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Payments for one year advertisement, 
half cash, balance after6 months.

Paymments for all advertisements less 
than 1 year mušt be paid in advance.
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Metas II

Isz Užmarės.
Kare Kyliu su Japonais.

Joponai ima wirszu ant Kynu. 
Pereita nedėlios diena Japonai 
paguldė net 17.000 Kynu. Kaip 
tik no czetwergo, prasidėjo labai 
karszta kare tarp Kynu su Ja
ponais, bet per tris dienas Kynai 
Japonus wis apgalėjo. Wienok 
nedelioje, 16 diena szio me
nesio, kada susirėmė Japonai su 
20.000 Kynu, klojo juos kaip pa
talu ir isz dwideszimts tukstan- 
cziu kyniszkos kariumenes iszli- 
ko gy'vu 'vos tik pora tukstan- 
cziu. Japonai užgrobė wiska, ka 
tik Kynu abazas turėjo: amuni
cija, maista, gynklus, welawas 
(karūnos) ir t.t.

Kaip nurokuoja tai Kynu puolė 
ape 17.000, o daugybia j u suėmė 
in ue'valia. Skaicziuje suimtuju 
randasi Kynu smarkiausias 'vadas 
isz Koreos ir generolas Tso-Fonk- 
Vai, papuolė jiedu sužeisti in ran
kas Japonu.

Szioje muszoje Japonai wisai 
mažai nukentejo, nes j u kariume
nes randasi tik 30 užmusztu ir 
270 sužeistu. Skaitliuje sužeistųjų 
randasi 11 japoniszku aficieriu.

Japonu kariumenes buwo daug 
mažiau palyginime su Kynu, bet 
jie mokėjo sutaisytie ugny sawo 
armotu ir szaudykliu, kurios 
Kynai persigandia, bego in wi- 
sas pusiau mesdami sawo gink
lus ir tviska, ka tik turėjo, o 
Japonai guldė juos ant pliaciaus 
kaip patala.

Toliau ateina raportai isz 
Shanghai, kad po Ping-Yang ant 
mariu Japonai užga'vo ant ky
niszku kariumeniszku lai'vu ir 
du tokius nusiuntė in dugną ma
riu su wisa ju kariumeuia. Nus
kendo su tais dviems—iaf'Viria 
6,600 kyniszku karehviu. Teipogi 
danesza, kad ir Japonu 3 laivai 
paskendo.

Isz Londono ateina žinios, kad 
Japonai kasdien wirszu ant Kynu 
ima ir sako, kad pasirodė jogei 
da daugiau nei 17.000 Kynu yra 
užmusztu, sužeistu ir in kalinta 
suimtu. Japonu ka'valerija gau
do 'visur isztrukusius Kynus ir 
kemsza juos in kalintas. Pereita 
panedely buwo paroda ant su
imtu kyniszku karehviu, pasiro
dė, kad Japonai jau turi savo 
kalinėse sugaudytu ju net 14.000. 
Tikisi, kad per sziais kelias die
nas skaiczius t,u uevalnyku pasi- 
daugys, nes Japonai ' kasdien 
sugauna pulkus Kynu slapstantes 
po tykias dalis miestu. Tarpu 
sugautuju jau randasi keletas 
kyniszku generolu.

Dabar pasirodo kad Kynai 'vi
sai yra netikia in karia. Jaigu 
Japonu toks mažas skaitlius, o 
pergali tokias milžiniszkas gau
jai. Kynu. Sziendien jau randasi 
wisa Korea rankose Japonu, o 
jaigu jiems teip ilgai seksis, ar 
tik kartais nepaims ir wisa Iry
liu žemia.

Auarchistai Ryme.
Rymas 12 Rugsėjo. — Nedėlios 

nakty palicija pasergėjo du nepa
žystamus žmonis slenkanczius per 
daržus Vatikano, po kuriuos Po
piežius prasiwaikszcziodowo.Pali - 
cija tujau paseko paskui juos, o 
kada tiedu pasidėjo sawo ginklus 
ir pradėjo liptie murinta siena in 
wirszu, palicija pripuolė ir su
griebė juos. Yra menama, jogei 
tie žmones yra anarchistais ir ėjo 
nužudytie popiežių. Palicija pla- 
cziau ape juos neszneka.

Rosijos caras serga.
Jau no nekokio laiko Rosijos 

caras Aleksandra III. sirguliuoja. 
Buvo iszwažiawias ant prasi- 
'vaikszcziojimo in girias, in “Bie- 
lowieckoje Puszcza”, bet isz tenai 
jau parweže jy lowoje ir turėjo 
neszte innesztie isz wagonoin pa- 
locius. Kenczia jis ant skaudėjimo 
kryžiaus isz 'vidurio per linkima. 
Kasdien labjau nyksta, kusta, y- 
ra nuliudias ir nieko szneket ne
nori. Yra prisakyta po wisas cer- 
k'vias ir katalikiszkas bažnyczias 
laikytie “galiufkas” ir 'visiems 
melstis už jo sveikata, bet ir mal
dos nieko negelbsti.

Paskesnes žinios yra gaunamos, 
kad caras jau yra su wisai nusti
ptas. Sako, yra daug silpnesnis 
nei kaip ape tai buwo urediszkai 
garsinama. Yra menama kad il
giau nepagywens caras, kaip ke
ltas nedelias.

Gyventojai Rosijos didei bijo 
simiszimo savo žemeje laike caro 
smerties.

Kolera. Europoje.
Kolera Europoje vis nenustoja 

bet da kasdien labjau platinasi. 
Lablausei lenkijoje,kaipo tai szio- 
se redybose: Warszawos, Piotro- 
kovskoj, ir Kieleckoj. Kasdien 
randasi po keles-deszimtis nauju 
atsitikimu ligos ir smerties.

Ugnis giriu Algieroje.
Ugnis giriu Algieroje siauczia 

jau pora nedeliu. Bledes daeina 
milijonus doleriu. Apart giriu ta
po sunaikyta puikus sodai vynu 
ir kitokiu waisingu medžiu, o tei
pogi daržai ir javai ant lauku. 
Kaimai Chaursas ir Rolpas yra 
su žemia sulygiti. Daugybe žmo
nių ant smert sudege, o szimtai 
tapo apdegusiu. Debesiai 
durnu kabo ant 'visos tos apygar
dos. Isz Guelmos, kuri isz cze 
sttusri tik per 15 myliu, danęsga 
teipgi ape baisingus gaisrus.

Telegramai.
* Kija've, Rosijoje davėsi jaus- 

t.ie drebejintas žemes per 20 tni- 
nutu. No to, nekuriu muru sienos 
po biski intrukinejo.

* Livorone, Italijoje aresztavo- 
jo 11 anarchistu.

* Caras Rosijos pawelyjo savo 
dviems aficieriams eitie žudynen 
(ant pojedinku).

* Miestas Kuzica, red. Saratov- 
skoje (Rosijoje) 'visas sudege.

* Miestas Dinaburg, (Rosijoje) 
tapo užlietas 'vandeniu per di
džius lietus. Isz tos priežasties 
daug nukentejo prekikai ir aniat- 
nykai.

* Ovingsville, Ky. 18 Rugsėjo 
perkūnas užgawo nakties laike 
in namus 'vieno farmero, užmu
sze farmery jo paczia ir 18 metn 
duktery, ir keletą asabu sužeidė.

* Mt-Carmel, Pa. mainos dir
ba tik po 3 dienas ant nedėlios. 
Tiktai Redingo Co. 3 brekeriai 
da dirba kasdien, o kiti visi tik 
po 3 dienos ant nedėlios.

* Pereita panedely iszdege 
bjaurei miestas North Enid, O.T. 
Sako kad padege tyczia koki pik
tadariai.

* Mt-Carmel, Pa. 15 Rugsėjo 
buwo weseile ant Popel str. Ant 
weseilios pastojo baisios peszty nes 
ir du tapo už tai paimti in lakupa.

* Shenandoah, Pa. darbai we- 
la pradėjo blogai eitie. Dirba ant 
nedėlios wos tik po 3 dienas ir tai 
nepilnas. Uždarbiai labai netikia. 
Daugybe darbinyku raszosi in uni
ja. Galbūt su laiku ir susiorgani
zuos darbinykai.

* Mt-Carmel, Pa. 15 Rūgs. wi- 
dur tamsios nakties tapo paimtas 
in lakupa per naktiny palicmo- 
Adomas Ma....s, už girtybia.

Isz Amerikos.
Žinios isz Wasliingtoho.
Pagal nauja Tarifa Amerika 

tikisi, jogei galės siustie sawo 
gahvijus in Szivecija, Szveci- 
ja dabar iszsiunte sa'vo komitetą 
in Amerika, idant isztyrtie, ar 
užsimokėtu pirktie jaunus gahvi
jus ir wežtie juos in Szwecija. 
Vienok sako, kad Prusai nelabai 
mėgsta toky importavvojima, nes 
iksziolei jie Szvecijai dūduoda
vo mėsa. Jaigu tas inwyks, kad 
Amerikos gahvijus galės gabent 
in Sz'vecija, tai farmeriai Ameri
kos padarys gera bizny ant savo 
galviju. Kaip aprokuoja, tai A- 
tnerikos galvijai yra da sveikes- 
ni už Prusu, ir mėsa isz ju gali 
būtie toke gera, kaipo ir Prusu.

Straikas mainieriu
Cherokee, Kas. Rugsėjo 17. — 

Mainieriai No. 4. Kompanijos J. 
H. Durkee sustraikavo szy ryta 
reikalaudami 60 centu no tono 
augliu. Iksziolei darbinykai gau- 
dawo tenai po 45 centus, bet tu
rėjo prižadėta no kompanijos, kad 
toji no 1-mos Rugsėjo mokės 
jiems po 60 centu. Vienok 1-ma 
Rugsėjo atėjo ir perejo, o kompa
nija ape sawo prižadus užmirszo. 
Už tai darbinykai stojo in straika

Mainos gali užsidaryt.
Brazu., Ind. yra mainos augliu 

vadinamos „block coal minės”, 
kuriose dirba 2,000 mainieriu. 
Pasklido garsas, kad tos mainos 
užsidaro ir 2,000 mainieriu tam
pa atstatyti no darbo. Priežastis 
uždarymo mainu yra, kad geležin
kelis Chicago & Eastern III. ple- 
szia nes'vietiszkai brangiai už at
vežimą j u augliu in Chicaga, ima 
no tono po $1.10|, in wieta ka 
už k>tu mainu auglius ima tiktai 
po 72į. Valdytojai tu mainu 
pribuvo i n Chicaga, idant suside- 
retie su kompanija geležinkelio 
ant mažesnes mokesties, o jaigu 
geležinkelis Chicago & Eastern 
III. nenorės vežtie ju anglius už 
pigiau, tai pasiduos ant kito ge
ležinkelio; jaigu ir tasai nevež 
pigiau,tai bus priversti sawo mai
nas uždarytie.

14 mainieriu užgriuvo.
Skaitome “Chicago Daily 

Nevs”, kad 17 diena szio mene
sio, Hazleton’e, Pa. užgriuwo net 
14 mainieriu. Galbūt radosi tarp 
tu ir lietuvviu.

Lietinvys prigėrė.
Diena 9 Rugsėjo, 1894, “Jonas 

Paleca, gy'venantis Gerardville, 
Pa., besiinaudydams senam isz- 
griu'vusiam bruste, kur buwo 
'vandenio ape 14 pėdu gylio, pri
gėrė. Kūnas jo tapo iszimtas ant 
rytojaus, diena 10 Rūgs. Sz. at. 
Jonas Paleca paėjo isz red. Kau
no, turėjo metu 24, buvvo da ne- 
ženotu; prigulėjo in dideliu drau- 
gystia “Sz. Antano”, Shenando
ah, užtai jo kūnas tapo gražiai 
palaidotu. Ant laidotuwiu grajijo 
Shenandorio “Lietuvviszkas Be
nas”, kuris yra atsižymejas satvo 
amate ne tik mieste Shenandorio, 
bet ir 'visoje aplinkinėje. Tiktai 
nežine kas pasidarė draugystei 
“Sz. Juozapo”,kad ji ant laidotu- 
wiu Sz. at.Urkos parsikwiete mu
zikantus net isz Mahanoy City. 
Yra tai labai nemandagu isz pu
ses praugystes “Sz. Juozupo”,kad 
jieszko s'vetimu diewu.

