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Isz Užmarės.
ISZ PRŪSU LIETUVOS.
Lietunuiukai ant metturglo.

Kas meta vasaros pradžioje 
tampa Klaipėdoje metturgis lai
komas, kursai 8 dienas tensiasi 
ir daugiausei dėl lietuviszku lau
kininku yra, kurie Klaipėdos api- 
gadeje ar Prūsuose, ar Didžioje 
Lietuvoje gyvena; nes didžioji 
Lietuva ten yra atstu nuo Klaipė
dos tik 20 viorstu, o tas miestas, 
kursai prie kursziszkos mares 
guli ir daugiaus-kaip 20,000 žmo
nių turi, yra isz Maskolijos ar
ba Rusijos ant geru heliu prigim- 
namas.

Aplink Klaipėda gyvenantiem s 
Lietuvninkams yra pirmoji met- 
turgio diena didžia szvente: ir 
jauni, ir seni džiaugiasi ja, ir daug 
Dėdeliu, ir menesiu pirm to apie 
nieką kita nekalba kaip tik apie 
tas linksmas dienas. Nes ir ta 
diena yra tūlam ūkininkui ir szei- j 
mynikui nesmagi, nes jis žino, j 
jog jam reikes daug pinigu laz
duoti ant pirkimo ir dėl szeiiny- 
nos. .Juk žinia, kad ežia Lietuv
ninku mergeles ir jaunikaieziai 
labai skupus, tacziaus jie szitoje j 
dienoje dauginus isziaidžia ne 
kaip reiketu.

Jauniejie-mergaites ir jaunikai
eziai nebgali nakti pirm tos link
smos dienos miegotie, nes džiaug
smas yra toks didis, kad jis ir 
pavargima pravaro. Bernytis 
gano arklus, idant galėtu angsti 
in Klaipėda nukakti ir karezia- 
moje gera vieta užvvesyje gauti, 
kits iszpuoszia vežimą su beržo 
szakelemis, kad teip saule nein- 
gautu ir dulkes ant drapanų ne 
užlėktu. Merginos visa nakti 
puosziasi ir surisz savo marszki- 
nius in skepetas, kuriais apsivel
ka jos kokiame kambaryje kareze- 
mos. Ilgai viena nuo kitos isz 
kaimo bėga, klausinėdamos, 
kaip prietelka redysses, nes reikia 

avienos kaimos prietelkoms vie
nokias drapanas — tokioj, pagal 
ju mislies svarbioj, dienoi turė
ti. Jau angsti tampa arkliai pa
kinkyti, bet nelaime,. szeimyni- 
nikas su moeziute barasi, kad 
teip angsti isz patalo turi kel- 
tisi. Jei visa szeimyna viena
me vežime vietos ne turėtu, tai 
pasiliekta vyriausia szeimynos 
galva - pasvelyja vienai szeimy- 
nai važiuoti, žinoma, pirma ge
ra pamokslu ant kelio dawes.

Atvažiavę gana angsti in mie
stą jaunikaieziai tuojaus bėga ant 
turgaus—pleciaus ir apžiūri tas 
monininku būdas, kurios szitoj 
dienoje, jam ar jai mylimo, sa
vo puikybes ir dyvus parodys. 
Reikia priminti, kad ant mettur- 
gio kiekvienas jaunas lietuvys 
turi savo mylimąją nuo jauniau
sio vaikino iki jaunikaiezio, kur
sai mylimąją veik nori vesti. 
Apžiūramas tampa ir tas „karase- 
118”, kursai sziandien jaunas >— 
poras pavarines. Tame tarpe 
merginos — geibia szeimynini- 
kietus ant to mylimo turgaus 
parduoti tuos pilkus milus,— 
marszkinius arba rankszluoszczius 
(abrusus),— kuriuos jos žiema 
suverpė grąžei ir dailei iszau- 
de. Biednesuiosios ir ne teip pa- 
siturinezios moterėles parduoda 
puikias lietuviszkas pirsztines, 
kurios su visokiais rasztais yra 
adytos ir jau ant daug iszkrau- 
stimu arba parodu tolimose mie
stuose pt^o^fls. Wisi szito tur

gaus zopostai yra tautiszkai lie- 
tuviszki ir tampa mielai perka
mi.

Kad jau yra viskas iszpard uo
tą, szeimynininkes su merginomis 
eina ant turgaus, apžvalgų vi
sas puikybes, ka ir jaunikaieziai 
pirm .to; paskui jos eina ant 
puodu ir torelių turgaus. Iki 
vakaro beveik triūsia czion mo
terėles, ir vos tikt menkai te 
gauna matyti, ka ju dukreles 
veikia; nes jos nelabai miegsta 
savo esanezias ar busianezias nuo
takas tarpe linksniu jaunikaieziu 
pamatyti. Bet jauni-gi, žinodami 
motinas ir tėvus, ūžia ir link
sminusi. Merginos gi trumpais 
siejonais, puikia veste plaksztu 
arba ir vienintele žolele prie 
krutinės, gražiais marszkiniais, 
eina su jaunikaieziu ranka iti ran
ka, žodžiu visi ta diena yra link
smi. Tas linksmumas dar didesnis 
pastoja, kad anas „karaselis” 
jaunikaiti ir jo mylimąją pavaži
nėja ir jiems galva apsuka. Teip 
stunias ir eina tie žmoneles, ku
rie szioje dienoje visus vargus 
užmirszta. Dar kart sueina jttunie- 
jie ant turgaus, kiekvienas jau
nikaitis veda savo mergina in c O 
kokia gaspada ir jie geria dabar 
aut kito pasimatymo. Ta jaunu- 
mene antroje dienoje nebesu- 
veina ežia, bet vėl dėl jos prasi
deda sunkus darbai. IVienok— 
ilgai dar yra kalbama apie tas 
matturgio puikybes.

Prusu lietuvys.

Ir wel norėjo caru už- 
muszti.

Berlinas, Sėjos 22 d. — Wo- 
kiszkas laikrasztis „Die Kleine 
Juornal” patalpino telegrama isz 
Petropiles, kad maskoliszka po
licija atidengė minas, kurios bu
vo sutaisytos po gelžkeliu dėl 
trūkio supleszymo, kuriuomi tu
rėjo caras važiuoti in vidurine 
Maskolija dėl manebru peržiūrėj
imo. — Tos minos buvo paka
stos po gelžkeliu „Orei — Wi- 
tebsk”. Sako, jog tai yra nichi- 
listu darbas.

Isz tos priežasties, kad caras 
dar liko gyvas, ant tos vietos, 
kame minos buvo pakastos, pa
statys cerkve.

Wis ant to caro galvvos!
Berlinas, Sėjos 25 d. — Dane- 

sza isz Petropiles, kad netoli ca
ro dvaro atrado viname saliune 
daug expliodijancziu dalyku, kaip 
tai bombų ir pekliszku maszinu. 
Tas viskas buwo pataisyta ant 
caro galvos. Dar viena mina 
atidengė ant vieno galžkelio, kur 
caras turėjo važiuoti. Isz ko 
teip-gi suarisztavojo daug žmo
nių, isz kuriu du caro dvaro.

Anarchija Austrijoje.
W1ENA. NEU LeRCIIENFIELd’e, 

aut vieno anarchistu susirinkimo, 
kalbėtojai teip sniarkei pradėjo 
szaukti priesz valdžia, kad poli
cija priversta buvo iszgainioti 
visa susirinkimą. Nepasiliko tas 
be musztyniu — isz abieju pusiu 
daug ypatų paliko sužeistu.

Socijalistu susirinkimai 
VVienoje-

Wiena, Sėjo 24d.— Sziandien 
buvo didis socijalistu susirinki
mas ant lauko Prateryjo. Isz viso 
buvo ten 25000 ypatų. Kame bu
vo daug geru kalbėtoju. Užsi
baigus susirinkimui, jie norėjo 
daryti apvaikszcziojima po visas 
miesto uliezias, bet policija nepa- 
velyjo; isz to prasidėjo peszty- 
nes ir daug socijalistu arisztavo- 
jo.

PRANCIJOS PIRMSEDIS 
UŽMUSZTAS!

Paryžius, Sojos 25d. — Pran- 
cijos pirmsedis [prezidentas], 
Pranas Sadi Garuotas, sziandien, 
subatos ryta, atvažiavo in Lio- 
nija ant prekystes parodos atida 
rymo. Pirmiausei jis nusidavė 
ant parodos; isz ten paskui, po 
9 valandų 25 min., sėdo in veži
mą ir važiavo i n teatru. — Pas 
kui po jo važiavo dar daug veži
mu visokios viriausybes. — Ant 
ulieziu buvo daugybe žmonių, 
petis prie peties. ^Važiuojant 
pirmsedžiui aut vienos uliezios, 
iszszoko isz žmonių būrio jaunas 
vyrus ir, rankoje dideli szviesu 
peili, su.paraszu:,,Atmintis isz To 
ledo”,nesėdamos,kursai prie elek- 
trikos szviesoe visiems pasirodė, 
kaip rožių kvietka, antszoko aut 
pirmsedžio vežimo lipines, ir 
akies mirksnyje, insmeige peili in 
pirmsedžio krutinę.Pirmsedis isz- 
balo ir in užpakali užvirto, bet 
dar biski gyvas buwo.

P. Rivund, Lionijos nžveizeto- 
jas, sėdėdamas kartu su pirinse 
džiu, tojo pat valandoje ūždavo 
užmuszejui ir veidą ir numėtė ji 
nuo vežimo lipines, nes tokiu 
budu jis nebegalejo jau daugiaus 
pirmsedžiui indurti*.

Tuojaus po perdurimo, pirtnse- 
di pargabeno in vienus namus, 
karna sustoję daugybe daktaru jo 
selbeti. Bet veltui, nes buvo O 7
perverti jo plaucziai ir kepenos 
ir po trijų valandų, t. y. po 12 
vai. 45m. nakties, numirė.

Pirmsedžio kūnas jau yra par
vežtas in Paryžių, o nedėliojo, 
Liepos ld., su didžia iszkilnie bus 
palaidotas.

In Prancijos senato pirmse— 
džius ant laiko iszrinko p. Ghal- 
lemell—Lacour.

In Pranaijos seneto pirmsedžio 
kandidatus yra iszrinkti: Gusi— 
mir Pertier, Dupuy, Bnsson, 
Cyallemell — Lakour, Agaro ir 
Laubet. Daugiausei turi balsu 
Perrier, kurs turbuti ir paliks pir- 
sedžiu.— Radikalai nori turėti 
Brissona, socijalistai suvisu nori 
Prancijos pirmsedyste isznaikinti. 

Pirmsedžio užniuszejits.
Pirmsedžio užmuszejas, jaunas 

dar 22 metu, vyras-italas [vala
kas], Cesare Giovanni Santo, gi
mė, 1873in.,mieste MattaViconti 
netoli Pavijos. Senei jau jis buvo 
žinomas, kaipo narsus anarchistas 
ir Medyolane, anatehistu maisztu 
laike, buvo aristavotas, bet tuo
kart dar iszsisuko. Metuose 1893 
jis iszbego in Szveicarija, o isz 
ten persikėle in Prancija ir 
priesz ta diena, kada tapo už- 
musztas pirmsedis, atvyko in 
Lionija.

Po pirmsedžio perdurimo, San
to tuojaus žmones sugriebė ir 
norėjo lyg gyva sudraskyti, bet 
policija atėmė ji ir nuvede in ka
lini.

