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Metas II.

tkaus, atsiszauke keturi vyrai isz 
chicagiecziu (važiuotie ant 9-tos 
dienos Sausio, tai yra ateinan- 
cziani utarnyke, szieyra: J. Kai- 
karis, J. Gustas, A. Kloris ir K. 
Kuncia, Teipogi isz Mahanoy PI., 
Pa. važiuot ketino R. Waitkus; 
isz Spring Valley, III. J. Wisz- 
niauckas su savo draugu ir dau
giau yra, kurie huno jau pirmiau 
atsiszaukia, gal teipgi (važiuos.

Jaigu kas daugiau isz chicagie
cziu norėtu važiuotie tai tegul 
atsiszaukia nedeloje pas kury nor 
isz komiteto arba-'' in redystia 
“Lietuvos” o utarnykia gaus ti- 
kietus už $18 in ten ir atgal.

yVisiems (važiuojantiems vely- 
jame ko geriausios laimes, ir te
nai nuvaževiu, žiurekitia brolei 
gerai, teipgi pasirūpi kitia pama
tytis popieras no tu lauku ir par- 
(vežkitia mumis tikras žinias.

Redyste.
Cze paduodame kontraktu kom

panijos žodis in žody- arigelskoje 
kalboje, ant kokiu iszlygu kom
panija parduoda tuos laukus dėl 
lietuviu.

Chicago, Dec. 6-th, 1893. 
Mt’sis. Jauksztas, Kuncia & Bijan- 

. skas, City.
J3*ntlemen:—At your reijuest we 

vish to statė that ve (vili agree 
not to raiše ule prices on the 
lands in the distriet seleeted 
for the Lithuanian Colony, in 
Prairie County, Arkansas dur- 
ing the year of 1894. The pri
ces of the lands everage from 
$6 to $8 per aere. We (vili sėli 
on easy terms, taking as small 
a cash paiment as $1.00 per a 
ere and give up to 5 years on 
the balance in equal annual in- 
stallments, (vith 7 per cent in- 
terest.

Yours truly,
P. R. Peterson.

Darbai L. M. D. dėl gero 
Lietu wystes. .

“L. M. D.” dėl apszvietimo 
lietuviu iszdave savo kasztais 
puikia knygela(?)po wardu “Die
vas, Dangus ir Prtfl&aras,” tik ne- 
žine dėlto toji draugyste gedejo- 
si savo,vardu pasiraszytie ant jos 
bet parteze jogei kasztu Baltimo- 
Ves parafijonu, Taigi da ir kuni-

Isz Užmarės.
Tewas Sz. ir caras Rusijos

Rymas, 29 Gruod. 93 m. — 
Wiena isz aukszcziau pastatytu 
asabu Ryme danesza, kad tarpu 
stalyczios Apasztaliszkos, o caro 
Rosijos padėjimas yra labai nesma 
gus. Sako, kad jau pirmiau buvo 
raszvta gromata per Teva-Sz.
prie cara, apgynime lanku ir lie- g«> ne norėjo tiketie, kadtadarb 
tuviu kataliku. Rodžias kad ca
ras apturejas tokia gromata,mėtė
si kaip pasiutias ir tuojaus norė
jo pertrauktie (visokius reikalus 
su popiežiumi, bet pamislyjas wa- 
landela pasiuntė per Izvolsky in 
Ryma melaginga iszsiteisinima, 
jogei tai neteisybe, jisai neskriau
džias (visai kataliku. Bet toks isz 
siteisinimas,popiežių nesuramino, 
nes yra prisiusty skundai užtvyr- 
tyti tikrais faktais. Caras dasi- 
girdo, kad Sz. Tęva rengia pu- 
blieznai apgarsytie (visam svie
tui tyronystias jo, isz to pastojo 
didis trukszmas po visa Rusija, 
ne tiek isz dalies moraliszkos 
kiek isz palitikiszkos.
Ape wisas szunybias caro dane- 

sza popiežiui prefektas Prapa 
gandus Kardinolas Ledocho w- 
skis.

Kaip girdetie, tai Kražiuose 
sunai užmu3ztuju per maskolus 
da guli nepalaidotais, pakol tyri
nėjimai pasibaigia. Beda lietu
viams po jungu maskolaus. Jaigu 
jam ragu nieks ne aplaužys, 
jis lietuvius gyvenanezius po 
valdžei isznaikys ik vienam.

szczioji draugyste trokszta ap 
jszviestie žmonis; tegul dabar 
• perskaito taja knygela, o persilu- 
dys patys, kad “L. Al. D.” dyrba 
(vien tik dėl gero Lietuwystes, 
vis dėl apszvietimo tamsunu. 
Jaigu žmones ir szita knygela 
perskaijtia ne iszsižades Die(vo ir 
ne intikes in “L. M. D.” tai jau 
jos wisa darbu ssun» ant nuode
gos nuuesz.

O tai! tai kas kita! Szitokiu 
budu tai atbudavositia Lietuwa. 
Jau dabar kuris ta knygela per
skaito, žine kad iszsižades Diewo, 
o prijitns raszeja tos knygeles 
už diena; tiktai laukitia.. ..
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GUDRI APGAVIKE 
CHICAGOJE.

In apteka Virginia muria Vir- 
■grirūi’.atyo viena pone puikei ap
sirėdžiusi ir supirko daugybia (vi
sokiu daiktu. Kad perėjosi užmo- 
ketie didelei nusidywyjo apsižiū
rėjus keszianiuose, kad pinigus 

1 namieje užmirszo. Prasze idant 
kas eitu su jaje in namus, tai ji 
užmokės ir idant pasiimtu su sa- 
vims $20 smulkesniu pinigu, nes 
jyji namieje mažiau neturi, kaip 
vis po $20. Jogei buvo bogotai 
apsircdžiisi ta' ‘•ntiekorius su u- 

*4 $20 į- 
'■-tą-

■

Drebėjimas žemes.
Londinas 31 Gruodžio 93 

— Somersetshire pereita nakty 
davėsi girdetie smarkus drebė
jimas žemes. Ta nakty buvo du 
drebėjimai, Avienas pusiau dvi- 
likta adyna, kitas ape pirma. Dre 
bejimas buvo toks smarkus, kad 
net lovos paszoko isz vietos ir 
daugybe kukniniu indu susi 
musze.

—o

m.

Su ledu sulužo.
Ant upes VVolgosNižnym Now 

gorode daugybe jaunimo cziuži- 
nedanli ant ledo, sulužo ir inkri-, 
to in vandiny. Dvideszimts žmo
gystų prigėrė, o kitus iszgelbejo, 
bet ir 
m irsisz 
limo.

i$ž iszgelbetu daugybe 
persigandimo ir persza-

',nra nutrutytie.
Hid Peter-

’ —Vn

ISZ SCRANTON, PA. <
. “ °— . iBrangus AViengenczei!

Asz jums papasakosiu kaip mus , 
misste aekurie lietunei praleido , 
garbinga Sznentia Kalėdų. Yra 
(viena dalis miesto (vadinama 
Green Rige, kur gywena 8 szei- 
rnynos ženotu ir ape 50 vviensty- , 
piu. Wienas žmogelis laukdamas 
sawo paezios isz Lietuwos atwa- 
žiuojenezios,nusisamdę sau stube- 
la, supirko (visus reikalyngus 
daiktus, paėmė kokia ten bobelka 
už gaspadinia ir pradėjo laikytie 
bordingierius. Laike Kalėdų ka
da susirinko užganetinai (vyru, 
atsirado tarp ju ir alus su degti
niu, no kurios (vyrai galvas inga- 
rawia, pradėjo ape gaspadinia gla
monėtis, -kiti tai matydami pra
dėjo užnydetie, isz ko pakilo pe- 
sztynes. Wiens su kitu eme plau
kais mainytis, langus iszdauže, 
pecziu sulaužė ir daugybia kito
kiu indu sugrudo; antgalo susi
draskė ant sanias marszkinius ir 
liko nuogais, lyg dabar motinos 
pagindytais. Gaspadoriui tu namu 

-didžiause nelaime atsitiko, laike 
to trukszmo nabagui aky iszdure. 
Bijodamas idant ir paskutinia aky 
ne iszhiptu, pradėjo szauktis pą- 
licijos. Tie pribuvo su “Patrol 
Wagon” ir susodino visus in (ve- 
žima, nuogus kruvinus ir be akiu 
ir nuveže in “Police Station”. 
Ant rytojaus kožnas gavo už 
simoketie po $10 ir liko paleistais.

1 Isz tiesu grąžei apvaikszcziojo 
tia Kalėdų. Rodžes kad juos 
inko, nes visi teip, kaip 
wienos motinos: in jokia 
stia nepriguli, jokiu lai- 
;iu neskaito; tiktai kas 
e apsikvaitinia užplauku 
jasi. Geda.... geri lietu- 
p nedaro.

Scrantonietis.

as nori atvažiuotie i n Ame- 
abar laike žiemos yra vėl 
•ta, nes kolera nekiek ap- 
izifkortias gali gautie re- 
», isz Hamburgo net iu Chi- 
už $33, o isz Chicago in
jrga už $35, ant geriausiu

Preke Pinigu.

>118 in Rosi ja............ ..53c
•ke in Prusus............ ..24ic
idenai in Austrija... .39įc
nkos in Franciia....... ...20c

Isz Amerikos.
Ir wet vvienas.

