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Isz Užmarės.
Jau ir Maskolei ne pagyre.

Kauno gubenatorius Klingen- 
bergi-s už iszpjoįvima Lietuviu 
Kražiuose tapo iszwytu, kaip szu- 
wa no urėdo sawo. Jau ir Ma- 
skolams nepatiuo toks žveriszkas 
pasielgimas to pasiutusio Prūso, 
(nes pati jo pravarde parodo jo- 
gei yra Prusu surusėjusiu,) taigi 
iszmete jy isz gubernarystos. Bet 
tai ne mislykitia, brolei, kad 
Maskolei iszivyjo jy isz piktumo, 
gailedamiesi lietuviu, kuriuos 
jisai nekaltai iszpjoive, ne dėlto, 
bet tik turėjo iszvytie isz gėdos 
akyse kitu vieszpatyscziu. Ma
skolei save statosi civilizovatu 
swietu, bet ir patys dykiejie In- 
dijonai butu nepadaria to, ka 
Maskolai Kražiuose padare. Taigi 
už toky žveriszka pasielgimu, 
geda jiems buvo no viso svieto 
ir kitaip iszsiteisytie negalėjo a- 
kyse civilizavoto svieto, kaip 
tik turėjo numestie no gubernato- 
rystos, toky Klingenberga.

Galime tai tvirtai tiketie, kad 
Maskolei jo neapleis ir ne koros 
už tai, bet prieszingai, apdova 
nos gauseis pinigais ir lieps eitie 
in giluma Rosi jos ir pirktis sau 
gera divara, kaipo užmokesty už 
toky garbes įverta darba akyse 
Maskolu; da gal ir ordereis ap
dovanos.

Wiekas caro Kosijos.
Sako, kad caras Rosijos, Alek 

sandra III. yra nesvvietiszkai 
drūtas įvyrąs. Ludyja ape tai 
viens atsitikimas, kuris taikėsi 
priesz kelas dienas. Caras drau
gia su savo paczia gryžo in Pe- 
teisburga ir sustejo ant vienos 
mažos stacijos, kur ketino val- 
gytie pusryczius. Naczelnykas a- 
nos stacijos norėdamas padarytie 
garbia ciesoriszkai porai, liepe ko 
greicziaosei nupintie vainiką isz 
žolynu ir paduotie ciesorienei per 
savo mažytia duktery. Dėlto jo 
gei žolynai buvo svviežy ir kam- 
blei jo szlapi, o ciesoriene buvo 
apsirėdžiusi baltuose rūbuose ir 
turėjo baitas pirsztinaitias ant 
ranku, negalėjo prijimtie vainiko, 
idant nesutrintie sau pirsztinai 
ežiu. Tada caras paėmė no stalo 
cininia torielka, susuko ja pir- 
sztais in plona triubela, teip kaip 
popiera, insrneige in vainiką ir 
•padavė saivo pauzei. Kiek caras 
turi drūtumo, tiek ir sunkumo. 
Drucziausi arklei in kelas dienas 
krinta po juom. Kėdės, ant kuriu 
caras sėdi yra geležines. Kada ca
ras yra linksmas, laužia dviems 
pirsztais sidabrinius rublus, ko 
da no laiko Augusto Drūtojo ne- 
darode nei vienas isz vieszpatau- 
jeneziu.

—o—
Butu gywa palaidoja.
Anglijoje ivietoje ivadinamoje 

Burton onTrenton taikosi nepap
rastas atsitikimas. Susirinko žmo
nes laidotie kuna numirusio per- 
detinio miesto AVilemano. Gimi
nes priesz uždarymą grabo no- 
norejo da syky pamatytie weida 
mirusio. Atidarė graba ir toje iva- 
tandoje pasergėjo ženklus gyvy- 
bes. Paszauke du daktarus, kurie 
apžiurėjus patyrė, kad isz tiesu 
yra gyivu. Tuojaus pagraba per
trauke ir užsiėmė gelbėjimu AVi- 
lemano. Rodžius kad iszgydys.

ir Jaigu tau skauda gahva, tai pamegyk 
ProsikU BojanaUsko. Yrageriause gy
dykla no skaudelimo galwos, ka joke kita taip 
greit ne gydo, kaip Protakos Boj&napsko. Galima 
gautie koznoje u p tiekoje, arba prisiuneziant 25 

t centus pacztinem’s markėmis, ant aukszcziau 
i paduoto adreso, o su atsakymu uplaikvs jais.

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

Isz Prusu Lietinvos.
Prūsuose lietuviszku laikrasz- 

cziu jau yra užgąnetinai, bet 
lietuviszkuose reikaluose ne la
bai galima juos pagyrtie, dtfugiau 
jie kalba ape AVokiecziu ciesorių 
bei žinias įviso sivieto, o ape 
Lietuva, ape jos reikalus ir ape 
vietinias žinias mažai ten rūpi
nasi. Isz visu tu laikraszciu ivie- 
nas “Nauja lietuiviska Ceitunga” 
Tilžėje, du kart per nedela iszei- 
nantis, talpina kartais ir isz Lie- 
tuivos žinias, atspaudžia Dau
kanto „Buda”, ir rodžius Lietu 
viu siekiams neprieszingas. bet 
prieteliszkas. Bet isz to tai atsi
eina, kad locninykas laikraszczio, 
Otto von Mauderode, kurio spau
stuvėje ir „Varpas” „Ukinykas” 
bei „Apžvalga” spaudinasi, Lie
tuviams prižadėjus visus Lietu
viu iszsiustus spaudymui rasz- 
tus atspaustie, o vėl isz paliti- 
kiszkos puses, rodidams prielan
kumą Lietuviams, nes yra libe
ralu (laisvamaniu), o lietuvei 
iki sziol, kaip žinoma, vis isz- 
skyrdavvo ivokiszkus konservaty
vus. Kaip dabar pirm keleto me 
tu lietuviszku politiszka drau 
gyste insigyvavo, pradėjo lais
vamanei su Lietuviais bicziulau- 
tie, nes szeip nei anie, nei szie ne
būtu galėja ka gera isztaisytie; 
tokiu tai budu apsiėmė ii- pons 
Mauderode lietuviszkus agitato- 
riszkųs straipsnius in saivo laisz- 
ka priimtie. Liberalai agitacijo
je gerai politikaivojo ir laimėjo 
dnugiausei, ale ir lietuviai neli
ko visai apleisti. Kad 16 AVasa- 
rio Berlyne susirinks Prusu ka
ralystes seimas, tad sėdės jame 
ir Lietuvys, pirmasis Lietuivys 
karalystes seime, ukininks Kris
tupas Tamoszius. Atsitiko tas 
dalykas teipo. Lietuviu kandida
tu in ciesorystes seimą buvo 
paskujy karta szitas Tamoszius, 
butu jis iszskirtas, jei jy ne bu
tu AVokieczei privertia kandi
datūros iszsižadetie. Iszskyrtu ta
po per inirtusiuosii® Lietuvius 
ne konzervaty vas, bet liberalas.

Dabar konzervaty vai matyda
mi, jog patys vieni daugiaus ne
pelnysią, o norėdami Lietuvius 
įvel prieteleis turetie, statė kan
didatais in karalystes seimą mu
su Tamosziu ir viena AVokiety 
urednyka, kuriuodu ir liko isz- 
skirtais. Konzervatyvai pasiti
kėjo, kad Tamoszius ji? partijai 
prisiglausias, bet rodos, jog jis 
bus parengtoju naujos politisz- 
kos partijos —lietuviszkos. AVo- 
kiszkoji „Tilsiter Allgemeine Cei- 
tung” raszo ape tai sziteip: 
„Priduriame da, jog szy karta 
tarp delegatu ir viens Lietuvys 
in seimbuty tnsidangys; bet prie 
kokios partijos jis prisiglaus, da 
nežinia”. Ale tiek žinome isz vie
nos jo gromatos, jog pons Ta
moszius netarnaus vvokiszkai kon- 
zervatyvams, norint jie jy *isz- 
skirtie prigelbejo. — Gana ape 
tai.

Tarp kitu lietuviszku laikrasz- 
cziu reikia su pagyrimu pami- 
netie du kart per nedela iszei- 
nanezio Tilžės Keleivio; kurs po 
redyste gero jauno Lietuvio ne 
maža krutėjimą, ypacz politisz-. 
kai, tarp Lietuviu pabudino. Bet 
beda, locninykas laikraszczio 
nekiasdamas tendencijų szito 
darbsztumo, atstatė jy no redys- 
tes, ir in jo vieta pastate kita 
jauna vaikinuka, kurs visai lie
tuvystes o.arbais neužsijima.

Klaipėdos „Lietuviszku Cei
tunga” laikosi labai passivisz 
kai. Redaktorius Szernius, szeip 
gers Lietuvis, tikt bijos perla- 
bai valdžios ir savo paezios: — 
Da turiu primintie vieno nede- 
linio laiszko „Konzervaty vu 
draugystes laiszkas”, organas 
ivokiszkai konzervatyvu parti
jos. Baisus tai laiszkas; kada 
kiti laikraszczei nors ne atvyrai 
nori Lietuvius sugermanizavotie, 
tai szis nesigėdi atvyrai lietu- 
viszka kalba papeiktie ir Lie
tuviu darbus ir siekius iszjuok- 
tie.

Prusu Lietuviei nors ne yra 
kankinami kaip po Maskolum, vie
nok po jungu AVokietystes vai
toja. Kalba lietuviszkoji iszka- 
lose mums uždrausta, padaro mu
su jaunuosius tikrais AVokieczeis, 
rods isz bažnycziu, sudu etc. dar 
lietuviszkaja kalba ne iszplesze, 
bet mažina ja kaip įmanydami ir 
skriaudžia Lietuvius, ypacz men- 
kiaus apsziviestuosius, kiek galė
dami.

Obligatoriszkas pamokslas len 
kiszkoskalbosiszkalose lenkiszku 
krasztu Woketijoje prasidės no 
ateinaneziu Welyku, rods tiktai 
viduriniojo ir virszutinioje kla- 
soje, o žemutinioje klasoje vaikai 
vien ivokiszkai mokinami. Ger 
manizatorei isz to padavadyjimo 
labai apmaudyjas, sako: ka mes 
ilgame laike labai vargingai pa- 
budavojome, įvel parvereziama. 
Ale ka dabar vokiszka valdžia 
Lietuviams atsilieps, kad ir jie 
pamokslo iszkalose savo kalbo
je praszys. Ikisziol valdžia ant 
praszymu Lietuviu vis atsiliep
davo taip: Mes jums negalime 
mokslą lietuviszkos kalbos isz
kalose, atiduotie, nes szeip pra- 
szytu ir Lenkai pamokslo, savo 
iszkalose, o Lenkams to negalime 
pavelytie. Lenkai ingijo szita pa- 
velyjima per savo politika, ku
ri, nežiūrint ant ju kalbos, ir 
jiems patiems ir kitoms gimi
nėms po VVokiecziu valdžia la 
bai iszkadinga.

V. G. •.. las.

Wel naujas iszmislas.

