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Preke apgarsinimu:
2 coliai, 1 kolumna.per meta......... $12 00
  ,.... puti* metu . 7 no 
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Už metiny apcariinlnia, puee pinigu 
turi būtie užmokėta is? wlrszau8, o ki- > 
ta puse po 6 menesiu. >

Už \\T8U8 kitus apgaralnimuk,paduotus 1 
unt trumpesnio laiko kaip ant melu.turi * 
būtie užmokėti wiai pinigai 1a/ vrhtraui. i

Už metiny apgi 
turi būtie užmuki

I

Metas II.

teisy-

i n pa
buvo

Isz Užmarės.
Liga caro neiszgydoma.
Skamba garsas po visokius lai- 

kraszczius, kad liga caro Rosijos 
jau nėra iszgydoma.

Profesorius Zacharin, kuris ap
veizėjo liga caro, iszvažiuoda- 
mas isz Petersburgo szeip jam 
pasakė:

— Liga Jusu Ciesoriszkos Ga- 
libes yra neiszgydoma; jeigu 
dak arai užsiims korupesningiau- 
siu gydimu, tai Jusu brangi gy
vastis da gali būtie praylgyta 
ąnt poros menesiu, vienok ant 
toliau nėra jau gydyklos dėl Ju- 
8u. Dėlto meldžiu man atleistie, 
kad teip atvyrai iszpažinau, nes 
užtyletie ape tai, skaitau už di- 
džiausy nusidėjimą priesz 
bia.

Po tu žodžiu caras inejo 
kaju kur jo visa gimine 
susirinkus ir tarė:

— Prof. Zacharin pasakė man, 
kad jau nėra dėl manės pagel- 
bos....

Wisa familija caro didei papei
kė prof. Zacharin’a 
vyra iszpažinima.

Careviczius kaipo 
rengias apsivestie 
kszcziutia Alicija, dabar isz prie
žasties ligos savo tėvo turėjo 
viską atidetie in szaly. O jeigu 
caras numirtu, ir careviczius 
užsėstu ant ciesoriszko sosto, tai 
vienok, pagal paproty Rosijos, 
nevalo greieziau irntie szliuba, 
kaip in metus laiko po savo ka
rūna voj i mo.

Careviczius su kunigaikszcziu 
Mikolu nepoilgam sugryžinPe- 
tereburga ir apims vedima Ro
dos Wieszpatystes. Jau ir dabar 
wisi kariumeniszki raportai yra 
pasiusti aut ranku carevičziaus. 
Neužilgio taps jisai apgarsytu 
vyriausiu davedžiotoju armijos.

Jau tai no poros menesiu kaip 
su caro liga svietas parsibedavo- 
ja, ir vis sako kad ilgiau nepa
gyvens kaip du menesiu, bet 
da galbūt pereis ir kelis sykius 
po du menesiu, o caras gyvens 
arba da ir visai gali pasveiktie. 
Ale negali pats numirtie! juk ko
ky jau velnią tie Rosijos nihilis
tai turėtu veiktie....

teipgi yra apsuptas 4000 Japo- 
niszkos kariumenes.

Kita japoniszka armija jau per
silaužo per rubežiu Yalu ir dro
žia staeziai in miestą Moukden, 
kury, be abejones apims, nes jau 
tenai kyniszka kariumene baigia 
pakryktie.

Isz Shanghai danesza telegra
mai in Londoną, kad patys ivir- 
szinykai kyniszkos kariumenes 
apgaudinėja savo armija 
per tai j u visa kare eina teip ne
tikusiai ir tokiu budu Japonai ga
li juos lengvai pęrgaletie: Wy- 
riausias kyniszkas kariumenes 
“padraezikas” supirko jiems isz 
Prusu in karia 300.000 netikusiu 
szaudykliu kurios jau pas Prusus 
buvo szalyn iszmestos ir už jais 
mokėjo tik po 2 ti>elias,o jisai sa
vo kariumeniai paskaitė kožna 
po 9 taelias. Teipogi supirko jis 
jiem daugybia netikusiu szuwiu 
(patronu) su kuriais ne tik žmo
gų, bet ir žvirbly neužmusztum. 
-Padare jis ant to gera, bizny, o 
pakol ta apgavystia daejo “pad
raezikas” su pinigais pabėgo.

Isz Amerikos.
Mainos užsidegė.

Shamokin, Pa., 9 d. Spaliu. — 
Per netsarguma vieno isz darbi- 
nyku tapo uždegtos mainos,kurio
je tai ugnyje pražuvo jau penki 
mainieriai, o 55 vos ne vos sus
pėjo iszsprustie. Ugnis yra baisi, 
o idant ja užgesytie, reiketu už- 
lietie visos mainos, isz tos prie
žasties 900 pasiliks ant ylgo laiko 
be darbo.

ISZ PALIT1K0S.
Lietinviai Chicagos bndi- 

nasi.

už toky at-

buvo prisi- 
su kunigai-

Kolera Lietuwoje.
Wiens isz musu skaitytoju ap- ■ 

turėjus isz Lietuvos tokia žinia:
“Redyboje Kauno mirsztant 

baisei žmones ant koleros, o lab 
jausei žydai prie miestu, kaipo 
tai: Panevežyj, Pakrožyj, Szau- 
liuose, Joniszkeje, Baisogaloje ir 
teip t. Kurie žmones gydėsi na
muose, tai greieziau iszgijo, o ku
rie pateko in ligonbuczius, tai 
beveik visi mirsztant. Žmones 
pramane kad ligonbueziu dakta
rai trutija juos tenai. Sako buvo 
petekusi tenai viena mergina, 
kuri jau buvo girdėjus kad dak
tarai ligonbueziu žmonis trutija; 
kada jei daktaras atnesze gydy
klas ir norėjo inpiltie i n burna, 
tai ji sukando dantis ir nesidavė 
gydyklas supiltie. Esant, tuojaus 
pasveiko, tiktai no tu gydyklų 
jos lupos labai nupuslejo”.

Kare K ynu su Japonais.
X
1 Teip iszrodo kad Japonai Ky- 
’nus povalei sunaikys. Sztai szio- 

•( se dienose atėmė isz ju didy 
portą va miestą Chc-Foo, kuris 
stovi netoli Shanghai ir turi in 
■30.000 gyventoju.

In portą miesto Chemulpo 
ynribuvimo not 14 Japoniszku 
|Liwu, isz kuriu iszlipo in mies- 
tiX net 7,800 Japoniszku karei
viu ir 756 “coolies” tai yra per- 
nef-ziotoju visokiu daiktu in lai
ve s ir isz laivu. Miestas Seoul

Straikus

PASIKALBĖJIMAS 
ape ^visokius moksliszkus 

dalykus
“Nieko naujo nėra pasauleje” 

— pasakė kada tai Salomonas. 
Nekurie iszradimai, kuriais gal- 
pasigirt civilizacija Europos, se
nei jau buvo žinomi kitoms 
kulturiszkoms senovės tautoms. 
Kaip žinoma, paraka kury Eu
ropoje iszrado tik 13 szimtme- 
tyje, Kyliai jau vartojo arti 500 
metu priesz gimimą Kristaus; 
knygų spaudinimas buvo jau ži
nomas Kyliuose senei priesz Kris
tų, tuom tarpu kad Gutenbergas, 
iszradejas spaudos, gyveno tik 
15 szimtmetyje. — Dabar atėjo 
eila ant perkūnsargiu ir telefo
nu. ul is angliszkts afieieris llav 
rington’as raszo laikraszty ji 
“Electrician”, kad Pauj’e Indi
joje radias telefoniszka sudary
mu, jungianty dvi senoviszkas 
bažnyczias, 1| kilometro tolumo 
viena no antros. ^Vietinei gyven
tojai iszaiszkino jam, kad tas 
sutaisymas esąs jau no 2.000 
su virszumi metu. Tas pats lai- 
kraszsis “(Electrician”) prie tos 
progos primena, kad tyrinėto
jai senoviszkos Egipto kultūros, 
atrado pataikas dratu, jungian- 
eziu bažnyczias senesniu egip- 
tiszku dinastijų, nors ir nenuti
ko jiems isztyrt, kokiam tikslui 
tas sujungimas buvo padarytas. 
Rodosi, kad tai buvo pirmutinei 
telefonai, nes jau senovėje buvo 
gerai žinoma, ’ jog metalai per 
veda baisa.

Žinoma toks senoviszkas tele
fonas negalėjo būt ant didelio 
atstumo, nes elektriszkas telefo
nas, kury mes dabar vartojame, 
senovės žmonėms negalėjo būt 
žinomas.

Tūlas ivokiszkas laikrasrtis, 
paszvestas elektrotechnikai, paro
do, kad senoviszkame Egipte bu
vo žinomi perkunsargei. Pripa
žinta yra, kad bažuyczia Deud- 
rah’e turėjo ant saives daug 
smailu ir apkaltu variu žalgu, 
30 ir 40 metru augszczio. Ta liu- 
dyja da gerai užsilaikias paraszas, 
padarytas ant vario. Yra teip
pat raszyti liudyjimtti, kad ant 
bažnyezios Medinet-Abu’je buvo 
teippat perkunsargei. Badai juos 
liepe pritaisyt Ramzes III (ape 
1000 metu priesz Kristuj; ju 
smailgalei buvia paauksinti.

Taigi iszradimas Benjamino 
Franklino (nes jis pirmutinis mu
su laikuose iszmislijo perkūnsar
gius), buvo jau žinomas arti 
4-000 metu atgal.

atvaževo in czionai 
Massachusetts vienas 
paeinantis no Serijų,

Kriaucziu pasi
baigė.

Mass., kur buvo didisBoston, 
streikas kriaucziu—pasibaigė ant 
naudos darbinyku. Koutraktieriai 
turėjo pasiraszytie ir sudėtie 
kožnas po $1000 kaucijos ant to, 
kad po darbinyku nereikalaaus 
daugiau kaip 9 adynu darbo ir 
mokesty padidys Dadar menkiau
sias darbinykus gauna po $8 ant 
nedėlios, o geri kriaueziai ir 
“operiai” gauna no $13 iki $20.

Isz selino“ Susi wienyjimo“
Ant sziornetinio “Susi v. Liet. 

Kat. Amer.” seimo tapo iszrinkti 
ant ateinanezio meto szie nauji 
virszinykai: prezidentu kn. J. 
Žilinskas, isz Mt Carinei,Pa., vi 
ce—prez. W. Žukauskas, isz Nor- 
thampton, Mass., sekretorium, 
Fr. Naujokaitis isz Pittsburgh, 
Pa. Kasierium ir Knygium pasili
ko tie patys A. Tepliuszis ir ku
nigas Zlotozynskas isz Pittstono, 
Pa., o prižiūrėtojais kasos tapo 
aprinkti kn. M. Szedivydis isz 
W ilsės Barre, Pa. ir ,J. Rugie
nius isz Scranton, Pa.

Redakcija “Lietuvos” szirdin- 
gai pasveikina naujus “Susivie- 
nyjimo L.K.A.” ivirsziuykus, lin
kėdama jiems visiems kogeriau- 
sios kloties ir ateites, idant iki 
ateinaneziam 10-tam seimui, su
augtu “Susivieayjimas” iki 100. 
000 sąnariu.

Pg 
jau 
isz 
jau

Žinios isz Shenandoah, Pa. I 
į Shenandoah, Pa., darbai silp

nai eina: dirba ant nedėlios tik j 
po tris dienas ir da kompanijos 
numusza darpinykams 9 pr.

t Žmones Shenandorio yra labai 
iszdykia: pijokauja, muszasi, o 
už inimtus valgius isz sztoru nesi
rūpina užsimoketie.

tShenandoaho sk ivajeriai geriau 
šia bizny daro isz lietuiviu, ba nėr 
tos dienos, kad jie nesiproivotu ir 
kasztus nemokėtu.