Shenandorietis.

Labdaringas lietus.
Minnesotoje ir Wisconsine, kur 

siautė tos baisiausios ugnys. 14 d. 
szio menesio iszpuole gausingas 
lietus ir užgesino 'visas ugnis, 
kurios sulyg szio laiko naikino 
girias ir kaimus. Buwo tai pir
mutinis lietus po 3-ju menesiu.

Baisi viesulą Oaklalio- 
moje.

Diena 17 szio menesio perejo 
per Oaklahoma baisinga wiesula 
Miesteliuose Jennings ir Minim? 
sugriowe net 50 nąmu ir užmusze 
'viena jauna moteriszkia su dwie- 
mis 'vaikais ir daugel žmonių su
žeidė. Keletas namu užsidegė isz 
tos priežasties.

Užmusztas prie darbo.
Nekokia George Johnson, 30 

metu senumo, tapo užmusztu pa- 
uedelio nakty prie darbo geleži
niam fabrike Pullmano. Nežine 
kaip ten iszsprudo smarkei isz 
maszinos szmotas geležies, užga- 
wo jy staeziai in krutinta ir užmu
sze ant 'vietos. Gyweno jisai ant 
106-tos ir Clark ulycziu.

Už karstymasi ant karu 
geležinkelio.

Pereita subata palicija areszta- 
wojo 81 žmogystų už karstyma
si ant karu geležinkelio Rock Is- 
land, kurie gryždami isz darbo 
buda'vo užsikaria ir tokiu budu 
parwažiuodawo už dyka in na
mus. Sudžia Bradwell pastate 20 
ju kožna po $5 kaucijos, o sudžia 
Foster pastate 50 po $10 kožna, 
o 11 ju paleido pripažinia nekal
tais.

Ar gerai siųst pinigai papras
tose grotu atose.

Paczte Chicagos areszta- 
wojo 'viena negrą, už wogima 
pinigu isz gromatu, kuris tenai, 
departmente atrinkimo grimiutu 
dirbo jau du metai. Tasai negras 
buwo laikomas už didiai teisiu 
ga žmogų, nes kada kita syky 
dirbo jisai hotelyje Palmerio 
prie maudyklių, atsitiko jam 
'viena diena rastie $90.000. Tuos 
pinigus atidawe 'valdytojui hote- 
lio ,o žmogus atsiszaukias kurio 
tie pinigai buwo, dowanojo tam 
negrui puiku auksiny laikrodė
ly- radybų. Per tat bu'vo gerai 
insi'vieryjas ir gawo gera darba 
paczte. Jau no nekokio laiko pa- 
temijo, kad kas nors ,'vage pini
gus isz gromatu ir tuojau pradėjo 
pilne'votie tuos, kurie perenka 
gromatas. Inspektorius tyczia 
parasze kita runka gromata ir in- 
dejo i n ja d'videszimcziadolieri- 
nia, tada pilnewojo, ir patemyjo 
kaip tas negras atidarė groma
ta, pinigus iszemias insidejo in 
kesziauiu, o gromata uždarias 
paleido sawo kelia. Aresz- 
tawojo jy, o negras prie 'visko 
prisipažino. Rado da pas jy ir 
daugiau atidarytu tokiu grotna- 
tu.

Yra tai pasarga dėl lietu'viu, 
idant niekad nesiustumete pini
gus neregi stra'votose gromato- 
se, nes ir jumis teip gali pinigus 
iszimtie ne tik ant paczto’Chica- 
gos, bet ir ant kiekwieno kito 
tokio paczto. Welyt už
mokėkite 10c, už registracija nei 
ka turi jus pinigai žūtie.

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

Iszlietuwiszku dirwu
t Utarnykas, 25 Rugsėjo, bus 

tai didžiause ir garbingiause die
na dėl musu lietu'viu Amerikoje. 
Ta diena bus laikytas seimas “Su- 
si'vienyjimo Lietu'viu Kataliku 
Amerikoje”.

Szis “Susi'vienijimas” gy'vuoja 
jau de'vintas metas. Yra uždėtas 
tik su mažytia saujalia lietuwiu, 
wienok szendien, neweizint ant 
y'vairiu jo naikytoju, “Susiw.” 
suaugo jau arti tukstanezio sąna
riu. Tasai “Susiwienyjimas” tu- 
jj.szendien ywairiuose miestuose 
sawo kuopas ir kuopelias, o tosios 
kuopeles neperstojaneziai klabia- 
na in szirdy kiekwieno gero lie- 
tuwio ir budina jy prie Tewynes.

“Susiwienyjimas” laiko kas 
met sawo seimą tokiam mieste, 
kur katra meta 'visi nutaria. Szy
met seimas bus laikytas mieste 
Scranton, Pa., o kaipo jau yra 
dewyni metai no uždėjimo “Susi- 
'vienyjimo”užtai szymetinis 'vadi
nasi 9-tas seimas. Szymet ant sei
mo susi'važi uos daugybe delegatu, 
nes kiekrviena toke didesne kuo
pa siunczia ant seimo sawo dele
gatus. Susi'važiuos daugybe ku
nigu ir sziaip jau žmonių; laikys 
kalbas, praneszimus ir kitokius 
inneszimus kas link Lietuwystes 
labo. Tikimės jogei ant szio sei
mo “Susiwienyjimas” sustiprys 
sawo spėkas, ingys daugiaus drą
sybes atsispirtie prieszai sawo ne
prietelius, ir nepaisydamas spen
dimo ju žabangų, pradės da kar- 
szcziau triustie ant dir'vos Lietu- 
wystes.

Radyste “Lietuva” s'veikina 
koszirdittgiausiai 'visus delegatus 
ant seimo susirinkusius ir 'velyja 
isz tikros szirdies kogražiausio 
atlikimo to swarbiausio musu tau
tos reikalo. Troksztame idant 
delegatai teiktųsi gerai apswars- 
tytie tuos dalykus, kurie trukdo 
musu “Susiwienyjima”, o atradia 
kliūtis, teiktųsi jais pataisytie, 
idant mumis jos daugiaus nekenk
tu. VVelyjame, idant no szio 9-to 
seimo iki 10-tam “Sushvienyji- 
mas Liet. Kat. Amer.” suaugtu 
iki 10,000 sąnariu ir atnesztu mu
mis ir musu nuwargytai Tetvy- 
niai 'vaisius gausingiausius.

į Musu chicagine “Susi'vieny- 
jimo Kuopė” yra da jauna ir silp
na, dėlto neinjiege szymet pa
siusti e sawo delegatu in Scran- 
tona, Pa. ant seimo “Susi'vie- 
nyjimo.” Užtai nors per laik
raszty “Lietuva” siuneziame 
'visiems tenai susirinkusiems 
delegatams szirdingiausia
pas'veikinima, o ta daly'vuma, 
kury turėjome imtie szeme 
seime, o negalėjome, pawe- 
dame jums brolei tenai susirin
kusiems, melždami atmytie ir 
ape musu ta nors maža kuo
pelių. Welyjame isz tikros szir
dies kogražiausio atlikimo sei
mo ir geriausios ateitetes musu 
“Susi'vienyjimui.” Su didžiausia 
paguodone 'varde 'visos ehiea- 
gines Kuopos,

A. Žemaitis Protą.

t Skaitome No. 37 “Saules”, 
kad laikrasztis “Garsas”, kuris 
arti du metu iszcidinejo Shenan
doah, Pa. jau........numirė. Bacz-
kauskas apgailaudamas smerty 
“Garso” sako: “tas pats ir “Lie
tuva” laukia”. O mes jam pasaky
sime, jogei mumis praneszo 'vie
nas Baczkausko Susiedas, kad da

bar “Saulia” tie patys dalykai 
laukia; sako: “smertis” “Gar- 
so”isz Shenandorio drožia staeziai 
per kalnus Vegianio ir Staniklio in 
Mahanoju, kuri cze galbūt.....» 
nutups ant “Saules” sprando. 
“Lietuva” smerties nesibijo, nes 
pakol jisai isz Pennsylvanijos da- 
sigaus in Chicaga, tai da pereis 
daugel metu.

t Shamokin, Pa. iszejo nauja 
lenkiszka gazieta po 'vardu “Pol- 
ska i Litwa”. Gal būt jos iszduo- 
tojai yra lietu'viai, kad jiems 
“Litwa” buwo ant mhlies.

tSouth Bend, Ind. teipgi 'isze
jo nauja lenkiszka gazieta po 
'vardu. “Ognisko Domo've”. Isz- 
duotoju jos yra teipgi Iietuwys 
Kazimieras Sawickas, kurs keletą 
metu buwo Chicagoje.

In Lietuviszkas Draugys- 
tias Chicagos.

Nedelioje, 23 szio menesio, 
tuojau po sumai, užpraszau su
sirinktie in bažnytinia salia 'visas 
Lietu'viszkas Draugystias, kaipo 
wirszinykus teip ir 'visus sąnarius 
kiek'vienos draugystes, dėl pasi
kalbėjimo labai S'varbiame daly
ke. Su guodone

kn. M. Krawczunas.

In Gwardija Witauto.
Subatoj, 22 Rugsėjo, pusiau 

asztunta adyna 'vakare, bažnyti
nėje saleje, “Gwardija D, L. K. 
Witauto” mokys sawo kareiwius 
“muštro”. Užtai kiek'vienas są
narys tos draugystes turi pributie, 
po kora 25c.

St. Pooe'viczius, kapit.

PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Pirmas lietu'viszkas Piknikas 

“Kareiwiszkos Draugystes Sz. 
Kazimiero” Baltimore’je Md. bus 
laikytas panedely 24 d. Rugsėjo, 
189-1 s? sode Darley Park. Pik
nikas bus ap'vaikszcziotas didei 
iszkilmingai, ims tame daly'vuma 
Lietuwiszka Kapelija isz Shenan
doah, Pa. ir sekanezios draugys
tes: lietu'viszkos, “Sz. Kazimie
ro” kareiwiszka ir “Sz. Jono” pa
prasta draugyste; 
“Sz. Stanislowo ir 
kaus” kareiwiszkos 
Teipogi nuoszirdžiai
lietu'viszkas draugystias “Sz. Jo
no Kr.” ir “M. Kopernyko”,idant 
meilingai teiktųsi pributie, o po- 
draugiai užpraszome ir 'visus lie
tu wius ir lietuwaitias, kaip isz 
Baltimores, teip ir isz aplinkiniu 
miesteliu, idant sawo pribuwimu 
teiktųsi mus suszelptie.
Su guodone S. Kurtinaitis, sekr.

lenkiszkos: 
Sz. waitie- 
draugystes. 
užpraszome

In Skaitytojus.
Tiems wisiems, kuriu laikas 

prenumeratos jau senei iszsibai- 
ge, o jie iksziolei neužmokėjo ir 
ape saives jokios žinios nedawe, ? 
szy numery siuneziame paskutiny. 
Dėlto jaigu nori “Lietuva” ir ant 
toliau skaitytie, tegul prisiuuczia 
užmokesty, o 'vėla siusime. Kož- 
na» skaitytojas, kuris užsimoka 
skola ir ant toliau užsiraszo gau
na dowanu gražia istorija.

Kurie užsimokėjo p. P. M. Ab- 
raieziui, musu agentui, o da ne- 
buwo pakwitawoti, tai tegul ne
sibijo, jiems laikraszty neužture- 
sime, o teipgi kaip ateis laikas 
tai bus pak'vita'voti. Abraitis 
yra geras ir teisingas žmogus ir 
pas jy nepražus niekelio nei 'vie
nas centas. Baczkausko plioivo- 
ulu, neklausykite. Rf.dtstb.
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DRAUGYSTES.
—o—

(Užbaiga.)
119. Ar neyra sodžiuje 

no? Koks jis: vėjinis, vandeni
nis, garinis? Kam priguli? Jei 
sodžiuje malūno neyra, tai in 
kur žmones veža malt? kam tas 
malūnas priguli, ar lietuviui ar 
ne? Gal žmones mala patys na- 
mieje? Kiek ukinyku sodžiuje dar 
mala girnomis? Kampinykai ar 
ir duoda malt in maluna ar pa
tys namie ant girnų sumala?

