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Preke apgarsinimu:
2 coliai, 1 kolumna.per meta..........$12.00
 .pusią metu...7.00 
.. ’.............................czwerty metu.4.00
................................... ........................ 2 00 
......................................vviena .syky. 1 00
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.................................. vviena syky.. .2 <X)
3 coliai. 2 kolumnos, permeta........$30 (X)
•• i................. .. pusią metu.. 16.(M)
................................... czvverty metu 7.00 
................................... menesy............5.00 
...................................vviena syky.. .3 00

Už metiny apgarsinimu, puse pinigu 
turi būtie užmokėta isz vvirszaus, o ki
ta puse po 6 menesiu.

Už vvisus kitus apgarsinimus,paduotus 
ant trumpesnio laiko kaip ant metu,turi 
būtie užmokėti wisi pinigai 1sz vvirszaus.

Isz Užmarės.
KAINA KYNU SU JAPONAIS.

Jau no keliu nedeliu yra raszo- 
ma “Lietuvoje” ape vvaina arba 
karia Kynu su Japonais. Bet ne- 
vvienas isz skaitytoju gal nežino, 
kur yra tie Kynai ir Japonai ir 
delko jie tarpu savvias kariauja. 
Todėl dabar mislijame supažin- 
dintie skaitytojus su tomis dvvie- 
jomis tautomis ir su priežastimi 
j u kares.

Kynai guli ritinėje puseje Azi
jos. Yra tai vvieszpatyste didžiau- 
»e vvisoje pas u'eje, nes turi 400 
milijonu su vvirszumi gyvventoju. 
Yra tai szalis labai pakajinga, ku
ri no keliu szimtmecziu su nieku 
didesniu kariu nevvede.

In rytus no Kynu ant salų gu
li kita nemaža vvieszpatyste, kuri 
vvadinasi Japonija.

In sziaurius no Kynu guli pasza- 
lis Korea. Isz sziaurines puses 
susiduria jis su rubežiais Rosijos, 
kuri kaip žinoma turi užėmus 
treczia daly Azijos, vvadinama Si- 
berija. No vvakaru puses ir pietus 
guli Kyniszkos mares, kurios to
liau in vvakarus vvadinasi Gelto
nomis marėmis. Tas pats jos ge- 
ografiszkas padėjimas rodo, kad 
ji turi svarbia pozicija.Korea apart 
tu kaimynu,turi biski tolesnius bet 
svvarbius kaimynus, Anglija ir 
Suvienytas ^Valstijas Amerikos. 
Tai—gi turime didžiausias ant 
svvieto vvieszpatystias: Kynus, 
Anglija, Suvienytas Walstijas ir 
Rosija, kurioms visoms rupi pa- 
imtie vvirsz-mineta pussaly Korea 
po savo valdžia.

Prie tu keturiu vvieszpatyscziu 
priguli penkta, nors ir mažesne, 
bet labai visai nepanaszi in kitas 
Azijos vvieszpatystias. Ta vviesz
patyste yra Japonija, kuri kaip 
jau minavvojome guli in rytus no 
Kynu ant salų.

Japonija užima nedaug ploczio 
žemes, tiktai 382,416 kvadrati
niu kiliometru. Bet ant to ma
žiausio ploczio gyvvema 40 milijo
nu su vvirszumi gyvventoju, arba 
kitaip iszrokuojant 106 žmones 
ant kiekvieno kiliometro. Isz to 
pasirodo, kad Japonijoje svietas 
gyvena tirszcziau, kaip ~ 
zijoje arba Wokietijoje.

Dėlto tos tai paezios 
kilo kare tarp Kynu ir 
Kynai ir Japonai norėjo 
Korea. Tos dvi 
jau senei sznairavo 
kitos, negalėdamos staezei ir lai
mingai užimt ta paszaly dėl sa- 
vias, lauke tik progos, idant 
pakelt karia. Ta proga atsirado 
szymet, kad dalis koreanu pake
le maiftzta priesz savvo vvaldžia. 
Ant to maiszto mažai kas isz Eu- 
ropiecziu atbojo. Daugumas svvie
to nieko nežinojo ape Korea, tik 
tiek, kiek ja mokslainese iszmoki- 
no. Bet kaip tik ant jos ir jos 
vandenų prasidėjo kare, visi pa
norėjo dasižinot, kas tai yra ta 
Korea. Taigi turime nors trum
puose žodžiuose pasakyt, kas yra 
ta Korea.

Korea vietiniai žmones vvadina 
“Czan-Szan”. Yra ji karalyste, 
kuria jau no 1391 m. valdo gimi
ne Han. Dabartinis jos karalius 
Tui-Tsii yri 28-tu karalium isz 
gimines Han, turi jau metu 45; 
jo inpedinis turi 20 metu. Jo ka
ralystėje yra vvisi ministeriai, teip 
kaip ir vvisoje Europoje, o karisz 
ku ministerium yra Amerikonis 
generolas Dye, Wisos karalystes 
turėjo ten savvo pasiuntinius, bet 
daugiausiai žmonių prie pasiunti
nystes užlaikė Japonija.

Korea skaito iki 7J mil. gy- 
vventeju. Jos sostapilia yra mie
stas Seoul, turintis savyje arti 
200.000 gyvventoju.

Maisztas Korėjoje kilo dėlto, 
kad vvaldžia perdaug spaude žmo
nis, kurie ir be to kentė no ba
do ir vargo. Prieszai maiszti- 
nykus buvvo iszsiusta kariumene, 
kuria vienok maisztiuykai teip 
sumusze, kad reikėjo ant gvol- 
to iszsiustie daugiau kariu- 
menes isz sostapiles Seoul.

Praucu-

Korejos 
Japonu, 
vvaldytie 

vvieszpatystes 
viena ant

Vienok nei Avienas kareivis tapo 
neatsiųstas, dėlto kad 
norėjo vvisa kariumenia 
aplink savvia. Per tatai 
nykai ingavvo drąsos ir 
vvisus savvo vvirsznykus kankytie. 
Koreos vvaldžia iszsigandusi da 
didesnio maiszto, paprasze pa- 
gelbos no Kynu. Kynai tuojau 
iszsiunte i n Korea 2.000 karei- 
vviu.

Kynai turėjo pilna tiesa isz- 
siustiu kariumenia in Korea, nes 
Korea yra po ju vvirszenybia ir 
kasmet duodavvo Kyliams doklia, 
Vienok nežiūrint ant to, Korea 
nepriguli nei no vvienos karalystes 
ir gali daryti santūrūs su kitomis 
vvieszpatystemis jaigu jai patinka. 
Toky santara Korea padare 26 
Vasario 1876m. su Japonija, ku
ri ir dabar jau turi didelia intek- 
mia ant Koreos reikalu. Ape 
10.000 Japonu gyvena keturiuo
se didesniuose Koreos miestuose, 
kad tuo tarpu Kynu gyvvena tik 1 
1.500. ' ' i

Kad Kyn ai iszsiunte kartume- I 
nia in Korea, tada ir Japonija | 
nuvveže per mares daly kari ūme- ( 
nes in ta paezia vvieta. Bet nei ( 
vviena vvieszpatyste neturėjo tie
sos daryt to, dėlto kad 1875 m. 
jos abidvvi buvvo susitariusios ne- ' 
turėt ant Koreos savvo kariume- 
nes, jei tik pirmiau susižinojusios , 
ape tai. Bet sziuom kartu abidvvi ( 
nusiuntė kuogreieziausiai karei- 
vvius. Vienok kares jos nenorėjo 
pradėt tuojau. Isz pradžios nore- 1 
jo susitaikint tarpu savvias paka- 
jingu keliu. Tuotn tarpu kad abi- i 
dvvi vvieszpatystes tarėsi kaslink | 
Koreos reikalu, Japonija vyisoti- | 
nai prisitaisė prie kares. Ji bijo
josi, idant Kynai, pasinaudoda
mi isz sumiszimo ant Koreos, ne- 1 
apverstu jos aut savvo pravvinci- < 
jos, ko Japonija nenori jokiu bu- 
du.

Kitos vvieszpatystes, ypacz , 
Anglija, nenorėjo daleist kares ' 
ir dėjo vvisas sylas, kad jos ne- ' 
butu; bet joms nenutiko. 21 die- i 
noje praeito menesio buvvo pirma i 
musza terp Japonu ir Koreanu, 
o keliomis dienomis, paskui terp 
Japonu ir Kynu.

Dabar yra pats karsztumas ka
res. Sztai naujosios žinios.

Japonija 24 Rugpjuczio turė
jo Korėjoje 50.000 kareivviu, o 
Kynai tik 26je dienoje tiek pat. 
Vyriausia Kynu abazas yra ties 
Ping Yang. Kovos buvvo szios: 
18 Rugp. Japonai iszsodino ant 
upes Tatung 6.000 kareivviu. Tuo
jau ant j u užpuolė 1.000 raitu 
kynu ir sulaužė juos, teip kad 
jie turėjo pasitrauktie atgal 
prie upes. Japonai neteko toje 
kovvoje 1.3000 žmonių. 26 dieno
je yra daneszama ape nauja mu
sza, kurioje Japonai sumusze 
Kynus. Isz mažesniu kovvu gali
me pranesztie ape kovva ties 
Chung Hvva, kurioje Avienas afi- 
cierius ir 5 kareivviai tapo užinu- 
szti.

Abidvvi vvieszpatystes taisosi 
da prie didesnes kares ir daugi
na skaitliu savvo kareivviu Korė
joje. Tuo paežiu tarpu stengiasi 
stiprintie savvo tvvirtvvietias ir 
portus, idanf užsisaugot no neti
kėto užpu olimo. Teip Nagasaki, 
portavvas miestas Japonijos, apsi
statę aplinkui su torpedomis ir 
pavardinioinis minomis. Ta pa- 
ty daro ir Kynai. Kynai jieszko 
visur Japonijos sznipuku. Nese- 
nei sugavvo iShangąi (Kynu mie
ste) 7 Japonus ir nori nukirstie 
jiems galvvas. Ant salos Formosa 
Kynu vvaldžia skaitlingai kerta 
galvvas Japonams, aptartiems 
sz n i p i n ia vv i m e ( sž p iega vvi ine ).

Kas pergales, nėra da žinios. 
Vienok reikia tikėtis, kad Japo
nija, jeigu kitos vvieszpatystes ne- 
insikysz in ta karia. Jau ir dabar 
Maskolius sznairiai žiuri ant jos, 
o Vokietija atsiuntė jau vviena 

, savvo garlaivvy „Iltis” aut vvie- 
i tos kares, o da ir daugiau žada 
- atsiustie. Maskolija teippat ne

snaudžia, o kaip laikraszcziai da- 
nesza jau užėmė vviena salelia.

karalius 
laiky tie 
maiszti- 
pradejo

Jeigu tos dvvi vvieszpatystes insi- 
kysz, tada ir Anglija su Suvie
nytomis Valstijomis priims daly- 
vuma kareje. Tada kare turės 
pasibaigt.

nu, kuriuos matytie pagrėbė te
nai katastrofa, kuri atsitiko 
priesz 400 metu. Ape ta tai 
katastrola yra paminėta neku
ltuose chinu rasztuose. Tie vvisi 
atrasti kūnai buvvo svveikuteliai, 

^szrode teip, kad lyg butu tik 
■> priesz adyna laiko tie žmones 

uutniria. Bet kada ėmėsi prie lai
dojimo tu kunu, kaip tik kury 
isz ju dalytejo tuojau in dulkias 
vvisas subyrėjo, ir jokiu budu tu 
kunu ne buvvo galima pernesztie 
isz vvietos.

Prisižiureja tai vvisai scenai 
darbinykai Chinu, mete darba 
ir iszbegiojo, ka ir po szei die
nai nei vvieno negali pripraszy- 
tie, idant in tais mainas eitudirb- 
tie.

Plaukenti kaimai.
Ant dideliu vvandeniu Chinuo

se pakeleivingi nekarta pasitinka 
didelius chiniszkus kaimus plu- 
kanezius aut vvandens. Yra supin
tos milžiniszkos platybes vvytis 
medžiu (teip kaip pas mus nekar
ta medžius plukdo ant nemuno), 
ant tu medžiu iszbudavvoti kogra- 
žiausi namai, iszdirbtos ulyczios ir 
užgyvventos vvisokiais amatny- 
kais: dailydoms, kalvviais, kriau- 
cziais, sziaucziais ir 1.1. Randasi 
tenai teipgi vvisoki biznieriai ir 
prekikai ryžiu, kvviecziu ir teip 

Tokio kaimo gyvveiit.o-

Baisi wiesula pietinėje 
Rosijoje.