Dažnai užeini skaitydamas szio- 
kiuos bei tokiuos laikraszcziuos 
nauja iszraSyma arba pagerinimą 
kokios nors ten maszinerijos. 
Sztai vėl žingeidus iszradymas 
pliotographiszko automato (pats- 
darantis) kuris nuphotagrapha- 
voja laike 3į minutos, ir tai be 
pagelbos jokio žmogaus padaro 
in toky trumpa laika photogra 
phija. Toks tai oparatas buvo 
ant visosvietines parodos Chica- 
goje.Dabargi esą Wienoje,ir jaigu 
kas nori nusiphotagraphavotie, 
turi inmestic per skilela tam pas- 
kyrta užmokesty po tris syk; ir 
treczia si k inmetant duodas gir- 
detie skambėjimas, kaipo ženklas, 
spakaino usilaikymo, paskui ro
dykle pasikela iki uženklytai vie
tai, kaipo ženklas atlikimo, ir 
netrukus iszpuola visai gatava 
photographija. Iszradejas tokio 
tai aparato yra Wokietys Sasse, 
Hamburgietis. Tam paeziem mie
ste pirmutiny padare iszmegini- 
ma.Wienoje rengias intaisytie pab 
rika, idant praplatytie iszradima 
po visa svietą. Toks tai aparatas 
užims vietas ealese ir teip paši
lių ksminaneziose vietose. Isz to
kios tai priežasties gal photogra- 
phistams pasimažys uždarbys.

Agluona.

teme kalba, jau tik ant vienos 
szventos bažnyczios likome ir ta 
paczia mumis iszpleszia per krau
jus, negana kad mus badu mari- 
ma ir visokeis vargais kankina, 
bet jau užgina ir melstis, o maty
damas kad nenorime nustotie mel- 
diasi prie Dievo, tai paemias pei
ly pajauna mus ir pasisotina krau
ju musu.

Teip brolei mieli, turime kaip 
galėdami pasirupytie, idant at
spaustie tokia knygela, kurioje 
galėtume apraszytie visa musu 
apverktina padėjimą po jungu 
maskolaus, o teipgi užmoketie 
kiek reiks svetimiems laikra- 
szcziams ir tegul visi apraszo ir 
parodo visam svietui,ka mes ken
eziame no to smako, o tada mažu 
ne drys vien dėl gėdos mus žve- 
riszkai žudytie, mažu atsiras ki
tos tautos milaszirdingesnes, kad 
pasigailės mus tuose kentejimou- 
se ir ne pavelys tam tigrisui mus 
teip kriinstie. Szendien kaip mes 
tylime, tai mus nieks nepažysta, 
nors ir girdėjo kitos tautos, kad 
tnaskolus iszpjoive kokius ten 
žmonis, bet nežino kokius, vieni 
sako lenkus, kiti vėl sako tikin- 
czius,bet kas tie tikintiejie,niekas 
ju ne iszaiszkina, jau beveik nieks 
nežino ka ten koki lietuvei ir gy
vuoja kur. Ka norėt ape kitus,kad 
žinotu, kad da ir pats Tėvas szv. 
ape mus nieko ne žino; o jaigu 
mes patys nesirupysime ape sa
vos, tai ir nieks mus ne žinos ir 
isznyksime nežine kur.

Už taigi dabar turime gera pro
ga atsiszavkime, pati sąžine ne- 
vvelyja užtyletie tokeme dalyke, 
dėlto pasirupykime brolei pakel- 
tie protestą prieszai ana sziauri
ny žvėry ir nepasigailėkime nors 
po centą ant to, idant tas musu 
protestas patylptu in svetimus 
laikraszczius, angelskus, vokisz- 
kus ir francuziszkus; tegu) dasi- 
žino visas svietas ape žveriszka 
pasiutima maskolaus ir tegul jy 
teip I papjauna, kaip jis iszpjove 
musu brolus Kražiuose.

Reikale Kražieeziu.
Jau beveik visas svietas žino 

ka Maskolai padare su lietuiveis, 
katalikais Kražiuose. Kožnam ge
ram katalikui spaudžia szyrdy pa- 
mislyjus ant tokios baisios žmog
žudystes. AVisas beveik kataliki- 
szkas svietas tame sujudo ir pa
rode savo sajausma nukankytiems 
musu brolams. Lenkai Europos ir . 
Amerikos beveik pirmiau paro
de tajy sajausma neigu patys lie
tuvei, pirmiau pradėjo apvvaik 
szcziotie želnba ir kožua bažnyczia 
paskyrus sau ant to viena diena, 
siuntė karsztas maldas Dievui už 
duszias Kražiecziu. Teipogi dabar 
renka ir jie aukas dėl anų paszel- 
pos,rūpinasi kaip galėdami pakel- 
tie protestą priesz ana sziauriny 
smaka maskolu. Ir ta paty daro 
sakalu beveik visas katalikiszkas 
svietas. Deltogi ir mes brolei 
lietuvei nesnauskimia tame daly
ke, mums tame yra di
džiausias reikalas, jaigu svieti- 
tniems pažiurėjus aut to szyrdy 
skauda ir isztiesia jiems savo de- 
szinia ranka, tai kaip mums ne
gali skaudetie szyrdy žiūrint ant 
savo tautiecziu, savo giminiu, sa
vo tikru brolu. Jie sutaszkyti 
kraujais no kardo maskolu guli 
ant žemes vaitodami, szaukia 
mus paszelpos, bet mes per toli 
esanįe np ju ir negirdime anų vai
tojimo. Ju kūnai jau mažu žeme 
je apipuvo, vandenyje Krožen- 
tos sumirko, o kraujas ju isztasz- 
kytas ant sienų bažnyczios, szau
kia in mus, szaukia atmonyjimo 
in dangų.

Brolei mieli, apmislykime ko
kia tai baisi nelaime patiko anuos 
musu brolus, pasigailėkime ju lie- 
jeneziu aszaras ir krauja po drau
gei, o szelpkime apuos kuom ga
lėdami. Chicagos lietuvei, kaip 
jau minėjome pereitam numeryje, 
sudėjo $42.55, 1’ensylvanijos lie- 
luvei teipgi girdetie aukas renka 
dei paszelpos Kražiecziu. Žinoma 
kokia mes paszelpa galime, jiems 
duotie, yra tai sunkus dalykas, 
pinigiszka paszelpa ne daleis ma- 
skolus juos szelptic, kitokiu budu 
vėla negalime; o tai geriausei yra 
rinktie pinigus ir tuom kasztu, 
kaip'jau didžiumene nutarė, at- 
spaudytie (iszdrukavotie) bro- 
szura (knygela) lietuviszkam, an- 
gelskam, vokiszkam ir franeuzi- 
szkam liežBvyje, in kuria tai bro- 
szura suraszytie visa vargynga 
musu padejiin'a po jungu to gyva
tes, maskolaus, apraszytie viską 
ka mes tik no jo keneziame, o už 
ka, už nieką. Ar mes jam kuom 
prieszinames, ar mes ne užmoka
me jam padotku, ar mes netar
naujame jam kariumeneje, ar nei
name dėl jo apgynimo in karia ar 
ne liejame jose savo krauja dėl jo 
mylystos,ar maža musu brolu gal
vas savo padėjo laike paskutines 
kares su Turku? Tai dabar mums 
už tai užmoketis, už vierna mu
su tarnaivima jam, tai jau mums 
ne ivala in savo bažnyczia ineitic, 
Dievą pagarbytie, ne vala mums 
turetie bažnyczia, kuria pastatė
me patys isz savo kruvinos pro- 
cios! Jisai yra arszenis už razbai- 
nyka, nes ir razbainykas, matyda
mas biedna žmogų, ne užmusza jy 
ir ne atima no jo paskutinio cen
to, jaigu užpuola,tai greieziau ant 
bagoto, o jisai yra bjauresniu už 
kožna razbainyka, ba jau viska.isz 
mus atėmė; atėmė tiesas, atėmė 
turtus, atėmė musu literatūra, a-

Isz Amerikos.
liauju liga.

Danesza mums isz White Plane 
N.Y., kad tenai radusis kokia 
nauja baisi liga, kurios joki dak
tarai negalint pažytie. Sako treji 
namai yra uždarytais ir aplink 
sargybe stovi, saugodama, idant 
niekas neprisiartitu prie tu namu 
nes esant baisei limpanti liga. Jau 
6 nedelos kaip tie namai esą už
daryti ir du daktarai jau nurni- 
ria, kurie vaikszcziojo tu ligoniu 
gydytie. Dabar, sako, joks dak
tarai bijosi eitie, o aplink varta 
stovėdama neprileidžiant nieko, 
anei gyvulo artyn tu namu.

Yra tai akyvas daiktas, kas tai 
būt per liga. Jaigu tas vra tei
sybe ka korespondentas raszo.

Kasyklos aukso pagerojo.
Atmetus istata Shermano atsi

darė keletas nauju aukso kasyklų, 
o teipgi ir senose placziau pradė
jo darba, nei kaip pirmiau buvo.

"VValste Georgia gerai džiau
giasi isz kasimo aukso. Locniny- 
kai vienos kasyklos paviete Che- 
rokee turėjo $100,000 grynos 
naudos dviejuose metuose, nors 
nesmarkei prie to dyrbo. Dabar 
vėl nauja eila kasa gilyn, isz ku 
rios jau iszeme aukso gausingai 
Teipogi atidarė naujas kasyklas 
aukso North ir South Carolinoje. 
Californijoje, Idaho, Colorado ir 
Nevadą.

APE

Lietuwiszkas Kolonijas.
Pereitame numeryja paminėjo

me, kad jau Arkanse deszimts 
szeimynu susipirko sau farmas. 
Tarp tu randasi ir p.p. Wincen- 
tas ir Adolfas Kangiserei, no ku
riu szendien apturėjau gromata 
tokia:

Hazen, Ark. 20 Sausio, 1894 
Guodotinas Rėdytojau!

Turiu tamistai pranesztie, kai
po pirmai buvom raszia jogei 
ant 9 Sausio nevužiuosim in Ar- 
kansa, isz priežasties nelinksmo 
apgarsiniriio „Vienybėje,” bet ka
da pasirodė jogei yra melas, tai 
pasiryžome nukaktie ir mes. Ir 
jau buvo labai trumpas laikas, 
kad ne suspėjome nei in tamista 
paraszytie. Kada cze atvaževome 
ir viską apžiūrėjome, o teipgi ga
na iszsisznekejome su kelais te 
nykszczeis farmereis pribuvuseis 
isz Europos, kurie jau cze po tre
jus metus gyvena, pasirodė vi
skas teip, kad jau geriau nereika
laujame , jieszkotie. Taigi mes ir 
nupirkome keturias farmas prie 
daikto, kožna po 80 akru ir da
bar pasilikome cze gyventie ir 
jau pradedame dyrbt aplink savo 
žemia. Mes atvaževome dvieje, 
tai yra Wincentas ir Adolfas Kan 
giserei, o anie du brolei Juozas 
su Antanu atvažiuos už metu.

Deltogi brangus Rėdytojau, 
praszome paregytie ir kitus mu
su brolus, jaigu kurie mislyja 
pirktis sau farmas, tegul ilgai ne
snaudžia, nes kaip priežodis ve
da. „Kas ankszcziau atsikela, tas 
tolau nueina,” tegul drasei atva- 
žiuoja, nes kas mums patiems, pa
tinka tai to ir kitiems savo ven- 
geneziams velyjeme.

Su guodone,
AVinc. ir Ali. Kangiserei.

Teipogi skaitome Nr. 3 „Gar
so,"jogei tie trys Lietuvei, ku
rie iszvaževo isz Mahanoy Plane 
ir Arkansa, jau yra ant vietos ir 
jau prisiuntė visa apraszyma dėl 
Pennsylvanyjos Lietuviu, kury 
ketina 4 nr. patalpytie; padrau- 
giai „Garsas” ganėtinai pagiria 
musu darba.

