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Kates of advertisT22^
2 inchet, 1 colamn, one year.......... *?■ I A
•» »• •> *« half year.............. 'A**
•• »••»*» 3 months.........4.1

1 month.........JJ.Orlr
”, * ” t. one insertment.J.OOf*
2 menes. 2 columns.one year............$20.00
- •• .. w half year............12.00 •
• ...... 3 months..........7.00 I

..........................  1 month............4.00
•• • one Insertment.. .2.00

i 3 inches. Scolumns, one year...........$30.00
” ................... half year............$16.00
..........................  3 months..........9.00 
.......................... ......1 month............ 5.00 
.......................... ......one insertment....3 00 >

Payments for one year advertisement, 
half cash, balance a f te r 6 months.

Paymments for all advertisements less 
than 1 year mušt be paid in advance.
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Preke apgarsinimu:

2 coliai, 1 kolumna.per meta..........$12.00
.. .. « .. ,. pusią metu...7.00
.. % .. .. .. czwerty metu.4.00
................ - .. menesy..........2 00_
....................................wiena .syky. 1.00 I 
2 coliai, 2 kolumnos, per meta........$20.00 •
 pusią metu..12.00 I 
 czwerty metu.7.00 > 
.. ............................* menesy.......4.00 l
•• ............................ wienasyky...2.00 1
3coliai. 2 kolumnos, permeta........$30 00 i
•• t............................pusią metu.. 16.00 ►
 czwerty metu 7.00 I 
 menesy........... 5.00 • 

a* •• - w'ena syky.. .3.00 IU z metiny apgarsinima, puse pinigu • 
turi būtie užmokėta isz vvirszaus, o ki- I 
ta puse po 6 menesiu. >

Už vvisus kitus apgarsinimus,paduotus I 
ant trumpesnio laiko kaip ant metu,turi 1 
_butie_užmoketi wisi pinigai isz vvirszaus. I

Metas II.

Isz Užmarės.
Kare Kynu su Japonais.
Ateina telegramai isz Wie Ju, 

KoreoS, kad armija Kynu su ar
mija Japonu stovvi vviena prieszai 
kita tik per upia Jalu ir abi tai
kosi wiena kita užgautie. Feld- 
marszalas Yamagata, davvedžio- 
tojas japoniszkos kaiiumenes, 
laukia ateinant sau in pagelba 
skaitlingos artilerijos. Kynai tu
ri savvo abaze 25.000 kareivviu.

Shanghai, 16 Spaliu. — Ateina 
cze žinia, kad Port Arthur, stip- 
riause marine forteca Kynu pa
puolė in rankas Japonu. Pulkau
nykas von Hannekin, vvokietis, 
kuris tarnawo kyniszkoje kariu- 
meneje ir muszesi su Japonais 
ant mariu po Yalu, yra mirsztan- 
tis.

St.Petersburgas, 16 Spaliu. — 
Czionai ruoszesi ir gatavvojasi, 
idant laike pareikalavvimo galėtu 
iszsiustie in Wladiwostoka 6 ka- 
riumeniszkus laivvus ruskos flo 
tos akvvatnyku. Wladiwostoke 
taps jie sustatyti ir lauks tiktai 
paszaukimo.

London 16 Spaliu, ateina 
žine isz Singapore kad in Hong 
Kong pribuvvo isz tenai britiszkas 
kariumeniszkas laivvelis su 13 ar- 
motu.

Ape cara.
Minneapolis, Minu., 15 Spaliu. 

Cze pasklydo garsas, kad carui 
nihilistai uždavve truciznos ir isz 
to esant sergąs.

Nekokia d-ras George Fr.v. 
Schmidtas prusiszkas keleivvis, 
kuris tuom tarpu apsistojus yra 
Minneapolyje, apturėjo paslaptin
ga gromata isz Petersburgo, ra- 
szyta su chemiszku atramentu,ku 
rio ant popieros su vvisai ne- 
matytie, tiktai po atszildymui 
ant ugnies pasirodo ant 
popieros literos ir tada tik gali
ma praskaitytie. Toji gromata 
teip skamba:

“Caras yra su vvis arti smerties, 
o jo dvvare vvieszpatauja didis ne
ramumas. Mena, kad jam yra 
užduota truciznos, dėl to ir žinios 
paduotos gazietose yra nevvieno- 
kios. Yra cze partija troksztanti, 
idant carevviczius greieziau užsės
tu ant sosto, nes jis rengia per- 
dirbtie vvisa surėdymu Rosijos 
tiesu ant geresniu, ant ko jau ir 
plianas yra sudėtas.Pravvos'avvisz- 
ka dvvasiszkija užtai carevvieziaus 
didžei nekenezia, o vvienas pfctri- 
jarkas net mėgino cara prikalbint, 
ant to, idant jisai padarytu sa
vvo inpediniu antraji sunu, o szita 
paliktu užpakalyje. Tasai antra 
sis sūnūs caro yra baisium neprie- 
teliutn Prusu, o prietelium Fran- 
cijos, o rūstingas ir prieszingas 
kaip biesas. Bijosi ne kurie idant 
dvvasiszkiejie neprivverstu caro, 
kada jau gulės ant smertinio pa
talo, naminovvotiė antrajy sunu 
inpediniu savvo sosto. Wmksz- 
czioja cze kalbos,kad Anglija nori 
pristotie in sandara, o Rosija ir 
Francija padare tarp savves koky 
ten paslaptinga sukalbty”.

D-ras v. Schmidtas yra prusisz- 
ku aficierium ir įvažiuoja dabar 
in Japonija.

Weliau pasitinkame žinias lai- 
kraszcziuose Berlyno, kad caras 
miolina atsakytie savvo sostą tre-
cziamjam sunui Mikniui,nes antra
sis sūnūs Jurgis yra ligotas ir 
dėlto nemislina jo paliūtie savv<*1 
inpediniu.
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Isz Amerikos. mieszczio, red. Suvvolku. Buffa- 
lyje laike lenkiszka biblijoteka.

Ir da wienas naujas atsi
rado.

Priežodis sako: “žydas musza, 
žydas rėkia”, teip lyginai ir su 
“Saules” korespondentais yra. 
Jie patys kožnam in akis ryzga, 
patys kitus užkabinėja, o kada 
gauna sau tinkama atsakyma, 
tai pyksta, vverkia ir skundžiasi 
in žmonis, kad juos kiti užkabinė
ja.

Prisižiurekit dabar in No.41 
“Saules”, sztai vvel atsirado vvie- 
nas naujas, niekados negirdėtas 
Bulvveckas ar Buvvelskas koksai, 
atsiszauke kažin isz kur, isz 
Pittsburgh’o, su kuriuom mažiau
sios pažinties neturėjome ir nei 
nesisapnavvo niekad ape toky; 
dabar prisikabino prie “Lietuvos” 
lyg ut.... in kaitinus, o kada 
duosi tokiam atsakyma, tai 
vverks ir sakys, kad jam nekaltai 
szlovvia pleszia.

Na ir matote, ka gali su to- 
keis žmonėmis padarytie, kad 
jis iszlenda lyg isz kanapių ir 
pradeda ant tavves lotie, o kada 
lojaneziam duodi gera atsaky
ma, tai rugoja ir sako kad, tu 
užpuldineji.

Dideli dyvvai su tokiais žmo
nėmis, ..kad jie statosi savve ko
kiais tai ant "kitu perdetiniais ir 
norėtu sėstis kam ant sprandojo- 
dytie ir kad jam už tai nieko ne
sakytum.

Ak tu Bulvveskeli, Bulvveskeli, 
vvelyt skųsk sau bulvvias kaip ir 
skutai, o “Lietuvai” už patronus 
nesisiulyk. “Lietuva” iksziolei 
apsiėjo be tamistos, apsieis ir ant 
toliau be “jusu mylystos loskos”, 
o kaip prie jos kabinesiesi, tai 
ji da pataikys tokius Bulvveckus 
nusikratytie. “Lietuva” in tamis
ta negere, tai ir nepraszo kad 
tamista jei dekavvotum, o 
jeigu tasai tavvo mieliausias 
Baczkauskas ant jos užgėrė, tai 
ji jam atsake: “dėkui”. “Lietu
va” tavvo mieliausio Baczkausko 
ne užkabino, ir teipogi “Lietu
va” neiszmislyjo ant tavvo Bacz- 
kauskulicf nieko naujo, o tiktai 
ant kožno jo užpuldinėjimo, atsa
ke jam tais paežiais baczkauski- 
niais žodžiais, už kuriuos tartum 
ir pykt jam nevvertetu, nes tai 
per jy paty sutvverti (žodžiai).

Kaip matytie isz tamistos ko
respondencijos, tai tamista dide
liai Baczkauska iszaugsztini, 
priesz kuri sakai reiktu net lio
nietis ir teip nurodai, kad Bacz
kauskas gali zaunyt ant “Lietu- 

[ vos” vviska kas tik jam tinka, o 
“Lietuvva”ta vviska turėtu kestie 
irnevvale jo plūdimams atsakytie? 

[Teip tai?! —Jeigu tamistai Bacz
kauskas tokis didelis ponas, tai 
tegul jisai sau uj(#la ant tavves, 
tegul ant-'^avves asiluoja kaip 
tik jis iszmano, mes in jusu da
lykus Inesikiszim ir už tai nieko 
nesakysiu!, bet aut “Lietuvos” 
jam plustie ir zaunytie nepavve- 
lysime. “Lietuvai” tiek pat vver- 
tes stovvi Baczkauskas kaip ir po
nas Bulvveckas ir judvvieju abie
ju tiek ji prisibijo kaip praeitos 
žiemos. Bukite judu su savvo 
Baczkausku pakajingi neužka- 
binekite “Lietuvos”, tai “Lietu
va” jus teipgi neužkabines ir 
nežinos nei kur besirandute teip, 
kaip ir iksziolei ape Bulvveckus 
nebuvvo nieko girdetie, pakol 
per “Saulia” ne atsiszauke pa
tys nepraszyti.

Naujas fabrikas užsideda.
Nevvark, Ohio žada statytie 

nauja fabriką iszdirbimo cininiu 
blekiu. 16 Spaliu laike Nevvarke 
mitinga keli kapitalistai ir nuta
rė iszstatytie fabriką dėl dirbi
mo blekiu už $140.000. Dabar 
jau jieszko Nevvarke pirktie 400 
lotu žemes po tais fabrikais.

Straikas isznaujo prasidė
jo.

Nevv Yorke straikas kriaueziu, 
kuris jau buvvo užsibaigiąs, prasi
deda isznaujo. Skebai pradėjo 
in darba lystie ir dirbtie už nie
kus, tai bosai seniem darbinykam 
isznaujo pradėjo mokestis ma
žytis ir isz tos priežasties darbi- 
nykai ima isznaujo straikuotie. 
Ant ulycziu miesto nekarta atsi
tinka baisus kraujo praliejimai, 
straikieriai kur nugriebia skebsus, 
tai musza ir smaugia juos be mie- 
laszirdystes. Nežine kas su tuom 
toliau stosis.

Straikas Skrybelnyku.
Nevvarke, N. J. straikas skry

belnyku da vvis tęsęsi. Straikuo- 
ja tenai ape 5000 darbinyku 
lietuvviu, lenku, angliku, vvokie- 
cziu ir žydu. DarhiŲvkai sąko^ 
jogei straika iszgrajis ir dabar 
nori uždetie unija skrybelnyku. 
Teipogi straikieriai gauna gau
sia paszalpa no vvisu sztornyku 
ir biznierių miesto. Darbdavviai 
kalbina, idant straikieriai gryž- 
tu in darba ir padidina darbiny- 
kams mokesty. Pirmiau dirbo no 
sztuku, tai ant nedėlios geriausias 
darbinykas vvos uždyrbdavvo po 
$8, o dabar jau kožnam darbi- 
nykui duoda ant nedėlios po $12 
ir praszo kad tik gryžtu prie dar
bo; bet po $12 ant nedėlios pri
žada moketie tik per 3 menesius. 
Ale darbinykai ant to nepristoja.

