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Mass-Mitingas.
Nedeloje 14 Sausio, 12 adyna 

widurdienio, bažnytinėje saloje, 
bus didelis Maes Mitingas, ant 
kurio užpraszau vvisu Lietuvvius 
ir Lietuvvias mllynczias savvo te- 
vvynia, idant teiktųsi pributie dėl 
pasikalbėjimo labai svvarbem da
lyke,ant surengimo apvvaikszczio- 
jimo dienos atminties kankitiniu, 
musu brolu Kražiecziu, o labjau- 
sei pakėlime protesto priesz bur- 
lokiszka szunybia maskolaus.

Su Guodone,
Kun. M. Kravvczunas.

Nors jau kelis syk raszeme ape 
baisinga nelaimia kokia patiko 
niusu brolus Kražiuose ir jau be
vveik vvisi ape tai žino,vvienok ne
galima niekaip užniirsztie tokios 
baisybes ir pati sąžine pri- 
vverczia kožna lietuvvy kataliku 
vvela ape ta primytie. Tokia tai 
apvverktinas padėjimas musu bro
lu, prigautu barbariszku jungu 
maskolaus, sujudino bevveik vvisa 
Europa ir svvotymtautiszkus lai- 
kraszczius, kaipo vvokiszkus, an- 
gelskus, vvalakiszkus, lenkiszkus 
ir vvisa civvilizavvota svvieta.

Sztai yra iszmitu apraszymus 
isz užmarinio lenkiszko laikra- 
szczio „Czas,” kuris teip skamba:

„Kražiuose kita sykbuvvo trys 
bažnyczios. Bažnyczia K.K. Ja- 
zuitu tapo sugriau da 1840 m. 
Medinuke parapijos bažnyczia ran 
dusi ir szėndian labai biednam 
jadejime, o treeze, bažnyczia mi- 
nyszku, murinę pastatyta per 
Krizostomą Walawicziu 1642. 
Jau 1892 m.buvvo girdėta,kad ca
ras iszdavve paliepimu sugriautie 
taja bažnyczia, o isz jos grtovvesiu 
pastatytie iszkala (mokslainia). 
Bet kada aprokavvo kasztus nu 
griovvimo, tai butu iszncszia ant 
75 tukstancziu, o tokia iszkala ga
lima pastatytie už du tukstanczius 
Parapijonai dnsižinoja nusidavva 
su praszymais prie vvaldžios, idant 
sau sugriautu taja medinukia baž
nyczia, o szita atiduotu dėl para
pijos, bet kur tau; gavvo atsaky
mu: „kas paraszyta, turi būtie isz 
pyldyta.”

Neužilgio pradėjo imtis vvaldže 
prie uždarymo minėtos bažny
czios. Miniszkas iszvveže in Kau
na, o vviskupas gaivias no caro pa 
liepimą,turėjo lieptie dziakonui ir 
vvietiniam probaszcziui Szvvencz. 
Sakramenta ir vvisus daiktus per- 
nesztie in mediniu bažnyczia.

■ Kada dziakonas atvvaževvo isz- 
sakyma iszpyldytie, parapijonai 
apstojo bažnyczia ir ne leido dzia- 
koip> in vvidu. Mine žmonių pil- 
nevvojo bažnyczia no uždarymo 
diena ir nakty per keturias nede- 
las. Urednykams, kurie inkalbi- 
nejo žmonėms gražumu, idant isz- 
eitu isz bažnyczios, atsake: „We- 
lyjeme žūtie drauge su bužnycze, 
nei ka likt be jos ir be linksmybes 
religijiszkos!” Ne ineisitia i n ba
žnyczia, pakol mus vvisus ne už- 
muszitia!” Teip neatstodami sau 
gojo savvo bažnyczia, o žine isz- 
siskleide po vvisa parapija ir to
lau, žmones rinkosi in ta bažny
czia kaip ant didžiausio atlaido ir 
davvažiojo alkaniems sargams 
maistu.

Po tris kartus atvvaževvo isz 
Raseinių Spraunykassu asesorium 
ir žandareis. vvienok žmones jokiu 
budu ju ne inleido in bažnyczia 
sakydami, jogei laukia no caro at
sakymo. Utarnyke, 21 Lapkriczio 

atvvaževvo ir pats gubernatorius 
Kauno Klinkinbergas su keletu 
spravvnyku, kelolika asesorių ir 
40 žandariu,apsiginklawusiu kar
dais, revvolvvereis ir nahaikomis. 
Buvvo tai 2 adyna nakties. Gu
bernatorius liepe paliudyti<• vvie- 
tiny kunigą ii eitie su juomi in 
bažnyczia. Brome bažnyczios sto- 
vvejo kelosdeszimtys žmonių, ku
rie ta nakty saugojo bažnyczia; 
pamatia artinantes kaimenių žan- 
dariu, iszkeli i n vvirszu portretą 
ciesoriaus ir ciesorienes, o po 
draugei ir kryžių. Ant paliepimo 
gubernatoriaus žandarei isztrau- 
ke isz ranku caro portretus ir kry 
žiu irsulaužia in trupinius, sumy
nė po kojų. (Korespondentas 
„Vienybes” raszo, kad ne žmones 
pakele portretus caro, bet kuni
gas su gubernatoriumi stojo prie 
szai žmonis, apsikabinia su caro 
portretais ir kryžiumi, kuris susi
kalbėjo su gubernatoriumi užpul- 
tie nakcze ant žmonių. Nežiue ke
lio teisybe —Bet ir mums ro
džius, kad bus greioziau teisybe 
kaip korespondetas “Vienb.” ra
szo. Matyt, inaskolai tyczia iszke- 
le portretus caro, kad tik žmones 
pneszai ranka pakeltu, o paskui 
jie turės tiesa szaudytie, sakys jo 
gei prieszinosi priesz paty cara. 
Red.)

Per nevvala insivverže in bažny
czia kepurese ir pradėjo žmonis 
su nahaikomis plaktie ir vvytie 
isz bažnyczios. Žmones dapuola 
prie vvarpu pradėjo zvvanytie, 
trukszmas pakilo po vvis$ mieste 
ly, netrukus subėgo daugybe žmo
nių, apstojo bažnyczia, žandarius, 
iszvvijo, o gubenatoriu su sprau- 
nyku uždare bažnyczioje. Guber
natorius norėdamas isztruktie, 
szovve du sykiu bažnyczioje, bet 
žmones nugriebia nuvvedede jy i n 
cielu ir tenai uždare. Bijodamas 
kad jo neužmusztu, prasze idant 
jy iszleistu, prižadėdamas para- 
szytie protokula apkaltinanty 
pats savves, kad jisai ant žmonių 
užpuolė, juos musze ir szaude ba
žnyczioje. Kada jam padavve atra- 
menta ir popiera, atsisėdo raszy- 
tie ir rasze labai ilgai. Jau ir sau
le užtekėjo, o gubernatorius da 
raszo. Ant karto davvesi girdetie 
baisus riksmas aplink bažnyczia. 
Pamate, kad trys szymtai pribu- 
vvo raitu kazoku isz VVarniu, už- 
praszytu per gubernatorių, ap- 
siginklavvia su muszkietomis, pi- 
kemis, kardais ir nahaikomis.

Kazoku apsupo vvisif miestely, 
ant vvisu ulycziu apstatė vvartas, 
idant niekas ne iszbegtu isz mies
to, o patys leidosi raiti in baž
nyczia. Užpuolė ant žmonių kaip 
debesys didžiausias, sžaude, bade 
su pikemis ir kapojo su nahai
komis. Ant galo dasimusže raiti 
in vvidu bažnyczios ir tenai min
džiojo po kojoms arklu žmonis, 
kapojo su kardais galvvas ir tasz- 
ke lietuvviszku krauju sienas baž
nyczios. No kazokiszko’kardo ta
po supleszyti abrozai altorių, kry- 
žei sulaužyti ir stovvylos sudau
žytos; atvvestas per kazokus kn. 
Augustinas Mažeika apturėjo pa
liepima isznesztie Szvv. Sakra
mento. Suemia trupinius sulau
žytu kryžių ir abrozu nunesze in 
namus p. Szuksztos ir mete saky
dami: „Wot dla vvas miesto!” 
Po iszvvaikymui vvisu isz bažny
czios, liko tiktai užmusztiejie ant 
žemes gulinti, kuriuos kazokai 
iszvvilkia sumėtė in vvopninia duo
bia ant szvventoriaus. Antryto-

jaus dovvanai jieszkojo vvopnoje 
gėritės kunu užmusztuju kanky- 
tiniu; turėjo juos arba in vvande- 
ny sumestie arba kur kitur už- 
kastie.

Wisas būrys biednu lietuvvny- 
ku pakriko in vvisas pusias, bet 
kur tik bego, vvisur pasitiko su 
kazokais, kurie juos plake ir žu
dė. Pulkely begancziu prispyrė 
kazokai prie upes Krožentos, ku
rie norėdami isztruktie isz po ka- 
zokiszkos nahaikos, bego ant plo
no ledo, su tuom suluže ir prigė
rė. Kitus sugriebia sukruvvitus 
parsivvare in miesteli Kražių ir 
tenai prieszai rasztinyczia iszren- 
ge kiekvviena nuoga, guldė unt 
žemes ir plake nehaikomis. Ne
tik vvyrus bet ir moteris, o da ir 
neszczias. Gubernatorius paszau- 
ke daktaru ir tas turėjo apžiure- 
tie kožna neszczia tnoteriszkia 
kiek tokia nahaiku gali atlaiky- 
tie. Plakimas traukėsi nog ryto 
iki vvakarui, o gubernatorius sto- 
vvedamas ant gonku rasztinyczios 
juokėsi prisižiūrėdamas plaka
miems ir kožno klausė, ar pripa- 
žysta dabar vvaldžia gubernato
riaus ir spraunyko, liepdamas 
kožnam klupotie priesz savves po 
adyna. Graudus balsas Klingen- 
bergo griovve ant vvisos rinkos 
miesto: „Jus turitia savvo kasz- 
tu sugriautie szita klosztoriu, ku
ris prieszysis, bus plaktu isz nau
jo, jo turtą atimsime ir jy paty 
iszsiusime in Siberija!” Po to* 
kioms plegoms divi moteriszkes 
nedalaike, numirė. Mirdamos 
szaukesi kunigo, bet gubernato
rius nedaleido.

Aresztavvojo kelis szimtus žmo
nių. Wisi židiszki kluonai ir kar- 
czemos yra pavverstos ant kali
niu ir ncvvalnykais lietuvveis už
grūstos. Wisi kalinei yra užkim- 
szti žmonėmis, kaipo Taugares, 
Baseinu, Szaulu ir Telsziu. Ta 
pacze diena gubernatorius nuvva- 
ževvias in vvaiku mokslainia, da- 
we jiems 10 rublu ant cukerku, 
sakydamas: „Jaigu kam nors 
pasakysitia ka szendien matetia, 
tai kazokai duos ir jums in skū
ra teipgi,o jaigu tylesitia tai gau- 
sitia wel ant cukerku”. Podrau- 
gei kazokai gavvo pavvelyjima 
pasiulevvotie. Atplesze svvimus, 
pyle jawus ant ulycziu, skerdį 
meitelus, pjovve avvis ir karvvias, 
musze žmonis kiek tik jie norė
jo. Pas a>u kunigus vviska iszkre- 
te paėmė vvisus pinigus, kokius 
turėjo ir abu aresztavvojo.

