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Preke apgarsinimu:
2 coliai, 1 kolumna.per meta......... $12.00

,. pusią metu . T 00 
.. czverty metu.4.00 
.. menesy......... 2.00

................................... wiena .syky 1 00
2 coliai, 2 kolumnos, per meta....... $20.00

.. pusiu metu.. 12.00 

.. ozwerty metu.7.00
menesy......... 4 00 I

.................................. wienasyky. .2 00 ►
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.. pusią metu. . 16.00 ► 

.. czwerty metu 7.00 l 
.. mėnesy......... 5 00 ►

.. wienasyky . 3.00 i
Už metiny apgarsinima. puse pinigu - 

turi būtie užmokėta isz wirszaus. o ki- l 
ta puse po 6 menesiu. ►

Už wisus kitus apgarsinimus,paduotus i 
ant trumpesnio laiko kaip ant metu.turi ► 
būtie užmokėti wisi pinigai isz wirszau8. 1 rrsnoiaiot
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Metas II

Isz Užmarės.
Rosija turi priekaba insikiszi- 

ino in karia tarp Japonu 
su Kynais*

Telegramai isz Petersburgo da
nesza in laikraszczius Londono 
tokia žinia:

Kynai, kurie isztruko isz ran
ku Japonu, bėgdami per Sibirija 
užpuolė ant stacijos maskoliszko 
geležinkeli “odelenes Ussuri”, 
iszplesze telegrafo kancelerija 
ir užmusze 8 ruskus tos stacijos 
urednykus. Angliszki laikrasz- 
cziai sako: kad dabar Rosija jau 
turi gera priekaba stotie in karia 
ant Kynu už toky žmogžudiszka 
užpuldinėjimą.

Nežine, kartais maskolius da 
gali ir panoret suduot per buk- 
swas Kinczikams, o tas no neku
riu yra labai geidžiamas dalykas.

Caras yra nusilpias.
Danesza telegramai, kad cara 

ant “Bielovvieckos Puszczios” už
gavusi apopleksija, no kurios e- 
sant teip nusilpias, kad nežine 
arba iszliks isz to. Sako kad val
džia Rosijos tokius dalykus 
laiko sekreto ir svietui ape 
negarsina.

Žmonių kaulus atkasa.
Petersburgas, 24 Rugsėjo 

Ant kiemo czionykszczio akezy- 
žinio kordono kasant žemia at
kasė didia daugybia žmonių kau
lu, kuriu rankos buvo da surū
kytos su geležiniais retežiais 
(paneziais). Jau no dvieju metu 
czionai atkasineja žmonių kaulus, 
retežius ir kitas torturu prietai
sas. Žmones mena, jogei ant tos 
vietos, prie vieszpatavimo cieso- 
rienes Onos Joanovnos (no metu 
1730 iki 1736) radosi po žeme 
paslaptinis sūdąs ir kankytuve 
dėl palitikiszku prasižengėliu. 
Istorija paduoda, kad begyje 6 
metu vieszpatavimo minėtos 
ciesorienes, jos milimasis Bironas 
nužudė arti 20,000 žmonių.

Geriausias būdas ant isznai- 
kinimo koleros.

Warszavoje, dalyje miesto va
dinamoje Kalisz, kur labiausei 
žmones sirgo kolera, pereito pa- 
nedelio nakty, 24 Rugsėjo, pakū
rė kas toks ugny ir ant karto su
degė 60 namu su ligoniais ir su 
visa kolera.

Teip rodžius, kad ar tik nebus 
gudrus iszmislas maskoliaus ant 
isznaikinimo koleros isz miesto 
W arszavos.

už
tai

Murawiowas yra antrumjuom 
sunum 'vieno brolia'vaikio Mu- 
rawiowo, garsaus tirono Lietuvvos 
ir Rusinu, kury Aleksandra II. 
apteikė daugybia žemiszku turtu 
redyboje Saratowskoje; teipogi 
suteikė jam titulą griovvo ir ant
ra warda “Wilenski”. Ta paty 
titulą neszioje jo du anūkai, isz- 
kuriu wienas tarnauja Peters- 
burge prie cenzūros, o antras 
prie ruskos diplomacijos. Tai ir 
szitas iszrodo da baisesniu tironu 
už ana senajy Murawio'va, nes 
pasirodė sawo kalboje, laikytoje 
pereita pa'vasary dienoje apėmimo 
sawo wirszinykystos.

Taigi kokio mes sūdo galime 
tikėtis isz szalies tokio ministro 
teisybes kaipo Murawiowas, ku
ris kad primanytu, tai su 'viena 
diena lietuvvius isznaikytu; ar
gi gali jisai rupytis, idant tie 
'vargszai kražiecziai taptų isztei- 
sytais už gynima sawo bažny- 
czios ir sawo tikėjimo. Nėra 
tvilties iszsigelbejimo tiems mu
su tautiecziams ant szio baisaus 
sūdo.

Nauja liga.
Turkestane ant Siberijos atsi

rado nauja liga iksziolei negirdė
ta. Kada buvo vasaros didžiau
si karszcziai, žmones pradėjo 
gautie baisu skaudejima galvos, 
o podraug ir karszty ir neilgai 
pasirgia mirszta. Žmones persi- 
gandia tokios staigios smerties 
iszbegiojo po laukus ir girias ka- 
wotis, bet liga ir ten juos pasie
kia.

Bilą Kražiecziu.
Duodasi girdetie, kad byla 

(prowa) Kražiecziu, kurie tapo 
per maskolius suaresztavvoti pe
reituose metuose užgynima sa'vo 
bažnyczios, bus sūdyta 2 diena 
Spaliu (o 20 Rugsėjo pagal ruska 
kalendorių).

Aktas apskundimo susideda 
net isz trijų tomu; yra apskus
tos 71 asabos, kuriais gins 6 
advvokatai paskirti per vvaldžia; 
maskolius nepavvelyjo toje bylo
je imtie joky ad'vokata, kuris 
neturės isz sūdo pawelyjima. 
Liudinyku yra patrauktu arti 
du szimtai.

Pagal aproka'vima, sūdo, tai 
byla trauksis per 10 dienu.

Prie klausimo bylos bus dalei- 
sti korespondentai laikraszcziu 
be, kurie turės pavvelyjima no 
sūdo prezidento.

Teipogi bus prieto generolas 
Otiltvskis ir pats ministras tei
sybes—Muro'viowas.

Isz Amerikos.
VVisos cukruunios užsida

ro.--10.000 darbiny- 
ku taps be darbo.

New York, Rugsėjo 25 d. — 
Havemeyer prezidentas kompani
jos amerikoniszku cukrauniu, 'va
dinamos “American Sugar Refi- 
ning Co.” iszdavve paliepima, už- 
darytie pusią 'visokiu cukriniu fa
briku, kokius tik ta kompanija 
po 'visa Amerika turi, o kita pu
sią uždarys ateinaezia nedelia. 
Sako, kad turi daugybia iszdirbto 
cukraus neturėdami kur jy detie 
ir tame esant priežastis naujos 
tarifos.

Havermeyeris sako: “Nauja 
tarifa jau uždare pusią musu 
fabriku po wisa Amerika, iszmes- 
dama biednus žmones isz darbo, 
o ateinanezia nedelia galbūt už
darys musu fabrikus iki paskuti
niam, tada 10.000 darbinyku 
liks be darbo. Isz priežasties nau
jos tarifos preke cukraus yra 
žemiau musu paežiu kasztu, že
miau ka mums materijolas kasz- 
tuoja. Per nekoky laika dirbome 
su sawo locna skriauda”.

Matoma, kad ant naujosios de- 
mokratiszkos tarifos tukstaneziai 
darbinyku dantis padžiaus.

Dinamitas žvvakeje.
Laikrasztis “Patria dėl Friu- 

Ii” iszeinantis Udine paduoda 
žinia ape toky atsitikima:

Nepažystamas žmogus atnesze 
'vienai dievobaimingai poniai 
d'vi didelias žvakias paaukauda
mas jais ant garbes Dievo ir 
prasze, idant jy pastatytu jais 
ant altoriaus bažnyczioje Madon- 
na di Moute Santo ir uždegtu 
kada bus pilna bažuyczia prisi
rinkusiu pelegrimu. Bet pada- 
'ves tais žvakias, labai skubiai 
iszejo, perka ta pone pradėjo 
abejotie to žmogaus “afierai”. 
Ėmėsi prie tyrinėjimo tu žvakių 
ir atrado viduryje pripyldytas 
su dinamitu. Nepažystamajy isz- 
sivijo, sugavo ir areszsavojo.

Tinklus ant sulaikymo 
mariu wilniu.

Wienas francuziszkas teknykas 
iszrado toky tinklą, kuriuom ga
lės sulaikytie marias no didžio 
insisiubavimo, arba nutildytie 
vilnis pasikėlusias aut mariu. Jau 
senei patemyjo, kad nekokios ma
riu žoles. apstabdo insisiubavu- 
sias mariu 'vilnis. Pradėjo jisai 
mislytie,ar tai nesiduotu iszntisly- 
tie pritaisyt kokis aparatas, kurs 
galėtu sulaikytie 'Vilnis mariu. 
Sumislyjo jisai padarytie tinklą 
isz labai leng'vo ir drūto materi- 
jolo, panaszu in anais mariu žo- 
lias, kurios auga susipynusius ant 
'vandens. Francuziszka pagelbine i * • •draugyste jau darė pamegimma 
su tokiu tinklu ir persiliudyjo, 
kad tai isztiesu galės vilnis su- 
stabdytie. Ministras franeuzisz- 
kos marinarkos jau paskyrė tam 
tikra komitetą, kurs turi ant 

i tikro ta dalyka isztyrinetie.

tie, jogei jo pati buvo daugiau 
'verta kaip $10; už tai pasitikias 
Rentery ant ulyczios prasze, i- 
dant jam damoketu, o kad szis 
damoketie nenorėjo, puolėsi jy 
musztie.

Kada Kingas sude pasakojo 
ape pardavima savo paezios, 
Reuteris vis gynėsi, kad neteisy
be, jogei jis butu no jo ' paczia 
pirkias. Ale kada Kingas iszsi 
trauke isz keszeniaus kontraktą, 
isztiesu pasirodė kad Reuterys 
yra pasiraszias ant kontrakto 
jogei pirko no Kingo paczia 
už $10. Sudžia padavė Reuteriui 
szmotely popieros ir liepe pasi- 
raszytie, o kada sudėjo abu pa- 
raszus in krūva, pasirodė jogei 
tai yra tikras Reuterio paraszas 
ant kontrakto pirkimo paezios no 
Kingo.

Galutiniai sudžia Fosteris pri- 
sudyjo, kad Kingas turi užmoke- 
tie $75 koros ir kasztus, o Reu
teris pasiliko 'valdytoju paezios 
pirktos už $10.... .

Wngis wugi papjowe.
Fairfield, Conn. keli ungarai 

nuėjo pas 'viena farmery bulviu 
'vogtie. Farmerys tai pajutias 
nubėgo paszaukt paliemona. VVa- 
gei iszgirdia ateinanezius ant ju 
sprando, szoko begtie. Wiens 
isz tu 'vagiu turėjo peily, o kad 
bėgdamas užbėgo ant sa'vo drau
go, pamislijo, kad tai farmerys, 
puolėsi ant jo su peiliu ir perpjo- 

g we jam pihva, perpjautas ungaras 
kad an^ 'vietos numirė. Ir palicmo- 

nui 'vagei supjaustė peiliu kruti- 
nia. VVagei pabėgo, tik papjau
tasis liko.

I

Straikas kriaucziu.
Boston, Mass. straikas kriau

cziu jau traukėsi no nekokie laiko. 
Pereita panedely atsiliepe ape t 
kontraktieriai iszreikszdami, 
pristoja ant reikalavymo darbi
nyku ir kaucija sudeda, 
tuojaus sugryžo ape 1000 kriau
cziu atgal in darba. Begyje visos 
dienos atsiszauke vėla ape 20 
kontraktierių, kurie pristojo ant 
tokiu pat iszlygu ir iki vakarui 
sugryžo ir darba ape 2500 kriau
cziu. Darbdaviai turėjo savo mi
tinga ir ant mitingo iszsireiszke, 
jogei ir jie mokės tiek darbiny- 
kams kiek moka kituose miestuo
se.