Dėl Brooklyno Lietinviu.
—o---

Mikolas AAailkeviezius lietu
vys po nr. 56 N. 2nd Str. užlai
ko puikiausia Grosernia arba Szto- 
ra visokiu valgomu daiktu, o 
parduoda viską pigiau kaip kiti. 
Lietuvei eikitia pas savo žmogų 
pirktie kam ko reikie, o gausitia 
viską teisyngai ir pigiau kaip ki
tur,nes yra geras žmogus ir tikras 
Lietuvys.

Temykitia Draugystes!

Nedeloje, 28 Sausio, 12 adyna 
vidurdienio, bažnytinėje saloje 
bus susirinkimas visu Chicagos 
lietuviszku draugyszcziu, ant ku
rio szridyngai užpraszau visus 
prigulinezius in draugystias,idant 
teiktųsi pributie in minėta vieta 
ir laika,bus labai svarbus apsvar
stymai reikale pakėlimo prote
sto prieszai Maskolu už iszžudy- 
ma musu brolu Kražiuose.

Kn. M. Kraivczunas.

Preke Pinigu.
—o--

Rublis in Rosi ja................. 54c
Marke in Prusus.................24įc
Guldenai iri Austrija.........39|c
Frankos in Francija............. 20c
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Gromatoj Beoibtka wotoj ant ranku

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

A. Olszevski, Rėdytojas.

Balsas Chicagiszkiu Drau- 
gyszcziu in wisas lietn- 
wiszkas Draugystes A- 
nierikos.

Mieli Brolei Lietuvvei!
Jau pora deszimcziu metu pe 

rejo, kaip mes lietuvvei Ameri
koje pradėjome trusiuetis dėl 
savves ir Lietuvvystes. Pritvvere- 
me daugel draugyszcziu, kurios 
atnesze didela nauda dėl musu 
ir sziek tiek sutvvirtino mus lie- 
tuvvyatia, arba tautystia.

Wienog pagal skaitlu drau
gyszcziu Amerikoje, jau reikėjo 
daugiau gero padarytie dėl Lie
tuvvystes. Kiek vviena tauta guo- 
doja ir augsztai stato savvo did
vyrius; apvvaikszcioja atminimus 
savvo didvyriu arba m i lėtoj u te- 
vvynes. Tuose atminimuose pada
ro didelas manifestacijas, stato 
paminklus, spaudo knygas, atmu- 
sza medalus vvardan savvo did- 
vvyriu dėl ilgesnio užlaikimo nuo
monėse žmonių. Apvvaikszczio- 
jimai garbingu atsitikimu urnai 
būna užmirszti per vvisuomenia. 
Bet paminklai, rasztai, meda- 
likai ir tam panaszus dalykai 
ant vvisados pasitiekti nuomonėje 
žmonių. Kada tik pamato žmo
nes augszcziau minėtus pamin
klus, tuojaus pajunta meila prie 
tevvynes ir isznaujo žmogus užsi
dega tautiszka meila.

1893 m. buvvo metu musu gar
bes, jaigu mes tik mokėsim nau
dotis isz tos progos, tame mete 
sukako 100 metu no gimimo mu
su didvyrio S. Daukanto, kury 
galima vvadintie tevvu musu 
tos.

Nevvienur apvvaikszcziojo 
tuvvei diena jojo gimimo su 
kilmia ir džiaugsmu, bet neprie- 
telai musu tautos stebėjosi su pa- 
vvydejimu dėl mus tos linksmy
bes. Tiesa ir lietuvei padare szio- 
kia tokia manifestacija, bet pa
gal užpelnus S. Daukanto ver
tėtu mums lietuviams didesniu 
garbia ir atminima padarytie S. 
Daukantui. Jis užsipelne daug 
didesnia garbia no lietuviu, ko
kia jam adave 28 diena Spalu 
1893 m. apvvaikszeziodami diena 
jo gimimo. u

Mes Amerikos lietuvei galime 
padarytie S. D. didesny paminklą, 
kuris patektu ant ilgu, ilgu laiku, 
tai yru, atspaudintie ant atmin
ties S. Daukanto jubilejinia kny
ga, su 15 paveikslu isz jojo gy
venimo. Jau intelegentai Lietu
vos prisiuntė apszczei medegos, 
tai yra rasztu S. D. su paveik
slais in Plymounth Pa. ant to 
mierio.

Mes Chicagiszkes draugystes, 
meldžiatnia visas lietuviszkas 
draugyslias Amerikos, idant kiek
viena prisidėtu pinigiszkai ant 
spaudos minėtos jubileuszines 
knygos S. Daukanto, idant pa
darytie amžina atminima musu 
g irbingatn didvyriui. •

tau-

lie- 
isz-

Dėl kogi mes Chicagiszkei at- 
siszaūkemia in vvisas draugystes 
ir vvisus lietuvius Amerikos, ar 
dėl medegiszkos stokos, ar isz 
kokios kitos priežasties?

Ne dėl to viengenezei, rastų
si mažu ir keletas draugyszcziu, 
arba ir vienas lietuvvys, kuris 
panesztu tuos kasztus, bet ne s 
to uetroksztume.

Mes troksztame. idant ta 
binga paminklą sutvertu 
lietuvei Amerikos, idant' 
darbas padarytu didesnia 
mia ant musu brolu.O

Zinotia visi kokia vvertia turi 
paminklui pastatyti per vvima 
žmogysta arba kelata, bet prie- 
szingai, jaigu paminklas tampa 
pastatytas per žmones vienos 
tautos arba ponystes. Toks pa
minklas pasitiekti per amžius nuo
monėje svieto, atmintis jojo gy
vuoja ilgiau už tauta, dėl to ir 
garbe didesne ir aug^ztesne.

Zinorfia isz Istorijos svvieto, 
jog kiekviena tauta senovves ir 
dabartine dėl pastatymo pamink
lo savo didvyriams, renka pini
gus no turtingiausio iki vargin
giausiam, o ta daro vienintelai 
dėl iszauksztinimo savvo garsiu 
vyru,dėl praplatinimo ju garbes, 
dėl didesnio supratimo žmonių, 
dėl ilgesnes atminties, idant pa- 
rodytie, jog visa tauta no var- 
gszio iki turteezio supranta ir i 
troksza garbes dėl savo tautos. 
Ba iszaugsztinimas savo didvy
riu ir ju skaitlingumas, kela gar- : 
bia savo tautos. '

Užtai ir mes lietuvvei sekime 1 
paveikslu apszvviestu tautu, tai ' 
yra garbinkimia ir guodokimia ’ 
savo 
kimia 
sime.

Dėl atspaudinimo jubilines
- knygos S. Daukanto bus daug 
i nuomonių paduota, kaip tai: 1)
- Darytie balus ir grajytie teatrus,
- 2) rinktie prenumerata, bet szi-
i tie vvisi ineszimai ne parodo mei- 
. la prie tėvynės, tik vvilojimas 
■ pinigu

Mes Chicageczei nusprendeme 
atspaudintie jubilinia knyga kasz 

1 tu draugyszcziu wisos Amerikos. 
Aprokavvome atspaustie ne ma
žiau 20,000 egzemploriu, idant 
ta knyga galėtu prasiplatintie 
terp lietuvviu ir gaivvintie tau- 
tiszka dvasia.

Minėta knyga kiekvienas są
naris draugystes, aukavusios pi
nigus ant spaudos, apturės dyka 
viena egzemploru.

Preke knygos turi būtie maža, 
idant ir vargingiausias galėtu 
nusipirktie.

Pinigai už parduota knyga tu
ri būtie apversti ant tevvyniszku 
dalyku,per nutaryma visuomenes.

Wardai visu, aukavusiu drau
gyszcziu ant jubilejines knygos, 
bus patalpinti knygoje.

Chicigiszkes draugystes nuta
rė, kiekviena aukuotie po 15 
dolieru isz savvo iždo.

Brolei lietuvei Amerikos, pri
gulinti ar ne prigulinti in drau
gystia. nepasigailekitia kialato 
dorelu aut teip prakilnaus ir gar
bingo darbo, pasiskubinkitia su 
aukoms, idant galėtume prade
tie ta darba, kuris atnesz musu 
tautai gausingus vaisius.

Prezidentai Chicagiszkiu Drau
gyszcziu :
Pr. Draugys. sz. Kazitn. Karai.

K. Andrį uszis. 
Pi. Dr. Apvveizdos Dievo

St. Poceviczius.
Pr. Dr. sz. Jurgio

J. F. Dzialtvv.i.
Pr. Dr. Gedemino.

W. Wabalinskas. 
Pr. Dr. sz. Jono Kriksztitojo

Ant. Nevveckas.
Pr. Dr. S. Daukanto

F. A. Mikolainis.
Užpraszomc visus lietuvviszkus ' 

laikraszczius, idant musu atsiszau- j 
kirna atkartotu savo szpaltose. ,

isz žmonių.

Prasidėjo naujas metas, užsirn- 
szykitia „Lietuva.”

ISZ LOŠT CREEK, PA.
—o--

' Guodotinas Rėdytojau!
Praszau patalpytie in laikrasz- 

ty ‘•Lietuva” ta keletą žodžiu a- 
j pe pasielgimu nekuriu lietuvviu 
I apsigyvenusiu Lošt Creek, pecze- 
je No. 2

Pereita vasara atsidangino cze 
vi«>n.-is lietuvys Jumis Zygmonta 
su savvo Įiaeze Agota Dovman- 
cziutia isz Boblaukio, Alvito pa
rapijos ir užsidėjo salima. Isz pra- 

Įdžiu gana grąžei elgėsi su savvo 
žmonėmis, pato), kol prisavino 

i sau kastumerius, bet jau dabar 
' pradėjo elgtis arsziau kožno žy
do: O tai kada musu vyrai užei 
na iszsigertie po stiklą alaus, i- 
patyng.ii pas kury pajunta kesze- 

’ uiuje keletą dolieriu, tai visoms 
pajiegoms stengėsi jy nugyrdytie 
o paskui sodina prie traukimo ei
nikio ir patol jo ne iszleidėia 
iszeitie, pakol ne iszviloja isz jo 
paskutiny centą. Ak tai jau ne 
reikia ant svieto didesnes sziuler- 
nes, kokia J. Zygmonta užlaiko: 
turi jisai kelis “boardingierius” 
gerai iszmokytus woktie kortas, o 
tada žmogus nugyrdytas, nepate- 
myja,kad no jo “apasztalai” Jur- 
guczio, isz visu pusiu kortas va
gia, ir kad szis kasžin kaip mo
kėtu grajytie, turi pralosztie. Jau 
tai yra nesvvietiszkas grajus, jai
gu susedia losztie no pirmos die
nos Kalėdų, tai pabaigė ant Trijų 
Karalu ir per ta visa laika bar- 
szkejo dolierei ant dvieju štiliu 
diena ir nakty be perstolo; o tai 
isz tos priežasties traukėsi teip 
ilgai, kad atvaževvo isz Mahanoy 
City, keletas musu brolu, kurie 
atsivežė diktokai pinigu, tai Zy- 
gmontai turėjo daug triušio pa
kol viską iszmelže. Jau nevienas 
lietuvvys su aszaroms keikia ta 
vieta, sukyszias savo centus sun
kei mainose uždyrbtus. Galbūt ne 
iszgero, kad moterys ne sulauk- 
damos savo vyru per kelas die
nas,eina jieszkotie in karezema, o 
Agotėle ne pasakys kureme kam
baryje jos vyras kortoms loszia, 
bet nugriebus traukii prie “baro” 
ir tiktai “ka gersi?” Ka jau toji 
moteriszke gers, kad jei aszaros ' 
per weidus byra. Jau Jurgutis su j 
kortomis iszvvilojo no kitu vyru [ 
ne desetkus, bet szimtus dolieriu. 
Saksu jau ir žydas to ne padarytu 
ka musu Jurgutis su savo Agote- 
la daro. Už toky darba, geriau 
butu kad jau jie perstotu vadytis 
Zygmontais, o geriau pritiktu 
Jankelis ir llanna Beila.

