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Metais II.

Krutėjimas Lenku 
Amerikoje.

Kurie isz Lietuviu skaito 
kis^kuB laikraszczius, tai jau 
rai žino, jogei Lenkai rengia su- ] 
tvertie teip vadinama „Liga Pol , 
ska,” arba susivienyjima visu < 
Amerikos .Lenku. Mieriu tos ] 
,’,Ligos” bus, idant suvienytie i 
Lenkus in vieta tvyrta ryszy ir 
pakeltie savo varda tarp ameri- 
kiecziu, idant užlaikitie vienybia , 
tarp savo žmonių ir nesztie pa- 
szelpa savo tėvynei esanezei po 
priespauda maskolaus. Tasai j u 
susivienyjimas neturės jokios pa- 
szelpos materijaliszkos, kaip da
bar turi kitos draugystes, bet tik 
kiekvienas mokės po viena centą 
ant menesio, teip vyrai kaip ir 
moterys, seni ir jauni, dideli ir 
maži vaikai, o tie pinigai bus su
imti in iždą „Ligos,” kuriuos ap
vers ant naudos adbudavojimo 
Lenkijos. Skaito Amerikoje in 
pusantro milijono Lenku, o ka
da kožnas dės ant menesio tik po 
wiena centą, tai pasidaro in $15. 
000 per menesy, per meta pasi
daro $180.000, ka per keletą me
tu pasidarytu milžiniszkas kapi
talas, o tada jaigu maskolus su 
kuom susipesztu, tai jau Lenkai 
turėdami savo visatinam ižde 
tiek pinigu, injiegtu pasiustic isz 
amerikos savo kariutnenia ir už
pultu isz antros puses imt masko
laus ir tokiu budu gal nusisektu 
atimtie savo Tevynia per tiek me 
tu varginama no maskolaus. Už- 
sidejimas tos milžiniszkos „Ligos 
Lenku” bus Chicagoje 3 d. Gegu
žio menesio, sziuose metuose. 
Ant jos užsimezgimo ir apsvar
stymo teip svarbaus dalyko, at- 
siszauke jie per visus savo lai
kraszczius in Lenkus visos Ame
rikos. idant visos lenkiszkos pa
rapijos, visos draugystes kiek 
tik yra visoje Amerikoje, teiktų
si prisiustie savo delegatus aut 
3ios Gegužio dėl apsznekejimo 
teip svarbaus dalyko, o teipgi 
podraugiei atsiszauke ir in Lietu
vius, idant ir jie teiktųsi prisiu
stie savo delegatus ant teip va
dinamo „Wiec Polski” in Chica
ga ir idant cze visiems susivie- 
nytie, Lenkams ir Lietuviams, o 
teip susivienyja, atsitikime 
europiszkos kares, galėtu drasei 
užgautie ant maskolaus, ba turė
tu milžiniszka šyla ir jau gera ka
pitula.

Ant tokio atsiszaukimo in Lie
tuvius, Lenkai lauke keletą sa- 
vaieziu, bet no Lietuviu nieko ne 
girdėdami pradeda su piktumu 
klausinetie, kas tai yra, kad Lie
tuvei tame dalyke su vis kur- 
czeis nusiduoda. Sztai Chicagoje 
iszeinaati gazieta „Sztandar” 
klausia: „opieszalošč,czy zla vo
lą?” (neatbolnumas ar piktas ve- 
lyjimas). Asztrei nubara „Wie- 
nybia” ir „Lietuva,” jogei neatsi
liepia ir neiszreiszkia 
lyjimu tame dalyke. Sako: 
džiaugei kaltiname
kaipo organa „Susiv. Liet.” o ne 
mažiau ir Chicagoje iszeinanczia 
„Lietuva,” kuri, sako, galėtu pa- 
duotie nors vietinėse žiniose ape 
tai, jau jaigu jos rėdytojas nein- 
stengent pakeltie tame jokio kri- 
tikiszko sūdo.

Ka cze padarytie, jaigu trau
kia už liežiuvio, turi žmogus at- 
silieptie.

— Rodžias p. redaktoriui 
„Sztandaro” yra gerai žinoma,

len-
ge-

savo ve- 
„di- 

,,Vienybia”

kad „Lietuva” yra jauniausiu isz 
wisu lietuviszku laikrasz.eziu A- 
merikoje, o jaunesnieje privalo 
prisižiuretie ant senesniu, ka anie 
tame dalyke pasakys, po antra 
ne norėjau iszduotie savo sūdo, 
žinodamas, kad reprezentantam, 
Lietuwiu, kurie paduoda žinias 
ape Lietuvius in ta paty „Sztan- 
dara,” didžei ne patyktu. Musu 
lietuvei, kurie savęs vadina ap- 
szviestais žmonėmis, spjaudo ant 
Lenku ir liepia kiekvienam ju 
saugotis, arsziau maskolu. Pereita 
meta „Lietuva” pagyre Lenku 
Diena 
Lietuvius idant dasidetu p odiniu, 
prie 
butu 
goję 
toks 
szus apszviestunai, mažai ka ne
pasiuto isz piktumo. Bėgiojo po 
Chicaga sznukdaini, kad naujelen- 
kei, norimus inlenkuspaverstie. 
Kaipo tokiu, tamsei apszviesztu 
žmonių, tai nekurie mėgina ir pa- 
klausytie. Ogi jaigu dabar butu 
ka paminėta ape „Liga Polska” 
tai toki Bracziulei galbūt butu ir 
isz Chicagos iszbegia.

Mes galim toky sūdo ape ta pa- 
duotie: Kaipo Lenku teip ir Lie
tuviu, abieju tėvynės yra rankoje 
maskolaus, jaigu cze eina ape 
atėmimu Tėvynės, tai nei Lenkai, 
a nei Lietuvei patys vieni savo 
Tevynia isz maskalaus ne atims, 
nes kaip vienu teip ir kitu, abeju 
mažos yra szendien spėkos. Po 
teisybei sznekant, tai Lenkai da 
szendien daugiau pajiegia už Lie- 
tuwius ir atėmime savo Tevy- 
nes da jie gali turetie didesniu 
vilty už Lietuvius. Taigi jaigu 
da mes svajojame ape atvalnini- 
nia tėvynės, tai beabejones rei
kalaujame vieko (sylos^, o ta 
vieką galime tiktai ingytie per 
vienyjiniasi kas karts in didsnia 
kuopa, taigi sutaria vienybia su 
Lankais, galėtume lauktie valan
dos, kada kas maskolu pakibytu, 
o susimerkia visi jam isz užpaka- 
lo, o gal da karta’ ir nusisektu 
savo Tevynia, atvalnytie. O 
jaigu mes jau nustojome vilties 
atgavimo savo Tėvynės iszluosa- 
vimo Lietuvos isz po jungo ma
skolaus, tai teisybe, neužsimoka 
su Lenkais vienytis ant 

’ ežio „VVieco.” Skyrių ta 
’ tarp Lietuviu ir Lenku 

lietuviszkos literatūros, 
lietuviszka kalba pavirto beveik 
in pusiau lienkiszk* ir idant ja 
tarp Lietuviu užlaikytie, inteli
gentai jos pradėjo lenkiszkaja 
Lietuviams bjaurytie. Ir už tai 
gerai padare, nes kitaip galbūt 
jau butu visai isznykusi. Wie- 
nok szitam dalyke, kas link „Li- 
gos”'ne<jali nieko kenktie nei kai 
ba, nei raszlavai, anei tautai. 
Cze neina ape tai, kad suvienytie 
Lietuvius su Lenkais tautiszkai, 
kad vėla padarytie viena lenki
szka tauta, tik eina ape tai, idant 
susitartie abiems tautdms tarp sa- 
vias ir rengtie medega dėl savo 
ateites. Gali sau varytie vieny 
savo, kiti savo rasztus ir kitokius 
darbus, tiktai turetie tarp savias 
>ukalby, sandara, kad laike ko
kio atsitikimo žinotu ka turi da- 
rytie. Antgalo gryžus, nereika
laujame cze iszguldynetie ka ir 
kaip turėtu būtie padaryta, da 
programas tos „Ligos” yra nesu
rengtas, da gali jy paverstie in 
viena arba iu kita pusią; vienok 
ka tai kenktu, kad jaigu isz Lie
tuviu rastųsi nors keli delegatai

„Lietuva”
„Dziefi Folski” ir paregino

>g 
apvaikszcziojimo, per ka 
pasirodia, kad ir Chica- 

Lietuvei gyvuoja, tai 
Bracziulis ir jam pana-

r.
;Isz Amerikos.
■ Isz VVateburio, Conn.

Waterburio Lietuvei jau turi 
in tūkstanty dolieriu surinktu ant 
statymo bažnyczios, teipogi yra

pributie ant ju užpraszymo ir isz- 
klausytie viską, ape ka eina ir 
ka toky rengia, o gal kartais 
būtie ir labai reikalingu daigtu 
dėl musu, nes priežodis sako, 
kad nėra to blogo, kuris neiszeitu 
ant gero.

Pagal musu nuoinuonia: dyrbJ paduota planas koke turės būtie, 
tie savo lietu viszkus darbus kaip i kury YY’aterburio angliszka gazie- 
ir dyrbome ir ape juos kasdien l ta intalpino, o podraug aprasze 
geriau rupytis, i ' ' ' ’ ’
szkuose ir ateites dalykuose pri- ^•lietuvei yra, isz kur jie paeina

vienok tauti- ^trumpa lietuviu istorija: kas tie 
--------- ------------------„------ - . . l> 
silaikytie vienybes ir su Lenkais. Y^koke ju praeito ir koks dabarti- 
Sztai anie das’girdia, kad musu'.uis padėjimas. Minėta gazieta di 
brolus Kražiuose maskolei iszpjo- įdelei lietuvius pagiria: Jog yra in- 
ve, tuojaus jie, da pirmiau neg |i teligentnais paezedlyvais ir myliu 
patys Lietuvei, pradėjo apvaik- Į^czeis savo tikėjimą. Dėl statymo 
szczio želaunas dievmaldystias ir bažnyczios jau yra iszrinktas ko- 
užsieme pakėlime protesto. O jai- j'mitetr.s ir iszsiustas pas vyskupą, 
gu butu teip Lankus maskolei iszi o kada apturės pavelyjima no 
pjovia, tai kusžin arba Lietuvei t vyskupo, tai ne po ilgam galbūt 
butu nors atsidusia;butu pasakia, i pamislys ir ape pradejima statymo 
kas ten mums darbo su Lenkais, ^bažnyczios. 
tegul jie sau daro ka nori.

YVienybe, brolai, yra tvyrtybe, * 
turime rupytis ape vienybia, o į 
suvienytoms spėkoms viską 
galėsim.

Prendergastas bus 
pakartu.

Patryk Prendergastas,
. Harrisono,

ateinan- 
invede 
kylinias 
nes jau

Žinios isz Mt-Carinel, Pa.
— Mt-Carmel prasidėjo angle- 

kasyklose darbai nekiek geriau 
eitie, dabar dyrba kasdien po 
tris czvertis dienos.