120. Ar neyra arti fabriko? 
Koks? Ar neeina žmones in ji 
dirbt? Paduokie darbinyko die
niniu alga. Jei galėtum paraszyk 
gyvenimą Lietuvos fabriko dar- 
binyku. — 121. Ar neina žmo
nes uždarbiaut in svetimas szalis 
In ryga Liepoju, Petropile, Pru
sus, Amerika ir 1.1. Kiek yra isz- 
ejusiu in kur. Ar no seniai pradė
jo eiti in svetimas szalis?

122. Isz kur žmones ima 
kas. Samdo, perka, ar gal 
dojas isz sava tniszku. Po 
moka, daug mažiaus tam krasz- 
te už sieksny malku? Kuom dar 
žmones kūrina. Durpėmis. Ar 
daug durpes yra sodžiuje. Ar 
kiekvionas kasa dėl 
isz puses. Kiek ima 
už ryksztią durpines 
kam vežimas durpu.

Koki yra draugiszki žmo
nių susineszimai?

Ar sodiecziai mėgsta susieiti. 
Jei susieina tai kokiomis dieno
mis. Subatoms, nedelioms. Kuom 
susieja užsiima? Kuom vieszisi. 
Ar 
yra 
mai 
gu- 

mal- 
nau- 
kiek

savęs. Ar 
samdydami 
žemes. Po

mėgsta loszti kortas. Koki 
papraszcziausi kortu loszi- 
[grajai]. Gal loszia isz pini- 

124. Kaip dar kitaip susieja
nusibovija. Kokios zobovos yra 
yra žinomos tavo sodžiuje. Kaip 
nusibowija dideli. Kaip mažiejie. 
Dalina žiedą, eina skiniukiu, 
paugsztelia ir 1.1.

125. Ar mėgsta dainuot. Ar
dainuoja ant balsu. Ant kiek bal
su dainuja. Už-
raszyk, jei žinai, kad dar niekur 
neyra užraszyta dainos, kurias 
paprascziaus i szdai n uoja. Užraszyk 
dainas scnowiszkas, kurios jau 
iszejo isz mados, jei da jos nėr 
drukavotos. Ar nedainuoja dai
nų patriotiszku naujuju, kokioms 
gaidoms jas dainuoja senoviszko- 
mis ar naujoms. Ar nedainuoja 
dainų lenkiszku, maskoliszku, 
kokias.

126. Ar mėgsta žmones sekt 
pasakas. Kada tankiausia seka. 
Kas. Soniojie ar jaunieje. Ar ne
yra įsiskverbusiu pasakų masko- 
liszku, lenkiszku. Ar neteko kur 
girdėti kokiu mitslogisz- skaliu iszdarbiais?.

LIETUVA.

prekyste?— Kas jai daugiaus nž- 
siima?— Ar užsiima ir Lietuwiai?

5. I s t o r i s z k a s . Kas ir 
kiek žinoma ape ta Lietuvos pa
vietą isz visuotinos Lietuvos Is-

ku pasakų, su dimnais kokiais 
vardais. Užraszyk senoviszkas 
pasakas, kad neprapultu.

127. Ar labai žmones tiki in 
burtus. Kokie burtai yra papran-
cziausi sodžiuje. Apraszyk.— 128 'torijos? Isz žmonių padavimu?— 
Ar mėgsta myt myslius?Užraszyk | Gal galima dasektie kada ir per 
kiek gali ir mysliu,jei žinai,jog jie 
neyra dar užraszyti. — 129 Ar 
mėgsta žiemos vakarais ukiny- 
kas arba kitas kas mokas skaity- 
tie dėl savo szeimynos. Gal yra 
pas kuri isz ukinyku kokia la
bai sena knyga. Gal randas koks 
senas rasztas.

130. Ar yra kaime muzikantai, 
kokie ir kur iszsimokino. Ar 
moka grajyt isz natų. Ant kokiu 
instrumentu jie grajija. Ar nevar
toja senoviszku lietuviszku in
strumentu: sutartiniu kanklių, 
trimytiu. skudueziu ir t.t. Ar ne- 
vaikszczioja muzikantai to kaimo, 
kuri apraszai, po visa apielinkia 
ant svodbu, vakaruszku.

131. Ar neesti sodžiuje vaka- 
ruszku. Kaip tankiai. Kaip jas 
atlieka: kokius szokius szoka. 
Ar neszoka kokiu senoviszku.
132. Gal kaip ypatingiau divniau 
atlieka ten svodbas, kriksztynas.
133. Gal prie šzSrmernryFa kUrios 

’ ypatybes. Burtai gal koki?
134. Apraszyk, kaip žmones 

neszioje. Kaip sziokia dien, kaip 
szventa dien. Kaip vyrai. Kaip 
moters. Gal kita syk neszioda- 
vo kitaip. Apraszyk kaip, jei 
da kas atmena.

135. Ar neyra prie kaimo ko
kios vietos, su kuria butu surisz-

’ ti kokie ypatingi atminimai, ko- 
1 kios dy vinos pasakos ir t.t. Kaip 
1 toke vieta vadinasi (pilis) ažeras 

etc. ir kokios kalbos apie ja eina.
Jeigu turėtu kas susirinkias 

kiek pasakų, mysliu, patarlių ir 
padavimu, meilingai praszome 
pas mus atsiustie, o mes dėl la
bo mus tautos ir mokslo pasiru- 
pisime tai sunaudoti.

Kol isz anų, virsziaus paduotu 
klausimu, pasinaudosime, pirmiau 
da norėtume turetie abelna ap- 
raszyma visu lietuviszku pavie
tu, kaip Žemaicziu, taip ir Lie
tuvos. Taigi kviecziame ap- 
szviestesniuosius brolius prisiųsti 
mums papieszus tuos apraszimus, 
o kad apraszymai butu vienoki, 
paduodame czion trumpa pro- 
grameli, kurio maž daug praszy- 
tume prisilaikyti.

1. Geograpiszkas ap- 
raszymas pavieto. Rnbe- 
žiai. — Kiek myliu pavietas uži
ma? — Upes, ažerai; didumas 
ju. — Kalnai. — Skaitlius gy
ventoju. Miestai miesteliai ir 
bažnytkiemiai. Kiek kožname 
miestelyj ir bažnytkiemyj yra 
gyventoju. — Kokia pramone.— 
Komunikacijos ir t.p.Girios.ir t.p,

2. Geologišzkas. Ko
kia žeme?— Kokioj dalyj pavie
to yra žeme geresųe, o kokioj blo
gesne prastesne?— Kur daugiaus 
molynes, kur smiltynes, kur dur
pes, kur juodžemis? — Kur 
girios, kur pievos?— Gal žemė
je randasi kokia ruda ir t. p.

3. Etn ograpiszkas. 
Koki dar kitokį apart Lietuviu 
ežia randansi gaivalai: Žydai, 
Lenkai, Maskoliai, Wokiecziai,?
— Kiek kur randasi? — Kuom 
svetimtaueziai daugiaus užsiima?
— Ar patys Lietuviai y vairiose 
dalise pavieto nesiskiria tarpu 
savęs kas link kalbos, paproeziu? 
ir t. p.? Apraszyk būda ir papio- 
czius žmonių.

4. Ekonomiszkas. 
Kaip daug yra paviete dvaru?— 
Kiek turi žemes?— Stovis dvaru 
ir ukinyku pagal turtą? — Kurioj 
dalyj pavieto stovi žmones eko- 
nomiszkai augszcziaus, o kurioj 
žemiaus?— Kaip stovi kokioj da
lyj žemdarbyste? — Ar y vestas 
kur fcaujas sistemas gaspadoria- 
vimo*— Kur ir kaip gyventojai 
žemes produktus iszleidžia?— A- 
part žemdarbystes kokiomis dar 
pramonėmis užsiima?— Sulygik 
mus kraszto iszdarbius

ka kokie miestai uždėti? — Gal 
padavimai ape tai ka sako? — 
Užraszyk visus istoriszkus pada
vimus?— Dabartinis stovis pa
vieto: ir kiek giminiu padalytas? 
Kiek yra kaimu? Kaip rėdos? ir 
t. p........  GALAS.

ISZ 
Lietuwiszku Kolonij n 

Arkanso.
Mielas Rėdytojau “Lietuvos”!

Meldžiame patalpytie in lai
kraszty “Lietuva” ta liūdna atsi
tikima, koksai taikėsi musu lietu- 
viszkose Koliopijose:

Jonas Stankeviczius jaunas ir 
mokytas vaikinas, kuris pereita 
pavasary atvaževo cze isz Bos
tono, Mass. ir apsipirko 80 akru 
girios, o neturėdamas daugiau pi
nigu, negalėjo pradetie koky dide
lę' dr.r^a, taigi apsigyveno pas 
savo susieda-ezeka, pas jy turė
jo burda ir tenai dyrbo^, o kada 
laikas pavelyjo tai ėjo ir in savo 
giria ir tenai kiek galėdamas kir
to ir czystyjo medžius isz savo 
lauko. O kaipo jaunas vaikinas 
ir nepripratias prie sunkaus dar
bo, nes namie visa laika praleido 
mokslainese, cze dasigavias prie 
kilnojimo sunkiu medžiu, patru
ko, pradėjo jam skaudetie deszi- 
nia pusią krutinės, 6-ta diena szio 
menesio apsirgo ir pradėjo eitie 
kasdien blogin. Czekas jo Susie
das rodyjo jam szauktis daktaro, 
bet Stankeviczius mislyjo.kad tai 
pereis ir nesiskubino prie dakta
ro. 13 diena t. m. parvežė dakta
rą, bet jau buvo per vėlu. Dak
taras pripažino jam uždegimą plau- 
cziu, o czekas, pas kury jis gyve
no, sako jogei jis apsirgo no sun
kaus darbo. Sulaukus 14 dienos 
szio menesio, vargszas pasimirė.

Siuntėme tuojaus telegrama 
pas jo broly Leoną Stankevicziu 
in Brockton, Mass. bet atsakymo 
negavome. (Ir negalėjo gautie, 
nes L. Stankeviczius gyvena 
Harverhill, Mass. R.) Susirinkome 
pulkelis lietuviu ir daugybe 
czeku ir pasimeldia už jo duszia, 
15 diena szio menesio ’ palaidoja
mo jo kuna. M erkiame ne tik 
mes, bet ir czekai matydami vy
ra gulinty grabe tokiose jaunose 
dienose. Pinigu neturėjo jisai nei 
cento, taigi mes kaip galėdami 
parūpinome jam graba ir atida
vėme paskutinia savo tarnysta.

Labai negerai kad musu broliai 
yra atszalia no prisiraszimo bent 
in viena draugystia, arba in 
“Susivienyjima Liet. K. A.” in 
kury tiktai 50c. kasztuoja ant 
metu, o laike smerties esti žmo- 
niszkai aprupytas ir gražiai pa
laidotas.

Jo brolis 
ežius tegul 
miau padėto

Ateinancziame numeryje pra- 
pranesziu ape Lavczeviczienia, 
kuri apleido Arkansa. Ta mo- 
teriszke kaip tik atvaževo, tai 
ant jos buvo matytie, kad jy 
cze nebus ir kožnas sake: jaigu 
toji moteriszke galėtu pragy- 
ventie ant fanuos, tai butu ste
buklai ant svieto...........
J. Butkus, Box 82,Hazen, Ark.

Leonas Stankevi- 
atsiszaukia ant že- 
adreso.