Szio menasio 6 diena, du bosai 
skrybelnykai pasitikta 5 darbi- 
nykus ant ulyczios, isz kuriu bu
vvo du lietuvviai ir 3 lenkai, insi- 
vvede juos in saliuna ir užfundyjo 
jiems gerai gertie ir vvalgytie 
praszydami, idant szitie gryžtu 
prie darbo ir prikalbytu gryžtie 
savvo kitus prietelius. Žinoma, 
pakol szitie gere, tai prižadėjo, 
o kaip isz saliuno iszejo tai vvel 
savvo daro drauge su vvisais dar- 
binykais. Nekurie buvvo pamisli- 
nia gryžtie, bet ant galo apsiro- 
kavvo, jogei •neužsimoka gryžt; 
ar ilgai jie mokės padidyta mo
kesty, galbūt menesy ar du, pa
kol prie senųjų darbinyku pra
simokys naujiejie, tada szituos 
iszvvys lauk. Dabar jie kalbina 
senuosius darbinykus ir duoda 
jiems gera mokesty, nes suomiu 
vvisus naujus, nieko daryt negali; 
bet unijos nenori in darba priim- 
tie, na, ir tokiu budu nežino ant 
ko musu straikas pasibaigs.

S,>Ž.

Paralyžium užgautas.
Buffalo, N. Y. 6 diena Spaliu, 

nakties laike, vvejas sjiparulyže 
tvojo vviena lietuvvy ' Adomavvi- 
cziu inieganty lovvoje. Ta nakty 
isztiko baisus griausmas, žaibai, 
lietus iuMjas,ir nežine kaip, gal
būt tufrejo būtie isz dvvieju pusiu 
langai atidaryti, per kuriuos tu- 
rej<» vvejas trauktie tiesiog pei
ly, ;ir suparolyžiavvo jam vvisa pu 
siy; nevvaldo vvienos kojos ir 

^rankos.
Adomavviczius paeina isz gmi- 

I’ustelnyku, pavvieto Nau- no

ISZ 
Lietuwiszku Kolonijų 

Arkanso.
“Lietuvva” Ark., 10 Spaliu. 

Mielas Rėdytojau!
Nors baczkauskiniai nevvidonai 

neperstoja zaunija ir vvisomis pa- 
jiegomis stengiasi paardytie mu
su kolonijas, tai vvienok jeigu 
mus Dievvas neapleidžia, tai ir 
tukstaneziai tokiu baczkauskiuiu 
nevvidonu neinstengs mus pragai- 
szytie. Pereis tas vviskas,melagei 
pasiliks melageis, o teisybe turi 
ant vvirszaus iszeitie. Ir turekie 
vvilty, mielas Rėdytojau, jogei 
i n trumpa laika musu kolonijos 
suaugs in milžiniszkas kolonijas, 
o Jumis, kaipo užmanytojui to 
naudingo darbo, pasiliks garbe 
ant vvisados. Neprieteliu zaunos 
nieko nekenks anei jumis, a nei 
mumis, o tik greieziau jiems pa
tiems užkenks....

Szendien atradias vvalandelia 
liuoso laiko skubinuosi danesztie, 
kad ir mažos vvertes žinutias, i- 
dant pasidalytie su kiekvvienu 
“Lietuvos” skaitytoju ir drauge 
pasidžiaugtie laimingu musu pa
dėjimu.

Mes vvisi esame svveiki ir link
smi ir da vvis kasdien sziena pjau
name. Naujenu kitokiu negirde- 
tie, kaip tiktai tos, kad 10 diena 
szio menasio pribuvvo ant exkur- 
sij&^yvela 30 slovvaku ir per 4 
mylias no musu kolonijų,vvisi ap- 
sipirko sau farmas tenai, kur tas 
naujas geležinkelis vfu vvedamas. 
Jau pereita pavvasary apsipirko 
tenai net kelios deszimtis slovvaku 
ir czeku ir iszstate didely narna, 
o dabar kada ant karto pribuvvo 
net 30 vvyru, pribuvvo su jais 
drauge ir ju popas su ilga barzda, 
teipogi pribuvvo ir czeku kunigas, 
ir vvisi draugia nusidavve in ta 
didy naujajy narna, o tenai lauke 
ju muzika ir priėmė juos su di
džiausia iszkilmia. Tame name 
buvvo laikytos kalbos, kuriose nu
rodė, kokia nauda ūke atnesza 
ukinykui ir kaip reikia prie ju 
kibtie, idant savvo gyvvenima pa- 
gerytie. Po kalbu vvisas būrys 
nusidavve in placzius laukus ir 
kožnas isz ju apsirinkias pirkosi 
sau gabala žemes. Kada pagry- 
žo isz lauku, tai jau tame name 
buvvo prirengti stalai su puikiau
siais vvalgymais ir gerymais ir 
vvisi linksminosi kai|> ant pui
kiausio kokio piknvko. Ta didy- 
jy narna praminė “City Hali” ir; 
aplink jy ketina užvvestie miestą 
iszrinko ant to suprantanezius 
žmonis, kurie jau užmieravvo lo
tas ir ulyczias, teipogi sudėjo 
pinigus ir užvvede “lumber var
das”, kur kiekvvienas norintis 
budavvotis, galės sau lentas pirk
tie.

Tuom kartu toje “City Hali” 
vvienas ruimas bus piiskyrtas ant 
dievvmaldystes, o kituose vvisuo- 
se talpysis tuom tarpu pribuvvia 
familijos, pakol ne iszsistato savvo 
locnu namu. VVarda toms kolio- 
nijoms davve “Slovanian Colony”.

Matote broliai kaip tai yra: 
niekad musu žmones nekimba 
prie jokio pirkimo pakol pigu, 
bet kada jau svvetimtaucziai uži
ma pirmiasnias vvietas, kada tu 
paežiu lauku prekes pasidvvejoja, 
tada musu žmones pradeda kib
tis ir moka už paskutinias vvie
tas dvvejopus ir trejopus pinigus, 
ir užsiganedyja tuom, kas no vvi
su atlieka. Wienok turime vvil

ty, jogei no szio rudenio pradės 
ir musu žmones labjau imtis už 
farmu.ba pamatys patys ant mus, 
jogei pergyvvenia per meta cze, 
nepražuvvome, o ka iszmokejome, 
tai jau turime savvo locna3ty ir 
niekas to no mus neatims, o su 
kožnais metais vverte musu lauku 
auga. Teipogi persiliudis patys, 
kad per ta laika prabuvvia mieste 
teipgi daugiau už mus ne uždirbo, 
o nevvienas ka turėjo uždirbtas 
irta paty pravvalge; dėlto pra
dės pažytie kas yra naudingu ir 
kas bledingu, o pažinia imsis gal 
būt už daikto naudingesnio ir 
pradės dirbtie pats dėl savves.

J. Butkus,
Farmerys isz lietuvviszku Koloni

jų Arkanso.

Jau wel dyrba.
Shamokin, Pa., 15 Spaliu. — 

Kasyklos anglių Burnside ir 
North Franklin Co., Philadel- 
phia & Reading Coal & Iron Co., 
kuriose dirbo 1000 vvyru ir vvai- 
ku, po 6 nedeliu atsilsio atsida
rė ir dirba isz naujo. Teipogi 
atsidarė mainos Hickory Svvamp, 
prigulinezios Union Coal Co., 
kuriose dirba 400 darbinyku.

PASARGA.
Du Bois, Pa., 10 Spaliu.

Prasergstime vvisus brolius 
darbinykus, idant niekas nevva- 
žiuotu in Du Bois, Pa. darbo 
jieszkotie, nes jau cze tiek privva- 
ževvo svvieto isz vvisu pusu, ka ne
turi nei kur pasidetie. Žmogus 
vvažiuodamas iszsilieka ant kelio 
keletą dolieriu, o cze atvvaževvias 
teipgi pasėdi keletą nedeliu be 
darbo ir iszsHikias iki paskutinio 
cento, turi trauktis sžalin darbo 
negavvias. Teisybe pas mu3 dirba 
kasdien po 10 adynu, bet vvir
szaus žmonių nepriima, nes da ir 
isz czionykszcziu gyvventoju ran
dasi daugybe darbo neturineziu.

Dubojietis.

$25.” Ir tokiu budu Wabalin- 
skas atrado daugybia akvvatnyku, 
kurie jam kimszte kimszo pinigus 
in keszianiu, bile tik no jo dar
ba gautie.

Sztai szie žemiau suraszyti 
žmonessukiszo jam savvo pinigus: 

Mikolas Levvickas... .$22.00
Juozas Mirauskas......... lO.oo
Petras Griszkus........... 15.oo
Stanislovvas Trumpis. .25.oo
Jonas Žukauskas...........10 .oo
Jurgis Totulis. .............lO.oo

Isz Chicagos.
—o—

Na ir wel naujena.
VVincentas Wabalinskas, kuris 

dabar nesenei buvvo užsidėjus 
saliuna po nr. 3131 Fox str., o 
dabar persikėle ant Laurel str. 
Chicagoje, apgauo ir nuskriaudė 
keliolika biednu lietuvviu, iszvvi- 
liodamas isz ju paskutiny centą.

Kaip girdetie, tai jau jisai ant 
“North side” daugybia žmonių 
prigavvo ir tenai jau kožnas vvie
nas jy isz to pažino ir vvisi pra
dėjo no jo saugotis, kaip no pik
to szilingo; taigi dabar persi
kėlė jisai cze in “South side” 
tarpu nepažystamu ir pasisekė 
jam iszvviliotie isz biednu žmonių 
galbūt in pora szimtu dolieriu. 
(J tai ėjo jisai per vvisus namus 
lietuvviu ir vvisur sakėsi, kad 
esąs furmonu fabrike Mc.Cormi- 
cko, ir katras jam gerai užmokės, 
tai jisai priims ta in darba ir 
duos jam gera pleisa, kur tasai 
galės sau aždyrbtie po $3 ir po 
daugiau ant dienos. Žinoma kad 
musu žmoneles yra da tamsus, 
tai ir duodasi bile lapsui savve 
prigautie. Kaip toks Wabalinskas 
moka gerai ir meilei prisiszneke- 
tie, taigi, vvyreli! kožnas jam 
atidavve puskutiny savvo centą ir 
prasze vvergdami: “man poneli 
duok darba, man poneli duok 
darba”, o kitas vvel: “te tau pone
li $25 dolieriai ir duok man ge- 
resnv darba kaip anam, ba anas 
davve tiktai $10, o asz duodu

Tamoszius Wizgirdas.. .5.00
Sykiu $97.oo

Tai da tiktai tie, kurie atsi
szauke skųsdamiesi in musu re
dakcija, o kiek tai j u rasis, kurie 
da tyli, laukdami kada juos Wa- 
balinskas paszauks pas Mc Cor- 
micka in darba.