į Szliupas isz Shenandoah jau 
iszsidangino in Pittsburga. Dieive 
duok kad jau jis pas mus daugiau 
nesugrysztu, tai nors didžiuma 
urmydeliu susimažytu.

į Apturėjome pirmutiny numery 
laikraszczio “Garsas Amerikos 
Lietuiviu” kuris perejo isz ranku 
ivalnamisliu in rankas katalikisz- 
kas. Dabar tasai laikrasztis iszejo 
jau katalikiszkoje divasioje ir 
permaine saivo varda isz “Garso” 
ant “Garso Amerikos Lietuviu”. 
Acziui Dieivui jau szendien turime 
Amerikoje net keturis katalikisz- 
kus laikraszezius, tai yra: “Vie- 
nybia”, “Valty”, “Garsu”, ir 
“Lietuva”,o tiktai du szliupinius: 
“Nauja Gadynia” ir “Saulia”. 
Bet matyt kad jau ir “Saulei” 
striukai pareina, jeigu pradeda 
laižytis prie g. kn. J. Žebrio. 
Nors jisai partija szliupiniu vi
soms keturioms parėmė bet anie 
nabago ncszildo....

tST Jeigu nori kad tau biznis 
gerai eitu, apsigarsik “Lietuvo
je”.

at-

ku-

Isz pijokystes.
Neiv Canaan, Conn. 7 d.Spaliu.
Mielas redaktoriau! Praszau 

patalpytic sziuos kelis žodžius in 
laikraszty, ape pasielgimą neku
riu lietuviu musu miestelio:

Trys metai atgal, szitam musu 
miestelyje nebuvo da nei jokio 
Lietuvio, arba kad ir buvo keli 
ant farmu szitoj aplinkinėj, tai 
vienas kito nežinojo; taigi priesz 
tris metus, 
isz 'vaistės 
lietu įvys,
Jurgis Pilipczikas su savo paezia 
ir apsigyveno szitam miestelyje. 
Lietuviai giįvenanti ant farmu, 
greitai dasižinojo ape jo pribuvi
mą ir pradėjo rinktis nedėlios 
dienomis pas Jurgi Pilipczika: 
vieni dėl iszsigerimo, kiti dėl 
pasikalbėjimo ir 1.1, bet ik 
sziam laikui visi tykei elgdavo
si ftr Anglikai visai nežinojo ape 
ju pasielgimus.

Jau bus trys menesei atgal, 
kaip vienas vyras gyvenantis 
ant farmu, parsikvietė isz Lietu
vos sau mergina, su kuriai mis- 
lyjo apsivestie; paskutiuia die
ni pereito menasio,, (tai yra ne
dėlioję) eme szliuba Airiu bažny
czioje; (žinomas daiktai, 
priesz veseilia pasirūpino 
degtines ir alaus). Subatoj 
vakaro, apsedia aplink stalu
pradėjo gii-ksznotie,[o ant ryto
jaus, kada reikėjo važiuotie in 
szliuba, jau daugumo buvo ap
dumtos akys no degtines, tai 
tiems nereikejo nei bažnyezios, 
jiems iszrode daug linksmiau 
prie stiklelio, negu bažnyczioj.

Taigi vienas isz tu likusiu prie 
stiklelio, perdaug jau turbut 
gaivias drąsos no degtines, su- 
mislijo padarytie ka noris tokio 
žiugeidiugoA idant žmones 
kreiptu ant jo savo akis. .

Neilgai trukias, atsinesze
parely> kureme buvo sudėti jo 
visi drabužiai ir pradėjo klausi
nėt, ar neatsirastu tokis, katras 
jam padėtu szventa diena dyrbt?

Jurgis B., pažiurėjas ant jo at
siliepė, jogei jis gatavas jam pa
tarnaut, bile tiktai užmokės už 
jo darba.

Locninykas kuparelio Simonas 
K. ilgai nelaugdamas, pirma 
laiko užmokėjo jam už darba ir 
atsivožiąs kuparely liepe imt ir 
pleszyt paeiliui jo visas drapanas 
Jurgis B. pamatias, koky jam 
duoda darba, pradėjo prieszytis. 
jogei jis teip negalys daryt, o <la 
ypacz szventa diena ; bet darbdil 
vys anei klausyt nenori; iszsi- 
eme isz kiszianiaus revolvery ir 
pamieravias isztare ruszcziu bal 
su: “jeigu nedarai to, ka asz lie
piu, tai perszauju kaip bematai 
ir prapuoli in szunes vieta”.

Jurgis B., pamatias, jogei jis 
uejuokavoja, griebėsi prie darbo, 
in urna laika suplesze viską in 
szmotelius: marszainius, kelnias 
žipouus ir viską, kas tik tame 
kuparelyje buvo; kada jau nete
ko ka draskytie kuparelyj, tai 
pradėjo pleszyt drapanas kuriais 
ant savęs turėjo; ka neinjiege 
su nagais, tai peiliu pjaustė, o 
žinoma terp dvieju ranku, t ii e 
jo darbas smarkei. Kada jau tik 
kur nekur sktidurei ant ' jo karo
jo, tada jis iszejo ant ulyczios pa
sirodyt visiems žmonėms su sa
vo garbingu pasielgimu.

Taigi ka per trejetą metu an
glikai negalėjo dasižinotie ape 
pasielgimą lietuviu, tai szendien 
vienas pusgalvis ta viską paro
de, ir užtraukė geda ant mus, 
viso miestelio lietuviu, akyse 
svetimtaueziu. Tenbuv.ts.

Pereita Nedelia, 7 d. tekanezio 
menesio, saloje L. Ažuko, 3301 
Auburn avė. lietuviai Chicagos 
laike palitikiszku Mass Mitinga, 
ant kurio prisirinko pilnutėlė salo 
žmonių. A. Olszevskis su koleis 
žodžiais atidarė mitinga ir persta
tė ant tos dienos ant prezidento 
p. Kaz. Andriuszy, ant sekreto
riaus prot. p. P. Jonaity, o ant 
sekretoriaus prie užraszymo in 
kliuba ir reikalaujancziu popieru 
p. W. Zacharevicziu. Polam pra
sidėjo kalbos.

Pirmutiniu kalba turėjo A. Ol- 
szevskis, kuris pirmiausei iszai
szkino ant ko tnes cze susirinko
me, kokia vertia turi kliubas ir 
kokia nauda in jy prigulintiems 
gali atnesztie. Teipogi nurodė, jo
gei lietuviai sulig sziai dienai 
darbavosi palitikoje su lenkais, o 
jeigu kokia nauda turėjo būtie isz i 
kliubo, tai viskas ėjo vis tik ant 
vardo lenku, o lietuviui isz to da 
nieko nenaudojo; kalbėjo,kad jei
gu lietuviai troksztu sulauktie 
isz palitikos dėl saives labo, tai 
turi turetie grynai lietuviszka 
kliuba, idant nepriguletie nei no 
lenku nei kitu kokiu, o tada ka 
gero padarys, tai sau padarys ir 
nieks no ju to neatims. Ant 
galo iszaiszkino kada pripuola 
dienos registracijos ir kada diena 
balsavimo ir jogei kiekvienas no
rintis balsuotie turi szymet neat
būtinai registraivotis.

Antra kalba ture p. St. Roko- 
szas, kuris pasakojo: “Szendien 
czionai nekalbėsiu nei ape 
partija, tiktai noriu 
jus brolei, idant risztumetes ko 
daugiausei in kliubus ir laikytu
mėtės vienybes, nes vienybe vis
ką pergali. Teipogi pasakė jogei 
mes visi turime būtie didelei dė
kingi musu probaszcziui, kn. M. 
Kravcziunui, kuris, sako, matau 
trokszta labo dėl jusu, regina jus 
risztis in kliubus ir paremia jusu 
darbus; už tai tupekitia vilty, jo
gei jusu kliubus suaugs in milži- 
niszka kliuba ir kili kurie nekada 
prieszinosi priesz ta vienybių, ti
kiu kad pi Itys savo suklydimu 
ir poįvalei pradės visi glaustis in 
vienybių”. Linkėdamas kliubui 
geros ateites, užbaigė saivo kalba.

Trecze kalba buvo p. Jurgio 
Andriuszio. Kuris nors trumpais, 
bet karsztais žodžiais regino vi
sus lietuvius risztis in lietuvisz- 
kus kliubus, o uo in svelimtau- 
tiszkus ir nurodė, jogei draugau
jant su lenkais niekados isz kliu- 
bu naudos 
tada, kada 
lietuviszka 
vieni lietuviai terp 
sime, tuda galėsime 
sios ateites dėl savęs,

Ketvirta kalbu p. W. VVabu-j 
linsko, kuris linksmai prasijuok
damas in klausytoju-* tarė: “Bro
liai Lietuviai, prakalbėsiu asz 
in jus teip, kaip liet-.iivvs in lietu
vius. Linksma man, sako, kad 
cze susirinko toks gražus būrelis I 
grynu lietuviu, kurie mutau, jo
gei isz tikro nori dirbtie ant lietu-: 
viszkos dirvos” ir 1.1. Iszgyre j 
tuos lietuvius, kurie nesigėdi sa 
vo lietuviszko vardo ir savo 
kalbos, kurie ne tin
gi dirbtie dėl savo labo, ir aut 
galo pranaszavo geros ateiteis

lietuiviszkiems kliubams ir gau
singos naudos lietuviams in juos 
priguliutiems.

Penkta kalba p. Petro Jouai- 
czio. P. Jonaitis kalbėjo ape szio 
meto netikusius ir sunkius laikus 
dėl darbinyku, nurodė, jogei prie 
gaspadoriavimo republikonu nie
kada da neturėjome tokiu sunkiu 
metu, kokiu szendien prie demo
kratu sulaukėme, nurodė jogei 
geriaus mumis pritiktu paremtie 
partija republikouiszka, negu ki

lta kokia,nes prie repb. yra viltis 
jdarbiiiyku pagerytie siuvo būvy.

Szeszta kalba buvo angelskn, 
laikytu per p.E.J. Magerstadt, 
kandidatu ant klerko in krimi- 
naliszka suda. Tasai savo kalboje 

Į pasakė: “Ar atmenate nors vie- 
i nas toky sunku meta isz laiko 
j republikoniszkos administracijos, 
kokius szymet turi prie demokra
tu administracijos' Ar matėte ka
da kad darbinykai vaikszcziotu 
per kelis menesius durys no du
riu fabriko, praszinedami darbo 
teip kaip szymet vaikszezioja ir 
t. t.”

Septinta kalba turėjo p. J. 
Gustaitis, kuris teipogi iszreiszke 
savo linksmumą, jogei lietuviai 
riszasi in kliubus ir pradeda dirb- 
tie dėl savo labo; pianaszavo 
jiems geros ateites ir linkėdamas 
įviso labo užbaigė savo kalba.

Ant galo A. Olszeivskis keleis 
žodžiais užbaigė mitinga it papra- 
sze klausytojus, kurie norėtu pri- 
guletie in kliuba arba norėtu gau
tie amerikonis/.kas popierns, idant 
prisiartytu prie stalo ir užsiraszy- 
tu paduodami savo vardus pra- 
vaidias ir adresus. Tada prisiar
tino prie stalo ir prisirasze prie 
kliubo net szimtas nauju sąnariu 
o pirmiau turėjome 101, tai jau 
szendien turime 204 sąnariuskliu
bo 6-tos Wnrdos, o turime vilti, 
kad szis kliubas suaugs in trumpa 
laika iki tukstaneziui sąnariu 
ir nekenks jam nei dideseš zaunos 
“Saules” korespondentu.