Guthrie, O. T. 29 Gruodžio 
93 m. namuose gubernatoriaus 
pasirodė koks pusgalvis su ilgais 1 
plaukais ir pasakė, kad jis nori 1 
matytis su gubernatoriumi, nes 1 
guberautorius prižadėjus jam ati- ! 
duotie savo urėdą,o jy norint už 
darytie i n namus beproeziu. Tuo j 
jaus telegrafuvojo iu palicija, o i 
toji pribuvus aresztawojo ta pus i 
galvy. Iszkretia atrado pas jy re < 
(volvyy ir ilga smaila peily, o i 
prietam da daug trucyznos turė
jo, ka butu galėjas tuziną žmonių 
nutrutytie- Prisipažino, kad jisai 
butu užmuszias gubernetorlu, 6 
paskui savęs, jaigu bu*u ne ap- ; 
turejas urėdo. (

—o— ,
Atrado bagota kasykla ’ 

rudos. i
Cripple Creek, Cul. 30 Gruod. i 

atrado bagoeziausia kasykla ru
dos,kokios tenai ik sziolaik nebu- į 
(vo. Atradėju yra neKokis N. E. i 
Guy, kuris atrado-gysla rudas 30 i 
eolu storio, gilume žemes per 33 i 
pėdas. Jos verte isznesza iki $1405 | 
už tona, o apart to randasi pi- i 
gesne aplink ruda, kuri teipgi I 
už darba apsimokės. i

—o— ,
Dykuju Kaistai. I 1

Sacramento, Cal. 29 Gruod. 1 
Sėdyboje Indijonu, veisles Moja- i 
ve, arti Needles aut Colorado i 
River Califorrijoje, Indijonai pa- i 
pylde baisiausia žmogžudystia isz ; 
priežasties burtu. Jauna Indijon- 
ka 16 metu, vardu Shneta, tapo 
moteria wieno kariaunyko sawo 
veisles; jaunoji pora gyveno sa
vo stubeleje labai laimingai, o 
pereita nedela Sonetą pagimdė 
dvynelus. Tarpu Indijonu pakilo 
didis sumiszimas, nes pas juos 
toke motęriszke, kuri pagimdė 
dwynelus, yra palaikyta už ap
sėsta per welnia. Indijonai su- 
szauke didely mitinga wadinama 
„Pov Wow” ir atėjo Didisis Dak 
taras, kuris pripažino, kad moti
na dvynei u, tikrai yra welnio ap
sėsta ir kitos rados ant to nėra, 
kaip tik turi būtie užmuszta drau 
ge su waikais savo. Meldimai ir 
praszymai jauno vyro nieko ne
gelbėjo. Abiems kūdikiams lazda 
galwas sudaužė, o ju motina už
dare stubeleje, szale jos padėjo 
užmusztuosius kūdikius, stubela 
užkimszo sziaudais ir szakomis, 
antgalo uždege. Waldže Need- 
les dasižinojo jau per vėlai ape ta 
Indijonu žmogžudystia ir nespe- 

1 jo nelaimingbs iszgelbetie.

Kaip kur darbai prasideda
Homestead, Pa, 2 d. Sausio 

(visuose departamentuose dirbtu
vių plieno darbai pradėjo eitie 
isztisai, 2500 darba apturėjo ir 
sako, kad yra užpraszyto darbo, 
ka gali dyrbtie iki menesiui Kar
vei u be perstolo.

į Yonkers, N. 
kad suryt diena 
wisos dirbtuves 
4000 darbinyku darba apturės.

t Hartford, Conn. no ateinan
ezio panedelo prasidės darbas 
dirbtuveja Hanley Rule and Le- 
vel Mill, kuris tuom syk dirbs 
tiktai po 7 adynas ant dienes. o 
Eddy Electrical Works pradės 
dyrbt tei pgi.

t Bethlehem, Pu. dirbtuveja Į 33r

plieno prasidėjo darbas pereita 
utarnyka ir ketina prasidetie 
dyrbtie rolmyleje, kur 1000 dar- 
binybu darba gaus.

t Scranton, Pa. (visi turi (vilty 
kad prasidės darbai geriau eitie, 
nes po (visas dyrbtuwias taiso 
maszinas ir viską riktuoja ant 
ateinanezio laiko.

J Martins Ferry, O. dirbtuve- 
ja Laughlin Iron and Steel Mills 
atsivėrė darbas. 1500 žmonių 
darba apturėjo. Rodžes, kad toji 
dirbtuve patrauks ilga laika kru
tėjimo.

Y. apgai-sino, 
pradeda eiti e 
werpimu, kur

—o—
Isz Mtihanoy City. Pa.
Antra diena Kalėdų „Karei- 

vei Sz. Jurgio” ture}" ”awo balu 
ir i.ifi-aaae wisas lietuviszkas 
draugystias savo miesto. Drau 
gyste „Szv. Antano,” prisakė 
sawo sanarems, idant nei vienas 
neitu ant to balaus, o kuris eis 
užmokės koros $2.oo.

Brolei mielei kur szendien din
go toji meile broliszka! dėl ko 
mes pradėjome teip niekytie vie
ni kitais ir delko stojamės kas
dien vieni kitiem didžiauseis ne- 
prieteleis, juk esame vaikais (vie
nos motinos. Pažystame wiena, 
kurs nesenei atwažewias in musu 
miestą, nori mus supjudytie, bet 
praszytume lautis, nes geri lietu
vei teip nedaro. Mes troksztame 
(vienybeja gyventie, o kurie no
ri mus supjudytie,tokius privalo
me paniekytie ir visam svietui 
parodytie, bet tegul da, lauksime 
jo pasitaisymo.

Mahanojieczei.

Ar tik ne apgatvikas.
Nevark, N. J., atėjo pas W. 

Rastauckas kokis žmogiszczis iu- 
siprasze pas jv būtie, pasisakė 
jogei esąs dziegormeistriu. Pabu- 
(vias keletą dienu, paėmė vieno 
žmogaus dziegorely ir su juom 
isznyko. Rodžius kad jis tik isz to 
ir bizny daro. Jisai paeina no Si
mno, Suvalkų redybos. Jaigu kur 
pasirodys su taisymais dziegore- 
lu, tai saugokitės, ba ir jums teip 
isznes, kaip szitam žmogui.

W. Rastauc.kas.
—o—

Dėl Brooklyno Lietusiu.
Ar žinotis kur yra geriause už

eiga?
— Pas Petrą Draugely po nr. 

73 Grand st. Užlaiko puikiau
sia saluna isz viso miesto Broo
klyno. Yra geras žmogus ir tik
ras lietuvys, užlaiko puikiau
sius gerymus, o su kožnu žmogu
mi apsieina broliszkai. Rodyja
me 
ke

! Jaigu kam kas kenkia, o rei- 
kalaujatia daktaro,tai nusiduoki- 
tia pas Dr. S. J. Alkier, 
po nr. 905 VVilloughby avė. Yra 
daktaru perėjusiu augszta moks- 

1 la ir gerai iszmano ape gydymą 
wisokiu ligų._________

Pajieszkojimai.

visiems lietuwiams savo lai* 
atsilankytie.

Asz Mateuszas Dawydaitis, pa- 
jeszkau savu pusbrolo,JulijonoUr 
banavieziaus, paeiuanezio isz Su
valkų redybos, Mar’j impoles pa
vieto, Antanavo gmino. Jau ape 
szeszi metai kaip buvome drauge 
Gilberton, Pa. ir kaip isz ten per- 
siskyreme daugiau nešimaieme. 
Juiį J -žino arba jis pats
teg 
kio.

- z

v
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MITINGAS 
Wirszinyku chicagiszkiu

Iii augjrgzczill.

Diena 31 Gruodžio 1893m. 4 a- 
dyna po pietų saleje Ažuko vvir- 
szinykai vvisu Chicagos draugysz- 
cziu laike susirinkimą, ant kurio 
apsvvarste labai svvarbius tautisz- 
kus dalykais.

1. Ant susirinkimo vvirszinyku 
minėtu draugyszcziu, tuom laiku 
tapė iszrinkta vvirszinyku K. An 
druszis, vvirszinykas sz. Kazimie- 
riaus draugystes.

VVirszinikas Sim. Daukanto 
Draug. F. Mikolai nis apreiszke, 
jog Chicagos lietuvvei privvalo 
apraszitie savvo bijografia. kaipo 
medega dėl paraszymo lietuvvisz- 
kos Geografios, kuria rengia kn. 
Žebris ir daugelis kitu prakilniu 
wyru. J. Grinius trumpais žodžeis 
iszluksztiano intura geografijos ir 
vvertia jos. Apsznekeja kokiu bu
du galima surinktie teisingiau
sia medega, paskyrė J. Grinių 
dėl paraszymo geografios chica- 
giszkiu lietuvviu, kuria žeda kele
tą kartu atskaitytie ant vvisatiniu 
susirinkimu, o po tam usztvvirty- 
tie.

2. Ineszimas —ape Jubileuszi- 
nia knyga Simono Daukanto. F. 
Mikolainis atskaitė atsiszaukima 
in vvisas lietuvviszkas draugystes 
Amerikos ape spauda j ubileuszy- 
nes knygos S. D., kaipo pamin
ki o musu didvvyrio, ant ko vvisi 
pagirtinai atsiszauke ir pristojo 
aukuotie kiek vvienas vvirszyny- 
kas tvardan savvo draugystes ly
gia suma pinigu dėl spaudos mi
nėtos knygos. Atrado reikalin
gu ta paty komitetą perleistie aut 
susirinkimu kiek, vvienas draugy
stes, i dant greicziau surinktie pi
nigus ant spaudos.

