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Meti)s II.

Isz Amerikos.
Didžiausi Amerikoje strai- 

kai.
Kaipo pereitame numeryje bu

vo raszyta apie geležkeliu strakus 
priesz Pulmano companija, tai 
jie kas karta vis kilsta didyn ir 
baisyn, isz kuriu paduodame 
trumpas kasdienines žinias:

Chicago, III., Liepos 4 d.
Ant gelžkelio Chicago, Milvau- 

kee & St. Paul isz priežasties sto
kos darbininku, trukiai ne gali 
eiti.

Ant geležkelio Niekei Plate 
trukiai su taivorais neina, tiktai 
su keleiviais.

Ant geležkelio Chicago, Bur- 
lington & Quiney ir Chicago Ca- 
lumet Terminai, isz atlaiku 
priežasties, ne gali trukiai eiti.

Ant gelžkelio Chicago Eastern 
Illinois ivisi trukiai yra sulaiko
mi.

Nuo Redystes.

Redyste privverstinai turi ap- 
reikszti savvo skaitytojams ir san- 
darbininkams, jog lyg sziol “Lie
tuva” talpiųo savyje visokias 
prisiunstas žinias ir koresponden
cijas, kurios kartais asabiszkai už- ] 
gaudavo nekurias žmogystas, J 
bet iszskiriant szi numeri I 
nebepatilps“Lietuvoje”jekios asa- ‘ 
biszkos korespondencijos, ar jos 
bus raszytos ant nekataliko, ar 
ant kataliko, jeigu tiktai kvvepes j 
asabiszkumu, tai ne bus patalpin- į 
tos; nes matyti, kad jokiu barniu 
per laikraszczius ne galima pa
baigti, bet dar sukelti. Žinoma, 
kad kartais yra labai reikalinga 
dėl cielos kokios parapijos arba 
draugystes, arba ir visos Tėvy
nės, tai galima patalpinti.— Jei
gu mes talpintumime asabiszkus 
dalykus vienos kokios-nors puses, 
o antros ne talpintumime, tai ne
teisingai butu, o jeigu mes talpin
sime vinos ir antros puses, tai 
niekada tu barniu ne bus galima 
užbaigti, nes vienas antram ne 
nori pasiduoti,o teip-gi ne galima 
isz panasziu barniu suprasti, kas 
isz ju yra kaltas, o kas ne. Ir-gi 
kas skaitytojui gero, kad jis gy
vendamas Chicagoje arba San 
Francisko, atras žinia laikrasz- 
tyje, kad Philadelphijoje arba 
Ne v Yorke vienas lietu vys susi- 
pesze su savo paczia, kitas su sa
vo d raugu, kitas ne atlikospavvied- 
nes, kitas prisigėrė, kitas su 
mergaitėmis linksminasi ir t. t.? 
Žodžiu isz tokiu korespondencijų 
nėra jokios naudos, tiktai jos su
kelia kersztus tarp musu broliu. 
O juk musu broliai jau ir papratę 
yra Amerikoje prie tokiu dalyku, 
nes supiko kas ant ko, o jeigu jis 
moka raszyti, tai tuojaus ir bera- 
szo ar in “Lietuva”, ar in “Sau
le”, ar in “Vienybe” ir 1.1., jog 
tai tas didisis pesztukas, girtuo
klis. .. Antras vėl atradęs ant sa
vęs iszspaudinta korespondencija, 
•o numanydamamas kas ta para- 
«ze, tuojaus jam kerszyja ir jeigu 
moka raszyto ir-gi raszo, o jeigu 
ne moka, tai duoda kitam pusdo- 
reli, kad paraszytu, jog tas ir tas 
krajuje paliko paczia, daug ne 
vienam bledes pedare ir 1.1.,ir isz 
kuriu priežascziu gavo traukti in 
Amerika; o czia atvykęs pašieme 
kita paczia, arba ka pavogė, arba 
dar kitaip kaip paraszo ir prisiun- 
czia vėl ar in ta paczia Lietuva, 
ar in kita koki laikraszti. Tokiu 

'tai budu daugybe musu broliu A- 
merikoje barasi tarp savęs, o vis 
be reikalo.

Dar-gi mes paklauskime,per ka 
tos barnes pasikėlė tarp lietuviu 
Amerikoje, kurios perskiedė lie
tuvius in kelias partijas, kaip tai 
bedieviu ir dievotu? kad ne per 
tuos paežius musu brolius, kurie 
turėdami tarp savves asabiszkus 
piktumus ir norėdami atkerszyti, 
ir savo garbe pakelti rasze ant 
viens kito kaip inmauydami bjau
resnei in laikraszczius ir iszdaivi- 
nejo knygeles. — Kas visados 
bus įvertas papeikos, nes tas pra
puldei musuTevyne!

Dėlto, mieli broliai, meskime 
szalin tas barnias, vaidus ir vi
sokius asabiszkus piktumus, kurie 
dabar tarpo musu daugiausei yra 
prasiplatinę, o riszkimes visi in 
viena riszi ir kipkime kartu už 
savo tautiszko darbo, o tada 
galėsime pasigirti, jog ir mes esa
me toki-pat stiprus milžinai, kaip 
musu sentėviai pirm keliu szimtu 
metu, kad buvo!

Už Chicagos
Galesburg, III. — Trukiai su 

taworais gelžkelio Chicago, Bur- 
lington & Quiney suvisu neina, 
kol ne pribus vaiskus. į

Marion, O. — Wisi gelžkelio 
Chicago & Erie darbininkai su- 
straikawo.

Terre Hante, Ind. — Czia tru- 
siai suvisu nebeina.

Caro, 111. — Aut gelžkelio 
Illinois Centrai 6 keleiviu, o 4 
paczto trukiai stovvi ant kelio be 
jokio gelžkelio tarno.

Hammond, Ind.— 150 straikie
riu ant linijos Monon sustabdė 
truki ir iszsuko ji isz kelio.Mieste 
stovvi 1000 straikieriu ir nieko 
ne praleidžia pravažiuoti per mie
stą.

Cincinnati, O. — Nuo laiko 
vainos Cincinnati ne buvo dar 
tokiame blogame padėjime kaip 
dabar, nes iszskiriant Pennsylva- 
nijos linija, jokis trūkis czia nei
na.

San Francisco, California. — 
Sustabdymas gelžkeliu didžia Me
de atnesze sodininkams, isz ku
riu ne vvienas turės bankrutvti.

Milivaukee, Wis. — Ilgos karu 
eiles stovvi keleje ant gelžkelio 
St. Paul irNorthvestern ir ne ga
li pasijudinti.

Springfield, III., Liepos 3d.— 
Ant gelžkelio Wabash du trukiu 

t su kariumene, kurie turėjo įva
žiuoti in Decatur, tapo sustabdy
tu ir isz kelio iszsuutu.

Chicago, UI. Liepos 5 d.
Chicago, Iel., Liepos 5d., — 

Didžiausis ir baisiausis maisztas 
buvvo Stock Yarduose, ant 39tos 
ir 40tos ui. Ten in daug vvietu 
gelžkelio karai yra iszvvartyti, 
supleszyti ir sudeginti, kame teip 
gi ir be kraujo ne apsiėjo.

Ant kertes Steivard avė. 40tos 
ui. straikieriai sustabdė truki 
gelžkelio Western Indiana ir ne
leido įvažiuoti. — Kunduktorius 
Gregorv szoive isz levolveriu du 
kartu in straikierius ir abu kartu 
tropyjo in žmones. Koks ten Ed. 
Oneilla tapo sužeistas, o antras 
ne žinomas suivisu užmusztas.

Ant 43-czios ui., vvakare 9 j a- 
dynn, tapo sustabdytas trūkis 
gelžkelio Lake Shere. Keleivius 
privertė iszlipti laukan, o karus 
sudegino.

Daugybe žmonių be darbo ir 
kenczia bada. 

llį adyna caia užstojo wisotinis 
strai kas ant wisu gelžkeliu.

Cleveland, O. — Sziandien pra
sidėjo straikas ant gelžkelio Big 
Four, trumpame laike ir ant visu 
geležkeliu czia sustraikuos.

Delaivare, O. — Sziandien visi 
žmones, prigulinti prie gelžkelio 
Big Four, sustraikavvo.

Anderson, Ind. — Czia ant 
gelžkelio Big Four stovi 4 trūktai 

Ashland avė. tapo padegti vvienu 
kartu karai, bet įveik buvvo už
gesinti.

Už-tai ant Hammond, Ind.’kru- 
wina kovva, kame yra negyvvu ir 
sužeistu.

Teip-gi sziandien vvakare sal e- 
je Ulicho, buvvo didis vvisu dar
bininku organizacijų pasiuntiniu 
susirinkimas dėl klausimo ar vi
si darbininkai turi štraikuoti, 
idant duoti gelžkeliu straikieriams 
pagelba.Pasiuntiniu buvvo 600,ku
rie pristojo ant to,jeigu Pulmanas 
ne uores susitaikinti su straikie- 
riais, tai sustraikuos vvisos darbi
ninku arganizacijos.

Chicago III. Liepos 9 d.
Kaipo sakeme, jog vvarykszciai 

buvvo vvisu darbininku organiza
cijų arba draugyszcziu susirinki
mas ir nutarė gelbėti gelžkeliu 
straikierius, tai jie sziandien )>a- 
dare savvo komitetą ir siuntė prie 
prie Pullmano coinpanijos, idant 
kaip nors companija su straikie- 
riais susitaikintu; bet Pullmano 
companija ir szneketi ne norėjo 
su jais. Tokiu budu skelbia, kad 
trumpame laike Chicagoje su
straikuos apie 250,000 darbinin
ku, o su pamilijomis bus apie mi
lijoną.

Sziandien ne buvvo jokiu mai- 
sztu, tiktai in pora vvietu ant Bur- 
lington padege karus, bet vveik 
užgese.

Angliszki Chicagoje laikrasz- 
cziai, papirkti už kapitalistu do- 
lierius, kurie eina priesz straikie
rius ir juos vviseip iszjuokia, yra 
szie „Tribūne”, „Inter Ocean” 
„Herald”, ,Journal” ir „Mail”. 

Į Dėlto tegul ju nieks ne skaito ir 
ne szelpia.

Už Chicagos.
Dauville, III. — Sziandien ant 

gelžkelio C. & E. tapo iszvvar- 
talioti visi karai.

Spring Valey, III. — Czia bai- 
suš maisztai. Ant gelžkelio C. B. 
&Q.tavvoru karai iszvvartyti ir su
daužyti, szienis iszsukinetos, žo
džiu yra tikra anarchija.

Springfield, III. — Mattoone 
sziendien sustabdė truki ant gelž
kelio Big Four, o Caro’je weik 
prasidės strai kaį.

Ladd. Ilj. — Apie400 straikier 
riu iszdraske dvvi didžias krautu- 
vves, o trumpame laike czia gali 

, būti tikra anarhija, nes keta wi- 
sasas baukaS, krautuves ir kito
kius kapitalistu namus iszdra- 
szky ti.

> Peoria, UI.— Czia vviskas ra- 
i mei, bet jokis trūkis ne eina. 
• Wisi gelžkelio Rock Island dar- 
i bininkai paėjo nuo darbo.

Nevv York. — Rasztininkas 
“American Federation of Labor”, 
Chris. Evans, sako, jog vvisoje A- 
merikoje pakils vvisu darbininku 
draugyscziu straikas, jeigu 
A.R. Unija ne nutyks ir ne 
taikins su kapitalistais.

