bus nuliudime,” kas ir atsitiko.

Dabartine maskolių ciwi- 
lizacija.

Londono laikraszcziai tokias ži
nias paduoda isz Petropiles: 
“VValszczionis isz Permos red. 
(ant Uralo) ne galėjo dėl javu ne 
užder ėjimo užmokėti dokliu.o ne
galėdami atsiginti nuo dokles rin
kėju,iszsiunte deputacija pas cara.

Praslinko keletas menesiu, o 
deputacija vis dar ne grižo. Tada 
valszczionis nuvyko in miestą Je- 
katerienburga ir ten iszgirdo, jog 
ju pasiuntinai pas cara sėdi kali
nyje už pati užsimanyma pasisku
sti carui ant virsziniku.

Ant tos žinios sujudo visas so
džius Takila, skaitantis keletą

tukstaneziu gyventoju, ir val
szczionis nusprendė ne mokėti do
kles, kol ne ateis atsakymas nuo 
caro.

Pribuvo pas juos “ziemskij na- 
czalnik”, pulkinikas su palicija ir 
pradėjo juos prikalbinėti, idant 
ne silenktu nuo mokėjimo pride- 
raneziu dokliu.

AValszczionis prasze paleisti ju 
deputacija.

Wirszinikas pradėjo kolioti 
biauriausiu budu ir isztrauke ka
laviju, rėkdamas, kad “s 
iszsiskirstytu namon.

“Svolocz” ne galėjo to iszken- 
sti ir pradėjo virsziniku muszti; 
sulaužė virsziniko grobus ir su 
žeide jo galwa. Paskui 
labai suniurę iszvaikszcziojo na
mon.

Gubernatorius, Pagodinas, gu
vias apie tai telegrama, liepe isz- 
keliauti tuojau ant vietos trims 
kareiviu kompanijoms.

Ant rytojaus visai netikėtai da
vėsi girdėti Takiloje kereiviu 
muzika, giedojimai, — ir sodžiuje 
iszvydo nematytus lyg sziol to
kiame skaitliuje kareivius.

Dalis gyventoju buvo ant dar
bo,o pamate kareivius ir likusiejie 

i iszlakste, kur galėjo.
Gubernatorius liepe kareiviams 

visus vilkti in valstija ant susi
rinkimo. Jieszkojo ir surinko, 
gvoltu vilko juos in valstija be 
skyriaus amžiaus; buvo ten ir 
pagyvvenia seniai ir vaikai.

Susirinkimas tapo atidarytas, 
tai yra pradėjo generaliszka mu- 
szitna su “arapais” (baisus bato- 
gai).”

Musze kiekviena be iszskyrimo 
kiek tik ilindo. Kas ne galėjo isz- 
tureti, ta davė daktarui.

Sumusztus nuvežė iri Jekate
rinburgo kalini.

Pagodinas pats buvo prie eg
zekucijos ir temyjo, kad ne butu 
jokio szvelnumo. 70 žmonių nu
stojo jausmo. Dviejus nuplakė 
iki smerties.

Szitai maskoliszka civilizacija!

Atidavimas lietuwiszkos 
mokslaines Chicagoje.
Nedelioje, Liepos 7d., bažnyti

nėje saleje, tuojaus po miszparu, 
bus atidarymas mokslaines lietu
viszkos parapijos Chicagoje. Ati
darymas rodos bus puikus, nes 
keletas vyru laikys kalbas, kele
tas mergaieziu laikys deklema- 
cijas, o teip—gi bus dainuszkinin- 
kes-lietuvaites ir lietuviszki mu
zikantai, kurie drauge dainuos 
ir grajis lietuviszkas dainas ir 
niarszus, ant ko yra užk viecziami 
visi lietuviai ir lietuves — ka
talikai, kaip maži teip ir didi.

Kas norite pamatytie Lietu- 
wiszkas kolionijas Ar- 

kanse?
Kas norite pamatyti Lietu

viszkas Kolionijas Arkknse.tai u- 
tarnyke, 10-ta diena Liepos, va 
žiuokite su manim, o pamatysite 
geriausei; nes dabar yra geriau- 
sis laikas dėl pamatymo, vieni 
javai pjaunami, antri sėjami,szie- 
nas teipgi pjaunasi, kiekvienas 
žmogus galės matyti derlingumą 
anos žemes ir vertia jos. Teipo-gi 
ir apie orą persiliudysite, dabar 
yra geriausias laikas, nes jau kar- 
szcziau būti ne gali kaipo mene
syje Liepos, tai-gi matysite ar 
galima yra iszkensti karsztis. O 
ir apie sveikumą ar nesveikumą 
oro sziandien yra geriausias laikas 
persiliudyti.—Užtai kas misly- 
jate važiuoti prisirengkite ant u- 
tarnyko ir duokite žinia nedelioje 
idant spetumime pasirūpinti “ex- 
eursijos” pigius tikietus. Ant tos 
dienos važiuoja ir g. kunigas J. 
Balceviczius isz Spring Valley, 
III. A. Olszevskis.

vay
yra Eugene

;tusi gera kapitalu 
volocz” i streikuoti. — Pūliniam

damas straikieriu ne

Isz Amerikos.
Didžiausi Amerikoje straikai.

Isz priežasties algos sumažini
mo, jau pirm keliu menesiu su- 
straikavo visi Pullmano gelžkelio 
companijos darbininkai. Paskui 
straikieriai labai susidruiino, pri- 
siraszydami prie “Ameriran Rail- 

Union”, kurios pirmsedžiu 
V. Debs. Ta unija 

ir gali ilgai 
is, maty-

pergalesias, 
prižadėjo mokėt jiems po seno
vės. Bet straikieriai dar reika
lauja, idant jie dirbtu vietoje de- 
szimti adyti u, do asztuones ady- 
nas dienoje. Pullmanas ant to at
sake, jog geriaus asz milijonus 
pamesiu, negu ant to sutiksiu.

Straikieriai Pulhnanui atsake, 
kad ant to nesutiksi, mes tavo 
karus ir cielus trukius stabdysime 
ir visokias bledes darysime.Isz to 
tai ir prasidėjo baisi streikai, ko
kiu dar Amerikoje niekados ne 
buvo bu via.

Indianopolis, Sėjos 28d.: Strei
kas priesz Pullmano karus didis. 
Daug bledes ant gelžkelio. Tru- 

| kis, kursai vakar isz ežia iszva- 
žiavo in Chicaga ir tas, kursai 
iszvažiavo isz Chicagos in Cinci- 
nnati, dabar stov Haniond. Abu
du trukiu paczto.

Isz West Superior, czion dane- 
sza,kad ant Northern Pacific gelž
kelio neina jokie trukiai.

Isz Milvaukee, danesza. Du 
gelžkelio Wisconsin Centrai tru
kiu stov Stevens Point’e ir ne
gali paeiti toliaus, nes inaszinistai 
ir kiti darbininkai ne nori leisti 
toliaus važiuoti tu trukiu, ku
riuose randasi Pullmano karei.

Isz Los Angelos, Cal., raszo, 
kad, isz priežasties streiku priesz 
Pullmano karus, ant gelžkeliu 
Sautherna Pacific ir Santa Fe 
trukiai suvisu nebeeina.

Isz Blue Island raszo, kad su- 
batoje, Sėjos 30d., nakti vienas 
strakierius, Marvin, priesz trū
kiui ateinant, iszsuko rielius. Ma 
szina iszsisuko isz kelio ir isz- 
vvirto, tiktai laime, kad kiti ka
rai ne iszvirto. Nieks ne paliko 
sužeistas Marvin tapo arisztavvo- 
tas.

Sioux City, Ja., Liepos 2d.— 
Straikieriu būrys, susidedans isz 
keliu tukstaneziu, atkabino tris 
Pullmano karus nuo trūkio gelž
kelio Chicago, St. Louis, Minea
polis & Omaha—ir justume juos 
in upe.

Denver, Colo., Liepos 2d.-Da
nesza ežia, kad straikieriu būrys 
isz trauke isz maszinos maszini- 
sta Loftus ir pakorė netoli nuo 
Pueblo, Colo.

Auna, Uis. Liepos 2d. Nuo 
ketverge ežia jau nebeeina jo- 
kis trūkis gelžkelio Illnois Cen- 
tral fermeriai ir sodinniukai kas 
diena turi bledes dauginus ne 
3000 dol.

Stoka vietos nepavelyja mums 
visu žinių paduoti, kas link 
streiku Amerikoje. Nes da
bar ant visu Amerikoje gelžkeliu 
yra streikai ir pesztjnes: dauge
liu vietose straikieriai iszlauže 
rielius ant gelžkeliu, karus su
draskė, daug žmonių užsiniusze 
isz visokiu straikieriu priež ts- 
cziu, daug tiltu sudegino, per ka 

i truki nekalta sukrinta in upe. 
Pacztus ir visokius tavoms su
stabdo ir 1.1.

Dar didesnis triukszmas pasida
rė daugybe Amerykos miestuose: 
daugybe visokiu dirbtuvių su
stojo dyrbe, nes nebegali parvež
ti nei anglių, nei kitokios jiems 
reikalingos medegos.

^Valgomi dalykai po miestus 
pabrango, kitur ir budos priėjo.

Bet Chicagoje yra visudidžiau- 
si streikai.Czia streikuoja 20,000 
darbininku. Keturi didi geležin- 
keliai: Rock Island, GrandTrunk 
Ulinois Centrai ir VVabash, pri
versti buvo su wisu sustoti ėja. 
O jeigu ilgiaus czia teip betrauk
sią streikai, tai Chicaga labai pa
sijus, nes atsiras didis valgomu 
daiktu brangumas. Dirbtuves ap
sistos per ka gali kelios deszim- 
tis tu -staneziu darbininku darbo 
nustoti.

Dabar dėl tu maisztu nutildy
mo iszsiunsta in visas puses kariu- 
mene; nes straikierius keta ari- 
sztavoti už tai, kad jie eina priesz 
ameriioniszka tiesa: sustabdo 
paczto ir visokiu tavoru karus 
ir laužo relius ir daužo karus. — 
,,Amerikan R. Union” pirmsedi, 
Debs,teipgi nori arisztavoti,bet jis 
teisinasi nekaltas esąs, nes, sako 
jis.asz’vienas nieko ne galiu pada
ryti priesz visa unija.

Teipgi ir in Chicaga Liepos 4 
parėjo kariumene, kuri už 24 ad. 
keta straikierius nutildyti, bet ne 
žinia ar tas nusiduos.
Tuo atėjusi kariutnene iszblaszke 

straikierius isz Chicagos su viso
kiais tavomis, bet straikieriai ne 
pasidavė ir tuo trukiai isz vietos 
pasijudino, szoko jie ant karu 
virszaus. Karais nubėgo lyg ma
szinos,maszinista ir peczkuri strai 
kieriai už apkakles nutveria nuo
mete nuo maszinos ir sugranžino 
truki atgal. — Ne galima visoko 
apraszyti. kas czia dedasi, tiktai 
galima pasakyti, jog czia dabar 
yra didžios pesztines tarp strai
kieriu ir kariumenes: daug are* 
sztawoja, daug sukruvina ir t.t., 
nes straikieriai ne nori pasiduoti. 
Už tai dar ket i partraukti dau
ginus kariumenes.

Ir pamatysime kas isz to nuosi- 
duos.

Isz girios darbu
Kaipo jau buvo raszias p. VV. 

Chivinskas Lietuvos” 24 nume
ryje, jog Wiskoncino giriose gali
ma gauti darba prie medževiu 
lupimo, tai dabar jis vėl raszo, 
kad ten darbiniku jau prisipildė 
ir atkliavia begeli gauti darba 
jeigu kas isz kokios priežasties 
yra pakeikiąs isz darbiniku būrio. 
Ir Teip p. W. Chi vinskas.sako jog 
ne galima užtikrinti kas gaus 
darba, o kas ne, nes jeigu kas at
keliauja in toki laika, kad yra 
vieta, tai gauna, o jeigu nėra tai 
ne.

