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Kates of advertising: ;►
$12.00 )2 incbes, l^olumn, one year

3 inches

inches,

hulf yeur........ ..7.00
3 mon Ils ... ..4.00
1 rnonth.... ..2.00

one insertmeni .1.00
2 coluinus.one year.......... $20.00

hulf year.......... . 12.(X)
3 months.... ..7.00
1 montb....... ..4.1X1
one insertment. .2.00

gcolumns. one year.......... $30.<Xl
hulf year.......... 100.00
3 months.... ..9.1X1
1 rnonth........ .5.00

.......................... one insertment....3.00 ►
Payments for one year udvertisement, [ 

I hulf cash. balance after ft months. l*ay > 
rnents for a 11 advertisements less than 1 ’ 
year mušt be paid in advance. >

Nr. 31

< Preke apgarsinimu: ■
4 2 coliai. 1 kolumna permeta......... |12 <>0 k
( pusią metu... 7 ou ,
< ................................. czwvrty metu.4 oo ,
( .. . .. inentMi.v  2.00 ,
4......................... .. wiena.H>ky 1.00 (
( 2 coliai, 2 Uolumuos, per metu .$20.00 >
< ........................ pusią metu.. 12.00 )
(........................ .. czuerty inetu.7.00 ,
< . .• meuesy......... 4 00 )
< .....................................w iena syky 2 oo ,
4 3 coliai. 2 Uolumuos, per meta....... $30 00 ,
( .. pusią metu 10.00 ,
4........................ . ezwertymetu. 7.00 >
*....................... .. mėnesy... .T. .5.00 ,
t .. vvit-na syky. .3.00 )
< Už metiny apgarsinimą, puse pinigu ,
1 turi būtie užmokėta isz. wirszaus. o ki- j 
« ta puse po 6 menesiu. ,
< I ž wisus kitus apgarsinimus.paduotus ) 
« ant trumiiesnio laiko kaip ant metu.tu » 
( ri būtie užmokėti wNl ninieai 1azwim•*»•». i
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Isz Užmarės.
Kare tarp Japonu ir K ynu

Jau kelios nedėlios atgal, kaip 
prasidėjo kare tarp Japonu ir Ky
liu, kas link vingio (pussale) Ko- 
rea, kuri randasi Sziaurvakarine- 
je Azijoje, ne toli Sibiro, Kynu ir 
Japonijos,kame yra daugiaus ne 
10 milijonu gyventoju.

Isz stokos vietos sziame nume
ryje ne salima daug apie tai apra- 
szyti, tiktai trumpai galima pasa
kyti , jog kare yra baisi: Jau 
10 Kynu kariszku garlaiviu 
ponai laike kovos arinatu 
wiais paskandino (nes kova 
ant vandens), kitus in debesis pa
kele ir kelis dar užėmė, kame 
pražuvo jau apie 6.000 kyniszku 
kareiviu. Kyliai teip-gi keletą ja- 
poniszku garlaiviu paskandino ir 
užėmė, ir apie 4000 ju kareiviu 
nužudė. —Rodos, kad Japonai 
pergales Kylius.

Ant tos kares labai liussija 
žiuri, nes vingis Korea dėl jos 
yra skanus kansnis, be kurio 
sunku jai butu, užėmus ji Japo
nams ar Kyliams.

Bet jeigu Russija kibs, tai ir 
Anglija ne snaus, isz ko
gali gera kare iszeiti.

(Sekancziuose „Lietuvos’’ nu
meriuose ne nepamirszme apie 
tai paraszyti).

Asztiiones adynas dirbti.
Manchester, Liepos 26 J. — 

Sziadien czia užsibaigė tarptau- 
tiszkas darbiuinku kongresas, ant 
kurio pirmsedžiu buvo Hovard 
— ainerikonys. Tapo parengtas 
atsiszaukimas i n Europos ir Ame
rikos valdžias, idant darbininkai 
dirbtu dienoje tiktai 8 adynas.

Lietuwiszka Labdaringa 
Dr-te Petropileje.

Tūlas „Petropiliszkes Lietu i 
viszkos Labdaringos Draugystes” ‘ 
sąnarys pranesza, jog kas buvo 
„Vienybes” No. 13 paraszyta ko
respondento isz Petropiles apie i 
tai, kad i n ta draugystia insi- 
spraude keli lenkai ir su paduki- i 
m u stiangiasi isz jos isz varyti 
kas vien lietuviszko, o to vieto
je viską inivesti lenkiszkai, esant 
neteisybe,nes draugystėje ne esant 
jokio lenko, bet visi lietuviai ir 
žemaieziai. Teip-gi, kaip buvo 
,,Vien.” praneszta, kad draugy
stes pirmsedis yra p. Matulaitis, 
esatis melas, nes pirmsedžiu, kaip 
buivias teip ir tebešaus p.“ Jonas 
Jaszmonta, o p. Matulaitis tiktai 
jo pagelbininkas. „Vienyb.”

Žemes drebėjimai
VViena, Liepos 27 d. — Czion 

danesza, jog baisus žemes drebė
jimai buvo Macedonijoje, Serbi
joje ir vakarinėje Bulgarijoje. 
Didžiausei drebėjo VVarnie, Bul
garijoje. Keliolika mimu sugriu
vo ir kelis žmones užmusze.

Didi karszcziai Europoje.
Berlinas, Liepos 25 d. Mieste 

yra didi karszcziai, isz ko m’irszta 
daugybe žmonių.

Wiena, Liepos 25 d. — < 
yra negirdeti karszcziai, isz 
mirszta daugybe žmonių.

Naujas tikėjimas.
Naujas tikėjimas, kaipo aprei- 

szkia laikraszcziai, la
bai platinasi Rossijoje. Jos pla
tintojai, pribuvo pirm keliu me- 
isz Phinliandijos in Petropilia ir 
skelkia, jog veik bus Antikristus 
ir svieto pabaiga. Jokiu netikėtu 
nelaimiu ir mirties ne bijosi, bet 
dar laukia, užsitikrindami, jog ju 
duszios bus iszganytos. Susiren
ka ant visotiniu apvaikszczjiniu 
ir su didžiu tikėjime užsidegimu 
meldžiasi. Jie teip didžei tiki jog 
veik bus svieto pabaiga, kad ir 
dirbti daug ne nori.Phinliandijoje 
tas tikėjimas labai platinasi, bet 
daugis isz tu tikeneziuju proto nu 
■toj a.

per
Ja- 

sz li
vrą

Isz Amerikos.
STRAIKAI

Didi gelžkeliu straikai vis 
dar didinasi ir didinasi, ir ne ži
nia kada pasibaigs: kapitalistai, 
o labjause Pullman’as, stengiasi 
kiek galėdami pergalėti nu
skriausti tuos nelaimingus darbi
ninkus ir atimti nuo ju visas tie
sas, priesz kuriuos darbininkams 
yra labai sunku kovoti; nes vi
si didžiausi sudžios ir ivisoki 
valdžios perdetiniai yra papirk
ti už tukstanežius kapitalistu 
doleriu, kurie teip-gi spaudžia ta 
vargstanti darbininką. O kas 
arsziausei, kad kapitalistiszki lai 
kraszcziai baisei meluoja: Kaip 
tai, kad kame pradeda straikuo- 
ti ir straikas eina gerai 
tai jie raszo, jog ten 
perstojo straikuoti i 
dirbti už numažinta 
redami numalszinti 
dvasia. O juk tokiu 
yra galybes. Per tai nekorie dar
bininkai ne suprasdami ne iszma- 
no, ka reikia daryti ir dėlto pasi 
daro didis tarju sumiszimaa: vie
ni dirba, o kiti streikuoja. Wie- 
nok darbininkai, ne veizėdami 
ant visokiu periszkadu ir prie- 
szu, o suprasdami kiekvieno 
žmogaus tiesas, ne nori pasiduo
ti po kapitalistu jungu ir būti ju 
vergais, "bet stengiasi juos per
galėti ir liuosais tapti.Darbininkai 
dabar kas diena laiko dau
gybe susirinkimu, o labjausei 
Pullmane —Chicagoje, ant kuriu 

i kalbėtojai priduoda 
kams dvasia,

Darbininku muisztns.
Chicago III. name po-nr. 3254 

Wentvorth avė. sziose dienose 
lyg keliu kartu buvo pesztines 
tarp straikuojancziu gelžkelio 
darbininku ir darbininku, per
trauktu per kompanija gelžkelio 
Eastern Illinois. 30 tokiu ne uni- 
istu apsigyveno tame name.

gelžkelio tarnui nulaužė kojas. 
Ioz keleiviu nieks ne paliko su
žeistas.

Denver, Colo., Liepos 30d. — 
Isz priežasties gelžkeliu tiltu ir 
nam;i deginimo, Suvv. VValstiju 
marszalka keta iszsiunsti daugiaus © 
paslšptu policijantu dėl gelžkeliu 
sergėjimo. Iszsiunstu 12 deputies

Straikieriai atsiuntė prie ju pa- Į in Prunidad, kame suaresztavojo

ir t.t., 
i darbi nikai 
ir pristojo 
prekia, no- 
darbininku 

laikraszcziu

darbiniu 
idant laikytųsi 

vienybes ir nesiduotu atimti sa- 
žmogyszkos tiesos. O teip-gi ir 
darbininkai turi nemažai užtaryto
ju, kurie kaipo dabar straiku lai
ke, szelpia juos jau medigiszkai, 
jau divasiszkai. Kaipo ir dabar cli 
džiausis darbininku užtarytojas 
stojo E. V. Debs, prez. „Ameri- 
can Railivay Union”, kursai vy
ras augsztai stovis, turi nemaža 
intekmia tarp žmonijos, kiek ga
lėdamas rūpinasi apie ju laba ir 
inmanytu savo gyvasti padėti, 
bile tiktai vargstantis dardinin- 
kas tiesu ne nustotu. Už tai visi 
vargdieniai turėtu sekti jo žo- 

‘ džius,o pergales savo nevidonus.
West Oakland, Col., Liepos 

. 27d. — Wietiniai “American 
į Railvay Union” sanariai padavė 
pnneszima vakar, kad straikas 
yra pabaigtas. Tas inneszinias 
tapo priimtas 187 balsais priesz 
146. Susirinkimas buvo lyg pus- 
nakties. Po balsavytno buvo 
dis sumiszimas ir pesztynes, 
kiti ne norėjo ant to pristoti, 
straikas yra pabaigtas.

Atkerszyjimas Pullmąiiui
Koks ten Simonas Reskin, kur

sai sakos eans maskolius, sziose 
dienose anksti apie 7 adyna, pra
dėjo muszti su akminais 
langus namo kuriame Pullmanas 
gyvendavo, ant kertes Prairie 
avė. ir 18tos gatves. Iszmusze 
kelis langus ir suvisu nesiprieszi- 
nosi, 
namo 
rankas, 
nuvesti 
Ilarrison gatves ir ten pasakė, 
jog jis yra anarchistas baisei ne 
apkanezia to kraszto valdžios ir 
Pulltnano ir dėlto pripažino už 
reikalinga dalyku iszmuszti Pull- 
mano langus. Jis turi 32 metus 
ir yra siuvėjas. — VVienok Pull- 
manui paežiam nieko ne galėjo 
padaryti, nes jis su visa savo 
szeimyna iszvažiavo in VVakarus.

di-
nes 
j°g

Czia 
: ko

kad žmones isz Pul įmano 
atidavė ji in policijos 

Teip-gi tumei davėsi 
ant stacijos prie

siuntinius, idant jie griežtu at
gal, isz kur pribuvo, o tie ne tik
tai nenorėjo su jais kalbėti, bet 
apipuole ant pasiuntiniu ir isz- 
blaszke juos. Wakare ta paezia 
diena tapo prisiunsti kiti pasiun
tiniai, didesniame skaitliuje. 
Trumpame laike susirinko daugy
be žmonių aplink ta narna ir 
pradėjo ji akmenais daužyti- 
Wienok naujei pribuivia buvo 
apsiginklaivia ir pradėjo szaudy- 
ti, o straikieriai teip buivo 
inpykia ir kad ne palicija, tai jie 
butu ta narna su vvisais žmonėmis 
sudegimą. Isz 20 szuvviu nieks 
ne paliko sužeistas.