Ant to

Straikas skrybelnyku.
Nevark N. J. sustraikavo ar

ti 5000 skrybelnyku: lietuviu, 
lenku ir žydu ir uždėjo unija 
skry belnyku. Dėlto prasergsti 
'visus darbinykus, idant ueva- 
žiuotu in Nevarka darbo jieszko- 
tie pakol szis straikas nepasibai
gia.

Isz lietu wiszku dirwu
t Wilkes Barre, Pa. jau no 

nekokio laiko tenykszcziai lietu- 
wiai turi sawo locna bažuyczia 
ir kunigą lietu'vy M. Szed'vydy. 
Kiek duodasi patyrtie, tai VVilkes 
Barte parapija stropiai auga. 
Teipogi tenykszcziai lietu'viai 
stropiai pradeda krutetie kaip 
tikejimiszkuose teip ir tautisz- 
kuoso dalykuose, o užtai kad gu- 
"•o gera kunigą.

negali 
isz j u 
laukia

Įiasi*

ir

In parapijomis lietu n isz 
kos parapijosChicago. 
Užpraszau visus parapijomis 
'visus lietuvius ir letuvaitias

pributie ant “Fair'os”, kuri bus 
grajyjama ant naudos musu bied- 
nos bažnyczios. Prasidės nedė
lioję, 30 Rugsėjo, 2 adyna po 
pietų.Dėlto szirdingai užpraszau 
'visus koskaitlingiausei susirink-

& itie. Su guodone
Kn. M. Kkavczunas, 

prob. lietuviszkos parapijos.

Paroda waĮstos 111.
Pereita panedely mieste Spring- 

field, III. prasidėjo 41-ma paro
da vaistės III. Giedri diena daili
na visa paroda ir sako, jogei szy- 
metine paroda geriau nusiduoda 
kaip visuoee kituose metuose. 
Panedelis buvo paskirtas dėl 
vaiku, kuria tai diena susirinko 
ju didės minios. Utarnyke buvo 
diena veteranu. Wisi iszsitarna- 
via kareivei turės valna inženga. 
Žodžiu sakant szio meto paroda 
isz pradžių užsinesza labai grą
žei.

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

Pardavve paczia už $10.
Pereita panedely nekokia M.! 

T. King pasitikias ant ulyczios! 
Chicagoje Henrika Reutera su
sibarė ir susimusze su juom, už 
ka tapo abudu aresztavoti. Ka
da tapo paszaukti in suda, pasi
rodė kas tokio žingeidingo. 
Priesz keletą menesiu Kingas 
pardavė savo paczia Reuter i ui 
už $10. Paskui pradėjo gailėtis

mtre jogei pardavė per pigiai, ir
1—5) | kasdien pradėjo pats persi liudy-1

me, ar bus koki szokiai ar ne. 
Po kitu parafiju “fair'as” szoka 
net sienos dreba. — Inženga in 
“fair'a” bus tik 10c.

Dėlto tegul kiekvienas lietu- 
wys ar lietuvaite pasirūpina pri- 
butie ant teip puikios zabovos, 
kuri pirma karta te atsitiko tarp 
lietuviu mieste Chicago.

Tenivkite!
Dabar galite mokytis an> 

gelskos kalbos!

Ponas Ma.\imilijonas Drzemula, 
advokatas—lenkus,(kurio“Lietu- 
voje” yra apgarsinimas), tapo di
rektorium ant miesto tnokslainiu 
“Public Schools”. Jisai parūpino 
keletą nauju tnokslainiu dėl len
ku, o podraug iszdirbo vietas ir 
dėl dvieju lietuviszkn mokytojui 
(daraktorių) ant vakariniu mok- 
slainiu. Per jo storonia szendien 
gali mieste Chicngos gautie 'vieta 
du lietuviai ant mokytoju angels- 
kos kalbos in 'vakarinius mokslai- 
nias, už ka toksai mokytojas gaus 
$10 ant nedėlios.

Dabar tie lietuviai, kurie jau- 
cziasi kad galės iszduot egzaminu 
imt mokytoju tegul atsiszaukia. 
o isz pirmos dienos vietos yra.

Teipogi tie visi lieviai, kurie 
nori gerai iszmoktie angelskn 

I kalbu, tegul atsiszaukia in redak
cija “Lietuvos” paduodami savo 
vardu, pravurdia ir adresu,o kai|» 
tik ju susirinks norineziu 40, ta
ria miestus duos mokytojui alga, 
duos miesto mokslaineje gružu 

į ruimu, szviesu ir szilta ir tenai ga- 
i les kožna vakaru no 7 iki 9 iin- 
I tie lekcijas angelskos kalbos ir 
I raszto.

Mokytojai bus geri, nes jie tu
rės būtie egzaminus iszdavia, da

lbai1 kiekvienas lietuves galės 
į lengvai sau iszmoktie ungelska 
kalbu, nes kožna žody jam iszaisz- 
kys lietuviszkai, jau gal tik tas 

■ neiszmoks kas tingės.
Bet miestas greicziiiu nepave- 

l lys to, pakol nebus susirnsziusiu 
40 asabu norineziu mokytis, nes 
tai toke miesto provu yra.

Užtai broliai lietuviai pnsinau- 
dokitia isz t ikios dabar geros 

i progos, pasiskubykit kogreieziuu- 
i sei atsiszunkt ir ant to užsiraazy- 
tie o tuojaus galėsite eitie moky
tis, kur jumis anei vienas centas 

1 nekasztuos.
Jus, kurie gyvenate cze ar- 

eziuu ant Bridgeporto, pribukite 
visi in redakcija “Lietuvos” ne
dėlioję eidami in bažuyczia arba 
isz bažnyczios ir užsiraszykit, o 
jeigu szia nedelia užsiruszys 40 
asabu, tai panedely vakare jau 
bus mokslaine atidaryta ir galcsi- 

j te pradetie mokytis.
Dėl gyventoju Bridgeporto- 

(bus mokslaine ant 31-mos ul- 
naujemc mūre Ilolden School. O 
kita mokslaine tai bus ten,isz ku
rios dalies miesto daugiausei lie
tuviu rasis norineziu eitie moky
tis. Jeigu ju daugiau prisiraszys 
no Canal st. isz tos dalies miesto,, 
tai antra mokslaine bus aplink Ca
nal st., o jeigu dauginus prisira
szys isz Tovn of Lake, tai antro
ji bus ant Tovn of Lake. Pir
mutine kitur niekur nebus, kaip 
tik ant Bridgeporto.

Delko broliai kurie noritia tu- 
retie sau po szonu lietuviszkai. 
angliszka mokslainia, kurioje ga
lėtumėte lengvai iszmoktie an- 
gelska kalba, tai pasiskubykite 
raszytis, o isz kurios szalies mies
to pirmiau daugiau susiraszys, 
toje dalyje taps atidaryta dėl jus 
vakarine mokslaine.

Pamykit kad redakcijoje “Lie
tuvos” galite kasdien i ž ra-zytie,. 
bet daugiausei susirinkite nede- / 
lioje. Ri’.dyste

t Girdėjome, kad nabnszniko 
“Garso” spastuve perejo in kata- 
likiszkas rankas ir jau dabar pra
dės iszeidinetic d'vasioje katali- 
kiszkoje. Nupirko ja tam tikra 
draugyste Shenandoah, Pa.—J. 
Ramanauskas bus uživeizetoju, o 
Senkus redaktoriumi. Dabar aisz- 
kei pasirodo, kad neprieteliszki 
katalikystei laikraszcziai 
gyventie, bet turi kožnas 
nudvestie. Tas pats jau 
ir “Saules”, bet toji
jutus smerty ateinanezia, 
griebėsi už evangelijos ir laiko
si tos, kaip aklas tvoros. Bet 
povalei ataks ir tie, kurie da ik
sziolei to nesuprato, o kada pa- 
žis kad su toms cvangelijoms 
pridengia tiktai sawo szliupatar- 
nysta, pakratys rankas ir no 
“Sales” teip, kaip no “Garso.”

Lietuvviszka “Fair’a”.
Nedalioje, 30 diena Rugsėjo, 2 

adyna po pietų, bažnytinėje sa
lioje prasideda lietuviszkn 
‘Fair’a’’1 Yra tai didele naujie
na dėl musu, nes teip ilgai, kaip 
lietuwiai Chicagoje, gyvena szita 
da tik pirmutiniu grajys “Feir'a”.

,,Fair’a” yra tai viena gražiau- 
se, ir moraliszkiause zaboiva, o 
'vienkart ir naudinga: nes žmo
gus atejas sau ant “fiir'os” gra
žiai nusibovyja, su žmonėmis 
sušipažysta, o nekarta da ir isz- 
grajyja sau naudinga daiktu. 
Daugumas isz lietuviu da nie- 
kad nebuvo ant jokios ,,fair’os” 
ir daugumas da visai nežino 
kas toji „fair’a” yra, dėlto turi
me nors pora žodžiu ape tai pa- 
aiszkytie:

„Fair'a” bus grajyt t ant nau
dos lielu'viszltos bažnyczios. Pra 
sides nedelioj, 30 diena Rugsėjo 
ir trauksis per "isa menesy 
Spaliu. Bus gVajyjama du sykius 

j ant nedėlios, nedėliotus ir czet- 
vi rgais. Nedėliotus prasidės ady
na

I 7ta 
bus pritaisyta platforma ir dau- 

jgel lenlynit, 
'statyti "’isoki daiktui teip 
; sztore. Tie daiktai bus ant 
Igrajyjimo. Ant platformos 
ves tamtikras ratas su numeriais 

! ir kiek ant to rato bus numeriu, 
tiek bus ir atskyriu numeriu ant 
pardavimo. Kožnas kas uores 
iszgrajvtie koky daiktu, pirksis 
sau nunterv, o kada jau numeriai 
iszparduoti, tada ta ratu sutra. 
Pasuktas ratas apsistos ant kokio 
nors numerio, o kuris isz žinomu 
ta numery turės pirkias, to yra 
daiktus iszgrajytas ir tokiu bodu 
bus gra'yjama szimtai visokiu 

i daiktu.
Apart to,per visa „fair'a” gr i 

jvs nauja lietuviszka muzika, 
J kuri per agitacija „Lietuvos” 

jau susitvėrė ir teip iszrodo, jo
gei „bituos“ visas kitas chieagi- 
nias muzikas. Prie tam ant „fnir 
os“ bus visokiu gerymu; deg
tines, alaus, vyno ir geru cigaru 
parukytie. Su szokimais nežino-

Iii Skaitytojus-
“Lietuva” sulaikėme tiems, j 

kuriu laikas prenumeratos buvo 
iszsibaigias jau keli menesei. Ku-! 
riu laikas pasibaigė dvi, trys ne 
dėlios atgal, tai da siusime neko-i 
ky laika, pasitikėdami, jogei jie 
mokėjo gerai iksziolei, gal užsi
mokės ir ant toliau. Adresus, 
skaitytoju Nev Yorko ir Brook- j 
lyno pasiuntėme ant ranku savo į 
agento p. Abraiczio, o jisai pe-i 
reis per kožna ir duos mumis ži
nia kam siustie, o kam sulaikyti'1. 
Teipogi Mt- Carinei ir Szenandi - į 
ah agentai ir duos žinia kam sius
tie, o kam sulaikytie. Ant galo 
praszytume agentus ir visu kitu 
miestu, idant teiktųsi savo mies-j 
te dasižinotie ape skaitytojus,ku
riu adresai yra jiems žinomi, o 

į jeigu kuriu neturi adresu po ran
kai, tegul atsiszaukia in ledakci-; 
ja, o iszsiusime, ir tegul danesza 
mumis kurie užsimokėjo ir kurie . 
nenori moketie, idant žinotume 
kam siustie o kam sulaikytie,

In Chieaga da siusime 'visiems 
koky menesy ilgiau, pasitikėdami 
ar ne pradės kiek geriau darbai- 
eitie.Per szy ateinanty menesy 
kurie neužsimokes, bus sulaikyta.