PASIKALBĖJIMAS 
ape wisokius inoksliszkus 

dalykus.
Žinoma yra, kad visos lim- 

panczios ligos, kaipo tai: kole
tą, džiova, tifus, raupai ir 1.1, 
paeina nuo mažucziu vabaliuku, 
kuriuos daktarai vadina bakcyl- 
lomis arba mikrobais. Tie va
baliukai dasigavia in žmogaus 
vidurius arba krauju, užnuodyja 
žmogų, teip kad jis turi sirgt. 
Kiekviena liga paeina no kito- 
niszku vabaliuku.Žinant vabaliu
kus ir ju notura, galima atrast 
ir vaista, kuriuo lengva nunuo- 
dyt vabaliukus ir tokiu budu 
sugražyt žmogui sveikata. Ne
gana to: pribota buvo ant ne
kuriu ligų, kad žmogus persirgias 
jaje, negreitai ja gauna isz naujo, 
pasiremdamas ant to patyrimo 
tūlas daktaras,prancūzas,pradžio
je szio szimtmeczio, iszrado skie- 
pyjima raupu. Raupu skiepyjimas 
yra tai užkrėtimas ligos. Inskie- 
pytas žmogus lengvai paserga 
keletą dienu, o paskui gali būt 
tikras,
mažiausiai per dvejus metus. — 
Wisai da neseniai, nes tik pirm 
10 metu, d-ras Pasteur iszrado 
skiepyjima no inkandimo pasiu
tusio szunes.

Tu yvairiu limpancziu ligų va
baliukai arba bakęyllos, buvo 
jau žinomi mokytam svietui gan 
seniai. Tik vienos džiumos, kuri 
yra da baisesne už kolera, nie
kas ikisziol negalėjo atrast. 
Bet szymet tūlam daktarui Yer- 
sin’ui, kurs tyrinėja džuma Houg- 
Kong’ę Kynuose, nutiko netiktai 
atrast džumos bakcyllos, bet 
ir paženklintie laika ju iszsipe- 
rejima (inkubacijos).

Žinant priežasty džutnos gali
ma bus su laiku atrast sziokius 
tokius vaistus priesz ja. Džuma 
užtai ir buvo baisiause liga, kad 
žmones nežinojo jos priežasties, 
nežinojo, su kuom turi kovot. 
Wienok nereikia mislytie, kad 
teip tuojau paims ir atras atsa- 
kanty vaista. Reikia atsimint, 
kad ant koleros da nėra beveik 
jokio vaisto. Žmones ilgai turi 
darbuotis, ilgai turi brist per 
visokias klaidas ir nenusisekimus, 
kol pasiekia ka norint naudin
ga žmonijai. Gal nevienas da 
atmena, koks trukszmas pakilo, 
kad 1890 m. pasklido gandas,buk 
d-ras Koch’as isz Berlino jszras 
vaista ant džiovos (jo vaistas 
buvo pramintas Kochinu). Kas 
tada buvo raszymo po laikrasz- 
czius, važinėjimo in Berlyną pas 
paty Koch’a, vilties iszgijimo! 
VVisi szauke: „nėra džiovos!” 
Bet nepraėjo nei dvieju menesiu, 
kaip tapo patyrta, kad Kochi- 
nas yra geras tik nekurtoms gy
vuliu ligoms, o žmogui nieko 
nebegelbejo. Ir gal daug da van
dens nuplauks, kol bus atrasti 
vaistai ant didžiausiu ir baisiau
siu ligų ant svieto, t. y. džumos, 
koleros, džiovos ir t.t.

Ape planetas.
Ar dairotės kada vakarais po 

dangų? Jeigu dairotės, tai gal 
patemijote, kad didele, daili 
žvaigžde, vadinama vakarine, 
szy pavasary buvo skaistesne 
kaip kita karta. Isz kur gi atsi
rado tas jos skaistumas? Pirm- 
neg atsakysiu ant to klausymo, 
turiu iszaiszkint nekurtuos daly
kus.

Ir teip turiu pasakyt, kad va
karine žvaigžde yra, visai ne 
žvaigžde, t, y. neszvieczia pati 
isz savęs, kaip saule ir kitos 
tikros žvaigždes, l>et savo 
szviesuma turi pasiskolinusi no 
saules, kaip ir menulis. Ji yra 
visa tokie pat juoda, kaip ir že
me, bet szviecziasi dėlto, kad, 
saules spinduliai atsimuszia no 
jos, kaip no veidrodžio iszsis- 
kleidžia tolyn in visas pusias, I 
teip kad iszrodo, lyg ji pati 
szviestu. Tokiu žvaigždžių (ar
ba dangiszku kunu, kaip moky
ti vyrai vadina), kurios neturi 
isz atives szviesos, yra pasaule- 
je gal begalinis skaitlius, bet

Ape iaznietima literos L
Daugumas isz lletmviu nei kaip ue gali pripra- 

stie nkaitytie be literos I, užtai pasiryžome per- 
h-istie per kelis numerius szy paaiszkinima, isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir suprastie 
kur toji litera waalnasl I, o kur L Skaitant lietu- 
wiszkarasz.ta, kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja netvari y k 1. o tik wisada sakyk ant 
los 1. Tada tiktai ja pawadyk I. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y; tada vva- 
dyk ja 1, o kitur tvisur tvadyk I ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo suprastie kur įsz- 
sitarla 1. o kur L

Ant patveizdos žodžiuose ežiuose: G iltis girdi 
L ba paskui ja nėra nei e. nei I anei y • ožo- 
dyje gili, jau cz.e girdime 1, ba paskui ja sto- 
wi i; žodyje gilybe teipgi girdime 1, ba pas
kui ja stowy y. Žodyje galas girdime 1, už
tai, kad paskui ja nėra nei e nei i a nei y, 
o kada pasakysi gale, tada jau girdi 1, ba 
paskui Ja stotvi litera e

Teip lygiai ir kiekwiename žodyje darosi, 
’ aipo tai: kalnas, kalne; kalba, kulbetie; gal- 
wa, gahvele ir tt. kur tik paskui ja randasi e, 
i arba y, iszsitaria teip kaip 1, o kitur wisur

su kitu w«‘,Pg1
Kaip stovi

)

kad nesirgs ant raupu

aplink saulia sukasi tik 7 dideles 
(tarp kuriu randasi ir musu že
me) ir daugybe mažucziu. Jos 
visos vadinasi planetomis. Mu
su žeme užima treczia vieta no 
saules, Arcziause no žemes isz 
saules puses yra ta pati vakarine 
žvaigžde, ape kuria aina kalba 
ir kuri pas mokytus žmonis va
dinasi Marsu.

Mokyti žmones, kurie tyrinė
ja dangų, teip vadinami astro
nomai, jau senei pate inijb per di
delius žiūronus, arba teleskopus, 
kad ant Marso yra ir kalnai, ir 
pakalnes, ir oras, vienu žodžiu, 
yra teippat, kaip ir ant žemes. 
Jaigu yra teippat kaip ir ant že
mes, tai turi būt ten ir vanduo, 
ir medžiai ir gyvuliai, o ant ga
lo ir žmones. Daug dabar yra 
astronomu ir szeip jau žmonių, 
kurie tiki, kad ant Marso gyve
na žmones.

Sztai, kaip szy pavasary Mar
sas ingijo nepaprasta skaistuma, 
astronomai pradėjo tyrinėt per 
teleskopus ta planeta ir pateini- 
jo ant jos aiszkei apszviestus tasz- 
kus ir eilias žibancziu digsniu. 
Bet no ko kilo tie szviesus tasz- 
kai ir digsnai, isz pradžios niekas 
negalėjo inspetie. Atsiminė tada, 
kad ant Marso gyvena žmones 
ir pradėjo rimtai manyt, buk a- 
nie žmones kurie gali būt mo
kytesni ir gudresni už mus, duo
da ženklus, idant teip galėtu su- 
sižinotie su mumis. Tokia nuo- 
tnonia terp kitu iszreiszke per 
savo laikraszty ,,1’ Astronomie” 
garsus astronomas Kamilis Flam- 
marion’as. Taigi nereikia stebėtis 
kad kažinkoks karsztas anglikas 
pasiūlijo, atsakyt gyventojams 
Marso tokiais pat ženklais. Pagal 
jo projektą reikėjo Londone kas 
deszimty miliutu gesint ir degt 
visu ulycziu liktarnias. Žinoma 
to nepadare, bet atsirado reika
las iszaiszkint svietui tuos nepa
prastus apsireiszkimus ant Marso.

Iszaiszkino juos sziose dienose 
du garsiu astronomai: Schiaparelli 
ir Pickeringas. Pirmas sako, kad 
szviesus daigtai ant Marso yra 
tai nekas kitas, kaip tik atsimu- 
szimas saules szvviesos no oro, 
kurs apgulias yra Marša. Aiszkes- 
ni gi digsniai gali būt, teippat 
kaip ir ant menesio, labjau ap- 
szviestos virszunes kalnu. O kas 
link ženklu arba gaisru ant Mar- 

„gok tai ape juosjr -sznekos negali 
būt.

Pickeringas savo laikrasztyje 
raszo, kad tokius apsireiszkimus 
jis jau tyrinėjas seniau savo ob
servatorijoje Areąuittoje Peru’je. 
Aiszkiausei szviete Marsas 23 
Liepos. Pickeringas mano, kad 
stipresni teleskopai, kuriuos vei
kei turės Sziaurine Amerika, isz- 
aiszkins tuos dy vinus apsireiszki
mus. Jau senei jis sake, kad tai 
neyra kas kitas, kaip tik atsimu- 
szimas saules spinduliu no sniegi
niu Marso kalnu. Metuose 1892 
astronomas Perrotin’as tyrinėjo 
panaszius taszkus, o dabar Liepos 
menesyje apskaitė, kad jau yra 
per 60 viorstu atstumo no Marso 
pavirszio. Kitas astronomas 
Campbell’is isz observatorijos 
Lick’o ant kalno Hamilton, Cali- 
fornijoje, aiszkina ta dalyka teip 
pat, kaip Schiaporelli.

Barre Plains 
Parsons 
Cumbola 
Cincinnati 
Chicago

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
G Guntorius
J. Glomeris
J. Lastauskas

Dubauskas
Butkiewiczius
Leszczynski
Baketviczius

j, 
L

P
M. Zauris 
J. Kairaitis 
A. Dedialis 
.J. Milus
M. Ozu pas 
\V.Butkauskas 
F. Sidor

Miliauskas 
Szeris
Karpa vviczius

p. 
F. 
K.

Shenandoah 
Wilkes Barre 
Pittston 
Brooklyn 
Shamokin 
Grand R tpids 
Spring Valley 
Richmond 
Northainpton

GROMATOS
liėtuviszkos ir lenkiszkos užsilaikė 

ant paczto.
818 Godletvski Franciszek
825 Grabotvicz Franc
867 Kaniinski Marčių
887 Kastowski John
936 Microstowski L.
961 Natvlcki Antony
967 Olszetvski WIadls}aw
983 Pentkowski Franc
1098 Witkowski Iguac

Wietines žinios.
— Užsimokekit už “Lietuva”.
— Raupai mieste Chicago su 

visai ne iszgesta, kožna diena at
randa po keletą ligoniu ant raupu 
serganeziu.

— Juozupas Dzialtva, kuris 
laiko saliuna po nr. 3253 Laurel 
st. pereitoms dienoms iszgrajyjo 
$500 ant austrijiszkos lioterijos. 
Da pinigus ne atsiėmė.

— “Fair’a” ant naudos lietu
viszkos bažnyczios, teip rodosi 
prasidės pabaigoje szio menesio. 
Paskirtas ant to komitetas jau 
kolektavoja Ir kaip rodžias gerai 
vedasi.

—Chicagos rakalei pradėjo par- 
davinetie arkliena in restauraci
jas ant“beefsteako”.Palicija aresz- 
tavojo užtai du nekokius Mill ir 
Schultz ant 65-tos ui. netoli Wes- 
tern avė.

— Ant Canal street sako kad 
atsiradias koksai lietuviszkas 
liauferis, kuris vidur dienos ati
minėja lietuviam pinigus ir laik
rodėlius isz kiszeniu. Jaigu tai 
teisybe, gyventojai tos dalies 
miesto privalo danesztie ape tai 
palicijai, o palicijaduos jam dar
ba Bradvilleje.