Paskui per vvisa uakti policija 
sergėjo augszcziaus minėta narna.

Dinamitas (lel „seabsu“
Connęlsville, Pa., Liepos 27 d. 

— Sziandien ties dirbtuvvia Trot- 
ler tapo pamesta dinamito bom
ba. Bomba buivo pamesta pas na
rna Jono Pailey, neprigulinezio 
in darbininku unija; bomba daug 
bledes ne 
i n narna, 
prieszais 
suplesze. 
te straikieriai.

Dinamitas ant gelžkelio.
Sziose dienose ant šaieniu gelž 

kelio Pati Handle netoli kryžke- 
lio su 25 gative, kas-žin-kas padė
jo dinamito bomba, žinoma tai 
buvvo siekis iszkelt in debesis 
truki gelžkelio Chicago, Burling- 
ton ir Quiney, kursai tame lai
ke turėjo ateiti.

Kada atėjo trūkis, bomba spro
go po-maszinos ir nukelo nuo sze 
niu pirmutini trūkio gula, bet ke
leiviai ne buvo sužeisti. — Dina
mitą ne žinia kas padėjo.

Wel maisztai.
Youngstoįvn, O., Liepos 25 d. — 
Jau kelios nedejios kaip czia su
stojo vvisi gelžkeliai; už tai kom*- 
panija to paties miesto gelžkeliu 
isznaujo pradėjo iszsiuntineti sa
vo karus, priėmusi darbininkus, 
ne prigulinezius in Unija. Bet 
dabar bijosi, nes straikieriai pra
dėjo maisztus kelti.

Atsargingau padėjimas.
Danville, III., Liepos 29 d. — 

Czia po kiek kartu szaude in 
gelžkelio koduktorius ir maszi- 
nistus, trūkiui einant, kurie už
ėmė straikuojancziu vietas. Per 
praėjusia nedelia po kelis kartus 
szaude in būdas ant trukiu, kurio
se stowi konduktoriai. Liepos 
28d., vienas isz konduktorių, 
tapo teip labai suszaudytas, jog 
trumpame laike sziv. Elzbetos li- 
gonbutyje numirė.

Nelaime ant gelžkelio.
Cincinnati, G., Liepos 30d. — 

Sziandien apie 5 adyna po pietų 
netoli Cochran, Ind., trūkis — 
expres gelžkelio Ohio and Missi- 
ssippi antpuole ant tavom trū
kio. Paskutiniai taivoru 
karai ir trūkio — express 
na tapo suvisu sudraskyti,, 
duktorius trūkio—expres,

’ Litlle isz Wushingtono Ind., tapo 
1 sunkei sužeistas ir po adynos nu- 
• mirė; peczkuriui ir dar vienam

padare, neš ne pataikė 
bet in medžius, kurie 
narna stovėjo ir kurius 
Mena jog bomba pame

5 straikierius. Karinmene turbuti 
dar pasiliks per nokuri laika tarp 
straiku.

Didis gaisras.
Mnshington, Liepos 25 d. — 

Sziiudien isz ryto czia sudege 
staldžiai Įiiyii. riti prie Knox 
Tran-fer Company, o juose sude
ge 200 arkliu. Staldžiai prigulin
ti prie Adams Express Co., ku
rie šzalip stovėjo, teip-gi sude
ge. Nuo didžio gaisro laiko, kur
sai priesz kiek metu buvo, dar ne 
buvvo buvia czia tokio didžio gai
sro, Kaip dabar. Keturi ugnege- 
siai (fire-mons) sudege, o ti is 
tapo užmuszti. Apart minėtu 
staldžiu, sudege dar 8 didi namai 
in sziauria nuo Knoxo staldžiu,du 
maži mediniai namai už Adamso 
Express Co. staldžiu, o apie 8 na
mai paliko apdraskyti. Kalve ant 
2 gatves užgriuvo krintancziais 
degancziu namu degėsiais. Ble- 
des apie milijoną dolieriu.

padėjimas isz giriu gaisru prie
žasties. Užvakar visas miestas 
buvvo apsiaustas gaisru; szimtai 
gyventoju gelbėjo gyvulius, bet 
veltui: skujuoti arba digliuoti 
medžiai dege kaip sziaudai ir 
gaisras greit prisiartino prie mie
sto. Per adyna užsidegė ivisi na
mai. Žmones bego in gelžkelio 
trukius, kurius isz nelaimingo 
miesto iszveže. Nieko ne galėjo 
išzgelbeti apart biski drabužiu. 
Kiti pajuodavo bekariaudami su 
Ugne, nusilpia, iszalkin bėgiojo po 
gatives pripildytas liepsnomis. 
Isz įviso miesto bepaliko tiktai 
liuterioniszka bažnyczia, rotuže 
ir du maži nameliai. Žinoma dau
gybe žmonių pragaiszo liepsno
se, kuriu skaitliaus ne galima 
pasakyti. Tiktai žinoma, jog dau
gis nuskendo, norėdami iszbegti 
isz miesto per tilta, kursai buvvo 
ant upes: tiltas jau buvvo liep
snose, bet žmones vvis dar įvir
sti įvirto per ji, kursai perdegias 
krito su vvisais žmonėmis in upia. 
Dar tapo isztraukti isz upes keli 
4 paaugusiu žmonių ir 4 mažu 
vvaiku kūnai.

Isz wisu pusiu ateina gelžkelio 
trukiai su maistu ir maisto užteks 
jau ant cielo menesio. Dar labai 
reikalauja apdaru.

ka gero dėl ju padarys.— Dar 
czia yra klausymas ar kartais 
kas ne inkiszo kur in skilia tu 
vadovu, norėdamas Coxey’istus 
nuomalszinti ir darbininku dva
sia pergalėti?

Boba sali u ne.
— Panedelyje, Liepos 30d., 

vakare apie 11 adyna, tris vyrai, 
o drauge su jais M.,J. Shohen, in- 
ejo in saliuna p. I. Hoetzo, po nr 
784 W. 12 tos gatves. Saliune 
buvo tiktai poni Hoetz ir tie vy
rai, isz to pasinaudodami, atemo 
visus pinigus. Ant ponios Hoetz 
riksmo inbego jos vyras, o 
kad vagis iszbego laukan jis juos 
pasigine. Trumpame laike pribu
vo tris policijantai ir sugriebė M. 
I. Shohen, kursai veik dar du 
kartu isz levorvvelio szove, kol ji 
suaresztavvojo. Wiena isz iszszau- 
tu kiliku kliuvo einaneziam ties 
Robey ir Lincoln Czecha gatvių 
kerte, batdirbiui, Mikolui Jelon- 
kai, teip nelaimingai, kad žeisme 
ant akies virszaus kuktoje 
gali priduoti jam mirti.

Draugus apgawikas.
Slapta policija kompanijos U. 

S. Express Co. dabar labai jeszko 
gudrio apgaviko, kurio pavardes 
dar ne žino, o kursai apgavo 
kompanija ant tukstaueziu dole
riu. Jis apgavo kompanija szio- 
kiu budu: Mažose kompanijos 
filijose jis Įiersistate, kaipo jos 
agentas, o jeigu kame perdetiniai 
jam atsakydavo, jog perveizė
toju yra dabar M. Kerrigan, tai 
atsakydavo: jog minėtas per
veizėtojas tapo perkeltas in kita 
aplinkiniu, o jis tapo paskirtas in 
jo vieta. Teip gerai apsieidavo 
ir labai gerai žinojo kompanijos 
dalykus, jog jam visur duodavo 
visas knygas dėl peržiūrėjimo. Ki
tur teip pasirodydavo smarkus 
prie tu peržiurejimu.kad vienus su 
bare, kitus nuo vietų atstatė, kitus 
pagire ir-t. t., bet kad perveizė
damas visokias knygas ingavo 
kiek kompanijos tukstaneziu, pa
sitraukė szalen.

Baisi audra
Manchestcr, N. II., Liepos 29 

diena,— Sziandien nuo 5-tos a- 
dynos po pietų net lyg ryto mie
ste buvo baisi audra, kokios dar 
tame kraszte ne jiuvo buivia. Ant 
ežero Massabesic baisus viesulas, 
kaipo ji czia vadina “arkan”, 
kursai lauže medžius ir namus.— 
Apie 5 ta adyna po pietų, kada 
termometras reiszke 100 laipsniu, 
pasikėlė audra. Per 30 miliutu 
termometras nukrito apie 25 laip
snius, vanduo baisui liejos per 
45 minutas. Perkūnas intrenke in 
kelias bažnyczias ir namus, o 
vienas namas sudege isz perkūno 
priežasties. Ant ežero kranto 
daug medžiu namu su- 
grioive. Didžia sale dėl szokimu, 
70 pėdu augszczio ir 30 ploczio, 
tapo suvisu suardyta. Kada pa
kilo audra, ant ežero buwo daug 
garlaiviu, laivvu ir valcziu, ku
riuose žmones buvo iszvažiavia 
isz miesto dėl pasivažinėjimo, 
isz kuriu ne visi begalėjo kraszta 
prigauti. Tris mažus garlaivius 
ir daug' wisokiu namu sudaužė.

Apie asztunta adyna isz naujo 
pakilo audra, bet įveikei nusi
ramino.

Goffstoįvn’e krito didi krusza, 
italiszko rieszuto didumu. Perkū
nas ten padare teip-gi daug ble- 
des.

Kaipo girdėti nieks isz žmonių 
ten ne pražuvo, bet daug tapo 
sužeistu. Ta audra labai daug 
bledes padare.

Baisus giriu gaisrai.
St. Paul, Minn., Liepos 27 

— Ateina žinios isz Ashlando, 
kad aplinkinėse Philips ir Shore 
Crossing yra baisus gaisrai. Ma- , 
šou, ne teip didi aplinkine<j»Jint 
gelžkelio Omaha, daba/ yra liep
snose. Sudege jau ten White Ri- 
ver Lumber Comp. firmos, o juo
se 40 milijonu kubiszku pėdu 
medžiu. Teip-gi sudege keletas 
geležkeliu tiltu. Isz tos priežasties 
wienas trūkis su talvorais gelž
kelio Omaha nuvirto nuo szieniu 
netoli Shores Crossing, sužeidė 
konduktorių ir peczkuri. Maso 
n’e jau daugiaus kaip ant milijo
no doleriu yra bledes.

Ashland, Wis., Liepos 29 d.— 
Mieste Masone lyg sziol gaisras 
dar ne apėmė namu miesto vi
duryje, bet daug bledes yra. Tru
kiai gelžkelio Omaha priversti 
buwo grinžti, prisiartinus netol 
Mason, nes gelžkelio tiltas jau 
buvvo sudegins. Trumpai surink
tos žinios apie bledes, padary
tas isz gaisru priežasties, yra 
szios: Miestas Philips suvvisu su
dege miestas Mason i»z dalies 
sudege; namai prigulinti prie 
WhiteRiver Company su medžiu 
krautuvėmis ir namai prigulinti 
prie Ashland Lumber Company 
suvisu tapo isznąikinti per gai
sra ; trūkis gelžkelio Omaha.susi- 
dedans isz 16 karu ir maszinos, 
nukrito su deganeziu tiltu pas 
Ashland Junction ir sudege; a- 
part to sudege dar daug kitokiu 
namu ir farmu, kame daugybe 
žmonių pragaiszo iiepsnuose.

Kaišo, VVash. Liepos 29 d. — 
Czia yra didžios bledes, kurias 
pridarė giriu gaisrai toje kal
nuotoje aplinkinėje.

Aplinkinėje Slocuni’o gyven
tojai vvisoko nustojo: pastoges ir 
maisto. Iszsiunstas yra maistas, 
bet dėl nekuriu per vielai jis nu
eis. Three Torks’e blede padary
ta ant $65000; VVatsone ant 
$20,000; Bear Lake ant $25.000 

( Czia ugnis vis dar platinasi ir 
! platinasi.

Phillips, Wis., Liepos 29 d. — 
i Czia yra neapraszomai liūdnas

d.