3. Ape atidaryma knygyno S. 
D. teip gi buvvo kalbėta, nutarė, 
jog reikia atidarytie knygyną su 
apvvaikszcziojimu, kuris prisidės 
prie pabudinimu lietuvviu ir už- 
ukvvatinimo prie skaitymo knygų 
bei laikraszcziu.Wirszynikai drau
gyszcziu prižadėjo regytie savvo 
draugus, idant ant atidarrmu pri
būtu kodidžiauses skaitlus.

Kalba buvvo ir ape pataisyma 
bažnytines sales ir platformos dėl 
kalbėtoju.

4. Ukesas Mikolainis primine, 
jog reikia jau rengtis ir ant ap- 
vvaikszcziojimo 4 d. Kovvo, tai yra 
pavvalnjimo no baudževvu. Wir- 
szinykai draugyszcziu žadėjo isz 
laiko budytie savvo draugus, ra-
intie ir pasirupintie mergaicziu

su deklemacijoms, moterių su kal
boms, aprengtie sale grąžei, idant 
minėtos apvvaikszcziojimas butu 
iszkilmingas ir naudingus.
r C’ ’ ’ tuodo^
i Dėt

im ko-
X

Detroit, Mich., ĮGruod. ’93m. 
Malonus Wyrai.

Linksma iszgirstie kiekvvienam 
tevvynainiui. jog Lietuvviai kas 
kart labin kilsta ir pradeda sup
rast savvus ir tevvynes reikalus. 
Sztai asz iszgirdias, jog Jus užde- 
jote moksliszka draugystia 'tvar
dau Sitn. Daukanto, o neiszken- 
cziau, idant neiszreiksztie savvo 
džiaugsmo isz tokio Jusu užma
nymo. Miela man pagyrtie Jus 
už rūpesti ape tevvynes reikalus 
ir savvo laba.

Wyrai! Jus uždejote draugy
stia, idant drauge vvienoje kru- 
vvoje iszbiistie isz tamsybes pur- 
vvyno, iszlavvint savvo protą ir 
pasiektie mokslą, be kurio žmo
gus yra panaszus ingyvvuly. Už
dedami ta draugystia parodėte, 
jog supratote svvarbuma ir bran
guma mokslo. Pasakiau, kad sup
ratote, bet nesakiau, kad pažino
te, dėlto kad tas tiktai gali pa
sakyt, kaip mokslas brangus ir 
geras,kas jy pažino.Prisižurekime 
tik mokytiems vvyrams. Tuojau 
pamatisime, kaip skiriasi ju gy- 
vvenimas no gyvvenimo tamsiu 
žmonių. Tamsus žmones gyvve- 
na nelyginant gyvvuliai ir jiesz- 
ko tiktai tokiu linksmybių ir pa
togumu. kokiu geidžia ir ki^kšviti
nąs gąlvvijas. Užtai toks žmogus 
mažai kuom skiriasi nogyvvulu.- 
Bet atžagariai, mokytam žmogui 
neberupi tie gyvvuliszki pasilink
sminimai, dėlto kad jis pažino ju 
menkumą ir niekingumą. Jis at- 
sigriaže prie kitokiu linksmybių 
— dvvasiszku. Žinote, kad dvva- 
šia yra nepabaikta: ji skrajoja po 
vvisa pasaula, apima vvisus daik
tus. Užtai ir linksmybes, kuriais 
ji duoda, yra nepabaigtos; ir to
ky tiktai žmogų galima vvadintie 
ikrai laimingu, kurs pasiekė to
kiu linksmibiu. Paprasti, žemisz- 
ki daiktai neatnesz žmogui lai
mes, dėlto kad yra menki, pa
baigti. Matome, kad žmogus, 
kurs jieszko laimes terp žemisz- 
ku daiktu, szokineja no vvieno 
daikto prie kito; bet niekur ne
gali rastie tikro patinkanczio ra
mumo ir pasikakinimo; teip kad 
ant galo pagalos vviskas jam nu
sibosta, ir jis tampa tikrai ne
laimingu. Užtat, kas nori būtie 
tikrai laimingu, turi padarytie 
ta, ka Jus padarėte, t. y. atsi- 
griažtie prie dvvasiszku linksmy
bių, lavvintie savvo dvvasia ir pro
tą, ir tenai jieszkotie ramumo.

Bet mokslas netiktai yra bran
gus ir geras, bet da yra neatbū
tinai reikalingas. Praėjo jau tie 
laikai, kada žmogus, kurs buvvo 
stipresniu, buvvo pirmesnis ir di
desnis už kitus. Dabar su diktu- 
mu nieko nebepeszi. Žmones jau 
ne kumszcziais, bet protu ka
riauja. Kas mokintesnis ir iszmis- 
tingesnis, tas yra pirmesnis ir 
diktesnis. Ir tautos tiktai tos yra 
vvirszesneis ir vvadovvais kitu tau
tu, pas kurias yra daugiau moks
lo ir iszmislo. y'

Ape mus, Lietuvvius, retai kas 
žino, dėlto kad mes esame tam
sus, nemokyti ir su nieku nega
lime pasigirtie priesz kitas tau
tas. Argi tai negeda! Kiekvvie- 
nam žmogui rupi savvo paties ir 
tautos garbe. Užtat labai pagir
tina daikta užmanėte, insteigda- 
mi Daukanto draugystia. Kaip 
kiekvvienam tevvynainiui — lie- 
tuvviui skauda szirdy isz musu 
nerangumo ir neatbolnumo, teip 
kiekvvienas iszmanymas iszreplio- 
tie isz apvverktino padėjimo, tu
ri atnesztie jam nemaža džiauks- 
ma; dalto tai ir asz negalėjau 
susituret, idant nepadekavvotie 
Jums už Jusu garbinga užmany
mą.

Ale prie vviso savvo brangumo 
ir reikalingumo, makslas turi 
vviena nepatogumo. O tai — jis
nelengvvai duodas pas:ektie. Daug 
reikia darbo padėtie idant pasiek
tie mažiausi jo laipsni. Dėlto 
tai ant svvieto tiek mažai mokitu 
"'vru. bijosi vravį,'(T'

rtnciKIrfiA fflttlfokj i

sunais, neka:p dnstotie mokslą. 
Bet Jus parodėte, kad nesibijo
te darbo ir procios; užtat iszture- 
kit, nepasigailekit truputėlio gal
vvos laužimo ir sėdėjimo ant kny
gų ir rasztu. O kaip pažinsite 
mokslą nors truputy, tai pama
tysite, koky jame skarba atrado
te. Dėlto tai linkiu, idant Jusu 
Sim. Daukanto draugyste pate
ktu per ilgiausius metus ir isz- 
siplatitu po vvisa Chicaga. Kas 
butu per garbe Jums, kad nors 
puse Chicagiecziu Lietuvviu pri
gulėtu prie Jusu draugystes, tu
rėtumėte tada ape 3.000 sąnariu, 
o kiek tai naudingu knygų galė
tumėte atspaudintie, jai kiekvvie
nas isz ju nors po 10 centu pas
kirtu per metus ant to daikto. 
Tada Chicagiecziai isz tiesu galė
tu vvadintis pirmais Lituvveis ant 
svvieto. Užtai vvelydamas Tams
toms kogeriausios kloties ir mels
damas maloningai priimtie tuos 
žodžius, pasilieka sugodoue, 

Antanas Kaupas.
Antgalo buvvo duotas ineszi

mas ape demoralizacija jaunume- 
nes per laikraszczius. Iszrokavvo 
vvisus laikraszczius su pagirinvu 
apart „Saules” auri tajSkie savvo 
nemangagia jumoristi^a duoda 
papik tinimą jaunumeqei.

Dėlto nusprendė praszytie isz- 
duotoja ir rėdytoją „Saules,” i- 
dant straipsnei „Taradaikos” butu 
szvvelnesni, neteip vvulgariszki. 
Mes kaipo lietuvvei vvisi drauge 
dirbame ant lietuvviszku di rvvu, 
troksztame susivvienijimo ir sty- 
pryb(5S,o „Saule” tankei mus silp
nina ir dalydama ant Kauniecziu 
ir Savvalkiecziu ir ardo vvienybia. 
Wardan vvisu lietuvviu Chicagos 
meldžiame teipgi sektie lietuvvisz- 
kus laikraszczius, kurie neusijimi- 
neja skirstymu lietuvviu.
Imkime pavveiksla isz lenku, tie 

padalyti ant trijų dalu, o bet ne
girdėt nei vvieno laikraszczio, ku
ris kurstytu neapikanta vvienu 
priesz kitus.

Ūžtai ir mes uegedykim savvo 
vvardo, nedarykime pats sau ble- 
des, taiirsvvetimtauczei mus guo- 
dos.

Warde vvisu Chicagos lietuvviu 
pasiraszo vvirszinykai draugysz
cziu :
K. Andriuszis, prez. dr. szw. Ka

zimiero Karalaiczio.
S. Pacevviczia. pr. dr.-Apvveizdos 

Dievvo.
A. Dzialtvva pr. dr. sz. Jurgio. 
W. Wabalinskas, pr. ar. Gede- 

mino.
Fr. Mikolainis, pr. dr. Daukanto. 
A. Nevveckas pr. dr. sz. Jono. 
J. Szimkevvicziapr. dr. Palitikisz- 

ko Klubo,
J. Kolesinskas pr. dr. Susivvien. 

