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Metus 11.

Isz Užmarės.
ISZ Pliusu LIETUIVOS.

Karalauczius, 28 Gegužio.
Jau syki buvo raszyta laikrasz- 

tyje „Lietuvoje”, jog pas mus 
szyinetlabii anksti pavasiris 
iszauszo, juog isz pradžios buvo 
labai gražus ir teip tolaus; bet 
iki sziu dienu dar beveik nebu- 
v6 ne syki lija no pat pava 
sario. Rugiai, kurie teip dailiai 
peržiemavojo ir isz pradžių bu
vo didei gražus, vėliaus suvar
go no sausumo, ir rodos szymet 
teturėsime tiktai vidutiniszka 
rugiu dera. Kviecziai . dar la- 
bjau sunyko, nes tie kilo in 
pat sausuma. VVažiuojant gelž- 
keliu per sausesnias (augsztes 
nias vietas), matai [įlotus lauku 
(didelu dvaru), ant kuriu nega
li iszpažint kas per javas auga, 
sumisze visokios žoles ir kur 
nebūt- kupstelis kvieeziu. Dobi
lai teipgi didei suvargo; o pie
vos, kur augsztesnes, kad ir pa
nemunėms, degte buvo iszdegu 
sios. Ale antra diena Sekminių 
susilaukėme mažuma lietaus, o 
toliaus pradėjo ir visai gražiai 
palynot, teip kad in urna laika 
pradėjo viskas taisytis. Ropu
tes (bulves, rapukai) staiga su
dygo, ir dabar jau kaupia, o ki
ti jau apkaupe; vasarojai sudy
go, kur buvo nedygo; kur buvo 
nuszalia (keletą rytu buvo szal- 
na) ir dabar auga, tarpsta vis
kas, kad net miela žiūrėt. Tiktai 
szeip paskutines Gegužio dienas, 
rodos, mažuma perszaltos: vakar 
man teko galeli kelauti.ir kad pa
keliui pas gera bicziuli nebucziau 
gaivias žiemini ploszcziu apsi- 
siaust, tai sziadieu jau rasi bu 
■cziau betysojas lovoje ir bevaito- 
jas no plauczius uždegimo; o 
ko gero, ant apmaudo mano gar
bintojams da rasi ir giltine bu
tu pagrėbusi: Ale, acziu Aug- 
szcziausiamjam, da sveiks ir lin
ksmas tebeesu, ir varysiu savo 
raszyma toliaus.

Taigi, mieli broliai Amerik’e- 
■cziai, asz Jums pateiksiu viena 
užmauymely, kuri, susimildami, 
nepamirszkite, o reikalui atsitikus 
ir sunaudokite s iu ant 
man i r 
vyrams 
czionais 
ventie
Amerikos Walstiju 
Reikia tiktai turetie 
praszporta, tai Prūsuose gali gy- 
ventie kaip toj pat Amerikoje, 
geriaus nekaip patys Prusai. 
Tik žiūrėkite: kožnas Prūsas tur 
pri verstinai savo ukesiszkus mo- 
kesczius moketie, o toks Ameri 
kietis neprivalo; Prūsas tur 
tris metus kareiviautie, o nepa- 
kajaus meta — in karia trauktie, 
o Ameriketis to neprivalo; Prū
sas tur savo vaikus priverstinai 
in vokiszka „sziuile” (mokykla) 
leistie, o Amerikietis neprivalo. 
Žinoma, Prūsas tur ir mažuma 
dauginus tiesu, gal būtie valdi
ninku, aficieru, gal skirtie deputa
tus in ciesorystes ir karalystes 
seimą; ale juk nei Amerikoje mu
su broliai tais tiesas daug nenau
doja delei wisokeriopu priežas- 
cziu, kurios mums, nuvargin
tiems po yvairiais, svetimais ir 
savais jungais, visur tuom tarpu 
pasilieka tos paczios. O szeip 
visokios tiesos Prusu karalys
tes tarnauja lygiai Amerikiecziui, 
kaip ir Prusui. Toks Lietuvys,

gero, o
kitiems geros valios 

ant džiaugsmo. Mat, szi- 
Prusuose

Suvienytųjų
valia yra gy-

Sziaurines 
ukesams. 
Amerikos

atsikraustias isz Amerikos, gal 
sziczionuis varytie ivisoky privn 
tiszka darba ir remesta, gal va- 
įytie pirklystia (kupczysta), gal 
ivaldytie judinama ir nejudinama 
savasty, pirktie laukus; tolaus 
Amerikietis gal būtie meisteriu 
ar techniku fabrikuose ir teip to
linus, žodžiu sakant, tokis Lietu
vys, parvyktas isz‘Amerikos in 
Prusus, tur daug dauginus tiesu, 
neikaip ju musu broliai turi Rosi- 
joje ar ir kaip jis pats ten yra ka
da turėjus.

Tokiu budu, kaip kartais man 
ant mislies užeina, kad Ameri
koje yra tokiu musu brolu, ku
riem rasi Amerikoje ar nepatin
ka ar nusibodo, ka jie norėtu 
mielai kur kitur apsigy ventie, 
arba kartais ir savo tevyszkia 
aplankytie, tai asz tuojaus atsime
nu kas jau virszuj pasakyta. Mat 
da kas czion gerai, kad gyvenant 
Prūsuose galima labai pigei 
(lengvai) ir in ana pusią (in Ze- 
maiczius ir in Didž. Lietuva) pa- 
reitie, nes sziczion iszduoda 
korta, arba su pasu gali kelautie. 
O kitas dalykas ir ne menkos 
vertes, nes sziczionai, nors ir 
Prusai, ale tik tacziaus Lietuva 
vis musu teviszke! Kad ir Prusai 
jau daug Lietuviu iszpjove ir 
likusiuosius pusėtinai yra paklai
dinta, ale tai vis nieko: isz tokios 
Amerikos atėjus, vis jauties, kad 
esi savo kraszte. x

Dabar vis daugiau ir dauginus 
Lietuviu pradeda atsirastie Kara 
liaucziuje, tai didei puikus daly
kas butu, kad ant pradžios atsi
rastu tarp tu nors keletas ir isz 
Amerikos. Žinoma, czion turėtu 
parvvyktie žmogus su pinigais, 
kad galėtu insitaisytie kokia 
pirklystia. Pagal mano nuomonia 
vis tiek yra ar asz turiu parda- 
vinyczia Szenadoryje ar Karu- 
liaucziuje ar Naujorke. O tolinus 
galima butu jau daugiau ka pra- 
simanytie.

VVienok, žinoma, asz tai raszau 
tiems, kurie, tei p sakant, nesi
džiaugia isz savo gyvenimo 
Amerikoje....

Wasaros meta darbinykui Pru
su Lietuvoje gana gerai. Kada 
pirm dvieju deszimcziu metu 
VVokiecziai pradėjo vaikus varu 
grūstie in vokiszkas mokyklas ir 
per pri varta iszmokino vokisz- 
kai, tai naujoji Lietuviu gentkar- 
te, ypacz mergos,[žinoma, betur
tes] pradėjo smarkiai keltis in 
^Vokietija, in didelus miestus, ir 
tenai užsilieka, o Lietuvoje per 
tai vis mažyn eina darbinyku 
skaitlus.

Tokiu budu dabar lauku dar
binykai pabrango. Yra tokiu vie 
tu, tokiu ūkininku, kurie stacziai 
negauna darbinyku. Asz pats 
vienam didelam ukinykui, Lie 
tuviui, gyvenancziam 11 [vie
nuolika] myliu nuo rubežiaus pa
rūpinau 
vos, nes jis ii Prūsuose 
budu negalėjo gautie, ba 
nėra.

Taigi tokiose sąlygose, 
j neproszali 
priminus

Isz Rusijos [Didž. Liet.] VVo 
kiecziu valdžia nelabai nor leist 
darbinykus, bet tik leidžia, kada- 
gi szeip pasiliktu laukai nedirb
ti. Galima tvirtintie, kad tre- 
czia dalis lauku darbinyku Pru
su Lietuvoje vis isz anos puses. 
Ir beveik galima spetie, kad kar- 
tunta [jaigu sąlygos neatsimai
nys], Prusu Lietuva tokiu

budu galime da laimetie atgal 
no Wokiecziu visai ramiu budu, 
be kares — per tokia darbinikisz- 
ka kolonizacija. Tiktai tas nege
ra, kad anos puses žmones per- 
menkai apszvviesti, kaip papieš
tai sakoma, nekulturiszki, ir lie
tui- tautystes jausmo, o Prusko 
se jie da tolau pagenda. Mat 
sziczionai yra kelolika katalildsz- 
ku bažnycziu, ale nėra nei vibno 
kunigo kataliko, visi vokiecziai 
kuriems lietuvyste, žinoma, įsu- 
visu. nerupi. Jie prastai lie(tu- 
vviszkai temoka ir gesina kiek 
prieina lietuviszka dvasia. To
kiu budu Prusu Lietuviai kata
likai nei nežino, kad jie esą Lietu 
viai; kad paklaust, kas jie, tai sa
kosi esą katalikai ir gana, ir 
labai neapkenczia „liuteriu”. Ape 
Rusvia yra apszcziai tokiu Lie
tuviu kataliku; tai viens geras 
Lietuvys, kurs laiko tarp kitko 
„VVienybia Lietuvninku”, sakėsi, 
bandias ta laikraszti bent kiek 
praplatytie, — tai girdi, nei j in 
rankas neima, teip pakvailia!O
Juk kuu. Z ibt-ys pernai buvo pra- 
szesis vietinio vyskupo, kad jam 
(Zebriui) pavelytu tarp Prusu 
Lietuviu apsigy ventie, tai vys
kupas neleido, liepe važiuotie 
savo keliais. VVienok, kad vys
kupas ir butu leidias, tai 
džia,O
Zebrys lietuvystia pradeda

Isz Amerikos.
Straikai.

Nekurtose vietose straikai da- 
eina iki kraujo praliejimui:

Canton, Ohio panedelo nakty 
straikieriai mėgino su dinamitu 
iszkelt tylta geležinkelo in pa
jungiąs, bet apsižiūrėta priesz 
laika ir tame jiems periszkadyta.

Cleveland, O. jau sako kad dar
binykai susitaiko su darbdaveis 
ir ketina tuojaus darba pradetie, 
bet kiti darbinykai sako kad nau
ja sutarte juos visai nepakaki
na ir jogei reikalauja didesnes 
mokesties.

Columbus, III numažino mo
kesty aut 10 prc, isz to didelei 
intužo visi straikieriai netik te- 
nykszcziai, bet ir aplinkiniu mies- 
telu, kaipo tai: Minonk, Galva, 
Steator, Spring Valley ir Brazil 
visi baisiai inpykia ir ketina va
rytie straika tolyn, pakol neaptu- 
res savo pageidauta mokesty.

Columbus, Ohio sako vėla da- 
eis in nauja muszynia, nes visi 
Straikieriai piktinasi isz sutarmes, 
kuria buvo komitetai abieju pu
siu sutaria.

I

v al
kai p butu pajutus, kad kn. 

gai- 
vintie,tuoj butu iszvaria isz Pį'u-
su. Ale szeip ar teip vis vysku
pui priklauso pirmyste, jisai 
valdžia užvadavo....

Nežinau, ar ,, Apžvalga” tur ko
ki skaitytoja tarp Prusu kataliku, 
ale ,,Varpas” su „Ūkininku” lie
tui- nei vieno, skaito tiktai keli 
kunigai, tur būt, kalbos delei; 
O tarp dirbancziuju už lietuvystia 
Prusu Lietuvoje, nėra nei vieno, 
Prusu puses kataliko.

