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Metas II.

Lietnwiu protesto atgarsiai.
Protestas suvvirszum 15,000 Lu- 

zernes Pavieto Lietuviu, pa
keltas per didi mass-meetin- 

ga Lietuviszkoje bažny- 
czioje. Wilkes Bar- 

re, Pa. 4 diena
Kovo.

Szios rezolucijos tapo paduo
tos ir priimtos:

Kadagi Maskolu valdžia pasku
tini szimtmeti, o ypacz pastaras 
3 deszimtis metu barbariszkai per 
sekioja kaip įmanydama musu 
brolius Lietuvoje, taippat kaip 
jie persekioja žydus, lenkus, ka
talikus ir pretestonus.

Kadagi caras ir jo cziuovnikai 
isz paskuti niuju stengiasi pauai- 
kiti ir numariti mų,su tauta, už- 
drausdami mums spaudyti irskai- 
tytie savo prigimtoje kalboje 
knygos, laikraszczius, ir

Kadagi musu tautiecziai, kurie 
platina lietuviszkue rasztus, ap- 
spaudytus Woketijoje arba Suvie
nytose Walstijose yra baudžiami 
maskoliszku kaliniu torturomis 
arba isztremimu in Siberija, ir

Kadagi musu mielos ir dievo
tos motinos ir seserys begedi- 
szkai ir nedoriszkiausiai tampa 
kratomos, kaip tai atsitiko Olke- 
nikuose, Resiainiuose ir daugelyje 
kitu vietų.

Kadagi Maskolu valdžia su sa
vo žveriszkais kazokais, karei
viais, žandarais persekiodama 
pastarus 30 metu musu brolus ka 
talikus tevyneje, naikino ir grio
vė bažnyczias, svietą žudė, kaip 
tai atsitiko pirm kėlu menesiu 
Kražiuose,o pirm kėlu metu Ken- 
staieziuose ir daugelije kitu vietų.

Kadagi Maskolu valdžia žudo, 
kalina ir isztremia in Siberija mu
su prakilnesniuosius kunigus už 
ju isztikimybe,tikybai ir meile te 
vynes, kaip tai darė pirm 30 me
tu garsusis Muravjovas, Wil- 
niaus general gubernatorius, pra- 
initas K o r i k u, jaigi jojo pa- 
gelbinykai, maskoliszki czinovny 
kai Lietuvoje, o dar ir dabar dau 
gelis musu prakilnesniu kunigu 
turi vaitoti kalinėse arba isztrem

. ti svetimoje ir tolimoje szalije.
Kadagi Musu brolai lietuviai 

iki sziolai buvo 
pavaldiniais ir 
skustis ant savo kankytoju civ'i- 
lizavotam svietui, tikėdamiesi 
palengvinimo savo jungo.

Kadagi juju isztikimumas tapo 
j taip barbariszkai ir nedėkingai 

atlygytas, kaip tai parode Kražių 
skerdyne.

Kadagi daugumas isz sajau- 
ezianeziu musu taip baisiai sūpau

stiems ir persekiojamiems bro 
lams Kražiecziams, nežino, jog 
taip smarkiai kankinami žmones 
yra Lietuviais, kuriems apart to 
maskolių valdžia iszlupo prigim
ta kalba, ir

Kadagi mes, dabar Amerikos 
ukesai, nesibijome caro kazoku ir 
žandaru, szirdingai sajaueziame 
savo varginamiems tautiecziains 
ir jautriai jaueziame juju vargus 
ir bedas, taigi tegul bus

Nutarta, jog mes pakelame ko 
didžiausia protestą prieszai barba 
rybe ir kraugeriszkuma maskolu 
valdžios liukon mus tėvynės Lie 
tuvos, prieszai musu tautystes 
engimą, prieszai uždraudimu 
mums spaudyti ir skaityti tėvy
nėje savo prigimtoje kalboje kny
gas ir laikraszczius, prieszai isz- 
varyma musu kalbos isz moky
klų ir prieszai smarku baudimu, 
TtiuKiiTS' jii ‘fi'a'ni'iėje.

Nutartu, jog mes iszkeikiame 
teip baisu žmonių sužinos kauki- 
nitna ir tokia persokiojima musu 
tautystes su ginklais, kaipo di
džiausiu geda daranezius visai 
žmonijai sziame 18-ame amžiuje, 
pritardami, jog tokias niekade- 
jysles žmonija jokiu budu negali 
tolera voti.

Nutarta, jog mes atsiszaukiame 
in visas laisve mylinezias tautas, 
o ypacz in didžia ir garbinga ame 
rikiszka laudy, praszydami ju, i- 
dant užtartu už mušu kankina-1 
mus, žudomus ir kalinen metamus 
Lietuvoje brolus, už tai, jog jie 
drysta savo tiesas ginti, kaip an
tai, kad Kražiecziai gynė savo 
bažnyczia no piktadejo guberna
toriaus ir kraujageriu kazoku.

Nutarta, jog mes szirdingai pri 
tariame nutarimams, kuriuos pa
dare aut niass-meetingu musu tau 
tieciai, gyvenantieje Suvieny
tose (Valstijose (Slienandoah'e 
Mahanoy City’je, Chicago, 111. 
MtCarmel, Shamokiu, VVaname, 
Pittsburgh, Forest City, Pa 
Northamton, Mass.,Elizabeth, N. 
J, ir 1.1.) beje uždėti Kražių kan-

•
kytiniu draugystes ir komitetus, 
iszduotie lietuviszka ir angliszka 
broszura, kur butu kopiluiausiai 
apraszyta. kaip tai uesvietiszkais 
kankinimo pragumais pasinaudo
ja Maskolu valdžia, besistengda
ma panaikiti musu tautyste ir ka
taliku tikyba.

Nutarta, jog mes rupisimes isz 
paskutiniuju, kad musu tautiszko- 
sios demonstracijos laikomos po 
aigydu (priegloba) musu Lietu- 
viszkojo Tautiszkojo Susi vieny 
jimo Amerikoje [pakelti prote
stus priesž Maskolu valdžios 
kraugerį sz k urna] kogeriaus nusi
sektu ir tikrai iszrodytu teisinga 
atkaruma ir protestą ape 300,000 
lietuviu, gyvenaneziu Suvieny
tose (Valstijose,

Nutarta atspaudytie szias re- 
zolucijas lietuviszkuose laikra- 
szcziuose ir angliszkuose [(Vilkes 
Barre Record, Ne v York Herald 
ir Philadelphii Public Ledger].

Szias rezolucijas sustatė ir ap
dirbo anglisz.kai A. Milukas, pa
dedant jo draugui J. M’Closkey 
isz Overbrook, Pa.

i Ihz Vienyk.i

isztikimais caro 
dėlto nenorėjo 

I , . • <
ti wisokiu ligų wienantine gydykla yra 
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Kada darbai prasidės?
Wiens kito klausinėja kada dar 

bai prasidės geriau eitie, bet tie 
anei myslyja prasidetie.

Isz kur jie gali prasidetie ge
riau eitie, kad ponai kongresma- 
nai juos apžioja laiko ir nemisly- 
na daleistie prie krutėjimo. No 
laiko kaip tik aprinko prezidentą. 
Suvienytu VValstyju isz |.ar 
demokratu, darbai pradėjo nusilp- 
netie ir kas dien mažinusi, o ne-; 
pasididina. — Klausimas delko 
tai teip?

Po aprinkimui naujo preziden
to mainosi visi istatai [provos] 
Suvienytu Walstyju. Tuos įsta
tus nepermaino žmones darbiny-; 
kai, bet tik bagoezei, augszcziau- 
sieje urednykai, vestojai suredi- 
r.io viso krajaus „ltaders,” sena- j 
torei. gubernatorei ir t. t. Toki | 
vestojai paredko krajaus „lea- Į 
ders” jie nesirūpina ape visuo-l 
meilia, ape padėjimu milijonu b i-| 
daujaneziu biedpu darbinyku, bet! 
tik rūpinasi ape savo locna pelną 
kokiu budu galėtu prisipiltie sau 
keszenius, padytie savo turtus 
ir prisigamytie sau ir savo atei- 
nanezei gentkartei ant ilgu metu. 
Ant permainymo įstatymu susi
renka kaip jau augszcziau minėjo
me tie didi jie žmones, tarp kuriu 
daugiausei randasi kapitalistai, a- 
tidaro mitinga ir daro rodą ant 
kuriu daigtu mokestis pakeltie, o 
aut knriu numažytie. Žinoma to
ki kapitalistai tankiausei turi sa
vo kasiklas anglu, rudos aukso, 
sidabro ir kitokias didelas preky- 
stas užmarese. Anglijoi, Hiszpa- 
nijoje, Kanadoje ir kitose dalyse 
swieto; jie trokszta, idant 
ta vorus galėtu gabentie iii 
rika, be apmokėjimo muito, 
noma, tada jis per viena 
suiimtu milijonus dolieriu, ka pa
skui dėl jo gali amžinai darbai 
neitie, būtie didžiausi badai, tai 
jau jis turi sau ikvalei ir iszteks 
jo vaiku vaikams. O kiek yra 
tokiu, kurie turi savo prietelus ir 
kitokia pažynty su dideleis fabri
kantais Europos ir kitu dalu svie 
to; anie fabrikantai prižada jiems 
milijonus, idant tik szitie iszdirb- 
tu jiems inženga in Amerika su 
savo visokeis tavorais. Žinoma 
jogei po *lvisa svietą beveik yra 
pigesnis darbinykas kaip Ameri
koje ir per tai visos kitos žemes 
gali pristatytie savo iszdirbimus 
už pigesniu prekia in Amerika, 
neisru Amerika savosius ant vie-

n . .

tos parduodama, o kas labjau kad 
Amerikos pinigai labai augsztai 
stovi, isz to kitos žemes didelei 
naudojasi; nes jaigu toki Prusai 
parduos savo iszdirbimu iu Ame
rika už szimta dol. tai jau isz to 
szimto turi keturis szimtus mar
kiu. O Prūsuose su markia nebe- 
daugio gali tiek mistie kiek Ame
rike su dolieriu. Ir teip tie didie- 
jie žmones, kongresmanai, kou- 
gresavoja jau antras metus, daro 
rodąs daro ir niekad j u užbaigtie 
negali. Nes kiek duodasi girdetie 
tai demokratu partija veržiasi ne 
atbutinai iuvesdytie teip vadina
ma „Free Trade,” tai yra 
valna invežima visokiu daiktu 
isz kitu žemiu in Amerika, be ap
mokėjimo jokio muito’(akczyžes). 
Matytie isz to, kad tiems ponams 
demokratams nerupi ape gerovių 
darbinyku žmonių Amerikos, o 
tik eina ape prisipylima savo ke- 
szeniu. Nes ta dalyku kožnas gali šf jupas,

instengtie apinaatytie, jaigu 
mums viską gatava atvež kitos 
žemes ir cze parduos pigei, tai ka 
tada Amerikos darbinykai turės 
veil tie, ar prisižiureja ant to pi
gute i galės jie pasisotytie, kur 
ta'-? <it ant duonas uždirbs? A- 
cziurj >iewui tokia .rRolltnyle’ 
jau .'f.itras metas kaip stovi ir pa 
klau-kitie delko ji nedyrba dau
giau relu ant geležinkelu, ar gal

rtijos Jilu daugiau Amerike nauju gele- 
■■ _ žinkelu tiesinis? ar szitie, kurie 

( n’e_ I szendien yra, iszlaikys iki sudilai 
dienai? Ale kur tau! kasdien gen 
da it plyszta ir kasdien relu rei
kalauja, bet ju Chicagoje neper
ka,. nes per brangios, o gauna isz 
Ang'ijos, nors da szendien už 
jais turi moketie aug.szta muitu 
vien jk irtoky muitą apmokėjus 
oda pigiau perka nei kaip pirktu 
Chi'^goje. Waldytojei tos paezios 
„Ro. įmylės” sako: Ka mes dyrb- 
siiin^kad da nei vienos reles pas 
mus .įieks ne apstalavo.” O jaigu 
numestu muitą visai, tai už pusią 
prekes galėtu , pirktie ta viską 
isz k tu szalu isz užmarės ir tada 
be abejones turėtu sustotie netik 
visi geležynei, bet ir visoki, nes 
kitoR.žemes viską instengs prista 
tytie už pigiau, o labjausei tos, 
kur darbinykai už niekus dyrba, 