— Saugokitės Jono Braduno, 
nes yra begėdis, skriaudikas. Mt- 
Carmel prisiskolino daugelam lie
tuviu ir gaspadinei, pat kuria 
buwo ant „bourdo” isznesze $10. 
Jisai yra mažo ūgio, rpsvas, 
szleivns ir turi priežody: „tai 
sakau”. Jaigu kur jy velnei at- 
nesztu, tai iszvykitiair be pinigu 
nepriimkitia ant „bourdo” ba ir 
jums teip isznesz, kaip Mt-Carmel 
lietuviams isznesze.

Mt Cakmei.ietis.

dabar viską ko tik reikia, kaipo 
lentas, vinis guntus ir 1.1, ir dar
bas jau pradėtas. Jau bažnyczia 
pakele kur buvo nugrimzdus; 
vyduryje altorių pernesze in pats 
gala, o groti las pastūmė areziau 
altoriaus ir tuojaus bažnyeze pa
sidarė didesne. Labai iszmintingai 
kunigas padare, supirks viską 
ko tik reikes prie pataisymo, o 
žmonėms užmokės no dienos už 
darba ir kožno daikto rokunda su 

Įsides prie daikto, tada kožnas 
i matys visa rokunda kiek kas ka- 
jsztavo ir ne turės ant ko rugotie, 
o teipgi po pataisymui, matydami 
kiek tas viskas kasztavo, žinos•
ka daugiau gali pradetie. Patai
symas bus tokis: uždetie visa 
nauja stogą ir jy pamalę votie; 
sienas visur sutaisytie ir teipgi 
malevotie; langus kur negeri sti
klai iszimtie in „basementn,” o 
in bažnyczia sudėtie naujus; grin
dys sales po bažnyczia turi būtie 
iszimtos ir apaezioje iszpyltos per 
pėda aukszczio ir tada isznaujo 
grindys turi būtie sudėtos; tin
kas viduryje turės būtie sutaisy
tas teipgi; ir isznaujo turės būtie 
malevota. Tada, kada tas visas 
taisymas pasibaigs, galbūt pami
slys ir ape iszstatyma bokszto.

i

|
Per' Patryk Prendergastas, nužu- 

rdytojas C. Harrisono, buvusio 
1 majoro miesto Chicago, bus pa- 

•( kartu. Jau pirmiau jisai buvo ap
sūdytu ant pakorimo už tai, bet 

1 jo prietelei rūpinosi jy iszgelbetie 
stengėsi byla atnaujytie. Kada ta
sai atsiszaukimas atnaujinimo by
los perejo per rankas visu aug- 
sztesniuju sudu, pripažino už ne- 

’ kteisinga ir tapo atmestu. Pereita 
’jsubata Prendergastas buvo staty- 
‘ | tas priesz audžia Brentona, kuris 

i atmetias jo inneszima, apgarsino

ISZ CHICAGO.

— Chicagos lietuviszkoje baž- 
nyczioje, per rūpesty g. kn. M. 
Ivravczuno tampa investy du 
atpuskai: Sz. Kazimiero karatai-1 
ežio ir Sz. Jurgio, teipogi bus ap- 
vaikszcziota 40 adynu dievmal- 
dyste, kuri prasidės 4 d. Kovo/ 
o pasibaigs 6ta. Nedeloje 4 d. 
Kovo bus iszkilmingai apvaik- 
szcziojama pyrmas syky lietuvisz-1 paskuJny nusprendyma smerties 

į per pakorimu.
Buvo paskirta diena ant jo pa

korimo 23 Kovo, vienok patemy- 
jus, kad ta diena pripuola Dideji 
Petnyczia tai, atidėta ant kitos 
dienos.Pagal istatus sūdo,apsūdy
tas gali būtie nužudytu tarpu 15 
ir 25 dienos po nusprendimui.

.—o—
Isz Mahanoy City/Pa.
Raszo viens isz Mahanoy City, 

jogei tenai koke jaunamarte, tik 
keturios nedelos kaip po szlubui 
esanti ir norėjusi nutrutytie savo 
vyra. Sako, pirko trucyznos ne
va dėl žiurkių, o kada prirengė 
vyrui pietus nesztis in darba, in- 
dejo jam in kava. Laike pietų, 
vyras pasidirbėjus, užgėrė kavos 
ir pažino jogei jau ne tas smokas. 
Netrukus 10 miliutu po paraga
vimui tos kavos pradėjo žmogus 
alptie gavo skaudėjimu viduriu, 
ka vos ne vos parkraplino namo 
ir atsigulė smertinai sirgtie, bet 
per pagelba daktaru tapo iszgy- 
dytu; vienok da ir szendien svei
katos neturi.

Jo pati, sako, pabėgus, kurios 
palicija jieszkant.

Nežinome arba tai teisybe, nes 
danesztojas szios žinios ne yra 
skaitytoju musu laikraszczio ir ne 
paduoda pravardes tos žmogžu
dės, nei jos vyro.

Lietuwiszka bažnyczia 
taisosi.

Kaip praneszeme pereitame nu
meryje, kad p. Norvilas apsiėmė 

ytie lietuviszka bažnyczia 
ž”$450, tai pakol kontraktas 

Fapo pąraszytu, žmbgui ukvata 
/perėjo ir daugiau jis nepasirodė, 
j Dabar kn. klebonas matydamas, 
Į aad tarp lietuviu bus sunku dau- 

’ giau tokiu drąsiu rastie, tai užsie- 
'/me pats jos taisymu. O tai paėmė 
lįgeru pora lietuviu, kaipo p.p. S. 

j Pacevicziu ir A. Bijansky ir da 
keletą darbinyku, o pats perka

koje bažnyezioj atpuskas sz. Ka- j 
ziiniero. Naujas klebonas rengia 
viską, ant tos dienos ko 
iszkilmingiausei. Szioms dienoms 
supirko naujus puikius liktorius 
ant altoriaus, nauja kielika, kry
žių ant procesijos ir kitokius rei
kalingus daiktus in bažnyczia. 
Rytoi, kaipo dienoi Sz Kazimiero, 
bus iszkilmyngai szv entinama ka
rūna sz. Kazimiero kuria suteikė 
Dr-te Sz. Kazimiero”, 2 adyna po 
pietų susirinks in bažnyczia vi
sos lietuviszkos draugystes „in 
corpore”, visi sanarei draugisz
cziu turės būtie su baltoms 
pirsztinaitems ir turetie drau
gystes ženklą.

Suma ir miszparai bus su įsta
tymu Szvencziausio Sakramento. 
Teipogi girdetie kad pribus ir 
svetimu kunigu ant tos dienos. 
Dieve* padek ir ant tolau teip 
grąžei darbuotis musu guodoti- 
nain kmiigelui.

GRAND EXGUKSION
In Lietinviszkas Kololijas 

Arkanso.
Diena 13 Kovo, utarnyke, bus 

didele exkursia in Lietuviszkas 
Kolonijas, važiuos daugybe Lie
tuviu apžiuretie kolonijų, kur jau 
būrelis musu brolu -apsipirkusiu 
gyvena. Deltogi, jaigu kurie no
rėtu važiuotie pamatytie, tegul 
prisirengia an|| tos dienos ir isz 
vakaro tegul atsiszaukia ape ex- 
kursijos tikietus. Gali atsiszauk- 
tie:
In Union Land Company,b“^3’

163 YVashington Str.
In Redystia „Lietuvos,,

954 33rd Str.
arba pas Komitetą:

A. Bijansky, 626 W. 17

NO REDYSTIE.
A. P. ALEK, 76 N. Sberman st., Wilkes Barrej 

Pa., yra agentu musu hiikraszczio; dėlto užpra- 
szome gytvenauezius Wilkes Barre, kurie norit h 
užairaazytie “Lietuva”, gali ir per agenta tai ’ a- 
darytie ir pinigus pas Jy užsimoketie.

i

Kas nori pinigu turetie, 
tegul in kortas loszia 
Kaipo nepersenei daneszeme, 

kad už loszima kartoms du lietu
vei Chicagos tapo aresztavotais, 
o tai isz tu vienas Petras Bružis 
tapo nabagas apkaitytu ir užda
rytu iki provai aut „polis sta- O e
tion.” Žinomas daiktas ameriko- 
niszki advokatai isz to didelei 
naudojasi.Wiens isz tokiu advoka 
tu, nekokis.Kooney, atėjo pas už
daryta P. Bruži ir taip jam sa
ko: „Žmogeli, dabar tu esi pra- 
puolas, loszei'in kartas, susimu- 
szei ant ulyczios, atemei per ne
vala isz kito pinigus; už toky dar 
ba gausi mažiausei 3 metus kalė
jimo. Jaigu turi pinigu, tai duok 
sze, o asz tavias iszgelbesiu.

Teip ingazdytas biednas Bru
žis, turėjo prie savęs knygola isz 
bankos ant $100,iszsiemiaS duoda 
jam ir praszo: susimyldamas da
ryk ka nori, gelbek manės! Toks 
airiszis advokatas, žinoma, kad 
tik ant to ir.itejo, idant isz jo pi
nigus iszvilotie,pamislyjas, sako: 
„veli” megysiu tave galbet, jai
gu bus galima, tai iszvalnysiu. 
Emias parasze kortela ir liepe 
Bružiui pasiraszytie: Cąe supran
tama, kad turėjo jisai paraszytie 
jogei szitas jam atiduoda gera 
vala tuos visus pinigus.

Kada prisiartino diena sūdo, ta 
da prietelei anų abieju lietuviu 
juos sugerino, Bružis užmokėjo 
Klavui, tai yra skundikui $15 ir 
K lavas su vis in suda nestojo, 
Žinoma kada skundikas nestejo: 
kaltinykas tapo iszteisytu, butu 
buvias iszteisytu ir be jokio ad
vokato teipgi. Tada tas airiszis 
turėdamas savo rankoje Bružio 
$100 nusivedė visus lietuvius in 
salima ir gerai užpundyjas pasakė 
visiems su Diev.

P. Bružis nori gautie nors kiek 
isz to szinito dolieriu atgal, bet 
airiszis nusiduoda kureziu ant tos 
ausies. Dabar rengia skustie jy, 
vienok nežino kaip prova nusi
duotie gali. Bružis sako,* kad su
tiktu ir ant to, jaigu airiszis jam 
atiduotu nors $30, jau ir tiek bu
tu gerai.

Matote brolei kokia nauda at- 
nesza loszimas kortomis.

Nesiuskit taikraszcziu in 
Teivynia.

Antru syk praneszamc, idant 
nesiustumetia laikruszcziu in Tė
vynių savo prietelaus, nes per 
tai, kartais galitie jiems sugamy- 
tie didela nelaimia.

Sztai viens lietu vys isz Chica
gos ]>. Karpaviczia,paemias vie
na numery „Lietuvos”, kuriame 
buvo placziausias apraszymas ape 
atsitikima Kražių, pasiuntė sa
vo brolui, 18 metu senumo An
tanui Karpavicziui, gyvenan- 
cziatn kaime Macziunu, vnlstejo 
Klebiszkiu, paviete Marijampo
lės, redybos Suvolku. Jisai su
dėjo iu koperta laikraszty drau
gia su gromatn, užregistravojo 
ir pasiuntė. Kada toji groinata 
atėjo in paskutiniu paczta Prienų 
ir kada minėtas Karpaviczius, a- 
tejo atsiiintie, pocztmeisteris lie
pe jam atplesztie ir pažiuretie 
kas toje gromatoje yra, Kada pa
sirodė numeris „Lietuvos”, tuo
jaus isz jo atėmė viską ir jy pa
ty aresztavojo. Palaikiu keletu 
dienu uždaryta koze Karpavicziu 
iszleido ir groinata atidavė, o ta 
numery „Lietuvos” pasiuntė in 
VVilniu in cenzūra peržiuretie. 
Nežinia ka su tuom laikraszciu 
padarys, ar jy peržiurėju atiduos 
tam vaikinui skailytie, ar kur 
jy padės.