Taigi dabar galima numanytie, 
kokia intekine gauna anos puses 
žmones no Prusu katalikiszku 
Lietuviu!... Deltogi norint anos 
puses žmones, uždarbiaujanczius 
Prūsuose, prie lietuvystes iszlai- 
kytie, reiktu varytie tarp ju pro
paganda ir platintie lietuviszkus 
laikraszczius, tam tikslui geriau
si butu: Ūkininkas, Apžvalga, 
Lietuva ir Vienybe Lietuvninku. 
Rasi netrukus ir pradės kas ka 
veiktie. Szvontoms dienoms prie 
bažnycziu butu galima iaikrasz- 
cziu padalytie. Žinoma, iszpra 
džios reiktu dykai dalintie, o pas
kui gal atsirastu ir tokiu, kurie 
ir užmokėtu.

Broliai Amerikiecziai, susimil
dami liaukitės teip vaidyjasi. Y 
pacz tie“szlupiniai”su“burbiniais” 
turėtu pagalios Susiprastie, kad 
ar viens eina geru keliu ar pa- 
klydias, ale tik visi esame
tuviai, visi esame broliai! Kam 
cze reikia tu musztyniu, peszty- 
niu, kam tu vaidu, keiksmu, kam 
tu apskelbu ir iszdarkymu kits 
kito priesz savus ir priesz sveti
mus? Ar ne per vaidus ir iszsi- 
davimus kits kito visa Lietuva 
pražuvo? Ar da mums nepakan
ka istorijos pamokslo? Ne tas ko
las veda in laimia ir in dangų. 
Pasilikite sveiki ir nepamirszkiie, 
ka parasziau.

Varpo bicziulis.

mergina isz Didž. Lietu- 
iokiu 

su'.visu

rodo.',
Amerikiecziams tai

Užsimanė naujos paczios.
Miestelyje Gallitzin, Pa. gy

vena Lietuvys Antanas Szlegai- 
tis, kuris jau 5 metui kaip atvn- 
ževo in Amerika, palikdamas 
Lietuvoje savo motery Marijo
na su vienu kūdikiu, o cze apsi
gyventas užsimanė sau vestie 
antra paežiu, kokia ten vokietia. 
Jo susiedai ape tai dusižinoja, da
vė žinia jo moteriai in Lietuva 
ir visiems jo pažystamiems A- 
merikoje. Jo pati dasigirdus ape 
toky savo vyro pasielgimą raszo 
gromatas in visus savo pažysta
mus Amerikoje, praszydama su 
aszaromis, idant szitie kokiu nors 
budu galėtu jy suturetie no ve
dinio antros paczios. Bet kuom 
toky žmogų suturetie? teisybe, 
jau katalikiszki kunigai visi ži
no, ir tokiam nedarom vyrui szlu- 
bo neduos,tai vienok jis iszsivilks 
in kita vieta kur ir tenai 
nuejas ant „korto” pasisakys 
uaszlu arba jaunikiu irszluba ame
rikoniszka gaus. \Vienokjau jai
gu žmones žino, tai ir ant“korto” 
szlubo negaus, nes ir “kortas” 
ne pavelyja imtie antra paczia.Jai- 
jju abudu isz savo geros valos 
reikalauja persiskyrimo, tai tada 
„kortas” duoda jiems teip vadi
nama „divorce” ir gali vienas 
sau imtie antra paežiu, o kita te- 
ketie už antro vyro, bet jaigu 
vienas nori skyrtis, o kitas ne
nori, tada ir “kortas” nepavelys 
vestią antra paežiu arba teketie 
už antro vyro.

’ Beto tasai Antanas Szlegaitis 
paeina isz kaimo Kalnėnu, para
pijos Jurbarko, pavieto Rasei 
niu,red.Kauno. Praneszame ape jy 
pažystamiems, idant saugotu 
no paėmimo antros paczios ir gel
bėtu ana pyrmaja pamesta Lie
tuvoje didžiauseme varge su ma 
žu vaiku.

SZLEGAIOZIO PRIETEMAI

dyrbimo keleto geru nauju kėlu 
prie kuriu biedni žmones galės 
darba gautie. Coxey sn Brovne 
buvo teipgi ir prie Senatoriaus 
VUaso, kaipo prezeso specijalno 
komit., kuris turi užsiimtie page
rinimu sziandienykszczio padėji
mo darbinyku. Senatorius jiems 
pasakė, jogei ju reik davimus isz- 
klausys, bet da dabar ne yra pri
sitaisius ant to ir turi iitidet ta 
ant nekokio laiko. Buvo teipgi 
ir pas Senatorių Vorheesa, kaipo 
prezesa finensavo komiteto, ta
sai jiems atsake, kad da dabar 
jokios rodos su j:.tis negali turetie 
pakol tarifu nėra užbaigta. O 
kurios užbaigimais ims da pora 
nedelu.

Jaigu tai iszsipyldytu, kad in 
pora nedelu jie ta sivo tarifu už
baigtu, tai butu loska Dievo ;tada 
pradėtu visi darbai judetie, o 
žmones jau tiek prisikeutia bado, 
atsikvėptu dvasia linksmybes. 
Bet da nežino kiek kartu gal 
praeit po dvi nedelas, pakol jie 
užbaigs, nes jau antras metas bai
giasi jiems ta tarifu bebaigiant, 
o da iksziolei nėra pabaigta.

Isz darbu girios.
Wiens musu skaitytojas nuva- 

ževo in girias VVisconsino ir te
nai sako gavės gera darba. Sziose 
dienose apturėjome no jo groma- 
ta, kurieje szeip pasigiria:

„Dyrbu giriose prie lupimo 
medžiu žievių [dubu]. Esiu links
mas, nes darbas yra labai sma
gus, oras sveikas ir valgis, kur 
hunu ant „boardo” yra kogeriau- 
sias. Už darbu moka ant mene
sio $24 ir „boardo” duoda. Dar
bas girioje trauksis da per tris 
menesius ir tuom tarpu priima 
kiekviena in darba kas tik pri- 
buna. Jaigu kas norėtu no Chica- 
go važiuotie, tai tikietas kasz- 
tuoja iki mus 9 dol. ir 6c., vie
nok da no geležynkelo reikia ei
tie pescziam 25 mylas.

Adresas mano tokis:
Wm. Chivinskas 

Medford, Taylor Co., Wis. 
Shovs Camp, No. 5.

Pr. R. Isz augszcziau paduo
tos korespondencijos matoma, 
kad keletas darbinyku tenai ga
lėtu darba gautie, vienok jaigu 
kaž-- painislysitia, važiuotie, tai 
stacziai nevažioukitia, bet pirma 
paraszykitiagromata tajy Lietuvy 
ir pasiklauskitia kaipo pas savo 
broly, ar galesitia darba tenai 
gautie ar ne, o jisai jumis atsa 
kys ir duos rodą, nesiklausiu 
nevažiuokitia, ba tikietas kasz- 
tuoja in viena pusią $9 ir atgal 
$9, tai sykiu $18, o gali būt kad 
daugiau jau darbinyku nereika
lauja.

Amerikoniszkii moteryste. 
Walsteje Kentucky viena pana 
turėdama da tik vos 12 metu am
žiaus savo, jau isztekejo už vyro 
ir antram mete po isztekejimui 
pastojo motina. Turėdama ketu
riolika metu persiskyrė su vyru 
ir penkioliktuose isztekejo už an 
tro. Septynioliktuose meluose 
persiskyrė ir su antruoju vyru. 
Devynioliktuose metuose iszte
kejo už treczio vyro, bet jau su 
szituom trecziuoju vyru nerei 
kalaivo “provotis” ape pavelyji 
ma persiški; tie, nes jisai pats ja 
apleido su trejetu vaiku, isz ku 
riu mažiaus'as pasimirė isz bado, 
o motina, — vargo ir rupesties 
prispausta isz proto iszejo.

Toke tai yra amerikoniszka 
moteryste ir labai retai kur gali- 

j ma rastie geresne.

Darbai prasideda.
Darbai prie anglu kaip kur jau 

prasideda.
Shenandoah, Pa. visos kasy

klos pradėjo smagei kasdien 
dyrbtie, po 10 adyru ant dienos 
VVisas miestas jauczia neapsakyta 
linksmybių, tiek darbinykai tiek 
biznieriai,tartum ant nauju kojų 
pastojo.

Mt. Carinei Pa. visos kasyklos 
pradėjo eitie po 10 adynu kasdien 
kožnas darbinykas darba gauna, 
bet mokestis 
proc.

Springfield, 
skaitluje 
davėjais 
panedely 
nose

Kitose 
buvo straikai teip ir traukiasi, o 
kada pasibaigs, nėra žinoma.

Isz Parkesburg, Ind. danesza 
kad kasyklose Sullivan, kur buvo 
baisiausios muszynes tarp strai- 
kieriu, jau czetverge pradėjo 
dyrbtie visose anglekasyklose. 
Mieste Columbus teipgi jau keti
na pabaigtie straikus.

Farmesburg Seredoje pradėjo 
dyrbtie. Shelburn Czetverge 
pradėjo, o sziuose miestuose, kai
po Alum Cave, Jackson Hill. Ay- 
emera, Star City, Curryville ir 
aplinkiniuose, -sako jogei in 48 
adynas darbas prasidės. VVisame 
paviete Sullivan vieszpatauja 
džiaugsmas neiszpasakytas.

Pekin, Bloomington ir Centra- 
lia, III. teipgi ketina straikai pa- 
sibaigtie.

Scranton, Pa.,—\Visos 
dyrba isztisas dienas; 
džiaugsmu pripildyti.

Pittsburgh, Pa. 
teipgi ketina baigtis, visi aplin
kinei gyventojai džiaugiasi, bet 

i darbinykai nelabai yra linksmi jo
gei mokestis surnažyta, vienok 
rodžius, kad daeis in sutaiką ir 
darba — pradės.

Ape Coxey.
Coxe_v su Bravne po atsede- 

jimui keleto dienu areszte, yra 
paleisti ir darbuojasi tolau dėl 
gero darbinyku. Utarnyke buvo 
jiedu Kapitulyje ir kalbėjosi su 
Senatoriumi Kvle. susitarė petny- 
czioję ape 9 adyna ryto atida.y- 
tie rodą reikaluose coxeyjom>. 
Kyle yra vienu vyriausiu isz ko- 

-^)jmiteto, kuris turi apdyrbt ,,bily”

surnažyta ant 9

Ohio straikieriai 
susitaikė su savo4000

darbo ir jau ateinanty 
pradės darba savo mai-

visose vietose, kaip

Lie-

i

l>i-

mainos 
žmones

NO REDYSTES
Szendien daugumas isz skaity

toju vis klausinėja, delko nepa
didiname „Lietuva”, kaipo bu
vome paketiniu didytie.— Ant to 
atsakysime tiems brolams tiktai 
tiek: Buvo sakyta ape padidini
mą No 16tam, bet buvo tiktai 
tiek pasakyta: O KADA PASI- 
DAUGYS SKAITLUS ABO
NENTU, TAI IR LAIKRASZ- 
TY PADIDYSIME.

Dėlto reiketu brolams pirmiaus 
pasiklaustie, ar jau pasidaugino to 
laikraszczio skaitytojai szymet, 
o tada galetutia užklaustie del
ko laikraszty -nepadidiname.

Duokit mums, brolai, nors 
viena tūkstanty nauju skaityto
ju virszaus ir tegul jie visi už 
simoka isz virszaus, tai szendien 
paezia diena, mes jy padidysi- 
me, o jaigu duositia szeszis tuk- 
stanezius nauju skaitytoju vir
szaus, tai lazduosime dieniny, (kas 
dien, ne kas subata).