Redyste.

žtra po pietų, o czetwergais 
wakarc. Bažnytinėje salioje

ant kuriu bus isz- 
kaip
isz- 
sto
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joji Tarifa.
Ka mumis gero demokratai pa

dare su savvo naująja Tarifa? Su
mažino akezyžia ant daiktu tokiu, 
kurie yra tiktai bagocziatns rei
kalingi, o padidino ant tokiu dai
ktu, be kuriu nei biedniausias ap- 
siet negali. Demokratai su savvo 
Tarifa atvvalnina no didžiu mo- 
keseziu akezyžes Prusus, An
glija, Francija ir 1.1., o apkrovve 
naujomis mokestimis farmerius 
ir kitus szios žemes biednes- 
niuB biznierius, idant tuos pini
gaus, kuriuos svvetimžetniams pa- 
■dovvanojo ant ingabenimo ju ta- 
vvoru, galėtu surinkt in savvo iž 

■da isz szios žemes biednu žmone
lių.

Prisižiūrėkime žeminus,o pama
tysimo ant kokiu dalyku demo
kratai mokestis sumažino, tada 
suprasime, kokia isz to nauda ga
li apturetie žmogus biedniokelis.

Sztai sumažinimai akezyžes ant 
nekuriu daiktu pereituose meluo
tuose :

Sumažino akezyžia no tabako 
lapu ir Havvanos cigaru 
aut............................. $1.434.012.
Ant likieriu............... 1.232.950.
Ant gražiu mezgineliu ir 

vvisokiu iszsiuvvinetu 
daiktu 

Ant szilku.
Ant plunksnų strusiaus ir 

ant moteriszku puikiu 
parodu......................265.330.

Ant skuriniu pirsztiuai- 
cziu............................... 875.000.

Ant bagotu pureuliniu
daiktu........................2.233.987.

Ant abrozu ir stovvylu 433.657. 
Aut perliniu guziku.. . .224.010. 
Ant pjautu ir zerkoliniu

stiklu............................215.667.
Ant opium dėl rūkymo 400.073. 
Ant kleinotu......................76.000.

Sykiū$iL649J8L 
Ar isz szitu daiktu yra nors vvie
nas reikalingu biedniems žmo
nėms? Ir kas darbinykams per 
nauda isz sumažinimo akcayžes 
ant tokiu daiktu, kuriu jie nerei
kalavo ir galbūt niekad nereika
laus. Tokius dalykus tiktai tie 
žmones vvartoje, kurie turėdami 
įpinigu in vvalias nežino kur juos 
padėtie. Užtai vvertetu ant tokiu 
dalyku pabrangytie akezyžia, te
gul tie pinigai eitu in iždą Su
vienytu Walstiju,o ne sumažytie. 
Matome kad tik aut tu keliu daik
tu sumažyta akezyže, isznesz 
per meta net $11.649.181, o pa
imkime vvisus tuos daiktus kurie 
szendien prie naujos Tarifos pa
siliko ant sumažytos mokesties, 
tai isznesz kėlės deszimtis milijo
nu dolieriu mažiau ižde (kasoje) 
Suvvienytu "(Valstijų, nei kada 
buvvo prie vvaldymo republikonu. 
Wienok be to neapsieis, ta suma

turi uždarytie savvo 
darbinykai gali sau 

isz atsilsio: nereik 
vvalgyt; geriau kaip

pinigu, ar szeip ar teip, ižde Su-į 
vvienytu (Valstijų neatbūtinai tu
ri būtie pilna, Amerika ant savvo 
reikalu neis praszinetie paskolyt 
pinigu pas maskolių, ar pas ka 
kita, o tik turi juos surinktie isz 
savvo žemes. Tada ka daro, o tai 
uždeda naujas mokestis (padot- 
kus) ant farmeriu,biznierių, fabri
ku, ir tuos pinigus, kuriu trūksta 
ant iuportavvotu daiktu ižde per 
su mažyma akezyžes, dusina isz 
tu biednu žmonelių.

Ar gali tada gerai eitie darbai 
Amerikoje, jaigu svvetimžemiai 
būdami atvvalnytais no akezyžes 

• užvverczia musu fabrikantus su 
savvo iszdirbinis; negana to, da 
ir pats randas upsunkina juos 
nuujais “padotkais”. Kaip tada 
toks fabrikantas gali moketie ge- 
rai darbinykui, kad jisai nespėja 
apmoketie nauju “teksu” per de
mokratus iszmislytu, o cze nega
na to, da turi savvo iždirbius par- 
duotie už pusią prekes, nes pa
gal nauja Tarifu svvetimžemiai 
pristato tuos paežius iszdirbius 
da pigiau kaip už pusią prekes. 
Tada Amerikos fabrikantas jeigu 
nori konkuravvot su svvetimže- 
miu iszdirbiais, tai turi sumažy- 
tie savvo darbinykams mokesty 
teip, kad tas wos tik ant pilvvo 
gali sau uždirbtie, arba kitaip ne
galėdamas, 
fabriku, o 
pasidžiuugt 
dirbt anei
dangui pagal nauja surėdymą de- 
mokratiszkos tarifos.

Republikonai 1890m.atvvalnino 
no akezyžes daiktus tokius, kurie 
suvvis nekonkuravvojo su daiktais 
Amerikos. Tada kožnas ameriko- 
niszkas fabrikantas galėjo imtie 
už savvo iszdirbius tiek, kiek jis 
norėjo ir galėjo gerai moketie 
darbinykui, nes nieks negalėjo 
jam darytie konkurencijos, ir už 
tai tada darbai gerai ėjo, turėjo 
fabrikantas pinigu ikvvalei ir da- 
vve gerai darbinykui uždirbtie. 
Szendien kad—gi sulaukėme de- 
mokratiszkos administraaijos, tai 
niekas nieko netur, nei fabrikan
tas anei darbinykas. Szios die
nos demokratiszka administiaci- 
ja, bagotus daro bagotesneis, o 
biednus da biednesniais; nes kaip 
jau akszcziau sakeme, kad demo
kratai atpigino tuos daiktus, ku
rie tiktai bagotiems reikalingi, o 
pabrangino vviska, kas kožnam ir 
biedniausiam yra reikalingu.

Žmones darbinykai laukia kas
dien geresniu laiku, kasdien lau
kia prasidedant geriau darbams 
eitie, bet aiszkiai pasirodo, jogei 
laikai pageretie negali patol, pa
kol vvela neužstos republikonisz
ka administracija ir nepermainys 
ta netikusia Tarifa, kuri Ameri
kos darbinyka jau prie žemes 
prislogino ir atėmė isz jo pasku- 
tiny kąsny duonos^

---------o---------
Szendien palitikoje turime jau 

net szeszias partijas, tai yra: 
Republikoniszka, Demokratiszka, 
People’s, Independent Citizens, 
Labor Peoples ir Prohibitions, o 
da kariais gali ir daugiau ju at 
sirast. Seniausiomis partijomis 
yra Republikonai ir Demokratai, 
o trys paskutines partijos yra da 
tik szymetes, bet pakol da rinki
mai prisiartys, tai ne vviena isz j u 
gali sudilt, arba da koke wiena 
gali ir nauja užgimt. Partija de
mokratiszka paskutiniuose lai
kuose ingijo lygia šyla su repub
likoniszka, kad jeigu vviena syky 
iszrenka prezidentą Suvvienytu 
Walstiju isz republikonu, tai jau 
antra syky demokratai tiek gali, 
kad injiegia pastatytie preziden
tą isz sawo partijos ir teip toliau 
pamainu. Per 24 metus paeiliui 
buwo prezidentai isz republiko- 
niszkoH partijos ir per ta laika 
buwo gerai. (Vienok kiti užsima
nė turetie da gėriku ir metuose 
1884 iszrinko demokratą ant pre
zidento szita paty Clevelanda.

Tie 4 metai jo prezidentystos per
bėgo. Ne vvisiems pamėgo demo
kratas ir sulaukia 1888 vvela isz- 
renka republikona buvvusy Harri- 
sona. Teisybe per tuos 4 metus 
prezidentystos Harrisono rodžius 
nebuvvo nei vvieno darbinyko be 
darbo, gal tiktai tas, katras dirb
tie nenorėjo. Teipogi begyje tu 4 
metu ne buvvo nei menkiausio 
darbinyko, kuris butu dirbias už 
$l.oo ant dienos, bet turėjo po 
du, tris, keturis ir 1.1. (Vienok 
baigėsi Harrisono metai preziden
tystos,o žmones sako:“tuszcze-jo 
to republikono, republikonai yra 
vvisi milijonieriai, skriaudikai 
darbinyku. Dabar mes iszrinksi- 
rae demokratu, tai prie to bus 
mums geriau. Demokratai yra tai 
partija darbinykiszka, ji duos vvi
siems darbinykams gera, lengvva 
darba ir brangiai už jy užmokės”.

Gerai, iszrenka ant prezidento 
szendienykszty Clevelanda—demo
kratu ir vvisi iszsižioja laukia tu 
gerųjų laiku. Tie, kurie turėjo už 
savvo darba ant dienos po du do- 
lierius, tikisi,kad dabar no demo 
kratų gaus po 4 už ta paty darba, 
tie, kurie budavvo atsilsio netur, 
dirbdavvo dienomis ir naktimis 
uždirbdavvo po 6 dolieriusant pa
ros praszcziausias darbinykas, 
jau dabar tikisi, kad bus adynos 
darbo sutrumpytos, o demokratai 
ne tik mokės už adynas darbo, 
bet ir už tais adynas kiek nakty 
namie lovvoje iszgules. Teip be 
laukent, nei nepasijuto žmones 
kaip didesne dalis fabriku užsida- 
rinejo. Teisybe, sutrumpino de
mokratai adynas darbo, jau nerei
kia naktimis dirbtie, o kiti jau ir 
dienoms neturi ka vveiktie, o kiek 
yra tokiu ka per vvisa meta nieko 
uevveike, jau net tokiu randasi 
kad antras metas nieko nevveikia 
ir jau teip yra smagus, iszsiilsejas, 
ka gatavvas gyvvas in dangų pa- 
lektie.

Szendien kad prisiartytu rinki
mai prezidento ir kad pastatytu 
juos abudu Clevelanda ir Harri- 
sona priszai tuos darbinykus, ku
rie pamena prezidentysta Harriso
no ir kad užklaustu ju, kury ge
riau nori turetie už prezid^ita, 
jau galbūt neatsirastu nei vvieno 
balso isz vvisos Amerikos darbi
nyku,kad norėtu kas Clevelando. 
Gal būt szauktu vvisi ant Ha
rrisono sakydami: “Buk
prezidentu ir vvesk tvvarka szioje 
žemoje, ba jau baigemia badu 
dvvestie!”

Szendien jau demokratai patys 
jaueziasi, kad prastojo simpatija 
tarp žmonių darbinyku,jau jie pa
tys jaueziasi, kad jeigu kada koki 
rinkimai bus,tai nei vvienas supran- 
tesnis žmogus neduos savvo baisa 
ant j u, ir už tai pradeda deino- 
kratiszaa partija mažetie: dau
gybe demokratu apsikriksztyjo 
ant republikonu, o dalis ju dides
ne perejo ant “People’s Party”. 
Seniau “People’s Party” pailgini
me su demokratiszka, buvvo tiktai 
mažytis kūdikėlis, o szendien kas- 
žin ar jau tik ne didesne ji yra už 
demekratiszkaja, laike rinkimu pa
sirodys kožnos šyla.