Kuopos,

Užmokėjo už “Lietuva ”
1 "U

A. Ancziulauckas Chicago
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Werte: A. OLSZEVVSKIS. ( Atspaudytie užgyi

OLITYPA.
APSAKYMAS

isz laiko tarpsavviszkos kares tarpe Indijonu 
Sziaurines Amerikos.

Pagal inmokinima Mahegos Osagai ir War- 
turejo temytie antto, kaip tik jisai isz sa- 
szaudykles duos ugny, tuojaus vvisi turi se- 
szuweis kaip žyrneis ant Delavvaru, potam

Ambroževviczia
Glėbas 
Mazalauckas 
Plungis
Witkus 
Girskis 
Andriusziunas ,

W. Wabalynskas ,
Karpavviczia ,
Ūdras
G. Kolitą Belport. 
Zorskis Scranton .
Ivvanauckas Racine.. 
Larkes St. Louis.... 
Butkus Hazen..........
Geribo Brockton... 
Krasauckas Szaft. .. 
Waznelis Plymouth. 
Walinczius Pittston. 
Kerulis Thomas.... 

Fr. Aismontas Duąuesn 
A. Masis Mahanoy City 
W. Dovvidaitis Philadelj 
J. Kavvalunas Kansas Ci 
Chr. Jutinskis Thomas. 
J. Zubrickas, VVateųhnry-i

S- pJv,

$1.00
1,50
1,00
1.00
1

nos 
wo 
tie 
pultis su peileis ir kirvveis ant noprisitaisiusio 
neprietelaus. Žinojo gerai, kad tik tada gali jiem 
nusiduotie, jaigu priselys isz nežinių; žinojo kad 
vvienas neatsargus žingsnis vvienas truksztele- 
jimas sausos szakeles, vvienas pasibaidymas dy
kosios žvveries, gali jiems vviska sutarszytie. Už
taigi selino teip patykei, teip lengvvai, kaip ka
tes.

Teip jiems selinant vviskas rodėsi kogeriau- 
sei, tvvirtai sau tikėjo, kad neprietelus inpuls in 
ju rankas, ne pabudino nei jokio žvverelo, kuris 
butu persergejas mieganczius Delavvarus. Tokiu 
budu pasisekė Mahegai dasigautie ant kalno, isz- 
kur galėjo matytie vvisa abaza Delavvaru, nes ne 
buwo nei penkiasdeszimts žingsniu.

— Dabar tasai iszmintyngas Arelys Kares 
davvesi pasigautie! —tarė su džiaugsmu Mahe- 
ga, atriszdamas diržely ir pakeldamas in vvirszu 
szaudykla. Jo draugai tum kartu sustojo in rė
dą ir prisirengė prie ūmo užpuolimo. Mahega 
prisižiūrėjo su pekliszku džiaugsmu, tykei gulin
tiems ape ugny Delavvarams. Ne ilgai laukias, 
prisidėjo savvo szaudykla prie akies pamieravvo 
in žmogysta, kur mate prie ugnies gulinczia,už
sidengusia kaldra, szovve ir suriko vvisa gerkla 
kariszkai. Kaip tik spėjo kulka isz vvamzdžio 
iszlektie, tuojaus Mahega puolėsi pirurausei, ne
žiūrėdamas ar pataikė, ar ne, paskui jy ir vvisi 
Osagai su Warnomis, iszpyla baisiausia krusza 
szuiviu, puolėsi su peileis, kirvveis rėkdami vvisa 
gerkla isz rūstybes ir džiaugsmo, kad teip pasi
seko užpultie ant mieganczio neprietelaus.

Ape penkesdeszimts dykųjų, teip Osagu kaip 
ir Warnu jau stovvejo aplink liepsna ugnies, kad 
antkarto nusitrenkė teip, kaip szimtas baisiausiu 
perkūnu, szuvvei Delavvaru. Szovvejei Delawaru 
stowejo užsislepia labai arti, o Osagai ir Warnos 
kaip atbėgo prie ugnies, buwo susigrudia in avie
na kruwa teip, kad nei vvienas szuvvys nenuėjo 
ant tuszczio, bet skynė neprietelus kaip kopūs
tus. Iszgastie neiszpasakyta, dabar pamate, kad 
ne jie Delavvarus, bet Delavvarai juos intrauke 
in kylpas. Delavvarai laukdami užpuolimo, su- 
gamino aplink ugny kruvvelas žoles ir uždangstė 
kaldromis arba skuromis, 
žmonys tenai guli, o Osagai isztolo matydami 
isz tikro mislyjo, kad tai ant Delawaru užklupo.

Delavvarai pasėja szuvvius tarp Osagu, dai
rėsi idant pamatytie Mahega, bet tas ant nelai
mes pražuvvo kur, norint nebuvvo nei užmusztu, 
nei sužeistu. Inirszimas jo buvvo toks pasiutias, 
kad nieko nežiūrėdamas mėtėsi ant neprietelaus 
bet bėgant jam kojos insipainiojo tarp szaknu 
ir kaip ilgas iszsitiese ant žemes. Wietoje kur 
Mahega parkrito, stovvejo vvienas Delavvaras. Ta
sai greitai szoko ir užgulė neprietelu, ape kury 
nežinojo kad tai yra Mahega. Wienok Mahvga 
ne susiglumyjo,bet nugriebė Delavvara už rankos 
ir tas nei nesijuto kaip jam peily in krutinta in- 
smeige. Nelaimingas puola ant žemes, o Mahega 
akemirkoi numovė skūra jam no galvvos ir pri- 
sijuose prie juostos. Potam paszoko ant kalno ir 
prisižiūrėjo ant savvo žmonių kaip juos nepriete- 
lei iszpjovve. Dabar pažino, kad pats inpuole in 
žabangas ir kad įvedimas tolimesnes kowos suga- 
mytu jiems iszpjovvima ikvvienam, nes Delavvarai 
yra apsiginklavvia tikrose szaudyklesia. J’-- 
nepasirodė daugiau prie szvviesos i” 
nojo kur jis dingo, nes 
dejawtma si’*'’’ 
tie in •

P. 
D.
J.
K. 
A. 
J. 
J. 
A. 
P. 
J. 
J. 
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ivada Arelys KiP"^, 
. .. ,. . J (CAG<bijotis, suszauke savv. 
siartinia svveikino ir

niszkoms kalboms,
— Osagai — 

nepasigundysitia T gTC 
vvaru. Paskaitykitia savvo 
neszkitiacze sužeistuos

Tuom tarpu prisiartina n 
tūnojo užsislepiąs krūme ir , . 
i • • i • h’kruvvinai karei.

— Arely Kares! — ta 
tam nelaimingam luptie skur 
nori nuludytie Didiaja Dvva' 
kuri tau suteikė toky laiminga111 
vvelyt sužeistus apžiuretie. o i 
palaidotie.

— Ausys Ąrelo Kares 
ant žodžiu Juodoju tevvc atsajtou Į 
das; jaigu rasis sužeistiienis b’g° 
sis; vvienok numirėlei ari iCie 
skuros no galvvu, idanįjais (zl< etr 
didžiame kaime Lelavvlu, id« ’ i d 
brolu žinotu, kad tues istinoi nA * 
telu.

Da Arelys Rirss Ibetie kiop^ 
riko baisiu balsu vv t«z Delaail lrl 
sai užeitie ant užmojo DelaJ j 
ra jau kabojo prie jucs Mah 
smo vvisi subėgo ir p ugnie/1 
draugą negyvva guliisu Hp|u * 
Kares sugryžias priesij'onier’ 
žodžio, tiktai su rarTarode i 
lavvaro garuojanczbluptji 
rius gerai suprato b parodu 
sitrauke, in szaly idie mat/ 
Osagams galvvas. Parai nf 
mąr^gyvvas, ar ne.s, kožtti 
no gidKu. Po;am ko suže, 
su užmusztaisiis suir vvisus

Tuom kaį OįjįJVarm 
lavvaru gyvvi iszti skubino 
idant tenai apsiprie isz kr i 
atsilsetie po tokei kei nafeDi 
auszo, ugi pamategga prk ju' 
nys. Naujiena kokjiems cze 
juos pergazdino. Ake jieniajl 
jie užpuolė ant Delą-u, tai (aii 
laike užpuolė ant juazo, cwa j 
abaza atėmė ir jame ūsedo.

Neludia biedni, ad ti'vvt 
paguldė ir nieko ne pze, su's^' . . . „ . >S; 
trauke toli in sziauriu'vusiaJOĮ 
niekad nepasirodytie šioje Jlu

Delavvarai kaip tikpaVap 
su indijoniszkomis ceremov 
vvisi skubinosi, idant pasii re;- 
Wingenundu. Reginaldiiį,- 7 , . 
pamatytie pargryžtancziuAetelu: 
byjo linksmai ant trubel^mi s 
savvo draugu bego kovveiki.uitikti 
reiszke ape- laiminga iszgra;kares 
iszvvalniniina Olitypag, Arei teij 
apsakė, kaip M’ahovo in z sRa 
jau daugiau ne užpr koki a į,v 
prietelu užmusze. minutas ~ j 
dosi ant vvietos no timtee, įUĮ 
buvvo neiszpasakytanosi Men^ 
bucziavvosi po tuksartu. Pt 
na paszvvente ant alkurio is 
kalavro.