ChicagoUI. Liepos lOd.
Sziandien suarisztavvojo ir ati

davė po sudu“A.R.Unijos pirmse- 
di Debsa’, ir kitus jos perdetinius, 
bet ir vvel paleido po kaucija 100, 
000 dol.

Darbininku draugyscziu perde
tiniai sako, jog dabar straikuoja 
100,000 darbininku.

Tiktai sziandien vviskas yra 
mei, nes straika atidėjo lyg 
batos, idant susistiprinti.

Kariumene Chicagoje vis dar 
dauginasi.

Už Chicagos.
Jolliet, III.—Sziandien czia ant 

visu gelžkeliu sustraikavvo visi 
darbininkai ir jokias trūkis ne ei
na.

Sprinfield, III.—Czion atėjo isz 
Wakaru trūkisgelžkelio Wabash, 
bet toliaus ne gali eiti,nes apstojo 
ji 300 straikieriu, delko pareika
lauta kariumenes.

San Francisco.— Straikiriai
czia suivisu sustabdė gelžkelius isz kuriu vienas paczto. Aut gelž- 
abeju linijų ir užėmė ne tiktai ; kelio Panhandle sziandien apie 
g< 
prieplaukas, perka pertrauke vi- < 
šoki susineszima. Tokiame pat pa- , 
dejime yra ir Sacramento.

Philadelphia, Pu.— Isz didžiu ( 
straiku priežasties, valgiai ketu
ris kartus atsirado brasgesni, i 
kaip pirmiaus, kad buvvo,o nekuriu , 
suivisu ne galima gauti. j

Fort Wayne. — Per divi dieni 
jokis trūkis gelžkelio IVabash ; 
czion ne pribuvo, o iszejo tiktai .: 
vvienas su keleiviais. Sustraika
vvo darbininkai gelžkelio Nicel 
Plate. ,

Chicago, III. Liepos 6<l.
Sziandin sudegino daugiaus kaip 

1000 karu: kelis žmones užmuszo 
ir nekurtuos sužeidė.Bledes milijo
nais.

Ant linijos Illinois Centrai, ap
linkinėse Kensingtono, Burnside, 
VVildivood, Riverdale ir kituose 
vvietuose, per vvisas dienas trau
kės didi maisztai. Būriai žmonių 
degino, vartaliojo karus ir 
kitką darė. Sudegino apie 400 
tavvoru karu ir kraujas liejosi.— 
Pirmsedis “A. R. Unijos”, Debs, 
sako, jog ta darė ne straikieriai, 
bet kiti žmones.

Stock Yardose dar buvvo baise
snis padėjimas, kas iszrode suvis 
ant anarchijos: ?

Gelžkelio Grand Trunk, Pan 
Haudle szienis yra iszdraskytos, 
apvverstos sudegintais ir sulaužy
tais karais. Per dienas ir naktis 
degina karus ir viską. — Ant 
gelžkelio Pan Handle cielas tar- 
pas Brighton Park, net lig 61 ui., 
buvvo pripildytas žmonių būriais 
ir ugne, kas prasidėjo 3 adyna po 
pietų ir buvvo lyg 10-tos vvakaro. 
— Tarp ulicziu 55-tos ir 61-mos 
buvvo matytis tiktai didžiausis 
ugnes mūras.

Sudegė apie 800 karu 
isz kuriu 200 buvvo pilnu anglių, 
20 pilnu mėsos ir daugiaus kaip 
tuzinas su brangiais tavvorais. — 
Daugiaus ne milijonas doleriu 
bledes.

Per Chicagos burmistro praszy- 
ma, atvvyko in Chicaga dar 1200 
karumenes ir isz įviso dabar yra 
Chicagoje:

Milicijos..................... 3,000
Policijos..................... 3,300
Walstiju karumenes. 1,000 
“Deputies”szeryfo.......500
Walstiju “deputies”. 1,000 

kartu - - 8,800;, 
vvis tai ant tu uelaimingu dar-

elžkeliu namus bet ir gai lai viu i lota adyna susiraikavo. Czia už-

o
bininku galvos..

Už Chicagos.
Spokane Wash. —Straikieriai 

pradėjo plieszyti szienis gelžke
lio Northern Pacific in Wakarus 
nuo miesto. Tukstancziai žmonių 
dirba ant to ir nieks jiems ne ga
li periszkadyti.

Nashville, Tenn. — Sziandien 
czia sustraikaivo 500 gelžkelio 
darbininku.

Evansville, Ind, — Suivisu su
stabdė gelžkelius Louisville, 
Evansville & St. Louis.

Detroit, Mich. — Wakare apie

siliko daugiaus kaip 100 keleiįviu, 
nebegalėdami toliaus įvažiuoti.

Pjtt.burg. — Ant gelžkelio 
Cleveland & Pittsburg sustraika- 
ivo ir sziandien nebeiszejo jokis 
trūkis. Kasdien kilsta didesni ’ 
maisztai ir tur būti įveik ant wisu 1 
gelžkeliu sustraikuos.

Memphis, Tenn. — Darbininkai i ’ 
gelžkelio Little Rock & Memphis 
sziandien rytmetyje 6to adyno 
pradėjo straika.

Ro< hester N. Y. — Sziandien I 
czioiGie atėjo jokis pacztas.

Bulralo N.Y.— VVisi gelžkeliu 
darbiiji- kai ir perdetiniai prisiren
gė yra*rtraikuoti,ka trumpame lai
ke ir padarys.

Chicago, 1)1.. Liepoa 7d.
Po vvakarykszcziu ir užvvaka- 

rykszcziu maisztu ant szieniu gelž
kelio "Paa liaudie, Grand Trunk 
ir kituose Stock Yardu aplinkyne- 
se, po sudeginimo szimtais gelž
kelio karu ir namu, ir kitu daug 
bledžiu padarytu per straikierius 
ir szeip jau žmones, sziandien už
stojo kraujo praliejimas, nes ka- 
riumenei buvo prisakyta, jeigu Į 
kas jiems periszkadys taisyti gelž
kelius — szauti ir užtnuszti, ka 
jie ir darė.

Tuojaus po pietų,api 3įtos buvvo 
didžiausis kraujo praliejimas aut 
Tovvn of Lake pas 47-ta ir 49-ta 
ui.ir Loonis,ant szieniu gelžkelio 
Grand Trunk kariumene norėjo 
nusziviesti keli ir iszleisti viena 
truki, bet straikieriai ir žmonių 
būriai pradėjo mesti in juos su 
akmenimis ir viena kareivi už- 
muszo, isz ko prasidėjo kruvina 
koįva. Kareiviai matydami, jog 
priesz daugybe žmonių negali 
atstengti, po nekurio kovos lai
ko, susėdo ant trūkio ir paliego, 
kame paliko keli užtnuszti ir dau
gybe sužeistu.— Toki pat buivo 
kovva vakare pas 16 ui. netoli 
Ashland avė. ir toliaus lyg Wes
tėm avė. ant szienu gelžkelio 
Aurlington, Northvestern, o 
drauge Baltitnore & Ohio, kame 
teip-gi tapo keli užtnuszti ir 
daug sužeistu. Isz užmusztu yra 
17 metu mergaite, vokitka, Mar
ta Bach, kuri vveizejosi pro lan
gą nuo trecziuju trobų in kruivina 
kovva ir kas-žin kaip atlėkė jai 
kulka i n patszirdi.

Už Chicagos.
Tipton, 2 inili nuo Dauville, at

sirado maisztas ir straikieriai su
degino 18 karu.

Roanoke, Va. Wisi gelžkelio 
Norfolk & Western R. R. darbi
ninkai surokaivo imti straike da
li vvuma.

Richmond, Ind. Ant gelžkelio 
Evansvile ir Richmond užstojo 
straikas ir jokis karas ne eina.

Huntington, W. Va. — Szian
dien vvakare sudegino 10 su kok
sais karu ir daug gelžkelio namu.

Chicago, UI.. Liepos 8d.
Seiandien Chicagoje buvvo ra

ntei. Tiktai aplinkybėse 16 ui. ir

Už Chicagos.
Už Chicagos daugybėse miestu 

yra didi straikai ir kruvini mai
sztai, dėl kuriu apraszymo neb- 
turime vietos.

Kaip matote Amerikoje dabar 
yra baisus streikai, bet dar dide
sni pakils, jeigu kapitalistai ne
norės susitaikinti su darbininkais. 
Per ka Amerika gali inkristi in 
toki vargu, kokio nieks dar nėra 
matės.

Ir ne duok Dieve, kad strai- 
kieriui pragrajitu, nes tuokart 
kapitalistai turėtu visa valia, o 
darbininkai priwersti butu pus- 
vecziu dirbti.

Už tai darbininkai dabar turi 
kiek galėdami kovoti ir eiti ant 
vieno ar žūti, ar būti, tiktai kapi
talistams ne pasiduoti, o tuokart 
bus laime.

Kas nusiduos — toliaus apra- 
szysime.

weik 
su si

nt-
su-

MaisztasSpring Valley III.

Lietuviai ima jame dali vumu.

Spring Valley, Uis., Liepos V 
d. — Sziandien czia buvo baisus 
maisztai. Lietuviai ima juose da- 
liivuma, kurie pirmiaus dirbo, an- 
glekasyklose labai yra nelaimingi 
ir priversti yra kentėti badu.

Rytmetyje apie 150 iszalkusiu 
lietuviu atsiszauke prie, teip 
vadinamo, „superprovisoriaus”, 
valdžios perdetinio, J. B. Nel
sono, praszydami nuo valdžios 
pagelbos; jie ten apsiėjo labai 
smarkei. Superpravisorius, vie
toje ju nuraminimo, atsake jiems 
visokia pagelba ir negerai su 
jais apsiėjo.

Wakare atsirado didžiausis mai
sztas.

Pas anglekasyklu companijos 
krautuvių susirinko būrys, susi
dedantis daugiaus kaip
isz tukstanezio iszalkusiu darbi
ninku, j u paežiu ir vaiku — ir 
pradėjo muszti jas akmenimis. 
Krautuves tuojaus buvo sutnu- 
sztos, o visus tavorus, kurie (pa
gal vieno kompanijos perdetinio 
žodžiu) turėjo verte $40,000, 
žmones iszgrobste.

Apie divilikta adyna viskas 
jau pasibaigė. Sumusztuose krau
tuvėse nebeliko daugiaus jokiu 
ta voru.

Tame dalyke eme daliivutna 
ivisoki žmones, bet daugiausei 
buvo lietuviu. Bijosi tolesniu 
maisztu, nes didis yra inirszimas.

Labai pagirtini Spring Valley’e 
lietuviai, jog visi kartu ėjo pra- 
szyti pagelbos, tai companija ju 
bijoses, nes žinos kas jie per vie
ni; o teip darydami lietuviai ga
li gera varda ingyti Amerikoje, 
nes kiekvienas žinos, jog tai yra 
vyrai,ne gribai.

ATSISZAUKIMAS 
in Lietinvius ir Lietuwes.

Mieli broliai ir seseris, jeigu 
kas žinote kiek-nors lietuviszku 
priežodžiu, misliu ir patarlių, tai 
meldžiame prisiunsti jas aut že 
iniaus padėto adreso. Nemažai 
jau yra ju surinktu, o kad dar 
susirinks, tai iszsiduos knygeles.

O teip-gi meldžiame prisiunsti 
visokias lietuiviszkas dainas, pa
sakas ir juokus, kas ir gi bus su
naudota ir atspaudinta.