Szendien kada stojo trys skvar
bios palitikiszkos partijos, kaipo 
tai republikonu, demokratu ir pe
ople’s, tai nekurie žmones sau 
galvvas laužo ir nežino kuri isz tu 
partijų jiems butu geresne, kuri 
vvirszu ims ir kuria jie turi pa- 
remtie. Kiek duodasi patirtie, 
tai net daugybe ir lietuvviu persi
meta ant “people’s party” tikėda
miesi jogei szymet toji partyja 
didia šyla turėsiant. Bet mes isz 
savvo puses mename, kad da toji 
partija szymet nieko nevveiks. 
Kartais gali pervvestie savvo kele
tą reprezentantu, bet idant per- 
vvarytie tuos kandidatus ant urė
du, kuriuos pastate ant tikieto, 
tai lyg da ant to ne iszrodo. Mes j S 
isz savvo puses nepeikiame parti
jos “People’s” bet turime pripa
žytie jai tiesa ir pagyrimą už jos 
energija. Mierys “People’s Par
ty” yra labai pagirtinas, ji vvarosi 
ant to: idant geležinkeliai Su-

musu

vvienytu (Valstijų nepriguletu in 
kompanijas, bet in randa, idant 
tie platus Amerikos laukai, kurie 
no amžių guli nevvartojami, butu 
atiduoti biedniems žmonėmis už 
dyka, katrie galėtu padarytie juos 
'vaisingais ir dėl vvisu naudingais, | teplorystia, pasiryžo nutepliotie

Leilkas padare bizny isz I kis. Kiek duodasi nujausti®, tai 
) tarytum tarpo lietuvviu randasi 
keletas tokiu, kurie jau nekiek 
daugiau nusimano ape tepliorys
ta negu Jakubovvskis, o vvienok 
nedryso tuom darbu užsiimtie, 
nes apszvviestesni lietuvviai tan- 
kiausei myli dirbtie dėl svvetimu, 
bet dėl savves labai retai. Tas 
pats Jakubovvskis padarys gera 
bizny ant to abrozo. Jisai gali 
mažiautei ju iszparduotie in 
trejetątukstaneziu, o po$l, tai in 
trumpa laika padarys lenkas ke
letą tukstaneziu dolieriu isz lie
tu vviszku kankytiniu, ot ir nekur 

. imtie. O lietuvviai isz savvo locnas- 

. ties nenorėjo pasinaudotie.

Kražiecziu.
Chicagoje vvienas lenkas, neko- 

kis Jakubovvskis, prisiklausias 
gana gerai. ape žudynia Kražie
cziu, o mokėdamas sziek tiek

idant randas nepavvelytu pirktie 
laukus tokiem milijonieriams ant 
spekuliacijos, o paskui tuos bied- 
nus žmonelius apsunkytie procen
tais ir padarytie juos savvo vver- 
gais (nokvalnykais). Žodžiu sa
kant, siekis“peoples party”yra la
bai gražus ir pagirtinas, bet ne 
teip greitai jisai duosis invvestie; 
pereis da metu metai pakol kas 
panaszio galės stotis. Ant pa- 
kveizdos, jeigu jau tas stotųsi ir 
dabar, kad “peoples party” sto
tųsi tokia didelia ir tvvirta, kad 
galėtu pastatytie isz savvo parti
jos prezidentą ir wisa administra
cija ant Sukvienytu (Valstijų. — 
Na, tai ir mislyjat, kad tuojaus 
laikas dėl darbinyku pagerėtu, 
gal mislyjat kad tuojaus pradėtu 
po kvisa Amerika darbai eitie net 
staeze gahva? O! ne, kvisai ne. 
Tada darbai sustotu da labjau ne
gu szeis dvviems metais stowejo 
ir rastųsi dirbaneziu vvos ketvvir- 
ta dalis skvieto. Gal paklausyt 
delko teip?— Dėlto, kad biedtias 
biednam negali darba duotie, o 
duoda tik turtingesnis, kuris turi 
isz ko duotie. Delko szendien 
damokratai neprikverezia republi- 
konus, idant anie sawo fabrikus 
atidarinėtu, o jeigu kuris ir turi 
atidarias, delko jy neprikverezia 
idant tam darbinykui mokėtu 
tiek, kiek mokėjo kitais metais? 
Ka tada padarytu“peoples party” 
kaip vvisi milijonieriai savvo fabri
kus uždarinėtu ir kuom jie iszer- 
tu tais gaujas žmonių? Žinoma, 
jeigu turėtu tiek kantrybes, taj 
su keleis metais gal iszrastu ant 
to kvaistus ir gal vviska perdirbtu; 
bet tai ne teip greit. Pakol in ta 
daeitu, tai kitam ir noras pereitu 
gykventie ant skvieto; tada teip 
iszrodytu kaip,tas priežodis weda: 
“lauk szunie pakol kumele uu- 
gaisz.......... ” Pakol riebus sukus,
tai kudas jau ir padkves...........
Teip butu ir su “people’s partija”, 
pakol milijonierius užkokvos,pakol 
ta wiska atkves in atsakanezia 
tvvarka, tai pereis ilga vvalanda 
laiko,o per ta laika kas nukentės, 
gal milijonierius? Kur tau, wis 
tas biednas darbinykas turės 
kestie.

Deltogi musu žmonėms szymet 
da nepritinka metytis prie jokiu 
nauju partijų. Sutkvereme keletą 
republikoniszku kliubu, tai da ir 
laikykimės ju, o isz vvalios sau 
prisižiūrėkime 
prisižiūrėkime sau isz tolo, isz 
szalies, ka kiti kveikia, jei isz ti
kro pamatysima kad“peoples par- 
ty”ingaunasyla,taiirmesja parem- 
sirne. (Vienok mes neturime bū
tie pirmutinei, o tiktai paskesni, 
dėlto kad musu tautos yra Ameri
koje mažiausei kaip vvisu, tai nors 
mes kvisi lietuvviai persimestume 
in kviena kokia partija, tai vvis 
tik tiek ženklisime kaip laszas 
kvandens in marias, nors mes kvi
si paremtume “peoples party”, o 
jeigu didesnes tautos ja nerems, 
tai musu rėmimo bus nematytie. 
Dėlto sakom, kad kvelyt sau isz 
kvalios prisižiūrėkime isz szalies 
in kitas tautas, ir remkimia 
ta partija, kuria paremia di
desne dalis skvieto, didesne dalis 
tokiu pat darbinyku, kaip ir mes 
esame, tada reiksz ta, kad 
ir mes einame lygiai su vvisais o 
ne prieszingai.

Szymet didesne dalis skvieto 
pariamia republikoniszka partija, 
užtai prikvalome ir mes ja parem- 
tie, o kada ji pereis ant savvo u- 
redu, tada Ims lengvviau ir mumis 
kuriam koky darba isz ju puses 
gautie ir busime no žmonių na-

i °laikyti už žmonis.

ant kitu tautu,

• Californija, Pa. ketvverios 
mainos stovvi, nedirba, darbi
nykai iszwažineja in kitus mies
tus darbo jieszkotie.

abroza tos paezios Kražių sker 
dynes. Tuom syk neturėdamas 
isz kur pasemtie žinias ape padė
jimą Kražių, susimedžiojo vviena 
lietuvvy Razminą, kuris laike 
tos baisios žudynes paspėjo isz- 
truktie in Amerika. Razminas 
kiek galėdamas apsakė jam padė
jimą Kražių: kaip toji bažnyczia 
iszrodo, kuriai vvieta upe Kra- 
ženta bėga, kaip kėlės eina, tvvo- 
ros, medžiai, artvmiausios trobos, 
kalnai ir 1.1.

Lenkas ta vviska iszklausias 
iszdirbo sau su alavveliu ant po- 
pieros, paskui nuėjo in litografi
ja ir.... padare a b r o z a 
žudynes Kražiecziu.

Toky 
svvieto 
Kražiuse 
žingeidus 
žmones, tiek lenkai, tiek lietu
vviai gana gerai tuos abrozus per
ka. Parduoda vviena toky abro 
za, be reniu po $1. Lenkai kada 
grajyjo savvo “fair'a” paėmė ke
letą tu abrozu, o žmones labai 
greitai juos iszeme; dabar ant 
lietuvviszkos “fair'os” tapo teip 
gi keletas paimtu. Žodžiu sakant 
kožnas žmogus pamatias 
Kražių skerdynes, perka 
ru.

Teko ii’ mumis matytie 
abroza, ka teisingai sakant, ne
gali papeiktie. Nors mes Kražių 
nematome ir nežinome koke j u 
yra pozicija, bet tie žmones, ku
rie yra buvvia Kražiuose ir juos 
pažysta, sako, kad tai yra tikrai 
nuduota. Kas link padėjimo Kra
žių, jeigu tenykszcziai žmones 
pripažysta už gera, tai jau tegul 
tas bus gerai. (Vienok isz kitos 
puses turime pasakytie, kad ar
tistas minėto abrozo, galbūt da 
yra niekad nematias ruskos ka- 
riumenes, nes drapanos kazoku 
vvisai yra nepanaszios in drapa
nas ruskos kariumenes.Tieju “sur- 
tukai” yra ilgi sulyg keliu ir su 
atlankstytais atlapais; nieko ne-, 
siskiria nopaprasto“ mužiko” ži-j 
pono. — Antras dalykas vvel yra 
neatsakomas, kad prie pat duriu 
bažnyczios vvisai žmonių nėra, o 
tik matytie kur nekur bėga po 
vviena po du kavvotis; nekurie 
jau guli ant žemes užmuszti 
vvienas su kuolu yra kazokui atsi- 
prieszinias ir upeje Kražantos 
matytie keletas 
Mums rodosi kad 
dalyku to abrozo turėjo 

susirėmimas žmonių 
prie duriu bažny- 

kada žmonių buvvo 
pilna bažnyczia, o 
kariumeues užpuolė

pagarsėjusi ant wiso 
atsitikima, kaipo 

kad buvvo, kiekwienas 
yra žinotie ir dabar

abroza
su ne

minėta

supuolusi u. 
skvarbiausiu 

būtie 
supats 

kariumenia 
ežios. Nes. 
prisirinkusi 
dide gauja
ant ju, žmones vvisi urmu turėjo 
szoktie prieszai kariumenia ir 
baisiausia scena turėjo būtie 
tarp žmonių ir kariumeues prie 
pat duriu bažnyczios. Tokiu bu
du prie pat duriu bažnyczios tu
rėtu būtie kodaugiausei ir tan- 
kiausei prisigrudusiu žmonių ir 
tenai persistatytie beisiause mu- 
szyne. Tuom kart ant minėto 
abrozo iszrodo teip, lyg kad ka- 
riumene atsi įveja tuos žmonis 
isz kažin kur toli ir vvejasi toliau 
pro bažnyczia, o kiti, kurie buivo 
arti bažnyczios, pamate anuos at- 
sivvejant, pasibaidė to ir teipgi 
pradėjo begtie in vvisas pusias. 
O kad tai butu kovva prie bažny
czios, sukvis ant to neiszrodo.

(Vienok ir to peiktie negali
ma, nes jaigu tasai žmogus tik 
isz apsakymo kitu prastu žmonių, 
o galėjo tiek nuduotie, tai turime 
jam pripažytie gera talentu.

Matome kad lenkai in
riuos biznius yra tikesni už lietu
vvius. Neboto, jeigu isz tokio 
skaieziaus lietukviu negalėjo rastis 
nors vvieno žmogaus, kuris butu 
tiek nusimanius ape tepliorysta, 
kaipo minėtas lenkas Jakubovvs-

neku-

ATSISZAUKIMA8 
in Lietuvv. Elizabeth N. J.

Guodotina „Lietuvos” Redak
cijai

Praszome patalpytie in jusu 
laikraszty szy musu atsiszaukima 
reikaluose lietuvviszkos parapijos:

Mieli Broliai! Žinote gerai, 
kad pereita meta, 4 diena Rug
sėjo tapo uždėta Elizabeth’e 
N. J. lietuvviszka parapija po 
vvardu Szvvencz. Marijos Panos. 
Ta diena susirinki a vvisi prisipa
žinome vviens kitam akyse žmonių 
ir Dievvo, jogei reikalinga yra 
mumis lietuvviszka bažnyczia. 
Wisi ukvvatnei sumeteme po ke
letą centu ir tu pinigu da ne
prapuolė nei vvienas centas. Pas 
vvyskupa sudėjome $280, o kiti 
guli pas parapijos kasieriu. 
Jaigu tiek pinigu isz karto sudė
jome, tai buvvo matytie noras 
tarp musu žmonelių turetie Na
mus Dievvo ir lietuvviszka kuni
gą. Bet szendien stojosi suvvis 
prieszingai. Kaip pažiurai, tai 
tie patys lietuvviai pasidarė su 
vvisai atszalia. Parapijonu yra net 
400, o kada tampa suszauktas 
mitingas,tai ateina vvos pora vvy- 
ru. Isz pradžių kada uždejome 
szia parapija, tai ant kožno mi
tingo susirinkdavvo po 100 ir 
daugiau, o szendien pradėjo jau 
suvvisai ant mitingo neateitie.