Werkime brolei. mielei žiūrė
dami'ant upelo tekanczio kraujo 
isz musu brolu už tikėjimą szvven- 
ta. Neszkime jiems pagelba, 
paduokime skestantiems savvo 
ranka, apriszkime ju sapulus už
duotus kardais kazoku, apszluos- 
tykim anų kruvvinas aszaras. Už 
ka jie tiek nukentejo? ka blogo 
jie padare? maskolus juos iszžude 
už tikėjimą szvventa, už ta paty 
kurio mus Pats Kristusas Pouas 
iszmokino. Jie yra tikri rnuczel- 
nykai, juos galime palygytie su 
Szvventu Jurgiu ■ ir kitais muezel- 
nykais, nes ne už ka kita praliejo 
savvo krauja ir galvvas padėjo, 
kaip tik už ta paty tikėjimą krik- 
szczioniszka, už kury numirė 
szvventas Jurgis ir tukstanczei 
tukstancziu kitu szvventuju Die 
vvo.

Dabar gal suprasime brolei mie
li koks tai brangus yra musu ti
kėjimas, už kury szitiek mus bro
lu krauja praliejo, jau galbūt ne
paisysiu! ant mokslincziu, kuiie

meto savvo knygpataikias, vvisaip 
iszjuokdami musu szvventa tikėji
mą. Kražieczei patvvyrtino jy mu
mis ir prispaudė peczety krauju 
savvo, liepdami mumis niekad jy 
ne apleistie, o jaigu reiktu, tai ir 
mirtie, kaipo jie mirė už tikėjimą 
katalikiszka. Tegul toji diena lie
ka mums ir musu ateinanezei 
gentkartei szvvenczema ir atme
nama ant amžių.

Tegul v' i si geri katalikai pri- 
huna nedeioje ant aukszcziau mi
nėto Mass-mitingo idant galėtu
me pasikalbetie ir ^akeltie pro ; 
testą priesz tokia tironystia mas
kolaus ir gelbetie kuom galeda- 1 
mi žuvvanezius savvo brolus.

Isz Užmarės.
Dideli ftzalczei Europoje.

Europine vvieszi ne dalaikomi 
szalczei, kaipo tai: Anglijoj, Ili- 
szpanijoi; Prūsuose, Austrijoi 
Francijoi ir Ryme. Londme 7 d. 
Sausio buvvo 23 laipsnei žemiau 
zero; ant salos Wight buvvo 30 
tapsniu. Sniegas guli ant ulycziu 
per pėda storio. Karai negali uli- 
czioms vvažiuotie. Daugybe vveži-

i

m u randasi laukuose užpustytais. 
Linija telegramo apaczia vvandens 
yra pertraukta tarpe Anglijos ir 
salų. Netoli Bernard Castle du 
trukei <Įoležynkelo insmigo. in 
sniegą ir iszsikastie ne gali. Horn 
Castle viduryje baltos dienos su- 
szalo ant ulyczios vviena mote 
ryszke. Ąnt nekuriu kanalu plau
kimai gąrlaivviu su vvis perstojo; 
Mieste temdino suszalo daugybe 
svvieto.

Iliszpauijoje sako jau no 100 
metu ne pamena tokio szalczio, 
kokis szymet tenai vvieszi. Szal- 
tis didelei užkenkė augimui pama 
rancziu ir alyvvu. Wartaunykai 
miesto, kurie stovvi ant sargybes, 
turi mainytis kas puse adynos. 
nes ilgiau ne dalaiko.

Isz Italijos.
Ryme 9 d. Sausio palicija dary

dama krata pas anarchistus, gerai 
pasinaudojo. Atrado ape 10,000 
egzemploriu vvisokiu popieru 
Atrado gromatas, isz kuriu dasi- 
skaite kur jie turi daugybia užsle
pia savvo gynklu.Dasiskaite daug 
daiktu ka anarchistai rengia pa- 
darytie su Rymu ir kitais mie
stais.

Isz apygardos Bari dRnesza ape 
baisu sumiszima anarchistu. Mie- 
stie Rymo norėjo jie sudegytie u- 
rediszka narna,o paskui nulupine- 
tie relas fto ulycziu, kur karai vva- 
žineja, bet kariumene nebagus isz- 
vvaike. Negana to, užpuolė jie ant 
kalinio ir iszleido devvynis krimi
nalistus. Teipogi norėjo iszple- 
sztie banka ir apsiaubtie kaszarus 
kariumenes, bet cze juos pasvvei- 
kino su kulkomis ir turėjo iszsi- 
skyrtie. Paskiau danesza ape nau
jus užpuolimus, kad 20 kareivviu 
yra per juos užmusztais ir namai 
randavvi dega.

Bijosi kares.
Isz Paryžiaus danesza gazietos 

ape didely sumiszima Walakuo- 
se, kurie isz szendienyksz- 
czio savvo padėjimo negali dau 
giau nieko tikėtis, kaip tik kares. 
Paryžiaus gazietos tvvyrtina, kad 
priežasczia prilenkime Walaku 
prie kares yra Prusai — salio kad 
prusiszki agentai buvvo priežas- 
czia sumisziino ir Sicilijos. Įsz 
kitos puses gazietos vvalakiszkos 
iszrodo, kad Prancūzai esą prie- 
žascze sumisziino Sicilijos. Žodžiu 
sakant yra sukrutejimas tarpu 
Francijos ir Walaku nemažas, ka 
bile diemi gali pakyltie kruvvina 
kovva.

Isz Amerikos.
Užmuszti lietuvvei.

Skaitome nr. 1 “Garso” ape ne 
laiminga atsitikima. Priesz Nau
jus Metus tapo užmusztais angle- 
kasyklose arti Shenandoah, Pa., 
d,: lietuvvei, A. Alita ir Jurgis 
Kardiszauckas. Tankei mainose 
žūna musu brolei, yra tai paojin- 
giause vvieta dėl darbinyku.

Ape darbus.
Kaip duodasi girdėti*, tai po 

vvisus miestus pradeda fabrikai po- 
vvalei krutetie, o Chicagoje kaip 
sustojo no pereito pavvasario dyr- 
bia, tai geriau ir ne pradeda, vvi
sa ta laika stovvi sustoja “rolmy- 
les,” nekurie dyrba, tai vvos po 
kėlės adynas ant dienos ir nežinia 
kas per priežastis su tuom Chica- 
gu. Tukstanczei žmonių sėdi be 
darbo, o yra tokiu, ka jau vvisas 
metas ne dyrba ir bevveik badu 
mirszta. Yra uždėtos kelose vvie- 
tose miesto kuknios, kur dėl ba- 
duojancziu duoda dyka maista; 
kada kartais tenka pra įvožiuotie 
pro tokia kuknia, tai baime ima 
pamaczius, kaip didžiausias debe
sys žmones apstoja ta narna, lau
kia maisto.

Ka lietuwiu kunigai 
mislyja.

Nesmagu iszgirstie ka patys ku
nigai pradeda darytie. O tai pas
kutiniame num. „Saules,” kun. 
M. Juodiszius, klebonas parapi
jos Brobklyno iszjuoke kn. Žeb
ri, ka net bjauru ir paczem pažiu- 
retie ne tik kitiems parodytie. 
Kn. MasUotas teipgi apdirbo ke
letą kunigu smagei. Ir paskui ku
nigai nori kad ant ju neiszmisli- 
netu „L. M. D”. Jaigu teip tarp 
savves grąžei elgesi, tai teguhpo 
laikui ne rugoja ant „L. M. D”, 
jaigu anoji jiems pradeda daestie. 
Tegul patys neduoda jei papikti
nimo.

Laikrasztis „Saule” s įtaise sau 
nauja antgalvvy: saula iszmete, 
o indejo'amerikoniszka aiely; po- 
draugei pritaisė ir puikius ragus 

i vvienam kunigui. Rodžius kad tai 
jau butu perdaug.

Naujas apgawikas.
Inspektorius paczto aresztavvo

jo vviena jauna 20 metu apgavvi- 
ka, nekoky J. T. Ray, mieste 
Knosville, Ia. kuris nusisamdę 
paczto „box’a” ir apsigarsino.ne
kurtose gazietose, kad jaigu kas 
jam prisius $1. tai apturės už $10 
vvisa purciliny prirengima in sta
lą, kaipo tai torielkas puodukus 
prie kavvos ir t. t. Atsirado szim- 
tai tokiu kvvailu ka ir siuntinėjo 
jam pinigus po $1, už kuriuos 
arba vvisai nieko ne apturėjo, ar
ba gavvo zobowūkias dėl vvaiku 
purculinias, kurios vvertos buvvo 
po 5 arba 10 centu. Kada pacztas 
peržiurėjo knygas registracijos, 
atrado, kad tas Ray arti 500 
apturėjo registravvotu gromatu 
su pinigais ir su “Money Orders” 
Nabagas tapo statytu priesz 
grand Jury, kuris jy iszleido po 
belą $2000.

ISZ LADD ILL.

Ladd, III. yra tai mažytis mies- 
cziukas,' kuriamia randasi ape 
septintos lietuvviszkos szeimynos. 
Norint pas mus randasi tiktai ape 

B

penkios bobos, vvienok ir tos jau 
pasiuto, rokuodamos sau, kad tai 
yra amerikanskos, teip man ro- 
džias, kad jau ir pas mus dasie- 
ke naujasis mokslas, nes cze vvie- 
ua bobele ant nieko nežiūrėdama 
liriada sau drąsiai kaip karvve per 
bala. Jaigu toji moteriszke ne
būtu iszvvedžiota isz kelo tvvirto 
tikėjimo, tai niekad nedrystu to 
darytie. Tuose namuose gyvvena 
du brolei, o toji bobiaika yra pa 
ežia vvyresniojo, vvienok ji su jau
nesniuoju geriau gyvvena, nei su 
savvo tikru vvyru. Lietu'vaitia pa- 
silaukie, negražu yra, darai geda 
vvisiems lietuvviains, jaigu ne nus
tosi, tai apgarsysiu vvardu ir pra- 
vvardia.

Laddes Gyvvf.ntojas.

APE

Lietuvisikas Kolonijas.
Pereita utarnyka, tai yra 9 Sau

sio 1894 m. iszvvaževvo in Arkan- 
sa apžiuretie lauku lietuvviszkose 
kolonijose sekanti ukesai:

K. Kuncia, 1
K. Jasaitis, > isz Chicagos.
J. Kaikaris, )
Ą. Margis, isz Spring Vali,III. 

Ir teipgi paduoda žinia „Garsas” 
kad isz Mahanoy Plane, Pa. isz
vvaževvo szie trys ukesai: R. VVait- 
kus, Wincas Sliesoraitys ir Jur
gis Sakalauckas, isz vviso yra isz- 
vvaževvusiu septyni vvyrai, o Juo- 
zupas Butkus su Juozupu Wasi- 
liaucku jau no Kalėdų tenai gy 
vvena; isz vviso dabar susivveis ju 
devvyniese, ka galės gerai sau pa
sikalbetie ape svvarbuma uždėjimo 
lietuvviszkos kolonijos, ir isztyr- 
tie vvertia tos vvietos.

Lauksime sugryžtaneziu ir isz- 
girsime ka dabar pasakys, kada 
septyni nauji pamatys taja vvieta; 
tikimės iszgirstie linksmas žinias.

P. J. Butkus rasze szioms die
noms in musu redystia ir danesze, 
kad 4 d. Sausio, 3 adyna po pie
tų Hazen Arkanse lijo gražus 
sziltas lietus, teipogi bųyvo griau
smas ir su žibainemis, yl? gana 
smagi žiema.

Szendien daugiau neturime ko 
raszytie, tik lauksime parvvažiuo- 
janeziu su geroms žiniomis.