Szendien visi fabrikai stovi ir 
laukia kada ta kongresą užbaigs, 
ba iu žino ant ko jis pasibaigs ir 
per bijo kųžnas fabrikantas isz 
dyrbtie daug medegos, nes jaigu 
pavelytu gabentie isz užmarės, o 
kur tas fabrikantas padėtu savo j 
iszdirbimus, turėtu ant ju iroty- 
tie tukstanezius dol. Netik ta prie 
žastis sulaiko darbus, bet da ne
žino, mažu ant kitu iszdirbimu 
bus užkrautos augsztos mokestys 
,,teksos,” o tada teipgi turėtu 
trotytie. Ir toksai vylkinimas tu 
kongresmanu jiems nieko neken
kia, nes anie turėdami pinigu jn 
valas bado ne kenezia, p tie bie- 
dni darbinykai turi lauktie kęsda
mi bada ir nežiue kada sulauks 
užbaigent ir ant ko užbaigs.

Po teisybei sakant jau buvo 
geresnis sured.vnas kada valde 
krajumi republikonai, tie visada 
buvo gal bagotesni nei demokra
tai ir buvo pakakyti pilnais savo 
krajaus, o demokratai užsimanė 
rinktie pelnus isz kitu žemiu, o 
savo žmonis investie in didžiau 
šia varga. Jau butu senei 
pervedia tajy „Free Prade” 
gu ne butu priešzinyku, 
randasi .žmonių kurie nori 
rovės dėl visuomenes, o ne 
kėlu ir to nedaleidžia, o per tai 
kongresavojimai traukėsi ir po 
szei dienai. Jaigu tokiu rasis 
kongrese, kurie nenori turetie 
„Free Trade,” tai mažu ir per
gales, kartais da galėtume su
laukite geru laiku ir darbu, jai
gu ir tu pinigai nepergales.

Andriukaitys ir kokis ten S. Mi- 
levskis.

Kaip tie didžgal vei drysta der- 
gtie varda visu lietuviu She- 
nandoah miesto, tokiu nususelu 
yra vos keletas ir jie nori suhjau- 
rytie kelis tukstanezius geru žmo
nių. Delkogi jie nepaduoda to
kiu protestu no savo vardo gar
siausios „L. M. D”? kam jie užka
binėja nekaltus žmonis ir bjauri
na varda visu lietuviu akyse 
svetimtaueziu tie keli nususelei?

Už toky begediszka pasielgi
mą anų netikusiu žmogystų, 
Draugyste Volonczaucko vienu 
balsu nutarė paniekytie tokius 
kvailus didžgalvius ir papeiktie 
ju nemandagu pasielgimu. Jie yra 
bjauresueis už ta pūty maskolu, 
kuris kaip galėdamas naikino mu
su tikėjimą Europoje, o szitie ir 
szioje vainoję žemoje užvydi 
mums tikėjimo ir pleszia jy isz 
musu szirdžiu kaip inmanydami. 
Už tai iszreiszkiame tiems mok- 
slincziams didžiausia paniekinimą, 
protestavojame varde visos 
Draugystes Voloncziazcko ir už- 
praszome kitas visas katalikisz- 
kas draugystias po visa Ameri
ka, paniekytie tokeis begedžeis, 
kurie nesidrovi dasileistie tokiu 
netikusiu darbu, o teipgi užpra
szome visus- laikraszczius, idant 
teiktųsi, paautrytie szy protestą. 

Volonczaucko Dr-te 
Shenandoah, Pa.

savvo 
Ame- 
o ži- 
meta

jie 
jai- 
bet 
ge- 
dcl

SHHENANDOA, Pa.

25 Waserio 18m.
Draugystė ,, Voloncziaucko” 

laikę savo nienesiny susirinkimą, 
o po atlikimui visu reikalu, tapo 
praneszta ape begediszka pasiel
gimą szlupiniu, kurie dryso pri- 
teįplotie po svetimtautiszkus lai- 
kifaszczius varde visu Shenado- 

i rito lituviu prieszai Popiežių. 
Į Saiupinei padavė in svetimtau- 
tiįzkus laikraszczius be musu ži- 
nihs, varde visu lietuviu miesto 
^mnandoah, buk tai visi lietuvei 
isfeižada vardo katalikystes ir 
pį'sirasze po tuom straipsniu dras 

ex-kunigis Dembskis,

I

Baltimore, M. 1).
5. Kovo, 94 m.

Buvo iszkilmyngas apvaik- 
szcziojimas atminties atsitikimo 
Kražiuose. Bažnycze buvo \pa- 
puoszta isz lauko ir vidaus žela- 
ba, 10 adyna isz ryto buvo mi - 
szios, o 7į adyna vakare misz- 
parai. Pribuvo teigi kun. Burba 
isz Plymouth Pa., kuris grau
dinga pasakė pamokslu bažny- 
czioje, o po Miszparui in didela 
minia žmonių prakalbėjo mus 
klebonas kn. Lietuvninkas; idant 
eitu visi in sala, po vardu 11a- 
rurgari Hali ant Baltimore str. 
kuri buvo per komitetą paimta. 
Komitetas: prez. B, Žolinas, 

kjįg. J. Kurlanskas, 
sekr. J. Smalanskas, 

Kalbi >s buvo laikytos:
1. NikodemasRaczinskis kalbė

jo ape užsigyvenima Lietuviu 
Europoje, perbėgime pavirszu- 
tinei istorijos, ape susivieuiima 
su lenkais, ape pasielgimus Rus- 
kio su Lietuveis, ir ape pasiel
gimu Lietuviu Amerike.

2. Matjoszius Narauckas kalbė
jo ape Lietuvos būda ir atsitiki
mus praeitose gadynėse.

3. P. Aniulis, kalbėjo ape susi
vienijimą ir ape Kražius, iszro 
dydams, kad mes da mažai nau
dos esam paduria dėl musu brolu 
apsunkytu po jungu niaskolaus.

4. J. Juszkevicze kalbėjo ape 
tikėjimą ir krikszczionybia nias
kolaus, o teipgi ape jo tironybia.

5. Simonas Wencius iszgulde 
Lietuvos Istorija iki szei gady
nei.

Po kalbu nutarė iszduot knvga 
ape tironybia niaskolaus ir jo pa
sielgimu:; iszreikszt visam svie
tui. Kaszta nusprendė duot ant 
knygos Draugystes Baltiniores, 
kuriaisczeturim po vardais: Sto. 
Jono Kriksztytojaus; Sto. Kazi
miero ir Kopernyko, visos lygei 
prižadėjo duot kaszta.

Juozas Smalenskas. se’ r.

Wiec Polski.
—o---

Lenkai nenustoja regina lietu
vius,idant tie imtu dalyvuma ant 
ju „Wieco,“ bet lietuvei yra at
sargus tame dalyke, syky paraga 
via kaiczto tai ir ant szalto pu- 
czia. Pagal musu nuomonia, 
jaigu jie teip karsztai užpraszo 
lietuvius, rodos butu ne prosza- 
li, jaigu rastųsi nors pora delega
tu isz lietuviu, priimtu ant ju 
„Wieco“ ir iszklausytie ta viską 
ape ka dalykas eina, o tada pa
duoti© jiems savo nuomonias dėl 
kokios priežasties lietuvei neno
ri risztis su lenkais. Gerinus bu
tu, atvyrai jiems parodytie savo 
skriauda ir pasakytie ant kokiu 
iszlygu gali būtie užverta vieny
be su jeis, neigu už akiu wieny 
priesz kitus raszinetie. O isz ant
ros puses, jaigu lietuvei priesz 
ta nieko neatsiszauktu, tai len
kai galėtu vėla iszrastie, kad 
tai yra „opieszalošė“. Tuom Lie
tuvystei nieko nekenks jaigu lie- 
tuvviszki delegatai iszklausys len
ku „Wieca“, bet tuom geriau ga
lės susistipritie parodydami jo
gei ir lenkai mus laiko už tauta 
ir reikalauja isz mus puses rodos, 
o per tai turime pasirupytie, idant 
galėtume atstovetie tauta. Prisi
žiureja ant kitu tautu turime im
tis ir mes prie apsiszvietimo,idant 
pasitikiupanasziuose dalykuose su 
betkokia tauta, galėtume ka ape 
savęs pasakytie ir parodytie, jo
gei ir mes esame tauta ir turime 
savo szioky toky sieky ir kela 
kuriuomi einame.

Inz Baltimore, Md.
Danesza isz Baltiniores, kad 

K. Tomaszaucko apsirgo mažytis 
vaikas ant karsztines. Faszau- 
ke kaipo daktaia J. Andziulaity, 
kurs kita syk buvo redaktorium 
„Vienybes.“ Tasai apžiurėjas 
vaika pasakė, kad jam dantukai 
dygsta, užtai turi karszty ir isz- 
rasze kokias gydyklas. Bet kad 
no tu gydyklų vaikas ėjo blo- 
gin, tėvas nuėjo vėla pas dakta
ru. Tada daktaras matydams di- 
dely karszty, prisakė ligony, in- 
detie in ledu szalta vanduy 
Kada toky silpna kūdiky inkiszo 
in ledu vandeny, tai gi palaukus 
valanda laiko vaikas visai už- 
stengO. Dabar tėvai verkia ir 
rugoja ant daktaro, kad jiems 
kūdiky numarino, bet kasgi kal
tas. Ar žmogus su metais gali 
iszmoktie daktarystos. Juk per 
meta laiko buezeris neiszmoksta 
gerai mėsos atkirstie, o jiems ro
dos, kad daktarystos per meta 
szmoks. J. O.

M t. CARMEL, PA.
—o--

Parūpi jonas isz Mt Carinei da
nesza, kat tas viskas ka „Nau
ja Gadyne“ No 5 ape parapija 
ir bažnyczia Mt Carmel aprasze, 
yra gyvas melas, ir kad „Ga
dyne“ neturėdama ka geresnio 
raszytie tai tiktai pjudo para- 
pijasu kunigu ir tt.

Bruno Grabowicz,
I-Lenkiszkas Aptiekorius4-

P.-uluotla <1»4 žinios brolains Lieimt iains, gywe- 
naniiems Netv \ ork e, kati užlaiko pirmos klasę* 
Aptiekn |>o num.

