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Metas II.

In Skaitytojus 
gywenanczius Brooklyne 

ir New Yorke.

Szioms dienoms iszsiasime mu
su agentams in Nev Yorka ir 
Brooklyna adresus vvisu tu skai 
tytoju, kuriu jau laikas prenume
ratos iszsibaige, nes daugelis isz 
skaitytoju praszo palauktie,saky
dami jogei darbo nedyrba ir ne 
turi kuom užsimoketie, o cze duo- 
dasi girdetie, kad daugelis isz ju 
yra ka dyrba ir gali užsimoketie, 
o nemoka. Dėlto brolei mieli ne- 
norekitia ir mutu skriaudos rodo
si kožnas supranta, kad ir dru- 
karnioje darbinykai už dyka ne
dyrba, anei popiera drukarnia dy- 
negaun a ir pacztas už dy
ka gazietas ne įveža, bet užma- 
žiausia daiktu turime užmoketie. 
Pacztas ir darbinykai ne klausia 
gazietos iszduotojo ar jam skaity- 
tojei moka ar ne, ar jam sunkus 
metas ar lengvas, jie to nežiury, 
tiktai liepia už savvo darba už mo- 
ketie ir gana Dėlto dabar iszsiu- 
sime vvisus Brooklyno adresus ant 
ranku agento p. P. M. Abraiczio 
po nr. 185 Front st., o Nevv Yor- 
ko ant ranku agento p. M. Zare- 
vicziaus, po nr. 79 Elizabeth st. 
Tegul pereis per kožna ir kuris 
norės ant tolau skaitytie musu 
laikraszty, galės agentam užsimo
ketie, o kurie ne užsimokės bus 
kiekvienam sulaikyta. Tiktai to 
kiam siusime jaigu už kury agen
tas užtvvyrtis. P. M. Abraitis ir 
M. Zarevviczia yra geri ir teisingi 
žmones, pas juos užsimokekitia už 
musu laikraszty ka kalti esate ir 
pas juos galitia naujei užsiraszy- 
tie ir užsimoketie, o jie mums pri
sius iki paskutiniam centui.

Redyste.

Atsisza likimas nmvargū- 
siu Kražiecziu in Lie

tusius Amerikos.

Brolei Wiengenczei!
Jau galbūt nevvienam atsimusze 

in ausis baisinga istorija prie atė
mimo bažnyczios Kražiuose per 
maskolu. Jau galbūt girdejotia 
kiek tai krito aukoms nekaltu mu 
su brolu, o kiek tai likusiu yra 
uždarytu kaliniuose Szaulu, Tau
ragės ir Raseinių. Kiek tai szen
dien isz tos priežasties vvaikszczio 
ja baduojencziu siratu, naszlu ir 
cenelu neturėdami duonos kąsnio. 
Jus brangus brolei, Lietuvvei, bū
dami vvalnoje*žemeje, mažu nors 
kiek galetutia mus suszelptie. 
Isztieskit brolei savvo milaszirdin- 
ga ranka ir sumeskitia nors po 
•enta, pasigailekitia savvo brolu 
žunancziu vvarguose, pasigaileki- 
tia kankytiniu sedincziu kaliniuo
se, kuriuos baigia jau bevveik ba
du marytie. Darykytia brolei 
brangus kouia nors rodą ir gelbe- 
kit mus kaip dūlėdami. Jus su
dedami po keletą centu nenuvvarg- 
sitia, o mus isztrauksitia isz 
baisios nelaimes bado.

Meldžiame Jus su aszaroms, 
nuvvargyti.

Kražieczei. .

FELIKSAS MAJAUSKAS 
5357, Fisk Street, Chicago

— užlajko puiku—
Saluna, Grosernia 

ir Buczernia.
Pas jy randasi skaniausi gerymai szaitas Alus, 

puikios Arielkos ir Cigarai.Teipgi Buczerneie wi- 
sada swiežia mėsa, deszros ir vvisoki walgomi 
daiktai. Wiska užlaiko koczyscziause ir parduo
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pamatytie 
>r to wiso pabandy tie.

Isz Užmarės.
Wel anarchistai Paryžiu

je skerdžia žmonis.
20 žmogystų sužeidė.

Pereita panedely 12 Wssario, 
Paryžiuje 23 ežiu metu nekokis 
Edeon Breton mete bomba dina
mito restauracijoje hotelo Termi
nus, arti stacijos geležinkelo St. 
Lazare. Bomba truko vviduryje 
sales ir sužeidė 20 žmogystų.

Restauracijoj ape 9 adyna ryt- 
meczio kada daugel žmonių buvvo 
susirinkia ant kavvos, vviens jau
nas geltonplaukis iszgerias savvo 
kava, atejas užsimokėjo už ja ir 
eina prie duriu. Arti duriu urnai 
apsigryžo, iszsieme bomba isz ke- 
szianiaus ir mete in žmonis sedin- 
czius aplink stala. Bombaatsimu
sze in retežy kabaaczios lainpos, 
no to krito in murmuliny stalaly 
irtfuko. Wisas didis mūras su
drebėjo, o zerkolai, langu, ir du
rys subyrėjo, sienos sutruko. Juo
di tankus durnai pripylde pylna 
sala restauracijos, per ka žmog
žudžiui nusisekė isztruktie.

Bet tuom tarpu vvaževvo trys 
palicijantai pro ta hotely. Per- 
gazdyti trenksmu bombos paser
gėjo, jogei vvienas no to hotelo bė
ga. Tuojaus suprato, kad tai turi 
būtie žmogžudys, leidosi jy vvy tis 
Kada vvydami pradėjo szauktie 
idant sustotu, žmogžudys atsi- 
gryžo ir szovve penkis sykius in 
palicijautus. Kulka žmogžudžio 
pataikė vienom įn ‘ szona, kuris 
krito ant žemes. Kiti palicijan
tai nevvejzejo ant jo szovvimu, 
vijo tolau, o isz kitos puses pa- 
prieszino kitas palicijantas ir žmo- 
žudy sugriebė, Aresztavvoja nu- 
vvede jy in palicyja prie Rue de 
Moscou, kur padavė savvo varda 
ir amžių.

Trenksmas bombos, durnai ir 
riksmas sužeistųjų suszauke dau
gybių svvieto. Buvvo (i smertinai 
sužeisti, o 15 lengvviau. Tuojaus 
pribuvvo gydytoje? ir užsiėmė ap
žiūrėjimu sužeistųjų. Isz areziau- 
sios aptiekus atnesze apraiszalus 
ir atsakanezias gydyklas; neku
rtuos sužeistuosius nunesze in ap- 
tieka arba suguldė hotelije. Tcrp 
sužeistųjų randasi ne tik patys 
vvyrai, bet ir moterys.

Tuojaus po aresztavvojimui ano 
žmogžudžio atėjo vviejias reporte
ris. Bretonas sėdėjo tarpu dvvieju 
palicijantu ir turėjo rankas suri- 
sztas. Kada nuvviiko no jo palta 
pasirodė jogei yra darbinykisz- 
kuose’ marszkiniuose, be kalnie- 
riaus. Keszianiuose, jo rado gele
žinius krumplus, kuriuos užsimau
na ant rankos eidamas musztis, 
rado ylga jieszma, szvvediszka 
peily, revolvery ant 6 szuvviu, 
patronu kelolika, dvvi frankos ir 
11 sous pinigu ir maža szmotely 
sidabro su žipsniu juodu plauku 
ant kaspinelo. Isz pradžių neno
rėjo nieko kalbetie, potam pada
vve savvo pravvardia ir vvel nutilo. 
Wieuok palicija supranta *jogei 
ne savvo pravvardia padavve. Ant 
galo atsiliepei “esmių staloriusir 
szendien aukšti atvvaževvau isz 
Marsilijos in Paryžių.” “Teip” 
vvel pridūrė, esmių anarchistas, o 
kodaugiau jus buezia užmuszia^T 
tuom mielau man butu.”

Pasakykit cze, koky tai iszro- 
kavvima tie pasiutia anarchistai 
turi? Tegul jau jie pjautu tuos 
milijonierius, kunigus, kuriuos jie 
vvadina apsunkytojais ir skriaudė

jais darbinyku, bet už ka jie pjau
na tokius pat lygei biednus ir ne
kaltus žmonis. Juk tai yra pasiu
timas kokis jau pereina ir baisiau
sius alkanus vvilkus.

Kolera Lietuvy oje
Danesza isz Lietuvos, kad ko

lera labai insikerejusi. Sako, kad 
mieste Raseinių, Kauno red. bai 
singai žydai mvrszta. Tokiu dienu 
atsitinka, ka pakasa po 20 ir po 
30 žydu.

Teipgi skaitome „Vienyb.” 
kad jau ir Suvvolku redyba kole
ra dasieke ir teip lygei žinone 
myrszta.

Isz Amerikos.
Didele nelaime angieka- 

syklose.
Wilkes Barre, Pa. 13 Waserio. 

Szendien ryta kasyklose, Gafylor- 
do Plymonthe atsitiko baisinga 
nelaime. Užgriuvvo 15 darbinyku, 
gal tarp tu ir kokis lietuvvys 
rastys, nes tenai daugiausei lietu 
vvei tuom darbu užsijma. los 
kasyklos jau bevveik no metu yra 
pasergėtos griunanezioms, o priesz 
menesy inkryto ten maža dalale 
ju, per ka nusilpnėjo anų vvirszu- 
tinis sugaubimas. Direktorius 
tvvyrtina, kad tik 13 darbinyku 
užgriuvvo, vvienok ju stokuoja 17. 
Wienas isz tu užgriuvusiu mai- 
nieriu, nekokis Johu Cuddy iszsi- 
gelbejo kokiu ten stebuklyngu 
budu. Kada virszus tu mainu in- 
lužo, tai pasidarė prieszai jy sky
le, per kuria Cuddy iszsibrazdi- 
no iu vvirszu. Tuojaus po užgriu- 
vvimui Cuddy girdėjo dejavvimus 
užgriutuju, o kas karts vvis silp
nyn, silpnin ir ant galo visai 
nutyko. Tuojaus'nubego szauktie 
pagelbos, kuri įveikei pribuvvo, 
bet nei isz vviemfSi .puses nėra ga
lima daeitie, ir norint isz vvisu 
pajiegu stengėsi kogreieziausei 
atkastie, vvienok netur vvilties 
rastie nors vviena gyvva. Reikia 
kastis per akmeny ir anglus ma- 
žiausei400 pėdu storio, idant juos 
dasiektie. Wisa vviltis jaigu kuris 
isz ju paspėjo pasmuktie in szaly, 
in senaisias kasyklas ir ten laukia 
pagelbos. Per tai kogreieziausei 
griebesi^prie darbo, idant da nors 
vviena gyvva atkastie.

Prieszai sandara Ilosijos 
su Amerika.

Sandara Rosijos sn Suvv. Wal- 
stijoms, kuri jau pereita vvasara 
tapo sutaikyta ir szendien yra jau 
begyje savvo, da yra neužbaigta. 
Kovva ape nugriovvima jos eina to
lydžios ir kasžin ar tik ne nu
griaus.