Antrytojaus gūsi in nt 
jautimu buvvo vvisi ti. Kas » 
buvvo Reginaldo su va gryžt 
kelu,kuriuom Mahe.ire Olity 
nykia. Kiek tai tuiviens kjį, 

ei '""imu atminiu 
listavvo priy 
iu, ' kėlu k» . • vir

nurodydami buk tai viena maža būrely Oš?ai su '
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Wietines žinios.
— Miestas Chicago szendien 

skaito gyventoju 1,800,000.
— AVerteja prie istorijų 

lenkiszko ant lietuviszko jau 
rime.

isz 
tu-

— Dirbtuve geležiniu tyltu 
Chicago Bridge Works, ant kertes 
ui. 40-tos ir Fift h av. numažino 
mokesty darbinykams po 12 cen
tu no dol. Isz tos priežasties ne
kurie pamėtė dyrbia.

— Danesza i n redystia, kad 
Chicagoje yra užsidėjus nekokia 
žydiszka draugyste, iu kuria sako 
ir lietuvei pradeda prisira- 
szinetie. Jaigu tai yra teisybe, 
butu labai navntuas daiktas.

siunczhi jv pi
l'en žmogus nii-ili įsi ias ntrcni... 
tukstanezius žmonių, kurie ten 
gyivena, sed nezius !><■ damo, nes 
per daugybia suieto darbo ne už 
tenka. Tada žmogelis pa-itrai> 
ktas tenai per keletą dienu ir lai
da gerai pakeptias, libretu wa 
žiuotie atgal, bet. j)iu pinigu ne- 
tur. Ka darytie reik ant galo u- 
bagaujant gryžtie inUhiCaga.

Kas kaltus, ivaldže amerikoni- 
szka, kad pasvelyja tokiems wa 
giams agentam^ skriaustie ir ap- 
gauinetie tvargdlenius. \Vertetu 
nors karta jiems gula padarytie.

Temykitia Lietinvei!

.. I E T U V A.

« r

•Lietuva.”

— Szendien pasibaigė istoria 
Olitypos, už 2 nedelu bus ir kny
gele gatavai. Kas užsiraszys 
“Lietuva” ir prisius $2 ant atei- 
nanczio meto apturės datvanu ta 
knygela. Dabar pradesime kita 
puikia istorija in vieta Olitypos.

— Suimtoje 6 d. Sausio ape 6 
adyna ivakare pas L. Ažuka 3301 
Auburn avė. bus puiki zaboiva, 
grajys lietuiviszka muzika, ant 
ko užpraszo wisus lietuvvius ir 
lietuivaitias pributie ir drauge 
pasilytikšinytier- .. —

Su guodone
L. AŽGKA8.

Rytoi 7 diena Sausio, pusiau 
pyrma adyna po pietų, saleje L. 
Ažuko, po nr. 3301 Auburn avė. 
tie kurie turi pirkia lotas Wau- 
kegan, Iii. Laikys savo mitinga. 
Nekurie diisigirdo, kad ant tu 
lotu kompanija turi daug skolos, 
dėlto kurie turitia temii lotas pil
kiu, pribukitia ant mitingo ir 
turime pasikalbetie ir pajimtie 
gera adwokata, kuris musu po- 
pieras peržiurę tu. idant po laikui 
nesigailetumetia.

Pamykit nedeloja pas L. Ažu- 
ka mitingas tame dalyke.

Užpraszo PovyIas Ažukas.

— Petnyczioje 20 Gruodžio 
Patrick E. J. Prendergast, kuris 
užszowe majora H irrisona, tapo 
apsūdytu ant pokorimo. Jo byla 
tęsęsi per 20 dienu. Sudžios visi 
pripažino, kad Prendergastas ne 
yra szumaiszyto proto ir yra 
kaltu pakorimo, jysai iszsitare, 
kad ir szendien ta paty padary
tu,tuom sau labjause, užkenkė.

— Isz visu salunu Chicagos už 
laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovas 
Rokosza, lietuvys. ponr. 109 W. 
Randolph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl swecziu; prijima 
ant ..boardo,” walgis geras lo
vos czystos, o mokestys lp.bai 
žemos. Rodyjame wisiems, kurie 
atwažiuojatia in Chicago,
duotie pas jy ant fi ikivynes, o bu
sitia kogražiausei prijimti.

Adresai draugiszcziu 
Avirszinyku

DR TĘS APWEIZDOS DIEVVO: 
Prezid. S. PoceAviczia, 616 W. 19 th St. 
Sekr. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR-TĘS SZW. JONO KRIKSZ: 
Prezid. A. Noweckis 3301 Auburn are. 
Sek. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR-TES SIMONO DAUKANTO: 
Prezid. F. Mikotainis 756 W, 17th st. 
Sekr. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR—TĘS D. K. GEDE MINO. 
W. \Vabalinskas, Prez. 817 D.kson str.

BALtiMORE, MD.
J uozupas Smolenskas,

505 W. Pratt st. 
Wineentas Kwedera,

135 Caindcn st.
BROOKLYN. N. Y.

1’. M. Abrajtis, 185 Front st.
s. boston; mass.

AV. Petkunas,
118 W. 7tli st.

CLEVELAND, OHIO. 
Nikodemas Olszinskas,

825 St. Clair St.
DURYEA. PA.

IVincentas Maeionis, box 296
DU BOIS, PA.

A. Akramawiczia, bos 205 
FURNACE, MASS.

Antanas Rynkewiczia, bos 382
GRAND R VP1DS, MICII. 

Juozas Ollakas, 340 Quarry i 
LADD, ILL. 

Jonas Walūnas, bos 5.
LOŠT CREEK, PA.

Alės- Kalawaitis,
MAHANOY CITY, PA. 

Petrikas, 
314 E. Centre st.

NEW YORK, N. Y. 
Motiejus Zarewiczia,

79 Elisabeth St.
PHILADELPHIA, PA. 

Piatras Malinauckas, 
4756 Bermude str. Frankf. 

J. Kilikowiczia,
748 S. Front, St.

SHENANDOAH, PA. 
Motiejus Kupczinskas, 

201 E. Centre st,.
WATERBURY, CONN. 

Chas. Baltrukonis,
853 Bank st.

st.

K.

nusi-

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszelna TILŽĖJE, per menesi Aviena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra Avvriausias ir žimcziausiaus Jaunos 
LietuAvos AvadoAvu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuwos inteligen 
ei jos. “VARPAS’’ neseka jokios partijos; “VAR 
PO” rūpestis—laisAve ir geroAve avisos LietuAvos ir 
visu LietuAviu.

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

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

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

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

Pilna wisokiu gydyklų amerikouiszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko WANDENY 8WEJKATO8, kuri we- 
lyja kožnam turėtu? savo namuose, kajpo geriau
sia gydykla ant sudrutinimo, dadatvimo Bmoko, 
sutaisymo widuriu, gumbo ir czystyjimo kraujo,

REUMATIZMO LINIMENT geriause gydy
kla reumatyzmo (sausgėlų) skaudėjimo gahvos, 
atynimo, sukimo kaulu ir t. t.

RODĄ DUODA UŽ DYKĄ.
Daktaras gywena arti aptiekos ir daugel ki

tu daktaru laiko sawo adynas aptiekoja, a jaigu 
reikalauja kas kokio kito daktaro, tai pftszauke 
per telefoną.

Receptus pritaiso korupesningiausei dienoms 
ir naktimis.

Kas reikalauja kokiu liekarstwu, gali raszy- 
įe lietuwis7kai.

H. S. BOJANOVVSKI,
Dyplomawotas Aptiekorius.

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

— Diena 31 Gruodžio ant me
tinio susirinki draugystes Apivei- 
zdos Dievo tapo iszrinktie szie 
wirszinykai:

Prezidentu jau ant 3 meto 
St. Paceiviczia; vice-prez. P.Wir- 
sz.ilas; sekr. prot. A. Lukszevi- 
czia; sekr. finan. St. Jowaiszas; 
kasierium J. Norivaiszas; kasos 
gaspadoreis A. Bijanskis ir A. 
Adomaitis; marszalka J. Walen- 
tinawiczia; marszalkos prie karū
nos D. Nemunis ir A. Ramanau- 
ckas; sudže polub. J. Gustawas.

Lietu vviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no wi- 
sokiu žolių cigarai, patys geriausi, o dėl zo- 
bowos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laiAvakortias, siunczia pi
nigus iu IA<*t inva ir wisas dalis wieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuwiams geriausia 
rodą. Jusu vviengentis,

K. PETRIKAS,
Mahanoy City,

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui. "

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant tveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra

fijas kopuikiausei.

LIETUVVISZKAS

Pa. i-SALUNAS^
KASPAR BARTKOVVTAK,

Konstabelis Pawietawas.
IR NOTARY PUBLIC.

Iszprowoja periausei visokias prowas wlsuose 
suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektasvoja pini
gus už wis<'kias skolas. Gyvvena po ur.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Juoziipo Dzialt,wos,
3253 Laurel u1., ir kampas 33 ui.

Užlajkau SAviežia Bitvarska Aiu, seneuses ge- 
reuses Arielkas, Likierius ir kwepenczius 

Cigarus.—Kazdien SAviežas užkandis.
Atejk Broli pamatitie, 
Ir to wiao pabanditie.