— Partija “Independent Ame- 
rican Citizens” yra tai partija A. 
P. A. (American Protective Asso- 
ciation). Ji užsidėjo tik ant to, i- 
dant nedaleistie in urednykus jo
kio kataliko, anei atėjūno. Pagal 
jos norą negalėtu būtie nei 
mažiausiu urednyku szioje 
ženieje tas, kuris ne yra 
Amerikoje užgimias, arba kad 
ir ežia gimias, o jaigu užlaiko ka- 
talikiszka tikėjimą, tai teipgi ne
gali būtie jokiu urednyku. Ro
džias, kad toke partija nedauk te
atras pasekėju.

— Nekurie Chicagos laikrasz- 
cziai giria, kad Chicagoje jau 
laikas pagerėjo, ir daugiau dar
bo esant. Mes vienok da nema
tome tu getuju laiku, nes kaip 
buvo pilna žmonių be darbo, 
teip ir szendien tukstaneziai ju 
yra nedyrbaneziu.

— diena 25 menesio szito ir 
diena 9 kito bus EXKURSIJOS 
in Lietuviszkas kolionijas in 
Arkansa. Kas isz Chicago nori 
važiuotie, tegul prisirengia ant 
tu dienu, o gaus tikietus už pu
sią prekes. Dėl tikietu tegul at- 
siszaukia in Union Land Co.,163 
VVashington st. arba in redystia 
“Lietuvos”.

— Subatoj, 22 d. Rugsėjo, 7į 
adyna vakare salioje Overkos, 
4500 S. Palina st. “Liet. Repub. 
Kliubas 29-tos Wardos” laikys 
savo susirinkimą, ant kurio szir- 
dingai užpraszo visus lietuvius 
gyvenanezius toje vardoje, idant 
teiktųsi koskaitlingiausei susi- 
rinktie. Bus apsvarstomi labai 
svarbus dalykai, nes jau artinasi 
ir rudenines “elekcijos”, ape ka 
turime pasikalbetie.

J. ARMONAs-prez.
— Labai pigiai ant pardavimo 

visi stalioriszki inrankiai “var
stotas” ir visas pritaisymas kas 
tik reikia, parsiduoda nesvietisz- 
kai pigiai. Dasižinokite redysteje 
“Lietuvos”.

Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyventie; ne teip kaip neku
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Waukegan,mokėdami už 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai ve'ktie. Pirkitia ant Brid- 
geporte jdstatykitia narna, o pa
tys reni aunykai jumis jy iszmo- 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

Preke Pinigu.
—O—

Rublis in Rosija................ 53jc
Marke in Prusus................. 24|c
Guldenai in Austrija......... 39|c
Frankos in Francija..............20c
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sparnus. Badas ir pavietre viesz- 1 
patauja po visa Europa. Per 73 : 
metus (987—1060) buvo 48 me- < 
tai bado ir pavietres. Atsidau- i 
ginimas Wengriu (910—945) 1 
primine užpuolimus laukiniu or- į 
du Attillos. Sodžiai ir miestai i 
stovėjo tuszti, laukai buvo ne- i 
dirbami dėl stokos darbinyku. I 
Paskui per tris metus paeiliui 1 
lijo teip didi lietus, kad negali- i 
ma buvo nei setie nei rinkt vai- i 
siu. Žeme vaišint perstojo. „Tur- < 
tingi suliesėjo ir iszbliszko—sako ; 
anų laiku rasztinykas Glo- i 
beris — neturtingi maitinosi i 
szaknelemis, daugelyje vietų 
žmones ede viens kita. Ant ; 
vieszkeliu užpuldinėjo ant kelei- i 
viu, idant ju kutiu nutildyt bada, i 
draskanty vidurius. Waikai už- , 
muszinejo tėvus, motinos valgė i 
kunus savo kūdikiu. Pasiutimas « 
pasiekė toky laipsny, kad lauki
niai žvėrys gyveno didesniame 
saugume, kaip žmones. Aut turg- ; 
vietes mieste Tournuose pradėjo 
pardavvinet žmonių mėsa. Begedi- 
szka pirkly sugawo ir sudegino, i 
Kažinkas kitas atkasdavo nakti
mis lavonus isz kapiniu ir sury
davo juos, už ka lygiai tapo 
sudegintas”.

Po badui sugrįžo vėl pavviet- i 
re. Nepalaidoti lavonai užklojo 1 
vieszkelius, užkimszo miestu uly- 
czias, patraukdami isz miszku 
burius vilku. Akyvaizdoje tokiu < 
nesuskaitomu nelaimiu, tikėjimas 
in artima svieto pabaiga plati
no baimia, bet podraug nesze 
paguoda szirdims nelaimingųjų.

Bet 1000 metai nuslinko,kaip ir i 
visi kiti,o laukiama svieto pabai
ga neatėjo. Argi pranaszai ir sziuo i 
kartu butu apsiūkia? Pradėjo i 
manyt, kad pabaiga užstos in i 
tūkstanty metu po kaneziu ir i 
smerties Kristaus; nenustodami ; 
vilties, lauke visi atėjimo 1033 
m. Dienoje 29 Sejes 1033 isztiko 
saules užtemimas. Saule pasidarė 
tamsei geltona; žmones su isz- 
gaszczia žiurėjo in savo veidus, 
iszbliszkusius, kaip pas lavonus; 
szirdys mirė krūtinėse; lauke 
valandos visotino isznaikinimo. 
Bet kad saules užtemimas praė
jo.... svietas būt neperstojo.

Tuose tai laikuose atsirado isz- 
kilmingos bažnyczios, kurios pa
siliko iki musu laiku. Dvvasisz- 
kiems gausiai davė apieras, ant 
bažnycziu naudos užraszydavo 
milžiniszkus pinigus. „Po 1000 
metu—raszo tas pats Raul Gla- 
ber’is — visame krikszczionisz- 
kame sviete, o ypacz Italijoje ir 
Prancijoje — mėtėsi žmones su 
užsidegimu prie atnaujinimo ir 
perstatymo bažnycziu. Wisi kra- 
sztai ėjo lenktinen, kas iszstatys 
gražesnius namus Dievo.... Ne 
užsiganėdindami perstatymu pa
rapijų ir diecezijų bažnycziu, 
krikszczionys dabino yvairius 
kliosztorius ir sodžių koplyczias”.

Per visa viduramžy traukėsi 
karsztas tikėjimas in artima svie 
to pabaiga. Ant sienų kone visu 
katedrų pasirodė abrozai persta- 
tantieji paskutiny suda.

XII szirntmetyje astroliogai 
platino sumiszima Europoje, sa
kydami, kad planetos susitiks, o 
per ta susitikima turės svietas 
pasibaigt. Isztiesu diena 15 Rūgs, 
planetos susitiko terp 180 ir 190 
grad. ilg., bet svietas nepasi
baigė.

Soffler’is vokiszkas astroliogas 
pranesze ant 2 d. IVasario 1524 
m. antra susitikima planetų ir 
iszsiliejima visu vandenų. VVisi 
iszsigando; žeme slėniuose arba 

i prie mariu ir upiu tapo parduo
ta baisiai pigiai žmonėms, kurie 
mažiau bijojosi tvano. Bet....

■ VVasaris tuose metuos buvo ne
paprastai sausus ir giedras. Wie- 
nok astroliogai nepaisydami ant 
to, pranaszavo ape naujas nelai
mias: Jonas Carion’as, astrolio
gas Brandenburgijos elektoriaus, 
paskyrė svieto pabaiga aut 1532 

o Kiprijonas Leovitz’as ant 
„Negalima apraszyt koki 

i žmones — sako

Tikėjimas in swieto 
pabaiga.

(pagal Kamily Flannnariona; 
—o—

Lygiai Zoroastras, kaip ir 
knygos Zend-Avesta mokina, kad 
pasaule bus isznaikinta per ugny. 
Ta pati mislis randasi Gromato- 
je szv. Petro. Galėtu iszrodyt, 
kad jaigu pirma karta žmones ta
po isznaikinti per vandeny — 
tvana, laikuose Nojaus — antra 
syk jie turi isznykt no ugnies.

Pirmi krikszczionys, negerai 
suprasdami žodžius szw. Powilo, 
mislijo, kad svieto pabaiga ateis 
weikiai; todėl užkasia numirėlius 
in kapus, rasze ant paminklu, 
kad tie, kurie ilsisi cze nenu
mirė, bet tik miega, laukdami 
veikaus prisikėlimo, kad Kristus 
ateis sudytie gyvus ir numiru
sius.

Tuom tarpu ateina 64 metai 
(po gim. Kristaus) ir minėtinas 
gaisras Rymo, už kury Neronas 
kaltina krikszczionis ir pradeda 
juos kankintie. Kraujas liejasi 
latakais, kankytiniu smertis tam
pa užmokeszcziu už dora gyve
nimą. ir gryna tikėjimą, o žmo
nes - krikszczionys mislija, kad 
Neronas — tai Ąntichristas, kurs 
turi pasirodyt priesz svieto pa
baiga. Tukstancziai dywinu apsi
reiszkimu regisi rodo prisiarti
nimą tos valandos: kometos, 
krintanczios žvaigždes, užtemi
mai, kruvini lietus, žemes dre
bėjimai, badas, pavietre, o ypacz 
iszgriowimas Jeruzolimos. Me
tai no 64 iki 69 po Kristaus — 
tai viena eila kankinimu, krau- 
geryszcziu ir baisiu apsireiszkimu. 
Žemes drebėjimas užpila namus 
Pompejos, neskaitlingi da iszpa- 
žintojai Kristaus iszsibarsto po 
svietą, o neteisingi pranaszai 
pranaszauja ape artima swieto 
pabaiga.

Bet viskas pereina; žydu ka
res pasibaigia, Neronas žūva, 
Wespazijonas ir Titus sugražina 
tyla, o.... swietas da nesibaigia.

Tada žmones pradėjo tikėt, kad 
Karalyste Dievo ant žemes už
stos nupuolus Rymo vieszpatys- 
tei.

Bet wiena karta užstojo kita, 
o svietas ėjo tolyn savo vėžė
mis. Tada prasiplatino tikėjimas, 
jog 1000 metuose bus pabaiga 
svieto. Sz. Irenejus. sz. Sulpiejus 
Severas ir daug kitu vyru tikė
jo teippat. Daugybe rasztu isz 
Unu laiku prasideda no tu žodžiu: 
„Termino mundi appropinquan- 
te” (kadangi svieto pabaiga arti
nasi). Pamokslinykai nekarta im
davo už tekstą sawo pamokslams 
sziuos žodžius Apokalipsos (ap- 
reiszkimu szv. Jono):

„O kad pasibaigs tūkstantis 
metu, bus iszrisztas szetonas isz 
savo kalinio, ir iszeis, ir apgau
dinės giminias, kurios yra ant ke- 
turiu kercziu žemes....Ir davė jū
res numirusius, kurie jose buvo,ir 
smertis, ir pragaras davė numi
rėlius savo, kurie juose buwo, ir 
sūdyta buvo kiekviena pagal 
darbu jo” (Apr.XX.)

Tūlas pustelnykas Turingijoje, 
vardu Bernardas, atsiremdamas 
ant virszminetu žodžiu Apoka
lipsos, ape 960m. pradėjo vie- 
szai skelbt, kad svieto pabaiga 
artinasi. Negana to, padėjo jisai 
raka isznaikinimo, tvirtindamas, 
kad svieto pabaiga 
kad Blovieszcziai 
džioje Petnyczioje, 
atsitiko 992 m.

Kitas zokonikas, 
užsakė svieto pabaiga 25 Kovos 
1000 m. Dėl tos pranaszjrstes ki
lo toks sumiszimas, kad toje die
noje gyventojai daugelio mies
tu užsidarė bažnycziose, idant 
numirt po kojo kryžiaus ir valan
doje mirimo iszgirst baisa arka- 
niuolo triubos, szaukianczios ant 
paskutinio sūdo.

