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Metas II.

Isz Užmarės.
Kare Kynu su Japonais.
Ta maža sau jale Japonu bai

gia beveik naikytie tais milži- 
niszkas gaujas Kynu. Jau beveik 
nesiduoda girdetie kad kada kur 
Kynai butu pergaleja Japonus, 
bet visada Japonai Kynus ap
gali.

O tai telegramai isz Shanghai, 
isz dienos 28 Rugsėjo:

Japonai insiverže in apygarda 
garda Kynu vadinama Mandžu- 
ry ir artinasi prie ju sostapyles 
Moukden. Priepat rubežiaus su
sirėmė abidvi kariumenes Japo
nu su Kynais, vienok Kvnai tapo 
pergalėti.

Kynu ciesorius yra labai nusi
mintas isz tokios kares ir gata
vas yra bile diena pakrikdytie 
savo armija.

Isz Koreos danesza, kad Ky- 
niszkas kariumeniszkas laivas 
“Kvvang Chan” bebėgdamas no 
užpuolimo Japonu isz po Yalu, 
paskendo.

Wice-karalius Li Hung Chang 
apturėjo pavvelyjima no karaliaus 
eitie ant pagelbos kyniszkai ka- 
riumenei. Stos jis pats pyrmas 
su kyniszka armija ir gins idant 
nedaleistie Japonu prisiartit 
prie Pekino.

Kyniszka kariumene beveik 
su visai apleido Korea ir renka
si dabar in sziaurinia Mandžu- 
rija. Daugybe kareiviu pabėgo 
isz karumenes.

Du kyniszki laivai plaukda
mi per sziauriny Kanala tapo su 
dinamitu iszsodyti in padangias 
per Japonus.

Japonai gaivina savyje tvyr- 
ta vilty jogei Kynus pergales ir 
jau dėsto pienus ka su jeis pada
rytie, jeigu pergalėtu. Mislyja 
jie padalyt Kynus ant trijų vie- 
szpatyszcziu. Wienu isz valdyto
ju tu vieszpatyszcziu bus vice- 
karalius Li Hung Heng. Laike 
reikalingame dėl pervedimo to 
pieno Japonija atsiszauks in kon
ferencija augsztesniu ponyszcziu.

Weliau ateina žinios isz Shan
ghai, kad ciccorius Kynu atsisakė 
no savo sosto — inpediniu jo, 
bus suims kunigaikszczio Kunigo. 
Wice karalius Li Hung Chang 
tapo numestu no davvadžiojimo 
kariumenes ir nusidavė in giluma 
Chi Li. Jo armija yra visa pa 
krikdyta, jos vyriausi vadovai 
j ra numestais no vadovystes ir 
gal būt taps atiduotais po sudu. 
Pekine vieszi didis sumiszimas 
prieszai europiecziusjkasdien lau
kia susirėmimu. Kyniszki genej 
rolai pradeda abejotie ape savo 
kareivius, bijosi kad prie pirmo 
pasitikimo su Japonais, nepasi
duotu.

Isz Tien Tsin ateina žinios, kad 
5000 japoniszkos kariumenes pri
buvo in pakraszty Passut, arti 
rubežiaus Rosijos. Teipogi mate 
japoniszka flota tik per 10 myliu 
no porto Shan Hai Kvan, kuris 
tai portas stovi tik per 200 my
liu no Pekino. Kynai pasiuntė in 
ta pusią daugybia savo kariume
nes.

Londino laikrasztis “Daily 
Nevys” apturėjo žinia, kad jau vi
sas iždas Kynu ciesoriaus tapo 
pervežtas Moukden in Jehol, po 
antraje puse didžiojo muro. Me
tuose 1860 tame Jehol pasislėpė 
buvias ciesorius Ilien Jong no ka
riumenes angliszkai- francuziszkos.

Caras kaip sergo teip ir 
serga.

Isz visu pusiu telegramai pa
duoda sziokas žinias ape liga 
caro:

Berlynas, 30 Rugsėjo — Gauna 
czionai žinia, kad caras yra su 
visai nusilpias. Jo liga yra 
smertine ir netrukus smertis ga
li jy patyktie. Jeigu caras nu
mirtu, tai Rosijoje stotųsi didele 
atmaina, teip žmones mena. Ca- 
reviczius, inpedinis jo sosto ne 
yra prietelium Francijos — ir 
galbūt jisai norės sueitie in san
dara su Prūsais ir Anglija, o 
Franci ja paliks viena užpakaly
je.

Londonas, 30Rugsejo.- -Specija- 
liszkas telegramas danesza in 
laikraszty “Timeę,” kad caras 
paskutiniose dviejose nedeliose 
savo ligos teip sumenko, kad 
ant vogos sveria jau daug ma
žiau kaip svėrė. — Buvo pa
duotas garsas,in Krymą ,kad caras 
iszvaževo vienok padavimo bu
vo melagingas.Jisai iszvaževo isz 
Bialoviežos ir nusidavė in savo 
palocely vadiname Spale, ant 
Lenkijos. Wisa savo kelia at- 
atbuna lovoje.

Wiena, 30 Rugsėjo. — Laik
rasztis “Tageblatt” patalpino to
kia gromiata ape liga caro. Pa
gal ta gromata caras kenczia ant 
dvieju ligų: “neurasthene”ir “ane- 
me” Carui labjausei kenkia liga 
jo sūnaus kunigaikszczio Jur
gio, kuris serga ant džiovos. 
Apturėjus keletą kartu caras te- 
legramus ape savo sunaus liga 
didei nusimena. Wiena karta su
riko: — “O Dieve 1 užka mane 
teip sunkei kankini”.

Petersburgas,l Spaliu.— Caras 
pabuvias neilgai palocelyje Spa
le ant Lenkijos iszvaževo szen
dien in Krymą. Drauge su juom 
iszvaževo ciesoriene, kunigaik- 
szcziai Jurgis ir Mikolas, kuni- 
gaiksztiene Olga ir Grecijos ku- 
nigaiksztis Mikolas. Wisi nusi
davė in Livadija, o isz tenai, 
jeigu sveikata carui tarnaus, va
žiuos visi ant nekokio laiko in 
Grecija.

Areszta vvojiinai W arsza- 
woje.

Danesza telegramai isz War- 
szavo, kad tenai 26 diena perei
to menesio vėla aresztavojo dau
gybių gazietnyku, literatu, dru 
koriu ir studentu prigulincziu in 
paslaptini susiraszyma.

Darbas prasidėjo prie ka
nalo Panamos.

Colon, Kolumbia, 1 d. Spaliu.
— Darbas prie kasimo kanalo 
Panamos vėla prasidėjo. Milži- 
niszkas būrys darbinyku su špa
tais ir lopetoms stojo szendien in 
darba aut kalno Culebra, tai yra 
per 11 myliu no Oceano Tykau- 
siaus ir per 36 mylias no Oceano 
Atlantikos. Reikalauja in darba 
da 1200 žmonių; uždirba tenai 
no $l.oo iki $2.oo ant dienos. Ne- 
užilgio pradės juditis ir visos 
maszinos in darba prie kasimo 
kanalo. Pradėjimas szio darbo 
pabudino neapsakyta džiaugsma 
tarp gyventoju tos apygardos.

Galbūt nekurie lietuviai pa- 
mislys kad toji Panama randasi 
kur nepertoli ir panorės tenai 
darba gautie. Užtai turime pa- 
aiszkytie, kad in ja dasigautie 
kasztuotu in koky szimta doll. 
yra net Pietinėje Amerikoje kur 
baisiausi karszcziai degina ir te
nai musu žmones gyvent ne
galėtu.

Isz Amerikos.
Wel ciikraunes užsidaro.

Panedely, 1 Spaliu Philadelphi- 
joje uždare dirbtuvia cukraus 
Spreekels. Dirbtuve Franklyno 
dirda tiktai pusią laiko ir tiktai 
minksztajy cukru. Cukraune Mc 
Cahanso užsidarė pereita sereda. 
Turgavietes yra užverstos cukru
mi. Tik tada atidarys dirbtuvias 
kada didžiuma cukraus susima- i 
žys. Ta visa sulaikymu daro j 
naujoji tarifa.

Mokesty sumažino.
St Louis, Mo. fabrike baltosios 

bliakes sumažino darbinykams 
mokesty, be mielaszirdystes. Ka
da darbinykai užklausė kas per 
priežastis sumažinimo, atsake 
jogei priežastis, yra sumažinimas 
akczyžes ant bliakes. Kitados bu
vo akczyže ant svetimu bliakiu 
po 75 no szimto, o szendien 
pagal nauja tarifa yra 35 už szim
ta ir per tai svetimos žemes blia- 
kias gauna Amerika pigiau kaip 
szios žemes dirbtas, už tai ir 
szie fabrikai turi savo teip pi
giai parduotie kaip anos žemes, 
o parduodami pigei bliakias negal 
tada brangei darbinykams mokė-Į 
tie.

Da raudasi kūnai sudegu
siu žmonių

Hinckley Minn., 30 Rugsėjo at
rado purvine da du kunu žmo
nių, kurie pražuvo liepsnose 
kada dega visas miestas Hinc
kley. Ant špilkos ir kitokiu 
daiktu pažino, kad tai buvo kū
nas moteriszkes. Ant galvos ki
to kūno pažino kad tai buvo 
jos kūdikis. Daugybes žmonių 
isz to miestelio da visai niekas 
nežino kur jie pražuvo ir kiek 
ju pražuvo, nes sudege žmones, 
namai, gyvulei ir visi rasztai, 
ka niekas nežino kiek tenai 
svieto žuvo ir negreitai galės 
aproknotie visus tenai pražuvu
sius.

Isznesze su namais in pa
dangias.

Miesselyje Salisbufy, Pa. iszle- 
ke iu padangias mūriniai trijų 
“florų” namai ir užmusze tu na
mu gaspadoriu ir tarua. Tasai 
gaspadorius vardu Leim, buvo 
gana turtingu ir kelioms dienoms 
atgal turėjo barny su savo dar- 
binykais italijonais. Žmones me
na kad tai tie patys italijonai tu
rėjo pakisztie po jo namais gera 
miera nitroglicerinos ir uždegtie.

44 sužeisti ant geležinke
lio.

Memphis, Tenn., 3 Spaliu. — 
Trukys einantis no Harriman, 
Tenn. in Memphis Tenn., važiuo
damas in pakalniu iszszoko isz re
lių ir baisei susimusze. 44 asabos 
yra baisei sužeistos.

Už atidaryma gromatu.
Springfieldjlll. 2 d. Spaliu ta

po suaresztavota 20tu metu se
numo duktė pocztmeisterio už a- 
tidariliejimą svetimu gromatu ir 
atiduota po sudu. Tėvas sudėjo 
kaucija ir duktė tapo ant vvalnas- 
ties iszleista.

Laimingas nelaimėje.
Buffalo, N. Y. 1 Spaliu. — 

Nekokis Wm. Forrov szendien 
isz ryto sėdėjo da kalinyje, o po 
pietų, pasiliko valnu ir stojo 
valdytoju $32.000. — Priesz 
penkias nedelias aresztavojo jy 
už pavogimą trijų bonku degti
nes (arielkos), padavė po sudu, 
kuris jy apsudyjo ant keliu me

nesiu ant sunku darbu. Wos tjk 
nedeli? laiko atsėdėjas, apturė
jo žinia, kad numirė jo teta ne- 
koke Elzbieta VValsh Chicagoje 
ir užrasze jam $18.000 pinigais 
ir $14.000 nejudinamu turtu. 
Kaip tik radosi pinigai, atsirado 
prieteliai ir apginejai, kurie tuo
jaus atrado aktuose apkaltinimo 
Farrovo koky teknikiszka klaida 
ir pasiremdami ant to klaido isz- 
valnino Farrova isz kalinio.