Isz ko szymet padidytie laik
raszty kaip darbinykai sėdi su
sitraukia bedarbo ir neturi už ka 
sau duonos kąsny pirktie, tai isz 
kur gali imtis pinigai ant padidi
nimo laikraszczio. Tegul tik svie
tas pradės dyrbtie tai tada viskas 
pasididys. Redyste.

Kas nori gautie šviežios ir
i ngios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 

|str. Shenandoah, Pa. (19-

GROMATNYCZIA.
Dr te N. Kopcrnyko Bnltimore Md. — Kaipo 

tas dalykas buwo net pradžioje Kowo meni šio, 
o szendien ape. jy atsiszauktie.tai lyg būt per 
lu.o antra, jaigu kunigas užgawo kuriuos Kalbo
je 8awo, tai gal būt neužbereikaln, nes kunigai y 
ra dėl apginimo religijos ir jos platinimo, o’ne 
ant nugriowimo, ir jaigu apgininie jos, užgatvo 
ka. užtai jy korot negalime.

Daina “Gudrusis Asylas” tapo neintalpyta, 
jogei pervvetai apturėjome. Bet nežinoti e ari a 
talpysime, nes perdag asabiazka.
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KELI ŽODŽIAI 
ape susiriszima Lietuwi- 

szku Klubu Chicagoje.

Chicagoje Lietuvei pradėjo 
tvertie klubus kožnoje vardoje 
miesto, kur tik daugiau lietuviu 
radosi, tenai klubai užsiriszo, jau 
szendien yra net 7 klubai, o da 
ketina užsidetie asztuntas 15-toje 
W ardoje.

Teipogi uždedant tuos klubus 
buvo kalbėta, jogei tie wisi klu
bai susirisz in viena ryszy ir 
dyrbs wisi iszvieno. Žinomas 
daigtas, idant visus sutrauktie in 
vienybia in susiriszima, reikia ta
me dyrbtie daugiausei su rasztu. 
Bet kaip viskas reikalauja laiko, 
tai toks dalykas, kaipo pa'.itika 
reikalauja da daugiau laiko. Tiek 
turime pasakylie, jogei mumis ik- 
sziolei, laikas nepavelyjo ta dar
bą pradetie, o cze dvieju klubu 
virszynykai teip užkaito, kad tar 
tum ugny kas ant ju užkure trem
pia,idant kogreicziausei tuja užma
nyta “Liga” užrisztie. Atėjo pora 
isz tokiu vvirszinyku in redystia 
“Lietuva”, da pradžioje Gegužio 
menesio, reikalaudami, idant jau 
suszauktie virszinykus visu klubu 
ir užmegstie taja “Liga”. Mes per 
statėme savo priežasty, jogei teip 
greitai negalime pradetie ir pra- 
szemia ju, idant da palauktu iki 
pradžei Sejps menesio; bet jie nei 
kaip negalėjo dalauktie. 19ta Ge
gužio patys (tu dvieju klubu vir- 
szinykai) suszauke mitinga, ape 
ka vieni klubai žinojo, o kiti su 
vis nežinojo ir pertai, kurie žinojo 
pribuvo ant suszauktojo mitingo, 
o kurie nežinojo nepribuvo ir to
kiu budu, anie karsztiejie virszy
nykai persistatė patys savęs re
prezentantais visu klubu.

Tiek to, ir už tai niekas nieko 
jiems nesake, ne turėjo prie ju jo
kiu priekabu, tik visi nutarė lai- 
kytie antra mitinga ant 3-czios d. 
Sėjos ir apgarsinome, idant ant 
tos dienos kožnas klubas prisiųstų 
savo delegatus.

Gerai,—3-czia, d., Sėjos susirin
ko delegatai isz visti klubu ir jau 
szendien apsznekes, ar užtvyrty- 
tie tuos paežius virszinykus, ku
rie persistatė 19-ta Gegužio, ar 
rinktie kitus. Kur tu cze apszne- 
kesi; p. Stefanaviczia, kuris jau 
19-ta Gegužio tapo apszauktu per 
savo draugus prezidentu “Lietu- 
viszkai Republikoniszkos Ligos”, 
o matydamas kad szendien turės 
eitie teisyngai, po balsais, nusi 
gundo nežine ko, galbūt to, idant 
kartais nesirastu daugiau balsu 
jam prieszingu. Bet jokiu budu 
daugiau negalėjo rastis, nes isz jo 
klubo buvo net 8 delegatai, ka 
kitu klubu buvo tik po 3, o da 
ir kiti klubai labai Stefanaviczia 
rėme ir nežine ko ten buvo jam 
pykt; ant galo pradėjo rėkt, sa
kydamas jogei kiti klubai norint 
paardylie uždėjimą “Ligos”, pa

skui, delegatą 16-tos VVardos, St. 
Rokosza iszvadime masonu, aus 
jam ta paty atsake, Stefauavi- 
cziaus, prietelei da labjau pradė
jo rektie jy teisydami, o ant kitu 
visokius asabiszkus dalykus isz- 
rodydami ir in vieta palitikos pa
sidarė žydiszkas jomarkas, ka net 
reike tyldytie.

Ant galo visi isz p. Stefanavi- 
cziaus puses pareikalavo, idant 
tajy mitinga atidetie ant kito sy
kio, nors kaip jau sakeme jogei 
isz ju puses buvo po 8 delegatus, 
o isz kitu po 3 ar 4, ir negalime 
suprastie delko jie turėdami dau
giau delegatu, o bijosi tu, kurie 
turėjo mažiau.

Tiek to, visi susitaikė jau pagal 
ju norą ir mitinga nutarė atidetie 
už dvieju nedelu, tai yra ant 17 
d. Sėjos; da buvo duotas inne- 
szimas, idant atidėti tik už vienos 
nedelos, bet pats p. Stefanavi
czia sake, jogei pergreit už nede
los, turi būtie už dvieju. Ant to 
visi susitaikė, kad mitingas už 
dvieju nedelu.

Da neperėjo dvi dienos, ne tik 
nedelos, o jau p. Stefanaviczia 
apibegiojo patyloms supraszyda- 
mas savo prietelus pas savęs in 
kriaueziu “shop’a” ant petnyczios 
vakaro, 8 d. Sėjos, dėl užmezgi
mo minėtos Ligos.— Susirinko jo 
užpraszyti prietelai sau patykelu, 
idant niekas nežinotu, ir varde 
visu Lietuviu, viso pawieto 
Cook uždeda teip vadinama “Li- 
thuanian Republican League ,of 
Cook Co.”— Tada ant rytojaus a- 
teina ju vadinami delegatai in re
dystia “Lietuva” ir pasako szio- 
kia naujiena:
—Dabar apgarsyk per laikraszty, 
kad jau mes uždejo.ue Lietuvisz- 
ka Republ i koniszka Liga 8 d. Sė
jos ir jau dabar suriszome visus 
lietuviszkus klubus in viena kuo
pa ir iszpirkome “chartery”.

— O delko jus nedalaiketia sa
vo žodžio, kaipo sutaretia ta pa 
darytie ant 17-tos Sėjos ir delko 
nedavetia žinios kitiems klubams 
ape tai,— užklausemia tuju dele- 
getu.° . •— Ba mes nenorėjome idant 
ape tai visi žinotu, — atsake.

Dyvvai tiktai. Tie žmones nori 
suvienytie visus Lietuvius viso 
apskriezio Cook Co., neva dyrba 
dėl gero visu Lietuviu ir nežine 
delko jie no ju slepiasi; jau tik 
nepanaszus daiktas, idant žmones 
su gerais darbais turėtu slėptis, 
ojaigu slėpėsi, tai mes ju darbu 
už gerus pripažytie negalime.

Mes nesislepsime, nors mažu 
tie musu bieziulai pasakys jogei 
mes darome neteisingai, vienok 
mes nesislepsimia su uždėjimu 
“Ligos” teip kaip jie, mes dirb 
sime akyse visu, o jaigu kas isz- 
ras klaidas ant mus, tegul mums 
in akis jais iszrodjįįi. Mes davė
me žody pagal visu norą jogei 
uždėjimas Lietuviszkos Republi- 
koniszkos Ligos bus 17-ta Sėjos 
ir savo duota žody dalaikysiine, 
o pažiuresimia kagi tieje musu 
gudruolai padarys, kurie paslap- 
toinis užbegineja visiems už akiu 
ir susiszaukia keliese kokeme už- 
peczkyje dyrba susivieyjima 
varde visu Lietuviu niekam ži
nios neduodami. Ir jau apsigarei- 
no vyrai po lenkiszkus laikrasz- 
czius,jogei jau jie užriszo “Lietu- 
vviszka Republikoniszka Liga”.

Mes kaipo davemia žody, to 
žodžio ir laikomės, kaipo nutarė 
me susirinkimą visu delegatu ant 
dienos 17-tos Sėjos, ant tos die
nos ir užpraszome visus pributie 
ir neslapta, ne kokeme užpeczky- 
je kriaueziu “shopo”, bet in ta 
paezia sala L. Ažuko, kurioje jau 
keli mitingai buvo tos paezios 
klubu administracijos ir nei no 
vieno klubo nesislepiame, bet 
visus užpraszome prisiustie savo 
delegatus, o teipgi neprikiszime 
niekam kas kokius delegatus pri
sius, teip kaip anie iszmintingie- 
jie bieziulai užsimanė, idant mes 
savo klube rinktume delegatus 
tokius, kokius jie nori, o ne ko
kius mes. Jus brolai iszsirinkit 
sau delegatus savo klube tokius,
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kokius jus noritia, mes priimsimia 
kožna ir nepasakysime juras,jogei 
neturitia tiesos rinktie tokio ar 
kitokio, taigi praszome ir in mu
su klubo reikalus nesikisztie, mes 
rodžius savo klube turime tiesa 
darytie ta,ka mes norime.ba ir in 
jusu klubus nesikiszame ka jus 
darotie. O kada jus užsimanėte 
tuos visus klubus surisztiein vie
na, tai teipgi negalite to patys 
vieni darytie, jaigu ryszatia visus 
in viena “Liga”tai reikia ir žinia 
visiem duotie, nereikia teip labai 
augsztai iszsistatytie, o kitus pa- 
niekitie, ba kožnas žmogus turi 
savo szioky bei toki supratima, 
ir nors jus juos pa- 
niekinotia, tai vienok jie paskui 
jus nebegs vergdami,idant teiktu- 
metes juos priglaust prie savias, 
bet padarys tiek, kiek jus galitia, 
o kartais gal ir daugiau.

Žinios wisokios.
t Mt-Carmel, Pa. lietuviszko- 

je parapijoje apsiliko klebonu 
kn. Jonas Žilinskas.

} In Menekannee Wis. daugybe 
pribuvo darbinyku darbo jieszko- 
tie, o cze jo neradia patys 
nežino kur bepasidetie; vienas isz 
tokios priežasties persiszove.

į “Nauja Gadyne” perejo In 
antras rankas, p. Balevicziaus, 
kuri smarkei besidarbuodama 
teip apilso, kad vos kas antra ne
dels dabar iszeidines, o kada at
silsės, tai vėla imsiusis karsztai 
už darbo.

t Pereita meta, kada da kuni
gas Pautieuius buvo Baltimorije, 
taigi ‘Saule1 Jy smagei apszmera- 
vo ir da po kelis sykius, o dabar 
žiūrime paskutineme jos numery
je, ta paty kunigą iszgiria, kaip 
jau geriau negalima butu pa- 
girtie ir vėlina visiems kunigams 
sektie pėdoms Jo Mil. kn. Pau- 
tieniaus. Galbūt tai priesz atmai
na kokio oro..........

t „Garse” patitpo ilgokas 
straipsnis minersvilliecziu atsa
kyme chicagiecziams o ne tiek 
chicagiecziams, kiek „Lietuvai” 
tie vyrai užkerta. Jie sako, 
kad „Lietuva” nori moky- 
tie ju Szlupa su. Dembskiu. Tai 
jau tik gal netiesa, „Lietuvai” 
da nei nesisapnavo, idant tuos 
filozofus mokytie ir niekad ji ne 
pasigyrė augsztu mokslu, bet pa
žvelgus in mokslą tuju jusu fi- 
lozofu, kuriuoni jie suligsziol užsi
iminėja, paniekino toky. pelke ir 
peiks, nes toks mokslas netiktai 
kad niekam naudos neatnesza, 
bet kožnain žmogui kenkia, kai
po liga, kaip piktszaszei bjau
riausi. Tolau anie minersvillie- 
cziai sako, kad nereikėtų ki
tu užkabinetie, o tik patiems sa
vęs žiuretie.