Oi beda, beda! kada tie musu 
žmoneles apsiszvvies ir kada juos 
nustos vvisi apgavvikai skriaudia. 
Ale kaip jie gali, apsiszvviestie 
kad neskaito jokiu laikraszcziu, 
už tai ir nežino nevvat kas susie- 
dyjoje antruose namuose dedasi. 
Bet kaip galima skaitytie lakrasz- 
ty, kad ant metu kasztuoja net 
$2? tai sako perbrangu. Mat, 
kaip tokiam apgavvikui už pame- 
lavvima keliu žodžiu, tai 25 do' 
lieriai nėra brangu, o už laikrasz- 
ty, už vvisa meta $2, perbrangu. 
Ir už tiesa, jeigu skaitytu laikrasz- 
ty, tai butu atsargesni ir bile lap- 
sui nekisztu savVo dolierius, ba jau 
butu girdėja, kaip nekarta buvvo 
minavvota per “Lietuva” kati per
eita pavvasary Avienas meisteris 
apszvvilpe kelis szimtus lietuvviu, 
prižadėdamas jiems duo^ie darba 
prie geležinkelio ir /prisakyda
mas vvisiems susirink/ie ant vvio- 
no kryžkelio, kup susirinkia 
užimtai žmoniu/pralauke kelias 
diėhas'.ir savve darbdavvio nesu
laukė. Jau mums ruuoo; kas' per
skaitytu laikrasztyje vviena ir kita 
toky atsitikima, tas nesiduotu bi
le lapsui savvo . pinigus iszvvilio
tie, bet pirma nueitu in ta fabriką 
ir pats tikrai persiliudytu ar tasai 
žmogus tame fabrike priguli prie 
ko ar ne.

Didis Republikoniszkas 

Mass--Mitingas, 
Wisu Lietuwiu miesto 

Chicago.
Nedelioje, 21 Spaliu tuojaus 

po sumai, salioje p. L. Ažuko, 
po nr. 3301 Auburn avė, “Lietu- 
vviszki Kliubai” Chicagos laikys 
didely Mass-Mitinga, ant kurio 
privvalo pribūtie vvisi lietuvviai, 
be skyriaus, tuojaus kaip tik isz- 
eis po sumai isz bažnyczios, idant 
iki adynai 2-trai galima butu mi
tinga atliktie, o paskui no antros 
adynos atsidarys “faira”, tai ir 
tenai norėsime pributie.

Ant mitingo bus net trys re- 
publikoniszki kandidatai ir turės 
angliszkas prakalbas. Teipogi bus 
ir lietuvviszkos kalbos laikytos.

Dėlto pasirupykite pributie 
vvisi, idant pasirodytie priesz a- 
merikonus, jogei lietuvviai turi 
šyla ir darbuojasi palitikoje ge
riau už lenkus, o jeigu mes gerai 
pasirodysim, tai pamykit jogei 
lietuvviai Chicagoje apturės pir- 
mysta ant lenku.

Priimkit ant mitingo vvisi ik 
vvienam tujaus po sumai. 
Užpraszo A. Olszevvskis,

Prez. Kliubo 6-tos VVardos’

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



2 LIETUVA.

The Lithuanian VYeekly 

“Iiiettiva” 
PUBUSHED EVEKY SaTUBDAY.

Ezecutes all klnd of Job Prlntlng and tran»- 
ating in ai) moderu languagea.

Subscription 12.00 per year.

Ali communications mušt be addressed 
“Lietuva” Publishing Co.,

954 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Laikrasztis 

"LIETUVA” 
Iszeina kas Subata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........ $2.00
In Užmare........................$3.00

Užveizdetojas A.OLSZEAVSKIS.
Rankruz/czlal (korespondencijos) ir laiatkai tu

ri būti adresawoti ant szio adreso:

„Lietuva” I’ublislilng Co.
954 33rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per .Monkt Ordkb arba 

Rkuiitrawotoje Gromatoj ant ranku

A. OLSZEAVSKIO,
954 33rd St., Chicago, III.

Szis visas menesis yra tai lai
kas palitikos, kuriai kiekvienas 
žmogus, mislijantis dėl sawes ge
ro, yra užimtas. Kiekvienas klau
sia savo mislyje, kuri tai par
tija butu dėl jo geresne ir nau
dingesne ir kuria jis privalo 
savo balsu paremtie.

Yra žmonių isz musu pa 
ežiu lietuviu, kurie jau Chica
goje gyvena po 10 ir 20 metu, 
pamena gerai pirmesnius demo- 
kratiszkus laikus, pamena re- 
publikoniszkus ir dabar vėla ma
to patys szios dienos demokra- 
tiszkus laikus. Jie patys paliu
dys tai, kad prie republikonisz- 
kos administracijos da nei vienas 
darbinykas nedirbo už 75c. ant 
dienas, kaipo szymet dirba. Jie 
patys paliudys kad^ ne tik szeis 
metais, bet ir kita karta, kaip 
tik užstojo (lemokratiszka admi
nistracija, isz Jcarto visi fabrikai 
užsidarė, o atsidarė visur “soup 
houses” (namai zupes) (buizos). 
Argi pamena nėra vienas gy
ventojas Chicagos, kad kada prie- 
republikęmiszku .laiku btlta žmo
nes tureja dirbtie už zupes blu- 
dely, kaip jau pereita žiema tuk- 
staneziai žmonių dirbo per iszti- 
sas dienas, už tai, kad vakare 
gavo bludely zupes, kurios bile 
szuva nenorėtu laktie, ir pasto
gių nakty pernakvotie.

Gana mums demokratiszku lai
ku, gana per dienas sedetie ir 
szvestie be darbo, gana jau mis- 
tie “soup housese” szildytu van
denėliu; mes norime visi ture
tie darba ir norime už darba 
turetie užmokėta kaip reikia, o 
tada mes patys pataikysime sau 
geresniu zupia iszsivirtie ir ne
reikalausime tos dideles apiekos. 
Kiekvienas sveikas žmogus pa
taikys save iszmaitytie, ir mies
tas nereikalaus ju maitytie lyg 
kokiu ligoniu, tiktai tegul jiems 
duoda gera darba.

KatliirbinykiiniN gero de
mokratai padare.

Ka darbinykams padare demo
kratai gero permainydami provas 
ropublikoniszkas ant nauju per 
sutaisyma naujos tarifos?—

Uždare fabrikus kur darbiny 
kas sau galėjo duona pelnytie, a- 
tidare rubežiu Amerikos dėl in- 
vežimo svetimu iszdirbiu, idant 
Amerikos darbinykui nereiktu ju 
dirbtie, atpigino tokius daiktus 
kurie tik bagoeziams reikalingi, o 
pabrangino tuos, kurie kiekvie
nam ir biedniausiam yra reika
lingi, ir dabar vienas kito klau
sinėja, kas pasidnre,kad toki sun
kus laikai užstojo?

Sumažino akczyžia ant deimen- 
tu, kuriu darbinykas nereikalau
ja; sumažino akczyžia ant szilku, 
kuriu darbinykas neneszioja; su
mažino akczyžia ant pirsztinai- i

ežiu, kurioms darbinykas nedeve; 
o padidino ja ant cukraus, be ku
rio ir biedniausias darbinykas ap- 
sieitie negali; tai jums ir pageri
nimas būvio darbinyko isz demo- 
kratiszkos malones. Da dabar, 
pakol szio meto elekcijos pereina, 
tai cukraus preke pasilieka ant 
vietos nepermainyta, bet po elek- 
ciju pamatysite patys, kad cukrus 
ant svaro bus pora centu bran
gesnis. Juk kožnas supranta,kad 
valdžia arba randas, kaipo kitu 
žemiu teip ir Amerikos, reikalau
ja pinigu ant užlaikymo kariuine- 
nes, ant iszmokejimo algų ured- 
nykains ir ant kitokiu randavu 
expensu; o isz kur tie pinigai i- 
masi in kasa rando? ar ne isz ak- 
czyžiu ir kitokiu “texu” (padot- 
ku)? Jeigu per sumažinimą ak- 

Į czyžes ant szilku arba deimantu 
Į trūksta in kasa rando keliu milijo- 
I nu dolieriu, tai turėjo padidytie 
I mokestis ant cukraus ir kitokiu 
daiktu biedniems reikalingu, i- 
dant isz ten tuos reikalingus mi
lijonus surinktie.

Demokratai pri pažysta repub- 
likonams už teisybia, kad jeigu 
butu pavelyta chinczikams apsi- 
gyveutie Suvienytose AValstijo- 
se, tai amerikoniszkas darbiny
kas nepoilgam turėtu dirbtie už 
25c. ant dienos. Wienok demok- 

, ratai pavelyja chinczikams in- 
vežtie 
vorus, 
padaro 
dienos.
tik mes gausime in Amerika pi
gu tavora, iszdirbta per chinczi- 
kus, tai Amerikos darbinykas 
turės badu dvestie, o chinczikai 
turės ikvalei pinigu sau ant ryžiu, 
nes jie daugiau nieko ir nereika
lauja bile tik ryžiu turėtu, tai dėl 
chincziko užtenka.

Mes ne esame chinczikai, ir 
vienais ryžiais maitytis ne
galime, dėlto paremkime velyt 
republikoniszka partija, kuri rūpi
nasi nors ape tai, idant ameri
koniszkas darbinykas turėtu cze 
darba ir galėtu sau užsidirbtie, 
netiktai ant ryžiu, bet ir ant mė
sos kąsnelio.

dyka in Amerika tuos ta- 
kuriuos jie sawo žemeje 
dirbdami už 25 centus ant 
Pamykite ta, kad kaip

Kegistrawokites lietu- 
aa iais.

Szymet 6toje AVardoje gali bū
tie jau in 300 lietuviszku balsu, 
o tris szimtus balsu pakreiptie 
in viena pusią, tai vienoje var- 
doje jau yra labai svarbus skai- 
ežius. Bet ka reikia padarytie, 
kad tie szetonpalaikiai. kurie sė
di prie registracijai nenori 
lietuvius užraszytie lie
tuviais, bet visada užraszo juos 
maskoliais, lenkais arba vokie- 
cziais. Ir tokiu budu nors ir tūk
stantis cze musu balsu butu, tai 
visi jie eina ant garbes ir naudos 
maskolių, lenku ir vokiecziu.

Dėlto pamykite visi, kurie 
dabar utarnyke eisite registravo
tis, pasirupykite kaip galėdami 
užsiraszytie lietuviais, o ne ma
skoliais, lenkais arba vokiecziais. 
Ale ka reikia darytie, kaip tie 
sudžios, kurie sėdi prie registra
cijos , nenori raszytie lietuvius 
lietuviais?

O tai geriausei: Reikia su- 
sitartie kokiem 7, 8, ar daugiau 
ir paimtie su savim viena toky, 
kuris gali jau gerai susikalbetie 
angelskai, ir tada visiem sykiu 
eitie prie registracijos. Tegul 
tasai pasako teip: “cze szitie 
mano žmones yra visi lietuviai 
ir praszau juos užraszytie visus 
lietuviais, o ne kitokeis”. Jeigu 
tie sudžios nenorėtu raszytie, ta
da pasakyt, kad kitaip “suvis ne
norite registravotis”, ir jeigu lie
tuviais jus neraszo, tai meskit 
viską ir eikit namo. Tada jie bus 
priversti* užraszytie jus tokiais, 
kokiais liepsite.