Straika iszgrniyjo.
1 Nev York. 1 Spaliu.— Dane- 
szame visiems broliams lietu
viams kriaucziams, kad kaipo pa
garsinome “Lietuvos” No.37 ape 
straika. Nev Yorko kriaucžiu, 
tai jau acziui Dievui, mes jy isz- 
grajyjome. Apturėjome no savo 
bosu ta, ko nerejome, tai yra: 
10 adynu ant dienos dirbtie ir 
mokesty no nedėlios o ne no sztu- 
ku. Dabar gauname ant nedelois 
mažiausei $10, o pirmiau dirbant 
po 16 adynu ant paros ir tai vos 

j buvo galima uždirbtie po $6 ar 
i po $7 ant nedėlios.

Wienybe tarp darbinyku da- 
vede mus ant iszkovojimo geres
nio kąsnio duonos.

Kbiaucziai Nev Yorko.

Isz Chicagos. 
—o--

Didelis Mąs8-Mitingn8.
Nedelioje, 7 d. Spaliu tuojaus 

po sumai, saleje L. Ažuko, po nr. 
3301 Auburn avė., “Lietuviszki 
Kliubai” Chicagos laikys didy 
Mass-Mitinga, ant kurio privalo 
pributie visi lietuvei be skyriaus 
ir tuojaus kaip tik iszeis isz baž- 
nyczios po sumai, idant iki adynai 
2 galėtume mitinga pabaigtie, nes 
no 2-ros prasidės “faira”.

Ant mitingo bus lietuviszki ir 
angliszki kalbėtojai, iszaiszkis 
žmonėms kas tai yra kliubas ir 
kokia nauda jisai mums gali 
atnesztie.

Teipogi kožnas vienas kuris 
neturi amerikoniszku popieru, 
tegul pribuna, o apturės jais.

Dėlto nepamirszkite nei vie
nas, o pribukite visi ant mitingo, 
nes cze eina ape jusu paežiu ge
ra. A.Olszevskis prez.

Kūdikis ‘‘box’e” meszlu.
Pereita utarnyka, ape 8 adyna 

vakare davėsi iszgirstie zoulkoje 
silpnas balsas kudykio už namu 
po nr. 108 W. 15 th st. Iszgirdia 
tai du vaikinai, nuėjo jieszkotie, 
—iratrado “boxe”no meszlu aujai 
užgimusia mergaitia, apkrėsta 
sziukszleis ir pelenais. Paszauke 
palicija, kuri pradėjo tyrinetie 
keno tai butu tas kūdikis, ir atra
do ant susiedinio kiemo begulin- 
czia motina kūdikio, 16 metu Zo
fija Standžiakiutia. Kūdiky ir mo- 
tiua paėmė in ligonbuty. Z< f i ja 
sunkei serga ir galbūt mirs. Isz 
kur ji paeina niekas ape ja nežino.

Ape lietuwiszkas wakari- 
įiias niokslainias.

Kaipo buvo garsyta'pereitame 
nr. “Lietuvos”, kad ant panede- 
lio susirinktu ko daugiausei lietu
viu ir užsiraszytu kad jie nori 
mokytis angelskos kalbos, ta pa
ty pasakė ir musu guodutinas 
kunigas per pamokslą ir liepe vi
siems, kurie nori mokytis susi- 
rinktie in bnžnytinia salia, taigi 
susirinko in du szimtus vyru ir 
tada nuėjome in miesto mokslai- 
nia ant 31-mos ui.O kada užveiz- 
detojai mokslaines pamate loky 
gausu būry naujos tautos susirin
kusiu, neturėjo tuom kart po 
rankai atsakanezio ruimo ir liepe 
lukteltie nors nedelia laiko pakol 
inrengia extra ruimus dėl lietu
viu. Matote yra teip: VVisos ki
tos tautos kurios vaikszczioja in 
vakarinius mokslainias, tai jau 
jos vaikszczioja no keliu metu ir 
tenai turi jau no senei sau pas
kirtus ruimus, savo mokytojus, 
miestas ape juos jau no seniau ži
no ir už tai, kada anie tik atsi- 
szaukia, jau žino in kur jy pasius- 
tie; o ape lietuvius da miestas 
niekad negirdėjas ir suvis nežino 
kad tai yra koke atskyra tauta 
per tai neturėjo dėl ju atskyro 
ruimo prirengto, ba toji mokslai
ne ant 31-mos ui. yra da nauja ir 
tik pirmas metas kaip joje moki
na, pertai yra tik tiek ruimo pa- 
baiktu, kiek kitais metais buvo 
reikalingu, o da visi kiti nebaig
ti, be gazo be sėdynių ir t. t. Ta 
pabaigtie ims, mažiausei nedelia 
laiko, o kaip tik jau bus gatava 
tuojaus lietuviai gaus žinia ir ga
lės kas vakaras vaikszcziolie 
mokytis angelskos kalbos ir rasz- 
to už dyka,

Ant 3Vmos ui. mokys p. VVla- 
dislovas Zachurevicziusjietuvys

NAUJA DRAUGYSTE 
Biznierių Pliiladelphijoje

Philadelphija, Pa. 30 Rugsėjo 
— Matydami kad žydai ir kitvie- 
riai prekystoje mumis visur 
kelius užkerta, uždejome nauja 
“Draugystia Biznierių Lietuviu ir 
Lenku”, idant galėtume prieszai 
savo skriaudikus atsispyrtie. 
Mes rugojame ant savo žmonių, 
jogei anie eina viską pirktie pas 
žydus arba kitus tokius svetim- 
tauczius, bet kaip gi jie negal ei
tie,kad pasaliuos viską gauna už- 
pigiau. O kasgi tam kaltas, jei 
ne mes patys.... Neturime susi- 
vienyjimo, neturime ir sylos; 
esame akli ir nesuprantam to kas 
mumis kenkia....

Szendien jau povalei pradeda 
mums akys atsidarytie, jau pra
dedame suprastie kokia tai šyla 
turi susivienyjimas tarp savęs.— 
Uždejome“Draugystia biznierių”, 
idant galėtume atsispirtie prie
szai žydus mums už akiu užbe- 
ganczius, nors da mažai cze mus 
randasi, bet su laiku suaugs skai- 
czius. — Dabar nereikalausime 
pirkinetie po kelis svarus savvo 
ta vorus, bet pirksime tukstan- 
cziais svaru, stacziai isz fabriko, 
ant ko ir mes gausime ta paty 
procentą kai[» ir kiti biznieriai ir 
galėsime parduotie teip lygiai pi
giai kaip jie arba da ir pigiau. 
Tada musu žmones nereikalaus 
vaiksziotie pas žydus ir su anais 
ergeliuotie, bet kiekvienas pasa
kys: “kam asz turiu vaikszczio- 
tie pas ta smirdeliu žydą, kad pas 
savo žmogų galiu gautie už ta 
paezia prekia, arba da pigiau”.

Naujos Draugystes Komitetas: 
Franciszkus Novickis, prez. 
Antanas Juszkeviezius vice-prez.
— Piershalskis, sekr.
— Oszusczikas, kasierius.

Linksma yra iszgirstie, kad mu
su žmones pradeda atsibustie ir 
suprastie savo laba tverdami 
tokias naudingas draugystias. 
Redyste “Lietuvos” linki kogo- 
riausios kloties naujai Draugys
tei.

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

jaunas vyras, kuris pribuvo in A- 
merika turėdamas da tik keturis 
metus savo amžiaus. Jisai geriau
sei pažysta angelska liežuvy isz 
visu lietuviu Chicagos ir angels
ka raszta gerai moka, o per tai 
gali geriausias lietuviams duotie 
lekcijas.

Jeigu ant Bridgerporto rasis 
lietuviu da daugiau norineziu 
mokitis, tai miestas duos dėl lie
tuviu toje pat moslaineje du rui
mus ir du lietuviszkus mokyto
jus o jeigu rasis daugiau norin
eziu mokytis isz kitos dalies mies
to, tai tenai duos jiems antramok- 
slainia ir antra mokytojy.

Dėlto brolei nesnauskite, bet 
pasinaudokite isz tokios geros 
progos, pasiskubykit atsiszauktie 
kurie noryte mokytis, o tuojaus 
gausite gera ruimą ir lietuvisz- 
ka mokytojy. Žinote patys kad 
Amerikoje žmogus be angliszkos 
kalbos yra nevertas nei viena 
centą, jisai neguli ne mažiausio 
darbo pats iszsipraszytie, o jeigu 
ir kitas jam darba iszjieszkotu, 
tai teipogi jis jo dirbtie negales, 
ba ne supras ka jam darbdavys 
sako ir ka liepia; negal nei jo
kio biznio užsidetie anei ma
žiausio reikalo pats atliktie, 
žodžiu sakant, be angliszkos kal
bos yra žmogus nevertas ka A- 
merikoje ant svieto gyvena. 
Užtai mokykitės kada randasi 
žmones kurie nori jus mokytie, i- 
dant po laikui nesigraudytumete.

FAIRA.
“Fair‘a” pereita nedelia nusi

davė nesvietiszkai puikei. Žmo
nių buvo pilnutėlė sale, netik 
lietuviu, bet lenku ir airisziu. 
Wisi bovyjosi labai grąžei, du 
ratai sukosi be perstolio; lietu- 
viszka muzika gralyjo labai 
puikei, ka ne tiktai savieje, bet 
ir svetimi pasigėrėjo. Ant nak
ties kada didžiuma svieto pra- 
siratino, jaunimas pradėjo szok- 
tie ir bovijosi iki 12 adynai nak
ties kogražiausei.

Ant ateinanezios nedėlios 
“fair'a” prasidės vėla 2 adyna 
po pietų, ant ko yra užpraszomi 
visi lietuviai ir lietuves pribu
tie koskaitlingiausei.

Lietuwiszki Muzikantai.
Subatoje pusiau asztunta 

na vakare, saleje po nr. 786 S. 
Ashland avė. Lietuviszki muzi
kantai turės savo pameginima, 
ant kurio privalo pributie kiek
vienas sąnarys muzikantu drau
gystes. Užpraszo Wyruusybe.

Turime pasakytie, kad jau 
szendien Lietuvviszka Muzika at
stovi geriausia muzika miesto 
Chicagos ir gali atsakaneziai pa- 
tarnautie visokiems lietuvvisz- 
kiems reikalams, kaipo tai: ba
liams, teatrams, fairoms, vesei- 
lioms ir t.t. „Lietuva” szendien 
gali pasigirt ie, kud sutvėrė 
Lietuvviszka Muzika, Lie
tuviszkas Kolonijas, tujaus tu
rėsime ir Lietuviszkas vvakirri- 
nias mokslainias Chicagoje dėl 
mokinimosi angelskos kalbos, 
taigi nenustosime vilties idant 
nesnaugtu ir musu palitikiszkas 
susivienyjimas kliubu, nors teat
rinei intiligentai(P) su savvo „Sau- 
lia” mus bjaurina, bet
tas nieko mumis nekenks; 
užtvirtiname kad jiems daugiau 
užkenks ju pasielgimai negu mu
mis anų zaunos ir melagyste.-.
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Registracija.
Kiekvvienas gyvventojas Ame

rikos, kuris nori balsuotie laike 
rinkimu (election)turi neatbūtinai 
priesz tuos rinkimus registrawo- 
tis dienose paskirtose dėl regis
tracijos. Szymet registracija pri
puola utarnyke 16-ta ir utarnyke 
23-czia diena szio menesio. Dėlto 
gerai insitemykite tais dvvi dienas 
idant ne užmirsztumete jose regis
travvotis, o kas nesiregistravvojas, 
tam bus nevvale balsuotie.