Ant sūdo Santo mažai ka ant 
klausimu teatsake, bet rainei lai
kosi; tiktai jis prisipažino, jog jis 
yra anarchistas ir pirmsedi nužu
dė ne isz kokio ypatiszko piktu
mo, bet už tai, kad jis tirionys, t. 
y. anarchistu naikintojas. O dar-gi 
jis sako, jog p’rmsedžio nužudy
mas, tai ne buvo kokios anachi- 
stu draugystes užmanymas, bet 
tiktai jo vieno, kam policija ne 
nori tikėti; nes dar pirui nekurio 
laiko vaikszcziojo po Lijonija, 
koks ten Marcus Violly, kursai 
dabar yra jeszkomas, ir pasakojo,

jog, kada atvažiuos in Lijonija 
Prancijos pirmsedis, bus ant 
uliezios vežime nudurtas. Dėlto 
galima suprasti, jog daugis isz 
anarchistu jau apie ta nužudymą 
senei žinojo, bet ne jis vienas.

Isztokio atsitikimo, Prancijoje 
dabar darosi visuose miestuose 
didi riksmai: szimtais italių fran-
euzai užmusze,daugybe dirbtuvių, 
krautuvviu ir kitu namu, kuriuos 
liktai užlaikė italai, iszplesze ir 
suvisu iszdraske. Isz tos visos
priežasties tukstanezius žmonių 
ariszt ivoja.

J'yįar prancuziszki laikraszcziai 
visu-Traniina, idant ne atsirastu 
kare bet rodos trumpame laike 
atšir.-A kare tarp prancūzu ir ita
lu; isi ko gali pasirodyti kare 
visoj# Europoje arba europiszka 
kare.*

Patvatysime kaip toliaus nusi- 
duosi

S irai kas Anglijoje.
Loudon. Scotch Mine Ovners 

Assoc 
no, kfd,Sejo 24d., perstos dirbę 
70,0(U darbininku kasyklose,jeigu 

viena

ation, oficialiszukai apgarsi-

70,01$ 
jiems] 
skatini.

V/ISOKIOS ŽINIOS.

mokestis nors per 
skatina bus nužemintas.

J Petropile, Sėjos 21 d. Wi- 
riausL caro sūnūs, Nikalojus, ant 
garlanvio" “Puliarnaja Zviezdu” 
iszvvažiavo in Anglija dėl pasiti
kimo mylimosios savo ku- 
nigaiksztaites Alicijos, kuri da
bar randasi pas Anglijos karale-
ne.

t Nuo 1764 metu lyg 1888 už
gimė 1,539,000, o numirė 1,762,- 
000 žmoniu-

į Kokso medis yra kiecziausias 
isz visu ant svieto.

t Wien:.s isz inusu skaitytoju 
raszo, jog jis nuvažiavęs net in 
pat <(Altus Arkansas”, kame an- 
glekasyklose gavo darba. O teip- 
gi jis prauesza, kad ten visada 
anglekasyklose galima gauti dar
ba.

t Italija. Popiežiaus “encikli
ka” jau in spauda yra paduota.

t Iszpanijoje. Maiszta ūkinin
kai pakele, nes jie nebenori dok- 
les mokėti valdžei. Waidžia 
pergalėta; ne žinia kaip toliaus 
bus.

t Belgijoje. — Aplinkybėse 
Jemappes netoli nuo Lege staigu 
atsirado Cholera. 60 žmonių jau 
susirgo, it kuriu 40 numirė.

į Maskolijoje, Lietuvoje ir 
Lenkijoje, teipgi yra Cholera.

į Mineapolis, Minu., Sėjos 20 
d. — buvo baisi audra, kuri ne
mažai padare bledes.

t Brooklyn, E. D. - Apreisz- 
kiame visiems broliams lietu
viams, jog nedelioje. Liepos 
8 d., 2tra valanda po pietų, Pa- 
lace Hall’eje ant 93 Grand str. 
bus lietuwiszkos Brooklyno nau- 
jei užsidejusios parapijos, po 
vardu „Szvvencziausios Panos 
Marijos, susirinkimas (mitingas), 
ant kurio užkwiecziame viso 
miesto lietuvius, nes ten bus 
kalbėta apie svarbius bužnyczios 
reikalus. Parap. Komitetas.

į South Boston Mass. — Nau- 
jei užsidesjusi kareiviszka drau
gyste, po vardu „D. L. K. ^Vy
tauto” nedelioje, Liepos 1 d. 
saloje ant 318 Broadway S. Bos- 
toiV laikys savo susirinkimu, ant 
kuiį , užkviecziame pribūti vi- 
susĮ ^Į'mkybes brolius lietuvius. 

" • Petkunas—raszt.

Isz Amerikos.
Siienandoah, pa. — “Nauja 

Gadyne” jau užsibaigė! Gal butu 
dar ji ir ue užsibaigusi, kad jos 
pranaszai ne butu pritrukę to 
menko skatiko.— Dar, Sėjos 8d., 
susirinko nekurie “Naujos Gady
nes” pranaszai in “Garso” spau
stuve, kad nors kiek sudėtu ska
tiku, idant ji galėtu gyvuoti; bet 
ne nusisekė, nes ka-žin-kas jiems 
periszkadyjo ir viskas auejo ant 
nieko.Paskui, Sėjos 7d., jie pa
dare girioje pikniką ant tos-pat 
naudos. Piknikas butu atneszes 
sziek tiek pelno, kad ant nelai
mes du isz ju ne butu susibarė; 
nes kol paskui juodu sutaikino, 
tai ir visa pelną turėjo praleisti.
— Tokiu tai budu užsibaigė 
“Nauja Gadyne”.— Dabar gal 
prasidės vvel senoji gadyne?

Kietokas.
Atiiol Mass., Sėjos 16d.— Jo

nas Sirbika — lietuvys iszejo 
maudytis, bet nabnga užtiko neti
kėta nelaime, nes pradėjus mau
dytis jis paskendo ir prigėrė; 
nors su juomi buvo dar du lietu
viu bet bagelbos negalėjo paduo
ti.

Darbai prasideda.
* Du Bois, Pa. - Kasikiu darb

daviai duoda jau straikieriams 
po 40c. nuo tuno, o • straikieriai 
reikalauja po 45c. Ne žinia gal 
trumpame laike susigadys ir pra
dės dirbti, nes prie mainu du
riu ir kitur darbdaviai prie- 
sege apgarsinimus, jog duodame 
po 40c. nuo tono — jeigu nori
te dirbti, tai dirdkite, bet nevie
nas isz straikieriu ne nori dirbti.

* Pittsburg, Pa., Sėjos 20 d. 
Szeszios anglekasyklos pradėjo 
dirbti, ne užilgio dar dvi pradės. 
O teip-gi sziandien pradėjo dirb
ti Manaun’e ir Millers Run’e.

* Baltimore, Sėjos 20 d.— 
Kompanija ,,Mc Shane Manufac- 
turing Co.” sziandien apskelbė 
tukstanezei darbininku, kad, isz 
priežasties geresnio laiko, ju 
užmokestis yra pakeltas.

* St. Luoi$ Sėjos 21 d. — 
Sziandien isznaujo prasidėjo dar
bai pietinėse Illinojaus kasyklo
se: kasyklose prigulineziose prie 
Carterville Coal Comgany, Bru- 
ce, St. Louis ir Big Mudely, 
Breze, Trenton, Oak Hill, Be- 
jleville‘je, Tilden, Missionie 
Fields ir Peoria,

* Pana, III., Sėjos 22 d. — 
Czia jau užsibaigė straikai ir pra
sidėjo dardas kaip reikiant.

* Sprinhfield, III., Sėjos 22 d.
— Gnyman, anglekasiu unijos 
rasztininkas, gavo žinia, kad 
Belleville’je 15 anglekasyklu pra
dėjo darba tokiu užmokeseziu, 
kokio darbininkai reikalavo. O 
teip-gi pradėjo dirbti anglekasy
klos Ridge, Perry’je, Allma ir 
St. Glair Couty.

* Donville, ill., Sėjos 20d.— 
Anglekasyklose, prigulineziuose 
prie Consolidated Goat Gompaay 
Mission’e Field’e, vakar isz nau
jo pradėjo dirbti.

* Minona, ill.. Sėjos 22d. — 
Czia veik prasidės anglekusyklo- 
se darbai.

* Scranton, pa. Dalevare ir 
Hundson Ganai companiju angle 
kasyklos dirba labai gerai, kame 
dirba net 20,000 darbininku.

* Koustville, Pa., Sfiios 22d.— 
“United Colieres Company” 
sziandien apskelbė anglėkasyklo- 
se Mount Vernon No. 5 ir 6y kad 
nuo panedelio [25 szio menesio] 
prasidės darbai už senaji užmo

kesti po 50c. nuo tono. Wisoje ap
linkybėje pasidarė didis džiaug
smas, nes visi mislyjo, kad kom 
panijos ne duos dauginus už tona, 
kaip po 40c. Dabar taiso angle- 
kasyklas ir tuojaus pradės dirbti,

Darbininku straikai.
Sullvan, Ind., Sėjos 21d. — 

Star City, Ind. strarkierini pa- 
grinžo prie darbo, bet angleka- 
siai isz Alum Care, privertė juos 
ne dirbti ir laikyti straika.

Midvale, o. Straikieriai daži- 
noje, jog dėl ju nuraminimo atei
na kariumene, sudegino gelžkelio 
tilta. Tuojau po sudeginimui at
bėgo trūkis [treinus], bet nebera
dęs tilto, turėjo atgal grinžti.

Terre IIaute, Ini>., Sėjos 2d. 
— Straikai suvisu jau užsibaigė 
ir veikei pradės dirbti.

Coxey’istai.
Paskutiniame laike isz visokiu 

žinių matyti, kad Coxey’jo armi
jai labai blogai einasi. O trumpa
me laike minėta armija gali visai 
iszsiskaidyti ir sugriūti. Tokiu tai 
budu, isz tokio didelio Coxey’jo 
triukszmo, gali viskas ant szuns 
uodegos nueiti, kas labai apgailė
tina.

Coxey dabar randasi Massylio- 
ne, O., kanie paliko iszszauktas 
ant kongresmanu kandidatu.

Los Angelus, Cal. Sudžia Ross 
apsudyjo 170 kareiviu isz Cu- 
xey’jo armijos kiekviena ant 4 
menesiu in kalini už ant trūkio 
ant puolimą, kuriuomi kareiviai 
norėjo važiuoti in Washingtona.

Toledo, Ohio, Sėjos 15 d. — 
Lenkiszka armija coxey’jonu, ku
ria vedžia grapas Rybakovskis, 
vakar (14 d.) buvo per palicija 
isz miesto iszvesta. Armija apsi
stojo per dvi mili nuo miesto. 
Nakti kas-žin-kas insitaise in Ry- 
bakovskio armija ir pavogė nuo 
jo,,Suvienytu Walstyju” vieliava 
su paraszu: “Po tos vėliavos isz 
bado mirsztame.” Minėtos armi
jos kareiviai ne turėdami ka val
gyti, wage aplinkiniu gyventoju 
gyvolius ir walgo.

Denver, Colo., Sėjos 14 d. — 
Wakar 500 coxey’jonu norėjo u- 
žimti truki, bet ne nusideve. Pa
skui dar norėjo kita truki užimti, 
kursai vėl ne nusideve. Dėlto yra 
iszsiusta 50 žmonių, idant už— 
puolanczius ant trukiu coxey’jo- 
nus aresztavotu.

Ragine, Wis., Sėjos, 22d.— 
Apie 200 coxey’istu, po vadovu 
gen. Cantvella, sziandien anksti 
susirinko ant gelžkelio North 
Western ir užėmė truki, norėjo 
važiuoti in Chicaga, bet trumpa
me laike policija juos iszvaike.