1’. Jonaitis, sek r.

i

I

viena
paregytie

REGISTRACIJA. 

DIDELI8M1T1NGAS 
Lietuwi8zko Republikoniszko 

Kliubo 6-tos IVnrdos.
Utarnyke, 16 d. Spaliu 

tai diena REGISTRACIJOS, o 
idant kiekvienas žinotu kaip 

I regi.stravotis ir kur, tai panede- 
i ly, 15 d. Spaliu, 8 adyna vakare 
1 bus didelis susirinkimas arba mi
tingas “Kliubo 6tos Wardos", 

1 pas p. L. Ažukn, po nr. 3301 
1 Auburn avė., ant kurio visi lie- 
■ tuviai yra užpraszomi pributie.
Ant mitingo bus kalbėtojai, isz- 
aisz.kys ir pamokys visus kaip tu- 

• ri registrą votis, kur ir kada, i- 
'dant neivienam nereiktu troty- 
I tie laika ant tuszczio bejieszkant 
i vietos siivo registracijos.

A. O'.szevskis, prez.

neturėsime, o tiktai 
sustiprysiine grynai 
kliuba, kada patys 

savęs dirb
ti ketis gau-

GROMATNYUZIA.
A. VViltr., VVaterbury. — Ta

mistai buvomia sulaikia “Lietu
va”, mislydami, kad nereikalauji, 
bet kaip atsiszankiai, tai iszsiun- 
cziame atgal. Tamistos yra užmo
kėta iki 23 d. Gruodžio.

PASARGA.
Kas permaino vieta saivo gy

venimo ir reikalauja idant jam 
permainytume adresu, turi neat
būtinai prisiustie ir saivo senajy 
adresa, nes kitaip jo praszymae 
nebus iszklausytu. Ked.



2 LIETU V A.

rikoniszko ir jau tada, kada pa
stoja Amerikos gyventoju, jau 
tada -gali gautie paszporta isz 
Amerikos ir važiuotie in ta pa
czia Rosija ir apsigiventie po. 
paszportu, o maskolius jau tada 
neturi provos paskaitytie ji už 
savo padona, negali jo pareika- 
lautie in kariumenia (vaiska) nei 
in ka kita, tiktai jeigu nori, tai 
gali jam pavelytie po paszportu 
apsigyventie kaipo svetimžemiu 
aut nekokio laiko ar ant visa
dos teip, kaip ir atėjūnams Aus
trijos, Francijos, Prusu ir kitu 
žemiu.

Dėlto pamykite jogei ameri- 
rikoniszkos popieros nėra teip 
mažos vertes, kaip nekuriems 
rodosi ir jogei ju negali jumis 
niekas kitas iszimtie, kaip tik pa
tys turite jais iszsiimtie ir tai 
ne kitur, kaip tik tame “steite” ir 
Countyje, kureme gyvenate.

Kas tas yra “County” ir 
kas yra “Statė”.

Daugybe isz lietuviu, kurie 
mažai te skaito kokius laikrasz- 
czius, su visai nežino kas tai 
yra tie “Couuty” nei kas “statė” 
ir teipgi ape tai suvis neatbo
ja, idant nors kiek su tuom ap- 
sipažytie, kad nors ant užklausy- 
mo pas jy isz kur jis atvaževvo 
arba in kur važiuoja, galėtu 
atsakytie; o kas dėl ju yra blo- 
giausei? kaip reikia užadresavot 
kokia nors gromata, tai jau ta
da lik sveikas brolau! anei jis 
pats nežino ka tie žodžiai reisz- 
kia, anei jokis gromatneszis ne
karta ju adreso praskaityt negali, 
ir tokiu budu žūva szimtai ir 
tukstancziai tokiu gromatu per 
nežinojimą ka reiszke “statė”, 
ka “County” ir teip toliau. Ne- 
mislyjame cze placziai apraszy- 
tie idant kožnas vienas galėtu 
isz to visiszkai suprastie, ba ne
turime szeme numeryje tiek vie
tos, bet norime nors keleis žo- 
džeis labai trumpai ir nors pavir- 
sziumi ape tai paaiszkytie :

Kaipo Rosija yra padalyta ant 
guberniu ir pavietu, teip Ame
rika, tai yra Suvienytos Walsti- 
jos, padalytos ant “Steitu” 
ir “Countu”. “Statė” arba stei- 
tas (lietuviszkai vadiname vai
ste) reiszkia ta paty ka pas mus 
guberne (rcdyba), o “County” 
reiszkia ta, ka pas mus pavietas, 
tiktai su tuom skyrium, kad pa
vietai pas mus yra didesni ir da
linasi ant gminų (valscziu), o 
“countai” yra daug mažesni ir jau 
ant kitokiu gminų įnesidalitia. 
Pas mus guberne turi daugiausei 
pavietu kelis ar keliolika, o cze 
“Steitas” turi tokiu “County” po 
szimta ir po daugiau. Musu že
mėjo jaigu adresavoja gromata, 
tai yra paprotys tokis, kad isz- 
raszo visa koperta ir tai net 
pilnais žodžiais, daugiausei tokiu 
budu: “Kovensl^ija gubernija, 
Rossienskavo ujezda, Rozolin- 
skoj Wolosti, derevnia Lytkuny, 
na pocztovoj stnuciji ...ka 
to vieno adreso yra pusei die
nos darbo pakol jy iszskaitys ar
ba paraszys. O cze Amerikoje, 
daugiau nieko nesiraszo, kaip tik
tai vardas to paczto, isz kurio tu
ri atsiimtie gromata ir vardas 
Steito, o jeigu jauczesi, kad ta
me paežiam steite gali būtie 
tuom patim vardu daugiau tokiu 
miesteliu, tada raszosi ir vardas 
Counto, o Counte niekad nėra 
tuom patim vardu dvieju mies
teliu. Teipogi jaigu adresantas 
gyvena dideleme mieste, tada 
turi būtie padėtas numeris jo na
mu ir vardas ulyczios. Teipogi 
amerikonai niekad neraszo var
dą steito pilnu žudžiu, bet visa
da raszo sutrumpytu, tai yra 
dviem trimi arba tik viena lite
ra- Suvienytose ^Valstijose 
turime dabar net 51 steita (gu- 
bernia) ir pažiūrėkite kaip tai jie 
gražiai moka kiekviena steito 
varda sutrumpytie, idant sau 
raszyma pnlengvytie:

Steitas Alabama, — jie raszo 
—•Ala.; Arizona, raszo tiktai — 
Ariz., Arkansas, — jie ra
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Amerikoniszkos po* 
pievos.

Turime da syky paaiszky tie: 
Kada No.39 “Lietuvos” apgarsi
nome, ape gavima per musu re
dakcija amerikoniszku popieru, 
tai atsiszauke daugybe
žmonių per gromatas isz visu pu
siu Amerikos, praszydami, idant 
jiems prisiustie taisias popieras. 
Apturėjome kelias kapas tokiu 
gromatu, kuriu jokiu budu nega
lime spetie atsakinetie; dėlto 
visiems duodame atsakyma per 
laikraszty.

.Teip yra: —Nei vienas žmo
gus negali gautie dėl savęs po
pieru svetiniam mieste, o tiktai 
tame, kur jis pats gyvena, tai 
yra savo pawiete. Teipogi nors 
ir savo pawiete, tai vienok ne
gali iszgautie jam popieras nie
kas kitas, kaip tiktai turi jis 
pats būtie prie iszemimo ju ir 
pats ant to turi prisiegtie, jogei 
jisai iszsižada padonystes caro 
Rossijos, o prižada būtie gyven
toju Amerikos, jogei jam patin
ka įstatymai Suvienytu Walsti- 
ju ir su noru priima jisai konsti
tucija szios žemes ir prižada pa
gal ja elgtis.

Dabar mums rodžias, jogei 
kiekvienas suprasite kad niekas 
negali prisiegtie už kito atsiža
dėjimu arba prisižadejima, o tik
tai turi kožnas prisiegtie už sa
vęs. Reikia jumis žinotie, jogei 
wiskaB, visi svarbiausi reikalai, 
visos permainos žmogaus gyve
nimo, priėmimas kokio nors aug- 
sztesnio urėdo ir 1.1, viskas 
atsiremia tiktai ant prisiegos, ir 
tai ne tik Amerikoje, netiktai 
pas katalikus, bet tas pats yra 
ant viso svieto, o jeigu prisiega 
yra tokiu svarbiu dalyku, tada 
negalima bile ka pasiustie už sa
vęs prisiegtie teip, lyg in saliu
na alaus “paintia” parnesztie; 
neatbūtinai turi kožnas už 
savęs prisiegtie. Jeigu tu gyve
ni ten kur kelintam desziintain 
“steite” ir czionai kitas už tavęs 
galėtu prisiegtie ant to, kad tu 
iszsižadi caro ir žadi būtie gyven
toju Amerikos, tai tokiu budu 
jau kitas galėtu ir szliuba dcl ta
vęs gautie. Ant paveizėtos Ta- 
mista gyveni Pennsylvanijoj, o 
isz Ulinojo norėtum paimt sau 
paczia, tada paraszytum in savo 
pažystama prieteliu ir sakytum 
teip: “pajieszkok man prieteliau 
kur gera mergina, iszimk 
su jaje szliuba ir prisiusk dcl 
numes ja jau kaipo mano prisiega 
(paczia).” — Na ar galėtu tada 
kas toky praszvma iszpyldytie?

Kaipo szliubas yra prisiega ir 
permaina gyvenimo, teip lygiai 
ir iszemimas amerikoniszku po
pieru yra prisiega ir permaina 
gyvenimo, nes žmogus persimai
no isz rusko gyventojo ant ame- 

szo tikai Ark.; California, — ra
szo Gal.; Connecticut — raszo 
Conn.; Colorado— Col.; Dalfcta 
— Dak.; Delavare — Dėl.; Dis- 
triet of Columbia, — jie raszo 
tiktai D. C.; Florida— Fla.; Ge- 
orgia — Ga.; Idaho — Id.; Illi- 
nois — III.; Indiana — Ind.; In- 
dian Terrytory — I. T.; lova 
—Ia.; Kansas — Ks.; Kentuky 
Ky.; Louisiana — La.; Maine— 
Me.; Marylaud — Md.; Minneso- 
ta — Minn.; Massachusetts — 
Mass.; Michigan—Mieh.j Missi- 
sippi — Miss.; Missouri — Mo. ; 
Montana — Mont.; Nebraska — 
Neb.; Nevada — Nev.; Nev 
Hampshite — N. H.; Nev Jersey 
—N. J.; Nev Mexico — N.Mex.; 
Nev York — N. Y.; North Ca- 
rolina — N. C.; South Carolina 
— S. C.; North Dakota — N. D.; 
South Dakota — S. D.; Ohio — 
O. ; Oregon— Ore.; Pennsylva- 
nia — Pa.; Rhode Island — R.
I.; Tennessee — Tehn.; Texas— 
Tex.; Utah —Ut.; Verraont — 
Vt.; Virginia —Va.; tVashing- 
ton — Wash.; West Virginia — 
W. Va.; IVisconsin—Wis.; Wy- 
oming —Wyo.

