
Kates of Advertising:

Nr. 8.

OneHueonce .......................................Ibc.
One line, one month .............. 50c.
One inch, one month........................ fci.OO.
One inob, one year............................110.00.
The “Libtuva” Printing Offloe executei» 
allkindof Job Phintino and Tranhlatinb 

in all modern languages.
All oommunications muit be addreetsed: 
“Lietuva” PublishingCo. 

«M33rdST. CHICAGO, ILL.

1'he Lithuanian VVeekly

“LIETUVA”
Appeanng every Sniurday theonly Lilhuan 
a u Paper Publishmi iu ChicagoJJI. Bub 

•ar ption Two 'Vollars per year.

CHICAGO, ILL., SUBATA, 24 VASARIO (February) 1894 m.
EnTEKED AT THE CHICAGO, Il.L. POST OfFICE AS 8ECOND CLA88 MATTER.

NEDELINIS LA1KRAS2TJ8

“LIETUVA”
•žema kožna Subata Chlcago, Jllinoia 

KA8Z8TUOJA
ant Mrru Anbhikojb........... ... w.ot
!n UAhabia.................................... B.ff

Preke Apgarsinimu: 
Wienaeilute wiena karta..................... Tte.
Wiena eilute ant rneneaio....................50c
Wiena« eolu ant menesio.................H(JD
Wlon**aooh«aut metu.................... .1104*A DREBĄS TOKS: 
“Lietuva” Publtaiiing €o.

9M 38rd ST.. CHICAGO. ILk-

8pauituwe“LtBTUYA" apausdina Knlgaa 
konstitueijas, Tikletusir t t.

Metas II.

Krutėjimas Lietuvystes.
Prisižiūrėjus szendien iu darbus 

lietuviu, reikia atsidustie su 
skausmu szirdies. Jie nesnaudžia, 
bot paskutiniame laike labai 
sukrutėjo link atgaivinimo Lie
tuvos, Bet prisižiūrėkime arcziau, 
tai patemysime jogei tokiu gai
vinimu baigia ja wisai marytie.

Negana ka jau teip ‘mažai tu 
vargszu lietu viu yra, dagi ir tuos 
paežius padalino ant dvieju daliu 
tos dvi dalys viena kitai stojo 
si szendien didžiausiu nepriete- 
lum, skriaudėju ir žudytoju. No
rėdami lietuvei Lietuva atbū
davome, turi su jos neprieteleis 
kovotie, bet szendien jiems nėra 
įniko su neprieteleis ha turi tarp 
savęs kova vestie. Szendien 
nėra jau laiko musztie maskolu, 
ba lietuvis su lietuviu turi mu

syti s.
O tai dėl pakėlimo Lietuvos 

užsidėjo draugyste „L. M. D.” 
kurios inicriu buvo mokytie 
nemokanezius, ir apipažintie juos 
reikaluose Lietuvystes. Ne ant 
ilgo tasai mieris tesėjo. Josios 
vadovai atrado tame dalyke ken- 
keneziu tikėjimą kataliku; „va
lai” mete vi»us darbus in szaly, 
užmirszo ape ta abudavojima 
Lietuvos, o griebėsi vien tik 
prie nugriovimo katalikystes, 
kuriuomi ir po szei dienai ten 
užsijimineja.

Matydami ta netikusi ju darba, 
kunigai ir kiti dievobaimingi 
žmones, sutverė „Susivienyjima 
Lietuviu Kataliku Amerikoje,” 
idant tuomi atšispyrtie priesz 
naikytojus katalikystes, ir tokiu 
budu szendien pasidarė jau dvi 
puses, kurios tarp saavias nesu
tinka teip, kaip ugnis su vande
niu. „Susivienyjimas”. ir kiti 
visi dievobaimingi žmones no
ri gyventie sau tykybei, vieny
bei, užlaikytie sz. tikėjimą, kai
po ir tėvai ju užlaikė, lynksmy- 
tis garbinimu Dievo ir sotytis 
tuom, kiek pats savo pajiegoms 
instengia sau uždyrbtie; o „L. 
M. D.” su vis ka kita tveria. Ji 
nenori sotytis tuom ka žmogus 
gali sau užsidyrbtie, ji dyrbtie 
visai nenori, sako, kad jau yra 
ant svieto visko ikvalei iszdyrb- 
ta tiktai taswiskasyra rankose 
kapitalistu; reikia kapitalistus 
užmusztie, isz ju turtus atimtie, 
o tada turėsią žemiszka rojų. 
Bet užmuSzimui kapitalistu per- 
iszkadyja katalikyste, kunigai ir 
prisakymai katalikiszki nevely- 
ja, sako kad yra griekas už
musztie. Ir ka dabar cze darytie? 
pati viena „L. M. D”, kapitalis
tus užmusztie neinstengia, tai rū
pinasi kodaugiausei kataliku ati- 
trauktie no tikėjimo, idant isz ju 
padarytie sau yranky. Kunigai 
žinoma yra ant to kunigais, idant 
tykejima kataliku tobulytie ir 
gyntie no neprietelu. Isz to szen
dien pastojo didžiause kare tarp 
lietuviu; in vieta kariaufie priesz 
maskolu atluosavime Tėvynės, 
tai dabar veda tarpsaviszka 
karia. Toji kare kasdien didinasi, 
kasdien dygsta nauji neprietelei 
priesz vienas kita ir szendien 
lietuvys lietuvio turi didžiau 
saugotis kaip maskolaus, net di
džiau kaip dykojo Indijono. Su
kruto visi atbudavotie Lietuva, 
bet pamirszo, kad dvieja arba 
tryse to padarytie negali; cze 
reikia vienybes, drutybes, o toji

isz tarpu lietuviu jau iszvaževo 
kur in kita svietą, wienybe lie
tuvius szendien jau visai užmir
szo. Szios dienos lietuviszki lai- 
kraszczei in vieta ka naudingo 
patalpytie dėl gero lietuvystes, 
Ui tik yra pilni prikimszti bar- 
neis szlupiniu su katalikais, ka
taliku su szlupineis ir t. t. Ir 
kaip cze galima tikėtis prisikėli
mo Lietuvos, jaigu jos vaikai 
kremtasi kaip kirmėlės tarp sa- 
vias.

O kas tam visam kaltas? .... 
vadovai. Tegul vadovai iszmin- 
tiugai ir svietiszkai daro, o žmo
nes jiems visada yra paklusnus. 
Jaigu nori iszganytie tajy svie
tą, tegul rūpinasi užeziepytie ja
me vienybia, tegul mokina mei
les. o ne iszvedžiojimu jog Die
vo nėra. .Jaigu tarp žmonių 
vieszpataus vienybe ir meile ta
da pergales ir didesniu šyla už 
savia, bet jaigu rūpinatės kas 
karts tai labiau juos tarp savias 
suarzytie ir iszskyrstytie ant ma
žiausiu dalalu, tai ir mažiausio 
szeszelo turės lenktis. Tegul pri- 
sipažysta ponš dr. Szlupas kiek 
jau kaszto padėjo, dėl atgaivimo 
Lietuvystes naikydamas tikėji
mą j u, o ka gero padare? grinai 
nieko, ir da deszimts karta tiek 
kaszto padės, o teipgi nuveis 
viskas ant vėjo, ba niekydamas 
tikėjimą ardo vienybia ir kas- 
kurts gimdo sau naujus nepriete- 
lūs. Ir nors da szimta metu tvers, 
tai vis nieko nesutvers, nes da 
nebuvo tautos be jokio tikėjimo, 
tikėjimas yra pamatu tautos.

Jai ta visa darba ir kaszta, ku
ry iksziolaik abi puses panesze, 
butu deja prie vietos dyrbia isz- 
vieno, tai jau butu ant daug aug- 
sztesnio laipsnio lietuvei stoveja 
ei kaip jie szendien stovi. Bet 
kagi szendien padarytie, kad 
inirszimas tarp vienos ir kitos 
puses daejo iki augszcziausiam la
ipsniui; jau tais dvi pusias 
yra sunku sugerytie, ir rodžias 
kad kitokia rodą būt. sunku isz- 
rastie.

Pagal musu nuomonia butu ge
riausia, idant visokius tarpsavisz 
kus vaidus mestie in szaly ir 
suvisai nepaisytie ka kita puse 
daro, tegul ji sau dyrba kaip jei 
patinka, o mes dyrbkimia savo 
darba, nors ten kiti tegul ant 
stogo užsilipta szaukia, jaigu isz- 
kitos partijos, nereikia ju paisy- 
tie, (kaip priežodis sako, kas ka 
geriau mėgsta, kas lapienia, asz 
pautienia); Teip ir su tum yra: 
kam katalikyste, o kam geriau 
tinka anarchistyste. To visai ne 
turime paisytie, tiktai dyrbtie 
savo darba, o už nekokio laiko 
galės pasigyrtie isz vaisiu savo, 
katra puse didesnius atnesz.

Lengvva žiema Lietnwoje.
Danesza isz Prusu Lietuvos, 

jogei tenai žiema yra gana len
gva; Pradžioje Waserio mene
sio buvo\po 2 — 4 laipsnius szi- 
lumos, sniego visai nėra, žiemos 
szymet galbūt visai nebus, ledas 
veik visur tirpsta. Szalo tiktai 
pradžioje no Nauju Metu iki 18 
Sausio buvo didžiauses szaltis 
15 laipsniu.

Temykit Brooklineczei.
Juozupas Szesztokas po nr. 92 

N. 5tb str. Brooklyn, N. Y. už
laiko puikiausia grosernia. Ta- 
voras visada šviežias, o prekes 
vyreli pigiausios kaip visur; tik
tai nueikitia, o persiludysitia pa- 

, tys.

Isz Amerikos.
Dalis darbine.

New Yorko viena gazieta ap
garsina. jogei nekurios firmos 
neužiigio pradesent savo darbus 
ir paduoda keletą tokiu, kurios 
tuojau ketina pradetie, netiktai 
senosios, bet ir keletas nauju 
dirbtuvių ketina pradetie. Teipo 
gi nekuriais padidina, kaipo tai. 
General Electric VVorks Lynu, 
Mass.; VVamsutta Mills Nev 
Bedford, Mass.; keletas iszdirbi- 
mu slonias kaulo Nev Londou, 
Conn.; keletas anglekasyklu N. 
Carolina; Cumberlaud Bros 
VVorks Stuart Co., Tenn. iszdir- 
bimai vilnoniu, C'amden N. J. 
dwi dideles „Rollmyles,” Reading 
Pa.; didela dirbtu ve karu gele
ži nkelu padare kontrakta dasta- 
tytie karus dėl Nev Yorko gele- 
žinkelo ir t. t.

Baisus atsitikimas.
Chicagoje ant viresniu ulycriu 

vaikszczioja karai lyninei, kurie 
labai tankei genda laike važe>vi- 
mo, O tai pereita panedely, tune
lyje ant La Šalie str. tokiu pat 
atsitikimu užmusze fabrikanto 
pritaisymo guzu. Bevažiuojent i 
jam, pagedo kas po apaeze karo, 
sustoja draiverei norėjo pataisy- ; 
tie, bet važiuojontiems žmonemsj 
buvo per ilgu laiktie ir pradėjo 
rektie, idant važiuotu. Dra tverei 
nesutaisia gerai leidosi važiuotie. 
Pavažiavo nekiek tolau, pra
dėjo karas lektie pasiutusiu grei
tumu. Ans fabrikantas matyda
mas kad lakia jau in tunely, isz 
baimes szoko lauk isz karo ir par
puolė ant szynu, o isz kitos puses 
lėkdamas karas užlėkė ant jo ir 
sumalė biedna kaip melnyczioje. 
Kada sulaikė kara isztrauke jo 
kuna baisei supleszyta, kury pa- 
emia ant „ambulance” vežimo 
nuveže in triupernia po nr. 73 
Fifth avė.