Redyste.

Už duszias Kražiecziu.
VVisos lenkiszkos bažnyczios 

Chicago rengia apvvaikszcziotie 
želabnas naboženstvva už duszias 
iszžudytu musu brolu per masko- 
lu Kražiuose, isz tu pirmutine Sz. 
Traices apvvaikszcziojo vvakar 12 
d. Sausio, 9 adyna isz ryto; ta pa
ty dalyka rengia atliktie ne tik 
vvisos chicagiszkes bažnyczios,bet 
ir kitu miestu. Teipogi bažnyczia 
Arcfflkatedralaa Lvvovve, rengia 
apvvaikszcziotie su didžiausia isz- 
kilmia vviena diena ant tos atmin
ties. Žodžiu sakant vvisas katali
kiszka s svvietas jauezia ta skau
džia koronia ir rūpinasi nors mal
domis szelptie duszia mirusiu mu
su brolu už tikėjimą. Dėlto 
ir mes brolei nesnauskime mums 
didžiausias yra reikalas szelptie 
žunanezius savvo tikrus brolus, 
pasirupykime ir mes dasidetie dėl 
j u pagelbos kiek kas galėdami. 
Pennsylvanijos lietuvvei kaip gir
detie daro didžiausia storonia ta
me dalyke ir budina vvisus brolus 
imtie dalyvvuma jame.

Užsimokekit už “Lietuva.”
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Jaigu viens ka gero užmanius isz 
siturs in kita, tai jau tas nube- 
gias apskųs bosui ir in vieta 
kad būtie viens kitam prietelum, 
myletie savo broly, tai cze pasi
rodo da didesniu neprietelum už 
svetymtauty. Ir jaigu ka kalbant, 
tai savu turi labjau saugotie, ne 
kaip svetimo ir ko mes galime 
sulauktie teip darydami?

Pameskim brolei ta kvailybių, 
pradekime risztis in vienybia, 
su vienytoms spėkoms daug dau
giau padarysime, nei kaip krikda- 
mi ir vienas kita persekiodami. 
Jaigu nors syky tarp musu pražy
dėtu vienybe tada pusią bėdos 
tik jaustume, o ir darba koky 
pradeja dėl gero lietuvistes,teip
gi veikei padarytume dirbdami 
visi ksz vieno. Butu labai gerai 
kad darbinyku kožname mieste su
tvertu darbinykiszkas draugy- 
stias, tiktai ne tokias, kaip szen
dien nekurie lietuvei tveria po 
vardu darbinyku, o paskui 
in vieta užsiėmimo darbinykisz- 
kais reikalais, tai užsijima plati
nimu bedievystes, isznaikinymu 
katalikystes ir kitomis plovone- 
mis. Tokiu budu, brolei, nepage- 
rysitia būvy darbi nyko ir kožnas 
vienas sveiko proto žmogus ant 
to nepristos.
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A pe ta paty.
—o--

Pereitam numeryje buvo pami
nėta keleis žodžeis ape knygela, 
kokia tai puikia iszdave savo 
kasztais vadinamoji „Lietuviu 
Mokslo Draugyste.”

Kaip duodasi girdetie, tai dau
gumas lietuviu da visai yra ne- 
gyrdeja ape taja garsyngaja 
draugystia, taigi czionai vertėtu 
nors pora žodžiu iszreiksztie, isz 
ko ji susideda, koky sieky turi 
ir ka gero dėl visos lietuvystes 
daro :

Toji draugyste yra iszsiplati- 
nus, buk tai po visa lietuviszka 
svietą kuopoms,(tiktai nežine dėl 
ko tos kuopos slėpėsi no žmonių, 
lyg tai butu prasivogia.) Kara- 
lum jos, yra ponas daktaras Szlu
pas. Didžiuoju kunigaikszcziu ex- 
kunigis Dembskis, o kiti žemesni 
urednykai, yra po visa svietą isz- 
-sisklaidia'.

Siekiu los draugystes, yra uu- 
griautie katalikystia, o invesdy- 
tie terp lietuviu gy vulystia, sa
ko, tokiu budu jie pagerysia bū
vy darbinyko, apszveisia tam
sius žmonis ir isztrauksia isz po 
jungo religijos, kuri tai sugatni- 
nusi žmogui didžiausia nelaimia 
ant szio svieto.

O tai idant ta katalikiszka re- 
, ligija (viera) sugriautie, iszdave 

savo kasztais knygela, po vardu 
„Diey. as) Dangus ir Pragaras” ir 
dalina ja visiems lietuviams dy
ka, bile tik skaitytu. Ligonei, 
kurie nuvažiuoja ant rodos pas p. 
daktaru Szlupa, tai jis in vieta 
gydyklų, apdovanoja juos tomis 
knygelėmis. (Ir Chicagoje Szlupo 
yra ape trys agentai, kurie kaip 
girdetie rūpinasi priveistie tos 
naujosios knygeles in knyginy- 
czia „Simono Daukanko,” bet 
cze rodžias tiems dėdėms ne nu
siseks. Red.) Intalpa tos knyge
les yra prakeikimu Dievo, tie 
musu mokslinczei atranda dide
lėje savo iszmintyje, kad Dievo 
nėra. Jie atranda Biblijoje melą, o 
tai ant pirmųjų jos kortu, kur y- 
ru paraszyta, kad Dievas sutve
riąs visa pašauta, antgalo »utve- 
re ir žmogų, cze jie iszranda kad 
neteisybe, ne Dievas jy sutwere 
bet žmogus iszsigimias isz kokio 
tai gyvulo, kurio ir jie patys ne 
pataiko iszaiszkytie, (galbūt isz 
žydyszkos oszkos, ale tai no visi, 
tik tie ka in Dievą netiki.) 
Tolau toje knygeleja davedžioje 
kad viera kataliku labjausi gadi
nant svietą, sako: „toks žmogus 
kuris yra užkrėstas tikėjimu 
katalykistes, nustoja mislyjas.” 
Nežine ape ka nustoja mislyjas, 
galbūt nustoja mislytie ant isz- 
radymo, kokiu budu nuskriaustie 
savo artyma, nes tikėjimas to už
gina, tai mokslincziams arsziausei 
pikta. Už taigi ant tos paezios kor 
tos rėkia jie ant savųjų tarnu, i

i sz
tai 

dy- 
ku-

sakydami: „Kuris galėdamas ne 
paszvvenczia savo pajiegu kas 
diena ir adyna ant prapuldymo 
religijos, tas ne pyldo musu isz- 
statymu. Kožnas valnatikys 
(teip jie savves vadina) kuris pa
šilau jako viaskunigija, yra parda
vėju savo dalyko. Taigi in vvai- 
na su juodaisiais ant peilu in Vai
na! !!” Teip tai visa gerkla rėkia 
„L. M. D.” savvo lazduotoje kny
gelėje. Tolau iszjuokia ir paty 
Kristusa Poną, sako: kas jis per 
Dievas, kad davėsi savo žmo
nėms prikaltie ant kryžiaus vvy- 
nimis, lyg sziksznoksparnis prie 
daržines duriu....

Ka jus dabar brolai mieli sako- 
tia ant tos pagirtosios „L. M. D. 
kuri davė sau varda: lietuviu 
mokslo dragyste, ar galitia jus 
nors vvienas ja pavvadytie mokslo 
draugystia, už tokias blavyzgas 
priesz Kristusa Poną? geriaus 
pritiktu užvvadytie ja, blavyzgu 
draugystia.

Jaigu visas svietas pripažino 
Kristusa Poua už Dievą, kurio 
klausė vandenys ir vejei, kuris 
gvde raupuotus, sugražino ak
liems regėjimą, kurtiems girdėji
mą, o cze sztai atsirado tokia 
„L. M. D.,” kuri ne nori jy už 
Dievą pripažytie. Rots daktaras 
Szlupas savo vienoje knygelėje 
sako ape Kristusa teip: „Jaigu 
Kristusas gydė visokius ligonius, 
tai sako, kad būdamas per trys 
metus Aleksandryjoje, tenai 
simokino daktarystos ir per 
galėjo gydytie.” Hm, dideli 
vai, delko daktaras Szlupas,
ris laiko Kristusa už paprasta žmo
gų, o savęs stato iszmintingesniu 
už Jy, kodėl jis negali teip gydy
tie kaip Kristusas? Jaigu Kristusas 
galėjo iszmoktie daktarystes tik 
per tris metus, teip gerai gydytie, 
tai delko Szlupas, kuris jau gal 
epe dvvideszimts metu kaip moki
nasi ir neiszmoksta teip gydytie, 
kaip gydė Kristus? Kristus Po
nas pasakė: „girdėk” ir girdėjo 
„regėk” ir regejo, o jaigu ponas 
Szlupas yra toks iszmintingas, ku
ris užgina Kristusui Dievystia, 
tai tegul mums iszgydo noro vvie
na akla arba kurezia, jau ne lie
piame jam žodžiu gydytie, teip 
kaip Krikstusas Ponas gydė, bet 
tej-ul nors liekarstoms kokioms 
jis nori tegul iszgydo. Jaigu jau 
jis pasirodo iszmitingesniu už vi
sa svietą ir už paty Kristusa Po
ną, tai tegul parodo nors vviena 
toky stebuklą, kaip Kristusas ro
dė, o tada jy aprinksimia už die
vą.

Ar tai, brolei, neparodo tie di- 
diejie mokslinczei savvo kvaily
bes, stengdamiesi visoms sylomis 
isznaikytie religija szventa. Jie 
tvyrtina, kad religija žmonėms 
vvisa bloga sugamina, o mes pasa
kysim, kad tokL kvali mokslin
czei sugamina blogiausia padėji
mą žmogaus per savvo nedora nai
kinimą katalikystes. Tikėjimas 
kataliku druezei atsiremia ant 
prisakymo Dievo „Mylėkartyma 
savo kaipo pats savves.” O kokis 
jus prisakymas yra, ant kurio at- 
siremiatia,galbūt szitas:,,skriausk 
artyma savo kaip galėdamas.” 
Arba neteisybe? Prisižiurekimia 
in žmonis, kurie turi tvvyrta ti
kėjimą, kaipo musu sename kra- 
juje: Tenai vyras paemias mote
ry iszgyvvena vienybėje iki smer
ties ir savvo vvaikelus to paties 
iszmokina, tenai ne iszglrsi tiek 
vagystu ir apgavystu, nes bijo 
Dievo ir korones posmertines. O 
pažiurekimia jau Amerikoje, kur 
tie mokslinczei pradėjo naikytie 
ta szvventa tikėjimą, kas cze da
rosi. Ar daug cze atraisit tokiu 
poru, ka iszgyvveno meileje iki 
smerties, gal isz szimto viena to 
kia. Kur tik iszgirsi, tai vyras 
darbe, o moterys parsikvvetia sau 
kitus vyrus su jeis myluojasi, o 
keno tai vaisei ar ne bedievy
stes? Kas nuszove Ulevvicziu, ar 
ne jo pati? ar ne toji kuria Szlu- 
piniai uždievaitia laike, ar ne jie 
patys ja iszmokin' ^bedievystes? 
argi tai cze ne yra ražus vaisei

f

L. M. D., kad boba iszmokino 
bedievystes ir acziui j u gerai rū
pesti, jau pirmose dienose savo 
bedievistes wyra nuszove, ,,ot ir 
turi kuom pasigyrtie L. M. D. 
O g> jaigu taja moteriszkia ne 
butu apszvietia tie mokslinczei, 
tai kas butu isz to buvia gero, 
vis butu bijojus Dievo ir butu 
buvus tokia tamsia, kaip ir visi 
katalikai, ka gal ir ik smerties 
butu sutaikoje su vyru gyvenus. 
Nebjok kaip tik ta moteriszkia 
szlupinei apszviete, tuujaus vyra 
paskerdė. Ir kaipgi tiejie mok
slinczei negali keiktie Dievą, 
kad jisai davė žmonėms prisaky
mus: „Ne užmuszk.” Jie per var- 
ga to trokszta, kad ne butu lai
komu už grieka užmuszimas, net 
be perstolo szaukia savvo rasztuo- 
se vis prie peilu, prie dinamito, 
bet toji religija no visko 
draudžia. Teipgi vėl Dievas 
sako savvo prisukimuose „Ne- 
svvetimoteriauk.” O jie troksztu 
kasdien mainytio, o cze Tas Die- 
was savvo prisakymuose užgina. Ir 
pasakykit, kaip tie žmones ne ga
li kiaiktie Dievva.... ak tai tei
sybe, kad ant tokiu yra didžiause 
sloga tas tikėjimas, kuris no įvi
so blogo juos draudžia.