Miestas su žeinia sulygytas.

Tukstancziai žmonių pražuvvo.

Ateina telegramai isz Peter
burgo, kad 23 diena Rugpju
czio ant Azovvsku mariu siautė 
basi vviesula.

Viesulą pirmiausei užgavvo 
miestą Nagaisk, kuris yra užgy- 
vventas vvien tik per žuvviny- 
kus. Kad vviesula perejo per 
miestą isz pietų puses in sziau- 
rius, nuszlavve vvisa miestą kaip 
su kokia szluota, neliko nei vvie
no staezio namo, medžio, nei 
tvvoros.... Kur nekur tiktai gu
lėjo kūnai žmonių ir gv vuliu- 
prislegti akmenais isz uuuriniu 
sienų arba po medžiais su szakni- 
mis iszrautais.

Vyrai to miesto bevveik vvisi 
buivo tuomet ant mariu, ir nėra 
vvilties idant nors vvienas butu 
galėjas iszsigelbetie, nes vvilnis 
no vvejo kėlėsi in padebesius, o 
krisdamos žemyn gramzdino po 
savviin ka tik nugriebdamos.

Toliaus vviesula lėkdama in žie-į 
mius užgavvo miestą Marinopol, toliau. ____  ____  o,____
kuris stovvejo no szito per 10 my- i jams jaigu aut tos vvietos nusibo- 
liu. Isz-to vviso miesto, isz szinuo 
keliu deszimtu namu, liko tiktai 
trys nesugriūti, o vvienoj vvalan- 
doj pražuvvo 200 žmogystų.

Isz miesto Marinopol urnai 
vviesula užsilauže in rytus ir už
gavvo savvo szonu miestą Ber- 
diansk. Oze jau mažiau bledes 
pridarė, nes tiktai stogus no na
mu nuuesziojo ir tiktai 12 žmo
nių užmusze.

Ant Azovvsku mariu baisybes 
neapsakytos. Laivvai, kurie turė
jo pributie iu portą Berdiansko, 
nepribuvvo nei vvienas ir abejoja 
arba iszplauks nors vvienas gy- 
vvas žmogus, kuris ant vvandens 
pateko i n uastrus vviesulos.

Teipogi ta pati vviesula užga- 
yy.o du miestu Juodmariniu Ka
zoku Eisk ir Aszeb, ir sumaisze 
juos su žemia.

Dratai telegramų sutraukyti 
ir negalima gautie tikru žinių 
kiek žmonijos pi-ažuvvo. Rokuoja 
kad užmusztu bustnažiausei tūk
stantis, jaigu ne keli tukstan
cziai.

VViesula pradėjo nusilpnetie 
arti Temrinsko — ir iszsivvaiksz- 
cziojo poJuodaisias marias.

Drebėjimas žemes.
Grecijoje, 26 d. Rugpjuczio da- 

vvesi jaustie stiprus žemes drebė
jimas. Pajautė ta drebejima mie
stai : Korynta, Tebach, Chalkis, 
Atalanta ir gyvventojai salos Zan- 
te. Žemes sudrebejimas buvvo ne
didelis, tik nekurie murai po 
biski aptrukinejo, bet tarp žmo
nių pakilo neiszpasakyta iszga- 
stis, nes jie da neužmirszo praė
jusio drebejimo, no kurio prasi
skyrė žeme ir prarijo gyvvus 
žmonis suju namais ir gyvvuliais. 
Užtai ir szita, nors maža drebe
jima pajutia, apliaido savvo gy- 
vvenimus ir vvisi iszbegiojo in 
laukus, bijodami idant nepasi- 
antrytu toksai pat drebeijmas, 
kokis jau buvvo pereita pavvasa-
ry-
Stebuklingas atkasimas.
Danesza isz Chinu, kad tenai 

arti Hsing Knochovv norėjo at- 
kastie 3ena „szafta”, kur buvvo 
kasami augliai jau priesz kelis 
szimtus metu. Kada chinczikai 
dasikase kiek sieksniu giliu in 
„szafta”, atrado 170 žmonių ku-

sta gyvventie. arba biznis gerai 
nesiveda, tai atkabinta inkara 
(kotvvica) plaukia toliau pasije- 
szkodami sau geresnes vietos dėl 
gyvenimo ir davimo geresnio bi
znio. Tokiu plaukencziu kaimu 
Chinuose dide daugybe randasi.

Maisztas Prusu Lietuvoje.
Memel, 27 d. Rugpjuczio — 

Skvarbus maisztas atsitiko apigar- 
doje Kretingos. Užveizetojas 
grafo Tiszkevycziaus ukinikystes, 
kurio palocius randasi szale mie
sto, norėjo užgrebtie kaimo gal
vijus isz iszkados. Pamatia tai 
ukinykai teip insiuto, kad susita
ria szimtas vvyru ir apsiginklavia 
su muszkietomis ir dalgėmis už
puolė ant jo palociaus. Pastojo 
tikra kova tarp ukiiiyku ir tarnu 
palociaus, bet po valiai dvvaro
kai pradėjo atmusztie ukinykus 
no palociaus. Ant galo piibuvo 
kariumene ir maiszta nutildė. Isz 
dvaroku tapo tiktai vienas su
žeistu, o isz ukinyku keletas.

Kolera Lenkijoje ir Lietmvoje
Ateina žinios isz Europos,"kad 

kolera Lenkijoje -ir Lietuvoje 
nenustoja platinusis. Warszavo- 
je per vviena nedelia, tai yra no 
lltos dienos iki 18tos pereito 
menesio naujai apsirgo ant kola- 
ros 236 žmones ir isz to kskai- 
cziaus numirė 88; redyboje Sie- 
dleckoj no to pat laiko apsirgo 
336 ir 154 numirė; redyboje 
Piotrkovvskoj buvo nauju atsitiki
mu 747 ir numirė 370. Redybo- 
je Kieleckoj no 5 iki 10 dienai 
pereito menesio apsirgo 1285, o 
numirė 612. Redyboje Grodno ir 
Vilniaus (Lietuvoje), no 29 Lie
pos iki 18 Rugpjuczio apsirgo 
ant koleros 1520, o isz tu’numire 
629.

ropiecziu ant valuo pervaževi- 
mo.

Nors in Brazilija sustojo turo- 
piecziai keliavvia, tai už tii pra
dėjo labjau eitie in Canada. Sztai 
tik isz vienu Prusu metuose 
1892 iszkeliavvo 1524, o jau me
tuose 1893 iszkeliarvo net 5364. 
Tame skaitliuje yra daugiausei 
lenku.

Isz Galicijos, sako rodėsi, kad

IN SKAITYTOJUS.
Mieli Broliai!

Jau butu laikas ir už “Lietu
va” užsimoketie. Nekuriu skaity
toju laukemia su užmokeseziu 
pusią metu ir ilgiau nesakydami 
nieko, turėjome atkreipta atyda 
ant sunkaus bedarbes laiko. Vie
nok dar jau bevveik vvisos mainos 
dirba, teipogi ir straikai konevi- 

, si pasibaigė, užtai vvertetu jau pa* , į V44JVCV4 HULUUVU J C4 14 £Z44

bevveik niekas neina, o dienok 19įmįs}yįje jr ap0 užsimokėjimą už
pereitais metais kaip vvaldžia 
Antverpijos užraszinejo kožna 
emigranta, tai pasirodė kad tik
tai per ta vviena miestą pervva— 
ževvo paežiu lenku 4087 isz 
cijos.

Telegramai.

Gali-

Į Chilijoje (pietinėje Ameriko
je) atidengė naujas kasyklas auk
so. Dabar in tenai bėga daugybe 
akso jeszkotoju.

į Besarabijoje nesvvietiszkai 
platinasi kolera.

t Amsterdame pasirodė kelatas 
nauju atsitikimu koleros ir vie
nas isz tu numirė.

t Mieste Eisleben, vvietoje už
gimimo Luter— Martino, pradėjo 
po nekurtais namais žeme užgriu- 
tie. Gyvventojai bijojosi, idant ir 
vvisas miestas ne užgriutu.

t Chicagiue gazieta “Tribūne” 
ir New-yorkine “Herald” apturė
jo didžiausius nuopelnus ant An- 
tvverpines parodos (vvistavvos). 
Kasžin koky nuopelną apturės 
Baczkauskas no lenku isz Lvvavvo 
už savvo “Saulia”, su kuriai ne
perseniai gyrėsi. — Galbūt kep
ta rup....

t Apygardoje karaliaueziaus ir 
Memelio (Prusu Lietovvoje) ati
dengė keletą asabu serganeziu 
raupais (leprous) lenkai vvadina 
“trąd”, ape kuriuos mumis prime
na evvangelija sz. Yra tai baisiause 
liga ant svvieto.

t Vėl vviena nauja linija gar- 
laivviu ketina pastotie tarpe Nevv 
Yorko ir vvieno kurio prusiszko 
porto.

į Vanduo ežero Ghona Indi
joje perplesze siena užprudyjiino 
ir užliejo daiTgybia kaimu, kurie 
stovveje pakalnėje. Žmones pirma 
to prasergėti spėjo pabegtie.

į Galicijoj pereita petnyczia 
danesze ape 149 nauju atsitikimu 
koleros, isz kuriu 81 numirė. Te- 
nykszęzius gyvventojus baime 
ima.

^Mieste Brukseli vvienas anar
chistas insivvoge in namus sūdo 
norėdamas juos iszsodytie su di
namitu in padangias, bet pakol 
prisirengė, sugavvo jy. Atrado 
pas jy 7 dinamito bombos.

PERSARGA.
Siųsdami pinigus in „Lietuva.” 

uždekite adresu toki: A. Olszevv- 
skis, 954 33rd str., nes adresavo- 
jant kitaip jus pinigai gali pra
žūtie.

Isz Emigracijos-
Europos nekurie 

sako, kad sziais metais 
ja in Brazilija bevveik 
stojo isz priežasties 
janeziu maisztu toje 
per tai vvaldžia Brazilijos nega
lėjo pasiustie szifkorcziu dėl eu-

laikraszcziai 
emigraci- 
vvisai su- 
neparsto- 

žemeje ir

laikraszty.
Dabar tiems broliams,kurie yra 

da neužsimokeja, duodame tris 
nedelias laiko ant užsimokėjimo, 
o jaigu per ta laika neužsimokes, 
busime priversti jiems laikraszty 
užturetie, nes dabar vvisi adresai 
persiraszo in nauja knyga ir per 
tai neužsimokejusiu negalime 
raszytie.

Tie kurie per sziais tris nede
lias užsimokės savvo užtraukta 
skola ir apsimokės už ateinanti 
meta, apturės kiekvienas puikia 
knygeliu dovvanu.

O tiems broliams, kurie jau ap
simokėjo, siuneziame szirdingiau- 
sia aeziu ir jaigu kurie užsimoke- 
ja negavvote knygeles, tai atsi- 
szaukite in mus, o gausite.

Redyste.

In „Susivien. Lie tuviu 
Repui) Wiil. Iii.“

Nedelioje, 2 d. Rugsėjo, 1 a- 
dyna po pietų, salioje L. Ažu- 
ko „Susivvien. Lietu vviu Repub- 
likonu” turės savvo mitinga, ant 
kurio neatbūtinai turi pributie 
administracijos wisu kliubu idant 
pasikalbetie labai svvarbiainc da
lyke.

Teipogi užpraszome pributie 
ir administracijas kliubu, kai 
po tai: 7tos gtos lOtos, ir 29tos 
vvardos dėl p^sikalbeijmo, jaigu 
jos nori padarytie vvienybia.

A. OLszEvvsius-prez.

Reikalingas yra redak
torius prie laikraszczio “Lietu
vos”. Pageistinas butu toks, ku
ris jau supranta gerai angelska 
arba vvokiszka liežiuvvi, o jaigu 
ne tai nors lenkiszka turi aiszkei 
moketie. Norėdamas apimtie 
vvieta redaktorystes, turi raszytie 
korespondencijas, o kurio rasztai 
bus geriau tikia, tas bus priimtu. 
Nepasirodias su savvo rasztais, 
negali būtie priimtu, norint ir ge
riausia turėtu rekomendacija. Mo
kestis bus pagal jo galėjimą ra
szytie.