Žinomas daiktas jogei cze Ame- 
rike eina pagal diduma balsu; jai
gu tik atsiras prieszai didesnesne 
dalis balsu, tai be abejones taps 
nugriauta, Ir galima tikėtis kad 
tai greitai invvyks jos nugriovvy- 
mas,nes toke sandara prieszinasi 
vvalnistai Amerikos.

O tai ant jos nugriovimo už 
simezge Susivv. ^Valstijose drau
gyste vadinama „Russian Extra- 
dition Treaty Abrogation Socie- 
/y,” kurios sostapyle randasi po 
nr. 100 Broadway, New Yorke ir 
jau skaito deszimtis tusstaneziu 
szalinyku.

O tai toji draugyste jau no me
tu laiko darbuojasi tame dalyke. 
Rengia jyji milžiniszka peticija 
su paraszais kėlu szimtu tukstan-

c. viu gyventoju Amerikos. Tokia 
peticija perstatys prezidentui ir 
aniems departamentams kongreso 
d vvaldžia peržiurėjus ta,pagal di-
d. 'ma balsu turės užtvyrtytie.

Toji draugyste tikisi nors 
tyvžiausei'apturetie 500,000 bal
su savvo proteste. Lenkai teipgi 
ketina nesiliktie užpakalyje, bet 
savvo laikraszcziuose regimi vvisus 
pasiraszytie i n minėta peticija ir 
turi tikra vilty, kad sandara Ro- 
sijos su Amerika iszdavvime prasi 
kaltei u tuojau taps atszaukta.

Chicago lietuvviszka baž
nyczia bus padidyta.
Naujas klebonas M. Kravvczu- 

nas užsijima taisymu bažnyczios. 
Liepe atsiszauktie isz parapijo- 
r.u, kuris gali ta darba dyrbtie, 
idant imtųsi ant savvo rankos, 
liažnycuia yra medine, kuria jau 
sena parapijonai pirko. Reikalau
ja neatbūtinai pataisymo, nes 
kaipo buvvo žiemos laike atstum
ta ir sustatyta, pavasary pradė
jo nugrimstie ir skyrtis, o jaigu 
ilgiau ne taisytu, tai kartais, ka
da daugybe žmonių susirenka, 
gali atsitiktie nelaime. Kn. M.
K. patarė jogei reiktu dastatytie 
nauja zokristi ja, o altorių putrauk- 
tie tolyn per ka pasididytu baž
nyczia; teipgi statytie bokszta 
prieszai net no pats žemes, tai 
ir isz kito galo pasididytu. We- 
la stogas persenias, jau visur 
vanduo teka, teipgi reikia duo- 
tie nauja, ir visa bažnyczia- isz 
lauko turėtu būtie jiumalevota, 

i nes dabar per daug biednai ir ap- 
rukusei yra iszrodanti. Kasztus 
to viso sutaisymo nekurie kon- 
raktierei aprokuoja arti $2000. 
Da nežine už kiek kas apsijims ta 
wiska padarytie, bet per rupes- 
nynga darbsztuma g. kn. M. K. 
rodžias nepoilgam bus darbas 
pradėtu. Dabar renka, pinigus 
tarp vvisu lietuviu Chicagos ant 
to mierio.

Deltogi guodotini brolei nepa- 
eigailekitia kiek kas iszgalitia ant 
pataisymo Namu Diewo, ba ma
tote patys, kad neatbūtinai yra 
reikalingas pataisymas musu 
bažnyczios, o jaigu ja dabar už- 
neatbotume, tai paskui jau būt 
po laikui, kada visai suirtu. O 
naujos dar mes neinstengsime 
pastatytie. Yra wiltis jogei musu 
lietuwei yra krutus tame dalyke 
ir vveik*i sudės atsakanezia suma 
pinigu. O tai ne tik isz Chicagos, 
bet ir isz aplinkiniu miestelu 
dievobaimingi lietuwei »u noru 
dusideda prie musu bažnyczios. 
Szitai pirmutinis p. Juozupas 
Smith, isz Druecker Wis. prisiun
tė $10 ant ranku Redytojaus 
„Lietuvos” A. Olszevvskio, ku
rie jau yra atiduotie g. kn. M. 
Krawczunui. P. J. Smithui už 
teip gausynga dovana iszreisz- 
kemia szirdigiausia aeziu.

1^“° Ant pardavimo puiki Lo 
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
vvotos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuwisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyvventie; ne teip kaip neku
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Waukegan,mokėdami už 
lota widuryje lauku po $1000 ir 
po daugiau o szendien neturi ka 
tenai vveiktie. Pirkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, b pa
tys rentaunykai jumis jy iszmo- 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
‘(Lietuva.”

girdint vvaitojenezius savvo gentias 
po kardu maskolaus. . Deltogi 
brolei pasirupikitia prakalbetie 
tame dalyke, o lietuvei su paszel
pa savo brolams pasiskubys.

Teipogi butu vėlinama, idant 
patys kunigai tuom dalyku užsi- 
jimtu kiekvienoje parapijoje 
nors per kelis nedeldienius ir ke- 
no kiek loska sumestu,
o be abejones susirinktu gražaus 
cento su kuriuom galėtume gau- 

minėto apvaikszcziojimu stropei/yg“' suszelptie nuvargystus 
■ musu brolus Kražieczius.

Temykitia Lietuwei!
Newyorkieczei ir Brookli- 

nieczei.

Lietuvei Nev Yorko, Brook- 
lino ir aplinkinei sutarė is’kil- 
myngai apvaikszcziotie viena 
diena ant atminties iszžudymo 
musu brolu, Lietuviu, Kražiuo
se per maskolu. Surengimu

užsiima Nevyorkine „Draugyste ; 
Sz. Kazimiero”, ir ant to aprin
ko diena 5ta Kovvo, panedely. 
Toji diena bus neiszpasakytai isz- 
kilmynsjai 'ąpvuikszcziojama: 10 
adyna rytmeczio, bažnyczioje ant 
Stenton str. prasidės želauna 
dievvmaldyste; bažnyczia bus 
pridengta želaboje, bus giedotos 
,,exequios” ir želaunos miszios 
sz., o vakare iki 7į adynos bus 
laikomi želauni miszparai. Potam 
isz bažnyczios iszmarszuos su 
puikia -muzika ir eis grajyjent 
želaunus marszus in sala Ger- 
manija Assemble Rooms. Czionai 
bus laikytos kalbos ape iszžu- 
dyma musu nekalttu brolu už ju 
tvvyrta tikėjimą katalikiszka; 
Bus keli lietuwiszki kunigai ir 
laikys ylgas, gražias kalbas rei
kale Kražiecziu ir t. t.

Deltogi mieli brolei ir seserys, 
pribukytia kodaugiausei ant tos 
iszkilmyngos ir teip brangios die
nos dėl nuvargytu musu brolu, 
neszkime jiems paszelpa kuom 
galėdami, jau jaigu kitaip nega
lime, tai nors maldomis ir atsi
dusimais juos szelpkime, o tiems 
likusiems siratoms ir naszlems 
didžiauseme nuludime nors 
palengvysim ir sumažysim 
nuludima.

Szirdi ngai užpraszo 
Komitetas Dr. Sz. Kazim

kiek
anų

IERO.

Daraszymas Redystes. Drau
gystei Sz. Kazimiero iszreiszkia- 
mia szirdynga aeziu, jogei atmy- 
dama ant nuwargytu biednu Kra
žiecziu užsijima apvaikszcziojimu 
teip iszkilmingos dienos.

— Labai grąžei brolei dorotia, 
jogei atmenatia ant kentejimu sa
vo brolu, yni tai didei pagyr- 
tinas daiktas, tik isz szirdies 
dirbkitia, o daug gero padarysi- 
tia. O tai troksztume primytie, 
brolei mieli, kada apvaikszczio- 
sitia ta garbes werta diena, idant 
po draugei užsijimtutia kolekta- 
wojimu pinigu dėl paszelpimo 
baduojaneziu Kražiecziu naszlu 
ir siratu. Matotia brolei ju at- 
siszaukima in mus szitame pa- 
czem numeryje „Lietuvos”, su
pratote kožnas koky jie ten var
gu kenezia, jie plusdami asza- 
rose ir kraujuose iszpjautu brolu 
savvo, szaukia pagelbos pas mus, 
ba kasgi daugiau ant ju susimy
lės, kas paduos jiems ranka, ar 
mažu tas pats miskolus ar prū
sas ar kitas kas. Niekas j u ne
gelbės, o jaigu ir mes ant ju ne- 
atsižiuresime, ir pas ka tie bied- 
ni pagelbos szauksis!

Dėlto brolei mieli ir vvirsziny- 
kai atenanezio apvakszcziojimo 
Nev Yorke, prakalbekitia in su- 
sirinkusus tame dalyke, o turi
me vilty, kad kiekvienas dės 
nors po centą dėl paszelpos savo 
brolu. Suprantame jogei kožnas 
lietuvvys turi atwerta szirdy dėl 
savvo brolu ir nesigailės dėl ju 
paszelpos paaukuotie keleto cen
tu, bet duos isz tikros duszios/ 
nes kiekvvienam skauda ezyrdy

I
Fresno, California*

4 Wnsaru>, 94 in. 
Mielas Rėdytojau!

Girdėdamas per lietuvviszkus 
laikraszczius ape iszpjovima mu
su brolu Kražiuose per ta prakei
kta maskolu, negalų susituretia- 
isz gaileszczio. Pamislijus ant to 
szyrdy spaudžia ir aszaras byra, 
už ka tas kraugerys iszpjovve tuos 
nekaltus žmonelus? Teipgi gir
dėdamas jogei jus brolei renka- 
tia aukas ant iszdavimo knygos 
(broszuros) iszrodanczios szuny- 
bias to prakeikto burloko, taigi 
ir asz prisiuneziu du dolieriu. 
viena už laikraszty „Lietuva”, o 
antra praszau nusiustie in Ply
mouth, Pa. ant minėtos broszu
ros; tegul ir mano nors ta maža 
aukele būna paszelpa dėl musu 
nuvargytu brolu. Kožnas lietu
vys, kuriam yra brangi Tėvy
nė ir myli savo brolus, tegul 
paszvvenczia ant to nors 50 centu, 
o tada ne tik kokia broszura ga
lima bus iszduotie, bet ir po vi
sus laikraszczius apskelbtie, ir da 
atliks ant kitokiu lietuviszku rei
kalu. O jus, mieli brolei! darbuo- 
kites tame dalykia kaip galėdami, 
pasirupykit apraszytie koplacziau 
tiionystia maskolaus, pasirupy
kit jais iszrodytie visam svie
tui, parodykit ka musu brolei 
nukentejo, parodykit tuos upelus 
kraujo, szaukenezio susimyleji- 
mo žunancziu musu brolu. 
Už ka tas smakas geria musu 
krauja? už tikėjimą szventa. Te
gul pamato wįsas svietas ta gy- 
vvuliszka maskolaus pasielgimu 
ir tegul jy paniekina, tegul jy 
iszmeta isz tarpo žmonių ir su
lygina 
mis.

Jusu

su žwerimis pleszanczio-

brolis ir tikras lietuvys. 
Juozupas W asili*.