Už prisiuntima, atspaus 
gaus knygele, jeigu adresas 
žinomas.

Wiska meldžiame aiunsl 
szito adreso:

Antanas Jocis 954—33t 
Chicago III.

Meldžiame, idant ir kiti 
vviszki laikraszcziai ta atkr
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Apwalkszcziojinias liet, 
mokslaines atidarymo 

Chicagoje-

Nedelioje. Liepos 8d., tuojaus 
po miszparu bažnytinėje saleje 
buvo apvvaikszcziojiinas lietuvi- 
szkos parapijos mokslaines atida
rymo Chicagoje.

Po miszparu, apie 4 adyna, pri
sirinko pilnu sale žmonių. — Pir- 

, miausei vvietynes lietuvviszkos pa- 
, įijjos prabaszczius, kun. M. 
Kravcziunas, pakrapyjo busiati- 
cziu mokslaine ir su malda ati
daro apvnikszcziojimu. Paskui ta
po iszauktas ant apvvaikszczioji- 
mo pirmsedžio p. K. Andriuszis, 
o ant ritsztininko p. Antanas Jo- 
cis ir apvvaikszcziojimns prasidė
jo sziokiu budu:

1. Daina — „Su Diev Lietuva", 
dubliavo 6 lietuvaites ir grajijo 
lietuvviszki muzikantai — po va
dovu Kaziu Kigu.

2. Deklemacija — panos Onos 
Andriusziunutes.

3. Kalbu - Antano Olszevvskio. 
.Jis nurodė kaip nekurie lietuviai 
ne apkeneziu ir pamctti savo kal
ba, kaip mums mokslas ir pri
gimta kalba yra reikalinga ir 
kad ja per mokslą galima susti
printi ir tt.

4. Deklemacija — panos Ele
nos Bagdžiuniutes.

5. Kalba — Daugėlos. Jis nu
rodo, ka mes per savo prigimta • 
kalba ir mokslą galime ingyti, 
kaip turime trauktis in draugy
stes ir t.t. 1

6. Deklemacija — panos Petro
nėlės Noveckiutes.

7. Kalba — Stanislovo Poce- I 
vvicziuus. Jis nurodė kaip per i Amerika jis vvel pakliuvo in 
mokslu galime augsztai pakilti ir 
kokia naudu jis gali atncszti.

8. Deklemacija — panos Onos 
Ažukiutes.

9. Kalba Antano Mikolainio. 
Jis nurodo kaip mes turime glau
stis ir szelpti vienas kita, kaip 
szalintis nuo svetimtuucziu, o la
biausei žydu, kaip galime susi
jungti in viena tautiszka riszi ir 
t.t.

10. Deklemacija — panos Win- 
centos Zakarevvicziutes.

11. Kalba - kleriko Antano 
Kaupo. Jis nurodė dėl ko mes tu- 
turime leisti vaikus in mokslai- 
nes,o labiausei savo lietuviszkas.

12. Deklemacija — Juozo Ma- 
jauskuczio.

13. Deklemacija — Jono Bug- 
diiunuko.

14. Kalba — kun. M. Kraucziu- 
bažnyi/bs nurodo kaip mums lietu- 
nupirkos yra mokslas reikalingas, 
K’fb '<ur*ia nauda jis žmogui atnesza,

1"'b® mokslo žmogus niekur 
$27 000 ' l’f’deranczet apsieiti ir tt. 
bažiivezii^iinl$8 8aw” kalba uždare 
si. $1 b.lJtszcziojimn teipgi su mal-

Wisi kalbėtojai kalbėjo tikroje Į 
lietuvviszkoje dvvasioje, keldami1 
auksztyn ir guododanri savvo pri
gimta kalba, linkdami daug lai
mes, savvo broliams ir Tevvynei. I
Isz kalbu buvvo geriausia Antano ■ be vvaikszczioti jau galima irda- 
Olszevvskio.

Deklemacijos teip gi nusidavė 
puikei, isz kuriu geriausei" kalbė
jo pana Ona Ažiukiute ir-Jonas 
Bagdžiunukas.

Uždarius apvvaikszcziojima, 
prasidėjo daina —“Ant kraszto 
mariu”—. Ant galo užtraukė 
augszcziau minėtas “choras” lie
tuvviszka marsza — “Tegul gi
rios szlamszczia, ūžia”....—Ga
lime isztarti lietuvviszkiems mu
zikantams ir giedorkoms paguo- 
done, kad jie nesigailėjo laiko ir 
mokinosi, idant galėtu iszkilmin- 
gai apvvaikszczioti ta atidaryma. 

Žodžiu sakant visas apvaik- 
szcziojimas nusidavė labai puikei, 

i matyti ir žmoniems patiko. 
Tiktai liudnu, kad musu lietuviai 
ant panasziu apvvaiksziojimu ne 

’ moka kaip reikiant apsieiti; nes 
kaip ir nedelioje ant to apvaik- 
szcziojinm susirinkę ne susisėdo 
arba dailei ne sustojo, bet lipa, 
persipraszant, kaip ožiai ant lan
gu, ant kėdžių, ant sienų ir kas 
jiems ne patinka, tai jie nieko ne 

I veizėdami szaukia ir tokiu budu 
j 'vienas kitam na duoda matyti ir 
klausytis, isz ko pradeda pikin- 

i tis,bliurbeci, per ka vieniems per- 
i iszkadyja kalbėti, o kitiems klau- 
. svtis.— Nueikiame mes ant pana

sziu svvetimtaucziu apvvaikszczio- 
jimu ir susirinkimu,o pamatysime, 
kaip jie dailei suseje susisėda ir 
be jokiu ten barniu daro kas jiems 
priguli; jeigu kas kam ne pa- 
tinka-pasipraszo balso ir pasako. 
Bet kas nrsziausei buvvo: kad 
Antanas Mikolainis kalbėjo, nu
rodydamas, kad mes lietuvviai ne 
vien turime dirbti kame po že
mes urvuose, dirbtuvėse ir kitus 
sunkius darbus, bet turime dau- 
giiiusei kibtis ir už kokio nors 
biznio, kaip tai užsidėti krautu
ves (sztorus), suliunus ir t.t., 
tai koks-ten senis, stovėdamas 
priesz pat kalbėtojo akis, pradėjo 
szaukti: gana, gana jau tavv kal
bėti apie krautuves ir saliunus; 
jeigu nori kalbėti, tai kalbėk apie 
mokslą, bet ne apie bizni. Ta 
karta biski ji nutildė, bet tuojaus 
jis vvel pradėjo szaukti ir ne duo
da kalbėti ir tuo kart benutilde, 
kad kunigas pradėjo szaukti pa- 
licmono, idant laukan iszvestu.— 
Ar-gi mums ne sarmata, kad 
mes ant savvo tautiszko apvvaik- 
szcz.iojimo ne galime bepaliemono 
apsieiti!—O ko mums reikia, i- 
dant mes galetumime pasitaisyti 
ir nesiduoti pasiniekinti?—Kiek
vienas ant to atsakys, Jog mok
slo! mokslo! Nes didesne puse 
musu lietuvviu Lietuvoje ne tik
tai ne moka raszyti, bet ir ant 
knygų skaityti. O czion atėjės in 

sun- 
I kius durbus, kur jam mokslas 
ne rupi; kitam kad, ir rupetu — 

j nėra kame mokintis, nes angli- 
szkai veikei ne supranta, o lietu- 
viszku mokslainiu nėra. Bet, kad 
ir bus kada, ne žinia kaip daug 
eis in tas mokslaines, nes musu 
lietuviai geriaus iniegsta prival
gę timsoti lovoje, ar kozeriuoti, 
ar boles po saliunus muszti ir alų 
gerti. Dėlto mes ne galime per 
daug padyvyti ir tokiam seniui, 
kursai Mikolaini norėjo sustabdy 
ti kalboje, nes ir jis turbuti yra 
lindojes Lietuvoje kokiam užpecz- 
kyje, czion atvykęs vvel gal pa
kliuvo in koki urvą dirbti, tokiu 
budu jis ir pasiliko be mokslo. 
Czia atėjo jis ant apvvaikcziojimo; 
jam kas ne patiko ir szaukia. kaip 
kada gal jis Lietuvoje szauke ant 
walszcziau8 susirinkimu priesz 
vaita arba desziintininka, nes 
mislyja, kad teip reikia.— Už tai 
broliai, veizėkime, idant dau
ginus tarpo musu to nebebūtu, 
liet vienas nuo kito mokinkime^ 
visokiuose dalykuose ir apsiej
imuose, o tada mes galėsime ka 
gero gadaryti. '

[bar in ta mokslaine, lies kamba
rys arba rujimas yra dėl susej- 
imo ir yra kame suėjus atsisėsti, 
bet to dar ne gana, nes turime 
rūpintis veizėti, kas ten mus mo
kins, isz ko ir kaip mokinsitnes ir 
tas dalykas mums pasirodys daug 
kartu sunkesnis, ne kaip atida
rymas.— Dėl to viso, idant ant 
rudens galetumime pradėti mo-hiejjmo su 
kintis, pirmiausei, 
reiktu 
mokslaines komitetą, 
vvisus mokslaines dalykus turės 
rūpintis. Ir to dar ne gana, nes 
sauso nieks ne klauso, bet reikia 
dar ant to kapitalo, isz kurio im
sime alga mokintojams ir ant ki
tu reikalu. — Kitas gal pasakys, 
kad apie kapitala ne reikia rū
pintis, mes kiekvienas, mokinan
tis mokės paskirta mokesti, isz ko 
susidės kapitalas ir užteks ant 
vvisu reikalu?—Tas suvvisu netei
sybe, nes pradėjus mokinti, ne su
lėks, kaip bites ant medaus teip 
greit tiek mokintiniu in tnok- 
slaine, idant isz ju užmokesties 
galėtu isz karto mokslaine užsi
laikyti.Mokintiniu kiek sueis tiek 
o mokintoju vvis reiks laikyti, ir 
teip dar ne vviena, bet kelis, jeigu 
norėsime ka gero naudotis. O an- 
tra vvel, juk mes turėsime ir tokiu 
broliu, kurie ne galės užmokėti 
už mokinimą. Už tai mes turime 
jeszkoti kitokios progos. Ir ge
riausei man rodos butu teip: Chi
cagoje vokuoja apie 6,000 lietu
vviu ; duokime savv, kad yra tik
tai 3,000 tokiu, kurie galėtu duo
ti ant mokslaines p-igelha. O 
jeigu mes 3,000 sudetumime kas 
nedele kiekvvienas žmogus tiktai 
po 1 centą, tai kas nedele turetu- 
mime 30 dol,. o per menesi 120 
dol., isz ko be maž-ka ir užįpktu 
ant mokslaines. Kaipo matote 
pagelba duoti nesunkia turetu- 
inime, nes per ciela meta tiktai 50 
cen. iszmoketumime,o dykai gale
tumime mokintis, ir per tai daug 
butu tokiu, kurie mokintuines. 
Asz mislyjau, kad etsirastu kar
tais ir tokiu, kurie paaukautu 
ant to ir po kelis dolierius.