Kas yra toji registracija ir kaip 
registravvotis, daugumas isz lietu
vviu da suvvisai nežino. Už tai 
turime nors keleis žodžiais ape 
tai paaiszkytie:

Registravvotis, yra tai eitie in 
savvo precingta ir užsiraszytie sa- 
wo vvarda pravvardia ir adresa. 
Teipogi neatbūtinai reikia užsira
szytie lietuvviu, o niekad nesi- 
rnszytie lenku arba maskolium, 
(kaip jau Ijetuvviai nekarta pa- 
ratia tai darytie). Kožnoje vvar- 
doje yra po 20, 30 ir po daugiau 
precingtu, dėlto nei vvienas nega
li registravvotis kitame precingte, 
tiktai tame paezome kur jis gyvve- 
na. Musu 6-tojo vvardoje yra net 
28 precingtai. Daugiausei lietu
vviu gyvvena preciilgiuose: 6-tam, 
10-tam,ll-/am, 16-tam, 17-tam,ir 
28-tam. precingte 6 tam stovvi 
musu lietuvviszka bažnyczia, uži
ma jis ploczio'no Halsted ui. iki 
Laurel ir 31-mos ui. iki 34-tai. 
Szito precingto vvieta registracijo, 
bus ant HaBted st.arti 33-czios ui. 
o vvietos kitu wisu precingtu, 
galės dasižinotie ateja in redakci
ja “Lietuvos”.

Kitados registracija tarnauda
vo net ant 4 metu, tai yru: kas 
rtb ‘ '’-vojosi ant rinkimo prezi
dento, tai nereikalawo 
giau registravvotis iki 
net kito prezidento, tik 
du turėjo rogistrawotis
jeigu permaine wieta savvo gyve
nimo. Szymet jau visai nauja pro- 
va. Dabar arba jis persikelias ar
ba nors keliolika metu gyventu 
ant tos pat vvietos, turi registra
vvotis visi be iszemimo, kas ne- 
siregistravvos, ne bus daleistu prie 
balsavimo.

Negana mums brolei to, abite 
tik registravvotis ir balsuotie, 
bet jeigu balsuojame, tai turime 
žiūrėt ie, idant isz to turėtume 
sau kokia nors nauda, kad ir ne 
szendien, tai nors už keliu metu, 
o idant apturetie isz to nauda,rei
kia registravotis lietuviais, o ka 
da Chicagoje ir visoje valsteje 
Illinojo, lietuviui per registracija 
pasirodys lietuviais, o ne lenkais, 
tada jau pasirodys ir skaiezius 
lietuviu, o pagal savo skaieziu 
gausime ir mes lygu pripažinimu 
pastatytie savo kandidatus ant 
bent kokio urėdo, ir mes apturė
sime pripažinimu inkisztie nors

jau dau- 
rinkimui 
tokiu bu- 
isznaujo,

pora lietuvviu in miesto darbus 
teip kaip kitos tautos. Žinote 
brolei patys, kad jau lietuvviai 
balsuoja ne pirmas metas, bet 
keli metai, vvienok užklauskite 
jus vvisame mieste Chicagos, ar 
žino nors vvienas amerikonas ape 
jusu balsavvima? — Netik ape 
jusu balsavvima niekas nežino, 
bet nevvat to nežino kad ten koki 
tai lietuvviai yra Chicagoje; Chi
cagos amerikonai da kaip gyvvi 
negirdejo to vvardo, kas tai yra 
lietuvvys. Ir delko tai teip? Dėl
to, kad lietuvviai da niekad lietu- 
iviais neregistravvojosi. Wisada 
kad lietuvvys atėjo registravvotis, 
buvvo užklaustas isz kur jis paei
na, o kad atsako isz “Polsczios” 
tai ir užrasze jy “palioku”, o ki
tas atsake isz Rosijos, užrasze 
maskolium, katras pasakė esąs 
isz Prusu, užrasze jy vvokiecziu 
Na, ir isz kur tada amerikonai 
galėjo ka žinotie ape lietuvvius, 
ir kaip tada lietuvviai gali reika- 
lautie kokio dėl savves pripažini
mo no amerikoniszkos palitikos, 
kad amerikonai niekad da ape 
juos negirdejo; jeigu ir atsirastu 
kuris toks drąsus pakeltie baisa 
reikalaudamos pripažinimo lietu- 
vviams tos paezios tiesos,kokia tu
ri kitos tautos, tai da gautu snu
ky sumusztie, sakytu kad jis ne
pilno proto, iszmislyja kokius 
nebūtus daiktus........Teisybe sun
ku yra užsiregistravvotie lietuvviu 
kaip da amerikonai yra niekad 
ape lietuvvius negirdėja. O kad 
lietuvvys eidamas registravvotis 
atsinesza savvo popieras, ant ku
riu sudžia pažiurėjas mato para- 
sza Czab of Russia, jau tada ne 
nori nei klausytie, bet tik ima ir 
užraszo jy maskoliumi. Taigi da
bar pamislykit brolei kiek tai 
tukstaneziu lietuvviu, o ir lenku 
tuom patim budu dirba ne dėl 
savves bet dėl labo maskolių; 
negana ka jau mes prisitarnavvo- 
me krajuje tiems maskolems, bet 
da ir szieze, szioje vvalnoje žemė
je turime dirbtie ant vvardo mas
koliaus balsuodami ne savvo var- 
de. Ar tai ne juokas, ar tai ne
geda mumis yra, tiek tukstanaziu 
savvo balsu padovvanotie ant gar
bes maskolių. Ir drąsiai galim 
jus užtvvirtytie, kad maskolei 
vvalsteje Ulnojo turi kokia treczia 
daly savvo locnu balsu, o kitas 
dvvi dalis balsu lietuvviu ir lenku. 
Tada maskolei matydami toky 
milžiniszka skaieziu balsu atiduo
tu ant ju vvardo, drasei atsiszau- 
kia in vvaldžia Amerikos: “Ma- 
totia kiek tai mes turime balsu, 
už tai mumis priguli pirmutines 
vietos

Ir už
nai matydami diduma 
balsu, pagal ta diduma 
jiems pripažytas.

Dėlto brolei mieli, 
szio8 dienos nesinaudotu dau- 
giau isz musu balsu: nei 
maskolei, nei lenkai, nei vvokie, 
ežiai, anei žydai, tai pasirupyki- 
me užsiregistravvotie vvisi lietu- 
vviais, o tada pradės ir mus a- 
merikonai pažytie, kaipo ir kitas 
tautas. Iszpradžiu žinoma bus 
sunku, sudžios sėdinti prie regis
tracijos žiuri iszsižioja tiktai ant 
popieru ir pagal popieras kožna 
užraszo. Užtai geriausei, einant 
ant registracijos, popieru su savvi- 
mis neimtie. Prisiegos užteks. 
Tada kaip sudžia užklaus isz kur 
paeini? Sakik isz Lietuvos. O 
kad užklaus isz po kokio kara
liaus ar ciesoriaus, — atsakyk 
jam, kad nepažystu jokio kara
liaus anei ciesoriaus,o žinau tiktai 
savvo žemiu — Lietuva. Ir joks 
sudžia neturi tiesos tau užmeti- 
netie daugiau kitokiu klausiniu. 
Ir tas yra teisingai, ba žmogus 
imdamas atnerikoniszkas popie 
ras iszsižada po prisiega Rosijos 
caro, prisiekia pildytie konstitu
cija Suvvienytu Wastiju; jeigu 
per prisiega iszsižadejai syky 
maskoliaus, tai kam-gi vvela turi 
imtie ant savves jo varda, cze y- 
ra vvalna žeme ir yra vvale kiek- 
vvienam žmogui nesziotie savvo
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tikra varda, wale iszpažytie savo 
tikėjimą, vale darytie savo ap- 
waikszcziojimus; ir kas gi gali 
mumis užgintie lietuviais vvady- 
tis? Delko žydams neužgina, juk 
ir jie yra iszsmukia isz po to pa
ties jungo maskoliaus? Delko 
juos amerikonai nevadina masko
liais, juk jie gerai žino kad žydu 
yra daugiausei Amerikoje isz Ro- 
sijos? Užtai kad žydai laikosi 
tarp savęs wienybes, turi savo 
twyrtus kliubus, o eidami regis- 
trawotis nesiregistravvoja masko- 
leis, bet tik žydais; už tai juos 
amerikonai pažysta ir augszcziau 
stato už kitas tautas. Da kas dėl 
žydu yra geriausei, o tai, kad jau 
beweik kožname ofise randasi žy
das, sztai ir prie tu paežiu popie- 
ru iszdavimo yra žydas, už tai 
jisai savo žmonis neužraszo kito- 
keis, bet tiktai žydais. —Bet gal 
būt pamislysite, kad žydai ant to
kiu augsztu tarnystu dasigavo 
gulėdami sau lovoje, nieko ape 
tai nesirupydami, arba gal pamis- 
lytie, kad kokiu stesuklingu budu 
in tokius daejo? Ne. Dasidirbo 
jie Amerikoje ant augszto laips
nio už tai, kad dirbo, ir nelaukė 
iszsižioja pakol kada kas pagami- 
nias atnesz ir gatawai in gerklia 
inmes, kaip kad lietuvviai nekar
ta daro. Lietuviai turėdami laiko 
tai permiega sau kur už pecziaus 
arba kiti per mielus vakarus sa- 
liunuose bolias prabado, ir nekar
ta kruvini už plauku aplink bara 
prasivedžioja, o kad ateitie ant 
mitingo palitikiszko kliubo, tai ju 
nėra; jeigu priguletie in paliti- 
kiszka kliuba tai jis nenori, ba jo
kios naudos dėl savęs nemato,bet 
jeigu prie baro pasigėrus, viens 
su kitu susirautie; o tai tai yra 
nauda, ba cze tuojaus ativažiuoja 
patrole ir insodina kaipo didžiau
sius ponus in blizganty įvežimą, 
o įviso miesto waikai susirinkia 
szvilpia jiems garbia atiduodami. 
Potam gauna puikia nakivynia 
stacijoje palicijos, už grotu, už 
kuria moka po deezimts ir po 
daugiau delieriu. — Ar tai ne 
garbe? Juk didžiausias magnatas 
ir puikiauseme hotelyje po tiek 
nemoka už viena nakty, ka lietu
vvys už “police station”. O tai, 
tai kas kita........

Dėlto broliai mieli pameskite 
tokias neiszmintingas zaboivas 
ir nemetykite savvo pinigus ant 
nieku, geriau wely prisiraszykite 
kožnas vienas in kliubus, kur
jum niekas nekasztuos, o pabu- 
via tokeme kliube keletą metu 
galite dasidirbt ant paliemonu, 
ant kolektorių, inspektorių ir ki
tokiu geru vvietu, ka tawo 
bus ir svveikata ciela ir keszenius 
netuszczias, o teipgi ir no žmonių 
busi daugiau tada paguodotas ne
gu už badyma boliu saliunuose.

t
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ATSAKIMAS kn. BURBAI
G. kn. A. Burba priverstinai 

apkaltina “Lietuva”, kad ji norė
jusi sutivertie antra “Susivvie- 
nyjima” ir norėjusi suardytie jau 
esantyji „Susivv.” Sako: “Lie
tuva” gerai žinojo jogei organu 
“Susivv.” yra tiktai “VVienybe”, 
taigi negalėjo toky netikusi 
straipsny patai py tie in savvo No. 
34”.