ISZ SHENANDOAH, PA
Guodotinas Rėdytojau!

Ar nepatalpytumei jumoristi- 
koj mano sapna:

Sapnavosi man, kad asz bu
vau Shenandoah dienoje rebau- 
siaus czetwergo, ir tartum buvau 
lyg ant kokio tai balaus, kokiu 
tenai krevu „necktise’u”. Bet la
bai daug laiko eme pakol iszmaz- 
gojo, iszsziuravvo sala Jono Miel- 
dažio, kad net vienam kelei kel
nių praplyszo. Jau buvo vviskas 
surengta. Gaidys didelis, vožy- 
jentis 18 svaru, o turitis 15 me
tu senumo, buvvo iszkeptu, prie- 
tam da ir „Shoulder is” buvo da- 
detu; mergų buvo supraszyta 
tiek, ka nei stskitytiie 
negalėjau,tartum tik imt ir szokt. 
Ugi atsivelka koks ten velniuose 
vadinamas wyrersnysis ,,Benu- 
ko,” eme.... visus ir iszvijo. 
Ka cze padarytie? Ima vviens ta 
didyjy gaidy,kitas Shoulder’y ir 
vedasi szniuru per visa miestą 
ji ^o—.kodami antros vvietos. O vai
ku! kaip didžiause migla, kaip 
apipuo’e, kaip eme rektie; kaip 
eme szauktie, tai net pabudau...

SlIENAMiDOIUETIS.
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Nedelinis Laikrasztis

Robinsonas Kruzius
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.

Garsiame prekingam Europos mieste, gyve
no prekejas vardu Robinsonas, kurs turėjo lik 
viena sunu.

Robinsonas ir jo pati būdami jau sename am 
žiuje.visa vilty padėjo savo vienatiniame sunuje 
mylėjo jy visame apjakime — ta neprotinga mei 
le, kuri tankiausei yra priežastims pasigadinimo 
vaiku, tuojaus paeziame užsimezgime; sergėjo jy 
kaip aky galvoje, davė pylna wala mažam Ro
binsonui — taikė jo visokiems norams; džiaug
damiesi isz sunaus talento, koky rodė, bekresda- 
mas szposus kitiems.

Taigi nedyvai jei Robisonas priaugtas 17 
metu nieko neiszsimokino, prie nieko neturėjo 
palinkimo — o toksai dykiniavinas pagimdė ja
me ypatų panasziems dykūnams norą dasiektie 
iszteklaus lengvu budu.

Nepatiko musu karžygiui szios apysakėlės tė
vo užsiėmimas — mate kitus esant turtingais, 
vienok mate jog, priėjo prie to turto tiktai per 
kruvina trasa — prie ko jisai jaute neiszsakyta 
pasibjaurėjimu.

Užtai girdėdamas ape užmariu krasztus, ku
riuose gimsta auksas, sidabras ir kiti brangus 
akmenys — ape vaisus, kuriu nei rytie nereikia 
nes patys burnoje sutirpsta, užsigiede ir jisai nu- 
vyktie in anuos krasztus — o geidimas jo daejo 
in toky laipsny, kad jau ape nieką nemislyjo, 
niekas jam nerūpėjo, tapo ludnu; ka patemyja jo 
gymdytojai, didei susirūpino.

Atėjo laikas — kada musu Robinsonas ap- 
reiszke gymdytojams savo norą, praszydamas ju, 
pyrma syky, idant leistu jy iszeitie nors per pora 
mylu už miesto, kuriame gyveno.

Ilgai Robinsonai negalėjo susitaikiutie su 
tai misla, tėvas vaikszcziojo susikrimtias, o 
vargsze motina raudojo per visas dienas ati
traukdama sūnely no užmanymo, nes nnstoji- 
mas sunaus butu buvias nustojimu vienatines ju 
laimes.

Bet liobinsonelis laikėsi atkaklei prie savo 
nusprendimo, o kad gymdytojai patemyjo ant jo 
veido iszbliszkima, pasigailėjo, idant ju sūnelis 
isz to no susirgtu ir nenumirtu, iszrinko viena 
terp dvieju blogu ir nutarė iszleisti ssvo Robin- 
sonely in Hsmburgo— tame persitikrinime, jog 
ta ketone sugrežys jam raudonuma ant veido 
ir jogei atgrež jy no tos kelai vystės manijos.

Taigi po ilgu pasirengimu kelonen — po da 
ilgesniu persargu duotu paeilui tai tėvo, tsi mo
tinos, o kuriu Robinsonelis nemislijo nei klausys 
tie, pagalaus po verksmingu atsisveikinimu gim
dytojai musu kaižygie peržegnojo jam^kela ir ati
davė jy ant volos Dievos.

Gal nevienam isz skaitytoju prisiėjo aplei- 
stie pasibaigus vakacijoms arba dėl kitu prieža- 
seziu teviszkus namus, nors ant trumpo laiko, 
nors žinojo — jog veikei sugryž in savo lizdą 
— in savo kambarėli, darželi, prie mylimo szu- 
nelo arba pilko katino — o bent niekas nekenke 
tikėtis, jog da laipios per tvoras, karstysis po 
visznias, slyvas ir t. t, ir skins no ju vaisius 
ik paskutiniam — o paskui viską užmest, ant 
bledingu žvirblu — tikėjosi da pabueziuotie ran
ka mylimos motinos ir teve ir sedetie su bobutia" 
jos aptiekeleje — arba klausytie jos rūpestingu 
persergu, o vienok paskutinioje atsisveikinimo 
valandoje, lieja aszaras, kažin koks ilgejims už- 
vieszpatauja tada ant szirdies, kasžinkas traukia 
prie vietos, trukdo valanda persiskyrimo — da 
su tuom arba su anupm nori paszneketie, nori 
apsikalbytie, dar kažinkiį dairosi, da rudky pa
glostys, o atsitolinias no namu, atsigręžia irjžiuri 
in numylėta vieta iktol, kol neisznyks atsidusi
mas, aszaros nubirs in akiu isz trauks tolau, nes 
reikia sutikt su likimu.

Ne vienas gal paskaitytu ta gailesty tam, 
kurs apleidžia namus, kur turėjo mylinezius ture, 
jo rūpestinga priegloba, o tikisi nepatogumu, 
vargo; nei kiek — jis leidžiasi in mokykla, ten 
susitinka su savo draugais — su savo knyga, 
mokytojais,su palantu ir pilka ir tuom svietu, 
ape kury paskesniame amžiuje, sianei labai rod- 
žei, kaipo ape laimingiausi amžių nekarta atmena.

Taigi pasakysiu jums, žingeidus skaitytojai 
kad ne kožnas apleidžia namus, kuriame gimė ir 
užaugo, su tokiu sKausmu, tame reikia būtie Lie
tuviu — jis daugiausei prisirisza, suauga su gim
tiniu lizdu, o tik reikia būtie Wokiecziu, idant 
leistis in svietą su džiaugsmu szirdyje, su juoku 
ant lupu, sztai paslaptyje turiu pasisakytie kad 
musu Robinsonas pagadytas gimdytoju lepini
mais, su savo atkaklybių nežinojo da kuom yra.

Jisai iszvažiuodamas nematė žiurineziu gini 
dytoju; brangiausis sūnelis kuom kitu buvo už
imtas, mate jisai rumus iszmusztus auksu, mate 
kaip kiekvienas priesz jy lenkiasi, dėstė galvo
je, kaip tai bus ir kas tai ‘bus — ir pats juokėsi 
isz džiaugsmo.

Hamburge aplanke Robinsonas, kas buvo 
vertas matytie, perbėgo žingeidžei po ulvCzias 
viena ir antra diena treczia pajuto, kad darosi il-

o-u ir vėl sugryžo prie idealiszku svajonių, ku
riuos dėstydamas su nuleista galva atėjo prie 
porto; czia jis nusistebėjo regėjimu laivu, ju di
dumu, skaitlum, ju yvairumu konstrukcijos, o 
pagalaus užsinorėjo jam pabandytie pa važinėt 
ant jūriniu vilniu. Iszgirdias kalba netoli sto- 
vineziu marinyku, jog vienas isz stovineziu por- 
te laivu plauks rytoj in Londoną, užsimanė nu- 
vyktie tenai, ypacz, jog jau neviena daikta gir
dėjo ape ta Anglijos sostapila.

Nieko netrukdamas nubėgo tuojaus pas ka
pitonu užrodyto laivo, susiderėjo už vieta, o at- 
siminias, jog turi tėvus, parasze pas juos laiszka, 
persipraszydamas už nepaklusnumą ir prižadėda
mas veikei sugryžtie. Antrytojaus angsti musu 
Robinsonas buvo pirmas ant laivo, apžiūrinėjo 
viską, klausinėjo ape viską, o meilus ir sznekus 
marinykai apsakinėjo jam gyvenimą ant mariu, 
kaip tai nekarta priseina ko votie su sujudusioms 
marėmis, kaip tai miela audros laike, kaip ne
viena sirena patrauks prie savęs, idant jy su- 
vylotie ir prigirdytie,apsakinėjo ape navatna bū
da žvejejimo, kaip tai nekarta užpuola mariu 
žmogžudžiai, vadinami „piratais”, kuriuos jei 
pergali ir atima no ju laiva, tai jame visados 
teip daug randa aukso, kad ir suskaitytie nega
li. Apsakinėjo ape laivus, vadinamus pancerny- 
kais, kurie esą visi apkaustyti blekia, o ant 
virszvandenies neplaukia, tik vaikszczioja po 
mariu dugną, teip kad ju regetie negali, apart 
mažyczio kaminelo isz vandens kyszanczio, o ku
rie apsiginklavia esą durtuvu skleidžiancziu lai
vus pusiau ir ilgiau butu sznekejo, o musu 
klausitojas ik svieto pabaigos butu klausias, jei 
ne butu buvia duota szeszkartiniu szuviu isz ka- 
nuoles ženklo iszvažiuot.

Robinsonas buvo visas džiaugsmo pripyl- 
dytas, jaunas žingeidus, nieku niekad nesulaiko
mas protas, kiek instengdams gaudinejo inspu- 
džius dideles gamtos, ilgai žiurėjo ant vietos, n« 
kurios tolinosi, anas teip didelis miestas užgy
ventas, trukszmingas — pamaži laipsninei kas
kart mažėjo, jau žmones iszrode lyg maži vaba- 
lelai, galan viskas isznyko tiktai dangus ir ma
res, tyla aplinkui, pertraukiama trukszmu jūri
niu vilniu, marinyku szauksmu, arba kvyksmu 
mariu paukszcziu.

Pyrmas dvi dienas dangus buvo giedras, 
szviesus-be jokio debeselo, prilaukus vejas pu
te in buris ir laivas greitai slinko po ramias ma
rias; treczia diena apsiniaukė, vejas pradėjo pu- 
stie smarkiau paukszcziai ir mariu bjaurybes su
kasi ape laiva, isz ko seni marinykai lemia dide- 
lailga audra ir pirmneg pradėjo pyrmus pasitai
symus atsiremtie kovoje su baisiu gaivalu— ka- 
žinkur tolimoje sužaibavo, paskui griausmas, o 
pagalaus lietus užlijo lyg isz viedro.