Ar tai yra reikalynga su kor
tomis vilotie isz žmonių pinigus, 
juk ten gana gera “bizny” gali 
padarytie teisyngai pasielgdamas, 
ba sulaukus szvventos dienos, tai 
netiek peczes žmonių randasi She- 
nandoah bažnyczioje, kiek Jurgu- 
czio salune, ar ne galėtu teisyn
gai pasielgtie ir gyvventie su sa
vvo žmonėmis kaip Dievas prisa
kė. Mes praszytume Jurguczio su 
Agotela, idant teiktųsi pasytaisy- 
tie savo pasielgime, o jaigu ne
painus isz vvyru trauktie pinigus 
su kortomis nedelos dienomis, tai 
moterys eidamos jieszkotie savo 
vyru,neis paezios vienos, bet at
sives ir dedia isz Grisztono, o tas 
kartais gali Jurgucziui pada- 

nereikalyngu kasztu.
Las^kiko Leberys.

I

rytie

M’ISADA SU JAJE.
Jyji: — Ar tamista vvisada 

pats vvienas iszeini ant prasivaik- 
szcziojimo?

Jisai: — O ne! vvisada su jaje.
Jyji: — Su mergina?
Jisai: — Ne, su bonkela 

kėlės.
ariel-

Asz, ^Vincentas Brokeviezius, 
turintis metu 23, pajieszkau jau
nos gražios merginos, no 18 iki 
20 metu amžiaus, sau už motery. 
Jaigu kur tokia rasis tegul at- 
siszaukia. o asz prisiusiu |savvo 
fotografija, arba pats ativažiuo
siu.

Mano adresas tokia:
Wm. Brokevvicz, bos 116

I Foster, Jova.

r

Wietines žinios.
— Mieste Chicago pasirodė jau 

keli atsitikimai juoduju raupu. 
Tegul žmones apsisaugoja ir te
gul duodasi eziepytie, nes tai yra 
baisi liga.

— Apginejei Prendergasto, ku 
ris užszovve majora Harrisona, rū
pinasi atnaujytie byla, ant kurios 
tikisi jy iszteisytie. Gali hut ka 
taps atnaujyta.

— Juozupui Dzialtvvai ant 33 
ir Laurel str. szioms dienoms vve
la pavogė baczkela alaus isz po 
saluno. Pyrma karta kaip pagar- 
do, tai ir antru syk atėjo.

— Tris Grekus aresztavvojo 
vienam tamsem skiepe 95 VV. 
Harrison str. kurie dyrbo szvi- 
ninius dalierius ir pusdolierius, 
teip netikusei, kad kožnas vvie
nas pažino.

— Englevvood, III. nekokis 
G. Youtig vvoge gazletas kitiem 
isz premenes kada gromatneszes 
inmesdavvo. Kada sugauta pada- 
vve po sudu, turėjo užsimoketie 
$15 koros.

— VVirszutinis geležinkelis Al- 
ley L. Road stengiasi, idant payl- 
gytie savvo linija, kuri dabar bai
gėsi ant Congress str. nori davve- 
stie iki Randolph str. o galbūt 
norės sujungtie su geležynkele 
Lake str.

— AnkTovvnof Lake neapsa
kytai platinusi ne tik wagista po 
namus bet ir apipleszimai aht u- 
lycziu. Gyventojei tos szalies 
miesto atsigriaže su praszymu 
pagelbos in majora miesto ir in 
szefu palicijos.

— Gy vetojei miesto Evanston 
po didesnei dali rūpinasi, idant 
ju miestelis taptų prijungtas prie 
miesto Chicago. Peticija jau yra 
paduota su pasiraszymu 3000 gy
ventoju. Majoras ir palicija ano 
micstelo prieszinasi tame dalyke.

— Aptiekorius Tedtman po nr- 
Į 349 Clark str. utarnyke aptuiejo 
Į pa slapty nga gromata isz Ne vark, 
N. J. su užklausimu: ar ne norė
tu pirktie falszyvvu pinigu? Ap
tiekorius in vvieta atsakymo, ati
davė gromata in rankas palicijos.

— Pereita nedela isz buezer- 
nes P. D. Podzinskio po nr. 52 
Bunker str. nakties laike vvagei 
pavvoge visa piniginiu kasa 
„Cash Register” (kokios taukiau- 
sei duodasi matytie salunuose.) 
Iszneszia in zoulka sumusze ir 
atrado joje cielus du centus, nes 
locninykas isztusztino ja isz va 
karo.

— Kazimieras Tomaszauckas 
isz Pittsburgh’o, agentas musu 
laikraszczio, szioms dienoms isz- 
vvažiuoja in svvieta su vvisokioms 
knygomis ir pajieszkodams nauju 
skaitytoju musu laikraszcziui. 
Jaigu kas noritia užsiraszytie 
„Lietuva,” tai galitia ir per agen 
ta tai padarytie.

— No ateinanczios* nedelos 
guod. kunigas. Kravvcziunas jau 
suvisai apsiliks klebonu lietu
vviszkos parapijos Chicago. Ik- 
sziolaik buvvo South Chicagoje, o 
cze atvvažiuodavvo tik nedelomis 
ir kada kiti pilni reikalai budavvo. 
Gyvenimą dėl kn. parapijonai 
pasamdė naujam mūre ant Laurel 
str. tarpu 32ros ir 33ęzios ui.

— Nedeloje 28 Sausio, 3 ady
na po pietų, tuojaus po miszpa- 
rui, saloje L. Ažuko, po nr. 3301 
Ąuburn avė. „Draugyste Simono 
Daukanto” apvvaikszczios iszkil
mingai atydaryma savvo „knygy
no, deklamavvos jaunos mergai
tes, prakalbęs g. kn. Kravvcziu- 
nas ir kiti. Szirdingai užpraszo 
vvisus Lietuvvius ir Lietuvias, i- 
dant teiktųsi pributie.

Komitetas.

— Nedeloje 28 Sausio, 2 adyna 
po pietų bažnytinėje saloje Drau
gyste „Apvveizdos Dievvo” laikys 
savo susirinkimą, ant kurio yra

užpraszomi vvisi sanarei tos drau
gystes pributie, bus apsvvarstotui 
svarbus dalykai, o teipgi no szios 
dienos nauja 
užimtie savvo

Užpraszo

administracija turi 
vvieta.

SALUNA ir
Stanislovas

K. Pocius, sekr.

— Isz vvisu salunu Chicagos už
laiko puikiausia 
RESTAURACIJA
Rokosza, lietuvvys, po nr. 109 W. 
Randolph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl svvccziu; prijima 
ant „boardo”, valgis geras lo- 
vvos czystos, o mokustys labai že
mos. Rodyjeme vvisiems. kurie 
atvvažiuojatia in Chicago, nusiduo
tie pas jv ant nakvynes, o busi- 
tia kogražiausei prijimti.

— Utarnyko vakara numirė pa 
vvietavvam ligonbutyje Antanas 
Kentra, sirgo tik dvvi nedelas, 
rodžias, kad turėjo uždegimą 
plaucziu. Sz. atminties Antanas 
Kentra paėjo isz kaimo Giriny- 
ku, parapijos Kvviedanos, pavvie- 
to Raseinių, redybos Kauno ir tu
rėjo da tik 21 meta amžiaus. Bu
vo biednas įvaikinąs ir jau ilga 
laika darbo ne turėjo. Prietelei jo 
renka aukas tarp Chicagos lietu
vviu dėl palaidojimo jo kūno.

— Tiems skaitytojams, kuriu 
jau senei laikas prenumeratos bu
vvo iszsibaigias, laikraszty sulai
kėme ir tegul ne rugoja ant mus, 
nes buvvo duota 3 nedelo3 laiko, 
jaigu norėjo skaitvtie, galėjo per 
ta laika atsiszauktie, o dabar 
rint atsiszauks, tai be pinigu
siusime, nes ir mums tas pats sun
kus bedarbes laikas, tai už dyka 
siustie laikraszty ne instengiame; 
kaip darbai prasidės, kada bus 
geresnis laikas, tai ir mes busime 
bagotesni, o tada jaigu parsieis 
kam ir uždyka siustie, tai ne bus 
teip skaudu.

laiko grosernia. O tai pereitos su. 
batos vakaru ape 6 adyna, kada 
groserneje buwo Tverijonas su 
savvo moterių ir vienu bordingies 
riu, meina du lauferei apsilyczyl 
navia, vienas laiko rewolwery| 
o kitas peily rankoje, tuojaus puo
lėsi jiems keszenius kraustytieji 
paėmė Tverijonui dziegorely isze-j 
me kiek rado pinigu isz staleziu-j 
ko irda norėjo eitie ju ruimus isz 
kratvtie ir ten daugiau pinigui 
jieszkotie. Ruimuose buvo ape! 
8 boardingierei, isz kuriu vienas 
laurferiui sudawe in snuky, o' 
pats Tverijonas iszbegias ant uly i 
ežios pradėjo szauktie pagalbos,! 
ka lauferei matydami, kad dau 
giau cze nesiduos pelnytie, iszbe- i 
go Wiso nugriebė $18 pinigu ir 
dziegorely.

no
ne-

— Danesza in redystia, kad 
laike vveseilos S. VVertelkos, ant 
kertes 21 ir Wood str. trys jau
nos mergaites, lietuvaites, su ko- 
keis ten hiufereis Airiszeis užside 
ja. Jaigu yra tiesa, tai geda dėl 
tokiu jaunu mergaicziu! Mergai 
tęs privvalo būtie vviežlyvvos, ne 
kaltos, o tada tokia panela kiek 
vvienas geras žmogus paskaito 
brangesne už auksa ir už žemczu- 
gus; gauna gera vyra 
ir esti gera gaspadine 
namu, bet jaigu lauferiautie lei- 
džesi, tai lauferiui ir tenka,ka pa
skui ir vvisas jos givvenimas yra 
tokis...'.

— Nekokis Korona, pedleris 
karpetu, eidams^nakties laike uly 
cze Plymouth Place tapo užpultu 
per tris Negerkas.Josios insitrau- 
ke jy in savo stuba, galvva jam 
apsuko paduszka, idant ne iszre- 
ktu ir apkrauste keszenius. Atra
do pas jy $50, czeky bankavva ant 
$55 ir kitokias įvertas popietes; 
ant galo iszleido jy. Korona da
vė žinia in palicija ant llarrison 
str stacijos. *Du palicmonai atėjo 
su juom in ta vvieta ir atrado jo 
czeky ir pOpieras. Tuom tarpu 
kada tenai palicmonai buvvo par- 
sivvilko ir dvvi Negerkos, kuriais 
Korona pasakė, jogei yra tos pa- 
czios ka jy apiplesze. Palicmonai 
jais abi aresztawojo.

l

— Ana czetvverga vakare, ko
ne nepažystama moteriszke pasi
rodė su kasziuku prie „Union De- 
pot” luakdama sestie in trūky. 
Kada trukys jau ketino judytis, 
inejo in vvidu. Davažcvvus in En
glevvood, iszsedo isz vvagono, o 
savvo kasziuka vviduryje pamir- 
szo. Apsižiurejas tai kondukto
rius, greitai pagriebiąs kasziuka 
isznesze, bet jau moteriszkes ne
rado. Pradėjo apjieszkotie ta ką
sniuką, ugi atranda vviduryje — 
kėlu menesiu svveika, juokenczia- 
si mergaitia, kuria tuom syk pali: 
ko po apieka perdetinio stacijos 
Englevvood.