Kaip matome, tai kn. Burba 
nenori suprastie isz paaiszkini- 
mo No.37 jogei tame karte rėdy
mas “Lietuvos” buvvo atiduotas 
ant ranku A. Jocio, kuris ne už 
ka kita tapo iszguitas isz redak- 
torystes, kaip tiktai už raszyma 
netikusiu straipsniu po pasira- 
szymu “Grinoriuni” ir t.t. Jeigu 
ape toky Jocely apturėjome pa
budinimus net no keturiu kunigu, 
tai jau pasitikėjome jo gerumui, 
nesitikejome no jo nieko blogo 
ir ne Kontrolevvojoine jo paraszy- 
tu straipsniu. VVienok ant galo 
pasirodė, jogei isztiesu tasai wai- 
kelis ragus turi, kaip jau buvvo 
mums ape jy pirmiau daneszias 
p. Angrabas red. “Apž.”, jogei 
pas jy sėdėjo, isz jo keszianiaus 
mito, o iszeidamas pas susiedus 
apdergė jy ant įviso svvieto”. Pa 
buvvias „Lietuvoje”, ta paty pr i
dėjo darytie, ir dabar isz priežas
ties tokio nedakepelio da turi
me teisytis priesz žmonis. Kaip 
priežodis įveda: “Neturėjo boba 
bėdos, tai nusipirko kiaulaitia”. 
Teip ir mumis atsėjo: neturėjo
me bėdos tai parsitraukėme Jo
cy-

Žinios wisokios.
* Svvieži kiausziniai labai grei

tai skėsta vandenyje, seni skės
ta isz valios o supuivia plaukia 
ant vvirszaus.

* Norvegijoi neivale toms asa- 
boms balsuotie, kurios netur rau
pus užskiepytus.

* Smegenys suaugusio žmogaus 
stveria 50 unciju, o suaugusios 
moteriszkes tiktai 35. Užtai wy- 
rai visada yra paskaityti iszrnin- 
tingesniais už moteris.

* Iszpanija jau ketina pradetie 
vvežtie savvo vynus in Suvienytas 
Walstijas, nes dabar pagal nauja 
tarifa yra numatyta mokestis ant 
tokiu, per ka iszpanai padarys 
sau puiku bizny.

* Mt Carinei, Pa. Redingo bro
keriai jau dirbo po penkias die
nas ant nedėlios.

* VVilkes Barre, Pa. nekurios 
mainos dirba tvos tik po 3 dienas 
ant nedėlios, ant dienos tiktai 
po f.

* Baezkauskas rengia tvvertie 
nauja susi vienyjima. Na, na,., 
jau tai ten bus prisikiszus nema
tytus. Galbūt sutvvers isz tu laibu 
kuriais savvo taradaikoje szlovi- 
na ir isz korespondentu, kurie a- 
pe anų pasturgalius raszo.

Kn. Burba palaiko “Lietuva” 
už didžiausia neprieteliu „Susi- 
vvienyjimo”. O dėl ko “Lietuvi” 
pirmiau neužsiiminejo reikalais 
“Susivvienyjmo” pakol nepažino 
per kn. iszgirtojo Jociaus? Del
ko dabar ne užsiima nei tvveri- 
mu nei ardimu jo po nusikraty
mui Jociaus? Tuojaus po atstaty
mui jo, prisiuntė p. Anskaitis 
isz Ppiladelphijos, ilga straipsni 
in “Lietuva”reikaluose “Susivvie
nyjmo”, delko mes jo neintalpi- 
nome, bet nusiuntėme in “Vie- 
nybia” kaipo organa “Susivien”. 
Kn. Burba gali užklaustie “Vie
nybes” redakcijos, o parodys ta 
korespondencija, kurios ir paty 
“Vienybe” jau nenorėjo talpytie. 
Delko-gi “Lietuva” netalpino jos 
jeigu jau yra paskaityta per ku. 
Burba, už toky baisu neprieteliu 
“Susivv.” Da ir tas pats p. An
skaitis prisiuntė trimastinia gro- 
mata, keikdamas, kad “Lietuva” 
netalpina ju inneszimu ape “Su
sivv.”

Pasitikime, kad guodotinas 
kn. Burba, nors dabar teiksis su- 
prastie, kad “Lietuva” suvvis 
nesikisza in reikalus “Susivv”. ir 
butu niekad neinsikiszus, jeigu 
minėtasis Jocis nebutu pradejas 
padavvinet savvo sumastuotus in- 
neszimus po 
riaus” ir t.t. 
vvalias savvo 
tik suspėtu 
kitu darbu negaudo, ape ka gali 
būtie vvisi pakajingi. Teipogi ir 
tie minėti Szpo , Andr. ir Rag., 
ape kuriuos mes dasižinojome 
per inkvvepima dvvasios szvventos, 
netvvere ir netveria jokio naujo 
“Susivv.” ir galime užtvvirtytie. 
kad da nekurie isz ju suvvisai ne
žino ka ten kur koksai “Susivv.” 
yra, netiktai kad butu norėja jy 
paardytie.

Wietines žinios.
—o---

— Užsimokekit už “Lietuva”.
— Wisi Chicagos geležinkelei 

taps iszkelti in vvirszu.
— Szymet neatbūtinai vvisi lie

tu wiai turi registravvotis.
— Kas neturi amerikoniszku 

popieru, tegul ateina in redakci
ja “Lietuvos”, o gaus uždyka.

— Ant ateinanczios ' žiemos 
preke anglių ketina būtie piges
ne, kaip vvisada buvvo.

— Geriause aptieka po nr,3315 
Laurel str. Tenai galima susikal- 
betie ir lietuviszkai.

— Isz žvverincziaus Lincoln 
Park jau nekurie žvveris tapo per- 
vvesti ant žieminio gyvenimo.

— Ežere Michigan arti Oak st. 
isztrauke isz vvandens kuna žmo
gaus 55 metu senumo.

— Nekokis Geo Gibbons ap
skundė miestą ant $50.000 už 
nedažiūrėjimo saidvvoku; parpuo
lė jisai ir pusėtinai susižeidė.

— Bokuras 14 metu nekokis 
Terny Mute gyvvenantis po nr. 
1501 Armour avė. tapo apsūdy
tas ant užmokėjimo $10 koros 
už apipjaustymu ausu susiedu 
szunimis.

— Teatrinei Chicagos inteligen
tai (?) rengia uždetie lietu visz- 
ka laikraszty. Sako, kad uždyrbo 
gerai ant teatro,tai ir ant laikrasz- 
czio uždirbs dvvigubai.........

— Pereita panedely žydai ap- 
vaikszcziojo savvo neszamaja, 
arba Naujus Metus 5655.

— P. Juozas Savvickas, lietu
vviszkas kriauezius, kuris neper
senei pribuvvo isz Baltimores in 
Chicaga ir ant Halsted ui. po nr. 
3204 užsidėjo kriaucziszka „shop- 
pa”, pereita nedelia sėsdamas 
ant streetkario parpuolė ir iszsi- 
lauže sau ranka. Szendien guli 
ligonbutyje.

—Subatoje, 6 d. Spaliu, 7 ady
na vvakare saleje L. Ažuko pa- 
litikiszkas “Independent Kliu- 
bas” laikys savvo susirinkimą, 
ant kurio užpraszo vvisus in ta 
kliuba prigulinezius susirinktie.

N. Urbonas, prez.
— Ateinanty subatos vakara 

muštras “Gvardijos Witauto” 
nebus, nes bažnytine sale yra 
užimta su “fair'a”.

— Spaliu 9 bus EXKURSIJA 
I 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 
Washington st. arba in redystia 
“Lietuvos”.

— Mitingas “Draugystes Sz. 
Kazimiero” yra atidėtas ant ki
tos nedėlios,tai yra ant 14 d. Spa
liu. Priežastis, kad abi salios 
szia nedelia yra užimtos, bažny
tine su “fair’a” o sale L. Ažuko 
su palitikiszku mitingu. Dėlto ne- 
pamirszkite vvisi lietuvviai pribu- 
tie ant mitingo lietuvviszku kliu- 
bu tuojaus po sumai.

— Nekurie isz lietuvviu dasis- 
kaitia, kad redysteja “Lietuvos” 
gali gautie atnerikoniszkas popie
ras uždyka, tai atsiszaukia net isz 
Nevv Yorko arba isz kitu miestu, 
norėdami gautie jais. Už tai turi
me paaiszkytie, kad niekas nega
li gautie kitur, kaip tik savvo pa- 
vviete (County). Negalite gautie 
popieras isz svvėtimo miesto, tik
tai turitia jais iszsiimtie isz to pa
ties miesto kuremia gyvvenate.

fįįT’ Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
ivotos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyvventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Waukegan,mokėdami už 
lota vviduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi "ka 
tenai vve'ktie. Pirkitia ant Brid- 
geporto jastatykitia narna, o pa
tys reni .iunykai jumis jy iszmo- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vvienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

Pa.
ma-
per

GROMATNYCZIA.
W. Chm. Shenandoah. 

Tokios žinios, kaip ape ta 
mužia, dėl “Lietuwos” yra
riebios. — Siuskit jais in “Sau 
lia.”

Dr. Br. Tilžėje siuskit “War”. 
Charles Smith, Ford River, Delta 
Co., Mich. Pinigai užmokėti.

pseudomu “Grino- 
“Lietuva” turi in 
locno darbo, kad 

jy apeitie ir jokiu

Ape isznietiina literos f.
Daugumus isz Iietuwiu nei kaip ne gali pripra

st ie skaitytie be literos I, užtai pasiryžome per- 
leistie per kelis numerius szy paaisz* ini ma, isz 
kurio skaitytojai galėtu pa^imoKytie ir suprastie 
kur toji litera vvadinasi 1, o kur 1. Skaitant lietu- 
tvlszkaraszta. kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja newadyk 1. o tik vvisada sakyk ant 
jos I. Tada tiktai ja patvadyk I. jaigu kūrėm 
žodyje, paskui Ja rasi e, i arba y ; tada vva- 
dyk ju J, o kitur vvisur vvadyk i ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sunkumo suprastie kur isz- 
sitarla I. o kur L

Ant pawei/dos žodžiuose ežiuose: GilUs girdi 
L ba pankui ja nėra nei e. nei i anei y • o žo 
dyje gili, jau cze girdime!, ba paskui ja sto 
wl i; žodyje gilybe teipgi girdime 1, ba pas
kui ja stowy y. Žody)--galas girdime 1, už
tai, kad paskui ja nėra nei e nei i a nei y, 
o kada pasakysi gale, tada jau giidi 1, ba 
paskui ja st -wi litera e.

Teip lygiai ir kiekvviename žodyje darosi, 
kaipo tai: kaltins, kalu*; kalba, kafbetie: gal- 
wa. galvvele ir tt. kur tik paskui ja randasbe, 
i arba y, iszsitaria teip kaip 1. o kitur vvisur 
reikia isztartie teip kaip I.

Jeigu nori kad tau biznis 
gerai eitu, apaigarsik “Lietuvo- 

1 i«”je .

— S. T. Adalia Sataleckis, 
lenkiszkas advvokatas, apturėjo 
nominacija ant senatoriaus val- 
stes Illinojo, ant “People’s Par- 
ty” tikieto.

— Po nedelei iszeis isz po 
spaudos puiki knygele musu isz
davimo “Akyvvi Apsireiszkimai 
Sviete”.
—Pereita utarnyka palicija aresz 

tavvojo viena boba persirengusia 
ant vvyro, nekokia Marta Pehlka, 
gyvvenanczia po nr. 25 Clybourn 
avė. Ta boba ėjo pas advvokata ir 
norėjo pasiraszyt už savvo vyra 
ant kokiu tenai popieru...........

— Ateinanty utarnyka bus isz- 
kilmingas atidarimas naujai isz- 
statytu namu dėl ginklu 1-mo 
pulko milicilos Walstes III., ant 
kertes Michigan avė. ir 16-tos ui.

— Szy menesy “Dr-tesS. Dau
kanto” mitingo suvvis nebus, bus 
laikytas npt kita menesy. Priežas
tis, kad bažnytine sale yra užim
ta su “fair'a” ir sanarei draugys
tes teipgi prie “fairos” užimti.