177 Broome St. kerte Clinton
NEtV YORK’E.

uždėta 18rtl metuosu. Didžiause kraulutvn w j šo
kiu gydyklų ir žolalu isz Europos. Reci‘|>ttis isz- 
pyklo k«'.atsargiausi i Ir už pigiausia preida-

Mutu» apiutkojo priima ligoaius ir duoda ji.-ms 
tvisokias rialas Įuu no daugel metu žinomus 
I) KAS .1. SZLACHKCK1S. (17-51

liras Sclilacheckis,
175 Henry st., KEW YORK.

arti Jefferson st. ■■■■ < ....... <
Lenkiszkas ir Lietuwiszkas Daktaras.

Priima ligonius sawo namuose sziomi• udynoims 
no 8 iki 19 ryto | NI.DELOMS
••1 •• 2 |h) pietų. | no 8 ik! 10 ryto

6 •• 8 'vakaro, j “ 1 “• 2 po pietų
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APE

Lietuwiszkas Kolonijas.
Daugybe isz lietuviu užklausia 

redystesape Lietuviszkas Koloni
jas Arkanse, kaip ten yra ir ar 
velijam jam tenai pirktis. Ant to 
turime paaiszkytic dėl žinios vi
siems lietuviams:

— Kompanijų ir komitetas, ku
ry chicagieczei iszskyre, didelei 
ta vieta iszgyre, o teipgi tie žmo
nes, kurie jau ten pirkosi ir gy
vena po szei dienai, giriasi koge- 
riausei. Asz ten nebuvau ir tos 
vietos nemaeziau, taigi ka ape ja 
rasziau, tai viską rasziau isz pa
davimo tu žmonių, kurie tenai 
buvo ir viską mate. Wienok ran
dasi žmonių, kurie diktokai ir 
gazdytie ima no Arkanso, kaipo 
tai korespondentai „Vienybes“ 
ir tt.

Užtai duoezia visiems'brolams 
rodą tokia: Jau jeigu lauketia 
iksziolaik, tai palaukitia da nors 
tris menesius, iki menesiui Sėjos, 
Liepos, o tada, kada bus gana 
szilta, kada augs visoki javai, 
tai nuvažiuosime visi ir isztyrsi- 
me viską, O kaip dabar noritia 
važiuotie, tai ka jums padės, yra 
žiemos laikas 
sitia.

Asz ta paty 
rudeny, No 
(skaitykitia, 
nevažiuotu žiema, o palauktu va
saros, bet kurie lietuvei jau va
saros laike tenai buvo, matia taja 
vieta, tai nelaukė, bet tuojaus 
pirkosi. Nekurie galbūt pamisly- 
jo kad „Lietuva” isz to koky 
bizny daro, bet kuris skaito su 
atyda kožna numery „Lietuvos”, 
tai supranta jogei toji nori tar- 
nautie savo brolams isz szirdies.O
Žinoma jaigu melagei atsirado ir 
nupeckojo in „Vienybių”, tai ne
atbūtinai turėjau iszrodj tie me
lą tu korespondentu, nes melo 
ant akiu neužkeneziu, o ir pati 
„Vienybe” tegulgi darodo, ar tei
sybe buvo anų korespondentu ir 
koki tie korespondentai.

Wienok trokszdamas idant tos 
Kolonijos, kurios jau užsimezgė 
butu kogeriausios, užpraszau vi
sus brolus palūkėt iki vasaros, o 
kada nuvažiusime visi, tada at
rasim ar gera ar bloga vieta, o 
teipgi jau tenai gyvena kelolika 
musu brolu, tie pasakys kaip 
jiems einasi, o ir patys pamaty
sime ju padėjimu.

Redtste.

ir nieko neisztyr-

rasziau ir pereita
48 „Lietuvos”, 

o atrasitia.) idant

Szluptarnei isz Shenandoah, 
Pa. no vardo „Draugystes Wi- 
tauto” prisiuntė in redystia „Lie
tuvos“ savo protestą dėl naudos 
Kražiecziu? Tame proteste tvyr- 
tyna jie, kad popiežius Rymo par
davė Kražieszius carui antiszpjo- 
vimo už 500,000 franku ir pini
gus priėmė per prasiuntiny caro 
Izvolsky. Ir da vėl sako: nega
na ka popiežius už Kražieczius ne 
užtaria, bet da ketina suvienytie 
pravoslavija su katalikysta Ry
mo. Taigi tie apszviestieje szlup
tarnei ant savo susirinkimo 3 d.

1 Kovo 1894 m. Shenandoah, nu
taria paniekytie popiežių, kaipo 
koky driežą žmonijos? sedinty 
ant sosto Sz. Petro Ryme ir nu- 
sprendia -atsiskyrtie no katali- 
kiszkos bažnyczios su didžiausiu 
pasibjaurėjimu.

i Butu tai didele loska Dievo, 
kad jau toki didžgalvei nors kar
ta atsiskirtu no katalikiszkos ba- 

! žnyczios ir kad daugiau tarp geru 
' žmonių nesimaiszytu kaip velnei 
| Czenstakave, tai mažu nors syky 
aptyktu tie vaidai. Bet kur tau, 
tegul tik pamatys jie, kad kur ge- 

1 ri žmoneles sau pasistatė bažny- 
czia ir aplink ja tankinasi, 
tai szlupinei pirmutinei! tuojaus 
aptupia ape ja su savo bizneis, 

' idant isz tu biednu, in Dievą 
> tikineziu, vilotiecent. ir isz a- 

nu procios mistie, O gi ko jie cze 
velnei lenc’.a, kad toki iszmitin-

■ gi? ko jie skveriiiasi terp tu tam- 
i sunu? tegul sau pilnevoja sa

vo meczetos, kur savo mokslus 
iszguldyneja ir tegul tarp savo 
teisingųjų bizny daro, ko jie len- 

1 da prie tu kuriuos vadina apgavi 
kais, skraudejeis, tamsunais ir t. 
t. Isz to duodasi matytie, kad jie 
pagerina būvy, ba jau patys tarp 
savųjų, kurius perdirbo ant sa- 

’ vo kurpalo iszgaiszusi centą ne- 
1 gali gautie, tai kejnszasi tarp tu 

[kaip jie vadina, tamsunu], idant 
tenai naudotis. Juk toki apszvie- 
stunai su savo mokslu galėtu su u 
viską isz nieko sutvertie, o ne 
lystie tarp tamsunu maisto jie- 
szkotie, juk tai geda yra tokiems 
iszmintingiems žiuretie isz pir- 
sztu kvailųjų.

Tvyrtina jie kad popiežius par 
davė carui ant iszpjovimo Kra
žieczius už 500.000 franku. O kas 
jums ape tai sake? Ar caras junrs 
pasigyrė, kad nupirko, ar popie
žius gavias tiek pinigu? Ar jus 
buvote katras aut tu derybų? Ar 
gal prisisapnavo kuriam isz jus?

Jaigu kas pasakytu, kad Szlu- 
pas arba Dembskis pardavė ka 
už tiek, tai galbūt betkas tikin
tu, neštai dėl ju butu dideli pini
gai, bet popiežius nėra toks bied- 
nas ant pinigi^ jisai turi gana ju 
be tamistu caro loskos, ir no jo 
jokios paszelpos nereikalauja. Ir 
jusu blevyzgoms szluptarnelei 
nieks netikės, jus galitia da kita 
tiek iszmislytio meluotie, tai teip 
gi nieko neinveiksitia, bus vis tas 
pats. Yra žmonių, kurie daugiau 
žino už jusu Szlupa ir Deinbsky 
kas sviete dedasi, o ape tokius 
daigtus negirdejo, tiktai jus my- 
lystos susapnavotia. Sapnuokit 
sau ir tolau, blevyzgokit kaip tik 
iszmanotia tai jums niekas neuž
gina, koseriu ne užrisza, galitia 
įszsirektie iki žandu, tik nesitnai- 
szykitia terp kataliku, kurie jusu 
loskos nereikalauja, kurie apsėjo 
be jus iksziolaik, duos rodą be 
jųsu mylystu ir ant tolau.

almas tapo patalpytas No 4 „Lie- 
” tuvos”. Paduodamas daug da 

užtilejau ir neiszriaiszkiau neman
dagiu jo pasielgimu, tai gal už 
tai, kad užtylėjau, tai No 8 
„Lietuvos” nekokis ponsHVaita- 
vieze isz Shenandoah nevadino 
mane melagiu. Kažin, ar ponas 
Waitawiezė geriau gal žinot ape 

gyvendamas Shenan- 
ar asz apsigivenias jau no 
metu toje paezioje peczeje. 
neteisybe, tai būt atsira-

tai 
doah, 
poros 
Jaigu
dia ir isz tos paezios peczes žmo- 

mokaneziu raszyt ir patei- 
pona Zigmonta, bet gal būt 
geras yra, kad turėjo jiesz- 
lajerio net Shenadory. Taigi 

Jurgutis neapsimislyjas, 
lajery iszvadino mane

A n7lV‘lhr‘l“ dwinede!inisAĮJZVVdl^d kataiikiszkas
iszeina Prūsuose du

w
laikrasztis
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 paezia prekia $1.50.

Lošt Creek, I’a.
—o--

D. 27 IVaserio ‘94. 
Guodotinas Rėdytojau!

Praszau labai meilei buk teip 
geras patalpytie in laikraszty 
„Lietuva”. Asz Lastriko leberis 
padaviau dėl žinios musu brolu 
in laikraszty „Lietuva” negražu 
pasielgimu mus brolo lietuvio, 
salunyko, peczeje Lošt Creek 
No 2, Jurgio Zigmonto ir jo pa
ežius Agotėlės, kuris tai padavi-

niu 
syt 
jau 
kot
jaigu 
per savo 
melagiu, tai dabar stokim bro
lau visi in akis ir grajykim ada- 
rom kprtoms, q gal geriajl užbaig
sim „dielo,” nei kaip .rūškani, 
okružnam sude: Jurgutis turi 
lajery. Asz busiu prokuratorium, 
„Lietuva” tegul iszskaitys nūs 
prendima, otuJurguti su Ago 
tela klausykitia kaipo kaltinykai 
ir temikitia ar bus nors truputis 
melo:

— Gal sakysit neteisybe: kaip 
losze isz einikio, isz Subirtos 
per nakty, o nedelos ryta kada 
jau J. B. buvo gerai užsigeriąs, 
apsižiūrėjo vaikinas, kad da tur 
visus savo 40, dol. norėjo eit 
namo. Jurgutis užmetus toky 
pinigą invilojojy in kitan-uima ir 
duris uždare. J. B. apnižiurejo, 
kad jau kitaip negali isztrukt, 
praszesi gražumu, kad iszleistu 
lauk (ant, savo reikalo), Jurgu
tis atsake, kad atnesz kegia ir 
in ta gali atlikt. Ape 11 adyna, 
jau J. B. buvo nucziulptas iki 
paskutiniui centui, tada nereike- 
jo praszytis, Jurgutis pats isz- 
prasze jy per duris lauk.

— Gal užginsite ta, kad atsi
vežė G. J. isz Mahanoy City, per 
kalėdas 100 dol. Tada Jurgutis 
aptriubavo ant visos p«zes kad 
yra eiuikinis su gerais pinigais, 
tegul sueina pas jy kazyruot.