— Lauferei Chicago per akys 
rubavvoja žmonis. Po nr. 628 S. 
str. Jonas Tvverijonas, lietuvvys,

— Guodotinas kn. Kravvcziu
nas, darbuojasi kiek galėdamas 
dėl gero Lietuvvystes. O tai da
bar pasiryžo sutvvertie draugystia 
isz vvyru nemokancziu skaitytie 
nei raszytie ir ketina vakarais 
duotie jiems lekcijas, idant kiek 
galint apszvviestie musu brolus. 
Teipogi ketina sutvvertie vviena 
draugystia isz paežiu moterių, 
kita vvel isz paežiu mergaicziu, 
kuriu bus siekiu mokytis giedoti# 
bažnyczioje, o teipgi ant tauti- 
szku apvvaikszcziojimu iszžengti# 
su deklamaciojomis ir t. t. Yra 
tai didelei pagyrtinas daiktas, 
kad musu dvvasiszkas vvadovvas 
užsijitna reikalais tamsesniu mu
su brolu ir turime vvilty, kad 
Chicagos Lietuvvei per darbsztu- 
tna guodotino kunigo, nors kiek 
apsiszvvies ir pradės suprasti# 
reikalus Lietuvvystes.

Už rupesnynga darbsztuma g. 
kn. K. iszreiszkiame szirdinga 
acziu.

— Studentai univversiteto Chi
cagos labai patogei yra iszaugy- 
ti ir iszmokyti. O tai pereita su
bata, teatre llaymarket, laike pa
kelinio uždangos, kaip pradėjo 
rektie, staugtie, teip kaip di
džiausia szunu ruja. Jokiu budu 
perjuos negalėjo grajytie teatro, 
turėjo szauktie kelolika palicmo- 
nu, ka tie vos ne vvos juos nu- 
tylde.

Nekoki pedlorei isz Chicago ne- 
szioja auskinius dziegorelus parda 
vvinetie. Wienas žmogus isz Whi- 
te Plane pirko no tokio pedlerio 
auksiny dziegorely už $30, po 
iszejimu pedlorio apsižiūrėjo, kad 
ne auksinis, bet varinis. Lietu- 
vvei apsisaugokitia no pirkimo to
kiu dziegorelu.

Kaipo bedarbes laike tai 
ir tas gerai.

. Du lietuvviszki bernukai Petras 
Bružis ir Juozas Klevvas po nr, 
116 W. Taylorstr. grajyjo sau in 
kortas isz pinigu. Statymas ėjo 
ant $5. Wiens isz ju atidengė ke
turis tuzus, mete kortas ir paėmė 
pinigus kaipo iszgrajitus, o kits 
sako, kad neteisybe, nebuvvia vvisi 
keturi tūzai, vvienok da grajyjo 
tolau. Bružis vokuodamas,kad 
neteisingai aus paėmė isz jo $5, 
pasiryžo juos atvoktie. Ir teip 
begrajyjent tolau szis kuris buvvo 
pragrajyjas, griebe isz po ano no 
stalo savvo tuos $5 ir szoko beg- 
tie, ans mėtėsi jy vvytie; ant uly
czios pamate juos palicmonas, su- 
aresztavvojo abudu ir padavve po 
sudu kaipo lauferius. Sude po isz- 
tyrinejimui, Klavvas tapo paleistu, 
o Bruožy pasodino po belą $800. 
Sako Bružis iszsiemias czeky ant 
$100 siūlo, idant jy kas iszpirktu 
isz lakupos; sako vvelyk szimta 
dol. padovvanotie, nei ka tenai pra 
sedetie ta keletą dienu.

Taigi matotia kur žmones darb- 
sztus, tai sau ka nors uždirba, 
nereike sunkei dirbtie, sedia sau 
prie stalo iszsigrajyja vviens isz 
kito pinigu, paskui užsimoka po 
keletą dol. dabar dar ir pasedetie 
keletą dienu gavvo, tai ko cze dau 
giau reikia, kaip tokem bedarbes 
laike, tai ir tas gerai....
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BAISYBES SYBERIJOS
— ir pasleptine —

Kosi jos ciesoriaus palociu.

(Tasa.)
Subarszkino iii duris.
— Praszau ineitie! — datvesi 

girdėt balsas isz 'vidaus kamba
rio, ir Jagodkinas stojo priesz 
Felsinga. Su nurodymu puikybes 
ir arogancijos pradėjo milijonie
rius.

— Mano pone — tarė persista- 
tes po pirmam—girdėjau labai 
daug ape tamstos aukszta mok
slą ir užsitarnawimus, kurie ran
dasi tik tarpe mokytoju ir gerai 
iszaugytu žmonių. Asz atėjau, i- 
dant tamsta pagelbetie sunkėme 
padėjime.

— Pone! atsake grąžei Felsin
gas — per didela 'vertia priduo- 
di mano mokslui ir žinojimui. 
Iszsimokinau nedaug ir ta paty 
rūpinausi 'vartotie su nauda dėl 
kitu. Wienok iksziol nedaug ga
lėjau padaryt, o ka padariau, su
naikino nelaimingos aplinkybes.

— Ir nelaimes tur nustotie — 
tarė milijonierius su užtikrinan- 
cziu balsu — o in ju 'vieta užstos 
giedrios dienos laimes.

Szia diena turi priskaitytie prie 
dienu laimes. Tamista rodsi ne
pažysti Petrapiles, jaigu iksziol 
ape manės uieko da ne girdejei.

Vardas „Jagodkin” žinomas 
yra wisoje Rosijoje, turi wertuma 
.... milijonu. Pasiraszimas ma
no, beweik tiek 'vertas, kiek caro.

Aplink mano tvarda, kuris yra 
kaip saule, sukasi tukstanczei sa
telitu. Kožnas paskaito sau už 
laime susitikt su manim, kalbėjo 
tai Jagodkinas beiveik 'vienu 
atsidūsėjimu.

Felsingas pajautė neapykanta 
prie žmogaus teip tuszczio, bet 
kalbėjo patogei ir tylei.

— Tamstos 'varda neszioja ste
buklinga mergaite tokio 'vardo.

Milijonierius prasijuokė ir trine 
delnais.

— Taigi matai, užtikai ant tos 
nsabos, kūrei turi būtie dėkingas 
už ta stebuklinga permaina, kuri 
sziadien stosis su taurini.

Tetp yra, nežiūrėk teip nusidy- 
winias.

Ta stebuklinga mergaite, ape 
kuria priminei yra mano vvienati- 
ne duktė.... Teip yra.... duktė 
mano, ar ne matai panaszuma in 
mane.

— Ar tai yra tamistos dukte
ria?! iszleke isz lupu Felsingo su 
ženklu pasigailėjimo balse jo.

— Mano ivienatyne duktė — 
kalboje tolau .Jagodkinas — ir 
apemeja milijonu po manim. Ir 
pamsylyk sau, kaip tai ste
buklingai atsitinka, kad ji, kuri 
bevveik niekam netiki, trokszta 
neatbūtinai, idant tamista palik
tum mokutoju jos ant tolymesnio 
laiko.

Asz turiu ja mokintie? ko mo- 
kytie? užklausė Felsingas nusidy- 
winias.

— Už wis labjau 'vokiszka lie- 
’ žuwy, kad Klara myli tviska kas 

yra tvokiszko.... Taigi ne mi- 
slyk ilgai. Pasakyk kada in ma
no narna persikėlei, o tolesnius 
dalykus paskiau aprupysim.

— Norint tamistos propozicija 
atnesza man garbia, 'vienok pir
miau turiu tai apswarsytie, tarė 
Felsingas.

— Ka cze aps'varstytie — su- 
szuko milijonierius. Gali wadintie 
sawe laimingu, o tukstanczei kitu 
už'vydes tau.

Tamista pas mane gy'vensi, šu
tve.si u tawes in geriausias draugv- 
stias ir man rodosi, kad iszsirinki- 
mas ne sunkus.

— Turiu turėt laiko dėl apmy- 
slyjimo nors 24 adynas,atsake Fel
singas abejojenczei. Jaigu Tami
sta pristosi, tai duosiu rytoi ži
nia ape sawo nusprendimą.

— Sutinku ant to, atsake Ja- 
( godkinas su paslėptu piktumu. 

(Rytoi lauksiu Pono, o dabar lik 
į ;sweikasl

Pada've Felsingui ranka ii- i- 
szejo.

Pereidamas stubele Petro'vnos, 
da syky živilkterejo ant mažo 
VValdimiero, kuris wis botvinosi 
su kamuolelu.

— Tas 'vaikas, atliks ypatinga 
role mano planuose,pamisimo sau

Kad Jagodkinas iszejo ant gat- 
wes, Felsingas iszejo in kambary 
siu'vejos.

— Mano Petro'vna tarė — pa
dare man dabar propozicija, kuri 
turbut tau rūpės.

— O! dasiprantu, tamsta nori 
mane apleist.

— Milijonierius Jagodkinas pa
siūlijo man, kad persikulczia in jo 
namus ir užsijimczia auklenimu jo 
dukters.

Petro'vna iszkele rankas aug- 
sztyn, szaukdama:

— In milijonieriaus namus — 
tai laime, kuri nesiduos net apro- 
kuotie.

Tuom tarpu kad ta kalbėjo, 
aszaros'tekejo perjos weida.

Sujudintas tuom Konradas pa
ėmė Petro'vna už rankos, saky
damas:

— Žinau, ko werki ir man skau 
dus tas persiskyrimas, esi man 
tikra Drietelka. Žinok, jei man 
pasakysi, kad ta propozicija at- 
mesczia, padarysiu ta be užsimi- 
slyjimo.

Petro'vna užsimyslijo aut va
landos, tarsi sunkei ko'vojo, o jos 
akys apteko aszaromis.

— Ne, ne! suszuko staiga, ne 
reikia atstumtie prakiluos propo
zicijos. Isz to gali būtie tau lai
me.

Jagodkinas turi intekmia, tvi
ska gali padaryt, o matomai tu 
jam esi labai reigalingas, jei tar- 
tve net cze sujieszkojo.

Ūžtas tau rodi j u prijimt propo
zicija nieko negaisztant, — ma
tau tame laimia.

— Laimia!.... atkartojo atsi
duodama Felsingas.

Pinigai turi būt laime?
Pinigas duoda 'valdžia.... ape 

tai žmones s'vajoja; ta aukso wer- 
szy tvaiko ir dėl jo pasz'venczia 
tviska!

Ir tie pagaliau, kuriems pini
gas nerupi — tie kurie mokslu ir 
szirdims atsistojo augszcziu už 
'visuomenia, turi klausyt to die- 
tvaiczio, jei ne nori nuskurst ko 
tvoję ir kasdieniniame rūpesnyje.

Tai ir asz turiu paskui to aukso 
demono 'vytis, idant iždai mano 
žinios nenunyktu niekingai!

Teip kalbėjo Felsingas gilei už- 
simislijas.

— Einu pas Jagi^Jkina. suszu
ko ir staiga paszokes iszbego.

Fetrotvna raudodama pasižiu
rėjo paskui jy, o kritus ant kedis 
sznabždejo.