Žinoma kad szymet lietuviai 
Chicagoje pradėjo da tik pirmas 
metas palitikoje krutetie, o isz 
pirmo meto sunku yra toki daly
kai invesdytie, Bet jeigu mus 
Dievas užlaikys prie geros svei
katos ir musu kliubas suaugs in 
geresnis šyla, tai ant antru “e- 
lekciju” jau galbūt instengsime 
mes patys isž savo kliubo pajg 
dytie prie registracijos p

Žinios wisokios. VVietines žinios.
t Nekurie žmones sako, kad 

jeigu pereitu “peoples party” tai 
jau darbinykams butu teip gerai, 
kaip rojuje. Teisybe, žmones 
sznekejo ta paty kada troszko, 
idant pereitu demokratiszka par 
tija. Juk kožnas vienas reke, 
kad demokratiszka partija, tai yra 
partija darbinyku, sutrumpys a- 
dynas darbo, padidys mokestis ir 
darbinykai Amerikos gyvens kaip 
rojuje. Na, dabar jau antras me
tas kaip gyvename po vvaldže 
demokratiszka, ar neprisidirbo 
žmones ikvalei už demokratiszka 
zupia? o jeigu “peoples party” 
pereitu, tai jau galbūt ir ant zu
pes netesetu.

t Pittsburgiecziai danesza mu
mis, kad tasai Buvelckas. kuris 
per “Saulia” piemeniszkai užsi
puolė ant “Lietuvos”, esąs nepil
no proto. Galbūt, kad ir teisybe, 
nes jau matytie isz jo korespon
dencijos, kad žmogelis yra ku- 
dikiszko supratimo. Argi tai ne 
juokai, jeigu “Lietuva” davė 
atsakyma chicaginiams zaulki- 
niams, kurie buvo pradaja ka
binėtis, tai tik tucz ir jisai žmog
palaikis atsiszaukia, buk tai ir 
jis in ju banda prigulys ir drauge 
su chicaginiais zaulkiniais jau
ezia skaudejima. Jau tu mielas 
Bulveckeli buk sau pakajingas 
ir užsiraszyk . sau atmintyje sa
vo: kad nei vienas iszmintin- 
gesnis ir apszviestesnis žmogus 
in “Saulia” neraszo, o tiktai to
ki Bulveckai, kaip pats,

t Du Bois,Pa.g. kn. A. Szyin- 
keviezius rengia statytie nauja 
bažnyczia. Pasakė savo parapi- 
jonams, jogei bažnyczia pastatys 
už du tukstanezius ($2000). Pa- 
rapijonai ant to greitai pristojo ir 
pavede ant kunigo ranku viską 
kas link statymo bažnyczios. Da
bar kunigas paėmė 6 kolektoriu^r- 
4 lietuvius ir dujiJejJįH*į«J^urie 
renka pinig

iena 
lietuvy in ko*na>rJf^wi8zka 
precingta ir

F to mierio, ir 
ežtie materijola dėl 

bažnyczios ir bile diena pradės 
statytie. Dubojietis.

— Lietų-vviai gyvenanty ant 
Bridgep/bto, kurie norite isz- 

 

moktie/angelskos kalbos, tai ga- • 

 

lite eitie in mokslainia ir už'sira- 

 

rasz/tie kožna vakara, o kaip 
Užsimokekit už “LIETUVA,,

— Nepamirszkite kad rytoj, 
tuojaus po sumai pas p. L. Ažu-'bus daugiau užsiraszusiu. tai mie- 
ka bus didelis palitikiszkas mi-[Stas duos da viena lietuviszka 
tingas visu lietuviu Chicagos.

— Kas neturite amerikoniszku' 
popieru, tai pribukite ant mitin
go, o gausite kortelia su kuriai 
popieras gausite už dyka.

—— Utarnyke, 23 Spaliu, yra 
paskutine diena registracijos. 
Kas ta diena ne užsiregistravos, 
szymet balsuot negales. Szymet 
yra nauja prova ir kožnas vienas 
be skyriaus turi registravotis.

— Szioms dienoms pribuvo in 
Chicaga isz Europos g. kunigas 
J. Kuras, lietuvys.

— Lietuviszka “faira” neda
lioms atsidaro adyna 2 po pietų, 
o czetvergais 7 vakare. Lietu
viai yra užpraszomi atsilanky- 
tie.

— Szymet moterys smarkei i- 
masi už balsavimo, tai ne juokai 
kad viena diena užsiregistravo- 
jo j ir 10 tukstaneziu su virszum.

— Mitingas draugystes “Sz. 
Jurgio” yra atidėtas ant kitos ne
dėlios tai yra ant 28 Spaliu, tuo
jau, po sumai. K. Kovarskis.

— No pat pradžios iki szei die
nai iszsieme kortelius isz redak
cijos “Lietuvos”, dėl ameriko- 
niszku popierru, net 103 
viai.

— Ant Noble str. teipgi 
lietuviu atsiszauke, kurie 
mokytie angelskos kalbos. Taigi 
lietuviai aplink tenai gyvenanti 
tegul susiraszo in viena kuope- 
lia nors kokia keturesdeszimts, o 
gaus sau mokytojy ir gales_HJ/jky»

litas du< 
Jmokytoj;

lietu-

pora 
galės

Kepu blikotini wirwlma.
Szymetjoiųy'pasirodo, tai visi 

gryžtasi ^rje republikonu. Sziojc 
pyežloje 6toje AVardoje, kuri per 
metu metus buvo demokratisz
ka, dabar kada priesz registraci
ja vaikszcziojo pricingtavi 
sekretoriai ir užraszinejo kožna 
viena ant ko jis mislina balsuotie, 
pasirodo jogei jau ir szitoj ran
dasi daugiau žmonių, kurie keti
na atiduot Savo balsus ant re
publikonu, o ne ant demokratu. 
Demokratai bėgioja kaip inina- 
nydaini, kur tik jauezia geresnius 
palitikierius tuojaus paperka juos 
pinigais ir stengiasi visomis sa
vo pajiegomis glutie virszu 
balsu. Bet jau galbūt nieko szy
met nepelnys, ba visiems darbi
nykams yra gerkleje kartus tie 
demokratai ir kur tik ant kokiu 
mitingu iszgirsta kalbas girian- 
czias demokratus, tai visi pur
tosi isz tolo.

Pereita utarnyka buvo diena 
registracijos, tai pirmoje vardo- 
je gaujos demokratu susirinkia 
užpuldinėjo ant republikonu ke
liuose pricingtuose ir pavogė 
jiems prie registracijos knygas, 
in kuriais republikonai užraszine
jo paveiksią kožno regiszravo- 
janezio 
mis lyja 
konams 
po tris 
ir po kokia deszimts balsu vie
nas atiduotie. Bet jau republi
konai ape tai apsižiūrėjo ir pil- 
nevojasi kaip ingaledami.

Szita utarnyka užsiregistravo- 
jo po visa miestą net 231.799 
vyru ir 10.455 moterių; isz vi
so yra jau užsiregistravojusiu 
242.452.0 metuose 1892 buvo 
užsiregistravojusiu tiktai 190.428 
Szis utarnykas buvo da tik pirma 
diena registracijos, o ateinanty 
utarnyka galbūt bus kita tiek 
arba daugiau.

lai dažiures kožna 
savo broly ir pasirupys jy 

užraszytie lietuviu, o ne žydu 
teip, kaip szeudien prie regis
tracijos darosi.

Lenkai su lyg szei dienai buvo 
teip pat raszomi, .bet jau szymet 
szesztoje vardoje, kiekviename 
lenkiszkame pricingte sėdi lenkas 
ir kožna užraszo lenku, jeigu tik 
ta —ne, kuris pats nenori.

Bloke eina in Amerika.
Svansea, AYales, 16 Spalu. — 

Danesza, kad tenai sukrovė 
5000 tonu cinines blekes ant gar
laiviu ir parengė siustie in A- 
merika, ir danesza, kad tenai 
bleke dabar yra daug pigesne nei 
kaip menesiu priesz tai. Isz to 
pasirodo, jogei atpigo tenykszte 
bleke isz tos priežasties,kad szen- 
dienine Amerikos tarifa sumaži
no ant jos akczyžia. Dabar Ame
rikos prekejai gali isz tenai gau
tie blekiadaug pigiau negu pirk
dami amerikoniszka. — Kaip ta
da bosai fabriku blekes gali mo- 
ketie brangei darbinykui, kad 
savo iszdirbius turės parduotie 
už pusią prekes kaip pirmiau kad 
buvo?

žmogaus. Demokratai 
npsuktie galwas republi- 
ir kožnas isz ju norėtu 

sykius eitie registravotis

Naujus laikrasztis.
Naujas laikrasztis “Garsas 

merikos Lietuviu” iszeina dabar 
tikroje katalikiszkoje dvasioje ir 
prižada visada remtie katalikys- 
tia ir tarnautie reikalams darbi- 
nyku. Norintiejie ta laikraszty 
užsiraszytie, tegul raszo ant 
tokio adreso:

J. Ramanauskas
230 AV. Centre st. Shenandoah,

Fa.

A-

Apuokas ir Asilas.
(Pagal Krilow‘a.)

Per giria ėjo asilas apspangias: 
In didy kelia buvo įszsirengias. 
Sutemus preina baisu takumyna— 
Na ir paklydo,sakant tiesa gryna. 
Sustoj vargszas ir gailingai vai- 

[tojo, 
Laime, kad krūmuos apuokas 

[snapsojo. 
Jis pasigailėjus ant pakelevingo, 
Žadej’ vadu būt žvėries nelai

mingo.
O apuoks naktyj’, kad butu tam

piausiai,
Pažysta, mato viską kogeriau- 

. [šiai.
Tuoj’ užsirangė ant asilo sprando, 
Ir jau abudu keliaut tolyn bando.
Balas ir duobiąs, kelmely kiek- 

[viena,
Prasilengdami, sau drožė kaip 

[diena.
Ryta, da saule szviesi netekejo, 
Pakelevingi isz girios iszejo.
Tad asils melstie apuoko malones, 
Kad liktu vadu ant visos kolio- 

[nes.
Mat pravadyriu norėjo sau gau- 

Įtie, 
Paskui per svietą iszilgai keliau- 

[tie.
Asilo praszims apuokui patiko: 
Ir vadžiot spangy kvailys pasi

liko. 
Dienai praszvitu^J tarytum ant 

[juoko, 
Aptemo akys varguolio apuoko. 
Kad ir nemato, ir akise juoda, 
Bet kelia rodo — giliuotie ne- 

[duoda. 
“Sukk ant kaireses! Po tiesiai 

[duobute!” 
Po tiesiai nieko, po kairei grabu

te.
“Da ant kaireses!” O ten duobe 

[buvo— 
Abu in duobe ant sprando ingriu- 

[vo.

— Pereita utarnyka ant regis
tracijos, kurie,lietuviai priversti
nai užsispyrė, idant juos užraszy- 
tu lietuviais, tai ir užrasze, o ka
trie nelabai prieszinosi, tai tuos 
visus užrasze maskoleis.

— Pereita panedelio vakara pas 
L.Ažuka buvo mitingas Kliubo 
6-tos vardos, ant kurio susirin
ko pusėtinas būrelis žmonių ir 
prisirasze prie kliubo 8 nauji są
nariai.

— Nekurios lenkiszkos gazie- 
tos visa gerklia rėkia ir szaukia 
darbinykus, idant balsuotu už de
mokratus, bet lenkai jiems atsa
ko : Vpbviešta się ze svoimi de- 
mekratami. Juž mysię dosič na- 
jedli zupy demokratycznej, vię- 
ciej niechcema!” Nėra irdyvo, 
kad Chicagoje tiek dauk lenku, 
o vis jie teip žemai stovi; tai ne 
juokas yra, kad 200.000 lenku 
Chicagoje, o ka jie labai virszaus 
turi už kitas tautas, kuriu mažiau 
yra Chicagoje.

— Miestą Chicagos ketina pa 
darytie portąvu miestu. Ketina 
iszkastie gilu ir platu Jcanala isz 
ežero Michigan net in Atlantisz- 
ka Oceana, kuris tai kanalas jungs 
ežerą su mariomis ir kuriuo bus 
galima daplauktie staeziai isz 
Europos net in Chicaga. Jau yra 
planai padaryti mieste Toronto. 
Kanalas bus 26 pėdu gylio, o 
kasztai jo isznesz 100 milijonu 
dolieriu.

— Nedelioj, 21 d. Spaliu pri
puola mitingas “Gvardijos D.L. 
K. Witauto”, ale isz priežasties 
užėmimo sales “faira” ir
draugyseziu itingais, likos ati
dėtas ant kito menesio tre 
ežios nedėlios. Teipogi katrie no
rėtu prisiraszytie prie tos drau
gystes, tai yra užpraszomi palauk- 
tie kito menesio.