O kad kas raszytu laiszka pas 
p. W. Chivinska, klausdami ar 
galima gauti darba, tai in groma
ta indekite markele, nes prie- 
szingai ne gausite atsakymo, 
nors daugiausei kada darbu bu— 

Į tu.

* Mt. Carinei. Darbai eina su- 
visu gerai:

* Massillon, O., Sėjos 27d. — 
! Czia straikieriai jau susitaikino su 
i anglekasykla “Portage Countv” 
j ir pradėjo dirbti. Už tona moka 
j po 67 jc.

* Du Bois, Pa. Sėjos 27 dieno 
i VVakar anglakasiai turėjo susi- 
; rinkimą ir nutarė dirbti po 40<-
už tona, nes darbdaviai dau- 
giaus neduoda, o unija uebttri 

i isz kur sraikuoti.

Jau Tarifa priimta.
“Tarifa”, kuriu demokratiszka 

administracija beveik perdu me
tus lipde ir per ta visa laika sto
vėjo visi fabrikai ir isz jos prie
žasties eiti negalėjo, o visi dar
bininkai turėjo sėdėti be darbo 
ir bada kensti’, utarnyko vaka
ra, 3d. Liepos, jau perejo ir tapo 
priimta už vadova tiesu szios 
žemes.

Isz musu lietuviu galbūt yra 
labai mažai tokiu, kurie suprastu, 
kas tai yra toji „Tarifa”. “Tarifa” 
yra tai istati tiesu szios žemes 
(arba konstitucija provu Ameri
kos). Kada Amerikoje turėjome 
prezidentą isz partijos republko- 
nu, tai turėjome tokia Tarifa su 
statyta per republikonus, pagal 
ta Tarifa turėjome pasielgti 
ir pagal ja mokėti visokias mo
kestis (texas). Bet kada szendien 
prezidentas tapo iszrinktas isz 
demokratu partijos, tai jau admi
nistracija Suvienytu Walstiju 
yra demokratiszka ir tada demo
kratai daro savo Tarifa pagal 
savo nore, kaip jau sakiau, kad 
ta Tarifa raszo teip, kaipo kokia 
konstitucija. Kada toki Tarifa 
paraszyta, tada suszaukia visus 
senatorius in Washingtona, o 
toksai susirinkimas senatorių va
dinasi kongresu, ir ant kongreso 
skaito ana paraszyta Tarifa. Ant 
tokio kongreso, kaipo szymet, 
buvo net 73 senatoriai arba kon- 
gresmanai ir iszklausia taja. Ta
rifa, kuriems ji patinka, nori ja 
priimti, o kuriems ne patinka, 
tie prieszinasi, sako, jogei yra ne 
teisingai paraszyta ir pagal ja ne
gali būti vestas surėdymas szios 
žemes. Keikia ir tai žinotie, kad 
Tarifa apima no mažiausio iki 
didžiausio dalyko, tai yra mo
kestis (padotkus) (muitus ak- 
czyžias)ir visokias kitas mokestis 
ant visokiu iszdirbimu fabriku ir 
t‘t. „Tarifa” gali ant kokiu nori 
iszdirbiu numažinti arba padidin
ti mokestis (texas) arba gali 
jas visas numesti arba ant tu, 
kurios dar niekad jokiu mokesz- 
cziu ne mokėjo, gali uždėti nau
jas mokestis, ir tokiu budu sziais 
metais turėjo sustoti visoki fabri
kai laukdami ka jiems nauja Turifa 
užgiedos; nei vienas fabrikas ne 
drinso judintis, idant užstojus 
Tarifai ne reiktu kelnių palydė
ti ir per tai perkūnai ir szymet 
visi ilsėjosi, u darbinykai bada 
keate.

Taigi dabar pereita utarnyka , 
ant kongreso Washingtone, 39 
balsai pergalėjo 34 balsus ir „Ta
rifa” tapo priimta.

Dabar yra viltis, kad jau visi 
fabrikai pradės eiti, nes kožnas 
žinos koki jo yra expensai ant 
iszmokejimo „texu” ir galės apsi- 
rokuoti ar gali savo darba pra
dėti, ar ne. Tikimės nepoilgam 
prasidės darbai eiti kogeriausei, 
tegul tik szie streikai pasibaigs. 
Bet ir streikai turės pasibaigti 

I in trumpa laika, ba darbinykai 
jau daejo in tokia šyla, kad joki 
skebsai ne inveiks pergalėti ir 
turės darbdaviui pristoti ant ju 
reikaluvimo.

PASARGA.
Permainydami savo adresu, j 

visada paduokitia ir senajy, nes 
kitaip, reikie po zwisas knygas- 
jicszkotie per pusią dienos, idant 

| iszbrauktie senajy szalin.

Pagirtinas lietmviu nar
sumas-

Spring Valley. Kaipo praeita
me “Lietuvos” numeryje buvo 
apie vienos moteriszkes nugedini- 
ma Spring Valley’je, tai isz ten 
gauname korespoudencija kaip tas 
tikrai atsitiko.

Mat, Sėjos 24 d., vienas lietu
vy* iszejo in upe žuwauti. Jau 
vakaras atėjo ir subreszko, o jis 
vis dar ne pareina namon. Jo pa
ti, ne sulaukdama, pasienio vie
na isz savo boardingeriu ir apie 
10 valanda vakare iszejo jo jesz- 
koti. Anuodu jeszkojo, bet to žu
vininko ne rado. No rudiii atgal 
grinžo namon. Griiižtant reikėjo 
eiti pro dypa. O kaipo streiku lai
ke kompanija laiko ant gelžke
liu ir dypo visada sargus, idant 
straikieriai ka bledes nepadarytu, 
Ir teip anuodum beeinant pro dy
pa užpuolė du isz minėtu kompa
nijos naktsargiu anglu ir pradėjo 
klausinėti kame buvotav ir kur 
einantav? Wiriazkasis viską isz- 
pasakojo, o moteriszke ne supra
sdama anglu kalbos nusigando. 
Naksargiu, niatydamu,kad tai yra 
“grinoriu”-aresztavojo tuodu lie
tuviu ir wieton nuvesti in poli
cija, nuvede kas-žin-kur in krū
mus.Krūmuose vienas anglas in- 
retnelietuviui inkrutino su rowol 
veriu ir pasake‘.‘tilek”Opaskuituo- 
du anglu nūgedino ta moteriszke 
ir paleido namon abudu. Parėjus 
namon atrado ir vyra parojusi, 
kuriam iszpasakojo wisa atsitiki
ma.—Ant rytojaus lietuviai are
sztavojo tuodu anglu-kaltiniku. 
Sėjos 26 d. buvo dėl to dalyko 
sūdąs. Ant sūdo susirinko daugy
be lietuviu ir kitu tautu. Sudus 
tensesi nuo ryto lyg pat pietų, 
kompanija norėjo savo naktsar- 
gius iszteisinti ir lietuvius pane- 
kinti. Bet lietuviai- matydami 
kad juos anglai nori ant juoko 
palaikyti, labai inpyko, o lab- 
jausei bobos, ir susitarė ten pat 
sūdo name užinuszti su kėdėmis 
tuodu kaltinyku ir audžias, ir ad
vokatus. — Prasidėjo kova, 
kuri tensesi 15 miliutu:ka kas su
griebė ta mete in anglus. Sudžios 
ir advokatai iszbegiojo kur kas pa
skubo: vienas pro langu antras 
kur kitur ir t.t. Isz kaltininku 
vienas norėjo pro duris iazbekti 
bet ji sugriebė ir numėtė nuo lipi
nes in uliezia, kame moteriszkes 
jy baisei musze, bet kas žiu kas 
paskui atvažiavias paėmė jy jau 
menk gywa visa kruvina ir isz— 
veže ne žinia kur už miesto.- An
tras kaltininkas nuszoko nuo an
trųjų triobu pro Įauga ir bego už 
miesto; bet lietuviai jy giliose ir 
kaine ten anglekasyklose sugavo ir 
tiek musze, kad po szesziu valan
dų jis ligonbutyje turėjo numirti.

Ta karta teip viskas ir pasi
baigė.

Labai pagirtinas dalykas, kad 
lietuviai liedavosi anglams apsi
juokti, nes jeigu mes visada ei- 
tuminie isz vieno, tai musu nieks 
ne paniekintu ir weik augsztai 
įiakiltumime visuokiuoso daly
kuose. Už tai traukimės in vieny- 
bia.

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



2 LIETUVA.

Vhe Lithuanian Weekly 

“Lietuva” 
PUBLISHED EVERY SaTURDAY.

Ezeoutes all kinti of Job Printlng and trans- 
<ating in all modern languages

Subscription $2.00 per year.

All communicatlons mušt be addressed 
“Lietuva” Publlshing Co., 

954 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Laikrasztis 

"LIETUVA” 
lszema kas Subata, Chicage,Ill. 

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje $2.00 
In Užmare..........................$3.00

Užweizdetojas A.ŲLSZEVVSKIS.
—o—

Rėdytojas, A. JOCIS.
Rankraszczlal (korespondencijos) ir lala?kai tu

ri būti adrusavvotl ant azio adreso: 

„Lietuva”Tublisliing Co. 
954 33rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunstl per MoneyOrder arba 

Rbuistravvotoje Gromatoi ant ranku 

A. OLSZEVVSKIO, 
954 33rd St., Chicago, III.

skirdamiesi 
tauta, 

žinoti, kad 
naujas; nes

K LAUKIMAS 
8usiwienyjinio PnnVosla- 

wijos nii Romos Kata
liku Bažnyczia.

Szios nedėlios No ryje lenkisz- 
ko laikraszczio „Patryota”, isz- 
einanezio l’hiladelphijoje, yra pa
talpinta žinia apie popiežiaus 
Leono XIII užmanymu suvvesti 
in vvienybe Maskolija su Romisz
ka Bažnyczia. Kad jau pirmiaus 
bueziau ne turėjus žinios apie ta 
dalyku nuo savvo prieteliaus isz 
Romos ir ne bueziau apie tai laike 
buvvimo prisiklausęs Petropiles 
akademijoje, aleeziau pamislyti, 
kad tai yru iszmislas karsztos 
galvvos lenkiszko Patrijoto. Bet 
tas dalykas yra labai artimas tei
sybes. Kad ir szvv. tevvas nesi- 
klaus mus, kaip jam iszpuola pa
daryti, o ir Maskolija dar mažiaus 
apie mus atboja, vvienok yra tai 
labai svvarbus klausimas, po mas
koliszka vvaldžia ir 
nuo ju savvo tikėjimo