Du darbininku susiwažia- 
vviniii.

Pirm keliu dienu buwo dvieju 
didžiausiu ainerikoniszku darbi
ninku susivienijimu pasiuntiniu 
susivažiavimas. Chieagoje susi- 
važiavo perstatytojai “Ameri- 
can Railway Union”, susidedan- 
czios isz 140 uniju, kame isz viso 
yra net 80,000 sąnariu; St. Lou- 
uis’e susirinko pasiuntiniai “A- 
merican Federation of Labar,” t. 
y. Darbo Kareiviai. Tie du su- 
sivienyjimai velyjo, kad jie pada
rytu viena didi susivienyjima, 
idant visiems susivienyjus vei
klaus, kokiame kartais atsitikime, 
galėtu kapitalistus pergalėti.

Kas nori gauti šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
str. Shenandoah, Pa. (19-20c'
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Lietuva.

he Lithuanian AVeekly ko Adomaitukui ir ryžosi mela- 
) gingu budu nupleszti mergaitei 
szlovve. Teip ir pasisekė. — Nu
ėjės jis in kriaueziu darbavviete, 

• papasakojo,buk mergaite parsine- 
sze sakramenta,su kuriuom vviseip 
darė, idant pasirodytu stebuklai; 

I bet nieko nesulaugdama datire, 
jog nėra Dievvo. Žmenes tam in- 
tikejo ir pradėjo jos baisei ne 
apkensti, per ka ir darba mergai
te retai kur begaledavvo gauti. 
Adomaituks to tik ir norėjo, kad 
mergaites vvisi neapkenstu, kada- 
gi pats, būdamas nuo daugumo 
neapkeneziamu, ne galėjo niekur 
surasti saw moteres. Tokiu tai 
budu privverte metgaite būti savv 
už moteri. Dabarties jau reikia 
imti szliubas, o Adomaituks in 
bažnyczia niekaip ne norėjo eiti. 
Delto-gi tol lojo mergaitei, kol 
ta apsiėmė imti szliuba ant kor
to. Adomaituks su savvo pagel- 
bininku ir roddavveju nuėjo in 
korta ir ten pamelavve, jog mer
gaite yra septiniolikos metu, ga- 
vvo „laisnas”, tai yra pavvelyjima 
žanytis. Parneszes „laisnas”,Ado
maituks padavve mergaitei ir 
pasakė: „Sztai mudvvieju rasztas 
isz korto, kursai ženklina, jog 
mudu esavve žanoti ir nieks jau 
mudvvieju ne gali perskirti”. Nu
sigando mergaite ir pradėjo vverk- 
ti, sakydama: „Ak, Dievve! ar
gi jau tik toks szliubas ant kor
to?!” — Tada pagelbininkas su 
savvo paezia pribėgo ir eme ra
minti, sakydami :Ne buk tu kvvai- 
la, juk ir mes esame teip 
žanoti 
pieras, 
negu 
nieks 
—Ir tuojaus K. Adomaituks nu- 
vvejes parsinesze pora pantezių 
alaus — iszsigere ir jau po vve- 
seles. — Tas atsitiko Spalio 23 
d., 1894 m., po nr. 536 S. Paca 
str.

Pergyvveno juodu 
menesius, baisioj 
tarp vvienas antro, 
tuks tankei parėjės 
kidavvosi ir sakydavvo mergaitei, 
kaipo savvo paezei: Alze, saugo
kis, žinai kokius mudu turiuvva 
rasztus! asz tavve galiu užmusz- 
ti arba gy wa palikti - už mane 
ant tavves vviresnio nėra; arba 
jeigu noriu, tai galiu tavve su pa- 
licija iszvvyti isz savvo ruijmu!.” 
Mergaite ne galėjo būti kantanta 
isz tokio buvvimo, kadan-gi po 
nevvales ant to buvvo privversta. 

Ant nelaimes, Kovvo 22 d., 
94m.,sugrinžo isz tevvynes Alzes 
sesuo, Petrone, Karaliene, kuri 
labai nusistebėjo, pamaezius sa
vvo seseri, gyvvenant su tokiu ne
tikėliu. Bet ne galėjo iszmislyti 
kas jiems galėjo įduoti szliu
ba. Kadan-gi Alze tik keturioli
kos metu ir penkių menesiu se
numo. Bet isz priežasties ju su
sipilamo, Sėjos 20ta d., pasirodė 
vvisi nelabi darbai. Adomaituks 
parėjo intužes isz darbavvietes 
ir pradėjo jeszkoti vvisokiu prie- 
žaseziu nuo Alzes; o ant galo 
pradėjo ja muszti in galvva, 
smaugti ir vvarytie isz savvo ruj- 
imu. Iszgirdus toki tai riksmą 
Alzes sesuo, Petrone — nubėgo 
pažiūrėti, kas ten darosi. Pama
ezius teip muszant savvo seseri, 
Alze, pradėjo drausti Adomai
tuka, ketindama paszaukti pa- 
licmona,jeigu jis ne nustos ja mu- 
szes. Adomaituks ne galėdamas 
kiteip nuraminti savvo piktumo, 
pribėgo prie savvo kuparelio ir 
iszsiemes savvo „laisua“ po akiu 
sudraskė in smulkius szmotelius 
ir pasakė: „Sztai tavvo szliubas; 
dabar jau asz su tavvimi nežano- 
tas, tu gali eiti savv kur nori, oi 
jeigu ne eisi, tai su palicija bu
si iszgabenta.“ Paskui atbėgo 
K. Adomaituks pas savvo szvvoge- 
ri ir pasakė, jog jis su savvo pa
ezia sziandien persiskire, o suba
toje kraustyses in kitus namus 
ant gyvenimo. Iszgirdes tai jo 
szvvogcris, AV. Karalius, pradėjo 
ji barti ir paaiszkino jam, jog teip 
ne gali padaryti jeigu eme szliul.a
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Swarbi žinia dėl progresistu ir 
walnainisliu.

—o—
Wienas isz garsesniu lietuvviszku 

progresistu privverte melą 
gingu budu keturiolikos 

metu mergaite gy
venti su sa

vimi be 
szliu- 
bo.

Mieli broliai ir seseris, troksztu 
pasidalyti su visais szita žinute, 
kuri tikiuosi ras vieta kiekvie
no szirdvje dėl apsvvarstimo ir 
nusprendimo, kas link tulu pro
gresistu ir valnamisliu nežino- 
niszkumo.

Ne retai atsitinka, kad žmo
gus norėdamas savve iszsiaugsztinti 
kaip draugiszkuo.se susirinkimuo
se, teip ir savo korespondenci
jose, dransei szaukia visus varg
dienius, kad vienytusi vvisi in 
viena kuopa, paduodami vinas 
kitam meiles ir dorybes ranka ir 
gintu vvienas kita nuo vvisokiu ne
laimiu, apgaviku, prispaudėju 
ir siurbiku biedno žmogaus ne
kalto kraujo ir dorybes. Bet ne 
retai atsitinka, kad tie patys 
biedno žmogaus agitatoriai, ko
respondentai ir užtarytojai sto
jasi savvo brolio skriaudikais ir 
apgavikais 
Wienas isz tokiu parazitu, nors 
pavvirsziu, kursai ko-ne visiems 
Amerikos lietuviams yra žino
mas isz savvo korespondencijų: 
yra tai Kazys Adomaitis, kursai 
pereita rudeni apsigarsino visiems 
jog jis yra ž inotas su Alze De 
reszkiute ir eme szliuba ant korto. 
Delto-tai szaukiasi in vvisus savvo 
pažinstamus, o pirmiausei in re
dakcijas, kad ji laimintu ir jo 
darba girtu; kas isz dalies ir at
sitiko./— Sziandien-gi Adomai
tuks priverstas yra būti didelia
me nusiminime, nes jo paezios 
gimines dasižinojo, jog jis gy
vvena be szliubo su keturiolikos 
metu mergaite, už ka gal jam at
sieiti labai sunkei atsteneti.

Tas viskas atsitiko teip: isz- 
važiavvus pereita vasara Alzes 
Dereszkiutes seserei in tėvynė, 
in trumpa laika jos brolis AVincas 
Dereszka numirė. Tokiu tai bu
du mergaite pasiliko svvetimoj 
szalyje be jokios prieglaudos. Už- 
temyjes tai Adomaituks, suprato, 
jog czion ne sunku yra tokia mer 
gaite prigauti. Tuojaus jam ir 
pagelbininku atsirado, kurie mer
gaitei kasdiena dasznekejo, idant 
butu Adomaitukui už moteri. 
Ilgai mergaite ne norėjo ant to 
pristoti, bet priesz gauja mela
giu neatsilaiko. Dar kelioms ne- 
delioms pirm to, A. Dereszkiute 
atliko spavviedne priimdama SS. 
s"/ramcnta ir atlikdama kas -jai 

liejo. Kas tai labai ne puti-

pat 
ir turime tokias pat po- 
kurios yra daug geresnes 
kunigo szliubas; tavves 
nuo jo ne gali atskirti“.

ant korto. Tada K. Adomaituks 
iszvverte akis ir teip praszneke- 
jo: „Asz, brolau, ne toks kvvai- 
las, kad imti szliuba; gali eiti 
per vvisa Baltimore, o niekur ne 
rasi, kad asz esiu Žano tas. Kaip 
asz ženyjaus, tai Olevviczius nusi- 
vvede mane pas savvo advvokata, 
kursai už puse dolierio dawe man 
rodą, kaip apsipaeziuoti/ kad 
pati ne turėtu jokios vvalios ir isz- 
vvita nuo vvyro jokios tiesos ne gau 
tu. Ir dar wel,asz esu gaspadorai- 
tis,o ji slūgine isz Lietuvvos,tai-gi 
man yra didele gieda tokia laikyti 
už paezia. Dabar, brolau, asz ne 
bijaus nieko, ja sziandien iszvvy- 
ju, o kita galiu parsivvesti ir 
gyvventi,o kaip toji ne patiks, tai 
teip pat bus. Asz tavv pasakau 
vvisa ir tikra teisybe, nes žinau, 
kad tu esi geras vvyrasl”

Iszgirdus, Alzes sesuo, Petro
ne, Karaliene, teip Adomaitu- 
kui prisipažinus baisei nusiminė 
ir suprato, jog jos sesute Alze 
yra apgauta per ta bedievvi. Ne
ilgai trukus Alzes sesuo, Petro
ne, skubinosi eiti pasiklausti ro- 
d os pas protingus žmones, ka tu
ri daryti, idant iszgelbeti savvo 
sesute. Žmones su pasibaisi ‘ 
iszklause tokio baisio atsitiT 
liepe kuomi greieziausei ] 
Adomaituka paduoti pall 
o Alze turi tiesa paduoti iš ne- 
vvale ir paimti vvisus daiktus pas 
savve, po savvo prieglobsta teip ir 
padare.

Dabarties jeigu nuskriaustosios 
gimines pareikalaus iszsitejisini
tu o Adomaituko per szios žfemes 
suda, tai gali atsieiti labai į sun
kei atsteneti Adomaituki|i, o 
drauge ir jo pagelbinikamįs už
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Lietuwiszku Kolonija.
Juozas Butkus raszo isz lietu

vviszku kolonijų, jog ten lie
tuviams gerai einas ir geri me
tai. Szilumos nors ineina in 100 
laipsniu, vienok ant czisto uoro 
nėra szilta. Lytaus teip-gi yra 
kaip reikiant.