Kogi tai reiktu, jaigu jus teip 
darytutia kaip kalbatia. Bet isz 
pletokitia savo žiebiąs ir prisi 
žiurekitia sferai in rasztus savo 
filozofu ar ten rasitia ka nors 
apart užkabinejimo kitu? O jai
gu katras isz laikraszcziu ka 
jiems atsake, tai ne užkabydamas 
juos, bet tik užkabinejanezius no 
savęs atsikratydama. Jaigu ju
su mokytieje nesikabytu prie 
kitu, tai už tiesa da niekas ape 
juos butu nežinojus, ka cze Ame
rikoje tokiu iszmintingu yra. 
Mes ne užkibiname, bet ir savęs 
užkabinetie nevelysime, to gali
tia pasitiketie.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo draugo Jono 

Kubilaus, paeinanezio isz redybos 
Suvolku, pavieto Senapiles. guli
no Alekseto, kaimo Dievogalos, 
jau bus ape 16 metu kaip Ameri
ka, girdėjau esąs Baltimoreje, o 
kiti sako kad Nev Yorke, jaigu 
kas žino ape jy, praszau prisiustie 
jo adresu,arba pats tegul atsiszau- 
kia ant szio adreso:

Anthony Rynkevicz, 
box 49, Barre, Mass.

(23—6)
Asz Mateuszas Raduszis pajie

szkau savo draugo Mikoio \Ve 
loniszkio, paeinanezio isz Suvol
ku red. VVilkaviszkio pavieto, 
kaimo Rudos. Jau bus visas metas 
kaip gyveno Shenandoah, Pa. ir 
keturi metai kaip Amerikoje; 
jtljgu kas ape jy žinotu, arba jis 
J'ats tegul atsiszaukia ant adreso 
tokio:

Math. Raduszis
Braceville, III.

INTUZIMAS SIMUKO.

Baltimore, 11 Sėjos ’94.
Pamatias „Baltkartis asylas” 

jog laikrasztij ape jo darbus 
taisingai patalpinta, (isz ko jau- 
czesi ant savęs didia geda), szoko 
kaip lutas,idant per redyste „Gai
so”, nors melagingai atsiteisi utie. 
Praczestavodams paskutinius sa
vo centus, surado toki, katras 
jam surasze korespondencija in 
Garsa. *) Teiptai intužes Simu
kas stengėsi atszauktie korės 
pond. patilpuse „Lietuvoje", bet 
gaila kad ne visa, o tik dali jos. 
O drauge isziojoti laikraszti ir 
raszeja. Simuku labjause pikta, 
kad būnant tokiu smarkocziu/ti 
priesz kuningus, o turėjo eitie 
pas juos praszytie, kad anie - jam 
pasakytu ka turi kalbetie Simu
kas ant susirinkimo. „Simuk”! 
asz už tai ne kaltas, nieko ne 
pridėjo ir nieko neatemiau, o tik 
parasziau tikra tamistos pasiel
gimą. Jaigu ne pikai taip dary
dama, tai kam piksti ape tai gir
dėdama, kad buezia žinojus, kad 
tu Simuk teip pradėsi meluotie, 
tai ne buezia tave nei raszytie 
pratnokines. Augsztini Simuk 
pust save lig ir „beskury’ ant 
szakiu, kuris vis tik drimba ir 
iszkeltie negalima, llots, ne blo 
gai tu ten nuplovoji 22 num. 
„Garso.”

Tenai Simuk! iszszauki mane 
„valkata”. Isz to tai matyt jog 
Simuk ne supranti kastai yra val
kata. Tu rokuoji, kad asz par- 
važevau in Tevinia ir vėl sugry 
žau, tai jau ir valkata? Juk ir 
pats esi ateivys. Tai jau pagal 
tavo supratima ir tu pats esi 
valkata? Ne ta tai ženklina tas 
žodis. ,,Walkata” tai greieziaus 
žmones supranta pasileidėly arba 
pasileidusiu, katrie isz to tik sau 
gyvenimą daro; o asz prie to 
visai nepriguliu. Ar atsimeni 
Simuk! kaip atvaževai pas ma
ne in lllinojaus VValstija ir gireisi 
jog esi Ballimorei nu............
daugiau per szimta lietuvaicziu 
ir tvirtinai jog trisdeszimts isz 
tuju, iszeisia su p.... Tai kodėl 
asz tavęs nevadinu valkata? 
Jog pagal tavo paties iszsikal- 
bejimo,1 būt labai tau tinkamas 
vardas. Ar dabar matai, kaip tu 
to žodžio — ne supranti? arba 
savo vardu kita vadini? Parody 
ežia asz tau ir daugiau; kaip tai 
sakai; kad asz ant Jauno toks, o 
ant seno kitoks. Tai tas teipgi 
tik prie tavęs paties pritinka. 
Bet ape toki „Baltkarti Asyleli” 
ne pritinka daug raszinetie. kada- 
gi, pats pasirodai kad nieko ne
supranti. Sumislinai, kad atsi 
szauktie, tai atsiszaukie 
su faktais, o ne su metu 
ir itnkie juos isz tikru atsitikimu, 
o ne savo paties begediszkus pa
sielgimus ant manės apverstie.

Taioybe, asz tada, per Kražių 
apvaikszoziojitna, buvau Angli
joj, mieste Sauthampton; ant lai
vo Scandia, H. A. P. Co., kūrė
me mes buvome sugryžia no 
Atlantiko dėl patašinio jo. Bet 
veikei ape viską dasižinojau kaip 
tik in Baltimore pribuvau; pa
rasziau konoteisingiause. Ne 
pik Simuk ir kalbėdamas „Svei
ka Marija”, suminksztyk savo 
szirdy, o tada pamatysi, jog ne 
esi vertas nei blozniausio „niek- 
czo”.

Tau gero velijantis Tas pats.

ISZ ELIZABETH, N. Y.
5 Sėjos, ’94. 

Guodotinas rėdytojau!
Praszau intalpytie in jusu lai

kraszty sziuos kelis žodžius:
Mes uždejome lietuviszku pa

rapija 10 d. Rugsėjo, 1893 m. 
vienok ant tokiu sunkiu metu 
jyji neauga. Ne teip kenktu sun 
kus metas, kaip daug kenkia, jo
gei nėra tarpu ,irffisu vienybes. O 
tai Dr-te Sz. Kazimiero nutarė 
iszkeltie balu dėl naudos statymo 
bažnyczios: sulaukus dienos ba-

•) Žodžius prikergenezius redakcijai „Garso“ 
iszleldome isz szios kerespondenciios, nes jisai 
No.23 prižada kitas redystias nekludytie, ant 
ko pasitikėdami ir mus jo nekludome.

^Vietines žinios.
— Rytoj,tuojaus po miszparui, 

tegul susirenka delegatai visu 
Klubu, isz kožno po keturis in sa
la L. Ažuko, dėl uždėjimo “Lie
tuviszkos Kepublikoniszkos Li
gos”, kaipo tapo nutarta ant per
eito Tnitingo.

^In Chicaga,pas p.Steponavi- 
czių, atvaževo ex-kunigis Demb- 
skis.— Galbūt ant užmezgimo 
“Lietuviszkos Republ. Ligos”.

— Atidarymas mokslaines dėl 
vaiku,kaipo girdetie,bus ateinant 
ežia nedela, 24 Sėjos. Yra geru 
žmonių, kurie tuoin prirengimu 
užsijima, o labjausei g. kn. M. 
Kravczunas, isz ko duodasi ma- 
tytie jogei ta diena bus iszkilmin- 
gai apvaikszcziota.

— Ant Ateinanczios nedelos 
“Lietuva” jau sulauks nauja 
redaktorių.

— Seredoje, 13 Sėjos p.p. A- 
žukams, atnesze garnys gražu 
sunuka. Tegul auga tėvams ant 
džiaugsmo.

— Lietuviszkas daktaras T. 
Kodis szioms dienoms persikėle 
isz Bridgeporto ant Tovn of La
ke, po nr. 1832 47-th st., kerte 
Page st. Yra tai geriausias dak
taras isz visu daktaru chicagos, 
perėjas augszta mokslą ir daugel 
patyrias gydime visokiu ligoniu, 
per tai rodyjame visiems Lietu
viams, reikale kokios norint ligos, 
pas jy nusiduotie.

— Sukatoje, 16-ta Sėjos, 7 a- 
dyna vakare, pas Ukesa Jurgy 
Armona. po nr. 4814 Atlantic st. 
“Lietuviszkas Republik. Klubas 
29tos Wardos” laikys savo susi
rinkimą, ant kurio szirdingai už- 
praszo visus sąnarius pributie, ba 
nedeloje 17-ta Sėjos bus užmezgi
mas susivienijimo visu lictuvi- 
,szku Klubu arba uždėjimas teip 
vadinamos “Ligos”. Užtaigi ant 
uždėjimo tos “Ligos” turime isz- 
rinktie isz savo klubo 4 dele
gatus, kurie varde musu klubu 
ims dalyvuma susiriszima in vie- 
nybia visu lietuviszku klubu Chi 
cagos. J. Armonas, prez.

— Nedeloje, 17 d. Sėjos tuo 
jaus po sumai, bažnytinejie saloje 
“Lietuviszkas Independ. Klubas 
laikys savo susirinkimą,ant kurio 
užpraszo visus sąnarius pributie, 
nes tuojaus po miszparui bus už
dėjimas „Liet. Republ. Ligos,” 
dėlto turime iszrinktie 4 delegfa- 
tus, kurie turės stotie tuojas po 
miszparui ant susirinkimo visos 
administracijos ir imtie dalyvu
ma uždėjime “Ligos.”

N. Urbonas, prez.

No Dr-tes „Sz. Jono Kr.”
Nedeloje, 10 Sėjos, Dr-te „Sz. 

Jono Kriksztytojo” laike sa
vo prieszmetiny susirinkimą, 
ant kurio tapo aprinkta ■ nauja 
administracija ant tekanezio me
to isz sekaneziu ukesu: Anta
nas Noviackas, prez. ant antro 
meto’; Feliksas Majauckas, vice 
prez. ant pyrmo meto; Kazimie
ras Pocius sekretorium prot. ant 
antro meto; Jonas Aleksandra- 
viozius sekretorius finan. ant 
pyrmo meto; Leonas VVaitkevi- 
ežia, kasierium ant pyrmo meto; 
B. Zachareviczia, A. Zematis ir 
J. Norvaisza, kasos gaspadoriais 
visi ant pirmo meto; K. KaVa
lūnas marszalka ant antro me
to. Rokunda pinigiszko stovio 
Draugystes, bus paduota po me
tinio mitingo. Teipogi primena
me visiems sąnariams szios Drau
gystes, jogei subatoje, 23 d. szio 
menesio tur visi atbutie spavie- 
dy sz. o nedeloje Draugyste 
visoje parodoje prisiartys prie 
Komunijos Sz. nes ta diena pri
puola Szvente Sz. Jono Kriksz. 
rytojaus, kaipo globėjo musu 
Draugystes. Ta diena kiekvie
nas sąnarys, ape 7 adyna ryto, 
jau turi rastis bažnytinėje salo
je ir turetie baltas pirsztinaitias 
ir ženklą savo draugystes. Už 
nepribuvima papuola po kora 
pagal nuturima Draugystes.