Birmiausei turime 
tas klausimas ne yra
jau po kelis kartus buvvo pakel
tas, apsvvartytas ir bevveik pradė
tas, — bet niekados nepabaigtas. 
Ne vviena karta ne nusidavve po
piežiams laimingai davvesti iki ga
lo; o ant pabaigos vvisada pasiro
dė maskoliszkas gudrumas ir suk- 
tybe: nes ne reikalavvo ji susi- 
vvienyjimo, bet moraliszkos pa
gelbės nuo popiežiaus dėl savvo 
palitikos reikalu. Užtai-gi ir da
bar pakilo klausimas, ar tai gali
mus yra daigtns, kad stneziati- 
kiai (pravvoslavvai) maskolijai pri
pažintu popiežių už regima gal
vva Bažnyczios ir su Romiszka 
Bažnyczia susivvenytu? — Nieko 
ne yra ne galimo prie Dievvo pa
laiminimo ir apszvvietimo Dvva
sios Szvventos. Jeigu pagonai pa- 
vvirto in krikszczionis, tai leng 
vviaus atskalūnams pargrinžti in 
Katalikiszka Bažnyczia. Pravvo- 
slavvna teologija teip gerai yra 
man žinoma, kaip katalikiszka. 
O toje iszskirus nepripažinimu 
sw. tewo už Bažnyczios galvva ne
siranda labai svvarbiu dogmatisz 
ku punktu, kurie esemijaliszkai 
skirtųsi nuo Katalikiszkos Bažny
czios mokslo. Užtai-gi isz puses 
pravvoslavvnu archijerieju, popu 
ir mokytu teoliogu ne galima 
laukti dideles periszkados ir pa- 
sipriesziniino, da labinus dėlto, 
kad szvv. tevvas, žinoma, paliktu 
vvisas ju bažnytines apeigas sla- 
vviszkoje kalboje ir ne prisakytu 
jiems pamesti paežius ir vaikus, 
— lygei, kaip daleido unijotams. 
O ka isz prastu žinoniu-maskoliu, 
tai kiek man žinoma ir kiek gir
dėjau nuo savvo prieteliu, kurie 
ne vviena proga turėjo su kaca- 
pais apje tikėjimo reikalus pasi
kalbėti, — tai tarpe ju randasi ir

pravoslavijos apgineju, ku- 
joje tiktai mato visa druty- 

Parti -ir galybe Maskolijos.
tankiausei 

yra 
yra 
wa- 
turi

•* 
ta (wadina

Pobedonoscavo) 
ir baisi, kurios caras

niekadeju pražūti. Isz 
puses — kad Romos Po- 
ir dabartinis Leonas XIII 
ir nori visus suszaukti in

užsilaiko dar nuo senei padavvi- 
mas, kad yra tai kur ant svvieto 
(o kiti mena, kad Romoje) kokis 
senelis, kuris yra vvyriausia Baž
nyczios galvva ir kad jo niekad 
ne pažino ir apie jo atvvirai at
siliepti ne gali, vvienok jauezia 
savvo szirdyje dėl jo paguodone 
gatavvi yra jo klausyti. Delto-gi 
tikrai galima tikėtis, kad kaip 
tik pasirodytu, caro prisakymas 
popiežiaus klausyti, tai ir vvisi 
klausytu. O ant galo, koks ju 
apszvvietimas? Kas jam galvvoje, 
ko turi klausyti?.... Caras pri
sakė tai ir pabaigta. Bet ar tas 
batiuszka norėtu ir galėtu ta pa
daryti? Ant to tai sunkiausei at
sakyti. Duokim ant to, kad kok
sai smarkus jėzuitas insisuktu 
szeip teip in caro loska ir povva- 
lei perdirbtu ji, kaip tai budavvo 
laike Povvilo arba kitu vvieszpa- 
tavvimo. Kad davvestu ji prie to, 
idant tikrai suprastu kotalikisz- 
ko mokslo tiesa ir pravvoslavvijos 
paklydima—vvienu žodžiu sakant, 
kad vvisai parsiimtu katalikisz
ka teitybe ir turėtu norą ja pripa 
pažinti, — ar tokiame atsitikime 
turėtu drąsą pirmutinis susivvie 
nyjimo darba pradėti? Wargu: 
nes tada turėtu stoti in atvvira ko- 
vva su fanatiko partija, karszcziau- 
siu 
rie 
be 
ja
Partija 
drūta 
tikru nevvalnyku ir kad jis 
dinasi „samoderžavvnyj,” bet
klausyti, ka jie jam liepia dary
ti, jeigu nori vvieszpatauti. Prie 
to ir nihilistai nelabai džiaugtų
si isz užvvedima kitokios „hie
rarchijos” ir sudrutinimo teip svvie- 
tiszkos Kaip ir dvvasiszkos val
džios,kuriu abieju lygei ne užken- 
czia. Reiktu užtaigi milžiniszkos 
dransos (kurios kaip žinoma Ale- 
xandrai III stokuoja), idant nesi
bijoti prikelti prieszai savvia to
kia baisia pekla ir kasgreieziau- 
sei, nieko gero ne padarius, isz 
rankos 
antros

į piežiai 
norėjo 
vviena avvinyczia ir isz vvisu pajė
gu stengiasi ta daryti,-ne yra apie 
tai jokios abejones: nes ant to 
yra paties Krystaus vvietinyku, 
kuris atėjo dėl vvisu genezių isz- 
ganymo bejokio skyriaus. Malo
nėtu labai ir ta dideli skaitliu 
atsiskyrusiu „shizmatiku” pri
traukti in tikra szvv. Katalikisz
ka Bažnyczia. Ta mislis, ta ka
taliku dvvasia, tas stengimas dėl 
gero ir cielybes vvisos bažnyczios, 
kurios yra regima galvva, per 
gali vvisokia meile ir prisiriszi- 
ina, vvisus gerus popiežiaus vve- 
lyjimus dėl pavvieniu tautu, ka
da szios paskutines su pirmąją 
drauge sutaikytos Ituti ne gali. 
Dėlto matome bažnyczios istori
joje, kaip ne vviena kvarta popie
žiai paszvvenczia tautiszkus rei
kalus pavvieniu ponyszcziu dėl 
vvisos bažnyczios intereso. Dabar
ties ar mes su Lenkais turetumi- 
me didesne skriauda ne kaip nau
da savvo tautiszkame gyvvenime, 
jeigu Maskoliai priimtu katali
kyste, tai szvv. tevvui mažai apie 
tai rupi ir tas jo ne sulaikys nuo 
iszpildymo savvo užmanymo. Wie- 
nok tokiuose reikaluose popie
žius niekados ir nieko ne daro ne- 
pasiklauses rodos ir nuomones to 
krajaus vvyskupu, kuriame kokia 
permaina nori invvesti. Tikrai 
teipo-gi galime tvvirtinti, kad ir 
suvvienyjimo pravvoslavvijos klau
syme Romiszka Bažnyczia be to 
ne apsieina. Kad ir katalikiszku 
vvyskupu susineszimas isz po mas
koliaus rando yra labai apsunkė
tas ir kliudytas, — vvienok randa 
jie savv ant to kitokia kelia. O 
paskutiniame laike jau caras 
„vvsiemilostivvei” maloniausei tei
kėsi dalesti vviskupui Zerr atlan
kyti popiežių. Dabar-gi, kaip 
žinoma randasi Romoje vvisu kat. 
Bažnycziu arcyvvyskupas—metro-

polita—Rosijoje, Kun. Simonas 
Kazlauckas. Tikras užtaigi per- 
statytojas kataliku padėjimo po 
maskoliumi priesz popiežių iszli- 
gu iszaiszkinimas, ant kuriu ga
lėtu būti invvestas minėtas susi- 
viennyjimas, labiausei dabar pri 
guli nuo jo. Asz būdamas per 
keturis metus po jo valdžia ir 
girdėdamas isz jo paties burnos 
beveik prie kiekvieno prakal
bsimo to klausimo užkliudyma, 
žinau tikrai (kaip ir mano mok
slą draugija gali liudyti), kad 
jis yra labai prielankus tam su
si ivienyjitnui. Pagal jo nuomone, 
Maskolija priėmus katalikyste, 
butu galingiausia vieszpatyste 
ant svieto in trumpa laika apim
tu visa Europa, o gal ir visa 
svietą ir tokiu budu, eidama pa
siėmus už rauku su popiežių,daug 
prisidėtu prie avienos avinyczios 
uždėjimo.Tokios-gi nuomones bu
vo ir nabaszninkas Seinų vvysku- 
pas.kun.P. VViizbauckas ir kiti,isz 
kuriu burnos pats girdėjau, 
kaip dūsaudami sake, kad jeigu 
Maskolija pripažintu popiežių, 
tai butu didele laime dėl bažny- 
czios, dėl ju poezijų ir mus per
stotu persekioja už tikėjimą. O 
kada užsiminiau, kas tada stotųsi 
su musu kalba, atsake, kad ir 
maskoliszkoje kalboje teip gfrai 
gali garbinti Dievą, kaip iri ko
kioje kitoje. Juk, sako, italisz 
ka, prancuziszka, vvokiszka, arba 
lenkiszka, ne yra geresne už 
maskoliszka. Tas žinoma, tikra 
teisybe, — bet reikia tiek tek pri
dėti, kad italai, prancūzai ir .kiti 
garbina savo prigimtoje kalboje 
Dievva. Abelnai sakant, tarpo 
dvvasiszkuju — kataliku po mas
koliaus vadžia yra viena parti
ja, kuri laikosi susitaikinimo 
dvvasios ir apsileidimo dėl szvyen- 
tos ramybes. Jos pamatas yra: 
tegul ir viską atima, kad tik 
man nieko ne darytu. Kita puse 
yra perimta dransos, tvvirtybes 
iszkentejimo ir pasiszventimo dėl 
dvvasios ir dėl kitu gero. Jos pa
matas yra: tegul asz prapulsiu, 
kad tik kitiems gero padaryti. 
Perstatytoju szios antros puses 
galime dransei parodyti Wilniaus 
vvyskupa kun. Hrynievicki, kuris 
ta paezia dvasia inkvvepe savo 
mokytiniams, būdamas profeso
rių ir inspektorių Petropiles a 
kademijoje — o paskui kunigams 
ir visiems wirniemsiems, būda 
mas, kad ir trumpa laika vvysku- 
pu Wilniaus vvyskupystes. O kur 
puse daugiausei gero padaro dėl 
bažnyczios ir tevvynes? Patys 
skaitytojai ant to atsakysite. 
Man rodos, kad ant szios žemes 
yra bažnyczia karinu jenti, kurio
je be krimtimu, persekiojjmu 
ir kentejimu ne gali apsieiti. O 
wien kankintinio atminimas dau
ginus žmonių dvvasiszkai Budru- 
tina, ne kaip szimtas apsileidžian- 
cziu dėl szvventos ramybes. Gryž- 
tant ant galo prie susivvienyjmo 
Maskolių R. Bažnyczia, galime 
numanyti, kad ta mislis buvvo 
platinta ir szvv. tewui perstaty
ta nuo puses mylėtoju szvven
tos ramybes, kurie vienok ant 
tuszczio turi vvilti isz to nauda 
dėl Bažnyczios apturėti. Czionai 
dabar suvisai ne tokios aplinky
bes, kad tas dalykas galėtu iuvvyIr
ti. Teipo-gi reikia tikėtis, kad 
dabartinis szvv. tevvas Leonas 
XIII, dar tiek turi iszminties ir 
geru aplink savin politykieriu, 
kad ne duos savves apsigauti mas
koliams. Isz tavvo darbu pažins 
tauria.Maskolių apsieitnas su Uni- 
jotais ir kasdienines pjuvines ka
taliku labai aiszkei parodo, ko
kiu jis nori pasilikti kataliku ir 
koks jo mieris. Mes užtai-gi ne- 
sidžiaugkime apie tai iszgirde ir 
nesitikekime jokio dėl savjasgero 
isz maskolių puses. Isz jo my- 
listos nieko ne gausime, kad ir 
prižadėtu. Teisybe, ne reikia be 
reikalo erzint ir grasintis su 
pirsztu czebato aule: nes isz to 
nieko gero ne yra, tiktai labinus 
spaudžia, už tai gnusu brolius, 
gyvvenanczius Lietuvoje. Bet isz

reikalingi

Į kitos puses druezei laikykimės 
i savvo tiesu tikėjimo, - apsiszvvies- 
kime doriszkai ir su dransa ir 
stiprybe savvo tiesu reikalauki
me, — nesibijodami jokiu perse
kiojimu. Persekjimai
nes jie, kaipo auksa žmogų ap- 
czystyja, kaipo metrą apezysty 
ja uora,—jie priduoda dransos 
ir pripratina prie kovvos. 
Katalikiszka Bažnyczia vvisados 
buwo drueziaasia ir czyszcziausia, 
kada ja sutikdavvo didžiausios 
persekiojimo vvilnis. Už tai be 
jokios baimes Bedekime tame 
laivvelyje, kur vvaldo pals musu 
dangiszkas vvadovvas. O ka apie 
nevvidonus, — tai atsiminkime, 
kad j u ne iszmuszime nei bombo
mis nei kuomi kitu;nes kur galybe 
tai galybe.Gerinus vvelyju paklau
sykime savvo iszminties, ir kar- 
sztybe szirdies apstabdykiine. 
Maskolija pati sugrius, kada mo- 
raliszkai supus. Ta yra neapra- 
szoma 1 iogika begyje vvisu „fak-1 
tu” gyvvenime žmonijos.