Matote dabar kaip tai ameri
konai moka sutrumpytie sau kož- 
na žody idant turetie mažiau dar
bo prie raszymo ir adresavojimo. 
Ant paveizdos Pittsburgh’as yra 
staite Pennsylvanijos, o Countyje 
Allegheny, tai jau mumis rodosi 
kad reiktu adresa votie teip:
Pittsburgh, Allegheny County, 
statė of Pensylvania; o cze ra
szo tiktai teip: Pittsburgh, Pa., 
ba žinome jogei Pensylvanijoje 
Pittsburghu daugiau nėra, tai ir 
nereikalaujame minetie kokeme 
jisai guli Countyje. Jeigu raszo- 
me in toky miestely kurio tikrai 
nežinome ar tik jis vienas tame 
steite, ar gal kokios literos trūk
sta, tada dadedame ir kokeme 
jisai Countyje stovi. Ant pavei
zdos raszant in Plymoutb, tan- 
kei, dadedame ir County; raszo 
me tokiu budu: Plymouth, Lu- 
zerne Co., Pa., nes Pennsylvani- 
joje yra ir kitas Plymouth’as 
Countyje Montgomery, tiktai a- 
nas jau vadinasi Plymout Mee- 
ting, vienok kita syky per grei
tumą paczto, idant neapsiryktu, 
tai kaip kada primename ir ko
keme tasai Plyni outhas Gontyje 
stovi, ar Luzerues ar Montgome- 
ry-

Teipogi konevisi lietuviai va
dina County: “Company”, nes 
jie, žinoma, nekarta mato para- 
szus ant visokiu fabriku, mainu 
ir t.t. kad stovi padėtaCoal Co., 
Oil Co. arba Iron Co. ir jau ži
no kad toji “Co.” reiszkia kompa- 
nia, tada pamatia Luzerne Co. 
arba Schuylkill Co., tai ir ant to 
sako “company”, ir tokiu budu, 
pas juos iszeina kompanija“Com- 
pany”ir Couuty “Com
pany”,terp tu dvieju žodžiu lie
tuviai jokio skyriaus neranda ir 
suvisu nesirūpina apsypažyt su 
tuom,kad Company reiszkia kom- 
panyja, o County reiszkia pavie
tą. O kad nesirūpina suprastie 
ka tai reiszkia “County” ir ka 
reiszkia “statė”, per tai ir ta ne
supranta, kad joki rasztai, arba 
amerikoniszkoniszkos (ukesisz- 
kos) popieros negali būtie niekam 
iszduotos isz svetimo' pavieto, 
tuom labjau isz svetimos guber
nes (steito).

Da turime primytie, kaip yra 
pritinkiausei adresavotie groma
tas. Ant paveizdos,siunti užmo
kesty už laikraszty— “Lietuva”, 
tada turi raszytie adresa teip:

A. Olszevskis.
954—33rd str.

Chicago, III.
Idant butu adresa, atsakaneziai 

paraszytas, turi pasirupyt kad 
adresanto vardas ir pravarde 
butu paraszyta pirmiausei ir tai 
viename redelyje, o ne dviejuo
se, antram redelyje raszyk nume
ry namu ir varda ulyczios ir 
teipgi tik viename redelyje, o 
ne dviejose, ba lietuviai papra- 
tia raszytje numery viename 
redelyje, o varda ulyczios kitam

Teipogi niekad neraszykit nume
rio ant galo ulyczios.Reikia raszyt 
teip: 345 Front str. o niekad 
Front str. 345. Ant galo raszosi 
vardas miesto ir steito viename 
redelyje arba ir dviejuose, tai 
tas nieko nekenkia, o jeigu da- 
sideda da ir pavietas, kaip tai: 
Luzerne Co., reikia rupy-
tis, idant tiedu žodžei visada sto
vėtu viename redelyje, o ne 
dviejuose. Ant paveizdos:

A. Kunkuliauskas,
18 E. Main str. 

Plymouth, Pa.
Luzerne, Co.

Arba:
18 E. Main str.

Plymouth, Luzerne Co., 
Pa.

o jeigu turi box’a, tai in vieta 
ulyczios instatyk box’o teip :

A. Kunkuliauskas,
Box 21,

Plymouth, Pa. 
Luzerne Co.

PAŽ1K PATS SAVVIA IR 
Pergalėk sawla.

Szitie trumpi žodžei, užveria 
savyje daugel naudingo tam 
žmogui, kurs gerai juos supran
ta; bet asz misliju, kad nekožnas 
isz musu broliu supranta juos; 
dėl to pasiryžau apraszytie ape 
tai placziau, kad kožnas galėtu 
su szeis žodžeis susipažintie ar- 
cziaus ir apturetie sau nauda.

Gilioje senoveje, (daugiau ne
gu 2000 metu), pietuose Euro
pos buvo szalis, vadinama Gre- 
cija, kuri givuoja da ir po szei 
dienai, bet dabar jau labai nusilp- 
nejus suliginant su anais laikais. 
Toje gadynėje kitose szalyse, 
žmoneb buvo da pusiaulaukinei, 
be jokios tikybos ir apszvietimo; 
o Grecijoi tame laike, buvo 
burialis tokiu žmonių, kurie pa- 
sakobawo per savo pamokslus 
prastiems žmonėms ape dangų, 
žemia, žvvaigždias, planetas ir 
t.t, kita karta žmones
susirinkdavo ir gana isz toli, pa- 
klausytie anų garsingu pamokslu.

Tame laike giveno Gracijoje 
vienas garsingas vyras vardu 
Demosphenas, kurs savo jaunys- 
toj neatsižymejo dideliu iszmin-, 
czia, vienok visados turėjo 
savo galvoje sziuos žodžius: 
“pažink pats save ir pergalėk 
save”. Beklausydamas pamokslu 
kitu garsiu vyru, jis pradėjo 
pažint pats savia ir persiliudyjo, 
kad ir jis turi no Dievo duota 
tokia pat iszminty, kaipo ir kiti 
garsus vyrai. Bet da vieno 
daikto jam stokavo, tai yra aug- 
sztesnio balso, pertai kad svietas 
negalėjo girdetie ka jis pasakoja. 
Tada jis atrado savo sąžinėj szita 
žody: “pergalėk pats save”.
Bet jam stojo priesz akys tas 
klausymas, kokiu budu pergalet 
save? Gerai apmislijas szita 
klausima, teip pradėjo darytie: 
Stodavo prie mariu kvanto ir kal
bėdavo pats su savim teip gar- 
sei, tartum norėdamas užrektie 
užima vilniu; teipogi garsei kal
bėdamas, lipdavo ant augsztu 
kalnu, idant iszmiklyt savo kru- 
tinia dėl garsesnio isztarimo žo
džiu.

Kadagi jis pirma karta sėdo 
ant katedros ir pradėjo pasakotie 
ape yvairius daiktus, jam ėjosi 
viskas gerai; bet užbaigdams 
kožna apsakima, turėjo paproty 
trukeziotie petimis ir pertai jy 
klausytojai tankei iszjuokdavo.

Ant galo pasiryžo jisai perga- 
Ictie paskutiny negiara savo pap
roty. Stodavo savo kambaryje, 
teip lyginai kaip ant katedros ir 
sakydavo pamoksta, o po luboms 
pasikabydavo karda teip, kad ko 
tik jam pecziu nesiekdavo. Kada 
baigdamas kokia apysaka trkt ei
davo petimis in virszu, užgauda
vo jeis in aszmenis kardo ir su- 
žeisdavo sau piaty. Tokiu budu 
Demosphenas atprato no szio ne
gražaus papratimo ir visiszkai 
pergalėjo pats save.

No to laiko, jisai per savo gar- 
syngus pamokslus, tankei žmo

Wietines žinios, 
užsimokekit už “LIETUVA

— Kliubas 6-tos Wardos sma
giai auga; kasdien prisiraszo nau
ji sanariai.

— Kurie reikalaujate ameriko
niszku popieru, atsiszaukitia in 
redakcija “Lietuvos’’^ o gausite 
jais už dyka!

— Per redakcija “Lietuvos” 
(no nedejios iki czetvergui) ga
vo amerikoniszkas popieras net 
57 lietuviai.

— “Faira” atsidaro 2 adyna po 
pietų kas nedelia ir 7 adyna kas 
czetvergas. Kožnas vienas gali 
turetiegana laiko,idant ant “Pai
ros” atsilankytie.

— Szymet Chicagoje, 2500 fa
brikuose, dirba 250.000; pernai 
žiemos laike buvo 100.000 dar 
binyku be darbo.

— Kas reikalauja in vakari- 
nias, mokslainias knygų, popie
ros, plunksnų, alaveliu ir t.t. 
gali viską gautie redakcijoje 
“Lietuvos”.

— Mitingas Dr-tes “Sz. Jono” 
yra atydetas ant kitos nedėlios, 
t.y. ant 21 d. Spaliu. Priežastis 
jogei abi sales yra užimtos: baž
nytine su “fai’ra” o sale L. Ažu- 
ko užimta mitingu Dr.tes “Sz. 
Kazimiero .” K. Pocius sekr.

— Iu vakariniu mokslainia ant 
31mos ui. vaikszczioja dabar 
mokytis in 50 lietuviu, o kožna 
vakara vis nauji prilįsti. Makina 
p. Wlad. Zachareviczius kožna 
vakara no adynos 7tos iki 9tai, 
tiktai subatvakariais nemokina. 
Kas nori mokytis augliszkos kal
bos gali prisiraszytie kožna diena 
nuejas in mokslainia ape 7 adyna 
vakare,

nėms primydavo szituos žodžius: 
“Pirmiaus pažynk pats save, o 
paskui pergalėk save”.

Mes Lietuviai daugiausei turi
me paproty pažinimą kyto žmo
gaus, tai yra jo padėjimo, papro
ty ir t.t. ale vargei katram užei
na ant mislies pažintie pirma sa
ve, o paskui žiuretie ant kitu. 
Kad mes visados turėtume ant 
mislies tai, jogei mumis reikia pa- 
žytie pirma save, o paskui mis- 
lytie ape kitus, tada nuszvistu 
musu akys, ir pamatytume, jogei 
mes visame lygus vienas kitam 
ir esame visi Lietuvos Vaikais.

Dabar turime klausima, kaip 
gali pergalet pats save? Gal ne
vienam isz musu atsitaike pralei- 
stie prie gėrimo, arba prie korta- 
vojimo, savo kruvinai uždirbtus 
pinigus: ir teiposgi nevienas po 
tokem nesmagem atsitikimui 
mislija: “kam man reike tas da
rytie, ar asz ue esmių ponu pats 
ant savęs, ar asz negaliu save 
suvaldytie”? —

Bet po nekokiam laikui, tas 
prisižadejimas iszsisklaisto kaip 
dūmas ant vėjo ir vėl atsinauji
na jo pikti papratimai. Jeigu mes 
norim no to susilaikytie, tai rei
ke mumis kas valanda turetie 
ant mislies szie žodžiai: “Pažink 
pats save ir pergalėk save”! 
Kad kožnas isz musu broliu pa
žintu save ir pergalėtu savo 
piktus papratimus, tai nebutu 
lietuviais saliunai užsikimszia ir 
nesirastu patvoriuose apsvaigu
siu no girtybes; ka mes beper- 
kam už savo sunkei uždirbtus 
centus dėl savęs liga, tai daug 
geriau padarytume, idant tuos 
pinigus velyt numestame kur, 
arba sudegitume. Bet kam gi 
mum juos metytie, kad mes ir 
teip mažai ju turime.

Jeigu mes už tuos pinigus ka 
iszleidžiame ant pragerimo, pa
imtume knygų ir laikraszcziu, 
tai daug geresniu nauda sau ap
turėtume -ir linksmybių, negu 
rėkaudami no apsigerimo.