G. J. buvo specyalistu tame 
darbe, tai kaziriavimas, traukėsi 
diena ir nakty iki Trijų Karalu, 
o Jurgutis su Agotela, kada jis 
ėjo gultie, tai Agotėlė užsikėlė, 
o kada ji ėjo, tai Jurgutis kėlė
si ir teip per pora nedelu nesue- 
jo jiedu in daikta miegotie, bet 
negaila buvo ne4amiegotie, nes 
cze ėjo ape $100,o ir peczes vy
ru nevieno 20 dolierine liko pas 
Jurguty.

— Ak pripažysite už prideran
ti pasielgimu, kaip atėjo vienas 
liet'jvnykas isz Colorados peczes, 
iszsigere pora stiklu alaus, o A- 
gotele užmatė kad da tur ke- 
szianiui $10. Tada Jurgucziui in 
ausi pakusztejo užgirdyk tu jy, 
o gal paliks mums ta $10.

— Argi melas, kad Mrs W. 
atėjo jieszkodama savo vyro da 
no vakarykszczios dienos, verk
dama ir keikdama no kazvru isz- 
vaike.

— Gražu buvo, kada vienas isz 
lietuviu užpundyjo savo drau
gams, tada Zigmontas siiszauke 
savo nesziotias,pakajaukas ir ku- 
karkas priverstas užpundyjo, bet 
paklausė: ar neturi da kokia 
karvia ar oszka ka geria, maž 
ir ta pasiszauktu.

Bus gana tuom tarpu szitu kė
lu punkteliu, o kitus pasiezedy- 
siu ant tolimesnio laiko, bet ge
riau įnylęczia kad to nereiktu. 
Jurgucziu velyczia pasitaisytie, 
nei ka metytie pinigus ant la- 
jeriu. Jau ir teip aeziui Dievui, 
no No 4 „Lietuvos” jau temyju, 
kad 
o po 
kad 
visi

geriau pradeda pasielgtie, 
szem paaiszkinimui, tikiu 

visai pasitaisys ir tadia vėla 
duosime jam pelnytie.

Lastriko Leb^ris.

f-fT* Jaigu tau skauda guhvn. tai 
Prosiku Bojanalisko .
dykhi no skaudehnio gahvos, ka Juk© . 
greit ne gydo, kaip Proaikos Boj^nausk

tamegyk 

m; 
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o. Yru k<t jn 
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Kliūtie kor.noje apiiekoje. arba prisiūti Unnt 26 
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Robinsonas Kražius
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.

(Tasa.)
Kaip tik ausztie pradėjo nuėjo ludnas nulei- 

dias galva palengva žengdams in savo gyveni
mą, idant pamatytis jy gruvesiuose gulinty, 
bet koks buvo jo džiaugsmas, kad namie pama
te lamas, kurios iszvydusios jy, linksmai blau- 
damos, szokinedamos ir laižydamos rankas jy pa
sveikino, ir Robinsonas persiludijo, jog tik per 
mokėjimą plauktie iszejo isz to pavojo. Nuszvi- 
tusy isz džiaugsmo veidą pakule in dangų, szauk- 
damas: Dieve, Tu nieko nelaimėje neapleidi!

Gyvenimas, kurs kaip sau mislyjo jau buvo 
visiszkai sunaikintas, visai jam netikėtai iszro- 
de gerai. Tiesa, per žemes drebejima augsztai ir 
po szonus buvo biski apgriuvias, bet prie nedi- 
delo darbo, už kurio tuojau pasiėmė, apvalytas 
no griuvėsiu, iszlygintas viduje, buvo da pato
gesnis ir ardvesnis, kaip pirmiau. Isz kalno jau 
perstojo ruktie ir ugnis užgeso.

Pagal Robinsono iszrokavima artinosi žie
mos laikas. Taigi užšisaugodamas isz kalno no jo 
nepatogumu, norėdamas pataisytie sau maisto 
ant žiemos, užmusze asztuonias lamas ir mėsa pa
kabino savo virtuvėje, idant sukumpetu. Turė
jo teippat pamislytie ir ape sziena ant žiemos sa
vo lamos ir ape malkas kūrenimui. Bet žiemos 
ne buvo matytie, nors buvo jau Spalo meno 
pabaiga. Pradėjo tik tankus lietus lytie ir oras 
buvo toks ūkanotas lyg vandens permirktas.

Tame kraszte žiemos gali pasakytie nėra. 
Per pora menesiu, kuriose esti pas mus szaltis, 
ten tik lietus lyja ir miglos kelasi, vienok szilta 
temperatūra nesimaino, o bent tik tiek, kiek ja 
apszaldo stoka szildanezios saules. Po tu lietu ir 
ūkanoto orą užstoja vasara arba sausumos laikas 
kurs traukiasi per deszimty menesiu.

Per visa laika lietui lyjant Robinsonas nie
kur negalėjo nei kojos iszkelt isz savo gyveni
mo, nes oras buvo toks, kad sunku buvo juom 
dusuot ir žeme buvo teip permirkus, kad gali
ma buvo joje inklimptie. Dėlto ilgai vilkosi Ro
binsonui dienos ir visu jo užsiėmimu buvo iszeit 
in skiepą pasiimt maistu sau ir lamoms ir atsi- 
neszt vandens.

Atsiminė jam, kaip nekarta prispyrtas mo
kintis, nenorėjo klausyt, knyga mesdavo in ker- 
tia, o pats mislyjo, kaip szposus krest. O kiek 
dabar butu davias už tai, kad galėtu gautie ko
kia nors knyga, kaip geide ko norint iszsimokint, 
nužiūrint ant to, kad niekas to’nebutu inatias, 
prieš nieką ne butu galėjas pasigirt. Jis dabar 
tik pajuto, kaip mažai moka ir kad dėl savia^ 
paties reikia ka nors moketie. Atėjo jam ant ga
lo mislis pasidaryt tinklą dėl žuvu, kuriu toke 
daugybe buvo niarese. Taigi turėdamas laika ir 
kantrumą,tuojaus pasiėmė už darbo ir neilgai tru
kus tinklas buvo gatavas. Reikėjo da jam prie- 
taisos, su kuriai butu galėjas szudytie pauksz- 
czius arba žvieris, kurie nesiduoda arti prieit. 
Žinojo, kad tam reikia szaudyklos (strielbos), 
bet tas buvo negalima. Tada jam iuejo in g^lva 
iszganinga mislis. Atsiminė sau, kad da tvaiku 
būdams bovyjosi su saidoku (luku). Taigi tuo
jaus ir kybo prie darbo. Tam tikslui nulaužė vi
dutinio storumo mikla szaka no bambusinio me 
džio. Bet tolau darbas ėjo nesperei, neturėjo 
jisai peilo. Užtat prisiėjo jam rankioti asztrius 
akmenis ir su jais pjaustyt.Ąsztuonias dienas užė
mė jam tas darbas. *Antgalo pabaigė jis jy rei
kėjo tiktai strunos.. Bet jos jis gaut jokiu budu 
negalėjo. Taigi susuktas kostipriausei i^irvvela, 
užkabino ant lanko. Sztai ir saidokas gatavas. 
Su strelomis buvo lengviau. Žuvies kaulu buvo 
ikvalai. Inkalti in viena gala pagalo jie buvo 
asztrus ir kietesni už pieninias vinis.

Kad apsiginkluot visotiniszkai nusitasze 
jisai isz kieto medžio ilga stipria lazda, nusmaili
no viena gala ir tokiu budu turėjo sau durtuvą.

Pabaigtas ta viską, tuojau padare bandymą 
ir su džiaugsmu iszvydo, kad su savo saidoku 
gali netiktai paukszczius szaudytie, bet ir lamas. 
Taigi užpultas laukiniu žmonių arba žvėrių turė
jo su kuom gintis. Tas jam pridavė drąsos, dėlto 
kad jis visuomet mislijo ape užpuolimą laukiniu.

VIII.
Ir vėl iszpuola pasakyt, kad Robinsonas tu. 

rejo viską, ko reikia. Turėjo mėsos ir druskos, 
žuvis, ostrigas, pieną isz lamu pasiinaitintie, tu
rėjo lamas, kirvy isz akmens ir saidoką dėl ap
siginiau) ir szaudymo žvėrienos, gera gyvenimą 
ir gyveno teip gražiame kraszte, kur niekados 
žiemos nebuvo. O vienok butu davias pusią sa
vo gyvenimo, kad tik pasirodytu koks laivas, 
ant kurio galėtu sugrižt in savo tevynia.

Pažino akyvai, jog didžiausios laimes, koki 
tik ant svieto esti, būnant vienatiniu, atitolintu 
no kitu, niekad apibrangintie negalima, 'luo tar
pu gyvenant terp draugu, kuriuos myli ir no ku
riu esi mylimas, nevienas skausmas ir jaustie ne

siduoda. Atitolintas no numylėtu draugu, no sa
vo giminiu, kuriu gal jau gyvenime niekad ne
reges, atitolintas no visu žmonių ant žemes, vi
sur, kur tik nusigrįžę, mate ju stoka.

Tankebsusikrinitias tokiamis mielomis, grau- 
džei raudojo, keike valanda, kurioje tapo nepa
klusnus tėvams, o vienatiniu jo nusiraminimu 
buvo lamos, kurios jausdamos nuludyma savo 
pono, ludnai blove, guldamosi prie jo kojų, lyg 
norėdamos pasakyt — „mes tavias niekados 
neapleisime.”

Priesiejo ant galo Robinsonui pamyslytie a- 
pe nauja reikalą. Drapanos,kuriais turėjo ant sa- 
vias, sudrisko in szmotelus teip,kad beveik nuo
gas buvo.

Teisybe, atėjo wasara, su vasara saule, lytie 
perstojo — aplinkui žaluoju, vaisei vėl ant me
džiu prigimtis pradžiugo; bet tuom paežiu laike 
pasirodė muses neiszkencziamos, kandanezios teip 
kaip bite arba vapsva. No tu nemielu svecziu 
jokiu budu negalėjo apsigint; beveik visas jau 
buvo isztinias, kadagi inkasta vieta brinko. Prie 
to da Robinsonas sunesziojo savo apautuva. Tai
gi vaikszcziodamas basas po asztrius akmenisu 
žeide kojas, o kas walanda jam galėjo igyltie, 
koks žaltys, arba gyvate, no ko galėjo nu- 
mirtie.

Taigi no buvo k'tokio kelo, kaip tik pasirū
pint pasitaisyt koky užvalkala. Paėmė tada jis 
oda no užmusztos lamos ir žinoma ne su žirklė
mis tik su asztriu akmeniu atsireže isz jos pir- 
mucziausei ant czeveryku. Negalėdamas siut, 
nes laiko ne turėjo, prabadė su žuvies kaulu sky
ląs ir su vyrvela užveržė ant kojų; tokiu pat 
budu padare aulus, tolau sermėga ir kepuria, o 
paskui isz tos pat odos pasidarė lyczyna ant vei
do, iszpjovias skyląs akims, nosei ir gerklei du
suot. Senasgi drapanas, arba geriau sakant pa
laikąs juju, pasidėjo dėl atminimo.