Galas X ir pradžia XI szimt- 
nieczio buvo baisus laikai. Iszro- 
de, jogei no 980 iki 1040 m.

bus tuomet, 
pripuls Di- 
kas isztiesu

Druthtnaras,

' ---- --------- ---- ------- •• o
Bmertis iszplete ant žemes savo I baime apėmė

m., 
1584.

Ludvikas Guyon’as.—Widuriuo- 
se bažnycziu netilpo visi, kurie 
cze jieszkojo prieglaudos; vieni 
rasze testamentus; užmirszdami, 
kad nei vienas dokumentas ne
gali turėt vertes, jeigu visi isz- 
nyks; kiti vėl dalino savo turtus 
terp dvasiszku, tikėdamiesi, kad 
tie savo maldomis iszpraszys no 
Dievo pavelinima sūdo die
nos”. Metuose 1588 pasklydo 
nauja pranaszyste. Sztai jos žo
džiai: „Po tukstanties penkių 
szimtu asztuoniudeszimcziu me
tu, no valandos užgimimo Jėzaus 
Kristaus, asztuuti metai, kurie 
užstos, bus baisingi metai, pilni 
gaszcziu apsireiszkimu. Jaigu že
mes kamuolys in dulkes nesubi- 
res, jaigu žeme ir 
marios neisznyks, visos vieszpa- 
tystes nukentės no staigiu sumi- 
szimu, o sunkus nuliūdimai kan
kins žmonių giminia”. Abelnai 
begis planetų, kometos ir užte
mimai stūmė prie nauju pranasza- 
vimu. Gana atmintie kometa 
1066 m., žinoma po vardu ko
metos Wilhelmo Pergalėtojo, 
kometa 1264 m., kuri—kaip kal
bėjo — isznyks dienoje mirimo 
Popiežiaus Urbono IV, kometa 
1337 m., kuri turėjo praneszt 
smerti Frideriko, karaliaus Si 
cilijos; kometa 1456 m., kuri pa
sirodžiusi karese su Turkais, 
platino sumiszima visame kriksz- 
czioniszkame sviete. It paskes
niuose laikuose pasirodimas ko
metos buvo laikomas už praneszi- 
ma nelaimiu, smerties, o ypacz 
kares 1531 m. Liudvika Saban- 
diete, motina Pranciszkaus I, 
pamaeziusi per langa szveisia ko
meta, tarė: „Wieszpats Dievas 
nesiustu tokio persergejimo žmo
nėms žemos kilties. Prisitaisyki
me ant smerties”. Isztiesu, tri- 
joms dienoms paskiau užvėrė a- 
kis ant visados. 1665 m. Alfon
sas VI, karalius Portugalijos, 
inpykime szove in kometa^ isz 
pisztalieto, keikdama ja bezmiela- 
szirdystes.

Kad 1680 m. szviete ant dan
gaus per keturius menesius gar
si kometa, kuriaNevton’as tyri
nėjo, szviesesni žmones stengėsi 
numažink niektikystia visuome
nes. Bayle’is raszo moksliszka 
traktata, kuriame iszrodo, kaip 
neiszmintingu yra daiktu priduot 
dangiszkiems kūnams intekmia 
ant žmonių darbu. Ponia de Se- 
vigne viename isz savo laiszku 
sako: „Matome dabar kas vaka
ras puikia kometa; jos uodega 
ypacz yra daili. Wisi prakilnes
ni žmones dreba isz baimes, mis- 
lydami, kad Dangus, globdamas 
ju likimą, persergsti juos tuo 
keliu ape pavoju. Badai dva- 
riszkiai kardinolo Mazarimo, no 
kurio jau daktarai atsitraukė, 
mato tame apsireiszkime prane- 
szima artimos jo smerties. Kar
dinolas juokiasi isz ju baimes, sa
kydamas, kad nieku ant tokios 
garbes neužsipelne. Isztikro ver
ta nusistebėjimo yra puikybe 
žmonių, kurie mislija, kad ju 
smertis gali iszszaukt toky sumi
szima bėgyje dangiszku kunu”.

Taigi matome, kad kometos 
tampa nebe teip baisios. Wienok 
gi da 1773 m. wisoje Europoje 
kilo sumiszimas, pasirodžius ko
metai : tiktai baime kilo isz kitos 
priežasties. Žmones jau nebežiu- 
rejo ant kometos kaipo ženklo 
Dievo rūstybes, bet pradėjo 
moksliszkai perkratinėt, kas bu
tu su žemia, jaigu kometa susitik
tu ir susimusztu su jai. Pagalinus 
sziame szirntmetyje, kad astro
nomai iszrokavo, jogei 29 Spaliu 
1832 m. kometa pereis per že
mes orbita, baime apėmė žmones. 
„Isznaikinimas kabo ant žmonių 
gimines”, „svieto pabaiga artina
si....” kalbėjo su iszgaszczia. Tuo 
tarpu baisi diena praėjo laimin
gai.

Kiti apsireiszkiuiai, kurie pa
sirodo ant dangaus arba žemes: 
užtemimai saules, puolanezios 
žvaigždes, iszpilimai vulkanu, 
žemes drebėjimai da ir dabar sė

ja iszgasty ir baimia terp žmo
nių.

Ape paty saules užtemimą yra 
daug žingeidžių pasakojimu. Ne
minėdami jau ape senus, visoti- 
nis saules užtemimas, kurs buvo 
matomas Prancijoje 12 Rugsėjo 
1654 m. pakele abelna iszgasty. 
Wieni sake, kad puls Rymas, ki
ti, kad ateis vi sotini s tvanas ar
ba isznaikinimas per ugny, kiti 
bijojosi pavietres. Paskutine ta 
baime teip buvo prasiplatinusi, 
kad daktarai rodė žmonėms 
pasislėpt urvuose, in kurius ne
ateitu užnuodytas oras.

Pagaliau paskesniuse laikuose 
visotiniai saules užtemimai per
imdavo baimia daug bailiu žmo
nių.

Kad tas apsireiszkimas gali per- 
imt baimia, tame nėra nieko dy- 
vino. Saules szviesa pradeda 
pamaži gest, mesdama aptemu
sius spindulius. Dangus užsiklo
ja melinu iszbliszkimu, arkliai 
sustoja begyje, jaueziai traukian
tieji junga, nedrysta pasijudint 
isz vietos, szunys cypdatpi gula 
po žmogaus kojų, visztos, su- 
szaukusios viszcziukus, lekia in 
butą, paukszcziai giedot perstoją, 
o nekarta nukrinta negyvi no 
szaku.

Laike visotinio saules užtemi
mo 8 d. Liepos 1842 m. mažas 
piemenelis ganydamas avis ant 
lauko, patemijo su iszgaszczia, 
kad saule gesta pamaži, nors de
besiu jokiu nebuvo ant dangaus. 
Sutemus visiszkai pradėjo verkt, 
szaukdamas: ,, Pagelbos I”Aszaros 
da tebebirejo jam per veidą, kad 
sztai saule vėl pasirodė. Tada 
piemenelis isztiesias rankas i n 
dangu,suszūko :„O daili saulutia! ”

Žemes drebėjimai ir iszsiver- 
timai vulkanu esti kartais teip 
milžiniszki, kad isztiesu galima 
pamislyt, jogei atėjo svieto pa
baiga. Kagi kita galėjo pamislyt, 
gyventojai miestu Herkulanos ir 
Pompejos, kad pelenai isz We- 
zuvijaus užpylė ju namus? Ar
gi ne ta paty mislijo tie, kurie 
isz laivo žiurėjo ant baisingo 
iszsivertimo vulkano Krakatoa? 
Tamsybe užklojusi žemia asztuo- 
niolika adynu, oras pasklidias 
ugnyje ir pilnas pelenu, kurie už
bėrė jiems ausis ir akis, griaus
mas, einantis isz vulkano, kru
vini žaibai, lekiojentiejie po dan
gų, silpna szviesa, mirgsinti ant 
laivo masztu ir virvių, perkū
nai, trenkiantieji in vandeny — 
sztai regykla, kuria mate per 
pusantros paros 1883 m. laivas, 
plaukiantis isz Javos. Negana 
to: dalis salos Krakatoa iszleke 
in orą, vanduo užliejo žemia ant 
35 metru augszczio ir pasileidias 
in salos vidury ant 500 kilom., 
sugrižo atgal, užpildamas ir isz- 
naikindamas miestus: Tiringin, 
Mesak, Telok-Betong ir Anjer, 
kartu su 40 tukst. pakrasztiniu 
gyventoju. Paskui per ilga lai 
ka lavonai plaukinejo po van
deny ir gaiszino laivus, o vidu
riuose žuviu rasdavo žmonių 
pirsztus arba dalis gaivu, apau
gusiu plaukais. Tie, kurie isz 
laivo žiurėjo ant tos regyklos, 
o ant rytojaus iszvvydo dienos 
szviesa, sako, kad buvo visai 
prisitaisė prie svieto pabaigos.

O niekurie žemes drebėjimai 
turi baisias pasekmias. Laike že
mes drebejimo Lissabonoje 1 d. 
Liepos 1775 m. pražuvo 30.000 
žmonių, o žemes susijudinimas 
davėsi jaust ant ploto, keturis 
kartus didesnio už Europo. Lai
ke žemes drebejimo Limoje (mie
stas vieszpatysteje Peru pietinė
je Amerikoje) 28 Spaliu 1724m. 
mares pakilusios ant 27 metru 
augsztyn, akimirksnyje užliejo 
visa miestą, isz kurio nei vieni 
namai neužsiliko. Per kalėta ki
lometru no kraszto rasdavo pas
kui ant lauku laivus užkastus 
in smylty. Dienoje 10 Gruodžio 
1869 m. gyventojai miesto On- 
lah, Mažoje Azijoje, iszgirdia 
griausmą po žeme ir jausdami, 
kad žeme dreba po j u kojų, su

iszgaszczia nubėgo ant artimu 
kalnu, isz kur mate, kaip žetne 
plyszo keliose vietose ir prary- 
jo visa miestą.

Abelnai sakant, tokiuose atsi
tikimuose, kaipo kad buvo že
mes drebėjimas Niszoje 23 Wa- 
sario 1887 m., žmones tuojau 
mislija, kad svieto pabaiga atei
na.

Toks tikėjimas in svieto pa
baiga bus terp žmonių iki isz
tiesu svietas nepasibaigs. Kada 
gi ateis svietui galas, niekas ne
žino. Mokslinykai iszrokuoja, 
kad da negreitai. Gal da kada ir 
teks man pasikalbėt su mei
liais skaitytojais „Lietuvos”, 
kaip jie iszaiszkina svieto pabai
ga.

In lietuwiszkus kriau- 
czius.

Praneszame visiems lietuvisz- 
kiems kriaueziams idant nei vie
nas neitu isz kitur in Baltimoria 
darbo jieszkotie, nes skriauda 
musu darbdaviu priverto mus 

I straikuotie, o jie ketina isz kitur 
kriauezius parsitrauktie. Labjau- 
sei sumažino darbinyku mokestis 
firma Strause V. Bros Clothing, 
Adams Szalski, be mielaszirdys- 
tes, kad teip inskurdyti turėjome 
mestie darba skaitliuje 40 darbi
nyku. Pagal musu pavirszutiny 
aprokavima Szalskis nuskriaus- 
davo savo darbinvkus per nede- 
lia ant $60. Tasai nuskriaudimas 
darbinyku pasirodė per aproka
vima knygų ir užtai esamo pri
versti straikuotie ir jieszkotie sa
vo prigulinezios mokesties. Dėl
to praneszame visiems broliams, 
idant niekas isz kriaueziu neke
liautu in Baltimoria darbo jiesz
kotie pakol sovo straika neisz- 
grajysime.

Kriaucziai Baltimores.

APGARSINIMAS.I
Pati Antano Doguczio,kuri jam 

pabėgo isz Hazletono arti 3 
metai atgal, szendie randasi mies
te Springfield, III. su Wincu Bat
viniu, su kuriuom ji gyveno 
per ta visa laika kaip tik no 
savo vyro-Deguczio pabėgo. Ji 
cze save vadina Marry Cvik. Da
bar 15 d. Rugpjuczio, 1894 m. e- 
me jiedu szliuba pas skvajery. 
Danesza ape tai Ą. S.