>» K. Pocius, sekr.

l.-tus, visi gerai velyjanti Lietu
viai susirinko, teipogi pribuvo ir 
g. kn. J. Zebrys, o draugyste Sz. 
Jurgio aneiakiu neparodė, nors 
priesz balu buvo prisižadėjus 
Taigi dabar vėla pasiuntemia ko
mitetą papraszytie ja, tai ka, vos 
ape 12-ta adyna nakties atsivilko 
keletas jau girtu ir tik daugiau 
riksmo padare, nei kaip naudos, 
nes ta paezia diena buvo ruskas 
balus ant kitos sales, kokio ten 
“Sviataho Nikolajų,” tai musu 
Jursriniai su maskolais sau bala- 
vojo, o pas Lietuvius jie nenori 
eitie.

Negražiai brojai darotia, argi 
tiktai vienai “Sz. Kazimiero,, 
draugystei bažnyczia reikalinga? 
mums rodosi jogei yra teip lygei 
reikalinga ir Jurginei, kaip ir mu
mis ir delko teip esamia atszala.

Wienok mes ant to nepaisome, 
norint ir labai yra atszala neku- 
rie musu brolai, bet radosi gana 
geru titru Lietuviu kurie mus 
suszelpe ir da gana gera nauda 
padaremia de^bažnyczios.

VViens isz parapijonu?

Delegatai ant užmezgime “Li
gos” Lietuw. Republ. Klu

bu. Chicagoje.
Kaipo 3 diena szio menesio ant 

mitingo administracijos visu lietu
viszku klubu buvo nutarta isz
rinktie isz kožno klubo po 4 de
legatus, ant dienos 17 tos szio 
menesio, dėl uždėjimo “Lietu- 
viszkai Republikoniszkos Ligos”, 
tai klubai tie, kurie jau turėjo sa
vo milingus, iszrinko ant dele
gatu sziuos u kęsus:

Delegatai 6-tos VV’ardos; A 01- 
szevskis, W. Zschireviczia, L. 
Ažukas ir J. Andriuszis.

Delegatai 16-tos Wardos: St. 
Rokosza, J. Sierunas, J. Katilus 
ir P. Jonaitis.

Klubas 29-tos Wardos laikys 
mitinga szendien vakare ir szen
dien delegatus iszrinks (žiūrėk 
vietinėse žiniose ape ta mitinga.)

Independent Klubas teipgi tu
rės mitinga nedeloje ir iszrinks 
savo delegatus, (apgarsinimas 
mitingo teipgi vietinėse žiniose.)

O klubai “VVardu” 7-tos, 9-tos 
ir deszimtos savo delegatu nepa
duoda,- ba jie nenori kad ape tai 
visi žinotu, jie nori padarytie su
si vienyjima JLietuviu Chicagos.... 
slapta. Mus tasai slėpimasis ju 
tai labjausei dyvyja, jogei jie pa- 
siszvente dyrbtie dėl gero Lie
tuviu viso Chicago, o net viso 
pavieto Cook Co. ir tu paežiu 
Lietuviu, dėl kuriu gero dyrba, 
— slėpėsi; argi galima butu, kad 
žmones mumis gerai darydami, o 
musu sleptnsi..... ?

Galbūt jis nužudė jy.
Jau yra 6 nedelos kaip isz Chi

cago iszvaževo in Lietuva du 
Lietuvnykai Juozupas Gemans 
ir Jurgis Galkeviezia. Jiedu abu 
paeina isz miestelp Lūkės,Telsziu 
pavieto, redybos Kauno. Chica
goje gyveno abudu vienam na
me ant W. lotos ulyczios, abudu 
prie krūvos pirkosi viena szif- 
kortia ir abudu draugia iszva
ževo, da gimines ir pažystami 
juos palydėjo ant „Dypo” ir 
posodino ant trūkio, o parvaže- 
wo namo in Lukia tiktai vienas 
Gemans, o ape Galkevicziau jisai 
nuduoda, kad visai nežino. Ji
sai namie pasakė, jogei važe- 
vo draugo su Kazimieru Jusz- 
keviezium, o ne su Galkeviczium 
ir jogei Juszkevicziu žandarai 
suėmė ant rubiažiaus ir nuvarė 
kažinkur, bet no Juszkevicziaus 
apturėjo gromata, jogei tasai gy
vena Chicagoje, kai Į) ir gyveno, 
o in Lietuva su Geminiu iszlei- 
do Galkevicziu savo pusbroly. 
Dabar nežine kur tas Galkevi- 
czia randasi, galbūt kad Genia
lias jy kur ant kelo nužudė, nes 
Galkeviczia vežesi su savims 
$500 pinigu, ir in Peterburgo 
banka buvo iszsiuntias 1000 rub- 
lu ant savo vardo ir kvitą su 
savimis turėjo. Isz to nenoroms 
puola mislis ant Gemano, jogei 
jisai jy turėjo kur nužudytie ke- 
loneje ir paimtie no jo pinigus 
ir kvitą norint su taje kvitą jis 
pinigu niekaip negali gautie.



— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo
(Tasa.)

Nuvyko pirmueziausei 
in kapitono kajuta, isz ten ant virszaus, ant ga

ili apatiniu laivo daly. Cze iszvydo tukstan- 
czius tu daiktu,kurie paėjo isz Europos, o dėl jo 
turėjo neapibranginima vertia.

Buvo ten pylnos baczkos javu, miltu, vy
no, parako, kulku ir szruotu. Aplinkui stovėjo 
kanuoles. szaudykles, pisztalietai, szobles, viso
kios kalavijos ir tolau kirvei. pjūklai, reples, 
kaltai, leistuvai, plaktukai, geležines sztangos, 
buvo teippat bludai, puodai, torielkos, szauksz- 
tai, videlciai, medinei, etninei ir geležinei indai 
ir stovėjo pilnos skrynios gelumbių, marszkiniu, 
žekiu, (panezeku) czeveryku, czebatu ir nesus
kaitoma daugybe kitokiu yvairiu daiktu. Petny
czia stovėjo pastyrias — pirma karta da mate 
tokius stebuklus. Robinsonas nežinojo nei ka da
ryt — verke isz džiaugsmo, linksminos ir bovy 
josi kaip mažas tvaikas su viskuomi, ka tik pa
mate. Nusileido ant galo ant paties laivo dugno, 
bet szis visas buvo užlietas su vandeniu, nes 
laivas buvo prakiurias. Užtai didelis pavojus 
kybojo ant ju ir valandos neturėjo užtruktie, nes 
laivas galėjo kas valanda nuskestie.

Nieko negaiszdamas Robinsonas pirmueziau- 
sei nusprendė pasiimt tuos daiklut, kutie buvo 
jam reikalingiausi, būtent: paraka ir szruotus. 
dvi szaudyklas, pisztalietus, szoblas ir peilus, du 
apvalkalu, marszkinius. — pjūklus ir kitas y- 
nagine, knygas, atramentn, plunksna ir popiera, 
skyltuva ir pintis, duonos — vienas buris ir ož
ka.

Pakeleje kapitono kajutoje patemijo baczke- 
la pilna aukso ir skrynela deimentu ir visokiu 
brangumynu. Dyrstelejo ant to abiszalei su pa
niekinimu, nemislijo imtis ju su savim, nes tie 
žibantiejie daiktai nieko gero jam szioje valando
je nebutu atneszia.

Welyjo jisai paimt kumpy, duonos, sviesto 
ir sūrio ir prie to da bonkutia vyno, ta viską 
sustatė ant stalo kapitono kajutoje ir atsisėdo su 
Petnyczia pietaut.

Robinsonas jaute jau satisfakcija ir patogu
mą tame, kad galelejo valgyt prideraneziai prie 
stalo, su peilu ir videlcium, bet Petnyczia bu
vo lyg nesavas, nežinodamas kaip apseit su |>ei- 
lu ir Avidelcium. Paemias ant videlciaus mėsos 
szmota kiszo in nosy arba in aky ir ant galo 
turėjo paimt jy su pirsztais. Dėlto Robinsonas 
turėjo labai linksmus pietus ir prisijuokė isz sa
vo draugo ikvalos. Pripratias prie vadens Pet
nyczia bijojosi gert V^na — o paragavias spjau
dė, kaip no kokioje- bjaurybes. Bet džiovyta 
duona jam labai patiko.

Pietus neilgai traukėsi. Prikrovė kiek ga
lėjo daiktu ant savo voties, nuplaukė musu sa- 

' los gyventojai in kraszta. Džiaugsmas pridavė 
jiems spėkų ir nejautė jokio vargo prie yrkla- 
vimo. Neužilgo priplaukė prie kraszto ir tuojaus 
pradėjo nesziot savo daiktus ant sausžemio.

Petnyczia labai geide žinot, kas tai yra tie 
daiktai, ka jie reiszke ir kam reikalingi. Pirmu 
tiniu darbu Robinsono buvo persivilkit in nau 
jas drapanas, kuriais buvo paemias isz kapitono 
kambario. Užsivilko marszkinius ir visas kapito 
uiszkas drapanas, prijuose prie szono szobla — 
ant galvos uždėjo skrybela ir teip tame užval
kale pasirodė Petnycziai. Szis-gi isz pyrmo nepa
žino savo pono ir padare jau viena žingsny atgal, 
— ir nors Robinsonas padavė jam ranka ir besi
juokdamas užtikrino jy, kad yra tas pats jo prie
telis ii draugas — vis-gi da Petnyczia nesupras 
damas kame, kas, jam noužtikejo. Ant galo Ro
binsonas davė jam visa marinyko užvalknla, 
parode kaip reikia užsivilkt ir liepe jam eit už 
krumu ir apsiredyt. Petnyczia nežinojo, kaip 
džiaugtis, jausdamas aut, sawias pyrma syk užvil
kta teip lengva ir dailu užvalknla — dairėsi m 
Avisas pusias, juokėsi ir szokinejo, tik czebatai 
jam nepatiko, nusiavė juos tuojaus, sakydamas, 
kad su jais vaikszcziot negali.

Rubinsonas iszsiunte jy in tvirtyna, kad ap
lankytu lamas jau no dvieju dienu nemelsztas ir 
neapžiuretas. Sziam nuėjus, užtaise viena szau- 
dykla, noredamamas savo draugui parodyt para
ko privalumus, o matydamas jy grysztanty, kaip 
tyczia iszvydias lekianty mariu aikly, iszszove 
in jy — o nuszautas arelis nukrito ant žemes.

Toje pat valandoje, Petnyczia surikias isz 
iszgasczio, krito ant žemes pusgyvis. Persi
gando ir Robinsonas, pribėgo prie jo ir tik su di- 
delu vargu tegalėjo jy atgaivint. Petnyczia at- 
sigavias puolė po jo kojų, negalėdamas isz dide- 
lo iszgasczio nei žodžio isztart, pakele tik mal- 
daujaneziai rankas ir akis.

Suprato Robinsonas kad buvo nelabai at
sargus, vartodamas ginklą jo draugui nežinoma. 
Pakele jy labai meilei no žemes, perprasze už 
savo neatsargumu ir užtikrino, kad nereikia nie
ko bijotis, kad uemislyjo nieko blogo jam pada 
ryt. Parode paskui visa szaudykles sutaisyma, 
jos vartojimu, aiszkino galybių ir privaloma pa
rako ir apsakė jam, kaip jie dabar yra užsisau- 
goja turėdami ta ginklą.

Neužilgo atėjo naktis ir užbaigė szia links
ma diena.