J. DZIALTAVA, 3253 Laurel ui.

Katekizmos trumpos ” ”
Katekizmos da trumpesnes
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokslas kataliku. “ “
Misija ir ziedaj
Pamokslai »P« suda Dietvo “ “
Pekla ir stebuklai Dietvo sztventose duszio- 

se cuiszcziaus, didžiause knyga isz wisu 
knygų dtvasiszkuju “ *

Perspėjimas ape szAventa tikėjimą “ 
•Perkratimas sumianijos 
Prisigatavvojimas ant smerezio “ 
Raktas in dangų “
Užsistanawik ant to gerai “
Wadowas in dangų “ “
\Vurtai dangaus “ “ “

90c
ISc
40c
15c
30c
15c

#1.25 
lOe
20c
50c
20c
50c
50c
20c

50c 
15c 
20c

20c 
$ 1,00

10c
30c

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkftienos “ 
Knyga iszmokimo wisoswletines kalbos 
Lietuwos gaspadlne “ “
Lietuwiszkai wokiszkas žodinasarba grama

tikas. “ “ $5.00
Lementorius lietuwis?kas “ “ 10c
Pilnas szimtinetinis kalendorius “ 20c
Spasabas greito iszsimokiniino angelskos kal

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

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Ape senowes Lletuwos pilis “
ApraązymaA ape nedorybių Žydu 
Birutes dainos . “ “
Bolcslowas arba antra dalis Genowefos 
Bestiality of the Russian Czardom tonard

Lithuania “ “ 20c
Budas Senoles Ljetusviu Kalnėnu ir Žemaicziu.

parasz Šimano Daukanto .$1.00
Geniu dede “ “ “ 10c
Graži waiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “ ,, $1.50
Istorija gražios Magelonos “ “ 40c
Istorija septynių Mokytoju ‘ “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuwos “ “ 50c
Istorija isz laiko Francuzu wainos “ 30c
Juokingas pasakojimas “ “ 10c
Juozapas Kontuszewskis arba kankinimas U-

nijotu po waldže Maskolių “ “ 50c
Kunigas, puikus apraszymas isz padavvimo

Lietu »vnyku “ $ 1.00
Lietuuiszkos dainos isz wisur surinktos,

ape keturi szimtai “ “ I
Lituwiszkas sziupinis “ “
Naujos dainos “ “
Namais pustelnyko “ “
Nedorybe Rymo ciesorių, isz laiko ponawoji- 

rao Nerono “ ,c
Palangos Juze “ “
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio wainos 1863 m. “ 
Pajudykime wyrai žemiu, puiki istorija 
Pasakoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ ‘
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines warytojas, komedija 
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per

tus waikszcziodamu po swieta, <’ 
du ir wargu kantrei įszkentejo

Talmudas židu “ “
TeAvynizskos giesmes “ “
Trumpa perŽAvalga LietuAvystesdarbu 
Už ka mes Lenkams turime būtie dekyngais

arba nedekyngi “ “ "
Waiku knygele su abrozelais “
Wailui knygele arba pasakų knigele 
VVisoki abrozdelei in knygas
Abrozas Gedemino. Lietuavos kunigaiksz 

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

$2.00 
5c 

10c 
75c

80c
25c

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

. ,___  4 22 me-
sAvieta, daugybia be- 

20c
10c
10c
20c
5c

30c
20c
5c

Knygos lenkiszkos,

ISZ CHICAGO. 
Agentai apgaudinėja bie- 

dniiN.
—o--

Szioms dienoms tapo datyrta, 
kad nekurie žydiszki agentai isz- 
radime darbo, prigaudineja bied- 
nus darbinykus, iszvvilodami isz 
ju paskutiny centą. O tai, kada 
ateina darbinykai pas toky wadi- 
nama agenta klausdami darbo, ta
sai sako “yes”, asz turiu daugy
bia darbo, bet dovanai ne gausi, 
turi užmoketie $2. Tas biednas 
žmogus atiduoda paskutinius du 
dolierius ir ' tada toks agentas

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas, Katalogas knygų.

praksikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja prowu.

Ofisas: 23 Metropolitan block.
163 Randolph St.

Gi vedimas 1256 N. Halsted St. 
Telf. N. 4923.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
.skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križels, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis.Avisaip zalatitos, 3.50 ir $4.00j

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, zalaty- 
tais kras/.tais. druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ $1.60

Apdaryta szagrine “ “ $2.00
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis 95c*
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiauseme 

apdare, balcziauseis kauleleis pulkei 
iszaukšuotais kryžeis po ’ $3.00 ir 3.50

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

Balsas Balandėlės Krisztolinis $2.00
Garbe DleAvui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe ” $1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szav. 

Marijos Panos
LietuAviszkos miszios
Ražanczius amžinas “ “
Ražauczius ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms X ‘ 
Szauksmas balandėlės “ x
Stebuklai DieAvo szav, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkcnis

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

stytas ir su kabe “ $1.60l
WadoAvas aplankancziu inuka Je'zuso Vbris. 15c

Knygos Ihvasiszkos.
Brostwos “ “ “1
Draugija d d dusziu “ “ .
Filoteaarba kelas in maldinga giAvenimu
Garsas ape baisibia sūdo DieAvo ” 
Griesznykas sugrąžytas aut gero kelo per •

Jezusa Peną
Gyveniniai Szventuju DieAvo “ 
Gyvenimas szAvento Benedikto 
GlAvenimas Jezuao Kristuso
Givenimas szwencz. Marijos Panos
Glvenima Avisu Szventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po 
Gyvenimai Szw. ir III zokonas szav. I ran- 

ciszkaus “ “ 25e
Istorija seno ir naujo istatimo su abroželėls 20c 
Istorija seno Istatimo ” 30c

Jstorija Kataliku Bažnyczos ” 
rezguldymas metiniu szwencziu ”
}?a» yra grhkas? labai naudinga knyge1, 
K^įba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kafpap. sumlar’’

90č
10c
5c 

10c
5c 

30c 
40c

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

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

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

Wisoki gatunkai Saldaus Wyno, Ąrako, Kiinelo, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. Wiskas yra 
geniausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da 
statome užpraszytus tasvorus in kožna daly miesto už dyka.

U\*praszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, Avokiszkai, Ienkiszkai, lietu- 
visz.^ ir ruskai.

Musu koštu merei kurie no mus perka gerymus. tegul prlbuAva kuczios Avakara, o kožnas aptu
rės pufi is doAvanas ant kalėdų. ——

1 M. RUBIN,
Blue Island Avė.. Chicag*', III.

c
10c
50e
30c

r

15c 
50c 
5c 

75c 
25c

70c

11.00
150 

- 15o 
n įso 

20c T

ANIOt STROŽ. Zbior Modl6w i Piežni služįoy 
dla dusz pobožnyeh (z dodatkiem nieszporČAV 
i pietai lacihskich). ZaAviera blizko 650 scro- 
nic Avyraznego druku na pigknym papierze, 
Avydanie dl&obojga plcl; opraAvne av morocco 
skdrkg, Avyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena................................................. 95c

Ta sama oprawna aa’ morocco skurkg, Avyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem....................................................$ 1 25

CICIIA LZA. Zbior ModloAv, i Pietai služįcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla nieAviast) z 
dodatkiem nieszporČAv i pietai lacifiskich. Za- 
wiera blizko 650 stronnic Avyraznego druku 
na pigknym papierze, —OpraAvne av morocco 

skorkg, Avyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kieni Cena................................................. 95c

Ta sama opraAvna av morocco skdrkg, Avyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ............................................ $ 1.25

OtTARZYK ZLOTY. Zbior modloAV i pietai, 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (IVydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszporČAV i pietai 
lacifiskich. Zawiara blizko 650 stronnic Avyra
znego druku na pigknym papierze, opraAvne 
av morocco skdrkg, Avyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem..............   95c
Ta sama opraAvna av morocco skdrite, Avyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem......... . . . $ 1.25
VVYBOREK.................................. •.... po 40c i 65c
EUSTACHYUSZ. PoAviežč z pierAvszych AviekČAv 

chrzefeiafistAva. Przez tlumacza GenoAvefy i 
Koszyka KAviatOAv “ 30c

HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksiiįžek dla ludu przez Marbacha av.v- 

danych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlošci 
za pomocę kart. (Dla zabaAvy i rozryAvki) 

Cena ” „ 10
MOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niezaAvodny sposob czaroAvania, we- 
dlug slaAvnych sztukmistrzoAv jako to: Bosco, 
SehAAanenfeld, TAvardoAvski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i Avie- 
lu ihnych. Cena ” w 85c

KALA M BŪRY czyli DoAveipna PraAvda; dla roz
ryAvki i pouczenia *’ 10

KSIĄŽKA PUNKTOWANIA; czyli wroženie za 
pomocę kropkoAyania ” 10

NOWY SOWIZDRZAL i aAvantury jogo, Z ziem- 
pomorskiej rodem. —Z otaiiu obrazkami 40 
Ta sama av mocnej opraAvie ze zloconym tytu
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. —
NajpeAvniejszy sposob Avygrania na loteryi 
Avedtug kombinacyi slynnych magikČAv i pro- 
fesordAv matematyki Orlice itp. — tudziež 
AvyjaAvienie tajemnic i sposob, ^akich užywa- 
no av starožytnožei do przepcAviadania i Avro- 
ženia przyszlotal. - Z 200 obrazkami. DosIoav- 
ny przedruk z Sennika drukoAvanego av dru- 
karui UniAversytetu Jagiellonskiego av Kra- 
kowie. ” ” 30