Kada mes pradesime pažint 
gerai kas mums paojinga, o kas 
naudynga, tada pražydės musu 
tauta, ir pakylsim augszcziaus, 
neari buvom ik sziam laikui, 

M. K. Abraitis.

— Kaipo pereitame nr. buvo 
paminėta kurios draugystes po- 
kiek davė ant “fairos”, tai pa
sirodė, jogei Draugyste “Sz. 
Jono” jau pirmiau kaip kitos, bu
vo davus ant to $20. Tie sa- 
narei, kurie padavė žinia in laik
raszty, ape tai nieko nežinojo.

— Subatoj, 13 d. Spaliu, 7į a- 
dynai vakare, saleje L. Ažuku 
“Lietu vvi szkas Independent Kliu- 
bas”laikys savo susirinkimą, 
ant kurio užpraszo visus sąnarius 
ant to kliubo pributie.

K. Pocius sekr. fin.
— Žmones szneka, kad F. Mi- 

kolainis, kuris buvo Chicagoje 
prezidentu draugystes “S. Dau
kanto” ir turėjo ant savo ranku 
tos draugystes “Chartery”, pado
vanojo jy (Chartery) J. Griniui 
sąnariui „Auszros“, o Grinius 
dabar ketinant perdirbtie ,,Ausz- 
ra“ ant draugystes ,,S. Daukan- 
to“(?) -Kažin artai tiesa?

— Subatoje, 13 d. Spaliu, 8 
adyna vakare saleje Bakevi- 
cziaus, po nr.628 S. Canal str. 
“Lietuviszkas Palitikiszkas Kliu
bas 7tos Wardos” laikys savo 
mitinga ant kurio užpraszo visus 
aplinkinius lietuvius susirink- 
tie. J. Zameckis.

— Nedelioje, 14 d. Spaliu, tuo
jaus po sumai, saleje L. Ažuko, 
“Dr-te Sz. Kazimiero” laikys sa
vo czvertiny susirinkimą, ant 
kurio szirdingai užpraszo visus- 
sąnarius tos draugystes pribuy 
tie. Teipogi yra uzpraszomi ir 
tie kurie norėtu prisiraszytie 
prie musu draugystes.

J. Ostrauskas sekr.
— Utarnyke, diena 16ta ir u- 

tarnyke 23 szio menesio bus re
gistracija, o diena 6ta menesio 
kito bus diena balsavimo, kurie 
nori balsuotie turi neatbūtinai 
tose dienose registra-
votis Registracija atsidarys 
6ta adyna isz ryto ir bus atida
ryta iki 9tai vakaro, ka kožnas 
darbinykas eidamas in darba 
arba isz darbo gali užsiregistra- 
votie, Szio panedelio vakara 
pribukite visi ant mitingo pas 
L. Ažuka, idant pasimokytie už- 
siregistravotie gerai ir lietu
viais, o ne lenkais.

Pereitos nedėlios nakty, tai y- 
ra 7 diena tekanezio menesio, 
1 adyna po pusnakeziu papuolė 
du jauni lietuviai in rankas pa- 
licijos. Wienas isz j u gyvena 
ant S. Jefferson str., o kitas 
ant Liberty arti Jefferson ir 
susitaria abudu nuėjo vidurnak
tyje vogtie obuoliu no vieno 
žydo — pedlioriaus. Kada jiedu 
prasikrapszte sKylia in to žydo 
“beizmenta”,patemyjo juos palic- 
monas ir pilnevojo juos, ka jie 
ten veiks. O gi nepoilgam tru
kus iszsinesza vaikinai isz “bei- 
zmento” baczka obuoliu ir užsi- 
deja ant pecziu, kuiezia sau na
mo. Kaip riktelėjo paliemonas 
ant ju, baczka jiems no pecziu 
nupuolė ir visi obuolei iszsibere, 
o paliemonas abudu sulaikė ir su 
paika privertė juos surinktie o- 
buolius atgal in baczka. Tada pa- 
szauke “patrol-vagon”, uždėjo 
baczka su obuoliais ir juos suso
dino ir nuveže in“police station” 
ant Maxvell str. Nekokis “la- 
jeris”iszbelavo juos už ju pinigus, 
o byla j u buvo pereitoje petny- 
czioje. Kaip su jeis atsitiko neži
nome.

Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczros, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ran
to gyveutie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Waukegan,mokėdami už 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai ve’ktie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys reniaunykai jumis jy iszrno- 
kes. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
uokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

Preke Pinigu.
Rublis in Rosija................ 53įc
Marke in Prusus................. 24jc
Guldenai in Austrija.... 39jc
Frankos in Francija............. 20c
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gyventie vienu vandeniu, bet 
apart vandens turi priimtie dar 
ir kita maista, teip tai ir kiekvie
nas augmuo savo lapeleis intrauk- 
damas vienokius orinius maistus

ISZ KUR ISZAUGA AUG
MENIS. •)

Jeigu mes sudeginsime rugiu 
pėda, tada paliks mums tiktai sau-
jelo pelenu; sziaudai ir grudai, turėtu pražūtie, dėlto kad kaip 
persimainys arbo pavirs in anglis, | kiekvienas daiktas susideda isz
ant galo susitrins ir pavirs i n pe- ' • 
lenus. Bet argi ta rugiu pėda, j 
degiuant nieko dauginus nepalieka , 
kaip tiktai pelenai? Ne — jeig-u 
sziaudai ir grudai persimainytu . 
arba pavirstu in pelenus, tada tie ■ 
pelenai turėtu tiek pat svertie, • 
kiek tasai rugiu pėdas. Tuom 
tarpu matome, jog rugiu pėdas, 
kurs pirm sudeginimo, padekime 
svėrė 10 svaru, po jo sudegini
mui pelenai tiktai svers daug- 
daug ketvirtdali svaro. O kur
gi kits-kas dingo? O tai persimai- 
sze in durnus. Jeigu mes sudegy- 
sime medžio szmotely, arba žolių 
pluoszta, tada isz to teip-pat bus 
durnai ir pelenu sauja. Aiszkei 
matome, jog ar tai medžei, ar tai 
sziaudai, ar tai kokios žoles, su
sideda isz dvieju daliu: viena 
isz ju — kuri deginant persimai
no in durnus ir ore prapuola — 
vadiname deganeziomis dalimis; 
antra-gi kuri palieka pelenuose 
ir nesudega, vadiname nedegan- 
cziomis dalimis.

Bet prisižiūrėkime dabar isz 
kur tos deganezios ir nedegan- 
czios dalys augmenise t. y. grū
duose ir žolese iszeina, nes viena
me mažame grūdelyje rugio arba 
kokios žoles tos deganezios dalys 
negalėtu sutilptie; už tai isz kur- 
nors jos turi iszeitie arba pribu- 
tie.

Kaip kiekvienas žvėris arba 
gyvulys reikalauja maisto, idant jis 
augtu ir stembtu, teip-pat reika
lauja maisto ir augmenis tiktai ži
nia, su tuomi atskyriu, jog gyvu
lys arba žvėris maista priima su 
savo snapu, o augmenys intrau- 
kia in save sžaknimis ir lapeleis. 
Deganczias daps augmenis intrau- 
kia arba priima lapais isz oro (pa
vietres) ir todėl nedyvai, jeigu , 
deginant tos dalys atgalios šule- , 
kia in orą kaip durnai. Ncdegan- 
czios dalys, kurios padaro pele
nus, augmuo priima isz žemes, 
intraukdamas in save savo lape
leis arbas tembereleis.

Koleik diegas (daigas), kurs 
isz pasėto grūdo iszauga, nepasi
rodys ant žemes virszaus, toliaik 
jis vien auga imdamas savo pe
ną arba maista isz grūdo (sekios) 
Todėl jeigu grūdas (sėkla) yra 
gilei žemeje pasėta, koliaik die
gas isz jo ant virszaus žemes iszsi- 
musza, tankei jis isz grūdo pri
trūksta maisto arba peno ir už tad 
jis turi žemeje pražūtie. Isz tos 
tai priežasties grūdas gilei žeme
je užraustas tankei negali savo 
daigo ant virszaus iszleitie. Žino
ma, Jog kuomi didesne yra sekl'i, 
tuomi daugiaus savyje užlaiko 
peno arba maisto dėl daigo 
ir dėlto tokia sėkla reikie giliaus 
in žemia inkasti. Teip tai, žirnius 
galima sėti giliaus, dėlto kad ju 
sėkla būdama didesne daugiaus 
gali duotiedel diego peno,koliaik 
jis ant žemes virszaus iszlys, o 
batvinius (burokus) ir dobilus, 
kuriu sėkla yra mažesne, reikia 
jau beveik ant pat žemes vir- > 
szaus sėti, dėlto kad j u sėkla bū
dama maža teip-pat dėl diego , 
daug maisto negali suteiktie.

Bet kada diegas (daigas) pasi- , 
rodo jau ant žemes virszans, tada 
pradeda jis in savia trauktie mai
stą savo auganeziais lapeleis isz 
oro ir vienkart iszleidžia szakne- 
lias, kuriomis traukia arba priima 
peną isz žemes. Koliaik diegas 
dar teb’yra žemeje t. y. koliaik 
jis savo maista arba peną priima 
isz grūdo arba sekios, saules 
szviesos jis dar nereikalauja, bet 
kaip tiktai diegas basirodo ant 
žemes virszaus ir pradeda imtie 
peną savo lapeleis isz oro ir sza
knelemis isz žemes, tada neatbū
tinai yra reikalinga saules szvie- 
sa. Kaip žmogus ilgai negalėtu

*) AugmenimU*wadinanie yvvalrias žolias, ru
gius, miežius, linus, žodžiu sakant, kas tik isz 
žemes Iszauga. y

y vairiu daliu ir daleliu teip ii*o- 
ras (pavietre) susideda isz y vai
riu daliu.

Idant augmuo galėtu augtie ir 
stembtie, reikia, idant jie žemeje 
arba dirvoje atrastu sau reikalin
ga maista, kuri galėtu savo szak- 
nimis priimtie. Paczioje žemeje 
yra labai daug daleliu, kurios 
augmenimis padaro maista. Bet 
delko szendiena ant liesos dirvos 
niekas neauga? O tai dėlto, jog 
tai maisto daleles, kurios yra že
meje, reikalauja idant jos, butu 
pritaisytos arba prigatavotos. 
Teip tai jeigu mes žmogui paduo
sime nekeptas arba nevirtas bul
vius (roputes), žinoma, kad jis ju 
negales valgytie, bet teip-pat ir 
negalime pasakytie, kad tos bul
ves dėl žmogaus niekados nebus 
penu arba maistu. Žinoma kad 
žmogui tos bulves butu maistu 
arba penu,reikia jeis prigatavotie 
t.y. iszvirtie. Panaszei dedas il
su dirva. Tos žemeje esanczios 
daleles dėl augmens yra visurei- 
kalingiausiu maistu, kury aug
muo savo sžaknimis galėtu priim
tie, bet daug reikia, idant tos da
leles ant paveikslo anų bulviu 
butu pritaisytos arba prigatavo
tos t.v. idant tas dalelias butu ga
lima vandenyje isztarpytie. O < 
delko tas teip yra, tuojaus pare- ] 
gesime. Jeigu mes inmesime 1 
druskos žiupsny in vandens k vor- 

1 ta, tad druska nepalikdama nei 
jokio ženklo, tuojaus vandenyje : 

1 isztirps, ir jeigu mes ta vandeny 
■ iszkoszimia per visutankiausia 

skudurą, tada nei mažiausio tru
putėlio druskos nerasime, bet 
vienkart su vandeniu per skudu
rą iszbegs. Bet jeigu mes vieto
je druskos in vandeny inmesime 
smilcziu žiupsny, ir paskui ta van
deny per skudurą koszime, tada 
aiszku, jog ant skuduro smiltis 
pasiliks, o tiktai vienas vanduo 
iszbegs. Teip—pat dėl augmens 
szaknu gali būtie tiktai geru mais
tu tokios daleles, kurios ant pa
veikslo anos druskos, lengvei 
vandenyje isztirpsta arba persi
maino.