A. Žemaitis sekr.

|a.
• — Danesza, kad ir ant “AVest 

side” atsidariusi viena lietuvisz
ka vakarine mokslaine ant ker
tes 21mos ir Robey ui. Sako mo
kysiąs tenai Fr. Bracziulis. Ku
riem lietuviams yra netoli gali 
vaikszcziotie kas vakaras moky
tis.

— Kas neturi amerikoniszku 
popieru, o jaueziasi kad jais gaus, 
tai gali utarnyke eitie ir užsire- 
gistravotie, nieko nekenkia ka 
popieru dabar neturi, a bile jais 
pristatys ant dienos balsavimo, 
tai bus gerai, o kaip neprista- 
tys, tai teipgi nieko nekenks, 
tiktai jo vvarda isz knygų isz- 
brauks, tai ir viskas.

Registracija bus atidaryta no 
6tos ądynos ryta iki 9tai vakaro. 
Kiekvienas gali užsiregistravotie 
eidamas in darba arba isz darbo.

— Kaipo yra žinoma, kad va
karinėse mokslainese “Public 
Schools” jau du lietuviai mokina 
lietuvius angliszkos kalbos, taigi 
szia nedelia per rūpesty “Lietu
vos” vėla atsidarė treczia lietu
viszka mokslaine ant Tovn of 
Lake, kurioje mokina p. Julijo
nas Dichaviczius — lietuvys. ku
ris per du metus perejo kursą 
mokslo universitete Notre Daine, 
Indiana. Lietuviai gyvenanti 
ant Tovn of Lake ir norinti isz- 
moktie angliszkai, gali nueitie 
bile vakara in mokslainia ir te
nai užsiraszytie.
- Pereitos serecjos vakara pas 
L. Ažuka ^peoples party” laike 
savo mitinga ir pradėjo raszine- 
tie lietuvius, norėdami padary
tie “peoples party” kliuba. Dėl
to prasergstime visus lietuvius, 
idant nesimėtytu in isz kliubu in 
kliubus, o geriau laikytųsi vie
no, kuris jau yra uždėtu, ba besi
draskydami ant keliu daliu, tik
tai sumažys savo šyla ir daugiau 
nieko gero nepadarys. Balsuotie 
kožnas vienas gali už ta, už ka 
jjs pats nori, Kliubas jam neužgi
na, bet da neturėdami vieno kliu
bo gana tvyrto, o kaip imsime 
dalytis aut daugybes kitu, tai tik
tai sumažysime savo šyla ir ant 
galo nieko neturėsime. Nereikia 
visu pasakų klausytie, bet reikia 
turetie patiems savo supratima.

— AVisi lietuviszki muzikantai 
kurie grajyja ant lietuviszkos 
“fairos” tegul nedelioje susirenka 
pas L. Ažuka, tuojaus po sumai.

Wyriausybe.
Ant pardavimo puiki Lo

ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren
ta gy ventie; ne teip kaip neku
rie neisznionei susipirko kur ten 
laukuose AVaukegan,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 reni aunykai jumis jy iszmo- 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

kitu

tre

Reikalingas yra geras durto* 
rius (vargamista) in lietuviszka 
parapija. Tegul atsiszaukia pas 
paty probaszcziu, ant adreso to
kio: Rev. S. Pautienius

518 Mahanoy avė.
Mahanoy City, Pa.

Atsimint reikia, 
Kad įoda paiko 
Tik warga teikia, 
No laimes laiko.

Pažėrų Wincas.
(Isz Tikr. Liet. Uk. Kai.)

— Nedelioj, 21d. Spaliu, tu< 
jaus po sumai bažnytinėje saleje 
“D-tes Szv. Jono Krik.” laiky 
menesiny susirinkimą, ant kurio 
turi pributie visi sanariai, nes 
bus iszdalyta konstitucija tiem, 
kurie da ne buvo gavę.

K. Pocius sekr.

“FAIR’A”
Lietuviszka“faira”Kas karts tai 

smagiu eina. Pereita nedela susi
rinko tiek svietio ka vos in salia 
buvo galima insispaustie. Ratai 
ėjo smarkei, muzika grajyjo pui- 
kei ir visi liksmai sau bovyjois.

Szia nedelia“faira”teipgi prasi
dės ape adyna antra po pietų, ant 
ko yra užpraszomi visi koskai- 
tlingiausei susirinktie.

Preke Pinigu.
——o—

'Rublis in Rosija................ 53Jc
/‘Tarke in Prusus................. 24|c
jpldenai in Austrija.... ,39}c 

t~'^kos in Francija....... .. ..20c



LIETUVA.

PASIKALBĖJIMAS 
ape wisokius nioksliszkus 

dalykus
Per du badai kartu rasziau ape 

mikrobus, tuos galingiausius duo- 
tojus gyvasties ir smerties. Lig 
sziol žmones stengiasi tik iszrast 

, budus juos isznaikint, bet neu
žilgo gal stengsis vaišint juos. 
Mat žmogus nedave ir jiems pa- 
kajaus, ir juos žada užkinkyt in 
junga. Bandymus užkinkimo in 
darba mikrobu padare nesenei 
profesorius Marshall’is Ward’as, 
sąnarys angliszkos “Royal Insti- 
tution”Londone. Sziam moksliny, 
kui puolė in galva daryt fotog
rafijas su pagelba mikrobu. Kaip 
yra žinoma, szviesa valo orą, 
t. y. užmusza mikro-organizmus, 
iszstatytus ant jos veiklumo. 
Taigi prof. AVard’as padare toky 
bandymą: Paėmė du stiklo pluo- 
ksztelius, apteptus želatina su mi
krobais, ir viena pastate priesz 
saulia, o antra padėjo tamsoje. 
Pirmas pluoksztelis pasiliko 
szviesiu,o antras tapo tamsiu,nes 
bakterijų ten priviso per daug. 
Po to bandymo angliszkas moks- 
linykas vare darba tolyn, bet ki
tokiu budu: ant pluoksztelio su 
želatinos mikrobais isztempe po
pierėly, kuriame buvo iszkirpta 
raide (litera).

Iszstatias paskui pluoksztely 
ant szviesos jis gavo atmuszima 
raides, baltos ir szviesios, toje 
vietoje,kur popiera buvo iszkirp
ta. Paskiau AVard’as darė ban
dymą su tikra fotografija. Ant 
želatininio pluksztelio uždėjo jisai 
negativa fotografijos ir po neku
rto laiko po intekme szviesos 
gavo kopąnasziausia fotografi- 
ja.Kad gauta fotografija pasilik
tu tokia pat, gana buvo ja iszsta- 
tyt 
ma 
liau 
lyn
tografija tiesei, be senu negaty
vu.

Taigi turime dabar fotografijas 
■ “bakteriologiszkas”.

ant szviesos, kuri užmuszda- 
mikrobus, nedave jiems to- 
veistis. Darė bandymus to- 
ir dabar jau galima gaut fo

tai ir ape 
da karta

turhut a-

Kad ape mikrobus, 
Marša. Taigi gryžkime 
prie Marso*

Skaitytojai atsimena
pe anuos szviesius taszkus ant 
Marso, kurie invare mokyta 
3vieta in nemaža klapata. Wie- 
name “pasikalbėjime” padaviau 
iszaiszkinimus dvieju moksliny- 
ku: Schiaperelli’o ir Pickeringo. 
Dabar nekoks Fouville’is laikrasz- 
tyje “Science lllustree” paremia 
daugeliu faktu iszaiszkinyma a- 
merikiszko astronomo Pickerin
go, t. y. kad tie taszkai yra tik 
smarkei apszviestais debesimis 
planetos ore. Jau Schroetter’is 
mane, kad dėl tirsztos ir perpil
dytos vandeniniu . garu Marso 
atmospheros (oro), mes nieko ne
galime žinot ape pavirszy plane
tos, o tas ka regime, yra tik pa- 
virsziu atmospheros (oro).

Taigi szalinykams terpplane- 
tiszko susineszimo (komunika
cijos) prisieina dabar tik nosy 
nuleist.

PAMOKINANČIOS APY-| gia žmonis. Noretie būt guodoja- 
mu savo broliu, ar neyra tai 
parodyt jiems musu guodonia ir 
musu užjautima? Reikalas nusis
tebėjimo yra tik viena pusią 
meiles. Ne, ne,'teisinga garbe ne
esti niekados užtektinai užmoka
ma! Tas, ka reikia apverkt, 
mano sunau, ne yra tai raiszystes 
kurios liudyja ape prakilnus pa- 
siszventimus, bet tos. kurios isz- 
szaukia musu ydas arba musu 
kvailystias. Ah, jei galeezia kal
bėt balsei tiems, kurie praeida
mi gailisi manės, tarczia'tam jau- 
nikaieziui,kurio akis paleistuvys
te aptemdino priesz laika 
— Ka padarei su savo akimis? 
— Dykaduoniui, kurs sz vargu 
velka savo iszliesejusy kuna: — 
Ka padarei su savo ranko
mis? — Seniui, kury padagra 
baudžia už girtuokliavimą: Ka 
padarei su savo kojomis?—VVi- 
siems: Ka padarėte su dienomis, 
kuriais Dievas jums paskyrė, isz 
gabumu, kuriuos turėjote apverst 
ant naudos jusu broliu? Jeigu 
negalite atsakyt, tai nesigailėkit, 
daugiu seno karei
vio, kurs tapo sužeistas dėl 
tėvynės; kadagi jis, gali bent 
rodyt savo žaizdas be užkaitimo.

II.
Tūla kunigai ksztiene karta žie

mos laike atvyko in netolima 
kliosztoriu. Kliosztorius buvo 
neturtingas, malku jam stokavo; 
nuveikimui szalczio zokonykai tu
rėjo tik ryksztias ir karsztutna 
maldų. Kunigaiksztiene, kuri 
drebėjo isž szalczio, sugryžo na
mo, perimta didžiu pasigailėji
mu ivargszu tėvu. Kad eme no 
jos kailinius, ir primėtė daugiau 
malku in pecziu, liepe paszaukt 
savo užveizdetojy ir prisakė 
jam iszsiust tuojau malku in klo- 
sztoriu.

Paskui sėda ant kėdės, kuria 
liepia pristumt prie ugnies ir 
veikei prie jos szilumos suszila. 
Užveizdetojas gryžta ir klausia, 
kiek vežimu malku reikia pris
tatyt?

—Dieve mano, gali paluakt, 
tarė nenoromis didele pone; o- 
ras žymei persimainė.

Teip ir žmogus savo nuspren
dimuose klauso mažiau proto, 
kaip inspudžio; o kadagi inspu- 
dys ateina ant jo isz iszvirszinio 
svieto, atsiranda maž daug po 
jo intekmia; semia isz jo žingsnis 
už žingsni daly savo paproeziu 
ir jausmu.

Jau senei žmones nori dasigaut 
iki galo žemes aszies arba teip 
vadinamo poluso. Bet ledai, ne- 
iszkencziami szalczei, neduoda to 
padaryt. Wienok žmogus nenusi
mena ir kasmet beveik girdime 
ape ekspedicija po virszenybia 
Wellman’o. Ilgai niekas ape ja 
negirdejo ir skaitė jau ja už pra
žuvusią. Bet nesenei AVellmanas 
instenge prisiustie žinia, kad lai
vas susiskaldę prie salos AVal- 
den’o, vienok marinykai su da
limi valgymu iszsigelbejo. Pasi
rengė jie žemavot ant salos, o 
pats AVellman’as pasivarė biski 
toliau in sziauria. —aki—

_ __ '

Wisi Lietuviai Phaladel- 
phijos eikitia viską pirktib pas 
lietuvy Antana JuszkevicziV po 
nr. 610 S. Front str., o gausitia 
šviežia tavora ir už pigesnia pre- 
kia kaip visame mieste Iliila- 
delphijos^ \

i \

SAKELES. i
(iszimtos isz rasztu Emilio ]

Souvestre’o) i
Žiurėjau in maža paiszinely, ’ 

kury pats aptaisiau in romus ir 1 
pakabinau ant mano stalo; yra ' 
tai paiszinys, kuriame Gavarni, 1 
norėdamas būt rimtu, perstatė 1 
veteraną ir rekrutą.