I

trūkio 
maszi-

Kon-
Jonas

Apgauti Coxey’istai.
Washington, Liepos 25d. — 

Sziandien nuėjo in Suw. VValstiju 
darbininku komitetą daugybe pa- 
siuntiuiu . isz Coxev’istu pulku, 
kurius atvede in Washingtona 
Kelley ir Fry, ir prasze pagelbos. 
Nes ju vadovai pasitraukė nuo 
j u ir prapuolė, o juos paliko ant 
miesto mielaszirdyst.es. Coxey’- 
istai labai yra inpykia ant savo 
vadovu ir praszo valdžios,-idant 
ji iszsiunstu juos savo kasztu ten, 
isz kur jie pribuvo. Mc Ganu pa
sakė jiems, jog nėra jokios vil- 
ties, kad valdžia iszpildyti ju 
praszymus ir geriausei padarytu, 
kad jie atsiszauktu prie vardieniu 
komiteto virszininko, kursai gal

Gudrus VVagis
Hazletone, Pa.tūlas lenkas gy

veno prie kokios ten Kocinskos, 
kuri apskundė ji, jog pavogė 
nuo jos $400,

VVagis, klausinėjimus, ne no
rėjo prie vagystes prisipažinti; 
visokios kratos teip-gi iszejo 
ant nieko. VVienok sudzia liepė 
užlaikyti ji po aresztu.

Netikėtai Kosciuškai atėjo ant 
mįsles ar vagis ne paslėpė pini
gus batuose, kaipo girdėtis kiti 
daro.

Isz tos priežasties policijantas 
nuėjo ir paėmė vagies batus dėl 
perkratymo. Ir pasirodė, kad 
vagis buvias paslepiąs pinigus 
batu kulnyse, nes mat atlupo vir- 
szutiuia skūra, o pinigus padėjus 
vėl užkalė. Pinigu berado jau 
$360. VVagis tuojaustapo in kali
ni atiduotas.

PERSARGA,
Wisokias gromatos su pinigais 

ir visais kitokiais reikalais turi 
būti siunstos ant ranku A. Ol- 
szevvskio, 954 33rd str., Chica
go 111.; o korespondencijos gali 
būti siuncziamos ant vardo A. 
Jocio — adresas tas pats.

— Kas nori sulaukti geros atei- 
tes ir turėti tvirta gyvenimą 
Chicasroje, tegul perkasi sau lota 
ant iszmokeszcziu West Pullma- 
ne. Atsiszaukite pas, 
Ignotą Doviatta 563 W.15thst.

(21—8)
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gyvuoja 
musu 

jau

d vašia 
prispaust uju

Nerasimo
nei vieno kaimo, kur

Keli žodžiai apie lie
tu vvystia.

Baltimore Md. 29ta Liepos-94
Sziandien kur tik girdėti, tai 

visur lietuviai dirba dėl Tėvynės 
labo: Dygsta draugystes ir pla
tinasi laikraszcziai ir balsas lie 
tuvystk, tarsi, kiekvieno szirdy- 
je skamba; todėl ir asz kvėpuo
damas tuja tėvynės meile noriu 
keletą žodžiu paleisti dėl sawo 
broliu už ka tikiu ne bus skaity
tojai rūstingi ant manius.

Teip tai broliai mes sakome 
dirbame dėl Tėvynės, bet isz tik
ro tai smiudžiame; žodžiu sakant 
riejamos tarp savias, kariaudami 
vienas priesz kita, kaipo 
priesz koki newydona ir jeigu 
atsikeltu sziandien isz grabo Ge- 
deminasarba W Rautas, o pužin- 
reja ant musu darbu, vargiai tai 
norėtu imt svieto gy venti. Ei
kime in musu Tevynia Lietuva 
ir pažiūrėkime ant musu broliu. 
JieyrajpriBpausti isz visu pusiu no 
barbaru maskolių: nevalia jiems 
skaityti knygos nei laikraszcziai, 
nevalia daryti tautiszki susirinki
mai ir laikyti kalbos, vienok lie 
tuwystes 
szirdvse 
broliu., 
sziandien
ne užtiktumime laikraszti ar kny 
gi ir ant galo tveriasi ir drau 
gvstcs, žodžiu kalbant, nors pri
spausti ir nuvarginti, bet ne
snaudžia. Teip lai ir mes paliktu 
tuja Tevynia atvykome in szita 
szali jeszkoti luosybes ir neszti 
pagalba savo likusiems broliams, 
bet greit užmirszome.ka mislyjo 
me. Nevienas dar sziandien ra 
stusi, kuris snrmatinasi lietuvio 
vardo ir inmanytu oiti in savo 
Tevynia, o atradias tęva arba mo
tina kirdu pervertu, kad ji 
kittaucziu no pagimdė. Kur din 
go toji meile, kuria kvėpavo lie
tuviai anose gadynėse, kur din
go sutekmo ir vienybe?

Mos jau rokuoj uni) Suv. Wal- 
atijoao per 200,000 lietuviu,o ka 
gero padarėme7 Teisybe pasista
tėme keletą bažnycziu ir pritve
rėme drnugyszcziu, o apie mok- 
slainia nei ne sirupinamo, mat ne 
vienas pasikys: kas isz to lietu- 
viszko moksloPl’ažvelk lietuvi in 
kitas tautus, o persiliudysi ir su
prasi, jog mokslas, tai yra gyn- 
klns nuo visokiu nelaimiu ir var
gu. Jeigu paimsime Norvegija, 
tai atrasime ant 100 to žmonių 
5 nemokintas, o mos ar daug tu
rime? Per mokslu ir apszvietima 
iszdygo daugel valstijų paveiz- 
don Bulgarija, Serbija, o prie
šingai per tamsumu per nemok
siu daugis isznyko, kaip tai Li
dai, Tasmanai ir t.t., nėra dyvo, 
jeigu mes anuosime, tai ne kito
kia ateitu gali būti ir mums.

Kitos tautos turi savo mokslai- 
nias ir mokintojus, turi galybes 
visokiu knygų, isz kuriu siamia 
mokslą, o kurgi musu? Mums 

• lietuviams teipogi pritiktu ma
žiaus vaidus kelti, o pasirūpinti 
apie mokslainia, tada pražydėtu 

I lietuvyste tarp naujosios musu 
gentkartes ir lietu vys arba lietu
vaite, ingyja mokslą savo kal
boje, butu karsztais tėvynės my 
lėtėjais. — VV'isatinai imant, tai 
ne galima tarti, kad visai snau- 
džiame: dirbame ir judame, bet 
tas 
sza 
sla 
sei
VVolonczuucko. kurie per visa sa
vo gyvenimą dirbo dėl Lietuvos, 
o pamilesime savo kalba ir lietu 
vystia. S. Daukantas beveik ne
matydamas lietuvystes judėjimo 

. savodvaseje sprendė ir atspėjo: 
jog ateis ana laukiama diena, ka
da Lietuvos vaikai kelsis isz 
tautiszko miego,o pradės rūpintis 
apie savin. Sziandien, aeziu 
Augszcziausiam jau ta dieneleI “ . . .
dėl musu atėjo, nes turime daug 
Lietuvos mylėtoju, nors ne per 
rasztus, tai nors per tautiszka 
agitacija, beje: platinant tarp 
lietuviu naudingas knygas bei 
laikraszczius. Berods, dirbame, 
bet ne visi suprantame apie laja 
Lietuwos meilia ir nekiekvienas 
gali būti patrijotu. Jeigu musu 
tauta gelejo iszduoti tokius gar
sius wyrus, kaip Miekevicziu, 
Donelaiti, Kraszevski, Koscziu- 
szkn, Daukantu Wolonczaucka ir 
kitus, tai nėra abejones, kad lai
kui bėgant iszduos szimtus tokiu, 
kurie su 
dirbs dėl Tėvynės, 
didvyriui, iszskiriant Daukantu 
ir Wolonczaucka dėl svetimu 
tautu daugiausei dirbo,todėl nė
ra dyvo, kad szios dienos lietu
viai, būdami be mokslo, supra
stu arba mylėtu Tevynia, k-idan 
—gi randasi ir mokytu,kurie sar- 
matinasi savo kalbos ir ne nori 
prisidėti darbais prie dirbaneziu- 
ju pulkelio.

Sziandien atsiszaukiu in savo 
brolius ir seseris,*kuriu szitdyse 
dar ne užgeso kibirksztele Lietu
vos meiles, riszkimes in vieny
bių paduodami ranka rankon, 
mylėdami savo kalba ir Tevy
nia, o ateis gadinę prisikėlimo 
Lietuvos. Jng musu skaitome 
per 4,000,000 dusziu, o kad visi 
isz vieno dirbtumime, tai atsikra- 
tytumime nuo to sziaures me- 
szkino, kuris cziulpia musu krau- 
ji ir gyvauti ir daug kitko pada- 
rytumitne; žodžiu tariant meski
me vaidus ir asabiszkus reikalus 
in szali, o pastatykime tarp sa 
vias sutekmia ir meilia, musu 
darbu vaisiai atsimokės szimtero- 
pai. — Baigiasi jau ir deviniolik- 
tas amžius,o kuomi mes pasirody
sime bene tik blevyzgomis ir ne
sutikimais. Nes jeigu kritikali- 
szkai perbėgsime pilės (miestus), 
kur musu broliai gywena, tai ne 
rasime niekur sutekmes ir meiles 
tarpo savias.

Baigdamas savo raszteii tariu: 
lai gyvuoja tarp musu brolystei 
lai gyvuoja lietuvyste!!!

K. Adomaitis 124 S. Charlesst. 
Baltimore Md.

judėjimas maža nauda atne- 
del Tewynes. Imkime pavek- 
isz musu didvyriu labjau 
isz S. Dankanto ir vysk. M.

tikru pasiszventimu 
nes minėti

| nu žodžiu, musu broliai ne nori j 
kibtis už mokslo ir kad paveize•! 
sime in juos, tai treczios dalies 
ne rasime mokaneziu skaityti, 
o raszyti kurie mokėtu ir 
deszimtosdalies ne rasime. Tokiu 
budu musu broliai gyvena tamsy
bėje ir ne žino, kas dedasi ant 
svieto, dėl ko jis ežia gyvena ant 
tos pasaulės, kaip ta pasaule yra 
paregta ir t.t.... Tiktai jis isz- 
moko nuo savo gimdytoju “Teve 
musu... ,”,“Sveika Marija .... ” 
kelis prisakymus, bet ne žino ka 
jie reiszkia ir kam jie yra; teip-gi 
gal kada nekada nueina jis in 
bažnyczia — mato iniszias ir ki
tokius bažnytinius apsiejimus 
laikant, bet ne žino, kas tai yra... 
Ant spaviednes ir pamosiu girdi 
nuo kunigo, jog reikia dirbti, kiek 
galiant, nelaimingus szelpti, viso
kias aukas duoti, artima mylėti, 
ne priesz viena ne prieszintis.bet 
priesz kiekviena galva lenti, 
garbinti Dievą ir jo šventuosius, 
už ka VVieszpats Dievas po mir
ties užmokės amžinu linksmybių 
dangais. Ir žmogui pamislyjus 
ant to, kas augszcziaus priminta, 
rodos, kad jis ta viską iszpildys — 
dauginus jam nieko ne reikii, o 
bus ant amžių laimingas! Isz tiesu 
tas viskas butu gerui daryti, bet 
to dar ne užtenka ir pirmiausei 
rėkia kibtis už mokslo, nes be jo 
žmugus ne tiktai ka kita, bet ir 
augszcziaus minėtos laimes nega
li ingyti.

Amerikonai-gi tokius žmonis, 
kurie ne moka raszyti ir skaityti, 
laiko už girinius ir labai dyvyja- 
si savo laikraszsziuose, jog Rusi
joje yra dar tokiu žmonių, kurie 
ne moka skaityti ir raszyti.

Žmogus ne apszviestas arba ne 
mokintas labai yra nelaimingas, 
nes jis ne gali tapti jokiu augsztu 
uredninku, nuo visu yra panie
kintas, nieko ne žino, ka atranda 
paraszyta in ta tiki, ne gali savo 
nuomones ' iszreikszti, visu turi 
klausyti, vis po kito jungu yra, 
ne gauna gero darbo, bet vis turi 
per savo gyvenimą sunkei dirbti 
ir vargdieniu būti, ir t.t....