Bet dabar paklausiu jusu, ar 
žinote kas tai yra kalkes? Kiek
vienas rodos žino, kad mūra mu- 
ryjant reikia kalkių, kuriais gali
ma gautie pirktie baczkelese y- 
vairiuose miestuose, bet man ro
dos, nedaug te yra tokiu, kurie 
žinotu isz kur kalkias ima arba 
kaip jas dirba. O tai nekurtose 
vietose žemeje galima atrastie 
teip vadinama kalkini akmeny, 
kurs turi balta, kartais geltona, o 
kartais rusva spalva ir in nege- 
sytas kalkias yra visiszkai nepa- 
naszus (nepadabnas). Tokius ak
menis iszkasia isz žemes ir audė
ja in tam tikra pecziu (kakaly) 
užkuria ugny, kuriame juos isz- 
degina, jog telieka tiktai maži, 

' balti ir trupantis szmotelei, ku- 
1 riuos krauna in baczkas ir parda

vinėja kaipo negesytas kalkias. 
Toki kalkių szmotelei inmesti in 
vandeny verda kunkuluodami, 
perskiedžia su vandeniu ir tada 
mes vadiname gesytomis kalkėmis 
Jeigu mes tokias gesytas kalkias 
sudesime in duobia, tada jos teip 
susiskies, kad po keleto nedeliu 
bus kaip tirszta kosze.

Kaip ta kalkiny akmeny ugnis 
permaino in mažus trupanczius 
szmotelius, o vanduo in dulkias 
ir ant galo in visiszkai kitoky 
pavidalu, teip-pat oras, liepus ir 
rasa piarmaino arba pritaiso anais 
žemeje esanczias mažaisias dale
lias, kurios kiekvienai sėklai yra 
neatbūtinai reikalingos. Tokiu 
tai budu yvairios oro atmainos 
k. t. lietai, rasa, sziluma, y vai
rias žemeje esanczias dalelias dėl 
augmenų reikalingas, pritaiso ant 
paveikslo anų bulviu, kuriais 
žmogus tiktai po ju iszviriino te
gali valgytie.

Tokia dirva, kurioje nėra anų 
tirpstaneziu arba persimainan- 
cziu vandenyje daleliu, vadiname 
liesa arba nevaisinga dirva, dėl
to ansai dėl augmenų reikalinga
sis maistas nėra kaip reikiant pri- 1 
taisytas. Bet jeigu mes tokia 
dirva in trumpa laika paliksime 
nepajudinta, o paskui su plugu ar
ba su žaggria pajudinsime, kad 
oras ir drėgnumas galėtu ineitie 
in žemia ir anais netirpstanezias 

dalelias vandenyje iszvedintie, 
tada mes isz tu žemeje esaneziu 
mažu daleliu dėl augmenų pa 
dirbsime reikalinga maista, ku
ry augmenis savo szaknelemis 
priimdamos arba in save intrauk- 
damos galės vesaiei ir derlingai 
augtie.

Kiekvienas dabar gali supras- 
tie delko javai in pūdymą pasėti 
yra geresni, nes kiekvienas uki- 
nykas kasmeta paskirta savo dir
vos daly turi užleistie arba užlei
džia ant pūdymo, idant žeme 
•‘atsilsėtu”, bet delko tai? Arba 
žeme yra arklys arba jautis, kurs 
traukia sunku junga? Ne — žeme 
nėra nei arklys nei jautis ir “at- 
silsio” nereikalauja, bet reikalau
ja kitko, kaip tuojaus suprasime, 

t Užsejus rugius, žinoma jog kiek
vienas diegas isz žemes arba dir
vos isztraukia arba priima in sa- 

• ve paskirta skaitliu tu žemeje 
■ pritaisytu daleliu, nes isz to jis 
i iszauga ir vaisiu atnesza. Antra 

meta in rugiena sejasi miežei, a- 
vižos arba bulves (roputes) ir ju 
diegai teip-pat isz žemes 
paskirta skaitliu tu pritaisytu že- 
maje daleliu isznesza; treti ir ket
virta meta teip-pat susimaino ja
vai, o penkta meta kur pirmame 
mete buvo rugoi pasėti in pūdy
mą sugryszsa (kalbu cze ape pen 
kiu lauku ukinikyste). Per ketu
ris metus dirva dėl augmenų isz- 
dave anų pritaisytųjų daleliu tiek 
kad penktame mete jau reikalau
ja tarsi “atilsio” t.y., idant tos 
žemeje esanczios daleles per isz- 
vedinima galėtu būtie geru mais
tu ant tolesnio laiko. Prieszingai 
dirva per ta meta t.y. laike pu- 
dyno wisiszkai ne “ilsis”,bet kuo- 
labjausei darbuojas, nes taiso zo- 
posta maisto arba peno dėl aug
menų.

(Isz Liet. Uk. Kai.)

Naujiena.
Iszejo isz po spaudos knygele: 

Kankinimas kataliku 
Lietuvoje a b ei n a i, o y- 
patingai Kražiuose 1893 
metuose.

Užlaikant teisybia ir iszaiszki- 
nant maskolių politika, masko
lių norus, maskolių žmogžudys
te ir t.t.

Dėl lietuviszko teatro parasze 
Akmeninis.

Szi knygele, paraszyta popu- 
liariszkoje kalboje, yra naudinga 
ir reikalinga netik tiems, kurie 
norėtu perstatytie gyvuose pa
veiksluose kankinima lietuviu 
Lietuvoje ir Kražių skerdynių, 
bet pagalinus kiekvienam lietu
viui, nes jos ituris yra ne fanta
zija, bet faktai ir teisybe.

Ji kasztuoja su prisiuntimu 30 
c. Norintiejie ja parsitraukti te
gul atsiszaukia ant szio adreso: 

Dr. J. M. Stupnickis,
Box 615, Plymouth, Pa.

Žinios wisokios.
*

korespondentai iszbaige savo vi
sa materijola, o podraug ir protą, 
jau dabar tik nuvirbino ir 
szvakszt.

Chicagiuiai “Saulepalaikes”

• Boston, Mass., agentas Bei- 
neris — žydas apgaudinėja musu 
žmonis — lietuvius pardavinėda
mas szifkortias in Europa. Jisai 
neduoda tikieto jiems in Nev 
Yorka,kuriuos jis gauna už dyka. 
Už tai pirkitia szifkortias pas a- 
genta A. Zdanavicziu lietuvy po 
nr. 181 Salėm st., o gausite už ta 
poczia prekia szifkortias ir tikie- 
ta iki Nev Yorkui.

•Baczkauskas sako,kad fin-Nau- 
jo Meto iszleizdinesias “Saulia” 
po du sykiu ant nedėlios ir padi- 
dysias paveiksią savo krioko, o 
primalėvosias daugybia mažiuku 
kriokucziu, su kuriais apkaiszy- 
sias visa evangelyja, per tai gau
sias daugybia skaitytoju, 
prisikiszus bus nematytie.

D1EWAS. KAIPO DORY
BES SZALTINIS.

—o--
Praeitame “Lietuvos” No.patil- , 

po trumpa, bet graži ir pilna 
dailiu pamokinimu, apysakėlė , 
po vardu “Dede Maurikis”.

Kas tas buvo dede Maurikis? , 
Sztai tūlame Prancūzijos mies

te užgimė vaikas. Davė jam 
valda Maurikio. Augo jisai, ėjo , 
in mokslus, mokinosi grąžei. 
Szirdy turėjo gera, mylinezia. 
Bet ant nelaimes Dievas nedave 
jam gražumo: buvo silpnas, 
bjaurus, kuprotas. Jo szirdis , 
geide draugystes žmonių, ver
žėsi prie svieto: “isztiesdavo 
jisai rankas prie svieto; bet 
svietas ėjo pro szaly, rodydamas 
jy su pirsztu.” Jo biaurumas at
stumdavo no jo žmonis.

Iszaugias gavo jis praszcziau- 
sia vieta, nors pagal savo mok
slą, pegal reikalu žinojimo butu 
galėjas atlikt daug augsztesuia ir 
pelningesnia tarnysta. Nedave 
jam jos nes buvo— „negražum”. 
Pildė jis savo tarnysta gerai, 
sažiniszkai; isztisas dienas pra
leisdavo ant skaitymo ir rokun- 
du mažoje muitinyku grinteleje, 
užmirsztas ir apleistas visu. Ne, 
ne visu: buvo viena szirdis, kuri 
jy mylėjo, kuri nemate jo bjau
rumo. Buvo tai szirdis jo moty- 
nos. Motyna buvo jo vienatine 
ramybe, jo vienatine paguoda. 
Motyna užvaduodavo jam visa 
svietą.

Ir sztai atėjo valanda, kurio
je tas vienatinis jo iždas tapo 
jam atimtas. Motyna jam numirė. 
Pasiliko vienu vienas. Rodėsi, 
kad nebetures jam no to laiko 
nei vieno daikto, prie kurio ga
lėtu priglaust savo troksztanczia 
meiles szyrdy. Ir sztai, nusimini
me szaukia; “Kas gi man atlieka 
daugiau ant žemes?”

— Dievas! - buvo atsakymas 
jo paties sąžines.

No tos valandos atminimas 
ant Dievo ramino jy, saldino 
jo gyvenimą, davė perkest 
su rezignacija didžiausias nelai
mias, paniekinimus, vargus. Nie
kam nesiskundė, niekam neisz- 
metinejo; o mirdamas džiaugėsi, 
kad ant galu galo eina pas Ta, 
kurs niekados jo neapleido, kurs 
davė jam galybia perkest visa 
varginga gyvenimą.

Sztai ir visa apysaka. Nedaug 
žodžiu, bet daug misliu.

Apysakėlė yra iszimta isz vei
kalo Emilio Souoestre’o už va
dinto “Filozofas isz Pagubres”. 
Savo laike tas veikalas gavo pa
gyrimą no Paryžiaus Akademijos, 
nes buvo atrastas labai naudin-/ i 
gu ir atsakaneziu dėl pataisynyo 
žmonių dorybes. Pilnas jisTyra ] 
gražiu pamokinimu, doriiįf mis
liu, kurios verste verezia žmo
gų pasitaisyt ir eit dorybes keliu. 
Taigi nėra nieko stebėtino, kad 
lenkiszkas vertėjas to veikalo 
drasei sako, ka< f jeigu no j u a- 
timtu visas knygas, o duotu 
pasilikt tik vieija, jis apsirinktu 
sau “Filozofa isiz Pagurbes”.

Bet kameypacz guli moralisz- 
ka (doriszka) /verte to veikalo?