Senejie gyventojai jau avižas 
ir Kitus javus pjauna, nes pir
miaus iszare žeme, kaipo pirma 
meta ateje, bet daugiausei dabar 
vvisi sziena pjauna. Szieno szimet 
bus puikio, o teip-gi jis dabar 
brangus, isz ko galės pasinaudo
ti.

Dar-gi reikia priminti, jog, 
Liepos 10 d., p. A. Olszevvskis 
važiuos in Arkansa pamatyti 
lietuviszku kolonijų, isz kur par
važiavęs, apraszys vvisa ju padė
jimą, nes bus pats savvo akimis 
matės. O teip-gi gal drauge va
žiuos ir kun. J. Balsevvizius isz 
Spring Valley dėl aprūpinimo 
musu kolonistu 
reikaluose, apie ka bus pasakyta 
ateinaneziame numeryje. Dėlto 
jeigu kas mislyja dabar važiuo
ti in Arkansa dėl pažiūrėjimo 
kalouiju, ir kad kam butu pake
liui per Chicaga važiuoti, tai 
butu naudingai, idant atsiszauk- 
tu vvisi drauge važiuoti, 
juk 
rite 
yra 
mo 
lumos ir 1.1., dėlto galite važiuo
ti.

dvvasiszkuose

. —__ igv —“ O
dabar, broliai, jeigu kas no- 
pirkti Arkanse žemes, tai 
geriausis laikas dėl pamaty- 
žemes ir patirimo uoro, szi-

apie szeszis 
neapikantoje 
K. Adomai- 
girtas tran-

toki apgavima.
Matote, broliai,

pagunda“ varo musu Lietuvos 
mylėtojai ir vargdieniu užtary
tojai I Ar-gi gali toks mokinti 
žrpones? Gal pasiseks man ne- 
užilgio paraszyti tikra tokiu pro- 
gresistu peržvalga su tikrais 
„faktais“, kurie žodžiais bei rasz- 
tais pasirodo, jog yra geriausiais 
teisybes apgynėjais ir nuskriau- 
stuju užtarytojais, 
tikrais 
kais.

O patys yra 
biednu žmonių skriaudi-

Perkunas.

PHILADELPHIA. PA.
Sėjos 17 diena’94m.

Guodotinas „Lietuvos”Redytojau
Gal patalpinsite in savvo lai- 

kraszti ir apie musu „Szvvento 
Antano Draugystes, Philadelphi- 
joje, iszkilminga apvvaikszczioj- 
ima — savvo draugystes patrono.

Nors minėta musu draugyste 
jau ketvvirti metai kaip užsidė
jo, vvienok ne turėjo dar panas žiu 
tam apvvaikszczioiimu, kas ant 
musu padare didi inspudi. Ne
delioje, Sėjos 17 d., susirinkome 
vvisi „Szvvento Antano Draugys
tes” sąnariui, kuriu nemažas yra 
būrelis in lietuvviszku bažnyczia 
aut savvo draugystes patrono 
vvardo apvvaikszcziojimo: vvisi 
sanariai buvvo su draugystes žen
klais, apsiinovve su baltomis pir- 
sztinemis ir laike rankoje degan-1 
ežia žvvake per vvisa suma ir 
miszpara — 
prabaszazius, 
pasakė mums 
ku pamokslu,
dino musu jausmus, kaipo dvva- 
siszkuose teip ir tautiszkuose 
dalykuose.

Mes vvisi Fhiladelphijos lietu- 
wiai labai esame dėkingi ir siun- 
cziame szirdinga aeziu savvo pra- 
baszcziui, kun. Kaulakiui, kur
sai, nors trumpa laika da tėra 
Philadelphijoje, vvienek dikezei 
sudrutino mus-lietuvvius vviso- 
kiuose dalykuose ir rūpinasi kiek 
galėdamas dėl musu labo.

Komitetas.

Guodotiuas musu 
kun. J. Kaulakis, 
ta diena labai pui- 
kursai didžei suju-

PASARGA.
Permainydami savvo adresu, 

visada paduokitia ir senajy, nes 
kitaip, reikie po visas knydis 
jieszkotie per pusią dienos, i»liindit 
iszbrauktie senajy szalin. 1,1

Wietines žinios.
■o—

— Chicagoje iszeis naujas len
kiszkas laikrasztis „Nadžieja”

— P. Ažukas, kursai pirmiaus 
laike saliuna ant 98 W. Division 
st., dabar jau pardavve.

— Girdėtis Chicagoje užsideda 
nauji lietuviszka parapija, tiktai 
ne žinia kaip ir koki ji bus.

Bet žmones szueka, kad ta 
i viską daro, neseneiezia pribuvęs 
iex-kun. Demskis. Oteip-gi skel- 
I bia, kad pirm keliu nedeliu jau 
nusibaigusios, “Nauos Gadynes” 
spaustuve pargabens in Chicaga 
ir ežia iszduos laikraszti “Ausz- 
ra” ko su nusnigejimu laukiame.

— Nedelioje, Liepos 1 d. tuo- 
laus po sumos, L. Ažuko saleje, 
po nr. 3301 Auburn avė., “Lie
tuvviszkas Independent Kliubas” 
laikys savvo susirinkimą, ant ku
rio užkvvieczia vvisus pribūti sąna
rius dėl iszrinkimo pasiuntiniu 
(delegatu) ant “Ligos” uždėjimo, 
o teip-gi dėl naujo rasztininko 
rinkimo.

K. Pečius — saszt.

— Sukatoje, Sėjos 23d. 29-tos 
AVardos lietuviszkas republiko- 
niszkas kliubas laike savvo susi
rinkimą ir aprinko pasiuntiniais 
(delegatais) ant ateinanezio ne- 
nedeldienio, Liepos 1 d., dėl Li
gos uždėjimo sziuos ukesus: .Juo
zą J. AVaszkevvicziu, Juozą Tolei- 
ki, J. Armona ir J. Kazlauska. 
Teipogi ant minėto susirinkimo 
buvvo vienas angliszkas kalbėto
jas, U. Masman, kursai labai isz- 
gire republikonus, o demokratus 
iszpeike, nurodydamas, jog po 
republikonu vviriausybe dar nie
kad ne buvvo tokiu laiku, kaipo 
dabar turime po demokratu.

— Užkvviecziame dar visuslie- 
tuvvius, gyvenanezius 29 toje 
AVardoje. idant teiktųsi atvykti 
ant ateinanezio susirinkimo, Lie
pos 7d., 7į valandos vakare, in 
ta paezia J. Bykovo sale, po nr. 
4458 S. AVood street.

J. Kazlauskas — raszt.
— Nedelioje, Liepos ld., pir

ma valanda po pietų, bažnytinė
je saleje, S.Daukanto Draugyste 
laikys savvo mėnesini susirinki
mą, ant kurio gali pribūti kuomi- 
skaitlingiausei vvisi lietuviai, pri
gulinti arba neprigulinti in minė
ta draugyste.

K. Pocius — raszt.

— Lietuvviszka kareivviszka 
draugyste, po vardu D.L. K. AVy- 
tauto, nedėlioję, Liepos ld., tuo
jaus po sumos, bažnytinėje salė
je laikys sawo susirinkimą, ant 
kurio užkvvieczia pribūti visus 
tos draugystes sąnarius.

Dr-tes rasztininkas.
— Lietuviszkos parapijos mo- 

kslaines atidarymas, Chicagoje, 
kursai, kaipo buvo praėjusiame 
“Lietuvos”No.garsinta,tureje būti 
Sėjos 24d., bet isz nekuriu prieža - 
seziu ne buvo, nes meistras nepa
skubo parengti mokslaineje neku
riu dalyku. Užtai minėtas atida
rymas bus nedėliojo. Liepos 8d., 
teip-gi bažnytinėje saleje, tuo
jaus po miszparu, ant kurio už
kvviecziame visus lietuvius ir lie
tuves, kaip didžius teip ir ma
žus, nes atidarymas bus iszkil- 
mingai apvaikszcziotas.

— Sėjos 26 d., 23czioje AVar- 
doje tapo uždėtas naujas liet, 
republ. kliubas, po vardu D. K. 
K. Keistute, ant 58 Cherry avė. 
Prisirasze jau 22 sąnariu isz ku
riu iszrinko viriausybe: Pirmse-j 
dis L. Petelis, szelpininkas P.Jo- 
vvaisza, prot. rasztininkas AV. 
Olszevvskis, pinigu rasz. A. ^Vi
sockis, iždininkas AV. Ambrazas; 
ir teip-gi tapo iszrinkti ir pasiunti
niai ant liet, kliubu „Susivieny- 
mo” uždėjimo.

VV. Olszevvskis prot.'rasz.
— Chicagoje, iszeis dar naujas 

lenkiszkas laikrasztis “Dyabel”.
— Gromatneszis, J. Long, isz 

South Chicagos tapo apsūdytas 
ant cielu metu in kalini už pini
gu vogimą isz registrą votu gro 
matu.

— P. A. Olszevvskis „Lietu
vos” iszduotojas, 10 d., įvažiuos 
in Arkansa dėl apžiūrėjimo lie— 
tuvviszku kolonijų, dėlto jeigu 
kas norėtu drauge su juomi vva- 
žuoti,tai teatsiszaukia in “Lietu
vos” redyste,

— Darbininku draugystes no
ri pakelti maiszta priesz sziule- 
riu draggystes Chicagoje. Ar 
nusiseks tas jiems padaryti? — 
pamatysime.

— Nauji coxyistu armija atke
liauto in Chicaga. Yra tai devi- 
zija Sacramento, po vadovu jen. 
Moutgomery. Tiktai keta iszeiti 
per Chicaga ir toliaus eiti. - Su 
Dievu!

— Miesto ir parapijų mokslai- 
nes uždare praėjusioj nedeloje.

AVel naujas lietuviszkas kliu- 
bas.

18-toje AVardoje sziomis dieno
mis užsidėjo naujas lietuvviszkas 
republikoniszkas kliubas, kurio 
vviriausybe susideda isz sekan- 
cziu ukesu: Pirmsedis St. Roko
sza, pagelbininkas AV. Malyszka, 
rasztininkas J. Jaglinskas, iždi
ninkas J. Malyszka.

St. Rokosza —pirmsedis.

K Cekhicagoje yra gy- 
Aventoju.

— Pasirodo, kad 
goję gyvvena:

vi r isz ku
Piet. dal. 288,810 
AVak. ” 
Sziaur. ”

Iszvviso 799,340 764,320
799,340
764,320 -

dabar Chica-

357,093
153,438

moteriszku
274,670
339,373
150,277

Sykiu 1,563,660 [vvienas mili
jonas penki szimtai szesios de- 
szimtis trys tukstaezios szeszi 
szimtai szeszios deszimtis]

Apsisaugokite nuo ”Ice 
Cream’o ’gerimo.