Nei vvienam brolei, geram žmo
gui tikėjimas neužstojo kelo in 
geresny gyvvenima. Tikėjimas už
stoja kela in pagerinimą buvvio 
tiktai vagiams ir razbainykams, 
ba tas jiems arsziausei kenkia.kad 
yra aiszkei pasakyta: „Ne už
muszk” „Ne vok,” „Nesvetimo
teriauk.” Isz liesu tai yra jungu 
jiems sunkiausiu, yra tai arsziau 
pavvietres, kaip jie patis sako, ku
rie to vviso norėtu daryjfie, o cze 
religija užgina, ar tai jumis žer
tai? tai tie žmones gali’pasiust isz 
piktumo. •

Dėlto prasergstimia gerus žmo
nis, jaigu toki mokslinczei davi- 
netu jumis knygela po vvardu 
„Dievas, Dangus ir Pragaras,” 
tai ne imkitia, liepkitia jam pa 
czem ant jos melstis, bit'yra sura- 
szyta vienoms blevyzgoms ant 
Dievo ir ant viso szvvento tikėji
mo. Wadinami mokslinczei nori 
atitrauktie žmonis no katalikystes 
ir padarytie juos žmogžudžeis, tai 
ėmėsi ant užmanymo dalytie kny- 
gelas vvisokeis blevyzgojimas pri - 
te p lotas.

P. D. ir A. s.

Ugnis sudegimo swietinia 
paroda.

Pereito panedelo vakara,pusiau 
szeszta adyna, iszsimusze liep
sna isz vieno svietines parodos 
namo. Wejalis pute isz kampo ry
tu ir pietų ir tuojaus liepsna da- 
sigavo in kitus namu,sdid elei isz 
siplatino. Ugnis sunaikino puikia^ 
Kolumbo kolumna, muzikiszka 
sala ir dideli budinka amatny- 
kystes su visajame medega. Ble- 
des aprokuoja ant $200,000. Pa- 
degtojeis mena,kad tai buvo Chi- 
cago lauferei. Isz ugnčgesiu vie
nas užsimusze ant smert, o kitas 
baisei susižeidė . Williamas Mac- 
kay, kuris dasigavo aut stogo i- 
dant pijimtie liejama „paipa”, 
paslydo ir kryto ant žemes, kur 
isz karto persiskele galva ir nu
mirė ant vietos. Kapitonas Fre- 
drick Getz dasigavias ant stogo 
amatnykyszkojo namo ir inkrito 
in skyla adaryto lango stoge; 
puolė ant balkono ir nusilaužė ko
ja. Tapo pajimtu in ligonbuty ii’ 
sako, kad iszgis.

Žmones subegia žiurėjo ant ug
nies su baimia, su aky vumu ir su 
noru. Wieni verke matydami 
liepsna naikinanezia tokius pui
kius namus; viena moteriszke a- 
palpo isz baimes, vienas kokis 
žmogus puolas ant kclu ineldesi. 
Kiti žiūrėdama gėrėjosi 'gražumu 
liepsnos irpriligino prie ugniu, 
kokios buvo rodomos laike paro
dos. Kiti da geriau isfcsitare, sa
kydami kad ugnis daug gero pa
dare, ba užezedyju pitocia ir ka- 
szta, koky butu reikėją pane- 
sztie prie suardymo tli namu.

Ape padėjimą mainieriu Penn- 
sylvanijos.

Pažiurekimia szendien ant pa
dėjimo darbinyku mainieriu, o 
pamatysime jogei kasdien viskas 
blogyn eina. Kaip duodasi girde- 
tie, kampanijos visur numusza 
mokestis darbi nykuma, ka jau tas 
varguolis negali iszmaitytie savo 
paezios ir vvaikelu. Ne gana to, 
da Pennsylvanios anglekasyklu 
kompanijos beveik kožna turi sa
vo locnas krautuvias valgomu 
ir kitokiu daiktu, odarbinykai yra 
privversty viską no ju imtie in 
pinigus, jaigu kuris ne norėtu isz 
kompanijos vviska pirktie kas jam 
reikalinga, tampa atstatytu no 
darbo. Ne kuriems rodžias, kad 
vis tas pats, arba isz kompanijos 
pirktie, arba no savo žmonių, 
bet teip neyra. Reikia jums bro
lei žinotie ta: kad kompanija 
parduoda viską brangiau ir suka 
no žmonių nieko ne bijodama, 
nes ji kožna turi šamo rankoje; 
jei ne nunesz teip kaip musu žmo
gui nekurie inemia ant kelolikos 
dolieriu iszvvažiuoja sau, o tu ku
ris davei ant bargo bedavvokie 
dabar; kumpanijei ne nunesz nie
kas nei cento, nes pirmiau kom
panija atitraukia už ta kas yra isz 
jos sztoro aut valgiu inimta, o 
kiek pinigu atlieka, tada jam isz- 
moka; ir tik tada gauna isz ju 
sztoro jaigu ten turi uždyrbias pi
nigu, o jaigu apsirgsi, arda kita 
kokia tau nelaime stosis, nueik 
tada ir papraszyk idant tau pa- 
borguotu, tai tau atsakys,kad tu 
cze jau nieko ne turi, o jaigu da 
atsiszauksi, tai paemias tavęs per 
duris iszmes. Arba jaigu ir turi 
darba kasyklose, o nueisi in kom
panijos sztora, tai turi lauktie pa
kol jig savo žmonis apreikalauja, 
o tada jaigu jo gera loska bus, 
tai tau duos kas no visu jo eiri- 
sziu atliks, gausi pasmyrdusia 
mėsa, o pasakyk kad negerai, 
tai iszves teves per duris ir pa
sakys: „pasijieszKok sau geriau,” 
bet pamegyk kitur pirktie,tai ta
vęs no darbo atstatys.

Ateik broli pirktie pas savo 
žmogų, pas lietuvy, tasai tavos 
pri j ims su atverta szyrdžia, duos 
geriausia tavora, o jaigu irtuom- 
syk pinigu neturėsi, tai palauks 
tavias ir atsitikime nelaimes pa
gelbės tavęs, ne iszsturos per 
duris tavias, kaip tokia eiriszis 
daro.

Ko tai reiktu jaigu mus žmo
nes nors syky susitartu laikytis 
vienybes ir pamestu tuos kom- 
panieznus sztorus, tada galėtu 
rastis tris syk tiek lietuviszku 
sztoru ir visi padarytu geresny 
bizny, nei kaip szendien daro, o 
ir lietuvei apturėtu užsiėmimą 
už klerkus pas savo žmonis ir 
vardas lietuviu pasikeltu.

Bet galbūt ne vienas paklaus, 
kaip tai ta galima butu padary
tie?

Tas butu galima labai lengvai 
padarytie, jaigu tik mes nors sy
ky pamestame savo kvaila pui- 
kybia, o nors karta susitaria lai
kytumės vienybes. Jaigu mes 
visi lietuvei isz vien eitume ir 
vienas kita užstotume, tai cze 
mus jokia tauta ne pergalėtu, 
mus turėtu kiti bijotis, o ne nies 
ju, kiek tai mes naudos galėtume 
padaryt dėl savos anglekasyklose 
ten kur daugiausei musu brolu 
dyrba, nekuriose beveik tik vie
ny lietuvei dyrba, ar mes nega
lėtume vienybes laikytis ir pirk
tie sau maistu isz ten, isz kur mes 
norime, o ne būtie priverstais 
imtie no eirisziu, kas no ju nosies 
aliko; ar tada galėtu mums su- 
mažytie mokesty,jaigu tarp musu 
butu vienybe? ar galėtu tokis bo
sas isz vary tie no darbo kury su- 
mislyjas, jaigu mes viens už kita 
užstotume, jaigu tik visi iszvien 
eitume, tada toks bosus nedrystu 
mus skriaustie, ba matytu, kad už 
nuskriaudima kurio vieno, visi at- 
siszauksime ir nesiduosime. O ka 
dabar mes gero galime darytie?

Arbatai ne pritiktu.
Paskutiniame nr. “Garso” ne

kokia P. J. Staknevicze didelei 
dyvyjasi, delko kataliku kunigai 
nėjo in disputus su “L. M. D.” 
kuri juos szaukus 61 numeryje 
“Garso.” Tai tau vyreli! argi tai 
nebutu gražu,kad ir kunigai imtu 
ginezytis su uepraustaburneis, ku
rie iszjuokia Kristusa ir visa ka- 
talikiszka religija. Ak tai tik bu
tu arsziausiu pažeminimu tos pa
ezios religijos, jaigu kunigai pra
dėtu su tokeis vestie palemika; 
teip lygei iszrodytu, kad žmogus 
suaugtas imtu ginezytis su trejų 
metu kūdikiu; jisai sakytu “vė
žys,” o kūdikis rėktu: “bužys,” 
na ir kur butu tada razumas jai 
su tokiu kūdikiu norėtu ilgiau 
ginezytis; turi no jo arba atsi- 
trauktie, arba teip sakytie kaip 
kūdikis sako, kad ne “vėžys,” 
bet “bužys”, nes kitaip toks kū
dikis nenustos blovias. Teip tai 
yra ir su “L. M. D.” philozopais, 
jaigu jiems kas in smegenis insi- 
suko tai blovia nenustos, bet ro
džias kaip protingesni ju nepri
stos, o jiems nusibos, tai ir nu
stos.

A ha, tuojįius jie atsiszauks su 
savo philozopijoms, sakys kad 
tik visi kvaili vaikszczioja in ba- 
žnyczia ir tenai meldžiasi, gieda 
“Sveikas Jėzau mažiausias....” 
Argi ne butu gražiau, kad žmones 
ju paklausia, giedotu su jeis sy
kiu in vieta ‘ Sveikas Jėzau ma 
žiausias”, “Sveikas Joną ru...že” 
limsmykimes ir peszkimes.... ka 
jau ir pairi “Saule” ne pagyre, no
rint labai galva guldė už tuosius 
“L. M. D.” philozopus. Jaigu to
kias piemieniszkas blevyzgas isz- 
mislineja, ka net bjauru klausytie 
ir da reikalauja kad kas eit u su 
jeis ginezytis. Jokis žmogus, ku
ris savęs guodoja su tokeis blu- 
znierezeis ne užsidės,bet ausis už- 
sikitnszius turi atsitrauktie.