Nežinia, rodžias tuom kartu 
ans vaikinas galės iszsiteisytie, 
kad jis tame nekaltas, nes jisai 
neprasze, idant jam prisiųstų to
kius laikraszczius, bet traukimo 
po sudus turės ikvalei ir taps po 
priežiūra paslaptines palicijos, o 
teipgi dabar jau nei mažiausia 
gromuta nepereis ant jo ranku, 
kuria cenzūra neperskaitytu, o 
Dieve sergek daugiau ka užte- 
mytu, tai jau ir Siberija.

Dėlto persegstime visus 
lietuvius, idant butumet atsar
gus tame dalyke, nes su siuntinė
jimais uždraustu rasztu, galitia 
savo prietelems sutaisytie di
džiausia nelaimia ir iszguitie juos 
in Siberija.

Kowa Maskolu su Prūsais.
Diena 27 YVaserio ant rube- 

žiaus pakilo kruvina kova tarp 
kariumenes dragūnu Rosijos ir u- 
lonu Prusu, kame keletas karei
viu krito užmusztais, o kiti smer
tinai sužeistais. Muszyne atsisiko 
isz tokios priežasties:

Prusu ulonai dėl savo zabovos 
szaude in cielu, in ruskajy arely, 
primuszta ant stulpo rubiažiiius 
o maskolai to neužkesdami, pra
dėjo gintie savo arely ir isz to 
pakilo kruvina kare.

Kad tik dabar butu kam juos 
labjau supjudytie, tai gal ir ant 
tikro kare pakiltu tarp Prūso su 
Maskolum.
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Hazen, ArK. 25 Waserio
Mielas Rėdytojau!

Atradias valandela laiko 
biuosi už plunksnos, idan,t danesz-
tie tamistai ape savo sveikata ir 
linksma gyvenimą, kury szen
dien turiu per rūpesninga tamis- 
tos užmanymą.

Už tiesa linksma žmogui ant 
szirdies kada sulauki ineitie in sa
vo locna trobela, norint anoji 
nėra teip malovota ir iszmargy- 
toms sienoms kaip miesto namai, 
vienok yra daug molonesne, at
siminus ant to, kad jau yra tavo 
locnasczia ir nereikalausi daugiau 
trankytis po svetimus kam pus. 
I’rietam žmogus gyvendamas ant 
atverto lauko,jautiesi daug svei
kesniu nei kaip mieste, nes cze 
vedyluoja šviežias oras ir neken
ti tokio tvanko ir dulkiu kaipo Į 
mieste. Didei esmių dėkingu už 
tymistos užmanymą, nes jaigu ne 
jus, gal buezia turejas da ir szen
dien karotie kur prie var
tų kokios fabrikos, kur nevienas 
isz musu brolu zyboja,laukdamas, 
ar kas jo in darba ne paszauks, i- 
dant uždyrbtie nors ant kasdieni
nes duonos kasnelo; o kiek buezia 
rento iszmokejas per ta laika, tai 
sz'ndien už tūps paežius centus 
jau turiu savo locna narna.

Teigogi gaunu tankeigromatas 
no lietuviu isz visu szalu su už- 
klausymu, kiek troba kasztuoja 
pasistatytie, kiek tikietas atva- 
žiuotie, kiek akras lauko ir t. t. 
Ant tu visu užklausymu pasisten
giau duotie atsakymu per laikrasz- 
ty „Lietuva”, nes negalų suspet 
visas gromatas atsakinetie.

Kasztas iszstatymo namu yra 
nelygus, nes trobos statosi nevie- 
nokios, vienok cze paduosiu ant 

mažiausiu kasztu: — Kaip dėl 
vienos familijos, galima supirktie 
materijola ant viso namo už $25, 
darbas apart. Geriausios lentos 
dėl sienų kasztuoja tūkstantis pė
du no $8 iki $10; dėl grindų 
(padlagu), iszfugavvotos ir obluo- 
tos $13 už 1000 pėdu; baksas 
stiklu 43 szibai 12 per 14 eolu, 
kasztuoja $3, mažesni pigesni; 
tukBtantis guntu dėl dengimo 
stog,ono $2.25 iki $3; tūkstantis 
plytų iszdegtu $8; gatavu langu 
ir duriu gali gautie po $1.25 ; ge
gnes, lotos ir kitoki drebezgai 
teip pat no pėdos mokasi kaip ir 
už lentas. — Dabar kožnas grali 
sau aprokuotie pagal diduma sa
vo trobos kiek jam kasztuos.

Teipogi gaunu užklausimus: 
kiek jau apsipirko ir kiek cze 
lietuviu gyvena. Ant to teipgi 
paduodu skaieziu: — Szendie jau 
cze gyvename 6 lietu'viszkos fa
milijos. Isz pirkusiu yra szie: 
pirmiausei asz, Juozas Butkus, 
pirkau 80 akru; mano szvogeris 
J. Wasilauckas 80 akru; A. Bi- 
janskis 80 ak. J. Kaikaris 80 ak.

trys brolei kangiserei ir ju Šlio
geris, wisi keturi, kožnas po 80 
akr. <J. Skudria 80 akr.; M. Gus- 
czius 80 akr. irdakeli, kuriu'var
du nežinau. Teipogi szionis die
noms 'važevp isz Philadelphios 
tolyn 2 vaikinai, kurie pamatia 
szia 'vieta, apsistojo ir pirkosi 
sau po farma: Ignotas Gedgaudas 
80. akr. o Steponas Jonaitis 160 
akr., kurie podraugei siunczia 
szirdingiausia acziu Rėdytojui 
,,Lietuwos,”už pradėjimu to nau- 
dyngo užmanymo, o komitetui už 
iszjieszkojima tokios puikios 
vietos, kur kiekvienas apsigy- 
venias yra sau linksmas.

Ant galo turiu primytie, kad 
no lmos d. Sausio apturėjau net 
51 gromata su wisokeis užklau- 
sinejitnais, kuriu negaliu suspe- 
tie ir atsakinetie, 'vienok rūpi
nuosi kožnam nors 'velau atra- 
szytie; bet no szios dienos praszy- 
czia raszancziu, idant teiktųsi in- 
detie markia dėl atsakymo, ba 
ir man kasztuoja, o kas ne in
dės, atsakymo negaus. Nors ne- 
kurie jau mus apszauke agentais, 
daranczeis bizny isz to, bet tegul 
tik kožnas tiek dadeda isz sa
vo keszianiaus kiek asz dadejau 
dėl gero wisu lietuviu. Man ne 
davė nieks aut tikieto, bet už 
savo locnus pinigus nuwaževau 
apžiuretie vietos, teisybe isz Chi
cago gawau pusią tikieto tai 'vis
kas, bet ta paczia gauna kožnas 
'vienas, kuris perkasi sau farma.

Teipogi daneszame, kad sze- 
nakt iszpuole diktokas sniegas 
per coly storumo, vienok jis cze 
pateses tik ant szios dienos. 
Tuom syk pasiliekame visi gywi 
ir sveiki ko ir jumis isz szirdies 
velyjame.

Su guodonia 
Juozapas Butkus.

Mt. CARMEL, PA

20 Waserio, 1894.
MtCarmel miestelis stovi tarp 

dvieju didesniu miestu: isz rytu 
I puses Shenandoah, o isz 'vakaru 
Į Shamokin. Wisur aplink randasi 
I anglekasyklos, o kitokiu fabriku 
|nera. Wisas miestelis susideda 
I beveik tik isz Ungaru, Lenku, o 
ir Lietuviu randasi ape in 500 
apart 'vaiku ir moterių. Jau an
tras metas kaip turime savo ba- 
žnyczia ir gera kn. M. Peža. Tei
pogi jau turime ir lietuviszkas 
draugyStias: Dr-tia „Sz. Petro 
ir Po'vylo, Dr-tia „Sz. Kazimiero 
Kar.” ir Dr-te „Citizens.” Pir
miau, pakol neturėjome sawo ba
žnyczios, prigulėjome prie lenku 
ir in ju bažnyczia mokėjome, bet 
tolau dasiprotejome, jogei yra 
geriau turetie savo locna ir patys 
no sa'vias priguletie, ka ir pada
rėme ir 'viskas ėjo gerai ir grąžei.

Paskutiniame laikia kurbuwias 
kur nebuvias aįnesze biesas ir 
Dembsky. Žiūrėsime ka jis cze 
tokio sutvers. Ugi surankiojo po 
'visas pakampius tuos ka neina in 
spa'viedy ir tveria isz j u ten ko
kia teip 'vadinama „Mokslo drau- 
gystia.” Iszaiszkino jiems jogei 
jis esąs kunigu ir yra daugel isz- 
mananeziu, jisai žino kad nerei
kia 'vaikszcziotie in jokia spa'vie
dy, nei ant bažnyczios pinigai mo 
ketie; sako, mokesitia man tik po 
50 c. ant menesio, tai jumis ne
reiks nei bažnyczios, nei spavie- 
dies;ouž tuos pinigus tai asz 
jums darodysiu, kad Die'vo nėra 
ir daugiau jokiu bažnycziu staty- 
tie nereikalaujatia. AVaikszczio- 
dami in katalikiszka bažnyczia, 
turitia moketie,eidami in ta savo 
spa'viedy, turitia moketie, indami 
szluba, turitia moketie, susilaukia 
kūdikio, kada jy atvežatia in 
krikszta, turitia moketia, antgalo 
da ir už numirusy kunigai jusu 
pinigus pleszia. Man mokėdami 
po 50 centu ant munesio* 
iszmbkesitia ant metu tik $6 ir 
daugiau jau už nieką moketie ne
reikalaujatia. Asz jumis duosiu 
grieku atleidima be jokios spa- 
vviedies, asz jumis pavelysiu gy-

ventie be jokio szlubo, katras -su 
Kuom noresitia, pagal mano na'u- 
ja viera, gali sau gy'ventie brolis 
su sesere, tewas su dukteria, sū
nūs su motina, o pagvvenia kele
tą dienu, jaigu negerai, gali tins 
pamestie, o pasijieszkotie sau įei
tu paežiu, arba jaigu nori gali 4 ir 
kasdien sau svežia turetie, tai pe 
teip kaip ta jusu katalikiszka vįe- 
ra draudžia no visko; jau jaigu 
žmogus paėmė sau paczia,tai tu ri 
jos ir laikytis visa amžių. Pask ui 
pradėjo ir Szlupas atsilankytie ir 
atsirado tokiu,ka toky gyveni^na 
pamėgo, sztai ir užsimezgė te ip 
vadinama kuopa „L. M. D.” b|u- 
rios ir szendien tebesmilksta a'po 
penkiolika neva sąnariu. Prigulė
jo daugiau in ta gy'vuliszka ba'n- 
da, bet kada pažino j u mieritUs, 
kad wisoms spėkoms traukia l:ik 
prie anarchizmo, tai nuspjowe .- ir 
atsitraukė. Po valei ketina ir -jįįi- 
sa ta kuopa payrtie, taigi skuMei 
Szlupas su Dembskiu insteige ia- 
narchistiszka gazieta „Nauja Cfra- 
dyne” ir kiekvienam bruka (in 
ranka, kad tik žmonis apmonyyie 
atbudvojimu lietu'viszkos ka|a- 
listes; bet tie žmones kasžin Ii 
dei nesigriebia už skaitymo j 
puikiosios „Naujos Gadynes,” I 
ko tegul ja sau skaito Szlupas ( 
Demskiu ir pagal ju pamokiniilna 
tegul jie sau elgiasi, mums geriįau 
patinka senosios gadnes, nei ku 
tokios ju naujosios.