XVII,
Gal niekados da teip saldžei nemiegojo Ro

binsonas, kaip szia nakty. Niekados gal da nesi
jautė teip laimingu, kaip dabar. Užtai gal nei 
Avienas žmogus teip Dievui nedekavojo, kaip jis.

Ant rytojaus atsikėlė abudu angsti ir nuvy- 
ko vėl prie laivo. Privaževo vėl laimingai ir 
Robinsonas bejeszkodamas terp daiktu iszsirinko
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j ir iszsiveže su savim wiena isz 6 mažiausia 
l kanuola, javus vinis ir kirvius; daugiausei 
parako, kulku ir szruotu — o ant galo auksa ir 
deimentus. Paėmė su savimi teippat 2 poras ka- 
rucziu (toczku) daugiau drapanų ir marszkiniu ir 
ka tik galėjo pasiimt isz dailydiszku yrankiu, . dely, puiku PIKNYKA ant suha- 
nuudiiigu metalu, visa popiera, kokia tik kapi-|tos, 
tono kambaryje galėjo rast.

Wisa ta sudėjo ant savo vyties ir priplau
kė prie kraszto.

VVakare pasinaudodamas isz giedros Robinso
nas norėjo padaryt sau džiaugsma, o Petnyaziai 
parodyt vertia kanuoles, užtaise su kulka, atsu
ko ja teip, kad szuvis pultu ant vandens, — o 
per tai kad Petnyczia pamatytu kaip toli kulka 
kris. Paskui uždege ir nors jau Petnyczia girdė
jas szuwo isz szaudykles, žinojo kad bus didelis 
trenksmas, vienok szaunant isz kanuoles, jo visi 
sanariai drebėjo isz baimes. Kulka szokinejo va
landa po virsziu mariu, o paskui isznyko tolu- 
moję, kur jos jau akis neberegejo.

Petnyczia tvyrtino, kad jo neprietelai, no
rint ju butu it 100U, visi isz baimes iszlaKstys, 
iszgirdia toky baisa.

Teip plaukinėje prie laivo tie du draugai da 
per 6 se^anezias dienas ant savo wyties imdami 
viską, ka tik paimt galėjo.

Daugybe mažmožiu, jiems nenaudingu pasi
liko, nes rinko tik ta, kas jiems galėjo būt rei
kalingu.

Lentų parvežė ant sausžemio tiek, kad isz 
ju galėjo turėt didela nauda, parsigabeno liku
sias 5 kanuolas ir visa geležy, kuri tik ant lai
vo buvo.

Plaukinėje jie teip laimingai prie laivo ir 
atgal 18 kartu ir visados jiems nutikdavo pada
ryt teip, kaip jie norėjo. Dėlto jie buvo jau ne 
teip atsargus. VViena karta matydami apsiniau- 
kusy dangų, o vienok iuislydami, kad da pri
plauks prie kraszto priesz audra — nusistūmė 
no laivo. Jiems grysztant su dikezei prikrauta 
vyczia,’ jau pusiaukeleje sužaibavo žaibas, pas
kui jy trenke perkūnas, paskui lietus pradėjo lyt 
ir sujudusios mares pradėjo suptis, o vilnys pa 
kilo dideles. Stengėsi jie aplenkt vilnis, bet vel- 
tuo, viena vilnis didesne už kita puolė teip nu
tikėtai ant ju vyties, kad vienu kartu savo sun
kumu paskandino juos mariu gilumoje.

Petnycziai kurs mokėjo gerai plauktie, tam 
buvo tik juokai. Krasztas buvo netoli, lengvai 
galėjo pripiaukt prie jo. bet Rubinsonas, kurs nei 
kiek nemokėjo plaukt, pasigriebė už galo medžio 
savo vyties ir atsidavė ant likimo valos.

Tokiu budu jis negalėjo iszvengt vilnies, 
kuri apipylusi jy su savimi, atėmė jam spėkas ir 
Robinsonas vos galėjo tik paszaukt pageliais —ir 
atsirado panardytu po mariu vilnimis.

Petnyczia iszgirdias ryksma atsigriaže in ta 
pusią, isz kurios jis girdėjo, o nematydamas sa
vo pono, isz paskutinuju pasinėrė ir pagavo 
Robinsoną už kaires rankos, paskui už plauku — 
ir tokiu budu laikydamas savo geriausia prietely 
trauke in kraszta. — Isztraukias ant kranto, nu 
vilko no jo drapanas — vartė jy gulinty ant 
smilties no vieno szono ant antro — tryne jo 
sustengusius sąnariu, pridėjus savo lupas prie jo 
lupu, pute nauja orą in jo plauczius — ir ant ga 
to musu karžygys pradėjo iszlengvo atsigaut. 
Kraujas isz naujo pradėjo sukytis gyslose, — at
vėrė akis ir lyg atbudias isz miego, — suszuko 
silpnu balsu: “kur esu”? Pamatine Petnyczia 
verkdamas padekavojo jum už iszgelbejima no 
smerezio.

Petnyczia apkabino jy, o persitikrintas, kad 
pavojaus jau nebera, negalėjo susilaikytie no 
gausei biraneziu aszaru.

Kas-gi gali apraszyt ta valanda, kurioje 
prietelis iszgelbejo priely no smerezio. Szis pri 
pildytas džiaugsmo, ans dėkingumo neapmieruo- 
tu. Ilgai negalėjo persiskirt, stovėjo apsikabinia 
ir abudu verke. Ant galo Petnyczia nuvede da 
silpna Robinsoną namo.

XVIII.
Kietas miegas, kury Robinsonas ant gero 

patalo patyrė, teip pastiprino jo nupuolusias spė
kas. kad ant rytojaus visiszkai atsipeikėjo- Svei
kas da guvesnis, ne kaip visados, atsikėlė idant 
padekavot Dievui už užlaikima no smerezio.

Audra traukėsi iki dienos. Jei nutilus nuė
jo su Petnyczia dnsižinot, kas atsitiko su laivu

Saulei tekant atėjo jie ant kraszto ir su gai- 
lescziu žiurėjo ant veitos, kur vakar da buvo 
laivas, o szendien nei pėdsako jo nebeliko, isze- 
mus lentas ir rastus, kuriuos vanduo iszmete ant 
kraszto. Negaiszdami nieko, sutaikė jie su liki
mu. Pasinaudodami bent isz to, kas pasiliko, jie 
pradėjo nesziot laivo palaikus in savo tvirtynia.

Po asztuouiu dienu viskas jau buvo sunesz- 
tas in namus ir robinsonas turėjo sveika ir isz- 
dirbta medega namams statyt.

Neilgai mislijo musu karžygiai, ka daryt to
lau, — no senei jau užsimauta buvo patistatyt sau 
namus, kurie ant dabartės buvo reikalingiausi.

Sunkumai atlikt ta darbu buvo dideli, nes 
vienas isz ju neturėjo jokios nuomones ape trio- 
bu statymu; bet prie noro, darbo ir atydos vis
kas yra galimas.

Turėjo jie visus reikalingus tam yrankius,ga
tava medega — taigi nieko daugiaus neprisejo 
jiems daryt, kaip tik pritaikint lenta prie lentos 
ir prikaltie jas ant pirmiau jau inkastu stulpu.

Darbas ėjo sperei ir augo kaip ant miel i. — 
Trumpame laike stojo namelis, kuris nieku 
nesiskyrė no musu sodžiaus namu, — su keletu 
kambarelu, prieangiu, kiekvienas kambarėlis tu
rėjo du langu, kad butu sz viešu ir linksma.

IPIKNYKAS! P1KNYKAS

Philadelphia, Pa. Unia Lietu- 
viszku Kriaueziu, po vardu 
„Knights of Labor" rengia di-

, 23 diena Sėjos (June), 1894 
m., sode Po vonia Park. Tasai 
sodas yra neiszpasakytni gražus, 
ten susirinks daugybe jaunimo, 
įvaikinu ir merginu, kur turės ko- 
gražiausia zobova. Grajys puiki 
muzika net isz pats VVarszavos 
po davvedžiojimu p. M. Racikov- 
skio. Dėlto užpraszotne visus ap 
linkinius Lietuvius ir Lietuvai- 
tias, kaip Fhiladelphijos teip ir isz 
kitu miestelu, koskaitlingiausei 
susirinktie ir su mumis pasibowy- 
tie.

Tikietas inžengos tiktai 25c.
Užpraszo szijingai Komitetas.

Augszcziau minėta „Unija Lie
tu viszku kriaueziu” užsidėjo 12 
d. Wa šerio, 1894m., o „szendien 
jau skaito pusėtina būrely sąna
riu šarvo draugystėje, teipogi gy
rėsi, kad tviskus pasiveda koge 
riausei. \Virszinykais tos Unijos ir 
szio Piknyko yra szie ukesai:

J. Kilikeviczia, prez.; K. VVil- 
kauckas, vice prez.; K,Kirszenas, 
rasztinyku prot.: J. Ruszkis rasz- 
tinyku fin.; J. Oželis kasierium ir 
daržo gaspadorium.

Szei jaunai draugystei redyste 
„Lietuva” velyja koguriausios 
kloties.

Atsiszaukimas Iietiiwlsz- 
ku muzikantu.

Ant užpraszymo, pereitame nu
meryje „Lietuvos” atsiszauke 
szie muzikantai:

1. Kazimieras Kigas, 693 VV. 
19thstr., grajyja ant skripkos ir 
ant triubos „Tenor”.

2- Janas Walentinawiezia, 793 
VV. 22nd str. grajyja ant „Kon
certinos”.

3. Antanas
VV. 22nd str.
kos.

4.
str.,

5.

R nninauskas, 793 
grajyja aut skrip-

Petras Jucius, 806 Dickson 
grajyja ant skripkos. 
Dowydas Szpuris, 656 VV. 

17 th str. grajyja aut „Cornet”.
6. Franciszkus Tarozas, Box 

225, Kensington, 111. grajyja ant 
klernieto, ant Kantorboso ir ant 
skripkos.

Jau pradžia yra, tegul dabar da 
nors tiek atsiszaukia, o tuojaus 
galesimia uždetie draugystia mu
zikantu. per ka muzikantai, at 
nesz sau nauda, o visiems Lietu 
viams Chicagos bus garbe, jogei 
turi lietu wiszka k ipelija. — Pra 
szome atsiszauktie ko d tugiausei.

In draugystias ••Kareiviai 
W i tauto’’.

Dabar vėla atsiszauke wieaa 
nauja kariumeniszka draugyste po 
vardu „Kareiviai VVitauto” isz 
Boston Mass. norėdama sutartie 
su kitoms wisotns tokioms pat drau
gystėms ape sutaisyma vienokiu 
drabužiu. Dėlto jaigu kur yra ko
kia, kuri savo drabužius turi, 
tegul paduoda ju apraszimi, i- 
dant galėtume apreiksztie klau- 
sinejantiems. Draugyste Chicagos 
yra nesenei užsidėjus, tai da ne
turi savo drabužiu nei konstitu
cijos, teip lygei ir ji laukia,idant 
senesnes atsiszauktu. Taigi pra 
szome antru kartu, visu atsi
szauktie in redystia „Lietuvos”, 
o jaigu nesiras jokia, kuri savo 
drabužius turi, tai tada patys ap- 
tnisljsime, koki butu geriausi ir 
paduosime visiems savo nuoma 
nias. Teipogi užpraszotne ir tais 
draugystias, kurios buvo jau atsi
szaukia pas mus, idant paduotu 
antru sykiu savo adresus ir tikra 
varda šarvo Draugystes. Red.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA

J. StripeikM 
J. NutvUm 
j. žn»itu
T. Waiczaiti8 
M. Ambraziejirnr 
J. KrHn»u«kas 
W. Grigalunas 

Žaibas
M.Kielly

J. WirbickM 
I J. Petrikis

Chieago

[Tolau bus daugiau.]