Dėlto dabar nuspredeme atsi- 
szauktie in vvisus lietuvvius Eli- 
zabeth’o ir aplinkiniu miesteliu 
ir užpraszytie vvisus ant mitingo, 
kuris bus nedelioje 7 diena Spa
liu (October). Praszome vvisus 
be skyriaus, kaip draugystias 
teip ir pavvienius lietuvvius, kaip 
isz Elizabeth’o teip ir isz aplin
kiniu miesteliu: isz Centreville, 
isz Kodricb (?R) isz Perth Am- 
boy ir isz kitu aplinkiniu mieste
liu. Praszome vvisus pributie ir 
pasirodavvyt dalykuose parapi
jos, delko teip vviskas pas mus 
atszalusei eina. Ar gal jumis szis 
komitetas nepatinka, jeigu teip 
tai iszsirinkit broliai sau komi
tetą kita, toky koky jus noritia 
ir szy pradėta darba nepames
kime bet vvarykime pirmyn. 
Teipogi ant szio mitingo yra 
daugybe nauju reikalu in ap- 
svvarstyma: .Reikalinga yra kuni
gą parkvviestie dėl aprūpinimo 
dvvasiszku reikalu, nes cze yra 
dvvi lietuvviszkos draugystes, o 
nei vviena tuomi dalyku neužsiima.

Užtai praszome vvardan para
pijos vvisu lietuvvius susirinktie 
ant ateinanezios nedėlios 7 diena 
Spaliu, in ta paezia vvieta kur ir 
pereita meta susirinkdavvome, 
ir turime padarytie rodą tame 
teip svvarbame dalyke.
Su goudone Parapijos Komitetas.

BALIUS! BALIUS!
Subatoje, 20 Spaliu bus didelis 

balius vvarduwiu Barboros Kon- 
saudos, po nr. 786 S. Ashland 
avė. kerte 17-tos ui. Prasidės 
7-ta adyna vvakare. Grajys lietu
vviszka muzika po direkcija K. 
Kigo, kuri jau Chicagoje gerai 
atsižimi. Ant baliaus susirinks 
daugybe jaunimo įvaikinu ir mer
ginu. Bus tai gražiause zabovva. 
Szirdingai ažpraszo vvisus lietu
vvius ir lietuwaitias ant to vaka
ro pas mus atsilankytie.

Su guodone Barbora Kosauda.
(20—10)
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PASIKALBĖJIMAS 
upe visokius moksliszkus 

dalykus
Praeitame „Pasikalbėjime” ra

sziau ape bakcyllas ir Marša, 
szeudie vvel iszpuola man szneket 
ape juos.

Rasziau, kad bakcyllos tai yra 
mažucziai vabaliukai, kurie ne
sza žmonėms y vairias ligas. Tie 
vvabaliukai yra teip maži, kad tik 
per padidinanezius stiklus, arba 
teip vadinamus mikroskopus, 
juos tegalima užtemytie. Pilna 
ju visur: vandenyje, žmogaus 
kūne, žemeje, meszluose, ore ir 
t.t. Yįvairios 'veisles ju yra, ir 
pagal ta yvairuma juos 'vadina 
visaip: infusarijomis ('vandenyje) 
bakcyllomis (ligose), bakterijo
mis, mikrobais ir t.t. Žinant, 
kad daugumas ligų paeina no tu 
vvabaliuku, jau senei žmones mis- 
lijo, kaip naikint jais ir apsisau- 
got no ju. AVisiems turbut žino
ma, kad ligoniui serganeziam 
ant tifuso, uždegimo plaucziu, 
karsztliges, drugio ir vvisu kitu, 
prie kuriu yra sziltines — nieka
dos neduoda kitokio 'vandens, 
kaip tik įvirinta. Delko? Dėlto 
kad szaltame vandenyje randasi 
wisoki mikrobai, vabaliukai, 
kurie gali padidint skaitliu jau 
esaneziuju žmogaus kūne ir per 
tat sustiprintie liga. Iszvirinta- 
me gi vandenyje mikrobu 
dėlto kad jie ivisi suivire 
go vandeniui verdant.

Kad szymet Paryžiuje 
prasiplatinias tifus, 
pradėjo mislytie, kaip galxulu 
butu geriausei isznaikint mikro
bus. . Wisi atrado, kad labjausei 
atsakaneziais tam tikslui yra prie
taisai dėl koszimo vvandens (teip 
vadinomi filtrai). Bet baisei ap
sigavo. Sztai daugybe moksli- 
nyku ir nekurie isz iszradeju ir 
fabrikantu — tu prietaisu apreisz
ke, kad filtrai nieko negelbėjo. 
Pasirodė, kad • filtrai Cham- 
berland’o, geriausi isz visu, 
jau po asztuoniu dienu vartojimo 
teip apsi velia mikrobais, kad 
juos isz ten tegalima isznaikint 
tik per labai didely karszty. O 
ta padaryt galima tik labaratori- 
jose; gaspadine arba tarnaite 
vveltui stengsis ta pasiekt. Kiti 
filtrai netiktai nesaugoja no 
ligos, bet da patys, tampa lizdu 
bakterijų gali užkrėst ja.

Taigi geriausiu užsisaugojimu 
no ligos pasiliko 
vvirytas 'vanduo, 
vvanduo turi vviena 
jis j ra negardus 
kad 'vandeniui 'verdant iszeina 
isz jo vvisas oras, kurs jame bu- 
wo (oras yra 'visuose daiktuose). 
Idant 'virintas vvanduo užlaiky
tu savvo senovviszka, gardu smo- 
ka, reikia vvirintie jy tam tik
ruose katilukuose su užvožiamu 
vvirszum (panasziuose in katilus 
Pepsin’o). Tada garas, kurs ne
gales iszeit isz katiluko ir spaus 
ant vvandens, neiszleis oro, ir 
vvanduo pasiliks toks gardus, 
koks buvvo priesz 'virinimą.

Kalbėjome ikisziol ape naiki
nimą mikrobu, todėl ar ne dy- 
vvina iszrodys skaitytojams, jei 
pasakysiu, kad be tu tai 'vaba
liuku, mikrobu, mes negaletume- 
gyvent. Dyvvinas pasaky
mas, o vvienok teisingas.

Nesenei francuziszkas moksli- 
nykas Capitan’as parasze ilga 
straipsny francuziszkame laikra- 
sztyje „Revue Scientifiųue” ape 
nauda, kokia atnesza mikrobai.... 
visuomenei? Kas gi mislytu, kad 
nežiūrint ant tokiu prakilniu isz- 
radiniu, kuriais 
girt, nežiūrint 
kitokiu dalyku, 
musu buvimu ant szio svvieto, 
mes negalėtume užsilaikyt nei 
wienos dienos prie gyvvasties be 
tu neregimu mums vvabaliuku. 
AA ienok teip yra. Pirmucziausei, 
kaip žinoma, musu artimi, mir
dami, palieka savvo kunus ant 
žemes. Jeigu kūnas neputu, jis 
iv teip pasiliktu be naudos iki

neesti, 
ir din-

buwo 
daktarai 

galima

po senovei 
Bet vvirytas 
uepatoguma: 
ir tai dėlto,

svieto pabaigos. O puvimas — 
juk gi mikrobu darbas. Mikro
bai ėda kuna ir tokiu budu iszar- 
do jy ant smulkiausiu daleliu, 
kurios wel isz naujo sueina in 
sudėjimą nauju, gywu kunu. 
Toliau Pasteur’as, ir daug kitu 
sako, kad mes isz valgio jokios 
naudos neturėtume, jeigu mik 
robai nepagelbetu. Jie tai su- 
įvirina valgy musu viduriuose. 
Be mikrobu neturetumime nei 
vyno, nei alaus, nei duonos, nei 
'vieno daikto. Negana to. Tik mi
krobams turime padekavot, kad 
žiloje senovveje pasidarė sluogsnei 
akmeninio auglio, kalkių, o isz 
dalies geležies ir sieros. Mik- 
robai tiek daro, kad turime gera 
žemia, 
ir teip užlaikyt savvo gyvasty. 
Žodžiu, 
duotoj ai

kur galime sėt ir sodint,

mikrobai yra galingiausi 
gyvastie^ ir smerties.

eiles iszpuola pasiszneket 
prižadejima da apie Mar-

kas gi apims 
bet dyvvina 
karsztesnes 

kad su laiku
galima netiktai susikalbėt, 
ir susiwažiuot su gyvento- 
kitu planetų. Tokios nuomo- 

buvvo tūla turtinga moterisz- 
kuri, kaip sako, mirdama 

franku tam,

Isz 
papai 
su.

Rasziau jau praeitame numery
je, kad daug žmonių tiki, jogei 
ant Marso ir nekuriu kitu plane
tų gyvena žmones, toki pat 
kaip ir mes. Tame nebutu nieko 
dyvvino, — nes
Dievvo galybia? — 
tai, kad niekurios 
gal vvos svvajoja, 
bus 
bet 
jais 
nes 
ke,
paskyrė milijoną 
kurs pirmas nuvvažiuos ant Mar
so. Pinigai buk esą sudėti Pary
žiaus Mokslu Akademijoje. Ar 
teisinga ta pasaka, ar ne, vvienok 
ji parodo aiszkei, kaip žmones 
yra žingeidus žinot, kas dedasi 
ant kitu planetų.

Keletą menesiu atgal francu- 
ziszkas laikrasztis “Science Ulus- 
tree” padavve žinia ape nauja isz- 
radyma kaslink elektrikos. Žino
ma yra, kad elektriszki dratai, 
isztiesti lygiame atstūmime vviens 
no kito (paralleliszkai), turi in
tekmia vvienas ant kito. Tūlas 
anglikas, vardu Peerce, sziose 
dienose pradėjo tyrinėt, kaip to
li vvienas dratas gali turetie in
tekmia ant kito. Sztai patemi- 
jo jisai, kad jaigu ant tolumo 
5 kilometru (ape 5 vviorstus) 
paleist elektra vviename drate, 
tai kitas dratas, kurs eina tokiu 
pat keliu, atiduoda tuos paežius 
ženklus ir signalus, nors jam nie
ko nedaro. Patemijo teippat, 
kad norint, idant vveiklumas at- 
simusztu ant toliau stovvinczio 
drato, reikia turėt dratus ilgus 
ir leist elektriką smarkiau.

Taigi dabar iszrodytu, kad 
jaigu padaryt labai ilgus dratus 
ir per juos paleist elektriką kuo- 
smarkiausei, tai ženklai, kuriuos 
duotu per juos, galėtu apsimuszt 
ant Marso, žinoma jaigu ten bu
tu pritaisyti toki pat dratai. Bet 
tik nėra žinios: 1-a ar ant Mar
so ir kitu planetų gyvvena žmo
nes, 2-a ar jie žino ka ape elek
triką, ir 3-a ar susiprastu pravest 
atsakanezius dratus tokiu keliu, 
kaip ant žemes.

Baczkanskas ir jo kriokus.

galime pilsi
ant daugybes 
kurie pagerina

Szliupas nutraukius Baczkaus- 
ka no krioko, pliekia jam kaily 
su lazda už tai, kad prižadėjo su 
griautie “Susivienyjima”, o ne
sugriovė, teipogi prižadėjo padi- 
dytie “L.M.D.”, o tuomsyk už
siminėją tiktai bobų pasturgaleis 
ir kitoms plovonemis, o ape “L. 
M.D.” vvisai užmirszo. — Beda 
Baczkau skeli jeigu prisižadėjai 
liūtie Szliupo bernu, tai turi savvo 
tarnysta iszpyldytie, a dabar ma
tai kiek gauni už tinginiavimaj 
ka net kriokus ant tavves pasižiu
rėjas verkia.