Szlupas su Demskiu ėmėsi į 
bai stropei setie savo mokslą ta 
musu, bet galbūt jo sekios suj 
via, nes nedygsta. Jie per sa^vo 
„Naujaja Gadynia” giriasi, kjad 
per ju nenuilstanty darbsztunjia, 
visur platinasi anarchistai. J— 
Tai cze dyvvus jie pasakei Zinoiina 
kad vagiu ir razbainyku nereikia 
setie, dygsta jie patys, nereikia 
ant to mokslainiu, idant iszmoky- 
tie voktie ir žmonis užmuszinetjie, 
nedorėlei iszmoksta patys to dnr- 
bo. Cze brolyczei nieko tokio Isz 
mintingo da neparodetia, mokjiki- 
tia žmonis geroves, sutaikosir ko 
naudyngo ir reikalingo žmogui 
prie gy'venymo, o pjautis,smaug
tos,, voktie, paleistuviautie, ne- 
reikalaujatia mokytie, kožnas blo 
go iszauginimo žmogus pataikys 
ta padarytie. Da tiktai pradže to 
naujojo mokslo, o jau duodasi 
matytie jo vaisei. Prisižiūrėkime 
koki žmones MtCarmel in ju kuo
pa priguli, ugi tai visi tie ka nie
kur prie jokio darbo netinka, tie, 
kuriu nieks in savo namus neno
ri priimtie, ba kožnas tokio bijo, 
žino kad, jis yra ant visoko blo
go pasirengiąs, tik toki priguli 
ka niekur negauna jokio kredyto 
nei isz jokio sztoro, kuriu nieks 
in darba nenori priimtie. Tai ka- 
gi jie padarys, o tai sako 'visus 
užmuszimė dabar ir po nevalei isz 
j u atinsime viską ir tuom pasida 
lisime.

Tegul da jie sau palaukia pakol 
injiegs atimtie. Jie norėtu nieko 
ne'veiktie, o jaigu kuris per sawo 
procia dasidirbo nors kokios gu- 
szteles, tai kad su jeis pasidalytu, 
labai gerai! tai ir kožųas ant to 
sutiktu, jaigu kas dirbtu ir ape 
wiska rupytusi, o kiti sau tingi
niaudami ir walkiodamiesi norė
tu su anais lygei pasidalytie.

Mes brolei mieli nelaukime iki 
tie gieradeiei atemia no kitu da
lysis su mumis turtais, bet kaip 
dyrbome teip ir dirbkime, o kiek 
uždirbsime tiek turėsime. Ant ju 
belaukdami tai netik nesulauksi
me nieko gero, bet tapsime to- 
keis turtingais, kokeis szendien 
jie patys yra.

Robinsonas Kražius
ARBA —
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Driskius.

NO wisokiu liga wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b* kurio Europoje didžiausi namai n<**gali ipsi- 
eitie. Gydo wisokins užsisenejueias ligas, aipo 
tai: Prietwnriu, Skaudejima gahvos, II iown 
kepenų, Gettligia, RoumatižmaAVandeninvppti- 
nima, Kąrsztljgia. Rožių, Szasus. Drugy. SSUopu- 
las, Niežus, Kirmelas. Laszus. Sz.unnotia. n ežv. 
Guzus, Sopulus ir žeidulus, Kaulu skaudetfima, 
Sukudlma, Moterių ligas, Uždegimą plaiipziu, 
Strėnų skaudejima, Gahvos užima ir 1.1.

Toji gydykla “TRAVVICIEL” yra ne apsakytai 
gelbenti; kas pyrma karta pabandys, tai tik 
pats džiaugsis, liet kietiems ja welys. //

Ta gydykla gali gautie tiktai pas man/’: po 
prisirntimui tvleno dolerio tuojaus bus jui/L isz- 
siusta. Adresas:

A. 8. BOJANOWSKI,
H85 W. 19-th Str. Chicago. Ill.įį.

Prisiuskitia pinigus per “Money Order“ arba 
rogistravvotoje gromatoje, tik paduokitia alegzkei 
sa«o adresa.

# f

(Tasa.)
Iszejo ant kalno, no kurio aplinkui galima 

buvo regetie plota ant kėlu mylu ir cze akyvai 
persiludyjo ape savo paėjima, jogei esą ant 
mažos salales — o tolymoje per ketas mylas bu
vo teipat tokios salales tarp vandeniu ir niekur 
nėra isztiso lauko.

O. asz biednas žmogus! suszuko jis už lauž
damas rankas — esu visu žmonių apleistas — no 
'visu atitolintas! —ne turiu nei wilties iszspruk- 
tie isz tos salos, o mano vargingi tėvai — jau 
jusu niekad neregėsiu! ir pradėjo graudžiai 
verktie.

Reikia gelbėtis kiek instengiant, pamislylo, 
ir jieszkojo tolau vietos tikram pasislėpimui. 
Neužilgo užėjo ant nedidelo kalno, kurio viena 
siena buvo visai stati ir kurioje buvo nedidelis 
urvas.

Jei Robinsonas butu turejas atsakanezius yran- 
kius butu lengvai galėjas isztekytie didesniaduo
bia ir turetie sziokia tokia landa,bet cze ape tai nei 
nemislytie — ka ežia pradetie — inpuole paga- 
laus ant laimingo užmanymo, prisodintie jaunu 
medžiu prie ineigos teip tankei, idant padarytie 
tvora, neduodanezia žvėrims inlystie.

Netrukdamas ėmėsi tuojaus už darbo, bet jis 
ėjo jam sunkei, nes turėjo su rankomis iszkastie 
medžius, su rankomis duobia kastie, idant juos 
pasodintie, instenge vienok iki vakarui perso- 
dintie szeszis nedelus. Nuvargias vakare — vėl 
inlipo in medy, idant ten pernakvotie, o iszmo- 
kytas patyrimo, idant nenupultie per miega no 
medžio, prisiriszo prie szakos su skarėla nuimta 
no kaklo. Ta nakty pasitaisias ant visko Robin
sonas perbuvo ramei.

Angsti apiausztryje atsikelas Robinsonas tuo 
jau pamislyjo ape nutyldyma bado, kurs jam la
bai bodėjosi — ir norėdamas atrastie vėl kokia 
ostriga, nuvyko apsidrasinias tolau kitu kėlu.

Nuejag pora žingsniu su džiaugsmu iszvydo, 
kad isz kalno, kuriame aprinko sau gyvenimą, 
liejasi szaltinis czysta 'vandens; pasistiprinias su 
juom,nuvyko tolau ir nelabai toli atidengė koko- 
siny medy pilna vaisiu, eidamas tolyn, rado di- 
dela dežia kokios varles, kuri jam dikezei patar
navo medžiams persodytie, užstodama spata 
(lopetos), nulupo no medžio karnų, susuko lyg 
virvia ir nuskintas su tai dežia lazda atsakan- 
czio storumo, pririszo ja teip tvirtai prie dėžės, 
kad turėjo kopatogiausy spata, kury galėjo var- 
totie nepasilenkdamas, kas prie dideles kaitros 
jy labai vargino.

Eidamas tolyn, Robinsonas kiekvienam daik
tui prisižiūrėjo labai atydžei, ar isz ko negalėsiąs 
pasinaudotie ir teip patemyjo netoli augmeny 
panaszu in linus, ir isztiesu apvalias jy, inverke 
in vandeny, o paskui susuko virvia, kuri nors 
nebuvo teip tvirta, kaip paprasta vienok, labai 
buvo jam reikalinga, taigi tuojau isz jos pasidyr- 
bo kabanezias kopezias, kurios labai palengvino 
jam inlipima in medy.

Nekarta priverstas Robinsonas jieszkotie 
maisto, atitolintas no savo szaltinio, galėjo ne- 
užtiktie vandens, taigi reikalavo indo, kuriame 
butu galėjas turetie prie savias visados sziek 
tiek vandenio. Nuskine no kokosinio medžio 
vaisiu atsargei, iszkrapszte maža skylela ir isz- 
gere isz vidurio jos skystimą. Prisėmė in ana sa
vo bonka vandens ir susukias virvele prisiriszo 
sau ja prie juostos.

Pirmucziausei Robinsonui rūpėjo surastie 
gera vieta pasisleptie. Urvas isztekintas uloje, 
kaip tai jau sakeme, nebuvo perdaug ardvas, o 
kas blogiaiu ineiga in jy buvo visai luoša.—Teip 
tai Robinsonas buvo ten pavojuje, nes kas 
valanda galėjo ineitie koks keturkojis sveczias 
ir isz musu karžygio pgdarytie sau pietus.

Tiesa pasuktus, Robinsonas no to gelbejosi 
^aip galėdamas prieszais inejimo pasodino įgede- 
lus, bet jie neuždenge skyles visiszkai.

Bet kaip žinoma, „reikalas yra motina iszra- 
dimo” ir Robinsonas isz reikalo turėjo duotie sau 
rodą, kaip galėjo ir mokėjo. Patemyjo, kad 
prie skyles auga medis, isz to pasiryžo pasinau
dotie. Nalupo karau ir pradėjo pintie isz ju raga- 
žia. Wisa diena jam užėmė tas darbas, bet geras 
padaras, karnos storos, drūtai supintos, priri- 
sztos prie medžio virsz duobes ir nuleistos že
myn, uždengė skyla visiszkai ir saugojo no už
puolimu laukiniu, užvaduodamas duris.

Urvas uolejo, kurs musu Robinsonui turėjo bū
tie už gyvenimą, nebuvo gan ardvas, taigi rai
šty]0 JY paplatintie, bandė ta padarytie su špatu, 
kury padyrbo isz kauszo, bet dovanai, nes kieta 
uola nesidavė.

Už tai nusidavė in pusią, kur praeita diena 
mate daugybia prikrautu akmenų ir po vargiu 
pajieszkojirau pasisekė jam atrastie akmeny gan 
didely ir asztru, kurs ant laimes turėjo savyje 
skyla.

Apsukrus bedoje Robinsonas užsodino ta ak
meny ant storo pagalo, pririszo su karna ir teip 
parengiąs padare sau kujy. Su tuomi kuju padir
btas viena diena iszkirto uoloje teip didely plo
ta, kad galėjo patogei jame patilptie, kaip maža
me kambarėlyje.

Prirove žoles — iszdžiovino ant saules ir 
I sutaisė sau isz jos patala.

Tas darbas jam užėmė 8 diena, per kurias 
turėjo nakvotie ant medžio, besimaitydamas 
vaisiais isz kokosino medžio ir ostrigomis.