Beje Chicagoje randasi viens 
piemuo, “cov-boy” jisai atsiszau- 
kia jogei norėtu eitie su “L. M. 
D.” philozopais in disputus ir pa
duoda savo adresai; John Smith, 
8645 Winchester avė., Chicago, 
III., jaigu mokslinczei turi ukva- 
ta, tai gali in jy atsiszauktie. Ka
taliku kunigai su tokeis philo 
zopais negali prasidetie.

Chicago parapijonai.

|pW”Kas nori atvažiuotie in Ame
rika, dabar laike žiemos yra vėl 
pavelyta, nes kolera nekiek ap
tyko. Szifkortias gali gautie re- 
dysteje, isz Hamburgo net in Chi- 
caga už $35, o isz Chicago in 
Hamburgą už $33, aut geriausiu 
laivu. |
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1038
1048
1049 
1053 
1055 
1061 
1573 
1088 
1141 
1143 
1146 
1151 
1173
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1230 
1247 
1273
1276
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1278 
1318 
1333 
1338
1341
1342 
1345 
1347 
1368 
1388 
1392 
1394 
1398
1402
1403 
1408

Užmokėjo už “Lietuva
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$2.oo
1.5o 
1 .oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.lo 

. 2.oo
l.oo

B. Galdikas, vhicago,
J. Wiedniaviczia 
N. Lukoszeviczia, 
A. Audinis, 
J. Jonaitis,
J. Lukszys
K. Dominskas,
A. Žemaitis, 
W. Jancevic.zia, 
K. Petrauckas,
Kn. Walaitis, Hillards........
Dr-te AVolancziaucko, Plytn. 
M. Wilkaitis, Mahanoy PI.
A.M.Bulevviczia, IVaterbury 2.oo 
Ch. Alex, Mahanoy City. 
J. Chekas, Cerrillos,.... 
A. Kaunas, Hartshorne,. 
W. Cooper, Bridgeport, 
J. Mikalauckas. Morea,.. 
M. Bridickas, Shenandoah 
M. Matuleviczius, “
J. Cerakeviczia, Leviston, 
A. Pudzemis, Druecker,... 
Geo. Grace, UnionCity,...
K. Maszotas Cleveland.... 
J. StankevvicziaNorthamp. 
J. Smitli Druecker........ 
W. Illonis Sprig Valley... 
J. Jancziauckas, Nevv Haven
P. Abraitis, BrookJyn, N. Y., agentas musu hd- 

kraszczlo sukolektawojo ir prisiuntė pre
numerata no sekancziu skaitytoju:

H. B.Rosenson,. 
P. A. Draugialis, 
J. Listauckas,... 
J. Draugialis,...

' Dras S. J. Alkier,
L. Barenson,....
A. Miller..............
J. Jauksztis,........
M. Akucevviczia,.

,.. 2-oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 

5o 
2.oo 
2.oo 
l.oo

$1.00 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
l.oo 
2.oo

Temykite Lietuvei.
Nedeloje 14 Sausio, tuojaus po

sūniai bažnytineja saleje bus su
sirinkimas vyriausybes lietuvvisz- 
ku bažnytiniu Draugyszcziu, rei
kale aprodavyjimo ape želatina 
apvvaikszcziojinia atmininio už du- 
szias iszžudytu Lietuviu Kražiuo
se per muskulu, diena 21 Lapkr. 
1893. m. ant kurio tai susirinkimo 
szirdingai užpraszo pributie vv- 
riausybias vvisu aukszcziau minė
tu Draugyszcziu.

Draug. Szv. Kazimiero Kar.

Preke Pinigu

Rublis in Rosija..................53c
Marke in Prusus................. 24}c
Guldenai jn Austrija......... 39įc
Frankos in Francija..............20c

Jaigu tau skauda tai pamėtyk
ProsikU BojanaUsko. Yra geriause gy
dykla uo skaudėjimo gaiwos. ka joke Kita taip 
greit ne gydo, kaip Proszkos Boj*nausko. Ga'ima 
gau'ie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
centus pacztineinis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aphrkys Jais.

Adresus toks: Ha S. BO.TANOWSKI,
885 W. 19-tb Str., Chicago, III.
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BAISYBES SYBERIJOS
— ir paslėpti ne —

Rosijos ciesoriaus palociu.

(Tašu.)
Teip tęsęsi du metus.
Tuoni laiku pasergėjau, kad 

Olga dar tanke! iszeina isz namu 
ir man visada ka iszkalbineja.

Pasidariau užvydincziu, juodos 
misles lakstė po mano galwa.

Pradėjau ja tyrinetie, darytie 
iszmetinejimus; bet ta Aviška jai 
pasisekė teip uždailintie, jog 
szventai jei intikejau.

Viena syki atsiliepe in mane:
— Mikolai! sziadien Aleksan- 

driszkame teatre iszeis nauja ak- 
torka. Eik pužiuretie jos.

— Ka! asz turiu wtenas eitie 
in teatra! Vienas be tavęs? Kas 
tai per prisisiulimas? A! dabar 
suprantu, nori viena liktie namie, 
kad....

— Gėdėkis pavyduoti! atsake 
man. Turiu tave nubaustie už ta
vo negražu pasudijima, ale tuom 
kartu dardovenosiu tau.

Dasižinok, kalbėjo tolau, kad 
taje aktorka esu asz. Pastarame 
laike rūpinausi dasigautie ant 
scenos, buvau ekzaminavota ir 
mėginimai nusidavė labai gerai.

Ka turėjau darytie! apkabinau- 
ja ir prispaudias tariau:

— Dovanok ma, Olga! Žinau 
jog turi talentą, ne abejoju ape 
tai, jog apturėsi naudinga pasek
mių ant scenos teatro, bet pasako
siu tau, ka jaucziu: sceniszkos 
lentos bus grabu musu meiles.

— Niekus kulbe, mano mielas 
Mikolai, atsake Olga. Tave am
žinai milesiu, tik dėl tavias no
riu būtie garbinga, dėl tavęs no
riu dastotie turtu. Niekad su ta
vim ne persiskirsiu, niekad!

Cze ne pasakosiu, ka asz jau- 
cziautada, pasakysiu tiktai, kad 
kunigaikszczei,grovai ir milionie- 
rei klojo po kojų Olgos savo ba- 
gotystias ir szirdis.

Vienok Olga dėl visu buvo 
ne jautri, Kad mes ejome namo, 
tarė man:

— Tave tik mylu, tave tik mi
lesiu visa gyvenimą.

Teip prąbego mums laimėje 
dikczei laiko —praėjo puse metu.

Wiena syki ji apturėjo užpra- 
szyma in Charkovo teatra, kur 
jei mokėjo 500 rublu už kožna 
iszejima.

Plėtojome ant to prisiulymo ir 
asz iszvaževau su Olga in Char
kovą.

Cze buvo pradžia ludnos pa
baigos musu meiles.

Oberpalicmeisteriu Charkovo 
tuomkartu buvo Filipas Gavri- 
loviczius Sarmatovas.

Buvo tai ne žmogus, bet lau
kinis žvėris su wisais instinktais 
bestijos.

Niekas to žmogaus ne apimda
vo, Kaip tik kankinimai žmonių.

Krutėjimas nihilistu tuom laiku 
buvo pasiplatinias Rosijoje, o 
pirmiejei ju vodavai buvo Char
kove.

Taigi caras iszrinko Sarmato- 
va dėl panaikinimo to krutėjimo 
nihilistu, o atsakantis inpedinis 
batiuszkos perejo paty cara isz- 
radimais yranaiu priesz nihili
stus.

Visas miestas gyveno nepa- 
laujenczioje baimėje, kad nekas 
nežinojo valandos, kurioje galėjo 
būtie suimtas ir kankytas.

Tie žveriszki instinktai tolino 
Sarmatova no žmonių, nesirodė 
niekur, ne buvojo ant koncertu, 
balu nei ant jokiu žaislu.

Sarmatovas buvo ne vedes ir 
visiems rodėsi, jog ne mili ben
drystes moteriszkiu, no kuriu vi
sada szalinosi.

— Pestatik sau, mano mielas 
Fęlsingai, kas dėjosi teatre ant 
pirmojo pasirodimo Ol
gos, kad Sarmatovas radosi ka- 
raliszkoje sedyneje.

Niekas ne galėjo suprast, kas 
galėjo priverstie Sarmatova at-

lankytie teatraliszka perstatymą. 
VVisa susirinkusi žmogija ape jy 
tik kalbėjo ir visu akys buvo at
kreiptas ant jo.

Kada Olga iszeja ant regyklos 
(scenos).Sarmatovas iszverteant 
jos akys ir po kožno akto pirmas 
pradėjo rankoms plotie.

Temyjau tai gerai ir pasakysiu 
teisybia, pradėjau būtie neramiu, 
prijausdamas ka ne gero dėl ma
nės.

Po pabaigai antrojo akto, pate- 
myjau, kad Sarmatovas per ma
žas duriukias isz sėdynės inejo už 
redyklos. kur veikėjai rengiasi 
dėl persratymu.

Visas kraujas insimusze ma in 
galva, pagriebiau skrybela ir 
skubinau in Olgos buvynia.

Kaip inejau už regyklos ir no
rėjau ineitie in Olgos persirengi
mo ruma, apznaiminta man, jog 
Olga ne velyno inleistie, nes prie 
jos buvo Sarmatovas.

Jaucziau, kad pajiegos mane 
apleidžia ir su sunkumu susilai
kiau, pasiremtas in duris.

Pagryžau i n savo sedynia lauk 
damas veikios pabaigos.

Po perstatymui nubėgau už re
gyklos, idant pasityktie Olga ir 
pervestie ja namon.

Olga iszejo ant gatves ir pra
dėję dairytiesi, lyg jieszkodama 
pamestos segutes.

Kelos minutos iszejo mums 
bejieszkant, kaip czion priėjo prie 
musu aficieras žandarmu ir užklau 
se:

— Ar pone esi Olga Stepanov- 
na?

— Asz jaje esmių, atsake.
— Varde tiesos aresztavoju 

tamista!
— Už ka, riktelėjau, koke tie

sa! Tamista apsirykai.
— Ne apsirykau, atsake atsza- 

lusei žandaras, o už ka, dasižino- 
si Pone paskui; asz ne turiu tie
sos iszguldynetie, asz tik pildau, 
ka valdžia ma palepia.

Norėjau tvertiesi revolverio, 
bet Olga sulaikė ma ranka.

— Eik ir viesznamy, tarė in 
mane Olga, asz ne abejoju, jog tai 
yra apsisykimas, Buk ramus, vei
kiai dalykas iszsiaiszkins ir asz 
pagrysziu pas tave.

Ka turėjau darytie. Zinai, jog! 
czion Rosijoje toki dalykai atsi
tinku tankei.

Olga sėdosi in laukianty ve- 
žyma ir nuvažiavo.

Asz likausi dar kėlės valau 
džiukiasir žiurėjau, ne žinojau ant 
ko.

Netyketai kas užgavo mane in 
pety, atsigryžau ir priesz mane 
stovėjo auksztas ^yras su nusku
stu veidu.

Galėjau pažytie, jog tai buvo 
veikėjas teatro. ,

— Kas esi? užklausiau. Ne pa
žystu tamistos.

— Žinau tai, bet teipgi žinau, 
kad tau atėmė mylimąją. Ne nu- 
simyk, nieko blogo jei ne bus.

Ka tai gal ženklytie, klausiau 
nusidy vinias, isz kur tamista žy
liai, kad jei nieko blogo ne gal 
b'utie.

— Asz žinau ir tu galetumi žy- 
notie, kad geriau pažytume mo- 
teryszkias, o ypacz veikėjas.