TEMYKITE.
V.M. Volonczausko skait.drau- 

gyste iszleido savvo kasztais Lie- 
tuvviszkas Sansiuvvas, ant kuriu 
paežiam per savin lengvvas būdas 
iszmokti grąžei lietuviszkai ra- 
szyt ir skaityti. Dabar pardavvi- 
uejame vviena Sausiuva už 10c.,o 
kas pirktu 100, gautu daug pi- 
giaus, pinigus reikia prisiunsti 
pirma. Todel-gi broliai kas parei
kalausite ir prisiusite pinigus greit 
apturėsite. Pinigus siuskit ant 
szio adreso. . S. Paule sztis 

box 1018 Plymouth, Pa.
Staszkevviczius box 529 Dr. 

kom.
P.

Ape iszmetima literos I.
Daugumas isz lietuvviu nei kaip ne gali pripra

st ie skaitytie be literos L užtai pasiryžome per- 
leistie nėr kelis numerius szy paaiszainima, isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir suprasite 
kur toji litera vvadinasi 1, o kur L Skaitant lietu- 
vviszka raszta, kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja-nevvadyk 1, o tik vvisada sakyk ant 
jos 1. Tada tiktai ja pavvadyk 1. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y; tada wa- 
dyk ja 1, o kitur vvisur vvadyk 1 ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo suprastie kur isz- 
sitarla l.o kur 1.

Ant pavveizdos žodžiuose szluose: Gillis girdi 
h ba paskui ju nėra nei e. nei i anei y ; o žo 
dyje <įill, jau cze girdimai, ba paskui ja sto- 
vvi i; žodyje gilybe teipgi girdime I. ba pas
kui ja stovvv y. Žodyje ^ala• gitdime h už
tai kad paskui ja nėra nei e nei i a nei y, 
o kada pasakysi gale, tada jau girdi 1, ba 
paskui ja st >vvi litera e.

Teip lygiai ir kiekvvienaine žodyje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kalu •: kalba, kalbvtie: gal 
vva, galvvele ir tt. kur tik paskui ja randasi e, 
i arba y. iszsitaria teip kaip b o kitur vvisur 
reikia isztartie teip kaip L

Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
vvotos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyvventie; ne teip kaip neku
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Vaukegau,mokėdami už 
lota viduryje lauku po §1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai vveiktie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys rentaunykai jumis jy iszmo- 
kcs. Ant Bridgeporto nėra nei 
vvienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”
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Isz Amerikos.

Sztai ir pereita nedelia kliubas 
baiciklistu isz Chicago pribuvo 
raiti ant baicikliu in Pullmana 
ant savvo misijos ir kožnas isz ju 
atnesze po pakeli dėl Pullmano 
straikieriu sziokio tokio maisto: 
viens cukraus pakeli, kitas ka- 
wos, kitas miltu, kits mėsos, kas 
ka galėdamas ir sudėjo ant ranku 
“relief” komiteto dėl iszdalinimo 
biedniems. Dabar “relief” komi
tetas sako,kad per gera szirdi gu
bernatoriaus Altgeldo ir per jo 
storonia kasdien ateina isz vvisu pu
siu aukos, ir jau yra vviltis, kad 
nei vvienas isz bado ne numirs, o 
da gal būt gaus ir valna pervva- 
ževvima kur in kita miestą, jaigu 
kam toliau kur darbas laikytųsi.

Matotia koks tai yra apverkti- 
nas padėjimas tu biednu darbi 
nyku. Toksai Pullmanas milijo
nierius sumažino jiems teip mo
kestis, jogei buvvo priversti strai- 
kuotie, mislydami kad prilenks 
Pullmana, idant jiems mokestis 
padidytu. Bet ka padare? Ta paty 
darba koky turėjo pražudė, koky 
centą turėjo pravalgė, o ju vvie- 
tas užėmė kiti toki pat darbiny- 
kai, atvvaževia kur isz kitu mies
tu, ir jie liko bado kestie.

Neiszmanymas yra darbinyku 
pradetie straika esant tokeme pa
dėjime. Na ka juos gelbes toksai 
straikas, ka ju szimtas sustraika- 
vo, o tūkstantis atbegia ant ju 
vietos praszo darbo, kad tik ku
riam ju vvieta pagautie. Ka gel
bėjo darbinykus toksai Stock 
Yardu straikas, kada sustraikavvo 
koki 300 darbinyku, o ten kas
dien aplink apstoja keli 
tukstaneziai kitu, laukia ar isz 
to būrio nepaszauks nors vviena 
i n darba. Tie patys darbi nykai 
gaudo vvienas no kito, kad tik 
kuriam darba nustvvertie, mažu 
jo tikras brolis sustraikavvo, o jis 
tykoja, kad tik jau ano vvieta pa
gautie, ir kokiu-gi budu žmones 
straikus gali iszgrajytię.

Jaigu darbinykai trokszta strai
kus isigraiytie, jaigu trokszta tu- 
retie atsakanezia mokesty, jaigu 
jie nori turetie sutrumpytas die
nas savvo darbo, tai tegul uždeda 
Amerikoje vviena unija darbinyku 
o ne tukstanezius uniju, tegul su- 
sirisza vvisi darbinykai in vviena 
kuopa, o ne in tukstanezius vviso
kiu kuopu, tai tada ka darys vvie
nas, ta paty darys ir vvisi. Tada 
jaigu unijos vvyriasybe prisakys 
straika,tai straikuos vvisi ir nebus 
kam lystie in ju vvietas, o jaigu 
ir bus keletas, tai unija turėdama 
tokia šyla galės juos suvvaldytie, 
ir tada straikas nepasitrauks il
giau, kaip kelias dienas tiktai, o 
ne per pusią metu, kaip dabar 
yra. Szios dienos straikieriai ga
li straikuotie nors deszimti metu, 
tai kas tu keliu bijo jaigu kiti 
vvisi dirba; kas bijo ka vviena u- 
nija straikuoja jaigu szimtai kito
kiu uniju dirba. w

Bet kokiu-gi budu butu galima 
padarytie ta vienybių ir kas ju 
gali padarytie jaigu patys darbi
nykai to nedaro, kad jie patys 
nesupranta savvo gero. Wienati- 
ne yra rodą ant to: turėtu susi- 
prastie administracijos vvisu uniju 
ir pradetie regytie žmonis in vvie
nybia, o jaigu tiktai administra
cijos padarytu tarp savves sukalby 
už tiesa pristotu ant to ir vvisa 
unija. Tada butu lengvviau ir pa- 
vvienius žmonis pritrauktie in unija, 
o su metais, su kitais, sudrutetu 
tokia unija, tada butu įie- 
kiek dvasiau ir ape straikus pa- 
inislytie.

Jau dabar kaip girdetie pradė
jo nekurios unijos agitavvotie ant 
tos dirvos ir pradeda povalei tais 
unijas trauktie in vviena; isz to 
paties agitavvojimo szymet labai 
auga palitikoje “People’s party” 
ir jau ant konvencijų pastate sa
vvo kandidatus ant tikietu. Isz 
tiesu jaigu tik jie dirbtu su pasi- 
szvventimu, vviska galėtu padary
tie, tada ne reiktu nei kulku, nei 
parako, a nei dinamito ant perga
lėjimo kapitalistu, lengvai vviska 
galėtu pergeletie tik su tuom 
vienu mažycziu szmoteliu popie- 
ros, kuri balsuodami inmeta in 
skrynelių, jaigu mesdamas 
žinotu ant ko jy meta.

KAS STOJOSI 
su didžiausiais straikais.

(Tolesnis traukys.)
Pullmane yra reikalaujancziu 

darbo ape 5000 wyru, isz to skai- 
cziaus gavo darba . galbūt wos 
500, nes kaipo pereitame nume
ryje minėjome kad Pullmane dir
ba viso tiktai 1788 ir tai da dide
sne dalis skabau negu senųjų 
Pullmano darbinyku. Kagi gali 
weiktie tokia milžiniszka gauja 
žmonių be darbo. Ju paczios su 
tvaikais mirszta isz bado, o Pull- 
manas vviaja isz savvo namu arba 
liepia iszmoketie randa, kuris jau 
no pat pradžios straiku yra nemo
kėtas. Newienas isz tokiu strai
kieriu norėtu iszvvažiuotie in kita 
miestą sau darbo pasijieszkotie,bet 
neturi už ka tikieta nusipirktie. 
Nevienas galbūt jau norėtu per- 
sikeltie isz to nelaimingo Pullma- 
no in Konsingtona, kuris tai mie
stelis no Pullmano stovvi tik už 
dwieju bloku, bet netur kuom už- 
moketie rando nei už pirma mė
nesy. Pullmane už penkis mažus 
kambarėlius turi moketie ant me
nesio po $18, o paskui atskyrium 
moketie už vvandeny, už knygas 
dol vvaiku ir t.t., o Kensingtone 
tokia pat pirktelia susidedanczia 
isz penkių kambariu gali gautie 
už $8 arba $9. Pullmanas moke
sty sumažino, o randa a nei 
nemislija sumažytie.

Da galbūt vviska nukęstu tie 
biedni žmoneles, kad tik jie duo
nos turėtu, bet kada badas in a- 
kis jiems pažiūri,tada jau yra bai
siausiai. Pakol unija turėjo savvo 
kasoje pinigu, tai davvo vvisiems 
straikieriams maista, o kada tos 
finansai pasibaigė, jau tada kitos 
rodos nėra.

Pullmane buvvo “rclief ofl'ice”, 
kuris duodavvo dėl biednu mai
sta, bet kada tokia didele gauja 
žmonių radosi reikalaujancziu 
duonos, užsidarė ir tasai offisas. 
Tada žmones isz bado pradėjo 
szauktis in pavietu va agenta, i- 
dant tas kaip galėdamas darytu 
kokia pagelba, agentas atsiszau
ke in paty gubernatorių vvalstes 
Illinojo, tada po keliu dienu vve- 
la atidaro duris “relief office” ir 
pradėjo dalytie duona badaujan
tiems. Woe tik spėjo duris ofiso 
ntidarytie, tuojaus nustojo abiem 
pusėm 400 žmonių su kaszikeliais 
laukdami duonos ir tada kiekvvie
nas iszejo isz ofiso su pilnu kasziu- 
keliu. Gubernatorius pats iszda- 
vvc proklemacija, kurioje užpra- 
sze vvisus meilia turinczius ant 
biednu, idant szelptu badu mir- 
sztanezius Pullmano straikierius. 
Ant tokio gubernatoriaus atsi- 
sziiukitno pradėjo geri žmones1 
prisiutinetio in “rclief olTice” 
vvisokias aukas (apieras): kas 
duona, kas miltus, kas pinigu ir tt.

Tarifa yra priežasezia 
Straiku.

Niekas kitas nėra kaltas 
tai bedarbiai ir streikams tiktai... 
Tarifa. O kas ta tarifa tokia neti
kusia padare ir kas ja teip ilgai 
trauke? tiktai.... demokratai. Isz 
priežasties Tarifos sustojo tuks
taneziai fabriku po visas Su vie
nytas Walstijas, isz priežasties 
Tarifos sumažino mokestis dar- 
binykams; isz jos priežasties tu
rėjo straikuotie milijonai žmonių 
darbinyku, turėjo nustotie savvo 
darbo irmarytie badu savvo pa- 
czias«su mažais tvaikais. Isz prie
žasties tos-gi paczios Tarifos tu
rėjo subankrutytie tukstaneziai 
vvisokiu bizniu ir taptie ubagais 
ant vvisados.

Ant galo vvos ne tvos perejo to
ji Tarifa ir jau pereito panedelio 
nakty, 12 adyna, stojosi vvisoga- 
linga nor3 ir be pasiraszymo pa
ties prezidento. Prez. Clevelan- 
das ne nori pasiraszytie in Tari
fa, sako kad kongresas padare 
ne pagal jo norą, tai yra, kad ne
kurie paragrafai turėjo būtie pri
imti pagal norą republikonu, o 
ne pagal demokratu, vvienok da 
jisai regina savvo partija,idant ne
pasiduotu ir toliau kovvotie, o 
mažu nekuriuos paragrafus da 
duosis perdirbtie.