K. Pocius, sekr. 642 S. Canal

— Draugyste „Sz. Kazimiero” 
davve ant “fair’os” $25. Draugy. 
“Sz. Jurgio”, davve $25 ir szepa. 
Draug. “Apvveizdos Dievo” da
vve 15. “Gedemino Draugyste” 
teipgi duoda $25 ar $35. Teip 
rodžius kad ir Draug. “Sz. Jono 1 
Kr.” no to neatsisakys. Draugys- ; 
tęs “Vaitauto”, “Daukanto”, , 
“Moterių” ir “Panų” da yra per ] 
jaunos ir neturtingos, už tai no 
ju negalima reikalautie.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA

A. Giedraitis Grand Rapids 
Kn.S.Pangonis ,, ,,
A. Brusokas Miuersville 
J. Petkis Rib Lake, 
M. Gagznas Fort Worth 
J. Jankauskas 
P. Aczas 
M. Dovydaitis 
J. Putnis 
J. Plonis
P. Buczynskas Shenectady 
J. Matulis Philadelphia 
A. Linskas ,.
A.Juszkevviczius ,, 
W.Staseviczius Waterbury 
J. M. Senkus, Baltimore 
A. Lynas Passaic
J.Kazakevviczius Hazleton 

Mt Carinei

Chicago
»»

»»
Nevv Castle 

Ontonagon

J. Kižis i
A. Ilgūnas
A. Služalis
P. Baronas
J. Buczynskas
J. AValiukeviczius
J. Jasiaviczius
A. Merkis Elizabeth Port

M

» »
»♦

»»

M

♦ »
NevveYork

M »»

l.oo 
4.oo 
l.oo 
l.oo 
ž.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l-oo 
l.oo 
3.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
2.oo 
1.00 
1.00 
2.oo 
l.oo

Preke Pinigu.
—•o—

Rublis in Rosija................53ic
Marke in Prusus................. 24|c
Guldenai in Austrija..........39ic
Frankos in Francija..............20c

BALIUS! BALIUS!
Subatoje, 20 Spaliu bus didelis 

balius varduvių Barboros Kon- 
saudos, po nr. 786 S. Ashland 
avė. kerte 17-tos ui. Prasidės 
7-ta adyna vakare. Grajys lietu- 
viszka muzika po direkcija K. 
Kigo, kuri jau Chicagoje gerai 
atsižimi. Ant baliaus susirinks 
daugybe jaunimo įvaikinu ir mer
ginu. Bus tai gražiause zabovva. 
Szirdi ilgai ažpraszo visus lietu
vius ir lietuvaitias ant to vaka
ro pas mus atsilankytie.

Su guodone Barbora Kosanda.
(20—10)



LIETUVA. 3

galėjo iszrodytie naudingumą 
jo tarnystes, jautėsi atstumtais 
jo raiszumu, Neturedams globė
ju, niekados nemate kad atsimin
tu kas jo užsitarnavimus. Duo
davo pirmystia tiems; kurie mo
kėjo patikt; o palikdami jam 
menka vieta, kuri jy maitino, 
tarsi mylista da jam darė. Dede 
Maurikis perkente neteisybia, 
kaip kesdavvo paniekinimą; ne
pavytas žmonių, kele akis aug
sztyn ir turėjo vilty sude To, 
kurio negalima apgaut.

Maurikis gyveno priemestyje 
senuose namuose, kuriuose gyvve
no darbinykai lygei neturtingi, 
kaip jis, bet neteip apleisti. Wie- 
na tik jo kaiminka gyveno be 
szeimynos, mažame kambarėlyje, 
in kury ineidavo lietus ir vvejas. 
Buvo tai jauna moteriszke, isz- 
blyszkusi, tylinti, negraži, ku
rios visas patraukimas buvo 
jos neturte, kencziama su atsida
vimu ant Dievo valios. Niekas 
niekados nemate, kad jy atsiliep
tu nors vienu žodžiu priesz ki
tas moteris, gywenanczias tuose 
namuose; joke daina neatgaivy- 
davo jos kambarėlio. Apsupta 
szirkszcziu nepatikimu lyg ko
kia smertine paklodia, dirbo be 
užsidegimo ir priimnumo. Jos 
nubudimas pajudino Mauriky. 
Mėgino užkalbintie ja, — atsake 
szvvelnei, bet trumpai. Lengva 
buwo užtemyt, jog jos tylėjimas 
ir nuoszalyste buvvo jai branges
niais, kaip gerumas mažo kupre
lio ; užsiganedijo tuom ir tapo ne
byliu.

Bet adata Antaninos su vargu 
isztekdavo jai ant pragyvenimo, 
vveikei darbo pristigo. Maurikis 
dasižinojo, kad jaunai mergaitei 
vvisoko pristigo, ir kad pirklei 
nenori duot jai ant paskolini
mo. Nuvejo tuojau pas juos ir 
prisiėmė ant savias užmokėt slap
ta ta, ka duotu Antaninai.

Teip dėjosi per keletą mene
siu. Darbo stoka traukėsi pas 
darbinikia, kuri ant galo persi
gando skolų, kuriais padare pas 
pirklius. Norėjo atvirai atidengt 
jiems savo padėjimą, ir tada vvis
kas iszsidavve.

Pirmu jos darbu buvvo nubėgt 
pas dedia Mauriky,idant jam puo
dus ant keliu padekavvot. Jos pa
prastas atszalimas padare vieta 
neiszsakomui susigraudinimui; 
iszrode, lyg dėkingumas sutirpi
no vvisus ledus tos kietos szir- 
dies.

Liuosas tada no sunkenybes 
paslapties, kuprelis galėjo pada
ryt pasekmiugesnemis savo gera- 
dejystias. Antanina tapo jam se
seria, ant kurios reikalu turėjo 
tiesa budetie. No valandos mir
ties savo motynos pirma karta 
galėjo susidraugaut su kuom. Jau
na mergaite vienok priimdavo 
jo stengimasi su blaiviu užjauti
mu. Wisi pasistengimai Mauri
kio negalėjo iszvvaikyt jos nuliū
dimų; iszrode sujudinta jo geru
mu, sakydavo jam ape tai kar
tais ; bet ant to pasibaigdavo 
jos iszsikalbejimai. Maurikis nu
galėjo skaityt jos duszioje. Tiesa, 
kad nedaug ir užduodavo sau 
darbo tame dalyke; visas užim
tas laime nebuvimo vienu, ma
te Antanina tokia, kokia iloi 
jos patyrimai ja padare; mylėjo 
ja tokia ir linkėjo sau užlaikyt 
jos draugystia.

Nežymei ta mislis užėmė jo 
protą teip, kad užtrine visas 
kitas. Jauna mergaite buvvo be 
szeimynos, teip kaip jis; pripra
timas suminksztino jos akyse 
bjauruma kuprelio; rodėsi, kad 
žiurėjo ant jo su prisiriszimu! 
Ko gi daugiau galėjo tikėtis? 
VViltis atradimo drauges buvvo 
iki sziam laikui atstumiamo Mau
rikio, kaip svajojimas; bet prie
tikis, rodėsi, darė isz jo tikra 
tiesa. Po ilgu apsvarstymu pri- 
sigavvo drąsos ir pasiryžo su ja 
kalbetie.

Buvo tai viena vvakara: kup
relis smaraei sujudintas, nuėjo 
in darbinykes kambary. AA alan-

DEDE MAURIKIS
(isz Emilio Souwestre’oj.

—o—
Su paskyrimais 'dedasi teip, 

kaip su auszromis; vieni gimsta, 
žibėdami tukstancziais blizgė
jimu, kiti paskendia ukanuotuose 
•debesiuose. Paskyrimas dėdės 
Maurikio buvvo isz tarpo tu pas
kutiniu. Atėjo ant svvieto teip 
nuskurtas, kad iszrode paskyrtu 
ant mirties; bet neveizint ant to, 
gyveno toliau kęsdamas ir rai- 
szas.

Jo jaunos dienos, neturinczios 
jokios grožybes, nežinojo nei ko 
kios paguodos. Kankintas dėl 
savvo silpno prigimimo, iszjuok- 
tas dėl bjaurumo, mažas kupre
lis vveltuo isztiesdavvo savvo ran
kas prie svvieto; svietas ėjo pro 
szaly, rodydamas injy su pirsztu.

Wienok pasiliko jam motyna, 
ir jos tai vvaikas atgręžę savvo 
atstumta szirdy. Laimingas toje 
globoje, Maurikis priėjo prie am
žiaus, kuriame žmogus užima 
vieta gyvvenime, ir turėjo užimt 
ta, kuria kiti niekino. Jo žinios 
galėjo jam atidaryt kelia prie 
vvisu užsiėmimu; bet pasiliko rasz- 
tinyku prie vvienos muitiniku 
grinteles,kurios stovvejo aplink jo 
gimtiny miestai

Užsidarias tame mažutyje gy
vvenime, neturėjo kitokio nusira
minimo terp savvo darbu rokun- 
du apart skaitymo ir aplanky
mu savvo motinos. Gražiose (va
saros dienose ateidavvo ji dirbt 
paungenyje vvynyczios, kuria 
Muarikis pasodino savomis ran
komis. Net kad ji tyledavvo, tas 
fats, kad ji buvvo arti jo atnesz- 
davvo linksmybių kuprelui, kur 
klausė szlamejima jos ilgu vir- 
balu prie mezgimo žekiu, žiurėjo 
ant jos patogaus ir liūdno vveido, 
kurs jau primindavo tiek nelai
miu drasei iszkestu;—galėjo lai
kas no laiko paremt ranka ant tu 
sulinkusiu pecziu ir susimainyt 
prieteliszku nusijuokimu!

Ta paguodone veikei buvvo nojo 
atimta. Sena motina susirgo ir 
po keliu dienu dingo viltis užlai-1 
kyma jos prie gyvasties, Mauri- ! 
kis persigandias ant mislies to 
persiskyrimo, kentėjo be galo ' 
kh podamas prie lovos mirsz 
tanczios motynos, szauke ja grau
džiausiai s vardais ir glaudėsi 
pre jos apsikabinias, tarsi norėjo 
ja užlaikyt prie gyvasties. Mo
tyna stengėsi atsakyt ant jo 
malonejimosi, bet jos rankos bu
vo atszalusios, jos balsas jau už- 
gesias. Wos tegalėjo priartint 
savvo lupas prie kaktos savo 
sunaus, atsidustie ir užvertie a- 
kiš ant visados!

Norėjo Mauriky nuvest tolyn, 
bet nesidavė; pasilenke ant to 
kūno jau nekrutanczio.

— Numirei suszuko; numirė 
ta, kuri manės niekados neapleis- 
davo, kuri tik viena ant svvieto 
mania mylėjo! kas gi man dau
giau pasiliko ant žemes?

Prispaustas balsas atsake:.
— Dievas!
Maurikis paszoko persigandias, 

Ar tai buvvo paskutinis1 atsidusi
mas motynos, arba jo locna 
saužine, kuri jam atsake? Ne
bandė atidengtie paslapty, bet 
suprato atsakymu ir priėmė jy.

Tuomet tai prasidėjo mano 
pažintis su juom. AVaikszcziojau 
tankei atsilankyt pas jy grytelėje. 
Jis žaidė su manimi kaip vvaikas, 
sake man gražiausias savvo pasa
kas ir duodavo skint kvvietkas. 
Neturėdamas jokiu patraukencziu 
grožybių, nemokėjo pykt ant tu, 
kurie vaikszczioja pas jy. Neuž- 
simesdamas pats niekam, buvo 
visados pasirengtas priimt kita. 
Apleidimą, panikinima, vviska 
kentėjo su saldumu ir ant to kry
žiaus gyvenimo, ant kurio nieki
no jy jo budelei, kartojo kaip 
Kristus. „Atleisk jiems; Tevve, 
nes nežino ka daro!”