Ant galo mes turime iszrinkti 
nors vviena toki mokintoji, kursai 
butu atsakantis ir tikras lietu- 
vvys-patriotas, ir žinantis lietu
vviszka raszlavva, kursai galės in- 
kvvepti mums, o labiausei musu 
vvaikams, tai yra musu ateitei, ti
kra tevvyniszka meile.

jnan rodos, 
iszrinkti, teip vadinama 

kursai apie

PAPRASTI STRAIKAI

Ironvvooii, Mich., Liepos 4 d. 
— IVakur po Įlietu apie 2 adyna 
tarji straikieriu ir “szeryfo” žmo
nių anglekasyklose buvo kruvvina 
'kova. Iszauta 300 szuvviu. \Vie- 
nas isz straikieriu tapo užmusztas, 
o daug yra sužeistu. VVienok strai
kieriai užėmė anglekasykla Ilor- 
sie, o szeryfas Eddy per telegra- 
pa prasze nuo gubernatoriaus 
vvaisko.

Moveagla, III. — Czionyk- 
szcziu anglakasiu straikas užsibai
gė ir veik pradės dirbti.Mokės už 
tona po 45 centus.

Kensingtone, III., penkiolika 
vyru stūmė vviena kara norėdami 
ji apvversti; ka gelžkelio sargas 
pamatęs,tuojaus szove 4 kartus in 
tuos vyrus, isz kuriu 3 tapo per- 
szauti. Isz perszautuju yra vvienas 
lietuvvys, Pranas Judeikis, kursai 
gavo kulka in galvva, vvirszui de- 
szines akies. Jo draugai parnesze 
ji namon pas savve, o ant rytojaus I 
nugabeno i n ligonbuti.— Dar vvis 
jis szneka, bet ne yra vvilties ar 
iszgys, nes ne žinia kaip ta kulka 
iszims isz galvvos. Teip-gi dėl jo 
spnvviednes iszklausyma buvopa- 
szauktas in ligonbuti lietuvviszkas 
kunigus. f

slo teip daro.

Baltimores moksliniai, besivvai- 
dydami tarp savves, teip yra in- 
tužė, bet jie patys ne supranta ant 
ko,nes nebežino už ko griebtis ir su 
kuomi vaidus kelti. — Aiszkei 
datiriau, jog tie mokslo terszi- 
kai užsipuldineja ant nekuriu ku
nigu isz daugelio pusiu vvisai be 
reikalo. Man atsitraukus nuo mok
slines baltimoriszkes kuopos, ai
szkei pasirodė isz kur jie gauna 
tiek daug priežaseziu dėl vvaidu 

tuomis ypatomis, 
:ant kuriu jie turi asabiszka neapi- 
kanta. Kaip tik atsitrakiau nuo 
mokslo dragystes, tuojaus apturė
jau nuo moksliniu dransias gro- 
niatas, reiszkianczias, kad asz 
esu kunigams parsidavęs ir, už 
atsitraukimu nuo mokslines, daug 
pinigu pelnes. Ne gana to, bet 
dar ir sziandien jie ne perstoją 
skambinę per laikraszczius, in 
kuriuos tiktai gauna savvo smai
la uosi inkiszti, buk asz raszyne- 
ju in laikraszti „Lietuva” apie 
ju nedorus darbus per kunigu 
praszyma ir už ju pinigus. Jeigu 
jus moksliniai teip teisingai už- 
sipuldinejate ant kunigu, kaip 
szitame atsitikime, tai isz tikro 
esate be jokio mokslo ir suprati
mo ir ne galite toliaus apie mok
slą ir sapnuoti. Geriaus skubinki
tės prie spavviednes, o iszpaži- 
ne savvo nusidėjimus, melskitės, 
idant VVieszpats Dievvas duotu 
jums szvventa Dvvasia arba, kad 
ta paezia atimtu. Mano atsisaky
mas nuo draugystes ne yra tai 
kunigu priežastis, bet tik jusu pa- , 
ežiu, oypacz J. A., kursai buvvo , 
pirmutiniu draugystes nauju 
instatymu invvedime, kaip tai: 
pusti priesz vvieja, szokti su.špatu 
ant saules, idant padaryti ker- 
sztus ir kovva tarp draugu, bro
liu ir t.t.

Po tikros teisybes, nors mokslo 
draugyste jau ketvirti metai 
kaip gyvvuoja, vvienok moksle 
vvisai niekur neatsižimejo ir apart 
barniu, pliovvoniu, asabiszku ne- 
apikantu atkerszyjimu nieko dau
ginus ne padare. Berots insten- 
ge jie supjudyti broli su broliu 
teip sinarkei, kurie dabar pasi
rungė yra vvienas Kita su peiliu 
nuverti. O moksliniai, intuže be 
jokios broliszkos meiles, tiktai 
laukia kaip szirszunai, idant kas 
nors nejuseziomis in ju lizdą bak- 
stiletu, nes jie tuojaus iszlinde 
iszcziulbtu gyvvasti, bile tiktai 
apveiktu. Ar gi tokio jausmo 
žmones gali vvadintis moksliniais 
ir civvilizavvotais? Isz tikro jie, ly
gindami savve su keturkojais, sku
binasi ir ant proto su jais pasi- 
lyginti. Czion aiszku, jog tigrini, 
meszkos ir kiti baisus gyvvoliai 
turi tiesa vvaidintis moksliniais, 
kadan gi tie tokiu pat budu sten
giasi atkerszyti savvo prieszams, 
kaip moksliniai.

Kitu tautu moksliniai instenge 
iszplatinti mokslą tarp žmonių, 
ne kliudydami tikėjimo ir ne 
pjudydami brolio su broliu, ir pra
deda mokslą nuo a, b, c, ir 1.1. 
Minėti gi musu moksliniai teip 
ne gali apsieiti ir pradeda mok
slą nuo z.

Baltimoreje jau buvvo bandyta 
instengti uždėti mokslaine apie 
keturis kartus, isz kuriu prie 
dvvieju ir asz pats ėmiau dalivvu- 
ma, ir kasztu dėjau; isz ko aisz
kei persiliudyjau, jog mokslines 
sanariai ne tiktai ka ne mokinti, 
liet ir mokintis vvisai ne nori, o 
dar ant kitu piksta, kad no turi 
apszvvietimo. Kada imi tuos mok
slo sąnarius kalbinti, jog reikia 1 
uždėti mokslaine ir dėl to persi- 
kvviesti mokinta žmogų, kursai , 
butu tame dalyke atsakantis, 
tai moksliniai atsako: „Kam 
mums to mokslo?
to duonos ne vvalgysime, 
tiktai mes žinome, kad ne 
Dievvo, tai mums ,ir gana, 
tamsunai ta dasiprotes turi 
kintis ir dvvideszimti metu! 
O jus gamtos daleles!

atsako:
’ Juk mes isz 

bile 
i yra 

Kol 
mo- 

,, 
Ar-gi

ne
.J. 
in 
iK

! jus galite parodyti su tikrais 
I,,faktais”, jog ne yra Dievvo?

Jus moksliniai pikstate ant vi
duramžiniu inkvvizitoriu, o ar-gi 
jus geresni? Dar baisiaus luptu- 
mite gyviems žinotiems kaili, 
kad tiktai galetumite: Ar jus 
ne skriaudžiate vvienas kito, 
ka tiktai prigriebdami? Ar 
nuskriaudė mane M. Url. ir 
St.? Ar ne iszdume M. Url. 
Shenandoah, Pa, pridaręs
vvales nedorybių Baltimoreje. . 
Ar ne nuskriaudė K.Ad. keturio
likos metu mergaite ir ar gali 
toki vvadjntis mokslo platintojais? 
O ne! — Senei jau asz jums pri
miniau, jog draugyste, susidedan
ti isz tokiu žmonių, ne gali va
dintis „Lietuvviu Mokslo Drau
gyste”. bet turi vadintis „Lietu
vviu Waidu Draugyste”, o tada 
jums nieks nieko ne sakys!

Perkūnas.

Kuomet mes nuo tu lenku 
utsiskirsinie!

Grand Rapids, Mich. — Musu 
miestelyje nors nedaug
tuvviu, bet ir tie patys ne sutin
ka tarp savves. Tu nesutikimu 
priožastis ta, jog tarp musu bro
liu lietuvviu vvis dar randasi to 
kiu, kurie ingavve juoda žipona 
tuojaus mokinasi lenkiszkai; nes 
mat nori suvvisu ponu pastoti 
arba teip vvadinamu „lenktaruiu” 
O kada jau musu brolis iszmok- 
sta lenkiszkai, tai jam rodosi, 
kad už ji nebera jau mokintesnio 
ir turtingesnio ir jis tuokart su 
savvo broliu 
szkai, bet 
ji ir suvvisu 
gi ir ne juokas butu, kad toks po- 
nas-lenktar.iis, kursai nori apsi
mauti arba jau ir yra apsimovęs 
lenku kailiu, kalbėtu dar su sa
vvo broliu—lietuvviu lituvviszkai, 
o dar-gi Amerikoje...! ?

Czia priversiu trumpa tam pa- 
naszu isz musu miestelo atsitiki
ma: Liepos 3 d. susitarė lietu- 
vviai padaryti lietuvviszka baliuką 
lietuvviszkame saliune pas Wm 
Bauku, kur vvakare atėjo lietu- 
vviszki muzikantai ir susirinko 
ne mažas būrelis lietuvviu, tarp 
kuriu žinoma buvvo ir tu tai 
iszmintinguju arba lenktaruiu. 
Bet neilgai tas balius traukėsi, 
nes lenktarniai, ne norėdami su 
savvo broliais-klapais kartu link
smintis, tuojaus nuėjo ir parsi- 
kvviete apie pora deszimtu len- 
kiszku mergaieziu ir jaunikaieziu, 
tai yra tu ponu, kuriems jie tar
nauja. Parsivedė ta lenkiszka 
jaunumene, lenktarniai pradėjo isz 
juokti savvo brolius—klapus ir 
ant galo suvvisu iszvvyjo juos 
isz minėto saluno. Iszvytieje — 
klanai iszejo, kame prabuvo ne- 
kuri laika. Jie grinždami isz mie
sto namon, užėjo dar in ta sa
liuna pamatyti, kaip tie lenktar
niai linksminasi. Lenkai juos pa
mate labai i lipiko, sakydami, 
kaip klapai gali drinsti eiti kur 
ponai linksminasi, ir pakvviete 
buri liauperiu, idant tu klapu 
— lietuvviu kaili iszdirbti. Lenkai 
žinodami, jog liauperiai vveik pri
bus, prasiszalino, o lietuvviai nie
ko apie tai ne žinodami pasiliko 
saliune. — Ne po ilgam suvirto 
in saliuna būrys lauperiu ir už
puolė ant lietuvviu. Pasidarė didi 
pesztine: ne vienam sprandą nu
suko, ranka ar koja palaužė, vvei- 
da sudraskė ir tt. isz ko kitas 
vvalanda turės pasirgti; krauju 
teipgi buvvo ik wales, net ir sie
nos apsitaszke, o ant grindžiu 
ne buvvo tos vvietos, kame ne 
butu buwe kruvvina.

Matote, broliai, kaip mus len
kai paguodoja, o dar nekurie mu
su broliai, kurius galima pava
dinti iszgamieliais, lenda in 
lenkiszka kaili ir nori tap
ti tokiais pat garsiais Amerikoje 
pesztukais,kaip lenkai dabar, kad 
yra

nebekalba 
pouiszkai, 

paniekina.

 S
VVietines žinios.

— Nedelioje, Liepos 22, bus su
sirinkimas lietuvviszku kliubu su
si vvienyjim o. Ant tos dienos teip- 
gi parvvažiuos isz Arkanso ir A. 
Olszevvskis, 6 VVardos pirmse
dis.

— Harrisono užtnuszeji, Pet- 
riak Eugene Prendergast, Liepos 
13d., pakorė.

