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Metas II.

Isz Užmarės.
Dideli szalczei Rusijoje.
Isz vidurines Rosijos danesza 

ape baisius szalczius ir pusnis. 
Kurske ir apygardoje buwo 36 
laipsnei žemiau zero. Daugybe 
žmonių ant smert suszaio; o da 
daugiau atszalo rankas ir kojas. 
Tiktai Peterbuge yra lengwas 
oras ir atlaidinys.

Caras Rosijos serga.
Duodasi girdėt ie, kad caras Ro

sijos apsirgo ant influenzijo, sako 
kad jau buvo pagerėjus, bet per- 
greit pasikėlė isz lowos, isz ko 
prisikabino prie jo ir bronchitis. 
Dabar jau guli visa nedela ir jau 
guvias uždegimą plaucziu. Vie
nok daktarai užtwirtina, jogei pa
sireiks, jaigu tik kas naujo ne už 
kenktu.

Nėra baimes, da bicsas jo ne 
ims.

Gyvas užmūrytas.
Augsztesneje Austrijoje atrado 

po žeme užmūryta 30 metu senu
mo žmogų. Užmuryjo jy ten jo 
locna motina, kuri turėdama dvi 
dukteris, o jy treczia, po smerti 
savo vyro norėjo idant visas 
turtas tektų dukterims, o sunaus 
nekesdamos, kuris tada jau turėjo 
15 metu,užmarėjo po žeme. Pra 
buvo biednas tenai per 15 metu, 
nematydama niekad szviesos sau
les, nei negirdėdamas žmogiszkos 
kalbos, užmirszo irisai kalbetie, 
apžėlė wisas plaukais, o maitinas 
buwo trupineis no stalo, kuriuos 
per skyla inmbsdavo jam.

Tankei kaip kas iszgirsdawo 
jo staugimu, vienok ne galėjo da
sižinotie, nes tos bobos pasakada- 
wo jogei ju namuose vaidosi ir 
teip visi tam tikedawo.

Isz netycziu atidengė nabagu 
visa apžėlusi ir nemokanty jau 
kalbetie. Dabar jaigu nori ko pra 
szytie arba ka kita pasakytie, tai 
spiegia net baisu klausytie. Vie
nok daktarai sako, kad iszmokys 
jy kalbetie Nabagas turės prade- 
tie isz naujo ant swieto gyvventie. 
Jo motina ir seserys, kurios jy už
muryjo, sėdi dabar kalinėje.

MARGUMYNAI.
* Girdetie, kad jau iszejo laik

rasztis “Nauja Gadyne’’, organas 
L. M. D., bet mums jo matytie 
da nesitaike.

* Su wiena nedela iszwaževo 
isz Odesso, Rosijos, in Anglija 
2000 žydu ubagu.

* Rosija ketina užwestie nauja 
įstatymu kas link instojimo in u- 
nivcrsiteta. Pagal ta istata, jaigu 
kuris norės instotie in universite- 
ta, tai turės pirmiau atbutie tar- 
nysta kariumeje, o paskui bus 
prijimtu in universitetą. Kitaip 
neprijimsent.

* Berliniszkos gazietos skelbia 
kad ant vietos myrsztanczio Hur- 
ko, jen. gubernatoriaus Varsza 
vos, busiąs paskyrtu grafas Po- 
wylas Szuvalov, szendienyksz- 
tis Rosijos ambasadorius Berlyne.

* Vyriausioji duktė caro Rosi
jos Xenia tapb sužieduota su kun. 
Aleksandra Michalaviczium, ly
gei isz gimines Romanov.

* Ape žmogžudystia Kražių 
raszo ir Paryžiaus francuziszkas 
laikrasztis ,,L’ Univers”, organas 
Francuzu kataliku. Norint mas- 
kolei gana draugauja su Francu- 
zais, vvienok francuziszki katali
kai iszpeike ju žveriszka pasiel
gimu Kražiuose.

* Vaillanta, kuris su dinamitu 
jau tiek žmonių iszskerde, perei
ta sereda pakorė.

Apviiikszcziojimns atida- 
rimo lietu wiszko gny- 

gvno S. Daukanto, 
Chicagoje.

—o---,
Diena 28 Sausio, nedeloje 3 

adyna po pietų, bažnytinėje Sa
lėje, ant Bridgeporto susirinko 
diktokas skaitlus vyru, moterių 
ir vaiku abieju lycziu. Ant susi
rinkimo wienu balsu tapė aprin
ktas virszinyku ant to laiko Guo- 
dotinas musu klebonas M. Krav- 
ezunas, kuris trumpei bet aisz- 
kioje kalboj, iszrode naudingu
mą mokslo. Sim. Dnukanta pri
pažino garbingiausiu ir skvarbiau
siu rasztinyku musu tautos. Ra
gino guodotie mokslą ir garbin- 
tie vyrus, kurie dyrba ant nau
dos musu tevyues. Su paveiks
lais darode kiek darbo ir kraujo 
kasztavvo kiekwienam mokytam 
vyrui datirent mokslą, o už juju 
krauju paaukuota dėl draugijos, 
no nedoru ir tamsunu girdi ty- 
cziojimus ir paniekinimus. Regi- 
no wisus brolus >ir seseris szelpt 
S. Daukanto draugystia ir pats 
guodotinas kunigas prižadėjo 
remtie tnedegiszkai ir dvasiszkai, 
ikikol draugyste ir jos darbai ne- 
siprieszys tikėjimui katalikisz- 
kam.

Cze guodotinas kunigas nuro
dė aat dvieju apszvietimu: vie
na, vedanti in prapulti kuna ir 
duszia, o antra tobulinanti žmo
gaus būda ir ketanti jojo dwasia.

Baigent savo kalba G. kunigas 
28 diena Sausio, tai yra upvaiksz- 
cziojinia atidarymo knygyno, 
pripažino už linksmiausia diena 
už visas dienas, kurias mes 'Chi
cago jau apvaikszcziojom.

2) Potam'dekilemavojo M. Gri- 
neviczieuc „Tėvynainiu gies- 
mia” Vyturio. Tai buwo pusėti
nai ilga deklamacija, patrijotisz- 
ka, budinanti prie darbo. Dokle- 
maeija nusisekė gerai:; Užkalba, 
gestai buvo atsakomi.

3) Kalbėtojas L. Narinunda, 
kuris karsztoi savo kallboi pami- 
nej6 Lietuvos Istorija no žilos 
senovės iki szendieniszkam padė
jimui po jungu maskoliaus su 
Kražių katastrofa. Lietuva paly
gino su kapinėms, darodydums, 
jog per tokius ilgus Uikius kru
vinose karese szimta kartu mu
su tėvynė apdengta kaulais,krau
ju aplaistyta lietuviszku. Tolaus 
ragino keltis isz miego, džiu- 
gindams vilczia genffs ateities.

4) . P. V. Ponkaitis deklema- 
vojo „Lietuva ant wisados” Dro 
J. J. Sauervienio.—Szi jausmin
ga ir patrijotiszka deklemacija 
padare didela iuspauda aut klau
sytoju.

5) . kalbėtojas V. Vabalinskas, 
kalbėjo ape vienybia, kaipo tvir- 
tybia. Kalbėtojas praktiszkai pa
siremdamas ant istoriszku faktu 
teipgi szendieniszkos ukes aisz- 
kei parode, jog ne gana mokslo ir 
turto — reike mums vienybes. 
Cze ragino lietuvius prie „Su
sivienijimo Lietuvnyku” kaipo 
ryszio broliszkos meiles, kuris 
duos mums stiprybia ir galybia.

6) . Deklamacija Naveckiutes, 
jaunos mergaites 8 metu amžiau, 
kuri deklemawojo „Szauksmu ai- 
dos” K. Vanagelo. Deklemacija, 
pasakė drasei, aiszkei, suprantan- 
czei su atsakomais gestais. Vie
nu žodžiu p. N. iszpylde savo 
užduotia ganėtinai.

7) . Fr. Mikolainis kalbėjo apd 
priežasti welumo pasikėlimo mur 
su raszlavos. Sawo kalboje smar-’ 

kei užgavo lenku politika, o feip 
gi iszrode bledinga dėl musu tau
tos. Cze suvertė ant lenku kaltia 
už insikerejima luteranizmo lietu- 
voje, priežaszczia stokos lietu
viszku maldaknygių ir rasztu. 
Patemijo didela lenku politikisz- 
ka klaida laike uždraudimo spau
diniam knygų lietuviszku Vil
niuje per maskolu. Tame laike 
butu lenkai galėja mus paszelp- 
tie, bet bajorai ir kunigija, ku 
ri ta laika buvo baisei sulenkė
jusi, butu galėjus atgautie spau
da, vienok ape ta nesirūpino, 
mislydami, jog lenkiszka gerinus 
pasiplatins, o cze iszejo prieszin 
gai. — Ant galo kalbėtojas pa- 
aiszkino priežasti nesutikimo lie
tuviu su lunkais.

8) . Deklamacija Alenos Bag- 
džiuniutes, kuri deklemavojo 
„Szlove Zemaicziu” — teipgi ge
rai nusisekė.

9) . Kalbėtojas St. Paceviczius, 
kuris iszrode klaidas musu lietu
viu paprastam gyvenime, nuba
rė tamsumus, kurie priesziuasi 
prakilnesniems ir apszviestes- 
niems brolams, niekino tokius ir 
pavadino iszgamoms musu tau
tos, teipgi primine tiems, kurie 
norėjo paveiksią S. Daukanto 
isz Sales iszmestie. Kalba ukeso 
Pacevicziaus buvo tevyniszka, 
karszta jausminga. Pasitikime, 
jog jau susipras visi ir ne nifikys 
musu garbingu didvyriu, kurie 
savo gyvasty paaukavo dėl mus.

10}. Deklamacija Kazio Katke- 
wicziaus vienuolikos metu senu 
mo, kuris pyrma karta pasirodo 
ant apvaikszcziojimo, bet galima 
buvo temyt, jog jis bus karsztas 
lietuvys ir geras kalbėtojas. Sa
vo užduotia iszpylde kogeriausei.

11). P. Bracziulis kalbėjo ape 
nauda mokslo ir ape pabudima 
tautiszkos dvasios terp jannume- 
nes.

Apvaikszcziojimas atidarymo 
knygyno padare didela iuspauda 
ant lietuvnyku; pirma karta Chi
cago moters, mergates ir vai
kai ome dalyba apvaikszcziojime. 
Motinos džiaugėsi etebedamosi 
ant savo dukterų, kurios drasei 
su tautiszka meile ragino sawo 
vyresnius brolus keltis isz mie
go ir sektie pedsakiu mylėtoju 
tėvynės, pyrma karta ir mote
rys pasirodė su deklamacijoms, 
kuriose guodėjo ir auksztino mu
su kalba, tauta; lygino muzika 
su bajoru, skelbe vienybia, moks 
la ir ligybia luomu.

Apvaikszeziojimas nusisekė ko- 
geriausei. Kiekviena mergaite 
už deklemacija apturėjo gražu 
bukietą isz gywu kvietku teipgi 
visi kalbėtojai tureje prisisegia 
raudona ir balta rožia su rūta. 
Sale bu vo .atsakomai parengta: 
ant sienų buvo vainykai terp 
kuriu tapė patalpinti paveikslai: 
S. Daukanto, inejimas Gedemino 
in Kijava irZirgvaikis teplotas 
aliejinėms spalvoms.