Baisus tamsumas užvieszpatavo aplinkui, 
viens antro per žingsny negalėjo užinatytie, tai 
vėl žaibai teip baisei davinėjo szviesa, jog dan
gus iszrode apjimtas liepsnose, o sekantieje per
kūnai savo neperstojaneziu griausmu tarsi už
siėmė sudaužyti^ visa svietą. — Laivas mėto
mas po putojanezias vilnis lyg abuolys, tai nere 
net ant mariu dugno, tai vėl ritosi ant jūriniu 
vilniu in paežius padebesius. Tai buvo virsz 
spėkų nepripratusio prie panaszios regyklos Ro
binsono, isz baimes laikosi isz paskutiniuju insi- 
kirtias in laiva, idant isz jo neiszlektie, paga
laus pasidarė jam silpna ir inpuole in teip vadi
nama mariu liga — kuria kiekvienas pirma kar- 

’ta plaukentis ant juriu turi persirgtie.
Staiga perkūnas suskaldė vyriausi laivo ma- 

szta, per ka isznyko visa viltis valdytie laivu 
visus marinykuo parėmė drugio sz.iurpulys tai 
iszvydus, nes laivas tapo pavestas mylistai li
kimo, o pribaigimui nelaimes balsas szaukiantis 
isz apatines laivo dalės: „pražuvome” — skyle 
laive, vanduo užsenie jau per 2 pėdas! lyg pa
skutiniam atėmė pajautimus ten esantiems.

Robinsonas puola ant kėlu apsiliejas aszaro 
mis ir meldžia Dievo orotos pagelbos, mini jisai 
namus, tęva, metyna, brolus, seseris, giminias, 
kuriuos teip mylėjo, o gal niekados nepamatys— 
ir keikia valanda, kurioje insedo in laiva, atsi
dūsėjimai jb tartum kad krutinia perplesz, nusi
minimas, szauksmas, aimanavimas, meldimai, 
maldos — visas ekipažas darė baisinga, sziurpu- 
linga regykla. Pirmi marinykai, kaipo žmones 
apsidaužiajtokiuose atsitikimuose, suszuko: „prie 
pompų!” ir patys duodami paveizda mėtėsi prie 
įszpompavojimo vandens su visu inirszimu, vi
sas ekipažas nusiminimu stumtas ėmėsi prie dar
bo, idant nusikratytie vandeny kaskart in laiva 
daugiau pribunanty. — Cze galima buvo pama
tytie iszperfumavota elegantą, kurs savo gyve
nime gal nekados svaro sunkinybes rankoje ne- 
pakelei, kurs bjaurėjosi fiziszku darbu, kaip in- 
stengdamas apsilejas prakaitu — uždustas spėkos 
stebuklus rodė — neviena panele, kur gal visa 
diena verke, jaigu su adatėlė insidure sau pir- 
sztuka arba, kad ja kacziukas uždreske cze visa 
sutermenta teip, kad ir pažint negalima sukru
vintomis rankutėmis traukia virvįas, nesza sta 
tinias kenezia kumszczias, stumdymus begiojan- 
cziu ir prijima viską tylėdama ir nieko nejaus
dama.

[Tolau bus daugiau.]
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dyrbotia ir viskas eis ant vėjo, 
o ant galo, isz nerimasties, tie pa
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Mainierys. ‘

I pamato tikėjimo, 
koki tai žino isznyks kaip dulke, 
jiems rodosi, j visi darbai kuriuos 
iksziolek mie-

The Lithuanian Weekly maskolum, kiti sake, jogei tuos j jau savo darbais baigėt ja 
pinijrus sudėsim dėl kokiu gal tie. Kiekviena tauta jaigu 
voeziu, o kaip nieko 
eip ir ne bus.

Matotia brolei, 
niu sanpratimai, 
kad kaip lietuvei
gojo, tai jau tegul ir tolau miega.

Pradekime brolei budytis isz 
miego, jaigu kituose miestuose 
musu lietuvei juda, nelikime ir 
mes užpakalyje dasidekime nors 
vienu centu ir pajuokime ranka 

I musu aniems brolams žunan- 
I tiems po jungu maskolaus.

Wiens isz Draugystes.
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7 VVasario, 94 m.

Kaip girdėt beveik vvisur mu
su brolei lietuvei kyla isz ylgo 
miego, ir pradeda stropei judetie 
tautiszkam pasikėlime, pradeda 
pažintie vertia irswarbuma „Su
sivienijimo” kuris labjausei yra 
reikalingu dėl musu. Bet neži- 
ne kas per priežastis yra su Cle- 
veland’o lietuveis?

Rodos kokia sloga juos laiko 
prislėgus, tam senovės miege; 
nesirūpina nieko nei ape bažny
tinius, a nei ape tautiszkus reika
lus. Kad ir yra koks kiek prakil
nesnis apszvietime, tai laikosi po 
senovei su lenkais, ir tie susi- 
lenkinia lietuvei visada yra Me
dingais savo tevinainiams. Kaip 
tik kas terp lenku kyla, tai ta
da bėgioja diena ir nakty, pri
kalbinėdami šarvo brolus. Sztai 
kaip ir dabar keli naujalenkei bė
gioja rinkdami vardus lietu
viu, prikalbinėdami pasiraszytie 
dėl gavimo lietuviszko kunigo 
in lenku parapija, nurodidami 
jog mums bus lengviau su bažny
tiniais reikalais. Bet neatsižiuri 
ant to, kad lenkai pastate baž
nyczia ant skolos ir nor pritrauk- 
tie lietuwius, idant jiems padėtu 
skolas iszmoketie, o paskui isz- 
wys kunigą ir su visais lietuveis. 
Lenkams da neintiko nei vienas 
kunigas ju paežiu tautos, o sve
timtautis terp ju insimaiszias, 
bus tuojaus apverstas auksztyn 
kojoms. Ar nebūt geriau brolei, 
jaigu mes patys pradetume rupy- 
tis ape savo reikalus, o ne len
kams tarnautio. Lenkais negi- 
mem ir nemirsim. Skaitosi Lietu
viu ape 400, bet iszrodo, kaip kad 
ju visai nėra. Yra tik viena 
draugyste, jau septintas metas, 
o draugu jos yra tik 55. Didės-, 
ne dalis sąnariu draugystes yra, 
ka visai neatboja ape reikalus 
lietuvystes. O tai 21 Sausio 1894 
laikėm paprasta tnenesiny susi
rinkimą. Girdėdami per laikrasz- 
czius, jogei Lietuvoje rusai isz- 
žude tiek musu brolu Kražiuose, 
paskyrem tuojaus 3 dolierius 
ant misziu už duszias kankyti- 
niu Kražių. O teipgi girdėdami 
jogei juda
lietuvei, rinkdami medegiszkas 
aukas dėl atspaudymo knygos 
ir pakėlime protesto priesz mas- 
kolaus barbariszka szunibia, nu
tarėme ir mes ant 4 VVasario 
padaryt susirinkimą visotiny, Į 
ant kurio buvo užpraszyti visi 
lietuvei ir lietuvaites, iratie 
dalyvuma su kitais musu broleis 
dėl pakėlimo protesto, ir po draug 
„Susivienyjimo” reikaluose. 
Kada prisiartino minėta diena, 
susirinko vos 20 žmogystų. Tai! 
tau! ir pasirodė darbuose lietu
vystes. Buvo visokiu sanprata- 
vimu: Wieni sake, kad jaigu1 gu nepalaujat, tai nesakykit kad 
prasidės, tai reiks cit in karia su^gaivinat, bet prisipažikit jogei J
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Katras tyresnis!

Bostone, Mass. susiginezyjo 
tuvys su lenku ir sukirto in lai-
žybas statydami mokesty visos 
nedelos. Lenkas sako jogei dzia
konas yra vyresnis, o lietu vys 
sako, kad kanaunykas yra vyre
sniu. Statė vienas ir kitas visos 
nedelot „pedia” pinigus sudėjo ant 
ranku ludinyku ir dabar pradėjo 
jieszkotie iszaiszkinimo. Kada isz 
žmonių jiems niekas to ne is'Dai- 
szkiuo, nuėjo pas lenkiszkas kuni
gą klaustie; tasai teipgi ne pasakė 
kuris vyresnis, tik liepe duotie 
po pusią dolerio ant bažnyczios ir 
eitie sau namo. Tie žmones 
szcziojo no vieno pas kita 
sinedami, bet ir ik szei 
jiems niekas ne iszaiszkina, 
yra vyresniu — dziakonas,
naunvkas. Ant galo susitaikė ant 
to, kaip laikraszczei pasakys.

Ka cze butu galima ant to 
sakytie ir koky tai prilyginimą
duotie. Cze yra sunkus atsaky
mas; lyginai iszroda, jaigu už- 
klaustume, kuris vyresnis — ar 
sziauczius, ar kriauezius? Ir kaip 
dabar cze atrastie katras isz j u y- 
ra wyresniu, nes sziauczius turi 
savo darba r.eprigulinty no kriau- 
cziaus,o kriauezius vėl savo turi. 
Teip tai yra ir tarp dziakono su 
kanaunyku. Dziakonas yra per- 
detiniu ant viso pavieto bažny
cziu; jisai turi pervvažiuotie nors 
syky ant metu per visas bažny
czias ir turi peržiuretie, idant vi
skas bažniezioje butu paredke.da- 
žiuretie kaip tenai elgesi jos kuni 
gai ir t.t. O kanaunykas nėra lai 
jokiu perdetiniu, tiktai turi auk- 
szetsny varda „honora,” turi žie
dą ir žinoma laike apvaikszczio- 
jimo iszkiftjiingu szveneziu, prie 
asistavojimo vyskupui, kanauny 
kai yra pirmesni, atsižymi su tam 
tikrais bažnytineis paredais ir ta
me yra paskaityti už vyresnius. 
Bet jo vyriausybe nesikisza prie 
dziakono, o dziakono prie jo. Ko- 
žnas gero elgimosi kunigas, jaigu 
vieta randasi, gali taptie dziako
nu da ne buvias kanaunyku, ir 
teipgi gali pirma taptie dziakonu 
o paskui kanaunyku ir vadytis 
drauge dziakonu ir kanaunyku, 
arba pirmiau taptie kanaunyku, o 
paskui dziakonu. Ir gali būtie ka
naunyku ne buvias dziakonu,- ir 
arba dziakonu ne buvias ka
naunyku ; tai tie du vardai dzia-. 
konas ir kanaunykas viens kito 
nesikisza. Antpriklodo: kad vie
noj bažnyczioj bus klebonu kanau 
nykas, o kitoje parapijoje bus 
dziakonas, tai dziakonas jaigu 
tame paczem paviete, turi tiesa 
atvažiuotie ir peržiuretie viską 
pas kanaunyka idant bažnyczio- 
je butu paredkas, tada jau reiszke 
jogei dziakonas yra vyresniu, o 
ant tokiu iszkiĮmingu apvaik- 
szcziojiniu, kaip aukszcziau minė
ta, vėla tas pats kanaunykas yra 
vyresniu ir t. t. ii- tai kanauny- 
ko nekoke vyriausybe tiktai ,,ho- 
narava.”