— Nesuprantu, ka tamista per 
tai nori pasakyt, rėkiau visas 
driebedamas.

— Noriu pasakytie, jog tavo 
mylimoji nėra aresztavota ir kad 
dėl to iszaugszto buwo planas pa
darytas, kad ji galėtu dasigautie 
prie... oberpalicmeisterio. Pats 
savo ausimis girdėjau, kaip pana 
Olga parengė ta planu, nes ji pa- 
sižysta su Sarmatovu jau no seno 
laiko.

Tapau nebylis!
— Ka dabar darytie, rėkiau, 

pasigailėk pone ir patark man, 
ka turiu veikt.

Tik isz lengvo, atsake veikė
jas. Staigu szokias akis iszdegsi. 
Eik pas mane permiegotie, o ryt 
parengsime plana atkersyjimo. 
Esmių veikėjas ir vadinuosi Ja- 
godkinas. Mes veikėjai ne daro-

me ceremonijų, bet greit-' sueina
me in pažynlie.

Be užsimyslyjimo nuėjau pas 
Jagodkina, atsigulau ant kanap- 
kos ir perverkiau visa nakty.

Po 10-os ryta, inejo prie manės 
Jagodkinas ir patarė man eit in 
viesznamy, atsyjimt savo daik
tus ir pasakytie, jog iszvažiuoju 
in Petropyle.

Klausiau jo ka;p kudidis ir per- 
sikrauszcziau in jo butą.

Dvi sanvaites nebuvo nieko 
girdėt. Jagodkinas tik kada ne- 
kada perneszdavo man žynes, 
jog tarnysta oberpalicmeisterio pa 
sakoja, kad Olga gyvena su Sar
matovu ir linksmai perleidžia 
sau dienas.

Po dvieju sanvaicziu randa
vus arganas Sarmatovo apreiszke 
kad garbinga veikeje, Olga Ste- 
panovna, lyko valna isz prieža
sties nepakakimo davadu jos 
kalczios ir kad netrukus vėl i- 
szeis valstijineme teatre, persta- 
tydama drama Szekspyro„Otello” 
kur ji atlyks užduotia paveiksle 
Desdemonos.

Jagodkiuas turėjo atlyktie už- 
duote persistatyme „Otelio.”

Czion noryme primyntie skai 
tytojams, kad dramatas Szekspy- 
ro „Otelio” perstatų pastarame 
akte regykla nužudiino Desdemo
nos, per jos užvvdu vyra, muri
na Otelly.

— Kaip ta iszgirdau, kalbėjo 
Bakuninas Felsinguį, puolau Ja- 
godkinui ant kaklo, melsdamas 
jo, kad isz tikru užsmaugtu Olga 
ir alkerszintu už mane.

Jagodkinas ne norėjo ant to 
pristotie, vienok priBiule man bū
tie už regyklos jo persirengimo 
ruime ir pastarame akte, regy
kloje žudimo Desdemonos — u- 
žymtie jo vieta.

— Pristojau!
Ant galo atėjo diena, kada Ol

ga turėjo pasirodyt ant regyklos 
Patykei insigavau in ruimą Ją- 
godkino, laukdamas geistos va
landos.

Priesz pradejima paskutinio a 
kto Jagodkinas skubiai inbego in 
ruimą dėl persirengimo, nusime
tė sava kastiuma, in kury mane 
aprengė ir nutepias mano veidą 
sudžeis, kaip murina, liepe man 
stotie prie regyklos.

Uždanga pasikeje, ant regyklos 
buvo liktai Olga, kuri 
kelis žodžius, inejo in 
ant regyklos naktyny 
ly ir atsigulė in lova.

Tuom laiku Jagodkinas iszstu- 
me mane ant regyklos.

Turėjau pasakytie tik kelis se- 
kanczius žodžius:

— Palauk Desdemona, dabar 
atkerszisiu tau ir nužudysiu ta
ve.”

Pasakiau tuos žodžius storu bal 
su, kaipo Jagodkinas.

Žmones manės ne pažyno. Tas 
mane įąbjau padrasino ir asz 
mecziausi ant Olgos, paslėpda
mas akta žmogžudystos priesz 
žmones.

Kad stvėriau Olga už kaklo, ji 
pažyno mane.

— Pasigailėk, dovanok man, 
mane apgavo — ji melde.

Toje valandoja iszgyrdau atei- 
nanczius veikėjus, kurie dasi- 
myslino, jog ta regykle tesėsi per

ylgai ir užpuolė ant manės. 
Prasiszalinau Olga nesijudino. 
Pasidarė ryksmas, szaukta 

ktarus, bet veltuo: Olga no 
gaszczio gavo apopleksija ir 
mirė.

Asz tame sumiszime iszspru-1 
dau in persirengimo ruimą, greit 
persirengiau ir iszsinesziau isz 
teatro.

Laidotuves buvo atlvktos dai
lei, asz žiurėjau tik isz tolo.

Bakuninas nuotylo. Atsimini
mas tas atvede jam ludnas my- 
slas.

Felsingas teipgi nieko ne kal
bėjo. Suprato, jog kožnas turi sa
vo ludua istorija.

ARESZTAVOJIMAS IR PA
BĖGIMAS.

Vėl gryžtame in Syberija, kur 
likome Bojanauska prie lovos 
Nikolino, vietoje daktaro Belos.

Kambaris, kureme gulėjo Niko
tinas, būvu.... vienu isz di
džiausiu ruimu visame kaime. 
Prie lovos ligonio stovėjo Ma- 
ruszka, neatstojenti drauge Ni
kolino.

Bojanauskas, pažiurėjas krau
jo muszima ligonio, pripažino rei
kalą apžiūrėjimo viso kūno ligo
nio ir dėlto praszytu, kad mote- 
ryszke iszeitu.

Maruszka isz pradžių prieszino- 
si, bet paskui turėjo nustotie ir 
iszejo. Sustojo už duriu pasiklau
syt.

da- 
isz- 
nu- po wardu „Lietuwa“,

GIUNII 1‘KAIKIE. AltKANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos kalstės, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale
t k) ablems pusėms geleiynkelo “Mėmphis £ Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Huzen 
:ur žmones gali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko ta ja u teta 

kaipo geriausiu <l<*l uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.
Wisoki javai dera labai gausei,

prietain auga botvelua, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Walstiju. Klimatas sweika», 
žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma iyginasisu Chicagos.

Vanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.
Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 

rios. Ralk-i ir leutos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke hm k u no $6 iki $8 už a k ra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

Union Land company,
163 VVashington St., Chicago, 111.

---- ARBA IN-----

REDYST1A „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. III.

>RBA PAS KOMITETĄ
Bijanski, 626 W. 17-thSt. J. Butkus, llazen, Ark.

GHICAGO, ILL. P. O. Box HS
A.

Geriause užeiga pas
*»» + »» + + » • »" * » » » '» ♦ »

L. ^IZUK^l,
3301 Auburn Avė., kampas 33czios ui.

— Užlaiko puiku —

SALUNft IR HALA 
dėt mitingu, balu, veselin ir kitokiu susirinkimu. 

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikiu nakvynių, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve >enczius Cigarus ir tt.

Jaigu szicz’a atkelausi, Ateik broli pamatytie
Pas Z žaka viską gausi. ' Ir to viso pobandytie.

I

(Tolaus bus dauginus.)

Pekliszka maszina.

pasakius 
parengta 
kambare-

Ant paczto Chicagoje randasi 
pekliszka maszina, kuria prisiun
tė nrezente ant Kalėdų ponui Le- 
gettui, gyvenancziam mieste 
Ganges, Mich. Jisai apturėjus to
ky pakely isz paczto ėmėsi prie 
atidarymo. Pradėjus jam lupine- 
tie ja, esplodavojo ir apde
gino jam ranka, ka per ylga laika 
nieko ne galės veiktie su jaje. 
Legettas atidavė ta pakely pa- 
cztoriui, kuris prisiuntė ja in Chi- 
caga. Paczte Chicagos pradėjo 
apžiuretie ta pakely su didelu at
sargumai, idant antru syk ne ex- 
plodavotu ir atrado, Kad explo- 
davojo tiktai parakas, o po apa- 
cze buvo pritaisyta masa pana 
szi in sviesta, ape ta masa buvo 
apdėta kulkomis aplinkui. Jaigu 
Dieve saugok butu toji masa už
sidegus tai butu pastojus neiszsa- 
kytai smarki explozija, o aplink 
sugaubtosios kulkos, butu atne- 
szia smerty kelolikai žmonių, bet 
pakol daejo per pacztus in vieta, 
toji masa persenoar atadreko ir 
parakas ne spėjo ja už’degtie.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

527 S. Canal ir Judd uliezioš,
CHICAGO, 1LL.

Tajso visokiu* tiegorelu*, ziegorius Ir kitokiu* 
nukrynius dajktus, žala tl imas ir sidabrinimas
visokiu dajktu laba] pigoj, aukazynlus sydabrynlus žiogo- 
relius iszwejcze kajp nauju*, hz plauku lenougelus daro ant 
orderio.

Ziegorela cziityimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

JONAS OLOVVECKAS,
2 995 Archer Avė., Chicago, III.

LN iV yįCN aV ZKN *

------uzlaik
Didela krautuvia muzikiszku daiktu, arneri- 

koniszku ir importavotu isz seno krajaus. Teipo
gi Sluwamas Motinas.

Wiska parduoda pigiau kaip visame mieste.

Dras M. P. Maustas,
------TURI OFFISA------

.Aptiekoje, po n r. 3315 Laurel ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai rytie.

------GBVIANA-------
615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale- 

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

-=LISTLJWISZKA =
—po—

BALTO ARELO,
615 NOBLE UL. IR 3315 LAUREL UI.

Daktaraj kožnam cziese ira Aptiekoj, ir galema szauktie koki nori 
per telefoną. Telephone: West 654.

u.

LIETUVA
SPAUSTUWE

ILLIN01S. S

S1UNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias batikas.

— SPAUSDINA WISOKIAS —
Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, visokius Tikietus 

ant loteriu ir balu, Programus ir kitokius reikalingus 
drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t.

Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei.
TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Namai ir Farmos geriausiose wietose.

Parsiduoda
' XJ-J V'tJJ

ANT SMARKIAUSIU LAIWU.

OFISAS: 954—33rd STREET,

CHICAGO,
Jgp Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-, 
Ji karo, o uedeloje no 12 vidurdieni* iki 9 vakaro.

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 IILUF. 1SLAND AVĖ., KERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

Wisoki gntunkai Saldaus Wyno, Araku, Kimelo, Alaus bonkose irkegese ir t. t. Wiskns yra 
geriausio gntunko. o prekes labai pigios. Užpraszymus per groinatas greitai iszpyldonie. Mos Pa
statome užpraszytus ta vorus in kožna daly miesto už dyka.

* Užpraszantls kokius geryruus, gali gromataraszytie angelskai, vokiszkal, lenkiszkai, lietu- 
viszkat ir ruskai.

Musu kostumerei kurie no mus perka gerymus, tegul pribūva kuozio* vakara, o kožnas aptu
rės puikias dovanas ant kalėdų.

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



LIETUVA.

W ietį nes žinios.
— Ape Stockyardas dauginasi 

kaimene naktiniu lauferiu ir ko- 
žna nakty leidiesi isz ten in 
wisa miestą ant medžiokles.

— Pereita subata 9 detekly- 
vai apturėjo pulieptmu atsitrauk 
tie no tarnystos. Sako kad ka- 
sztai neisznesza ant iszmokejimo 
tiek daug algų.