Sekretorius apvaikszcziojimo
J. G.

pr Jaigu tau skauda gahva, tai pamegyk 
Proszku Bojanadsko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo gaiwos, ka joke kita taip 
greit ne gydo, kaip Proszkos Bojanausko. Galima 
gautie koznoje aptlekoje, arba prisiuncziant 25 
centus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu apta'kys jais.

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

Preke Pinigu 3g

0>Rg4>lnf»p Rosija..................54c
y Afūtke<<ia Prusus................24Jc

CKiiderfhr i n Austrija.........39Jc
Kraiikd^in Francija......... .. .20c

Isz Amerikos.
—o---

Gausus szaltinis keresinos
Fostoria, O., 30 Sausio. Emer- 

son ir Steele isz Findlay, O. da- 
sikase gausu szaltiny keresinos, 
kuris kasdien iszduoda po 1000 
baczku ir daugiau, ir rodžias kad 
tas szaltinis tęsęs ant ylgo laiko. 
Tasai szaltinis randasi in vakaru 
pusią no szaltinio Maloney, kuris 
ikszoleik iszduodawo po 300 ba-; 
czku kasdien. Teipogi jieszko a-huną pasijimt alaus.
plink daugiau tokiu szaltiniu.

Szalczei.
Milvvaukee, Wis., pereita ne

dela buvo smagus szalczei. 25 
Sausio buvo szalcziause diena isz- 
keleto paskutiniu metu. Lodi, 
Wis. buwo ta diena 25 laipsnei 
žemiau zero. Wisi trukei susive- 
limo ant adynos ir ant dvieju. 
Beloit, Wis., nupuolė net iki 30 
laipsniu žemiau zero, o vienasisz 
tenykszcziu bravornyku sako, 
kad užszalo jam degtine [arielka] 
baczkoje. Chippewa Falls, Wis„ 
dasieke net 40 laipsniu žemiau 
zero.

—O—
Lietuvviszka bažnycze 

Pittsburghe.
Pirmutine lietuwiszka bažny

czia Pittsburghe bus paszwenty- 
ta sulaukus nedelos, 11 diena 
szio menasio per Jo Milysta vys
kupą Phelana. Bažnyczia stovi 
ant Carson arti 6 tos ulyczios, 
pietų puseje. Seniau buvo tai 
bažnyczia Metcdystu. Parapija 
lietuviszka Pittsburge uždėta po 
vardu Sz. Kazimiero. Klebonu 
jos yra guod. kn. J. Sutkaitis. 
Komitete parapijos yra Kudzia- 
kas, Bovelskis ir Brazauckas. 
Bažnyczia pirko už $12,000, isz 
kuriu $2000 tuojau užmokėjo, 
yra mūryta isz plytų ir turi 
augszczio su boksztu 165 pėdas. 
Po bažnycze apaezioje bus moks- 
laiue (iszkala).

—o—
Isz Pittstono, Pa

Dlena 25 Sausio lietuviszkoje 
bažuyczioje buvo laikoma želau- 
na dievmaldyste už buszias Kra- 
žiecziu nukankytu per maskolu, 
ant kurios tai dievmaldystes su
sirinko pusėtinas skaitlus lietuviu 
pasimelstie už sawo brolus.

Pittstonietis.
—o--

Streikas Kriaucziu Phila- 
del pili joje.

Praneszame wisiems kriau- 
cziams, idant newažiuotu in Phi- 
ladelphija darba jieszkotie, nes 
pas mus slraikas užstojo. Szymet 
pas mus darbai labai blogai aina. 
Kaip sustojo pereita meta, mene
syje Liepos, tai stovėjo iki 1-mai 
Lapkriczio, o no tada pradėjus, 
padirbėjo vos 4 nedelas ir ve! 
sustojo iki sziam laikui. Dabar 
vėla pradedame dyrbtie, bet mu
su boselei matydami, kad darbi- 
nykai didei iszalkia puolasi go- 
cziai prie darbo, tai mokestis 
teip sumažino, kad jau ir ant mai
sto uždyrbtie negalima.

Dabar musu miesto kriauezei 
uždėjo nauja draugysta “Unia”, 
sutarė visi laikytis iszvien ir už 
dyka ne dyrbtie. Jau nekuriu dar- 
baviecziu visi darbinykai pamė
tė dyrbia, o bosai žada parsikwe- 
stie darbiuykus isz kitur.

Brolai apsisaugokitia ir nepar- 
siduokitia už dyka dyrbtie. Jaigu

noritia atwažiuotie, tai pirmiau 
pasiklauskitia pas mus per gro- 
mata, o mes jums apraszysime 
visa czionykszty padėjimą.

Phil. Kriaucziub.

Draugas drauga priniusze.
Shenandoah, Pa. 26 Sausio, 

nakties laike Franciszkus Mogil- 
nickas primusze Joną Mandžiukai 
ty, lietuvys lietuvy, savo drjju- 
Ža-

i J. Maudžiukaitis atėjo in sa-
Gaw'ias 

jalu iszejo namo, o salune tuom- 
syk buvo F. Mogilniekas, kuris 
nusigrebias stiklą iszejo paskui. 
Pasivijas jy praszo alaus, o Man- 
džiukaitis atsake: „Eiksz su ma- 
nirns in vidų, tai iszsigersime.” 
Magilnickas daugiau nieko liesa- 
kias, smoge Mandžiukaicziui sti
klu in galva, tasai suriko,, Oi Jė
zau! in sukrito ant žemes,o žmog
žudys pabėgo. Iszgirdia žmones 
riktelejima.iszbego ir atrado Man- 
džiukaity gulinty ant žemes, o 
kraujas isz jo galvos kloke, kaip 
isz krano. Paemia innesze jy in 
kambary ir paszauke artimiausius 
trys gydytojus, kurie jokiu budu 
neinstenge užlaikytie kraujo te
kėjimą. Antgalo paszauke ketvir
ta gydytoja, tada tas vos ne vos 
užlaikė. Paskui paszauke kunigą 
kuris iszklause spaviedies ir su
teikė szv, Sakrainenta ir pasku 
tiny patepimą. Antrytojaus pa
szauke didesnius daktarus, kurie 
tepgi ne tur vilties jo iszgydymo, 
nes galva yra baisei parmuszta, 
dydis skyles kaip kumszczia ly- 
stu. Žmogžudžio Magilnieko de- 
tektivai jieszko, bet surastie ne 
gali. Jiedu abu Magilnickas su 
Mandžiukaicziu paeina isz Wil- 
uįaus redybos, Traku pavieto.

Toky Magilnicka wertetu pa- 
kartie, norys yra lietuviu, bet jau 
bjauresniu ir už maskolu.

Shenandorietis.

Isz Skranton, Pa.
Musu mieste ingriuvo wienos 

kasyklos anglu, ploczio per wisa 
akra; ant laimes kad tada ne bu-

i

v o žmonių tose kasyklose ir nie
kas nepataike eilie tuom kart per 
ta wieta. Kompanija panesze ble- 
des ant kokiu $5000.

Dabar pas mus atsidarė naujos 
anglekasyklos, vadinamos Pro- 
vidence. 18 Sausio pradėjo dyrb
tie iszttsei. Daugelis žmonių dar
ba apturėjo, ir kasdien prijima 
vis daugiau darbinyku. Darbas 
eina smagei ant trijų „sziftu” 
„leberis” gauna už užlodavima 
7 karu $2.25, o dyrba tiktai 7 a- 
dynas ant dienos.

Kitos visos musu kasyklos la
bai blogai dyrba, ant nedelos vos 
po dvi arba tris dienas. — Gele
žinei fabrikai teipgi szvakai ei
na, vos po 6 adynas ant dienos. 
Sunkus laikas, bet turime vilty, 
kad neužilgio pradės dyrbtie ge
riau. J. Petrikis.

Rodžius da ne užsitarna
vome ant to...

Jau kelintu syk ir keletas asa- 
bu danesza mumis isz Brooklyno, 
kad kn. M. Juodiszius kiaikia 
“Lietuva” kas nedela isz amboni- 
jos ir per spaviedy draudžia žmo
nis, idant ja neskaitytu. Ne gali
me iszmanytie už ka tai teip ge
rai mums velyja, rodžias mes da 
ne užsitarnavome ant to, ar gal 
už tai, kad netalpiname korespon
dencijų prisiųstų ape jo aplinky- 
bias. Jaigu tik už tai, tai pasiru- 
pysime jais sunaudotie, idant ne
būtume barti už tinginystą.

EMIGRACIJA

Penkesdeszimts metu atgal ar
ba daugiaus buvo visatina nuo
mone, jog emigracija atnesza 
daug naudos dėl Amerikos, Suv. 
VValstyju, kaip tai: krikszczio- 
nystia padrutina, žemdirbystia 
pakela paversdama pustynias in 
puikiausius dirbamus laukus, sut
vėrė daugybių geležiniu ir van
deniniu keliu, taip pat iszdirbysta 
kas metas milžiniszkai didinos. 
Žodžiu sakant, Amerika in trumpa 
laika ingavo augseziausy laipsta 
iszdirbystu. No tos geros nuomo
nes dėl emigracijos jau senei at
sitraukė, nes daugumas szendien 
visas invykusias bedas verezia 
ant emigracijos, jog tik per dau
guma žmonių vis uždarbis maži
na si.

Tiesa kad Europa stengės laike 
praslinkusiu szimtmecziu savo 
blogus ir mažai vertus elemeutus 
iszsiustie in Amerika; bet isz ant
ros imant, galima taippat užtiesa 
pripažintie, kad daugumas isz to
kiu emigrantu, kurie Europoje 
visai nesitikėjo pataisytie savo 
gyvenimą, vienok cze atvykia, 
likos gerais sanareis draugyjos ir 
stipreis gyventojeis. Žinia su 
emigracija iszsigabeno ne mažai 
blogu inproeziu ir ligų, wienok 
szitie szeszelai turi pranyktie pa
žvelgus ant naudingumą emigra
cijos, jaigu sulygysim kitas da
lis Amerikos, su Suv. Walsty- 
joms Sziaurines Amerikos, kaip 
tai: Meksika, Brazilija, Argenti- 
nia, Suv. WalstijosColumbijos ir 
Canados, tik dėl to žemiau stovi 
kultūroje už Suw. Walst. sziauri
nes Amerikos, kad neturėjo ir ne
turi tokios skaitlingos emigraci
jos. Tokiu budu negalima wers- 
tie beda ant amigracijos, bet dau- 
giausei nuotikiu inv'yksta no 
dydžtureziu, kurie galybia pini
gu prisirinkia kongresawojas tarp 
savęs, neatsižvelgdami ant dar- 
binyko. Agluona.

Chicagieczei pakėlime 
protesto.

Kaipo jau daneszeme, kad d. 
14 Sausio chicagieczei turėjo di- 
dely „Mass—Mitinga” reikalo 
pakėlimo protesto priesz masko
lu už iszžudyma nekaltu musu 
brolu Kražiuose, o- tai dabar pe
reita nedela, 28 Sausio guodoti- 
nas kn. M.Kravczunas suszauke 
vėla antra mitinga visu lietuvisz
ku draugyszcziu, idant ta daly
ką kogreieziausei invykdytie. 
Ant szio susirinkimo tapo nutar
ta, jogei geriausei ir greieziausei 
duosis invykdytie per pasiraszy- 
ma visu draugyszcziu ir prezi
dento parapijos varde visu lietu
viu Chicagos.