Pirma naktis, perbūta naujami gyvenime 
primine jam teviszkus namus, atmine sau lova 
kuria jam visuomet motina teip patogei klojo, 
kur jam buvo teip gerai, kur nereikalavo misly- 
tie ape nieką, nes in lova da nesziojo jam pusry- 
czius, palygino su dabartiniu savo padėjimu ir 
atsiduso ludnai, nes žinojo, kad to visko yra pats 
priežaseze per savo nepaklusnumą ir atkuklybia.

Sekanczioje dienoje iszpuole nedela, ta die
na apvertė Robinsonas atsilsiui, maldai ir deka- 
vojimui VVieszpacziui Dievui už iszgelbejima no 
smerCzio.

Idant ant tolesnio laiko žinotie, koke yra 
diena, ka lengvai galėjo užmirsztie, iszkirto ant 
vieno medžio 7 bruksznius, kuries turėjo reik- 
sztie nedela, ant antro 4 brukszniua, tai buvo 
meno; ant treczie pagalaus 12, ka reiszke me
tus. Teip pataisias kalendorių, pigei galėjo žino
tie, užligindamas perbuvias diena, mėnesy, arba 
metus, brukszny ant pirmo, antro, arba treczio 
medžio, kaip ilgai būna ant salos.

Taigi jau buvo užsidengiąs no užpuolimo 
laukiniu žvėrių, to vienok nebuvo gana, reikė
jo pamislytie ape pragumą maitinimosi ant tole
snio laiko, nesostrigu jam jau nebebuvo gana ir 
ue daug ju buvo, galėjo pritruktie, tokiame kar
te butu turejas lauktie mariu priplaukimo.

Kožname karte pasiryžo apžiuretie visa sa
la. Tam tikslui, idant atsigintie no neiszkenczia- 
mos kaitros, pataisė sau isz kokosinio medžio la
pu dangty (parasona), susegdamas juos su žuvies 
kauleleis, kuriuos mares isznesdavo ant kran
to. Tolau pasirengdamas in užmanyta kelonia po 
sala, nupynė sau isz karau, žoles ir iszrautu stie
bu pakeleivinga krepszy idant radias koky mui
stą, turėtu kur indetie.

Teip pasitaisias, atėjus nakeziai atsigulė ant 
patalo ir su karsztu nekantrumu, kurs jam mie- 
gotie nedave, lauke dienos.

V.
Robinsonas nelaukė dienos, atsikėlė ang- 

szcziau už sala ir-in kelonia. Užsikabino krepszy 
ant pecziu, persijuosę su virvela, idant ja ture
tie kožnanie karte, pririszo prie juostos savo an- 
šoty pilna vandens, uždėjo parasona ant pecziu 
ir iszejo. Rytas buvo labai gražus. Saule užtekė
jo visame =>z viešume ir apszviete medžiu virszu- 
nias. Tukstnncziai didelu ir mažu paukszczio y- 
wariu varsų, giedojo savo rytmetinia giesmia ir 
džiaugėsi isz ateinanezios dienos. Oras buvo teip 
grynas ir vėsus, lyg pyrma sutvėrimo diena, o 
isz krumu ir kvietku skleidėsi ajplinkui gardus 
kvapas.

Robinsonas jau gerokai nuėjo, o da ant nie
ko tokio neužėjo, ka butu galėjas apverstie ant 
savo naudos. Neužilgo patemijo jisai obuolus, 
augmeny, ant kurio buvo daugybe vaisiu pana- 
sziu in žalsvus, o jo szakos buvo didesniais ir 
mažesnias spieglais apkrautos. Nusiskynė viena, 
indejo in savo pakeleivinga krepszy ir eso to
lyn.

Priėjo pagalau prie upelo, o būdamas nu
vargusiu, atsisėdo pavėsyje medžio,kad tuo tar
pu isz girdo užpakalyje savias kažinkoky sziug- 
ždejima iszsigandias dyrstelejo in ta pusią, isz 
kurios buvo girdetie, pamate pėdas laukiui žvė
rių, kurios labai panoszias buvo in avis. Ameri- 
kiecziai jaukina ta žvėry,kuria vadina lama. Ro
binsonas pagriebė akmeny ir insilito in medy, 
idant in praeinanezia lama bloksztie ir užmusztie 
viena isz jaunu prisiartino prie upelo vandens 
atsigertie, tada Robinsonas teip smarkei sudavė 
jei su akmeniu in galva, kad negyva krito ant 
žemes.

Bet toje pat valandoje atėjo jam in galva 
neprotingumas tu darbu, nes kagi veiks su žala 
mėsa, neturėdamas atsakaneziu indu, o ypacz 
ugnies iszsikeptio arba iszsivirtie.Tuom tarpu at
siminė, kad kada tai girdėjo, kaip laukiniai žmo
nes taiso sau ugny; ima jie du sausu pagulus ir 
trina wiena ant kito teip ilgai, kol pagalai neuž
sidegs. Pasiryžo pabandytie to budo, Taigi par- 
sinesze užmuszta lama namo, nulupo no jos oda 
ir pakabino prieszais saules, kad iszdžiuotu. Pa
skui paėmė du kosausiausiu pagulus ir tryne teip 
kad jam prakaitas laszais varvėjo no kaktos, 
bet tas viskas buvo ant vėjo. Laukiniai žmones 
vartoja ta būda, bet ima sausa medy kieta ir 
minkszta ir juos trina teip greitai ir smarkei, 
kad veikei minksztas medis užsidega. Nuvar
gias ir perpykias isz nepasisekimo, trenke paga- 
ius ant žemes ir mislyjo, kaip galėtu paragautie 
mėsos be ugnies.

Paėmė du placziu ir paplokszcziu akmenis, 
tarp ju indejo mėsos gabalu ir isz visu spėkų pra
dėjo tuos akmenius daužytie; po deszimties mi
liutu akmenys, terp kuriu buvo mėsa, pasidarė 
szilti, o nepraėjus ir pusadyniui mėsa szeip teip 
galėjo būtie valgoma.

Robinsonui, kuris teip senei jau ragavo mė
sos, nors ir lokiu budu sutaisyta buvo skaniausis 
'valgis. Neužmirszo Sutvertojui padėka votie už 
apveizda. Pavalgias pasiryžo pajieszkotie dau
giau lamu ir tokiu pat budu užmusztie, idant 
prisikraute ant žiemos. Kad pradėjo temtie, nuė
jo ilsėtis, idant pastiprintie nuvargusy kuna.

[Tolau bus daugiau.]



LIETUVA.

HAZLETON, PA.

21 VVasario, IM m.

Hazletonas yra pusėtinas mie- l 
stelis, susideda isz 14,000 gyven- i 
toju tarp kuriu randasi ir Lietu- | 
viu keturi szimtai su virsz. Ne- ] 
kurie lietuvei jau cze yra apsi- , 
gymenia priesz dvideszimts me- i 
tu, bet ape lietuvystia tiktai i 
paskutiniuose metuose pradėjo ] 
mislytie. Wienok ir cze povalei j 
prasideda lietuviu kruteijtnas. i 
Girdėdami per laikraszczius ape i 
kitu miestu lietuvius, szy bei ’ 
ta dyrbanczius dėl gero lietu- i 
wystes, taigi ir mes nenorėdami ] 
atsiliktie užpakalyje, sutarėme , 
4. Kovo apvaikszezotie kaipo ; 
tautiszka szventia, ant atminties 
pavalnimo no baudževu; idant 
tuom budytie dvasia lietuvystes 
ir pasirodytie akyse svetimtau- 
cziu. Povalei jau ir Amerikonai 
pradeda lietuvius pažytie, o tai 
13 d. Waserio angelskas laikrasz- 
tis „Plain Speaker” intalpino il
goka straipsny ape padėjimu lie
tuviu po valdže maskolaus ir 
ape ateinanczia szventia 4 d. Ko
vo.

Hazletono lietuwei jau pernai 
smagei sukruto. Sztai sutvėrė 
keletą lietuwiszku draugyszcziu, 
tai yra: Dr-te „Sz. Kazimiero”,' 
kuri jau skaito in 50 sąnariu; Dr- 
te „Sz. Petro ir Povilo” ir ,,Wi- 
tauto Didžio Runigaikszczio Lie
tuvos.” Nebeto, netrūksta pas 
mus ir trukdytoju, vienok mes 
ant to nepaisome ir savo vilties 
netrotyjame. Jaigu tik viską 
dyrbsime isz szirdtes su noru, tai 
lengvai savoprieszinykus perga
lėsime. O ant užtvirtinimo tos 
vilties privesiu cze viena gyva 
lakta:

Priesz keturis metus gyveno 
Hazletono tūlas lietuwys. kurs 
per savo darbsztuma susilipdias 
sau stubela, skurdo tolyn. Bet ma
tydamas, kad isz savo vargo isz- 
bristie negali, vis reikia lystie 
po žeme prie kasimo anglu, per- 
pykias pardavė savo stubela, už 
kuria gavo $700 ir per septynias 
mylas no Hazletono nusipirko sau 
-30 akru farma, vietoje vadina
moje Butter Vallei. 'Bet kagi su 
septyneis szimtais žmogui ir ant 
farmos pradetie< pinigus atidavė 
už lauka, o ape statymu trobų, 
pirkimą gyvulu ir padaru uer ka 
nei mislytie. Wienok jis netroty- 
jo vilties, ėmėsi už darbo; da isz- 
tesejo jam nusipirktie kumelka 
už penkiolika doleriu ir pradėjo 
kiek ingaledamas savo lauka ap- 
dyrbtie ir užsetie. Teip iszkente 
per vasara, o sulaukiąs rudens 
jau musulietuvys atvažiuoja kas
dien in miestą ant turgaus. ^Vie
nok da turėjo gana vargwo, nes 
kada gryszdavo isz miesto, da 
pusiaukeles nedavažiuoja, tai jau 
jo kumelaite atsiguldavo ant 
žemes ir bažydavvosi, kad tolau 
neisius. Ka tada žmogui darytie, 
nors ja ant pecziu pae- 
mias neszkie namo. Kankinosi 
teip per pora metu, o pažiūrė
kime szendien ant jo. Jau žmo
gus turi visu gyvulu po bisky, 
jau namus iszsistate ir giriasi 
kad viskas gerai einasi.

Teip ir mes brolei netrotykime 
vilties darbuose musu, o kantrei 
ir su noru dirbdami, dasieksime ir 
mes savo sieky ir galėsime pasi- 
džiaugtie isz vaisiaus savo triu
šio.

jos siunezeme per laikraszty 
„Lietuva” szirdingiausia aeziu. I

Kaip duodasi matytie ir girde- i 
tie per laikraszczius, tai lietuvei < 
rūpinasi elgtis kogražiausei ir lai- ’ 
kytis kaipo ir ju tėvai prie szv. ' 
katalikiszko tikėjimo ir broliszkos t 
meiles; jaigu tik ne butu tu pa- ] 
siutusiu szluptarniUjtai darbai lie- i 
tuvystes visur prasidėta eitie ] 
pirmyn; bet kagi padarytie, kad < 
jie kaipo piktszaszei insimaisze I 
tarpu musu ir savo parkais nore- i 
tu visus užkrestie. O tai ant va- 
karikszczio mitingo bažnyczioje, 
insimaisze vienas toks puskvai
lis szluptarnis, kuris atsinesze isz 
sikirpias isz baltos drobes komu- 
nikanta ir kryžių ir pradėjo ba
žnyczioje metytie, norėdamas pa- 
rodytie savo kvailybių. Bet cze 
daugiau tokiu kvailu nesirado, i- 
dant butu pagyria ano kvailumą, 
o tik visi nutaria vienu balsu,pa
ėmė kaip szuny už kaklo ir iszme- 
te lauk.