Straikas audėju.
New Bedford, Mass. yra di

džiausi fabrikai vverpimu ir audi
mu vvisokiu drobių, perkeliu mg 
sliniu ir gražiausiu ceikiu dėl mo
terių drabužiu. Tenai dirbo 10,000 
geru darbinyku, kurie dirbdami 
no szmotu (piece vvork) uždirb- 
davvo ant nedėlios po $18 ir po 
daugiau. Pereita pavvasary nu
mažino jiems mokesty ant 10 pr. 
Darbinykai sustraikavvo norėdami 
gautie mokesty po senovini. Ta
da darbdaviai jau ketino suvvisai 
uždarytie savvo fabrikus, nes pa
gal nurodymą Tarifos jokiu budu 
negalėjo brangiau moketie darbi- 
nykams. AVienok dabar pagal 
nauja Gormano “billi” vvisi fa, 
brikai audimu galės atsidarytie ir 
nors neteip gerai vvienok galės 
eitie.

Sziadien yarda tokios drobes 
fabrikantai parduoda po 2 f c., o 
pagal nauja Gormano “billi” ga
lės po 3įc. yarda ir tokiu budu 
galės varytie konkurencija su 
Francija ir Anglija. Kada yarda 
drobes parduos po 3įc. tada ga
lės pakeltie ir darbinykams nekiek 
mokesty, vvienok negales tiek mo
ketie,kiek pirmiaus mokėjo,ba pir
miau parduodavvo yarda tokios 
drobes po 4c. o pagal sustatymą 
naujos Tarifos jokiu budu negali 
parduotie po 4c. yarda, ba Fran
cija ir Anglija dabar gali prista- 
tytie in Amerika tokia pat dro
bių po 3įc. yarda. Pirmiau, pa
gal “billi” Mc Kinleyjo turedavvo 
moketie akezyžes už svvetimos 
žemes drobias 45 procentus, o 
dabar pagal Gormano “billi” yra 
sumažyta ant 35 proc.

I)a ape Pullmano straika.
Primano straikieriai kurie ga- 

vvo darba Pullmane, tai dirba; 
kurie turėjo už ka, tai iszvvažine- 
jo in kitus miestus darbo pasijie- 
szkotie; kiti eina kasdien prie 
fabriku žiūrėdami ar kada ne 
gaus darbo , o kiti vvisi da vvis 
straikuoja ir norint nekurie isz 
ju galėtu darba gautie, bet da 
vvis laikosi straiko.

Straikieriai ant savvo paskuti
nio mitingo nutarė eitie prie 
vvirszinyko straiku komiteto ir 
klaustis, nr da straikuotie toliau 
ar jau mestie ta straika. Wirszi- 
nykus Heathcote jiems atsake 
teip:

„Lieptie straikuot arba strai
ka mestie, tas nėra mano ranko
se, nes žmones nesupranta savvo 
padėjimo, vvienok asz isz savvo 
puses vvclyczia kogreieziausiai 
straika užbaigtie. Asz tikiu, kad 
jaigu pabaigtume straika, tai da 
nevienas isz mus galėtu gautie 
darba ir pas ta paty Pullmana, 
o kas negalėtu gautie, tai Pull

manas duotu pagelba jiem dasi- 
gautie in kita miestą kur darba 
butu galima gautie. O jaigu uni
jos nepristos ant to, kad mest 
straika, tai asz turiu atsisakytie 
no savvo dinsto, ba man yra per
daug kentetie. Yra pasakyta, jo
gei asz imu no unijos po $4 ant 
dienos už tarnysta straiko ko
mitete, o asz da ne gavvau nei 
vvieno dolierio kaip no 11 dienos 
Gegužio. Asz turiu gera priete- 
liu, kuris man paskolyjo keletą 
dolieriu ant mano reikalu o mano 
pati su vvaikais turi mistie isz 
,,Relief Office”.

Netikėta laime dėl Pull- 
mano straikieriu.

Miestie Hiavvatha, vvalsteje 
Kaušas, vvienas milijonierius ren
gia tuojaus pradetie statymą nau
ju karszapiu ir tuojau isz pirmo 
karto paima 1,200 “mechaniku”, 
kurie isz priežasties straiku sėdi 
szendien be darbo, o ju paczios 
su mažais vvakais mirszta isz ba
do. Pereita nedelia amatnykai 
straikieriai Pullmano, laike mitin- 
mitinga Kensingtone ir ant mitin
go tapo apreikszta, jogei 1,200 
“mechaniku” gali tuojau gautie 
isztisa darba ir gera mokesty 
vvalsteje Kaušo pas vviena milijo
nierių, jaigu tik galės pristatytie 
rekomendacija no savvo furmono, 
po kuriuom Pullmane dirbo ir 
jaigu nepatingės persikraustyti e 
su vvisoms savvo familijoms isz 
Pullmano in Kansas. Ant mitin
go iszrinko pora geru vyru, ku
rie eis pas furmona praszytie 
paraszymo geros rekomendacijos 
ir teip-gi prasze savvo vietinio 
kunigo, idant tasai juos pagelbėtų 
gavvimc geros rekomendacijos.

Žmones iszgirdia tokia naujie
na didelei nudžiugo ir jau prade
da taisytis ant iszvvaževvymo in 
kansas, nes tuojau kaip tik pra
dės statytie fabrikus, 1200 vvyru 
gauna puiku darba isz karto.

Kas stojosi su armija Ry- 
bakowskio.

Armija Rybakovvskid, kuria 
jisai vvede in Washingtona, idant 
susijungtie su armija Coxeyjo ir 
tenai kovvotie už savvo būvy, 24 
d. pereito menesio dasigavvo iki 
Buffalo ir tenai pakrasztyje mie
sto sau apsisedo. Buvvo vvisos 
tos armijos 250 vvyru. Sžerifas 
palicijos numanydamas, kad jaigu 
toji armija pasklis po miestą 
Bųffalo, tai gali būtie nelabai 
smagu netik palicijai bet ir vvi
siems gyvventojams miesto, prisa
kė idant jie teiktųsi atsitrauktie 
isz rubiažiaus pavvieto Erie.

Rybakovvskis atsake, jogei ne
sitrauks.

Tada sžerifas pribuvvo su pali- 
cija ant vvietos ir liepe Ryba- 
kovvsky aresztavvotie.

Rybakovvskis su vvisa savvo ar
mija stojo in kova ir pakilo tikra 
kare: ant paiku, peiliu ir revol- 
vveriu.

Po vvalandos kavvojimo suėmė 
palicija Rybakovvsky ir 150 jo 
kareiviu, o dvvideszimts su vvir- 
szutn liko gulineziais ant žemes 
baisiai sužeisti.

Wi sus suaresztavvotus atidavė 
in kaliny pavvietavva ant 30 die
nu kožna, o Rybakovvsky ir da 
pora smarkiausiu vvadovvu armi
jos atidavve po sudu kriminali- 
szku.

Armijoje Rybakovvskio buvvo 
daugiausiai lenkai, o ir lietuvviu 
keletas randasi.

Texas bowelna užderėjo.
Texas szymet prasideda turgus 

ant bovvelnos ld. Rugsėjo. Szy
met vvisa vvalste Texo iszduos bo
vvelnos 2,500,000 “balių”, tai yra, 
iszduoda szymet pusią mili
jono “balių” daugiau už pernyk- 
szty meta. Ir szymet vvisa ne
delia laiko ankseziau prispejo 
bovelna in turgu negu pernai 
meta.

Memphis, Tonu. 17 diena pe
reito menesio jau pasirodė pirmu
tine “bale” bovvelnos ant turgaus, 
kuria nupirko “gelda bovvelnos” 
po 10c. už švara.

Canada su savvo vvylnoinis 
lauke užbaigimo 

Tarifos-
Canados prekikai (kupeziai) 

vvylnu lauke iszsižioja, idant kaip 
galint greieziau butu Tarifa už
baigta ir ineitu in savvo bėgy, ta
da jie szipuos savvo vv ylnas i n Su 
vienytas tValstijas. Canada szy
met turi daugiausiai vvylnu kaip 
kožna kita meta, kuriai yra už 
krautos vvisos “vvarehouses”.

Banku subankrutyjo.
Denver. Col., 20 diena Rugpju

czio subankrutyjo didele bunka 
„Germania”. Žmones, kurie turė
jo toje bankoj pinigus sudeja, yra 
rūpestyje, nes nežino arba bunka 
teiksis nors kiek jiems sugražytie 
arba ne. Mateuszas Geconis, lie- 
tuvvis, turėjo asztuonis szimtus 
dolieriu sunkei užprocevotu mai- 
nose anglių, sudėjo in ta banku 
ir szendien žmogelis liko be cento. 
Raszydamas jisai gromata in mu
su redakcija sako:

„Nepasiskubinau pirktie sau 
farma Arkanse, kaipo buvvau 
ketinias praėjusi pavvasary, o bu- 
czia buvvias laimingu. O dabar 
ka turėjau $800 sukiszau juos in 
banku. „Germania”, kuri suban- 
krutino ir paliko mane ubagu ant 
vvisados”.

Matote broliai koke nauda 
esą kita syky isz pinigu in ban
ką sudėtu, toji subankrutyja ir 
vvisa žmogaus procia no keleto 
arba no keliolikos meto eina ant 
vvejo. Geriausei pirktie žeme žmo
gui darbininkui, in žemia pinigai 
sudėtie, o ten nei vvagis pavvogs, 
nei ugnis sudegys ir niekad ne- 
subankrutys, o procentas užaugs 
deszimts kartu didesnis negu kož- 
noje bankoje.

Skundikas tapo kaltinyku
Buffalo N. Y. apskundė M. 

Okonskis J. Antkovvski už 
sumuszima. Sudžia iszklausias 
liudinyku nusprendė ant 60 die
nu in kaliny, bet ne apskustajy, 
o tik skundiką. Skundikas Okon
skis yra patėviu Antkovvskio, 
kuris pereita nedelia smagiai su 
lazda apkūlė savvo paezia. Tam 
laike pataikė ateitie Antkovvskis, 
o atradias patevvy muszanty sa
vvo paezia, o jo motina, stojo gin
tie ir smagiai iszvvanojo kaily 
savvo patevviui. Sudžia už tai 
pagyre sunu už prisiriszima prie 
savvo motinos, o Okonsky pūva- 
dinias dykąją žvėrių pasiuntė ant 
dvvieju menesiu in kaliny.

Kovva Indi jonu.
Apygardoj Juneau Alaska In- 

idijonai dagavvo degtines (ariel- 
jkos) no nekoktu tenai kontri- 
bandu, o kada pasigėrė pradėjo 
tarp savvias musztis ir smaugtis, 
net 6 Indijonai tapo užmuszti. 
Palicija dasižinojus pasiskubino 
idant atimtie degtinia ir areszta
vvotie kontribandus. Aplinkiniai 
gyventojai yra dideleje baimė
je, idant girti Indijonai juos 
neiszmusztu.

Isz girtybes norėjo pasipjautie
Brooklyn N. Y. 6 diena Rug

pjuczio, Lietuvve A. Lelesziene 
gyvvenanti po numeriu 229 Ply- 
mouth str. bandė su peiliu sau 
gerklių perpjautie, bet nenusise
ko giliai perpjautie ir szendien 
paimta guli ligonbutyje. Wyras 
jos yra iszvvaževvias pirma to 
kur darbo jieszkotie. Dabar liko 
mažas kūdikis be gimdytoju di
džiausiame varge. In ligonbuty 
neliaidžia nieko nei pažiuretie.

Žmones sako, jogei ji pjovvesi 
isz girtybes.

GROMATOS, 
redysteje “Lietuvos” 

Jono Bernoto
Jono Gireziaus 
Juozo Tautvido 
Jono Aszrnio 
Leono Zarembos.

Jaigu kuris isz tu asabu yra 
iszvvaževvias isz Chicago, tegul 
prisiunezia markiu už 12 centu, o 
prisiusime jam, nes yra užmokė
tos paczte kurios buvvo be mar
kiu.

Kokiu budu lietuvviai gau
na darba Stock Yardose.