Ilgas iusižiurejimas in tuodu ! 
pavidalu teip atskiro ir guvaus 
iszreiszkimo, pridavė jiems lyg 
gyvasty mano akyse; man rodėsi 
kad matau juos krutanezius, kal- 
banezius terpu savęs, paiszinys 
tapo gyva scena, kurios asz pa
likau regėtoju.

AVeternas kele pamaži aug- 
sztyn viena ranka, paremta ant 
peties jauno kareivio. Akys ant 
visados užvertos, nebemate jau 
saules, kuri blizgėjo per žydin- 
czius kasztonus. Wietoje deszines 
rankos kabojo tuszczia rankove 
ir viena szlaunis ilsėjosi ant ažou- 
lines kojos, kurios taukszejimas 
ant bruko atkreipė atyda praei- 
naneziu.

Iszvydia ta sena palaika musu 
patrijotiszku kovu, diduma kra
tė galvas su liudnu pasigailėjimu 
ir gailėjosi arba keikė.

— Sztai, ant ko atveda garbe! 
sake nutukias pirklys, nugrežda- 
mas akis šu pasibjaurėjimu.

— Apverktinas sunaudojimas 
žmogaus gyvenimo! tarė jauni
kaitis, laikydamas po pažaszczia 
veikalą ape filozofija.

— Kareivis butu geriau pada
rius, kad butu nepametias savo 
žagres, pridūrė sodietis pasity- 
cziodamas.

— AVargszas senis! sumurmė
jo moteriszke beveik sugriaudin
ta.

Weteranas iszgirdo tai, ir kak
ta jo susiraukė, kadangi jam 
pasirodė, kad jo vadovas užsi
mąstė. Szisgi sujudintas tuo, ka 
kalba aplink jy, vos-tik atsako 
ant užklausymu senio, ir jo 
akys netikrai insigilinia in tolu
ma, rodosi jieszko iszriszimo 
kažinkokios myslies.

Žili ūsai veterano pasisziausze; 
sustoja ūmai, sulaikydamas pasi
likusia ranka, jauna vadovu.

— Jie visi gailisi manės, tarė 
jam, nes nesupranta; bet jeigu 
asz noreczia jiems atsakyt!....

— Ka gi jiems pasakytumėte, 
teve? paklausė jaunikaitis žingei- 
džei.

— Pasakyczia pirmueziausei 
moteriszkei, kuriai liūdna žiūrėt 
ant manės, idant savo aszaras 
paszvestu kitoms nelaimėms, ka
dagį kiekviena i$z mano žaizdų 
primena atstovejima welavos. 
Ape daug pasiszventimu 
galima abejotie; mano yra mato
mas; neszioju ant savęs padėjimą 
tarnystos, užraszyta geležimi ir 
szvinu neprieteliu; gailėtis ma
nės už tai, kad priedermiu atli
kau, yra tai mąstyt, kad geriau 
butu bu via jos nepyldyt.

— O kagi atsakytumei sodie- 
cziui, mano teve?

—Atsakyczia, kad idant art 
liuosai, reikia pirmiausei užtikrint 
rubežius, ir kol rasis sveti m- 
szalei, kurie bus pasirengia suival- 
gyt musu javus, reikes ranku 
ju apginimui.

— Bet ir jaunas galvoczius 
pakratė teippat galva, gailėda
mas tokio suvartojimo gyveni
mo?

—Nes nežino to, ko gali iszmo- 
kint pasiszventimas ir kentėji
mai! Tos knygos,isz kuriu jis mo
kinasi, mes jais iszpildeme, neži
nodami ju; pamatai (principai), 
kuriems jis ploja, mes juos ginė
me paraku ir durtuvu.

— Ir nustojimu jusu sąnariu ir 
jusu kraujo; jukgi pirklys pasa
kė, regėdamas jusu raiszystia: 
“Sztai ant ko atveda garbe!”

— Netikėk tam, mano sunau, 
tikra garbe yra duona szirdies; 
ji gaivina pasiszventima, kan
trumą, drąsą! AVisogalis AViesz- 
pats pridavė ja kaipo viena 
mazga daugiau prie tu, kurie jun-

Pasaka ape suims awi- 
nyko isz Bagdado.

Tūlas avinykas Bagdade turėjo 
du sunu.

AVienas,neatszaukiamu nuspren
dimu likimo, užgimė aklu, — 
tuom tarpu antras naudojasi isz 
visu linksmybių, kokias duoda 
regėjimas. Szis pastarasis, pasidi
džiuodamas isz savo virszinybes, 
tycziojosi isz aklumo savo brolio 
ir niekino jo draugystia. Wiena 
diena kad neregys norėjo su juo 
iszeit:

— Kam, tarė jis jam, kad agi 
dievai nieko 
davė? Man 
yra teatru, 
viens paskui
gražiu regyklų 
stebuklingu aktorių; tau jie yra 
tamsia bedugnia, kurios gilumo
je ūžia neregimas svietas. Pasi
lik pats tavo tamsybėje ir palik 
grožybias szviesos tiems, kuriuos 
dienos skaistumas apszvieczia.

Su tais žodžeis nuėjo, o apleis- 
brolis pradėjo graudžiai 

Tėvas, kurs jy iszgirdo, 
tuojau, ir pradėjo jy ra 
prižadėdamas duot jam 
ka tik troksztu.

— Ar gali man sugražint re
gėjimą, mano teve, paklausė sū
nūs.

—Likimas to neleidžia, atsa
ke avinykas.

— Tokem karte, suszuko aulas 
inpykime, užgesink 3aulia!

—ak—

bendro mums ne- 
sutverimo daiktai 
kuriame iszeina 
kita tukstancziai 

ir tukstancziai

tas 
verkt, 
atbėgo 
mytie, 
viską,

SzAventas Kazimieras Lie
tu wos patronas ir 

užtarytojas.
Y vairios tautos gyvendamos 

szendiena po maskolių totorisz- 
ku jungu, kartais atranda palink
sminimu ir užtarymą savo užru- 
bežiniuose broliuose; mesgi lietu
vei su žemaiczeis isz užrubežiaus 1 
negalime vyltis nejokios pagel- 
bos, dėlto kad musu užrubežinei ' 
brolei patys reikalauja pagelbos 
ir užtarymo. Todėl mums bepa
lieka pagelbos szauktis in dangų 
t.y.prie VVieszpaties Dievo, kad 
Jisai per užtarymu szventuju ati
tolintu no musu visus vurgus ir 
nelaimes, kad iszgelbetu mus no 
amžinos pražūties, kad priduotu 
mums kantrybes ir stiprybes, ka- 
riautie su visais musu prieszais.

Asz noriu czionai trumpai pa- 
pasakotie ape gyvenimą szvento 
Kazimiero, musu dangiszko užta
rytojo, kurs lietuviams jau ne
karta in pagelba yra pribuvias.

Szventas Kazimieras užgimė 
mieste Krokuvos 1458 metuose, 
isz tėvo teip-pat Kazimiero sū
naus Jegaliaus, Lenku karaliaus 
ir didžio Lietuvos kunigaikszczio 
ir motinos Elzbietos, dukters 
AVengrijos ciesoriaus Albrechto. 
No pat jaunu dienu szventas Ka
zimieras rodė paveiksią dievo
baimingumo ir nesutepto gyve
nimo; gilei turėjo insicziepijes in 
szirdy raszto szvento žodžius: 
“ka padės žmogui, jeigu jis visa 
svietą nupelnytu, o ant dusžios 
pražūty apturėtu”. Paniekino sa
vo karaliszka užgimimu, visus 
karaliszkus raszkažius ir atvirai 
prisipažino prie paprastu smerti- 
niu žmonių sakydams suSalemonu 
karalium: “esmi smertiniu žmo
gumi, visiems žmoniems lygiu, 
isz žemes užgimias, tuomi paežiu 
oru kvėpuoju, kuriuomi ir kiti 
kvėpuoja, ir teip-pat ant žemes 
iszmestas kaip kiti, pirma baisa 
isz burnos iszleidau kaip ir kiti, 
verkdamas; ir ne vienas isz ka
ralių kitokio užgimimo neturėjo” 
(Sap. 7). Niekindams savo kara
liszka paszaukima ir jo raszka
žius, visa savo iszganyma ir lai
mia turėjo maldoje, pasninkuose 
ir geruose darbuose,, kuriu anot 
szvento raszto žodžiu “nei va
gis pavagia, nei kandis suėda”. 
Daugiausei laika perleisdavo 
Bažnyczioje ant maldos, o nekar
ta nakties vidui iszeidavo isz sa
vo palociaus ir pas bažnyczios 
duris ant kietos žemes kryžium 
atsigulias apmislydavo Kanczia 
(Muka) Wieszpaties Kristaus ir 
gyvenimą Szvencziausios Mari
jos Panos. Toliaus rūpinos ko- 
didžiausei užlaikytie dorybia (cna- 
ta) szystatos, kuria saugojo kai
po visudidžiausi savo turtą, ma
rindama savo kuna yvaireis bu
dais, ir atsitolindamas no visokiu 
aplinkybių, vedaneziu in papik
tinimą. Liuosa laika visados per
leisdavo dievobaimingoje kalbo
je su kunigais ir zokonykais, o 
jeigu kurs isz dvariszkiu atsiliep
davo negražei, visados brolisz- 
kai perspėdavo arba nenoreda, 
mas klausytie negražios kalbos- 
savo kalba tuojaus nukreipdavo 
in kita puse. Wargdieniai, nasz- 
les ir naszlaiczei (siratos) atras
davo jame savo globejy (apieku- 
na) ir tęva, paguodima ir pagel
ba.

Kada jo viresnis brolis Bladis- 
lovas atsisėdo ant AVengrijos 
sosto, tada Lenkijoje ir Lietuvo 
je visi pradėjo žiuretie ant szv. 
Kazimiero kaipo ant inpedinio po 
tėvo smerezio, džiaugėsi, jog 
turės viena isz visuteisinjjiausiu 
karalių. Nekurie norėdami isz lai
ko insipraszytie in jo mylista, 
pradėjo pasakotie jam ape jo 
szventuma ir laiminga jo ateisen- 
ty karalevima. Bet szventas 
Kazimieras iszgirdias tokias kal
bas visiems atvirai pasakė: “ant 
karalystes valdymo neesmi nei 
godus (lokamnas) nei atsakantis; 
nes dėl kitos karalystes mane 
Wieszpats Dievas sutvėrė, 
kuria Wieszpats Kristus savo

karezia kanczia sutaisė. AValdy- 
mas karalyseziu reikalauja daug 
iszminties ir sunkiai priesz Dievą 
reiks atsakytie, nes karalystes 
valdymas yra pilnas pavojingu
mu”. Tais žodžiais atsikratė no 
karalystes valdymo su nusižemi 
nimu ir savęs paniekinimu taisės 
dėl geresnes karalystes.