— Teatras “Empire” ant W. 
Madison st. subankrutyjo. An
tras teatras “Stundard” ant So. 
Halsted st. teipgi ketina bankru- 
tytie. Blogai Chieagoje biznęi ei
na. •

darytie. \Vagei patnatia palicmo- 
na szoko begtie ir viena isz ju 
szove dusyk isz rewohverio in 
palicmona, bet ne pataikė. Palic
monas teipgi szowe in jy ir patai
kė vagiui in kairyjy szomi, kuris 
sukrito ant žemes. Tada .lenkins 
jau buwo paszaukias patrola, ku
ri paėmė perszautaiy in pawieta- 

ligonbuty. Pasisakė vardu e- 
sas S. Convay. bet daugiau nieko 
ne nori prisipažytie.

Kada atėjo pajiint'e kuferio ra
do pas jy gulinty da viena dide- 
ly rewolwery. Rodžius palicija su
ras ir anuos du vagius.

Laikraszczio “Lietuva.’’

P.

Katekizmos trumpos ” ”
Katekizmos da trumpesnes
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Misija i g >
Pamokslai suda Diewo
Pekla ir stebuklai Diewo szwentose duszio- 

se cuiszcziaus, didžiause knyga isz wisu 
knygų dwasi87.kuju “ “

Perspėjimas ape szwenta tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prisigatawojimas ant smerezio “
Raktas in dangų “ “
Užsistanavik ant to gerai
NVadovas in dangų “ “
\Vartai dangaus “ “ “

aoc
15c
40c
15c
30c
15c

11.25
10c
20c
50c
20c
50c
50c
20c

— Pereita nedela ape 300 dar- 
binyku turėjo sawo mitinga ir isz- 
rinko komitetą dėl pasiuntimo pas 
gubernatorių su praszymu, idant 
pradėtu publicznūs darbus ir duo
tu užsiėmimą biedniems.

— Po nedelei bile diena chica- 
gieczei apvaikszczios su dide isz- 
kilme diena atminimo Kražiecziu 
iszžudytu per muskulu. Diena dėl 
apvaikszcziojimo nutars visi su 
sirinkia ant mass-mitingo. kuris 
bus nedeloje.

— Pereita utarnyka tapo aty- 
darytos publicznos maudykles po 
nr. 192 Mather st. pastatytos po 
vardu Carter Harrison. Atidary
mas buvo iszkilmingas. Maudy
klos tos yra iszstatytos kasztais 
draugystes moterių. Maudyklos 
už dyka dėl visu.

— Kuriu skaitytoju laikas jau 
iszsibaige, o jaigu velyjatia ir 
ant tolau skaitytie “Lietuva”, tai 
praszorne atnaujytie prenumerata, 
o jaigu laike sziu dvieju nedelu 
nesulauksime jokio atsakymo, tai 
busime priverstais tiems no 3czio 
No. suturetie. Tiems kurie jau už
simokėjo, siunczemia szirdynga 
acziu.

Wel vienas durnavotas.
Pereita czetverga inejo in ra- 

sztinyczia klerko sūdo kriminali 
szko kokis vyras didelei intu- 
žias. Pnsiartinias prie klerko su- 
szuko: “Macziausi su Kristusu, 
kuris manės pasiuute, idant isz- 
valnyczia isz kalinio Prendcrga- 
sta.” Kalbėjo ir daugiau tokiu 
kvailybių. Urednykai matydami, 
kad tas žmogus yra suffiaiszyto 
proto, prasze idant atsisėstu, o 
kada jis tolau pasakojo ape savo 
misijas, atsirado prie jo ir detek- 
tivas, kuris pradejas su juorn kai 
betis, dasižinojo ape jo varda jo
gei vadinasi B'. E Narnės. Iszsie- 
me jisai biblija ir paliemonui pra
dėjo pasakotie,kad jisai matėsi su 
Kristusu ir jogei turi iszvalnytie 
Prendergasta. Tada palicmonas 
pasakė, kad nuves jy pas Pren- 
dergasta, o kada iszejo per duris, 
jau cze stovėjo patrole, kuri paė
mus nuweže jy i n stacija.

BALT1MORE, MD.
J uozupas Smolenskas,

505 V. Pratt st.
Vincentas Kvedera,

135 Camden st.
BROOKLYN. N. Y. 

M. Abrajtis. 185 Front st.
S. BOSTON, MASS.

V. Petkunas,
118 W. 7th st. 

cleveland. omo. 
Nikodemas Ulszinskas,

825 St. ClairSt. 
DURYEA. PA. 

Vincentas Macionis, box 296
DU BOIS, PA.

A. Akraniaviczia, box 205
FURNACE, MASS.

Antanas Rynkeviczia, box 382
GRAND RAP1DS, MICH.

Juozas Ollakas, 340 Quarry i
LADD, ILL.

Jonas Valūnas, bos 5.
LOŠT CREEK, PA.

Alex. Kalavaitis, 
MAHANOY CITY, PA.

Petrikas,
314 E. Centre st. 

NEW YORK, N. Y. 
Motiejus Zareviczia,

79 Elisabeth St.
PHILADELPHIA, PA.

Piatras Malinauckas,
4756 Bermude str. Frankf.

J. Kilikeviezia,
748 S. Front St.

SHENANDOAH, PA.
Motiejus Kupezinskas,

201 E. Centre s t.
VATERBURY, CONN. 

Chas. Baltrukonis,
853 Bank st.

50c 
15c 
20c

LOTOS! LOTOS! LOTOS!
WASHlilBNE SPRIEGS, WAŪKBG4ĮĮ 

GRAŽIAUSIOS, GERIAUSIOS, DIDŽIAUSIOS 
ir pigiausios lotos wisoje apygardoje Chicago. Perkantis lota leng-' 
• wai gali gautie ten darba; tenai jau yra ir bažnyczia dėl lietu- 

wnyku ir lenku ir neužilgio bus kunigas lietuvvnykas. Nu- 
wažinokite, o persiludysite ape tai patys. Jau ape 

1000 lietuvrnyku pirko tenai sau lotas ir pasibu- 
davvojo namus.

K.

st.

20o
* 1,00

10c
30c

sssLotos tiktai po $300 ir daugiau.^
Plotis kiekwienos lotos 50 pėdu, o ilgis 150 pėdu.

Tikietus dėl nuwažiawimo pažiuretie lotu in IVaukegan ir at
gal, kasdien galima gautie ofisuose:

FlataU & Heyrpaų, 
890 32ndstr.

Arba 578 W. 18-th Str., arti Blue Island avė.
ir teipgi pas Dra. K. SZVEIKAUCKA, 4446 Goodspeed str. 

ant Tovvn of Lake.

Thomas McLauglilin,
66 Gay 4 Water Sts., Brooklyn, N. Y.

— užlaiko —

Puiku Saluna.

— Nedeloje, 14 Sausio, pusiau- 
treczia adyna po pietų, bažnyti
nėje saloje draugyste Szv. Jono 
Krik, laikys savo susirinkimą, 
ant kurio užpraszo wisus sąna
rius tos draugystes, idant teiktųsi 
pributie, bus aprokavimas knygų 
draugystes. K. Pocius, sekr.

— Rytoi 14 Sausio, pusiau ke
tvirta adyna po pietų, saloje L. 
Ažuko, po nr. 3301 Auburn avė., 
Draugyste S. Daukanto laikys 
savo susirinkimą, ant kurio szir- 
dingni užpraszo visus sąnarius 
tos draugystes, idant teiktųsi pri
butie svarbeme dalyke.

(Vyriausybe.

Wisada szaltas Abi-. Arielkos seniausios ir pui
kiausios, o Cigarai kokiu da visame Brooklyne 
ne buvo. Wlska užtaiko ko czyszcz.iausei ir gra
žiuose!.

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

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

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

Lenkiszka Aptieka.
885 W. 19th St. arti Robey St.

Pilna wisokiu gvdyklu amerikouiszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko WANDENY 8WEJKATOS, kuri ve
lija kožnam turetie su vo namuose, kajpo geriau
sia gvdykla ant sudrutimmo. dadatviuio sinoko. 
sutaisymo widuriu, gumbo ir czystyjimo kraujo.

REUMATIZMO LINIMENT geriause gydy
kla reuinatyzmo (sausgėlų) skaudėjimo galvos, 
atynimo, sukimo kaulu ir t. t. ,

RODĄ DUODA UŽ DYKA.
Daktaras gyvena arti aptiekos ir daugel ki

tu daktaru laiko sawo adyna.s aptiekoja. o jaigu 
reikalauja kas kokio kito daktaro, tai paszauke 
per telefoną.

Receptus pritaiso korupesningiausei dienoms 
ir naktimis.

Kas reikalauja kokiu liekarstvu. gali raszy- 
le lietuviszkuL

H. S. B0JAN0WSKI, 
Dyplomayvotas Aptiekorius. 

885 W. 19tli St. arti Robey st.
Telephonas: Canal 333. »

Knygos niokslyszkos.
Etnologiazkos smulkmenos “ “
Knyga iszmokimo visosvietines kalbos 
Lietuwos gaspadine “ “
Lietu viszkai wokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “ $5.00
Lementorius lietuviszkas “ “ 10c
Pilnas szimtmetinis kalendorius “ 20c
Spasabas greito isz.shnokinimo angeiskos kal

bos ne apdarytas “ *• $1.00
o apdarytas “ $1.25

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Apraszymaš ape nedorybių Žydu 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genowefos 
Bestiality of the Russinn Czardom tovard

Lithuania *• “ 20c
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

paraszSlmano Daukanto $1 00
Geniu dede “ “ “ 10c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didii tusia isto

rija Lietuvos “ ,, $1.50
Istorija gražios Mageionos “ “ 40c
Istorija septynių Mokytoju * “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija iszlaiko Francuzu vainos “ 30c
Juokingas pasakojimas “ “ 10c
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo

Lietuvnyku “ $1.00
Lletuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ “ !
Lituv iszkas sziupinls “ “
Naujos dainos “ “
Namelis pustelnyko “ “
Nedorybe Rymo ciesorių, isz laiko ponavoji- 

mo Nerono “ •*
Palangos Ju?e “ “
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkineczio vainos 1863 m. “ 
Parūdykime ivyrtii žemiu, puiki istorija 
Pasakoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai 
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istoria ape Kantria Alanu, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po swieta. daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo

Talmudas židu
Tewynizskos giesmes " “
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Už ka mes Lenkams turime būtie dekyngais 

arba nedekyugi “ “
VVaiku knygele su abrozelais “
Waiku knygele arba pasakų knigele 
Wisoki abrozdelei in knygas
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus: Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu. 30c

Lietuwiszkas Daktaras

Si.OO
5c 

10c 
75c

80c
26c

40c
25c
25c
10c
15c
10c

20c 
10c 
10c
20c
5c 

30c 
20c
5c

Knygos lęnkiszkos.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą* puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

T. KODIS.
Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru

3247 LAUREL 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 M-akare.
Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike per 

telefoną isz kožnos aptiekos.
Gyvena: 3247 Laurel st.

TELEFONAS: Y. 835.

M. L. Kasmar, Lietuwiszki Agentai.

— Jaigu tau skauda galva, tai 
pirk sau Bojanausko Proszku už 
25c. pakely, o tuojaus patnaczys. 
Yra tai tikriause gydykla no gal
vos skaudėjimo, geriause ir grei- 
cziaus gelbsti už visas kitas gy
dyklas. Galima gautie kožnoje 
aptiekoje, raszant gromata pastų- 
skilia 25c. pacztinemis markėmis 
ir su atsakymu npturesitia gydy
klas. Adresas: H. S. Bojanovski, 
835 W. 19th st., Chicago, III.