— Koksai ten Augustas Du- 
bolz, gyvenantis po nr. 51 John- 
ston str.. pirko „Ice Cream” ir 
kokiu ten kitu salduminu nuo 
vieno petlerio—italijono, kurio 
pamilija, parneszus namon, gar- 
džei vvalge. Jo pati ir 6 vvaikai 
užsinodyjo nuo to vvalgio ir pa- 
t-ire pilvve didi skausmą, isz ku
rio net visi pradėjo szaukti 
kiek galėdami. Patire ta jo kai- 
minai, paszauke kelis daktarus, 
kurie apžiūrėję pripažino, jog 
užsinodyjo nuo vvalgio. Du jau
niausiu vvaiku dar didžei serga 
ir tur būti trumpame laike mirs, 
bet tėvai ir vyriausi vvaikai isz- 
gys, nes pradėjo sveikti.

vvisu Chicagos lietuvv. rė
kliuku „Susivvienyjimo” 

„Ligos” 
iszrinkiino.

kliubai isz- 
„Susivvienyji- 

sekanezius savvo

AVardos iszrinko:
AV. Zacharevi-

Ape susiwienyjiina lietu- 
wiszku klibu Chicagoje.
Kaipo jau praėjusiame „Lietu

vos” numeryje buvvo garsinta 
tai, be jokios atmainos, nedelio
je, Liepos 1 d., L. Ažuko sale
je, po nr. 3301 Auburn avė, su
sirinks vvisu lietuvviszku repub- 
likoniszku Chicagos kliubu pa
siuntiniai (delegatai) dėl uždėj
imo 

publ.
arba teip vadinamos 
ir jos vvyriausybesO

Zemiaus padėti 
rinko ant minėto 
mo” uždėjimo 
pasiuntinius:

Kliubas 6tos 
A. Olszevvski,
ežiu, L. Ažuka ir J. Andriuszi.

— 7tos AVardos: Z. Birbala, 
M. Petraiti, J. Norvilą ir J. 
Meža.

— 8tos VVardos: A. Sukurski, 
K. Jankausku, P. Bracziuli ir A. 
Rudauska.

I 9tos Wardos ne žinia ar bus 
kas ar ne, nes jokios žinios ne 
davve.

— lOtos AVardos: T. Stankū
ną, J. Antanavvicziu, J. Glinska 
ir K. Kunca.

—15 tos AVardos: AV. AVaba- 
linska, AV. Barczaiti, AV. AVi 
siliaucka ir J. Karinska.

— 16 tos AVardos: P. Jonaiti, 
J. Sieruna, J. Katilių, o in vie- 
ta St. Rokoszo bus kas-nors ki
tas.

— 18tos AVardos: St. Rokosza, 
AV. Malyszka, J. Jaglinskas ir 
J. Malyszka.

— 23 AVardos teip-gi užsideda 
naujas kliubas, kursai turbuti ir 
prisiims savvo pasiuntinius.

- 29 AVardos: J. AAraszkevi- 
J. Toleiki, J. Armona ir 

Kazlauska.
ežiu, 
J.

a-

Piknikas!!!
Nevv York, Liepos 14d.— Lie

tuvviszka draugyste po vvardu 
“Szvv. Kazimiero”, subatoje, Lie
pos 14p.,“RlDGEVVOOD COLOSSEUM 
Park, Brooklyn E. D.”, laikys 
puiku penktmetini “pikniką”, 
ant kurio szirdingai užkvviecziame 
vvisus brolius ir seseris. Tokio 
gražio pikniko dar niekados ne 
buvvo,koki dabar arengsime. Ryt
metyje ape 9-ta vvalauda iszke- 

liausime in “korpore” per visa 
Nev Yorka su puikiausia muzi
ka; muzikantu bus 24, kurie gra- 
jis ant vvisokiu triubu, kad net ir 
Nev Yorko miestas skambės, 
o paskui tokiu pat budu ir per 
vvisa AViltemsburga, net in aug- 
szcziaus minėta parka.

Ne užmirszkit ta matyti 
Ir seneliams apsakyti, 

Nes niekados negirdėta 
Ir ant svieto neregeta.

In szita vieta galima ativažiuo
ti po Grand str.— Sauth 4-th ui. 
— Myrtle avė. ir elektrikos ka
rai davveža.

Užkvvieczia Dz-tes Komitetas. 
Tikietas nuo ypatos (persoil) 25c.

PAJIESZKOJIMAI. ‘
Asz Juozas Nargila, pajeszkau 

savvo tikro dėdės AVinco Nargilo. 
Jis paeina isz Kauno _ned„ Rasei- 
riu pavv., Sartininku vvalszcziaus, 
Rungu par., Pęslu kaimo.— Pir- 
iniaus buvvo Chicagoje, o dabar 
nežinau kame. Jeigu kas žino tai 
meldžiu apreikszti, arba jis pats 
teatsiszaukia, ant adreso:

Mr Jozeph Nargila, 
Seatan Ville,Ill., Bur. Co., box 46

Jonas Skrudenis, kursai Liepos 
20 d. bus jau 2 metai, kaipo pa
liko be didžiojo pirszto ant deszi- 
nes rankos, pirmiaus dirbo ant 
gelžkelio ir gyvveno ant Canal 
str. Chicagoje.—Jeigu kas ji žino 
tegul pasako, idant jis ateitu prie 
Dr. Geo. M. Glaser, 32 Laurel 
str-—Telephon, Canal ^27 Chi- 
PU nrrv TU

draugiszkuo.se


LIETUVA. 3Robinsonas Kražius
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.
(Tasa.)

Nebuvo jisai Europietis, bet teip pat lau
kinis; per tat Robinsonas negalėdamas su juom 
susikalbėt, paszauke Petnyczia, idant szis savo 
tautiecziui iszaiszkintu dalyku stovy ir iszvestu 
ana isz klaidos. Wos tik Petnyczia pamate isz- 
luosuota kaliny — staiga szoko prie jo su per 
imancziu szauksmu, apkabino jy, bucziuodamas 
ir spausdamas su balsiais riksmais, vėl atszoko, 
juokėsi plodamas delnais, szokinejo ir verke. 
Iszrode, kad proto nustojo.

Robinsonas ir Iszpanas žiurėjo, su žingeidu
mo nusistebėjimu ant tu keistu darbu Petnyezios, 
negalinczio susilaikyt no aszacu.

Koloms valandoms nuslinkus Petnyczia isz- 
aiszki’.'.o savo pasielgimą.— “Mano tėvas! ma
no tewas!” szauke jis juokdamasis, ir vergdamas 
isz džiaugsmo su aszaromis akyse.

Kokiu budu Petnyczia rodė savo tėvui mei- 
la ir džiaugsimi isz susitikimo su anuo, sunku ap- 
raszyt,— tai tik atjaust galima. Po dvideszimts 
kartu szokinejo in laiva, wel bego ant kraszto 
ir vėl gryžo, klaupėsi, szluoste tėvui ronas -bu- 
cziavo jais, wel atsistodavo, apsikabindavo ap- 
lin kakta, spaude ir verke.

Iszpanas stengėsi pakelt savo nelaisvės 
drauga ir nuvest ant kraszto, liet tai buvo jo 
paskutinis pasistengimas. — Padėjimas kuriame 
priesz valanda buvo ir apsejimai žmogriju buvo 
teip baisingi, prie to da papykis ir kovojimas 
iszseme jo paskutinias spekys teip, kad be jausmo 
krito ant laivo dugno.

Dabar tik Robinsonas patemyjo, jogei Iszpa- 
■nas buvo ne geresneme padėjime už Petnyezios 
tęva, ir jam teip pat kraujas gausei bego isz 
ranku ir kojų, pratrintu su virvėmis. Nemisly- 
dami ilgai Robinsonas su Pesnyczia pasiėmė pa
daryt nesztuvias, paguldė ant ju abudu ligoniu 
ir nunesze in tvirtynia savo. Ten užsiėmė taisy
mu patalu ir paguldė juos, kad atsilsėtu, nes 
miegas tokiems nusilpnusiems buvo visotiniu 
pasistiprinimu.

Tuom tarpu musu szeimynikai užsimanė pa
taisyt savo svecziams puikia vakarienių. Pet
nyczia buvo iszsiuslas pagaut jauna lama, o Ro
binsonas užmuszias ja, pradėjo taisyt vakarienių.

Toje valandoje Robinsonas iszrode kaip tik
ras salos karatus, visa ji jam prigulėjo, galėjo 
daryt ant jos, ka tik norėjo, — prie to aplink jy 
buvo buris žmonių visiszkai jam atsidavusiu.
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Kada miegas pastiprino naujus sveczius ir 
szie atsibudo, vakariene buvo jau parengta. Ne
buvo da jie sveiki — noiszkencziamas sopulys 
da gele jiems, bet pasirūpinant Robinsonui ir 
Petnycziai jie galėjo atsistot ir atsisėst prie sta
lo. Prie vakarienes Robinsonas paklausė Iszpa- 
no, kokiu budu aus inpuole in laukiniu rankas? 
Aus szeip atsake: — “Esu Iszpanas, kalbėjo ji
sai. Atcjo man karta noras aplankyt svetimas 
szalis, tolymus krasztus, apleidau savo tevynia 
ir sėdausi ant Olendru laivo, kurs plauke in A- 
merika. Trumpame laike pravažiavome Afrikos 
pakraszczius, bet nepaprasta audra nunesze mus 
prie Brazilijos krasztu. Laivas jau buvo prakiu
rtas kelose vietose. Nuvargtas ekipažas, kaip 
iszganymo kantrei lauke pribuvimo ant kranto, 
kurs jau gerai matėsi kaip ant delno, bet tuom 
tarpu antra audra užstojo, nuvarė laivva no saus- 
žemio, nublaszke in prieszinga pusią prie kažin 
kokios salos ir užvare ant uolu. Daventia žinot 
ape musu apverktina padėjimą szaudvma isz ka- 
nuolu, bet veltuo. Ant galo nusprendeme pasi
likt ant laivo ir jy'užlaikyt ant vandens, kiek 
tik instengsime. Neužilgo ekipažas pripažino, 
kad galės tik iszsigelbetie, apleisdamas laiva ir 
sėsdamas ant valcziu. Teip ir padaremia, pilni 
vilties važiavome prie kraszto, bet tuom tarpu 
papūtė prieszingas vejas, valtys pripildytos 
žmonių, iszvirto ii' visi inkritome in mares.

Gelbejomesisz pradžių, kaip galėjome, plau
kėme, bet pagalos spėkų netekome ir smertis 
pasižiurėjo i n akis.

Nežinau kaip tai atsitiko, bet atsipeikėjas 
pasimaeziau bagulys ant žemes o aplink savia 
visus savo draugus. Dasižinojau paskui, jogei 
tos salos gyventojai — negrai, — matydami 
mus tokiame pavojuje pasiskubino su pagelba, 
iszgelbejo ir priėmė mus prieteliszkai pas savia. 
Apsiėjo jie su mumis gan meilei ir szvelnei, vi
same kame mums taikino, tarnavo ir rodė dide- 
ly prisiriszima prie musu.

Teip perbuvome terp negru ant salos be
veik metus, — terp geriausiu žmonių, kurie bū
dami patys neturtelais, dalinosi su mumis tuom, 
ka turėjo: žuvys ir ostrigos buvo visas ju ir mu
su maistas.

Tuom tarpu musu draugas Olendras, ku
riam laivas prigulėjo, numirė, — ir ta paezia 
diena ant musu salos užpuolė laukinei žmones. 
Kas galėjo griebė ginklą ir leke musztis su ne- 
prietelais. — Asz su sziuom seniu per karszcziau- 
sia kova, atsiradau szalyja, ir tuomet kelolika 
neprietelu užpuolė ant musu, apsupo mus ir 
muszemes lig paskutiniam, krito užpuolikai a- 
plink no musu kireziu, bet kaip tik viena užmu- 
szeme, tuoj antras stovėjo ant ano vietos. Ant 
galo nusilpome, negalėdami prasimuszt prie sa
vųjų, tapome abudu ant nelaimes paimti in nelai- 
svia.