Būdams AVilniujc dideleje ne
galėje patsai nusimanė, jog jo gy
venimo dienos yra suskaitytos. 
AVisiems pasakė diena savo smer 
ties ankszcziaus, prisiruoszias per 
szventus Sakamentus ir pasie- 
mias szventa kryžių in savo ran
kas gindamasis no pekliszku dva
siu atidavė Dievui savo duszia 
4 dienoje kovo menesio 1484 m. 
turėdamas 25 metus amžiaus. Ne- 
užilgam po jo smerties pradėjo 
rodytis pas jo graba stebuklai. 
AViena mokeriszke, kuri keletą 
dienu jau numirusi gulėjo, atnesz- 
ta pas szv. Kazimiero graba per 
maldas atgijo. 1518 m. lenkams 
ir lietuviams, kariaujant su mas
koliais, netoli miesto Polocko sz. 
Kazimieras ore pasirodė saky
dams: “czionai eikite paskui ma
nės!” ir maskolei liko visiszkai 
pergalėti. Ateinancziuose metuo
se teip-pat lietuviai susirėmė su 
maskoleis ir per užtarymą szven
to Kazimiero teip pat maskolius 
i n miltus suplakė. Paskui da 
buvo daug stebuklu padarytu prie 
grabo szv. Kazimiero, kuriu gar
sas daejo iki apasztaliszko sosto 
ir szventas Kazimieras Popiežiaus 
Leono I, 1521metucse, buvo ka- 
nonizavotas (t. y. už “szventa” 
pripažintas), Kūnas jo yra palai
dotas AVilniuje, Bažnyczioje szv. 
Stanislovo (katedroj’).

Tai matote, jog tasai karalisz- 
kos gimines jaunikaitis rodė 
mums paveiksią, yvairiu dory
bių netik ant svieto gyvendamas 
bet ir isz dangaus atsiuntė mums 
savo pagialba ir užtarimą. Esa
me ir mes szendiena suspausti isz 
visu pusiu visokiu vargu ir ne
laimiu; todėl szaukimes priėjo 
pagelbos ir užtarimo! AVaiksz- 
cziokime jo dorybių keleis, o at
rasime “laimia” ne tik ant szio 
svieto, bet ir po smerezio, dan
gaus karalystėje!

(Isz Liet. Uk. Kai.

GROMATNYCZIA.
P. M. AVilkes Barre, Pa. — 

Korespondencija ape “žyvata” 
Baczkausko neintalpinome, nes 
jau ir teip jy svietas pažysta kaip 
pikta szilinga, tai neužsimoka 
laikrasztyje vieta užiminetie. 
Jeigu da nenustos užsikabinejas 
tai galėsime sunaudotie, nes jau 
no keliu nedeliu materijola renka
me in daikta.

M. K. Shenand. Pa. Korespon
dencija apturėjome perivelai ir už 
tai nepatilpo in szy numery, bet 
bus sunaudota ateinanezeme.

PAJIESZKOJIMAL
Pajieszkau savo pusbrolio 

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

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

Pajieszkau sawo draugo AVin- 
cento Dambrausko, paeinanczio 
isz kaimo Szelmiu, parapijos Wil- 
kaviszkio, red. Suvolku; abudu 
drauge atvaževome isz Euro
pos in Baltimoria, ir jisai cze 
pabuvias neilga laika, iszvaževo 
in Brooklyna, ka ir po szei dienai 
nežinau kur besiranda. Jeigu kas 
ape jy žinotu tegul danesza ant 
adreso tokio:

Bonoventuras Mažeika Md.
19 Lloyd st., Baltimore,

Naujos Knygos.
Szioms dienoms iszejo isz 

spaudos “Lietuvos” dvi naujos 
ir labai,paudingos knygeles:

1) f “Akyvi Apsireiszkimai 
Sviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyva ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvio 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ir 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da 
rosi miglos, lietus, sniegas, kru- 
sza ir t.t. su 7 £brozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c.

2) . “Robinsonas Kruzius”. Yra 
teipgi graži ir moraliszka istori
ja dėl jaunumenes ape jauna Ro
binsoną kaip jie per keletą metu 
iszgyveno pats vienas anttusz- 
czios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvia “Lietuvos” iszdavem 
dvi knygelius:“Istorija ape Kan
tria Aliana”, kurios Preke 20c. 
Ir “Olitypa” L 25c.

Kas prisius $l.oo sykiu ant szi- 
tu visu keturiu knygeliu, tam 
kasztu paczto nerokuosime, iszsiu- 
sime savo kasztu. Pinigus 
siustie ant tokio adreso:

A. Olszevskis
954 33-rd st. Chicago, III,

l’o

reikia

Naujiena.
Iszejo isz po spaudos knygele: 

K a u k i n i m a s kataliku 
L i et u v o j e a be 1 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 skerdynia, 
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.

BALIUS! BALIUS!
Subatoje, 20 Spaliu bus didelis 

balius varduvių Barboros Kori- 
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 įvaikinu ir mer
ginu. Bus tai gražiause zabowa. 
Szirdingai ažpraszo visus lietu
vius ir lietuvaitias ant to vaka
ro pas mus atsilaukytie. 

Su guodone Barbora Kosanda.
(20—10)

Adresai virszinyku 
Susivienyjimo Lietuviu llepubli- 

konu AValsteje lllinojo:

Prezidentą*. A. Olszewski*. 954 33-rd »t. 
AVice-Prezidentas W. AValmliubkas 12 Chapin 
Sekresorius 1 man P.Jonailit. 77 Cleaver st. 
Sekretorius 2-ras W. Zacharewicziii8,848 Ąttic 
Kaperius, L. Ąžukas. 3301 Auburn avė.

Kas nori gautei šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jolči- 
ba Dalius, po nr. 203 E. Centre 
str. Shenandoah, Pa. (19—5)
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4 LIETUVA.

Katalogas knygų. [Temykitia! Temykitia!
Knygos maldų.

Ąukso Altorius arba Szaltinls dangiszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su slda 
brineis ir kitokois križtus, iszsodyta bal- 
ozlauseiskauleleis.vvlsaip zalatitos, 3.50 ir |4 00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutoi skuroje, zalaty 
tais kTMZtais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrlne “ “ $2.00 ,
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiu useme 

apdare, balcziauseis kaulelefs puikei 
lszauksuotais kryžeis po ’ $3.00 ir 3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltlnelis 75c
Balsas Balandėlės Krisztolinis $2.00
Garbe Dievvui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe ” $ 1.50
Iszffaningi dūmojimai ape sopulus szvv. 

Marijos Panos
Ražanczius amžinas “ “
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms "
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievvo szvv, Sakramente ”
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vvokiszkoms 

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

stytas ir su kabe “ $1.60
Wadowus aplankancziii muka Jezuso Cbris. 15c 
150 psalmu Dovvldo karaliaus ant pavveikslo 

kanticzku „ „
Kantiizkos ,,

Knygos Dvvasiszkos.
Brostvvos “ “ “
Draugija dsldusziu “ “
Ewangelijos, drauge lietuvviszka i ir lenklsz- 

ka ant kožnos nedelos irszvventes 
Filotea arba kelas in maldinga givvenima 
Garsas apt'baisibia sūdo Dievvo ” 
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Peną
Gyvenimai Szvventuju Dievvo “ 
Gyvenimas «zwento Benedikto "
Givveniinas Jezuso Kristuso
Givvenimas szvvencz. Marijos Panos ,, 
Givvenima vvisu Szventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 65c
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija seno Istatimo ” 25c
Iszguidymas metiniu szvvencziu ”
Kas yra grHkas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievvo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvvencziu 

ir didžiosios nedelos „
Perspėjimas ape szvventa tikėjimą “ 
Perkratiraas sumianijos “
Prlsigatavvojimas ant smerezio “
Raktas in dangų 
Užsistanavvik ant to gerai 
VVadovvas in dangų “ 
Wartai dangaus “

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “
Lementorius lietuvvlszkas „
Lietuvvos gaspadine “ “
Lletuvviszkui vvokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “
Lementorius lietuvvlszkas 11
Spasabas greito iszsimokintmo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “
Bzlmtmetinis kalendorius

oupdarytas “
Žodynas keturiose kalbose: lietuvviszkai, 

latvviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga de) norineziu isz- 
moktle lenkiszkos, ruskos arba la- 
tvvi8zko8 kalbos „ ,,

Knygos iHtoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovves Lietuvvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Bolrslovvas arba autra dalis Genowefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovvard 

Lithuania “ “
Budas Senovves Ljetuvviu Kalnėnu ir Žemaiczlu, 

parasz Simano Daukanto ***
Graži vvalku knygele “ “ “
Istorija Simono D ganto, didžiausiaoisto- 

rlja Lietuvvos “ ,,
Istorija gražios Magelenos .,
Istorijaseptyn!u Mokytoju • “
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija Lietuvvos “ “
Istorija iszlaiko Francuzu vvainos “
Juokingas pasakojimas “ “
Juozapas Koniuszevvskis arba kankinimas U- 

nijotu po vvalaže Maskolių “ “
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemotas puikios apysakėlės 

isz lietuvviu gyvvenlmo ,,
Lietuvviszkos dainos isz wisur surinktos, 

ape keturi sziintai •* H
Lietuvvlszkas sziupinis “
Namelis pustelnyko “
Olitypa apysaka isz laiko terpsavviszkos ka

res Indilouu Amerikos.
Palangos Juze “ “
Pajudykime vvyrai žemia, puiki istorija 
Pasakoljmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines vvarytojas, komedija 
Puiki istorla ape Kantria Alana, kuri per 22 

tus vvaikszcziodama po svvieta, <’ 
du ir vvargu kantrei iszkentejo 

Talmudas židu “ “
Trumpa senovves Lietuvviu Istorija „ 
Waiku knygele su abrozelals “
Wisoki abrozdelei in knvgas 
Abrozus Gedemlno, Lietuvvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puota priesz Jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PANSKICH $7.0»
ANI<5t STRČŽ. Zbidr Mo<l»6w i PleSnl služįoy 

dla dusz pobožnych (zdodatkiem nieszpordvv 
i ui<*Ani lacifiskich). Zavvlera blizko 650 stro- 
nic vvvrnznego druku na pigknym papierze. 
vvydanio dlaobojga plci; opravvne vv morocco 
skorkg, vvyztacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena................................................. 95c

Ta samu opravvna vv morocco skurkg, vvyztacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem..................................................  $ 1 25

CICHA LZA. Zbičr Modldvv, I Pienui služ^cy dla 
dtfsz pobožnych (Wydanie dla nlevvlast) z 
dodatkiem nieszpordvv i picini lacifiskich. Za- 
vviera bli/ko650 stronnic vyraznego druku 
na nigknym papierze, —Opravvne vv morocco 

skdrkg, vvyzlaoane brzegi. ze zloconym tytul 1- 
kiem Cena................   ..95c

Ta sama opravvna vv morocco skdrkg, vvyztocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ......................... .................. $ 1.35

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modldvv i picini, 
služ^cy dla dusz pobožnych. (VVydanfe dla I 
Dgidtv zn). Z dodatkiem nicazpordvv I picini | . 
lacifisKich. Zavviera blizko 650 stronnic vvyra-1 « 
znego druku na pigknym papierze, opravne 
w morocco skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem..............................   95c
Ta suma opravvna vv morocco skdrKc, vvyziacone 

brzegi z.e zloconym tytulikiem........... . $ 1.25
H YBOREK........................................ po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI VVAL- 
TERZE. Z ksiaiek dla ludu przez Marbacha vy- 

4anych “ • 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlolo 
ta pomoca kart. (Dlazabavvy i rozryvvki)

Cena ” „ 10c
ALEKSANDRA OHODŽKI s!6wnik Polsko-An- 

gielskil Ang'.clsko-Polski vv mocnej opravvie 
ze zloconemitytulikamy. Cena $4.00

ŠEN N IK czyli Wrdžvnie ze sndw, na przeszlo 
1500 przy padkach služ|ce, z rdžnych atarodavv 
nych kslįg zebrany i porzfdkiem nbecadto- 
vvym dla rozryvvki i zaoawy ciekavvych ludu 
ogloszone przez Przvjaclela Nievvinnych 
bobondvv. •’ ” 15

KSĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Potakdvv 
do iatvvego nauezenia sig czytač. plsač: i niu- 
vvič po rlemiecku. Dokladnv przedruk z wv- 
.Air.ii nakladcm ,,Zakladu Narodovvego imi e 
uia -ssolifisklch” vve Lvovie. Cena 

LISTOVVNIK potako-amerykafiski. Podrgcznik 
zavvierajįcy: Naukg pisania listdvv, vv vvszyst- 
klch przyp’adkach žycla, mianovioie: Listy 
polccajace, radzace, opisujace. povvinszovva- 
ni», potonla it.I, " r " 60

MALY LISTONVNIK dla szkdlnych Jzleci; ucz|- 
cv nbuinla listdvv z dodatkiem povvinszo- 

” ” 25
A-ANGIELNkl; ksipkad a 

dla Iatvvego nauezenia 
■niem každego vyra- 

rdžne listy vv pol- 
65 

dvv rniloAnych o- 
\ tam«žpdjičla 20

czyli odkrycia 
• rovvania, ve- 

o to: Bosco, 
t, Theoph- 
lelfia i wie-

85c
A, Z ziem- 
razkami 40 
•onym tylu* 

60

20c
5c 

10c
5c

30c
49c

75c
75c

05c
10c
75c
50c
25c
15c
50c 
10c 
75c 
2Oc

H

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

Lietuwiszkas Daktaras
Kam turit waikszczlot?