Naujai apsitaisias Robinsonas iszrode kaip už
marinis, žvėrys. Wisas pasisziasziusioje odoje, su 
smaila kepuria, persijuosias su virve, už kurios 
buvo užkisztas akmeninis kirvelis, jis iszrode 
kaip priesz patapa gy venias žmogus. Persikorias 
ant pecziu juokinga krepszy, ant kupros maisza su 
strielomis, ant vieno peties saidoką, vienoje ran
koje laikydamas durtuvą, o kitoje dengury juo
kingai iszrode. Jis pats pamatias savia vande
nyje, negalėjo iszsilaikytie isz juoku ir prisipaži
no, kad galėtu rodytie savia žmonėms už pini
gus, o žvėrys paskaitytu jy už savajy.

Wiena diena sugrižias namo, kažin kodėl 
buvo teip linksmas, kaip niekados; bowijosi su 
savo lamomis, tai vaikėsi jas, tai bego no ju ir 
teip besitrankydamas, atsiminė senus laikus- už- 
simislyjo ir urnai nuludo. Galva pasidarė jam 
sunki, kaip szvynas, drebulys pradėjo per jy 
vaikszcziot ir visame kūne pajuto laužymu.

Suprato, kad tai pradžia ligos. Dieve! pa- 
mislyjo, kas su manim dabar bus, kad negalėsiu 
pasikeltie isz savo patalo, kas man paduos van
dens, *kad suszlapyt iszdžtuvusias lupąs? ne turiu 
nieko, kas man akis užspaustu, numirsiu, o nie
kas nesukalbės až manaes amžina atsilsy; numir
siu kaip paskutinis varguolis be paguodos (pa
tiek bs), be draugu; niekas man rankos nepa
duos, niekas neatsidus už mania, neverks! Duok 
Dieve nors ant valandos pamatyt mano bran
gius tevvus, nors karta pabūcziuot ta numylėta 
ranka, kuri maniu augino, perpraszyt už mano 
kalczias, už ta surupinima, kurio asz buvau'prie- 
žastim. Dieve! teisybe, kad prasikaltau, bet ne
bausk mania teip smarkei! Liga augo. Galvos 
skaudėjimas, karsztis ir nusilpnėjimas visai atė
mė jam pajautimus. Gulėjo lyg negyvas: akys ir 
lupos atidarytos, visas mėlynas, dūsavimas sun
kus; szaltis jy krėtė. Su didelu vargu apsiklojo 
su odomis, bet tas buvo vis niekai. Kažikokioa 
baisios regyklos vaikszcziojo jam per galva, juo
kėsi ir tycziojosi isz jo. Teip nieko nežinodamas 
gulėjo dvi adyni. Paskui pajuto savyje karszty, 
kurs rodėsi iszvidaus jy sudegins. Lupos iszdžiu- 
vo norėtu nors laszelo, vandens kad jais suszla- 
pintie, bet silpnumas nei pasikrutintie ne davė. 
Po adynos prakaitas laszais iszejo jam ant viso 
kūno ir tas sugražino jam biski jausmus, pradė
jo atsigaut. Bijodams, kad jam ugnis, neuž 
gestu, nureplojo ant ranku prie savo pecziaus ir 
kiek instengdams užmėtė malku ant ugnies, i- 
dant bent ik rytdienos degtu. Ta naki is buvo jam 
ludniausi isz visu, kokias tik turėjo. Drugys jy 
krėtė ir sziltines kankino jy be perstoto. Baisus 
galvos skaudėjimas nedave jam užmigt nei ant 
minutes; kas valanda lauke smerezio. Kad atsi
gaudavo ir jausdavosi sveikesniu, nesze Die
vui tyla, graudžia ir nuoszirdžia malda. Rytme
tyje liga urnai pasididino. Atsiduodamas ant Die
vo valos, lauke tik Avalandos, kurioje dvasia isz 
jo iszeis. Sąnariui susirietė; jis pradėjo dusuotie 
negalėdamas intraukt in save orą. Norejopersi- 
žegnotie bet veltuo. Atsiduso prie Dievo: „Su
diev mano mylimi tevvai, gimines, prietelai atlei- 
skytie man....” — tai isztare tylu balsu ir dau
giau nieko negalėjo pasakytie, Balsas užduso 
krutinėję, tik aszara da nusirito per veidą, su- 
stengo visas, galva nudribo lyg negyvelo.

[Tolau bus daugiau.]
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^Vietines žinios.
— Subatoi 17 Kovvo, 7 adyna 

vvakare, saloje Pulaskio, 800 S. 
Ashland avė. Lietuwiszkas Re- 
puhlikoniszkas Klubas, po vvardu 
,,Witauto Jagelos” laikys savvo 
susirinkimą, ant kurio užpraszo 
wisus brolus lietuvvnykus pribu- 
tie, bus apsvvarstomi labai skvar
bus dalykai kas link rinkimo atei- 
nancziu aldermanu, dėlto tegul 
vvisi pribuna idant apszneketie ta 
swarbu dalyka.

Komitetus.

— Nedeloi 18 Kowo, 7 adyna 
kvakare, saloje ant kertes 21 mos 
ir Wood str. po nr. 712, Lietu- 
vviszkas Politikiszkas Klubas 10 
vvardos laikys savvo susirinkimą, 
ant kurio užpraszo vvisus liotu- 
wius tos vvardos pributie. Bus ap- 
skvarstomi labai skvarbus dalykai 
kas link ateinancziu aldermanu, 
bus kalbos vvisuose liežiu wiuose. 
Teipogi ir tie, kurie neturitia a- 
merikoniszku popieru, pribukitia, 
o gausitia.

Komitets.
— Pigei ant pnrdavvimo ledau- 

ne dėl pieno in kuria gali sutiip- 
tie 4 dideles kanos pieno; parsi
duoda sykiu su arklu, 'vežimu ir 
kvisa prieranga. Dasižinokit pas 
vvaldytojy Alberta Schottaga 

840 daines avė.
(17—3)

— Pirmas Lietuvviszkas aciwo- 
katas F. Masionis. Gerai iszvveda 
provvas netik suduose pakajaus, 
bet stoja už apgiueji ir kriminal- 
natnesude; reikalaujentieje rodos 
ir teisyngos tarnystos suduose, 
tegul atsiszaukia pas Fr. Masioni, 
po nr. 925 — 33rd str. ant Bri- 
dgeportoties pat lietuvviszka baž- 
nycze. Teipogi yra Rejentu (Na- 
tary Public).

— Knygynas Dr tęs „Sim Dau
kanto menesyje VVaserio tapo 
apskaitytu ant 101 exemploriu 
knygų, bet da daugel in jy trūk
sta, kuriu žmones reikalauja de- 
skaitymo. "VVienok reikia turelie 
kantrybia, o su laiku rasis ir dau
giau. Teipo ant paskutinio mitin
go paaukavvo $1 unt knygyno p. 
Nikodemas Urbonas, už ka iszta- 
remia jam szirdinga acziu.

W. Alioszius, knygius.

— Lietuvviszka bažnyezia kas- 
karts geriau taisosi. Szia nedela 
jau uždėjo nauja stogą ir vvidui ta
po isz naujo pateplota.

— Dėl stokos vvietos „Akyvvi 
Apsireiszkimai Skviete” szeme nu 
meryje neintalpinome, bus kita
me ir tolau.

— Chieagoje vvisi dailydos prie 
budavvojimo namu sustraikavvo ir 
vvisi streikus iszgrajyja.

— Chieagoje raupai neperstoja 
vvieszetie; ant Customplace House 
vviename name atrasta net 7 ligo
nei. Inspektorius svveikatos davve 
inrieszima, idant pnimtie ketvve- 
ris namus vvisose szalise miesto ir 
tenai sutalpytie ligonius, idant ta 
liga kaip galint sumažytie.

— South Chicago prasidėjo 
darbas'trijose „rolmylese,” o pra-1 
džioje ateinanezio menesio prasi
dės tenai vvisi geležinei darbai 
isztisei eitie. Ape 2,000 darbiny
ku tenai patilpš.

— Miesto Court llouse ketina 
griūtie. Inžinierei atrado kad jo 
vviena kerte prie Clark ir Wa- 
shington st. yra jau 9 eolus nusė
dus in žemia ir vviduryje vvietoms 
plyszei randasi.

— Galbūt skaitytoje! atmena 
nužudymą d-ro Cromino. Tada 
jo žudytoje! tapo apsūdytais in 
kalėjimą ant vviso amžiaus, tarp 
kuriu radosi Sulivan, Burke ir 
Dan Coughlin. Dfi pirmutinei nu
mirė kalėjime, o Coughlino prie- 
telei pasirūpino atnaujytie provvr 
ir iszvvalnytie jy.

Toji provva tęsęsi net 4 mene
sius ira6 dienas, kasdien, vvienok 
ant galo Coughlinas tapo iszteisy 
tu. Kasztas tos vviso s bylos isz- 
nesza $23,654.49. \

— Panedely 19 Kovvo 7 adyna 
vvakare saloje L. Ažuko, 3301 
Auburn avė. lietuvvei Chieagos tu
rės didely Mass-Mitiuga,” ant ku
rio užpraszo vvisus lietuvvius isz 
vviso miesto Chieagos, kaipo pri- 
gulinczius ir neprigulinczius in 
klubus, idant teiktųsi pributie da
lyke pasikalbėjimo ape uždėjimą 
,,Headquoter” „Lietuvviszko Re- 
publikoniszko Klubo.”

Komitetas.
— Nedeloje, 18 Kovvo, tuojaus 

po miszparai, bažnitineję saloje 
„Didvvyrei Witauto” laikys savvo 
susirinkimą, ant kurio bus pasi
kalbėjimas ape prisirengimą ant 
VVelyku. Szirdingai užpraszo vvi
sus brolus, o padraugei ir tuos, 
kurie norėtu prisiraszytie, idant 
teiktųsi pributie.

Komitetas.
— Isz vvisusalunu Chieagosuž- 

laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovvas 
Rokosza, lietuvvys, po nr. 109 W. 
Randolph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl svvecziu; prijima 
ant ,,boardo”, vvalgis geras lo- 
vvos czystos, o mokestys labai že
mos. Rodyjeme vvisiems. kurie 
atvvažiuojatia in Chicago, nusiduo- 
tie pas jy ant nakvvynes, o busi- 
tia kogražiausei prijimti.

ISZ CHICAGOS.
Chieagos lietuvvei didei sukru

to prie palitikos. Sztai užsiėmė 
uždetie lietuvviszkus klubus kož- 
noje vvardoje miesto ir sutvvertie 
vviena tei vvadinama ,,headquoter“ 
in kuria galėtu priguletie vvisi 
kiti klubai. Lietuvvei ėmėsi smar- 
kei už to darbo, o net jau ir tie, 
kurie pirmiau nenorėjo už lietu
vvius prisipažytie, szendien me
ta lenkus ir sako, kad lietuvvei 
geresni, ir imasi prie darbo tarp 
lietuvviu. Dievve duok jiems dvva- 
sia szvventa....

Didelis Balus-
Ant antros dienos VVelyku L. 