Dvi dienas ir dvi naktis buvome toje bai
sioje nelaisvėje,rankas ir kojas mums susuko teip 
Stiprei, kad net kaulai braszkejo; prie to visa 
laika nieko negavome nei’giart nei valgyt. Szen-

die saulei tekant inmete mus in laivus ir paėmė 
ant szios salos, idant, kaip to nepadarytu nei 
pikeziausi žvėrys, užmuszt ir suėst!— Prie tu 
žodžiu Iszpanas apkabino Robinsoną už kaklo, 
dekavodamas jam už iszgelbejima no teip bai
saus smerezio.

Isz to apsakymo Robinsonas suprato, jogei 
laivas, ape kury Iszpanas kalbėjo, buvo tas pats, 
no kurio jis daiktus sau surinko. Apreiszke visa 
ta atsitikima Isžpauui ir parode jam viską, ka 
tik no ano laivo turėjo.

Petnyezios tėvui Robinsonas davė varda 
“Czetvergas”, liestai buvo diena,kurioje jy isz
gelbejo ir pasipažino su juomi. Naujiems atėjū
nams musu salos karalus pasiūlijo nuvažiuot ant 
salos, isz kurios paėjo ir pasiimt isz ten Czetver- 
go krasztieczius ir kitus lszpano draugus, kurie 
tenai da buvo pasilikta. Tas buvo priimtas su 
didelu džiaugsmu. Nieko nelaukdami nuplaukė 
jie ant vieno isz UkuJuju laivu.

Asztuonios dienos praslinko — o musu pa
siuntinei da negryszta. Gal kas negeras jit^>>s 
atsitiko? gal vėl inkrito in žmogriju rankas?— 
gal dvideszimty kartu bėgiojo Robinsonas ant 
mariu kraszto, mislydamas, kad gal pamatys 
grysztanczius keleivius, bet vis veltuo.

XXII.

Pagal savo paproty iszejo Robinsonas viena 
diena ant kalno, no kurio toli aplinkui mares 
matėsi, ir per žiūroną žiurėjo, ar nėra kur arti 
salos, kokio laivo, arba kaip sziame karte, ar 
negryžta jo draugai. Jau norėjo perstot žiurė
jas, kad tuom tarpu tolumoje užmatė kažinkokia 
walty,artinancziasi prie jo salos. Petnyczia, kars 
su savo akimis geriau mate, kaip Robinsonus 
per žiūroną,griebe už galvos ir tarė: “tai ne yra 
mano tautiecziai!” AValtis artinosi skubei ir ant 
galo Robinsonas aiszkei galėjo atskirt veidus 
svetimu jam žmonių, bet baltu, turbut Europie- 
cziu. Musu temytojai mete akimis tolau ir pate- 
mijo per kokia myla lai va, stovinti ant vietos. 
Baime ir džiaugsmas maszesi szirdyje Robinsono, 
džiaugsmas iszvydus laiva, baime, dėlto, kad 
negalėjo dasimislytie, delko tie žmones plaukia 
prie jo salos.

Taigi abudu atsistojo pagal savo paproty 
už krumu ir medžiu, kad nepateinyti galėtu ma
tyt, kas tolau bus, ir prisižiuret ka darys nauji 
atėjūnai. Priskaitė vienuolika gaivu ant valtieį, 
kurie per keletą varsnų no ju prie kraszto pri
važiavo ir iszlipo. Asztuotii isz ju buvo apsi- 
ginklavia, trys gi be ginklu. Szie pastarieji trys 
turėjo rankas surisztas in užpakaly. Kada juos 
iszvede ant kraszto, nuėmė no ju panezius ir ta
da tie nelaimingieji iszkele maldaujanczei rankas 
augsztyn ir rodėsi melde Dangaus pagelbos.

Neužilgo patemijo Robinsonas, jogei tie trys 
pasiliko ant vietos, o likusieji iszvaikszcziojo in 
giria ir isznyko tankumyne.

Robinsonas prisirautino prie nelaimingųjų, 
o regėdamas jogei anie, jy pamatia, da labjau 
persigando, prakalbėjo in juos szeis žodžeis:<(Ne- 
sibijok.it, pasisakykit tiktai, kas jus do vieni ir 
kas su jumis atsitiko?’’ — Iszgirdia tuos priete- 
liszkus žodžius isztartus suprantamoje jiems kal
boje, anie atsipeikėjo isz baimes, kuri buvo juos 
apėmus, ir vienas isz ju atsake: “Esu kapitonas 
laivo, kurs priguli Olandijos vieszpatystei”. 
Szis,sake tolau, rodydamas ant szalimai stovin- 
czio, buvo mano vairinyku, o ans, rodydamas 
ant treczio, pakeleiviu. Mano marinykai pakele 
maiszta priesz mania ir atėmė nian laiva. Jie no
rėjo mania drauge su szeis dviems be mielaszir- 
dystes nugalabyt, vienok pamėtė ta misly ir do
vanojo mums gyvasty, bet užtai palieka mus ant 
szios tuszczios salos, idant mes isz bado ir trosz- 
kiino palengva numirtumem.— Robinsonas szeip 
ant to atsake: Jeigu man padarysite du daiktus, 
tai idant jus iszgelbetie, paszvesiu visa kraują ir 
gyvasty, tais daiktais szie yra: Būdami ant szios 
salos busitia man paklusnus ir isztikimi, ir jaigu 
mums nutiks užveikt jusu neprietelus ir atimt 
no ju laiva, — tada pasiimsitia mania su savimi 
in Olandija ir nuveszite mania in mano tevynia. 
(<Kapitonas ant to atsake graudžėi:” VVisas lai
vas ir viskas, kas ant jo randasi ir mes patys 
esame ant tavo paliepimu.

Tada Robinsonas liepe Petnycziai atneszt 
szaudyklas, pisztalietus, szoblas ir paraka.— Ro
binsonas iszdalino jiems ginklus ir davė ženklą 
tylei eit paskui jy.

Neužilgo patemijo visus asztuonis, einan- 
czius prie kraszto, prisiartinias ant nedidelo ato
kumo no ju, užpuolė su savo žmonėmis netikėtai 
ant ju ir pirm neg anie galėjo atsipeikėt, jau 
szeszi isz ju gulėjo ant žemes suriszti.

Du tik likusiu szoko szalin ir norėjo gintis, 
bet matydami, kad nieko nepadarys, prasze su- 
simylejimo. Tuos liepe Robinsonas teippat su- 
riszt ir visus nuvest in dauba, kuri buvo jiems 
už kaliny.

Musu kareivei, sugryžia ant kraszto, iszvil- 
ko su pagelba nukirsto medžio valty ant kraszto 
ir padare joje skyla, kuri vienok lengvai gelejo 
būt užtaisyta. Wiska ta padare Robinsonas su 
savo draugais, idant žmones isz laivo, negalėda
mi sulaukt sovo pasiuntiniu, matydami valty 
ant kraszto, atsiustu antra. Teip ir atsitiko, kaip 
jie mislijo. Beveik po trijų adynu, davėsi girde- 
tie kanuoles balsas,szaukiantis randaneziuosius ant 
salos marinykus; bet niekas nepasirodė, ir jie nu
leido antra valty no laivo, kuri artinosi prie 
salos.

Robinsonas nuvyko su savaiseis ant savo 
paprastos vietos, paslėpė visus už medžiu ir 
krumu ir teip lauke. VValtis privažiawo prie 
kraszto. Su nusistebėjimu iszvydo pribuvusieji 
pirma valty prakiurinta, dairėsi in visas pusias 
ir pradėjo szauktie pavardžiui savo draugus, bet 
niekas neatsiliepe. Naujai pribuvusiujiu buvo 
deszimtis, visi gerai apsiginklavia.

[Tolau bus daugiau.]

Atsiszaukiinas in lietu- 
vviszkas draugystes.

Kaipo „Lietuvoje” buvo gar
sinta, idant kiekviena karei- 
vis^ka draugyste apgarsintu sa
vo apdarus, tai ir asz, nors pavir- 
szutinei, noriu apgarsinti Baltimo- 
res ,,Lietuviszkos Kareiviszkos 
Draugystes” apdarus, kurios 22 
sąnariui jau turi visus savo ap
darus, o kiti dar ne turi. Kiek
vieno kareivio apdarai kasztuo- 
ja 25 dolierius:

Kepures juodos — panaszios 
in poliemonu: ant pat virszaus 
yra geltona kvietka (metalas), 
kaip isz anžuolo lapu, dailei pri
gulusi prie kaupoko. Ant jo sto
vi stulpelis (4coliai), augszczio 
su geltona nudega lyg pat ke
pures apacztP^ Stulpelio szaly- 
se randasi 2 kilpi, in J’riais in- 
verta dvi geltoni vilnoni szuTu- 
ro pini, isz kuriu viena nusi
leidžia pusapvalei ant britu prie- 
szakyje, o kita iu užpakali. Ant 
kepures prieszakio yra ameri- 
kiszkas erelius (želavos laike 
kantuotas ragas ant kepures).

Siutai isz tamsei melinos ge
lumbes „streit front frakai”, 
kurio prieszakys užsisega ant 
6 guziku—ant penkių nuo vir
szaus randasi kilpos, o ant sze- 
szto diržas užsideda. Apkakle 
arba kalnierius staezias 

geltonos gelumbes, o krasztais 
apvestos geltonos „pleitytos” 
szniuros (įcolio ilgio). Rankoves 
„kapsai” geltonos gelumbes (3į 
col. pi.) virszuje kvietka ir ant 
„kapso” raudonas szniuras (trys 
szesziolikti col. pi.), 3 guzikai su 
geltonu amerikiszku areliu. Už
pakalyje „skečai” geltonos ge
lumbes — 6 guzikai.

Apeletos geltonos, kupkiniai 
geltonu vienodu szniuru (3J col. 
ilg.) Skersai peti prisiuva plei- 
tytus szniurus, o po tuomi paki- 
sza apaletas. Isz po apaezios de- 
szines apoleto szalies eina dvi 
pini geltono ap valio szniuro 
(tris szesziol. col. storio) ir dvi 
kilpi to pat szniuro; pinos vie
na pasiima apaezioje, kita ran
kos virszum ir susisegia ant 
virszutinio guziko — kilpa užsi
mauna ant rankos; ant pinu ga
lu randasi „sztiftai” geltonai 
pleityti.

Kelnes su geltonos gelumbes 
lemposai (1 col. pi.) szalimis isz- 
vesta raudonu szniuru (3 szeszio- 
liktos col. pi.

Diržai skuriniai sviesgeltoni— 
kardai prie diržu; suktis su ame
rikiszku ereliu.

Kardai plieniniai — lenkti, ku
riu turekles pleitytos auksu, su 
ranku sargais, tnaksztis pi. ni- 
kilio, rinkucziai ir galas paauk
suoti.

J. Kurtinaitis—raszt.

Žinios welai apturėtos.
Minerstville, Pa., 3 d Gegužio užsidėjo Lietu- 

tvis/.ka Draugyste broliszkos paszelpos po wardu 
‘ Sz. ^Vincento* . Dabar instojimae in ja yra ki
bai pigus, tik $loo7d. Liepos turės ptiskutini 
susirinkimą, paskui jau bus mokestis pakeltas, 
Dėlto pasiskubiukite prisiraszyti.

Subatoje, Sėjos 23d., numirė 
23 metu vaikinas, Pranas Banai
tis. Jis paėjo isz Suvalkų red., 
Wladislavo pav., Kaimelio par. 
Kiliuliu kaimo. — Amerikoje 
Grand Rapids, Mich., pergyveno 
du metu.— Szv. a. P. Banaitis 
prigulėjo in lietuviszka Szv.Pet
ro ir Povilo draugyste, dėlto ji 
Sėjos 24d., draugyste grąžei pa
laidojo.