Dėlto velyjame tiems dviems 
vyrams Bostono, susitaikytie 
tarp savęs, nes cze ir vienas ir 
kitas turi teisybia, ir nėra to, ku
ris butu pragrajyjas, arba iszgra- 
jyjas.

COKKTOVVN, PA.
9 Was«rio ‘94

Guodotinas Rėdytojau!
Nuoszyrdžei praszau patai pytie 

in jusu laikraszty szia mano ko
respondencija.

Linksma iszgirstie ape gerus 
darbus lietuviu Amerike. Czion 
klausi k renka paszelpa dėl pra
žuvusiu, no tironiszku ranku 
maskolaus, Kražecziu; czion vėl 
dyrba dėl gero tėvynės ir dėl 
pakėlimo vardo Lietuvystes, tai 
vėl iszgirsi jogei tvėrėsi naujos 
draugystes, užsidėjo lietuviszka 
kolonija ir t. t.; žodžiu sakant 
net linksma darosi žmog-ui klau- 
sytie. Bet ar visi brolei lietu
vei teip elgesi? Ar kožnas žmo
gus turi ta paty 
vieni 
pagal

ka tikėjimą, o kiti prieszai ta. 
Nesupratau sulyg sziam laikui 
kas ta yra ,,L. M. D.” ir nežino
jau jos mieriu; bet dabar iszgir- 
dau savo locuom ausimis ape ju 
darbus ir elgima.

Wienu kartu susitikau mamo
se su vienu didvyriu isz „L. 
M. D,” J. N. kuris kvailas kaip 
asylas, o ka snuki tur, tai Dieve 
susimylk! — blevyzgoja ant Die
vo ir kas jam ant liežiuvio užė
jo, kurio blevyzgų joks geresnis 
žmogus nedrys paantrytie ...

Oi mokslynezei, mokslynezei, 
pagyrios ,,L. M. D.”! koiszmoki- 
not savo pasėkėjus? O jus 
gaivytoiei lietuvy tęs — velyk 
ant svieto butute ne užgimia.

Bet jau ir po kvarabu: kad 
žmogus nemoka nei ižgrausz, o 
jau sako, kad Dievo nėra — ar 
tai ne geda lietuviams, priesz 
kitas tautas. Raskit isz kitu tau
tu tokius galvoczius, kaip J. 
Szlupas ir Baltimores Andžiulai- 
tis, mano kamarotas, kuris mo
kinosi su manim Wei veriu mo- 
kslaineje. Jis ir ten biski buvo 
paikszas, ba per sz. miszias skai
tydavo „Skazki Grimą,” ale tai 
vis da nieko buvo, nors kitu 
negundė; bet kaip atkelavo in 
Amerika, tai paleido vadelas sa
vo nedorybių, kad nežino nei 
kaip ant svieto gyvena. Atsi- 
myk ar ilgai gy vemsi ar ilgai tau 
teip seksis, kaip szem laike. Pa
virsi in dulkias, kaip ir kožnas 
žmogus, prapuls tavo visi mo
kslai, kaip jau prapuolė nevieno 
tokio galvocziaus, — Nepadyvi- 
jame tokiam Andziulaicziui ir 
Szlupui, kurie kaipo privatni 
žmones dasilaidžia tokio nemora- 
liszkumo, bet padyvyjam tokiam 
kunigui Dembskiui, kuris ganė 
aveles Kristuso Pono, o szendien 
gano szetono. Ir pats Luter Mar
tynas da tiek bledes katalikystei 
nepadare, ka toksai Dembskis, 
ba tas nors iszmokino naujos vie- 
ros vienok Dievo neliepe iszsi- 
žadetie, o musu mokslinczei at
randa, 
gaus, 
jums vyrai, kad jus 
žmonis paverstie in 
jus patis iszpažystatia, 
jo daug laiko pereitie, 
keturkojo daejo in dvikojy, o da
bar vėla stengėtės paverstie at
gal in keturkojus. Ar tai tokiu 
bude Lietuva atgaivinati a? Bro 
Ici mieli, su tokiu gaivinimu 
Lietuvos, tai bent palaukit, o jai-

i, o musu mokslinczei 
kad nėra Dievo, nei dali

nei pragaro. Ar tai negeda 
stengetesi 
gyvulus? 
kad ture- 
pakol isz

Argi tai galėtu būtie?
Danesza isz Shenandoah, Pa. 

kad tenai Avienas lietuvys M. 
Aliukus laiko sztora visokiu ka- 
talikijzku daiktu, kaipo tai: a- 
brazdu, knygų, rožancziu, szkap- 
leriu ir t. t. VViena moteriszke 
N. N. užspejusi jy apsikarszcziusi 
žydyszkoms paloms, cicaloms i 
kalbunty žydiszkus poterius. Re 
porteris negali iszmyslytie ar 1 
jis isz tikro yra žydu, ar gal vai 
nomislu užduotie pyldo.

Tas pats Mainieris.

S



LIETUVA.

BAISYBES SYBERIJOS
— ir pasleptine —

Rosijos ciesoriaus palociu.

(Tasa.)
Pasiūlyta man vienok, jog kiek- 

•vienamia isz Siberijos ligonbu 
ežiu galiu iszsirinkt ligonius dėl 
tyrinėjimo.

Sutikau ant tos propozicijos ir 
duota man caro paliepimas

Dasižinojau, kad tas ligonbutis 
yra prikimsztas — taigi atvykau 
cze, matydamas, jog rasiu gana 
ligoniu mano tyrinėjimams.

Gydytojo veidas nublanko ir 
drebėjo.

— Deikogi priepuolys atvede 
tamsta in ligonbuty mano prie
žiūrai pavesta — prasznabždejo 
drebėdamas. Iszpažinsiu tamstai 
atvirai, jog niekad nesutiksiu ant 
to, idant tamsta ant mano ligoniu 
turėtumei darytie tyrinėjimus.

— Man vistiek, ar kolega su
tiksi, ar ne, atsake „profesorius” 
paduodamas gydyojui kasžinkokia 
popiera.

Gydytojas skubiai perbėgo po
piera akimis, o atiduodamas ja 
inspektoriui tarė in profesorių.

— Yra tai caro paliepimas, tai
gi turiu klausyt, bet prisiekiu, 
jog rankos uepridesiu prie tu bai
siu tyrinėjimu. — Norint jie turė
tu atnesztie nauda mokslui, lai
kau tai už barbarybia rinktie au
kas tarp beginklu isztemtoju.

— Praszau apvedžiotie manės 
kolega, tarė profesorius tarsi ne
girdėjas gydytojo žodžiu.

Profesorius drauge su gydyto
ju vafkszcziojo terpeilyje ligo
niu, tarpais užsilaikydamas prie 
tulu.

Jau kalinio gydytojas dž‘-auge- 
si dvasioje, kad „profesorius” 
neatrado atsakanczio eksperimen
to, kad staiga susiturėjo prie Na
talijos patalo, prie kurios da te- 
bestewejo Poniatovskis.

Taigi priesz valanda Natalija 
piima syk atvėrė akis ir atsipei
kėjo.

Pirmas jos žvilgtelėjimas puo
lė ant Poniatovskio.

Poniatovskis su iszreiszka ne- 
apraszomas laimes puolė prie Na
talijos, o pagavias jos rankas su- 
szuko:

— Dekawoju tau Dieve, jog 
is^gelbejai jos gyvasty!

— Kur esu? susznabždejo tylai.
Kunigaiksztis nenorėjo pergas- 

dyti wargszia grina teisybe, tarė:
— Nusiramyk, esi bepawojaus, 

kolek asz prie tavias esu!
Natalija su vargu pakele ranka 

prie kaktos trindama ja, tarsi no
rėdama nuvarytie sapno regėji
mus.

— Kur yra Bojanauskas — pra 
sznabždejo.

W os tik ta isztarc, priėjo prie 
jos „profesorius” ir smarkiu bal
su liepe paduotie sau ranka isz- 
tyrt pulsą.

— Tai yra sunki liga, tarė gy
dytojas, vakar da buwo maligno- 
je, keista man, kad krizis teip 
weikei užstojo.

— Kokiu badu ta mergaite czia 
atsirado? paklausė profesorius.

— Keistu budu! atsake gydy
tojas. Kareivis stovintis ant sar
gybes atrado ja nakty baisiame 
pusnyne pusnuogiu i n be jausmo.

— Ja iszrenku — kalbėjo szal- 
tai profesorius. Jos tuotarpinei 
apsilpusi konstitycija labai man 
prisiduos. Tuo didesnis bus man 
nuopelnas, kad užkretias ja su 
džuma, paskui iszgydysiu.

Foniatovskis neramei klausėsi 
tos sznekos. Suprato wiska, ži
nojo, jog atsitiks kažinkas baisus.

Lyg padukias priszoko prie 
,,profesoriaus” ir pagavo jy už 
■peties.

— Ka nori padarytie žmogau! 
sutiko su nusiminimu balse — 
nori užmuszt nelaiminga mergai- 
tia dėl savo tyrinėjimu!

— Ar. moki skaityt, paklausė 
i profesorius, rodydamas jam ra

szta.

Poniatovskis su szauksmu su- 
sviravo....

— Pražudyta! pražudyta nelai
mingoj, isztruko isz jo lupu, 
bet tu....

— Žveriaesi! dėl sawo pui- 
kes panorejimu nori paszvesti 
gyvasty nekaltos!

Profesosius nubalo isz piktumo
— Pone kolega — liepk man 

szendien da pristatytie abudu t. y. 
ta mergaitia ir ta jaunikaity, szen
dien da atliksiu tyrinėjimą.

Apsigrižo ir iszejo.
— Nelaimingas! ka padarei, su 

sznabždejo gydytojas Poniatov- 
. skiui. Suerzinai ta žmogų, jis 
laiko tavo gyvenimą rankosia 
veikei stengkis jy permaldautie.

Kunigaiksztis iszsitiese puikei 
ir tarė:

— Joks Poniatovskis neprasze 
malones ir asz turėsiu numirt.

PUTIFARIENE.
Buduare naszles Bojanauskie- 

nes tebedege da lampa, nors ryte
lis jau artinosi. Graži moteriszke 
sėdėjo, gilei užsimislinusi insi- 
spraudusi in sofos kertia, galwa 
nuleidus ant apnuogintu pecziu, 
nusižvelgdama tarpais ant sto- 
vinczio per pora žingsniu prie 
kamino, Sergejaus.

Sergejaus weidas buvo iszbalas 
ir rodė staigu susijudinimą.

Baltais dantimis kramtė apati
niu lupa, lyg norėdamas koky 
priesza sunaikint-

Sunkus dūsavimas kilnojo jo 
krutinia, o ūkanotas pažvelgimas 
jo akiu puolė tarpais ant Feodo- 
ros.

Feodora szipsodamosi kalbėjo 
su negerai už slėptu pasiticzioji- 
mu.