Kun. Dr. M. Juodyszius,

WIS0KI0S ŽINIOS. . I

sumusze strėnas ir 
ko jis pasirgs

Teodoras La- 
be durnu ma- 

galima wartoti, 
ir

t5

J Ne per senei caras rado savvo 
kambaryje nuo kokios ten drau
gystes dekretą, kursai reiszkia. 
jog caro, Aleksandro III, nužu
dymas bus Maskolijos liuosybe, o 
dabar jis atrado savvo lovoje pa
daryta žmogaus galva su para- 
szu: Aleksandra III; isz ko ma
tyti, jog ir paties caro namuose 
randasi noreneziu liuosybes.

f Nekok’s Henry Schtnehl keta 
ateiti isz VVashingtono in Chicaga 
pesezias per 15d. Gincza arba su- 
laižybas veda už 500 dol.

VVienas isz VYTlkesBakre.
į Mt. Carinei, Pa. Sėjos 26 d. 

Isz ryto tapo sužeistas angleka- 
syklose lietu vys—Autanas Urbo- 
navviczius:
kairiaja koja, isz 
kelis menesius.

į Austrijokas, 
ger, iszrado dabar 
szinas, korius
kaip prie gelžkeliu teip kitur 
Austrijoje jos, kam-nekame ant 
gelžkeliu, jau yra inwestos. Tos 
maszinos teip-pat yra su garu 
varomos, kaip ir kurias jau se
nei vartojame.

į Maskoliai paėmė ant ritbia- 
žiaus, netoli tiuo Wižbalawo, 
dvi prancūzaites, kurios norėjo 
pervežti niehilistiszkus atsiszau- 
kimus in Maskolija.

t Didžiausias ant svietu kry
žius randasi San Frauciszko.i

į Didžiausis Amerikoje parkas 
Fairmount - park Piladelphijoje. 
Jis užima 2640 akru.

į Jeigu diena ir nakti važiuo
ti gelžkeliu ir kas adyna prava
žiuoti 50 miliu, tai per 6 mene
sius galima butu nuvažiuoti lyg 
menulio, o per 200 metu lyg sau
les.

Į Romoje arisztavoje dabar 
150 anarhislu, su kuriais drauge 
paėmė daug expliodijancziu da
lyku.

į Minersville, Pa. Wincas M'a- 
razas - lietuvvys užsidėjo saliuna 
ant Coset str., 
lietuviai, 
pro szali, ne užmirszkite 
pas broli apsilankyti.

į Užmuszejas Santo bus sūdy
tas Liepo 23 d.,sūdąs bus baisus.

J Mieste ^Vienoje buvo baisi 
audra su kruszu, kuri padare ant 
keliu milijonu franku bledes: dau
gybia namu sugriovė, apie 200 
žmonių sužeidė, du suvvisu už
musze—"ir daug kitko padare.

dėlto broliai — 
eidami ar važiuodami 

czion

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo draugo, An

tano Spurgos, paeinanezio isz Su
valkų red., Kalvarijos paw„ 
Krosnos gmino, Saltininku kai
mo. Jau 7 metai kaip jis Ameri
koje; pirmiaus girdėjau buvo 
Baltimorije prie kriaueziu.-Tegul 
atsiszazkia ant adreso: Mr. K. 
liumris, 90 Mead street. VYilkes 
Barre Pa.

APIE SUSIIV1ENYJIMA 
Liet. Republikon. Kliubu 

Chicagoje.
Chicagos lietuviszki . kliubai, 

betverdami tarp savves susivvie- 
nyjima, placzei sviete pagarsėjo. 
Kokiu tikrai yra tasai susivienyj- 
imas ik szei dienai, tai žino tik 
tie, kurie skaito „Lietuva”, bet 
kurie skaito tiktai kitus laikrasz- 
czius, tai dasiskaite melagingai 
paduotas žinias apie ta susi vvienyj- 
ima bet jo tikro stovio ne žino. 
Deltogi,nors trumpais žodžiais tu
rime žmonėms paaiszkinti da kar
ta kaip tas vvisas dalykas stovi.

Kaip jau skaitytojams žinoma 
isz „Lietuvos” No.24 ir 25, kad 
pons Steponaviczius, prezi
dentas kliubo 9tos VVardos, susi- 
sznjbždejas su keletu nepasimi- 
slyjusiu vyru, iszsipirko sau paty
kotos „czarterj” ir kitiems kliu- 
bams anei žinios nedavvias, Uvė
ria „susivienyjima“, ir varde 
visu kliubu Chicagos raszo in ki
tus laikraszczius, kaipo ir in 
„Vienybių Liet.”, net po du kar
tu, kad jau vviskas yra padaryta 
gerai, ka geriau ne reikia. Užtai 
kiti kliubai, be kuriu žinios tai 
padare, didėlei ant jo užpyko, nes 
pasirodė, kaipo žmogus be jokio 
supratimo teip darantis. — Wie- 
nok jam ta dovanojo ir szauke 
po kelis sykius visus in krūva, 
idant susivienyti.

Sztai toks szaukimas buvvo su- 
szauktas paskutiniu kartu, 1 d. 
Liepos, ir buvvo tikėtis kad iau 
nors syki ta susivienyjima duo
sis užriszti. — Bet kur tau.' — 
Kada delegatai vvisu kliubu susi
rinko in salia, p,. Steponavviczius 
ne laukia jokio paredko, bet tuo
jaus pats užima vvieta preziden
to ir sako, kad jis atėjo iszklau- 
syti ko jus reikalaujate ir ar įuo 
rite prigulėti prie jo? — Ne
kuriu isz delegatu teip intužo ant 
Steponavvicziaus už daryina savvo 
valios, kad net iszauke ji gana 
asztrjais žodžiais.Tada tas žmogus 
matydamas, kad ežia neis teip, 
kaip jis nori, bet turės teip būti 
kaip vvisi norės, pasigriebė skry - 
bele ant galvos ir iszbego, o li- 
kusiejie jo szalinykai, kaipo Kun- 
cia,Birbalas ir da pora tokiu mažai 
ka ne pasiuto beriekdami: kam 
Steponavičių iszvvyjo ir per tu 
žmonių riksmą jokiu budu nebu- 
vvo galima nei paszneketi, ne jau 
iszrode lyg proto nustoja.

Jaigu Steponavviczius butu tu
rėjus vyro protą, tai tiems, kurie 
jam užkirto, butu atsakius 
right” asz prasitraukiu in
jeigu esiu jums toks kartus, o pa 
siszaukitia sav ka norite. Ir 
butu vvisiems tikiu, butu prasidė
jus riankimas, o jeigu butu balsu 
dauginus gavias, butu tupias isz 
rinktu ir nieks daugiau nei pu
sią žodžio ne butu galėjas sakyti. 
Bet kur tavi tasai žmogus užsi
manė teip kai caras Rosijoje ap- 
sigarsyti pats savve caru, teip jis 
apsigarsino pats savvia prezidentu 
vvisu Lietuvviu Chicagoje, o kad 
mato jogei eis po balsais, tai žmo
gus pyksta ir bėga.

Bet ka padaryti, tasai žmogus 
daro ta isz nesupratimo, jeigu tu
rėtu supratima, tai niekados to 
nedarytu, o atsiduotu ant žmonių 
vvalios ir jeigu butu žmonėms 
geras, tai žmones ji iszrinktu, 
abejojo jis arba bus iszrinktu ar
ba ne, tai per nevalia veržėsi ir 
be jokiu rinkimu nori būti kara 
lium viso s Chicagos.

Tikimės, kad sulaiku pradės su
prasti, kad yra blogai darias ir 
kad tokiu budu niekam kitam 
tik pats savv bledia daro, pasimi- 
slys ir pames ta savvo pajkystia, 
ateis prie vvisu ir pasznekes kai
po žmogus su savvo broliais, atsi
duos ant vvalios vvisu ir Susitaikins 
su vvisais, o tada galbūt ir taps 
iszrinktu.

Užtai da karta szaukiame de
legatus vvisu kliubu in salia Ažu- 
ko ant 22 d. Liepos, tegul pri- 
buna vvisi, kurie pirmiau buvvo, 
mažu jau perejo jiems tas karsztis 

i ir susipras, kad teip negražu yra

daryti, o tik reikia būti žmonė
mis ir norint ka gero sutverti, 
reikia žmoniszkai pasielgti. Da
bar jau szaukiame paskutiniu sy
kiu ir kurie turi supratima tegul 
sav žinosi. Mes žengsime keliu 
teisingu ir su tais kiek ju pribus 
uždesime „Susivienyjima Lietu
viu Kepublikonu Walsteje Illino- 
jo.”—

Wietines žinios.

„ale
szali

tada

— Isz knygynio S. Daukanto- 
per menesi Sėjos, tapo perskai— 

įtyta knygų 46 egzemplioriai.
— Szv. Kazimero Kar. Drau

gyste nedelioje, Liepos 8d., ba- 
žnytyneje saleje, 1-ma valanda 
po pietų, laikys savo susirinki- 
ma, ant kurio kiekvvinas sąna
ris privalo pribūti.

J. Ostrauskas raszt-
— Jenerolas Coxey pauedely- 

je buvo Chicagoje-ir turėjo kal
ba ant kokio ten susirinkimo.

— Szv. Kazimero Kareivviszka 
Draugyste isz Baltimore prisiun
tė in “Liet.” red. savo apdaru 
paveiksiu, kursai labai puikei isz- 
rodo ir isz kurio gali imti paveik
slu apdarams ir kitos karei visz- 
kos naujei užsidejusios draugystes 
Dėlto jeigu kas nori, tai galima 
pamatyti ta paveiksiu “Lietuvos” 
redysteje.

— Subatoje, Liepos 7 d.,7 va
landa vakare, Levandauskio sa
leje, po nr, 117 18th str.—kerte 
Jefferson, 7-tos VVardos liet, re- 
publ. kliubas laikys savo mene
siui susirinkimą, ant kurio už- 
kviecziame visus lietuvius isz 7- 
tos Wardos.

J. Zamecius raszt.«
— Labai puikus lotas ant par

davimo netoli Chicagos-mostelyje- 
Blue Island. Pardavimo priža- 
stis: jo locuininkas uždeda kita 
amatu (bizni) mieste—Chicagoje- 
ir dėlto reikalauja pinigu.—Apie 
viską galima dasižinoti 
vos” redysteje.

— Užkviecziame dar 
tuvius, gyvvenanczius 
Wardoje, idant teiktųsi 
ant ateinanezio susirinkimo, Lie
pos 7d., 7į valandos vakare, in 
ta paezia J. Bykovo sale, po nr.. 
4458 S. VVood street.