Czia dar turiu priminti sziu 
dienu atsitikimo paveikslu, kuri 
man papasakojo lietu vys, ta vi
ską matias:

ChicagojA gyvena kartu keli 
lietuviai, isz kuriu tiktai vienas 
temoka raszyti. Jeigu jo draugai 
norėjo kada raszyti prie savo tė
vu gromata, tai paraszvdavo 
ir kokiu budu: jis paraszydavo 
ju tėvams, jog jie ežia Amerikoje 
ne turi ko valgyti, kuomi apsi
daryti, kad jis juos maitinans ir 
t.t., bet tas viskas neteisybe, nes 
jie czia gerai gyvena. Tėvai gu
via tokias grumatas,atraszo jiems 
gromatas, kad jus czia teip 
prastai gyvenate, važiuokite na
mon, ant kelio prisiunsime, o na
mie ne mirsite badu. Szie vėl,gu
via nuo tėvu minėtas gromatas, 
labai užpyko ant savo raszytojo 
ir pradėjo ji barti, isz ko pasidarė 
tokios pesztynes, liet visi, kaip 
gaidai paliko kruwini.
žmonių buvo sub’gia ant ju 
zeti. — (Tas atsitiko 
Liepos 29d.)— O wis 
tamsybe.

Žodžiu, reikia musu
mokslo, dėlto, kurie‘ne moka, 
turi mokintis,o iszmokia galės isz 
y vairiu kningeliu pasinaudoti ir 
per tai pataisyti visokį savo gy
venimą.

Asz mislyju, kad ir Chicugoje 
yra lietuviu, kurie ne moka skai 
tyti ir raszyti; o jug geriausia 
proga dėl darbininku yra dabar 
kibtis už to darbo, kaipo bedarbes 
laike. Už tai, esant tokiai pragai, 
ir asz noreczicu paduoti dėl savo 
broliu viena inneszima, kursai 
ro los ne butu proszali: jeigu ra
ses Ch cageje lietuviu ne mokan
eziu raszyti ir skaityti, o noreli 
ežiu iszinokti. tai gali atsiszaukti 
prie manius ir jeigu keletas ras s 
tokiu, tai bus galima, susirinkus 
kur, kada-n<*ktida pamokinti ir 
duoti rodą kaip mokintis.

Su guodone
Antanas Jocia 954 33 rd str. 

Chicago, — — — 1U. l

Daugybe 
vei- 

Subatoje 
ta daro

Lietmviai mokinkite* rn- 
szyti ir skaityti!

Nekarta Lietuvos ir lietuviu 
mylėtojai yra szaukia per lietu- 
viszkus laikraszczius ir ant y vai
riu tautisz.Ku susirinkimu sziuos 
brangius žodžius; Mieli broliai- 
Lietuviai inokinkitcs raszyti ir 
skaityti, o labj msei saviszkai ir 
kibkite,kiek gulėdami nž mokslo, 
kas milijonu yra vertas. Nes vi 
skus ant svieto, kas tik ne gam- 
tiszko, yra padaryta ir galimu 
padaryti per mokslą. Bet musu 
broliai-lietuviai suvisu tie atdboja 
ant tokiu sznuksmu, o kiti dar 
nusijuokiu, nuspjauna ir pasako: 
mano teves ne mokėjo nei raszyti, 
nei skaityti, o juggyveno geriau- 
sei, kam-gi ir man jo reikia —a-z 

i isz to duonos nevalgysiu. Wie-

Isz Chicagos.
Didis Gaisras Chicagoje.
Gaisras prasidėjo Seredos va

karu Rugpjucziol d„ apie pustau . kurie paguli in „ 
septintos adynos kokiose ten dar- ĮRepUh]jkonu“, 
žinese S. K. Martin Lumber Co. 
isz kur uęrnis insigavo i n lentas 
ir trumpame laike labai prasi
platino. Prasidėjus degti, insi- 
suka in gaisra didis viesulas, 
kursai labai ugni iszplete. Nors 
buvo subegia daugybe inžinu, 
vienok nieko ne galėjo padaryti, 
nes, kad viesulas pakilo, sumai- 
sze visa uora su dulkėmis ir ža
rijomis ir nieko nebegalejo ma
tyti: kiekvienas veizėjo, idant 
be akiu ne paliktu,ne ugni gelbėjo, 
per ka ugnis ingavo dglžia sila. 
Aplink gaisra buvo subegia ne
apmatomos gaujos žmonių. 
VViesulas isz gaisro paskui nuė
jo su didžiu ryksmu per žmonių 
gaujas in miestą, tuokart buvo 
žingeidus paveikslas: vienoje 
puseje buvo matyti ugnes kalnai 
lyg debesiu, prie kuriu isz visu 
pusiu lekia inžinai szvilpdami, 
kaukdami, o kiti jau leja vande
ni ant ugnies, kursai prapuola 
kaip muse liepsnose, aplinkui 
neapmatomos gaujos žmonių, isz 
kuriu viesulas vienus verezia 
ant szonu, kitus nesza, ki
tu akis smileziu su žarijomis pri
pilė...., o kepures ir skribeles, 
kaip varnos ant uoro lakiojo. 
Žodžiu baisu buvo ant to pažiū
rėti,nes rodės, kad jau visas mie
stas sudegs, kis butu ir invykias, 
jeigu toks viesulas butu ilginus 
tveriąs. Apie pusiau devintos a- 
dynos vejas nustojo ir pradėjo 
biski linoti su perkūnija. Atsira
do biski raminus ir ugnagesiai 
galėjo prie gaisro prieiti; žmo
nes teip-gi pagelbėjo gesinti. 
Bet ugnis vis dar plietese ir plie- 
tese.

Tarp 
Paulina 
sudege, 
piln i lentų ir daug Rainu stovė
jo, prie kuriu prigulėjo 16 kom
panijų. Buvo subegia 40 inžinu, 
bet nieko ne galėjo padaryti. 
VVienas inžinas sudege — vertes 
$5,000. Užmusze 2 ypati, o 5 
sužeidė, llledes ant $2,000,000.

2,000 darbininku 
darbo.

Gaisras buvo labai toli matyti, 
net iki miestu Racine ir Kanka- 
kee, per 70 miltu tolumo.

Lincoln, Blue Jsland, 
ir Chicago River viskas 
kame buvo prikrauta

pasiliko be

mitingo 
sąnariu

[n Lietuniszkus Kliubus.
Nedelioje, 5 d. Rugpjuczio, 

tuojaus po miszparui, salioje L. 
Ažuko bus susirinkimas virszi- 
nyku visu lietuviszku kliubu, 

„Susi vienyjima 
kuris tapo uždė

tas 22 diena Liepos. Ant szio 
susirinkimo užpraszome visus 
virszinykus tu kliubu, kurie jau 
priguli in „Susivienyjima“, o 
teipgi ir tuos praszome, kurie no
rėtu prigulėti. Ant susirinkimo 
bus skaityta konstitucija ir dau
gel kitokiu svarbiu dalyku bus 
apsvarstyta.

VVyriausybe. „Susiv.

Puikios warduwes.
— Liepos 19 d. buvo tūlo lie

tuvio W. M. varduves gyv., ant 
Himan ir Wood gatves, ant ku 
riu jis užkvietė savo pažinstamus 
ir linksminosi iki 1-mos adynos 

Apie 12-ta adyna nakties inejo 
ant tu warduwiu du naktiniu pa- 
licmonu,ue in duris ne pabarszki- 
nia, nes mat varduves laikėsi sa- 
liune. Policmonams inejus, var- 
duvninkai nieko ant ju ne atlmjo, 
bet prisižiuteja, jog ne pažinsta- 
mi (poliemonai) kas-žin-ko laukia 
padavė jiems alaus. Poliemonai 
alaus ne priėmė, už ka vienas isz 
varduvninku pasakė ant ju bjau 
ru žodi, varydamas laukan. Tada 

Į policmonas uždavė su kumszczia 
vienam varduvninkui ir parode 
revolveri. Bet poliemonai vis 
dar žvaigždes ne rodė. Warduv- 
ninkai pradėjo szaukti, jog tai 
žmogžudžiai ir pradėjo muszti juos 
užsidaria duris, nes juodu norėjo 
jau smukti laukan.Poliemonai pra 
dėjo szaudyti. Tapo iszszauti 5 
szuviai, isz kuriu vienas pataikė 
Juozui \Vosyliui-lietu viui i n strė
nas, khris už keliu minutu numi
rė. Nekuriu galvas sudaužė, o 
kitu jau miegtaneziu. O teip gi 
dar tapo suarasztavota 9 ypatos. 
Juozą yVosyliu, nors jau negyva, 
nuveže in policija, kursai Liepos 
22d. tapo palaidotas. — Juozas 
Wosiliūs paėjo isz Suvalkų gub 
Senapiles pav., Szunsku gminos, 
Tursucziu kaimo. Jau metai kaip 
jis pribuvo isz Baltimores in 
Chicaga ir ežia turėjo jau nema
žai prieteliu, ir pažinslamu; bet, 
kad ji parvežė isz ligonbuezio, 
tai tie jo geradejai ne tiktai nie
ko ne davė ant laidotuvių, nes 
J. Wos}liūs buvo neturtingas, 
bet ir pažiūrėti ne atėjo.

IVisus varduvninkus suare- 
sztavojus ir nuvežus in policija, 
keli paliemonai pasiliko saliuno 

Trumpame laike tapo 
isz policijos saliuninin- 
kuri parėjus atrado prie- 
duris iszlaužtas ir isz

Wietines žinios.
— Nuo nedėlios, (29d.,) po

piete prhsidejo darbas dirbtuvėje 
lllinois Steel Co. Seniejie darbi
ninkai sugrinžo prie darbo.

— Thomas Melvin, apskunstas- ■ 
už dinamito bombos metimą ant 
trūkio gclžkelio C. B. & Q., tapo 
nubaustas per suda ant $10 už ne
gerus apsiejimus. Bet suvisu ne 
tapo pripažintas už dinamitoriu.

— Nedėliojo, Rugpjuczio 5 d.,. 
Ima adyna po pietų Szv. Kazi
miero—Kur. Draugyste bažnyti • 
neje saleje laikys mėnesini susi
rinkimą, ant kurio turi pribūti 
visi sanariai. J.Ostrauskas raszt.

—300 darbininku ir darbininkių 
firmos'll. VVo'f & Co. sziose die
nose sustreikavo, nes firma nu
mažino jiems nedelini mokesti isz 
$12 ant 9.Firma guodžiasi blogais 
laikais.

— Rugpjuczio 25 d. — Colum- 
bia —parke bus piknikas dėl vi
su darbininku isz visokiu miesto 
“offisu”, kurie ta diena po pietų 
taps uždaryti. Rodos, jog ten ims 
dalyvumaburmistras ir kiti mie
sto perdetiniai.

— Ant straikuojaneziu ,,Ame- 
rican Railvay Uuion” sąnariu la
bo sziose dienose bus iszkeltas 
didis balius.

— Kaipo girdėti, „A. R. U.” 
isz kas-žin-kur gavo penkis mi
lijonus doleriu, idant laikytu 
st i. ai ka.

— Richard Lavrence ir Ed- 
vard Rhodes, du straikieriai gelž- 
kelio Santa Fe, Liepos 28 d. pas' 
sudžia Groscup t ipo apkaltinti už 
periszkadyjima gelžkelio Santa 
Fe darbininkams dirbti, nes tas 
gelžkelis.yra po Suvienytu VVal 
stiju valdžia. — Tuodu str.ii- 
kieriu turės sėdėti po 40 dienu 
kalinyje, ju draugai, kurie kartu 
buvo apskunsti, paliko nekaltais 
pripažinti, mat už ta pati darba 
ne vienokis Užmokestis.

— Subatoje, Rugpjuczio 4d., 7 
adyna vakare,7-tos VVardos Kliu- 
bas laikys susirinkimą, Levando- 
vskio saleje, po nr. 117 18-tos 
gatves, ant ku rio užkviecziame 
visus tos vardos sąnarius.

Jonas Zemeckas — raszt.
— Nedėlioję tuojaus po sumos, 

Szv. Jono Kriksztytojavs Drau
gyste laikys mienesini susirinki
mą bažnytinėje saleje, ant kurio 
užkviecziame visus sąnarius, nes 
draugyste turės svarbius dalykus 
kas link baliaus ir visiems sąna
riams bus iszdalyti tikintai.