— Ant miesto daugybe žmonių 
neszioja prisisege baltas skareles 
dėl ženklo, jog yra straikieriais.

— Jonas Jonuszis, kursai pe
reita vvasara dirbo Chicagoje 
prie suru pas Frank Jur., tegul 
atsiszaukia in „Lietuvos” redyste 
ir atsiima pinigus, nes jam yra 
prisūdyta 31 dol., dėl kuriu 
už tlumocziu buvvo St. Rokosza.

— Utarninke, Liepos 10 d„_ 
apie iO adyna vvakare iszvvažiavvo 
in Arkansa isz Chicagos 4 lietu
vviai: Antanas Olszevvskis, Kazys 
Eringis, Juozas Kiliauczius ir

tėra lie- Julus Balseris dėl pamatymo lie- 
i tuvviszku kolonijų, kurie parvva- 
jžiavve apsakys vvisa tu kaioniju 
padėjimą. Butu vvaživves teip-gi 
ir kun. J. Balcevviczius isz Spring 
Valley, bet, kaipo straiku laike, 
ne galima isz Spring Valley isz- 
vvažiauoli, nes straikieriai gelžke- 
lius iszdraske. Ta pati priežastis 
kenke ir kitiems lietuvviams, ku
riu daugis norėjo vvažiuoti.

— Nedelioje, Liepos 15d., tuo
jaus po sumos bažnytinėje saleje 
„Szvv. Jono Kriksztytojaus Drau
gyste” laikys sawo metini susirin
kimą, aut kurio užkvviecziame 
pribūti vvisus sąnarius, nes nuo 
szios dienos naujie draugystes 
vvirszininkai užims savvo vvietas ir 
bus parstatytas draugystes iždas. 
Teip-gi dėl tu, kurie norėtu pri- 
siraszyn prie musu, draugystes, 
tegul pasiskubina, nes dabar dar 
yra pigus 
$1.00, 
tus.

lietuvvi- 
atmeta 

Bet ar-

Kl A PAS— LIETU VV YS.

Preke Pinigu
—o--

Rublis in Rosija................53įc
Marke in Prusus................. 24įc
Guldenai in Austrija..........39įc
Frankus in Francija..............20

instojimas, tiktai po 
o toliaua eis pagal insta- 

■raszt.K. Pocių

— Nedelioje, Liepos 8d., kada 
Juozas Kuczys-lietuvvys grinžo 
namon nuo savvo giminaiczio Pet
ro VVertelkos, gyvvenanczio ant 
Sakramento avė., pastojo jam 
keli airisziai-otraikieriai ir klausė 
jo ar jis yra straikieris. O kad 
Kuczys atsake, jog jis ne straikie
ris, tuojaus tie airisziai norėjo ji 
muszti. Kuczys matydamas, jog 
gali būti blogai, pradėjo teisintis, 
kad jis niekur ne dirba ir kaip 
atvvažiavvo in Amerika, lai dar 
jokio darbo ne turėjo. Straikie- 
riai, norėdami patirti ar jis link
sta po straikieriu puses, nuvvede 
ji prie karu ant vVestern avė. — 
prietaise viena karo siena su de- 
gancziu malerijolu ir liepe ja Ku- 
cziut uždegti. Szis žmogus, būda
mas pri įverstu, turėjo uždegti. 
Kada karas gerai jau pradėjo liep
snoti, straikieriai Ikuczi paleido, 
o jis, iszrtukias ir persigandęs, 
dūme namon be kvapo, bijoda
mas, idant milicija ne sugautu.— 
Dėlto nievvienam, kaipo straiku 
laike, ne vvelyjame vvielai vvaik- 
szczioti,nes nejuszcziomis gal kas 
kame perszaun arba užniuszli.

URA! URA!
Lietuvviszkas pasilinksmi

nimas
Bus subatos vvakara, Liepos 14 

d., J u ozo įkasančios saleje, po 
nr. 786 S. Ashland avė. ir kerte 
17los ulycztos, ant kurio už- 
kvviecziame vvisus jaunikaiczius 
ir mergaites. — Pasilinksminimas 
bus puikus; grajis lietuvviszka 
muzika, o teip-gi bus lietuvvisz- 
kos damos ir szokiai.

Ateikite vvisi, o pasiliiismin- 
site ežia geriaus kai Kitur.

Užkvviecziame su guodoue:
Marija ik Barbora Kosanda.

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



LIETUVA. 3Robinsonas Kražius
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.
Papūtė wejas ir laisvas pasijudino. Robinso

nui iszrode, jogei sala no ju begu tolyn. Stovėjo 
jisai ilgai, nesijudindamas ir liūdnus ant laivo 
virszaus,žiūrėdamas in sala,kol ji da tebasimate. 
Isznykus ir paskutinei kalnu virszunei, atsižvel
gė su dėkingumu in dangų ir nuėjo in kapitono 
kajuta. Petnyczia negalėjo iszlaikyt aszaru akyse 
isz laimes, kad gali 'važiuot drauge su sa'vo po
nu.

XXIV.
Kelone buvvo labai laiminga,per szeszias sa— 

vaitias atvažiavo in Amsterdamą. Kelones laike 
tik vvienas ludnas atsitikimas sutiko musu kelei
vius: Petnyczios tėvas Czet vergas urnai susir
gtas pasimirė. Nieko negelbėjo rūpestingi vaik- 
szcziojimai ape jy. Abidvi lamos teippat nega
lėjo perneszt mariu ligos ir negyvos tapo inme.s- 
tos in mares. Amsterdamo Robinsonas surado 
szeimyna ano nelaimingo pirklo, kuriam laivas 
pragaiszo, o jis pats terp laukiniu gyvasty paly
dėjo. Atidavė jisai jei iszgelbetus isz laivo auk
są ir deimantus ir iszgelbejo ja isz paskutinio 
vvargo ir neturties, in kuria buvo inkritusi delei 
anos pragaiszties.

Petnyczia vaiksztinejo po miesto ulyczias 
kaip padukias, su nusistebėjimu žiurėjo in tuos 
'visus stebuklus, kuriu jis da wis ii nebuvo rna- 
tias. Sunku jam buvvo iszaiszkint ir perstatyt 
visus daiktus, kuriuos jis mate aplinkui.

Dabar tai atėjo Robinsonui laikas aplankyt 
savvo teviszkia. Ten tuojaus ir nuvyko. Ineida- 
mas in savvo gimtiny miestą, nebegalejo jisai sa
vvias su'valdyt. Pripildytas neiszsakomu jausmu, 
puolė ant 'veido, bucziavvo gimtiniu žemiu iv kar- 
sztai dekavvojo Augszcziausiam Sutvvertojui, kad 
jam suteikė ta laimia da siky sugryszt in savo 
tevynia. Cze jis dasižinojo, jogei jo tėvas da yra 
gyvas, bet motyna jau kapuose ilsisi.

atlaidai 
pereito 
užkvie- 
l>et dėl

BALTIMORE, Ml).

Liepos 9d
Mielas „Lietuvos” rėdytojau! 

meldžiu Tamistos patalpinti in sa
vo laikraszti szituos kelis žodžius 
apie keturiudeszimtiniu atlaidų 
apvaikszcziojima lietuviszkoje, 
szw. Jono Kriksztytojaus, bažny
čioje — Baltimoreje, Md.

Keturiudeszimtiniai 
prasidėjo pas mus 24d. 
menesio, ant kuriu buvo 
sti 6 lietuviszki kunigai,
nekuriu priežascziu ne galėjo tie 
visi pribūti ir tiktai tepribuvvo 
du: kun. Radaviczius ir kun. že- 
bris. Už tai in nepribuvusiu vie
ta, buwo du vietiniu lenkiszku 
kunigu; Dr. kun. Barsboszius ir 
kun. Screntnas.

Pirma diena kun. Radaviczius 
iszkilmingai laike suma ir jos lai 
ke pasakė puiku pamoksta. Už 
diakoną tarnavo vietinis kunigas, 
o už subdiakona B. Žindžius.

Miszparai buvo 71 adyna va 
kare, kurius atlaike kun. Scrent
nas, o tarnavo jam tie patys,ka ir 
sumos laike.

Antra diena kun. Scktentnas 
apie lOta adyna isz ryto laike1 
suma, teip-gi su iszkilme,

Ant vakaro pribuvo kun. Že- 
bris ir laike miszparu pasakė pui
ku graudinga pamokslą, kad be
veik per kiekvieno lietuvio ir 
lietuves skruostus biro graudžios 
aszaros. — Miszparus iszkilmingai 
atlaike kun. Baraboszius.

Ant rytojaus, t. y. paskutine 
diena, kun. Žebris atlaike suma, 
o vakare Dr kun. Baraboszius 
miszparus, kuriamtarnavo kun. 
Screntnas ir B. Žindžius. Miszpa
ru laike buvo puikus pamokslas. 
Pasibaigus miszparams buvo gie
dama Wisu Szventu Litanija, po 
litanijos procesija, kurios laike 
giedojosi „Garbe ir Szlove” pas
kui lotiniszkai „Tave Dieve gar
binam, o ant galo „Tantum ergo”, 
ka giedojo visi kunigai labai 
puikei; po to buvo palaiminimas 
su SS. Sakramentu ir teip pasi
baigė minėti atlaidai.

Isz viso svetimu kunigu buvo 
4, o kleriku 3, isz kuriu vienas 
lenkas.

Siuncziu per laikraszti „Lietu
va” szirdinga acziu visiems guo- 
dotiniems kunigams ir klerikams, 
kurie pribuvo ir ne pribuvo, o 
norėjo pribūti ant keturiudeszim
tiniu atlaidų; o teip-gi siuncziu 
szirdinga acziu szv. Kazimiero 
Draugystes kareiviams, kurie eme 
dalivuma 
ime. Su Guodone

Kun. J. Lietuvninkas.

Odesa, Liepos 6 d.—Garlaivis 
su keleiviais “Wladimir”, plauk
damas in Sevastopoli nakti susi
daužė, netoli Eupatorijos, su ita- 
liszku garlaiviu “Columbia”. 
“Wladimir” teip labai susimusze, 
kad tuojaus pagrimzdo in gala. 

I Kelis jo keleivius paskubo iszgel- 
tame apvaikszczioj- beti, o likusiejie nuskendo. Sako, 

kad tame atsitikime pražuvo 60 
žmonių.

Kaip susitiko tevvas su sunum po 12 metu 
nesimatymo, patys skaitytojai sau iszstatykit:to
kias 'valandas tik atjaus galima.

Džiaugsmas ir susitikimas tėvo su sunumi, 
jau senei laikoms už prapuolusy, negalima apra- 
szytie jokia plunksna.

Žinia, jogei Robinsonas parvažiavo namo, 
negirdėtai greitai pasklydo po visa miestą. Wi- 
si miesto gyventojai ape nieką dauginus neszne- 
kejo, kaip tik ape jy ir jo prietikius. Kiekvienas 
norėjo jy matyt, kad isz jo paties burnos iszgir- 
stu jo gyvenimą ir prietikius, teip neiszsakomai 
akyvus. Isz reikalo iszsimokinia» viską pats isz 
savvias daryt, pripratins prie darbo, prasze jisai 
savvo tewo,kad jam leistu būt amatnyku ir aprin
ko sau stalorystia. Tevvas davė jam vvisa vvala ta
me dalyke.