Pasakytie kokiu budu Chica
gos lietuvviai gauna darba stock 
yardose, tai kožnam suspaus szir- 
dy nuliūdimas. Norėdami jie 
tenai darba gautie bėga kasdien 
labai unkšti ir karo tenai ant 
vartų ir ant duriu vvisokiu de- 
partmentu per dienas, belaukda
mi ar katro isz ju nepaszauks in 
darba. Kada prisibegioja per 
kokius du menesiu kasdien pri- 
sizyboja tenai, o nieko negauna, 
jieszko jau kitokios rodos. 
Tada jo Susiedas ar pažystamas 
duoda jam rodą, idant duotu 
furmonui kokia $15, o gaus 
darba; sako ir asz pats teip ga
vvau.

Žmogelis galva pasi kasias, 
krapszto isz padugnių keszianiaus- 
pp.skutiny centą, o jaigu jau ir 
tenai neranda, tai pasiskolina 
no savvo gero prieteliaus ir nuė
jus prie furmano perka sau dar
ba. Žinoma kaip tokiam furma- 
nui inkisza $10, $15 arba ir dau
giau, tai tas iszsistumia isz 
„shop’o” senesny darbinyku, o 
instato jy ant ano vvietos ir to
kiu budu gavves darba, dirba.

Bet paklauskite kaip ilgai jisai 
gauna dirbtie užmokėjas $10 ar
ba $15. — Patol, pakol neužsi
dirba sau ta deszimts dolieriu, 
kuriuos davve furmonui, o kaip 
jau tik užsidirbo, tada f urmonas 
jy iszvveja ir in jo vvieta stato 
kita toky neiszmanely, kuris jam 
moka antra deszimty dol. ir ta 
teipgi už menesio atstatias, ima 
treczia už pinigus ir t.t.

Sztai szia nedelia atstatė no 
darbo keletą tokiu lietuvviu, ku
rie tik už pinigus buvvo jy gavvia;

Jurgis Bagdonas pirko sau 
darba už $15, padirbėjo keturias 
nedėlios, kas nedelia po 3, po 4 
dienas, ir atstatė; ant nedėlios 
uždirbdavvo po $5 ir po $6, tai 
vvos tik galėjo ta $15 dolieriu už- 
sidirbtie, kuria buvvo furmonui 
davės.

Mikalojus Pavvylionis davve 
$10, už ka gavvo padirbetie 3 me
nesius ir tapo iszvvarytu.

Jonas Maziliauskas davve $10, 
gavvo dirbtie 7 menesius ir tapo 
iszvvarytu.

Jonas Mikeliunas davve $15, 
padirbėjas nekoky laika tapo isz
vvarytu.

Kazimieras Ziemlius davve $15, 
padirbėjas kelias nedelias tapo 
teipgi iszvvarytu.

Ir tokiu lietuvviu raudasi in 
kelias deszimts, kurie furmo- 
nams pinigus savvo sukiszo, o 
už tai gavvo pora nedeliu padir
betie ir tapo atstatytais no dar
bo.

Szia nedelia susitarė jie 7 ir nu
ėjo pas advvokata klaustie rodos; 
advokatas prižadėjo ju provva pa- 
duotie in suda, Wienok jisai ne
padavė in suda,o tik parasze gro- 
mata pas ta furmona praneszda- 
mas jam, kas per dalykai jo lau
kia, Furmonas atbėgo prie ad
vokato ir tam inkrete gerai pini
gu in keszianiu praszydamas, i- 
dant advokatas tuos lietuvius 
gadytu kaip galėdamas, idant tik 
jie neitu skustis ir kad nedasižino- 
tu kompanija. Pereita sereda 
advokatas paszauke tuos septynis 
lietuvius per “postai kortias”pas 
savve ir davve jiems $80. o kas da 
priguli jiems vvirszaus, tai priža
dėjo atiduotie už nedėlios; ba tie 
7 lietuvviai buvo sukiszia tam 
furmonui $120, o dabar no advo
kato gavvo tiktai $80, už tai turi 
gautie da $40.

Advokatas pasakė, j°g®i
tas furmonas atiduos jiems vvisus 
pinigus ir duos visiem darba, tik 
tegul jie ape ta dalyka užtyli.

Dėlto, lietuviai dabar jumis 
yra geriausia proga atgautie savvo 
pinigus, kurie tam paežiam Ar- 
mouro furmonui sukiszote,o szen
dien sedite be darbo. Girdėjome 
jogei tokiu nuskriaustu lietuvviu 
randasi cze kelios deszimtis. Už 
tai nedelioje, tuojaus po miszpa- 
rui, susirinkite vvisi in redakcija 
“Lietuvos” ir pasakykite kas kiek 
turite tokiem furmonam arba bo
sam sukiszia, o mes pasirupisime, 
kad atgausite savvo pinigus teip, 
kaip atgavo szie augszcziau mi
nėti 7 lietuvviai,

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



LIETUVA. 3

KORESPONDENCIJA.
Nors jau pereitame numeryje 

atszaukeme ta netikusi straip
sny “grinoriaus”, vienok apture- 
ja atsiszaukima no kitu žmonių, 
pripažystnme teipgi už reikalin
ga intalpinimo, idant žmones ir 
tas pats “grinorius” nepamislytu, 
kad tiktai mums nepatinka jo in- 
neszimai,bet matytu jogei nei vie
nas sveiko proto žmogus to ne
pagiriu. Cze patalpiname kores
pondencija, kokia apturėjome isz 
Mt Carmel, Pa.

Kaip Amerikos lietuwiai 
kowoja už sawo tewyne.

ATSAKYMAS p. GRINORIUI.

Guodotina „Letuvos” Redakcija!
No.33 Jusu laikraszczio užtikau 

kokio ten Grinoriaus straipsneli, 
ant kurio neatsakyti, pagal mano 
nuomonia, butu nusideijmu priesz 
teisybių. P. Grinorius, nors pats 
prisipažysta, jog neseniai atvy
ko isz tėvynės,bet drysta vioszai 
iszpeikti, beveik pasmerkti vi
sus musu, amerikiecziu lietuviu 
darbus. Ar-gi tai galimas butu | 
daigtas, kad p. Grinorius vos 
spejas inžengti ant szios laisvos 
žemes teip greitai galėtu apsipa
žytie su czionykszczio gyveni
mo prietikiais ir iszlygomis, kad 
likti teisdariu (sudžia) (ir da kaip 
smarkum) mus ir musu inredniu?

Pažiūrėkime bet in nutarimą* 
kokis ant mus krito isz lupu p. 
Grinoriaus.

“Tarp Amerikos lietuviu”, sa
ko jis, „mažai tėra lietuviu au- 
klejancziu lietuvystia, o kurie ir 
nuduodu tėvynainius, tai tik dėl 
savo biznio”. Pirmiausiai darodo 
p. G. savo szy smarku dekretu 
tuomi, jog mes nors iszdaveme 
kelesdeszimtis knygucziu, bet tik 
kelias iszskiriant.tos knygutes da
ro daugiaus bledes nei gero. Ne
galiu niekaip suprastie, kodėl 
malonus p. G. nepasake nors ku
rios yra tos kelios geros knygu
tes, kad mes galėtumėme pasinau- 
dotie isz jo augsztos iszminties(?) 
ir apsisaugotume nuo tu keliu de- 
szimtu bledingu rasztu. Bet jei
gu nors kelios geros knygeles isz- 
duota Amerikos lietuviu, tai jau 
p. G. nevertėtų teip labai mus 
nupeiktie. Jeigu mes žinome savo 
literatūra, t. y. savo kalboje isz- 
duotus rasztus, tai ir tos kelios 
geros.knygutes bus gana žymia 
dalia mus raszliavos. Mus 
czia Amerikoje yra keliolika sy
kiu mažiau nei tevyneje, apszvvie- 
stesniu gi gal ir szimta syk ma
žiaus ir tai da kiekvienas beveik 
turime sunkiai imtis su savo li
kimu, kad turetie duonos kąsny, 
o bet-gi kaip man nuduodu, 
„kelios tos musu geros knygutes” 
yra papuoszimu mus raszliavos 
pastarame deszimtmetije. — P. 
Grinorius, gal ir pats patyrė, 
kaip tai reikia suktis czia kiek
vienam atėjūnui, vien kad gy
venimą sau turėti, o ka jau saky
ti kad ant tevyniszku reikalu pa- 
siszvestie. Nenoriu asz ginezytie, 
jog yra nemaž gal (ypacz tarp 
mus vertelgų), kurie nuduoda 
tėvynainius vien dėl savo biznio, 
bet negalima teipgi užgintie, jog 
tūlose musu naujokynese atrasime 
net po keliolika lietuviu darbi
nyku, kurie pagal savo turtu 
kelis syk daugiaus paszvenezia 
ant lietuvystes reikalu, nei kitas 
ir gana prakilnas lietuvys patri- 
jotas tevyneje. P. G. matyt ne
žino apie apvaikszcziojimus tau- 
tiszkus, szian ir ten padarytus, 
negirdejo gal apie lietuviszkas, 
nepagelbinias draugystias, kuriu 
siekiu „praplatinimas apszvieti- 
mo”. Kiek gi czia kasztuoja pra
kilnesniam lietuviui darant ko
kia agitacija, matytie p. G. taip- 
pat nieko nenumano. Taigi norei- 
kejo nei apie bizni taip labai 
szneketi.

Toliaus p. G. nurodo, jog ame
rikiecziu lietuviu iszleidžiami lai- 
kraszcziai mažai rūpinasi apie 
lietuvystia; jiems galvoje tai ka
talikyste, tai darbinyku klausy
mas, tai bedievyste. Sutinku su

p. G.kaslink bedievystes, kad ja szaltai apsimislijus, rodytie kelia 
skelbiant jokios naudos neatne- 
sza musu tautystei, bledy-gi ant 
kiekvieno žingsnio, bet kas link 
darbinykiszko klausymo ar kata
likystes tai gal nei Saliamonas 
nesuprastu tokio p. Gtinoriaus 
iszvadžiojimu. Juk mus visuome
ne katalikiszka (Lietuvoje ir czia) 
katalikystes principui (jai tik 
juos norėsime suprastie) iszganin- 
giausiais yra pagaliaus žemiszka- 
me gyvenime žmonijos labui 
sudrutetie, isz kitos gi puses dar- 
binykiszkojo klausymo gera isz- 
riszima visas svietas laiko už 
viena isz svarbiausiųjų žmoni
jos nusidavimuose veikalu, ko
dėl gi mums lietuviams neužsi
imti tais klausymais, jaigu mes 
troksztame labo savo tautai?
Turiu pridurtie dar, jog man isz- 
rodo, buk p. G. nenorys (ar gal 
nemoka) suprastie darbinykiszka 
klausymu, sakydams, jog „Gar
sas” su „Nauja Gadynia” dirba 
dėl bedievystes ir d a r b i n y- 
k u labo” Ar tai, kad dirbti dėl 
darbinyku labo, užtenka rėkauti 
„darbiny kai! darbinykiszkas! 
vargulis!” ir 1.1., tuomi tarpu 
platinant tarp žmonių darbinyku 
anarchija, kuri tik nesuskaitytas 
nelaimias jiems atnesz, būvio gi 
ju anaiptol ne pagerys? Man ro
dos, kad ne. Tas pagal mano 
nuomonia yra darbinyku draugu, 
kuris platina tarpu ju idėjas, ku
rios užgiua skriauda kokiame 
ten nebūk pavyzdyje, skelbia 
kiekvieno tiesu nepažeidinguma, 
nors retkareziais gal ir nubaus 
tulu savo broliu klaida. Misliju, 
jog ka czia pasakiau užteks p. 
G. kaipo atsakymas ir ant jo de
kreto ant musu draugyszcziu laz
duoto. Dabar norėdamas užbaigtie 
savo rasztely kreipsiuosi linkon 
paskutinio p. G. užmetimo beje 
musu „Susivienyjimui”. P. Gri- 
norius pranesza svietui, jog 
„Susiv.” ikisziol „nepadare gero 
ir ne paduria, jeigu jo instatai ne- 
persimainys” Rodycziau p. G. 
apsipažytie su istorija musu nau- 
jokyniu szioje žemeje nors nuo 
pastaru trijų ketveriu metu, kad 
be reikalo nekalbėtu ant vėjo. 
„Susivienyjimas” pats per save 
arba per savo kuopas, sąnarius 
yra nuveikiąs nemaž gero, kury 
p. G. galėtu beveik apeziuop- 
tie. Kas iszdave Daukanto „Bu
da”, kas pakele pernai protestą 
priesz sandora Maskol i jos su 
vienytomis Walstijomis, teip 
dinama ,,extradition treaty”, 
ne „Susiv”. „Susiv” kuopos
le apvaikszcziojimus „Auszros”, 
Daukanto jubilejaus, per savo di
džius mass-meetingus ir protestus 
pereita žiema įvairiuose szios že
mes kampuose pranesze civiliza- 
votam svietui apie nelaimes ir 
persekiojimus mus broliu tėvynė
je. P. G. to nežino, taigi never- 
tejo jam ir kesitis apsvarstytie 
„Susiv”. nuopelnus ape ka su
pratimo neturi. Teisybe „Susiv”. 
neinstenge tiek nuveiktie, kiek 
galima nuo jo tikėtis, bet ar kal
ti jo instatai? Pats p. Grinorius 
matyti skaitine yra nors per 
trumpa laika mus cziouykszczius 
laikraszczius, taipgi gali matytie, 
su kiek nevidonu reikia kariau- 
tie mus „Susi v”.beveik ant kiek
vieno žingsnio, atliekant prakil
niausius reikalus turi pergaletie 
kliūtis, daromas paežiu lietuviu. 
Rasi paduoda jam pagelbos ranka 
broliai patrijotai, tevyneje begy
venanti ;benužtaria mus inteligen 
tai mus nuo zaunu nedakepusiu 
anarchistu, kuriu keliu matyt ir 
pats p. Grincrius norėtu sektie, 
bet beda kad iszrodo da labjau 
nedakepusiu.