SENNIK czyli Wrdženie ze snČAV, na przeszlo 
1500 przypadkach služ$ce, z rdžnych starodaAv 
nych ksi^g zebrany i porz^dkiem abecadlo- 
Avym dla rozrywki i zabaAvy ciekaAvych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela NieAvinnych zo- 
bobonoAV. “ ” 15

ALEKSANDRA CHODŽKI sh5wnik Polsko-An- 
gielakli Angielsko-Polski av mocnej oprawie 
ze zloconemitytulikamy. Cena $4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla PolakoAv 
dofatAvego nauezenia sig czytač. pisač; i mu- 
Avlčpo riemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
dania nakladem ,.Zakladu NarodoAvego imie- 
niaOssolihskich” Avė LavoavIc. Cena 75

LI8T0WNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zaAvieraj^cy: Naukg pisania listČAv, av w«7.yst- 
kich przypadkach žydą, mianoAvicie: Listy 
polecajęce, radzęce, opisujęce, poAvinszowa- 
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOVVNIK dla szkdlnych dzieci; uezę- 
cy pisania listoAv z dodatkiem poAvinszo- 
Avafi ” ” 25

POŠREDN IK POLSKO-ANGIELSKI, księžkadla 
PolakdAv av Ameryce dla lattfego nauezenia 
sig poanglelsku ; z opisaniem každego Avyra- 
zu jak sig ma vymaAViač; i rdžne listy av pol- 
skiru i angielskim jgzyku 65

PRZEUODNIK do pisania listdAv mllota.Ach o- 
raz tycz°cych si“ oženienia i zani«žpdjtala 

............ . ...................................................... 20
t

tanus! L<_
WASHBURNE Sl’lf^į

GRAŽIAUSIOS, GEjįi' .
ir pigiausios lotos ivisoje apygaA,jį \e\A'ne 

wai gali gautie ten darba; ted i;..vVAAlS 
ivnyku ir lenku ir neužilgio'/y v 

įvažiuokite, o persiludysitL,—' 
1000 lietuunyku pirko 

daivojo Jnųį kolns

—===žLotos tiktai po
Plotis kiekvienos lotos 50 Ku į pa

Tikietus
Flatad &

890 32nčs-V
Arba 578 W. 18-th Str., artlue'oV^

ir teipgi pas Dra. K. SZWEIKAUCK
*____________ ant Town of Lall AeV

MIMI1"1 1     ' ' ■ — 1 ’ ()

Lietuviszkas
TI sn skaui 

, J j-.ok nen

Persikėle isz North
3-47 *;ksiu, snn 

ir prijima wisokius ligoniu tev
tmeczio, no 1 iki wftika. 

Teipogi galima paSzahkti . wV 
telefons .

Gywen;Tt^ 

____________________ Meiles pitenk 

M. L. KasmtTLp^ 
(KACZMk'VoVlvnW1 kirsi,!tas su

namoLenkiszkas
ir

Lietuviszkas
Praktikawoja wisl 

atlieka sawo rei 
teisyns 

Rodyjame
lietu vvnykams taWC3 

siduotie sawo r<ū prie- ^jiesi 
apturėsi tia geri

Ofisas: 92 ir 94 jsiliep6 
Telefonas: M|« ta9 

—)GYWENIMJS yra’ 
636 Noble ui., Klari- 

.... ’į prie-
MAT. VYROCZ.

— užlaiko 

Puikia GroseXls. 
visokiu walgomu daiktu

Cukru, Kava, Arbataraįej0 
sta, Pieną ir wisokiu 

tus daiktus. ?UD !\8 
Taworai visada švieži, alĄel* 

pigiausios isz viso nok jau\( 
Mahanojaus. tai pa- 

539 W. Pine Stmogus, 
MAHANOY CITY, dy. Pa- į 

Lietuviszka Apt’V »v-
J. J. ROBIN, Pn

543 S. Jefferson st., cor. Lt
DiplemavoTas isz Eurot

Nog 25 mietu isi praktikawojas pritaj ’’ 
lekarstAvaB usz vidutinis prekia. 

Kalba lietuiviszkaj, lenkiszlį k 
skaj ir vokiszkaj. '■* v 

543 S. Jefferson st., cor. Li' 
telephone:. canal 369 , ■ .siduso.

W. SlominskieiT waikel
S ape k 
ape dič 
trinkai 8

T
iv, 
si pi

pk pini
go viena
tūry asz 
’elsingas

jszsirinki

^sa.
\^iau kit 

o trok;
tekvif’ • 

G t
akinti) \ 

o ir iJ 
e atsar

s, kun
PaMenJ

.o lauke »•
679 MILWAUKEE A V

CHICAGO.
Paduodu dėl žinios wiį 

viszku draugiszcziu, ka< 
krautuvėje randasi visolį 
tai, koki tik reikalingiiriu, bet k 
draugiszcziu, kajptaj: knos. Klara 
juostos, ženklai ant k . •
kwieskos, lazdos dėl marš; ° , 1
tt. Wiska parduodu laba?10 ranka- 
apBteluotus daiktuspadara pasakys va, 
riaūsios medegos. Per 171godkina. 
tuomi darbu esmių 
visos draugistes V* 
gėris’

rukai, užl 
’t turi dau

Gar* turi is^ht
MANY lyĄlŽbll'

JA



t

L I ETŲ V A. a
turiu ja atimtie

Planas jau padarytas, Turiu 
/iena teip panaszia in Klara, jog 

palocillnei tu, nei jos tikras teivas ne 
•iszskirs no Klaros.

Ta ineis in narna Jagodkino, 
persistatis kaipo jo duktė, o ant 
g ilo padės mums isznaikintie ta 
szmekla žmogiszkos draugijos.

Daug apylinkybiu ne pasako
siu, tik sziose dienose visas daly
kas bus palengvintas.

Toje valandoje susibarszkino 
kas in duris, Pasirodė tarnas ir 
pasakė, kad kokia tai kuprota 
moteryszke nori neatbūtinai pa- 
simatytie su baronu.

Kol baronas spėjo ka atsaky- 
tie, kupriuke jau buvo kamba
ryje.

Baronas Brandtas ir Bakuninas 
iszkart pažino Marijona Petrov- 
na bet ji ju nepažino, nes buvo 
apsimoįvia 'su lyczynomis.

— Perpraszau ponus, turiu 
skubina reikalą, nes eina ape 
gyvaste žmogaus. Galbekite jy.

— Nusiramink moteryszke, ta
iko ' re Bakuninas, iviska padarysime, 
gy ltik pasakyk pirkia ape ka tai 
ati-' 
tie, 
ant 
ęrs.

i kita m< 
jicija ta- 
as nore711 
ežia tncrl"

iszbiro ’z *' 
ei suru'°- 
>radejc,aro 
lyst.ia jr ne- 
/geli,e mane 
ju, k sawo 
u pa-t'e 
szyr. bet 

. nui^jei ki' 
->Jį£ntesiu 

įa 
p- 
y.

eina.
— Wakar vakare, atsake ku

priuke, iszejo isz szito namo vie
na moteryszke, katra buivo sekio- 
“■'** ■‘“fer savo mylimajv, o kada 

gavo ja iszeinant isz szito 
teip vėlyvoje valandoje, 

lidelo susirūpinimo ir ge- 
mbego ant kranto upes Ne- 
Jis vijosi ja, bet kas su jais 
ko ir ikisziolaik jie ne 

o in saivo namus, 
įsimyldami pagelbetitie 
kotie juos.
akuninas dirstelėjo ant Hugo- 
kuris isz žodžiu kupriukesda- 
•otejo, kas tai ivieszi.
- Ar tas žmogus nesivvadyna 
nradas Felsingas? paklausė 
priukes Bakuninas.

TStrovna lyiikteiejs gaia, duo- 
pae- 
i pa- 
nijas

pa

inu

adejo 
urnas 
aplei-
i jau
ii pa
togus, 
y. Pa-

dama ženklą, jogei teip yra.
Bakuninas nieko daugiau ne 

sake, tik greitai iszejo, paszau- 
kias paskui savęs kupriukia.

ir ap-

pini- 
iviena- 
įry asz 
si ilgas.
jy. ° 

lirinki-

ūso. 
raikeli, 
pe ka- 
i dide 
kai sau

kitaip 
rokszti 
r sto'

Ant kraszto upes susirinko 
būrys žmonia. Jieszkojo ko van
denyje.

Ant kart pasaugojo, jog in wie 
na tinklą, inmesta in vandeny 
dėl pajieszkojimo, inklavo kokis 
lavonas.

Wisi žmones pradėjo rektie, 
kaip isztrauke tikla. Jame buvo 
kūnas jaunos gražios moteryszkes.

Buwo tai Lene numiletine 
Felsingo, kuris lyginai buwo ta
me būryje ir nieko nesakydamas, 
prisižiūrėjo lawonui.

Felsingas buivo labjau nublan 
kias neg lavonas Lenes, negalėjo 
nieko kalbetie, tik klūpojo priesz 
myrusy Runa ir verke.

— Kelkis! suszuko kas netikė
tai užpakalyje Felsingo. kelkis ir 
nusiramink!

Felsingas nusidywyjas atsigry- 
žc ir pažyno Bakunina. Mėtėsi 
:tm ant kaklo ir verke, kaip kū
dikis.

— Tai mano
as mylėjau ja labjau 

kalbėjo Felsingas, ka 
weiksiu be jos.

— Buk vyriszku, 
atsiliepe Bakuninas,
teryszkes, kuri tawe apgawinejo, 
ne reikalauni aszaras lietie.