Užmusztasis paliko paezia ir 
vaikus, isz kuriu vyriausias turi 
18 metu.

Konduktorius ir maszinistas to 
karo tapo aresztavoti.

VVel Lietuvvei Lietnvvy 
užmusze.

Danesze in redystia.kad Scran- 
ton, Pa. dalyje miesto Park Pla- 
ce, subatos vakara, 3 d. VVasario 
primusze lietuvei lietuvy. Sako 
vienoje stuhoje parsineszia du 
bertainukus alaus ir piadeja ger- 
tie, o isz kitos stubos trys vyrai 
turėdami ant szitu rustybia, atėjo , 
ju musztie. Muszyne buvo nebi-1 
lekoke, ba net su kiyveis kovėsi, 
vienam vaikinui tu namu suskal
dė galva su kirvepenezia ka net 
smegenys isztryszko ir daktarai 
pripažino jogei isz to neiszliks, 
mirs. Zmogžudžei yra pasūdyti 
kalinyje ir ne poilgain bus sūdy
ti.

Tik gaila, kad korespondentas 
nepaduoda pravardžių nei žmog 
žodžiu nei užmusztojo.

Isz lictuvviszku kolonijų.
Szioms dienoms apturėjome 

gromata no p. J. Butkaus, kuris 
jau persinesza in savo locna na
rna ir podraugei lynksminasi isz 
savo darbo ir sveikatos. Taipo
gi danesza, kad vėla trys szei- 
mynos pribuvo ir apsipirko far- 
mas. Tolau žada dauginus ka pa- 
raszytie.

Už ka darba patrotyjo
VVhite Planes, N. Y. 10 vyru 

lietuviu darba patrotyjo už skai
tymą, ar greieziau už neskaityma 
laikraszcziu.

VVienas lietuvys, Petras Mar
kūnas, laiko tame miestelyje sa- 

j aunas, pas kuri darbinykai susi- 
i renka pietus vąlgytie. VViena 
karta ateja ant pietų, pamate pas 

ijy iaikraszty „Lietuva,” prasze 
idant jiems duotu paskaitytie. 

į Bet žinoma atėjus aut pietų nėra 
laiko laikraszczei skaitytie, tai pa 

| sieme bu .savintis in darba. Prie 
darbo kaip tik „bosas” ar furmo- 
nas” prasiszalina, tuojaus tie vy
rai kimba prie skaitymo lai- 
krasz'Czio. Patol skaitė, pakol ne 
patemyjo „bosas.” Kada pate- 

i myjo kad szitie in vieta dyrbtie, 
■ tai Iaikraszty skaito, eme ir at- 
’ stale no darbo 10 lietuvnyku ir 
j 2 lenkus.

Ateina tie biedni in saluna ir 
rugoja, kad užskaityma to laikra 
szczio juos no darbo atstatė. Sa- 
lunykas sako: kamgi prie darbo 
skaitetia, buvo parsineszt vakare 
namo ir butut galėja kiek noritia 
pasi skaitytie.

Ka tie biedni žmonelei padarys 
isz nerimasties emegertie, o kada 
smagei pasigėrė, pradėjo ir mu- 
sztis, smaugtis, rektie, ant to rik
smo atbėga palicmonas ir suemias 
visus nuvarė in „cipia” ant nak
vynes. Tenai pernakvoja ant ry
tojaus užsimokėjo kožnas po $5 
ir parkelavo sau namo.

Jiemis rodosi, kad tai už skaiti- 
ina laikraszczio darba patrotyjb, o 
cze nežino, kad patrotyjo per 
neskaityma jo. Ba jaigu butu 
skaitytojais laikraszczio, tai turėtu 
jy sau kas subata namieje, nerei
kalautu nesziotis in darba skaity
tie ir butu darbo nepatrotyja. 
Bet už Iaikraszty užinoketie du 
dolierei ant metu, tai perbrangu, 
o už viena nakty ant „police 
station” užmokėt penki dolierei, 
tai nėra brangu.

Trukys užmusze lietuvvy.
Trukys pasažieriuis Rock Is- 

land R. R. geležinkelo užmusze 
lietuvy Petrą Gražynski petny- 
czioje 16 d. VVaserio.

Dyrbo jisai su kitais vyrais ant 
geležynkelo Lake Shore prie 
czystyjimo sniego, tuom syk užė
jo isz miesto ylgas tavorinis tru
kys kurįp traukėsi ylga valunda. 
Kaip tik paskutinis karas pras
linko Gražinskas vvela norėjo sto
tie in savo vieta prie kasimo 
sniego, ir ne pasergėjo, kad isz 
kitos puses lakia pasežierinis tru
kys, kuris jy pagavo po savims. 
tuojaus abi kojas nukirto ant vie
tos, ant 44tos ui. o jy paty nu
vilko net per visa bloką ant 43 
ežios ui., suplesze visa ant dra
bnu dalelu ir isztase vidurius jo.

Jo prietelei nuvejo in kompa
nija isz kurios gavo karietas, ka
ravanu, graba ir visus drabužius 
dėl aprodymo kūno, o panedely 
tapo palaidotu grąžei su miszioms 
szventonjp.

Sz. atmin. Petras Gražinskas 
paėjo isz Kauno redybos, Rasei
nių pavieto, Szylalo parapijos, 
kaimo Kutimo. Turėjo 23 metus 
amžiaus ir da tik pereita pavasa
ri buvo atvaževias in Amerika. 
Gyveno po nr. 225 Brisįol str. 
Chicagoje ir turėjo cze du savo 
Į.jisbrolus.

Rodžias kad jo gentes ir prie- 
t'ilai skus kompania už jo gyvas- 
t’:.

i A

Liga mažinusi.
Liga ape kuria buwo daneszta 

isz VVhite Plane N. Y. No. 4 
„Lietuwos", jau mažinąs. Sako, 
kad isz tu trijų uždarytu namu 
jau viena atidarė ir daktarai 
twyrtina, kad ir anie pagis. To
lau liga nesiplatina.

—o—
ISZ SCRANTON, PA.

Draugyste „Sz. Stanislovo” 
Scrantone, Pa. 5 d. VVasario turė
jo puiku balu. Susirinko didelis 
skaitlus žmonių, lietuviu ir sve- 
timtaueziu. VVisi grąžei ^bovy- 
josi ir linksminosi, ka net svetini 
tauezei pasigėrėjo isz gražaus 
lietuviu apsejimo. Grynos nau
dos draugyste apturėjo isz savo 
balaus $200, kuriuos tai pinigi s 
paskirs ant naudos lietuviszkos 
Bažnyczios. S. Petrikis.

AjHvaikszin.jimas už Kra- 
žeczius Nevv Yorke.

Mielas Rėdytojau!
Praszom patalpytie in Jusu lai- 

kraszty szeis žinias ape ateinanty 
apvaikszcziojima ant atminties 
Kražiecziu:

Kaip jau buvo paduota žine 
Nu. 7 „Lietuvos,” jogei Nevyor- 
kine Dnaugyste „Sz. Kazimiero” 
užsijima tuom upvnikszczi<>jimu 
5 d. Kovo, tai pereita nedela, 
18 d. VVaterio buvo laikytas ta
me dalyke mitingas, ant kurio 
pribuvo delegatai isz visu drau- 
gyseziu lietuviszku ir lenkiszku 
ir nutarė vienu balsu visi isz- 
žengtie „in korpore” ape 7 ady- 
na in bažnyczia, o po želaunam 
miszparųi pereitie ulyczioms su 
muzika in didela sala, Germaniu 
Assemble Rooms, kur bus laiky
tos kalbos visokiuose liežuviuo
se ape iszžudyma musu brolu 
Kražiuose.

Ant to apvaikszcziojimo sutai
sėme programa, kury cze ^paduo
dame:

PROGRAMAS:
Imu divizija lietuviszku drau- 

gyecziu:
Sz. Kazimiero isz Nev Yorko, 

Sz. Juozupo isz Brooklyno; L. 
K. Algerdo isz Jersey City; 
Sz. Kazimiero isz Elizabeth.’o; 
Sz. Jurgio isz Nevark’o ir bjz. 
Jurgio isz Brooklyn’o.

2tra divizija lenkiszku drnugy- 
szcziu:

B. VV. L. Strielcziu isz Nev 
York’o; L. L. VV. Krakusu isz 
Jersey City; B. Ulanai isz Jersei 
City; Sz. Stanislovo B. isz Nev 
York’o, Sz. Alioziaus, Sz. 
Mar. P. K. L. Karonos ir Sz. 
Juozupo isz Nev York’o; Sz. Ja- 
dvigos isz Docin.

3ia divizija.
Dr-te Kosciuszkos isz Nev Yor
ko;— Žvaigžde VValnasties isz 
Nev Yorko; — Armonija isz 
Nev Yorko;—Giesininyku isz 
Brooklyno; —Sakalu isz Nev 
Yorko; — 3czia Mojaus isz Nev 
Yorko; P. L. Kep Klubas; P. L. 
Pleazure Club isz Nev Yorko ir 
dr-te Amatnyku isz Brooklyno.

Ant teip puikaus ir brangaus 
apvaikszcziojimo dėl musu brolu 
Kražiecziu szirdyngai užpraszo- 
me visus brolus ir seseris, idant 
teiktusu pributie, turėdami vilty 
jogei neviens neatmes mus įjra- 
szymo. / i

Komitetas apwaik.
VV. Dzenkauekas prez. VV. Kole- 
naviezia vice-prez. VV. Martynai 
tis Kasierius, A. Švitra Sekr. pr. 
VV. Skroblas Sekr. fin.

J. Žilinskas, 
Muzikos Profesorius.

Užsidedu nauju Braugyste
—o---

Chieagoj užsideda nauja lietu- 
wiszka kareiviszka Draugyste, 
kurios tuomtarpinis komitetas už 
praszo wisuH brolus lietuvius ar 
susirinkimo in bažnytiniu s 
nedeloje, 25 VVuserio, tuojr-' 
miszparųi, idant apsvar*- ur 
svarbu dalyku ir sutveriie minė
ta draugystia. Po draugiai pa
duoda ir mierius Draugystes:

Draugyste neszios vanlu „Pir, 
nia Divizija Raitelu Gvardijos 
Didžio Kunigaikszlo VVirauto.

Draugyste bus katalikiszka ir 
ant kožnos bažnytines szventes ir 
kitokiu apvaikszcziojiinu isz- 

' žengs kuriumeniszkuose
paroduose , teipogi kožnas sąna
rys tos draugystes turės atbutie 
spavriedy sz. nors karta ant me
tu.

Szita draugyste užsideda ant 
to, idant manksztytie ir mokytie 
lietuvius kareivystes, idant lai- 

. ke kares už Tėvynių nesztie pa- 
i szelpa Lietuvai su gynklu ranko
je, idant pasirodytie svetimtau- 
cziams kokius mes turėjome kar- 

j žygiszkus didvyrius, idant paro- 
dytio svetimtaueziams narsumą 
D. K. VVitautu, kuris savo nar
sume pamynė visus neprietelus 
Lietuvos po kojų. Teipogi idant 
apvaikszcziotte atminimus musu 
didvyriu; kaipo ir kitos tautos 
apvaikszczioja, teip ir mes turi
me apvaitszcziotie atminty savo 
didvyrio D. K. VVitauto, kuris 
buvo apgineju musu tautos ir in 
vestoju krikszczionystes tarpu 
musu, o teipgi ir statytoju ba 
žnycziu. Užtaigi ir draugyste už
dėta po vardu jo, turi būtie ka
talikiszka ir gyntie bažnyczia 
szventa.