Teip ir stojo. Pasirasze Dr-te 
„Sz. Kazimiero Kar”. varde 114 
sąnariu; Dr-te „Apveizdos Die
vo” warde 180 sąnariu; Dr-te Sz. 
Jurgio M”, varde 156 sąnariu; 
Dr-te „Sz. Jono Krik”, varde 97 
sąnariu; Dr-te „D. K. Gedemi
no” warde 100 sąnariu; Dr-te „S. 
Daukanto” varde 27 sąnarius, 
„Lietuviszkas Independent Klu
bus” varde 600 sąnariu, o g. 
kn. M. Kravcziunas prezidentas 
parapijos varde 6000 lietuviu. 
Paraszai apžiūrėti peczetimis 
draugyszcziu ir parapijos,tapo isz- 
siu8ti in Plymouth,Pa. ant ranku 
kn. A. Burbos, prezidento „Su- 
siwien. L. K. A."



j rytu puses in Chicaga, sako, kad 
isz Baliimores. Czionai pasirodė 
didelu patrijotu Lietuvos, (dide 
sniu neigu szendien Bracziulis r<> 
dosi). Cze tuojaus pradėjo su J. 
Grin.. argu su Piuszu Nemura 
tvvertie kelis tuzinus lietu viszku 
draugyszcziu. Tuojaus sutvėrė 
draugystia „Apszvietos” arba 
kuopa „L. M. D.;” prietain „Te- 
atraliszka Draugystia,” arba kaip 
ten tos visos trys turėjo reiksztie 
vviena draugystia.

Pradėjo isz žmonių dusitie pi
nigus ant atgrajyjimo lietuvviszko 
teatro „Kovva po Grunvvalda”, 
prižadėdami jiems aukso kalnus. 
Žinoma atsirado žmonių, kadavve 
po$l,po $5 ir po $10 Surinko 
apszczei pinigu,supirko vvisus tea- 
traliszkus drabužius, ant subatos 
Sekminių suderėjo sala ant 12 ui. 
davve iszdrukavotie programus, 
aliszius, tikietus ir t. t. sulaukus 
minėtos subatos grajyjo teatra. 
Teatras isz vvienos priežasties ne- 
nusidavve. Ka cze darytie? O tai 
A. Pavvlovskis susimerke su J. 
Grinium ir sudilo no scenos, kaip 
kamparas be pipiru. Liko nemo
kėta nei už sala, nei už drukus, 
nei už kitokius dalykus; vvisiems 
betuviams geda padare, gaspo- 
darius sales kožuam akis krap- 
szte,idant užmokėtu už sala, dru- 
korius teipgi už drukus $40 po- 
jieszko no vvisu, o Pavvlovvskio, 
kaipo gaspadoriaus teatro su pini
gais nėra; prapuolė kur ir ne bu
vvo girdetie net ik szei dienai. U- 
gi ve dabar atsiszauke i n pusan
trų metu, kad jy Arkanse drugys 
krutins,tai rodžias da Chicago dru 
gys kratė no pereito teatro, gal
būt keiksmai chicagiecziu teip 
baisei purtino už iszvvilotus pini
gus ir kaip rodžias,tai gal Arkan- 
so nei matyt neteko netik jame 
farma turetie. Pasakyk Pavlov- 
skeli, kur teip greitai sugriebei 
tuos du sūnūs irtais dvvi dukte
ris, ape kuriais raszai, kad atvva- 
ževvo pas tavves ant farmos in 
Arkansa? Juk da tik pusantrų 
metu kaip Chicagoje grajyjei te
atra būdamas jaunikiu, ar tai Te- 
xuose teip greit prispejo, kad su 
pusantro metu apsiženyjei, patu
rėjai jau du sūnūs, dvvi dukteris, 
gyvenai Texuose ant farmos, bet 
sakai blogi metai buvvo, tai ten 
pametei ir pirkai Arkanse, cze 
vvel turėjo pereit ie pagal tavvo 
nupasokojima nors metas, pakol 
apsirgai ir apsirgtas iszsigydei, 
paskui pametei Arkansa ir jau 
daugiau ten negryžai ir dabar ne
žinia kiek tai ten laiko kaip gy- 
vveni kureme San Antonio; tai 
jau broluk per daug padarei per 
pusantrų metu; tviska galejei su- 
spetie per pusantrų metu, bet pa- 
jimtie paezia, pagimdytie ketvver- 
ta tvaiku, kurie jau patys atvva- 
ževvo isz Texu in^Arkansa pas te- 
vva, tai rodžias per pusantrų me
tu tik nebuvo galima suspetie. 
Tegul jau bus gana ape ta „Ar- 
kanso farmery,” juk kožnas cze 
mato, jogei jisai per „Vienybia” 
aprasze tikra atsitikima.

„Vienybe” sako, kad „Lietu
va” gal ir vvel ja nubars už antra 
tokia korespondencija. Bartie ne
reikalaujame, nes tame jokio 
„bussines” nedarome, bet už tai 
ir pagyrt negalime. Tegul „Vie
nybe” šiame žinias ape svveikuma 
ar nesvveikuma oro ir vvietos isz 
randavvu apraszymu, tegul siarnia 
žinias no tenykszcziu daktUru, no 
tenykszczin gyvventoju, kurie *jau 
po keletą arba keliolika metu te
nai gyvvena, bet ne žinias no Gri
niaus, kurs turėdamas asabiszka 
piktumą, tai norėtu paardyt pra
dėta darba. Pirmiausei pasirasze 
Piuszu Nemura, „Vienybe” priė
mė, dabar prisiuntė pas savvo 
prietelu Pavvlovvsky, idant tas 
perraszias prisiųstų „Vienybei,” 
priėmė da treczia prisius no W. 
Zalausko, kurs buvvo kita syky 
iszduotoju szios paezios „Lietu-
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Lietuwiszkas Kolonijas.
Skaitome Nr. 4 „Vienybes” la

bai akyva straipsny (?) viengen- 
czio A. Pavlovskio, kuris pasigi
ria, jogei Arkanse turejas farma ir 
labai wiskas gerai derejo, bet 
kaip jy drugys pradėjus krestie, 
tai jisai žmogus ir farmos iszsi- 
žadejas.

Ka ta Pawlowsky drugys 
krėtė, tai mes tikime labai. Yra 

tai tikra teisybe;' tiktai jisai 
raszydamas tiek apsiryko, kad 
parasze, jogei ta drugy gavvias 
Arkanse ant farmos, kurios jis 
niekad ne turėjo. Neteisybe, tai 
ne Arkanse gavo drugy, bet Chi 
c agoje pagawo jy drugys krestie, 
kada sekminių nakty bego isz 
teatro sugriebiąs lietuviu pinigus, 
tai net prie nabago drugys prisi
kabino, žiūrėk! teip stnagei dū
me, kad nesugautu jo! Ar mato
te lietuvvei kur Pavvlovskis nukul- 
nevvo su jus pinigais; sakete gal 
sugryžo atgal in Baltimore, o jis 
nabagas atsidūrė net Sau Antonio 
kur Texuose.

Juk isz tos korespondenci
jos Pavvlavvskio jau ir aklas gali 
apgraibytie keno tai darbas yra. 
Tegul tik kožnas su atyda per
skaito, o tuojaus isz jos inturos 
pažis jos meistery. O tai isz pats 
pradžia to straipsnio, apraszo ta 
nelaiminga atsitikima ano Pa
vvlavvskio kas toksai kitas, saky
damas: „Už kėlu metu atvvaže- 
wo ir jo szeimyna du sūnūs ir dvvi 
dukterys. Isz pradžių Pavloskio 
szeimyna matydama ir 1.1.” ka 
reiszkia, kad jo gy venima kas' ki
tas apraszo o ne jis pats. O ant ga
lo sako. „Jau negalima apsakytie 
koks buvo nuludimas musu, ne
tekome pinigu, kentėjome, dau
giau ant tos farmos nejome ir 
t.t,” ir pasiraszo „vengentis A. 
Pavvlovskis” Ka reiszkia kad vvi
sa korespondencija raszo kitas 
kas ape Pavloskio nelaiminga 
gyvenimą, o paskui ta paezia ko
respondencija jau pajima užbaig- 
tio pats Favlovskis: lyginai, 
kad kas tokis butu pradėjus ap- 
raszytie „žyvata” Pavvlovskio, 
bet jisai pamatias ana ape jy ra- 
szanty, atėmė ir pats dahaige ra
szytie. Kaip dabar cze skaityto
jams iszrodo? Sakau juk ir aklas 
gali cze apeziuoptie, jogei tai tikra 
teisybe?

Norint Chicngeczei gana gerai 
pažysta tajy A. l’avvlovsky kaipo 
iszwilotojy paskutinio cento, vie- 
nok bus neproszaly nors keleis 
žodžeis ape jy vėl primytie, jaigu 
kur jy vvelnei atnesztu, tai apsisau- 
gokitia, ba jis moka isz lietuvviu 
pinigus iszmelžtie.

O tai 1891 m. priesz pats Ka-

priguli užmanymas uždėjime lie- 
tuvviszkos kolonijos. Bet kas nau
dos isz užmanymo be darbo, mes 
galime szimtus užmanymu paduo- 
i ie, o prie to nieko neveiktie tai 
vvis bus las pats, užmanymai pa
tys nepasidarys. O jaigu mes 
szendien jau turime ape dvylika 
faimeriu, kurie jau pirkosi, tai 
rodžiusi (ame užmanyme nesnau- 
deme, bet dyrbome ir neapsiejome 
be kaszto. „Vienybe” sako, kad 
„Lietuva” talpina tiktai szvvie- 
sias ia saldžias pusias ape Arkan- 
so kolonijas. Ka „Lietuva” talpi 
no, tai vviska talpino isz apraszy- 
mo kompanijos ir isz apsakymo 
žmonių, kurie būdami iszskyrtais 
in komitetą, aplanke kelis syk ta 
vvieta ir ape ja apsakė. Asz tos 
vvietos ne buvau žiuretie ir per 
tai no savvias, anei žodžio ne da- 
dejau, tiktai patalpinau ta vviska, 
kti komitetas apsakė ir ka rasze 
anie žmones, kurie jau szendien 
tenai gyvvena, o kitokiu baisybių 
no nieko negirdėjau ir tikiu kad ir 
„Vienybe” apart J. Griniaus teip 
gi daugiau blogo negirdejo. Kam 
cze dyrbtie už akiu, grajykim vve- 
lyk atideuktoms kartoms. „Vie
nybe” sako, jogei nepapeike ir 
nepapeiks uždėjimo kolonijų, o 
spyrė ir spyrs jais. Taigi isz tiesu 
tokiu paspyrimu, tai tik galima 
iszspardytie, o ne paremtie. Teip 
iszrodo, lyg kaip szendien „Vie
nybe” yra organu „Susivvienyji- 
mo,” o vviens isz „L. M. D.” pa- 
raszytu in „Lietuva” iszmislyda- 
mas vvisaip ant „Suvvien.” ir ga- 
zdydamas no jo vvisaip žmonis,tai 
„Lietuva” ėmus ir intalpytu teip
gi, kaip „Vienybe” sako,, kad y- 
ra pereiga kvieno lietuvviszko 
laikraszczio tai py tie rasztus 
perspejenezius savvo tautieczius, 
ar galima butu vvadytie paspyr- 
czia?Jaigu „Vienybe” atidėtu ant 
to kaszta ir nuvažiavus vviska 
isztirtu kaip ten yra ir tada ap- 
garsitu vvisiems, tai butu galima 
pavvadytie paspirezia, bet jaigu 
ryžosi paspyrtie lietuvviszkas ko
lonijas tiktai Griniaus rasztais, tai 
mes vvisai to už paspirty pripažy- 
tie ne galime; tokiu budu spirent 
lietuvviszkas kolonijas, tai mes ju 
nesulauksime užsidedant, nesu
lauks musu vaikai, anei anūkai.