Matote, brolai, kokia idela isz- 
minty parodo Szlupo mokytine!, 
ka ir arsziausas valkata, lauferis 
ir paskutinisi kvailys gedetusi tu 1 
darbu, kokius szlupinei szaliny- 
kai daro. Tai nedyvas, kad jie 
mislina Lietuva atbudavotie ir 
iszvalnytie ja isz po valdžios 
maskolaus (?).

Ar tai ne geda tokiems mok- 
slicziarns, kurie savia skelbia in
teligentais, o pasirodo su tokioms 
kudikiszkoms kvailybėms, ka jau 
ir beprotis to gedetusi darytie. 
Geda yra ir pasitiktie su tokiais 
netikeleis, begedžeis ir kiekvie
nas geras žmogus,jaigu nori ture- 
tie savo nesutepta varda, turi 
saugotis pasitiktie su jeis, idant 
nesusiteptie kaip no smalos.

Parapijon ai.

viszkos kariumenes atsakomos ir 
kaip jos kopigiausiu kasztu pasi- 
rupintie. Pagal jojo nuomonia 
drapana Didwyriu Witauto pri- 
walo atmintie laikus musu did- 
wyriu, bet turi susitaikintie ir su 
szendieniszka gadynia. Dėlto nus
prendė ant ateinanczio susirinki
mo pasirupintie tokias drapanas 
padarytie isz pigios inedegos, i- 
dant galima butu pataisytie ta, 
ko pagal nuomonia draugu bus 
neatsakoma.

Ant to susirinkimas pasibaigė. 
J. Grinius, sekr.

, Asz Antanas Makevriczia pa- 
jifeszkau savo brolo Wincento 
N^hkevicziaus, kurs jau yra Ame- 
rike 12tas metas; jaigu kas žino 
ape jy arba jis pats tegul duoda 
žinia ant szito adreso :

A. Makiaviczia
24 S. Emerik str. 
Shennndoah, Pa.

Atitaisimas klaidu.

No. No. 7 ir 8 „Lietuvos” in- 
siskverbe daug klaidu,isz prieža
sties kitokiu drukoriszku darbu 
laikrasztis tapo suvelytu ir nesu
spėta pataisytie antra korekta. 
Svarbiausi klaidai insiskverbe 
vietinėse žiniose apebusenty nau 
ja lietuviszka laikraszty,kuria tai 
žinia vertėtu paantrytie.

Kaip jau žinoma isz lenkiszku 
laikraszcziu, jogei Chicagos lietu- 
viszki inteligentai pažadėjo isz- 
duotie nauja lietuviszka laikra
szty, kurio siekis, kaip duodasi 
girdetie, bus panaszus tendencijei 
„Naujos Gadynes.” Sako, kad ne 
poilgain iszeisias, nes jau viskas 
yra gatava, kaipo tai: redakto
rius, zecerei, ofisai, net du jau yra 
suderėti, tiktai prie to da vieno 
mažo daikto trūksta.... iszduo- 
tujaus su pinigais ir, jau gali eitie.4

Jonas Putczkus VVilmigtone 
užsidėjo puikia Grosernia arba 
krautuvia visokiu valgomu dai
ktu, taworai wisada švieži, o pre
kes labai pigios. J. Puczkus 
mums gerai pažystamas, yra la
bai geras žmogus ir tikras lietu
vys, už tai rodyjame wisiems 
VVilmingtono lietuviams, idant 
eitu viską pirktie pas jy, o patys 
džiaugsitesi,

Nepamirszkitia adreso:
JONAS PUTCZKUS

Kerte Brandyvine ir 12tos 
VVilmington, Dėl.

ui.

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu ,,Lietuwa“, 

GRAND PRAIHIE, ARKANSA8.
Derlingiausi laukai isz wisos vaistės, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po abiems pūslina getežynkelo “Mėmphh A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Ilaiuva 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas apriako taja wl«ta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

VVisoki javai dera labai gausei,
prletam auga bowelna, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suwienytu Walstiju. Klimatas sw*ikas. 

žiemos trumpos, o wasaros yigos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos. 
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstla straipsnela puikios girios, furmerei 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 Washington 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 M

pa-Asz Adolfas Grochovskis 
jieszkau savo pusbrolo Tamo- 
sziaus Girdvainio, isz gimines 
Bublauskiu, paeinanczio isz Kau
no redybos, Szaulu pavieto, 
Raudenu parapijos, kaimo Ke- 
mersu. Pajieszko jo brolis būnan
tis Lietuvoje ir praszo, idant pri
siųstų savo adresa ant mano ran
ku :

A. Grohovski.
24 Union Place, Chicago, III.

Geriause užeiga pas
L. AZUKA

Hazletonietis.

PHILADELPH1A, PA.

23 Warerio 1894.
Acziui Augszcziausiam Dievui 

jau ir mes susilaukėm savo locna 
bažnyczia. Norint daugybe buvo 
trukdymu, vienok per rūpestinga 
darbsztuma guodotino kn. J. Kau 
lakio ir per storonia paripijonu 
dastojome ir 26 diena Waserio 
jau turėjome savo bažnyczioje 
pyrma mitinga, o sulaukus nede
los, bus pirmutines miszios Szv.

Už rūpestinga storonia g. kn. 
J. Kaulakio,varde visos parapi-

D1DWYREI VVITAUTO. 1
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Nedeloje 25 VVaserio, 4 adyna ' 
po pietų, bažnytinėje saleje ant 
Brigeporto per komitetą pagar- 
syta pereitos nedelos laikraszty 
„Lietuva” tapė suszauktas mitin
gas dėl uždėjimo kariszkos drau
gystes, po vardu „Didvyrei 
Witauto”. Ant susirinkimo tapė 
vienu balsu aprinktas virsziny- 
ku ant to laiko W. VVabalinskas 
o sekretorium J. Grinius. Sus- 
rinkusiems ukesams St. Pacewi- 
czius trumpais žodžeis iszluk- 
szteno miery draugystes ir paro
de, kokia nauda ateite duos mu
su tautai kariszkos draugystes, 
teipgi kalbėjo ape pagarsinimu 
musu tautos, darodydamas jog 
Amerike ir Europoje galime būt 
patemyti per svetimtauezius ir 
afkreiptie atyda ^vienintelei per 
kariszkas draugystias, užtai uk- 
vatino lietuviszka jaunumenia 
szeis patrijotiszkais žodžeis: 
„Pas kurius da spingso kibirk- 
sztele meiles prie tėvynės, kurie 
nori matytie musu Lietuva — 
tevynia luoša ir laimynga, tegul 
prisiraszo prie kariszkos drau
gystes. Prisirasze 26 sanarei: St. 
Paceviczius, W. Wabalinskas, 
Juta Steponaviczius. Juoz. Sle- 
ponaviezius, J. VVitkus, A. Knis- 
tovtas, J Norvaisza, Dychavi- 
czius, St. Duvskis, A. Macke- 
viezit^ S. Waicekauckas, J. Gri
nius J. Geceviczius, M. Kaz- 
lauckas. Iz. Birbalas, P. Burnei- 
ka. K. Szimkus, A. Szeibuts, 
K. Globis, A. Petreleviczius P. 
Stankeviczius, J. Saulekis, St. 
Marcinkeviczius, A. Mockus, J. 
Blažis, J. Jutkeviczius. Potam 
tapė aprinkta administracija:

Wirszinyku W. VVabalinskas, 
sekr.prot. J. Grinius. Finansavu 
sekr. J. Plažys. Globėjai kasos 
Iz. Birbalas ir A. Knistautas. 
Kasieriaus ant susirinkimo drau
gyste ne paskyrė isz priežasties 
stokos laiko ir atsakomo žmo
gaus, dėl to sudėtus pinigus in 
iždą Dr-tes, patalpino pas guodo- 
tina musu kleboną M. Kravczu- 
na. Buvo kalbėta ir ape drapa
nas kareiviu. Jonas Grinius ap
sakė kokios drapanos dėl lietu-

Temykitia sanarei Dr-tes 
Sz-to Kazimiero Kar., 

Chicago, III.

Nedeloj 4 d. Kovo į8 adyna 
isz ryto, Bažnyczioj Sz-to Jurgio 
ant Bridgeporto, sanarei Draugys
tes „Sz-to Kazimiero Kar.” pri- 
siartys prie Komunijos Sz-tos, dėl 
topraszosi kožna sąnary, kad ne- 
pasivelytu pribut in Sala prie tos 
Bažnyczios ant 7 adynos isz ryto, 
su ženklu Draugystes ir baltoms 
pirsztinaitems, o po Miszparui 
tuojaus bu3 paszventinimas nau
jos Karūnos tos Draugystes.

Deltogi kožnas sąnarys tos 
Draugystes vėla turi pributie in 
bažnytiniu sala jau ape 2 adyna 
po pietų. Už neiszpildyma to 
kožnas bus patrauktas po kora.

Norint „postaikortese” buvo 
raszyta paszventinimas karūnos 
isz ryto, vienok pagal rodą g. 
kn. Klebono, tapo atidėta po misz
parui.

Susirinkimas (mitingas) Dr-tes 
Sz. Kazimiero Kar., pripuolan- 
tis szia nedela, yra atidėtu ant 
kitos nedelos, 11d. Kovo.

J. Ostrauckas sekr. prot.

Asz, Jokūbas Wenis, pajiesz- 
kau savo brolo, Juozupo Wenio, 
paeinanczio isz Suvolku redyboe, 
Naumieszczio pawieto, Griszka- 
budžio parapijos, kaimo Wink- 
sznupiu, jau visas metas kaip A- 
merike, pirmiau buwo Baltimore, 
Md., o dabar nežinau kur jis be
siranda, jaigu kas ape jy žino,ar
ba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso tokio:

Jokūbas VVenis,
1912 Brick avė, Seranton, Pa.

In sąnarius Dr-tes Apwei 
zdos Dievvo.

Kaip jau žinot,kad nedeloje tu
ri pributie sanarei visu draugy
szcziu in lietuviszka bažnyczia 
kožnas su ženklu Draugystes, ant 
paszventinimo karūnos sz. Kazi
miero, taigi jaigu kuris isz sąna
riu neturėtu ženklo, tegul atsi
szaukia prie prezidento' Dr-tes 
„Apveizdos Dievo,” St. Poce- 
vieziaus, po nr. 929 — 33 str., 
gaus kiekvienas.

Pajieszkoj imai.
Asz, Julijonas Eidymtas

Asz, Jonas Walunas, pajiesz- 
kau Jono VViceszos, paeinanczio 
isz redybos Suvvolku, Kalvarijos, 
paw. widutino ūgio. Kas ape jy 
L»uos žinia gaus 10 doliariu.