Rytoi ant susirinkimo bus ap
rinkta visa administracija, o tei- 
pogi užpruszome visus brolus pri 
būtie ir prisiraszytie prie teip 
puikios draugystes, kuri bus dol 
kožno naudynga.

Komitetas :
St. Pace vieži a, VV. VVabalin- 

skas, Jut-. Stepanaviczia, Juoz. 
Stepanaviczia, J. VVitkus, A.Kni 
stovtas, J. Norvaisza, J. Dicha- 
viezia, St. Duvkis, A. Mackevi- 
czia ir Iz. VVaicekauckas.

$5.00 Nagrados!
Sugaukitia. vagy ir duokitia 

žinia, o gausitia, $5.00 nagrados. 
Tasai vagis vadina savin vi aip: 
Urbaicziu, Skordelu, Szogeriu 
ir t> t., jo vardas Adolfas; paei
na isz Kauno redybos, turi metu 18 
19, baltai raudono veido, Szvie
šei geltoni plaukai, vidutinio u- 
gio; turi ženklą ant deszines pu
ses galvos, palei pats ausy po 
plaukais yra lyg su botagu per
kirsta ir kada skrybela nusijema, 
tai tas ženklas aiszkei duodasi 
matytie; neszioja juoda kotą ir 
szviesia minkszta skrybela. Bu
vo jisai Bridgeporto pas Juozą 
VVasilaucka, sztornyka, o isz ten 
7. d. VVasario atvažeivo in Phi- 
ladelphia pas Juozapa Kirkicka, 
cze bebūdamas nuėjo in kita 
narna, iszlauže duris ir pavogė 2 
dziegorelus: viena moteriszka 
auksiny, maža, su raktelu uszsuka- 
ma, o kita didesny paauksuota 
(gold plated). Jaigu jy pas ka 
velniapalaikis atnesztu, tai su
gaukitia ir duokitia žinia, arba 
pristatykitia po adresu tokiu:

Frank Labnnovskis, 235 S, 
Front Str. Philadelphia, Pa.



s LIETUVA.

The Lithuanian VVeekly

“IiietUva”
PUBLISHEI) EVEkf SaTURDAY.

Esecutea ail kiud of .Job Primini? and trans- 
■•ting in ai! modvrn latiguagen

Suliscription $2.00 per year.

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

954 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Laikrasztis

LIETUVA”
Iszeina kožna Subata Chicage.Ill.

KASZTUOJA:
Ant Meto Amerikoje....... $2.00
In Užmakia.........................$3.00

rtankraazczHi (kornspoRdencIJOB) ir lajMžkaj tu 
rl būtie Bdr«*8awotl ant »zio adre«o:

’sLietuva” Piiblisliiuję Co. 
ant 954 33rd STREET 
wa»<šcjĄGO, ILLINOIS.

Pinigą j turi buH« nimti per Monkt Ordrr nrbą 
GROMATOJ ItHGIATRA WOTOJ UUt Mnk'U

A. OLSZEVVSKIS,
954 33rd St., Chicago, 111.

joms isznesze už keletą menesiu 
nemokėta už „boarda,” sztorny- 
kai teipat aimanuoja, kad inetnia 
ant kelolikos dolieriu iszvažia- 
vo nemokėja ir t. t.

Tai toki musu brolei, pridyrbia 
daugybia bledes kur Senintuose, 
ar Shenandoryje, tai jau daugina
si in tokias vietas kur da jn ne
pažysta, id-int vėla kitus galėtu 
skriaustie.

Ar tai teip darydami pralohsi-; 
tia ar tokiu budu atbudavositia Į 
„Lietuva” ir pakelsitia savo vari 
da? Palaukit jau nor syky garsi- , 
niasi swietui teisingiauseis, o po 
uždankeziu to teisyugumo skrįiu-j 
stie savo artyma. Geda jau po 
kvarabų, kad tie, kurie daugiau
sei jieszko teisybes, tai neteisin
guosius nuskriaudia bėga tolau 
teisybes jieszkotie.

Muniekis isz Du Bois,

Wietines žinios. |

A. Oi.szevskis, Rėdytojas.

ISZ SHENANDOAH. PA.
Ant patilpusios No 4 „Lietu

vos” korespondencijos Lastriko 
Leberio isz Lošt Creek, Pa. pa
duotos ant salunyko Jurgio Zy- 
g noto iszvilojime pinigu korto- 
m s isz lietuviu, atsiszauke jo ap
gynime pons T. VVaitaviczia isz 
Shenandoah, Pa. ir tvyrtina, jo
gei padavimas yra melagyngas. 
VVaitaviczia sako, kad pas Zyg- 
monta tankei nuveina ir niekad 
n eko blogo neužtemyjo, sako, 
kad Zygmoutai yra gana teisyngi 
žmones ir niekad isz nieko pinigu 
su kortomis nevilojo, o jaigu ka
da kortavojo tai ne isz pinigu, 
tik dėl zabovos ir sako kad Las- 
trikio Leberys tur turetie ant 
Zygmonto asabiszka piktumą, tai 
isz rūstybes parasze ant jo in 
„Lietuva” idant tik szlovi:, nu- 
plesztie ir t. t.

Jaigu tai buvo melas, butu 
labai negražu, kad lietuvys lie
tuviui nekaltai szlovia pleszia ir 
gadina „bizny,” bet mes to neži
nome keno yra teisybe.Korespon
dentas, kuris danesze ape sziuler- 
nia Jurgio Zygmonto, yra jau 
antras metas skaitytoju „Lietu
vos” ir tiek jy žinome geru žmo
gum esnnty, kad jau kiek kartu, 
ka buvo daneszias in musu redy
stia, viskas pasirodė tikra teisy
be, ant ko pasitikėdami intalpino ■ 
me ir paskutinia žinia. O p. Wai j 
taviezia su vis nepažystame, tik | 
tik keletą kartu temyjome jo , 
straipsnius „Garse,” isz kuriu 
dawesi matytie, jogei yra paspy- 
reju prieszinyku katalikystes, per 
ka teipgi nesinor, tikę tie.... 1

Gal paskutiniu kartu musu ko- 
respondntas ir suklydo, mes to 
twyrtytie negalime, o jaigu teip, 
tai tegul pasirūpina atszauktie, 
nes lietuviams meluotie yra la
bai negražu. Tikimės, kad jie reik 
sis isziteisytie, kuriu kalte tame 
yra.

Rei^kte.

ISZ l>U BOIS PA.
16 VVasario, 1894.

Kaip girdetie tai vvisur darbai 
blogai eina, bet musu miestelyje 
da teip blogai nėra, vis da gau
name dyrbtie ant nedelos po 4 ir 
5 dienus. VV’ienok ir cze mokesty 
mainieriams numažino, numusze 
no tono po 5 c.; pirmiau mokeda 
vo už tona po 45 c., o dabar mo
ka tik po 40 c.

Jogei da cze geriau bisky dar
bai ėjo, taigi prisivilko daugybe 
walkatu, pijoku ir kitokiu skriau
diku isz visu szalu. Bet kada ga
vome kunigu tai tasai pradėję 
dažiuretie, idant kožnas eitu in 
spaviedy, o kuris nenorės atim
tie spaviedies,prisaKe „boarding, 
bosems” tokius nelaikytie. Taigi 
vyreli kad pradėjo tie žmones 
ncszdytis isz musu miesto, tai net 
„boardingbosei” pradėjo oratos 
rektie: gaspadines ai manuoju, kad

Robinsonas Kruzius norėdami pamatyt ie ta geidautina žemia — bet 
ju džiaugsmas neilgai tiasesi, nes vos tik iszbe
go tuom tarpu laivas sustojo, — ir tai su tokiu 
staigumu, kad net visi parpuolė.

Laivas insmigo in dumblą ir teipdikezei bu
vo insikasias — kad iszrode lyg inaugias in že 
mia. Baime apgulė ten esanezius, smertis isz 
bado arba mariu vilnysiu kiekvienam stojo priesz 
akis — keiksmai ant vėžio bevalos spraudėsi 
isz krūtiniu nusiminusiųjų — vieni daužė galwas 
in grindis laivo, kiti raudojo,plaukus isz galvos 
rovė, kiti Dievo pagelbos szauke — o Robinso
nas stovėjo kaip nebylys ant wietos be jausmo, 
be judėjimo, kaip negyvas.

Surasta isz abelno sunaikinimo mažas luo
telis kuris stojosi dalyku pagelbos visiems, nu
leista jy ir kiekvienas veržėsi in jy nepaisyda
mas ant kitu, susispaudymas buvo didelis, 6 
prisigrudias tokis luotelis buwo wos tik per pus- 
sprindy no vandens.

Krasztas buvo da toli, wos tik buvo gali
ma pažint, kad tai žeme, o vejas pute isz tos pu
ses neduodamas laiwui prisiartytie — VVienok 
sukirsta isz wisu spėkų su irklais ir nors su di- 

. delu wargu. nes kiekvienas, isz plaukencziu 
jautėsi no nuvargimo visiszkai nusilpnejusiu; 
artinosi prie kraszto, kitokia dwasia inejo — 
jautėsi esant iszgelbetais, kad tuo tarpu baisi 
regykla iszrove waitojima isz wisu krūtiniu — 
baisi didi vilnis pasikėlė ant luotelo, kuriuom 
plauke ir gazdino su užliejimu — smertinas 
sziurpulis perejo per gyslas, nusiminia griebiasi 
už irklu — puola isz nuvargimo pusgyveis — 
jau krasztas, — tik du kartu sukirst su yrklais, 
o visi bus iszgelbeti. Baisi tai valanda, isz vie
nos puses matytie gyvasties '« gelbėjimas, isz ki
tos gresanti smertis iszstatykit sau skaitytojai 
ana didela vilny žadanezia užlietie, stowinczia 
lyg baisi giltine, — tik walandele — jau luoši! 
musza prie kraszto! — tuom tarpu ana vilnis 
metasi ant ju luotelo, griebia in savo nastrus ir 
stumia juos in atverta bedugma mariu — už va 
landos tyla — nieko nematytie — audra tarsi pa- 

I sotyta savo auka — nutilo.
III.

Bet nepameskime vilties — palaukim, gal 
kas iszplauks ant virszaus — kažinkas tolau ma
tytie nardantis vandenyje, tai kokis žmogus, lai
kosi uerviszkai už lentos, o vilnys stumia jy 
prie kraszto; jau yra ant kranto — guli augsztie- 
mkas nuvargias — akys užvertos visas melinas, 
gaila, mares isztnete ka ant kranto — bet negy
va, o bent neregetie jame kibirkszteles gyvas
ties ,— prisižiūrėkime bent thm susiskaidelui — 
kokis pažįstamas veidas — tai Robinsonas! — 
Teip, tai Robinsonas,^sųieli skaitytojai! užlietas 
wilnies, pasigriebė isznetyb&įu už lentos ir szi jy 

iszgelbejo — guli dabar be jaustlio, bet kažin kas 
dirstelėjo jame, judina ranka — iszgelbetas atsi
vertė ant szono, — vanduo isz burnos liejasi, 
pamaži atidaro akis, — sėdasi — dairosi; —Die
ve, kur esu! suszuko silpnu balsu—surenka 
paskutinias spėkas, stojasi aut kojų — žiuri — 
o cze no laivo tik skeveldos iszmetitos 
pluko po marias, gyvos duszios nėra, niekur 
nei pedsakio žmogaus, jis vienas pasiliko, visi 
nuskendo— aszaros jam nesijaueziant pradėjo 
biret isz akiu, klaupia ir dekavoja Dievui už isz 
gelbejima no smerezio.