A Žukas rengia didely balu; bus 
dide daugybe jaunimo, grajys 
puiki lietuvviszka muzika, szokei 
ir zobovva bus kogražiausia. Dėl-1 
to užpraszo vvisus lietuvvius iri 
lietuvvaitias, idant teiktųsi alsi-1 
lankvtie. Su guodonia

L. Ažukas, 3301 Auburn avė. ' 
arti lietuvviszkos bažnvezios.

Lauferei Chieagoje.
Antanas ^Virbickas, gyvvenantis 

po nr. 850 Attica str., petnyczio- 
je, 9 Kovvo, ape 7 adyna vvakare 
ėjo i n bažnyezia pasimelstie ant 
apvvaikszcziojimo stacijų. Kada 
patamse ėjo „saidvvoku” prie pats 
bažpyezios, ant 4 uburn avė. už
puolė ant jo trys lauferei. Wiens 
isz ju prieszai su revvolvveria pa- 
mieravvias jam in krutinia suriko: 
„hands up,” ('kitidu isz užpakalo 
nugriebė jy už rjmku. VVirbickas 
isz karszczio iszsi^uko, isztrauke 
rankas pradėjo rektie pagelbos. 
Tada lauferis kirto su revvolvve- 
riu jam in galvva ir vvisi trys pa
bėgo, o VVirbickas apsiliejas krau
jais, ateje pas L. Ažuka, po nr. 
3301 Auburn aye. kur žmogui su 
szaltu vvandeniu krauja vvos už
laikė. Palicmonu niekur nei pa-Į 
vvuostytie nebuvvo ir lauferei nuėjo 
sau spakaini. Pinigu VVirbickas 
prie savves turėjo tik 50 c, bet lau
ferei nerado, tik lenciugely no 
dziegorelo nutraukė, bet nespėjo 
atimtie.

Didvvyrei VVitauto.
Nedeloje, 11 Kovvo, tuojaus po 

sumai bažnytinėje suloje „Did
vvyrei VVitauto” laike savvo susi
rinkimą, ant kurio tapo aprink
tas naujas sekretorius ir nuspren- 
sti szie nutarimai:

1. Idant suspetie ant VVelyku, 
kad Kareivvei galėtu stovvetie 
prie grabo Kristuso Pono, tapo 
nutarta uniformas dėl kareivviu 
paskolytie isz kitos draugystes, 
nes jau trumpas laikas ir savvai- 
sias suspetie negalima.

2. Mėnesinei susirinkimai 
„Did. VVit.” turės būtie laikomi 
pirmoi nedeloi kožno menesio, 
4 adynoi po pietų, bažnytinei sa
loje.“

3. Dėl paskolinimo uniformų 
tapo paskyrtas komitetas, kuris 
pereita panedely ape tai jau pasi
rūpino.

Antgalo prisirasze nauji sana 
rei prie „Did VVit,,: P. Bagda- 
navviczia, K. Mikszevviczia, A. 
Burneika ir P. Mukevviczia.

VViengenczei riszkites kodau- 
giausei prie „Didvvyriu „VVitau- 
to”,o perta draugystia pakelsime 
vvarda savvo, ir nauda sau atneszi- 
me.

Komitetas.

Szis Tas.
Danesza isz Shenandoah, Pa.*

kad exkunigis Dembskis rengėsi 
apsivvestie su vviena bogota nasz- 
la isz Shenandoah, kuri turi kar- 
czema. Isz pradžių toji moteri- 
szke buvvo pamylėjus kunigėly, 
bet kada apsiželdino ūsas ir bar
zda, tai moteriszkei nepatiko ir 
atsisakė. g

* Kansas City, Mo. nekurie 
darbai pagerėjo. Dabar pradėjo 
isztisai dyrbtie ir tenykszczei dar
binykai didelei džiaugiasi.

* Suvvienytose VValsijose yra 
48,000,000 avviu, teip aprokuota.

* Shenandoah, Pa. girdetie, 
kad užsidėjo Lietuvviszkai Len- 
kiszkas Palitikiszkas Klubas, in 
kury prisirasze jau 50 sąnariu.

* Anarchistai didelei myli ca- 
ra. O tai Nevv Yorke, saloje 
Thalia 11. d. Kovvo turėjo savvo 
apvvaikszcziojima ant atminties 
smerties Aleksandro II. Susirin- 
kia pasielgė labai tykei ir turėjo 
graudingas kalbas.

Isz Washiiigtono.

Isz VVashingtono danesza kiek 
jau, isz to ylgo kongresavvojimo 
turi sugaminia naujos tarifos, kas 
link mokeszcziu „texu“ arba nau
ju istatu Suvv. VVal.Cze paduoda 
žinia ant kuriu daigiu nauji įsta
tai jau yra užbaigti ir priimti :

Ant cukraus, pagal jo vvertuma. 
ant svvaro po lc., už geresny po 
lį. Už cyrupa cukriny, turinty 
iki 51 laipsniu po 2c. o turinty 
daugiau laipsniu per 51, po 4c. už 
galona.

Mokesty už degtinia padidino 
ant $1.10 už galona, ir negrei- 
cziau galima bus permainytie ta 
istata, kaili po 3 arba po 8 metu. 
Mokestis už ruda geležinia bus 
mokamos po 40c. už tona, o už 
ruda sz.vyininia po įc. už svvara. 
Už anglus ininksztus bus moka 
ma po 40c už tona. Tarifoje yra 
pasakyta, kad kaip tik bus vvis 
kas užbaigta, prezidentas tuo
jaus turi pertraukt prekysta su 
Havvia, kuri turi padaryta
taika su Ameryka da metuose 
1875 invvežime savvo medegos in 
Suvv. Wal. vvienok Havvija da tu
rės 12 menesiu laiko ant prisi
rengimo prie to.

su-

Preke Pinigu.
—o--

Rublis in Rosija............... 53Jc
Marke in Prusus.................24jc
Guldenai in Austrija......... 39jc
Frankus in Francija............. 20c GRAND PRAIR1E,

Pajieszkojimai.
Asz, Julijonas Eidymtas pa- 

iieszkau savvo draugo Dominyko 
Dol Juszkevvicziaus, paeinanezio 
isz Kauno redybos, Raseinių pa- 
vvieto, Batakių parapijos, folvvar- 
ko Užnugario, yra 30 metu senu
mo, paėmė paezia isz miesto VVil- 
niaus Petronela Bukkont. Jau 5 
metai kaip Amerike, pirmeu gy- 
vveuo Perth Amboy, o dabar ne
žinau kur besiranda; jaigu kas 
ape jy žihotu, tegul duoda žinia, 
arba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso tokio:

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

Asz Jonas VValunas, pajieszkau 
Jono VViceszos, paeinanezio isz 
redybos Suvvolku, Kalvvarijos 
pavv. vvidutinio ūgio. Kas ape jy 
duos žinia gaus 10 dolieriu.

Duokit žinia ant tokio adreso:
John VValen, box 5.

Ladd, III. (3—4)

Pirma Lietuwisxka Kolonija
po wardu „Lietuwa“.

ARhANSAS.
Derlingiausi laukai isz Kišos \valstcs. Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vvienain gabale 
po ūbiems pusinis geležynkelo “Mėnipbis & Llttle Rock”, tarp**,u lauku randasi mioatelis llnzfM 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko laja įvirta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

VVisoki javvai dera labai gausei,
prietain auga bovvelna, o vvaisei sodu puikiausi isz vvisu Suvvlenytu Walstiju. Klimatas sweik*«, 

žiemos trumpos, o vvasaros vigo s, karszoziu didelu nėra, sziluina lyginusiu Chieagos.
VVanduo svveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidralkstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkui ir lentos neiszsakyui pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszeziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape vviska raszvkitia in

Union land Company,
163 Washington St., Chicago, III.

---- ARBA IN------

REDYSTIA „LIETUVA”.
954 33rd Street. Chicago. UI.

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

GHICAGO, ILL. P. O. Bok ffi.

Geriause užeiga pas
»»♦»»»»»»«»♦»»♦»» » ♦•

L. AŽUKA

Petras Abraitisyra agentu mu
su laikraszczio, „Lietuvvos“ ir 
yvažineja po vvisa Amerika rink
damas naujus abonentus 
ir kolektavvodams pinigus už 
„Lietuvva”. Deltogi užpraszome 
vvisus skaitytojus, idant teiktųsi 
užsimoketie prenumerata musu 
agentui, tai nei nereiks jums 
klapatytis su siuntinėjimu pinigu, 
ir naujus užpraszome užsiraszy- 
tie ir teipgi jam užsimoketie, 
yra vvis tas pats arba pas mus 
arba pas musu agentu.

P. Abraitis yra geras ir tei 
singas žmogus. Dievve duok tokiu į 
žmonių daug ant svvieto.

Redyste.

MORRISS ABRAKAMS 
prekejas visokiu gerymu 

WYNU, LIKIERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puiku Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir ini- 
portavvotus Cigarus.

166 Delancey st. kerte Clinton 
NEVV YORK.

(17-6)

ISRAEL SCHENKER, 
fabrikantas ir importeris 

Rusku Paperosu, 
Turkiszko Tabako 

ir 
Havanos Cigaru.

Parduoda pakelei g ir dūsta to didelus apstelavvi- 
musin kitus sztorua ir in saiunus.

43 Essex St., NEVV YORK. 
arti Grand St. (7-4)

L. IWINSK0 E. A. Dr-es 
bieziuliams.

Primename vvisiems musu drau
gams, t. y. antra diena Velykų 
atsiliks traukimas dziegorelo, ku 
ry paaukavvo L. Ivvinsko Lietu
vviszkai Eropiszkai Amerikonisz- 
kai dr-ei p. A. Milukas. Taigi 
vvisi tie, kurie apsiėmė pardavvi- 
netie tikietus musu, teprisiunezia 
mums atgal surinktus pinigus, 
vvardus ir adresus pirkusiuju ti 
kietus ant adreso tokio: Mr Jonas 
MtCarmcl Pa. Lithuanian Church. 
Rakas iki kuriam reikia 
ta vviska atiiktie yra 22d. Kovvo. 
Tikėdamiesi, jog musu draugai 
netik patys szelps musu draugys
tia, bet ir kitus ragys, idant pa
dėtu jai atsiektie jos prakilnu sie
ki, liekame su guodonia L. Ivvin : 
sko d-tes Komitetas. j

P. S. Laikraszczei (amerikisz-į 
ki) simpatizuojanti su L. Ivvinskof 
dr. užpraszomi yra paantrytie sz 4 ,
.... J j ,eį 280 Kent avė.,atsiszaukima. lil\

DryGPOds&FaneyGoods
M. SCHREIBERT,

122 Band str. Elizabeth Port N. J. 
Užlaiko puiku Sztora vvisokiu 
Gelumbių, Perkelu, Marszkiniu 
ir vvisokiu drabužiu, o teipgi 
Czevveryku ir Czebatu, kaipo ir 
vvisokiu galenteriszku daiktu. 
VViska parduoda nesvvietiszkai 
pigei. Nueikitia o persiludysitia 
patys.

Temykitia! -:- Temykitia!
Kam turit vvaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudlnet. kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 

sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevvYor
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis......................... ...531
Guldenas... ........ ...39J
Marka......... ...24}

Juliau Piotrovvski,
i3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

II. R. ROSENSON,
— užlaikau puiku —

jSaliuia ir Distilarnia.
Brooklynieczei galitia gautie pas mane ge

riausias ir czyscziuusias arielkas ir vvisokius ki
tus gerymus už pigiausia prekia kaip vvisur.