Duokit žinia ant tokio adreso :
John Walen, box 

Ladd, UI.
5. 
v3-4)

po nr.Wincentas Kaczergis
338 Anderson str., Jersey City 
užlaiko puikiausia saluna. Gėry 
mu visokiu, kokiu tik nori, o 
žmogus tikras isz duszios, ka ne 
iszkada adynela laiko praleistie, 
ba tai ne pas žydą,o pas savo žmo 
gu, Lietuwy. Nueikitia o persi- 
tikrysitia patys.

Juozupas Wilkaitis 328 Ander- 
son str.,Jersey City, užlaiko tikra 
lietuviszka saluna. —VVyreli kpr 
tik lietuvys tai miela užeitie: 
visada šviežias Alus, Arielkos 
kogeriausios, Cigarai kopuikiau
si, viskas pirmos klasos. Ateiki- 
tia pamatytie ir to wisa pabandy
tie.

Temy kilia! -:- Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 

sawo žmogų. Ateikit ir persiJudykit.
SZIFKORTES

O

pa- 
jieszkau savo draugo Dominyko 
Dol Juszkevicziaus, paeinanczio 
isz Kauno redybos. Raseinių pa
vieto, Batakių parapijos, folvar- 
ko Užnugario, yra 30 metu senu
mo, paėmė paczia isz miesto Wil- 
niaus Petronei® Bukkont. Jau 5 
metai kaip Amerike, pirmiau gy
veno Perth Amboy, o dabar ne
žinau kur besiranda; jaigu kas a- 
pe jy žinotu, tegul duoda žinia, 
arlip jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso tokio:

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

5
3301 Auburn Avė., kampas Vežios ui.

NETOLI LIETUWISZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku —

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

Pakeleivis atkelawias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kveoenezius Cigarus ir tt.

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

ant geriausiju liniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina ir isz Beriino in Cnioaga.

Isziuntigias pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

Rublis................. ............. 53į
Guldenas............ .............39f
Marka................. .............24Į

Ben. Hatowski,
ZIE6ARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajsb wi«okiu8 ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, žala ti imas ir sidabrinimas
wisokiu dajktu Jabaj pigoj, aukszynius sydabrvnius žiogo- 
Tolius iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugėlus daro ant 
orderio.

Ziegorela czisty imas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

H. B. ROSENSON,
— užtaikau puiku —

Saluna ir Distilarnia.
Brooklynieczei galitia gautie pas mane ge

riausias ir ezyseziausias arielkas ir wisokius ki
tus gerymus už pigiausia prekia kaip wi«ur.

Teipogi kožnam reikale galitia gautie pasinn 
nes geriausia prieteliszka rodą. 

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

<7 -3»4
Lietuwiszka Karczema.

(Geltonas Pryszakys)
S. & D. GOODMAN,

5 72 S. Jeflerson st. arti Barber.
» — UtŽAIKO —

p-ikius gerymus, szalta Alų, vvisokias Arielkas, 
II Spiruta, Liklerius, Wyna, Blaekberry, 
p Lemoniada ir t. t.

Kas ateina arielkos imtie in namus, tai bonka

< 9

“LIETUVA
SPAUSTUWE ;!

I

J)
— SPAUSDINA WISOKIAS —

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

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

TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Namai ir Farmos geriausiose wietose.

Lemoniada ir t. t.

gauna už dyku.
Babinskas Bar tenderi s.

i Parsiduoda
•U v 1M\,M ? P/tV-i ■? 1

i ANT SMARKIAUSIU LAIWU.

:iv.w

□ SIUNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.

OFISAS: 954—33rd STREET, lc»
CHICAGO,_____________ ILLINOIS. I

Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-, 
karo, o nedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE ISLAND AVĖ., KERTE HENRY ST.
C1IICAGO, ILL.

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

Wisoki gatunkal Saldaus \Vyno. Arako, Kimčio, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VViskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyhlome. Mes da 
statome užprajzytus tavvorus In kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus. gali gromataniszytie angelskai. wokiszkai, lenkiszkai. lietu 
vviszkai ir ruskui.

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

M
įI



4 LIETUVA.

^Vietines žinios.
— Lietuvei isz wisur atsiliepia 

idant inraszytume in laikraszty a- 
pe darbus. Labai gerai, mes in- 
raszysitne su noru ape darbus, 
tegul tik jie pradės eitie, bet jai
gu wisur beweik wisi fabrikai da 
bestovi, tai neužsimoka ape juos 
raszytie. .

Preke Pinigu.
—o---

Rublis in Bosija..........
Marke in Prusus..........
Guldenai in Austrija... 
Frankus in Franeija....

53įc
24|c
39jc 
..20c

Katalogas knygų.

— Chicagoje iszejo nauja »nar- 
chistiszka, lenkiszka gazieta, po 
vardu „Gazeta Robotnicza,” ku
rios pirmutinis numeris pasirodė 
24 Vasario, 1894 m. Yra dydžio 
tokc, kaip ketvirta dalis „Lietu
vos.” Vita josios tendencija ly
ginasi su Szlupo gazieta „Nauja 
Gadynių,” kuri iszjuokia ir bjau
rina „Susivienyjima Liet.”, o 
,,Gazeta Robotnicza” iszjuokia 
„Zviįizek Narodowy" ir da tik 
ketinanezia užsimegstie „Liga 
Polska“ podraug ir viską,kas tik 
yra katalikiszko. Žodžiu sakant 
yra tai dvi sesutes.

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

• 1.50

30c 
10c
5c

10c
5c

30c
40c

Apžwalga“ chvinedelinis 
katalikiszkas

ALEKSANDRA CHODŽKI slovnik Polsko-Au- 
gielskil Angielsko-Polski v mocnej oprasįe 
ze zioconemi tytulikamy. Gena £4 4X1

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla PolakL 
doiatvego nauezenia sig czytač. pisač; i i‘f 
vičpo riemiecku. Dokladny przedruk z || 
dania nakladem „Zakladu Narodowego iol 
□iaOssolifiskich” ve Lvovie. Gena %

LISTOWNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zawieraj^cy: Naukp pisania listovv, w vszytt- 
kich przypadkach žydu, mianovicie: Lįst y 
pokcajęce, radzęce, opisujęce, povinszova- 
nla, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOVVNIK dla szkdlnych dzieci; uc»ę- 
cy pisauia listov z dodatkiem' povinszo- 
vafi ” ” %

POŠREDN1K POLSKO-ANGIELSKI; ksljžkadltt 
Polakov v Ameryce dla latwego nauezenia 
się po angielsku ; z opisuniem každego vyra- 
zu jak się ma vyrnaviač; i rožne listy v p<»l- 
skim i augielskim jgzyku 65

PRZEUODNIK do pisania listov miloinveb o- 
raz tycz’cych si* oženienia i zam«žp6jžcia 20 
KOKUS POKUS C7arnoksigznik, czyll odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, ve- 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco, 
Sehvanvnfeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Gena ” 85c

N0WY SOVVIZDRZAL i avantury jogo. Z ziem- 
pomorskiej rodem. — Z očmiu obrazkami 40 
Ta sarna v mocnej opravie ze zloconym tytu- 
llkiem ” ’’ 00

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. — 
Najpevniejszy sposdb vygrania na loteryi 
vedtug kombinacyi slynnych mugikdv i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajeinnic i sposob, 4akich užyva- 
no v starožytnofci do przepc viadania i vro- 
ženla przyszioAci. - Z 200 obrazkami. Dosiov- 
ny przedruk z Sennika drukowanego v drų- 
karni Universytetu Jagiellonskiego v Krū- 
kovie. ” ” 30

SENNIK czyli VVrdženie ze sn<5w, na przeszlo 
1500 przypadkach služ^ce, z rdžnych starodav- 
nych ks'iag zebrany i porz^dkiem abecadlo- 
vym dla rozryvki i zabawy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobonov. ” ” 15

S. F. Malicki,

uzlajko

Krautuwe Grabu.
Tejpogl ūžia j ko visokes drapanas rejkalingas 

dėl palajdoimo lavonu Ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose rejkaluose.

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

Telefonai, 9078.

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menesi wiena kurta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS’’ yra wvriausias ir žimcziausiaus jaunos 
Lietuvos waaowu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dwasios“ apasztalas, organus Lietuwos inteligen
cijos. "VARPAS” neseku jokios partijos: “VAR 
PO” rūpestis—laiswe ir gerowe wisos Lietnwo8 ir 
visu Lietuwiu.

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

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

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

Puikiause Krautuvve
O5c 
10c 
50c
30c

15c
50c 
5c

75c 
35c

70c

LIETUWISZKAS WISOK1U DRAPANŲ

laikrasztis 'užeina Prūsuose clu 
zyk ant menesio, talpina wisokias 
svarbius žinias isz Lietuwos 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 prekių $1.50.

AGSHTAJ
La i kraszczio “ Lietu va. ”

BALTIMORE, MD.
Juozu pas Smolenskas,

505 VV. Pratt st.
Wincentas Kivedera,

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, O1IIO.

Nikodemas Olszinskas,
825 St. Clair St. 

DURYEA. P A. 
Wmcentas Macionis, box 296" 

DU BOIS, PA.
A. Akramawiczia, box 205 

GILBERTVILLE, MASS.
Antanas Rynkewiczia, box 52

GRAND RAPIDS, MICH.
Juozas Ollakas, 340 Qyarry st. 

LADD, 1LL.
Jonas IValunas, box 5.

LOŠT CREEK, PA.
Alox. Kalawaitis, 

MAHANOY CITY, PA.
K. Petrikas,

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

Motiejus Zurewiczia,
79 Elisabeth St. 

PHILADELPIIIA, PA.
Piotras Malinauckas,

4756 Bertnudo str. Frankf. 
J. Kilikowiczia,

748 S( Front St. 
SHENANDOAH, PA.

Motiejus Kupczinskas,
201 E. Centre st.

VATERBURY, CONN. 
Chas. Baltrukonis, 

36 N. River Side str.
ĮVILKĖS BARRE, PA.

A. P. Alek,
76 N. Sherman str

Knygos mahlu.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

■karbu.puikiausiuose apdaruos, bu sida 
brineis ir kitokei* križeiB. iszeodyta bal- 
cziauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir £4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje. žala t y 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabemiB •* “ £1.60

Apdaryta szagrine “ “ £2.00
Balsas Batuudeleg arba Mažas Szaltinis 95c 
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiu useme 

apdare, balczlauseis kauleleis puikei 
iszauksuoUis kryžeio po * l3.U0ir3.50

Balsas Balandėlės didesnis su Officium 
parvum apkaustytass ir su kabe £1.25

Balsas Balandėlės Krlsztolinis £2.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szw. 