K. Pocius — raszt.

— Nedalioje, Rugpjuczio 5d. 
1-ma advna po pietų, bažnytinėje 
saleje, D. L.K. AVytauto kareivi- 
szka Draugyste laikys susirinki
mą, ant kurio užkviecziame visus 
sąnarius, nes reikia apsvarstyti 
svarbus reikalai ir bus skaityti 
instatai. teip gi bus iszduotos 
knygeles.

Dar-gi užkviecziame ir tuos 
brolius, kurie nori prisiraszyti- 
prie draugystes.

J.Dychaviczius — raszt.

sergėti. 
paleista 
ko pati, 
szakities
saliuno pinigus iszvoktus. 7 me
tu j u vaikas, kursai buvo namie, 
sake, jog policmonas du kartu e 
jo už baro ir dėjo pinigus ii; ki- 
szeniu.

Liepos 26d. buvo dėl to daly
ko sūdąs ir wisi mislyjo, kad po
liemonai pralosz, bet policmo- 
nams nieko blogo ne buvo ir 
aresztavotus žmonis paleido.

Toki tai Amerikos teisybe.

ISZ KLIUBO etos WAR1).
Pereita nedelia, 29 Liepos, 

bažnytinėje saleje „Kliubas Stos 
VVardos“ laike savo susirinkimą. 
Pagal perskaityta protokolą pa
sirodė, jogei kliube 6tos VVardos 
yra sau iriu 101, pinigu yra su
dėtu $4.65. Ant szi<> 
prįsirasze keletas nauju
ir keli užsimokėjo savo mėnesi
niu. Wiso pinigu inejo 80c. ku
riuos pridėjus prie anų, pasidaro, 
$5.45 „Charteris“ kasztuoja $5, 
tai jau kasoje 45c. dėl reikalu 
kliubo. Ant susirinkimo tapo pri
imti inneszimai, idant mitingai 
Kliubo Stos VVardos butu visa
da laikomi paskutiniu nedelia 
kožno menesio, idant kiekvie
nas isz sąnariu teiktųsi platyti 
savo kliubi, prikalbinėdamas sa
vo prietelius ir pažystamus in 
jy prisiraszyti, dėlto, kad kodi- 
desnis bus kliubas, to didesniu 
nauda mumis atnesz. Teipogi ta
po nutarta, idant ant paskutines 
nedėlios szio menesio suszaukti 
didely mass-mitinga ir pasirody
ti visiems, kas turi amerikonisz- 
kas popieras ir kas ne turi, o 
tiems, kurie da neturi, bus pa
skirta viena diena ant i už
ėmimo jiems porieriu, idant jau 
nors syky galėtumo reikszti at
sakanti kliuba.

Tikime jogei „Kliubas 6tos 
VVardos” augs, tiktai dabar žmo
nėms perszkadyja tas sunkus be
darbes laikas ir str.iikai, o kada 
tas viskas aptyks, tai ir kliubai 
pradės kitūp gyvuoti.

W. Zachabeviczius. raszt.

i

broliams

su-

svieto, 
vvarpas 
sveria

Didžiausi dalykai ant
Didžiausis ant svieto

Kremleje, Maskvoj e, 
430,000 svaru — Didžiausis bog-

sztasyra bogsztus Eiffla Paryžiu
je, 980 pėdu augszczio. — Di- 
džiau~is miestas Londonas, Angli
jos sostapile, turi 4,764, 312 gy
ventoju. — Didžiausis akmeni
nis bogsztas yra VVashiugtono 
pamenklas, 555 pėdu augszczio.

Wien», Liepos 30 d. — Isz 
Krokuvos ir Lvovo ateina žalios, 
jog in daug vietų Galicijoje yra 
didžia kolera. Daugumui ji yra 
iszsiplat.inusi Krokuvos aplinki- 
kineše ir ant Russu rubiažiaus. 
Per ka visokį susineszimai su Ros- 
slja tapo sustabdyti, nes 
kolera paėjo isz Ros-ijos.

— Nedėliojo, Rugpjuczio 5d., 
tuojaus po miszparu, bažnytinėje 
saleje, S. Daukanto Draugyste 
laikys mienesini susirinkimą, ant 
kurio szirdingai užkviecziame 
pribūti visus sąnarius, nes reikia 
apsvarstyti svarbus reikalai — 
ir jau paskutini karta bus per
skaityti draugystes instatai.

Teip-ari užkviecziame pribu ir 
tuos brolius lietuvius, k rie 
nori prisiraszyti prie draugystes.

K. Pocius — raszt.

— Utarnyke, 7 diena Rugpju
czio bus didele excursija in Lietu- 
viszkas Kolionijas, in Arkansa. 
Dėlto, k u rie norite nuvažiuoti 
ir pamatyti ta vieta,tai nedėlioję 
atsiszaukite in redystia ,,Lietu
vos“, ar gausite pigius tikietus 
dėl nuvažiavimo.

visa

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

— Ant pardavimo geras me
dinis ant 2 florų sztoras su lotu, 
arti lietuviszkos bažnyczios— 
Store dabar yra groserne, kas no
ri,gali pirkti visa bizni su arkliu, 
vežimu ir visa grosernes mede- 
ga. Geras biznis dėl lietuvio — 
Pasižinokite pas — Fitzgerald,. 
3236 lllinois avė. arba redysteje. 
„Lietuvos"



LIETUVA. 3

Prascziokas ir astro
nomas.

Astronomai yra tai toki žmones, 
kurie tiktai užsiim i isztirinejimu 
saules, menulio ir žvaidžiu. .Jie 
gali apswarstyti d •ingiszku kimu 
greitumą ir toluma (dangiszknis 
kūnais 'vadinasi: kaip tai saule 
žvaizdes, menulis ir t.l.) Ant pa
veikslo astronomai suskaite, jog 
menulis nuo žemes yra per 50,000 
miliu, o kad žmogus pesezias 
norėtu nueiti ant menulio, tai 
turėtu eiti 50 metu.

O tai senovės laikuose vienas 
isz tokiu astronomu, būdamas 
keleje,užvažiavo in kareziama dėl 
pasiszerimo.Jis norėjo biski pra
miegoti, bet praszeziokai tokius 
ryksmus darė, kad ir akiu ne ga
lėjo sudėti, už tai norams neno
rom* vaikszeziojo lauke ant gry
no uoro, kol arkliai ne pasisze 
re. Nuo to usižadejo dauginus ne 
važiuoti in kareziama ant nakvy
nes arba arkliu szerti, bet kur 
in kaima.

Ateinanti vakara astronomas 
užvažiavo ant nakvynes in tūla 
kaima ir apsistojo pis kaimo 
szaltyžiu, kame prasze nakvy
nes ir maisto, už ka prižadėjo at
lyginti. Szaltyžius priėmė ji la 
bai grąžei pavaiszino pienu, 
duona ir vaisiais,o bernui prisakė 
arklius priveizėti.

Po vakarienes astronomas isze- 
jo ant lauko, o žvalgydamas ant 
dangaus skliautu, temyjo in 
žvaizdias. Atsisuktas in szaltyžiu 
sako poniszku b ilsu: „Tamista 
szaltyžiau, turime labai puiku 
vakara, o ryta dar bus puikesnis 
uoras matau nuo žvaizdžiu”.

Szaltyžius atsako: „Tamista 
blogai mislyji, nes szia nakti dar 
persimainys uoras, po pusiauna- 
kties bus didis lytus su perkutjais”.

Ant to astronomas atsako: 
„Isz kur emei ta žinia? Ar ne 
matai , kad dangus yra nusiszvie- 
t.ias ir žvaiedes puikei blizga? 
Esu astronomas, dėlto gerai per
manau apie žvaiždes, o ir kalen
dorius ant ateites rengiu”. 
„Tamista, asz teip-gi linkiu sau, 
idant rytu butu geras uoras” — 
atsako szaltyžius,”bet teip ne bus. 
Tas antai juodasis mano jautis” 
— rodo szaltyžius su pirsztu — 
„apjuokia jus visus gudrius astro
nomus, o kad dar kalbėti galėtu, 
o! kokius jis teisingus kalendo
rius iszduotu,ne tokius kaip jusu, 
kuriuose yra daug yvairiu klaidu 
ir melagyseziu. O tai eina ans 
jautys in pastogių, ir tai reiszkia, 
jog po keliu adynu pradės ly
ti, nes priesz gera uora jis ant 
lauko pasilekta. Palaukiame lyg 
ryto, o pamatysime keno bus 
teisybe: ar tamistos astronomo, 
ar mano juodojo jauezio?”

Inžeide tas astronomu, kad jau
tys galėtu dauginus žinoti apie 
uora už ji, už tai pertrauke kal
ba su szaltyžiu, praszydamns, 
idant jam pataisytu lova, tiktai 
daržinėje ant žemes. VVeltui szal
tyžius prikalbinėjo, jog daržines 
stogas yra skiliuotas, dėlto, užė
jus lyti, 'vanduo bėgs ant lovos, 
bet astronomas, užsitikrinius, jog 
ta nakti ne lys, atgulė daržinėje.

Apie pusianakti dangus apsirau- 
ke juodais debesiais, staigu pa
kilo viesulas, kursai nudraskė 
paskutinius nuo daržines stogo 
sziaudn-^sumete žaibai, o smarkus 
perkun pradėto grausti ir lytus 
kaip isz viedro pasiliejo

Astronomas, keleje nuvargtas, 
teip gardžei užmigo, net tuokart 
tepabudo, kad jau jo visa lova 
suszlapb. Persigandias paszoko, 
jeszko kur sausuma rasti, bet vi
sur braidžioja po vandeni,o ly
tus smarkiais laszais krinta ant 
jo. Nori apsidaryti, bet czebatai 
ir drabužiai ant vandens pludora, 
o lytus kerta jam be perstojo, 
ne veiziant ant jo gudrybių. Ma
tydamas, jog yra blogai, bėga in 
szaltyžiaus trioba, bet, kad buvo 
labai tamsu, atsidaužė su kakta 
in gembia, net jo ir akyse pra

szvito, kaip septimose bažnyczio- 
se; isz ežia bego kitur, kakta 
suspaudias, ir nupuolė in purvi
na iki pažaseziu. Tuokart suszu- 
ko: ,,O nelaimingas juodasis jau
ti, koks tai tu astronomas”.

Per vargu gudroezius atrado 
trioba, barszkina in Įauga, pra— 
szydamas, kad duris atidarytu. 
Szaltyžius nusiduoda miegtint, 
bet juokiasi girdi, žandus susiim
damas, isz gudriu astronomo. Pa 
skui po keliu miliutu atidaro Įau
ga ir klausia. „Kas ežia nakti 
mis baldosi?“ — Tai asz, jusu 
sveczias“ — buvo atsakymas, 
„meldžiamas inleiskie greieziaus. 
nes su manim blogai yra.“ Ant 
to szaltyžius atsako, „jug turėjo 
būti puikus uoras, o jis ne miegta 
dar ant savo vietos.“ — „Ak! 
inleiskite greieziaus, jeigu ne 
inleisite, numirsiu isz perszali- 
mo.“

Szaltyžius itileido, o kad užde
gė žiburį pamate astronoma basa 
po vienu marszkiniu, su dide
liu ragu kaktoje, virpanti ant 
viso kuinu kaip apuszes lapa ir 
visa purvini. Davė jam tuojaus 
biski degtines, o aptrintas, pagul
dė in savo lova, sakydamas: La
bai man gailu, kad tamista ne- 
iszsidirbai lyg valės savo gudry
bėse, nes butumi gala gaivias, 
jeigu, ta nelaime butu sutikus 
tuviu kame ant lauku. Pri 
minkie, tamista, sau vakaryk- 
szczia mudviejų kalba, jog jautys 
gerinus žiuo apie uora.

— Ak! teisybe tamista, szal
tyžiau, nuo szio laiko—paguodosiu 
juodus gyvulius, kad jie paeini! 
isz didžiu astronomu gimines.

Tris dienas turėjo astronomas 
pas szaltyžiu ilsėtis, kol pasvei
ko. Už viską gerai atlygintas pra- 
seziokui—szaltyžiui ir iszvvažia- 
vo savo keliu

Žinios wisokios.
įKynu valdžia pirko dabar di

džia daugybia VVinchestero yvai
riu ginklu mieste — Nev Haven, 

| Conn.
į Kunig.iiksztis Beleslav, 26 

i metu juodasis (niger), atverstas 
I in k italikystia ir givenantis 
| Springfild’e Mas. —Suvienyto
se VVa'stijose, tapo paszauktas 
i n A pri ta dėl apėmimo valdžios 
„Vei” tautos.