Idant atsakyt ant to klausimo, 
reikia pirmiab prisižiuret dabar
tiniam padėjimui žmonijos. Nie
kas uoužgink, kad dora musu 
gadynėse nepuolė labai žemai. 
Žmogaus akys su pasibaisėjimu 
žiuri ant kaskart dauginaneziusi 
saužudyseziu, isztvirkimo, tiesu 
paržengimo,persiskyrimu motery
stėse, neapykantu terp sąnariu 
tos paezios draugijos ir t.t. Neti
kintis veltuo jiėszko priežasties 
tos socijaliszkos • (draugiszkos) 
netvarkos, veltuo stato naujas 
doriszkas teorijas. be Dievo. 
Žmonija klimpsta kaskart gilyn 
in didesnias nelaimias.Tuom tarpu 
tikintis mato priežasty — nu
puolime tikėjimo. Kitaip ir nėra. 
Jeigu žmogus netiki in Dievą, 
nepripažysta Jo Apveizdos, kas- 
gi jy "a^i sulaikyt no skriaudi
mo kitu, nj) darymo netesybiu, 
nes kasgi jy už tai nubaus? —

ka

jeigu nepripažysta antro gyveni
mo ir mato sieky savo gyveni
mo tik ant szios žemes, tai ar 
nesistengs iszmest isz kelio viso 

kas jy trukdo prie pasieki- 
žemiszkos laimes? Kvai- 

butu, kad to nedarytu! .Jei- 
juokiasi isz Dievo prisakymu 
nepripažysta Bažnyczios, — 

kas gi privers jy daryt gerai, 
elgtis doriszkai, teip, kaip Kris
tus prisakė? Ar žmones, policija, 
visuomene?— Tuszczias kalbėji
mas!

Tėvai bedievystes, toki Di- 
derot’ai, d’ Alembert’ai, Buech- 
neriai, Molechota’i, Hartman’ai 
ir t.t. mislijo, kad atnesz žmo
nėms geradejystia, apszvies(l) 
juos, raszydami didelias knygas, 
kuriose stengiasi iszrodyt, kad 
Dievo nėra. Gali dabar pasi
džiaugt vaisiais savo darbu.

Pastaruose laikuose pamate 
žmonija visus vaisius bedievys
tes — isztvirkima, anarchizma, 
tiesu peržengimą ir t.t. — ir 
persigando. Waldžios, kurios 
pirmiau paremdavo bedievystia, 
stengiasi pataisyt savo klaidas. 
Matome pradžia susitaikimo su 
Bažnyczia tokioje Prancūzijoje, 
Italijoje, ^Vokietijoje ir t.t. Tik 
dabar vieszpatystes, gavusios 
gera pamokinimą, pamate, kad 
bedievyste — tai žmonijos pra
pultis.

Yra ir terp musu, lietuviu, 
pacz cze Amerikoje, keletas 
pasztal u bedievystes, kurie 
uždangalu apszvietimo, civiliza
cijos ir kitu grąžei skambaneziu 
žodžiu, platina, nors ir su nedi
deliu pasekmių ta žmonijos pra
pulty. Koki vaisiai tos apaszta- 
lystes pasirodė terp lietuviu, tu
ri gerai žinot tas, kas skaito lie- 
tuviszkus laikraszczius.

Apskritai kalbant, bedievyste 
(po y vairiais vardais liberalizmo 
materijalizmo, pozitivizmo, na
tūralizmo ir t.t.) pasirodė draugi
jai bledinga, ir žmonija pradeda 
pamažy gryžt prie tikėjimo, prie 
Dievo — ir reikia tikėtis, kad ne
užilgo vardai iszmislyti dėl už
dengimo bedievystes nuogumo 
taps tik istoriszkais terminais. 
Jau ir dabar žmonija drysta už- 
mirszt „nuopelnus” materijalistu. 
Kad szymet Gegužes menesyje 
garsus apasztalas musu laiku ma
terijalizmo Buechneris (kurio 
keletas veikalu visai nereikalin
gai tapo pasavinta ir musu lite
ratūrai) apvaikszti?rejtrsa7KQ ya-rtenai 
bileju, pas jytusirinko tik maža 1 
saujele jįvfsekej u, o daugumas ga- 
zigAu visai ir neminėjo ape jubi- 1 
dejų, o kitos padavė tik sausas ' 
recensijas. s

Sztai tuose-tai laikuose nupuo- | 
limo tikėjimo ir dorybes pasirodė 1 
virszminetas veikalas E. Šou- 1 
vestre’o “FisozSfas isz pagub- 
res” Souvestre’as mate netiktai 
abelna nupuolimą dorybes, bet 
mate ir jo priežasty: mate, kad 
tik tikėjimas, atminimas ant 
Dievo yra szaltiniu visokios 
dorybes, kad be Dievo laukia 
visotinis iszgriovimas tvarkos. 
Jo apysakėlėse ir misliose tankei 
yra minimas Dievas: Dievas 
duoda iszkest visus nepatogumus 
szio gyvenimo nelaimingam dė
dei Maurikiui; Dievas priduo
da dvasios ir spėkų Chauffour’ui 
(perskyrimas po vardu “Tėvy
nė”) tarnaut tėvynei, galima 
sakyt, iki paskutiniam kraujo la- 
szui; Dievas liepia motinai De
nis dalintis paskutinių duonos 
plutelia su alkanais vaikais ir t.t. 
Suprato Souvestre’as, kad žmo
nių principai neviaados iszten- 
ka”, kad “viskas tampa netikru 
draugijai ir pavieniams žmo
nėms .... dėlto kad žmogaus 
protas kaskart labyn duoda at- 
sitolint saulei dusziu, Dievui”— 
ir per visa veikalu szaukia prie 
dorybes vardan tikėjimo ir Die
vo, vardan atminimo ant Dievo. 

Žmonija, gal pati nesijausdama, 
pradeda eit keliu, kury jai užro
dė Souvestre’as. Tiktai terp mu
su, lietuviu, keletas nenori su-

to, 
mo 
las 
gu 
ir

prast dvasios laiko ir vietoje to, 
kad vest savo brolius tolyn to- 
linžingystes keliu, stumtia stumia 
juos atgal in tais ligas, kuriais 
kitos draugijos jau baigia sirgt. 
Ir kaip gi musu ainei atsilieps 
ape darbus tu “apasztalu”? Gei
stina da butu, kad visai ape 
juos užmirsztu, o ne iszraszytu 
ant ju paminklu tu baisiu žodžiu, 
kuriuos kada tai arabiszkas poe
tas parasze ant paminklo vie
no karaliaus:

— Keleivi, džiaugkis! nes tas, 
kury cze palaidojome, nebegali 
jau atsikeltie. •ak—

y-
a-

Po

FAIRA.
“Faira’a” lietuviszkos parapi

jos chicagoje eina neiszpasaky- 
tai puikei. Czetvergu vakarais, 
norint tai yra dienos darbo ir 
trumpas laikas, vienok susirenka 
daugybe žmonių ir bovyjasi iki 
11 adynai. Pereita nedalia “fai
ra” prasidėjo no 2ros adynos po 
pietų ir traukėsi iki pat 12tos 
nakties. Žmonių buvo priaigru- 
dus sklidina sale. Buvo pilna 
netik lietuviu, bet lenku, vokie- 
cziu, airisziu, o net ir žydu atė
jo. Abudu ratai sukosi be per- 
stolio. Prie didžiojo rato atsira
do ir gyva avis, kuri net po 
4ris sikius ėjo per rata. O lietu- 
viszka muzika griovė ant sales 
kad net sienos drebėjo.

Yra tai da pirmutine lietu- 
viszka “faira” Chicagoje, kuria 
rengent niekas nesitikėjo jogei 
teip puikei eis, bet dabar pri
sižiūrėdami tam,kiekvienas džiau
giasi, 
kuriu 
sako 
ru”
nesusirenka kiek cze aut 
viszkos.

Bet ar žinote delko teip pui
kei szioji “faira” eina ir delko 
teip daug svieto atsilanko? — 
Dėlto, kad lietuviszka parapi
ja turi dabai- gera ir patogu pro- 
baszcziu kunigą, M. Kravczuna. 
Kuris su kiekvienu žmogum no
rint ir mažiausiu apsieina broli- 
szkai, rūpinasi ape gerovių vi
su, regina visus prie mokslo, 
prie lietuvystes darbu, o už tai 
kiekvienas Ji guodoje ir nepa
sigaili ateitie ant tokios “fairos”, 
ir tenai 
leistie, 
naudos

Net ir tie patis lenkai, 
Chicagoje skaito 200,000, 

kad ant ju lenkiszka “fai- 
niekad tiek daug žmonių 

lietu-

pora centu ant rato pa- 
ba žino jogei tai eina ant 

>8 bažiiyczlfts'lr'žilio Jogei 
^StrStiks su žmonėmis to- 

keis, no kuriu bus guodojami.
“Faira” prasideda kas nede- 

le 2 adyna po pietų, o czet- 
vergais 7 adyna vakarais. Ant 
ateinanezios nedėlios yra meilin
gai užpraszomi visi geri lietu
viai ir parapijonai atsilankytie 
ant teip gražios zabovos.

TEMYKITE LIETU W1 AI!

Kurie isz lietuviu jaucziatesi, 
kad galite angliszka kalba ir ra- 
szlava sziek tiek geriau, tai atsi- 
szaukit in redakcija “Lietuvos”, o 
gausite vieta ant mokytoju in 
vakarinius mokslainias miesto 
Chicagos. Jau du lietuviai vaka
rais mokina: F. Masionis ant 
Johnson st., o W. Zachareviežius 
ant 31-mos ui. Ant 31mos ui. rei
kės neatbūtinai dwieju mokytoju, 
ba czionai lietuviu yra tiek norin- 
cziu mokytis, ka vienas mokyto
jas jokiu budu ju ne apeis. Ant 
Tovn of Lake jau yra lietuviu su- 
sirasziusiu ape 60 ir reikalauja 
mokytojo. Jeigu mokytojas rasis, 
tai miestas isz karto duoda mok- 
slainia ir duoda mokytojui $10 ant 

szendien gali

kurie jauczia- 
galitc geriau 
nesnauskite, o 

gerai 
Nors

nedėlios ir kad 
pradėt mokytie.

Dėlto tietuviai, 
tesi kad sziek tiek 
angelska kalba, tai
atsiszaukite, szy laika yra 
ir $2 paimtie už 2 advnas. 
gal ir sunku bus su ex įminu, bet 
mes kiek galėdami pnsirupisime, 
idant prie examino jums paleng- 
vytie.
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UŽMOKĖJO UZ LIETUVA
—O——

Chicago
44

44

44

44

Pittston 
YVorcester 
St, Louis

44 44

“LIETUVA”Temykitia! Temykitia!
Kam turit Yvaikszcziot?

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

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju lintu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Beriino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS.

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

ir prijima visokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 vakare.

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

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

1.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
2.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
2.oo 
l.oo 
l.oo
1.00
1.00

YV. Kerbalas
J. Jurgaitis 
Ig. Palilionis
K. Rokas 
P. Kazlauskas 
Geo.Mattison 
M. Degutis 
M. Pauža
J. Mažeika
Ku.J.Kaulakis Philadelphia
K. Žaldokas La Šalie 
J. Maleckis Melrose Park
L. Szverabas 
J. Steponaitis 
P. Szverabtts
M. Karroll 
J. Sedgvick 
T. Mikulskis 
F. Polakas 
J. Myleiskis l 
J. Baltruszaitis 
YV.Nedzinskas 
A. Pavilionis 
J. Sknnskas

P. Abraitis, Brooklyn, N. Y. agentas 
musu laikraszczio sukolektawojo ir 

prisinnte prenumerata no sekan- 
cz.iu skaitytoju:

YV. Martinaitis Nev York 
J. Kunickis 
YV.Mickeviczius
J. Steponaitis
K, Martiszunas 
M. Ragutis 
J, YVaisznis 
J. Jokūbaitis

•A. Miller 
J. Gudaitis 
H.B.Rosenson 
A. Biskis 
P. Biskis 
A. Muleikaitis 
M. Steponaitis

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ul„ ant Bridgeporto

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

Boston
44

Brockton 
North Jay 

Ansonia 
YVaterbury 

Levviston 
Shenandoah 

Pana 
Cleveland

44 
*Nev York

44

44

44

44

44

44

Brooklyn
44

44

44

44

44

44 

Jersey City
44 44

4 4 44

Nevark

l.oo 
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l.oo 
1,00 
l.oo 
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l.oo 
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l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo pusbrolio 

YVinco Guzavicziaus paeinanczio 
isz Suvolku gub. YVilkaviszkio 
pavieto, Waitkabaliu gm. Gra- 
žiszkiu parap. kaimo YVarteliu. 
Jau 10 metu kaip Amerike, pir
miau buvo Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur būna. Jiegu 
kas ape jy žino, tegul duoda ži
nia ant adreso tokio.