Berots Grinius rasze No. 51 
„Vienybes” 20 Gruodžio 1893 m. 
jogei trys lietuvvei iszvažiuoja 
ant 2 nedelu apjieszkotie vvietos 
dėl uždėjimo lietuvviszkos kolo
nijos. Sake veikei bus paduota 
žinia tu kalaunyku; aeziu Dievvui 
jau yra ne 2 nedelos, bet 6, o ke- 
launykai tie nesugryžta jieszko- 
ja kolonijų, kaip rodžias, tai ir už 
6 metu jie nesugryž.... ir tai y- 
ra „užmanymu,” arba tai blogas 
užmanymas? VVienok kas isz tu 
užmanymu be darbo, sakau gali
ma szimtus tokiu užmanymu pa- 
duotie, o prie to nieko nevveiktie, 
tai vvis tiek bus kaip ir buvvo.

Tegul tie geradejai Lietuvviu 
nors syky jau iszlenda isz svvetimo 
kailo, tegul vvelyk ta J>aty daro 
ir kalba ka mislyja, tai mažum 
jiems duosis daugiau padarytie 
ant savvo dirvvos, neigu iksziolaik 
padare. Tegul jie sau ne skaito, 
kad vvisi yra toki akli, kaip tai 
jiems rodosi. Szendien žmones 
mato ir po uždangeze ir pažysta 
kožna norint ir svetimame kaily 
je insinerusy.

Pąjieszkojimai.
Asz Simonas Tareile pajiesz- 

kau savvo szvvogerio Jono Barta- 
szevvicziaus, paeinanezio isz Wil- 
niaus redybos, Trakiu pavvieto, 
VVarenos gmino, Wazgirdonu 
kaimo, jau ketvvirtas metas kaip 
Amerike ir in kraju jokios gro- 
matos neraszo. Pirmiau buvvo 
Bostone. Jaigu kas ape jy žino, 
arba jis pats tegul atsiszaukia ant

LIET UV A.
—r—

ir wel Braczulis atgijo.
—o—

Jaigu Bracziulo nieks ne užka
bina ir jo žinot nenori, tai jis pats 
skverbiasi lyg glinda in kailinius
tikėdamas vvela prisilaižytie prie 
geresniu lietuvviu. Ir arba jo ten 
reik ar ne reik, tai lenda kaip 
kiaule in bulvvias ir tikisi savvo 
zaunomis prisigerytie.

O tai kada pereita nedelu buvvo 
susžauktas mitingas perguodotina 
kn^M. Kravvczumi, reikale Kra- 
žie^ziu, susirinko diktokas būrelis 
lietjuvviu. VVienok tuom tarpu ku
nigas buvvo labai užimtu, ka ne
galėjo suspetie pributie ant pats 
pradžios susirinkimo. Tuom syk 
susirinkta vvirszinykai draugy
szcziu kalbasi tarp savves ape szv 
mitinga irnekuris isz ju užklausė 
kas ta mitinga suszauke ir ant ko 
tai suszauke? Ugi tik szmakszt 
lyk baidykla isz kanapių iszlindo 
Bracziulis su atsakymu:

“VVaigi kas suszauke, daugiau 
niekas k.-ip cik “Lietuvos” rada- 
ktorus; tai jis turėjo suszaukcie 
dėl supjudzymo lietuvviu. Mat 
kad nieks .nežino ant ko tai su- 
szaukta.”

Zaunyjo jis ten ka iszmislyda- 
mas pakol ne pribuvvo kunigas.Ir 
tai dyvvai kad tenai nesirado žmo
nių iszvvytie jy isz sales. Kaip jau 
atėjo kunigas, tai jau pasiži
nojo ant ko mitingas buvvo su- 
szauktu ir tada nutyko Bracziu
lis ir tie kurie klausinėjo.

Teipogi ka buvvo 21 Sausio su- 
szauktas mitingas administracijos 
draugyszcziu, Bracziulis ir už ta 
prisikabino prie “Lietuvos“, ir ji
sai iszranda kad ir ana mitinga 
redaktorius “Lietuvos“ pats su
szauke. Esant p. Audriuszis su p. 
Pacevviczium nenorėja iszsispa- 
vviedotie priesz Bracziuly ape su- 
szaukima to mitingo. Jisai sau 
skaito, kad jaigu draugystes daro 
sau mitinga, tai turi pirma pasi- 
klaustie Bracziulo ar jiems vvale 
daryt ar ne. Sakau tas kūdikis 
skvviarbiasi kaip galėdamas, teip 

| kaip glinda in kalinius, negu ar 
ne prisilaižys kam.

Pakol lietuvvei tam puskvvai- 
lui pavvelys tarp savvias maiszy- 
tis, pakol pavvelys jam su savvo 
vvepcziojenczionts kalboms lan- 
džiotie susirinkimuose, tai pjuvvy- 
nes tarp lietuvviu niekad nenustos. 
Ba tas vvaikpalaikis neturėda
mas ka vveiktie, tat trinasi lyg in 
pavvuodegy ingyltas ir , graužiasi 
po kožnu vvienu, kad tik tarp 
žmonių pjuvvynias pakeltie.

Ak tai yra geda patiems para
pijomis jaigu toks vvarle, kuris da 
anei centą vviena nedavve ant tos 
bažnyčzios, kuris prisiskaitias ra- 
sztu Szlupo dergia bažnyczia ir 
vviska kas tik yra katalikiszko, o 
jy leidžia maiszytis reikaluose 
bažnyczios ir da turi kentetie 
jo zaunyjimus. Pasinaudokitia isz 
jo paties žodžiu, kaipo jis iszvvep- 
cziojo: “tuos kurie nesutikimus 
kele, iszmestie kaip supuvvusias 
bulvvias”. Tegul tie jo žodžei jy 
paty apsudyja, ba kas pradėjo 
maisztus keltie, ar ne toks vvei- 
putinys Bracziulis, arjyreikala- 
wo kas pažytie pakol jis nelindo 
kam in akis. O jaigu jis niekur 
sau vvietos neranda ir nenustoja 
risgias in akis, tai iszmeskitia jy 
teip kaip supuvvusia bulvvia, te
gul daugiau žmonių ne užkren- 
czia savvo sukatoms.

Kada Bracziuly nusikratysitia 
no savves tada aptyks tarp lietu
vviu vvaidai ir nesutikimai, o pra
žydės meile broliszka.

SKUPUS 1)U SYK MOKA.
—o--

Jurgis Adomaitis, kurs gyvvena 
po nr. 4612 Atlantic str. turėjo 
no nekokio laiko savvo apdegusy 
narna. O tai pereita pavvasary, 
Gegužio menesyje, nesenei atvva- 
žiavvias isz Lietuvvos Jonas Rum- 
szas, ^usiderejo jam ta narna nu- 

į ba Adomaitis Rumszai suderėjo 
'duotie $25. VViskas buvvo gerai ir 
Rumsza stojo in darba. Dirbo žino 
gus 20 dienu, o ka pats vvienas 
ne invveike, tai no savvias samdėsi 
kita žmogų sau in pagelba. Tuos 
apdegusius pagulus, pylnus vvi- 
niu, sumirkusius, turėjo suneszio 
tie in „basementa”, da Adomai-rlis atradias ne po tai pusei sudė
ta, liepe perdetie in antra pusią 
to „basemeuto”, vvienok Rumsza 
vviska padare pagal jo norą.

Kada jau vvisa darba pabaigė; 
atėjo Rumsza pas Adomaity pra 
szytie suderėtos užmokesties. A- 
domaitis jam atsake: „Tu grino- 
riau! nesidžiaugi, kad perta lai 
ka prasimaitinai pas manės, da tu 
cze reikalausi užmokesties”! O A- 
domaitiene ta vvisa girdėdama, 
pasėmė vverdanezio vvaudenio, 
ir in vvieta užmokesties.... 

apszutino Rumszai galvva.
Ka tas biednas žmogus padarys 

— per 20 dienu prisitase bevval- 
kiodamas vviniuotus pagulus, nu- 
siplesze savvo drabužius, nieko 
negavvo, da už tai Adomaitiene 
galvva nuporino.— Sėdi ir vverkbi. 
Užklista tuomsyk pas jy vvienas 
„lajeris” ir užklausia jo, ko jis 
teip aimanuoja. Rumsza iszpasa- 
koja jam vvisa savvo atsitikima, o 
„lajeris” ta vvisa užsiraszias iszejo 
ir iksziolaik daugiau nieko ape tai 
nebuvvo girdetie.

O tai d. 27 Sausio, pereitos 
subatos vvakara, 7 adina, pasiro
do pas Adomaity 2 konstabelei, 
2 paliemonai ir du szeip žmones, 
ir perstato Adomaicziui „Judge- 
ment” ant $02. Adomaitis paju- 
tias, kad cze eina ape jo keszianiu, 
isznyko nežinia kur. Bet konstabe
lei suvvuode kad jis puoląsi 
prie savvo arklo, iszįvestie no už- 
grebimo, pagavvo jy ir arkly atė
mė. Dabar ėmėsi prie Adomaiczio 
vvargonu. Adomaitiene stojo ne 
duotie, vvienok apgyntie nesidavve, 
konstabelei ii' langus iszdauže, o 
vvargonus isz grinezios iszeme. 
VVargonai vverti $300, o arklys 
$150, vviska suemia iszvvaževvo.

Matoma kad skupus du Syk mo
ka. Nenorėjo žmogui užmoketie 
ka buvvo suderejas $25, tai sūdąs 
prisudijo $62, o kada ir to neno
re moketie, tai suėmė vvargomls 
ir arkly sykiu vvertes ant $450, 
ir isz tiesu jau dabar nebus gana 
$62, bet dasieks iki $90 už nau
jus kasztus. Jau tai ne du syk, 
bet sieks arti keturis syk tiek.

Už tai gerai tokiam Adomai
cziui, ba jis turi savvo locna narna, 
lota ir „express business”, jisai 
badu nemirszta, o anas žmogus, 
kuris pasjy dyrbo menesy laiko, 
neturi nei <*mto, žmogus bada 
kenezia; in vvieta pagelbetie savvo 
artima, tai nuskriaudė ir da gal
vva žmogui nuszutino. Tai dabar 
tegul pasimokina.

Parasze Adomaiczio Susiedas.

Padirbikai pinigu.

Szioni^dienoms paliemonai ati
dengė Chicagoje po nr. 122 W. 
Jackson str. didela dirbtuvvia fal 
szyvvu pinigu, kuri jau no seno 
laiko smagei ėjo. Aresztavvojo 
Jacka Murray, jo paezia, du vvy- 
rus gyvvenanczius pas jy, motina 
Murraynes ir nekokia Johnsonie- 
nia, gyvvenanczia po nr. 2221 
Wentvvorth avė. Bet tas dvvi pa
skutines dėl štoko datyrimo bus 
tuojaus paleistos.

Pati Murravjo bažyjesi, kad ji 
nieko nežinojusi ka jos vvyras už
siima dirbimu falszyvvu pinigu. 
Atrado pas juos falszyvvu ant 
$40 daimomis ir kvvotereis ir ra
do 23 formas dėl liejimo tu pini
gu. Tuos pinigus daugiausei isz- 
leisdavvo sztoruose ant Went- 
vvorth avė., arti 22 ui. Palicija 
jau no senei juos sekiojo, net pa
kol ne atidengė ju namuose aug- 
szcziau minėtuose.