Marijos Panos
Lietuvlszkos misnos 
Ražanczius amžinas “ “
Ražanczius ir draugyste M ••
Ražanežus amžinas ir su stacijoms ’*
Bzauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv. Sakramente *’ 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms

H taroms •• “ •• gi.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe •• £1.60
Wadowas aplankancziu muka Jezuso Cbris. 15c

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos “ •• “
Draugija ddduszlu “ “
Pilotes arba kelas in maldinga giwenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa pr-na
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenknas szvento Benedikto “
Giwenimas Jezuso Kristupo 
Givenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Givenima visu Szwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po
Gyvenimai Szv. ir III zokonas szw. Pran-

ciszkaus “ •• 25c
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 20c 
Istorija seno įstatinio ”
Istorija Kataliku Bažnyczos ”
Iszguldymas metiniu szwencziu ”
Ka- yra grhkas? labui naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimu ” 
Kaip apspakajitie surnianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ **
Mokslas kataliku, “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pekla Ir stebuklai Dievo szventose duszio 

se cuis'zcziaus, didžia ūse knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju , **

Perspėjimas ape szwenta tikėjimą 
Perkratimas sumianijps 
Prisigatavojimas aut smerozio 
Raktas In dangų
Užslstanavik ant to gerai 
VVadovas in danga 1 
Wartai dangaus

Knygos mokslynzkos 
Etnologiszkos smulkmenos “ 
Knyga iszmoklmo visosvietines kalbos 
Lietuvos gaspadlne “ •*
Lietuviszkai voklszkas sodinąs arba grama

tikas “ •• |
Lementorius lietuvlszkas “ “
Spasabas greito Iszsitnokinimo a n gels k os kal

bos u« apdarytas £1
o apdarytas “ £ 1

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis ** 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Besliulity of the Russian Uzardom tovard 

Lilhuuniu “ “
Budas Senovės Ljetuvlu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

purasz Siinano Daukanto
Geniu dede “ “ “
Graži waiku knygele “ “ “
Istorijų Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos
Istorija septynių Mokytoju 
Istorija gražios Katrukos 
Istorija Lietuvos 
Istorija isz laiko Prancūzu vainos 
Juokingus putukojunas 
Juo-'upas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po vaidže Maskolių ** “ 50c
Kunigas, puikus apraszymus isz padavimo

Lletuvnyku ** £ 1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ “ I
Li tuviszkas sziupinls “ “
Naujos dainos •• '*
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka Isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Juze “ “
Pulkus apraszlmas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. “
Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija 
Pasakoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai **
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
P

30c 
•1.00

15c 
15c
15c
20c

Wyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pas Kazimiera Aliszaucka
Užlaiko puiku szalta alų, geriauso arielka tikra 

rūginta, cigarus isz, Turkijos, randasi du biliar
dai <!•■! zabovos; jaigu nontia sau tinksrnai va
landėta laiko praleistie tai atsilankyklt pas savo 
wiengenti, o busitiu prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli painatytle ir to viso pabandytie.
Jaigu sziezia atkelausi, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEVY YORK, N. Y.

W. Slominskiene.

—pas—
J.Kabre, 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe visokiu drapa

nų, kaipo tai .-paltu žiponu žiemi
niu ir vasariniu; kelnių,. marsz- 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
czeveryku, valizku ir visokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautuves yra geras ir teisvngas 
žmogus, užlaiko puikiausia tavo- 
ra ir parduoda pigiau už visus ki
tus. Kurie reikalaujatia kokiu 
drapanų, tik nueikitia, o persilu- 
dysitia patys, kad niekur teip pi- 
gei nepirksitia. (27—3)

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praksikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

MOTERĖLES!
ar jus žinote kur yra geriause

Groseme ir

Crockery Store?
— PAS —

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

Geriause vieta dėl Itayonnea lietuviu. 
Užlaiko geriausia tavnra Ir plglausei parduoda 
kaip kiti. Kava ir Arbata turi net Isz paozios Ro
si jo s Ir visi ta vorai kosviežiausi Ir czysrziausl.'

Lietuvei ateikltlA pamatytis Ir to wlso paban
dytie, o nesigraudysitia. (244)

•2.00
5c

10c
75c

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

Pulki litorla ape Kantria Alana, kuri per 22 me-
* — —” /.lodama pavietą. daugybia be-

kantrei Isrkentejo 20c
lOo
10c
•JOe,

30c
5c

tUM vaikszcziodama 
du ir vargu

Talmudas Aidu ••
Tevynizskos giesmes 
Trumpa peržvalga Lietuvystes darba
Waiku knygele su abrozelais “
Wi«oki abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko 
lūs puola priesz Jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ANIČt STRČZ. Zbldr Modldw i Pieini ahutfoy 

dla dusz pobožnyeh (zdddatkiem nieszpordv 
i pleAnl laciftskicb). Zaviera blizko 660 scro- 
nic vyraznego druku na plęknym papierze, 
vydanie dlaobojga plcl, opravne v morocco 
skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; oena....................   95c

Ta »ama opravna v morocco tikurkę. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze ta
nkiem..................................................... • 1 25

CICHA LZA. Zbldr Mod16v, I Picini služ^cy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla niowiast) z 
dodatkiem nieszpordw i piežnl lacihskich. Za
viera blirkoOOO stronnlc vyraznego druku 
na pigknym papierze, — Opravne v morocco 

skdrkę, wyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
klem Ona..................................................95c

Ta narna opravna v morocco skdrkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkletn............................  I 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zblor modldv I pietai, 
siuž^ry din dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
męžczyzn). Z dodatkiem nleszpordv I pietai 
laclfiskloh. Zaviera blizko 650 stronnlc vyra- 
znego druku na pięknym papioqte, opravne 
v morocco skdrkę, vyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem............................................ 95c
Ta Mina opravna v morocco akdrKe, vyzlacone . 

brzegi ze zloconym tytulikiem..............£1.25
WYIIORKK..X............................... ....po 40c i 65c
HISTpRYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z kslažek dla ludu przez Marbacha vv- 

danych “ • 10c
KABALA czyll od k ryčio tajemnlc przyszloAci 
za pomocf kart. (Dlazabavy i rozryvkl)

Gena ” „ io

679 MILVVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visu lietu- 
viszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi visoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajp taj: 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 
visos draugystes 'sz mano darbo 
gėrisi.

MAT. VVROCZYNSKAS,
— užlaiko — 

Puikia Grosernia, 
visokiu valgomu daiktu,kaipo tai 

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

tus daiktus.
Tavorai visada švieži, o prekes 

pigiausios isz viso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY, PA.

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

Pilna visokiu gydyklų amerikouiszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko WANDENY 8WEJKATOS, kuri ve- 
lyja kožnatn turetie savo namuose, kajpo geriau
sia gydykla ant sudrutinimo. dadawimo smoko, 
sutuisymo viduriu, gumbo ir czystyjimo kraujo.

REUMATIZMO LINIMENT geriause gydy-l 
kla reumatyzmo (sausgėlų) skaudėjimo gatv< | 
atynlmo, sukimo kaulu ir t. t. i

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

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

Receptus priUiso korupesningiausei dienoms 
ir naktimis.

Kas reikalauja kokiu liekarstvu. gali, raszy- 
le lietuvlszkai.

II. S. B0JAN0WSKI,
Dyplomavotas Aptiekorius.

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

Lietuwis.zka Aptieks
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 25 mietu isi praktikavojas pritajso gierui 
lekarstvas usz vidutinia prekia. *
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

skaj ir vokiszkaj.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

telephone: canal 369.

M. L. Kasmar,
_ OiACZMAKEK.)

SsAdiokatas
ir

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujiina puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogm 

fijas kopuikiausei.

Praktikavoja visuose suduose 
atlieka savo reikalus gerai ir 

teisy ngai.
Rodyjame visiems 

lietuvnykams pas jy nu- 
siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą. 

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

—)GYVENIMAS(-
636 Noble ui., Chicago, III. 

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
FR. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

Juozu po Dzialtwos, '
3253 Laurej ui. ir kampas 337)1.

Užlajkau šviežia Bsvarska Ahi, aeneuses y > 
re ūse s Arielka*, Llklerius ir kvepencziurM 

Cigarus.—Kasdien šviežas užkandis. | 
Atejk Broli pamatitie, 
Ir to viso pabanditie.

J. DZIALTWA, 3253 Laurel-ll.

I

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTAKY PUBLIC.
iBzprovoln genauaei visokias prowas wlsuose 

suduose. Klumoczvja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
ki-/-' ir ..h l'kole. Teipogi kolektavvoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3*200 Muspratt st., kerte 32 st.

DrasM.P. Kossakauskas,
------TURI OFFISA------

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

------GIMTANA-------
615 Noble ui. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

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

-šLieTUWISZKA = AFTJSKAŠ-
—po—

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

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

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS.

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeni
3247 LAUREL STREET

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

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

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

Suwlku gubernes Meblu Szotras
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.

Lietuwei, eikitia pas sawo wienžemy, o p:.tys džiaugsitės, kad 
niekur teip gerai ir pigei nepirksitia, kaip pas:

JONĄ WHITE’A,
174-176 Bridge st., tarpu Higli ir Nassau,

BROOKLYN, N. Y.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 DivisionSt.

New lork
N. I.

Wyrail duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi- 
su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, ked 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, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 lleerdenthorsteinweg, Bremen.

| A. BUSZKIEWIGZIA,
dastato visiems in namus geriausia

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

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

'/p Yra labai zmoeus geras ir teisyngas ka we- 
lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

jfį ADRESAS:

A. BUSZKIEVICZ,
886 James avė., Chicago.

'**4' -»»<!-
B

Rl

Thomas McLauglilin,
66 Gay & Water Sts., Br ooklyn, N. Y.

— užlaiko — t

P uiku Salima.
\Visada szattasĄlus, Arielkos seniausios ir pu i 

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

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

1 |
Lietuvlszkas Salimas,

314 E. Centre St.
Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi 

šokiu žolių, cigarai patys gerinus o dėl zo- 
bovos randasi biliardas.

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

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

APGARSINIMAS.
Lietawiszko8 Dainos užraszytos per 

kun. Antana Juszkeviczia, Weluonos apygardo
je isz žodžiu Lietuviu daininyku irdaininvkiu ir 
no Alsediszkiu Žemaicziu (pirmoji dalis lyg 166 
laksztu 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 tikta 
už £2.50

O atskyrei viena knyga perkant suprisiunt 
mu £1.25

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

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

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

Irs.ialp wisokias knygas prisiuneziu kuomi 
greic7iausei.

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant su bet kokiu kluusymu reike prida- 

tieant atsakymo pacztava markela už 5 centus.

Geriause Užeiga
'-vx_ dėl Lietuwiu 
/^“Jersey City

pas JONĄ BANKALSKY,
48-»50 Gregory St.,

Turi puikia sala “Opera Hali” dėt mitingu ir 
kitokiu zabovu. Užlaiko puikiausius gerymus; 
szalta alų, tikra ruginiu degtiniu, wisokius*likie- 
rius, vynu ir puikiausius cigarus, dūmelis kwe- 
peniis. (24.5)

t®- Jaigu tau skauda galwa, tai pamegyk 
Ptosiku BojanausKo. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka Jote kita taip 
greit ne gydo, knip Prosz.kos Hoj.Miausko. Galima 
gautie koznoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
centus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikvs jais. i

Adresas toks: H. s. HOJANOWSKI.
885 W. 18-tbStr., Chicago,

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Fisk Street, Chicago

— užla.iko puiku—

Salima, Grosernia 
ir Buczernia.

Pas jy randasi skaniausi gerymai szaltas Alus 
puikios Arielkos ir Cigarai.Teipgi Buczerneje vi 
sada šviežia mėsa, deszros ir visoki valgomi 
daiktai. Wiska užlAiko koezyseziause ir parduo
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pumatytie 
IT to wiso pabandytie
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