PAJIESZKOJIMAL
Asz Antanas Golumbiauskas, 

pajieszkau savo szvogerio Tarno- 
szihus Waluno, paeinanczio isz 
kaimo Cibileku, Ūdrijos parap. 
Kalvarijos pavieto, Suvolkured. 
Pirma buvo Anglijoje, o pernai 
meta buvo Pittsburgh’e, isz ten 
iszvvaževo in Cincinnati, O. ant 
geležinkelio dirbtie ir no to laiko 
nieks ape jy nežino. Jaigu kas a- 
pe jy žino, teiksis isz savo malo
nes ape tai aanesztie, arba jis 
pats tegul atsiszaukia ant adreso 
tokio:

Antanas Golumbiauskas
177 N.Main str.,Pittston, Pa.

(29—9)

GROMATN¥CZIA.
Angr., Tilžėje. — Delko ne- 

siuneziate “Apž.” Jos. Szuipis, 
Box 104, Outonagou, Mich., kai
po buvo daneszta No. 29 “Lie
tuvos”? Praszoniejam siustie ant 
puses metu, pinigai yra užmokėti.

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. VVisi tavorai švieži. Ge
riause vieta dėl Lietuviu.

BALIUS! BALIUS!
Subatoje, 22 d. Rugsėjo, bus 

didelis balius pas L. Ažuka, po 
nr. 3301 Auburuave., grajys pui
ki muzika tikrai lietuviszka, pra- 
dže 7-ta adyna vakare. Dėlto už- 
praszome visus lietuvius ir lietu- 
vaitias,. idant teiktųsi pributie, 
ant teip gražaus pasilinksmi- 

1 nime. Su guodone L. Ažūras.

Isz Chicagos.
—o--

Isz Lietuvv. Kliubu.
Pereita subata, 15 tekanezio 

menesio susirinko delegatai isz 
nekuriu Kliubu ant mitingo in sa
lia L. Ažuko, idant padarytie 
vienybia tarp tu dvieju lietuvi- 
szku partijų. Partija „Susivie- 
nyjimas Lietuviu Republ. Wal. 
III.” troszko, idant visa vyriau- 
sybia rinktie isz naujo, o partija 
„Liga Republik”. nenorėjo rinki
mo isz naujo, tik troszko, idant 
„Susiw.” pristotu ant virsziny- 
ku per ju Liga iszrinktu. Pei- 
tai negalėjo daeitie in vienybia 
ir viskas liko po senovei. Dabar 
kožna partija dirbs sau.

In lietuvviszkus. muzikan
tus.

Sabatoje, 29 Rugsėjo, 8 adyna 
vakare, saleje po nr. 594 Blue 
Island avė. “Lietuviszki Muzi
kantai” turės savo pameginima, 
ant kurio užpraszo susirinktie 
visus muzikantus. Teipogi jaigu 
kas isz lietuviu moka grajytie 
ant kliarnieto “Esni” tegul atsi
szaukia ant augszcziaus padėto 
adreso ant to paties vakaro, nes 
musu muzikantu draugyste da 
reikalauja tokio. Artinasi lietu
viszka “Fair’a”, ant kurios turi
me gerai prisirengtie.

Muzikantu vyriausybe.

BALIUS! BALIUS!
Szendien subatos vakara bus 

didelis balius (Grand Opening) 
pas Povilą Bakevicziu, po nr.627 
S. Canal str., prasidės subatoj 5 
adyna vakare ir trauksis net per 
visa nakty ir nedėlios diena iki 
12 adynai kitos nakties. Grajys 
puiki lietuviszka muzika,susirinks 
daugybe jaunimo vaikinu ir mer
ginu. Dėlto užpraszome visus 
lietuvius ir lietu vai tias pas mus 
atsilankytie.

Su guodone
P. Bakeviczius.

Ledai Iszpanijoje.
Ateina žinios isz Madrido, kad 

tenai 14 diena tekanezio menesio 
aplanke baisingi ledai apygarda 
Henrence, paviete Real.

Puolė ledai su smarkiu veju 
toki dydeli kaip žąsies kiauszi- 
niai, ir teip tankius, kad pridir
bo neapsakytas pragaisztis.

Sunaikino viską, ka tik ant 
lauko užklupo: javus, daržus, 
sodu^T'T'-di'HUsius medžius alyvų 
ii- vynu, viską sumaisze su že
mia.

Paczeme mieste Ilenrence su- 
musze visas liktarnias ant uly- 
cziu, iszdauže namu langus, o 
ulyczios visos užklotos plytomis 
nudaužytomis no muru sienų ir 
stogu.

Sumiszimas tarp žmonių neap
sakytas, ape 200 žmogystų turi 
sudaužytas galvas no ledu. Wi- 
sur matytie žmones vaikszczio- 
jant su anraisziotomis galvomis 
ir veidais.

Daugybe galviju ir arkliu per- 
gazdyti trenksmu ledu in staldu 
stogus, szoko begtie isz staldu, 
o iszbegia laukan krito negyvais 
no smarkiu ledu.

Bledes daeina iki 1.800,000, 
franku. Gyventojai sunaikyti to
kiomis nelaimėmis, szaukesi pa
gelbos isz rando.

Jaigu randas žmonių negelbė
tų, tai tukstaneziams ju parsiei
tu isz bado mirtie. Laikraszeziai 
Madrido szaukia in randa pagel
bos dėl pavargusiu.

Ant ekzamino medicinos.
— Kokiu budu tamista gydy 

tumi tifus?
— Apart kitko, tamista profe

soriau. . .. asz.... taiyra...........
Propesorius (supikias): —Po

liaus toliausi.
Apart kitko, piivadincziau ta

mista, profesorių.
Studentas paėjo “eum exima 

Įaudė”.



AGSHTAI
Laikraszczio “Lietuva.”

BALTIMORE, AtD.
Bou. MaitAkB. 1U Lloyd str.
Ig. .lag.'lla, 201 AV. Erattatr.

• JERSEY < ITY. N. .1.
P. M. Abraltl*. 328 Anderson str.

CLEVELAND, OHIO.
Nikodemas Olszinskas. 825 St. Clair Str.

DU BOIS PA.
A. Akratnavirzia. bos 205

GRAND RAPID8. MICH.
Juozas Hollakas, 340 Quarry str. 

MAHANOY CITY, PA.
K. Petrikas, 814 E. Centre str.

NEW YORK, N. Y.
Motiejus Zarewiczla.c 28 Scainmemt.

SHENANDOAH. PA.
Motiejus Kupczynskas, 201 E. Centre

MTCAKMEL, PA.
Petras Biclauckas, l>ox 273.

P1TTSBURGH, PA.
P. Obieciunan, 1012 Carson st: S. S.

str.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kltokeis krlžels, iszsodyta bal- 
cziuuselskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir £4.(JO

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,apdaryta drūto! skuroje, saisty
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ 1

Apdaryta szagriue *• “ I
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia useme 

apdare, balcziausels kaule leis puikei 
iszauksuotais kryžeis po ’ I3.00ir3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c 
Balsas Balandėlės Krlsztolinis 12.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe ” • 1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Pa uos 
Bažanczlus amžinas " "
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanc'zus amžinas Ir su stacijoms “
Bzauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szw, Sakramente ’*
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

1 įtarums
Senas ir nauj 

stytas ir
Wadowas apiankaneziu muku Jezuso Cbrii 
150 psalinu Dovido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ ,,

ei.6o
12.00

20c
5c

10c
5c 

30c
40c-

•1.60 
lies Aukso Altorius, skuroje apkau- 
Ir su kabe “ 11.60

Wadowas apankaneziu muku Jezuso Cbris. 15c
75c

Knygos Ihvasiszkos,
Brostvos “ " “
Draugija dildusziu “ “
Ewangelijos, drauge lietuviszka i ir ienkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszveutes 
Flioteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape balsibia sūdo Dlewo '* 
GrlesznyKas sugrąžytas ant gero kėlu per 

Jezusa Peną
Gyvenimai Szventuju Diewo “ 
Gyvenimas s z ve n to Benedikto “
Giwenimas Jezuso Krlstuso 
Giwenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Glwrnhna visu 8zventu ant kožnon dienos

4 dideles knygos, kožna po 
Gyvenimai Kzw. ir III zokonas szv. Frnn- 

cKzkaus “ “
Istorija seno Ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija seno Istatimo
Istorija Kataliku Bažnyczos 
Iszguldymas metiniu szveucziu ” 
K a- yru grhkas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą " 
Kaip upspakajltie sumlanlja 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape guda Dievo " “
Pamoktai! ant didžiųjų metiniu szvenczlu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszcziuus, didžiause knyga isz visu 
knygų dvaslszkuju “ “

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumlanijos “
Prlslgatavojimas ant smerczlo “
Raktas m dangų “ •'
Uisistanavik aut to gerai “
Wadovas In dangų " “
•Vartai dangaus “ “ “

One

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

25c
11.00 

10c
J5c 
15c 
15c
40c
15c
15c
50c

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

Knygos niokslyszkos.
EtnologiazkoR smulkmenos “ 11
Leme n tori u a lletuwiszkas ,,
Lietuvos gaspadine “ “
Lietu wi»zkfii woknukas žodinas arba grama

tikas “ “
Leme n torius hetuviarkas “ “
Bpasaba* greito iszsimokiniino angolskos 
Sziintmetlnls kalendorius 

bos no sudarytas “ “
(Aipdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: lletuwlsikai, 
latviukai, lenkiNzkul. ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norlnczlu Isž- 
mokite lenkiszkos, ruskoa arba la 
tviszkos kalbos „ ,, —
Tas pats apdarytas '

25<y 
10c. 
20c

15.00.
10c, 

kai
15o 

• 1.00
e i.25

• 2.00

2.25,

Knygos istoriszkos, tnvietisz 
kos, pasuku ir giesmių.

30c 
10c 
10c 
30c.
20<-

u

•1.50
20c
50c
10c
50c
30c
10c
50c
20c

Ari^ka yra nuodai su Iliustracijomis 
Ape senowes Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalia Genoveloa 
Bestiiility of the Russian Czardom tovard 

Lithuanla “ “
Budas Senovės Ljetuvia Kalnėnu Ir Žemalczlu, 

pu ras z Sitnano Dau kauto 11.00
Geniu dede “ '• “ 5c
Graži valku knygele “ “ “ ,10c
Istorija Simono D xanto, didMausiaJfto-

I rija Lietuvos
, kt«i la gražios Magelanos 
Istorija septynių Mokytoju 
Istorija gražios Katrukos 
istorija Llctuwos
Istorija iszlaiko Francuzu vainos •• 
Juokingas pasakojimas “ **
Juozapas KunluszewsklM arba kankinimas U* 

nljdtu po valdže Maskolių •• '•
Kaip igytle pinigus ir turtu „
Kas teisylie tai ne melus puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „
Kunigas, puikus npruszyinas isz padavimo 

Lietuvnyku “
Livtuviazkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai "
Lit uviszkas sziuplnls •'
Naujos dainos “ •*
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysakai sz alko terpsavlszkos ka

res Indiionu Amerikos.
Palangos Juze •• “
Puikus apraszlmas tikru atsitikimu isz lai

ko h'nkmi’C/.io vainos 1863 m. “ 
Pajudykime vyrai žemla. pulki istorija 
Pa-akoljmas Antano Tretfnyko “
Petro Armino rasztal “ “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istorla ape Kantria Alanu, kuri per **“ 

tus valkszcziodama po svietą. (* 
du ir vargu kantrei iszkentejo 

Talmudas židu “ “
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Vaiku knygele su abrozelais “
Tv Isokl abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedetnino, Lietuvos kunigalksz 

ežio, didelis Ir labai puikus; Masko 
lūs puola priesz jy ant kėlu. 30c

lite
e i.oo
•2.00

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

 1--------------------.-----per 22 me
tus walkszczitKiama po sudėta, daugybla be- J.. ------- *----- A__.