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

H. B. ROSENSON,.

9
3301 Auburn.Ave., kampas Vežios ui.

NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku —

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

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

Jaigu sziezia atkelausi. Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka vviska gausi. Irto vviso pobandy tie.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

, — parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.

527 S. Canal ir Judd uliezie
CHICAGO, ILL.

Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokiu. 
aukryriius dajktus, zaiatliinas ir sidabrinimas 
wis >kiu dajktu tabaj pigoj, aukszynius sydabr^nius /.iego- 
ralius iszvvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ten t
orderio.

Zicgoreia cziscyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. VVyska garantavvoje ant metu.

0.

✓

SPAUSTUWE V

’ —SPAUSDINA VVTSOKIAS—
; Knygas, Konstitucijas dei draugyszcziu, vvisokius Tikintus 
. ant loteriu ir balu, I’rogramus’ir kitokius reikalingus 
? drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t.
J Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei.
> TEIPOGI PARSIDUODA

į Lotos, Namai ir Farmos geriausiose vvietose.

Parsiduoda
ANT SMARKIAUSIU LAIVVU.

ILLIN0I8. g

□ SHJNCZIA PINIGUS
in Lietuvva ir in vvisas dalis svvieta per 

gerinusias bankas.

5 OFISAS: 95J-33rd STREET,
CHICAGO,

Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 vva-( 
> karo, o nedeloje no 12 vvidurdiemo iki 9 vvakaro.

California Wine & Lięuor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE ISLAND AVĖ., KERTE IIENKY 8T.
CHICAGO, ILL.

Importavvoti ir namipei Wynai ir Llkerei.
Kalifornijos VVynai no $1,00 už galonu, iki $4.00 
Arielkos “ $1,25 “ “ “ $5,00
Brandies “ $1,50 “ “ “ $6,00

\VUoki gatunkai Saldaus \Vyno. Arako, Kiinelo. Alaus bonkose irk“gese ir t. t. 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymu- per gromata 
statome užpraszytus tavvorus in kožna daly miešt i už dyka.

ūžpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszvtie augeli 
wbzkai ir ruskai.

irk-sesn irt. t. VVisk.s 
greitu i iszpyfdome. Mes da

ai, ‘.vokis/.kai, lenkiszkai. lutu

Brooklyn, kio “tel
1 guldiw

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

- ta i •
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$1.60 
$2.00 

95c

90c
10c
5c

10c
5c

30c
40c

Knygos mahlu.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeb križeis, iszaodyta bal- 
cziauB'*iskapleleiB.wi<»aip zalatitoa, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, zulaty - 
tais krasztais. drue/.jai apkaustyta irau 
kabėmis “ “ “

Apdaryta szagrliv “ “
Balsus Balandėlės arba Mažas Szaltinis
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia useme 

apdare, balcziauseis kauleleis puikei ' 
iszauksuotais kryžris po ’ $3.00 i r 3.50

Balnas Balandėlės didesnis su Officium 
parvum apkaustytas* ir su kabe $1.25

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

kaustyta ir su kabe ” $ 1J50
Is*zganingi dūmojimai a[>e soputun szv.

Marijos Panos
Lietuwiszkos iniszios 
Bažanczlus amžinas * “ ••
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanežus amžinas ir su stacijoms ” *
Szauksmas butnndeles 
Biri)ūkiai Dievo szv, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms

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

stytus ir su kebe “ $1.60
Kadovas aplanksncziu muka Jezuso Cbris. 15c 

Knygbs Dwasisxkos, 
Brostvos 
Draugija d*H dusz.lu “
FiloU'u arba kelas in maldinga givenima 
Garsas apebaisibia sūdo Dievo ” 
Gries/nykus sugrąžytas ant geru kelo per 

Jezu«a Penu
Gyveniniai Szventuju Dievo 
Gyvenimas szvėnto Benedikto 
Giwenimas Jezuso Kristuso 
Giveuimas szvenez. Marijos Panos ,, 
Giwrnima visu Szvcntu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna j>o 
Gyvenimai Szv. ir III zokonus szv. Erah- 

ciszkaus “ 25c
Istorija seno ir naujo istatiino su abrozeleis 20c 
Istorija seno įsiutimo 
Istorija Kataliku Bažnyczos 
IszguJdymas metiniu szveneziu ” 
Kas yra griekus? labai naudinga knygele 
Kalba upe Kataliku tikėjimu 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kutnliku 
Mokslą s kataliku. “ “
Pamokslui upe suda Dievo “ “
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

m* cuiszcziaus, didžiause knyga is. 
knygų dvnsiszkuju

Perspėjimas ape szventa tikėjimu 
Perkrattiuas su m tani jos “
Prisigatavojimasant sm«*rczio 
Ra k Ui s in dangų 
Uisistsnawik ant to gerai 
Wadowas iu dangų “ “
Kartai dangaus “ “

Knygos inokslyszkos.
Etnoiogiszkos smulkmenos “ 
Knyga iszinokimo visosvietines kalbos 
Lietuvos gaspadine “ “
Lietuviszkai vokiszkas žodinasarba grama

tikas “ “ $5.00
Lemeutorius lietuviszkas “ 10c
SpasuliuM greito iszslmokinimo angelskos kal

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

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesiniu.

Ape senove* Lietuvos pilis “
Birutes dainos 
Bolrslovus arba antra dalis Genovefos 
Bestiahty of the Russian Czardom tovard 

Lithuania “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaioziu, 

pain-z Simano Daukanto $1.00
Geniu dedi* “ “ “ 10»;
Graži valku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos $1.50
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukus “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Fraucuzu vainos “ 30c
Juokingas pa*akojimas “ “ 10c
Juozapas Koniuszrwskis arba kankinimas U-

nįjotu po waldže Maskolių “ “ 50c
Kunigas, puikus apraszymas isz. padavimo

Lietu vnyku “ $ 1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szlmtai “
Lltuviszkas sziuplnls
Naujos dainos 
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka isz. laiko terpnavlszkos ka

res Indijonu Amerikos.
Palangos Juze “ ••
Puikus aprnszimas tikru atsitikimu isz lai

ko knktneczlo wuinos 1863 m. “
Pajudyklme vyrai žemiu, puiki istorija 
Pasakoljmas AntanoTretinyko “
Petro Armino rnsztai “
Ponus ir mužikai 
Pirtnutiuis degtines varytojas, komedija 
Pulki istorln ape Kantria Alanu, kuri per 22 

tus vuikszcziodnma po svietą, daugybių 
du Ir vargu kantrel iszkentejo 

Talmudas židu •• “
Tevynlzskos giesmes “ “
Trumpa peržvalga Lietuwystesdarbu 
Kaiku knygele su abrozelais “
Klsokl abrozdeloi in knygas 
Abrozas Gedeniino, Lietuvos kunigaiksz 

<*.zto, didelis ir labai pulkus: Masko 
in* puola priesz jy ant kolų.

visu

05c
100
50c
30c

15c 
50c
5c 

75c 
25c

.30c 
$1.00

15c
15c
15c
90c
40c
15c
15c

$1.25
10c
20c
50c
20c
50c
50c
20c

25c 
15c 
20c

20c,
10c
30c
20(;

$2.00
5c

10c
75c

25c
25c

M>0

Knygos lenkiszkos.

LISTOKNIK polsko-umerykafiski. Podrgcznik 
zavierajaey: Naukg pisaniu listov. v vszyst- 
kich przypndkach žydu. tniauovicie: Listy 
pokcajfče, radz$ee, opisujęce. po vi n szo Va
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOKNIK dla Mkdlnych dtieci; uezę- 
cy plsanla listov z dodatkieui povinszo- 
vafi ’’ ” 25

PO&REDNIK POL8KO-ANGIELSKI; kslįik.iŲ.
Polakuv v Ainerycv dla latvego oauczenia 
sig poanglekku: z opisuniein každego vyra- 
zu jak sig tna wymaviač;i rvžne listy v pol
ėkiui i atigielskim jgzyku 65

PRZE'IODNIK do piaania listov milošntch o- 
ruz tycz*cyeh si» o žente u i a i zam«žp6jžcla 20 
IIOKUS FOKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovunia. we- 
dlug slavnych sztukmistrzov jako to: Bosco, 
Sehvaueufold Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastuB, ParMcelsius. Dobbler, Filadelfia ivįp- 
lu įnnych. Ceua ” 85c

NOK Y SOKIZDRZAŽt i avantury jego. Z ziem- 
poinorskiej rodė m. —-Z osmiu obrazkaini 40 
Ta samu v inocDej opravie ze zloconym tytu- 
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. —
Najpevmejszy sposčb vygrauia na loteryi 
vedlug kombinacyi slynnych inagikdv i pro- 
f«>sor6v matematyki Orllce itp. — tudziež 
vyjavienie tajeinnic i sposdb. ‘nkich užyva
lio v starųžytnočci do przepcviadania i ’vro- 
ženia przyszloAci. - Z 200 ubrazkami. Doslov* 
ny przedriik z s-niiika drukovanego v dru- 
karni Universytetu Jagieilonskirgo w Kra- 
kovie. ’’ ” 30

SENNIK czyli Krdženie ze sndv, na przeszlo
1500 przv’padkach služ^ce, z rdžnych s ta rodą v- 
nych k*.i^g zebrany i porz$dkiem abocadlo- 
vym dla rozryvkf i zaoavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaclela Nievinnych zo- 
bobondv- ” 15

i A. BU8ZKIEWICZIA,
i/į dastato visiems in numus geriausia K

į Keresina, Geselina ir Aliejų.
J) Skalbia Marszkinius kobaieziausei ir pats 
n atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- 

gi prijima užpraszymus ir per gromata.
;/k Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka we- 
Ak lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

ADRESAS:

A. BUSZKIEWICZ, 
jfj 886 Janies avė., Chicago.

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS.

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

ir prijima wisokius ligonius sa"u 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.

LIETU VVISZKA8

siaiiiuiiiiaii
Vyrai, ar jus nežinote kur ge

riausias alus randasi?
pas Kazimiera Aliszaucka

Užlaiko puiku szalta abi. g«riauso arielka tikra 
ruginia, cigaras isz Turkijos, raudasi du biliar 
dai dėl zaliovos; iaigu noritia sau tinkamai vii?- 
landela laiko praleis tie tai atailankykit pas saY$ 
viengenti, o busitia 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.

Lietu viszkas Salimas
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi 
šokiu žolių. cigarai patys gerinus o dėl Zu
bovus randasi biliardas.

Teipogi parduoda taivakortiaa, siunezia pi
nigus iu Lietuva ir visas dalis svieto, o ko 
žnarne reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City

Geriause Užeiga W. Slominskiene.

S. F. Malicki,

Krautuwe Grabu
Tejpogi užlajko wisokes drapanas rejkaliBgas 

dėl pulajdoimo lavonu ir puikeuees karietas dėl 
samdime tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 W. 1 7-ta ul., Chicago.

1 Telefonas, 9078.

"VARPAS"
Mokslo, literatūros ir politikos 

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

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

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

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

Puikiause Krautu we
KIS0K1U DRAPANŲ

dėl Lietuwiu
/^“Jersey Cit y 

pas JONĄ BANKAL8KY, 
48-50 Gregory St.,

Turi puikia sala “Opera Hali” dėl mitingu ir 
kitokiu zabovu. Užlaiko puikiausius gervinus: 
szaita alų. tikra ruginiu degtiniu. visokius likie- 
nus, vyną ir puikiausius cigarus, durnelis kve
pėti'is. (24.5)

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Fisk Street, Chicago

— užiajko puiku—

Salima, Grosernia 
ir Buczernia.