Karszta malda pastiprino jo dvasia, pamaži 
atsipeikėdamas, pradėjo mislytie ape tolesniu 
pageiba, perbėgo sala, bet nieko nesutiko, tik 
krumus ir medžius, atsiduso vargszas, nes paži
no, jog yra pats ant neužgyventos salos.

Tuom tarpu pažino aut smileziu pedsakiu 
basu kojų žmogaus, džiaugsmas inejo in szirdy, 
bet ne ant ilgai. Nes girdėjo nekarta ape lauki- , 
nius žmonis, gyvenanezius ant salų, kurie neži 
no ape Dievą, o gyvena lyg žvėrys, maitinasi 
žmonėmis; — sziurpulys perejo per kuna, gali 
užtikt ant ju arba ant laukiniu žvėrių, pajuto, 
jog yra pavojuje ir ant neužgyventos salos, kur 
galėjo kas valanda būtie prarytu per laukinius.

Nebuvo wienok isz ko iszsirinktie, reikėjo 
atsiduotie aut likimo valos. — Pripažino Robin
sonas kad geriau pasisleptie ant medžio ir ten 
lauktie dienos nei ka patektie in dantis laukiniu 
— ir isztiesu rado szakota medy, inlipo in jy ir 
ten kaip galėdamas apsisedo.

Nuvargias, permirkias, drebėdamas Ivg dre
bules lapas no szalczio, sukalbėjo poterius ir už
snūdo. — Per sapna kilo priesz jo akis visas bai
sus atsitikimas. Mate savo gimdytojus — kaip 
ludni su aszaromis akyse jieszko jo, szaukia 
jy: Robinsonai! kur esi — eik pas mus— atsi
liepk! Jau juos mato prieszais savias arti sfo- 
vinezius ir per sapna metasi beverkdamas aut 
ju krutinės, bet vietoje ant ju krutinės, nukrito 
vargszas isz medžio ant žemes. Ant laimes, po 
medžiu buvo aukszta žole ir nieko blogo jam ne
atsitiko. Prikeltas tuomi, užlipo antra syk ant 
medžio, kur sulaukė ryto.

Bet cze nauja beda — užsinorėjo jam val- 
gytie, o čke isz niekur maisto nėra, ’»adas kenkįa 
neiszkencziamas — kas bus, nulipo no medžio 
jieszkotie ir po keliu valandų rado ant kranto 
ostriga smiltyje gulinczia, jo džiaugsmas buvo 
neapraszomas, puolė prie jos su visu iszalkusiu 
godumu ir akimirksnyje nurijo — o kaipgi jam 
iszrode gardi.

Tuom nutildias nekiek alkanuma, pamislyjo 
ape kokia uždanga no laukiniu žmonių ir žweriu.

[Tolau bus daugiau.]

--- <0----

— Rytui 25 VVaserio, tuojaus 
po sumai,bažnytinėje saloje Dr-te 
„Apveizdos Dievo" laikys savo 
susirinkimo, ant kurio szirdyn- 
gai užpraszo visus sąnarius prt- 
butie.

— Juozupas Smith isz Drucker 
VVis. szendien prisiuntė in redy- 

i stia „Lietuvos" $2.oo ant naudos 
i Kražiecziu, kurie jau yra iszsiusti 
1 in Plymoutha ant ranku prez.iden- 
i to „S. L. K. A.” .

— Chicagos Lietuvei apsigar 
Įsinopo lenkiszkus iaikraszczius, 
jogei isžduosia nauba lietuviszka 
laikraszty. Kartais gali stotis, 
bet kasžin ar nepoi ukwata.

— Pereita sereda 21 VVaserio 
buvo „licitacija” ant pataisymo 
lietuvyszkos bažnyezios. Saloje 
L. A Žuko susirinko daugybe kon- 
traktieriu lietuviu. Kontraktie- 
rei pradėjo no 12 szimtu dol. ir 
vienas per kita vis žemin leidosi 
ir davare ant $450, už kuria tai 
suma buvo apsieinias visa patai
symu p. Norvilas. VVienok kada 
tapo paraszytu kontraktas p.Nor
vilas daugiau nepasirodė, gal būt 
apsirokavo, kad per pigei apsiė
mė. Nežine da galbūt sugryž prie 
kontrakto. '

— Isz visusaiunu Chicagosuž- 
laiko puikiausia SALUNA ir 
RĘSTA U R ACIJ A Stati i slo va s
Rokosza, lietuvys, po tir. 109 VV. 
Randolph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl svecziu; prijima 
ant 
vos czystos, o mokestys labai že
mos.
atvažiuojatia in Chicago, nusiduo
tie pas jy ant nakvynes, o busi-

I

SHENĄNDOAH, PA.
> 17 VVasario, ’94

Ant mano korespondencijos, 
poduotos in „Lietuvos” No. 6, 

- atsiszauke p, T. VVaitaviczia ap
gynime szluptarniu, 
neteisybe, szluptarnei 
bažnyezios reikalus.

Ko tai reiktu jaigu
' czei nesikisztu in musu reikalus, 

jaigu jie pilnevotu tiktai savo 
„bizny” argimes norėtume su to- 
keis galvoczeis (?' vestie pole
mika. Bet jaigu skverbiasi lyg 
glindos in kailinius, tai turi neno- 
roms atsiszauktie. •Poos VVaita
viczia sako, 
kisza nosies, 
O isz kurios
slengszczius apdyrbo, kas perei
tai pavasary buvo padėjus dūly 
po klebonija ir kitus tokius szpo- 
sus dyrbo, ka net bjauru minetie, 
ar ne vis tai meisterei isz tos nau 
jes gimnazijos?

P. Waitawiczia sako, kad bu
tu daug geriau jaigu duotu spa- 
kainasty vieni kitiems. Mes ga
na norėtume būtie spakainais, su 
visai ju pažyt nenorotume ir ne 
mažai kenteme laukdami ar nenu
sibos jiems ir ar nenustos, bet kur 
tau. Jie užmigt negali jaigu prie 
mus neturėtu kokiu ten vis prie
kabu, jie lenda visur ar jiems rei
kia ar nereikia, o labjausei in 
bažnytinius reikalus, delko mes 
nesikiszam in ju reikalus, ne
skaitome ju centu kiek ten kas 
Szlupui inntoka ir nekontralavo- 
jame jo ka isz tu pinigu gero su
tvėrė dėl labo lietuviu. Tegul 
tik jie in musu reikalus nesikisza 
ir ne užkabinėja mus. o mes ju ne 
pažytie nenorėsime ne tik kad 
neužkabi nešime.

Shenandokietis.

sako, kad 
nesikisz in

tie galvo-

kad szluptarnei nc- 
kur jiems nereikia, 
tai bandos kunigui

(JROMATOS
lietuviszkos ir lenkiszkos užsilikia 

ant paczto.

Antonovich Juflin 
Ąronovski Ludvig 
Bacis Petras 
Baculis Galis 
Bogucki 'Juzef 
Bourdas Johanu

887
888
891
893
913
916
918 Brazovski Franc
919
923
926 i
927 I
938
949 : 
970 < 
977 i 
998 . 
1010 
1032 
1051 
1054 
1101 
1103 
1114 
1120 
1132 
1134 
1150 
1155 
1208 
1242 
125į 
1260

Bregovski F.
Brzuskevicz Roman 
Cartkus Jan
Chicowski Jozef 
Dereinckis Micoias 
Duzevska Magdelenu 
Govalski Frank 
Gutowski Maria 
Jaselska Atimi

Kalinovski Johanu 
Ko vaiski J.
Kwiat.ko.usk Stefan 
Laskovski Jan 
Nakulski Fr.
N a v akavak i Kuziui ir
Ostrovski Ignacy 
Pankievicz Franciszek
Pomorski Jan
Porozynski Jozef 
Rondomanski Antoni 
Rubascus Jau
Szepitis Jolian 
Wajtalevicz Stanislavn 
Zacharias Alvine 
Zuravicz Antoni

— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo

ant 
pa
lei

ka
lte-

„boardo”, valgis geras lo-

Rodyjeme visiems. kurie

— Tie trys lietuvei, kurie bu
vo apskundia žydus agentus už 
apgavima pardawime lotu VVau- 
kegane, prowa savo iszgrajyjo, 
bet su saivo advokatu gerai ne*u- 
sikalbejo, ir nežinojo ka jie turi 
darytie. Pereita sereda vėla bu
vo szaukti in suda, bet isz lietu
siu nei wiens sude nepasirodė ir 
nežino ant ko ju sūdąs likos nei 
ka jiems advokatas sake, tai ro- 
džias isz tos priežasties ar tik ne- 
likos prava pakasavota. 
turės isz naujo skustie.

Dabar

pa-

Pajieszkojiinai.
Asz, Julijonas Eidy nitas 

jieszkau savo draugo Dominyko
Dol Juszkevicziaus, paeinanezio 
isz Kauno redybos. Raseinių pa
vieto, Batakių parapijos, folwar- 
ko Užnugario, yra 30 metu senu
mo, paėmė paezia isz miesto VVil- 
niaus Petronela Bukkout. Jau 5 
metai kaip Amerike, pirmiau gy
veno Perth Amboi, o dabar ne
žinau kur besiranda; jaigu kas a- 
pejy žinotu, tegul duoda žinia, 
arba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso tokio: *

J. Eidymt, 569 S. Canal str. 
Chicago, III.

Asz Adolfas Grochovskis pa- 
jieszkau savo pusbrolo Tarno- 
sziaus Girdvainio, isz gimines 
Bublauskiu, pneinauezio isz Kau
no vedybos, Szaulu pavieto, 
Raudenu parapijos kaimo Ke- 
mersu. Pajieszko jo brolis būnan
tis Lietuwoje ir praszo, idant pri
siųstų savo adresu ant mano ran
ku:

A. Grobo vski.
24 Union Place, Chicago, III.

M
Asz Dominykas Endrukaitis 

pajieszkau savo draugo Juozupo 
Sonelaiczio, paeinanezio isz Su- 
volku redybos, Nautnieszczio 
pavieto, Griszkabudžio parapijos, 
kaimo Barzdų. Tegul athiszau- 
kia ant žemiau padėto adreso, o 
asz jam pasiusiu tikieta dęfl.atva- 
ževimo pas manės.

D. Endrukaitis
86 Tustin st. Pittsbur/į,‘ , Pa.

(Tasa.)
Bet ka veikia Robinsonas? — paklausite - 

jis nieko neveikia, o tacziaus guli pusgyvis, bet 
sztai artinasi ūsuotas inarinykas. ima jy už apy
kakles, stato ant kojų ir rėkia in ausy: „tu dy
kūne miegi, kad kiti antAsmerczio prisidirbs — 
kybk prie pompų!” — Nuėjo v&rgszas abejotinu 
žingsniu in parodyta vieta, surinko savo visas 
spėkas, paėmė silpna ranka už turėklo ir pade
di kitiems dirbtie kaip gali.

VV'isas vienok darbas buvo užniek, laivas 
kaskart labjau nėrėsi ir jau buvo arti paskendi
mo.

Laiwo kapitonas szauke pagelhos, liepe isz- 
szaut isz kanuoliu, (armotn) ar ne iszgirs kok
sai laivas areziau esantis.

Iszgirdias Robinsonas szuvy kanuoles mis- 
lyjo, kad laivas plyszo, krito be jausmo 
grindų, o marinykas praeinantis pro szaly 
pyre su koja ir nustuine jy isz kelo, idant 
tiems nesipainiotu po kojų.