— Ir jy patraukė aukso - demo
nas.... aukso dem<>nas..............

Peterburge yra netik namai, 
kuriuose paleistutvyste ir nedo
rybe slepiasi lopuose i* nesztva- 
rume. Laikosi jie ir puikiuose sa
lonuose, sawo cinizmu drasei ty- 
cziodamiesi isz dorybes.

Per kelias ulyezias no gytve- 
nynio Petrotvnos stotvejo namai, 
kurie skiriasi no kitu nuskurusiu- 
ju namu patvirszutinia elegancija.

VVadino jy „aukso namai” ir 
kiektvienas jy žinojo.

Tilpo jame puikei iszdabinti 
salonai, kurie 'vakarais prie gau
sus apszvietimo stebuklingai isz- 
rode.

Czia susirinkdatvo kasdien gai- 
walai, troksztantiejie nusiszalini- 
mo no stvieto.

Jaunuinene plauke czia pulkais 
isz wisu pusiu, idant draugystėje 
moterių, kurias tvieni tvadina grie 
sznykemis, o kiti dietvaitemis — 
pasilinksm

Auksas
Aristokratiszku szeimynu jau- 

numene aiktvojo turtus, kuriuos 
jiems pratetvei paliko; garnizono 
aficieriai pinigus, paskolintus no 
žydo ant dideliu palukių kasieriai 
ir tvyrszinykai skatiką jiems su-

įntie.
plauke cze srotvemis.

teikta mete ant aukos tam die-Į 
tvaicziui.

Butvo czia teip pat .stvieto susi
rinkimo intvairiu klaidžiojancziu 
ryceriu, apgaudinėtoju, losziku ir 
plesziku, kureis derlus yra tvisi 
sostapilei, kaip Paryžius, Berli- 
nas, Wiednius ir Londinas.

Tie žmones gudriais žtvalgineji- 
mais jieszkojo sau neatsargiu au- 
ku, kariais apkraustydatvo in'vai- 
riausiais budais.

Ant namu parterio bu\vo sale 
dėl balių.

Ant estrados grajyjo čigonu ka- 
pelija.

Juostvi tyros sūnūs labai dailei 
iszrode satvo papuosztuose rūbuo
se. Ju muzikos tonai skambėjo 
teip uždegancziai, o padraug 
graudžiai,kad szokanczius intvary- 
davvo betVeik in pasiutima.

Szokis, kury toje 'valandoje 
szoko nebutvo paprastas, butvo 
tai paerzinanczios suktynes....

Veidai kaito, akys žibėjo, du 
satvimas tapo kaskart greitesnis.

Sszokanczios moteriszkes butvo 
gražios. Visos butvo pasiredia su 
drapanomis blizganeziu tvarsu ir 
pagudinanczio kirpimo.

Ant atidengtu pecziu ir krūti
niu žibėjo žiemcziugai.

Atydus temytojas butu be abe
jones pribojas, jog jokia isz tarpo 
tu grožybių — „aukso namu” — 
netverta paguodones.

Paszaliais stikliniu sienų salos 
traukėsi apkrauti stalai.

Prie ju, pertrūkiuose szokiu, il
sėjosi szokantiejie ant minksztu 
otomanu ir cze tekejo srotvemis 
brangiausi tvynai ir likieriai. Juo
kai irnepritinkantiejie tycziojiinai 
si gausei birejo.

Toje tvalandoje butvo pusnak
tis.

Balines sukiynes priėjo prie 
augszcziausio punkto. Dabar pra
dėjo szoktie labjausei mylima 
„aukso namuose” szoky.

Ta szoky twere pasirėdžiusios 
in blizganczius baloniukus poros, 
darydamas tarp tvaikszcziojimo 
po sala intvairiaus'as poras.

Vienoje salos kerteje sėdėjo 
jauna mergaite užkaitusi isz gė
dos.

Vienliaka balta suknele rodė 
jaunas formas kūno,o tvisas iszrei- 
szkimas darė inspudy nekalty
bes ir grožybes, teipjkad kiektvie
nas turėjo paklaust sawes, ka ta 
nekalta toje wietoje įveikia?

Gaszcziomis akimis dairėsi po 
sala, tasai bijojosi būtie cze ma- 
tyta-

Kažikoks augsztas 'vyras su 
monoklu akyje, jau no ilgesnio 
laiko žiurėjo in ja atkaklei, ner- 
tviszkai, sukdamas ilga tamsu 
usa.

Jo patvirszumas nors elegan- 
tiszkas, ne kele 'vienok užsitike- 
jimo. Kažikas gudrus, tikojantis 
žiurėjo per jo liesa, susiraukusi 
'veidą. *

Staiga pasijudinęs prisiartino 
prie mergaites ir pasikloniojo.

— Ar galu tamsta praszyt 
szokt? — užklausė.

Mergaitę, rodėsi aut 'valandos 
užsimislyjo, pagaliau pasikėlė ir 
atsirėmė ant jo peties.

Tas 'visas atsitikimas nenuėjo 
no atydos 'vieno, kurs per pora 

| žingsniu žiūrėjosi.
Butvo tai lygiai elegantiszkat 

apsit.aisias 'vyras, su gausia tam
sia barzda. Nenuleido akies no 
mergaites per tvisa laika jei be- 
szokant, sekiodamas atydžei, ma
te jog Hzokejas sznabždejo jei ka- 
žinka in ausi ir teip sutaisė, jog 
pasibaigus szokiui atsirado arti 
jaunos mergaites.

— Patvelysi tamsta, jog pasiū
lysiu iszgertie drauge sekto bon- 
kela — tarė szokejas su 'vanago 
tveido.

Mergaite su baimia atsitraukė.
— Acziui Tamstai, bet negaliu 

priimt užpraszymo, negaliu nie
ko gert.... o pagaliau ne turiu 
laiko, turiu isz cze iszeit.

— Ale asz tamstos neleisiu, 
nors man prietvarta suraudotie at- 

l sieitu.

Aut garbes! juk tamsta neate-1 
jai cze dėlto, idant iszsidangintie 1 
kad pasilinksminimas prasideda 
tikka isztiesu.

— Esu cze pyrma syky — tarė 
pasznabž lom mergele —ir tiktai • 
noras paszoktie at'vede mane cze. | 
Iszejau be žinios bobutes ir turiu 
jau gryžt namo, idant bobute ma
no iszejimo nepatemytu.

— Bobutes paprastai smarkei 
miega, už tai nepatemys tamstos 
iszejimo. Praszau paklausyk ma
nės tamsta su atyda — noriu tau 
pasiūlyt 'viena daikta.

Su tais žodžiais paėmė ginan- 
cziasi mergaitia už rankos ir nu- 
tvede ja pas langa, uždengdamas 
su sa'vimi iszejima. Vyras su 
tamsia barzda atsargiai prisitrau
kė prie niszos, idant galėtu gir
dėti szneka.

— Mano pone, kalbėjo szoke
jas in mergaitia,mindai pati savo 
laime, apleisdama dabar žaidimą. 
Toje 'valandoje ateis 'vienas tur
tingas griotvas, o mano prietelis 
kuriam norėjau tatve perstatyt. 
Užtikrinu tawe, kad jis isz gal
avos iszeitu dėl tawes.

— Asz ne noriu pažinties — 
man reikia namo.... namo!

— Da tvalandela pasilik tamsta 
perstatysiu tawe griotvui.

Yra tai elegantiszkas, jaunas 
žmogus, kurs turi kiektvienai 
moteriszkiai patikt, sznabždejo 
gundytojas.

O pagaliau bukime attvyrais: . 
ar nepytiktu gytventie tau palo- 
ciuje, luretie tvežima, arklius, 
žiemczmgus ir tarnus, o pinigus 
galėtum metyti in tvisas szalis.

Mergaites akys sužibėjo. Auk
so demonas pergalėjo su sawo 
'valdžia.

— Ir ta tviska isztiesu galeezia 
turėt? — užklausė.

— Jei tik pasiliksi, tviska ta 
turėsi.

Jau norėjo pasakytie: sutinku, 
kad tuo tarpu atsitiko kažinkas 
netikėtas. ;

(Tolaus bus dauginus.)

Pirma Lietmlsža Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GltANl) PKA1B1E. AltKANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos saistės, Arkauso.

ape penkcsdeszimts tukstaneziu akru 'vienam gabale
oo ūbiems pusėms geležynkelo “Mėmphis Littie Rock", tarpe tu lauku randasi miestelis ilazen 
Kur žmones gali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja vieta 
kaipo geriausia dėt uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

\Visoki jawai dera labai gausei, 
prietam auga botvelna. o wa<sei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros yigos, karszczlu dldelu nėra, sziluma lyginasisu Chlcagos. 
VVanduo s'veikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farrnerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Kalkei Ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no iki $8 už akra.
Mokaei $l,oo isz ivirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

UNION Land COMPANY,
163 W asliington St., Chicago, III.

---- ARBAIN-----

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

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 W. 17-tliSt. J. Butkus, Ilazen, Ark.

GHICAGO, ILL. P. O. Box82

Geriause užeiga pas
L. AZUKA f

3301 Auburn Avė., kampas Vežios ui.
NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HALA
dėl mitingu, balu, weseliu ir kitokiu susirinkimu.

Pakeleitvis atkelatvias gali apturetie puikia naktvynia, gera rodą, 
gardu Alų, tvisokias Arielkas, ktveoenezius Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatyti#
Pas Ažuka tviska gausi. Irto tvisopobandytie.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. CanaI ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
wisokiu dajktu laba) pigoj, aukazynius sydabrvnitis ziego- 
reiius isztvejoze kajp naujus. Tsz plauku lenougelus daro ant 
orderio.

Ziegorela ezistytmas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantatvoje ant metu.

ĮjgPKas nori attvažiuotie in Ame
rika, dabar laike žiemos yra wel 
pawelyta, nes kolera nekiek ap
tyko. Szifkortias gali gautie re- 
dysteje, isz Hamburgo net i n Chi
eaga už $35, o isz Chicago in 
Hamburgą už $33, ant geriausiu 
laitvu.

\ W. Slominskiene.

679 MILWAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios tvisu lietu- 
tviszku draugiszcziu, kad mano 
kraututveje randasi tvisoki daik-. 
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
'draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
ktvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
nausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
(visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

S. F. Malicki,

užlajko------

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko wisokes drapanas rejkalingas 

dėl palajdoimo lavonu Ir puikeuses karietas de) 
9amdimc tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 W. 17-ta nl., Chicago.

Telefonus, 9078.

SPAUSTUWE

LIETUVA
— SPAUSDINA VISOKIAS —

Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, tvisokius 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, Narnai ir Farmos geriausiose vietose.

ANT SMARKIAUSIU LAIVU.

SIUNCZIA PINIGUS
in Lietutva ir in tvisas dalis stvieta per 

geriausias bankas.

OFISAS: 954-33rd STREET, I

CHICAGO,__________ . ILLINOIS. '
Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 tva-, 

karo, o nedeloje no 12 'vidurdienio iki 9 vvakaro.

I

rry /y revrr-

/

California Wine & Liųuor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE1SLAND AVĖ.. KERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

Wtaoki g&tunkai Saldaus \Vyno, Ąrako. Klmelo. Alaus bonkose ir kege.se ir 1.1. Wfokas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. UžpraBzymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome uzprnszytus iavorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, guli gromata raszytie angelskai, tvokiszkai, lenkiszkal, li<tu 
\viszkai Ir ruskal.