ĮSir’Kas nori atvvažiuotie in Ame
rika, dabar laike žiemos yra vvel 
pavvelyta, nes kolera nekiek ap
tyko. Szifkortias gali gautie re- 
J.i Ii.' • tt i i

Szvventos atminties Jurgis Wil 
konis, chicagiecziuras gerai žino
mas lietuvvys užbaigė savva vvar- 
ginga gyvvenima persiskirdams su 
sziuom svvietu 26 d. Sausio 1894.

S. a. J. Wilkonis numirė weik 
isz Įiriežasties savvo moters, ku
ria aprasze Nr.3 ,,Lietuvos.”0 tai 
kada negalėdamas iszkentetie ne- 
doriu jos pasielgimu parsiskyre su 
jaje. Dievvas žino kur biednas
tokiuose szalcziuose nakvvojo ir f 
kuomi mito, nes žmogus jau nei j 
vvieno cento prie duszios ne ture- f 
jo, darbo teipgi jau vvisas metas I 
neturėjo, landžiojo biednas no f 
tamsos ik tamsai darbo jiieszkoda- į 
mas, kente szalty, bada, o kada 
jau ir locua moteris jy paniekino, | 
aszaroms apsipylas turėjo iszei- | 
tie. Tas paskutinis smutkas suvvi-j 
rino krauju jo szirdy ir in kelas I 
dienas biednas gyvvasty užbaigė. I 
Atsigulė nedeloje in lovva, o su- Į 
laukus petnyczioje, jau buvvo pa- ! 
guldytu ant grabo lentos.

S. a. J. VVilkonis paėjo isz re
dybos Kauno,pavvieto Panevvežio.- 
Treczias metas kaip buvvo atvva- 
ževvias in Amerika. Buvvo geras 
žmogus ir dievvobaimingas kata
likas. Turėjo ape keturias dc- 
szimts kelis metus amžiaus. Tro-j 
szko biednas prisiraszytie prie 
lietuvviszku draugyszcziu, bet 
kaipo žmogus silpnos svveikatos 
irpabuvvosio amžiaus, draugystes 
ne priėmė. VVienok kada Chica
goje užsimezgė draugyste „S.Dau 
kanto” tuojaus no pats pradžių 
jisai prisirasze. Sudovvanojo kele
tu knygelu in knygyną minėtos 
draugystes ir rūpinosi dėl lietu- 
vvystes kuom galėdamas.

O tai kada numirė, nebuvvo 
kam užsijimtie palaidojimu jo ku
lio. Taigi Draugyste „S, Daukan 
to” nors da jauna ir silpna, vvie
nok pasirūpino ape palaidojimą 
savvo draugo. Pats prezid. F. Mi- 
kolainis užsiėmė kolektovvojimu 
pinigu, dėl jo palaidojimo. Surin
ko $34 su centais ir diena 30 Sau
sio palaidojo grąžei su miszioms 
szvv.

Tiems vvisiems, kurie isz savvo 
meiles paaukavvo po keletą cen
tu ir kurie užsiėmė palaidojimu, 
vvarde s. a. J. VVilkonio iszrei- 
szkiame szirdy ilgiausi a aeziu.

Amžina atsilsy Jo duszei!

Amžina atsilsy!
Sz. at. Antanas Kentra, ape ku| 

rio smerty buvvo paminėta perei
tame numeryje „Lietuvvos”, die
na 26 Sausio, pagal būda kati di- 
kiszka su miszioms tapo grąžei 
palaidotu. Buvvo tai biednas įvai
kinąs ir neturėjo jokio cento prie 
savvias, deltogi buvome prilenkti 
rinktie tarp lietuviu aukas dėl pa
laidojimo jo kūno. Surinkome 
vviso $52.80, kuriuos iszmokejo] 
me pagal sekanezia rokunda.
Grabas...............................   $10.00
Karavanas..............  9.00
Karieta dėl lydineziu in ka

pus...................................... 7.00
Drabužei dėl lavvono........... 4.00
Duobe....................................... 2.00
Už paz vvanyjima................... 0.80

Kas atliko $20 atidavveme ku
nigui už atlaikyma dievmaldy 
stos..........................................20.00

Sykiu..................$52.80
"VVisiems lietuviams, kurie pa

aukavo po keletą centu ant pa' 
laidoimo kūno, varde s.a. Anta
no Kcntros siuneziame szirdin- 
giausia aeziu.

J. Kazlauskas.

GROMATNYCZIA.

Fr. Angr.. siuskit „Ap Frank Kriuzius, Bot 
13, Alderson, Ind. Terr. ir Jos Smith, Drueckc^ 
Wis. pinigai užmokėti ir su skola. Siuskit no 1 nt

Dr. IiruožiB, siuskit „Var”. Frank Kriuzius Bot 
13 Aldmiiiii Ind Tiri iiiiniii i ii m lill



I LIETUVA.

BAISYBES SYBERIJOS
> — ir pasleptine —

Rosijos ciesoriaus palociu.

(Tasa.)
VVyras. kurs sekiojo sznekan- 

-czius,prisiartino prie gundytojaus 
ir tarė szaltai:

— Ar falszeris Rubiko jau pa
mėtė savvo amatu ir dabar užsi- 
jima samdinejimu?

Wyras su (vanago vveidu nu
blanko.

— Saugokis kalbėjo tolau atė
jūnas — palicija turi da senas ro- 
kundas su tavvim — ant vvieno 
mano szuktelejimo esi pasodintas 
in kalini.

Wienu szuolu gundytojas iszny 
ko miniojo.

Wyras su tamsia pylna barzda 
priėjo prie mergaites.

Stovvejo drebėdama, spausda
ma rankas prie skaudžiai plakan- 
czios szirdies.

— Kaip turiu tamstai dekavvo- 
tie, jog iszgelbejei mane no nedo
rėlio — tarė su geda. Nepalaikyk 
Tamista to už pikta, kad cze ran
duosi, nežinia atvvede mane szi- 
czia.

— Franciszka, tarė vvyras, bu
kim atvvyri. Ne nežinia, bet noras 
parilinksmint atvvede tavve in szia 
vvieta.

Mergaite pasvviro, godos ugnis 
degino jos vveida.

— Tamsta mane pažysti? su- 
sznabždejo. Tamstos balsas yra 
man pažystamas, kalbėjo po vva- 
landos. Girdėjau jy dažnai.... 
dabar jau žinau kur.... žinau... 
tamsta esi....

— Mykolas Bakuninas, pia- 
sznabždejo vvyras, bet cze neisz- 
tark mano pavvardes, nes iszstaty- 
si mane ant pavvojaus.

— Dabar suprantu, delko turi 
pritaisyta barzda, pasznabždejo 
Franciszka,augytinę nuodininkes, 
>o duktė paczios milijonieriaus 
Jagodkino, kadagi ji tat buvvo.

— Ka tamista pamislysi ape 
mane?— sznabždejo ta paraudusi 
— bet nesprensk ape mane, pa
kol manės neiszklausysi!

Esu jauna, (veidrodis man sako, 
jod esu daili, karsztas krauaas 
vvaikszczioja mano gyslose.

Dėlto tai noriu linksmintis, 
linksmintis daug.... nes ir kas 
man isz laisvves, kad grožybe nu- 
wys.

Užvvydžiu kitoms mergaitėms, 
kurios gali pasilinksmintie.

Priesz kelas dienas aplanke ma
no bobutia jauna moteriszke ir 
davve sau lemtie.

Klausia už duriu ir dasižinojau, 
jog tai buvvo duktė milijonieriaus 
Jagodkino.

Oi! kaip už(vydejau tai laimin
gai esybei.

Apsiaubta iszteklum ir turtais 
■vviska gali turėt, ko tik trokszta. 
Linksminasi, kaip sau nori.

O jukgi ji ne yra dailesne už 
mane.žiurėjau paskui ja. kad isze- 
jo ant ulyczios,o ant (valandos už
ėmė mane jos panaszuriias in ma
ne, rodėsi, jog matausi (veidrody
je

Klausiau pati savves, kodėl asz 
negaleezia būtie ant jos vvietos — 
oi! kad nors vviena diena su ja 
pasimainyt galeezia, atiduoezia 
deszimty gyvvenimo metu už tai.

Franciszka kaTbejo ta vviska ko 
ne vvienu dvvasios atgavvimu su 
užsidegimu balse. Jos akys žibėjo, 
o vveidelis kaip sale užsidegė. Ma
toma buvvo, kad tai netuotarpinis 
panorejimas, bet geidulys kalba.

Bakuninas klausėsi jos žodžiu 
su slepiamu džiaugsmu. Jos gei- 
davvimai prisidavve jo planams.

— O jei atsitiktu, kad vviena 
diena keldamosi ryta dasižinolu- 
mei, jog esi duktė milijonieriaus 
Jagodkino, ka tada darytum? pa
klausė Bakuninas.

— Savvo gyvvasti paszvvesczia 
tam žmogui, prasznabždejo Fran
ciszka, bet kam svvajotie. juk tai 
negalima.

Bakuninas patraukė Franciszka

k a 
pa-

prie savves ir prasznabždejo jei in 
ausy.

— IViskas galima, bet turi būt 
būtinai paklusni mano prisaky
mams.

— Busiu tau paklusni, kaip 
vvaikas — ka tik liepsi, vviska pa 
darysiu, atsake Franciszka.

— Ar prisieki man tai?
— Prisiekiu!
— Prisiek lygiai, jog tas, 

tau dabar pasakysiu pasiliks 
slaptimi iki grabui.

— Prisiekiu ant vvisu szvventu.
— Na, tai gerai, eitJsz isz czia, 

kadaggi ne yra ta vvieta slaptiems 
pasisznekejimams. Palidesiu tavve 
namo milą.

Po to apleido abudu sala.
Ėjo per kelas ulyczias tylėdami. 
Pagalos Bakuninas pradėjo 

trumpais sakiniais aiszkintie Fran- 
ciszkni savvo planus.

— Neapkencziu .Jagodkino, ta
rė pridususiu balku — neapykan
tos priežastis nerupes tau; noriu 
atkersztyrie jam, idant mane at
mintu iki gyvvenimo pabaigos.

.Jis myli savvo duktery kosti- 
priausiai.

Ji gali jam isznikvvotie vvisus 
turtus, vvienog Klarisa nepadary
tu to.

Nenoriu vvienok kad ta padarytu 
jo duktė. Bet galiu padaryt, kad 
Klarisa pražus, o ant jos vvietos 
galima pastatytie kita.

— Supranti, ka par tai misly-

Franciszka pakratė galvva.
— Ar žinai, kas tai yra būtie 

(vienturte milijonieriaus. Kiek- 
vviena pageidima gali turėt isz- 
pyldyt,

O kad iszsenisi jo turtus, tai 
jei tik iszmintingai pataikysi vveik 
tie vvisus pragumus suvvartosiu ir 
piktadarystia, idant tavves užka- 
kintie.

Su szaltu krauju turi jy nuliež- 
tie.ir instumtie in nedorybia, o 
kad pasiliks be turtu — apleisi 
jy-

— Pavvojinga tai užduote, at
siliepė Franciszka, jei iszsiduotu, 
esu prapuolusi....

— Negali iszsidųotie kalbėjo 
Bakuninas, kadagi tavvo panaszu- 

■ mas in Klarisa yra teip didelis, 
’ kad tik vvienos motynos akys in- 

stengs tai pažintie, o ape tai pa 
> siteiravvau, idant motyna tavves 
1 neiszduotu.

-ISutinki Franciszka? 
rinktie gyvvenima tarp 

.r„j, kur kiekvvienas tavvo

ligoniu

neszvva- 
szimtai

\rili iszsir 

isztestyus, k 
troszkimas bus atliktas, isz an- 
trosgi puses vvienodas gyveni
mas su tavvo bobutia,— rinkgi.