Tuo tarpu arti esantis laivas iszgirdo 
nuolu szuvy, o dasiprasdamas, jog tai koki
laimingi geidžia pagelbos, iszsiunte laivelus, 
ka patemija szaukentiejie pagelbos, nelaukdami 
ilgiau tuojau nuleido savo laivelus, wisi pra
dėjo stumtis prie ju, kiekvienas norėjo būt pir
mas, o cze laivelu nedaug, o ekipažas skaitlin
gas — Prikimszti laivelai pradėjo vieni virst 
skenstie ir butu palaukia pakol ateis pagelbiniai 
laivelai butu galėja visi būtie iszgelbetais, bet 
per savo neiszminty ir godumą inkrito in mares, 
juos ėdrios bjaurybes suėdė. Paliko tik keletas 
žmogystų, o terp’ju ir Robinsonas bejausme, 
tiems pribuvo su pageiba isz kito laivo ir paė
mė juos ant sawo laivo, o neužilgio pribuvo in 
Londoną.

Robinsonas atsipeikėjas nemaž nusidyvijo, 
matydamas, jog da tebegy wena, o kas labjau, jog 
wietoje ant mariu dugno, guli ant minkszto pa
talo po daktaro priegloba — per kurio dažiure- 
jinia visiszkai pagijo.

II.
Nedela persėdėjo musu karžygys Londone ir 

tik nedelos tereikejo jam, idant užmirszt patyr- 
tus buvusioje keloneje atsitikimus, kurie po to 
laiko kitoje szviesoje pasirodė musu Robinso
nui. Esu dabar jau isztyrtas, pamyslyjo—ir 
vėl užsigeidė jo nerami dvasia da kažinko dau
giau, tai tik buvo mažas prasivažinejimas kal
bėjo, asz esiu sutvertas augsztesniems siekiams; 
ir wel nuėjo in portą — o dasižinojas ape laiva 
plaukenty in Gvinėja, didely prekystės krasz- 
ta Afrikoje, sėdo ant jo ir su prilaukiu veju nu
plaukė.

Nauje kelone ėjo labai gerai. Laivas tiese 
per vilnis lyg pauksztis ore ir trumpame laike 
palikia paskui savia 100 mylu, pamate musu bu- 
rinykai kanariszkas salas, ant kuriu iszsedo pa
silsėt ir pastiprint laiva.

Robinsonui kanariszkos salos — su j u gra
žiu pobūdžiu o podraug su j u derlumu pasirėdė 
žemiszku rojumi, mate daugybia giedaneziu ka- 
narku, skraidaneziu po yvairios weisles vyn- 
vuogiu szakas; pyima syk iszvydo cukrinias 
nendrias, viskas tai jam stebuklingu pasirodė, 
gėrėjosi puikia regykla — turėjo kiekvieno vai
siaus paragautie. Nekokiam laikui praslinkus, 
kurs Robinsonui pasirodė trumpa valandėlė, kad 
jau laivo reikalai tapo atlikti—duota ženklą 
plaukt tolyn. a

Tuom tarpu atplaukė portugaliszkas pre- 
kiszkas laivas isz Lisabonos, kurio kelones sie
kiu buvo Brazilija Amerikoje. Tas didelis’krasz- 
tas guli pietinėje Amerikos dalyje, o priklauso 
Portugalijos karaliaus — ten tai randasi kasyk
los aukso ir brangiu akmenų.

Robinsonas kaip tik iszgirdo ape auksa, 
brangius akmenis — jau užsigeidė turėt ju pil
nus keszianius; taigi toje pat valandoje pradėjo 
derėtis su laivo kapitonu ape sumainyma vie
tų — portugaliszko laiwo kapitonas buvo iszpra- 
džiu biski kietas, nenorėjo nei klausyt Robinso
no, bet kaip tas pradėjo praszytis, siūlytis, pri
ėmė jy pagalaus ant savo laivo.

Ir Robinsonas plaukia per ramias marias 
in Brazilija. — Wiena diena iszvydo koky na- 
vatna atsireiszkima; bu vo tai y vairiomis var
somis blizganezios lekiojenezios žuvys, skrajo- 
janezios virsz vandens, o buvo teip blizgan
ezios kaip weidrodys, kad vakarais no ju tęsę
si ilga szviesos juosta pavidale kometos su vuo- 
dega.

Kelone ėjosi kaip reikent teip visam ekipa
žui, kaip ir Robinsonui. —Neužilgp užstojo stai
gi audra,viesulą pute no rytu, vilnys kilo ik 
pat debesiu, didinosi lyg namai ir mete laiva in 
visas pusias. Szeszias dienai? traukėsi be per
stoto audra ir laiva teip toli kažin kur nuvarė, 
kad niekas nežinojo, kur randasi, mislyta — kad 
esąs atsuktas link kanariszku salų.

Septinta diena,. kad jau ekipažas nustojo 
vilties pasiektie žemes, vienas isz marinyku su- 
szuko; „žeme! žeme!” \Visi iszbego ant virszaus
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ATS1SZAUK1MAS
IN LIETUVVTUS

Lauryno Iwinsko
Europisz cai Amerikiszkos Lietu-

VISZKO3 DRAUGYSTES.

BLOLAI! Acziu Dievui jau ir 
mums užtekėjo nauja saulele, ku
rios spindulai, sklaidydami teip 
ilgai sloginusias musu brangia 
tewyne tamsos tr vergybos mig
las, žada linksmas szviesos, lais 
wes ir sekanezio jas geresnio, lai 
mingesmo būvio (gy veuimo) va
landėtas. Jau ir mes supratome, 
kad Lietuvys neyra wergucziu, 
JDięwo liestu tik ant vargu, be
du vien sunkius darbus dirbti; 
prakilnios pastorojo amžiaus idė
jos užklydo ir in musu juodas 
grinteles, kur radę labai patogia 
sav dirva, veik prigijo ir su di
džia pasekme auga, platinasi. 
Pirm deszimties metu tik kelos 
deszimtis gal isz musu gana dikto, 
nes keturmilijonino, burelo dryso 
atsakyti lendantiems in akis sve- 
timtaueziams, jog jie nereikalau
ja svetimos moczckiszkos globos, 
patys nori ape savo reikalus ru- 
pytis, savas bedas szalin varyti. 
VVietoje tu keliu deszimtu vyru 
dabar tukstaneziai rūpinasi ape 
lietuvistes reikalus, o skaitlus ju 
kas valanda didinasi ir mes jau 
anaiptol neabejojame, jog ir mu 
su tauta neatsiliks užpakalyje ki
tu ir savo ilga užtrukimą papil
dydama didesniu darbsztumu, ap
sidengusi naujais dėl žmonijos 
nuopelnais, garbinga kaip pirm 
500 metu, stos gliton pasaulės 
tautu, idant sujungtomis pajiego- 
mis atlikti delei žmonijos labo 
darbus, kokius paduos joms atei- 
te nuveikti. Szia vilti mums iu- 
kvepia musu garbingos senovves 
ir nedidžio metu podėlio isz pa
staru gadynių, beje tautiszko mus 
kylimo istorija, pilna ludijimu a- 
pe nepaprasta veiklumą, energi
ja, doriszkas ir dvasiszkas musu 
tautos spėkas. Szia vilti teippat 
sutvirtina ir nuožvilgis in dabar- 
tiny musu darbsztumu. VVisose be 
weik pasaulės szalyse atrasime 
lietuvius, atliekanczius, pagal 
savo iszmanyma, jau žitnesnius, 
jau menkesnius veikalus delei 
„savo vardo pakėlimo,” būtent 
delei savo kultūros pakylėjimo, 
kiekvienas metas, kiekvienas me
nu, beveik kiekviena sanvaite 
pranesza mums ape stebėtinus pa
sisekimu, abolno darbo teip nepa
togiose aplinkybėse atliekamo.

Tame bet visatiniame darbsztu- 
me tarp kitu netobulumu duria in 
akis, jei teip tarsime, musu vie 
natnykyste, būtent jau didesne, 
jau mažesne, stoka augsztesnio so- 
lidariszkumo, susižinojimo su tau 
tiecziais kitur besidarbuojaneziais, 
o ypacz su kitu tautu sąnariais. 
Neatbolnumas ape nuodugnini su
pažindinimu kittauacziu su musu 
veikalais yra gal vienu isz žime- 
sniu prasikaltimu, kokius mums 
gali priktyszioti žmonija. Seno
vės teippat kaip ir sziu dienu 
Lietuviu tautos istorija yra bran- 
gum dejų bei dvases tvariniu iž
du, kuris, apreiksztas pasau
lės visuomenei, taptų gal dide 
sniu skarbu dėl visos žmonijos, 
nei kokiu dabar yra dėl mus: mes 
tankia, appsiprate su savais 
iemeziugais, maž tebrangina ne 
juos, pasėdami tuom tarpu s ve 
timtautiszkas menkos vertes, me
lagingas neretai brangmenas.

1893 metas gali būti paskaititu 
tarp vaisingiausiu kaslink invy- 
kusiu jame noeziu, turineziu sary- 
szi su didesniais žmonių burelais, 
visa žmonija. Neminint daugy
bes invairiu ludnu ar smagiu no
eziu tūlose szalyse, kurios užėmė 
visuomene, galima nurodyti ant 
popiežiaus jubilejaus Romoje, o 
o ypacz visasvietines parodos 
Chicagoje, kur szimtai tukstan- 
cziu, milijonai žmonių isz visu 
pasaulės szaliu, —* visa pasaule 
per savo reprezentantus, susirin
ko ir nevien rasztu, bet gyvu žo 
džiu dalinosi savo patyrimais, do

riszkais, protiszkais bei me- 
degiszkais turtais. Ir mes Lietu
viai pas save teipat turėjome 
kelas žimesnes visuotinas iszkil 
mes, beje „Auszros” bei S. Dau
kanto iszkilmingus jubilejus, ku
riu apvaikszcziojimas nemaža 
nauda mums suteikė; apgailėti
nas bet dalykas, musu visas veik
lumas iszsireiszke vien ant musu 
tautiszkos dirvos. Už jos rybu ne 
matome mes žiinesniu jo vaisiu. 
VViens kits pasakys, jog persilpni 
dar mes tebesame, kad (idant) 
pasirodyti priesz svietą; isz da
lies tai teisybe, mes dar per silp
ni, tas bet musu silpnumas neyra 
jau teip didžiu, kad mes iszties 
negaleje Imtume pasakyti svie
tui ape save nors kelis žodelius 
per visa svetine parode Chicago
je. Kad musu darbinykai butu 
daugiaus rupesties tureje, ypacz 
Amerikoje, nebutu pasinėrė in 
smulkmenas, be abejones butu bu 
ves galinas ir lietuviszkos tautos 
szioks toks reprezentovojimas. 
Bet jau tai pridera praeitei, nebe- 
gražisime to, ne mus dalykas ape 
tai kalbėti. Mokėkime pasinaudo
ti isz savo klaidu, per jais pasto
sime tobulais. Ko nepadarome 
pasitaikius progai syki, ta nu
veikti yra musu pareiga antra 
kart pasitaikius tai pat progai. — 
Devynioliktas amžius, turėda
mas ant savo sprando tieka nu- 
peikimu, dar didesniu skaitluln 
neaprybuotu pagyru apsnykytas, 
jau linksta žemeles link, rengiasi 
žengti in kapus. Žmonija nepra
leisdama menkiausios progos pa
sirodyti, rengiasi prie diažiu isz- 
kilmiu ant atsisveikinimo su se
nei u 19 szimtmecziu, trukszmin- 
go pasitikimo, pilno ateities pa- 
slapcziu 20 amžiaus. Paryžius, 
sostapile nemaž užsitarnavusios 
žmonijai na vatuos Prancūzu tau
tos, bus centru t uju epokiszku 
iszkilmiu; visa pasaule ten susi
tiks ant visasvietines parodos 
1900 metu. Lietuviams ten teip
gi turi būti vieta. Garsus senove 
je graikiszkanie sviete, da labjaus 
pasigarsinę rištinėse su Romėnais, 
apsidenge garbe viduramžiuose, 
begindami savo krauju Europos 
civilizacija no rytiniu barbaru, 
apvainikuoti kamkytiniu vainiku 
pastaruose metuose, o ypacz pa
baigoje 19 amžiaus, jie turi di
džiausia tiesa užimti prakilnia 
vieta tame tarptautiszkame po
kylyje, idant po kėlu tukstan- 
cziu metu tylaus, nuolatinio kru
vino darbavimosi apsakyti u r- 
b i et o r b i savo vargus, be 
das, darbus, juju pasekmes, nau
dingas daugiausiai, bet ne pa
tiems darbinykams.