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

kege.se


4 LIETUVA.

Staiga smertis.
Pereito utarnyko wakara, 10 a- 

dyna numirė staiga smercza dak
taras Kaziniieiras Rewkowskia. 
Gyweno jisai ant Noble st. aptie- 
koje Bordonskio.isz kur buwo pa- 
szauktas pas ligony po nr. 253 
W. North avė. Atejas in namus 
ligonio atsisėdo ant kėdės, apal
po, puolė in žemia ir nujnire. 
Sako, kad tai buwo paraližius 
szirdies. Kuna jo ativeže in na
mus ir czetwerge daktarai tyrinė
jo priežasty smerties.

Sz. atminties Kazimieras Rew- 
kowskis skaitė metu 50. Paėjo 
isz Lietuwos ir kita kart služyjo 
kariumeneje. Paskui pabaigė 
mokslą daktarystos uniwersitete 
Peterburgo ir buwojo ant kares 
Rosi jos su Turku metuose 1877, 
ant galo buvvo daktaru pewieta- 
wu Bilgorojuje. Jau 9 metai kaip 
pribuvvo in Ąmerika ir isz karto 
apsisedo Chicagoje. Ne buvvo pa- 
cziuotu ir jokios familijos po sa- 
vvims nepaliko. Europoje turi 
broly ir tris seseris.

Cze dasidyrbo jau ir vviduti- 
nio turto. Atrado pas jy $80 pi
nigu, o ka lotuose, hipotekoje, 
akcijose ir t. t. skaito ant keloli- 
kos tukstaneziu. dol. Buvvo pasi
rengiąs szeme laike vvažiuotie in 
Europa, bet smertis kela persto
jo. Jo mirimas didelei uždyvvijo 
pacijentus, kuriuos jisai gydė.

Nauji apgavikai.
Po nr. 5117 Atlantic st., serga 

ant uždegimo plaucziu vviena nio- 
teriszke nekokia Nolan. Pereita 
subata ineina in jos gyvvenima 
koks grąžei apsiredias vvyriszkis 
irpersistato kaipo asistentas isz 
urėdo svveikatos. Moteriszke pa- 
vvieryjo jogei jis kalba teisybių, 
nes buvvo gerai apsiredias ir pa
gal savvo urėdą tuojaus ėmėsi ap
žiūrėjimu jos ligos. Apžiurėjas,už- 
simislyjo gilei ir tarė: “Mano 
pone, lieka tau tiktai kelos ady
nos gyvvenimo ant svvieto. Tiesa 
pasakius, butu da galima ponia 
iszgelbetie no smerties, bet labai 
daug kasztuos. Kiek pone pinigu 
turi?” Persigandus toji moterisz
ke, kad jei smertis jau toke arty- 
ma, suėmė vvisus pinigus savvo, 
kuriu turėjo $4.23 ir atidavve tam 
daktarui, idant kaip galint galbe- 
tu ja no smerties. Ansai daktaras 
paemias pinigus iszejo ir dauginu 
nesugryžo. Kada parėjo jos vvyras 
pati vviska jam apsakė ape ana 
daktaru. Vyras tuojaus suprato 
kap tai yra apgavvikas ir davve 
žinia palicijei, kuri jieszko, bet 
vvagies surastie negali.

Dėlto apsisaugokitia, jaigu kur 
pas ligony rastųsi koks nepažy
stamas daktaras, tai ne užsideki- 
tia su juom ir pinigu ne duokitia, 
ha Chicagos vvagei ne turėdami 
kur pasidetie, tai vvisokeis budais 
iszmislyja žmonis apgaudinetie.

GR0MAT0S
lietuvviszkos ir lenkitzkos užsilikia 

ant paczto.

646 Andrusky Wincenty
654 Babinsky M.
660 Barinis Aniela
659 Berlovvicz Mr
673 Bizeski Johanu
712 Czarnecki Th
713 Ccierngcki Franc
715 Danaika Martin
754 GotataJohan
817 Jachimonski Jacob
819 Jagodzynski Wiktor
830 Juszkievvicz Winc.
837 Kantorovvicz M.
842 Karas Josef
846 Katkevvicz Wm.
868 Kolckdrunskaiti Katrina.
869 Komodzinski Sophie
901 Lovvandovvski Jan
913 Lubovvicz Lukasz
914 Majchrovvicz VVojcieh
923 IVarczevvski Adolf
923 MaBelis Edvvard
9 j 9 Mazilevvsky Mrs Dora
967 Novvicki Adolf
972 -Opolski Jan
978 Ostrovvski Teofil

983 Paražynski Jan
992 Pietkievvicz Marie
995 Poczevvicz Vincent.
999 l’ozarovvski Michal
1004 Prochniekiemu Janovvi
1035 Savvicki Jan
1086 Stakovvicz Tekia
1096 Stypinski Wincenty
1098 Szidlavvski Geo
1100 Tamoszaitis John
1119 VVasilevvski Antoni
1124 Wenckus Isidor
1130 IVisinevvski Jan
1139 IVrublevvskv A
1141 Yonaitis Matey
1145 Zaremba Jozef
1146 Zdrojenski Franc
1149 Zielenski Voiciech

Užmokėjo už “Lietuva”

J. Petruszaitis, Chicago... ,$l.oo 
J. Rydykas, “ 2.oo
L. Waitkievviczius “ l.oo
J. Gencziauekas, “ l.oo
A. Mikolaitis, S. Chicago.. l.oo
J. Maczis, Berlin Mills........ l.oo
V. P. Mockus, Nevv York.. l.oo
R. Perlavviczia, Pittston.... l.oo 
J. Milus, “ l.oo
B. Milus, “ l.oo
J. Kedianis “ l.oo
J. Nanartanis, Apollo.......... l.oo
J. Augustaitis, Waname... l.oo
W. Margelavviczia, Ladd... l.oo
A. P. Alek, VVilkes Barre.. 2.oo 
P. Kisielus, Braceville........ 2.oo
J. Baltruszaitis, “ l.oo
T. Andruszkievviczia, “ l.oo
Fr. Budrevviczia, Duąuesne l.oo 
J. Truszkauckas, Mahan. PI. l.oo 
R.Aksztinavviczia, Tuckahoe l.oo
J. Venis, Scranton........... l.oo
K. Stoczkus, Edvvardsdalle l.oo
J. Butchnes, High Bridge 2.oo
T. Kalvvaitis, Claridge........l.oo
W. Brokevviczius, Foster.. l.oo
K. Matuszevviczia, Philadel. l.oo
A. Margis, Spring Valley.. l.oo 
A. Ambrazas, Athol............l.oo
Fr. Paulauckas, Walston. ...l.oo 
P. Navvikas, Luzerne............ l.oo

Pąjieszkojimai.
Asz, Kazimieras Dumczius, pa- 

jieszkau savvo draugo Jono Stan- 
kevvicziaus,paeinaiczio isz redybos 
Suvvolku, pavvieto Naumieszczio, 
gmino Kidulu, kaimo Kepszu, 
jau bevveik du metai kaip Ameri- 
ke ir nežinau kur gyvvena; jaigu 
kas žino, arba jis pats tegul at- 
siszaukia ant adreso tokio:

K. Dumczius, 353 Madisonstr. 
Nevv York, N. Y.

Asz, Antanas Szemis, pajie- 
szkau Mateuszo Petkevvicziaus, 
paeinanezio isz redybos Suvvolku, 
pavvieto Marijampolės, gmino 
Balbierizzkic, kaimo Patkama- 
res, jau antri metai kaip Ameri- 
ke. Jaigu kas ape jy žinotu arba 
jis pats tegul duoda žinia po adre 
su tokiu:

A. Szemis, 621 Columbia avė., 
Baltimore, Md. ®

Adresai draugyszcziu 
vvirszinyku

DR-TES APVVEIZDOS DIEW0: 
Prezid. S. Pocewiczia, 616 W. 19 th St. 
Sekr. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR-TES SZW. JONO KRIKSZ: 
Prezid. A. Noweckis 8301 Auburn avė. 
Sek. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR-TES SIMONO DAUKANTO: 
Prezid. F. Mikoiainis 753 W, 17th st. 
Sekr. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR—TĘS D. K. GEDEMINO.
W. Wabalinskas, Prez. 817 Dikson str.

A dvinedėlinis
„AĮ)ZWdlgd katalikiszkas
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina vvisokias 
svvarbias žinias isz Lietuvvos 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.

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimcziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios" apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS“ neseka jokios partijos; "VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerowe visos Lietuvos ir 
wlsu Lietuviu.

"VARPAS” spaudines! ant gražios, slidžios po
pietes, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per isztisus mętas tiktai $1,25. 
Tai isztikro yra labai pigu!

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

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

AGSNTAI 
Laikraszczio “Lietuva.”

BALTIMORE, MD.
Juozupas Smolenskas,

505 V. Pratt st. 
Vincentas Kvvedera,

135 Camden st. 
Bdn. Mažeika, 19 Llovd str. 

BROOKLYN. N. Y.
P. M. Abrajtis, 185 Front st.

S. BOSTON, MASS.
V. Petkunas,

118 W. 7th st. 
CLEVELAND, OHIO. 

Nikodemas Olszinskas,
825 St. Clair St. 

DURYEA. PA. 
Wincentas Macionis, box 296

DU BOIS, PA.
A. Akramavviczia, box 205

• GILBERTV1LLE, MASS. 
Antanas Rynkevviczia, box 52 

GRAND RAP1DS, MICH.
Juozas Ollakas, 340 Quarry st.

LADD, ILL.
Jonas Valūnas, box 5.

LOŠT CREEK, PA.
Alex. Kalavvaitis, 

MAHANOY CITY, PA.
K. Petrikas,

314 E. Centre st. 
NEV YORK, N. Y.

Motiejus Zarevviczia,
79 Elisabeth St. 

PHILADELPHIA, PA.
Piatras Malinauckas,

4756 Bermude str. Frankf.
J. Kilikevviczia,

748 S. Front St. 
PITTSBURGH, PA.

K. Tomaszauckas
2613 Larkins Alley S. S.

SHENANDOAII, PA. 
Motiejus Kupczinskas,

201 E. Centre st.
WATERBURY, CONN.

Chas. Baltrukonis,
853 Bank st.

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

Pilna wisokiu gydyklų amerikouiszku ir isz 
Europos pAgabenlu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko VVANDENY SWEJKATOS, kuri ve- 
lyja kožnam turetie sawonamuose, kajpo geriau
sia gvdykla ant sudrutinimo, dadavimo smoko, 
sutaisymo widuriu, gumbo ir czystyjimo kraujo,

REUMATIZMO LINIMENT geriause gydy
kla reumatyzmo (sausgėlų) skaudėjimo galwos, 
atynimo, sukimo kaulu ir t. t.
&T RODĄ DUODA UŽ DYKĄ.
Daktaras gyvena arti aptiekos ir daugel ki

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

Receptus pritaiso korupesningiausei dienom* 
ir naktimis.

Kas reikalauja kokiu liekarstvu, gali raszy- 
įe lietuviszkai.

H. S. BOJANOVVSKI,
Dyplomavotas Aptiekorius.

885 V. 19th St. arti Robey st.
Telephonas: Canal 332.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujim t puikias Fotografija*, už tuziną tiktai

$2.00
Ant weseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

LIETU VVTSZKAS

Juozu po Ožiai twos,
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.

Užlajkau šviežia Bivarska Alų, seneuses ge- 
-reuses Arielkos, Likierius ir kvepenezius 

Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.
A te j k Broli pamatitie, 
Ir to wiso pabanditie.