Joks kitas uredinikas neturė
jo tiek teisingumo, uolumo ir 
pažinties daiktu; bet tie, kurie

doje kad norėjo ineit, pasirodė 
jam, kad iszgirdo svetima bai
sa, kurs vadino jauna mergaitia 
vardu. Smarkei pastūmė prida
rytas duris ir patemijo Antani
na aszarojanczia, pasiremusio 
ant peties jauno vaikino, neszio- 
janczio drapanas marinyko.

Pamacziusi dedia, isztruko 
greitai, priliego prie jo ir suszu 
ko:

— Oi, eikit, eikit, tai jis, ku
ry laikiau už numirusy, tai Juli
jonas, tai mano sužiedotinis.

Maurikis atsitraukė lyg ap- 
gvoszias. AViename žodyje suprato 
viską.

Jam rodėsi, kad žeme isz po 
jo slenka ir kad jam szirdis plysz, 
bet tas pat balsas, kury girdėjo 
prie smertino patalo savvo moti
nos, atsimusze vėl jo ausyse; 
ir atsikėlė atgaivintas. Dievas 
jam visgi pasiliko.

Jis pats palydėjo naujai apsi
vedusius ant kelio,kuriuom iszvva- 
žiavo ir sudejas jiems linkėjimus 
visokios laimes, kuri nebuvvo 
jam žadėta, sugryžo atsidavias 
ant Dievo valios in senus namus 
ant priemeszczio.

Ten tai jis pabaigė gyvenimą, 
apleistas wisu, bet ne, kaip saky
davo, Tevvo kurs yra danguose. 
Wisur jaute, kad Jis yra arti ir 
tas jausmas užvaduodavo jam 
viską. Mirdamas turėjo links- 
mybia ant veido, kaipo isztrem- 
tasis gryždamas in Tevvynia. 
Tas, kurs jy ramindavo neturte- 
je ir raiszysteje, neteisybėje ir 
nuoszalysteje, mokėjo isz mirties 
padaryt jam geradejystia!

AViskas, ka parasziau, sujudi
no mania smarkei! Tki sziam 
laikui jieszkojau pamokinimu 
dėl gyvenimo gyvenime! Ar ga
li tai būt tiesa, kad žmonių prin
cipai nevisados isztenka? kad 
virsz gerumo, iszmintingumo, 
nusižeminimo, virsz paties net 
pasiszvventimo yra didele idea, 
kuri pati gali atremt krūtinis 
priesz didelias nelaimias, ir jeigu 
žmogus reikalauja savvo doros 
dėl pats savęs?

Kad, pagal žodžiu Evangelijos, 
vynas jaunvstias nugirdo,žmogus 
mano, buk pats sau iszteks; bū
damas stipru,laimingu ir mylimu, 
mislija, kaip Ajaksas, kad gali 
iszvvengt visu audru, nereika
laudamas Dievo pagelbos; bet 
paskui pecziai sulinksta, laime 
dingsta, prisiriszimai gesta, ir 
tuomet persigandias tusztybes ir 
tamsybes, žmogus isztiesia rankas 
kaip vaikas užpultas nakty, ir 
szaukia ant pagelbos To kurs yra 
visur.

Klausiau rytmetyje, kodėl 
vviskas tampa netikru draugijai 
ir pavieniams žmonėms. Žmogaus 
protas vveltuo karts no karto 
uždega lyg nauja balana ant ke
lio pakraszcziu, naktis tampa 
kaskart tamsesne! Ar ne yra tai 
dėlto, kad kaskart labjau duoda 
atsitolintie saulei dusziu, Die
vui? —ak—

ATSAKYMAS BOCZKAU- 
SKUI.

Mes nei kaip tavęs Baczkaus- 
ke negalime suprastie, ar tu 
girtas, ar neiszsipagiriojas esi. 
— Tu rugoji kad „Lietuva” ant 
tavęs užsipuldineja. Jau mes 
tau sakeme kelis sykius, o jei
gu pamirszai, tai da syky paan
triname, kad mes niekad ant ta
vęs neužsipuldinejome, o tik 
atsakėme ant tavo užsipuldinė
jimu. Pažiūrėk in pradžia, o at
rasi kas pradėjo užpuldinetie, 
ar mes, ar tu. Tau mat rodėsi, 
kad tu esi Baczkausku, tai jau 
turi placziausia snuky ant visos 
Amerikos ir jau galėsi visiems 
ant sprandu jodytie. Bet cze 
broliuk ne vvisi duodasi jodyt. 
Žinai kad ir gaidys ant savvo 
meszlino yra ponu. Tu gali ture
tie valia ant savo krioko ir ant 
savo korespondentu, bet ant 
„Lietuvos” niekad! „Lietuva” 
pataikys tau ta paty ka tu „Lie
tuvai”. Ne užkabinėk, o ir ta
vęs niekas neužkabines.

PASIKALBĖJIMAS 
ape Avisokius moksliszkus 

dalykus
Ar laikote savo gyvenimuose 

kvvietkus ir augmenius? Jie yra 
labai žmogui naudingi, nes page
rina orą. Y vairiais tyrinėjimais 
yra iszrodyta, kad lapas viduti
nio didumo iszleidžia isz savęs 
per diena no 1—2 gramu van
dens, o dideli sodo arba iniszko 
medžiai net iki vviedro. Miszkuo- 
se yra daug drėgmės, ir dėlto 
tai miszko oras yra sveikiausia. 
Jeigu dideliuose miestuose pla
čius ir ulyczias apsodina atsakan- 
cziais medžiais, uždeda ir užlai
ko sodus, ulyczias laisto kelis 
sykius ant dienos, -tai vvisu tuom 
žymei sumažina didelius karsz 
ežius, tvankuma ir pagerina orą, 
priduodami jam ta, ko jis reika
lauja, t. y. reikalinga skaitliu 
drėgmės.

Sausas ulycziu oras, ineidamas 
in musu gyvenimus, apsunkina 
mums dusawima. Sztai delko rei
kia pasirupintie sudregnintie 
orą kambariuose. Galima tai pa
daryt dvejopai: pirmueziausei 
galima pastatyt po kambarius 
plokszczius bliudus, pripiltus 
vandens, arba padžiaut szlapias 
paklodias. Bet dideliuose kamba
riuose bliudu su vandeniu neuž
tenka nes vanduo isz ju garuoja 
ant mažo tik ploto; o kaslink 
szlapiu paklodžių, nežinau ar 
patiks kam laikyt pas savia to
kius padabinimus.

Geria usei sudregnytie orą na
muose budu. Reikia tik laikyt 
kambariuose augmenius su dideleis 
lapais, kaip antai: palmas filo- 
dėndrus, aroidus, oleandrus ir t.t. 
Tie augmeniai iszleidžia isz sa
vęs labai daug vandens; apart 
to ir puodai, kuriuose jie auga, 
atiduoda aplinkiniam orui nema
žai drėgmės. Negana to. Toki 
augmeniai atnesza da kita nauda. 
Po intekmia saules kzviesos jie 
iszleidžia daug degtuvo (tie 
no)*) teip reikalingo žmogui. 
Priežastis, 'dėl kurios mums teip 
gerai ir lengvai dusuot lapuotuo
se miszkuose, guli tame, kad 
juose randasi daug degtuvvo, 
iszejusio isz medžiu. Augmeniai, 
tokiu budu, yra vienu isz naudin
giausiu dalyku musu sveikatai; 
neturėdami ju aplink savias ne
galime labai pasigirt su svei ka
sa.

Taigi, kam yra brangi sveika
ta, tegul parsigabena in savvo na
mus 2—3 puodus lapuotu augme
niu ir augina juos savvo kamba
riuose. Iszganinga intekmia aug
meniu ant gyvenimu oro jauezia 
kiekvienas, ineinantis in kamba
ry, apstatyta jais.

Bet kiekvienas daigtas turi sa
vyje dvi pusias: gera ir blogu. 
Savvo netikusia pusią turi ir 
augmenys. Žinoma yra, kad me
džiai, kvietkos ii- vvisi aug-A 
meniai naktimis ne iszleidžia isz 
savves reikalinga mums degtu- 
vva,| bet anglerukszty, labai ble- 
dingai atsiliepianczia ant musu 
dūsavimo. Taigi negerai yra lai
kyt naktimis augmenis kamba
riuose, kuriuse miegasi. Geriau- 
sei juos isz ten iszneszt arb, 
visai ju ten nelaikyt. Ypacz 
reikia sergėtis naktimis no kvve- 
peneziu kvvietku, dėlto kad jos 
gadina mums dirgsnius.

AA'ir-vir vvievverseli,
Tu su manim angsti keli....

AViewerselis,sako, artojaus pau 
ksztelis. Su juom kartu keliasi, 
kartu ant lauko esti, jam gieda, 
su juom verkia ir jy ramina.

Netiktai kitiems gieda bet ir 
pats mėgsta pasiklausyt giedj:- 
mu ir muzikoms. Sztai ka tūlas 
sodžiaus mokytojas pranesz.a.

Nekarta jis užtemydavo, kad 
gy venantieje mokslaines sode 
vieverselei labai godžei klausė
si vaiku giedojimo jie atlckda-

♦> Ape tai žiūrėk in“Akywus Ap.«irei»zkiiiiua 
kurie spausdino*! • Lietuvėle” pradžio

je sziu metu.

wo ant stovinezios arti lango 
obelies ir nutūpdavo ant jos, 
bet prie mažiausio trenksmo nu 
lėkdavo.

Karta mokytojas, besimokyda- 
■ mas griežt ant griežines (skrip- 
Į kos), pamate, kad keletas senu 
vieversiu atlėkė ant obelies, aty- 
džei pradėjo klausyt muzikos, 
isztiese gal velias, stengėsi net 
užlipt ant lango, ir ant galo, pra
dėjo czyruot, norėdami, 
matomai, iszmokt gaidos. Pas 
kui vvienas isz ju nulėkė in sodo 
vidury kur buvo jo lizdas, ir po 
keliu miliutu sugryžo su jaunais 
vievverseleis, kurie szokinedami 
no vvieno medžio ant ki
to, nutupe ant obelies, ir pradė
jo atydžei klausytis, pamaži 
8zwilpinedami. Nors gaidos ir 
neiszsimokino, bet, matomai, 
stengėsi iszsimokint jiems patin- 
kanezius skambesius. Tas pats bu
vo ir sekaneziose dienose, lyg 
tam laikui, kol vieverseliai dė
lei stokos maisto sode nepersi- 
dangino in kita vieta, isz kur jau 
daugiau nebesugryžo. —ak—

PAJIESZKOJIMAL
Asz Antanas Golumbiauskas, 

pajieszkau savvo szvvogerio Taino- 
sziaus AA^alūno, paeinanezio isz 
kaimo Cibileku, Ūdrijos parap. 
Kalvarijos pavieto, Suvolku red. 
Pirma buvvo Anglijoje, o pernai 
meta buvo Pittsburgh’e, isz ten 
iszvvaževvo 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 danesztie, arba jis 
pats tegul atsiszaukia ant adreso 
tokio i

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

(29—9)

Pajieszkau savvo pusbrolio 
AArinco Guzavvicziaus paeinanezio 
isz Suvolku gub. AVilkaviszkio 
pavieto, AVaitkabaliu gm. Gra- 
žiszkiu parap. kaimo AVarteliu. 
Jau 10 metu kaip Amerike, pir
miau buvvo Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur būna. Jiegu 
kas ape jy žino, tegul duoda ži
nia ant adreso tokio.