Mieli broliai, rūpinkitės, kad 
priguletumite nors in viena lie
tuviszka draugyste, idant mirus 
jusu kūnas butu prigulinezei pa
laidotas; o juk nekurie ežia ne 
turi jokiu savo geru pažinstamu, 
kurie galėtu numirus kaip rei
kiant palaidoti.

Lotai! Lotai!
Lietuviams gerai žinoma firma

SCHWARTZ & REHFELD,
1(>2 Washlngton ui., rūmai 57,58,59.

Kožna Nedela 1:30 adyna po pietų
isz Union Depot veža už dyka visus in gražia vieta, gulinczia va
karinėje dalyje miesto Chicago, ant 56-tos ulyczios,—tiktai (5| įny- 
los tolumo no “Court House”; ta vieta vadinasi

sHANSON P ARK.
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 teip
gi tik už 5c. gali atvažiuotie in miestą geležinkelu in darba. Per ta 
vieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra Ienkiszka bažnyczia ir kunigas pribu- 
na kas nedela. Yra visoki sztorai, palicija ir viskas koJik reikia, 
o lotai da labai pigus, tik po $300 ant legvu iszmokcscziu,

> Dėlto pasiskubytia pakol lotai da pigūs yra, nes už menesio lai- 
ko'D£,irangs ant 25 procentu.

Tikfetii  ̂dėl nuvaževimo galitia gautie už dyka kompanijoje

& J
Arba pas generalna ag&l’p1

Geo. Gustajty,
HANSON PARK.

ir Redystie “Lietuvos”, 
954—33rd St,

Pirma Letuwiszk Kolonija 
po ward.ii ,,Lietuwa“, 

GllANI) PKA1R1E, AllKANSAS.
Derlingiausi laukui isz wlsos walstes, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale
ix) ūbiems pusėms geležynkeio “Mėmphis & Llttle Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis H a te n 
kur žmones gali suttvertie sau didžiausia ir puikinusia parapija. Komitetas aprinko taja wieta 
kaipo geriausia de) užtlejimo Lietuuiszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga bowetaa, o tvalsei sodu puikiausi isz wlsu Smvlenytu \Valstiju. Klimatas sweikaa 

žiemos trumpos, o wasaros ytgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginamsu Chlcagos. 
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

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

aut 5 metu iszmokeszcziu.
• Norinti tikrai dasižinotie ape wiBka raszykltia in

UNION LAND COMPANY,
163 VVasliington St., Chicago, III.

---- ARBA IN-----
REDYSTIA „LIETUV A”,

954 33rd Street. Chicago. 111.
ARBA PAS KOMITETĄ

A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus, Hazen, Ark.
CHICAGO, ILL. P. O. Box 82.

Geriause užeiga pas
<*»»»» *****••«»***«*

L. AZUKA,
3301 Auburn Avė., kampas 53czios ui,

NETOLI LIETUVVISZKOS BAZNYCZIOS.
— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A
dėl mitingu, balu, weseliu ir kitokiu susirinkin u.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodi, 
gardu Aln, visokias Arielkas, kveienc» us Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, 
Pas A Žuką viską gausi.

Ateik broli pamatytis 
Ir to viso pobandytie.

Čaljfornia Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE IŠLAŠU AVĖ., KERTE IIESRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

Wisoki galu n kai Saldaus \Vyno. Arą ko. Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VVisKasiyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpraszytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromataraszytie angelskai, įwokiszkai, lenkiszkai, lietuB 
wiszkai ir ruskai.

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

A dvinedelinis
katalikiszkas 

laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir j 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUJBLIC.
Iszprowoia geri it u s ei ^visokias protvas vvisuose I 

guduose. Kiti m oczy j a kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoie. l’eipogi kolektavroja pini
gus už vvisokias skolas. Gyvvena po nr. 
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai 
$2.00

Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 
ftjas kopuikiausei.

įJV Jaigu tau skauda gatwa,ta1 pamegyk 
ProszkU Bojanalisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo gulwos. ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojanautko. Galima 
nutie koznojo nptiekojr. arba prisiuncziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto ndreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: II. S. BOJANOAVSKI,
885 W. 19-th St.. Chldkgo

Preke Pinigu.
—O—

Rublis in Rosija............... 53 jc
Murkė in Pruste............... 24įc
Guldenai in Austrija......... 394c
Trankos iu Francija.............20i

sibijok.it


4 LIETU Y A

Dėl vienos bobos gali 
maisztas pakilti.

Spkjng Vai.ley. Sėjos 24d. 
Vienas jaunas įvaikinąs iszejo 
su moteriszke pasivvaikszczioti 
Grįžtant namon, brieksztant, 
užpuolė juodu du naktsurgiu—an
glu ir liepe, kad tuodu lietuiviu 
rankas in augszta pakeltu, saky
dami, jog arisztawoja.— Paskui 
anglai ne nusiįvede lietuiviu in 
policija.bet kat-žin kur ant farmu, 
kame ivienas anglas inreme lietu 
iviui leworweri in krutinę, idant 
tiletu, o antras pasivvedes 
mergaite nugedino. — Paskui pa
sikėlė didis riksmas — subėgo 
daugybe lietuiviu ir tuodu anglu 
buivo suimtu.

Sėjos 26d., buivo dėl to dalyko 
proiva. Ant 
daugybe lietuiviu, 
ir prancūzu. Sūdąs traukėsi nuo 
ryto lyg pat pietų, o 
traukės ir lyg ivakaro, kad lietu
viai ir kiti ju draugai ne butu in- 
pyke, uos matydami, kad anglai 
kaip tai slidžios, advokatai ir 1.1, 
nori juos ant juoko paliktinai vi 
si pradėjo pulfb ant anglu, sūdo 
name, kad net ir kėdės (krėslas) 
lakstė isz lietuwiu ratuku po palu
bes. Sudžios ir advokatai įszbe- 
giojo. Kaltininkai anglai szoko 
nuo antrųjų trobų pro Įauga ir 
norėjo pabėgti, bet lietuviai juos 
sugavo ir tiek musze, kol nebe
buvo gyvumo matyti; nors pa
skui dar atsigavo,bet įveikei mirs.

Czia dar traukiasi straikaĮ—Į 
už visokius dalykus, labai -"įlllo_ 
nes yra inpyke, isz koffitf pakilti 
maisztas, nes tiktaj/ja|. 1;įukia 
kokios nors, kain^-priekabes.

Apie ta d^r ragzo angliszki 
a'kraszezį^ Painatysime kas to_ 

to bus.

I

30c
10c
10c
30c
20c

Knygos istoriszkos, sivietisz, 
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis
Birutes dainos 
Boleslovas arba antra dalis Oenowefos 
Bestiality of the Russian Czardoin tovard 

Lithuunia “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalneuu ir Žcmaicziu, 

parasz Simano Daukanto įl 00
Geniu dede “ " “ 5c
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausiu isto

rija Lietuvos “ .,
Istorija gražios Magelenos
Istorija septynių Mokytoju • “
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija Lietuvos “ “
Istorija isz laiko Prancūzu valuos “
Juokingas pasakojimas “ “
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėles 

isz lietuviu gyveninio
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo 

Lietu vnyku “

provos susirinko 
lenku, italu,

gal butu

r

A. ZDANAMICZIUS,
170 Ilanover ui. ir Salen ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
Hiu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunczla 
pinigus In visus svieto szalta kuomiplgiausei ir 
in I uedelvs po hzsmntimo parodo kvitą su priė
musio pnsiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laivu 
■kortes Jo ofice, duoda tikėta už dyka, net i n pat 
Nrv Yorka; o laivakorcziu preke tu puti ku ir 
Nev Yorke.—Uždirba rasztus d»-l dalies iszjesz- 
kojiino Isz tewiszkes arba kitokiu dulvku ur ra
sztus su konsulio užtvirtinimu. O telp-gi atjie- 
szko skolas isz Europos ;as«kurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nlkams Ir vietas tarnams ir tarnaltiems ir užlai
ko visokius muldu-knyges.— VVisku atlieka kuo- 
mlgertausel.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltlnis danglszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brinels Ir kltokels krlžeis, iszsodyta bal- 
czlauselskaulelels,wisaip zalatitos, 3.50 ir 11.00 

Aukso Altorius arba Szaltlnis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutoi skuroje, zalaty - 
tals krasztals, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ I

Apdaryta szagrlne “ u I
Balsas Balandėlės didžlauscs ir puikiauseme 

apdare, baloziauseis kaulelels pulke! 
iszauksuotals kryžeis po ' S3.00ir3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c
Balsus Balandėlės Krisztolinis 12.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe ° S 1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Pauos 
Lietuviszkos miszios 
Rnžanczlus amžinas 11 "
Ražanczius Ir draugyste “ “
Ružanczus amžinas ir su stacijoms ’•
Szauksmas balandėlės **
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ”
Senas Ir Naujės Aukso Altorius, voklszkoms 

litaroms •• “ “ 11.60
Senas Ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkuu 

stytas Ir su kebe “ ♦1.60
Wadowas nplankancziu muku Jezuso Cbrls. 15c 
150 paniniu Donlao karaliaus ant paveikslo 

kantlczku „ „
Knygos Ihvasiszkos.

B ros t vos “ “ ••
Draugija dildusziu “ “
Evangelijos, drauge lietu vlszka i Ir lenkias- 

ka ant kožnos nedelos irszventes 
Flloteaarba kelas In maldinga glveuima 
Garsas apebaislbia sūdo Dievo ”
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jėzus* Prna ” ”
Gyvenimui Szventuju Dievo “
Gyvenimas szwento Benedikto **
Glvenimas Jezuso Kristuso M
Glvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Glvenima visu 8zwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po 
Gyvenimai Szv. Ir III zokonas szw. Fran- 

ciszkaus “ *•
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija seno įstatinio ”
Istorija Kataliku Bažnyczos
IszguTdymas metiniu szveneziu ”
Ka« yra grhkas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kam ipsnakajltie sumianija ”
Mokslas Rymo Kataliku " “
Mokslas kataliku, “ ••
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu ezvenczlu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duizlo- 

se oulszczlaus. didžlause knyga isz visu 
knygų dwaslszkuju “ ••

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumlanljos ••
Prlslgatavojlmas ant smerczlo "
Raktas in dungu “ “
Uisistanavlk ant to gerai “
Wadowas In dangų “ “
Wartai dangaus ’* “ “

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “
Knyga Iszmokirao visos*lėtinės kalbos 
Lementorlu* lietuviszkas „
Lietuvos gaspadine ** “
Lietuviszkai voklszkas žodinasarba grama

tikas “ "
Lomentorlus lietuwiszkas “ •• 1
Spnsabas greito iszsimokinlmo u n gels kos kai- 
Szlmtmvtinis k ^ ndorlus 

bos ne apdarytas *• “
o apdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: lietu visikai, 
Intviszkai, lenkiszkai, irruskal. y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktle lenkis/kos, ruskos arba la 
twiszkos kalbos „ ,,
Tas pats a) darytas „ M

lt .60
12.00

20c
10c 
5c 

10c
5c

30c
40c

75c

05c
10c
75c
50c
25c
15c 
50c 
10c 
75c 
20c
65c
25c

25c
11.00

10c
15c
15(5
15c
40c
15c
15c
50c

75c 
10c
20c
40c
15o
50c 
40c
15c

25c 
15c 
10c 
20c

15.00
10c
15c

11.00 
I 1.25

|2.oo
2.25

Lietuwiszkas Daktaras

$1.50 
20c 
50c 
10c 
50c 
30c 
10c
50c 
20c
15c

$ 1.00 
Lietuviszkos dainos Isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ “ I
Lituviszkas sziupinis " “

Naujos dainos “ ••
Namelis pusteinyko “ “
Olitypa apysaka isz talko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Ju^e “ “
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenlcmeczio vainos 1863 m. “ 
Pajudykime vyrai žemiu, puiki istorija 
Pai'akoijmus Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztaI “ “
Ponas ir mužikui “
Pirmutinis degtines varytojas, komedijų 
Puiki (storiu ape Kantria Alanu, kurt per 22 __

tus vaikszcziotlamu po svietu, daugybių be
du ir vargu kantrei iszkentejo 

Talmudas židu 
Tewynizskos giesmes “ “
Trumpu senovės Lietuviu Istorijų ,, 
Trumpu peržvalga Lietuvystes darbu 
Waiku knygele su abrozeluis “
Wįšoki abrozdelei in knygas 
AbrozM Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

c/.io, didelis ir labai puikus: Mąik 
lūs puota priesz Jy ant kėlu.