ISZ

Lietu wiszku Kolonij u 
Arkanso.

Garbingas „Lietuvos” Iszduoto- 
jau!

Atradias valandėlių laiko sku
binuosi danesztie kaipo liūdnas 
teipo ir linksmas žinias isz musu 
Lietuvviszku kolioniju. Pirmiau- 
sei daneszu jogei esame vvisi 
svveiki ir gyvvi apart 'vieno mi
rusio a. a. J. Stankevvicziaus, vvi
si dirbame prie to paties darbo 
kaipo mus matetia atsilankydami 
Liepos menesyje ir vvisiems gerai 
einasi.

Teipogi daneszu kad szioms die
noms pribuvvo 6 szeimynos cze- 
ku ir ape 20 slovvaku ir szale 
mus vvisi apsipirko. Isz to pasiro
do, jogei jau kita meta musu 
Lietuvigzkose Kolonijose gal 
būt nepirksime už ta paezia pre- 
kia laukus kaipo szymet, bet pa
reis moketie geroka procentą 
vvirszaus. Tiek to, lietuvvius prie 
to budytie negali, ba nekurie isz 

Iju atvažiavia, o neradia cze pilių 
iszstatytu, tai klaikia ir in „Šau
liu” ketina skustie, kad cze dau
giau nieko nerado, o tik czysta 
lauka. Jie galbūt norėtu, kad mo
kėdami už akra po $7, rastu cze 
iszstatytas akmeny ežias vvertes 
keliu tukstaneziu dolieriu, 
prie tam vvynu daržus, sodus, sti
klinius prudus dėl žuvvu ir t.t. 
Jiem daugiau niekad nieko ne
sakysiu, tegul sau pavažinėja 
po visa Amerika ir tegul kur- 
nors jie atranda tokius laukus, 
teip arti geležinkeliu ir giriu už 
ta paezia prekia kaip czionai. 
Ba jeigu kam nors pusią lupu pri
tartum,’kad pirk cze, o nekitur, 
ir paskui jis nepastoja su pirmu 
metu bagotu, tai jau tu žmoge
li prapuolias; apszauks jis tavve 
didžiausiu neprietelium pardavvi- 
ku skriaudiku ir t.t.

Sztai kas stojosi su musu pone 
Lavcziaviczienia: Ta moteriszke 
yra isz geru namu isz seno kra- 
jaus. Tenai susibarus su vvyru, 
pamėtė jy ir atvažiavo in Ame
rika, žinoma atsivveže ir pinigu 
su savimis. Kada gyveno Phila- 
delphijoje, jos vyras Lietuvvoje 
numirė. Moteriszke panorėjo isz- 
teketie už kito 'vyro, bet kaipo 
jau pabuvusio amžiaus, teip 
greitai niekas ne atsitaike. Tada 
sumišimo pirktie Arkanse farma 
ir tai nebile kokia, net 160 akru, 
tikėdamasi kad ant farmos galės 
greieziau vyra rastie. Cze žino
ma reikia moketie artie, sziena 
pjautie ir tvoras tvvertie, bet 
beda kad musu Lawcziawiczieue 
to nemokėjo, o vvel jai ne arimas 
rūpėjo, bet tik isztekejimas už 
vvyro. AViena menesy pasamdė 
Jurgy Matusevvicziu, tai tas žmo
gus sziek tiek jai užarė ir užsė
jo. Bet kas isz to sėjimo, kad 
jau kiti rengėsi eitie savvo javvu 
pjautie kada Lavvcziavvicziene sė
jo. Pagyvenus cze ape pora me
nesiu, joki jaunikiai nesitaiko, o 
žeme pati nesidirba, (ar žinot, 
cze yra tokia žeme, kad pati be 
žmogaus vvisai nenori dirbtis, 
jeigu žmogus jos nedirba, tai ji 

j kaip gulėjo teip ir guli sau 
ciela). Tada moteriszke pradėjo 

! uerimotie iszsiilgtie miesto ir 
| ant galo užsimanė parduotie 
į savvo farma.

Mes matydami kad cze kasdien 
farmeriai dauginasi, kasdien tai 
nauji dygsta, per tai matome ge
ra ateitia ant szitu lauku. Už
tai nieko nesiklausia nupirkome 
no jos ta farma, tai yra nupirko 
Juozas AVasiliauskas ir jau dabar 
gyvvena jos vietoje, o asz likau 
cze ant vvietos pats vvienas, nes 
pirmiaus abu iszvvien gyvvenome. 
— Lavvczevvicziene girdėjome kad 
nuvvaževvo in Cgicaga

Užtai prasergstime vvisus, jei
gu kurie nemoka artie ir tvvoru 
tvvertie, tai tegul in Arkansa ne- 
/vvažiuoja. Cze atvvaževvus reikia 
dirbtie, kaip jau sakiau, kad pats 
laukas neapsidirba.

1 J.Butkus, Arkanso farmerys.

Literatūra Turkijoje.
—o—

Jaigu musu tauta da nesenei 
tegyvena savvo locnu gyvenimu, 
galima sakyt, da tik pradeda 
gyvent, jaigu musu literatūra da 
tebera vvistikluose,— miela mums 
atsižvvelgt ant kitu tautu, esan- 
cziu tokiame pat padėjime. Nelai
me, lygus laipsnis dvvasiszko 
stovvio artina mus su jomis. Su 
simpatija ir užjautimu musu akys 
ilsisi ant Gruzinu, Rusinu, Slo
vvaku, Serbu, ir t.t. kurios tame 
pacziame bevveik laike, kaip mes 
pajuto savvo tautiszka skirtumą 
ir stengiasi aukuot savvo dvvasias 
literatūroje, iszkeltoje savvomis 
rankomis.

Garsas ape judėjimą mažu, 
prispaustu tautu toli vaikszczio- 
ja po svvieta. Bet ar girdėjo kas 
ape literatiszka judėjimą Turki
joje, toje paezioje Turkijoje, 
kurioje, kaip abelnai buvvo ma
nyta, apszvvieta stovvi ant žemiau 
šio laipsnio. Reikia prisipažyt, 
kad labai retas.

Tik szimet vvienas Turkas, Var
du Garadbei, surinko žinias ape 
savvo tautiecziu darbavvimasi ant 
literatiszkos dirvvos ir padavve 
jais dėl žinios 'visuomenes francu
ziszkame laikrasztyje „Revue 
dės Revues”.

Szimtas tik metu praėjo kaip 
pirmas Aassem’as pradėjo raszyt 
savvotiszkai, tautiszkoje dvvasioje 
griaudamas senovviszkus arabisz- 
kus ir persiszkus padavvimus 
(tradicijas). Da nei puses szįmt- 
meczio nepraėjo, kad terp turtin
giausiu turkiszku baszu vvos tik 
deszimtis temokėjo skaityt ir ra
szyt. O szendien vvisi didžiūnai 
už garbia sau laiko literatiszka 
triūsa. Kunigaiksztis Samos’o. 
Karateodori—basza, yra 'vienu 
isz dailiausiu poetu Turkijoje. 
Ta atmaina nuomonėse ir protisz- 
kame gywawime atsitiko 1850— 
1860 metuose, kad’angliszka ir 
francuziszka kariumene perejo 
per Konstantinopoly. Isz pra
džios 'verte knygas ir rasztuB 
isz francuziszko; bet su laiku 
pagimdė savvo locna literatą. Pa
gimdė ja, galima sakyt, vvienas 
žmogus: Ahmed-Midhat Effendi.

Pasiryžtas prikeltie savvo dva- 
siszkai mieganezia tauta, jis pra
dėjo iszdavinet kasdien du prie- 
szingu sau laikraszcziu. In abu
du pats raszo prieszingus strai
psnius,abiejuose griebiasi užy vai
riausiu pragumu, idant sujudin- 
tie wisuomenia ir priverst ja 
sanprotautie. Toliau raszo apy
sakas, dramas, komedijas, filo- 
zofiszkus ir moraliszkus traktatus 
ir t.t. Iszduod.i savvo istorija ka
res terp Rosijos ir Turku, istori
ja Europos 16-je tomu, geogra
fija,muzika dėl savvo 'veikalu, ko- 
mentarijus prie senu mongolisz- 
ku, indiszku, persiszku ir arabisz- 
ku rankraszcziu. AATienu žodžiu: 
Ahmed-Midhat Effendi tai vvisa 
protiszka Turkija, tai vvisas jos 
literatiszkas judėjimas. Isztiesu 
sunku suprast toky žtnogu.

Turkija daro-dabar ta, ka ir 
mes 'varome no deszimties su 
virszumi metu. Tik jos padėji
mas kitoniszkas: neprigulme, 
turtai, prisidėjimas didžiūnu ski
ria jai szviesesnia ateitia. Tuoin 
tarpu mes turime grumtis su 
prispaudimu, persekiojimu, ne
turte, abejojimu....

AA’ienok nenusimynkime.Nekar- 
ta ant vvietos didžiu ir galingu 
tautu buvvo paszauktos naujos su 
szvviežiomis, nei szsem tomis spė
komis, idant vvestu žmonija tolyn 
keliu progreso ir geroves.

GROMATNYCZIA.
AV. J. Brighton, Mass. — Ko

respondencija ape Baczkauska 
szia nedelia netalpinome, gal 
jau jis žmogus nutilo, o gulineziai 
beda nesinori keltie. Pažiūrėsi
me kaip pasirodys su No.39 savvo 
„Saulepalaikes”. Jaigu da neper
stos zaunytie, tai pasirupysime 
vvisas korespondencijas sunaudo- 
tie, kuriu ant jo netrūksta.

Wietines žinios.
— Užsimokekit už “Lietuva”.
— Chicagoje nepoilgam pradės 

iszeidinet vvel vvienas naujas len
kiszkas laikrasztis— astronomisz- 
kas.

— Advokatas Drzemala tapo 
paszauktas ant sąnario demokra- 
tiszkos “Campaign”, paviete 
Cook.

— Dineviczius iszduotojas 
“Gazeta Polska” trumpam laike 
pradės statyt nauja akmenyczia 
ant Noble st. arti savves.

— Žmones skundžiasi, kad 
Stock-Yardose darbas vvel pradė
jo silpnyn eitie. Pereitoms die
noms paleido no darbo kelesde- 
szimtis lietuvviu.

— Ant Lietuvviszkos “fair’os” 
biznieriai miesto - sudovvanojo 
daugybia vvisokiu puikiu daiktu. 
Kaip duodasi matytie bus pui
ki “fair’a.” Inženga ant “fair’os” 
kasztuos tik 10c.

— Kurie norite gautie pilnas 
amerikoniszkas popieras, tai at- 
siszaukite in redakcija “Lietu
vos”, o wisį gausite už dyka. Ga
lit atsiszaukt kožna diena.

— Danesza in redystia, kad ant 
Canal st. nekuriose 'vietose, tai 
darosi Sodoma ir Gomora: pesz- 
tyniu, musztyniu, pijokyscįiu ir 
paleistuvvyscziul tai sako jau ne 
tuzinais,bet kapoms reiketu skai- 
tytie.

— Jeblonskis redaktorius len- 
kiszko laikraszczio “Zgoda” gau
na nominacija ant tikieto “peo- 
ples party” ant senatoriaus 'vais
tės III. isz 19-to distrikto, bet 
ant galo pate atsisakė no kandi
datūros.

— 150 darbinyku, kurie dirbo 
garbarneje “Lambeu Leather 
Co.” 150 Elston avė. pereita se- 
reda mete darba, nes darbdavviai 
norėjo sumažytie jiems mokesty 
ant 10 pr. sako kad iksziolei už
dirbdavo vvos tik no $9 iki $10 ant 
nedėlios.