— Kas gi bus su Klarisa? klau 
se Franciszka *u sanjausmo isz- 
raiszka, neliepsi jos nužudytie?

— Prisiekiu tau, jog negyvvens.
— Sankalbapabaigta! susznab- 

ždejo, paskui padavvus Bakuninui 
ranka isznyko tamsybėje.

Bakuninas nusiszipsojo ir užka
kintas kalbėjo sau.

— Dabai- Jagodkine taisykis 
kovvon!

Toje mergaitėje ♦adau neperga
lima sedra. Kiekvviena kita .kirti 
perkestumei galingai, bet szio 
— ne.

Ta mergaite sunaikius tavve, 
ji iszmetys tavvo auksa ir savve 
inpainios.

Ila! kaip ans aukso demonas 
sz jos kalbėjo, kad jai iszstacziau 
gyvvenima lebumuose. Ans demo
nas pergalėjo vvisus prakilnesnius 
instinktus jos duszios. *

Ir už tai dekavvoju tau, aukso 
demone, tu galingiausia isz vvisu 
demone, kurs žmonių szirdimi 
vvaldai, dekavvoju tau, kad ateini 
man pagalbon mano planuose.

TIFUSO LIGONBUTYJE
J e; svveikain žmogui nieko bai

sesnio būtie negali, kaip gyvveni- 
mas nelaisvveje Siberijoje, dusuo- 
tie supuvvusiu oru kaliniu ir būtie 
po vvaldžia Siberijos kacapu, tai 
nieku tas yra suliginus su žodžiais 

Ligonis Siberijoje!
Ligonis.... szalyje, kur vviso 

■ ko trūksta, ko ligonis reikalauja.

Ypacz vvienok stoka mielaszirdin- 
gu szirdžiu, kurios su nelaimingu 
užsijimtu.

Jei kurs isz kaliniku iszturejas 
yvvairiausius kankinimus ir nepa
togumus suserga, nepasilieka jam 
niekas kitas, kaip tik persidan 
gyntie in kaliniu ligonbuty.

Ligonbutis Kalininkams tai ti
kras pavveikslas nuskurimo! Wi- 
sur vvieszpatauja bjauri netvvarka 
ir stoka reikalingiausiu dalyku. 
Patys vvirszinykai ir tarnai su pa
sibjaurėjimu peržengia ligonbu 
ežio slenksczius.

Perneszame skaitytoja in ligon
buti Krasnojarsko.

Ligonbutis — tai trys ilgi, že
mi isz mediniu ranstu sulipyti na
mai. Jau no 10 metu turėta pa
statytie mūrytus namus — pa
rengta planus ir kasztus.

Planai kelavvo pora metu po 
invvarius bjurus, pagalios Peter
burge prisipažinta, jog tuom tar
pu nėra pinigu ant to dalyko ir 
tik už poros metu gali būtie.

Ligoniai tuom tarpu tilpo tuo
se nuskuriuosiose szetrose. iszsta- 
tyti ant nemilaszirdystes klimato.

Tos bakūžes buvvo prikimsztos 
szimtais serganeziu vvyru, mote
rių ir vvaiku, Kurie gulėjo ant 
menku mediniu suolu.

Per kiaurus stogus žiūrėjosi 
dangus ir vvanduo tekejo, ply- 
sziai grindyse buvvo užkimszti vvi- 
sokio budo neszvvarumais.

Neszvvarumas buvvo padidytas 
daugybes kūdikiu, kuriems sun
ku buvvo užlaikytie neatbūtina 
szvvaruma.

Supuvves oras dėl (visokio budo 
skalbinių, maiszu ir patalu, pyl- 
de prieangi, kori torius ir 
sSlas.

Tokiame tai miszinyje 
rūmo ir supu(vusio oro
žmonių, suspaustu lyg kletkose, 
turėjo gydytis.

Geriau reiketu pasakytie jog 
užsikrėtė liga.

Ponas gydytojas, kurs eina 
drauge su kažin kokiu (vyresniu 
ponu terpyeily lovvu, su pasibjau
rėjimu gręžiasi no tos regyklos.

Kantrei klauso skundimusi ne
laimingu isztremtoju, negalėda
mas nieko tam padėtie.

„Susimilek pone! szaukia ka- 
žinkoks senis, isztiesdamas gydy
tojo link sudžiugusias rankas. 
Paimk mane isz czia no szalczio 
jau stengstu.”

„Batiuszka” szaukia isž1 antros 
puses sudžiavvusi moteriszke su 
kūdikiu prie krutinės, isz kurios 
(veržiasi sausas kosulys ,,leisk 
man guletie pirtyje—dustu czia.” 

Paėjės kelis žingsnius pirmyn 
pasimatė apsuptu keliolikos ligo
niu, szaukianeziu (visokiais bal
sais pagelbos. Kasžinkoke mote
riszke (verkdama skundžiasi jam, 
jog koksai padūkelis su ligonais 
patalpintas, užsmaugė nakty jai 
dvvieju metu kūdiky.

„Susimylėk!” szaukia moteri
szke •—paimk padūkėly isz czia, 
niekam atsilsio neduoda— niekas 
neyra tikras savvo gyvvasties.

— Pone inspektoriau, paklausė 
gydytojas — ar nėra kitos vvietos 
padūkeliams talpintie? j

— Wisi namai užkimszti — 1 
negalų dėlto isz czia atimt jo. <

Ligoniai su vvaitojimais priėmė 1 
ta žinia, jog padūkelis „smaug- Į 
tojas” tolau su jais turi pasilikt.

Iszejus gydytojui tyla užvvie- j 
szpatavvo soloje.

Buvvo tai jau pavvakarys.
Didesne puse ligoniu jau atsi- ' 

gule ant savvo lovvu.
Wienoje szetroi, kerteje gulėjo 

ligoniai, kuriu padėjimas buvvo 
pavvojingas, didesne puse isz ju 
buvvo be jausmo.

— Ant vvieno isz patalu gulėjo 
daili mergaite, Deginantis kar- 
sztis iszszauke dailiszka raudonu
mą — mėtėsi neramei, o isz jos 
burnos lindo žodžiai.... „Boja- 
nauskas — Bojanauskas!” 

i Buvvo tai Natalija.
Kokiu budu czia atvvyko apsa-

i kyšime paskui.
Toje vvala'ndoje kažingalitt žmo l

gus, sėdintis ik to laiko susirie-1 
tęs paduryje, pasikėlė.

Tylai‘‘be szlamejimo ėjo pir
myn. ■

Ligoniai isz paskutiniuju kėlė
si no savvo suolu, matydama slen- • 
kenty „smaugtoja.”

Tylai, kaip kate, prisiartino 
prie Natalijos suolo.

Nelaiminga Natalija neužjautė 
kybanezio ant jos pavvojo.

Jos protas deginamas karszczio 
sukinosi svvojimu krasztyje.

Nemate, kaip padūkelis artino
si. Nemate, kaip sustojo prie jos 
ir pasilenke ant jos.

Kiti ligoniai su atyda žiurėjo 
kas atsitiks, niekas vvienok netu
rėjo tiek spėkos, idant galėtu bu- 
vves eit imtinen su padukelu.

„Smaugtojas,” kadagi vvadino 
padūkeli, — pakele rankas ir pa
dėjo jas ant balto Natalijo. kaklo.

Da vviena minuta ir jau nelai
minga bus užsmaugta.

Be ginklo, lyg balandis, gulėjo 
nelaiminga, metydamosi tarpais 
kad padūkelio rankos kaskart sti
priau spaude jai kakla.

Smaugtojas iszdavve džiaug
smo szauksma, geidulys žmogžu
dystes žibėjo jo žalsvvose akyse.

— Turi numirtie — suszuko.
Wisus užmusziu.
Tai vviska aukan Rossijai....
Dasyki iszdavve baisu szauksma 

ir truktelėjo ligone teip, kad jos 
galvva nudribo no patalo. Inkni- 
bino savvo pirsztus in jos balta 
kakla su geležiniu spaudimu.

Smaugimo vvaitajimas isztruko 
isz Natalijos burnos.

Jos vveidas paraudonavvo, ga
lima buvvo regetie, kaip smeriis 
artinosi.

Regėjimas tos scenos invvare in 
paszelima kelis ligonius ir kiti 
szauke pagelbos.

Tas sza.uksmas prikėlė kitus 
neteip serganezius.

Keletas vvyru ir moterių mėtėsi 
in pusią baisingos scenos.

Pirmoje vvalandoje sustojo, ne
žinodami ka darytie, tik paskui 
pavveizdin kažinkokio distinga- 
vvoto jaunikaiezio motesi pagel- 
ban.

(Tolaus bus daugiaus.)

Pirma Lietniszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

CllANIl PI1A1R1E, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wisos vvahtes, Arkanso.

tipe penkesdeszinits tukstaneziu akru vvienam gabale 
po abierns pusėms geležynkrlo •• Memphis et Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miesteli* Hazen 
kur imones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko laja vvieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

Wisoki javvai dera labai gausei, 
prietam auga bovvelna, o vvalsei sodu puikiausi isz vvisu Suvvienytu ^Valstijų. Klimatas svveikas, 

žiemos trumpos, o vvasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, Bziluma lyginas su Chicagos. 
VVanduo svveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsnels puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Raikei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

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

---- ARBA IN-----

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

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

OHICAGO; ILL. P. O. Box 82.

Geriause užeiga pas
»»*»»»»»* »»<«»»» • » » »

L. AZUKA
3301 Auburn Avė., kampas Vežios ui.

NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku —

SRLUNA IR HftLft 
dėl mitingu, balu, vveseliu ir kitokiu susirinkimu. 

Pakeleivvis atkelavvias gali apturetie puikia nakvvynia, gera rodą, 
gardu Alų, vvisokias Arielkas, kvve >enczius Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka vviska gausi. Irto (visopobandytie.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso vvisokiu.* zi e gorčių*, ziegorius ir kitokius 
aukrvnius dajktu*, zalatiimas ir sidabrinimas
vvisokiu dajktu iabaj pigej, aukszynius sydabrvni'is ziego- 
ralius iszvvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugėlus daro ant 
orderio.

Ziegorela ezistemins50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubin. j ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. VVyska garantavvoje ant metu.

UŽSIRASZIKIT “LIETUVA!”
SPAUSTUWE

W. Slominskiene.

679 MILWAUKEE AVENUE, 
. CHICAGO.

Paduodu dėl žinios wisu lietu- 
wiszku draugiszcziu, kad mano 
krautu vveje randasi vvisoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau iszge 
nausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
(visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

S. F. Malicki,

------užlajko-------

Krautuwe Grabu.
TejpoRl užlajko vvisokea drapanas rejkaMngae 

dėl palajdoimo lawonu ir puikeuses karietas de> 
samdime tuose rejkatuose.

S. F. MALICKI,
761 W'. 17-ta ui., Chicago.

Telefonus, 9OT8.

-I “LIETUVA
— SPAUSDINA ^VISOKIAS— <

Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, vvisokius 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 Fanuos geriausiose wietose.

Parsiduoda
z*\Zį VonnAAnnA

> \j-« v njj'u * xj-J

i ANT SMARKIAUSIU LAIVVU.

SIUNEZIA PINIGUS
• in Lietuwa ir in vvisas dalis svvieta per 

geriausias bankas.

OFISAS: 954-33rd STREET,
CHICAGO,_____________ ILLINOIS. I

Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 vva-, 
karo, o uedeloje no 12 vvidurdiento iki 9 vvakaro.