Neatbejotina, jog szimtai, gal 
ir tukstaneziai musu garbios in
teligencijos dės paskutines pajie- 
gas, idant iszpildyti didžia savo 
tautiszka pareiga, beje szvintant 
auszrai 20 amžiaus supažindyti 
pasaule su Lietuviu tauta, josios 
darbais ant žmogiszkos kultūros 
invairiausiu dirvų — ta bet dar
ba galės atsakaneziai dirbti tikjta- 
da, kada nukris nors dalis geleži
niu retežiu no ju ranku, kojų. 
Kada invyks tas, sunku inspeti; 
rasi dar, saugok Wieszpatie ir 
dvideszimta amžių musu brolu 
dąjis turės sveikyti, būdami ne- 
bylais, vergucziais. Laikas eina 
smarkiais, atidėliojimas yra pao- 
jingu: galima pramiegoti ryta (?) 
Negalint garbingiems musu vy
rams tevyneje atvyrai taptie va
dais darbavimusi delei supažindi
nimo žmonijos su musu tauta, be
je ruoszime prie visasvietines 
purodos, mes keli, ka neprivalo
me prisidingėti „valdžios,” ingi- 
je priturima tulv prakilniųjų mu
su tautos darbiniku, gyvenaueziu 
mvairiuose Lietuvos kampeliuo
se, drvstame pradėti tajy svarbu 
darba ir atsiszaukiame in visus 
tautieczius, praszydami visuome- 
niszkos paramos ir sadarbiifyky- 
stes. Nemislyjame ape joky mono
poliu dalyke reprezontavojimo 
lietuviszkos tautos per paroda 

l Paryžiuje, nei rengimuose prie

gva-

tai neaiszkias nuomones, nemažai 
trukdo naudingesny ir pasekmin- 
gesny darbavimasi ant tautiszkos 
dirvos,isz antrosgi puses pripažy- 
dami statystika už naudingiausy 
inranky susipažinimo su musu 
tauta, o kadagi valdžios statisti
ka yra nepakaktina ir ne retai 
klaidinga, L. I. Dr. iszdirbus tam 
tikslui atsakanezius klausymus, 
užpraszys v sus savo sąnarius ir 
sziaipjau žmogystas netik patiems 
duoti prideranezius atsakymus 
ant tu klausymu kaslink jiems 
žinomu Vietų, bet ir rūpinsis, kad 
tie klausimai pasklistu po Lietu
va koplacziausiai. Meldžiame 
teipgi prisiuntineti paveikslus in
vairiu gaspadoriszku naminiu pa
daru (žagrių, arklu, sudelu, indu 
etc.) su paaiszkinimais. Garbus 
musu rasztinykai gali sadarbiny- 
kiiuti su L. I. draugyste, tai pyda
mi vale kokiame lietuviszkame 
laikrasztyje savo isztyrinejimus 
dalykuose musu geograpijos, an
tropologijos, etimologijos, drau- 
gijiszkos'ekonomijos ir t. t. su 
pažimejimu: „L. I. L. E. A. D.” 
Pinigiszkas aukas dr-tei reikia 
siustie ant vieno isz žemiaus pa
duotu antraszu vardo; Lietuvo
je gali tokias aukas rinkti tik žino 
gysta, turinti ypatiszkn paveliji 
ma aut raszto su paraszu žemiaus 
pasiraszusiuju varde draugystes 
ir dr-es peczecziu. Gabesni gar
bes sanariai Lietuvoje gaus su 
laiko pinigiszka no dr-es paszel- 
pa, kad vien tik draugystes už- 
duotes pildymui atsidavė, n ‘pri 
valydami rupytis ape savo užlai
kymu daugiaus gero draugystei 
bei tautai padarytu. Tokis bet 
sąnarys pirma savo darbais turi 
užrekomendavoti save lietuvi
szkai laudžiai, kad dr-ste neturė
tu prikaisziojimo kas link vien- 
pusiszkumo ar kitu kokiu užme- 
tinejimu tame dalyke no savo 
szelpeju. Kiekvienas mus bi- 
cziuolis, ar bieziuole, szelpias 
dr-te medegiszkai, užpraszomas 
ir dvasiszkai, beje savo rudomis 
szelpti ja ir nors per raszta tokiu

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

OltANll PltAIRIK, AltKANSAS.
Derlingiausi laukai wIboh vaistei, Arkanso.
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rios. Dulkei Ir lentos neis/.sakytai pigios dėt pasistatymo sau namu.
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jos, mus noru yra padaryti pra
džia, kuri „darba gaiszina,” kiek 
galima ankszcziaus sujungti visus 
darbus mus tautiecziu tame daly
ke, kad didesnes pasekmes
rancija ingyti. Draugystei, kuria 
reprezentuoti mes turime laime, 
duotas yra vardas Lauryno Ivin- 
sko, idant tuomi netik iszreikszti 
paguoda tam mus darbinykui, su
kakus 10 metu no jo apgailėtino 
myriaus, bet teipgi, idant je vi- 
spusiszkame, nors tykiame triūse 
sadraugai turėtu dėl savęs pavei- 
zda,it ir programa, kuris gvaran- 
tupti gali pasekme darbo, kaip 
tai pasisekė kalendorių iszdave- 
jui Lietuvos- apszvietima žirniai 
pirmyn pavaryti. Taigi Lauryno 
Ivinsko Europiszkoi Ameriki 
szkos Lietuviszkos draugyste^ 
siekiu yra padėti Lietuviams per
galėti klutis kaslink reprezenta- 
vojimo musu tautos per busian- 
czia visasvietine paroda Pary
žiuje. Draugyste rupysis surinkti 
koapszcziausia medega, kuri ga
lėtu būti sunaudota koaiszkiau- 
siam supažindinimui žmonijos su 
Lietuviu tauta, josios daba, kul
tūra etc., teipgi iszrodymo musu 
tautos užsitarnavimu delei žmo 
nijos. (L. I. Dr-te teipgi rupy
sis apeL. Ivinsko darbu kuopla- 
cziausia apreiszkima, teipogi ir 
kitu liet, rasztinyku, jei turės pa- 
jiega; taps tamedalyke suszelpta 
tautiecziu, ypacz sziokias lieka
nas po musu dvasios didžiavy
riu). Kadagi atlikimas szios už
duotos reikalauja nemažu kasztu, 
draugyste, apart savo sąnariu re- 
guliariszkos mokesties, didys sa
vo iždą per aukas no tautiecziu 
pelną no balu, loterijų ir t. t.

Draugystes garbes sanarysta 
ingyti gali kiekvienas tautietis, 
nuveikęs žimesnius nuopelnus 
dėl mus tautos, o ypacz L. I. 
draugystes reikalus pagerinęs jau 
tai doriszkai, sadarbinykaudamas 
su jaja, jau medegiszkai szelpda- 
daųias josios iždą skatiku, bei 
josios rankiu invairiomis dova
nomis. Garbes sąnarys itin atsiži-
mejes savo geradejyste dėl dr-tes ' budu imti dalyvuma patobulini- 
gaus tamtikra ženklą ir varda Į 
tikro garbes sąnario, kurio var I 
das bus surisztas angsztai su gar- Į 
be draugystes per visasvietine I 
paroda 1900 metuose. Draugyste 
jau turi szioky toky turtą, beje 
iždą ir kelas deszimtis doleriu 
kasztuojanti rankiu photographi- 
ju isz inviariu Lietuvos kampu 
žmonių tipu, su geograpiszkais, 
etnograpiszkais, etimologiszkais 
ii t. t. tu kampelu, ju gyventoju 
bei tarmių apraszymais. Kiekvie
nas tautietis užpraszomas paduoti 
mums ranka, kad veik tas Tan
kius szimteriopai pasididJtu. ga
lėtu suteikti konodugningiausia 
pažinty su musu tėvynė, apgar- 
sytas svietui suvienytomis mus 
visu pajiegomis.

Ant žemiaus pasirasziusiuju 
antrašte užpraszome siusti pho- 
tographijas invaiiu kampu Lietu
vos žmonių teip nuimtas, kad 
duotu koaiszkiausia supratimą a- 
pe kasdieniny ir szventadieniny to 
kraszto dėvėjimą, teipgi paveik
slus bažnycziu, kitu triobesiu, 
turineziu verte (delei) kokios i- 
storiszkos noties, to kraszto ar
chitektūros, teipojau garsesniu 
vietų, pilekalniu ii t. t. Prie tuo 
paveikslu turi būtie prisekti 
kiek galima nuodugningesni a- 
praszymai. Kadagi dvasia musu 
tautos gaidų yra labai menkai tei- 
sztirta, L. 1. Dr. skaito netiktai 
užnaudinga, bet ir būtinai reika
linga dalyka susipažydinti su tuo 
musu tautos dvasiszku pajiegu 
turtu. Todėl ragina visus savo 
sąnarius rinkti gaidas musu dai
nų su užraszymu vietų, kuriose 
jos skamba ir su paženklinimu ar 
no senu ar no jauno žmogystų jos 
girdėtos. Ta dalyka galima atlik
ti su pagelba organistu ir sziaip
jau muzikantu. Kadagi musu 
tautos dvasiszkas ir medegiszkas 
būvis yra da nesuimtas in aisz- 
kias formas, teip kad ape musu* 
tautos reikalus galime turėti tik-’i

me, praplatinime dr-tes veikmes.
Tikėdamiesi tarp savo tautie- 

cziu rasti koszirdingiausia para
ma virszminetame darbe liekame 
su didžiausia guodone.

Komitetas.✓
Ant sekaneziu antraszu i n Ame 

rika užparaszome siustie visokius 
dalykus L. I. dr tei paaukauja
mus. >

1. Mr. Jonas, MtCarmel, Pa.
, Lithuanian Church.
2. A. Milukas, care of Rev. P. 

Abromaitis, Shenandoah, Pa.
3. A. Kaupas, care of Jos. 

Lorkovski, 340 E. Willis Avė.
Detroit, Mieli.

Temykitia! -:- Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 
lygei gęrai ir pigei aniktie interesus pas 

sawo žmogų. Ateikit ir persiludvkit.
SZIFKORTES

ant geria u m ju tintu isz Chicago per NevvYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnioaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGfl:

Julian Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

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

H. B. ROSENSON,
— užlaikau puiku -

Salima ir Distilarnia.
Brooklynieczei galitia gautie pas mane ge

riausias ir ezyseziausias arielkas ir tvisokius ki
tus gervinus už pigiausia prekia kaip vviaur.