J. Bulevicz, 30 AA'exford str. 
Brighton, Mass. (20—10)

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

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

Pajieszkau savo brolio Kara
liaus Mikulskio, paeinanezio isz 
kaimo Luksnienu, parapijos Aly
taus, pavieto Kalvarijos, red. 
Suvolku. Meluose 1892 dirbo 
jis prie ledu Smiihs/Landing N. Y. 
Tenai bedirbdamas apsirgo ir isz- 
važevvo pas daktaru inTroy N.Y. 
ir uoto laiko niekas ape jy nežino 
ar jis yra gyvas ar mirias ir kur 
besiranda. Jeigu kas ape jy žino, 
teiksis isz savo malones danesztie 
arba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso tokio:

T. Mikulskis.
9 Dryer st.. AVaterbury, Conn.

Pajieszkau savo draugo Juze 
fato Tauczkaus, paeinanezio isz 
red. Kauno, pav. Panevėžio, 
vaistės Cipenu, kaimo Užupuszi 
niu ; jau du metai kaip Amerike 
turi metu 22. Jeigu kas ape j' 
žino tegul danesza ant adreso to
kio:

Johu Brazki
Box 885, Athol, Mass.

Pajieszkau savo diaugo Jono 
Didžiulio, paeinanezio isz rady
bos Suvalkų, kokio kaimo ir 
pavieto nežinau. 3 metus gyve
no Anglijoje ir jau treczias me
tas kaip Amerikoje. Reikalingas 
yra labai svvarbeiu dalyke. Tegul 
atsiszaukia ant adreso tokio:

Antanas Liinont,
Niles, Cook Co., III.

ISZ NETYCZIU 1SZSITA- 
RE.

Nors mes gana gerai žinojome 
ir žinome kas per geradejai der
gia mus per smirdanezia “Saulia” 
vienok kaip dengėsi vardais 
Karpinsku, Kuzmu ir AArabalin- 
sku,nesinorėjo staeziai pasakyti*. 
Bet szendien tie žmones beraszi 
nedarni teip tankei in Baczkaus- 
ko krioks, patys isz netycziu isz- 
sitare, sakydami: “Buk malonus 
Baczkauskeli pagarsytio musu 
teatru per “Saulia”. Ir su tais 
žodžiais pradeda meluot,ir zaunyt 
tuojaus ant “Lietuvos” arsziau 
nedakepusiu puskvailiu. Jie 
mielina kad ju melas ir zaunos 
kenks ka “Lietuvai”.Jiem rodosi, 
kad ir “Lietuvai” toks yra bai
sus vargas, kaip jiems su ju te
atru, kad neturėjo uavvet kuom 
už drukus užsimoketie, vos du 
dolierius iszstenejo priesz teatra, 
3 po teatrui, o da tris dolierius 
tai galbūt ar tiktai nereiks jiems 
eitie ir Baczkausko papraszytie, 
idant už iszdrukavima teatro 
tikietu teiktųsi užmoketie.

Taigi dabar matote patys, kad 
žmogus ir kasžin kaip norėtum 
užtyletie ape jusu nemandagu 
pasielgimą, ir nesisekime, tai jus 
patys su savo melais, priverezia- 
te,’ idant ape jus pagarsytie kas 
per žmones esate, koky bizny ve
date ir kaip jumis sekasi. Tiek 
to, palauksime užsimokant da už 
tikietus, o kaip neužsimokesite, 
tada pasikalbėsimo su jumis bisky 
atvvyriau; atsiszauks jumis tie 
Sasnauskai, Szvankai, Szpokai, 
Lelesziai ir Andriusziai, jeigu jus 
lyg in pavvuodegy ingilti neturi
te kur pasidėt ir kožna užkabinė
ja te.

t Nevv Yorke lietuviai uždėjo 
teipgi palitikiszka kliuba, in 
kury jau prisirasze 50 sąnariu.

Gerai broliai, hudykites isz 
miego ir dirbkite dėl savo nau
dos riszdamiesi kodaugiausei in 
kliubus, o su laiku apturėsite 
sau isz to geriausia nauda.

t Ar pamenate garbingi Lietu
viai, kaip tai Baczkauskas perei
tuose metuse iszderge g. kun. 
Žebry, ir juodino jy kaip inmany- 
damas per visa isztisa meta, juk 
nei vienam numeryje savo maz
gotes nepraleido to kunigo ne in- 
kandias. Pažiūrėkite szendien kū
jis raszo. Pers liuJyjo žmogpalai
kis kad jo zaunos tam kunigui 
nieko nekenke, kunigas kaip bu
vo no žmonių guodojamas teip ir 
yra guodojamu, o Baczkauska 
žmones pažysta jau no senei 
melagiu esant, taigi ir dabar jo 
melagystėms niekas neintikejo. 
Jau dabar Baczkauskelis, kaip 
szunelis pradeda laižytis prie to 
paties kunigo Žebrio ba pasiju
to kad su savo parėmimu szliu- 
piniu partijos nieko ne naudoja, 
taigi ta pati ka pirmai apdenk 
tai .szendien jau nulaižo. Bacz
kauskas padarys ta paty ir su 
kn.Burba. Szendien jis jy nieki
na kobjauriausei, o pamatysit 
kad neužilgio sakys: “nėra ge
resnio kunigo kaip Jo Mil. kn. 
Burba, visi kiti kunigai priva
lo jo pėdoms sektie.”

Pamykite kad Baczkauskas ta 
padarys, batai yra toks žmogus, 
kuris pirma apdergia o paskui 
pats nulaižo. Juk visi lietu
viai pamena kaip jis padare su 
kn. Abromaieziu su kn. Pautie- 
niuni ir dabar mato ka szendien 
daro su kn. Želviu. Jau pažysta 
jo veidmainyste kožnas vienas.

AVisi Lietuviai Philadel- 
phijos eikitia viską pirktie pas 
lietuvy Antanu Juszkevicziu po 
nr. 610 S. Front str., o gausitiu 
šviežia tavom ir už pigesniu pre
kia kaip visame mieste Phila- 
delphijos.

Adresai virszinyku
Susivienyjimo Lietuviu Republi- 

konu AValsteje Illinojo:

Prezidentas. A, Oiflzcwskis, 1)54 33-rd st. 
Wice-Preziuenta» \V. AVabaluinka* IdChapjn 
Sekresorius t -ina« P .luimuu. 77 < ’h'uv•• at. 
Sekretorius 2- as \V. a**har Miežius SIS Ąttlca 
Kasteriuu. A .... . Sfh • •>•••« .«»•••



4 LIETUVA.

LIETUVA”Temykitia! -:- Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apslgaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 

sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant gpriaustju liniu isz Chicago imt NewYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino iri Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Plotrovvski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szultinis danglszku 

skarbu.puikinusiuose apdaruos, su sida 
brlnels fr kitokeis križeis, iszsodyta iial- 
cziuuspiskaulelels,wisaip zalatitos, 3.50 ir |4.00 

Aukso Altorius arba Šlaitini* dangiszku 
*k*rbu. apdaryta drutoi skuroje, zalaty 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ 11.60,

Apdaryta szagrine “ “ 12.00 .
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikleuseme 

apdare, balcziauseis kauleleis pulke! 
iszauksuotals kryžel* po ’ I3.00ir3.50

Balsas Balandėlė* arba Mažas Szaltlneli* 75c 
Balsus Balandėlės Krisztollnls 12.00
Garbe Diewui ant aukštybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe ” • 1.50
Iszganiugi dūmojimai ape sopulus *zw.

Marijos Puuos 
Ražanczius amžinas •• “
Ražancziu* ir draugyste “ “
Ražanczus amžina* ir *u stacijom* " 
8zauksmas balandėlės “
Stebuklai Diewo »zw, Hak ra mente ”
Senas ir Naujės Aukso Altorius, wokiszkoms 

litaroins “ “ “ Si.60
Senus ir naujas Aukso Altorius, nkuroje apkau

stytas ir su kabe “ 11.60
Wadowas aplankuncziu niuka Jezuso Gbri*. 15c 
150 nsalinu Dowido karaliaus ant paweikslo 

Kanticzku „ „
Ki n iizkos ., „

Knygos I)wasiszko8.
Bro*twos “ “ °
Draugija d d dusziu “ “
Ewang»dijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelo* ir*zwente* 
Flloteaarba kelan In maldinga giwenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dlewo ”
Grienznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Pma ’’ **
Gywenimai Szwentuju Diewo “
Gvtvenimas sztvento Benedikto “
Giweuinius Jezuso Kristuso ”
Giwenimas szwencz. Marijos Panos ,, 
Glwcnima wisu Szvventu ant kožnos dieno*

4 dideles knygos, kožna po ”
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozelei* 
Istorija seno Istatimo ’’
Iszguldynms metiniu szwencziu ”
Kas yra grittkas? labai naudinga knyrele 
Kalba ape Kataliku tikėjimu ” 
Kaip apHpakajltie Mumlanlja ”
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku. •• M
Pamokslai ape guda Dlewo “ ••
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szwencziu 

ir didžiosios neaelos „
Perspėjimas ape szwenta tikėjimą “ 
Perkratimas sumlanijos “
Prlsigatawojimas ant smerezio “
Raktas m dangų “ “
Užaista nawik ant to gerai “
Wadowas in dangti “ “
VVartai dangaus “ “ “

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszko* smulkmenos “ “
Leme n tortu s lietuwiszkas „
Lletawos gaspadine 11 “
Lietuviszkai wokiszkas žodlnas arba grama

tikas “
Lementorius lietuviszkas 
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “ •
8/.lmtmetinis kalendorių*

o apdarytas “
Žodynas keturiose kallMtse: lietuwiszkai, 

latwiszkal, lenkiszkai, Ir ruskai, y- 
ra gtTinuse knyga dėl norlncziu Isz- 
mok tie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tw1*zkos kalbos „ „ ____

Knygos istoriszkos, 8wietisz-J Pinigus geriausei siustie regist- 
kos, pasakų Ir giesmių. -----1-----------L-------'------  T

Arielka yra nuodai su Iliustracijomis 
Ape senowe* Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Bolrs)owns arba antra dalis Genowefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovvard 

Litbuania “ “
Budas Senotves Ljetuwiu Kalnėnu ir Žemaicz.iu, 

parnsz Si mano Daukanto Ji. 00
Graži walku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono D Kanto, didžiausia .isto

rija Lietuvos “
Istorija gražios Mugelenos 
Istorija septynių Mokytoju • 
I sterilu gražio* Katrukos *
Istorija Lietu wos “ ‘
Istorija iszlaiko Frnncuzu wainos 
Juokingas pasakojimas **
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas U- 

nljotu po vvnldže Muskoliu “ “
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvvenimo 
Lletuwiszkos dainos isz vvi.sur surinktos, 

ape keturi szimtal “ |
Lietui įszkas sziupinls 11
Namelis pustelnyku l “ “
Olltypa apysaka Isz laiko terpsavviszkos ka

res indijonu Amerikos.
Palangos Juze “ “
Pajudykimo vvyrai žemiu, pulki istorija 
Pabakoijmas Antano Tretlnyko “
Petro Armino ranzlai “ ••
Ponas Ir mužikai “
Pirmutiniu degtines ^varytojas, komedija 
Puiki lstoria ape Kantria Alanu, kuri pei ““

iszeina

Nedelinis Laikrasztis,
ir svvarbiausias

20c
5c 

10c
5c

30c
40c

75c
75c

25c 
10c 
20c

kas subata ir talpina saivyje ko naujausias 
žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuiviu irdaugiause vvisokiu u'-rymu užlaikau

ir

turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.“Lietuva tai biznieriams

n
kasztuoja ant"nietn 82.00

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIS, Prop.