— Pone Lavvczevvicziene, ku
ri parvaževo isz farmu Arkanso 
ir buvvo gavvus darba fabrike pas 
p. Szpokevvicziu, jau pamėtė, ne
dirba; sako, kad prie to darbo 
da sunkiau jei yra negu ant far
mos Arkanse buvvo.

A. Jocis didei perpyko, jogei 
iszreiszkeme kad jis priguli prie 
“Auszros”, vvisokiais budais 
stengėsi ta užgintie. Tai dyvvai 
dideli, kad jie ta draugystia teip 
didei augsztina, o kožnas bijo 
prisipažyt, kad in ja prigul. 
Teip iszrodo lyg butu koke už
kerėta,ar ka....

— Kurie norite iszmoktie 
greitai ir už dyla angelskos kal
bos, tai ne užmirszkit nedelioje 
užeitie in redakcija ir užsiraszy- 
tie savvo vvarda. Szymet bus du 
geri mokytojai kurie bus iszda- 
vvia egzaminus, mokia gerai ir 
anei vvienas centas niekam ne 
kasztuos.

— Ateinanti panedely, 1 d. 
Spaliu atsidaro vvisos 'vakarines 
mokslaines miesto Chicago. Mok- 
slaineje Holden. iirffr 31-mos uly- 
czios mokys vr szymet lenkas Le
onas \Vildas, redaktorius lenkisz- 
ko-laikraszczio “Novve Žyce”. Po 
tuom patim stogu bus vvienas 
ruimą paskyrtas dėl lietuvviu ir 
bus mokytojas lietu vys.

— Szymet registracija priesz 
balsavitna bus 16 ir 23 diena a- 
teinaezio menesio. Užtai kiek
vienas lietuvys tegul gerai insi- 
temyja tais dienas idant nepamir- 
sztu registravvotis, nes nesiregis- 
travvojas negales balsuotie. O jei
gu kurie isz lietuvviu da neturi a- 
merikoniszku popieru, tai tegul 
gerai temyja kada bus szauktas 
palitikiszkas mitingas, tada tegul 
pribuna ant mitingo, o vvisi kiek 
tik ju bus, gaus popieras už dyka 
ir galės registravvitis ir eitie bal
suotie kaipo Amerikos ukesai.

— Spaliu 9 bus EXKURSIJA 
in Lietuvviszkas kolionijas in 
Arkansa. Kas isz Chicago nori 
vvažiuotie 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”.

— Teip vvadinama “Civic Fe- 
deration” stengėsi isznaikytie 
“sziulernias” kur žmones loszia 
isz pinigu. Nežine ar tai nusi
seks.20 dienai szio menesio sžerifas 
su 65 pussziarifiais nusidavve in 
“szulernia” ant Clark st. vvadi
nama “House of David” ir suemo 
kaipo kortas teip ir kitus vvisus 
daiktus tarnaujenezius in grajyji- 
ma pinigu, ir atvveže in suda. 
Sudžia prisakė vviska sudegytie 
Sžerifas paskui nusidavve in ki
tas “sziulernias, bet jau tenai 
nieko nelaimėjo, nes tie 
pajutia vvisus daiktus iszkavvojo.

Chiaagos Žydai ėmėsi karsztai 
už palitikos. Sztai szymet wie- 
nas gavvo nominacija ant kou- 
gresmano, du bėga ant sąnariu 
legislaturos, o nekokis llerman 
Jakobsonas ketina būtie sudža 
pakajaus. Ale kas ta padarys ka 
žydai,, ju kur vvienas ten ir vvisi. 
O lietuvviai? vvis bėga už akiu 
vvienas kitam, arba daugelis 
ape palitikiszkus dalykus nei 
ne sapnuoja. Dėlto broliai pa
buskime isz miego ir imkimės 
ir mes vvienytis palitikoje, nes 
būtie neivertesneis už žydus, 
jau tik yra geda. Užtai kada 
bus szauktas Mass-mitingas pa- 
sirupikite vvisi pributie idant 
nors akyse žmonių neliktie ar- 
szesniais už žydus.

— Nedelioje, 30 Rugsėjo, tuo 
jaus po sumai, bažnytinėje salio
je „Dr-te Apvveizdos Dievvo” 
laikys savvo czvvertiny susirinki
mą, ant kurio privvalo pributie 
vvisi sanariai tos draugystes. Ir 
turi pasiskubytie tuojau po sumai, 
nes antra adyna po pietų prasi
deda “Fair'a” toje paezioje sale
je. St. Pocevviczius, prez.

— Nedelioje, 20 Rugsėjo, tuo
jaus po sumai, saleje L, Ažuko 
“Politikiszkas Independent Kliu
bas” laikys savvo mitinga, ant ku
rio užpraszo vvisus lietuvvius ia 
ta kliuba priguliaezius pributie’

N. Urbonas prez.

Senis 150 metu.
Raszo Petersburgo laikrasz- 

cziai, kad apygardoje AVolczans- 
ko, red. Charkovvo mirė neperse
nei ukinykas, kuris turėjo, pagal 
aprokavvima tu, kurie jy pažino, 
arti 150 metu. Senis da priosz 10 
metu turėjo svveika protą, gera 
atminty ir tame karte prisipažino 
turineziu 140 metu, ir da wis lai
kėsi szeip teip. Dabar pask”tine- 
je deszimtyje metu stojosi su sa
vvo protu suvvis panasziu in maža 
kudyky ir tapo didžiause sunke
nybe dėl savvo szeimynos. Pykda- 
vvo ir wefkdawo kaip mažas vai
kas ir vvos ne vvos galedavvo jy 
prikalbytie prie vvalgymo. Amži
nai gulėdavo lovoje ir tik per 
prievarta ja apleisdavo. Pasku- 
tineme laike turėjo jam priduotie 
tam tikra nesziotia, kuri jy tan
kiai per prievarta penėdavo, 
gyrdydavo ir miegot guldidavo, 
pasakodama jam juokingas pasa- 
kelias, ir lyg maža vaika vesda
vosi už rankos prasivaikszcziotie 
in artima giraitia. AViena karta 
per užmirszima pasiliko jis pats 
vienas besėdintis ant kėdės, tai 
tenai ir permiegojo visa nakty 
susitraukiąs in kamuoly. Geriau- 
se jam zabova buvo paskutiniuo
se meluose pasibovyt su mažais 
vaikais.

Preke Pinigu.
Rublis in Rosija............... 53Jc
Marke in Prusus................ 24Jc
Guldenai in Austrija.........39jc
Frankus in Francija.............20c



4 LIETUVA.

In lietuwiszkus muzikan
tus.

Sabatoje, 2!) Rugsėjo, 8 adyna 
wakare, saleje po nr. 594 Blue 
Island avė. “Lietuwiszki Muzi
kantai” turės sawo pameginima, 
ant kurio užpraszo susirinktie 
wisus muzikantus. Teipogi jaigu 
kas isz lietutviu moka grajytie 
ant kliarnieto “Esni” tegul atsi- 
szaukia ant augszcziaus padėto 
adreso ant to paties wakaro, nes 
musu muzikantu draugyste da 
reikalauja tokio. Artinasi lietu- 
wiszka “Fair’a”, ant kurios turi
me gerai prisirengtie.

Muzikantu wyriausybe.

PAJIESZKOJLV1AI.
Asz Antanas Golumbiauskas, 

pajieszkau sawo szwogerio Tatno- 
tziaus Waluno, paeinanezio isz 
kaimo Cibileku, Ūdrijos parap. 
Kalwarijos pasvieto, Suwolkured. 
Pirma buwo Anglijoje, o pernai 
meta buwo Pittsburgh’e, isz ten 
iszwažewo in Cincinnati, O. ant 
geležinkelio dirbtie ir no to laiko 
nieks ape jy nežino. Jaigu kas a- 
pe jy žino, teiksis isz sawo malo
nes ape tai danesztie, arba jis 
pats tegul atsiszaukia ant adreso 
tokio:

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

(29—9)

Pajieszkau sawo pusbrolio 
Winco Guzawieziaus paeinanezio 
isz Suwolku gub. Wilkawiszkio 
pawieto, Waitkabaliu gm. Gra- 
žiszkiu parap. kaimo Vartelių. 
Jau 10 metu kaip Ainerike, pir
miau buwo Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur būna. Jiegu 
kas ape jy žino, tegul duoda ži
nia ant adreso tokio.

J. Bulewicz, 30 Wexford str. 
Brighton, Mase. (20—10)

Pajieszkau savo brolio Jono 
Žurausko ir dvieju savo draugu: 
Vincento Liumo ir Antano Ker- 
nazo. Jonas Žurauskas paeina isz 
redybos Kauno, pav. Sziauliu, 
Ligumos parap. kaimo Bitaicziu, 
jau ketvirtas metas kaip Ameri
koje, pirmiau gyveno Spring 
Valley, 111., o dabar nežinau kur 
besiranda. Jeigu kas žino ape 
kury viena, tegul danesza ant a- 
dreso tokio.

A. Žurauskas
130 W. Pratt st.,Baltimore, Md.

Knygos Dvasiszkos,
Brostwos “ “ “ (
Draugija dėl dusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuwisz.ka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Filoteaarba kolas in maldinga giwenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Grles'znykas sugrąžytas ant gero kelo peT 

Jezusa Peną
Gyvenimai Szventuju Diewo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenimas Jezuso Kristuso
Givenimas szvenez. Marijos PanoB „ 
Givenima visu Szventu ant kožnos dienos

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

ciszkaus “ “
Istorija 
Istorija
Istorija Kataliku Bažnyczos 
Iszguldymas metiniu szveneziu ” 
Ka* yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ap<* Kataliku tikėjimą 
Kaip upspakajitie sumianija
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslai kataliku, . “ “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metlniu-szvencziu 

ir didžiosios neaelos „
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszczlaus, didžiause knyga isz wisu 
knygų dvasiszkuju “ “

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos **
Prt8igatawojimas ant smerezio “
Raktas in dangų “ “
Užsistanavik ant to gerai “
VVadovas in dangų “ “
Wartai dangaus “ “ “

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

seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
seno istatimo 25c 

•1.00 
10c 
15c 
15c.
15c 
40c 
15c
15c
50c

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

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos 11 ••
LementoTius lietuwiszkns ,,
Lietuvos gaspadine “
Lietuviszkai vokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “ •
Lementorius lietu visikas “ “
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kal- 
Szimtmetinis kalendorius

bos ne apdarytas u “
o apdarytas . “

Žodynas keturiose kalbose: lietu visiką i, 
latviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
inoktie lenkiszkos, ruskos arba Ia 
tviszkos kalbos
Tas pats apdarytas

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
S. A lyta Plymouth 1.00
Monika Meilia N ev york 1.00
F. JurkewicziUH Perk Placv 1.00
J. Petrauskas Chicago 1.00
P. Lekia 1,00
J. Maczya Berilu Milh 1.00
A. Abraitis Cleveland 2.o0
B. Jovaiszas VVilkea Barre 1.00
M. Svengvl Nortbamton 1.00
G. Butkvviczius Boaton 1.00
*.ioe smlth South Sudbury 1.00
A. PntruazkevicziuaMinvrsville 1.00
A. Geribo Brockton 1.00
W. Petkoskia Glenlyon 1.00
J. Trutzkauska* Mahanoy Plane 2.00
8. 1’oteliu D MN Plymouth 1.00
A. Szllingis l’itston 1.00
.1. Jukneviezius •• 1.00
W Bnzilis Ashley 1.00
A - Žurauskas Baltlmore 1.00
K Pvto Sprlngfvkl 1.00
W. JuMzkeviezlua Brighton 1.00
F. VVvnakua Waukegan 2.00
J Degutis Elizabeth Port 1 00
M. Radžiu* South Bend 1.00
į. Migliną* Gla»k<> 2.00
VV Pilu Vlderson 2.00
Iz. Uzernlauckas Mahanoy Plane 1.00
M VVIIkaitin 1.00
L. Rimkus Tbroop 1.00

Katalogas knygų. .
Knygos maldų.