Teip, Tamista Gr.inoriau,”Susi- 
vienyjitnas” isz visu pusiu apsup
tas ne draugais, bet nevidonais, 
o vienok jis dar instengia nemaž 
gero nuveiktie. Jojo vadovams 
neretai (ypacz pastarame laike) 
pritrūksta energijos, kaip kada 
jie, supainioti vietinėmis priesz- 
ginybemis, partijiszkais vaidais, 

i negali prasimusztie pirmyn ir

sadraugams, bet „Susiv“, neat
silieka nuo lietuvystes dalyku 
bėgio; judina jy, jame darbuo
jasi būreliai jojo sąnariu....

Kaslink gi iszmetirao isz „Su
siv”. užvadinimo žodžio „Kata
liku” (kuris žodis matyt labai 
erzina dirksnias pylno toleranci
jos (sic) p. Grinoriaus), tai mels- 
cziau malonaus p. atėjūno, kad 
pasiteirautu pas savo miestelio, 
ar miesto tautieczius, kas do sto
vis Susivienyjmo buvo, kada jis 
pirm poros metu turėjo instatus, 
kokius p. G. norėtu jam dabar 
užmesti. Kiekvienas žinome, jog 
vos per szimta sąnariu buvo mus 
„Susiv.” priesz seimą MtCar- 
mel’ije.Nieks tada nedraudė neka- 
talikams priguletie prie „Susiv.” 
(lyginai ir dabar neatmetami yra 
nekatalikai nuo „Susiv.”, tik p. 
G. savo užsidegime apie tai pa- 
mirszta), o ar daug prigulėjo 
prie jo nekataliku. Penkių rankos 
pirsztu per daug buvo suskaity
ti sąnarius, o tuom tarpu szimtai 
ii- tukstancziai lietuviu kataliku 
sznairavo ant „Susiv.” ir ant e- 
retiszkos inrednes. — Wietoje 
dovanu, tuszcziu rėkavimu, asz 
rodycziau p. G. pradetie darbuo
tis tarp lietuviszku protestantu 
ir juos atkalbinetie nuo vokisz- 
kosios ar augliszkosios skuros ir 
glaustis prie lietuviu „Susiv.“, 
kurs nors turi vardu katalikisz- 
ka, bet gvarantuoja (prižada) 
didžiausia tolerancija invairiu ti- 
kejimiszku pažiūru lietuviams 
(tik ne apasztolams draugijos isz- 
griovimo). P. G. turėtu žinotie, 
jog ir dabar keli lietuviai prote
stantai priguli prie mus „Susiv.”

Taigi linkėkime, kad ant sei
mo Scranton’e nebutu neikiek at
mainyta mus „Susiv.” konstitu- 
cijaj, — tos atmainos mus žmo
nėms iki gyvam kaului inkire- 
jo — ir rupykimes, kad butu isz- 
rinkti geri, energiszki, vadovai, 
kurie mokėtu gerai valdyti tau- 
tiszka valtelia miszinyjo asabi- 
szku, parlijiszku vaidu, nesuti
kimu, szukavimo ir vyliu isz ne
vidonu puses. A. Milukas 

22.viii. MtCarmel, Pa.

^Vietines žinios.

l’ullmano strai-
„relief office”

nakty, 1 adyna

— Užsimokekit už „Lietuva”.
Utarnyke dėl 

uieriu inejo in 
$1.409.46.

— Utarnyko
sudege stainios po nr. 331—335 
Loomis str. Bledes padare $2.000

— Norint szimet sunkus me
tas, vienok lietuviai iszsiunte, 
tik per viena redystia„Lietuvos”, 
in 
tai 
jo 
i n
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jai 
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Muzikantu draugyste Chica- 
goje.

Nedelioje, Rugsėjo 2 d. — lie- 
tuviai-muzikantai turės savo pa- 
meginima, aut kurio turi pribu- 
tie visi sanariai i n p. Baltruszai- 
czio salia, po nr. 3150 Laurel st. 
prieszingai užmokės $1 koros ir 
taps iszskirtas isz draugystes. — 
Jaigu kas kartais negalėtu pribu- 
tie, tai turi paraszytie gromata 
ant Baltruszaiczio vardo ir adre
so dėl kokios priežasties jis ne 
gali pributie. Komitetas,

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J. Sakalauckas Mahanoy Plane $loo
M. Jucius Chicago loo
W. Waiszwilas loo
A. Jonikas “ loo
K. Witkus “ loo
K. Palszis “ loo
A. Audinis “ loo
8. Jurgutis “ 2oo
J. Adomaitis “ loo
A. Dapkewiozius •• loo
Kn. .1. Žebris
J. Penik 
J. Endzel
S. Stoczkus 
C. Cbasas
R. Povers 
J. Braškia

Waterbury

Spurta 
Pittston

Malrose
Sag Harbor 

Athol

Europa $59.368.25. O kiek 
žydai isz Canalstreeczfo gale- 
iszsiustie lietuviszku delieriu 
Europa.—

— Jurgis Gustaitis, Hanson 
Parke, arti Cragino, uždėjo su sa
vo szvogeriu Saliuna, Grosernia 
ir stacija paczto pas save prilai
ko. Tiems lietuviams linkime ko- 

■geriausios kloties.
— Ulyczia South Halsted kaip 

no 69tos iki Root, o paskui 
Root in Wentvorth avė. iki 39tai 
ui., o 39ta net iki Statė ui. pra
deda dirbtie kelia elektriszku 
karu.

— Panedelio diena sudėta Pull- 
mano straikieriams ant maisto 
$810.21 valgomais daiktais ir pi
nigais. Isz Miestelio Moline, III. 
tenykszcziai darbinykai prisiun
tė jiems ant maisto $218.60 ant 
ranku laikraszczio „Chicago Re- 
cord”, idant tasai teiktųsi Pull- 
mano straikieriams iszdalytie.

— Nedelioje, 2 d. Rugsėjo 1 a 
dyna po pietų, bažnytinėje salė
je Draug. „Sz. Kazimiero” ln 
savo susirinkimą, ant kurio 
praszo visus draugus pributie.

J. Ostrauskas sekr.
— Nedelioje, 2 d. Rugsėjo, 

tuojau po miszparui, bažnytinėje 
saleje Dr-te “S. Daukanto” lai
kys savo susirinkimą, ant kurio 
užpraszo visus sąnarius pributie.

K. Pocius, sekr
— Szendien, tai yra subatos 

vakara, pusiau asztunta adyna 
vakare, saleje Levadauskio, 117 
W. 18 str. „Lietuauszkas Repub. 
Kliubas 7tos Wardos” laikys sa
vo mitinga, ant kurio užpraszo 
visus lietuviu gyvenanezius 7to- 
je AVardoje, idant teiktųsi pribu
tie. J. Zesieckis sekr.

— Dabar jaigu kas norite va- 
žiuotie in Europa tai galit gau
tie labai pigias szifkortias re- 
dysteje „Lietuvos”, už tai pasi- 
skubikit, ba tokios pigios prekes 
yra tik ant poros dienu, o pa
skui vėla pabrangs.

— Panedely, 3 d. szio menesio 
pripuola szvente darbinyku. Ta 
diena visos unijos darbinyku 
turės savo apvaikszcziojimus po 
ulyczias miesto, o paskui piknyka 
darže Ogdan Grove. Pagal nu
tarimą Kongreso, diena 3 Rug
sėjo yra szvente tautiszka dar
binyku, užtai ta diena turi būtie 
uždaryti visoki ofisai miesto.

— Nedelioj, 2 d. Rugsėjo, tuo- 
jaus po pamokslui, bažnytinėje 
saleje “Gvardija D.L.K. VVytau- 

įoojto”, laikys savo pusmetini mitin
ga, ant kurio užpraszo visus są
narius tos draugystes pributie. Už 

užtraukia kora

Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai hz whos wal»tea, Arkanto.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
poabiems pusėms gcležynkelo •’Mėmphis dc Little Rock", lar|M> tu lauku randai i mleiUtlis Kates 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko laja wht» 
kaipo geriausia dėt uždėjimo Lietutvhzkos kolonijos.

VVisoki javai dera labai gausei, 
prietam nuga bowelna, o waiaei sodu puikinusi isz wlsu Suwienvtu Wnlstlju. Kliinntas sąveikas, 

žiemos trumpos, o vvnsaros yigos, karszoziu didelu nėra, sziluma lyglnamsu Chicagos. 
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų hzsidraikstla straipsneis puikios girios, tarmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Kalkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasiiinotie ape whka raszykitia in

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

---- ARBA IN-----  Y

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

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

GHICAGO, ILL. P. O. Hox R2.

California Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLAND AVĖ., KERTE HENRY ST.
CIIICAGO, ILL.

Importawoti ir naminei VVynai ir Li kerei.
Kalifornijos VVynai no $1,00 už galonu, iki $4,00 
Arielkos “ $1,25 “ “ “ $5,00
Brandies “ $1,50 “ “ “ $6,00

Wisoki gatunkai Saldaus Wyuo. Arnko, K1 melo, Alaus bonko»e ir kegese ir t. t. WisKas-yris 
gerinusio gntunko, o prekes labai pigios. Užprnszyinus per gromatas greitai hzpyhloine. Mes at
statomo užprašytus taworus in koma daly miesto už dyka.

Užprašantis kokius gėry mus. gali gromata raszytio angelskai, ;wokhxkal, lenkiszkai, lietuj 
wiszkai ir ruskai.

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

Lietuwiszkas Daktaras
• KODIS,

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeru
1832 74-tli 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 wakare. 

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

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

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

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda lanvakortes (azifkortes) ant greicziau- 
siu lahru in ir isz Europos, iszmaino ir siunczia 
pinigu* iu wisas svvieto szalis kuotnipiginuatu ir 
in 4ne<leles po iszsiuntimo parodo knita su priė
musio pusirasz.ymu.

Keliaujantiems In Europa, kuri* perka laiwa 
kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net iu pat 
New Yorka; o laiurakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—Iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz tcnlszkes arba kitokiu dalyku ar ra 
sztus su konsulio užtwirtiniinu. O teip-gi a t jie 
szko skolas isz Europos;asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina vrletas darbi- 
nikains ir wietas tarnams ir tarnaltlems ir užlai
ko wlsokias malda knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausel.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz- 

kai — latviszkui — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
stancziu), in 8vs (didele aszmai- 
nio) 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.o<4

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

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Ras74int «u bet kokiu klausymu reike pridė

ję ant a t s a kymo pacztawa markeln už 5 centusLietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jeiferson st. co.r Liberty st.
Diplomąvotas Daktaras isz 

Tiuropos.
No 25 metu praktikauoja ir pritaiso geras lie- 

karstiiH už widutinia prckia.
Kalba lietuviszkai, lenkiszkai, 

ruskai irvokiszkai.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

TELEl’IIONE: CANAL 369.