Pas jy randasi skaniausi gerymai szaltas Alus 
puikios Arielkos ir Cigar*'..Teipgi Buczerneie vi 
sada šviežia mėsa, deszros ir visokį valgom 
daiktai. VViska užlaiko koezyseziause ir parduo 
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli panmtytie 
h-to wiso pabandytie

679 MIIAVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios 'visu lietu- 
vviszku draugiszcziu, kad mano 
krautu'veje randasi wisoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
k'vieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
nausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
wisos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

—pas—
J. Kabre, 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe vvisokiu drapa

nų, kaipo tai .-paltu žiponu žiemi
niu ir'vasariniu; kelnių, marsz 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
cze'veryku, 'valizku ir 'visokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautu'ves yra geras ir teisvngas 
žmogus, užlaiko puikiausia tawo- 
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)

MOTERĖLES!
ar jus žinote kur yra geriause

Groserne ir

13—21 st St

Crockery Store?
— PAS -

D0WIDA DEMRY,
JJuyonnc, N. J.

Geriause vieta dėl Bayonncs lietuviu.
Užlaiko geriausia tavora ir pigiausei parduoda 
kaip kiti. Kava tr Arbata turi net isz paežius Ro- 
sljos ir visi ta vorai kosviežiausi ir ezyseziaus J 

Lietuvei ateikitia pamatytte ir to viso paban
dytie, o nesigraudysitia. (24-4)

\N1OL STROŽ. Zbiik Mndlčv i Pirsni .*luž$cy 
dla dusz polMįžnyeh izdodatkiem nieszpordv 

f įtryni tacifisklėh). Zaviera blizko 650 scro- 
o vyraznrgo druku na plgknym papirrze. 

vydanio dlaobojga plot; opravnr v morocco 
sIcArkg, vyz.lacanr brzrgi ze zloconym tytuli- 
krm: ceua........7,....................................... 95c

Ta mudu oprnwna v morocco skurkg, vyzlacane 
brzrgi, zr zloconym tvtulikrin. okuta i ze za- 
in kietu................................................... $ 1 25

LZA. Zbior ModMv. i PieAni stuž$cy dla 
duss pobožnych (Kydanie dla nievriast) z 
dodatklrm n ir a z po r6 v i pirsni lacihakich. Ža
viem blizko650 stronnic wy*raznego druku 
napigknym papirrze, —Opravnr v morocco 

tkdrkg. vyzlncanr brzrgi. ze zloconym tytul i- 
klrm Cenn................................................. 95c

Ta Mama oprnvna v morocco skdrkg. vyzlocone 
brzrgi, ze zloconym tytullkiem, okuta i ze 
znmkirm..................    ... ................ $ 1.25

OtTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i piefinl.
»luž$cy dla duaz. pobožnych. (Kydanie dla 
ingžczyzn). Zdodatkiem nieszpordv i pieAnl 
laclfiakieh. Zuviern blizko 650 stronnic vyra- 
znego druku na pigkoym papirrze, oprnvne 
v morocco akdrkg. vyzlacanc brzegi ze zloco

nym tytulikirm............   95c
Ta narna opravna v morocco akdraa, vyzlaconr 

hrzegl ze rJoconytn tytulikirm..............$ 1.25
KYBOREK........................................po 40c i 65c
H f STORY A GRYZELDZIEf MORGRAB1 KAI. 
TERZE. Z kaiaiek dla Judu przez Mnrbacha vy- 

danych “ * 10c
KABALA czyli odkryeie tajemnlc. przyszlofici 
za poinoc$ kart. (Din zabavy 1 rozryvki)

Gena ” >* 10^

ALEKSANDRA CHODŽK1 sldvnik Polako-An- 
gtalskii Angirlsko-Polakl v tnocnrj opravir 
za zloconcml tytuHkamy. Ona $4.00

KSI^ŽKA POLSKO- NiEMECKA dla Polakdv » 
Ju |:it n.'ii' /' hiu >lg czytač. pisač. i nm- 
vlčpo ^iemiccku. Dokladny praedruk z. wy- 
dnnla hAkladem „Zakladu Nartalovago imie- 
DiaOwolifisklch” we Lvovla. Ona 75

6

yra didžiausiu prekeju 'visokiu

LIKIERIU
Užlaiko keletą didelu krautuvių Likieriu. Broo- 

klrne ir Nev Yorke. tai yra salos 
BR00KLYNE:

N. 2nd St., 37 Broad'vav 
ir 63 Hudson avė.

115

O NEVY YORKE:
484—486 E. Houston Street.

VViniems salunykamB ir kitierus relknlanjen- 
tiems Likieriu roayjame nmiduotie in kuria no
rint isz jo kruutuviu. o gnusitia visokiu kokiu 
lik ant avinio yra, už pigesni* prekia kaip visur 

(24-3)

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ul.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tikt.Hi

$2.00
Ant vesvliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* 

rijas kopuikiausei.

KASPAR BARTKOVIAK,
Konstabells Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIO.
, Iszprovola gėriausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: Ienkiszkoje, vo- 
’ kiszkoje Ir angolskole. Teipogi kolektavoja plni- 
• gus už visokias skolas. Gyvena po ur.

LIETU WISZKAS

SALUNAS

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

Juozu po Dzialtwos,
3253'Laure! u), ir kampas 33 ui.

Užlujkau swiežia Bavarska Alų, seneuses ge- 
reuses Arielkas, Likieriu* ir kvepencziup 

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

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar,
(KACZMAHEK.)

t“Adwokatas

praksikawoja 'visuose suduose 
iszpildo sawo palikus teisinga ir 
gerai.

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

163 Randolph St.
Gi'venimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

MAT. VVROCZYNSKAS,
— užlaiko —

irPraktika'voja 'visuose suduose 
atlieka sawo reikalus gerai ir 

teisyngai.
Rodyjanie wisiems 

lietu 'vnykatns pas jy nu- 
siduotie sawo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

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

—)GY'VEXIMAS(—
636 Noble ui., Chicago, III. 

Mano ofise yra kalbantis lietuviszka i 
F R. MASONIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie, už dyka.

Puikia Grosejnia, 
vvisokiu 'valgomu daiktu,kaipo tai 

Cukru, Ka'va, Arbata, Swie- 
sta, Pieną ir vvisokius ki

tus daiktus.
Ta'vorai 'visada s'vieži, o prekes 

pigiausios isz wiso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY, PA.

APGARSINIMAS.
Lietuwiszkos Dainosužr»»zyto« i>« 

kun. Antana Juszkeviczia. VVėluonos apygardo
je isz žodžiu Lietuwiu daininyku irdaininykiu ir 
no Alsvdiszkiu Ženiaicziu i pirmoji dalis lyg 166 
lakeztu dainų 172 visatinai yra iszsibaigus) Gau
namos už numažinta prekia, o kuriose yra dainų 
(b<* pirmosios dalies) 1397, trijose knygose (to
muose). visos su prisiuntimu in Amerika i kta 
už $2.50

O atskyrei wi«*na knyga perkant suprisiunt 
mu $1.25

SwotbillC Reti a, Veluoniecalu Lteta- 
viu, kur yra suraszyta kaip atlieka (arba reik? 
atlik tie) svotbas (veselijas) su visokiomis pasa
komis (racijoms) tr dainoms ir visais aplieji
mais. Broke su prisiuntimu tiktai 50c. |

V RUpUliS (notos-muzika) valcas dėl įjorte 
pijono, sudėstė Dras W.Kudirka,preke su priiiun 
timu 35c. į

Ponas ir Mužikai, puikidr..ma 
paraszvta Alesandro Gužurzio isz buvią afteju 
no 1853 lyg 1859 metu. Preke su prisiuutinm 15c

Ir szialp visokias knygas prisiuneziu k locnrf

Lietuviszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 95 mietu isi pruktikatvojas pritajso gieras 
lekarstvas usz vidutini* prekių.
Kalba lietuvviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

greicziauaei.
ADRESAS 8ZITAS:

M. NOVE8KI,

Ruskai Turkiszkos Maudyklos
21 B0WERY ST. 

tarpu Bayard ir Division Sts. 
---------- NEWYORK------------

Tilžejc-Tilsit (Ostpr.) Gerniapy.
Raszant su bet kokiu klausymu reikti pr^do-”---- * ....

lah

mann . j . • . . i Kaazntit au bet koktu klausymu reikti r,
3-.00 'lUSpi’Rtt 81., nertu 32^^ ^leant atsakymo pacztava markei* už 5cen.

I
•I ag;

Atidaryta kožna diena
Sziltos ir sz.altos maudyklos, o teipgi plaukyklos 

kopuikiausios.

B. L. SCHEINKEH,
(17-6) VVALDYTOJAS.

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka
—=Mokslame Muzikos

Kursai tapo atidaryti 1 ma Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant visokiu intaiBu kožna no 9 
iki 10J4 vakaro.

Kursas mokslo tweria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Liesuwiszkai-Lenkiszka.

Isz musu mokslaines iszeiua puikiause orkesrra ant balu, wesia- 
lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
156 Delancey St., NEVY YORK.

HERSCHMANN’S

■Passage Exchange Office.
9 Essex Str.

New Tori, N. Y
agentūra Szifkorcziu ir siuntimo pinigu.

Pigiausios Szifkortes in Europa ir isz Europos,kaipo tai: isz Ham
burgo, Bremeno, Rotterdamo ir t. t.

Siuncziame pinigus in 'visas dalis swieto pigiau kai kiti.
NAMAI HAMBURGE:

S 1. HERSCHMANS, TellfeM ?—8

Elias Rosenthal,
—Lietuwiszkas ir Lenkiszkas—

ADW0KATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Ad'vokatas, jau kelolika 
metu praktika'voja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovvoja 
'visokias pro'vas. Kalba \visokeis liežti'veis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Ęoseųtlįal,
333 Grand St., arti 2-nd A ve.,

NEW YORK.

D 1 D Z I A U S E

Krautnwe Drapanų
Wyriszkas 'visas apsirengimas,'vertas 

$15, parsiduoda už $8. Vyriszkas 'vi
sas apsirengimas Tvertas $20, parsiduo
da už $10. Vyriszkas puikiausias 'vi
sas apsi" likimas "ertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ir 
'vasarinius paltas, teipogi turime neisz- 
pasaky ta daugybių drapanų dėl 'vaiku 
ir parduodame nesyvietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

96 ir 98 Baxter St., - - NEVV YORK,
2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

kOBRE & HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

14-2 Division St.
New lork

N. Y.
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi- 

su greicziatisiu lai'vu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna ih 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietu'viszkai ii- lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi Įiarduodame 
tikietus ant 'visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTONAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rolterdam.

46 Heerdenthorsteinvveg, Bremen.

DtasM.P.Kossakauskas,
------TURI OFFISA------

Aptiekoje, po nr. 3315 Laurel ul.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai i .'tie.

------GIVIANA-------
615 Noble ul. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

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

^USTUW1SZKA =
—po---

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

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