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

Katalogas knygų.
Knygos maklu. •

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
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 drutoi skuroje, zalaty- 
tais krasztais.’druczjai apkaustyta ir šu 
kabėmis “ " “ $1.60

Apdaryta szagrine “ " $2.00
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis 95c
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiauseme

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

Balsas Batandeles didesnis su Officium
parvuiu apkaustytas* ir su kabe $1.25

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

kaustyta ir su kabi* ” $ 1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ” 20c
Lietuviszkos miszios ” 10c
Ražanczius amžinas " " 6c
Ražanczius ir draugyste “ “ 10c
Ražanczus amžinas ir su stacijoms ’• 6c
Szauksmas balandėlės " 30c
Stebuklai Diewo szw, Sakramente ” 40c
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms

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

stytas ir su kabe ‘‘ $1.60
Wadowas aplankancziu muka Jezuso Cbris. 15c

Knygos Dvvasiszkos.
Brostvos “ " " c
Draugija d°l dusziu “ " 10c
Filotea arba kelas in maldinga giwenima 50c 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 30e
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Peną ” ” 15c
Gyveniniai Szventuju Dievo “ 60c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 5<i
Givenlinas Jezuso Kristuso ” 75c
Giwenimas szvenez. Marijos Panos „ 25c
Givenima visu Szventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 70c
Gyvenimai Szv. ir III zokonas szv. Fran-

ciszkaus “ “ 25c,
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozelete 20c 
Istorija l«*nflmo ” 30c

Istorija Kataliku Bažnyczos $1.00
Iszguldymas metiniu szwencziu ” 15c
Kas yra griekas? labai naudinga knyvele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ”

15c
15(5

Kaip apspakajitie sumianija 20c
Katekizmos trumpos ” 20c
Katekizmos da trumpesnes 15c
Mokslas Rymo Kataliku 40c
Mokslas kataliku, 15c
Pamokslai ape suda Dievo “ " 15c
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszcziaus, didžiause knyga isz wisu 
knygų dvasiszkuju $1.25

Perspėjimas ape szwenta tikėjimą 10c
Perkratiinas sumianijos “ 20c
Prisigatawojimas ant smerozio “ 50c
Raktas in dangų " 20c
Užsistanuvik ant to gerai “ 50c
Wadowas in dangų " “ 50c
VVartai dangaus “ “ “ 20c

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ " 50c
Knyga iszmokimo wisoswietines kalbos 15c
Lietuvos gaspadine " " 20c
Lietuviszkai wokiszkas žodinas arba graraa-

tikas “ “ $5.00
Lementorius lietuviszkas ” “ 10c
Pilnas szimtmetinis kalendorius “ 20c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai-

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

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

liras M. P. Kossakauskas,
------TURI OFFISA------

Aptiekoje, po nr. 3315 Laure! ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai rytie»

------GIWIANA-------
615 Noble ui. savvo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale, 

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

'ŠUSTUVVISZKA # AFTISKAŠ- 
—po—

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

Daktaraj kožnam cziese ira Aptiekoj, ir galema szauktie koki nori1 
per telefoną. Telephone: West 654.

Lietuwiszkas Daktaras
Ape senowes Lietuvos pilis “ 20c
Apraszymafe ape nedorybių Žydu $ 1,00
Birutes dainos “ " 10c
Boleslovas arba antra dalis Genowefos 30c
Bestiaiity of the Russian Czardom tovard

Lithuania “ “ 20c
Budas Senowes Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

parasz Simano Daukanto $1.00
Geniu dede “ “ " 10c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “ ,, $1.50
Istorija gražios Magelonos “ “ 40c
Istorija septynių Mokytoju * “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Prancūzu vainos “ 30c
Juokingas pasakojimas “ “ lOo
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas U-

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

Lietu vnyku “ $ 1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtai “ “ $2.00
Lituvhszkas sziupinis " " 5c
Naujos dainos “ " 10c
Namelis pustelnyko “ “ 76c
Nedorybe Rymo ciesorių, isz laiko ponavoji- 

moNerono “ 80c
Palangos Juze " “ 25c
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. " 40o
Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija 25c
Pasakoijmas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Ponas ir mužikai “ 15c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodaina po swieta. daugybia be
du ir vargu kantrei įszkentejo 20c

Talmudas židu “ “ 10c
Tewyniz8kos giesmes “ “ 10c
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 20c
Waiku knygele su abrozelais “ 30c
Waiku knygele arba pasakų knigele 20c
Wisoki abrozdelei in knygus 6c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Knygos lenkiszkos.
ANIČL STROŽ. Zbldr Modlov i Piešni služ^cy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordv 
i pieSni lacifiskich). Zawiera blizko 650 s tro
tile vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne v morocco 
skčrkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena.................................................  95c

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

CICHA LZA. Zbidr Modlov, i Piečni služiįcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszporov i piešni lacifiskich. Za- 
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, —Opravne v morocco 

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

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

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i piešni. 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i pienui 
lacihskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skorkg, vyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem.............................................. 95c
Ta sama opravna v morocco skdrse, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem......... . . $ 1.25
WYBOREK........................................ po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z księžek dla Judu przez Marbacha w.v-

danych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlošci 
za pomocę kart. (Dla zabavy i rozryvki) 

Cena ” 10
KOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkryci i 

tajemnic niežuvodny sposob czarovania, ve- 
dlug slavnych sztukmistrzov jako to: Bosco, 
Sehvanenfeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

N0WY SOVVIZDRZAL i avantury Jcgo, Z ziem- 
pomorskiej rodem. — Z ožmiu obrazkami 40 
Ta samu v mocnej opravie ze zloconym tytu
likiem ” ” 6C

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSK1 SENNIK. —
Najpevniejszy sposob vygraniu nu Jloteryi 
vedlug kombinucyi slynnych magikdv i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposdb, 4aklch užyva- 
no w starožytnošei do przepcviadania i vro- 
ž'ov.ia przyszlotoi. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Universytetu Jagiellonsklego v Kra- 
kovie. ” ” 30

SENNIK czyli NVrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przypadkach služ^ce, z rdžnych starodav 
nych ksi^g zebrany i porzgdkiein abecadlo- 
vym dla rozrywki i zabavy clekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo 
bobonow.' *’ ” 15

ALEKSANDRA CHODŽKI slovnik Polsko-An- 
gielskii Angielsko-Polski w mocnej opravie 
ze zioconemitytulikamy. Cena $4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakow 
doiatvego nauezenia sig czytač. pisač; i mu- 
vičpo riemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
dania nakladem ,,Zakladu Narodovego imie- 
niaOssolihskich” ve Lvowie. Cena 75

LISTOWNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zawieraj(įcy: Naukg pisania listdw, v vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianowicie: Listy 
polecajęce, radz^ce, opisujęce, povinszoVa
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOWNIK dla szkdlnych dzieci; uezę- 
cy pisania Ustdv z dodatkiem powinszo- 
vafi ” ” 25

POŠKEDNIK POLSKO-ANGIELSKI; ksiįžkadla
Polakov v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig po angielsku; z opisaniem každego wyra- 
zu Juk sig ma wymaviač; i rdžne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 65

PRZEHODNIK do pisania listdv milo s nch o- 
raz tycz°cych si** oženienia i zani«žpi jšcia 
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T. KODIS.
Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru 

3247 LAUREL STREET
ir prijima wisokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 

tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 ivakare.
• Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike per- 

telefoua isz kožnos aptiekos.
Gyvena: 3247 Laurel st.

TELEFONAS: Y. 835.

M. L. Kasmar, 
(KACZMAREK.) 

“Adwokatas
Praktikawoja ^visuose suduoše ir 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuvvnykams pas jy nu- 

siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

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

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

MAT. WROCZYNSKAS,
— užlaiko —

Puikia Grosernia, 
wisokiu žvalgomu daiktu,kaipo tai 

Cukru, Kawa, Arbata, Skie
sta, Pieną ir ^visokius ki

tus daiktus.
Taworai wisada swieži, o prekes 

pigiausios isz įviso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Fine Str.
MAHANOY CITY, . PA.

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplemawotas isz Europos.

Nog 25 mietu isi praktikavojas pritajso gieraf 
lekarstvas usz vidutintt prekia.

Kalba lietuiviszkaj, lenkiszkaj, ru- 
skaj ir ivokiszkaj.

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

MAX DRZEMALA, 
— LENKISZKAS — Advokatas, 

praksikaivoja ivisuose suduoae 
iszpildo sawo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame ivisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
n«|a proivu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randoiph St.
Giwe,iimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Puikiause Krautuwe
MISOKIU DRAPANŲ

—pas—
J.Kabre, 87 Grand st.,

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe vvisokiu drapa

nų, kaipo tai . paltu žipouu žiemi
niu ir 'vasariniu; kelnių, marsz- 
kiniu ir wisokiu gelumbhi. Pre- 
kejas tos krautuvves yra geras ir 
teisyngas žmogus, užlaiko pui
kiausia taivora ir parduoda pigia u 
už vvisus kitus. Kurie reikalauja- 
tia kokiu drapanų, tik nueikitia, 
o persiludysitia patys,kad niekur 
teip pigei nepirksitia.

Lietuvviszki Agentai,

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

Siunczame pinigus, parduodame namus, lotus,, 
asekuravojame no ugnis, iszpažiczyjame pini 
gu, iszprovojame visokias pro va.

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

Flatau & Heyinan,
GENERALNA AGENTŪRA.

1) Ofisas:
578 V. 18-tli St.,

Arti Blue Ifland avė .
2) Ofisas ant Bridgeporto:

890 32-os ui.
Prieszai lenkiszka bažnyczia.

| A. BUSZKIEVVIUZIA, |
dastato visiems in namus gerinusia

| Keresina, Geselina ir Aliejų. |
'*) Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats X 

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

Yra labai zinosus geras ir teisyngas ka ve- w 
lyJenie visiems pas jy nusiduotie. ju

j|j ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ,
jjį 886 Janies avė., Chicago. įlĮ

Tliomas McLauglilin,
56 Gay & Water Sts., Brooklyn, N. Y.

— užlaiko —

Puiku Saluna.
\Visada szaltas Alus. Arielko* seniausios ir pui 

klausios, o Cigarai kokiu da visame Brooklyue 
ne buvo. Wiska užlaiko ko czyszcziausei ir gra- 
žiausei.

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

APGARSINIMAS.
Iiictliwiszkos DllillOSužraszytos per

ku n. Antana Juszkeviczia, Weluonos apygardo
je isz žodžiu Lietuviu daininyku irdaininykiu ir 
no Alsediszkiu Žemaicziu (pirmoji dalis lyg 166 
lakbztu 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 knvga perkant suprisiunti 
mu $1.25

Sivotbine Reda, Veluoniecziu Lietu
viu, kur yra suraszyta kaip atlieka (arba reike 
ntliktie) swotbas (veseliins) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms ir wisais apsieji
mais, Preke su prisiuntimu tiktai 50c.

VlirpuliS (notos-muzika) valcas dėl forte 
pijono, sudėstė Dras W.Kudirka.preke su prisiūti 
timu 36c.

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

Ir sziaip visokias knygas prisiuneziu kuomi 
greic7iaus»i.

1 ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

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

tieant atsakymo pacztava markela už 5 centus.

Lietuviszkas Šaltinas,
314 E. Centre St.

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

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

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

KASPAR BARTKOVIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IK NOTAKY PUBLIC.
Iszprovoja gėriausei wisokias prowas wisuo»e 

suduose. Kiumoczyja kalbose; lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavoja pini
gus už wisoklas skolas. Gywena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.
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