J. Bulevicz, 30 Wexford str. 
Brighton, Mass. (20—10)

Pajieszkau savo draugo Jono 
Didžiulio, paeinanczio isz redy- 
bos Savalku, kokio kaimo ir 
paivieto nežinau. 3 metus gyve
no Anglijoje ir jau treczias me
tas kaip Amerikoje. Reikalingas 
yra labai svarbom dalyke. Tegul 
atsiszaukia ant adreso tokio:

Antanas Limont,
Niles, Cook Co., III.

Pajieszkau savo draugo Juze- 
fato Tan.czkaus, paeinanczio isz 
red. Kauno, ptov Panevėžio, 
vaistės Cipenu, kaimo Člzapuszt- 
niu; jau du metui kaip Amerike 
turi metu 22. Jeigu kas ape jy 
žino tegul danesza ant adreso to
kio:

John Brazki
Box 885, Athol, Mass.

Pnjieszkau savo brolio Karo- 
liaus Mikulskio, paeinanczio isz 
kaimo Luksnienu, parapijos Aly
taus, pavieto Kalvarijos, red. 
Suvolku. Metuose 1892 dirbo 
jis prie ledu Smiths LandingN.Y. 
Tenai bedirbdamas apsirgo ir isz- 
važevo pas daktaru in Troy N.Y. 
ir no to 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.. YVaterbury, Conn.

BALIUS! RALIUS!
Subatoje, 20 Spaliu bus didelis 

balius varduvių Barboros Kon- 
sandos, 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 vaikinu ir mer
ginu. Bus tai gražiause zabova. 
Szirdiiigai ažpraszo visus lietu
vius ir lietuwaitias ant to vaka
ro pas muB atsilankytie.

Su guodone Barbora Kosanda.
(20—10)

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

Nedelinis Laikrasztis,
iszeina kas sukata ir talpina sawyje ko naujausias ir svarbiausias 

žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos ir 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO ĮVISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausiu. Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu ir daugiaaše vvisokiu gerymu užlaikau

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIS, Prop.

643 S. Jeilerson st. cor. Liberty st.
Diplomąvotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikavoja ir pritaiso geras lie- 

karstas už widutinis prekia.
Kalba lietuviszkai, lenkiszkai, 

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

telephone: canal 369.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz

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

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

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

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

te ant atsakymo pacztawa markela už 5 centus

Apžwalga“ kŠSita
iszeina Prūsuose dulaikrasztis

syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szafu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

T
szkas Salimas,

re St.
Puikiausias alus. skaniausHN^Helka no vi

sokiu žolių, cigarai patys geria o dėl zo- 
Sovos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laiwakortias, siuncz 
nigus in Lietuva ir visas dalis swieto, o ko 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, Pa.

IAETUV1SZKAS

SALUNAS

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str. New York
IR

N. Y.
YVyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi

su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bretnen.

A. ZDANAWICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MASS.,

Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivu in 1r isz Europos, iszmaino ir siunezia 
pinigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles po iszsiuntimo parodo kYvita su priė
musio pasirasžymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net i n pat 
NewYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—Iszdirba rasztus ael dalies iszjesz- 
kojimo isz tewiszke8 arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos ;asekurawo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina wietas darbi- 
nikams ir wietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko wisokias malda-knyges.—Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

KAS PAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprovoja geriausei wisokias prowas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: Ienkiazkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gytvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA UŽEIGA 
pas L. AŽUKA 

3301 Auburn ave.kerte 33czios ui.
Arti Lietuviszkos bažnyczios.

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokiu žabo vu.

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

L. AŽUKAS.

b
1

Juozu po Dzialtwos,
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

Užlajkau šviežia B&varska Alų, seneuses ge- 
reuses Arielka*, Liktorius ir kvepenczius 

Cigarus.—Kazdlen šviežas užkandis.

Iszkirpk szlta apgarsinimu ir prisiusk mumssu 
pilnu tawoadresu, o mes prisiusime tau perex 
presą srita

Tikra Elgino Laikrodėli uz dyka 
ant pamatinio. Apžiūrėk jy gerai, o jeigu atrasi 
kad jisai tau piginu pareina kaip visi kiti laikro
dėliai, kokius tik kur tau teko matylio, tada už
mokėk expresawam agentui $9 75 ir kasztus ex- 
preso. Ir laikrodėlis yra tavo, O jeigu jis tau ne- 
pasldabns, nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai 
14 Karst HUkso gražiausi iszkvlrtkuo- 
tais luksztau, lyginasi su laikrodėliais, kurios ki 
ti parduoda no $35 Gula ra ntauJota s ant 
20 meili. Jeigu nori gražu lonciugeli tai prl- 
siusk drauge su sz1al korteliu 50 centu, o gau
si puiku lenciugeli, velta $3, arba prisiusk isz 
kart $9.75 ant InikrodeHo, o gausi Le neiti- 
deli dykai.

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

_________________________________________
Jaigu tau skauda galva, tai painegyk 

. oazkU BojanaUsko. Yra gerianse gy
dykla no skaudėjimo galwos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojan Yusko. Galima 
autle koznoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
entuS pacztinemls markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu apiaikys jais.

Adresas toks: H. 8. BOJANOWSKI, 
KH5 W. 19-th 8t., Chicago

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

Spaustuve „Lietuva“
spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 

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

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Puikiausias Salunas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

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

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko 
atsilankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems i n Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

i A. BUSZKIEVVICZIA, | 
dastato visiems in namus geriausia

| Keresina, Geselina ir Aliejų. |
(I, Skalbia Marszkiuius kobalcziausei ir pats $ 
L; atgal kiekvienam in namus pristato, te i po- 
X gi prijima užpraszymus ir per gromata.
7K Y ra labai žmogus geras ir teisvngas ka ve- 7K 
Jy, lyjeme visiems pas jy nusiduotie

ADRESAS:
A. BUSZKIEVVICZ, | 

Chicago.

p;1

M
i
jĮį 886 James avė.,

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJ E per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszo didumo) puslapiu. 'VAR
PAS” yra vyriausias ir žimcziausiuus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
wisu Lietuviu.
“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

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

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

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivu. Siuncziasi pinigai in 

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greicziause suvaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu- bent reikalu, reikia uždetie adresa toky:fl.0ISZ6WSKiS
954 33rd st. Chicago, III.

------------ o-------------
Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 

ryto iki 9-tos vakaro, o nedelioje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

PUIKUS
ITUVVISZKAS SALIUNAS, 
’laucko ir VVenckevicziaus 

po nr. 90 Christie street
< New Vork N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko. 
X —o— .

Pas mus'randasi puikiausi da; 
bar trunka):Yszaltas Alus, skanus 
Wynai, visokf)Likieriai, o Ciga
rai net isz pat Turkijos. Atradia 
valandelia liuosb laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

O wisokia ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsiseneju-ias ligas, kaipo 
tai: Prietwariu, Skaudejima galvos, Džiova 
kepenų,Geltligia, Reuinatižma.tVandeniny apti- 
nirna, Karsztligia, Rožia, Szasus, Drugy. Skropu- 
ius, Niežus. Kirmelas, Laszus, Szunvotia, VVežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudejima, 
Sukuri Ima, Moterių ligas, Uždegimą piaueziu.
trenu skaudejima. Galvos užima ir t. t.
Toji gydykla "TRANVICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas p.vrma karta pabandys, tol ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas mą : no 
prisii’ntimui vieno doler 
siustą. Adresas:

. _ FSKI,
W. 19-th Str. Chicago, III

ūms isz-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
345a S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijaa kopuikiausei.

Ape iszinetima literos L
Daugumas isz lietuviu nei kaip ne gali pripra- 

stie skaitytie be literos I, įimtai pasiryžome per- 
leistie per kelis numerius Kzv paaisz^inima, isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir suprasite 
kur toji litera vadinasi I. 6 kur 1. Skaitant lietu- 
Yviszka raszta, kur tik paritinki su literai, nie
kad ja nevadyk L o tik uisada sakyk ant 
jos l. Tada tiktai ja pavady k i. jaigu kūreni 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y • tada wa- 
dyk ja T, o kitur visur wadyk i ir pamatysi, 
kad neturėsi jokio sprikumo suprastie kurisz- 
sitaria 1. o kur L

Ant paYveizdos žodžiuose sziuose: Giltas girdi 
1, ba pulkui ja nėra rfeie, nei i a nei y ; o žo
dyje. H, jau cze. 'Jlrdime l, ba paskui ja sto
vi i; žodyje gilybe teipgi girdime I, ba pas
kui ja stowy y. Z >dyje galas girdime l, už
tai, kad paskui ja iiera nei e nei j a nei y, 
o kada pasakysi gale, tada jau gLdi 1, ba 
paskui ja stovi litera e.

Teip lygiai ir kiekviename žodyje darosi, 
kaipo tai: kainas, kfthi'*; kalba, kalbetie; gal
va, galvele ir tt. kur tik pankui ju randasi e, 
i arba y, iszsltaria teip kaip 1, o kitur visur 
reikia iszlartie teip kaip L

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

WEISATINIS LIETUWISZKAS 

SAL1UNAS, 
YVinco M. Kaczergio 

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta į 
Degtiniu tikra ruginiu, lietuvisz
ka Trejonkia visokiu Vynu irLi 
kiej 'u. Turiu Billiarda dėl žabo 
vu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakeievingas puikia nak 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

V.M. Kaozergis.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIR1E, ARKAN8A8.
Derlingiausi laukai isz visos vaistės, Arkanso. 

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po ūbiems pusėms geležynkelo "Mėmphis Llttle Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazeo 
kur žmones gali šutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

YVisoki javai dera labai gausei,
prie tu m auga bovelna. o vaisei sodu puikiausi isz wfsu Suvienytu tValstiju. Klimatas sveikas 

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

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkei ir lentos neiązsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

Union land Company,
163 VVashiiigtoii St

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33r«l Street. Chicago. III.

ARBA PAS KOMITETĄ
Bijanski, 626 YV. 17-thSt. J Butkus—44azen, Ark.

GHICAGO.ILL. P. O. Box82,

'•5 ---- ARBA IN------
Chicago, 111

A.

MAX DRZEMAIA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavoja visuose suduose, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveniinas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalutlimas ir sidabriuimas
tfisoklu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrynius ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencug&us daro ant 
orderio.

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

“Elgin” ziogorej $7.00. YVyska garantavoje ant metu.

Cal fornia Wine & Lguors C.
M. RUBIN,

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

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

Wisoki gatunkai Saldaus W yuo. Arako, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir 1.1. Wiskasiyrs 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes 'iš
statomų uzpraazytus ta norus in kozna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai. vokiszkai, lenkiszkai, lietu vlszkaiir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Island Ave„
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