Nuėjo jisai pas žinoma ir begiu stalory ir 
drauge su Petnyczia teip dailėj iszsimokino to 
amato, kad patys tapo tobulais staloreis.— Abu
du tapo nepersiskyrinczeis prieteleis ir bendrais 
netiktai gimtiniame mieste, bet ir tolausiose a- 
pygardose buvvo pripažinti , už garsiausius mei
strus. Abudu buvvo darbsztus ir blaivus kaip ir 
pirmiau ir negalėjo nei puses dienos praleist nie
ko neveikdami. Broliszka sutartis, pasigailėjimas 
artimo ir meile kiekvieno žmogaus buvvo ju pa
prasta dora; negalėjo jie suprast, kad galima bu
tu kitaip gyvvent laimingai, ir ne buvvo kito to
kio pavveizdžio,idant teip ilgai, kaip juodu,iki ži
los senatvves pragyveuia, butu laikomi už pavvy- 
zdy darbsztumo, akilumo ir blaivumo. Wtsu gi 
doru 'vainiku buvvo gryna sąžine. Ju szirdis ir 
rankos buvvo visados pasitaisiusios neszt pagelba 
kitiems; dėlto ir dangus matomai laimino 'vi
siems ju darbams. Pragyveno jie sveikatoje ir 
guodoneje iki žilos senatvves, neinate jokios ne
laimes, priėjo prie gan didelu turtu ir paskiau
sios gentkartes garbins atminty dvvieju 'vyru, 
kurie savo paveizda parode, kaip reikia elgtis 
ir veikt, idant ant szio svieto tapt ramiu ir lai
mingu, o danguje gaut amžina užmokesty.

GALAS.

Žinios \visokios.
t Jau ir Aanglijole atsirado 

kolera.
t Paryžiuje arisztaivojo 12 a- 

narhistu.
į Maskolijoje kolera 'vis dar 

gyvuoja-
į IVokiecziu sostapileje, Berli- 

ne, dabar randasi 1,700,147 gy
ventojai.

į Mieste Piza, Italijoje, anar
chistai nužudė gelžkelio compa- 
nijos perdetini.

t Rev. Fisher, pastorius vysk u- 
piszkos emerikoniszkos bažnyczios 
Ryme, perejo i n kataliku tikėj
imą.

į Caro sunaus,Mikalojaus, szliu- 
bas su kunigaiksztaite Alicija 
paliko atidėtas; jis bus Sausyje 
1895 metuose.

J Jonavas (Kauno red). Musu 
miesteli aplanke baisi ugnele. 204 
namai sudege, pragaišzo apie 100 
krautuvių, viena katalikiszka ir 
tris kitokios bažnyczios. Daugiaus 
kaip 1500 žmonių paliko be pa
stoges.

t Praga, Liepos 9 d.—Isz Pil- 
znos telegrapavoja, jog c-zia va
kar vakare ekspliodyjo dinamito 
bomba prieszais vokiecziu pirkliu 
kliuba. Du apieeriai ir vienas pa
prastas žmogus tapo sužeisti. — 
Kas ta padare dar ne žinia.

t Plunge (Kauno red.) Liep. 9 
d. gaisras be maž-ko visa Plun
gės miesteli iszgaiszino. 375 na
mai pavirto in pelinus, o daugiaus 
kaip 2000 žmonių paliko be pa
stoges. Keli vaikai prapuolė ug
nyje, o teip-gi daugybe gyvoliu.

į Dabar iszrado, jog su telegra- 
pu pagelba galima bus nusiunsti 
in toliausius svieto krasztus žmo
gaus veido paveikslus ir su to
kiu pat greitumu kaip telegrama, 
kad siunczia. Labai nekurie isz to 

į džiaugiasi, nes galima bus per te- 
j legrapa prisiunsti nusidėjėliu vei- 
daveikslius.

I

t Jonas Paszkovskis, gyvenan
tis dabar Chicagoje, iszrado bal
no pagerinimą ir gavo ant to pa
tentą isz AVashingtono. — Tas jo 
balnas labai bus naudingas, nes 
nors butu bjauriausis arklys ir ne 
galėtu jo nulaikyti, tai, sedžiant 
ant to balno, lengviausei galima 
nulaikyti.

į Rymas Liepos 5 d. — Czio- 
nykszczia 'valdžia ingavo insawo 
nagus didžei iszsiszakojusius anar
chistu rasztus. Ju mieris viena 
nedele nužudyti didžiausius Eu
ropoje valdytojus, kaip tai: Ita
lijos ministru pirmsedi. Crispi; 
Prancijos pirmsedi Garuota, cara 
Aleksandra III ir kitus. Kaip ma
tyti, tiktai vienas isz tu teiszsi- 
pilde, t. y. Carnotas.

t Mieste Sog Harbar N.Y. gy
veno vienas anglas, 60 metu, ir 
turėjo savo narna. Ne per senei 
numirė jo duktė ir pati. Po to 
atstatė jo sunu isz dirbtuves nuo 
darbo. Sėjos 27d. ir ji pati atsta
tė, kame jis buvo dirbės apie 15 
metu. Kada jis parėjo namon po 
atsatymo nuo darbo, tai pasakė 
savo namiszkiams, jog jis jau 
paskutine vakariene bevalgo; 
nes po vakarienes iszejo ir upeje 
nusiskandino.

GR0MAT08
lietuviszkos irlenkitzkos užsilaiki 

ant paczto.
1486 Ąmbr»zf*wicz Mike
1493 Bartliszka Peter
1516 Dranginiu ^Vincentas
1516 Subata Jozef
1540 Gržegozewski Stanisluw
1565 Jarecki a n tom
1560 Jurgilas Juza pu s
1567 Juroski Jau '
1573 Karpowicz Jan
1574 Lieinpszkn VV t k toriu
1587 Kaumaw Jozef
159! Krdszka .Jan
1592 Kudiknvski Jun
1012 Mukotvski Stunisluvv
1690Stankewicz VVincenty
1707 VValicki 9tuni»luw
1719 Witkewski Jozef
1731 Zi Įmuk i Jozef
1733 Zigaroutaki Stanis)aw
402 Dabiezeuski Jan
4)3 Drauginis VVincenty
412 Fabijanska Auna
4i7 KalinovvHki Johan
471 Kareckiu Sta.
472 Kasilianski Juzef
473 Kauzobu Jozef
539 Moiikevvicz Wiadisiaw
53) Majewski M arti n
512 Martiszni Krank
554 Nowak Kranciuzck
561 Ealoniu Michael
569 Pienuki Franc
570 Pieuski Krane.
637 Tumaszwewski Antoni
664 Zielinski Krank

Pajieszkau savvo brolio, Juozo Lukio, paeinan- 
czio isz Suwalku red., Wilkawiszkio paw., Kau
piškes gminos., Pajawomo parapijos, Padtvar 
niszkiu kaimo. Jau 6 metai kaip jie yra Ameriko
je. Jeigu kas ji žinote meldžiu duoti žinia, arba 
jis teatsiezaukia ant adreso:

Mr Jonas Lukszis,
39 Milter street,

Nev Britain Conn.

ISZ PLYM0UTH, PA.

Liepos 8 d. W.M. Wolonczausko 
draugyste laike savo metini susi
rinkimu, ant kurio, apart iszrinki- 
mo vyriausybes (ta pati paliko) 
ir užsimokėjimo mėnesines mo
kesties (6,50c. ir už sansiuvas 
7,20c.), tapo apszneketi nekurie 
bėganti reikalai.

Nekurie' sąnariui kalbėjo, jog 
butu naudingai paaukauti kiek 
pinigu isz kasos, idant duoti pa
daryti, pagal atsiustus isz Euro
pos Kražių bažnyczios paveik
slus, kėlės deszimtis didesniu ir 
mažesniu paveikslu, kurius ga
lima butu pardavinėti su nauda 
lietuvystei, o drauge ir paezei 
draugystei.

Paskui buvo kalbėta apie Kra
žių reikalo vedimo komitetą (žiur 
„Vien.” N26). Tas komitetas, pa
gal draugystes nuomone, rūpin
tųsi apie pinigu ant to dalyko 
rinkimą, prižiuretu brosziuru li- 
teraliszka atlikimu ir rūpintųsi 
apie kuogeriausi atspaudinima. 
Komitetas gali iszrinkti isz tar
po suves viena arba kelis vyrus, 
ant kuriu vardo siuneziamos tu
ri būti aukos ir 1.1.

VVysk. M. Woloncziausko drau
gyste perstatė i n ta vidurini ko
mitetu sziuos savo tauteezius: 
kun. A.Burba, kun. M.Szedvidi, 
p. Petraiti isz Plymuotho, A. 
Miluką isz Overbrook, kun. P. 
Abromaiti isz Senandoah, kun. 
M. Peža isz Scranton, kun. J. 
Žebri isz Waterbury, kun. M. 
Kravcziuna ir p. A. Olszevski, 
„Lietuvos” iszduotoji, isz Chica
gos, kun. J. Žilinską isz Mt-Car- 
mel, kun. J. Kaulaki ir p. A. An- 
skaiti isz Piladelphijos, W. Am- 
broževieziu isz Elizabeth, N. J.

Draugyste, perstatydama mine; 
tus 'vyrus in komitet i, užpraszo 
visu kitu tauteeziu draugyszcziu ir 
kuopelių,o ypacz kurios paaukavo 
sziek tiek ant Kražių reikalu, 
idant pritardmni jai patvirtin
tu paduotus kandidatus arba ki
tus in ju vieta paskirtu, tiktai, 
kad kuomigreieziausei galetumi- 
me turėti- „Kražių kankiutiniu 
komitetą”, kuris greieziaus galė
tu atlikti darba su brosziuromis. 
Jau ir teip daug laiko sugaiszo- 
me, o nėra ko laukti ir tolinus 
rankas sudėjus.

Iueszus vienam sąnariui, jog, 
artinantis „Susiv.” seimui, rei
kėtų ir mums pasirūpinti apie 
pastatyma kandidatu isz musu 
aplinkybes in „Susiv.” viriausy- 
be, draugyste sziuos vyrus pas
tate i n kandidatus: kun. A. Bur
ba ant pirmsežio, A. Miluką ant 
szelpininko, kun. S. Pauteniu ant 
rasztininko, A. Tepliuszi ant iž
dininko, kun. Žilinską ant kny- 
giaus, J. Petraiti ir M. Totorių 
ant iždo globėju. — VVisk. M. 
Wolonczausko draugyste prane- 
sza kitoms savo aplinkybes drau
gystėms apie szita dalyku, idant 
paskui visa aplinkybe galėtu su
sitarus pastatyti in „Susiv. vi- 
riausyhe kandidatus.

K. Brazys—r asz t.

Kaipo matome, VVysk. M. VVo- 
lonczausko draugyste, kas link 
Kražių kankintiniu komiteto, pa
davė labai įiuiku inneszima. Dėl 
to butu naudingai, kad ir musu 
Chicagoje lietuviszkos draugys
tes nedelioje, Liepos 15 d., arba 
kuomet kituomet, tik veikei, su
rinktu ir kiekviena sav pakal
bėtu apie ta dalyka, kas neatbū
tinai yra mums reikalinga.

Redybte.

Kas link lietuvviszku mu
zikantu Chicagoje.

Pirtniaus jau atsiszauke 13 mu
zikantu, o dabar dar vienas, tai 
yra Jonas Žile'vičzius. Jis gerai 
grajija ant triubu. Gyvena 549 
W. 19 str.. Iszviso jau atsiszau
ke 14 mzzikantu.