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLAND AVĖ., KE11TE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

Wisoki gatunkai Saldaus Wyno, Arako, K i melo. Ataus bonkose ir kegese ir t. t. VVlskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Ųžpruszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpraszytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, wokiszkai, lenkiszkai, lietu 
wiszkai ir ruskai.

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



4 LIETUVA.

VVietines žinios.
— Jaigu kas noritia važiuotie 

in Nev Yorka, Baltimoria arba 
Philadelphia, tai szia ncdela ga
litia gautie tikietus redysteje 
„Lietuvos” už $13.

— Chicago usidejo lietuviszka 
Trupa, kurios mūris grajintie 
lietuviszkus teatrus Chicagoje.

22 diena Balandžio Saleje Pu- 
hiskio tūps perstatyta Žaisle 
„Genevaite". Roles jau iždalitos, 
aktorei mokinasi ir miklinasi, i- 
dant prisirengtie ant laiko.

[P. R. Tegul szy karta pasirū
pina svietiszkiau ...............   i
dant vėl teip nestotus kaip prie 
ano Pavlavskio Arkanso farme- 
rio.

— Chicagieczei rengia apvai- 
kszcziojima ant 4 Kovo „paval- 
nijma no baudževu”. Pasirodo 
jog apwaikszcziojimas bus iszkil- 
mi ilgas.

moteriszkia Gehret, gyvenan- 
czia po nr. 933, 51 Ct. ir parei
kalavo pinigu. Moteriszke persi- 
gandus anei žodžios ne atsake, 
pavelyjo pleszikui atimtie ma- 
sznela su pinigasi. In kelas sekun
das apstojo aplink juos daugybe 
žmonių ir nei vienas nedryso 
stvertie jy už rankos. Dabar ka
da pamate d-ras Charles AVest 
gyvenantis po antrai pusei uly- 
czios, 395 Statė str. atbėgo ir 
isztrauke pleszikui revolvery isz 
rankos, o tada jau atsirado ir du 
palicmonai, kurie ta pleszika nu
vedė ant stacijos. Didelis būrys 
žmonių nuslinko paskui jy. Are- 
sztavutas pasisakė vardu Robert 
Martin, skaito metu 39 ir jau no 
kėlu menesiu darbo ne turi. Bu
vo visas nuplyszias, o prietam 
nudavė kad nežino ka darias ir 
už ka jy aresztavojo. Revolve
ris jo buvo primusztas penkeis 
szuveis. Rodžias kad buvo dur- 
navotu ir daktarai teip mislina.

Užmokėjo už “Lietuva ”

AGSNTAI
Laikraszczio “Lietuva.”

— Sulaukus 13 dienos Vaserio 
bus vėl exkursija in lietuwiszka 
kolonija in Arkansas. Isz Chica
go in ten ir atgal bus galima su- 
važinetie už $20. Jaigu kurie isz 
lietuviu mislina važiuotie tegul 
prisirengia ir tegul atsiszaukia a- 
peexkursijos ti kietus.

—o-
J. Kazlauckas 
M. Stakeviczia

1 T. Melynys
i Fr. Jocius 

W. JuciRs 
J. Savickas 
A. Jonikis 
A. Biežis
J. Putęzkus
K. Kurlandzkas 
Ch. Miller
J. Kaikaris
W. ^Kalinauckas
A. Zukauckas
M. Bartoszevicze Hazleton 
W. Zalegiris Baltimore 
A. Dimijonaitis „ 

.Liet. Ind. Klub. 219 Cam.
K. Radaviczius Milvaukee
’ Coal Dali

Nev Britain 
Mayvood 

Philadelphija 
W aterbury 

i Morris 
Tuckahoe 
Alderson

— Ateinanczeme numeryje 
„Lietuvos” prasidės puiki isto
rija „Rubinsonas Kruzoe.” Pasis- 
kubykitin užsiraszytie „Lietuva” 
jai noritia įkaity tie puikia istorija 
no pat pradžių.

— Nedeloje. 4 d. Vasario, pu- 
siauketvirta adyna po pietų, sale
je L. Ažuko po nr. 3301, Aubuin 
avė. draugyste „S. Daukanto” 
laikys savo susirinkimą, ant ku-’J. Diminaitis 
rio užpraszo visus sąnarius tos 
draugystes pributie.

Komitetas.

J. Simmons
J. Kulanskis 

Prascius 
Balandis

J. Penik

T. 
A.

— Nedeloi, 4 d. Wasario, Ima 
adyna po pietų, bažnytinei salo
je Draugyste „Sz. Kazimiero Ka
rai". turės savo menesiny susi
rinkimą. ant kurio yra užpraszo- 
tni visi sanarei tos Draugystes 
pributie, o teipgi užpraszome ir 
tuos, kurie norėtu prisiraszytie 
prie draugystes. ✓

J. Ostkadckas, Sekr.
— Pereita ncdela lietuviszko- 

je bažnyczioje laike miszias sz. 
g. kn. Novickas isz South Chi
cago. Po misziu sz. prakalbajo in 
susirinkusius žmonis lenkiszkai 
ir perstatė guodotina kn. M. 
Kravczuua, kaipo no tos dienos 
paskyrta ant klebono lletuviszkos 
parapijos per arcivyskupa Fee- 
hana, perstatė tais žodžeis: „Tu- 
ritia dabar,brolei jauna darbsztu, 
gera ir dievobaiminga kunigą; 
mylėkit ir guodokit jy, o jis pri
ima no szios dienos ta junga ant 
savęs,tarnavimo ir pyldimodva- 
dvasiszku reikalu dėl jusu.

DrasM.P.Kossakauskas,
ei.oo

I5e
15e
15o
20c
40c.
IBc
15c

Istorija Kataliku Bažnyczos 
Iszguldytnas metiniu szvenczlu ” 
Kas yra grtokas? labai naudinga ^nyvcle 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie suinianija 
Mokslas Rymo Kataliku "
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cui8zcziaus, didžiause knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju “ “

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratiinas sumianijos “
PrisigatavoJImas ant smerezio “
Raktas in dangų “ “
Užsistanavik ant to gerai “
\Vadovas in dangų “ “
\Vartai dangaus “ “ “

BALTIMORE, MD.
Juozupas Smolenskas,

505 V. Pratt st.
Vincentas Kvedera,

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

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

S. BOSTON, MASS. 
Petkunas,

118 V. 7th st.
CLEVELAND, OHIO. 

Nikodemas Olszinskas,
825 St. Clair St.

DURYEA. PA.
Vincentas Macionis, box 296

DU BOIS, PA.
A. Akramaviczia, box 205

GILBERTV1LLE, MASS.
Antanas Rynkeviczia, box 52

GRAND RAP1DS, MICH.
Juozas OUakas, 340 Quarry i

LADD, ILL.
Jonas Valūnas, box 5.

LOŠT CREEK, PA.
Alex. Kalavaitis,

MAHANOY CITY, PA.
Petrikas,

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

Motiejus Zareviczia,
79 Elisabeth St.

PHILADELPHIA, PA. 
Piatras Malinauckas, 

4756 Bermude str. Frankf. 
J. Kilikeviczia,

748 S. Front St.
SHENANDOAH, PA. 

Motiejus Kupczinskas, 
201 E. Centre st.

VATERBURY, CONN. 
Chas. Baltrukonis,

36 N. River Side str.

W.

st.

------TURI OFFISA------

50c 
15c
20c,

20c 
• 1,00

10c
30c

20c

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

------GIWIANA-------
615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam re j kale, 

Nog 7 iki 9| isz rito ir nog 1 iki 4 vakare.
DIDZ1EUSI ANT CIELOS AMERIKOS 

'MUeTUWJSZKA = AFTieXA> 
—po—

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

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

Lietuwiszkas Daktaras 
T. KODIS.

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

ir prijima vvisokius ligonius sawo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 wakare.

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

Gywena: 3247 Laurel st.
TELEFONAS: Y. 835.

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “
Knyga iszmoklmo visosvietines kalbos 
Lietuwos gaspadine “ “
Lietuviszkai vokiszkas žodinas arba grama

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

bos ne apdarytas “ “ 11.00
o apdarytas “ S 1.25

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Apraszymaš ape nedorybia Žydu 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Lithuania “ “
Budas Senowes Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

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

rija Lietuwos “ ,, |1.50
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Francuzu wainos “■ 30c
Juokingas pasakojimas “ “ 10c
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas U- 

nijotu po waldže Maskolių “ “ 50c
Kunigas, puikus apraszymas isz padawimo

Lietu vnyku “ S 1.00
Lietuwiszkos dainos isz wisur surinktos,

ape keturi Bzimtai “ “ 1
Lituvviszkas sziu pinis “ “
Naujos dainos 
Namelis pustelnyko “ “
Nedorybe Rymo ciesorių, isz laiko ponawoji-

ino Nerono “
Palangos Juze “ "
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m.
Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija 
Pa?akoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai 
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per

tus vaikszcziodama po svietą, 
du ir vargu kantrei lszkentejo

Talmudas židu •* “
Tevynizskos giesmes “ “
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Waiku knygele su abrozelais “
Wi8oki abrozdelei in knygas
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
l.oo
1.00
1 .oo
1.00
1 oo
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.oo
1.00
1.00
2.oo
1.00
1.00 
2.oo
2.oo 
l.oo 
l.oo 

I l.oo
1.00
2.oo

Buck Mountain 2.oo
l.oo
l.oo
l.oo
l.oo
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

Chicago
M

»»

♦ »

♦ >
M
M 

Elizabeth 
Newark

K.

42.00 
5c

10c
75c

80c
25c

M. L. Kasmar,
(KACZMAREK.)

Lietuwiszki Agentai.

Lenkiszkas
ir

Lietuwlszkas

J. Abraitis 
Fr. Kriuzius 
A. Mazurkeviczia 
A. Kasilauckas 
A. Martiszauckas 
L. P. Baltrukonis 
J. Puniszkis 
Fr. Szimkus

Gedutis 
Stoczkus 
Armalis 
Rimkus 
Skamaroczius L. Creek 
Waranaviczius Nevark 
Astromskis Shenandoah 
Miku'skas Waterbury

M
Pittston 
Cleveland

»♦
»♦

M 
Bevier 

Pittsburgh 
Throop

J.
J.
p.
L.
J.
J.
A.
T.

P. Abraitis, Brooklyne, N. Y., agentas musu 
laikraszczio, sukolektavnjo ir prisiuntė prenu
merata no sekaneziu skaitytoju:
J, Brusokas........................ $1.00
T. Tomaszek........................ 1.00
P. Klapuszis...................... . 1.00
M. Waitkeviczius............ 2.oo
T, McLaughlin.................. 1 .oo
J. Kabre............................. 1.00
A, Sukomerskis.................. 1.00
S. Matulaitis..................... 1.00
J. Matuleviczius N. York 1.00
Fr. Bitvinckas Bayonne 1.00
J. Blutnas ,, 1.00
J. Pauža ,, 2.oo

Pajieszkojimai.

— Kurie isz Chicagos lietuviu 
noritia pasiskaitytie knygų, gali- 
tia jais gautie skaitytie knygy
ne „Simono Daukanto’’, kuris 
yra saleje p. L. Ažuko, po nr. | 
3301 Auburn avė. Kožna nede-, 
la galitia tenai rastie knygių p. Į 
W. Alijosziu no 12 iki 2 adynai, 
kuris jums paduos knygas dėl 
pasiskaitymo.

Knygiaus gyvenimas, 
3253 Fisk str.