— Mano mylimasis Siergiejau, 
man rodosi, jog pyksti už propo
zicija, kuria tau dabar padaviau

Turi wienok pripažintie, jog 
daviau tau iszmitinga patarmia.

— Iszmitinga patarmia! — at
rėmė Sergiejus su pasitycziojimu 
— prakeikiu tavo iszminty ir pa 
tarrnia, reikėjo man patart pirm- 
neg suteikiau tau nihilistu paslap 
ty! O diewiszka tavo patarme!

— (Vadink mano patarmia, 
kaip nori, atsake graži moteriszke 
vienog patariu tau Peterburgą 
apleistie. Zinai Sergejau, kaip ta- 
wia myliu!

Sergejus pasijudino nekantroj, 
kas nenuėjo no jos atydos.

— Kaip labai manės myli — 
suszuko perpikias — ape tai jau 
persiludijau; negawau net užmo- 
keszczio už.... iszdavima!

Pagalaus turi musu sanligas isz- 
aiszkint. Gal szendien jau pa- 
skutiny karta tavia matau ir su 

j tavim kalbu! *
Jo akys žibėjo fosforinia szvie- 

sa — davė žingsny pirmyn.
Feodora nesijausdama spraudė

si in otomanos kertia. Nemokėjo 
sau iszaiszkintano sziurpulo, kurs 
perejo per jos kuna toje valando- 
je.

Bijojosi Sergiejo,wenge jo stai
gaus prigimimo, kuri kaip lawa 
ugnine slenkanti no kalno, tviska 
su savimi grebia ir naikina.

Nenorėjo vienok parodytie tai 
ir sudidelu iszmetinejimu paklau 
se.

— Ko teip artiniesi prie ma
nius?

— Noriu su tawims atsisvei
kint, atsake ruscziai.

— Tai pagalaus paklausysi ma 
n;> patarmes ir apleisi Peterburgą

— Nežinau da ar iszvažiuosiu, 
vienok žinau, jog no szios dienos 
mano koja nepastovės tavo na
muose.

— Ir tu man tai teip abiszali- 
nei sakai, nors žinai gerai, kad tie 
žodžiai szirdy man parverta, su
sznabždejo Feodora su gerai nu
duotu gailecziu.

— Užczedyk sau vargo ir ne
versk savias prie nudavimu, at
sake Sergiejus szaltai — gana jau 
to apgaudinėjimo.

Kad turėjau tau iszreiksztie 
nihilistu paslapty, prižadėjai man 
atsiduot su duszia ir kunu.

Geidulys deginantis mąnia ta
da, kaip ir szendie, prilenkė 
prie to niekingo veiksmo. Pa 
siniekinau viltyje, kad jei ntania 
visi atmes, tu viena užvaduosi’ 
man visa svietą.

Gaiszinai ir apgaudinejai ntania 
diena no dienos. Szendie, kad bū
tinai pareikalavau užmokesnio, 
liepi man iszvažiuotic, nori at- 
pirktie mano tylėjimą auksu, ku
ry man lyg aukauji prakilnai ant 
kelo.

— Duok man kalbetie, noriu 
iszsiteisintie ir iszpažintie viską 
suszuko Feodora, apkabindami 
jaunikaity snieginėms rankoms ir 
prispausdama savo veidą prie jo.

Neviena garsi aktorka butu 
pavedėjus gražiai Feodorai do
vanos nudavimo.

— Du kalawiju kaba ant tavo 
galvos, kalbėjo tolau dtebaneziu 
balsu — kiekvienoje valandoje 
ne esi sikras gyvasties.

Iszdavei nihilistus, neatlikai ju 
prisakimo — užmuszt manės, o 
žinai gerai, jog tavo draugai bau
džia smereziu.

Szirdis man dreba pamislyjus, 
kad gal valandoje, kad apleidi 
mano namus, laukia tavias žmog
žudys.

Bet tai da ne viskas, kas ant 
tavias kyboja. Pasakysiu tau vi
ską, kadagi rnylu tavęs daugiau 
už savo gyvasty, kuria iszstatau 
ant pavojaus, iszduodama tau 
viską.

Palicija yra ant pėdsako nihili-“ 
stu ir gal jau už poras dienu pra
dės aresztavojimus*.

Ir tu esi ant suraszo ir ant ta
vias kyboja nelaime,

Sergejus baisei keikdamas isz- 
sinere isz Feodoros ranku ir nu
stūmė ja.

— Iszdaveja! suriko, tai tu 
tarnauji palicijai per sznipuka, tu 
iszdavei nihilistus.

— Sergiejau, drisiekiu tau....
— Tylėk! suriko jaunikaitis 

dabar žinau gana. Žinau, kad in- 
puolau in sirenos kilpas, moteri- 
szkes be szirdies, be duszios ir be
milaszirdystes.

Privilojai mania prie savo bal
tos krutinės, idant isz manės isz- 
trauktie paslapty. Bet žinau tei- 
pat, kaip turiu atkerszytie!

Graži Feodpra su baimes szauk
smu paszoko ir nubėgo prie var- 
pelo.

Sergiejus stovėjo ant vietos 
nesi j ūdydamas, sukryževojas ran
kas ant krutinės.

— Netikela! drebi už savo gy - 
vasty, tarė su pasibjaurėjimu — 
baime smerezio inveda tavia in 
pasiutima.

Bet buk rami, ne dabar noriu 
kerszytie; atkerszysiu kada to 
nesitikėsi.

Tada.... tu r.eisztikima, ap- 
gaudinejanti.... valanda tavo 
niekingo smerezio ateis.

Staiga pasijudinias atsigryžo 
prie duriu. Feodora mėtėsi paskui 
jy, o puolusi ant kėlu,* apkabino 
jo kojas, szaukdama:

— Ne! teip negalime persi- 
skyrtie, ne kaip prietelai.!

Patariau tau iszspruktie in Pa
ryžių, nepaliksiu tavęs be pinigu 
— apžiūrėsiu tavęs skalsei.

Atsistojo ir patraukė nelaimin
ga jaunikaity, kurs neturėjo spė
kų atsispirtie vylojimams tos mo- 
teriszkes, atgal prie otomanos.

Prisiartinusi pr'e njurkos, ati
darė stalcziuka pripildyta aukso 
rulonais.

— Imk kiek tau patinka, idant 
galėtumei iszspruktie no tavo 
persekiotoju.

Jos baltos rankeles graibė po 
auksa, o jos žodžiams tarė garsas 
metalo.

Sergejus nusijuokė.
Klause pats savęs, argi galima 

yra, kad Feodera jo nemylėtu, 
jei\eip rūpinasi ape jy.

(Tolaus bus daugiaus.)

GROMATNYCZIA.,
Fr. Angr., siuskit „Ap.” — 

Wm. Žemaitis, Hartshoine, Ind. 
iTerr. Jau užmokėta.

Pirma Lietmszka Kolonija
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad gal i tia teip 

lygei gerai ir pigei atiiktle interesus pas 
sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
ant geriausiju tintu isz Chicago per NewYor- ' 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. I
UWAGA:

Rublis................................53|
Guldenas.......................... 39}
Marka................................24f

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ul„ ant Bridgeporto

II. B. RO8EN8ON,
— užlaikau puiku —

Salima ir Distilarnia.
Brooklynieczei galitia gautie pas mane ge

riausias ir ezyseziausias arielkas ir visokius ki
tus gerymus už pigiausia prekia kaip visur.

Teipogi kožnam reikale galitia gautie pas ma 
nes geriausia prieteliszka rodą.

H. B. R0SENS0N,
280 Kent avė., Brooklyn, N. Y.

(7—3)

Lietuwiszka Karczema.
(Geltonas Pryszakys)

S. & D. GOODMAN,
572 S. Jefferson st. arti Barbei-.

— ulžaiko —
puikiut gerymus, szalta Alų, wisoklas Arielkas, 

Spiruta, Likierius, Wvna, Blackberry. 
Lemoniada ir t. t.

Kas ateina arielkos imtie in namus, tai bonka 
gauna už dyka.

Babinskas Bartenderis.

— Nedeloj, 18 (Vasario, 7į a- 
dyna vakare, salėjo Z. Bykovo, 
po nr. 4458 S.(Voodst. ant Tovn 
of Lake, tenykszczei Jietuvei 
turės savo susirinkimą. Žada su- 
tvvertie „Draugystia Blai vystės” 
Chicagoje. Užpraszo visus die
vobaimingus lietuvius, idant tei- 
ktusi pributie ir apsvarstytie szy 
svarbu dalyka. Su guodone,

J. Kazlauckas.

Adresai draugyszcziu 
wirszinyku

DR-TĘS APNVEIZDOS DIEVVO: 
Prezid. S. Pocetviczia, 616 W. 19 th St. 
Sekr. K. Pociu's, 628 S. Canal st.

DR-TES SZW. JONO KRIKSZ: 
Prezid. A. Noveckis 3301 Auburn avė. 
Sek. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR-TES SIMONO DAUKANTO: 
Prezid. F. Mikolalnis 756 W. 17th st. 
Sekr. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR-TES D. K. G EDE M INO. 
W. VVabalinskas. Prez. 817 Dikson str.

dvinedelinis 
„ApZVVcLlgd katalikiszkas 
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 

'kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

Lietuwiszkas Salimas
KAZ. ALISZAUCKO.

^Wyrai, ar jus žinote kur geriausias alus randasi? 
PAS KAZIMIERA ALISZAUCKA.

Užlaiko puiku szalta alų, geriauso arielka tikra 
ruginia, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai <lel zabovvos; jaigu nontia sau tinkamai wa- 
landela laiko praleistie tai atsiiankykit pas sawo 
wiengenti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli pamatytie ir to wiso pabandytie. 
Jaigu sziezia atkelausi. tai pas manės tvisku 

gausi.
K. Aliszauckas,

326 kampas Henry ir Grand sts. 
NEVY YORK, N. Y.

W. Slominskiene.

679 MILWAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visu lietu- 
viszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi visokį daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kwieskos, lazdos dėl marszalku ir 
ttj. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
niiusios medegos. Per 17 ka metu 
tiiomi darbu esmių užsiėmusi ir 
w|sos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

po wardu „Lietuwa“,
GUANO PliAIBIE. AUKANSAS.

DcrliiiRl»u»i laukai isz wi»o» aulsles, Arkanso.
ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale ’

po ūbiems pusėms geležynkelo "Mėmphls .k Little Rook", tarpe tu lauku randasi miestelis HazeB 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wiet» 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

(Visoki javai dera labai gausei,
prietaru auga bowelna, o walsei sodu puikiausi isz visu 8uwlenytu Walstiju. 'Klimatas sweikaa» 

žiemos trumpos, o wa.saros ylgos, karszcziu dldelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos. 
(Vanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

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

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

Union Land COMPANY,
163 Wasliiiigton St., Chicago, III.

---- ARBA IN-----

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

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

GHICAGO, ILL. P. O. Box 82.

Geriause užeiga pas
L. AŽUKA,

3301 Auburn Avė., kampas 33czios ui.
NETOLI LIETU (VISŽKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HALA
dcl mitingu, balu, wesellu ir kitokiu susirinkimu.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynių, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve lenczius Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka viską gausi. Ir to viso pobandytie.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

4KULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

lukrynius dajktus, zalatliinas 1r sidabrinimus
visokiu dajktu laba] pigoj, aukszynius sydabrvnius ziego- 
r«lius iszvvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

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

“Elgin” ziegorej $7.00. VYyska garantavoje ant metu.