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

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

<7-31

A Lietuwiszka Karczema.
(Geltonas Pryszakys)

S. & D. GOODMAN,
arti Barbei-.

i

.572 S. Jefferson st. 
UtŽAIKO

.juikius gėry mus, szattu Alų, ^visokius Arielkas, 
Spiruta. Likierius. Wyna. Blankberr.v. 

Lemoniada ir t. i.
ateina arielkos imtie in namus, tai bonta 

gauna už dyka.
Babinskas Bartenderis.

1

Kas

“LIETUVA
SPAUSTUWE

: IV K J V. IV Vi kV K J 7! kV 1.V kV Kr J !/ kV K J ’> kV UJlŽ kV bJ ’/ kV K

K3
— SPAUSDINA WISOKIAS —

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

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

TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Namai ir Farmos geriausiose wietose.

TV) J 7 A3 ' V

Parsiduoda
' v ’ \JJ 'v

Į ANT SMARKIAUSIU LAIAVU.

flkVKr.

SIUNEZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.

j OFISAS: 954-33rd STREET, 1
? CHICAGO,________ ILLIN01S. ;
:■ Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-, 
> karo, o nedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

r1ertra t r vrz c / v t r/ c/at a. vv

California Wine & Liąuor Co.
M. RUBIN,

3S4 B L U E 1SL AN D A V E.. K ERTE IIEN R Y ST.
CHICAGO, ILL.

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

VVisoki gatunkai Saldaus VVyno, Ąrako, K i molo,. Alaus bonkose ir kege.se ir t. t. VYlskus ytn- 
geriausio gatunko. o prnkes Ribai pigios, i'žpraszymus per gromatas greitai iszpytdome. Mes daj 
statome užpru^zytūs taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gorymus. gali gromata ratzytie angelskai. vvokiHzkai. lenkiszkai. Imta 
wiszkai ir ruskai.

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

I

kege.se


4 liet u v a

Užmokėjo už “Lietuva ”
—o--

M. Caroll Stony Creek I 
J. Simanawiczius Plymonth 
P, Mažeika Chicago 
P. Micziulis Park Place 
W. Kvvieselaitis Yonkers 
M. Stibis Alderson
J. Kasparas Spring Valley
K. Grinewiczia Shenandoah
A. Linskas Pgiladelphia 
J. M. Senkus Baltimore 
F. Budreuriczia Duąuesne 
A. P. Urbonas Pittsburgh 
V. Rimkus Newark 
G»o. Ducan Asbury 
P. Lauktoms Shenandoah 
A. VValinczius „
Monika Meiiis New York

$1.00 
i l.oo 

5o 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 

|2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

Lietuwiszkas Salimas
KAZ. AL1SZAUCK0.

Wyrai, ar jus žinote kur geriausias alus randasi* 
PAS KAZIMIERA ALI8ZAUCKA.

Užlaiko puiku szalta alų, guriauso arielka tikra 
rugini*, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėt zabowos; jaigu noritia sau tinkamai wb- 
landela laiko praleistie tai atailankykit pas savo 
viengenti, o busitla prijirnti kaip no tikro brolu.

Ateik broli pamatytie ir to wiso pabandytie. 
Jaigu sziczia atkelauti, tai pas manės viską 

gausi.
K. Aliszauckas,

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

P*judykime vyrai žemia, puiki istorija 
Pasakoijmas Antano Tretinyko 
Petro Armino rustai “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istoria ape Kantria Alane, kuri per

tus waikszcziodama po swieta. daugybi* be
du ir wargu kantrei iszkentejo

Talmudas židu •• “
Tevynizskos giesmes ••
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
W*lku knygele su abrozelais 
WibokI abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuvos kuuigaiksz 

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

S. F. Malicki, Oras M. P. Kossakauskas,
------TURI OFFISA

muia Ui-P. Abraitla, Brooklyn, N. Y., agentas____ _
kraszctio uukolektavojo ir prisiuntė pre 

a m merą ta no sekaneriu skaitytoju:

J. Wilkaitis Jersey City 
W. Kaczergis 
8. Lutkewiczius
K. Macziulis 
J. Karužas 
W. Litvinas 
J. Bankalakis 
A. Waicziunas 
M. Ragutis 
J. Milkcwiczius 
J. Urbanaviczius 
J. Szestokas

SS

»»
>»

SS

SS

SS

Brooklyn
»»

SS

SS

SS

|2.oo 
ž.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
Ž.oo 
2.oo 
l.oo

W. Stominskiene. Knygos lenkiszkos.

------uzlajko

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkalingas 

dėl palajdoimo lawonu ir puikeuses karietas dėl 
samdlmo tuose rejkaluose.

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

Telefonas, 9078.

Preke Pinigu
—o—

Rublis i n Bosija........
Marke in Prusus..........
Guldenai in Austrija..
Frankos in Francija....

. .53įc
. .24įc 
.. 39įc 
...20c

AGSHTAI
Laikraszczio “Lietuva.”

BALTIMORE, MD.
Juozupas Smolenskas,

505 W. Pratt st.
Wincentas Kwedera,

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

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

S. BOSTON, MASS.
W. Petkunas,

118 W. 7th st.
CLEVELAND, OIIIO. 

Nikodemas Olszinskas,
825 St. Clair St. 

DURYEA. PA.
Wincentas Macionis, box 296

DU BOIS, PA.
A. Akramawiczia, box 205

GILBERTVTLLE, MASS.
Antanas Rynkewiczia, box 52 

GRAND RAP1DS, MICH.
Juozas Ollakas, 340 Quarry i 

LADD, ILL.
Jonas VValunas, box 5.

LOŠT CREEK, PA.
Alex. Kalavvaitis, 

MAHANOY CITY, PA.
K. Petrikas,

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

Motiejus Zareviczia,
79 Elisabeth St. 

PHILADELPHIA, PA. 
Piatras Malinauckas,

4756 Bermude str. Frankf. 
J. Kilikevicziu,

748 S. Front St.
SHENANDOAH, PA. 

Motiejus Kupczinskas, 
201 E. Centre st.

VVATEBBURY, CONN. 
Chas. Baltrukonis, 

36 N. River Side str.

679 M1LVVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios wisu lietu
viszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi vvisoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptuj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. 'Viską parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
nausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
wisos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

Katalogas knygų.

st.

•1.25
•2.00

S 1.60

20c 
10c
5c

10c
5c 

30c 
40c

05c
10c 
50c
30c

15c
50c
5c

75c
25c

70o

MOTERĖLES!
ar jus žinote kur yra geriause

Groseme ir

Crockery Store?
- PAS-

D0WIDA DEMBY,
13—21 st St., Bayonne, N. J.

Geriauso vieta dėl Bayonnes lietuviu. 
Užlaiko geriausia ta vora ir plgisusei parduoti a 
kaip kiti. Kava ir Arbata turi net Isz.paežio* Ro
si jos ir visi ta vorai kosviežiausi ir ezyseziausi.

Lietuvei ateikitia pamatytie ir to viso paban- 
dylle, o neslgraudysftia. (244)

A l)7\V‘llo*“l“ dvinedelinis 
„AĮl/AVdl^d kataiikiszkas 
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” kožnnme laike ir už 
ta paczia prekia $1.50.

Knygos mahlu.
Aukso Altorius arba Szaltlnls dangiszku 

skarbu,puikiausiuos'“ apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križela, iszsodyta bai- 
cziauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir H 00 

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdarytu drutoi skuroje, /.aluty- 
tais krusztais, druczjai apkaustytu ir su 
kabėmis " “ “ •1.60

Apdaryta szagrine “ “ $2.00
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis 95c
Balsas Balandėlės didžiaųses ir puikleuseme 

apdare, balcziHUseis kuuielefs puikei 
iszauksuotals kryžeis po * •3.00ir3.50

Balsas Balandėlės didesnis su Officium 
parvurn apkaustytas* ir su kabe 

Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Garbe Diewui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszganingl dūmojimai ape sopulus szv. 

Marijos Pauos
Lietuviszkos miszios 
Ružanczius amžinas 
Ražanczius ir druugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms "
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Diewo szw, Sakramente ”
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

litaroms “ " "
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ •1.60
Wadowas aplanksncziu muks Jezuso Cbris. 15c

Knygos Uwasiszkos.
Brostvos “ “
Draugija d M dusziu “ "
Fiioteaarba kelas in maldinga glvenima 
Garsas ape baisibla sūdo Dievo " 
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Pma ” “
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto "
Givenlmas Jezuso Kristuso 
Oivenimas szvenoz. Marijos Panos „ 
Glvenima visu 8zwentu ant kožnos dienos

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

ciszkaus “ “ 25c
Istorija seno Ir naujo įstatinio su abrozeleis 20c 
istorija seno Įstatinio "
istorija Kataliku llažnyczos ” I
Iszguldymas metiniu szwencziu ”
Ka» yrrgrhkas? labai naudinga knyrela 
Kalba ape Kataliku tikėjimą " 
Kam apspakajitie sumiauija 
Mokslas Rymo Kataliku " “
Mok si; s kataliku, “ "
Pamokslai ape suda Dievo " "
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio 

sc cuiszcziaus, didžiause knyga isz visa 
knygų dwasiszkuju " " |

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perk ra ti mas sumianijos “
Prisigatavojimas ant smerezio "
Raktas in dangų “ "
Užsistanavik ant to gerai "
'Vadovas in datagu “ “ x
VVartai dangaus “ " “

Knygos inoksly»zkos.
Etnologiazkos smulkmenos " "
Knyga iszmokimo visosvietlnes kalbos 
Lietuvos gaspadine “ "
Lietuviszkai vokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “ •5.00
Lementorius lietuviszkas “ " 10c
Spasabas greito iszsimokiuimo angelskos kai- 

bos ne apdarytas “ " •1.00
o apdarytas “ • 1.25

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis " 
Birutes dainos " “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom lovard 

Lithuania “ “
Budas Senowes Ljetuvlu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

parasz Simano Daukanto $1 00
Geniu dede “ “ " 10c
Graži vaiku knygele “ “ " 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos " ,, 11.50
Istorija septynių Mokytoju ‘ “ 50c
Istorija gražios Katrukos *• “ 10c
Istorija Lietuvos “ " 50c
Istorija isz laiko Francuzu vainos " 30c
Juokingas pa»iikojmias " " 10c
Juozapas Koniuszevskiž arba kankinimas U- 

nijotu po wuldže Maskolių " " 50c
Kunigas, pulkus apraszymas Isz padavimo

Lietuvnyku •• •1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtai “ " «2.00
Lituwiszkas sziupinls " " fic
Naujos dainos •• . . 10c
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa apysaka isz laiko terpsawiszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Palangos Juze •» •• 25c
Pulkus apraszlmas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. “ 40c

30c 
•1.00

15c
15c
15c
20c
40c
15c
15c

•1.25 
10c 
20c
50c
20c
50c
50c
2«c

25c 
15c 
20c

20c 
10c
30c
20c

ANIČr STRČŽ. Zbičr Modičv i Ple«ni »luUcy 
dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszporov 
i picini lacihskich). Žaviem blisko650 sko
nte vymznego druku na pijknym papierze, 
vrydanie dlaobojga plci; opravne v morooco 
skčrkf, vyzlacane brzegi se sloconym tyluli- 
kem; cena...............  95c

Ta »oa opravna v morooco skurkf, vyzlaeane 
brzegi, se zloconym trlulikem, okuta i ze ša
nkiem ....................................... ............ • 1 25

CICHA LZA. Zbior Modlčv, i Picini slui^cy dla 
duss pobožnyeh (Wydanie dla nieviast) s 
dodatkiem nieszporčv i picini lacihskieb. Ža
viem blizko 650 stronnie vymznego druka 
na pigknym papierze, —Opravne w morooco 

sk6rkj. vyzlacane brzegi. se sloconym tytni i- 
kiem Cena................................................. 95c