į Shenandoah’e, Pa. name pas 
viena augia sprogo g ižo paežius, 
nuo ko labai apdege Marija Skro- 
bulis, tarnaite 18kos metu, lietu
ve; po dvieju dienu numirė di 
džiuose sopuliuose.

J Petropilejeyra baisi kolera, 
kasdien susetga daugiam kaip 
200 ypatų, o 100 mirszta.

J Mieste Dubline gyvena ste- 
nografas, koksten Dunb iry, kur 
sai gali paraszyti 250 ženklu.

į Muley Hasson, nužudytas 
marokkiszkas sultanas paliko arti 
2000 paežiu.

Į Mah imeto grabas yra apda
rytas deimentais ir kitokiais isz- 
gražinimais— verte 10 milijonu 
dolieriu.

į Nei chemistai, nei natūrali 
štai lyg szio! dar ne galėjo isz 
guldyti delko viežys pasidaro 
juodas, kada ji verda.

t Petropiles dvasiszka akade
mija szimet užbaigė szitie lietu 
viai; kun. Jul. Szymaitis, isz 
Kauno seminarijos, diakonas 

Jonas Uszyla isz VViluiaus semina 
rijos,diakonas Kazimieras Pronc- 
kietis isz Kauno seminarijos.

Bruksella. Liepos 25d. — Jau 
kelios nedėlios kaip ežia prasidėjo 
kolera ir kas dien vis dauginus 
ir dauginus platinasi.

t Pasirodo, jog dabar yra Pe- 
tropileje 47,090 yp itu iszpažin- 
stuneziu kataliku tikėjimą. Tarne 
skaitliuje pasidavė 5,959 ypatos 
maskoliszkoje prigimtoje kalboje, 
20,855 lenku, 174 baltrusiu, 30 
mažrusiu ir 4,292 lietuviu.

Isz lietu wiszku dirwu
* Glenlyon, Pa. — Mes ezio- 

nykszcziai lietuviai jau 1891 
metuose užsidejome draugystia, 
po Szvento Kazimiero vardu,

1 kur i susideda isz 50 sąnariu. Wi- 
, si prigulime prie bažnyczios. 
Nors mažas dar musu būrelis, 
bet jau draugystes ižde turime 
$500.K. K.-vienas isz kom.

* Mahanov t ity, Liepos 29d.-- 
Mes “Susiv. L.K. 1.” kuopos są
nariai laikėme susirinkimą,ant ku
rio, po prisiraszy.no keletas nau
ju sąnariu, kalbėjome kas lin Kra
žių kankintiniu komiteto ir isz 
savo puses perstateme in komite
tą du kandidatu: kun. S. Pautie
nių ir Antana Dausevicziu. — 
Teip-gi buvo kalbėta, kas link 
“Susivienijimo”, bet tas klausi
mas tapo paliktas ant tolesnio 
laiko,
W. VVkoczynskas — kuopos raszt. 
V* H izleton, Pa. — Nedelioje, 
Liepos 29d.,atvyko i n musu mie
stą trys klerikai—lietuviai: kl. 
A. Milukas; kl. W. Matulaitis il
ki. B. Žindžius. Po misziu kl. A. 
Milukas pasakė puiku pamokslą.

Antra adyna po pietų visi ežio 
nvkszcziai lietuviai laike ypa
tinga susirinkimą, Shependolf— 
saleje, Kražių kankintiniu komi
teto reikale. Aat susirinkimo 
visi vienu balsu užtvirtino per
statytus Plymonlh’ecziu, Chica- 
giecziu ir Shenandoah’ecziu kan
didatus in minėta komitetą. Isz 
savo puses ne perstatė ne vieno, 

į kadangi susirinkimas tapo už- 
įszauktas S. S. Petro ir Povilo 
• draugystes varde; tai per nesup- 
jratima daugelis isz broliu ne pri
siuvo. Už tai draugyszczi u perde- 
tiniai, ypacz S.8. Petro ir Povi
lo ir Sv. Kazimiero, nutarė su- 
szaukti kita visotini susirinkimą, 
Nedelioje, Rugpjuczio 5d. —

Ant susirinkimo teip-gi buvo 
kl. W. Matulaitis ir kl. A. Mi 
lukas, kursai ant susirinkimo lai
ke svarbiausia • k ilbi, raginda
mas prie vienybes ir tevyniszkos 
dvasios.

Hazletono lietuviai guodoti- 
niems tautiecziams: kl. A. Milu
kui ir kl. \V. Matulaieziui, per 
I dkraszti „Lietuva” siunezia 
szirdinga aeziu, už nenuilstanti 
darbavimosi dėl musu niLvafgin 
tas Tėvynės. WietinisD

* Mt Carmel, Pa/lJepos 2.3 a.
— Guodotinas „Lietuvos” Rė
dytojau! Meldžiu szit.us keljs žo
džius patalpinti in savo laikra- 
szti.

Mes ezionykszciai lietuviai jau 
antras metas kaip turime savo 
bažnyczia ir lyg szio! turėjome 
kun. M. Peža, kursai dabar per
sikėle in Scrantpn, Pa., o in jo 
vieta pribuvo kun. J. Žilinskas. 
Teipo gi turime tris draugystes, 
kurios deve kaszta ant lietuvi 
szkos mokslaines pastatymo. 
Mokslaine tapo pasta
tyta ant lietuviszkos pa
rapijos žemes pas bažnyczia. ir 

| Siejos 30 diena laikėme mokslai 
nes inkurtuves su puikia muzi
ka, nes viena isz draugyszcziu 
padare balių ant mokslaines labo. 
Tokiu budu galetumime pasigir
ti priesz kitus brolius—lietuvius, 
jog ir mes rūpinamės apie Lietu
vystes laba, tiktai dar vieno da
lyko mums trūksta: kaipo aug- 
szcziau priminiau mokslainia tu
rime ir daugys isz musu turi vai 
kueziu, kuriuos galima butu leisti 
in ja, tiktai nelaime kad nėra kas 
mokintu, nors kunigas gal ir mo 
kintu,bet jis vienas visko ne ga
li atlikti. Kitur girdėtis mokina 
vaikus dudoriai, bet mes to ne 
turime, kad ir turime airiszi. Dėl 
to butu naudingai, kid pasi- 
rupintumime gauti kur apszvie- 
sta lietuvi dudoriusu tevyniszka 
meile, kursai galėtu musu vvaiku- 
czius mokinti. — Tiktai žinoma 
„sauso nieks ne klauso” priežodis 
sako.

Su guodone Ponas Driskius.

Kumet mes nuo tu Lenku! 
utsiskirsinie?

Boston, Mass. — Buvo girde-
• • . . . ' ■ .ti isz lietuviszku laikraszcziu, 

jog Bostone lietuviai skiriasi nuo 
lenku ir tveria atskira nuo ju pa
rapija. Bet ne žinia k is jiems pa
sidarė, kad jie dabar,kaipo girde
li isz lenkiszku laikraszcziu. vėl 
susitaikino su lenkais ir visi kar
tu sutvėrė parapija ne lietu- 
viszkai — lenkiszka arba visai 
lietuiviszka. bet lenkiszkai lie
tu" iszka nes Bostone daug 
daugiaus yra lietuviu, negu len
ku. Žinoma ir bažnyczia užrasze 
ant lenku vardo. Kunigą teip-gi 
gavo lenką, koki ten Joną Uhinie- 
linska. Bažnyczia jau yra pradė
ta statyti ir Liepos 15 d. vysk. 
J.J. Braddy paszvente jos pama
tą. Tokiu budu trumpame laike 
Bostono lietuviai pastatys tie 
nykszcziams lenkams bažnyczia.

Lenkiszki laikraszsziai pagiria 
Bostono lietuvius, jog jie riszasi 
prie lenku ir stato jiems bažny
czia.— Asz mislyjuffcad ir kiek
vienas pagirtu ta, kursai jam 
pastatytu koki narna. — Bet isz 
lietuviu puses, Bostono lietuviai 
už tai užsipelnys didžia negarbia, 
o ir jie patys kada isz to gaile- 
ses, nes iszgirsime, kad po ne 
kurio laiko lenkai atmes juos ir 
jie turės statyti kita sau baž
nyczia. Tiek jie ir dabar isz tos 
bažnyczios gero teturės, nes, tu
rėdami lenkiszka kunigą, ne gir
dės jokio lietuviszko pamokslo 
ir spaviednes turės eiti lenki
szkai, nors tos kalbos ne suprasda
mi.

Blogai padare Bostono lietu
viai. jeigu tai tiesa.

Debs atsiszaukia!
Dobs, pirmsedis „American 

Railvay Union”, kursai laike di
džiausiu gelžkeliu straiku, buvo 
nekuri laiką kaipo “diktatorių”, 
kaipo žinoma, nuo nekuriu laiko 
buvo apskunstas Chicagojn ir sė
dėjo kalinyje. Su juomi kartu 
kalėjo dar kiti-3 viriau?! „A. R. 
U ” perdetiniai. Tie tai perde- 
tipiai iszdave atsiszaukima, 
kursai szeip skamba:

„In Amerikos žmonija:—Žino
mas yra dalykas, jog Pullmano 
kompanija spaude darbininkus 
numažindama jiems algas.o pakel
dama mokesti už gyvenimą ir 1.1, 
galima ne kiek pasakyti 
apie di džiausi gelžke 
liu straika, visi turi pripa
žinti, jog Pullmanas, kursai ne 
nori pristoti ant sūdo isztarmes, 
bijos teisybes balso, ir už tai už
sitarnauja ant visotinio atsaky
mo, nes jis tai yra tu begaliniu 
bledžiu priežastis, kurios 
isz s'traiku paeina.

Apreiszkinme, idant Pullmanas 
butu priverstas pasiduoti teisy
bes isztarmei.

Turime neaprubežiuota intek- 
mia tarp Amerikos žmonijos; ži
nome, jog amerikonis pasirengia 
yra eiti už teisybia ir tiktai ja 
myli. Tokiu bildu atsiszaukiame 
in visa žmonija, kiekviena tei
sybes žmogų, idant niekur ne 
važiuotu Pullmano karu, kol tas 
žmogus ne susitaikins su savo 
darbininkais. Jokis darbininko 
prietelius, jokis žmonijos prie 
telius, ne privalo užimti vietos 
Pullmano karuose. Persisergeki 
ine tame dalyke, o pamatysime, 
jog Pullmanas trumpame laike 
priverstas bus pasiduoti.

Esame pri ieki.i vesti karia su 
Pullmano kompanija be pabrisros, 
kol ji su mumis ne susitaikins, 
ne veiziant ant to, kokia ateite 
mus laukia, ne ve’ziant ant to, 
kiek mums tas kasztuos. Ne pa
siduosime, visados priesziilsimės. 
Darysime viską, kas tik yra pa
velyta, idant lyg galo isztviroti.

Meldžiame visos to kraszto 
žmonijos, idant atspaudintu ta 
atsiszaukima ir laikytu ji tarp vi
su akiu, kol bus galima.

Iszkilmingai ątsiszaukiu in vi
sos žmonijos jausmus, meldžiame 
pagelbėt i mus toje kareje, nes tu
rime vilt i, jog musu teisybe vi
sados gaus virszu, pasilektame 
su guodone, — V. Debs, prezid.; 
G. W. Ilovard, vice-prezid.; S. 
Keliher, sekret.; T. W . Rogers, 
redaktor „Railvay Times.”

Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos uhI*u*», Arkinuo.

ape ponkesdeszimts tukstancziu akru vienam gabale
uo abiem* pusėms geležynkelo “Mėinphis Little Rock”, tarpe tu lauku r.iminsi miestelis Ha’.en 
kur žmones gali sutwertle sau didžiausia ir puikinusia parapija. Komitetas aprinko tuja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvis/.kos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietaro augu bowelna. o vaisei sodu puikinusi isz visu Suvienytu Walstiju. Klimatus sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, knrszc/.iii dldelu nėra, sziluma lyginastgu Chlcagoi. 
Vanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia stmipsneis puikios girios, farinerei gali gaude laukus su giriH ir be gi
rios. Dulkei fr lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszvkitia iii

Union Land COMPANY, 
163 VVashington St., Chicago, 111.