— Isz visu salunu Chicagos už
laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovas 
Rokosza, lietu vys, po nr. 109 W. 
Randolph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl svecziu; prijima 
ant
vos czystos, o mokcstys labai že
mos. Rodyjemc visiems, kurie 
atvnžiuojatia in Chicago, nusiduo- 
tie pas jy ant nakvynes, o busi- 
tia kogražiausei prijimti. •

„bonrdo”, valgis geras lo-

Nenusiseko.

Pereita czetverga antra adyna 
nakties J. W. Jaukins inejo in 
sawo gywenima po nr. 3112 La 
Šalie ui. ir iszgirdo koky sziug- 
ždejima savo kambaryje patam- 
se. Pradėjo selytie kaip galėda
mas patyka, idant persitikrytie 
ir pamate kad tryse velka jo ku- 
fery per užpakalinas duris, Jen- 
kins iszbego per prvszakinias du
ris ir szauke pagelbos. Atbėgo 
palicmonas isz 22 stacijos,nusivi
jo paskui vagius, at ado juos zn- 
ulkoje daužant kuferry, idant atsi-

••VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

lai krasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menesi viena karta, didu 
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. ‘ VAR
PAS” yra vyriausias ir žhnrziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu Iaikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios”apasztalas, organas Lietuvos inteligen 
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; *‘VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.

“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 
pieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kai 
na ir kasztuoja per isztisus metės tiktai $1,25. 
Tai isztikro yra labai pigu!

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

Mr. Dr. Bruazis,
Tilsit, Ostpreussen (Germany).

LIET U W ISZ KAS

^SALONAS;;
Juozu po Dzialtvos,

3253 Laurel td. ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia Bivarska A Iii, seneuses ge- 

reuses Arielka s, Likierius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kasdien swiežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to viso pabauditie.

J. DZIALTWA, 3253 Laurel u).

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriausi, o dėl zo- 
bovos randasi biliardus.

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

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, Pa.

KASPAR BARTKOV1AK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY RUBLIU.
Iszprovoja geriausel visokias provas visuose 

suduose. Klumoczvja kalbose; Jenkiszkoje, vo- 
kiszkojr ir angelskole. Teipogi ko h* k ta tvoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praksikavoja. visuose suduos® 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.

Ofisas: 23 Metropolitan block.
163 Randolph St.

Giveuimas 1256 N. Halsted St.
Telf. N. 4923.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangisz.ku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križels, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis.visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arba -Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutol skuroje. zalaty- 
tais krasztais. druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis j

Apdaryta szagrine “ “ (
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaftinis 
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiauseme 

apdare, balczisuseis kauleleis puikei 
iszauksuotats kryžeis po ’ $3.00ir3.50

Balsas Balandėlės didesnis su Offlctum 
parvum apkaustytass ir su kabe $1.25

Balsas Balandėlės Krisztolinis $2.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. a p 

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos 
Lletuviszkos miszios 
Ražanczius amžinas 
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo szv. Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

literoms “ •* •• $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe •' $1.60
Wadowas aplankaneziu muka Jezuso (’hris. 15c

Knygos Dvasiszkos.
Brosttfoa
Draugija dsldusziu 
Filotea arba keias in maldinga giveniina 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Pma 
Gyveniniai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenimas Jezuso Kristuso »»
Givenlmas szvenez. Marijos Panos 
Giwenima visu Szventu ant kožnos dienos

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

ciszkaus “ •«
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozeleis 20c 
Istorija seno Įstatinio ”
Istorija Kataliku Ilažnyczos ’’ , 
Iszguldymas metiutu szvebeziu ”
Kas'yra gri°kas? labai naudinga knyo-ele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija

$1.60 
$2.00r

95c-

$ 1.50

20c 
10c
5c

10c
5c

30c
40c

C

10c 
50c
30c

15c
50c 
5c

75c 
25c

70c

25c

30c 
#1.00

15c
15c
15c
SOc

aNIOL STRČŽ. Zbior Modldv i Piešni služ^cy 
dla dusz pobožnyeh (z dodatkiem nieszporow 
i piešni lacihskich). Zaviera blizko 650 scro- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plcl; opravne w morocco 

t • skorkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena....................................   05c

Ta sama opravna w niorocco skurkg, wyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
mkiem.................................................... $ 1 25

CICHA tZA. Zbior Modlov, i Piešni služęcy dla 
dusz pobožnyeh (VVydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i piešni tacifiskicb. Za
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, — Opravne v morocco 

skorkg. vyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kieiu Cena............................................ ..95c

Ta sama opravna v niorocco skorkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ............................................ $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i piešni. 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (VVydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i piešui 
lacifiskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skorkg, vyzlacane brzegi ze zioco- 

nym tytulikiem.............................................. 95c
Ta sama opravna v niorocco skorae, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem......... '... $ 1.25
W Y BO R EK....................................... po 40c i 65c
EUSTACIIYUSZ. Poviežč zpiervszych viekdv 

chrzešciafistva. Przez tlumacza Genovefy i 
Koszykn Kviatdv “ “ 30c

HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksi^žek dla ludu przez Marbacha vy- 

danych “ ‘ 10c
KABALA czyll odkrycie tajemnic przyszlošci 
za pomocg kart. (Dlazabavy i rozryvki) 

Cena ” „ 10
HOKUS POKUS czarnoksigznik, czyll odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, we- 
dlug slavnych sztukmistrz6w jako to: Bosco, 

• Sehvanenfeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadeifta i vie
lų innych. Cena ” 85c

KALAMBURY czyli Dovcipna Pravda; dla roz
ryvki ipouczenia 9 10

KSIĄŽKA PUNKTOWANIA: czyli wroženie za 
potnocg kropkovania ” 10

NOWY SOVVIZDRZAt i avantury jego, Z ziem- 
pomorskiej rodem. — Z ošmiu obrazkami 40 
Ta saina v moonej opravie ze zloconym tytu
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. — 
Najpevniejszy sposob vygrania na loteryi 
vedlug kombinacyi slynnych magikov i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob, 4akich užyva
lio v starožytnošei do przepcviadania i vro- 
ženia przyszlošci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Universytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovle. ” ” 30

SENNIK czyli Wrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przypadkach siužęce, z rdžnych sj,arodaw 
nych ksi^g zebrany 1 porzgdkiem abecadlo- 
vym din rozryvki i zabavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo. 
bobonov. *’ ” 15

ALEKSANDRA. CHODŽKI slovnik Polsko-An- 
gtelskii Angielsko-Polski v mocnej oprawie 
ze zloconeini tytulikamy. Cena $4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakow 
doiatvego nauezenia sig czytač. pisač; i mu- 
vidpo riemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
dania nakladem „Zaktadu Narodovego imie- 
niaOssoiifiskich" ve Lvovie. Cena 75

LlSTOVVNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zavierajgcy: Naukg pisania listdv, w vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Listy 
polrcajgce, rndzgce, opisujgce. povinszoVa
nia. podania itd. ” ” 60

MALY LISTOWNIK dla szkolnych dzieci; uezę- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

POŠREDN IK POLSKO-ANGIELSKI; ksi^žkadla 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig po angielsku; z opisaniem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač; i rdžne listy v pol- 
skiin i aiigielakim jgzyku 65

PRZE\\ OI)N IK do pisania listdv milošn.vch o- 
raz tycz°cych si“ oženienia i zam*žpdj£cia 

......................................................................... 20

(KACZMAREK.)

LSAdwokatas
Praktikaivoja irisuose suduoše ir 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuvrnykams pas jynu- 

siduotie sawo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

Ofisas: 92 ir 94 La Šalie st.
Telefonas: Main 1396r 

—)GYWENIMAS(— 
636 Noble ui., Chicago, III.

MAT. yVROCZYNSKAS,
— užlaiko —

Puikia Grosernia, 
visokiu valgomu daiktu, kaipo tai 

Cukru, Kava, Arbata, Svie
sta, Pieną ir visokius ki

tus daiktus.
Tavorai visada švieži, o prekes 

pigiausios isz viso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY, PA.

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

643 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplemavotas isz Europos.

Nog 25 mietu isl pjaktikavojas pritajso gierat 
lekarstvas usz vidutinia prekia.

Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 
skaj ir vokiszkaj.

543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 
telephone: canal 369.

W. Slominskiene.

679 MILWAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visu lietu- 
viszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi visoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus dai ktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

Ar pigiau gausitia Szifkortias? 
Isz Chicago in Berlina $31.60 
hz Chicago in Europos $29.oo

Siunczame pinigus, parduodame namus, lotas, 
asekuravojame no ugnis, iszpažiczyjame pini 
gu, iszprovojame visokias prova.

Perkame ir paTduodame rublus. markias, gul
denus ir t. t.

Flatau & Heyman,
GENERALNA AGENTŪRA.

1) Ofisas:
578 W. 18-tl> St.,

Arti Blue I.‘land avė.
2) Ofisas ant Bridgeporto:

890 32-os ui.
Prieszai lenkiszka bažnyczia. I

h'

7 ;

K
7 C

A. BUSZKIEWICZIA, 0 

Keresina, Geselina ir Aliejų, f 
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats Q. ................. J

n

& 
&
m

dastato visiems in namus geriausiu

atgal kiekvienam in namus pristato, teipo
gi prijima užpraszymus ir per gromata.

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka we- 
lyjeme visiems pas j v nusiduotie.

ADRESAS:

A. BUSZhli VICZ,
886 Jaines avė., Chicago.

---- nauje-----

Lietuwiszka Groserne,
Fr. Jencziaucko,

Uždejas nauiei Grosernia visokiu valgomu dai- 
. ktu, parduodu viską DVVIEM CENTAIS 

pigiau nei kaip kiti sztornykai.
Wisi lietuvei eikitia geriau pas savo broly nei 

kaip pas svetimžemy.

FR. JENCZIAUCKAS,
794 Bank St..

IVaterbury, - - - Conn.

APGARSINIMAS.
Lietuwiszkos Dainosuiraszytos per 

kun. Antanu Juszkeviczia, \Yeluonos apygurdo- 
je isz žodžiu Lietuviu daininyku ir dainfnykiu ir 
no Alsediszkiu Zemaicziu (pirmoji tiulis lyg 166 
laksztu dainų 172 visatinai yra iszsibaigus). Gau
namos už numažinta prekia. o kuriose yra dainų 
(be pirmosios dalies) 1397. trijose knygose (to
muose), visos su prisiuntimu in Amerika tiktai 
už $2.50

O atskyrei viena knyga perkant suprisiunti 
mu $1.25

Svotbille Reda. VHlnonieoziu Lietu- 
viu, kur yra suraszyta kaip atlieka (arba reike 
atliktie) swotbas (vestdijas) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms ir wisais apsieji
mais, Preke su prisiuntimu tiktai 50c.

Varpelis (notos-muzika) valcas dėl f orte 
pijono, sudėstė Dras W.Kudirka.preke su prisiun 
tini u 35c.

Ponas ir Mužikai, labai puiki drama, 
paraškyta Alexandro Gužuczio isz būvio artoju 
no 1853 lyg 1859 metu. Preke su prisiuntimu 15c,

Ir s/iuip visokias knygas prisiuneziu kuomi 
greieziausei.

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

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

tieant atsakymo pacztava markela už 5 centus.

S. F. Malicki,

------užlajko

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkalingaa 

dėt palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 W. 17-taul., Chicago.

Telefonas, 9078.
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