10o 
10c 
20c 
30c 
5c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY SW, PAN8KICH |7*00
ANIČL STRČŽ. Zhidr Modl6v i Pietai služ^cy 

. dladusz poboinyeh (z dodatkiem nleszpordv 
I pietailaclhsklch). Žaviem blizko 660 stro- 
nlc vyraznego druku na plgknym papierze, 
vydanic dlnobojga plci; opravne v morocco 
skOrkf. vyztecane brzegi ze zloconym tyluli- 
kem; oena.................................................  95c

Ta AAma opravna v morocco tikurkg, vyzlacane 
brzegi, zc zloconym tvtulikem, okuta i w sa- 
mklem.............................................. • 1

CICBA LZA.'Zbldr ModMv, i Pietai služ|cy dla 
dusz pobožnych (Wydanie dla nievfast) z 
dodalkiem nleszpordv i pietai laclbskich. Za- 
viera blizko660 stronnlc vyrazurgo druku 
nnpieknym papierze, —Opravne v morocco 

skrtrke, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul 1- 
^klem Gena...........'....................  95c

. Kl ■a_ina opravna v morocco skdrkg, vvzlocone 
'• lirzegi, ze zloconym tytullklem, okuta i ze 

samklem .........................  • 195

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i pietai, 
služtycy dladusz pobožnych. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i pietai 
lucifiskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pięknym papierze, opravne 
v morocco skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloco

nym tytullklem..............   ... 95c
Ta suma opravna v morocco skdrge, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem........... . .  • 1.25
W YBOREK........... ....................po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZ1E1 MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksi^ž«‘k dla ludu przez Marbucha vy

lu nych " ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlotai 
za pomoca kurt. (Dln zubavy i rozryvki) 

(••na ” „ 10c
ALEKSANDRA CHODŽK1 sMvnik Polsko-An 

gielskii Anglelsko-Polski v mocn»*j opravie 
ze ztoconemi-tytulikamy. Cena $4.00

SENN1K czyli \Vr6ženie ze snov, na przeszlo 
1500 przypudkach služ^ce, z rdžnychsturodav- 
uych ksųg zebrauy i porz^dkiem abecadlo- 
vym dla rozryvki’i zabavy ciekavych ludzi 
ogtoszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobondv. “ ” 15

KBĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
domtvego nauezeula sigezytač. pisač; i mu- 
wičpo riemiecku. Dokludny przedruk z 
adu'.a nukludem „Zakladu Narodovego imte 
nia •solifiskich” ve Lvovie. Cena

LISTOVVNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zavierajįcy: Naukg pisania listdv. v vszyst- 
kich przypadkach zycia, mianovlcie: Listy 
polecajace, radzace, opisujace. po vi nszo va
nta, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOtVNIK dla szkdlnych dzieci; uezę- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

POuREDNIK POLSKO-ANGĮELSKljksi^zkad a 
Polakdv v Ameryce dla iatvego nauezeniu 
sig po angielsku; zopisaniem knždego vyra
žu jak sig ma wymaviač; 1 rdžue listy v pol- 
skim i angielskim jezyku 65

PRZEU ODN IK do pisania listdv miloAnych o- 
raz tycz*cych si“ oženienia i zain«žpdjžcia 20 
KOKUS POKUS czarnoksigzuik, czyli odkrycia 

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

NOWY SOSVIZDRZAL i avantury jego, Z ziem- 
pomorskiej rodem. — Z esmių obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravie ze zloconym tytu
likiem 6 ” 60

PRAVVDŽIVVY PERSKO-EGIPSKI ŠEN NIK— 
Nalpevniejszy sposob vygrunia na loteryi 
wedlug kombinacyi slynnycn magikdv i pro
fesūrų v matematyki Orlįce itp. — tudziež 
vyjavieuie tajemnic i sposob, 'akich užyva- 
no v starožytnotai do przepoviadania i wro- 
ženia przyszlotai. - Z 200 obrazkami. Dosiov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Universytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ” ” 30

GERIAUSIA UŽEIGA
pas L. AŽUKA

3301 Auburn avė.kerte 33czios ui. 
Arti Lietuvviszkos bažnyczios.

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, weseliju ir ki
tokiu zabowu.

Ir kurie atkeliauna isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakainiai pernakivotie.

L. A ŽUKAS.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRANO PRAIRIE, Ali HANSAS.
Derlingiausi laukai isz wisos vaistės, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstancziu akru Avieuam gabale 
po abiems pusėms geležynkelo “Mėmphis & Little Rock”, turpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones gali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

Wisoki jawai dera labai gausei,
prietam auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszeziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos. 
Vanduo sąveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkei ir lentos neiszsakytai pigios dėt pasistatymo sau namu.

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

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

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

A.

ir

ARBA IN----

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

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

GHICAGO, ILL. , F. o. Box 82.

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS.

Persikėle isz Bridgeporto ant Town of Lake po numeru
1832 47-th St. kerte Page Street

prijima ^visokius ligonius sawo 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 kožname laike per 
telefoną isz kožnos aptiekos.

Gywena: 1832 47-th* Str.
TELEFONAS: Y. 820.

Pirmutine Lietiiwiszkai-Lenkiszka
=Mokslaine Muziko

Kursai tapo atidaj-yti 1 ma Rugsėjo 1893m. Rekcijas duoda ant visokiu ntaisu kožna no 
iki 10*4 vakaro.

Kursas mokslo tAveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Lietuwiszkai- Lenkiszka.

Isz musu mokslaines iszeina puikiauee orkesrra ant balu, Avėsią 
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.

California Wine & Liąuors C.
M. RUBIN,

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

Importavoti ir naminei Wynai ir Likerei.
Kalifornijos Vynai no $1,00 už galona, iki $4,00 
Arielkos “ $1,25 “ “ “ $5,00
Brandies “ $1,50 “ “ “ $6,00

Wisokigatunkai Saldaus \Vyuo, Arako, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VViskasiyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpraszytus tavorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromataraszytie angelskai, ;vokiszkai, lenkiszkai, lietuj 
viszkai ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Islaud AA*e., Chicago, III.

DIDZIAUSE

Krautuwe Drapanų
Vyriszkas Avisas apsirengimas,Avertas 

$15, parsiduoda už $8. Vyriszkas vvi- 
sas apsirengimas Avertas $20, parsiduo
da už $10. Vyriszkas puikiausias Avi- 
sas apsivvilkimas Avertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ir 
vvasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasaky ta daugybia drapanų dėl Avaiku 
ir parduodame nesvvietiszkai pigei.

A. ZI)ANAWICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,

Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuAvisz- 

kai — latvviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi saAvyje žodžiu dau- 

Igiau per 14.000 (keturiolika tuk
stancziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o welau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

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

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

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

ie ant atsakymo pacztava markela už 5centus

praktika Avoja irisuose suduose, 
isįpildo šarvo dalikus teisinga ir 
gerai.

Kodijame Avisiems lietuAvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja proAVu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giįvenimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Puikiausias Šaltinas
vrisam mieste Sliennndoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & BoAvers str.
VViak&s yra czysta, geryniai visokį pirmos kla- 

10i,0Žmoncs isz. iluszioš prletHiszki. ILnlyjaiur 
visiems lietuviams, turintiems vnlandein laiko, 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunatfg 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lletuwiszka užeiga

*

!

Jaigu tau skauda galva, tai'pamegyk 
Proaz kU Boja na U s k o. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko BojanAusko. Galima 
audė kožnoje aptlekoje, arba prisluncziant 25 
entus pacztlnemis markėmis, ant aukszczlau 
paduoto adreso, o su atsakymu uplaikys jais.

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

%*»!**, >M<» M.'O- «*Kž,t|/;
| A. BUSZKIEWICZIA, h 

dastato visiems !• namus geriausia 

Keresina, Geselina ir Aliejų.
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats j ; 

atgal kiekvirnam in namus pristato, leipo- ra 
gi prijima užpraszymus ir per gromata. \/

Yralnbni žmogus geras ir teisingas ka ve- H 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie i į

ADRESAS:

A. BU8ZKIEWICZ,
886 Jamesave., Chicago. L

i

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
siu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunezia 
pinigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
ln 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 laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europosjasekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu tarkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS" yra vyriausias ir žimcziausiaus Jaunos 
Lietuvos vjylovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios" anasztalas. organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS" neseka jokios partijos; “VAR 
PO" rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.
"VARPAS" spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

pieros, dailiu rasztu ir t ikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per Isztisus metas tiktai $1,2S. 
Tai isztikro yra labai pigu!

Pinigai iszsirnszant “Varpa“, gruma tos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

0 visokia liga wienantlne gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsiseneju»ias ligas, kaipo 
tai: l’rietvariu, Skaudėjimu gaivos. Džiova 
kepenu,Geitligia, Reumatižma, Vandenlny apti- 
nima. Karsztligla. Rožin, Szasus, Drugy. Bkropu- 
♦as, Niežus. Kirmelas, Lasz.ua, Szunvotia, Wežy, 
Guzus, Sopu lūs ir žeidulus, Kaulu skaudejima, 
8ukudima. Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
t re n u skaudejima. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja weiys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisientimui vieno dolerio tuojaus bui jums isz- 
•iusta. Adresas:

H. 8. BOJANOVSKI,
885 W. 19-thStr. Chicago, III

MOE LEVY
(The Blue Front)

!)6 ir 98 Baxter St., - - NEVV YORK,
2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN

A dvvinedelinisAĮlZVVdlgd katalikiszkas
iszeina Prūsuose dulaikrasztis

syk ant menesio, talpina Avisokias 
skvarbias žinias isz LietuAvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jetferson st. cor. Liberty st. 
Diplomawotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikavoja ir pritaiso geras lie— 

karstas iii vidutinia prekia.
Kalba lietu vviszkai, lenkiszkai, 

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

telephone: canal 369.

Litewski i Polski Bank
40 Canal Str.

IR

142 DivisionSt?.

Few lork
.N, I.

WEINATINIS L1ETUW1SZKAS 

SALIUNAS, 
Vinco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiniu tikru ruginiu, lietuwisz- 
ka Trejonkiu wisokiu Vynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
Avienas pakeleivingas puikia uak- 
wyniu ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

V.M. Kmizekgis.

PLIKUS 
LIETUWISZhAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewicziaus 

po nr. 90 Cliristie street 
Nevv York N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

Pas mus randasi puikiausi da
bar trunkai: saaltas Alus, skanus 
Vynai, vvisoki Likieriai, o Ciga
rai net isz pat Turkijos. Atradia 
walandelia liuoso laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi- 
su greieziausiu laiAvu už pigiausia preke, siuncziaine pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszue- 
keti lietuAviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant Avisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteimveg, Bremen.

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

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

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City,

Temy kitla! Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis upsigaudinet, kad galitia teip 
lyg“! gerai ir pigei atliktie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir perslludykit.
SZIFKORTES

aut geriausiju liniu isz Chicago per NevYor
ka in Berlina ir isz Berliuo in Cbicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.UWAGA:
Pa.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halstdl ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopų įklausei.

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

Dr. M. P. taktiškas,
------TURI OFFISA------

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

------GIVIANA-------
615 Noble ui. saAvo Aptiekoj, kur įnožna ji rast kožnam rejkale 

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

^UeTUWJSZKA =
—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.

togra

LIETUVISZKAS

SALUNAS
Juozupo DziaMwos,

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

reuses Arielkas, Llkierius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kasdien swiežas užkandis. 

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

. KASIS CLEVF.LANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA AVIŠKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos ir 
Ktvepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO \VISO PABANDYTIE.

Gyvvenu po nr. 825 St. Clair str. 
Clevelaud, O.

Turiu puikiausia Karczema isz visu Cle ve lando 
lietuviu ir dauginusi? visokiu gerymu užlaikau

KASPAR BARTKOVIAK,
Konstabelis Pawletawas. -

IK NOTABY PUBLIC.
Iszprovoja gėriausei wisokias provas wiauose 

guduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektawoja pini* 
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Suspratt st., kerte 32 st*

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 sydabrynius ziego- 
reliuB iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Vyska garantaAvoje ant metu.

Lasz.ua
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