Poquonock 
St. Augustine 
Balti more 

Genoa Junct 
I’. Meaowitch Canonsburg 

Wa<erbury 
Serą n to n

Lotai! Lotai!
Lietuviams gerai žinoma firma

SCHWARTZ & REHFELD,
162 Washington ui., rimini 57, 5S, 59.

Kožna Nedela l:30 adyna po pietų 
isz Union Depot veža už dyka visus in gražiu vieta, gulinezia va
karinėje dalyje miesto Chieago, ant 56-tos ulyczios,—tiktai 6į my- 
los tolumo no “Court House”; ta vieta vadinasi 

-^HANSON PARK.»
Kas nori pirktie sau lota, tegul neperka niekur, pakol szia vie

ta pirmiau nepamatys. Yra tai vienatine vieta dėl žmogaus darbi 
nyko, nes turi keletą fabriku kur tukstanezei žmonių dyrba, o taip
gi tik už 5c. gali atvažiuotie in miestu geležinkelu in 't.irbu. Per tu 
vieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra lenkiszka bažnyezia ir kunigas pribu- 
na kas nedela. Yra visokį sztorai, policija ir viskas ko tik reikia, 
o lotai da labai pigus, tik po $300 ant legwu iszmok* seziu,

Dėlto pasiskubytiu pakol lotai da pigus yra, nes už menesio lai
ko pabrangs ant 25 procentu.

Tikietus dėl nuvaževimo galitia gautie už dyka kompanijoje

Schwartz & Rehfeld,
Arba pas generalna agentu

Geo. Gustajty,
HANSON PARK.

ir Rodystie “Lietuvos”,
954—33rd St,

Pirma Letuwiszk Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

URANU rilAllilE, AltkANSAS.
UBrlinuHusI laukai iaz wi»°« "ulstvs. Arkanao.

upe penkesdeszimts tukstaueziu akru vienam gabale 
po ablriuii pus-m« galaiynkMo "Mėmphla * Link Rook". tarpo tu lauku randaal tnlMteUa lla>.» 
kur žmones gali sutwertle sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko uja wlets 
kaipo geriausia do> uždėjimo LieluwiBzkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga bow«4na, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu W a Julijų. Klimatas streikas, 

žiemos trumpos, o wu suros ytgos, karsz/sziu didelu uera. s žiluma lyginasisu Chicagos. 
VVanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidralkstia stralpsneis puikios girios, farinerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Buikoj ir lentos neiszsakytai pigios d<4 pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape wiska raszykltla m

Union land company,
163 VVasliington St., Uhicago, III.

---- ARBAIN-----
REDYSTIA „LIETUVA”.

954 33rd Street. Chieago. III.
ARKA PAS KOMITETĄ

A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus. H izen, Ark.
GHICAGO. ILL. P. o. Box 82.

Geriause užeiga pas
a » a a

L. AZUKA,
3301 Auburn Avė., kampas 55czios ui,

NETOLI LIETUVVISZKOS BAZNYCZIO8.
— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HALA
dėl mitingu, balu, vveseliu ir kitokiu siisirinkin u.

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

Jaigu sziezia atkehiusi, Ateik broli pamatyti*
Pas A Žuką viską gausi. Ir to viso pobandytie.

Caljtoraia Wine &Liquor Co.
M. RUBIN,

384 III.IJE 1SLANII AVĖ., KERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

Wisok> gatunkai Saldaus Wyuo, Arako. Kimčio. Alaus bonkoso trkegeM Ir t. t. VViakas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užprasžymus per gromatai greitai iazpyidome. Mes da- 
statnme užprašytus taborus i n kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromnta rassytie angelskai, Įvrokiszkai, lenkiszkai, lieta’ 
wiszkai ir ruskai.

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

A dvinedelinis •
„Ap/A>dl^ct kataiikiszkas 
laikrasztis iszeina Prusnose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabells Pawietawas.

IR NOTARY l’UBLIC.
Iszprowobv genausel wisokta* nrowM wisuose i 

guduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- I 
kiszkoje Jr augelskole. Teipogi kolektavvoja pini-1 
gus už wisokias skolas. Gywena po ur. 
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 N. Halsteil ui.

Najįma pulki*. PoUmranj*., už tnzlna UkUI 
$2.00

Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujiina Fotogra 
fijas kopuikiaUK'i.

(fT* Jaigu tnu skauda galwa. tai pamegyk 
ProszkU Bojanalisko. Yra geriause gy 
dykia no skautlejmio galtvos. ka joke kitu taip 
reit ne gydo, kaip Fronzko Bojau <usko. Galima 
au’ie kožnoje nptlekoje. arba prisiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcžlan 
paduoto adreso, o su atsakymu a Raikys jais.

Adresas toks: II. S. BOJANOM’SKI.
885 W. 19-th St., Chieago.

Preke Pinigu.
Rublis in Bosija............... 53įc
Marke in Prusus................ 24įc
Guldenai in Austrija......... 39Jc
Frankos in Francija.............20t



4

Dėt merginu.
Asz VVincentas Grigaiunas, tu

rėdamas 23 metus amžiaus, pajie- 
szkau merginos tokiuose pat me 
tuose, norėdamas ja paliūtie sau 
už motery, arba kad ir naszle, 
kuri neturi wirszaus, kaip 27 me
tus, o turi sawo gaspadorysta, te
gul atsiszaukia ant adreso tokio: 
Vinceut Gregory

Box 107,st Augustine, III.

$2.00
2.25

i stor i szkos, svvietisz-

30c 
10e 
10c 
30c
20e

Lietuwiszkas Daktaras
T. KOD1S.

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeru 
1832 74-th St. kerte Page Street 

ir prijimu (visokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 vakare.

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

Gyvena: 1832 47-tli Str.
# TELEFONAS: Y. t-20. _________

I

ry-

GR0MAT0S 
lietuwiszkos ir lenkiszkos užsilikia 

ant paczto.
Burnas Jau, 
Benieta Juzeph, 
Betezauski M. 
Braun Aiitoni, 
Czarnecki A. 
Dirksen Antimi, . 
Dustar Jau, 
Drijauski Antimi, 
Drzevvecki Jozef, 
Ganza Jozef, 
Gedmimnvicz Auton, 
Gautowt Antoni, 
Jablonskį Franciszek 
J amrazi F r acisze k, 
Janus Kazimierz, 
Kalinoivski Anton, 
Kasileivski Jozaph, 
Kapuitis Anton, 
Kmženeivski Mike, 
Kuzewski Franciczek, 
Mikoloczas VVincenti, 
Mnizoivski Ludivik, 
Sataleivski Stanislaiv, 
5tolinck:i Marjana, 
Uzemski 8tanislnw, 

I VVisztort Jozef, 
i \Voicieehowski Barthok, 

IVai (vada Juzef,
> VVaszezinski Stefan, 

Ziemecki Jau,
I Zintko(VSKi Adam,
> Zinlenski Stimislaiv,

695
698
7(10
710
731
735
737
738
739
748
760
768
790 .
795 .
797 .
804
809
820
821
832
863
868
926 ;
968
985 ' 
1002
1003
1004 
1008
1017
1018 
1019

Žodynas k**tur'Hise kalbose*. iietuwitdkiii, 
latviszkai, lenkiszkai, ir ru*»kal, y- 
ra geriuuse kny*za d<*l norineziu isz- 
inoktie lenkiszkos. rtiskos arba hr 
tvtszko** kalbos ., .,
Tas pats apdarytus

Knygos
kos, pasako ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis 
Birutes dainos 
Bol.-slova-t arba antra tiulis Genovefos 
Bestiality of the Russiau Czardom tovard 

Lithuaiila * “
BudaaSenoves Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaieziu, 

paraszŠimaite Daukanto $1.00
Geniu dede •• •* “ 5c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “ ., $1.50
Istorija gražios Mageienos .. 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija iszlaiko Francuzu vainos “ 30c
Juokingas pa tykojimas “ 10c
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U-

nijotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kaip igytie pinigus ir turtu .. 20c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės

isz lietuviu gyvenimo .. 15c
Kunigus, puikus apraszymus isz padavimo

Lietuvnyku * “ $1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ “ $2.00
Lituviszkas sziupinis •• “ ftc
Naujos dainos “ ‘* 10c
Numelis pustei nyko “ “ 75c
Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos. 25c
Palangos Ju^e ** “ 20c
Puikus apraszimas tikru atsitikimu įszlai- 

kolenkmeczio vainos 1863 m. “ 40c
Pajudėkime vyrai žemiu, puiki istorija 15c
Pa.-akoijmas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ • “ 10c
Ponus ir mužikai “ 15c
Pirmutinis degtines varytojas, komedijų 5c 
Pulki istoria upe Kantria Alanu, kuri per 22 me

tus vniks'zcziodiinui po svietą, daugybia be
du ir vargu kuntrei iszkentejo 

Talmudas židu *‘ “
Tevynlzskos giesmes “ “
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 
Trumpa peržvalga Lietu vystės darbu 
Waiku knygele su abrozelals “
Wisoki abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Knygos lenkiszkos,
ŽYVVOTY S(V. PANSKICH
ANIOL STROŽ. Zbidr Modlov i PieSni služęcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordv 
i niežui lacifiskich). Žaviem blizko 650 scro- 
nic vyraznego druku na pigknvm papierze, 
vydanie diaopojga pici; opravne v morocco 
skorkg. vyziacane brzegi ze zloconym tytuli
ke m; cena................................................ 95c

Ta satna oprnvna vv morocAio skurkę, vyziacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
inkiem.......................................... .. $ 1 25

CICHA LŽA.'Zbidr Modlov, i PieAni siuž^cy din 
dusz pobožnyeh (VVydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i picini iacifiskicb. Za- 
viera blizko650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, —Opravne v morocco 

skorkį-, vyziacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kiem Cena................................................. 95c

Laikraszczio •‘Lietuva.’’
BALTI MOKĖ, M D.

Bon. Maž< Ika, 19 Lloyd str. 
Lg. Jagella, 201 W. I’ratt str.

JER.SEV C IT Y, N. J.
P. M. Abraltie, 328 Anderson str.

CLEVELAND, OlllO.
Nikoleinas Olszinskas. 825 8t. Clair Str.

DU BO1S PA.
A. Akramnvirzia, box 205

GRAND RAPID8. M1CH.
Juozas Uoliniais, 3-10 Quarry str.

M AHA NO Y CI 1’7, PA.
K. Petrikai, 314 E. Centre str.

NEW YOR1C n7~T?
Motiejus Zarevicziu, 79 Elizabeth str.

RHENANDOAH. PA.
Motiejus Kupczynskas, 201 E. Centre

MTCARMEL, PA.
Petras Bi<*hiuckus. boz 273.

KAS IX clevelanda atkelausit 
PASOLSZYNSKA AVIŠKO GAUSIT:

Szaito alaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTI®.

Gywonu ponr. 825 St. Clair str.
Cleveland O.

Turiu puikiausia K aro žema isz wisu Clevelnndo 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikuu

str.

PITTSIIURGII, pa.
P. Obieclunas, 1012 Carson st: S. S.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinls dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kltokels krlteis, iszsodyta bai- 
ozlauselskaulelels.visaip zulatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Szaltmls dangiszku 
skarbu. apdaryta drutol skaroje, /.alaty- 
tais krasztais, druczjat apkaustyta ir su 
kabomis •• “ “ I

Apdaryta szagrlne “ “ I
Balsas Balandėlės didžlauses ir puikia usome 

a|Mlare, baioziausnis kaulelefs pulke! 
iszauksuotais kryžvis po ’ $3.00ir3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas S žalti ne Ils 75c
Balsas Balandėlės Krlsztollnls $2.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje, ap 

kaustyta Ir su kala* ” $ 1.50
lazgunlngi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos 
LietuvIszkoH miszios 
Ražanozius amžinas **
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas Ir su stacijoms 
Szauksrnas balandėlės *
Stabuklat Dievo szv, Bakramente 
Senas Ir Naujės Aukso Altorius, voklszkoms 

literoms •• “ “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas irau kabe “ $1.60
Wadowas aphu__________________ S--. .
150 Paulinu Davido karaliaus ant paveikslo 

Kunticzku „ „
Knygos hwasiszkos.