J. Kazlauskas —vaszt.
— Ex-kunigas Dembskis dar 

vis te beprisilaiko pas p. A. Ste- 
ponavieziu ant W. 20th str. — 
Szioms dienoms teko matytis ir 
kalbėti su juom, tai jisai mėgsta 
tiktai savo nuomonias iszreikszti,. 
o kitam beveik suvis ne nori duo
ti kalbėt ir sako, kad visi yra ne
teisingi tiktai jisai eina pagal tei
sybes. -Galbūt už tai ir Stepona
vviczius teip augeztai savvia skai
to, kad pas ji Dembskis apsigy
veno, už tai ir ant palitikiszko- 
mitingo ne nori atsiduoti po bal
sais žmonių, bet viską nori vary
ti pats vienas savo vale.

„Lietu-

visus lie-
29 toje 

atvvykti

Atsisziiukimas nuo Dr-tes 
S. Daukanto.

Biržialio 3 d. tapo nusprensta 
duoti nuo S. Daukanto Dr-tes 
paaiszkinima isz tulu nesutikimu 
priežasties. »

1. Tapo įszskirti isz Dr—tęs tie 
vvisi, kurie ne susitaikino su wi- 
suomeniszkomis pažvvelgomis, tai 
yra prieszinosi tikėjimo dalykuo
se, dėlto kad nesutikimas tike- 
kejimo dalykuose kenkia Lietu- 
įvystes labui.

2. Szita Dr te pakreipta vie
nintelei dėl jaunumenes prasi- 
blaivinimo ir Lietuvystes parė
mimo.

3. Dr-te stęngses iszpildyti ša
rvo mieri iszsilenkdama nuo wi- 
sokiu nesutikimu ir isztare papei- 
kos žodi žmogystoms, kurios sten
gtųsi kenkti Dr-tei arba ja truk
dytu ir prieszintusi jos gyvavi
mui; už tai tas žodis tegul bus 
ateitoje visu prieszu punekini- 
mu nuo visu lietuviu, Tėvynės 
mylėtoju, vardan nuskriaustos 
Tėvynės.

Dabartiniai S. Daukanto Dr-tes 
sanariai.

Patvirtinta Liepos ld. 1894m.
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1 i ’H'ir • [dydamas ant Robinsono pridūrė, — jogei tai jo
K A HIDO AD K Pll 17111 (V wala ir sudas’ kad P!,siliks gyventojais jo salos,
nilIllIlnmmA |\ I II /J 11 n I kitiliP butu aP8'e> su j«w teiP> ka>P anie užsi- llvVmvVllUiU Aki- LtZJlU.M tarnavo sau, ir kad tiktai jam turi dekavot už 

iszgelbejima.
Wisi kalinei neiszsakomai nudžiugo isz to

kio dalyku apsiwertimo, nes gerai žinojo, jogei 
|ne kitaip, kaip tik smercziu, turėjo būt nubausti. 
Robinsonas mokino juos, kaip gyvent ant tos sa
los, kaip ūkia vest ir kaip prižiūrėt ta gaspado- 
rystia, ant kurios jis per tiek metu gyveno.

Jiems teip bekalbant atėjo Petnyczia su ge
ra naujiena, jogei jo tėvas ir Iszpanas sykiu su 
naujais draugais sugryžo. Robinsonas su nusiste
bėjimu užtemijo, jog terp pribuvusiuju apart da 
vieno Iszpano randasi dvi moteriszkes. Buvo 
tai Petnyczios tautietes, o dabar paczios dvieju 
Iszpanu, kurie dasižmoja, kad Robinsonas iszva- 
žiuoja isz salos ir palietai marinykus, pradėjo 
melst, kad jiem leistu pasilikt su savo pacziomis. 
“Mes nenorime nieko kito, sake jie, kaip tik to, 
ka ant szios salos turėt galime.”

Robinsonas iszklause to praszymo ir malonei 
leido jiems ta padaryt.

Suszauke visus, kurie tik pasilikt turėjo ir 
apreiszke jiems savo vala. Buvo isz viso szeszi 
marinyszkai ir du Iszpanai su paczioms.—Robin
sonas kalbėjo in juos garsiu balsu.

Wisa sala su visokuom, kas ant jos randasi 
—yra mano ir nnsliju, jog niekas nepasakys, kad 
ne mano. Mano visu linkimu yra, idant jums vi
siems, kurie cze pasiliekate, kuogeriausei sektųsi.

Kokiu budu turite cze užsigy vent matote isz 
to, ka jums palieku,—noreezia, idant eitumete 
tolyn teip, kaip asz pradėjau eit,—ir esu persiti- 
krinias, jogei busite man paklusneis.

Ant ateites liepiu tiem dviem Iszpanam 
būt mano vietinikais ir užžiuretojais viso mano 
gyvenimo ir apskelbiu juos neaprubežuota viesz- 
patimis visos szios salos. Wisoky paklusnumą ir 
paguodojirna turi jiems rodyt kiekvienas szios sa
los gyventojas; jie turi sūdyt visus barnius ir 
no szio laiko ves visa viduriniu tvarka. Tie du 
užgyvens mano tvyrtynia ir jie prižiuręs tvirty- 
neje arsenola, tai yra visus ginklus; paraka, kul
kas szruotus ir visus inrankius, bet ju priederme 
bus kožnam reikalaujaticziam juos paskolint, vie
nok po tai sanlyga, jaigu sutartyje ir spakainei 
elgsitės. Pasibiųgus reikalui, kiekvienas daiktas, 
ar tai ginklas, ar inrankis butu, turi būt sugra
žintas atgal in krautuvia tokiame pat padėjime, 
bokiamo buvo paimtas. Isztikus kokiam' pavo
jui visi turite stotie apginime sulos po virszini- 
kyste salos prižiūrėtoju. VVisus darbus ant lauko 
arba darže turite vest visi iszvieno, o surinktus 
javus ir vaisius visados prideranczei pasidaly
site. Užtikrinu jus, kad rasiu pragumu netiktai 
dasižinot ape jusu pasielgimą, bet jaigu visogalis 
sutvvertojas maloningai daleis, su laiku ir persi- 
tikrint ape jusu visu pasisekimą; asz pats da 
karta aplankysiu jus ant szios salos ir tada deja 
tokiam, kurs iszdrystu mano paliepimus peržengt 
arba sugriaut! toks be jokios mielaszirdystes bus 
pririsztas prie lentos ir audrai isztikus in mares 
inmestas.

Wisi vienu balsu iszreiszke savo džiaug
smą,— ir iszkilmingai prižadėjo visu Robinsono 
paliepimu klausyt ir juos guodot.

Dabar tik Robinsonas pradėjo rengtis in ke- 
lonia. Padare da paskutiny atsiszaukima iu vi
sus, jogei kiekvienas, kurs nori sugryszt in sa
vo tėvynių, tegul atsiszaukia, bet niekas neno
rėjo apleist to mielaus užgyvenimo. Paskui su
rinko visus daiktus, kuriuos užsimanė su savimi 

' paimt, kaipo tai: apvalkalu isz lamu odų jo pa
ties padirbta, teippat parasonely in liczyna, to- 

, lau visas jo paties padarytas prietaisas ir padar
gas, terp kitu durtuvA isz žuvies aszakos ir ak 
meniny kirvy, paskui savo papūga, szuny ir dvi 
lamas,—o ant galo skrynela su auksu ir deimen- 
tais, kurie nirklui isz Amsterdamo prigulėjo,—ir 
aukso gabalu, kury Robinsonas rado, kasdamas 
pecziu.

Kad tas viskas tapo ant laivo pernesztas ir 
vejas papūtė geras, tapo nuspręsta ant rytojaus 
iszplaukt. Robinsonas su Petnyczia. norėdami su- 
vartot su nauda atliekama laika, užsimanė laivo 
kapitonui ir likusiems szalinikams iszkeltatsi rei- 
kinanezius pietus. Wiska, ka tik turėjo geriausio 
pastate ant stalo, o valgei buvo pritaisyti teip 
gerai ir gardžei, kad kapitonas ir jo žmones la
bai nusistebėjo ju dvieju pakabumui ir mokėji
mui prie virinikystes.

Wakare Robinsonas atsiskyrė no savo drau
gu ir užlipo ant kalno virszunes, idant da karta 
savo atmintyje perkratyt visus prietikius, per
gyventus ant tos salos ir padekavot Dievui isz 
visos szirdies už laiminga užlaikyma iki galui. 
Su džiaugsmu ir viduriniu užsiganedijimu atsi
minė jisai meilas valandas, kurios jy cze sutiko. 
Su skausmu ir gailescziu mine karczias dienas,ku
riais pragyveno. Graudžei apsiverks džiaugsmo 
aszaromis, atmintas savo tevynia, bet ludnutnas 
jy vėl apėmė, atsiminus, jogei ta sala, ant kurios 
tiek metu pragyveno ir ja, kaip antra tewynia, 
numilejo, dabar prisieina jam gal ant visados ap
leist. Su iszbrinkusiomis no verksmo akimis su
gryžo atgal pas savo draugus ir ragino visus 
griaudžeis žodžeis prie sutikimo, darbsztumo ir 
maldingumo, pavesdamas juos graudžia malda 
Dievo Ap-.veizdai, kuri jy paty teip stebuklingai 
užlaikė ir vede.

Sztai jau iszmusze valanda iszvažiavimo. 
Su aszaromis akyse atsisveikino Robinsonas su 
tais, kurie turėjo pasilikt ir broliszkai bucziavo 
visus paeilui, linkėdamas jiems visoko gero ir . 
pavesdamas juos Dievui ir jo Apveizdai. Mete 
da syky akimis po visa apielinky—ir iszkilmingai 
tylėdamas nuvyko su Petnyczia savo isztiki- 
miausiu draugu ir Czetvergu, jo tėvu, laivo 
link. Wisa naujokine palydėjo juos iki paties 
kraszto.

Pasekmes nepaklusnumo,
(Tasa.)

Robinsonas nuvyko su savaiseis ant savo 
paprastos vietos, paslėpė visus už medžiu ir 
krumu ir teip lauke. VValtis privažiavo prie 
kraszto. Su nusistebėjimu iszvydo pribuvusieji 
pirma valty prakiurinta, dairėsi in wisas pusias 
ir pradėjo szauktie pavardžių! savo draugus, bet 
niekas neatsiliepe. Naujai pribuvusiujiu buvo 
deszimtis, visi gerai apsiginklavia.

Neperstojo jie szautk, mislydami, kad ju 
paklydia draugai tokiu budu atsira.

Pažinia vienok, jogei tas viskas aut‘nieko, 
— nu vargia jeszkojimu iki pat vakaro, pamis- 
lyjo jau temstant ape savo saugumu. Taigi inse- 
do in sawo valty, ir nuplaukia ape szitnta žing
sniu, sustojo ir vėl pradėjo szaukt. Robinsonas 
pamate, kad jie trumpame laike galės sugryszt 
prie laivo ir tada butu buvia po visam. Bet 
tuom tarpu jam užėjo nauja mislis. Girdėjo jisai, 
kad terp surisztuju yra trys geri ir visados pa 
klusneis buvusiejie žmones, kurie tik isz baimes 
pristojo prie maisztinyku, pasiuntė Petnyczia 
su vairinyku, kad kogreieziausei anuos atves
tu. Neužilgio pribuvo, o paklausti kapitono, ar 
bus jam paklusnus, jeigu jiems viską dovanos: 
“iki smercziui!” atsake nieko neužsimislydami ir 
drebėdami ant viso kūno.

Robinsonas tujau liepe vienam isz trijų isz- 
luosuotu drauge su Petnyczia pasisleptie krū
muose ir szaukiancziarns atsakyti©. Pasisekė.