Labai butu gerai, kad tie mu
zikantai susirinktu kada in buri 
ir užsidėtu muzikantu draugyste; 
o paskui gal dar atsiras ir pasida
lys „lietuviszkas choras”!

Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wiso» uaistes, Arkunso. 

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru 'vienam gabale 
po ūbiems pusėms geležynkelo “Mėmphis A Little Rock“, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones gali sutwe.rtie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wiet» 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

VVisoki javai dera labai gausei, 
prietain auga bovretna. o vvaUei sodu puikiausi isz wisu Smvienytu \Valstiju. Klimatas svveikas, 

žiemos trumpos, o vvnsaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginas<su Chicagos. 
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstin strnlpsnels puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

UNION LAND COMPANY, 
163 VVashington St., Chicago, 111.

---- ARBAIN-----  

REDYSTIA „LIETUVA”, 
954 33rd Street.-------------------------------- Chicago. UI.

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 VV. 17-th St. J. Butkus. Ilazen, Ark.

GH1CAGO, ILL. P. O. Hox 82.

Geriause užeiga pas
L. AZUKA, 

3301 Anbnrn A ve., kampas 33czios ui,
NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A 
dėl mitingu, balu, vveseliu ir kitokiu susirinkin u.

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

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka viską gausi. Ir to viso pobandytie.

California Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN,

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

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

VVisoki gatunkai Saldaus VVyuo. Ąrako. Kiinelo, Alaus bonkose Ir kege.se ir t. t. VViskusiyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyidome. Mes da- 
statome užprašytus tavvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, ;wokiszkai, lenkiszkai, lietuj 
vviszkai ir ruskai.

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

Lietuwiszkas Daktaras
T. RODIS.

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeru 
1832 74-th St. kerte Page 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.

Gyvvena: 1832 47-th Str.
TELEFONAS: Y. 820.

žaseziu numirė Chicagoje vienas 
lietuwys, AVineas Kasnauskas, pa
einantis isz Kauno red., Raseinių 
paw„ Žvingių parapijos, Bacisz- 
kes kaimo. Kraujuje jis turėjo pa
czia ir 4 vaikus. Antras metas kaip 
Amerikoje. Numirdamas pasiliko 
skolingas nekuriems savo drau
gams. O kas labjausei liudnu, kad 
jis ne prigulėjo in jokia draugy
ste, nes numirus ne buvo isz kur 
paleidoti. Bet ne veizant ant to, 
jo draugai ir pažinstami sumele 
kiek doleriu,idant galėtu ji pride- 
ranezei palaidoti ir nedelioje, Lie
pos 8 d., numirėlis, grąžei su mi- 
sziomis, tapo palaidotas. Apie ta 
numirėli ir jo palaidojima daugiau- 
sei rūpinosi p. Jurgis Armonas.

Labai linksmu, kad dar lietu
viai vienas kita ne apleidžia ir 
mirus prideranezei palaidoja.

Mieli broliai ir seseris-lietuviai 
rūpinkitės prigulėti nors in viena 
lietuviszka draugyste, isz kur ar 
ligoje, ar kokio kitoje nelaimėje 
galite gauti pagelba, kaip medi- 
giszka, teip ir prieteliszka; o nu
mirus draugyste kiekviena savo 
sanari priveiza ir palaidoja.— O 
juk ka iszmoka sąnarys, prigulin
tis in draugyste, per menesi, tai 
jis gali cziedydamas centą ant to 
dalyko iszgerti mažiaus viena an
tra stiklą alaus, nes lietuviai dau- 
giausei iszleidžia pinigu ant alaus.

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
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, «u prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpruszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o velau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

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

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant su bet kokiu klausymu reike pride- 

ie aut atsakymo pacztawa markela už 5 centus

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

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

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

užlaiko didela Krautuvui
Arielku, Wynu, Likieriu

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

kaip \visame mieste Baltimorvs. Rodyjame va
šiems tenai pirktie, o busitia pakakytais.

(28-7)

kege.se


4 LIETUVA.

Ywairus nusidanimai.

Sudiia: — Ar turi ka dėl ap- 
siteisinimo?

Apskunstas: — Tiktai tiek no
rėjau pono gūdžios praszyti, kad 
pasiskubiutumite paswadinti ma 
ne

----O

9J

na,
ni, 
ant

in kalini, nes artinasi 12 ady- 
o juk jeigu turiu eiti in kali- 
tai norecziau paskupti ten 
pietų.

Bankierius: — Ar tik tamistu 
mokėsi gerai užlaikyti mano duk
terį?

Jaunikis: — Ilelko-gi ne! — 
Jeigu tamistu duosi mudum gana O O
pa*ogos.

BALTI MORK. M U.
B<»n. MažtJka. 19 Lloyd str. 
lg. Jazella, 201 \V. Pratt str.

JERSEY CITY. N. .1.
P. M. Abraku. 323 Anderson str.

CLEVELAN1), OHIO. 
Nikoleinas Olszitukas. 825 8t. t’lairStn.

DU BOIS l’A. 
A. Akrnmavirzia. box 205

GRAND RA Pi 1)8. M K H.
Juozas Hollakas, 340 Quarry str.

MAHANOY CITY. l’A. 
K. Petrikas, 314 E. Centre str.

NEW YORK. N. Y.
Motiejus Zareviczia. 79 Eliza bot h

SHENANDOAH. l’A.
Motiejus Kujtczynskas, 201 E. Centre

MTCARMEL, PA. 
Petras Blelnuckas, box 273. *

PITTSBURGH. PA.
P. Obicclunas, 1012 Carson st: 8. S.

str.

str.

Sudžia: — Esi kaltas, nes jau 
prie to karta prisipažinai.

Apskunstas: — Mislyjau, kad 
esu kaltas, bet mano tiesdarys 
(adivokatas) iszrode 
asz esu nekultas. Kad 
jo iszklausysi, teip-gi 
jog esu nekaltas.

man, jog 
ir tamista 
painatyei 1

Mokintinis mokintojui: — At
leiskite tamistu mokintojau, 
sake, kad asz esu jautys!

Mokintojas: — Ar tu už 
piksti?

Mokintinis: Teip, nes mano te 
vas sake, kad asz esu verszis.

jis

tai

— Užgrajikite tamista mums 
ant partapijono!

— Su malone ta padarycziau, 
bet ne moku grajiti ant partapio- 
no, tiktai ant.... piano.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bąl- 
cziauseiskaulelels,visaip zatatitOB, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, zalaty- 
tais krasztais. druczjai apkaustyta ir su 
kabomis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrine “ “ $2.00
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia useme 

apdare, balczinuseis kauleleis puikei 
iszauksuotais kryžels po ’ $3.00ir3.50

Balsus Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c 
Balsss Balandėlės Krisztolinis $2.00
Garbe Dievvui ant auksztybes, skuroje. ap

kaustyta Ir su kabe ” $1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szw.

Marijos Panos 
Lietuwiszkos miszios 
Ražanczius amžinas “ “
Ražanczius ir draugyste “ ••
Ražanežus amžinas ir su stacijoms ’* 
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai I)iewo szw, Sakramente ** 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, wokiszkoms

litarorns “ “ “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ $1.60
i. 15c

75c

— Kur teip tamistu skubiais?
— Pas Aleksandraiti, ranku 

paduoti jo dukterei.
— Kūrei?
— Tai prigulės nuo to, kokia

me padėjime ji atrasiu: jeigu jis 
bus linksmas, tai paduosiu jau- 
niausei, o jeigu supikes — viriuu- 
sei.

— Sveikinu tamistu'.—Ant galo 
sziek tiek atvedei sawo paežiu 
in protą: nes matau, jog nebte- 
pasi. Ir kaip tas tav pasiklojo ?

— Labai lengvu: vietoje tep
tis nupirkau deimantus.

— Ar žiliui ka, mano miela — 
suko jaunas įvyrąs snwo paczei, 
stoįviedamas prie sunaus lopiszio 
—vaikas sveikas ir drūtas, 
reikia pripažinti, kad labai 
gražus.

— Kaiminiai, kuri toje-pat 
landoje inejo: — Parodykite
inistos man suwo sunu.—Ak,mano 
Dieve, kad tas vaiskus suvisu 
panaszus intewa.

bet
ne-

w li
tą-

Tėvus: —Jonuk, nr noretumi 
būti kapitonu, kaip dede?—tiek 
daug žmonių jo klauso!

Jonuks: —Gerinus norecziau 
būti matusze, nes jos turi klausy
ti tetuszis, dede, asz ir visi.

— Kazys rodos jau žanyjasi? 
Ar jis insiinylejo?

— O ne, jis tiktai insiskolino.

Gydytojus: — Tamista esi isz 
proto iszejes? hm! tVisadu rei
kia priesz einant in atilsi ka-nors 
valgyti.

Ligonis:—Juk tamista, dak
tare, užginei man valgyti vaka
re.

Gydytojas: —Tai buvo 1889 
m., nuo to laiko medicina daug 
pasikėlė.

Bankieriaus duktė:—Tetuszi, 
delko ne norejei paskolinti pinigu 
ponui Jonui?

Bankierius: — Mažai ji težinau
— Ak! vis tai yru atsisaky

mai; vakar teip-gi ne paskolinai 
ponui Juozui?

— Nes asz ta labai gerai žinau.

Pirklys jaunikis: — Meldžiu 
tamistoa duktes rankos.

Pirklys towas: — Kurios?
— Kuria tamista man welytu

mi imti?
— Imkie tamistu sviriausia, 

bot tuojaus; nes žinai, kad po 
laiko taboras pameta sawo sver
te*

S. F. Malicki, Pirmutine Lietuwiszkai-Leukiszka
==^Mokslaine Muzikos^- —

Kursai tapo atidaryti Ima Rugsėjo 1893m. Rekcijas duoda ant visokiu intaisu kožna no 
iki 10*4 vakaro.
Kursas mokslo tveria trumpai ir kasotuoju tiktai $5 ant menesio.

Orkestrą Lietuviszkai-Lenkiszka.
Isz musu tnokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vesią 

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,
1»« ltelancey St., NEW YOliK.