Knyg•7 O

$2.00 
5c 

10c 
75c
25c 
20c
40c 
15c
25c 

. 10c
15c 
5c 

i rae-
20c
10c 
10c
10c

T. KODIS.
Persikėlė isz Bridgeporto ant Toįvn of Lake po numeru

1832 74-tli St. kerte Page Street
ir prijima ivisokius ligonius saivo namuose, uo adynos 9 iki 10 ry- 

tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 ivakare.
Teipogi galima paszauktie in namus pas ligoni kožname laike per 

telefoną isz kožnos aptiekos.
Gyvena: 1832 47-tli Str.

TELEFONAS: Y. 820.

LIETUVISZKAS

Slalomais
S. F. Malicki,

Pirmutine Lietuwiszkai—Lenkiszka
——Mokslaine Muzikos------

Kursui tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant visokiu intaiau kožna no 
iki 10*4 vakaro.
Kursas mokslo tveria trumpai ir kasotuoju tiktai $5 ant menesio.

Orkestru Lietuviszkai-Lenkiszka.
Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vesią 

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.

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

Vyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pus Kazimiera Aliszauclot
Užlaiko puiku szalta alų. gertauso

^lemtenU'abp'^'"tie tal llkykl' pn» sawo
viengenti,.jį bi priyjm ti uo tikro brolo.

%uk broli pamatytle ir to viso pabundytie. 
algų sziezia atkelausi, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS, 
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEV YORK, N. Y.

A"------užlajko-------

Krautinve Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkalinga 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas deJ 
samdime tuose rejkaluose.

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

Telefonas: Canul 78.

L4TAS

MTst£Sž>(skich »7UO
1 Ple4nl B,už«°y 1 nh.ini L.,-^wžnv»‘h (zdodatkiem nieszporov 

;"‘,>.!|hHkich». Zavi.-ni blizko 650 scro- 
vvdi *‘azn,,g° ‘Iraku na pigknym papierze, 
'lo bule dla obojga plci; opruvne v morocco 
iuirkg. vyzlacane brzegi ze zloconym tytūli— 

-* kem; cena................................................. 95c
Tu samu opravna v morocco skurkg, vyzlacane 

brzegi, ze zloconym tvtulikcm, ukuta i ze za- 
mklem.............. ........................ ..JI 25

CICHA LŽA. Zbibr Modiov, i PieAni služgcy dla 
dusz pobožnych (Wydanie dla nieviast) z 
dodafkiem nieszporov i piesnl lacifiskich. Za- 
vi.-r.i bli/ko650 stronnic vyraznego bruku 
na pięknym papierze, —Opravne v morocco 

skorkg. vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Cena................................................. 95c

Ta samu opravna v morocco skorkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ............  $1.25

OLTARŽYK ZLOTY. Zbior modldv i piežni, 
služiįcy dla dusz pobožnych. (\Vydanie dla 
Mgžczyzu). Z dodutkbun nieszporov i pieAni 
lacifiskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra- 
znrgo druku nu pigknym papierze. opravne 
v morocco skorkg, vyzlacane brzegi ze zloco- 

aym tytulikiem..........................z................. 95c
Ta suma opravna v morocco skorse, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
W Y BOR EK........... ........ ..................po 40c i 65c
HISTORVA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksiažek dla Judu przez Marbacha vy- 

lanych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlosc 
za pomocę kart. (Dhizabavy i rozryvki)

ALEKSANDRA CHODŽKI sl6wnlk’‘Polsko-An 
gielskii Anglelsko-Polski w inocnej opravie 
ze ztoconemi tytullkamy. Cena $4.00

SENNIK czyli Wr6ženie ze sndv. na przeszlo 
1500 przypadkachslužįcc, z rožnychstarodav- 
nych kslįg zebrany i porzędkiem abecudlo- 
vym dla rozryvki i zabavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobonov. •’ ” 15
A&KAPOLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
do iatvego nauezenia sigezytač. pisač; i mu- 
vlč po riemiecku. Dokladnv przedruk z wy- 
-an'.a nakladein ,.Zakladu N'a rodo ve g o imie 
uia ssolifiskich" ve Lvovie. Cena

LĮSTŲWNIK polsko-amerykafi.ski. Podrgcznik 
zavier&jęcy: Naukg pisania listdv, v vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Listy 
pokcajaėe. radzace, opisujące. povinszova- 
uia. pouania itd. ” ” 60

MALY LISTOWNIK dla szkdlnych dzieci; uezę- 
cy pisania listdv z dodatkiem poviuszo- 
wafi ” ” 25

POk-REDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ksi^zkad a 
Polakdv v Ameryoe dla Iatvego nauezenia 
slg poangielsku; z opisanirm každego vyra
žu Jak sig ma vymaviač; i rdžne listy v pol- 
skhn i angbdskim jezyku 65

PRZEU ODNIK do pisania listdw miloAnvch o- 
raz tycz’cych si» oženienia i zainsžpdjšciu 20 
HOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny spoeob czarovania, ve- 
dlug slavnych sztukmlstrzdv jako to: Bosco, 
Sehvunenfeld. Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfiu i vie
lų innych. Cena 85c

NOWY SOU’IZDRZAL i avantury Jcgo. Z zlem- 
pomorskiej rodem. —Z oAiniu obrazkami 40 
Ta suma v mocnej opravie ze zloconym tytu- 
likicin’ 60

Puikiausias Salimas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kanipas E. Centre & Boivers str.
VViskas yra czysta, gerymni visoki pirmos kla

ses, o žmones isz dusžioš prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems walandęja laiko; 
atsitankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan? 
tiems i n Shenandoah welyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszku užeiga.

T ra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatas, jau aclolika 
metu praktikawoja aukszcziausiuosesuduosei, geriause iszprovoja 
visokias provas. Kalba ivisokeis liežuiveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia proiva, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Ęoseiįtlįal,
333 Granti St, arti 2-nd Avė,

NEW YORK.

W. Slominskiene.
679 MILVAUKEE AVENUE, 

CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visu lietu- 

iviszku draugiszcziu, kad mano 
krautuiveje randasi ivisoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. YViska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

MAX DKZEMALA,
— LENKISZKAS^—Adwokatas,

pjraktikawoja visuose suduose 
iszpildo saivo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame ivisiems lietuivnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provvu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St.
Gitveiiimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

DIDŽIAU 8 E

Krautuwe Drapanų
Wyriszkas visas apsirengimas,įvertas 

$15, parsiduoda už $8. Wyriszkas wi- 
sas apsirengimas įvertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias ivi- 
sas apsivilkimas įvertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ir 
vasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakytadaugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesivietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MMX KOBRE,

LIETUVISZKAS■tSALUNAS-;;

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 25 mietu isi praktikavojas pritajso gierae 
lekarstvas usz vidutinis prekių.
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

— SUCCESSOR TO —
K0BRE & HERSCHMANN

Litewski i Polski Bank
40 Canal Str.

IR

142 DivisionSt.

New York

| A. BUSZKIEVVICZIA, |
idastato visiems in nutnus geriausiu

Keresina, Geselina ir Aliejū. |

Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats J# 
atgal kiekvienam in namus pristato, te i po- Ls 
gi prijima užpraszymus ir per gromata.

Yra labai žmogus geras ir teisi ngas ka ve- 
lyjeme visiems pasjy nusiduotie. A

ADRESAS:

A. BUSZKLl^VICZ, 
l! 886 Jiiines avė., Chicago.

*4'

Iivairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Farduo- 
dada jisai Raszta Swenta,ivisokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszaivi- 
mas Mikaldos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalne ir ivisokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu ražaneziu, szka- 
plieriu krajaivu, wisokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape ivisk i dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptu- 
resitia katalogu. Mano adresas 
tok s:

Jos. Matutis.
287 Whyte Avė. Brooklyn N. Y.

Raszidami gromata siuekitia 
ant szito adreso.

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

k

0 wisokia ligų wienautlne gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b* kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitle. Gydo visokias užsiseneJuHas ligas, kaipo 
tai: Prtetvariu, Skaudėjimu galvos, Džiova 
kepenų,Geltligių, Reumatizmu,Wnndeniny upti- 
niinu. Knrsztligiu, Rožių, Szusus, Drugy, Skropu- 
tas, Niežus, Kirmėtas, Luszus. Szunvotiu. VVežy. 
Guzus, Sopulus Ir žeidulus, Kaulu skuudejimaf 
Sukudima. Moterių ligas. Uždegimu plaucziu, 
trenu skaudėjimą. Galvos užima Ir 1.1.
Toji gydykla “TRANVICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrina kurta pabandys, tai no tik 
pats džiaugsis, bot kietiems la velys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prlslvntimui vieno dolerio tuojaus bus Jums isz- 
siusta. Adresas:

II. 8. BOJANOWSKI,
885 \Y. 19-th Str. Chicago, III.

Juozu po Dzialtwos,
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.

Užlajknu šviežia ltawarska Alų, seneuses ge- 
reuses Arlelkas, Likierius ir kvepenczius 

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

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

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

užlaiko didela Krautuivia

Arielku, VV ynu, Likieriu
Alaus ir kitokiu gėrynių.

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant iri
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant vvisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteiniveg, Bremen.

M. L. Kasmar,
(KACZMAltEK.)

L“SAdwokatas
irPraktikavoja ivisuose suduose 

atlieka saivo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame ivisiems 
lietuivnykams pas jy nu

siduotie saivo reikaluojse, o 
apturėsi tia geriausia rodą.

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

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai
F R. MAS0NIS

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda laivakortias, siunezia pi* 
nlgus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

K. PETRIKAS,
Mahanoy City,

Wlskas yra pirmos klasos, o prekes pigiausios 
kaip visame mieste Baltiraores. Rodyjame vi- 
siems tenai pirktie, o busitia pakakytais.
_____________________
Žodynas kn. M. Miežinio

Keturiose kalbose: lietu ivisz- 
kai — lativiszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savvyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), 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 įvelau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

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

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

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

ie ant atsakymo pacztawa markela už 5centus

------TURI OFFISA------

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

------GIWIANA-------
615 Noble ui. saivo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

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

—po— 

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

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

Pa.

KAS IN clevelanda atkelausit 
PASOLSZYNSKA 1V1SKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO ĮVISO PAUANDYTIE.

Gyivcnu ponr. 825 St. Clair str. 
Cleveland O.»

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu ir dauginusi1 visokiu gerymu užlaikau

Temykitia! Temykitia!
Kam turit vaikszcziot?

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

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES '

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

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

527 S. Canal ir Judd uliezios,
CHICAGO, 1LL.

Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukryuius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas • w 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrvnius .ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.
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