Asz, Antinas Szemis. pajiesz- 
kau Mateuszo Petkeivieziaus, pa
einanczio isz radybos Suwolku, 
pavieto Marijampolės, gmino 
Balbieriszkio, kaimo Patkamares, 
antri jau netai kaip Amerike. 

| Jaigu kas ape jy žinotu arba jis 
, pats tegul duoda žinia po adresu 
I tokiu:

A. Sze/nis, 521 Columbia avė., 
Baltimore, Md.

— Isz visusalunu Chicagos už
laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovas 
Rokosza, lietuvys, po nr. 109 V. 
Randolph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl svecziu; prijima 
ant „boardo”, valgis geras lo
vos czystos, o mokustys labai že
mos. Rodyjemo visiems, kurie 
atvažiuojatiu in Chicago, nusiduo
tie pas jy ant nakvynes, o busi- 
tia kogražiausei prijimti.

Asz Izidorius Hendrikis pajie- 
szkau savo draugo Juozo Racin- 
sko, paeinanczio isz Kauno rady
bos. Raseinių pavieto, isz mies- 
telo Kaltinėnų; pirmiau gyveno 
Chicpgoje, o dabar nežinau kur 
besiranda; jaigu kas ape jy žino 
arba jis pats tegul duoda žinia ant 
adreso tokio:

Izidor Hendrikis, Box 105 
Florence, Mass. A

Jau vidudienyje užpuola.
Pereita utarnyka antra adyna po 

pietų prie firmos Siegel, Cooper 
& Co. ant Statė str. užpuolė su 
revolveriu mieruodamas in gal
va koks vyriszkis praeinanczia

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

lai krasztis 
iszeinA TILŽĖJE, per menesi vienu karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. ‘'VAR
PAS” yra vyriausias ir žimcziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu taikrasztis, tikras “Nauloslos 
Dvasios"apasztalas, organas Lietuvos inteligen 
eitos. ‘'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 kal
ba ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 
Tai isztlkto yra labai piuu I

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

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

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

Pilna visokiu gydyklų amerikoniszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko VVANDENY 8WEJKATO8, kuri ve- 
lyja kožnam turetie na vo namuose, kajpo geriau
sia gvdykla ant Kudrutimmo, dadavimo smoko, 
sutaisymo widuriu, gumbo ir cžystyjlmo kraujo,

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

(ST RODĄ DUODA UŽ DYKA.
Daktaras gywena arti aptiekos ir daugel ki

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

Receptus pritaiso korupesningiausei dienoms 
ir naktimis.

Kas reikalauja kokiu liekarstwu, gali raszy- 
įe lietuviszkai.

H. 8. BOJANOVVSKI,
Dyplomavotas Aptiekorius.

885 W. 19thSt. arti Robey st.
Telephonas: Canal 332.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujirna puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant wese]iu ir kitokiu reikalu nujirna Fotogra 

. fijas kopuikiausei.

LIETUVISZKAS

į SALUNAS ;-
Juozu po Dzialtwos,

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

reuses Arielkas, Likierius ir kvepenczius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to viso pabanditie.

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

Katalogas knygų.
Knygos mahlu.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kltokeis križeis, iszsodytiwbal- 
cziauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir $4.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, žala ly
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ i

Apdaryta szagrine “ “ (
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis 
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikisusome 

apdare, balcziausels kaulelefs pulke! 
iszauksuotaiB kryžeis po ’ $3.00 ir 3.50

Baisas Balandėlės didesnis su Officium
, parvum apkaustytass ir su kabe $1.25
Balsas Balandėlės Krisztolinis $2.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe ” • $1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv. 

Marijos Pauos
Lletuviszkos miszios 
Ražanczius amžinas “ “
Ražanczius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms ’•
8zauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv, Sakramente *’
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

litaroms “ “ “ $1.60
Senas ir naujas Ąukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ $1.60
Wadovas apiankaneziu muka Jezuso Cbris. 15c

Knygos Dwasiszkos.
Brostvos
Draugija d ai dusziu “ “
Filotea arba kelas in maldinga giwenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Grlesznykas sugrąžytas ant gero keto per 

Jezusa Peną ’* ’*
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenimas Jezuso Kristuso ”
Givenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Glvenima visu Szventu ant kožnos dienos

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

ciszkaus “ “ 25c
Istofija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 20c 
Istorija seno istatimo 30c

1.00

SI .60 
$2.00

95c

20c
10c
5c

10c
5c

30c
40c

C

10c
50c
30c

15c
50c
5c 

75c 
25c

70c

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

___,___ r_- 22 fne- 
B vieta, daugybia be- 

20c
10c
lOo
20c
30c
5c

Knygos lenkiszkos.
ANIČt STRČŽ. Zbior Modlow i Pietai služįcy 

dla dusz pobožnyeh (z dodatkiem nieszpordv 
i pieAni lacifiskich). Zaviera blizko 650 Štro
me vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne v morocco 
skorkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena................................................. 95c

Ta sama oprawna v morocco skurkg, wyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za
mkiem.................................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zbldr Modldv, i Piešni služ^cy dla 
dusz pobožnyeh (H’ydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i piešai lacifiskich. Za- 
wiera*bli7ko 650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, —Opravne w morocco 

skdrkg, wyzlacane brzegi. ze zlocouyra tytul i- 
kiem Cena................................................. 95c

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

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i piešni, 
služęcy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piešni 
lacifiskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skdrkg, wyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem.............................................. 95c
Ta sama oprawna v morocco zskdrKe, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
WYB0REK.........................................po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z księžek dla ludu przez Marbacha vy- 

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

Cena ” „ • 10
HOKUS POKUS O7arnoksigznik, czy^ odkrycia 

tajemnic niezavodny sposob czarovania, ve- 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco, 
8ehvanenfeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų įunych. Cena ” 85c

NOWY SONVIZDRZAL i avantury jego. Z ziem- 
pomorskiej rodem. — Z ošini u obrazkami 40 
Ta sama v mocuej opravie ze zloconym tytu
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. — 
Najpevniejszy sposdb vygrania na Joteryi 
vedlug kombinacyi slynnych magikdv i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienio tajemnic i sposdb, 4akich užyva- 
no v starožytnošeido przepcviadania i vro- 
ženia przyszlošci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v d rū
kam! Uni veršy tetų Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ” ” * 30

SENNIK czyli Wroženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przypadkach shižęce, z rožnych starodav 
nych ksi;|g zebrany i porziįdkiem abecadlo- 
vym dia rozryvki i zabavy oiekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nicvinnych zo- 
bobondv. •* ” 15

ALEKSANDRA CHODŽKI s«wnlk Polsko-An- 
gielskii Angielsko-Polski v mocnej opravie 
ze ztoconeraitytulikamy. Cena $4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakow 
doiatvego nauezenia sig c/,ytač. pisač; i mu- 
wič po riemiecku. Dokladny przedruk z vy- 
dania nakladem „Zakladu Narodovego imie- 
nia Ossolifiskich” ve Lvovie. Cena 75

LISTOWNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zavieraj^cy: Naukg pisania listdv, v vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Listy 
polecajiĮce, radz^ce, opisuj^ce, povinszova- 
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOVVNIK dla szkdlnych dzieci; uezę- 
cy pisania listow z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

POŠREDN1K POLSKO-ANGIELSKI; kslįžkadla 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 

~ ‘------- ’ ’ ‘ ‘ ’
iUjak sig___________ _
•KTHP^angielskim jgzyku

Praktikavoja visuose suduoše 
atlieka savo reikalus gerai ir 

teisyngai.
Rodyjame visiems 

lietuvnykams 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.

Ar pigiau gausitia Szifkortias?
Isz Chicago in Berlina $31.50 
Isz Chicago in Europos $29.oo

Siunczaine pinigus, parduodame namus, lotas, 
asekuravojame no ugnis, iszpažiczyjame pini 
gu, i8zprowojame visokias prova.

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

Flatnu & Heyman,
GENERALNA AGENTŪRA.

1) Ofisas:
578 W. 18-th St.,

Arti Blue bland avė.
2) Ofisas ant Bridgeporto:

890 32-os ui.
Prieszai lenkiszka bažnyczia.

MAT. VVROCZYNSKAS,
— užlaiko —

Puikia Grosernia, 
visokiu valgomu daiktu,kaipo tai 

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

tus daiktus.
Ta vorai visada švieži, o prekes 

pigiausios isz viso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY, PA.

’/■*

| A. BUSZKIEVVICZIA,
dastato visiems in namus geriausi*

| Keresina, Geselina ir Aliejų.
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- 
gi prijima užpraszymus ir per gromata.I.................ijį A. UVS

i); 886 James
V-

Y ra labai žmogus geras ir teisyngas ka we- 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ, 
_ j avė., Chicago.

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop. 

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

Nog 25 mietu isi praktikawojas pritajso gierat 
iekarstvas usz vidutinę prekia.

Kalba lietuwiszkaj, lenkiszkaj, ru- 
skaj ir wokiszkaj.

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

Thomas McLaughlin,
56 Gay <S Water Sts., Brooklyn, H. Y.

— užlaiko —

Puiku Saluna.
VVisada szaltas Alus, Arielkos seniausios ir put 

klausios, o Cigarai kokiu d a visany? Brooklyuo 
ne buvo. Wiska užlaiko ko e7yszcziausei ir g ra 
žiausei.

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praksikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
n«ja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Puikiause Krautuwe
VVISOKIU DRAPANŲ

APGARSINIMAS.
Lietuwiszkos Dllinosužrasiyto* por 

kun. Antana Juszkeviczia, IVeluonos apygardo
je isz žodžiu Lietuviu daininyku ir daininvkiu i r 
no Alsediszklu Žemaicziu (pirmoji dalis lyg 166 
laksztu dainų 172 visatinai yra isz^ibaigus). Gau - 
narnos už numažinta prekia, o kuriose yra daili a 
(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

Sivotbine Kcda, Veluonlecziu Lietu
viu, kur yra suraszytn kaip atlieka (arba reike 
atliktie) svotbas (veselijas) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms ir visais apsieji
mais. Preke su prisiuntimu tiktai 50u.

Varpelis (notos-muzika) valcas dėl forte 
pijono. sudėstė Dras W.Kudirka,preke su prisiun 
timu 35c.

Ponas ir Mužikai, >»b»i >uiki dramar 
parasz.yta Alesandro Gužuczio isz būvio artoju 
no 1853 lyg 1859 metu. Preke su prisiuntimu 15r 

( Ir sziaip visokias knygas prlsiuncziu kuomi 
' greicziauseL 
j ADRESAS SZITAS:

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

Raszant su bet koktu klausymu reike p rida— 
tie ant atsakymo pacztava markela už 5centus.

—pas—
J. Kabre, 87 Grand st.

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe visokiu drapa

nų, kaipo tai .paltu žiponu žiemi
niu ir vasariniu; kelnių, marsz 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
czeveryku, valizku ir visokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautuves yra geras ir teisyngas 
žmogus, užlaiko puikiausia tavo- 

i ra ir parduoda pigiau už visus ki-

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

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

K. PETRIKAS,
Mahanoy City, - - - pa.

tus. Kurie reikalaujatia kokiu 
m <>x h 66 drapanų, tik uueikitia, o persilu- PRZEu o|DN IK do pisania listdv miložnvch o- - f.. , i • i r

raz tycpz’cych si- oženienia 1 zam-žpdjšcia dySitlR pat.yS, kad niekur teip pi-
........ •/........................................ 20 gei i ep’rksitia.

7
gei i ep’rksitia

KASPAR BARTKOVIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprovoja gėnausei visokias prowas visuose 

suduose. Klumoczvja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskoje. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 sU
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