“LIETUVA
SPAUSTUWE

•SIS

J)
— SPAUSDINA WISOKIAS—

Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, visokius Tikietus 
ant loteriu ir balu, Programus ir kitokius reikalingus 

drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t.
Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei.

TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Namai ir Farmos geriausiose tvietose.

ANT SMARKIAUSIU LABVU.

SIUNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.

sg CHICAGO,
jgp Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-, 

karo, o nedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

OFISAS: 954-331(1 STREET,

ILLINOIS.

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLAND AVĖ., KERTE HENRY ST-
CHICAGO, ILL.

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

\Visoki gntunkai Saldaus \Vyno. Arako, Kimčio. Ataus bonkose irkegese ir t. t. VViskas yra 
gerinusio gatunko, o prekes hibai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes aaj 
statome užpraszytus tatvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata ra<zytie nngelskai. tvokiszkai, ienkiszkai, Batu 
wiszkai ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Islan 1 Avė., Chicago, III.



4 LIETUVA.

^Vietines žinios.
— Lietuwei, kurie norisia tu- 

retie gerai ir pigei aptaisytas kny
gas, tai nueikytia pas Juozą Ka- 
walaucku po nr. 3348 Fisk st. 
ant Bridgeporto, o jisai jums ap
taisys grąžei druczei ir pigei.

— Dirbtuve „American Brid- 
ge VVorks, ant Stevart ir 40tos 
ui. kurioje dyrbdavo po 300 dar
binyku, o daugiausei lietuwiu, 
pereita utarnyka vvisus darbiny
kus atstatė no darbo, tiktai 15 
ju paliko. Ketina Btowetie iki 
lmai Kowo. Jaigu ne ilgiau.

— Isz vvisusalunu Chicagosuž- 
laiko puikiausia SALUNA ir 
RĘSTA L’ RAČU A Stanislo wa s 
Rokosza, iietuvvys, po nr. 109 W. 
Raudot ph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl sivecziu; prijima 
ant „boardo”, walgis geras lo
vos czystos, o mokustys labai že
mos. Rodyjemc visiems, kurie 
ativažiuojatia in Chicago, nusiduo- 
tie pas jy ant nakwynes, o busi- 
tia kogražiausei prijimti.

— Trys lietuwei Konstantinas 
Macziukas, Kazimieras Krasauc- 
kas ir da wienas kurie pirkosi lo
tas VVuukegan, III. apskundė 
agentus žydelus už tai kad juos 
prikalbino prie pirkimo tu lotu, 
žadėdami jiems darba duotie 
Waukegane. Dabar kada tie lie
tuvei pinigus ant lotu sukiszo, 
tai agentai ape darba užmirszo 
ir anei szneketie nenori. Ju pro- 
wa veda advokatas Bylinskis, 
lenkas. Jaigu tik szitie lietuvei 
prowa iszgrajis, tai ir kiti tuojaus 
«k us, ba visus teip intrauke.

Pajieszkojimai.
Asz Juozupas Wasilis pajiesz 

kau savo szvogeriu Stepono ir 
Juozupo VVasilaucku paeinancziu 
isz redybos Kauno, Panevėžio 
pavieto, Wabalnyku parapijos, 
kaimo Ramongoles, jau arti du 
metai kaip Amerike ir unežina 
kur jie besiranda; jaigu kas ape 
juos žino praszau danesztie arba, 
patys tegul atsiszaukia ant adre
so tokio:

Joseph Wasilis, 
Grand Centrai Hotel

Kresno, Cal.
—o—

Asz Kazimieras Radaviczia pa- 
jįeszkau savo draugo Mykolo 
u daucko, paeinanczio isz Kau. 

o redybos, Raseinių pavieto, 
parapijos Gaures. Ir podraugei 
pajieszkau Marcelino Waitke- 
vicziaus tos paczios redybos ir 
pavieto, o parapios VVainutos, 
jau du metai kaip persiskyriau 
»u jais ir nežinau kur besiranda, 
jaigu kas ape juos žino, arba jie 
patys tegul atsiszaukia ant ad
reso szito:

K. Radaviczia
676 6th are. Milvaukee, Wis.

Užmokėjo už “Lietuva ” Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija 25c
Pasakoijmas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ “ 10c

S. F. Malicki,

Teinykit Brooklineczei.
Antanas Sakalauckas užlaiko 

puikia Grosernia visokiu 
valgomu daiktu, pas jy visada 
šviežias tavoras, viskas czystai 
užlaikoma, o parduoda viską pi- 
jei ir teisyngai. Lietuvei pir- 
kitia visokius daiktus isz lietu
viszku, groserniu, o gausitia 
daug pigiau ir teisyngai, o teip 
darydami iszpyldysit prisakyma 
Dievo, kaipo Jisai pasakė: My
lėk artyma savo, kaipo pats sa
vęs”. Jaigu perkatia viską pas 
•vetymtauczius, o savo brolus 
aplenkiatia, tada nemylitia sa
vo artymo.

Isz Shenandoah, Pa.
Musu dudorius jau rodžias pa

seko paskui mokslą Jono Szlu- 
po: jau daugiau pilnovojasi She- 
nadorio bobų,nei kaip bažnyczios. 
Jisai sako, kad sviete bobų pa
gal mokslo Jono Szlupo butu 
daug „vigadliviau” gyventie nai 
gu pagal mokslą katalikiszkos ba 
žnyczios.Bet jaigu jam teip geriau 
patinka, tai galbūt jum ge
riau patiks ir dudorium būtie 
pas kunigą Dembsky, neigu dabar 
pas kunigą Abromaiti. Teip ro
džius jogei neužilgio turėsime^ 
žmogų leistie ant augszsesnes 
službos prie kn. Dembskio.

Pabapijonas.

T. Galinis Mt. Carmel $2.o6 
J. Goodman, Shenandoah l.oo
J. W. Larkes E. St. Louis l.oo
K. Gudaitis l’ittsburgh l.oo
A. Kranauckas Coaldale l.oo
P. Philips Locust Gap 2.oo
P. Linge E. Longmeadov l.oo
A. Karatus, “ l.oo
K. Rumžis Vilkes Barre 2.oo
J. Glomer “ l.oo
J. Stonex Bruces Crossing l.oo
J. Wasile Kresno l.oo
A. Waszeikis Chicago 5o
B. Petrauckas “ l.oo
S. Kareckas “ l.oo
P. Virbickas “ 5o
L. Butkeviczia “ l.oo
J. Ryndokas “ l.oo
A. Gudaviczia “ l.oo
M. Zareviczius, agentas musu laikraszczio Nev 
Yorke sukalektavojo ir prisiuntė prenumerata 
no sekancziu skaitytoju:
K. Kinczinaitis Nev York 2.oo
R. Palkauckas Brooklyn 2.oo
S. Liszauckas. Nev York 2.oo
P. Abraitis, Brooklyn, N. Y., agentas musu lai-

kraszczio sukofektavojo ir prisiuntė p re 
numerata no sekanoziu skaitytoju:

P. J. Peterson Jersey City 2.oo
J. Slavickas Tuckahoe 2.oo
K. Aliszauckas Nev York Ž.oo
V. J. Martinaitis “ l.oo
P. Astrauckas “ ž.oo
J. Radzineviczius “ 5o
A. Simanaviczia “ l.oo
H. B. Rosenson “ l.oo
A. Sakalaucks “ ž.oo
J. Zablockis Mahanoy City Ž.oo
F. Majauckas, Chicago l.oo

Ponas ir mužikai “ 15c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Puiki istoria ape Kantria Alanu, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c

Talmudas židu 10c
Tevynizskos giesmes “ “ 10c
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 20c
Waiku knygele su abrozelais “ 30c
VVisoki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus: Masko
lius puola priesz Jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaitinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleieis,wisalp zalatitos, 3.50 ir $4 00

Aukso Altorius arba Szaitinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutoi skuroje, zaiaty 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis, “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrine “ “ $2.00
Baisas Balandėlės arba Mažas Szaitinis 95c 
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiauseme 

apdare, balcziausels kauleleis puikei 
isz.auksuotais kryžeis po ’ $3.00ir3.50

Balsas Balandėlės didesnis su Offioium
purvu m apkaustytass ir su kabe $1.25

Balsns Balandėlės Krisztollnis $2.00*
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap

kaustyta ir su kabe ” $ 1.50
Iszganingl dūmojimai ape sopūlus szv.

Marijos Panos ” 90c
Lietuviszkos miszios ” 10c
Ražanczius amžinus “ “ 5c
Ražanczius ir draugyste “ " 10c
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 5d
Szauksmas balandėlės “ 30c
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ” 40c
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

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

stytas Ir su kube “ $1.60
Wadowas aplankancziu muks Jezuso Cbris. 15c

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos " •• “ 05c
Draugija d’.l duszlu 10c
Filotea arba kelas in maldinga giwenima 50c
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 30c
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Peną ’* ” 15c
Gywenimai Szwentuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 5c
Giwenimas Jezuso Kristuso ” 75c
Qiwenimas szvenez. Marijos Panos „ 25c
Giwenima visu Szventu ant kožnos dienos

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

ciszkaus “ “ 25c
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 20c 
Istorija seno istatimo ’* 30c
Istorija'Kataliku Bažnyczos ” $1.00
Iszguldymas metiniu szwencziu ” 15c
Kas yra grlekas? labai naudinga knygele 15c
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 15c
Kaip apspakajitie suinianija 20c
Mokslas Rymo Kataliku 40c
Mokslas kataliku, ■' 15c
Pamokslai ape suda Dievo “ “ 15c
Pekla ir stebuklui Dievo szventose dusz.io- 

se cuiszcziaus, didžiause knyga isz visu 
knygų dvvasiszkuju $1.25

Perspėjimas ape szventa tikėjimą 10c
Perkratimas sumianijos “ 20c
Prisigatavojimas ant smercz.io " 50c
Raktas in dangų “ " 20c
Užsistanavik ant to gerai “ 50c
Wadowas in dangų “ “ 50c
VTartai dangaus “ “ “ 20c

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ 25c
Knyga iszmokimo wisoswietines kalbos 15c
Lietuwos gaspadine “ 20c
Lietuwisxkai vrokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “ $5.00
Lementorius lietuwis?kas “ “ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kal

bos ns apdarytas “ “ $1,00
o apdarytas “ $1.25

ANIČL STRČŽ. Zbidr Modldv i Piečni služgcy 
dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszporcv 
i piežni lacifiskich). Zaviera blizko650 scro- 
nic vyraznego druku na pięknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne v morocco 
skorkg, vyzlacane brzegi ze zioconym tytuli- 
kem; cena................................................. 95c

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

CICHA LZA. Zbior Modldv, i Piečni služęcy dla 
dusz pobožnyeh (VVydanie din nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i piežni lacifiskich. Za- 
viera blizkoOūO stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, —Opravne v morocco 

skorkg, vyzlacane brzegi. ze zioconym tyt|l 1- 
kiem Cena................................................. 95c