A dwinedelinis
katalikiszkas

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

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožmimelaike ir už 

1 ta paczia prekia $1.50.100 Iloo I c
loo I °
io° i i~
2001 nepribuvima

50 centu.
'feipogi užpraszotn ir tuos bro

lius, kurie norėtu prisiraszytie 
prie gvardijos “D. L. K. VVy- 
tauto”.

A. Žemaitis, sekr.

loo

PAJIESZKOJIMAI,
Pajieszkau savo szvogerio An

tano Tarozo, paeinanczio isz Kau
no vedybos, Raseinių pav. Žvin
gių parap. kaimo Keistu. Pirmiau 
jisai gyveno Chicagoje ant Canal 
str., opaskui isz važiavo in Ne v 
Yorka ir dabar nežinau kur besi
randa; jaigu kas ape jy žino tegul 
danesza antszio adreso:

Antanas Jonikas 
4505 Page st., Chicago, III.

Pajieszkau savo draugu Leono 
Bekerio isz Gelgaudiszkiu,ir Win- 
co Kavaliausko isz kaimo Alek- 
sandravo, Kidulių vaitystes; 
Abudu paeina isz paviet. Nau- 
mieszczio, redybos Suvvolku. Jau 
ape treczias metas kaip Ameri 
koje. Jaigu kas ape juos žino, 
arba jie patys tegul atsiszaukia 
ant adreso szito:

Peter Stankevicz, Box 236, 
West Brookfield, Mass.

— Nauja kompanija streetkariu 
pabaigė savo kelia elektriszku 
karu ant 22ros ulyczios no ežero 
net iki Lavndale str. AVisi karai 
yra apszviesti gražiausia elek- 
triszka szviesa. Parduoda ji 6 ti- 
kietus už 25c. Teipogi ketina ji 
pravestie antra linija savo street
kariu no 22ros ulyczios iki Union 
Park, o no ten net iki Lincoln 
Purk. Tada pasažieriai galės da- 
važiuotie isz South side net in 
Likoln Park tik už 5c. ka szen- 
dien kasztuoja 10c.

— Labai pigiai ant pardavimo 
visi staliorisžki inrankiai “var
stotas” ir visas pritaisymas kas 
tik reikia, parsiduoda nesvietisz- 
kai pigiai. Dasižinokite rcdystejel “Lietuvos”. !

PUIKUS
LIETUWISZh AS 8ALIŪNAS, j 
M.l’laucko ir Wenckewicziaus;

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

Pas mus randasi puikiausi da
bar trunkai: szaltas Alus, skanus 
VVynai, visoki Likieriai, o Ciga-j 
rai net isz pat Turkijos. Atradia 
valandelia liuoso laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

Temykitia! -:- Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Phs kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atiiktle interesus pas 

sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

WE1NATIN1S LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
VVinco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey Clty.
Užlaikau puiku szalta Alų, 

Degtiniu tikra ruginiu, lietuvisz- 
ka Trcjonkia visokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabo 
vu. Pas mane gali gautie kiek' 
vienas pakeleivingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczerois.

Ne*an' geria u sijų linlu hz <'h 
kn in Berliua ir hz Bt-rliu

Isziuntiuias pinigu in sena kraju
UWAGA:

Rublis............ ................. 53i
Guldenas........ ................ 39J

Juliau Piotrouski,
13117 Laurcl ui., ant Bridgeporto

GERIAUSIA UŽEIGA 
pas L. AŽUKA 

| 3301 Auburn avė.kerte 33czios ui.
Arti Lietuviszkos bažnvezios.

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki- 
tokiu žabo v u.

Ir kurie atkeliauna isz kito 
j miesto, gali visa rodą gautie ir 
spakainiai pernakvotie.

L. A ŽUKAS.

Prusuo.se


4 LIETUVA.

DĖL BACZKAUSK0.

Baezkauskas beskaitydamas | 
chieaginiu liauferiu korespon- j 
dencijas jau apjako, o jaigu da | 
ilgiau padirbės iszvien su jais, 
tai galbūt irapkurst turės.

Rugoji tu Baczkuuskeli, saky
damas, kad mes tave iszvadi
nome piemeniškais žodžiais.

Užmirszti nabagali. Pasižiū
rėk in savo „Saulepalaikia”, o 
tenai atrasi jogei tu pirmiau pra
dėjai piemeniszkai užsikabinetie, 
o mes matai neesame toki žmo
nes, kad pavelytu bile asi
lui sau aut spraudo jodytie; mes 
ne iszmislyjome jokiu nauju žo
džiu, o tik atsakėme tau tik
rais baczkauskiniais žodžiais. — 
Atsakome 
klausima, 
pyktie.

O ka tu
rais kokiu ten Chicago* liauferiu, 
kurie bijo pasiraszytie savo 
vardo, tai mes to visai nepaiso
me, ba mes su liaiferiais 
neturime jokio biznio; mes turi
me savo reikalus su gerais žmo
nėmis ir jaigu busime kam kalti, 
tai geras žmogus rnszydamas ne
bijos pasiraszytie. Bet buk Bacz- 
kauske pakajingas, kad pas ta
vęs geri žmones neraszys, o tik
tai liaferiai.

Tu Baczkauskeli gali surankio- 
tie liauferius isz visos Ameri
kos ne tiktai isz Chicago, ir ju 

gali užver- 
,,Šauliu” ir nei 

vietos nepaliekti 
nenusigusim, ba 
kad su liauferiuis 

neturime, ba

— Ak! miela Kotryte, teip 
mano akis skausta, kad ne galiu 
iszkenteti, ur ne galite ka ma pa
gelbėti?

— Hm?.... Nesenei mielas 
Petrai, mano dantys skaudėjo, 
tai daviau isztraukti, gal ir 
luistai tas ne butu pro szali, 
ta su ake pabandytumite.

30c' 
10c 
10c 
30c
20c

ta-
kad

tau pagal tavo už-Į 
už ka ne reikalauji

Tūlas mielaszirdingas kapitali
stas sako m savo sveczius: — 
Tamistos! Sotiems ae reikia už
mirszti apie iszalkusius. Mano 
name gyvena ne turtingas ainat- 
ninkas, kuri rytoj turiu iszmesti 
laukan už rendos ne iszmokejima; 
inueszu, idant padarytum i me ko- 
lekta dėl to nelaimingo,

Jaunikaitis iii numylėtinės bro
li:— l’asakykie man, ar tavo se
suo, Marija, yra užganėdinta isz

j mano vizitu?
— Teip, visados, kad tamista 

ateini, o jos nėra namie, su 
džiaugsmu isztaria: aeziu Dievui!

Gydytojas: — Tamistos pati 
labai pavojingai serga,reikia par
vesti specialistą.

Vyras:—Sakiau asz jai senei 
jog reikia paszaukti geras dakta
rus, bet ji ne norėjo tamiStos in 
žeisti.

gazdini mus su pipi-

isz 
ne tiktai isz 

korespondencijomis 
stie visa savo 
dėl evangelijos 
tai teipgi mes 
jau tau sukeme, 
mes jokiu bizniu 
neesame Baczkauskais; su liau- 
feriais tiktai Baezkauskas gali 
bizny turetie, bet mes niektd. 
Už tai tau pasakome, kad be 
reikalo mus gazdini ju pipirais, 
ba jie patys pipiru labai bijosi, 

'už tai ir nepasiraszo, ba žino kad 
už melagystes bile kas snuki 
musztu.

O kaip rugoji, kad mes 
tavęs užsipuolamo, tai beda 
jau ant senatvės pomiety patro- 
tyjai. Mes ne užsipuolamo bet 
tiktai tau atsakome ant tavo už
sipuldinėjimu, ir jau kelintu sy
kiu tau pasakome: kad gali labai 
nesikesytie, ba tokiam asilui ne- 
sidusime aut sprando jodytie; pa
myk, kad ant kožno tavo užsi- 
pulimo pataikysime tau utsaky- 
tie tais paežiais tavo baczkauski- 
niais žodžiais.

8U-

ant 
kad

— Guodotinas kun. 
viczius jau sugryžo isz 
Lietuviszku Koliotiiju; 
czeme nr. patalpysime 
kuria no Jo apturėjome.

J. Balce- 
Arkanso 
ateinan- 
gromta,

GR0MATNYCZIA.
Angr. siusk “Ap.” Antonui 

Poszkai, box 28, Thomas W. Va. 
Pinigai užmokėti.

Dr. Br. siusk “Varp.”Jos. Gri
galiūnui, box 246,Thomas W.Va. 
Pinigai užmokėti.

Reikalinga yra mergina arba 
moteriszkc, kuri nors kiek nusi
mano ape virimą ir skalbimą.

Tegul atsiszuukia in redys- 
tia“Lietuvos.”

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

KAIP NAUJAS MOKYTOJAS?
Tėvas: Na ka Juozuk, ar pa

tinka tau naujas mokytojas?
Juozukas: Jiiii.... jis nežino 

nieko o nieko........Vakar klausė
pas mane kas atrado Amerika?

— Papa, kada asz galėsiu isz- 
teketi už vyro? klausia pirklio - 
žydo duktė.

— Po ateinanezio sulwnkrutyj- 
imo, mano duktė — atsake 
tėvas — nes dabar ji dėl tavias 
ir rengiu....

Adresai wirszinyku
Susivienyjimo Lietuviu Republi- 

konu VValsteje Illiuojo:

Prezidentą*, A. OltzewRkit, 954 33-rd Rt. 
Wioe-Prezidentas W. Wabalinskas ISChapin st. 
Sekresonus 1 -mas P.Jonaitis, 77 Clcaver st. 
Sekretorius 2-ras W. Zacharewiczius,848 Atti- 

ca st.
Kaslcrius, L. Ažukas. 3361 Auburn avė.

AGGNTAI 
Laikraszczio “Lietuva

BALTI MORE, M D.
Bon. Mažeika, 19 Lloyd str. 
Ig. Jagella, 201 W. Pratt str.

M

JERSEY CITY N. J. 
Abraitis. 328 Anderson str.
CLEVELAND, <>IIIO. 

NikoJemuR Olszinskas, 825 8t. Clair Str.
DU BOIS PA.

Akramavicziu, box 205
GRAND RAPID8, MICH. 

Juozas Hollakss, 340 Quarry str.
MAHANOY CITY, PA. 

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

Motiejus Zarev ic zia.a 28 Scammell st.

M.

A.

K.
CITY, 

E. Cei

SHENANDOAH. PA.
Motiejus Kupczynskus, 201 E. Centre

MTCARMEL. PA.
Petras Blelauckas, box 273.

pittshurgh, pa.
P. Obieciunus, 1012 Carson st: S. 8.

str.

Katalogas knygų.
Knygos inahlu.