Anie iszgirdia atsukimą tuojau prisiartino 
prie kraszto, iszlipo, o palikdami du prie laivo, 
kad nepasiklaidyt pastate patys savia kas keletą 
deszimcziu žingsniu viens no kito, szaukdami ir 
jieszkodami paklydelu kas valanda. Tuom tarpu 
visiszkai suteme. Robinsonas tylei priėjo prie 
sergencziuju laiva. Anie jo nepatemijo.

Urnai prįszoko iszkelas szobla, szaukdamas 
ir grasydamas jiems smercziu, jeigu nepasiduos 
tuoj ant vietos. Teip netikėtai užpulti aniedu 
marinykai prie valties, nubloszke savo ginklus, 
praszydami dovanot jiem gyvasty. Robinsonas 
mostelėjo su ranka ir da du žmones isz jo puses 
atbėgo ir akimirksnyje suriszo aniems rankas.

Tai paduria, iszvilko valty ant kraszto kuo- 
tolausei no vundens, idant likusieje ant salos 
marinykai nebegaletu sugryszt prie laivo.

Tuom tarpu anie, nesuradia savo paklydu
siu draugu, sugryžo ant kraszto nuvargia ir ap

• silieja prakaitu.
Robinsonas iszsiunte viena isz iszluosuotu 

marinyku pas anuos, liepdamas aniems isz geros 
valos pasiduot, prižadėdamas drauge dovanot 
jiems gyvasty, jaigu ta padarys. Jaigu gi neno
rės to padaryt, tai jisai, kaipo tos salos virsziny- 
kas, priverstas bus iszsiust 50 žmonių, iszszau- 

. dyt juos. Ju valtis atimta, odų ju draugai pa
imti in nelaisvia. Nebuvo ka daryt tokiame pa 
dejime ir anie, neilgai mislyja, norėjo geriaus eit 
in nelaisvia, nekaip ant smerczlo. Pasidavė vi 
si ikvienam ir sudėjo savo ginklus, o Robinso
nas, suriszias juos, nuvedė in kalėjimu.

Kapitonui ir Robinsonui nutiko teip prakal
bėt in nesūriuos surisztus maisztinykus, kad anie 
prodeio gailėtis savo darbu, o gavi a atleidimu 
visos savo kaltes, perejo ant j u puses. Laivo 

' dailyda pasiėmė tuojau pataisyt kiaura valty.
Neilgai trukus abidvi valtis tapo nuleistos 

ant wandens, o visi kapitono ir Robinsono szali- 
nykai padalyti in kelis burius ir ginklais apdalin
ti. Wiena valty vede vaii’inykas (styrinikas), 
o antra paėmė kapitonas po savo valdžia. Ro
binsonas mokino kapitonu, kaip jis turi iužsilai- 
kyt, ir apsikabinias jy linkėjo jum laimingo pasi
sekimo, o kapitonas dekavojo Robinsonui už vi 
sus jo geradejistias. Tuom tarpu būrys tapo isz- 
skėstos, yrklai pradėjo dirbt ir valtys skubei nu
sidavė prie laivo.

Mergaite 
tėvo gan- 
kada tėvas 

ko jo pati

Naujo mokslo pasekmes
Wilkes Barre, Pa. Czionyksztis 

lietuvys, Karolius M., prisigė
rės naujo mokslo (žemiszko ro
jaus), pradėjo bicziulauti su sa
vo 10 metu dukteria, bet an- 
gliszki laikraszcziai danesza, jog 
su 7 metu, priverstinai, sakyda
mas, jeigu manės neklausysi, asz 
tave galiu nuszauti. 
ne veizdedama ant 
diniinu szaukdavo. 
ja užpuldavo, ant
arba mergaites motina atbėgusi o o
klausdavo duktes, ka jai tėvas 
nori daryti.? bet tėvas szau- 
ke: ne sakyk’! o jeigu pasakysi 
užmuszu!—Teip tas kelis kartus 
iszejo ant viejo. Bet, kad motina 
suprato kas tai yra ir tikrai už
tiko, apskundė buvo vyra peti
cijai. Palieija paszauke daktara 
dėl mergaites apžiūrėjimo; o 
kad buvo datirta, jog lai yra 
teisybe, tai Karoliu M. paėmė, 
kursai dabar, ne turėdamas isz 
kur kaucijos pastatyti, sėdi lyg 
sūdo kalinyje—Ta mergaite bu
vo patraukta ant isztirinejimo 
ir viską pasakė kaip buvo.

Ar-gi ne gieda mums lietu
viams, kad mus ir anglis-.kuose 
laikraszciuose pradės iszjuoktir. 
O vis tai isz naujo mokslo pla
tintoju priežastis!

kores- 
wienas 
geriaus

Atsakymas p. S. Wincui 
BaLimoi'eje.

P. Perkūnas užgavo 'Pamišta 
per „Lietuva”, ant ko atsiszaukei 
Pamišta per „Garsa”, ji teip gi 
užgaudamas. Perkūnas wel ne 
tilejo ir atsiszauke per „Lietuva” 
antra karta ir-gi Tamists inžei- 
sdamas. Dabar ir Tamsta atra- 
szei in „Lietuva” ant jo, bet ta 
korespondencija ne bus patalpin
ta, nes isz visu Judums 
pondenciju matyti, kaip 
ir antras esate kalti;
padukite vienas antram ranka 
ir bukite geruoju posenosves. 
O panaszios Jusu korespon
dencijos nei vieno, nei antro ne
begaus „Lietuvoje” vietos, už ka 
kartais ne supiktumite, nes jei
gu jas talpinti , tai Judu nieka
dos ne užbaigtumėte tu barniu, 
apraszydamu vienas antro gyva
ta arba „biografija”. O kas ki
tiems gero tsz tu Judumsbarniu, 
kurie be reikalo turi skaityti? — 
Geriaus bukite ramus, o vis
kas užsimirsz. Redyste.

XXIII.

Ant rytojaus vos tik isz auszus Robinsonas 
iszgirdo baisa trijų szuviu isz kauuolu, viena 
po kito. Tai buvo sukalbėtas ženklas, reiszken- 
tis, jog laivas tapo atimtas no maisztmyku. Ne
trukus ir pats kapitonas pribuvo ir apsakė, jogei 
laivas tapo atimtas be kraujo praliejimo ir visi 
maisztinykai, kurie isz atkaklybes nenorėjo pasi 
duot, tapo suimti.

Kapitono džiaugsmas buvo neapsakytas, bet 
da didesnis buvo jo dėkingumas “Esi” kalbėjo 
jisai Robinsonui, “didžios szirdies žmogum, tu 
man iszgelbejai gyvasty’ ir laivai, — užtai tavo 
viskas yra. Wisas laivo ekipažas laukia tavo 
paliepimo; daryk su mumis,kas tik tau patinka.”

Robinsonas atsake: “Man didžiausis džiaug
smas yra matyt tavia, kapitone, linksma ir turėt 
proga iszsigelbejimo isz nelaimes.

Bet turiu tris praszymus: pirma, kad už
truktum cze teip ilgai, kol nesugryž tėvas ma
no isztikamo Petnyczios ir Iszpanas no laukiniu 
ant tos salos iszgelbetas, kurie nuplaukė atsivest 
likusius savo draugusi; antra,kad mane ir mano 
namiszkius su savimi in Europa paimtum ir tre- 
czia, kad visu tu, kurie nenorėjo tavvias klausyt 
ir tykojo ant tavo turtu ir gyvasties, smercziu 
nenubaustum, bet vietoje to paliktum juos cze 
ant mano salos. Asz esu tikras, jogei per tai jie 
visiszkai pasitaisys ir pames visa pikta, koks 
juose da pasilieka.”

Kapitonas su aszaromis akyse klausėsi tu žo
džiu ir prižadėjo viską padaryt teip, kaip sake 
Robinsonas. Liepe tuojaus paszaukt visus kali
nius ir apreiszke jiems, kad jie yra iszluosuoti no
smerczio, o korone, koke jiems tapo paskirta, ro->
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M. Mockus........... ..Detroit.................... ..........1.00
Iz. Endrikis....... .. Florence................. . ...1.00
J. .Jaszkevvyczius. ...... 1 .oo
J. Kudirka........... ....Cleveland............. ..........1.00
F. Tarozas.......... .. Kensington............. ............IfOO
P. Stankevviczius. .W. Brookfield......... ......Loo
„J. S. Jasz'.nskas. .. IHuefield................. ....... 1 .oo
„J. Kahvaitis...... .Centralia................. ..........1.00
M. Douse........... .... 1.00
P. B................... ..........1.00
S. AVasiliauekas. ...... 1,5o
A. Andriuszkctviczius......... Chicago...... .......Loo
,J. Ramonas.......... ..........1.00
K. Dominskas.... ....... Loo
S. Zaniauskas.... . NorthHamton......... .. .1.00
T. Jakowonis...... Š. Boston................. ....1.00
A. Lukotvskis...... . Pullman................... ....1.00
P. Sarpalius......... Waname..................... .......ž.oo
T. Link................ .Spring Valley-------- ....... 1 .oo
P, Sabonskis...... Philadelphia............. ....... 1 .oo
P. Losko.............. W. Setauket.............. ..........1.00
A. Supianis......... Springfield................ ..........1.00
M. Balinskas...... Menominve................ ....... l.oti
K. Draugialis...... Minerswille................ ..........1.00
S. Mikelewic2iuB. ........... .. ..................... .. ..LOO
W. M a ražas........ ..........1.00
A. Kotvarskis...... Chicago..................... ..........1.00

S. Sierunas.......... ..........1.00
S. Wirszilas........ ..........1.00

A. Wiltrakia........ .. Waterbury.............. ..........1.00
W. Maciejunas... ..Du Bois................. .......... 1.00
W. Jasaitis.......... .. EJizabeth Port...... ..........1.00
T. Kormus........... .... Higginsville........ .......... 1.00

J. G. Kolitą........ .... Bellport................ ...........1.00
Kn.Sabestijanskis .... Farwell Nebr...... .......1.5o
M. Grant............. . ...Cincinnati......... ..........1.00
M. Bridickas...... ..Shenandoah........... .......... 1.00

Pajieszkau savo brolio Jono Rim
kaus. Pirmiaūs jis buvo South 
Chicagoje, o dabar ne žinia kur 
Jeigu kas žino—duokite žinia, 
arba jis pats teatsiszaukia ant a- 
dreso Mr. VVincas Rimkus 
Monroe street, Ne v ark N. J.
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Preke Pinigu.
—o—

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

Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, AKKAN8AS.
Derlingiausi laukai isz wiso» Arkanflo.

ape penkesdcszimts tukstancziu akru vienam gabale 
po ūbiems pus<*ms getežynkelo “Mėmphis Little Kock", tar|M» tu lauku randasi miestelis llateo 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko ta ja wiHa 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuu-iszkos kolonijos.

\Visoki ja vai dera labai gausei,
prie tam auga bo\vehia, o sodu puikinusi iaz xvhu Suv.'ivnvtu \Valstiju. Klimaias sutdkaa.

žiemos trumpos, o wasnro8 ylgos, karszc/.iu didelu nėra, sziluiua iyginasisu Chlcagos. 
\Vanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsnius puikios girios, farm<*rei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Bu) k ei ir lentos neiszsakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape tviska raszvkltta iu 

Union Land company, 
163 VVashington St., Chicago. UI.

---- ARBA IN -----  

REDYSTIA „LIETUVA ', 
954 33rd Street.--------------------------------Chicago. III.

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 62o IV. 17-thSt. J. Butkus, llazen, Ark.

I GHICAGO. ILL. P. O. Box 82.

Geriause užeiga pas
♦ »»»»»»»»»» * * » ♦ • •

L. AZUKA,
3301 Auburn Avė., kampas SSczios ui,

NETOLI LIETUVVISZKOS BAZNYCZIOS.
— Užlaiko puiku — 

SALUNA IR MALA 
dėl mitingu, balu, weseliu ir kitokiu susirinkin u. 