543 S. Jefferson st. cor. Liberty st.
Diplomąivotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikawoja ir pritaiso geras lie— 

karstas už widutinia prekia.
Kalba lietuiviszkai, lenkiszkai, 

ruskai ir vvokiszkai.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

telephone: canal 369.

Spaustuwe „Lietuva“ 
spausdina (drukawoja) wisokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 

ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 
kitokius reikalingus drukus. 

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKAN8AS.
Derlingiausi laukai isz wisos tvalstes, Arkanso. 

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru wienam gabale 
po abiems pusėms geležynkelo “Mėmphis et Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Ha^en 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja wieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

AVisoki jawai dera labai gausei, 
prietaru auga botvelna, o vvaisei sodu puikiausi isz wisu Suwienytu Walstiju. Klimatas svveikas. 

žiemos trumpos, o vasaros yigos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos. 
Wanduo sweikas. 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 dėl pasistatymo sau namu.

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

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

Union land Company,
163 VVashington St., Chicago, III.

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

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

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

GHICAGO, ILL. P. O. Box 82,

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuwisz- 

kai — lativiszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi saivyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
mo) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo,

$ 5.00
10O

i
11.00 |

i5c, J apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
*125 (žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 

(ly), o welau jau bus gaunamas 
$2.00 tik uz $3.00

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu. Siuncziasi pinigai 

wisas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suwaikszczioja, 

kaip isz wisu kitu agentu.

in

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky:ft.OI§Z6WSKl§
Chicago, III.

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka
=Mokslaine Muzikos—=

Kursai tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant visokiu ntaisu kožna no 
iki 1054 vvakaro.

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

Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, wesia 
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 Y0RK.

954 33rd st.
MAX KOBRE,

— SUCCESSOR TO —
K0BRE & HERSCHMANN

Litewski i Polski Banko

142 DivisionSt.;

. rawotosegromato.se arba per,,In- 
tor Muflonai Ifnnov Iniry

j galitia gautie ant kožno paczto.
ADRESAS SZITAS:

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

Raszant su bet kokiu klausymu reike pride- 
ie ant atsakymo pacztawa markela už 5 centus

30c ter National Money Order”, kury 10c ' * • • • • • ...
10c
30c.
20c

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
ryto iki 9-tos wakaro, o nedelioje no 12 widurdienio iki 9 wakaro.

40 Canal Str. >ew lork
IK

81.50 
20c 
50c 
10c 
50c 
30c 
10c
50c 
20c
15c

•2.00 
5c 

75c
25c 
20c 
15c 
25c 
10c 
15o

Pulki lstoria ape Kantria Afana, kuri per 22 me
tus \vaikszcziudatna po swieta, daugybla be
du ir vvargu kantrel Isskentejo 20c

Talmudas židu ■' “ 10c
Trumpa senmve* Lietuviu Istorija „ 10c
Waiku knygek su abrozelais “ 30c
Wisoki abrozdeiei in knvgas 5c’
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigalksz 

ožio, didelis Ir labai puikus; Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY BW. PANSKICH $7.0,
ANIČL STRČŽ. ZbldrModl6w 1 l-|e«nl Muž|įey 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkletu uieszpor6w 
I pietai Inciftskich). Zawiera bllzko 650 stro-. 
nicwyraznego druku na plgknym papierze, 
wydanie dlaobojga plci; oprawne w morocco 
skdrkg, wyzlacnne brzegi ze zloconym tytūli— 
kem; cen*................................................. 95c

Ta samu oprawna w morocco skurkg, wyzlacane 
brzegi, zv zloconym tytullkem, okuta i za- 
mkiem.............. ................................ • 1 25

CICHA LZA. Zbidr Mo<lldw, I Pietai služ|cy dla 
d'”/ pobožnyeh (Wydanie dla niew(ast) z 
^VH.rklem nieazpordw i picini laoifuiklch. Za- 
wlera bllzko 650 stronnlc tvyraznego druku 
napigknym papierze, —Oprawne w morocco 

skdrkg, wyzh»cane brzegi. ze zloconym tytul i- , 
klem Cen*................................................. 95c

Ta sarna oprawna w morocco skdrkg, tvvzlocone 
brzegi, ze zloconym tytullkiem, okuta i ze 
zamklem ........................................... • 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zblor modldw i pietai,. 
služ|cy dla dusz pobožnyeh. (Wydanle din 
mgžczyzn). Z dodatkivm nieszporčtv i pietai | 
laclfiskich. Zaviera bllsko 650 stronnic wvrii-1 « 
znego druku na plgknym papierze, oprawte 
w morocco s k Ar k g, wyzlacnne brzegi ze zloco

nym tytullkiem............................................. 95c
Ta sarna opr*wn* w morocco skdrKr, wyzlacone 

brzegi ze zloconym tytullkiem..............11.25
WYBOREK........................................ po 40c i 6Tc
HISTORYA GRYZF.LDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z kalažek dla ludu przez Marbacha wy- 

lanych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnlc prz.ysz.loic 
za potnoca kart. (Dlazabawy i rozryvvki)

Gena * „ i0c
ALEKSANDRA CHODŽKI Mdwnlk Polalco-An- 

glelskii Anglelsko-Pobkiw mocnej oprawle 
ze zioconemi tytullkamy. Gena |4-00

likszcziudainu po swieta, < 
/argu kantrel iszkentejo 
židu •' “

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

priiktikiovoja wisuose suduose, 
idzpildo siuvo daliklis teisinga ir 
gerai.

Rodi jame wisiems lietuwnikame 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Ranilolpli St.
Giweiiimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Apžwalga“ dwinedelinis 
kataiikiszkas»■

laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina ^visokias 
svvarbias žinias isz Lietuwos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant meili 
pusantro dolierio ($1,50)

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

Lietuvviszkus Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka uo vi- 
šoklu žolių, cigarai patys gerinus o dėl zo- 
'wwos randasi biliardas.

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

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

LIETUAVISZKAS

ASALUNASA
Juozu po l)ziattwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užlajkau stviežia Bavvarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkas. Likierius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kazdien stviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

Iszkirpk szita apgarsinima ir prisiusk mumssu 
pilnu tavo adresu, o mes prisiusime tau perex- 
presa szita

Tikra Elgino Laikrodėli uz dyka
ant pamatinio. Apžiūrėk jy gerai, o jeigu u t rasi 
kad jisai tau pigiau pareini* kaip visi kiti laikro
dėliai. kokius tik kur tau teko matytie, tada už
mokėk expre«awam agentui $9 75 ir kasztus pa
prašo. Ir laikrodėlis yra tawo. O jeigu jis tau ne
pasidabos, nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai 
14 Karai flUkso gražiausei iszkuietkuo- 
tais luksztais, lyginasi su laikrodėliais, kurios ki 
ti oarduoila !m» |35 Gula ra ntaulota s ant 
20 metu. J'iuu iK-ri gružu lenctugen tai pn- 
slu.-k drauge su sz.lai korteliu 50 centu, o gau
si puiku lenciūge)), werta *3, arba prisiusk isz 
kart $9.75 ant laikrodėlio, o gausi LenciU- 
jeli dykai.

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

vr Jaigu tau skauda galwa, tai pamegyk 
ProsikU BojanaUsko. Yrageriause gy
dykla no skaudėjimo galwos, k a joki- kita taip 
rcit n* gydo, kaip Proszko Bojan susko. Galima 
audė kožnoje aptiekoje, arba prlsiuncziant 25 
autus pucztlnemls markomis, ant aukszczlau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

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

A. ZI)ANAWICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,

Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau
siu laivu in ir isz Europos, iszmaino ir siunezia 
filnigus in wisas svieto szalis kuomipigiausei ir 
n 4 nedeles po iszsiuntimo parodo kwita su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva

kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
Nev Yorka: o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—Iszdirba rasztus uel dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsulio užtvirtinimu. 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-knyges.—Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTARY PUBLIC.
Iszprowoja geriausei wisokias prowas wisuose 

guduose. Klumoczy ja kalbose: Ienkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoje. Teipogi kolekta tvoja pini
gus už wisokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA UŽEIGA 
pas L. A ŽŪK A 

3301 Auburn ave.kerte 38czios ui.
Arti Lietuwiszkos bažnyczios.

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

Ir kurie at keliauna isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakainiai pernakwotie.

L. A ŽUKAS.

0 wisoklu ligų wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

Ie» kurio Europoje didžiausi namui ne gali apsi- 
••itie. Gydo visokias užsisenejuUas ligas, kaipo 
tai: Prietwariu, SkaudeHma galvvos, Džiotva 
kepenų.Gettligia. Reumatižma.Vvandeniny apti- 
nima. KtirszUigia. Rožia, Szasus, Drugy, Skropu- 
ias, Niežus. Kirmelas, Laszus. Szunwotia, Wežy, 
Guzus. Sopulns ir žeidulus. Kaulu skaudejima, 
Bukudima, Moterių Ilgas. Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudejima. Gahvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

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

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

H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III

H ILL ES FOTOGRAFAS,
3452 8. Ilalsteil ui.

Nujima puikins Fotografijas, už tuziną tiktai 
$2.00

Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* 
fijas kopuikiausei.

Kas nori gąutie geros ir 
szwiežios mėsos tegul eina pas 
Simona Macka, po nr. 82 Bond 
st., Elizabeth port, N. J. — Po 
draugiai prilaikiau puikia Groser-' 
nia ir parduoda vviska pigiau kaip 
kiti. Wisi taworai swieži. Ge- 
riause wieta dėl Lietuwiu.

Puikiausias Salimas
irisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

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

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
tvisiems lietuviams, turintiems valandela laiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunant 
tiems in Shenandoah velytame nusiduptie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

| A. BUSZKIEVVICZIA, |
dastato tvisiems in numus geriausia

| Keresina, Geselina ir Aliejn.
J. Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats d 

atgal kiekvvienam in namus pristato, teipo- 
gi prijima užpraszymus ir per gromata. J

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka we- 7u 
lyjeme wisiems pas jy nusiduotie M

ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ,
886 James avė., Chicago. $

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeinh TILŽĖJE per menesi wlena kartu, didu- 
mo 16 dideliu (arkuszo didumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimcziausiaus jaunos 
Lietuwos wauowu laikrasztis, tikras "Naujosios 
Dwasios”apasztalas, organas Lietutvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR
PO” rūpestis—iaiswe ir gerotve wisos Lietutvos ir 
wisu Lietutviu.
“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

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

Pinigai iszsiraszaut “Varpa“, gromatos reikia 
siusti ant žiuomojo Amerikos Lietuviams adreso:

PUIKUS
LIETUVVISZKAS SALIŪNAS, 
M.l’laucko ir VVencken iczians 

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

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

WE1NATINIS LIETUWISZKAS

SAL1UNAS,
AVinco M. Kaezergio

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku saalta Alų, 
Degtinia tikra rugiuia, lietuwisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu irLi- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelewingas puikia nak- 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

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

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

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS,

Persikėle isz Bridgeporto ant Town of Lake po numeru 
1832 47-tli 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.

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiimas Ir sidabrinijnas
wisokiu dajktu labaj plgej, aukszynius sydabrynius ziego- 
relius iszwejcze 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.

California Wine & Liguors C.
M. RUBIN,

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

Importą votį ir naminei Wynai ir Likerei.
Kalifornijos Wynai no $1,00 už galoną, iki $4,00 
‘ ‘ “ $5,00

“ $6,00
Arielkos
Brandies

“$1,25 “ 
“ $1,50 “

U

**

W180ki gatunkai Saldaus \Vyno. Arako, Kimčio, Alaus bonkose ir kegesc ir t. t. VfiskaSiyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes Pa
statome užpraazytus tavvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai,’wokiszkai, lenkiszkai, Uetufl vriszkai ir ruskai. D .

M. RUB1N,
384 Blue Island Avė.,

rawotosegromato.se
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