Auk*° Altorius arba S/.altlnls dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su slda 
brinci* Ir kliokei* krlžels, iszsodyta bal- 
oziauH«>lNkauleleis,vi*alp žala t i tos, 3.50 ir|4.00

Aukso Altorius arba S Kaltinis dangiszku 
skiirbu. H|Mlnryta druloi skuroje. zalaty 
tais krnsztals, druczjni apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ 11.60

•2.00Apdaryta szagrlnc M “ I
Baha* Balandėlės didžlauso* ir puiki* uiterne 

apdaro, balczlausels kauleliu* pulkel 
Uzauksuotai* kryžel* po * 13.00 Ir 3.50

Baisas Balandėlės arba Mažai Szaltinelis 75c 
Balsas Balandėlės Krisztolinis •2.00
Garite Dievui ant auksz.tybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe *’ • 1.50
laisaningi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos
Ražanczlus amžinas •• “
jtažanczlus ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms **
Bzauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ”
Senas ir Naujės Aukso Altorius, voklszkoms 

litaroms •' •• “ 11.60

20'
be

10c
5c

30c
40c

Senas ir naulas Aukso Altorius, skuroje apkau 
stytas ir su kabe “ 11.60

Wadowas aplankanczlu muka Jezuso Cbris. 15c 
150 nsalnm Dovido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ „ 75c

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz-j 

kai — latviszkai — lenkiszkai ir Į 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), 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 velau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

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

M. NOVESKI,
Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.

Raszant su bet kokiu klausymu reike pride- 
ie ant atsa k y m o pacztava markela už 5 centus

Kam turit vaikszcziot J
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 

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

SZIFKORTES
an» geriausiju Hniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Beriino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UVVAGA:

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

Juliau Piotro wski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

25c 
10c 
20c

• 2.00
2.25

Knygos istoriszkos, svvietisz 
kos, pasakų ir giesmių.

30c,
10c 
10c 
3oe
20c

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senowes Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslowas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Llthuania “ “
Budas genoves Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto 91.00
Geniu dede “ “ “ 5c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono D .fanto, didžiausiaristo

rija Lietuvos •• ,, 11.50- . ..----- x. _ . .
50c

“ 10c
50c

“ 30c
--------  ,-------„----- “ 10c 
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 20c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės

Isz lietuviu gyvenimo .. 15č
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo

Lietu vnyku “ $1.00
•2.00 

5c 
10c 
75c

Istorija gražios Magelenos
Istorija septynių Mokytoju ‘
Istorija gražios Katrukos “
Istorija Lietuwos “ “
Istorija isz laiko Franouzu vainos 
Juokingas pasakojimas “

Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 
ape keturi szhntai

Lit uwiszkas sziupinis “
Naujos dainos “ ’•
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysakai sz alko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Juze “ “
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkineczio vainos 1863 m. “ 
Pajudykirae vyrai žemia, puiki istorija 
Pasakoijmus Antano Treti nyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istorla apeKantriu Alanu, kuri pei 

tus wuikszcziodainu po svietą, (' 
du ir vargu kantrei tszkentejo 

Talmudas židu “ “
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Waiku knygele su abrozelais “
VVįšoki abrozdelei iu knygas
Abrozas Gedemlno, Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus: Masfco- 
lus puola priesz Jy ant kėlu.

25c
20c

Apžwatga“ dwinedelinis 
katalikiszkas

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

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

KASIN CLEVELANDA ATKELAVSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VISO PABANDYTOS.

Gywcnu po nr. 825 St. Clair str. 
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczeina isz visu Clevelundo 
lietuviu ir daugiause visokiu gerymu užlaikau

ir

40c
15c
25c
10c
15c

__r_________ (ana, kuri per 22 me
tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be- 

--------4 30c* 
10c 
10c 
20c 
30c 
5c

30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYVVOTY 8W. PAN8KICH |7.00
ANIČL. STRČŽ. Zbidr Modlov i Pietai služ|cy 

din dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordw 
i pietai lacifiskich). Zaviera blizko 650 scro- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne v morocco 
skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena.................................................  95c

Ta sama opravna v morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
mkiein........................................... . ...... • 1 25

CICUA LZA. Zbidr Modldv, i Pietai služ^cy dla 
dusz pobožnych (VVydanie dla nieviast) z 
dodatlciem nieszpordv i pietai lacifiskich. Za
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
napięknym papierze, —Opravne v morocco 

skdrVg, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul 1- 
kiom Ona................ ........ ’......................95c

Ta lama opravna v morocco skdrkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem .................... ....................... • 1.25

OLTARZVK ZtOTY. Zbior modlov i pietai, 
siuž^cy dla dusz pobožnych. (VVydanie dla 
’nęžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i pietai 
lacifiskich. Zaviera blizko 660 stronnic vyra
znego druku na pięknym papierze, opravne 
w morocco skorkg, vyzlacane brzegi ze zloco- 

nym tytulikiem.............................................. 95c
Ta sama opravna w morocco skdrae, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem........... . . $ 1.25
VVYBOREK........................................ po 40c i 6fic
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI VVAL- 
TERZE. Z ksi|žek dla ludu przez Marbacha vv- 

lanych “ ‘ li)c
KABALA czyli odkryole tajemnic przyszlota 
ia notnoca kart. (Dla zabavy i rozryvki) 

Cena ” „ 10c
ALEKSANDRA CHODŽKI nhi.vnlk l’olsko-An 

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

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys gerinus o dėl zo- 
’sowos randasi biliardas.

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

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City,

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIS, Prop.

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

Europos.
No 25 metu praktikavoja ir pritaiso geras lie- 

karstas už vidutiniu prekia.
Kalba lietuviszkai, lenkiszkai, 

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

telephone: canal 369.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuva“, 

GRAND PRAIBIE, ARKAN8AS.'
Derlingiausi laukai isz visos vaistės, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstancziu akru vvienam gabale
po abiems pusėms geležynkelo “Mtaiphis et Llttle Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmonęs gali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

Wisoki jawai dera labai gausei,
prie tam-auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu ^Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluina lyginasisu Chieagos.
Vanduo svveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia struipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkui ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

Union Land company,
163 Washington St., Chicago, III.

---- ARBA IN------

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

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

CHICAGO, ILL. P. O. Box82,

Pa.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujiina puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant weseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopuikiausei.

LIETU VISZKAS

SALUNAS

togra

Juozapo Dzialtvos,
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.

Užlajkau šviežia Bavarska Alų, seneuses ge- 
reuses Arielkas, Likierius ir kwepenczius 

Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.
Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

A. ZDANAVVICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,

Uždėjo pirma lietnwisz. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
siu laivu in ir isz Europc s, iszmaino ir siunezia 
pinigus in visils svieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles poiszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszyniu.

Keliaujantiems iii Europa, kurie perka laivu 
korte* Jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
Nev Yorka: o laivakorcziu preke ta puti ka ir 
Nev Yorke.—Jszdirba rusztus u»l dalies iszjesz- 
kojiino Isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsulio užtvirtiuituu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda -knygos.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

KASPAR BARTKOWTAK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTARY PUBLIC.
Iszprowoja geriausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kisžkoje iraugelskole. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr. 
320<l Musprntt st., kerte 32 st.

Iszkirpk szita apgarsinima ir prisiusk mumssu 
pilnu tavo adresu, o mes prisiusime tau p»*rex- 
presa szlta

Tikra Elgino Laikrodėli ui dyka 
imt paimitimo. Apžiūrėk jy gerai, o Jeigu atrasi 
kad Jisai tau pigiau pareina kaip visi kiti laikro
dėliai, kokius tik kur tau teko matytie, tadr už
mokėk ex)>ro»awani agentui IV 75 ir kasztus e.\ 
preso. Ir laikrodėlis yra tavo. Ojžlgu Jis tau ne
pasidabos. nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai 
14 Karai fllikso gražiausei iszkvictkuo- 
tais luksztais, lyginasi su laikrodėliais, kurios ki 
tlparduorla po $35 Guja ra nlauiola s anl 
20 meili. Jeigu nori grąža h-mdugeli tai prl- 
slusk drauge su szlai kortclia 50 centu, <• gau
si puiku lenciūge]!, verta $3, arba prisiusk Isz 
kart $9.75 ant lalkro<lello, o gausi LenciU- 
geli dykai.

ATLAS WATCH CO.,
Masonic Temple, - CHICAGO, ILL.

<H 121

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

GERIAUSIA UŽEIGA 
pas L. AŽUKA 

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

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

Ir kurie atkeliauna isz kito 
miesto, gali visa rodą gautie ir 
spakainiai pernok votie.

L. A ŽUKAS.

0 wisokin Ilgu wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi
eiti©. Gydo visokias užsiRenejU‘ias ligas. kai(»o 
tai: Prietvariu, Skaudejima galvon. Džiova 
ke|M*nu.GeltHgia. Reumatižma.lVandenlny apti 
niiua. Kars/.tligia. Rožin. Szasus, Drugy. Skropu 
Ins. Niežus. Kirmelas, Laszus. Szunvotia, Wežy. 
Guzus. Sopulus ir žeKlulus. Kaulu skaudejima. 
Sukudlmn. Moterų ligas. Uždegimą plaucziu.
treiiu skaudejima. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla "TRANVICIEL" yra ne apsakytai 

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

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

ILS. BOJANOU’SKI,
885 VV. 19-th Str. Chicago, Tll

Jaigu tau skauda galva, tai pamegyk 
Pfoazkti BojanaUsko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galwus, Kajoke kita taip 
rcit ne gydo, kaip Proszko Bojau Miško. Galima 
autie kožnoje aptiekoje. arba prisiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aptaikys jais.

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

PUIKUS
LIETUWISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewiczinus 

l>o nr. 90 Christie street 
New York N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

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

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja visuose suduose, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
VViskas yra czysta, gerymai visoki pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems vaiandela’laigo 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunanę 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
i n geriausia ir in tikra lietu viszka užeiga

| A. BUSZKIEVVICZIA, |
dastato visiems in namus geriausia

$ Keresina, Geselina ir Aliejn.
X Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- 
Ri prijima uži>raszymus ir per gromata.

V'ra laba i žmogus geras ir teisyngas ka ve- 7į\' 
M lyjeme visiems pas jy nusiduotie

ADRESAS:

A. BUSZKIEVICZ, 
,1; 886 James avė., Chicago. $
I iii

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszoina TILŽE.)E per menesi vienu karta, didu
mo 16 dideliu Uirkuszodiduino) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žitne/.iausuius jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis. tikras • Naujosios 
Dvasios”apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” ueseka jokios partijos: “VAR
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.
“VARPAS”spaudinasiantgrižios.slidžios po- 

pieros. dailiu rasztu ir tikrai gryna, skfticzia kal
ba ir kasztuoja per isztisiis metas tiktai $1,^5. 
Tai isztikro yra labai pigu!

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

WEIHAT1NIS HET’JVISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiniu tikra rūgi n ia, lietuivisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu irLi- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
Avienas pakeleivingas puikia nak- 
įvynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savvo broliu.

• W.M. Kaczergis.

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszlsa
===Mokslaine Muzikos~~~~

Kursai tapo atidaryti 1 ma Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant visokiu ntaieu kožna no 
iki 10*4 vakaro.

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

Isz musu raokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vvesia 
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., NEVV YORK.

California Wine & Liquors C.
M. RUBIN,

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

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

VVisoki gatunkai Saldaus VVyno, Arako, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VViskasiyro 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios, t’žpraszyinus per gromatos greitai iszpyldome. Mes da- 
statome uzpraazytus to vorus in kožna daly miesto už dyka.

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

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

MAX KOBRE
— SUCCESSOK TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 DiYision St.v

Few York
N. Y.

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi- 
su greieziausiu laivvu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna ia 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuvviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant vvisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinvveg, Bremen.

Lietuwiszkas Daktaras
T. RODIS,

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

ir prijima wisokius 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.

Gyvena: 1832 47-tli’Str.
TELEFONAS: Y. 820.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULOBIUS.

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

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu iabuj plgej, aukszynius sydabrvnius ziego- 
relius 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. Wyska garantawoje ant metu.
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