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

Jaigu sziczia utkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka viską gausi. Ir to viso pobandytie.

Califomia Wine & Lięuor Co. 
M. RUBIN,

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

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

VVisoki gatunkai Saldaus \Vyno. Arako, Kim<do. Alaus bonkose irkog^se ir t. t. WtsRai<yra
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per groinutas greitai jsz';.yidome. Mes tin
sta torne uzpraszytus tatvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszuntis kokius geryiuus, gali gromuta raszytie ungelskai, tvokiszkt lenkiszkat, lietuj 
wiszkai ir ruskai.

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

Lietuwiszkas Daktaras
T. RODIS.

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po nunieru 
1832 74-tli St. kerte I’age 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 kožnaine laike per 
telefoną isz kožnos aptiekos.

Gy wenn: 1832 47-th Str.
TELEFONAS: Y. 820.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz

kai — latviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk 
stancziu), in 8vs (didelu aszmai- 
iho) puslapiu 2^2, su prisiuntimu 
i n Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Jn- 
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 SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raižant au bet kokiu klausymu relke pridė

to ant atsakymo pacztawa markei* užKcentua

A IV?loildvinedclinis „ApZVV dl^d kntaiikiszkas 
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” kožname laike ir už 
ta paezia prekia $1.50.

Henry Haum,
128 Camden nl., Baltimorė, Md.

užlaiko didela Krautuvia
Arielku, VVynn, Likieriu

Alaus ir kitokiu gerymu.
VViskas yra pirmos klasog, o prekes pigiausios 

kaip wisame mieste Baltimores. Rodyjame vi
siems tenai pirktie, o busitia pakakytais.

(28—7)

W. Slominskiene.
679 MIIAVAUKEE AVENUE, 

CIIICAGO.
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. tViska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

KASIN CLEVELAN'DA ATKELAVS1T 
PASOLSZYNSKA (VISKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK KROLI PAMATYTI E 
IR TO (VISO PA BANDYTI E.

Gyvenu ponr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karctema isz wlsu Clevelando 
lietutviu ir daugiause w tuok i u gerymu užlaikau
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Guodotinas rėdytojau!

Pamatia“Lietuvos” 25me num. 
korespondencija, patalpinta per 
kun. Dr. M. Juodysziu, Brookly- 
no prabaszcziu, o ne norėdami pa
likti teip nedorais ir neteisingais 
žmonėmis, kaipo joje nurodyta, 
atsiszaukiame ant jos ir turime 
wilti, jog “Lietuva”, neidama po 
jokios puses, pratalpins ta musu 
atsiszaukima.

Atsiszaukiame ivisi naujei užsi
dėjusius parapijos purapijonai-lie 
tuiviai, jog tai yra neteisybe, ka 
kun. .Juodyszius rasze ant musu 
augszcziaus minėtojo saivo kores
pondencijoje: Pirmas—Naujei už
sidėjusi parapija ne yra Katiliaus, 
kaipo kunigas raszo, bet ji užsidė
jo isz draugyszczi Sziv. Juozupo 
Brooklyne ir Szw. Kazimero Neiv 
Yorke, o iszskiriant tiedivi drau
gyste, dar priguli prie jos 90 są
nariu, op. Katilių aprinkome in 
iždininkus, kaipo gera ir teisinga 
įvyra. Antras — Mes ne sakome, 
kad kunigas talpino koresponden
cija in “Saule”, bet sakome, kad 
patalpino koks nors parapijonas. 
Treczias— Kunigas sako, jog jatn 
tiek rupi apie musu parapija, ka 
warnos lekia; o juk ir mes ne 
daugiaus rūpinamės ape kunigą 
kiek jis ape musu parapija. O dar
gi kunigas sako, jog jis turi skvar
besniu darbu ne kaip kiaulele 
muszti. Tai teisybe, kad kunigas 
turi skvarbesniu darbu, apie ka szi 
karta užtilesime ir atidesime ant 
tolesnio laiko.O ka apie parapijo- 
nu prapertes, tai kunigui ne užsi
mokėtu rūpintis, nes kurs turi 
nuo to ne atims, o kurs ne turi 
tam ne nupirks.— Kunigas sako, 
joj’ivisada knygos buwo atidaros 
dėl peržiūrėjimo ir kad pats wy- 
skupas pei'žmrejas rasdaivo iviska 
“all right.” Tci teisybe-iki “fair” 
buvvo po globeji prie? ura ir įvy- 
skupo ivisi roku idai, o kad ant 
“fair” susirinko 600 dol., tai ku
nigas paėmė juos po saivo ival- 
džia ir nebedaive globėjams. Glo
bojai nuėjo pas wyskupa pasiskun 
sti, kad kunigas nuo“fair”surink- 
tu pinigu jiems ne atiduoda. 
Wysknpus tada szauke kunigą 
pas savvia, bot ne sulaudamas jo, 
pats,o drauge dar du globėju, nu
ėjo pas kunigą in kambari, kame 
rado ji bo sergant ir prasze geru
mu, idant atiduotu surinktus nuo 
“fair” pinigus. Tada kunigas pra
sze wyskupo, idant palauktu iki 
jam pasitaisant, nos tuokart pa
darys iviska gerai. WysKUpui isze- 
jus, kunigas pradėjo sakyti, ko 
įvyskupas nori nuo manias ar tai 
jo pinigai? tai yra mano ir asz ju 
niekam neduosiu.— O kus taiv, 
kunigėli alga mokės, kad tu iri
sus pinigus laikysi pas saivia—už
klausė globėjai. Bet kunigas atsa 
ke, asz ne esu jusu bernas, kad 
jus man alga motekumite, nes ir 
asz pats galiu pasiimti ant saivo 
reikalu kiek man reikia ir pinigus 
galiu suskaityti ir bažnyczia pa
statyti be jusu rėdo. Nuo to tai 
laiko kunigas ir nebeejo pas įvy- 
skupa, nes bijo, o įvyskupas ne 
to tiek ne atėjo, nes teip-gi žino 
kas tai do pauksztis.— Dar kuni
gas sako, kad pusantro szimto pa- 
rapijonu d:iwe po 5 dolerius, ne- 
kurie po $10 ir keturi po $15. 
Tai ant to trumpai duodame atsa
kymą, delko kunigas ne primina 
tu, kurie, gerai žinome. dawe po 
kelis szilntus dol., kaip tai Juo
zas Katilius daive $200, J. Wai- 
.szuis $300, J. Puplauskas $300, 
Szw. Juozo Draugyste$200, Szw. 
Kazimero Draug. isz New Yorko ; 
$100, Poszkis $85, Mickieuiczius 
$50. O teipgi bažnytinius daiktus 
supirko parapijonai: Aivižięnius 
už altorių tižmokejo $25, už ivar- 
gonus ivienas lietuivys isz Neiv 
Yorko užmokėjo $85; Szemis nu
pirko mistrancija, o ant ivisokiu 
mažu daiktu, prigulineziu prie 
bažnyszios bobos surinko ir iviska 
nupirko. Ir dar įvel kur tie pini
gai, kurie susirinko ant “fair” ir 
trijų pikniku?—Kas link proper- 
cziu, tai mes no skaitome už tai 
$27.000, tiktai mes skaitome su 
bažnyczia ir su properte ant Grand 
st. $18.000, nes isziviso, kaip mes

aprokuojame, tiek gali turėti sa- 
ivosties be “mortgage”; o juk 
kiekivienas guli pasakyti, kad tie 
pinigai ne isz kur kitur parėjo, 
kaip tiktai nuo ivienu lietuiviu 
susirinko.—Kad kunigus butu ki- 
teip pasielgęs, tai jau ta bažny
czia butu senei pastatyta ir jis 
pats butu turejes rami gyivenima 
lyg smerties. O dabar kunigas 
piksta ant musu per saivo kore
spondencija, kad mes jam algos 
nebemokame; už tai ne yra ko 
pikti, nes ktip kunigas norėjo 
teip jam ir atideiveme ant ivalios, 1 
dėlto dabar jis gali pats pasiimti 
ant saivo reikalu, kiek reikiant, 
o juk ir pinigus moka suskaityti 
ir gali daryti ka norėdamas—o 
nieko re daro.—Ant galo kunigas 
sako tegul gyivuoja nauja parapija 
nes ivisgudresnis pasinaudos. Apie 
tai kunigui su ivisu ne užsimoka 
rūpintis, nes jis isz to nieko ne 
turės naudos, o teip-gi ir bledes.

Ant tos tai kun. Dr. M. Juody- 
sziaus korespondencijos priiversti 
buivotne duoti atsakymu ir jeigu 
jis dauginus nebesikabins prie 
musu, tai ir mes perstosime, bet 
jeigu įvel neteisingai atsiszauks, 
mes tuokart ir-gi ne tilesime.

Su guodone,
KOMITETAS:

Jonas VVasiliauskas, pirmsedis,
90 N. 5-th st.

Juozas Tauckus,szelpininkas, 
217 Berry st.

Motiejus Parszelaitis, pr. raszt. 
59 N. 2 nd st.

Jurgis Skinkaitis, pin. raszt., 
156 IVater st,

Juozas Kotilius, iždininkas,
91 Grand st.
Brooklyn, E. D. N. Y.

Knygos Duasiszkos.
Brostvos “ “ “
Draugija d *1 dusziu “ “
Evangelijos, drauge lletuwiszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszventes 
Filoteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ’*
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Peną ” ”
Gyvenimai Szventuju Dievo “
Gyvenimas szvento Benedikto “
Glvenirnas Jezuso Krlstuso 
Givenimas szvenez. Marijos Panos M
Givenima visu Szventu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po 
Gyvenimai Szv. ir III zokonas szv. Fran- 

ciszkaus “ “
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija seno Įstatinio ”
Istorija Kataliku Bažnyczos ” I
Iszguldymas metiniu szweucziu ”
Kas yra gri-ikas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kam apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku ** “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos
Pekla Ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszcziaus. didžiause knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju

Perspejnnas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prisigatavojimas unt smerczlo “
Raktas in dangų “ “
Uisistanavik ant to gerai “
vVadovas in dangų “ “
\Vartai dangaus “ “ “

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “
Knyga įszmoklmo vlsosvietlnes kalbos 
Lementorlus lietuvlszkas ,,
Lietuvos gaspadine “ “
Lletuvlszkal vokiszkas žodiuas arba grama

tikas “ “
Lementorius lietuvlszkas “ “
Spasabns greito iszsiinokinimo angelskos 
Szimtmetlnis kalendorius „

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: lietuvisikal, 
iatviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norlncziu isz- 
inoktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos „ „
Tas pats apdarytas ,, „

05c 
10c
75c
50c
25c
15c 
50c 
lOC 
75c 
20c
65c
25c

25c
81.00 

10c 
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

30c
10c
10c
30c
20c

82.00 
2.25

Knygos istoriszkos, sivietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Arielka yru nuodai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dūlis Genovefos 
Bestiulity of the Russian Gzurdom tovard 

Llthuania “ “
Budas Senove* Ljetuviu Kalnėnu ir Žernaicziu, 

parasz Siinuno Daukanto 81.00
Geniu dede “ •• 5c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorijų Simono Daukanto, dldžiausia. isto- 

rlja Lietuvos “
Istorija gražios Magelenos
Istorija septynių Mokytoju • 
Istorija gražios Kutrukos *
istorija Lietuvos “ ‘
Istorija isz laiko Francuzu vainos 
Juokingas pasakojimas 
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai uvoielas puikios apysakėles 

isz lietuviu gyvenimo
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo 

Lietu vnyku “
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ “
Lituviszkas sziupiuis “ “