Ta sama opravna v morocco skčrkę, vyziocone 
brzegi, ze zloconym lytuiikiem, okuta i ze 
zamkiem...............................  • 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlčv i picini, 
shižfcy dladusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i pielni 
lacihskich. Žaviem biizko 650 stroncio vyra- 
znego druku na pięknym papierze, opravne 
v morooco skorkg. vyzlacane brzegi ze zloco

nym tytullkiem............................................. 95c
Ta sama oprawna v morocco skčrKe, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytullkiem..............$ 1.25
WYBOREK........................................po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksi^žek dla Judu przez Marbacha wy- 

danych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlolci 
za pomoc^ kart. (Dlazabawy i rozryvki) 

Cena ” „ 10
HOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, ve- 
diug slavnych sztukinistrz6w jako to: Bosco, 
Sebwanenfeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

NOWY SOWIZDRZAL i avantury jego. Z ziem- 
pomorskiej rotiem. — Z ošini u obrazkami 40 
Ta suma v mocnej opravie ze zloconym tytu- 
likiem ” ” C

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SEN’NIK.- 
Najpewuiejszy sposdb vygrauiu na ’loteryi 
wedlug kombinacyi slynnych magikdv i pro- i 
fesordv niatematyki Orlice itp. — tudziež ] 
vyjavieni? tajemnic i sposdb, 4akich užywa-1 
no v starožytnolci do przepcviadania i wro-1 
ženia przyszlolci. - Z 200 obrazkami. Doslov- I 
ny przedruk z Sennika drukovanego w dru- 1 
kurni Universytetu Jagiellonskiego w Kra- 
kowie. ” ” 30

SENNIK czyli Wrdženie ze sndw, na przeszlo 
1500 przypadkach služęoe, z rožnych starodav 
nych ksi^g zebrany i porzędkiem abecadlo- 
wym dla rozryvki i zabavy ciekawych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zol 
bobondw. “ ” 15

ALEKSANDRA CHODŽKI sl6wnik Polsko-An- 
gielskii Angielsko-Polski v mocnej opravie 
^e zloconemi tytulikamy. Cena •4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakdw 
do fatvego nauezenia sig czytač. pisač; i inu- 
vičpo riemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
dania nakladein ..Zakladu Narodovego imie- 
niaOssoliftskich” ve Lwowie. Cena 75

LISTO5VNIK polsko-amerykaftski. Podrgcznik 
zawierajįcy: Naukg pisania listov, w wszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovioie: Listy 
poboaj|oe, radz^ce, opisuj^ce, powinszowa- 
nia. podania itd. ” ” 60

MALY LISTOWNIK dla szkdlnych dzieci; ucz$- 
cy pisania listow z dodatkiem powinszo- 
vafi ” ” 25

POŠREDNIK POLSKO-ANGIELSKI; księžkadla 
Polakdw w Ameryce dla latwego nauezenia 
sig poangielsku; z opisaniem každego wyra- 
zu jak sig ma vvmaviač; i rdžne listy w pol- 
skim i angielski'm jgzyku 65

PRZEUODNIK do pisania llstdv mllolnvch o- 
raz tycz°cych si° oženienla i zamsžpojlcia 20

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menejl wiena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimeziausiaus jaunos 
Lietuvos wauowu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuwos inteligen
cijos. “VARPAS“ neseka jokios partijos; “VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerowe wisos Lietuvos Ir 
visu Lietuviu.

"VARPAS“ spaudinasi ant gražios, slidžios po- 
pleros. dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per isztisus metas tiktai 
Tai isztikro yra labai pigu!

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

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

Puikiause Krautu we
WIS0KIU DRAPANŲ

—pas—
J. Kabre, 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe wisokiu drapa

nų, kaipo tai:paltu žiponu žiemi
niu ir ^vasariniu; kelnių, marsz 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
czeweryku, walizku ir avisokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautuwes yra geras ir teisyngas 
žmogus, užlaiko puikiausia tawo- 
ra ir parduoda pigiau už wisus ki
tus. Kurie reikataujatia kokiu 

M,drapanų, tik nueikitia, o persilu- 
_ dysitia patys, kad niekur teip pi- 

' gei nepirksitia.

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

Pilna wisokiu gvdyktu amerikoulszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko WANDENY SWEJKATOS, kuri ve- 
lyja kožnam turetie savo namuose, kajpo geriau
sia gydykla ant sudrutinimo, dadawimo smoko, 
sutalsymo viduriu, gumbo ir czyBtyjimo kraujo,

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

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

Keceptus pritaiso korupesningiausei dienoms 
ir naktimis.

Kas reikalauja kokiu liekarstwu, gali raszy- 
įe lietuviszkai.

H. 8. BOJANOMSKI,
Dyplomawotas Aptiekorius.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant vėgėlių ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

LIETUVVISZKAS

-VALŪNAS
Juozupo Dzialtvos,

3253 Laurel u), ir kampas 33 ui. 
Užlajkau šviežia B&varska Abi, seneuses ge- 

reuses Arielkas, Likierius ir kvepenczlus x 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

A te j k Broli pamatitle, 
Ir to viso pabanditle.

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel yl.
. .......     H

PETRAS ASTRAUCKAS,
Lietuviszkas Sziaucziųs.

Dyrba labai puikei ir drūtai Czeverykus, o Dar 
duoda nesvietiszkai pigei:

Puikus, drūti darbinei Czewerykai $i(oo
— TEIPOGI —

taiso ir senus Cze ve ryk u a. grąžei, drūtai ir pi
giausi kaip wisi.—Eikitia lietuwei pas savo : mo 

gu, pasidžiaugsitia.
Petras Astrauckas, 

335 Delancey st., New Yori.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

. praksikawoja vvisuose suduose 
iszpildo saivo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame vvisiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Gitveniinas 1256 N. Halsted St. 

Tclf. N. 4923

MAT. VVROCZYNSKAS,
— užlaiko —

Puikia Grosernia, 
visokiu valgomu daiktu, kaipo tai 

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

tus daiktus.
Tavorat wisada švieži, o prekes 

pigiausios isz viso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHAN0Y CITY, PA.

Lietuwis.zka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

643 S. Jefferson st., cor. įiberty st.
Diplemawotas isz Europos.

Nog 25 mietu isi praktikavojas pritajso gierai 
lekarstwas usz widutinia prekia.

Kalba lietuwiszkaj, lenkiszkaj, ru- 
skaj ir wokiszkaj.

543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 
TELEPHONE: CANAL 369.

M. L. Kasmar,
(KACZMAKEK.)

SAdwokatas
irPraktikawoja wisuose suduoše 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuwnykams pas jy nu- 

siduotie sawo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

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

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

KASPAR BARTKOWTAK,
Koūstabelis Pawietawas.

IR N0TARY PURLIO.
Iszprovoja geriause! visokias provas visuose 

suduose. Klumoczvju kalbose: lenklszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoje. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 33 st.

Aptiekoje, po nr. 3315 Laure! ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai r/tie .

------GIWIANA-------
615 Noble ui. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkste 

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

^LieTUWJSZKA t AFTieKA> 
—po—

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

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

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS.

Persikėlė isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

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

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
Furniture Store

Užlaiko puikiausia ir didžiausia

KRAUTUWIA M6BLU.
kaipo tai: Stalu, Kėdžių, Kanapų, Lowu, Pecziu, Karpetu ir wiso- ; 
kiu daiktu reikalyngu dėl parėdymo namu. Teipogi taiso ^visokius, 
meblus drūtai ir greitai, o parduoda wiska neiszpasakytai pigei.

Lietuvei, eikitia pas savo vienžemy, o p: tys džiaugsitės, kad 
niekur teip gerai ir p ei nepirksitia, kaip pas:

JONĄ VVHITE’A,
174-176 Bridge st., tarpu Higli ir Nassaur

BROOKLYN, N. Y.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

New York40 Canal Str.

142 DivisionSt. N. Y
Wyrail duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi- 

su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, k: d mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame- 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamhurg. 20 Maaskade, Rolterdans-

* 46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

| A. BUSZKIEWICZIA, |
M dastato visiems in namus geriausia

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

atgal kiekwienam in namus pristato, te i po-
X gi prijima užpraszymus ir per gromata. X 
jiv Yra labai zmoeus geras ir teisyngas ka ve- 
ąt£ lyjeme visiems pas jy nusiduotie. az
X ADRESAS: S

A. BVJSZKIEIVICZ,
$ 886 James avė., Chicago. $

Thomas McLaughlin,
06 Gay & Water Sts., Brooklyn, N. Y.

— užlaiko —

Puiku Saluna.
Wisada szaltas Alus, Arielko- seniausios ir pu i 

klausios, o Cigarai kokiu da visame Brooklyne 
ne buwo. Wiska užlaiko ko czyszcziausei ir gra
žiausi.

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

APGARSINIMAS.
Lietliviszkos I)|»inosuira«iyto» par 

kun. Antana Juszjteviczia. Weluonos apygardo
je isz žodžiu Li“tuviu dainin* ku irdalninykiu ir 
no Alsediszkiu Zemaicziu (pirmoji dalis lyg 165 
laksztu dainų 172 vlsatinai yra isz-ibaigus). Gau
namos už numažinta prekia, o kuriose yra dainų 
(be pirmosios dalies) 1397, trijose knygose (to
muose), visos su prisiuntimu in Amerika tikta 
už ^.BO

O atskyrei viena knyga perkant suprisiunt 
mu $1.25

Sivotbille RfMla, Veluonlecziu Lietn- 
viu, kur yra surasz.vta kaip atlieka (arba reiku 
atliktic) swotbas (veBeliias) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms Ir visais apsieji
mais. Preke su prisiuntimu tiktai 50c.

VlirpeliS (notos-muzika) valcas dėl forte 
pljono. sudėstė Dras W.Kudirka,preke su prisiun 
t imu 35c.

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

Ir s taip visokias knygas prisiunesiu knorui 
greieziausei.

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI, 

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant su bet kokiu klausymu relke prido- 

tieant atsakymo pacztawa markeia už 5 centus.

Geriause Užeiga

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda laivakortias, siunezia pi
nigus in Lietuwa ir visas dalis swieto, o ko
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
roti a. Jusu wiengentls,

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

dėl Lietuvviu 
/^~”Jersey City

pas JONĄ BANKALSKY,
48-50 Gregory St.,

Turi puikia sala "Opera Hali” dėl mitingu ir 
kitokiu z.abowu. Užtaiko puikiausius gerymuB; 
szalta ulu, tikra rūginta degt ni • visokius likie 
rius, vyną ir puikiai.sius eiga us, dūmelis kwe - • 
pen is. (24.5)

Jaigu tau skauda galwa, tai pamegyk 
Ptoszku Bojanalisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka joke kita taip 
greit ne gydo, kaip Proszkos Boj.xnausko. Galima 
gau’ie koznoje aptiekoje, arba prisiuncziant 25 
centus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

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

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Fisk Street, Chicago

-----UŽLA.1KO PUIKU-----

Saluna, Grosernia 
ir Buczernia.

Pas jy randasi skaniausi gerymai szaltas Alus 
puikios Arielkos ir Cigarai.Teipgi Buczerneje vi
sada šviežia mėsa, deszros fr wisoki valgomi 
daiktai. Wiska užlaiko koczy6cziause ir pardu<>*- 
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pamatytie 
Prto wiso pabandytie.


	1894-02-24-LIETUVA 00001
	1894-02-24-LIETUVA 00002
	1894-02-24-LIETUVA 00003
	1894-02-24-LIETUVA 00004