Aukso Altorius arba Szaltinh tlangiflz.ku 
skarbu.puikiausiuosi* apdaruos, su sidn 
brineis ir kitokeis križels, iszsodyta bal- 
oziauseiskaulclels.'vhaip zalatitos, 3.50 ir $4.0(y 

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drūto i skuroje, zalaty- 
tais krasztalfl, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrlne “ “ $2.00*
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiauseme

apdare, balczbiuseis kaulelefs puikei 
iszauksuotais kryžeis po ' $3.00ir 3.50

Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c 
Baisas Balandėlės Krlsztolinis $2.00
Garbe Dietvui ant auksztybes, skuroje. ap

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

Marijos Panos 
Ražanczius amžinas ** “
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms “ 
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dietvo rzw. Sakramente ” 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, 'vokiszkoms

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

•tylas ir su kabe “ $1.60
Wadowas nplunkancziu in*ka .Tezuso Cbris. 15o 
150 psnlmu Do'vido karaliaus ant pa'veikslo 

kantiozku „ ,,

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
*kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos 
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czurdom tovard 

Lithuania “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto $1.00
Geniu dede “ *• “ 5c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausiajsto- 

rija Lietuvos “
Istorija gražios Magelenos
Istorija septynių Mokytoju * “
Istorija gražios Katrukos “ “
istorija Lietuvos “ “
Istorija iszlaiko Francuzu vainos “
Juokiugas pasakojimas “ “
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

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

isz lietuviu gyvenimo
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo 

Lietuvnvku “
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai
Lituviszkas sziupinis “
Naujos dainos “ *•
Namelis pustelnyko “ “
Olitypu apysaka, sz alko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos J u''e “ “
Puikus apruszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. “
Pajudykime vyrai žemiu, puiki istorija 
Pasakoijmas Antano’Tretinyko ‘
Petro Armino rasztai
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, koinedij: 
Puiki istoria ape Kantria Alanu, kuri p< 

t.......... '■ ' ' , ' ‘ ,
du ir vargu kantrei iszkentejo

Talmudas židu “ “
Tevynizskos giesmes “
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Waiku knygele su abrozelais “
VVisoki abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY SIV. PAN8KICH $7.00
ANIOL STRČŽ. Zbior Modidv i Pienui siuž^cy 

dladusz pobožuyeh (zdodatkiem nieszpordw 
i pienui laeifiskich). Zaviera blizko 650 Štro
mo vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydauie dlaobojga plci: opravne v morocco 
skorkg, vyzlacane brzegi ze zloconym ty tu li
kom; cena.......................................    95c

Ta suma opravna v morocco skurkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkieni.................................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zbior Modidv, i Piešni služfcy dla 
dusz pobožnych (VVydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszporčv i piešni lacihskich. Za- 
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, —Opravne v morocco 

skdrkg, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Cena..................................................95c

Ta sama opravna v morocco skdrkg, vvzlocone 
brzegi. ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem...................... . .................... $ 1.1®

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modidv i piešai, 
služįcy dla dusz pobožuyeh. (\Vydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem n les z poro v i piešni 
laciiiskich. Zawiera blizko 650 stronnic vyra
znego druku ua pigknym papierze, opravne 
v morocco skorkg. vyzlacane brzegi ze zloco- 

nyin tytulikiem.............................................. 95c
Ta sama opravna v morocco skdrKe, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
WYBOREK........................................ po 40c i 65c
1IISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksi^žek dla ludu przez Marbuchu wy- 

lanych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlošc 
za pomoca kart. (Dlazabavy i rozryvki)

Gena A L ,t 1
ALEKSANDRA CHODZKI sldvnik Polsko-AnO 

gielski i Angielsko-Polskl v niocnej opravie 
ze ztoconemi tytulikamy. Cena $4.00

ŠEN N IK czyli Wrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przy padkach služ^ce, z rdžnych s ta rodą v- 
nych ksi^g zebrany i porzędkiem abecadlo- 
vym dla rozrywki i zabavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobonov. •’ " 15
UKAP0L8K0- NIEMECKA dla Polakdw 
do latvego nauezenia sig czytač. pisač; I mu- 
vičpo riemiecku. Dokladnv przedruk z wy- 
-aula nakiadmn rkZakladu Narodovego imte 
uia ssolifiskich" ve Lvovie. Cena

LISTOWNIK polsko-amerykanski. I’odrgcznik 
zavierajiįcy: Naukg pisania listdv, v vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Listy 
polecajaėe, radzgee, opisujace. povinszova- 
nia, podania itd. " 60

MALY LISTOŠVNIK dla szkdlnychjdzieci; ucz^- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ’’ 25

PO^REDNIKPOLSKO-ANGIELSKl; ksi^zkad a 
Polakov v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig poanglelsku; z opisaniem každego vyra
žu jak sig ma vymaviač: i rdžne listy w pol- 
skira i angielskim jgzyku ' 65

PRZEU ODN IK do pisania listdv milošnych o- 
raz tycz°cych si** oženlenia i zam«žpdjficia 20 
IIOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niežuvodny sposub ezarovania, we- 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco, 
Behvanenfeld. Tvardovski, Faust, Thooph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Flladelfia i vie
lų innych. Cena ’’ 85c

NOWY SONVIZDRZAL i avantury Jcgo, Z ziem- 
nomorskiej rodom.—Z ošmiu obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravie ze zloconym tytu- 
likiem 6 ’’ 60

PRAWDZI\VY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Naipevniejszv sposob vygrania na loteryi 
veillug kombmacyi slynnvcn magikdv i pro- 
f**sordv mateniatyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob, <akich užyva- 
no v starožytnošei do przepcviadunia i vro- 
ženia przyszlošci. - Z 200 obrazkami. Dosiov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Universytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ’’ ’’ 30

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

5c 
10c
5c

30c
40c

75c

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

Knygos Dnasiszkos.
BrostvoR “ “ “
Draugija dildusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuwiszka i ir lenkisz

ka ant kožnos ncdelos irszventes 
Filoteaarba kėlus in maldinga givenima 
Garsus upe baisibia sūdo Dievo ”
Griesznykas sugrąžytus ant gero kelo per 

Jezusa Peną ,T ’’
Gyvenimai Szventuju Dievo “
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenima* Jezuso Kristuso ”
Givenlmas szwencz. Marijos Panos „
Givenima visu Szveutu ant kežuos dienos 

4 dideles knygos, kožnu po ’’
Gyvenimai 8zw. ir III zokonas szv. Fran- 

ciszkaus “ “
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija seno istatimo ’’ 25c
Istorija Kataliku Bažnyczos 
iRzguidymas metiniu szveneziu ”
Ka« yra grhkas? labui naudingu knygele 
Kalbu hįm* Kataliku tikėjimu " 
Kaip apspakajitie sunilanija ”
Mokslas Rymo Kataliku “ "
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape soda Dievo “ “
Pamokslui ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos ,,
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszcziaus. didžiause knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju “ “

Perspėjimas ape s%venta tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos ••
Prisipūtavojimas ant smerezio “
Raktas in dangų “ “
Uisistannvik ant to gerai “
tfadovas in dangų “ “
VFartal dangaus “ •• “

$1.00
10c
15e
15c
15c
40c
15c
15c
50c

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

Knygos inokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “
Lementorlue lietuwlszkns „
Lietuvos gnspndine “ “
Lietuviszkai vokiRzkas lodinąs arba grama

tikas “
Lementorius lietuviszkas “ “
Spasabas greito Iszslmokitilmo angelskos kai- 
8zimtmetlni8 kalendorius „

bos ne apdarytus “ “
o apdarytus “

Žodynas keturiose kalbose: lletuvisikai, 
latviszkai, lenkiszkai. Irruskai, y- 
ra gerlause knygų dd norinczlu isz- 
mok tie lenkiszkos. ruskos arba la 
tviszkos kalinis M ,,
Tas pats apdarytas „

S 1.50
20c
50c
10c
50c
3Oc
10c
50c
20c
15c

$ 1.00
$2.00 

5c
10c-
75c
25c
20c
40e 
15c
25c 
10<S
15c
Soja

 r-------------------- ,___ per 22 me
tus vaikszcziodania po svietą. daugybių be- . _____ ------- :__________________ 20c

10c- 
10c* 
10c 
20c 
30c 
5c

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopulkiausei.
togri

J 4^” Jaigu tau skauda galva. tai*pamegyk 
Prosikli Bojanatisko. Yrageriause gy
dykla no skaudėjimo galvos. ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojaususko. Galima 
autie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
eutus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

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

| A. BUSZKIEWICZIA
dastato visiems in namus geriausia

i Keresina, Geselina ir Aliejų. į
Skalbia Murszkinius koba’cziausei ir pats J! 

atgal kiekvienam in namus pristato, te i po- žz 
J/ gi prijima užpraszymus ir per gromata. J$ 
5jj , Yra labai žmogus ^eras ir teisyngas ka ve- 

į

$
Skalbia Marszkiuius koba’cziausei ir pats 

gi prijima užpraszymus ir per gromnta.

jlį lyjeme visiems pas jy nusiduoti©
ADRESAS:

A. BUSZKIEVICZ,
886 Ja mes avė., Chicago.

-----------

KA8IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA WI8KO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos 
Kreepencziu Cigaru,

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO \V1SO PA BANDYTI E.

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

Turiu puikiausia Kare renta isz winu Clerelatldo 
lietuviu ir daugiause visokiu gervinu užlaikau

ir

$5.00 
. IO°

r>s $1.<»r 
t 1.25

KASPAR BARTKOVIAK,
Konstabells Palietam.

IK NOTAKY PUBLIC.
Iszprowo1a geriausei visokias provas visuose 

suduose. Kluinoczyja kalbose: b-nkiszkojv, wo* 
kiszkoje irangelskoje. Teipogi kolektavoja pini
gus už 'visokias skolas. Gyvena po ur.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

M. L. Kasmar, 
(KACZMAKEK.) 

;iįAdwokatas 
Praktikawoja ^visuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuivnykams pas jy nu

siduotie sawo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą. 

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

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
F R. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

ir

Puikiausias Saluuas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
\Viskas yra czysta, gerymai wisoki pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjanie 
wisieinR lietu'viams, turintiems tvalandela laiko- 
atsUankytie pas sawo brolus lietuwius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan; 
tiems in Shenandoah welyiame nusiduotie kaipo 
in geriuusia ir in tikra lietuwiszka užeiga.

LIETUVISZKAS

iYSALUNASyy
Juozupo Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia B&varska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkas, Likierius ir kwepeuczius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no 'vi
sokiu žolių, cigarai patys gerinus o dėl zo- 
bo\vos randasi biliardas.

Teipogi parduoda lai'vakortias, siunezia pi
nigus in Lletuvva ir 'visas dalis swieto, o ko- 
žuarae reikale duoda Lietu'viams geriausia 
rodą. Jusu 'viengentis,

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City,

“VARPAS"

Pa.

Mokslo, literatūros ir politikos 
laikrasztis

iszeina TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkusžodidumo) puslapiu. “VAR
PAS" yra vyriausius ir žimcziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras ‘ Naujosios 
Dvasios" apasztalas, organas Lietuvvos inteligen
cijos. “VARPAS" neseka jokios partijos; “V \ Ii 
PO" rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.
“VARPAS" spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

Eieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal- 
a ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 

Tai isztikro yra labai pigu!
Pinigai iszsiraszant “Varpa“, gromatos reikia 

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

b«* kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo \vlsokias užsisenejuUas ligas, kaipo 
tai: Pnet'variu, Skaudejima galavos, l)žiowa 
kepenų,Geltligia, Reumatizmą,Vvandeuiny apti 
tiitna. Kars/tligia, Rožių. Szasus, Drugy, Skropu- 
ias, Niežus, Kirmelas, Laszus, Szun'votiu, Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudejima. 
Sukudlma. Moterių ligus, Uždegimą piaueziu, 
trenu skaudejima. Ganvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrma karta pabandys, tai no tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja welys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisivntimui wieno dolerio tuojaus bus Jums isz- 
siusta. Adresas:

H. S. BOJANOU’SKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III

str,

užlai-

NAUJAS LIETUW1SZKAS 
SALIUNAS.

Dominyko Narbuto 
l>o nr. 584 S. Jefterson

Naujai uždėjus Saliuna
kau konopuikiausius gėrimus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius, Wyna ir kvepenezius 
Cigarus.

Ateinanczia subata, tai yra 25 
diena Rugpjuezio bus didis balius 
“Grand Opening”. Dėlto užpra- 
szom visus brolius ir seseris, lie
tuvius ir lietuvaitias pas mus at- 
silankytie. su guodone,

Dominykas Norbutas. (15—9)

Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos tegul eina pas 
Simona Macka, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J. — Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser- 
nia ir parduoda viską pigiau kaip 
kiti. Wisi tavorai švieži. Ge- 
riause vieta dėl Lietuviu.

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszlia
==Mokslaine Muzikos- ■

Kursai tapo atidaryti 1-ina Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant visokiu titaisu kožnu no 
iki 10% vakaro.
Kursas mokslo tweria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.

Orkestrą Lietuviszkai-Lenkiszka.
Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkestrą ant balu, wesja 

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

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

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

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

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

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

NEW YORK.

DIDZIAUSE

Krautuwe Drapanų
Vyriszkas visas apsirengimas,vertas 

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

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142DivisionSt.

Few lork

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

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.Dr. M. P. Kossakatiskas J
•TURI OFFISA------

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

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

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

^LieTUWJSZKA =
—P0— 

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

Daktaraj kožnam ežiose ira Aptiekoj, ir galerna szauktie koki nori 
per telefoną. Telephone: IVėst 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, zalatiiinas ir sidabriniinas
visokiu dajktu labaj pigej, uukszynius sydabrvnius ziego- 
relius iszwejcze kajp naujus. Jsz plauku lencug^lus daro ant 
orderio.

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

“Elgin" ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.
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