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

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i piežni, 
služęcy dla dusz pobožnyeh. (VVydanle dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piešni 
lacifiskich. Zavlera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na jMgknym papierze, opravne 
v morocco skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloco- 

nym tytulikiem............................................. 95c
Ta sama opravna v morocco skorae. vyzlacofte 

brzegi ze zioconym tytulikiem.............. $ 1.25
VVYBOREK........................................ po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI VVAL- 
TERZE. Z ksi^žek dla ludu przez Marbacha wy- 

danych “ ' ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszložci 
za pomocę kart. (Dlazabavy i rozryvki)

Cena ’’ ,t 10
IIOKUS POKUS czarnoksigznik. czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, ve- 
dlug slavnych sztukmistrzov Jako to: Bosco, 
8ehwanenfeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus. Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

NOWY SOVVIZDRZAL i avantury jego, Z ziem- 
pomorsklej rodern. — Z osmiu obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravie ze zioconym tytu
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI ŠEN NIK. —
Najpevniejszy sposob vygrania na įloteryi 
vedlug kombinacyi siynnych magikdv i pro- 
fesorov matcinatyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob, *akich užyva- 
no v starožytnoAci do przepoviadania i vro-, 
ženia przyszloAci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
uy przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Uni veršy tetų Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ’’ ” 30

ŠEN N IK czyli VVrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przy padkach služiįce, z rdžnych starodav 
nycb ksi^g zebrnny i porz^dkiem abecadlo- 
vym dla rozryvki i zabavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo. 
bobonov. “ ” 15

ALEKSANDRA ClIODŽKI slownik Polsko-An- 
gielski i Angielsko-Polski w mocnej opravie 
ze ztoconemi tytulikąmy. Cena $4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polak6w 
doiatvego nauezenia sigezytač. pisač; i mu- 
vičpo riemiecku. Dokladny przedruk z vy- 
dania nakladein ..Zakladu Narodovego imie- 
niaOssolifiskich" ve Lvovie. Cena 75

LISTOVVNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zavieraj^cy: Naukg pisania listdv, v vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Listy 
polfcaj^ce, radzęce, opisujęce, povinszoVa
nia, podania itd. ’* ” 60

MALY LISTOVVNIK dla szkolnych dzieci; ucz$- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

POŠBEDNIK POLSKO-ANG1ELSKI; ksijžkadla 
Polakov v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig poanglelsku; z opisaniem kuždego vyra- 
zu Jak sig ma vymaviač; i rožne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 65

PRZEU ODNIK do pisania listdv milosnych o- 
raz tycz®cych si® oženienia i zam«žpdJ6cia 20

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

Pilna visokiu gydyklų amerikouiszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko VVANDENY SVVEJKATOS, kuri ve- 
lyja kožnam turėtu* savo namuose, kajpo geriau
sia gydykla ant sudrutlnimo, dadavirao smoko, 
sutaisymo viduriu, gumbo ir czystyjimo kraujo.

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

per RODĄ DUODA UŽ DYKĄ.
Daktaras gyvena arti aptiekos ir daugel ki

tu daktarą 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- 
le lietuvis/kai.

H. S. B0JAN0WSKI, 
Dyplomavotas Aptiekorius. 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS, |
3452 S. Halsted ui.

N ujimu puikias Fotografijas. už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseiiu ir kitokiu reikahi n ujimą Fotogra 

fijas kopuikiausei.
Knygos istoriszkos, swletisz- 

kos, pasakų ir giesmių. LIET(JWISZKAS

------užlajko

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkalingas 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose rejkaluose.

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

Telefonas, 9078.

“VARDAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE, per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszo didumo) puslapiu. "VAR
PAS” yra vyriausias ir žimeziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras ‘ Nauiosios 
Dvasios”apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. ••VARPAS” neseka jokios partijos; "VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.

"VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po 
Sieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal- 

a ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 
Tai isztikro yra labai pigu!

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

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

Puikiause Krautu vve
VVISOKIU DRAPANŲ

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

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

------GIAVIANA-------
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

^UeTUWISZKA Į AFTISKAŠ-

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

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

Ape 8enowes Lietuvos pilis “ 20c
Birutes dainos “ 10c
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 30c
Bestlality of the Russian Czardom tovard 

Lithuania “ “ 20c
Budas Senovės LJetuviu Kulnenu ir Žemaicziu, 

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

rija Lietuvos “ ,, $1.50
Istorija septynių Mokytoju ‘ “ 50c
Istorija gražios Kutrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 30c
Juokingas pasakojimas “ “ 10c
Juozapas Konlusz.evskis arba kankinimas U-

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

Lietuvnyku " $ 1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ •• $2.00
Lituviszkas szi upinis “ " 5c
Naujos dainos “ •• ioc
Namelis pustclnyko “ “ 75c
Olitypu apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Palangos Jure “ “ 25c
Pulkus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmoczio wainos 1863 m. “ 40c

SALUNAS
Juozu po Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 u).
Užlajkau šviežia Bsvarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arivlkas, Liktorius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to wiso pabandltie.

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

PETRAS ASTRAUCKAS, 
Lietuviszkas Sziauezius. 

Dyrba labai puikai ir drūtai Czeverykus, o jar 
duoda nesvietiszkai pigei:

Puikus, drūti darbinei Czewerykai $l.oo
- TEIPOGI - 

taiso ir senus Czeverykus. grąžei, drūtai ir piį 
giausei kaip wisi.—Eik itin lietuvei pas savvo žm«> 

gu, pasidžiaugsitia. 
Petras Astrauckas, 

335 Delancey st., New York]

—pas—
J.Kabre, 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe wisokiu drapa

nų, kaipo tai . paltu žiponu žiemi
niu ir wasariuiu; kelnių, marsz 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
czeweryku, walizku ir wisokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautuvves yra geras ir teisvngas 
žmogus, užlaiko puikiausia tawo- 
ra ir parduoda pigiau už wisus ki
tus. Kurie reikalaujatia kokiu 
drapanų, tik nueikitia, o persilu- 

Idysitia patys, kad niekur teip pi
gei nepirksitia.

MAX DBZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praksikawoja vvisuose suduose 
iszpildo saxvo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame rvisiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provvu.
Ofisas: Ž3 Metropolitan block.

163 Riindolph St.
Giįvenimas 1Ž56 N. Halsted St. 

Telf. N. 49Ž3

MAT. D KOCZYNSKAS,
— užlaiko —

Puikia Grosernia, 
wisokiu vvalgomu daiktu,kaipo tai 

Cukru, Katva, Arbata, Swie- 
sta, Pieną ir ^visokius ki

tus daiktus.
Taworai wisada srvieži, o prekes 

pigiausios isz wiso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY,________ PA.

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplemawota8 isz Europos.

Nog 25 mietu iti praktikavojaR pritajso gierai 
lekarstvas usz viuutinia prekia.

Kalba lietuwiszkaj, lenkiszkaj, ru- 
skaj ir wokiszkaj.

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

M. L. Kasmar, 
(KACZMAKEK.) 

3XAdwokatas 
Praktikawoja ^visuose suduoše ir 

atlieka sawo reikalus operai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuvvnykams pas jy nu- 

siduotie sawo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą.

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

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

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IK NOTARY PUBLIC.
Iezprovoia gėnausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wt>- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Lietuwiszkas Daktaras
T. KOD15.

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeni
3247 LAUREL STREET

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

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

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

Suwolku gubernes Meblu Sztoras
!~1 Furniture Store.

— puikiausia ir didžiausia —

KRĄUTUWIA M6BLU,

» m!1

kaipo tai: Stalu, Kėdžių, Kanapų, Lovvu, Pecziu, Karpetu ir wiso- 
kiu daiktu reikalyngu dėl parėdymo namu. Teipogi taiso vvisokius 
meblus drūtai ir greitai, o p: rJuoda vviska neiszpasakytai pigei.

Lietuvvei, eikitia pas savvo vvienženy, patys džiaugsitės, kad nie
kur teip gerai ir piggi nepirksitia, kaip pas:

JONĄ VVHITE’A,
174—176 Bridgest., tarpu Higli ir Nassau, 

BROOKLYN, N. Y.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 DivisionSt.

New York
N. Y.

Wyrai ! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vvi
su greieziausiu laivvu už piaiausia preke, siunczaine pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gauna i-a 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuvviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisinpai. Teipogi parduodame 
tikietus ant vvisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI
31 Admiralitatstrasse, Hamburg.’ 20 Maaskade, Roiterdam.

• 46 Heerdenthorsteinvveg, Bremen.

| A. BUSZKIEVVICZIA, |
dastato vištom* in nuraus geriausia

| Keresina, Geselina ir Aliejų. I
(l Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, te i po- n
J/ gi prijima užpraszymus ir per gromata.

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka we- įrc 
ĮU lyjeme visiems pas jy nusiduotie. M

ADRESAS:

A. BtJSZKIEVVICZ,
| 886 James avė., Chicago. |

—viv. -v* —r,v* —^>4'*

APGARSINIMAS.

Thomns McLaughlin,
66 Gay & Water Sts., Brooklyn, N. Y,

— užlaiko —

Puiku Salima.
VVisada szaltas Alus, Arielko* seniausios ir pu i 

klausios, o Cigarai kokiu da visame Brooklyne 
nebuvo. Wiska užtaiko ko czyszcziausei irgra- 
žiausei.

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

Lietuviszkos Dainosužra«iyto. per 
kun. Antanu Juszkeviczia, Weluonos apygardo
je isz žodžiu Lietuviu daininvku ir dainiųvkiu ir 
no Alsediszkiu Žemaicziu (pirmoji dalis lyg 166 
iakhztu dainų 172visatinai yra iszsibaigus). Gau
namos už numažinta prekia. o kuriose yra dainų 
(be pirmosios dalies) 1397, trijose knygose (to
muose), visos su prisiuntimu in Amerika tiktai 
už $2.50

O atskyrei viena knyga perkant suprisiunt 
mu $1.25

Svvotbine Reda, Veluoniecziu Lietu
viu, kur yra suraszyta kaip atlieka (arba reike 
atliktie) svotbas (veselijas) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms ir visais apsieji
mais, Preke su prisiuntimu tiktai 50c.

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

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

Ir sziaip visokias knygas prisiuncaiu kuomi 
greieziausei.

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

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

tieant atsakymo pacztawa markela už 5 centus.

Lietuwiszki Agentai.

Lletuwiszkas Salimas.
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys gedaus o dvi 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 wiengentis,

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

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

Jaigu tau skauda galva, tai pamegyk 
PtoszkU Bojanatisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galwos, ka Joke kita taip 
greit ne gydo, kaip Proszkos Bojanausko. Galima 
gautie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
centus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikvs Jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOWS’KI,
885 W. 19-th 8tr., Chicago,

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

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

Flatau & Heynian,
GENERALNA AGENTŪRA.

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

Arti Blue ltland avė.
2) Ofisas ant Bridgeporto:

890 32-os ui.
Prieszai lenkiszka bažnyczia.
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