Naujos dainos “ ••
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkos kū

rės ind i jonu Amerikos.
Palangos Jure *• “
Puikus apras/.imas tikru atsitikimu isz lai

ko ienkmeczio valuos 1863 m. “ 
Pajudykhne vyrai žemiu, puiki istorija 
Pa-akoljinas Antano Trvtinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki islorin u;m> Kantriu Alanu, kuri p< ““

81.50 
20c 
50c 
10c 
50c 
30c 
10c
50c 
20c
15c

81.00
12.00 

5c 
10c 
75c
25c 
20c
40c 
15C 
25c 
10c 
15c 

. - - 5c
Puiki islorin Bpe Kantriu Alanu, kuri per 22 mė

li- tus vnikszcziodaiua po svietą, daugybia be
du Ir vargu kantrei iszkentejo * 

Talmiula* židu “ “
Tewynizskos giesmes “ “
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 
Trumpa peržvalga Lietuvyste*darbu 
VVaiku knygele su abrozelais 
Wisoki abrozdelel in knygas 
Abrozas Gedetnino. Lietuvos kunigalksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Musku
lus puolu priesz jy ant kėlu. 30c

Knviros lenkiszkos.v

20c
10c 
10c 
10c 
20c
30c
5c

ŽYVVOTY SVV. PAN8KICH * 87.00
ANIOL STKOŽ. Zbior Modiov i Piešni služ^cy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nleszporov 
I niurni Inclfiskich). Žaviem bllzko 650 scro- 
nlc vyraztiego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojgn idci; opravne v morocco 
skdtkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tylu li
kom; cena...........................................  95c

Ta samu opravnn v morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
•nkiein ....................................................8 1 25

CICI1A LZA.'Zbior Modlov, i PieAni shižacy dla 
dusz pobožnych (Wydallfe dla nieviasti z 
dodaakiein nieszporbv i piesnl lacifiskich. Ža
viem bllzko650 stronnic vymznego druku 
na pigknym papierze, — Opravne v morocco 

skorkg. vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiein Gena...... ...........................................V5c

Ta suma opravua v morocco skorkg, vvzlocone 
brzegi, ze ziorouym tytulikiem. okuta i ze 
zamkiem .............. ..................... 8 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i pieėni, 
služ^cy dla dusz pobožnych. (Wydanie dla 
Aigžczyzn). Z dodutkiem nieszporčv i piešni 
luoifiskich. Zavittra bllzko 650 stronnic vyra- 
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skorkg, vyzlacane brzegi ze zloco- 

uym tytulikiem............................  95c
Tu suma opravua v morocco skonte, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. 8 1.25
VVYBOREK...........  ..................po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI \VAL- 
T£RZE. Z ksiažek dla ludu przez Marbacha vv- 

ianych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycle tnjemnic przvszložc 
ca pomocį kart, i Dla zabavy i rozryvki)

Gena ” , „ 10
ALEKSAN DRA CHODŽKI slovnik Polsko-Au 

gielskii Anu.elsko-Polski v mocnej opravie 
ze zioconeini tytulikamy. Gena 84.00

'ŠEN N IK czyli tVrdženie ze sndv, na przeszlo 
į 1500 przy padkach služęce, z rožnych stnroda v-
I nych ksi jg zebrany i porzędkiem abecadlo- 
i vyrn dla rozryvki i zabavy oiekavych ludzi 
I ogloszone przez Przyjacieia Nieviunych zo- 

bobondv. *’ ” 15
AziKAPOLSKO- NIEMECKA dla Polakčv 
Jo <atvego nauezenia sig c/.ytač pisač: i mu- 
vič po riemiecku. Dokludnv przedruk z wy- 
^an'.a nakludem „Zakladu Narodovego imie 
niu ssoiifiskich” ve Lvovie. Gena

LĮSTŲVVNIK polsko-ameryknfiski. Podrgcznik 
zavierajęcy: Naokg pisania listov. v vszvst* 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Listy 
pokcajgce. radziįce, opisuj^ce. po vi u szo Va
nia. podimia itd. ” 60

MALY LI8TOVVNIK dla szkdlnych dzieci; uezę- 
cy plsania listov z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

PO^REDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ksiįzkad a 
l’olakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig po angielsku; z opisauiem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač; i rožne listy v pol- 
skirn i angielskim jgzyku 65

PRZEVV ODNIK do pisania listov miložnych o- 
raz tycz’cych si®- oženienia i zam«žpdjžcia 20 
HOKUS POKUS czarnoksigznik. czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovunia. ve- 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco, 
Sehvanenfeld Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų įnnych. Cena ” 85c

NOVVY SOVVIZDRZAL i avuntury Jogo. Z ziem- 
noinorskiej rodem. — Z ožmiu obrazkami 40 
Ta samu v mocDej opravie ze zloconym tytu
likiem r’ ” 60

PRAVVDZIVVY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Nalpevniejszy sposdb wygrania na loteryi 
vedlug kombinacyi stynnych magi ko v i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob, ^akich užyva- 
uo v starožytnoAci do przepcviadania i ’vro- 
ženia przyszložci. - Z 200 obrazkami. Dosiov- 
ny przedV ik z Sennika drukovanego v dru- 
karni UnL ersytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ” ” 30

S. F. Malicki,

užlajko------

Krantuwe Grabu.
Tejpogi užlajko vlsokes drapanas rejkalinga 

dėl palajdoiino lavonu ir puiKeuses karietas de) 
samdinio tuose reikaluose.

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

Telefonas: Gunti 1 78.

Puikiausias Saluuas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
VViskas yra ožys ta, gerymai visokį pirmos kla

ses, o žmones isz duszios prieteliszki. Rody j ame 
visiems lietuviams, turintiems tvalandela laiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan* 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotle kaipo 
in geriausia ir ui tik.’a lietuvviszka užeiga.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrisztis
iszeina TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias i/ žimeziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu taikras/tis, tikras “Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. "VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuwos ir 
visu Lietuviu.
“VARPAS” spaudinasi antgražios,Slidžios po

pieros. daĮliu rasztu ir tikrai gryna/skaiezia kal
ba irkju/tfltfja, per isztisus meįa.v<iktai $1,25. 
TuAfrzcikro yra labai pigul

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

praktikaivoja vvisuose suduose 
iszpildo saivo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame ivisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja prowu.
Ofisas:. 23 Metropolitan block.

163 Randoipli St.
Giįvenimas 1256 N. Halst.ed St. 

Telf. N. 4923

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda laivakortias, siunezia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

K. PETRIKAS,
Mahanoy City,

M. L. Kasmar
(KACZMAKEK.)

“sAdwokatas

l’a. o

HILLE’S FOTOGRAFAS,-
3452 S. Ilalsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopuikiausei.
togra

FfF“ Jaigu tau skauda galva, taPpamegyk 
Prosikli Bojanalisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvvos. ka joke kita taip 
reit ne gydo, k&ip Proszko Bojan^usko. Galima 
au’ie kožnoje aptiekoje, arba prisiuncziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th St., Chicago

į A. BUSZKIEVVICZIA, |
H
| Keresina, Geselina ir Aliejų. |

Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 
atgal kiekvienam in namus pristato, teipo-

dastato visiems in namus geriausia |||
. - -. . .... Jį

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka
^^Mokslaine Muzikos----

Kursai tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant visokiu Intaisu kožna no 
iki 10l/į vakaro.

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

Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, įvesta 
lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di
deli' surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodyš.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
1515 Ilelancey St., NEH' YOItK.

Elias Rosenthal,
—Lictuvviszkas ir Lenkiszkas—

ADWOKATAS
Tratai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adivokatas, jau aelolika 
metu praktikawoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovoja 
ivisokias proivas. Kalba ivisokeis liežuiveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitią patys.

Elias Ęosei}tlįal,
333 Grand St., arti 2-nd Avė,

NEW YORK.
•>

I) 11) Z I A U S E

Krautuvve Drapanų
Wyriszkas ivisas apsirengimas,wertas 

$15, parsiduoda už $8. Wyriszkas wi- 
sas apsirengimas įvertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias iv i ■ 
sas apsivvilkimas įvertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
ivasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakyta daugybia drapanų dėl waiku 
ir parduodame nesivietiszkai pigei.

irPraktikaivoja ivisuose suduose 
atlieka sawo reikalus sferai ir 

teisyngai.
Rodyjame ivisiems 

lietuivnykams pas jy nu- 
siduotie saivo reikaluojse, 
apturėsitia geriausia rodą.

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

—)GY1VENIMAS(—
636 Noble ui., Chicago, III.

Mano ofise yra kalbantis lietuwiszkai 
F R. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodus gali gautie už dyka.

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str. Fewlork
Temykitia! Temykitia!

Kam turit vaikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet. kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
aut geriausiju iiniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis................................531
Guldenas.......................... 39f
Marka................................24f

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

IR

142 Division St.
Wyrai! duodu jums žinia, kad mts parduodam Szifkortes ant wi- 

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

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

46 Heerdenthorsteinvveg, Bremen.pristato, teipo- 
ir gromata. J,

i

a t gar KieKvienain in numus p 
J, gi prijima užpraszymus ir per

Yra labui žmogus gerus ir teisvngas ka ve
ik lyjeme visiems pas jy nusiduotle.
I

1
Yra laitui zmoeus gerus ir teisyno____
jeme visiems pas jy nusiduotle.

ADRESAS:

A. BUSZKIEffICZ,
8816 James avė., Chicago.

Iivairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo- 
dilda jisai Raszta Siventa,ivisokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszaivi- 
mas Mikaldos, Sapnorius, Juzefą- 
to pakalne ir ivisokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu ražmeziu, szka- 
plieriu krajaivu, ivisokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape iviski dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptu
rėsima katalogu. Mano adresas 
tok si

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

Raszidami gromata siuskitia 
ant szito adreso.

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

A. ZDANAVV1CZIUS,
170 Hanover ui. ir Salen ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau
siu laivu in ir isz Europos, iszmaino ir siunezia 
Snigus in visus svieto szalis kuomipigiausel ir 

4 nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka: o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus d“l dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su kousulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekuriiwo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina virta- darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tnmaltiems ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTAKY PUBLIC.
Iszprovnja genausei visokias nrowas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskoje. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolai. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

0 wisokiu liga wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsisenejuins ligas, kaipo 
tai: Prietvariu. Skaudejima galvos. Džiova 
kepenų. Gelt ligia, Reumatizina.Wandeniny apti- 
uitna. Karutligia. Rožia, Szasus. Drugy, Skropu- 
las. Niežus. Kirmėtas, Laszus. Szunvotia, Wežy, 
Guzus. Sopulus ir žeidulus, Kainu skaudt jima, 
Sukildinta. Moterių ligas, Uždegimu ptaucziu, 
trenu skaudejima. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbentr, kas pyrrna karia pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisivntimui vieno dolerio tuojau s bus jums isz- 
siusta. Adresas:

11.8. BOJANOTCSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III.

LIETUWISZKAS

SALOTAS
Juozu po Dzialtvos,

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

reuses Arielkos, LikieriuH ir kvepenozius 
Cigarus.—Kazdieu šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie
Ir to wiso pabanditie . *

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

------TURI 0FF1SA------

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

------GIVVIANA-------
615 Noble ui. saivo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

No<? 7 iki 9į isz rito ir nog 1 iki 4 wakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS

-=LIGT’UWISZKA = AFTJSKAf-

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

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

Z1EGORELUS, 
Z1EGORIUS ir

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

iMikrynius dajktus. zalatiiinas irsidabrinimas
'visokiu dajktu labaj pigoj, aukszynius sydabrvnim ziego- 
"••lius iszvejcze kajp naujus. Jsz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

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

“Elgin” ziogorej $7.00. Wyska garantaivoje ant metu.

k
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