Broatvos •• “ « “
Draugi )a dtldusziu “ “
Evangelijos, drauge lletuvlszka I ir lenkisz- 

ka ant kožnos ncdelos irszventes 
Pilotes arini kolas in maldinga givenima 
Garsas npe baislbia sūdo Dievo ” 
Grlesznykas sugrąžytus ant gero kelo per

Jezuaii Peną ’ ” ”
Gyvenimui Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Gtvenimus Jezuso Krlstuso ”
Giwenlmas s/.venez. Marijos Panos „
Givenima visu Hzventu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po ' ”
Gyvenimai Szv. Ir 111 zokonas szv. Fran- 

clszkaus “ “
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija seno istatlmo ” 25c

$1.00 
10c 
15c 
lito 
15c 
40c 
lito 
lito
SOo

11.60 
$2.00

»»

20c 
10c
5c

10c
5c

30c
40c

>nk«noziu muk* Jezuso Cbrla. 15c
75c

05c
100
75c
50c
25c
15C
50c
10c
75c
20c

65c
25c

LIETUIVISZKAS

SLaiiiuiniais
VVyrai, ar jus nežinote kur ge

riausias alus randasi?
pus Kazimiera Aliszaucka

Užlaiko puiku szalta abi. gvriauso arielka tikra 
ruginiu, cigarus isz Turkijos, raudasi du biliar
dai dėl zabovos; jaigu noritūi sau tinksmai vn- 
IniidelalHiko praleistie tai atsilankykit pas savo 
viengenti, o busitia prijimti l;aip no tikro brolo.

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

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampus Henry ir Grand sts. 

NE V YORK, N. Y.

W. Shiminskiene.

S. F. Malicki,

užlujko------

Krautuwe Grabu.
Tejpngi užiajko visokes drapanas rejkaHnea 

dėl paiajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 V. 1 7-ta ui., Chicago.

Telefonas: Canal 78.

Pu i klausias Salimas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovvers str.
VViskas yra czysta, gervinai visokį pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios pri'teliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandelu laiko; 
a tsi tanky tie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunanr 
tiems in Sbenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga.

MAX DIIZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

| A. BUSZKIEVVICZIA, |
|jf dnstato visiems in nuraus geriausia 

t Keresina, Geselina ir Aliejų, f
$ Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 
L; atgal kiekvienam in nuraus pristato, telpo-ingai KivKvieuaiu in nuraus pristato, te t po- sk

gi prijiina užpraszymus ir per gromata. X 
p Y ra labai žmogus geras ir tetsyngat ka ve- 7K 
jį lyjeme visiems pas jy nusiduotie.
Į ADRESAS:

A. BUSZKIEVVICZ,
Chicago. $

g

jlJ 886 Janies avė.,

679 MILVVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios wisu lietu- 
wiszku draugiszcziu, kad mano 
krautu(veje randasi (vtsOki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kivieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. VViska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
tvisos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

praktika vvoja (visuose suduose 
iszpildo sawo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame (visiems lieturcnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
nc'ia provvu.
Ofisas: 23 Metropolitan hlock.

163 Bando 1 ph St.
Giįveiiirnas 1256 N. Halst.ed St. 

Telf. N. 4923

Istorija Kataliku Hažnyczos 
iszgiildyinas metiniu szvenczlu ” 
Ka« yni grhkas? labai naudinga knyvele 
Kalba apo Kataliku tikėjimą ” 
Kam apHpakajltle suinianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Diewo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios n mielos ,,
Pekla Ir stebuklai Dievo azventose duszio 

ne cuis/A’.zlaus. didžlause knyga Isz visu 
knygų dvasiszkuju " “

Perspėjimas ape szveuta tikėjimo “ 
Perkratimas sumlanljos ••
Prlsigatavojimas ant smerozlo “
Raktas in dangų ** “
Uisistanavik ant to gerai ••
Wadovas in dangų “ “
VVartai dangaus “ " “

Knygos mokslyszkos.
Etnologlszkos smulkmenos •• ••
Knyga Iszmoklmo wlsoswletines kalbos 
Lementorius lirtuvisz.kiis ,,
Lietuvos gaspadlne •• “

Pirmutine Lietuwiszliai-Lenkiszka
==Mokslaine Muzikos==

Kursai tapo atidaryti 1 ma Rugsėjo 1893m. Rekcijas duoda ant visokiu intaku kožna no 
iki 10*4 vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasotuoju tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Lietuwiszkai-Lenkiszka.

Isz musu mokslaities iszeina puikiause orkesrra ant balu, vvesia 
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,
1S6 Delancey St., NE(V VOIiK.

Elias Rosenthal,
—Lietuvviszkas ir Lenkiszkas—

ADVVOKATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adwokatas, jau uelolika 
metu praktikavvoja aukszcziausiuose suduoBei. geriause iszprowoja 
(visokias proivas. Kalba wi8okeis liežuiveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Ęoserjtlįal,
333 Grand St, arti 2-nd Avė.,

NEW YORK.

1) 1 D Z I A U S E

Krautu we Drapanų
Wyriszkas (visas apsirengimas,(vertas 

$15, parsiduoda už $8. VVyriszkas wi- 
sas apsirengimas (vertas $20, parsiduo
da už $10. VVyriszkas puikiausias wi 
sas apsiįvilkimas nertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
wasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakyta daugybia drapanų dėl waiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MAX KOBRE,

įvairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Farduo- 
dadn jisai Raszta Šventa,visokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszavi- 
ntas Mikaldos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalne ir visokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu raž tneziu, szka- 
plieriu krajavu, visokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape viski dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptu
rėsima katalogu. Mano adresas 
tok s:

Jos. Matulis.
287 VVhyte Avė. Brooklyn N. Y.

Raszidami gromata siuskitia 
ant szito adreso.

J. Matutis, Brooklyn, E. D. 
N. Y. Box 117.

Temykitia! Temykitia!
Kam turit vvaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinel, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei nViktle interesus pns 

savo žmogų. Ateikit ir persiliidykit.
SZIFKORTES

ant gcrlausiju linlu isz Chicago per NewYor- 
ka in Beriliui ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrovski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

25c 
lito 
lOe 
20c

Lietufflatkai vokiszkas žodinas arba gramu*
tikas “ “ $5.00

Lementorius lietuviszkas •* “ 10c
8pasal>as greito isznlmokinimo angelnkos kai-
Szlmtmetinls kalendorius 15c

bos ne apdarytas “ $1.00
o apdarytas “ $ 1.25

LIETU VISZKAS

SALUNAS
Juozapo Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui,
Užlajkau svviežia B&varska Alų, seneuses ge* 

reuses Arielkai. Liktorius ir kwepenczius 
Cigarus.— Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabundi tie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel uL

Žinia nuo Varpo bei Ukiniko 
redakcijos.

Duodame žinia Amerikos (ir Chicago’s) Lietu
viams. juog dar neiszsibaige pirmiejie sziu metu 
laikraszcziu numieriai, ir galima dar gautie pil
nus eg/emplorus nuo pat metu pradžios. NVienok 
persergime, jogiai piriniejie numeriai gal vei
kiai iszsibaigti, ir paskui nebus gaunama pilnu 
egzemploriu musu laikraszcziu. Deltogi tie Lie
tuviai, kurie mėgsta turėti pilnus laikraszcziu 
egzemplorius, tegul nesivelina musu iaikrasz- 
czius užsiraszyti, kad paskui neatsitiktu teip, 
kaip pernai, kad kurie pasivėlino užsiraszyti, 
Jau negavo visus numerius.

VARPAS KASZTUOJE $1.25 
ŪKININKAS
Varpo bei Ūkininko adresas toks:

Mr. I)r. Bruazis,
Tilsit, Ostpreussen (Germany).

1.00

— SUCCESSOR TO —
K0BRE & HERSCHMANN

Litewski i Polski Bank
40 Canal Str.

111

142 DivisionSt.

New Tork

M. L. Kasmar, 
(KACZMAREK.) 

SAdwokatas
Praktikavvoja vvisuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame vvisiems 
lietuvvnykams pus jy nu

siduotie sawo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą. 

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

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

Mano ofise yra kalbuntis lietuviszkai 
FR.MASONIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

ir

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 25 mietu isi praktikavojas pritajso gierat- 
lekarstvas usz vidutinia prekia 
Kalba lietuvviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

Henry Hauiu,
128 Camden ui., Baltimore, Md.

užlaiko didela Krautuvvia

Arielku, Wynu, Likieriu
Alaus ir kitokiu gerymu.

VViskas yra pirmos klasos. o prekes pigiausios 
kaip visame mieste Baltimores. Rodyjame vi- 
sieins tenai pirktie, o busitia pakakytais.

<28-7)

Dras Schlacheckis,
175 Henry st., NEW YORK.

arti Jefferson st.

Lenkiszkas ir Lietuwiszkas Daktaras
Priima ligonius savo namuose ežiomis adyr.omi 

no 8 iki 10 ryto Į NLDELOM8 
“ 1 “2 po pietų | no H iki 10 ryto
“ 6 •• N vakaro. j ‘‘ 1 “ 2 po pi«

Wyrait duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antvvi- 
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, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wi.su geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rot.terdam.

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

TURI OFFISA-

0 wisokiu ligų wienantlne gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

t)«* kurio Europoje didžiausi nAmai ne gali apsi- 
vitiv. Gydo visokias užsiseneju^ias ligas, kaipo 
tai: Prietvariu, Skaudejima galvos. Džiova 
kejienu,Geltligiu. Reumatizmą,\Vandeniny apti 
niina. Karszlligia. Rožių, Szasus. Drugy. Skropu 
tas. Niežus, Kirmelas, tasz.us. Szunvotia, Wežy, 
Guzus, Sopotus ir žeidulus, Kaulu skaudėjimu, 
Sukuti Ima, Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
t re n u skaudejima. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla ••TttAW|C’IEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrma kartu pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Tu gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisiuntimui vieno dolerio tuojaus bua jums isz- 
siusta. Adresas:

H. 8. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th Str. Chioago, III,

Lietuviszkas Salunas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi Parduoti a laivakortias, siunezia pi
nigus iu Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žtiame reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

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

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvvisz- 

kai — latvviszkai — lenkiszkai ir 
inaskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savvyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
stancziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o welau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

Pinigus geriausei siųst ie regist- 
rawotose gromatose arba per,,In- 
ter National Money Order”, kury 
galitia gautie ant kožno paczto.

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžėje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszatit bu bet kokiu klausymu reikė pride- 

t t ant atsakymo pacztava markei* už 5 centus

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

------G1VVIANA-------
615 Nohle ui. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

Nog 7 iki 9| isz rito ir nog 1 iki 4 wakare.
DIDZ1EUS1 ANT CIELOS AMERIKOS

^LieTUWISZKA = AFTieKAk-
—po—

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

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

f

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

A.KULORIUS.
527 S. Ganai ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorvlus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus. zalatiimas ir sidubrinimas
visokiu dajktu labaj plgej. aukszynius svdabrvni ziego- 
ralius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku leucugėius daro ant 
orderio.

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

“Elgin” zi<igoiiej-$7.00. Vyska garantavvoje ant metu.

i

^1

wi.su
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