---- ARBA IN-----  

REDYSTIA „LIETUVA’*.
954 33rd Street. Chicago. III.

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 VV. 17-thSt. .J. Butkus, Hazen, Ark.

GHICAGO, ILL. P. O, Box 82.

Geriause užeiga pus
L. AZUKA, 

3301 Auburn Avė., kampus Vežios ui,
NETOLI LIETU \VISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A 
dėl mitingu, balu, uoseliu ir kitokiu susirinktu u.

Pakeleiwis atkelavias gali apturetie puikia nakvynių, gera rodi, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve >enczius Cigarus ir lt.

daigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka wiska gausi. Ir to viso pobandytie.

Califomia Wine &Liquor Co. 
M. RUBIN.

384 BLUE 1SLAN1) AVĖ., KERTE HENRY ST
CIIICAGO, ILL.

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

VVisoki gatunkni Saldaus H yno. Arnko, Kimčio, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. iViskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszyrou* per gręmatas greitu! iszpyldome. Mes da- 
statoine užpraszytus tavoms in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromntaraszytie angelskai. voki«zkai, lenkiszkai, lietu] 
viszkai 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 sawo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 Kakare.

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

Gyvena: 1832 47-th Str.
/ TELEFONAS: Y. 820.

TEMYKITE!
Pas mane randasi vizurt kazy- 

ros dėl vispkiu sztuku ir graju 
darymo, kuriais kožnas loszikas 
(korta uny kas) [iri valo turėti. Ka- 
sztuoja tik............................... 35c.

Kuolą ir visokius kasnykus isz 
burnos isztraukti, kasztuoja...40c.

Pas mane wa invairiausiu dai
ktu dėl darymo visokiu sztuku; 
negaliu ežia iszrokuoti kokius na- 
vatnus dalykus galima su toms 
prietaisoms padarytie. Teipogi 
galima gautie maldaknygių lietu- 
vviszku ir lenkiszku labai pigei.

Kas nori ape tai dasižinotie, 
tegul atsiunezia markia už 2c. o 
o gaus katalogu tu visu szt uku 
ir knygų, isz kurio dasižinos 
kas kiek kasztuoja. (25—8)

Adresas toks:
Joseph Matutis, Box 117 
( Brooklyn, N.Y.

Lietuwiszka Apiieka
J. J. ROBIN, Prop.

643 S. Jetferson st. co.r Liberty st.
Diplomąvotai* Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktiku tvoja ir pritaiso geras lie- 

karstas už widutinia ]>reki».
Kalba lietuviszkai, lenkiszkai, 

ruskai ir vokiszkai.
543 S. Jeffcrson st.,cor. /Liberty. 

telephone: canal 369.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawletawas.

1 Iii NOTARY BUBLIC.
Iszprowoja geriausi w i gok i a e prowag wiBuos«- 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszKoje Ir augelsk-Je. Teipogi kolekUvroja nini- 
gus hž tviskias skolas. Gywena po nr.

|32(M» Musprattst., kerte 32 st.

Žodynas kn. JI. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz

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

Pinigus geriausei siųst ie regist- 
ravotosegromatose arba per„In- 
ter National Money Ordcr”, kury 
galitia gautie ant. kožno paczto.

ADRESAS 8ZITAS:
M. NOVESKI,

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

ieani at*u kvmo p t c z tuno murklio už 5 centu*

A dvinedelinis
„A ĮIZV4 dlgd kataiikiszkas 
laikrasztis Užeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokius 
svarbias žinias' isz Lieluvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

LIE T U WISZ K A S 8 A LIUN A 8 
B. Aliszaucko ir J. Anszkalnio, 

po n r. 164 4th street 
Jersey City N.Y.

—o—
Pas mus tikra rugine Degtine 

ir geriausias Alus, o Cigarai pa
tys giresi savo kvejiencziu du
rnu. Užpraszome atsilankytie ir 
to viso pabandytie. (25—8)

prisiraszy.no


■1 L I E T U V A

PAJIESZKOJIMAl.
1‘ajie.-z, sa\v<> tirą ilgo Jono 2«*tnairzlu, pae'iian- 

v/j » isz Suvalkų redylms, pirmiau* jis gyveno
• l’lain Mass. Paskui persikelt* in Holyoke 
. ir lenais abudu draugo gyvenome. 
FZira žinvau. o B abu r ne žinau kur < 
eigų kas 

traukia ant s

CHICAGO III.

atsi-

Naujos dainos
Nanlells pustfllnyko
0litypti :toys:iK!i i»z laiko terp*-atviszkos ka

res indijonu Amerikos.
Palangos Ju o*
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko leiikmeczio vainos 1863 m.
Pajud.vkiine vy ra i ž-” iu. puiki istorija 
Pa-Hkoijnias A ntano Tretinyko 
Pefro Armino rasztai
Ponas ir mužikai
Pirmutinis degtines varytojas, komedija

Puikiausias nas
20e nisani mieste Shenamloah

ijie-zkuu sivo pusbrolio Jono Bnltruszui-
> paeiiiaiiczio isz. S.tvalku gul>.. VVilkn 

io pav.. Pusteluinku gmino -Smilgių 
>. Teipgi pajieszkau \Viiicento Baratui- 
pa* inanezio isz miestelio Pilwiszltiu, Mari- 
'les pawt<*, Suwolku gubernijos teip-gi. 

kas juos žinote. arba jie patys, 
t -ntsi zaukia ant adreso tokio.

Mr.M. Dimijouaitis
. Bos 35, Morris Conn,

Pajic-zkau savo pusesers Kaziinleros Antana- 
vicziutes, paelnanczioH isz Gustenlu kaimo, 
•Nuujamieszczio par.. I’aneviežio pav., Kauno 

Antras menuo Kaip ji Amerikoje: pir—
girdėjau buvo Baltiinoreje. Jeigu kas 

arba
M r Adomas 
CĄGOILL:

ji [mti teatsiszauklH ant adreso 
Kavarskis. 3150 Muspratt str. CHI-

Rože:—L»eh«> tamUtn sziundiun 
toks nutnenkejas?

Jonus:— E!.... isz nusilpnėj
imo.

Rože:— Isz nusilpnėjimo, la- 
mista sakai. Isz kokios tai prie
žasties galejei tamistai teip greit 
nusilpnėti?

Jonas:— Hm.... isz kokios 
priežasties.... tu Rožyte ir teip 
supranti, kas per priežastis....

Poni:— Kaip tai! Mare, priemi 
kokius ten sweczitis wirtuweje?

Virėja:—Juk asz ju ne gale 
jau priimti salione, nes ir pon 
turėjai sweczius.

— Dar niekados teip ne link- 
sminaus, kaip ant praėjusio ba
liaus.

— Asz teip-gi.
— Prie kiekwieno szokio turė

jau kita jauniki.
— O asz vvis szokau su wienu.

i

i

Sweezias:— Kuom.i noretumi 
būti Jenuk, kaip paaugsi?

Jonukas:—Norecziau būti to
kiu pat kaip tamista.

S weczias,prasidžiugtas: — Dėl- 
ko-gi, mano waike?

Jonukas: — Nes mama sake, 
kad tamista nieko ne dirbi, tiktai 
gerus pietus walgai.

Daktaras:— Kas tamistai skau
sta?

Ligonis :-I<iek kartu suspaudu 
pilvą, labai man skausta.

Daktaras:— Ne reikia jo spau
dyti. Wiskas pasibaigė.

Ligonis duoda doleri ir iszeina.
Swecžias restauracijoje:—Gar

seli, atneszk man iszkepta slapiu.
Garson:—Gerai, tamista, bet 

turime prisakymu, kad už ta 'Val
gi isz augszto imti užmokesti. 
Keptas kasztuoja 10,000 doleriu.

Isz to pradėjo wisi restauracijo
je juoktis ir sweczias turėjo bėg
ti laukan.

Onyte:— Delko tetute taboka 
uostai ?

Tetute:— Tai yra sweik 
kietns.

Onyte:—Tai tegul tetute 
akis inbarsto, bet ne in uosi.

n—

III

Draugus:— Juozuk,koki walgi 
tu labinus myli?

Juozukas:— Kaldinius, nes po 
ju wisada sergu ir neinu in mdk 
slainia.

VV1S1 ANT BALIAUS!!!
Szv. Jono Kriksztytojaus lie- 

tuvistka draugyste Chicagoje, 
Rugpjuczio 12d. laikys biliu L’u- 
laskio saleje, po nr. 800 S. Ash- 
land avė. Ant kurio užkvieczia- 
iuo visus lietuvius ir lietuves, 
kaip mažus teip ir didžius. Balius 
bus puikus — grajys puiki 
zika po direkcija p. Mikolo 
szulskio — lietuvio. Dėlto 
nikaieziai ir mergaites isz

mu- 
Di- 
jau- 

laiko
Susitaisykite konteples ir kojas
atsiilsiukite.

Tikietas wyro su inotere 25c.
K. Poc 1U8.—rasz.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
P. Jonaitis Chicag’1 1.00
P. Zachareviczlus 3.00
K. Rupszls 1.0,
M. Dimijohaitlz Morris 1.00
S. Chekas Gibson 1.00
J. Juozaitis Thomas 1.00
A. Wizgaitis Key Port 1.00
J. Covey Kansas Cit y 1.00
S.A. Bekenaitis Grand Raplds 1.00
J. Henrlkis Glenlyon 1.00
J. Kllmaviczius 1.00
J. Wltkauckas Pittsbutrgh 2.00
ig.MilaszkevIczius Ellzaliet Pori 1.00
J. Obiecunas 1.00

AG6NTAI 
Laikraszczio “Lietuva.”

—o

BALTIMORĖ. M D. 
Bon. Mažeika, 19 Llovd str. 
Ig. .Išgelia. 201 W. Pratt str.

J ERSEY CITY, N. .1.
M. Abraitis. 328 Anderson str.1’.

CLEVELAND. OHIO.
Nlkolemas Olszinskas. 825 St. Clair Str.

ur nois l’A.
A. Akramaviczia, box 205

GRAND RAPIDS. MICH.
Juozas Moliukas, 340 Quarry str.

K.
MAHANOY CITY, PA. 

Petrikus, 314 E. Centre str.
NEW YORK,. N. Y.

Motiejus Zareviczia, <9 Elizabeth str.
SHENANDOAH. PA.

Motiejų* Kupczynskas. 201 E. Centre str.
MTCARMEL, PA.

Petras Bielauckas, box 273.
PITTSBURGH, PA.