Pus kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevvYor
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UVVAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VVISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausiu Karczema isz wisu Clevclundo 
lietuviu ir daugiause vvisokiu gerymu užlaikau

Lietuvviszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. JeMerson st. cor. Liberty st.
Diplomąwotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikavvoja ir pritaiso geras ne

karštas už vvidutinia prekia.
Kalba lietuwiszkai, lenkiszkai, 

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

telephone: canal 369.

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 ivakaro.
Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike per 

telefoną isz kožnos aptiekos.
Gyvvena: 1832 47-tli Str.

TELEFONAS: Y.*820.

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str. Few York
IR

N. ¥.
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi- 

su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziamę pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 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.

LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis,

iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir svarbiausias 
žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.“LietuvaH
kasztuoja ant metu

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

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

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

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

kaip isz vvisu kitu agentu.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvvisz

kai—latvviszkai—lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savvyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk. 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 

w in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
isc j apdarytas $2.25. Užpraszantiems 

*1'2’i žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
I ly), o welau jau bus gaunamas 

$2.00 • tik už $3.oo
i Pinigus geriausei siustie regist- 
j ravvotose gromatose arba per,,In- 

socjter National Money Order”, kury
1 galitia gautie ant kožno paczto. 

300 ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

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

ie ant atsakymo pacztavva markela už 5 centus

25c 
10c
20c

S 5.00 
10c 

1
S 1.00

20c

11.00
10c

11.50
20c 
50c
10c 
50c 
30c 
10c
50c
20c
15c

•2.00
5c

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

---- ,----- r-. me- 
svvieta, daugybla be-

20c 
10c 
10c 
30c ;
5c į1

Apžwalga“ dvvinedelinis 
katalikiszkasU

laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina wisokias 
skvarbias žinias isz Lietuwos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

Lietuvviszkas Salunas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vvi
sokiu žolių, cigarai patys gedaus o dėl zo- 
’jovvos randasi biliardas.

Teipogi parduoda lalvvakortlas, siunezia pi
nigus in Lietuvva ir vvisas dalis svvieto, o ko
žname reikale duoda Lietuvviams geriausia 
rodą. Jusu vviengentis,

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

LIETUWISZKAS

VALŪNAS;;
Juozu po Dzialtvvos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui
Užlajkau šviežia Btvvarska Alų. seneuses ge- 

reuses Arielkas, Liktorius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to vviso pabanditie

J. DZ1ALTVA, 3253 Laurel ui.

Iszkirpk szita apgarsinimu ir prisiusk mumssu 
pilnu tavvo adresu, o mes prisiusime tau perex- 
presn szita

Tikra Elgino Laikrodėli nz dyka
ant paminimo. Apžiūrėk Jy gerai, o Jeigu atrasi 
kini Jisai tau piginu pareina kaip vvisi kiti laikro
dėliai, kokius tik kur tau teko matytie, tada už
mokėk vxpresavvani agentui $9 75 ir kasytus ex- 
preso. ir laikrodėlis yra tavvo. O jeigu Jis tau ne
pasidabos. nereikalauji mokėt nei cento. Yra tai 
14 K a ra t R Ukso gražiausi*! Iszkvietkuo- 
tais Juksztais, lyginasi su laikrodėliais, kurios ki 
ti parduoda no’$35 Gula ra n ta ud o ta s ant 
20 metu. Jeigu nori gražu lenciugeli tai pri- 
slusk drauge su sziai korteliu 50 centu, o gau
si puiku lenciugeli, verta $3, arba prisiusk isz 
kart $9.75 ant laikrodėlio, o gausi Lencili- 
deli dykai.

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

XV Jnigu tau skauda galvva, tai pamegyk
. oszkU BojanaUsko. Yrageriause gy

dykla no skaudėjimo galvvos. ka joke kita taip 
reit'ne gydo, kaip Proszkc Bojan%usko. Galima 
antie kožnoje aptiekoje. a^ba prisiunczlant 25 
entus pacztinemis markėmis.‘'MUit aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aptaikys jais.

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

I

A. ZDANAWICZIUS,
181 Salėm ui.

BOSTON, MAS8.,

Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laivvakortes (szifkortes) ant greieziau
siu laivvu in ir isz Europos, iszmaino ir siunezia 
pinigus in vvisas svvieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles po iszsiuntimo parodo kvvita su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laivva
kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevvYorka; o laivvakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus ael dalies iszjesz- 
kojimo isz tevviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtvvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europosjasekuravvoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vvietas darbi- 
nikams ir vvietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko vvisokias malda-knyges.—Wiska atlieka kuo- 
mlgeriausei.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

Ui NOTARY PUBLIC.
Iszprovvoja gėriausei vvisokias provvas vvisuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vvo- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavvoja pini
gus už vvisokias skolas. Gyvvena po ur. 
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

GERIAUSIA UŽEIGA
pas L. AŽUKA

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

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, įveseliju ir ki
tokiu žabo w u. •

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

L. AŽUKAS.

PUIKUS
LIETUWISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewicziaus 

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujinla Foto,rr* 

fijas kopuikiausei.

Ape isziuetima literos t.
Daugumas isz lietuviu nei kaip ne gali pripra- 

stie skaitytie l>e literos l, užtai pasiryžome per- 
leistie perkelis numerius szy paaiszsinima, isz 
kurio skaitytojai galėtu pasimokytie ir suprastie 
kur toji litera vadinasi I, o kur 1. Skaitant lietu- 
vviszkaraszta, kur tik pasitinki su literai, nie
kad ja nevvadyk 1, o tik visada sakyk ant 
jos l. Tada tiktai ja pavvadyk 1. jaigu kūreni 
žodyje, paskui ja rasi e, i arba y; tada va- 
dyk ja 1, o kitur visur vadyk I ir pamatysi, 
kad ueturesi jokio sunkumo suprastie Kur isz- 
sitaria 1. o kur 1.

Ant puvveizdos žodžiuose sziuose: Gillis girdi 
1. ba paskui ja nėra nei e. nei i anei y ; o žo
dyje ^ili, jau cze girdime 1. ba paskui ja sto
vi i: žodyje dily be teipgi girdime 1, ba pas
kui ja stovy y. Žody b- da la S girdime 1, už
tai, kad paskui Ja nėra nei e nei i a nei y, 
o kada pasakysi daie. Jau -girdi 1, ba
paskui ja stovi litera e

Teip lygiai ir kiekviename žodyje darosi, 
kaipo tai: kalnas, kalu'*; kalba, kalbetie; gal
va, galvele ir tt. kur tik paskui ja randasi e, 
i arba y, iszsitarla teip kaip 1, o kitur vvisur 
reikia isztartie teip kaip 1.

Kas nori gąutie geros ir 
szvviežios 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 tavvorai svvieži. Ge
riause vvieta dėl Lietuvviu.

Puikiausias Salunas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

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

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
vvisiems lietuvviams, turintiems vvalandela laiko 
atsilankytie pas savvo brolus lietuvvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuvviszka užeiga

2
dastato wlsiems in namus geriausia

Keresina, Geselina ir Aliejų. į
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats (L 

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

Yra labai žmogus geras ir teisingas ka vve- 
lyjeme vvisiems pas jy nusiduotie

ADRESAS:

A. BUSZKIEIVICZ,
886 Janies avė., Chicago.

| A. BUSZKIEWICZIA
Vz
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"VARPĄS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi vviena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yrą vvyriausias ir žimeziausiaus Jaunos 
Lietuvvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios”apasztalas, organas Lietuvvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvvos ir 
visu Lietuvviu.
“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!

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

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.” '

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo vvisokias užsisenejujias ligas, kaipo 
tai: Pnetvvariu. Skaudejima galvvos, Džiovva 
kepenų, Geltligia, Reumatizmą, VVandeniny apti- 
iiiina, Karsztligia. Rožių. Szasus, Drugy, Skropu- 
las, Niežus, Kirmelas, Laszus, Szunvotia, VVežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudejima, 
Sukudiina, Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudejima, Galvvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAVV1CIEL” yra ne apsakytai 

gelbvnl i: kas pyrina karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisii’ntimui vvieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

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

WElNATIHIS LIETUW1SZKAS 

SALIUNAS, 
VVinco M. Kaezergio 

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra ruginia, lietuivisz- 
ka Trejonkia wisokiu VVynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda dėl 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
'vienas pakeleivingas puikia nak- 
wynia ir spėriausia rodą duodu *1 ~ dėl sawo broliu.

W.M. Kaczekgis.

žabe

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja wisuose suduose, 
iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame wisiems lietuivnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky:A. 0ISZ6WSkiS
954 33rd st. Chicago, III

O

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos.adynos 
ryto iki 9-tos vvakaro, o nedelioje no 12 vvidurdienio iki 9 vvakar®.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuvva“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz vvisos vvalstes, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru wienam gabale
poabiems pusėms geležynkelo “Mėmphis & Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones ęali sutvvertle sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja vvieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

VVisoki jawai dera labai gausei,
prietaru auga bovvelna, o vvaisei sodu puikiausi isz vvisu Suvvienytu ^Valstijų. Klimatas svveikas. 

žiemos trumpos, o vvasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lygflnasisu Chieagos. ’ 
Wanduo svveikas. 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 lauku no $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz vvirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

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

----  ARBA IN -----

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

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

GHICAGO. ILL. P. O. Box82,

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukryuius dajktus, zalatiimas 1r sidabrinimas
vvisokiu dajktu labaj pige], aukszynius sydabrvnius ziego- 
rellus iszvvejcze kajp naujus. Tsz plauku lencugelus daro ant
orderio.

Ziegorela czistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziogorej $7.00. Wyska garantavvoje ant metu.

California Wine & Liųuors C.
M. RUBIN,

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

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

Wisoki gatunkai Saldaus VVyno, Arako, Kimelo, Alaus botkJh

“ “ $5,00
“ $6,00

-----  . ... --------- , „„„ „ohkiJsadtkogeBelt-t. yr» 
geriausio ęatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per groiuatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpraazytus tavvorus in kožna daly miesto už dyka. >

Užpraszanlis kokius gerymus, gali gromata raszytie angegkal, jvokiazkai, lenkiszkai, lietu 
vviszkai ir ruskai. A

M. RU
384 Blue Island Avė.,
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