Ta sama opravna v morocco skdrkg, vvzlocone 
brzegi, zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ......................................... $ 1-25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i pietai, 
bluž^cy dla dusz p »božnych. (VVydanie dla 
iigžcz.yzui. Z dodatkiem niesžpordv i pietai 
lacifiskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego tlruku na pigkuym papierze, opravne 
v morocco skvrkg, vyzlacane brzegi ze zloco- 

tiyin tytulikiem............................  95c
Ta surim opravna v morocco skdrtte, vyzlacone 

orzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
W Y BOR EK........... ‘............................ po 40c i 6'ms

HISTORYA GKYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksia/.ek dla ludu przez. Mtirbacha vy- 

lanych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tnjeranic przyszlofo 
iu pomoca kart. (Dlazabavv i rozryvki) 

Cena ” , „ 10
ALEKSANDRA CliODZKI sldvntk Polsko-An 

gielskii Angielsko-Polski v mocnej opravie 
7.e zioconemltytulikąrny. Cena $4.00

ŠEN N IK czyli Wr6ženie ze sndv. na przeszlo 
1500 przypadkachsluž^ce, z rdžnychstarodav- 

i nych ksiįg zebrąny i porz^dkiem abecadlo
vy m dla rozryvki" i zaoavy ciekavych ludzi 
ogtoszone przez Pczyjaciela Nievinnych zo- 
bobondv. •’ ” 15
V-KA POLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
dolatvego nauezenia sig czytač pisač; i mu- 
vičpo riemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
.dUJt nakladem „Zakladu Narodovego imie 
uia ssoliftskich” ve Lvovie. Cena

LISTOVVNIK polsko-amerykanski. Podrgcznik 
zavierajęcy: Naukg pisania llstdv. v vszvst- 
kich przypadkach žycia, inianovicie: Listy 
polfcajtice, radzaee, opisujace. povinszdva- 
nia, podania itd. ’’ ” 60

MALY LISTOIVNIK dla szkdlnych dzieci: uezę- 
cy pisania llstdv z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

POu, R E D NIK POLSKO-AN GIE LSK1; ks i^zk a d a 
Polakdv v Aineryce dla latvego nauezenia 
sig poangielsku: zopisaniem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač; i rdžne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 65

PRZEU ODNIK do pisania llstdv milotaych o- 
raz tycz**cych si“ oženienia i zam«žpdj£cia 20 
IIOKUS FOKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niezavodny sposob czarovania. we- 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco, 
Sehvanenfeld. Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsiu8, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

NOWY SOVVIZDRZAL i avantury jego, Z ziem- 
noraorskiej rodem. — Z otaliu obrazkami 40 
Ta sania v mocnej opravie ze zloconvm tytu
likiem ” ”60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI ŠEN NIK — 
Nalpevniejszy sposob vygrania na loteryi 
vedlug kornbinacyi slynnycn magikdw i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposdb, ’akich užyva- 
no v starožytnošei do przepeviadania i vro- 
ženia przyszlotai. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karui Universytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ” ” 30

i

30c 
10c’
5c’ 

10c
5c’

30c
40c

"VARPAS”

Wadowas aplankancziu tnuka Jezuso Chris.
150 nsalinu Deivido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku ,, „

Knygos Dvnsiszkos.
Brostivos •• “
Draugija dddusziu “ “
Etvangdijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz 

ka ant kožnos ncdelos irszwentes 
Flloteaarba kolas in maldinga giwenima 
Garsas ape baisibla sūdo l)lewo ” 
(.ri‘-'/ii\ kas u g rąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Peną
Gywenimai Szwentuju l)iewo “ 
Gywenimas szwento Benedikto “
Glvveiiirnus Jezuso Kristuso
Glwenimas szwencz. Marijos Panos „
Giwenima wisu 8zwentu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po 
Gywenimai Szw. ir III zokonas szw. Fran- 

ciszkaus “ “
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija seno istutlmo ”
Istorija Kataliku Bažnyczos
Iszguldymas metiniu szwencziu 
Kas yra griokas? labai naudinga knyvele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku. ’ “ “
Pamokslai ape suda Dieno “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu sztvencziu 

ir didžiosios nedelos ,,
Pekla ir stebuklai Diewo szwentose duszio- 

se cuiszc.ziaus, didžiause knyga isz wisu 
knygų dtvaBiszkuju “ “

Perspėjimas ape sznrenta tikėjimą “ 
Perkratunas sumianijos “
Prisigatawojimas ant smerezio “
Raktas in dangų «* “
Užsistanavvik ant to gerai “
Wadowas in dangų “ “
VVartai dangaus “ “ “

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

25c 
$1.00

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

Tik;
10c 
20c 
40c 
15e 
50c 
40c 
15c

------užlajko

Krautuive Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkalinga 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas de? 
samdimc tuose rejkaluose.

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

Telefonus: Canal 78.

Mokslo, literatūros ir politikos 
laikrasztis

iszeina TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimeziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dwasios”apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos: “VAR
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.
“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

pieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 
Tai isztikro yra labai pigu!

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

Lietuviszkas 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, siunczia pi
nigus i n Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žnnme reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

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

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikins Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopuikiausei.
togr»

Puikiausias Salimas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Boivers str.
U iskas yra czysta. gervinai wisoki pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
wisieins lietutviams, turintiems vvalandela laiko, 
atsilankytie pas .-awo brolus lietuvvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan; 
tiems in Shenandoah wclyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja irisuose suduose 
įszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi
nė j a provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giweaimas 1256 N. Halsted S t.

Telf. N. 4923

M. L. Kasmar
(KACZMAREK.)

JrZXAdwokatas
Praktikaivoja visuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuvnykams pas jy nu

siduotie savo reikaluojse, 
apturesitia geriausia rodą.

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

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
F R. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

o

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

ADIVOKATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adivokatas, jau aelolika 
metu praktikaivoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovoja 
visokias protvas. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia protva, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Ęoseųtijal,
333 Grand St, arti 2-nd Avė,

NEW YORK.
•5

9Sc 
15c 
10c 
20c

$2.oo
2.2$

30c 
10c 
10c 
30c
20c

Knygos mokslyszkos.
Etnologlgzkos smulkmenos “ “
Knyga iszmokimo wisoMwietines kalbos 
Leinentorius lietuwiszkas ,.
Lietuwos gaspadine “ “
Lietuviszkai wokis/.kas lodinąs arba grama

tikas “ “ $
Lementorlus lietmviszkas “ “
Spasabas greito iszsimokinitno angelskos kai 
Szhntmetlnis kalendorius 

bos ne apdarytas “ “ $
o apdarytas “ $

Žodynas keturiose kalbose: )ietuwisikai, 
tatsviszkai, Ienkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktio lenkiszkas, ruskos arba la 
twiszkos kalbos
Tas pats apdarytas

Knygos istoriszkos, sivietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senowes Lletuwos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Bolestowas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian C žardo m toward 

Llthuania “ “
Budas Renowes Ljetuwiu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukan^ $1.00
Geniu dede “ •• “ 5c
Graži waiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia, isto

rija Lietuvos ••
Istorija gražios Magolenos 
Istorija septynių Mokytoju * 
Istorija gražios Katrukos *
Istorija Lietuvos “ ‘
Istorija iszlaiko Francuzu žvainos 
Juokingas patakojimas “
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas U- 

nijotu po waldže Maskolių “ “
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuwiu gyivenimo „
Kunigas, puikus aprnszymas isz padavvimo

Lietutvnyku ’ “
Lietuwiszkos dainos isz ivlsur surinktos, 

ape keturi szimtal “
Lituwiszkas sziupinls “ “
Naujos dainos “ *•
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsawiszkos ka

res Indilonu Amerikos.
Palangos Juze •• ••
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio wairios 1863 m. “ 
Pajudykime vyrai šeinis, puiki istorija 
Pasakoijmas AntanoTretinyko “
Petro Armino rasztai •• “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines warytolas, komedija 
Puiki istorla ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus waikszcziodaina po swieta. daugybia be
du ir xvarau kantrei iszkentejo ’ 

Talmudas židu 
Tewynlzskos giesmes “ •*
Trumpa senowes Lietuviu Istorija 
Trumpa peržvalga Lietustesdarbu 
VVniku knygele su abrozelais “
Wįšoki abrozdelei 1 n knygas 
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis Ir labai puikus; Masko- 
Iiim puola priesz Jy ant kėlu. 30c

Kny gos leukiszkos.

$1.50
20c.
50c
10c
50c
30c 
10c.
50c
20c
15c

$ 1.00
$2.00 

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

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

ŽVVOTY 8W. PANSKICll JT.00
ANIČL STROŽ. Zbidr Modlčv i Piežni služfcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem niesžpordv 
i pleAni laclfiskich). Zaviera blizko65C btro- 
nic vyraznego druku na pięknytn papierze, 
vydanie dlaobojga |»lci: opravne w morocco 
Mkdrkę, vyzJacane brzegi ze zloconym tytūli— 
kem; cena.................................................  95c

Ta samu opravna v morocco skurkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze su
nik km.................................................... $ 1 25

CICHA LŽA.’Zbidr ModMv, I Pierfni služęcy dla 
dusz pobožnyeh (NVydanle dla nunviastiz 
dodatkiem niesžpordv i piežni lacihskich. Za- 
viera bllzko650 stronnic vyraznego druku 
na plgknytn papierze, —Opravne v morocco 

skdrkg, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul 1- 
klera Cena..................................................95c

Jaigu tau skauda galwa, tappamegyk 
Prosiku Bojanalisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo gaivvos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojanausko. Galima 
a u tie kožtioje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. B0JAN0W8KI,
885 W. 19-th 8t., Chicago

| A. BUSZK1EWICZIA, j 
dastato visiems in namus geriausia a 

jij Keresina, Geselina ir Aliejų. į 
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats J 

atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- y. 
J. gi prijima užpraszymus ir per gromata. J 
5K Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka ve- 7j 

lyjeme visiems pas jy nusiduotie 
įį ADRESAS:

A. BUSZKIEVICZ,
886 Janies avė., Chicago.

I1

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

Taipogi turiu ražancziu, 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 tVhvte Avė. Brooklyn N. Y.

Raszidatni gromata siuekitia 
ant szito adreso.

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

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

b** kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi 
eitie. Gydo visokia* užsisenejusias ligas, kaipo 
tai: Prietwariu, Skaudejima galvvos. Džiowa 
kepenų,Geltliiria, Reumatizmą,Wandeniny apti- 
nima, Karsztllgia. Rožia, Szasus. Drugy. Skropu- 
las. Niežus. Kirmolas, Laszus, Szunwotla. W<-žy, 
Guzus, Sopulus ir žeiduius, Kaulu skaudejima. 
Sukudlma, Moterių ligas. Uždegimą piaucziu.

tr<<nu skaudejima. Gahvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAVVICIEL” yra ne apsakytai 

gelbentf; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manos: po 
prisivntimui wieno dolerio tuojuus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

II. 8. B0JAN0W8KI,
885 W. 19-th Str. Chicago, IiL

I) I D Z I A U S E

Krautuwe Drapanų
tVyriszkas visas apsirengimas,įvertas 

$15, parsiduoda už $8. tVyriszkas iri
sas apsirengimas įvertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias wi ■ 
sas apsivilkimas įvertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
vvasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakyta daugybia drapanų dėl tvaiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

ir

Temykitia! Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad g ilitia teip 
lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

an» geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

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

BOSTON, MASS ,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laiwu in ir isz Europi s, iszinaino ir siunczia 
jinigus in visas svieto szalis kuomipiglausei ir 
n 4 nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwa 

kortos jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka: o laiwakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorko.—Iszdirba rasztus uel dalies iszjesz- 
kojimo isz tewisskM arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtvirtinimu. O tefp-gi atjie- 
szko skolas isz Europos ;asekurawo ja nuo ugnies 
namus ir kilus dalykus; parūpina tvirtu* darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda knygos.— VViska atlieka kuo- 
migeriausei.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprovola genausel visokias pro vas visuose 

suduose. Kiumoczyja kalbose : lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angolskoje. Teipogi kolektawoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po ur.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

LIETUWISZKAS

ySALUNASy
J u ozu po DzillltVOS,

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

reuses Arielkas, Likierius ir kvepenczius 
Cigarus.—Kasdien flvviežas užkandis.

A te j k Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

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.
IR

142 DivisionSt.

Few York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi- 
su greicziausiu laivvu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ii- Ienkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Ileerdenthorsteiniveg, Bremen.Dr. M. P. Kossakauskas 5

------TURI OFFISA

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

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

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

—po---

BALTO ARELO,
615 NOBLE UL. IR 3315 LAUREL UL

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

*

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.

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

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus. zalatilmas ir sidabrinimas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrynius ziego- 
rellus įszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencug^lus daro ant orderio.

Ziegorelaiv.i«tvinias50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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