P. Obleciunas, 1012 Carson st: S. S.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
cziauselskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdarytu drutoi skuroje, zalaty 
tais krasztais. druczjni apkaustyta ir su t 
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrine “ “ $2.00-
Baisus Balandėlės didžiauses ir puikisuseme 

apdare, balcziauseis kuuleleis pulke! 
iszauksuotais kryžeis po ’ T’??*“"“'’

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krhztolinis 
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos 
LletuviszKos miszios 
Ražanczlus amžinas •' '*
Ražanczlus ir draugyste “ "
Ražanczus amžinas ir su stacijoms ’* 
8zauksmas balandėlės '*
Stebuklai Dievo szv. Sakramente ” 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszlcoins 

lituroms “ “ “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau-

♦ stytas Ir *u kube “ $1.60
Wadowas ii plankuncziu muku Jezuso Oris. 15c 
150 psulmu Dovido karaliau# ant paveiksK> 

kanticzku „ ,,

U3.001r3.50
75c 

$2.00
$ 1.50

20c 
10c
5c

10c
5c

30c
40c

75c

05c <
10c
75c 
50c
25c
15c 
50c 
10(5 
75c
20c
65c

Knygos Dwasiszkos.
Brostvos
Draugija d^ldusziu 
Evangelijos, drauge lietuwiszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszventes 
Filoteaarba ketas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Pma 
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Giveniiniis Jezuso Kristuso 
Gi veninius szvenez. Marijos Panos „
Givenima visu 8zwentu ant kožuos dienos 

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

ciszkaus •* “ 25c
Istorija seno ir naujo istatimo su abroaeleis 15c 
Istorija seno istatimo 
Istorija Kataliku Bažnyczos 
iszguldymas metiniu szweucziu ” 
Kas yra griikas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimu 
Kaip apspakajltie sumianija 
Mokslus Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku. “ “■
Pamokslai ape suda Dievo ** “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

s<* cuiszczluus. didžiaus** k^yga isz vi<y.r> 
knygų dvasiszkuju “

Perspėjimas ape szwenta tikėjimu 
Perkratinias sumianijos “
Prisigatavojimas ant smerezio “
Raktas in dangų “ “
Uisistanavik ant to gerai **
VVadovas in dangų •* “
VVartai dangaus “ “ “

25c
11.00

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

75c 
10c 
20c 
40c 
15c 
50c
40c
16c

25c 
15c 
10c 
20c

Knygos mokslyszkos.
Etnologlszkos smulkmenos “ “
Knyga iszinokimo visos vietines kalbos 
Lementorius lietuviszkas 
Lietuvos ga s pa d i ne “ “
Lietuviszkai wokiszkas žodinas arba gramtv-

tikas “ “ |5.00
Lementorius lletiiviszkus “ “■ 10c
Spasnbas greito Iszsimokinhno angelskos knJ 
Szimtmetinis kalendorius 

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Žodynas keturiom kallx>se: lietuvisikai,
' Intviszkai. lenkiszkai. ir raškai, y- 

ra geriause knyga dėl norineziu i*sr- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la 
tviszko* kalbos
Tas pats apdarytas

|2.oo
2.25

30c 
lOo 
10c 
30c
20c

Knygos istoriszkos, fovietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodui su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos piįįs “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba mitra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard

Lithuania “ “
Budas Senove* Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

pa ra s z Slinano Daukanto $1.00
Geniu dede “ *• “ 5c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausiaplsto-

rlja Lietuvos “ $1.50
Istorija gražios Mageleno* 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz talko Fraucuzu vainos “ 30c
Juokingas pa>akojtnias “ “ 10c
Juozapas KoniOszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ 
Kaip igytie pinigus ir turtą ,,
Kas teisybe tai nenjelas puikios apysakėlės

isz Betuwlu gyvenimo „
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo

Lietu nyku “ $ 1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szlmtai “ “ 12.00
Li tu viszkas szmpinis ** 6c

40c I 
15c 1 
25c I 
10c
re

Puiki ištaria upe Kantria Alanu, kuri per 22 me
lus VHikszcziodnma jHi^vieta. daugybia be
du ir vargu kuntrei iszkentejo *>n"

Talmudas židu 
Tevynizskns giesmes 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Waiku kuygeb* su ubrozetai* 
Wisuki nbro/delei in knygas 
Aliroz’is Gedimino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Knygos lenkiszkos.
ŽYVOTY SW. PANSKICH $7-U>
AN IOL STROŽ. Zbičr Modlov i Piečni služ^cy I 

dlu dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordw 
i piesni lacihskichu Zuviera blizko650 s>ro- 
nic vyraznego druku na pięknym papierze, 
vydanie dla oliojga plci: opravne v morocco 
skorkg, vyziucane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem: cena.............................................. 95c

Ta sama opravna v morocco skutkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze zaj 
mkiem.................................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zbior Modlov, i Piesni služ^cy dta 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i piežm lacifiskich. Za- 
viera blizko650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, —Opravne v morocco 

skorkę. vyzlacane brzegi. ze zloconym tytulj- 
kiem Cena..................................................95c

Ta sama opravna v morocco skdrkg, wyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i z.e 
za mkiem ........................................... $ 1-25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i piečni, 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
ngžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piešiu 
lacifiskich. Zuviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigkuym papierze, opravne 
v morocco skorkg. vyzlacane brzegi ze zioco- 

uyin tytulikiem.............................................. 95c
Ta suma opravna v morocco skdrtte, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
AVYBOREK........................................ po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksiiįžek dla ludu przez Marbacha wv- 

'lanych •* • 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przvszlošc 
la pornoc^ kart. (Dla zabūvy i rozryvki) 

Cena ” , „ 10
ALEK8ANDRA CIIODZKI sldvnik Polsko-An 

gielski i Angielsko-Polski v mocnej opravie 
ze zioconemi tytulikamy. Cena $4.00

SENNIK czyli NVrdženie ze sudv, na przesHo 
1500 przypadkachslužįce. z rožnych -taio.l i w- 
nych ksijg zebrany i porzędkiem nbecadio- 
v’ym dla rozryvki i žaliavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobondv. *’ ” 15
4*KAPOLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
dolatvego nauezenia się czytač pisač: i mu- 
vičpo riemiecku. Dokladny przedruk z wv- 
.diiji nakladem rlZakiadu Narodovego imte 
uia ssolihskich” ve Lvovie. Cena 

LISTOVVNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zavierajęcy: Naukg pisania listdv, v vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Listy 
pokcatace. radz^ce, opisuj^ce, povinszova- 
nia, po'tania itd. ” ” 60

MALY LISTONVNIK dla szkdlnych dzieci; uczį- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vaft ‘J5

PO^REDNIRPOLSKO-ANGIELSKl; księzkad.a 
Polakdv v Ameryce dla iatvego nauezenia 
sig po anglelsku; z opisaniem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač: 1 rdžne listy v pol- 
skirn i angielskim jgzyku 65

PRZEUODNIK do pisania listdv milošnvch o- 
raz tycz°cych si° oženienia i zam«žpdjžcia 20 
IIOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania. ve- 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco. 
Sehvanenfeld, Tvardovski, F'aust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler. Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” ’ 85c

NOWY SOWIZDRZAL i avantury jego. Z ziem- 
nomorskiej rodem. — Z ošmiu obrazkami 40 
Tu sama v mocnej opravie ze zloconym tytu
likiem ’’ ” 60

PRAVVDZIVVY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Naipevniejszy sposdb vygrania na loteryi 
vealug kombinacyi slyiinycli magikdv i pro- 
fesorov matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavieni© tajemnic i sposob, takicb užyva- 
no v starožytnošei do przepcviadania i vro- 
ženia przyszlošci. - Z 200 obrazkami. Dosiov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Universvtetu Jagieiionskiego v Kra- 
kovie. ” " 30

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,*
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujimti 

fijas kopuikiausei.
to j ra

Jaigu tau skauda galva, tui’pamegyk 
Prosikti Bojanalisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo-galvos. ka Jok e kita taip 
reit ne gydo, kaip Ptottzko Bojau Miško. Galima 
a u tie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
eutus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

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

| A. BUSZKIEVVICZIA, |
dnstat» visiems in namus geriausia 

ij Keresina, Geselina ir Aliejų. į 
*** Skalbiu Marszkinius kobulcziuusei ir pats į atgal kiekvienam i n namus pristato, teipo- 

gi prijima užpraszymus ir per gromata.

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka ve- m 
tyjeme wisiems pas jy nusiduotie- m

ADRESAS:

A. BUSZKIEWICZ, 
įį 886 JamesaTP., Chicago.

1

0 visokiu ligų vienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kario Europoje didžiausi namui ne gali apsi
eiti©. Gydo visokias užsiseneju* ias ligas, kaipo 
tai: Prletvuriu, Skaudejima galvos. Džiova 
kepenų.Geltligių, Reumatizmu, VVandeniny upti- 
nima. Karsztllgia. Rožia. Szasus, Drugy, Skropu- 
las. Niežus, Kirmėtas, Laszus. Szunvotia. Wežy, 
Guzas, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudejima, 
Sukudlma. Moterių ligas. Uždegimą plaucziu, 
t re nu skaudejima. Ganvos užima ir 1.1.
Toji, gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti: kas pyrrmi korta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisientimui vieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
slitsta. Adresas:

H. S. BOJANONVSKI,
885 W. 19-tb Str. Cbicago, III

KASIS CLEVELANDA ATKELAVSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTI!-: 
IR TO VISO PABANDYTIE.

Gyvenu poni-. 825 St. Clair str. 
Cleveland. O.

Turiu puikinusia Karczema isz visli Clevelando 
lietuviu ir daugiau*'* visokiu gerymu užlaikau

ir

I

50c
20c
15c

PUIKUS
LIETUWISZKA8 SALDINAS, 
M.Plaucko ir Wenckewiczlaus 

po nr. 90 Christie street 
New York N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko. 
—o—

Pas mus randasi puikiausi da
bar trunkai: szaltas Alus, skanus 
Vynai, visoki Likieriai, o Ciga
rui net isz pat Turkijos. Atradia 
valandėlių liuoso laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

— pas---
J. Ktipczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovvers str.
\Viskus yra ezysta. gerymai visoki pirmos kla

ses. <> žmones isz d u szios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams. turintiems vatandela laiko 
atsilankyti© pus siuvo brolus lietuvius, o busitia 
kogražhiusei priimti. Teipogi ir naujai pribunan? 
tiems in Shenundoah vvelyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas, I

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijaine visiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St.
Giweiiituas 1256 N. Halst.ed St.

Te)f. N. 4023

M. L. Kasmar,
(KACZMAREK.)

t“ZAdwokatas
Praktikavoja tvisuose suduose 

atlieka satvo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame tvisiems 
lietu vnykams pas jy nu

siduotie satvo reikaluojse, 
apturesitia geriausia rodą. 

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

ir

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
F R. MAS0NIS * 

ir Lietuwei visokias rodąs gali gautie už dyka.

Temykitia! -:- Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaud i net, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atlikti© interesus pus 

savo žmogų. Atpiki! ir persi 1 ūdyki t.
SZIFKORTES

Pirmutine Lietuvviszkai-Lenkiszka
^^Mokslaine Muziko

Kurni! tapo atidaryti I ina Ruirn-Jo IHIBiu. Koln-IJa.duoda ant tvisokiu ntai.u kožna no 
iki 10% vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ii- kas-'tuoja tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Lietuviszkai-Lenkiszka.

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

Asiduodu šitminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
!•>« lleliinccy St., NEW YORK

V

Elias Rosenthal,
—Lietu vviszkas ir Lenkiszkas—

ADVOKATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adwokatas, jau aelolika 
metu praktikatvoja auksz.czi:iu.siuose suduosei. geriause iszĮirotvoja 
tvisokias protvas. Kalba vvisokeis liežutveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia provva, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
pcrsiludvsitia patys.

Elias I^oserįtijal,
333 Grand St., arti 2-nd Avė.

NEW YORK.

D 1 D Z I A U 8 E

Krautuwe Drapanų
Wyriszkas visas apsirengimas, vertas 

$15, parsiduoda už $8. VVyriszkas vi- 
sas apsirengimas tvertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias wi 
sas apsivilkimas tvertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
tvasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasaky ta daugybia drapanų dėl tvaiku 
ir parduodame nestvietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

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

Isziuntitnas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis____ _
Guldenas .... ...39f
Marka.. ............................... ...24|

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., a n t Bridgeporto

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

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau
siu laivu in ir isz Europt-s, iszinaino ir siunczia 
fdnigus in visas svietoszalis kuomipigiausei ir 

n 4nedeles 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 laiwakoreziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba uasztus (lel dalies lszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra 
sztus su konsulio užtvirtinimu. O tefcp-gi atjie- 
szko skolas isz Europos.asekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina wietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda knyges.— Wiska atlieka kuo- 
m i geriu usei.

LIETU W ISZKAS

SALUNAS
Juozupo Dzialtvos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui
Užlujkau šviežia Bavaraka Alų, seneuses ge

re u sės Artelkas, Likierius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kazdien švieža* užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui,

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no Vi
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dėl zo- 
'»owos randasi biliardas.

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

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, - -

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽE.TE per menesi viena kartu, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR 
PAS” yra vyriausias ir žimeziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; ‘‘VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuwos ir . 
visu Lietuwiu.
“VARPAS” spaudinnsi ant gražios, slidžios po- 

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

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str

142 DivisionSt.

>ew York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mt-s parduodam Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bretnen.

------ TURI OFFISA------

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

------GI VI ANA-------
615 Noble ui. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

Nog 7 iki 9į isz rito ir nog 1 iki 4 vvakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS 

^LieTUWISZKA t AFTISKAs- 
—po—

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

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrvnius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabryni"- ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Jsz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorela ezistyimns 50c. Sprendzymi 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. VVyska garantawoje ant metu.
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