Felsingas stovėjo, kaip in že
me inkastas, ne tikėjo žodžiams, 
kuriuos girdėjo.

— Ka tu sakai! suszuko, ji ma
ne apgawinejo, ji? kamgi dabar 
tikietie, kam atsiduotie ant szio 
svieto!

— Nepažysti, mano mielas, 
swieto, nepažysti moteryszkos 
sy^ies; kad butum girdėjas, ka 

loteriszke padare nusijuok- 
ymo, ko

rejau daly ivuma Petropyles uni
versitete.

Kada mano tėvas pasimyre 
dar jauname amžiuje, mano pate- 
ris, kas teisybe, prisiunsdavo 
man pinygu ikivalei, bet ju nie
kad ne buvo gana dėl mano už- 
silaikimo, nes mėgau duotie pa
galba mano biednesniems ben- 
drains.

Gyvenau mažame kambarėlyje 
su darbinykiszka gymine, vieno 
je isz biedniausiu vietų Petro
pyles.

Dariau tai tycziom, idant ge
riau pažytie gyvenimą biednuju.

Gaspadyne pas karta buvau, 
turėjo ylga liežuvy. Jaigu pa
klausė jos nors ape menka daly
ką, atsukimas tęsęsi ciela adyna. 
\Vienok no jos dasižinojau, kaip 
kožnas darbinikas uždyrba, kiek 
užczedija ir kiek prageria. Su vi
somis apielinkemis galėjau no jos 
datyrtie. kuris isz darbinyku mu- 
sza sava paezia ir vaikus ir ku
ris mėgsta labjaus svetima nei 
sava locna paezia.

VVienu žodžiu sakant buvo tai 
sznekanti kronika isz judėjimo 
darbinyku.

Asz užsidėjau sau isztyrtie pa
dėjimu darbinyku Bosijus, o dėl 
tokios žinios ina buivo labai po 
ranka ir nors kentėjau nenutyki
mus, bet pasiryžau ten liktie ant 
ilgesnio gyvenimo.

Pas ta paezia gaspadynia gyve 
no teipojau viena mergyna. Ji 
turėjo sava ruimely atskyrta no 
manojo tik plona sienuke, perda
ryta isz lentų.

Kas buvo kalbėta viename isz 
musu ruimelu, tai antrame aisz- 
kei buvo girdetie. !

Mino susiėdė buvo veikėja 
ant teatro arba geriau sakant odes 
minyke. Olga Stepanoivna, kaip 
ja visi vadyno, szale paprastu 
teatraliszku nžduocziu, kokios jei 
buvo daromos — bepertraukiu 
studyjavojo ir kitus ženklyvus 
straipsnius, dailino ir dainavo.

Kiek asz galėjau suprastie, ji > 
turėjo didely talentą arcystos.

Po teisybei, ji ne galivoi man 
buvo isz pradžių ir tik per neti
kėta atsitikyma susiartinau su 
jaja.

Wiena syki parėjau'namo ga
na jau vėlai ir nekiek pagiringas. 
Buvome ant draugyjinio susirin
kimo dėl atsisveikinimo su vie
nu bendru.

Jau norėjau atidarytie savo 
duris,kaip iszgirdau isz ruimo 01- 
gos tokius žodžius:

Atsitrauk, pone direktoriau, 
ba asz szauksiu pagelbos.

— Juk juokavoji, tune rėksi, 
atsiliepe kokis vyriszkas balsas.

Ar tu mano maz, . ^.irszai, 
jog asz esmių direktorius teatro?

— Žinau ape tai gerai, bet kas 
ne butumi, ne turi tiesos apsieiti e 
su manim, kaipo su kokia palei
stuve.

— Ne reikafąuji teip auKsztin- 
tis, kalbėjo direktorius, jaigu teip 
su manim apsieini, tai pasirokuo- 
sime teatre.

— Mano pone direktoriau, at
sake su atviru drąsumu Olga, 
gali su manim rokuoties ar ne,bet 
asz daugiau nebeateisiu pas tave. 
Welyk nusitvertie už adatos, 
szluotos, ar ko noris, o pamestie 
ta garbinga kela, nes isz tykruju 
jau per kartu dėl manės, gaila tik 
gyvenimą per tai gaiszytie. Tei
sybe turiu, talentu prie to, bet 
kelas iki garbes per ylgas.

— Ot, nekus plepi, atsake ant 
to girtas direktorius teatro — ko
žna mergina ta paty kalba isz 
pradžios savo karjeros artvstisz- 
kos, vienok potam ingyja dau
giau praktyszko proto.

Nesiprieszyk ir pamilek mane.
Wietoje atsakime iszgirdau 

plaukszterejima, panaszu užgimi
me in veidu.

Norėjau szotkie in stuba ir isz- 
butziotie nekalta ranka Olgos,ku
ri iszpylde užtarnauta kora. 
VVienok susilaikiau.

Tikėjau jog tas direktorius, 
emias ragus in nagus, iszdums, 
bet buvo kitaip.

Direktorins valandžiukių nusi- 
loive ir ant galo tarė in Olga.

— Atmeni savo užsineszima! 
Ritoi papasakosiu visiem teatre, 
jog užpaszei mane pas save ir 
jog....

Ilgiau nebegalejau isztvirotie, 
vienu užsimojimu atidariau du 
ris ir stojęs priesz juos, suszukau:

— Tu latre! Nekadejau! Lau
kan išz cze!

Kas tolau buvo ne pamenu, 
gana jog po valandos direkto
rius radosi ant svežio oro.

Kada pagryžau, Olga inejo 
in mano kambary ir dekavojo 
ma už teip naudinga pagelba.

Tokiu budu užsiriszo tarpe 
mudviejų kalba, kurioje prita
riau jai iszeitie isz teatro ir atsi
duotie mokslui artistiszkam. Pats 
save paaukavau jei už mokytojy 
ir pagalaus prasziau jos, kad pri- 
jimtu no manės pagelba materi- 
jaliszka.

Olga buvo labai gabi, supras
davo lengivei ir greit viską.

Iszguldhnai mano ėjo teip toly, 
kad iszmokinau ja teipogi miletie 
mane.

Ka nori, žmogus visada yra 
pa tmylis!...

Po metiniu studijų gyvenome 
tarp savęs labai laimingai, nors 
be palaininimo popo.

(Tolaus bus daugiaus.)
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už wiska. 
asz dabar

Konradai, 
dėl mo-

Pirma Lietuviszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GUANU PHAIltlE, AllkANSAS.
Derlingiautii laukai isz wl«ot ualatea, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po abiems pus nu gvložynkelo “Mėmphis A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
Kur žmones gali sutwcrtle sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wiet& 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

\Visoki javai dera labai gausei, 
prietaru auga botvelna, o wa*sei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Walstiju. Klimatas sw<dkas, 

žiemos trumpos, o wasaros yigos, karszcziu dldelu nėra, sziiuma lyginasisu Chicagos. 
B'anduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balk i ir lentos neiszsukytai pigios dėl pasistutymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.
Mokasi $1 ,o<> isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidulina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai daslžinotie ape wiska raszvkitia in

UNION LAND COMPANY,
163 VVasliington St., Chicago. 111.

---- ARBA IN-----
IIEDYSTIA “LIETUVA”.

954 33r<l Street. Chicago. III.
ARBA PAS KOMITETĄ

A. Bijanski, 626 \V. 17-thSt. J. Butkus, Hazen, Ark.
GHICAGO. ILL. P. O. llox Ki

Geriause užeiga pas
♦ ♦ » » »♦»»»»♦» » » • • ♦ ♦ ♦"

l. jizuiąi,
3301 Aubiirn Avė., kampas SSczios ui.

— Užlaiko puiku —

Salima ir Hala dėl Mitingu, Balu, 
veseliu ir kitokiu susirinkim" Pakeleivis atkeb.iwias gali apturė

ti? puikia naknynia, gera rodą, gardu al'u, wisokias arieikas, 
kweĮ>enczius cigarus ir t. t.

Ben. Hatowski,
Z1EGARMISTRAS

— parduodu —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

4KŲLORIUS.
527 S. Canal irJudd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso wisokius ziegorelus, ziegorlus ir kitokius 

uukrynlus dajktus, zalntiimas Ir sidubrinimus
wiH<»kiu dajktu labaj plgej, aukszynlus sydabrvnius ziego- 
reJius isztvejoze kajp naujus. Isz plauku lenougelu* daro ant 
orderio.

Ziegorela ezistyimns 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorei $7.00. VVyska garantavoje ant metu.

Jaigu nori tnrete gera ir sweika AEU,
TAI GARKIE ISZ

BRAW0R0

HENN& GABLER.
To bravoro alus yra puikiauses ir sweikiauses dėl gėrimo,ka we- 

lyjeme visiems salunykams ji užlajkytie. Jaigu nori gera bizny pa- 
padarytie.

Jai ta alų gersi, tai ne pasigersi.
Busi visad sveikas, kaip lietuvio vaikas.

Henn & Gabler Brewing Comp.
kerte Ulman ir 35 ui.

Dras M. P. Kossakauskas,
------TURI OFFISA------

1003 Tol limbus Memorial Building
(ant kampo Washington ir Statė.) nog 10 iki 12 adinaj ritie. 

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

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

^LieTUWJSZKA t AFTlSKAš-
—po—

BALTO ARELO,
615 NOBLI? UL.

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

dvinedelinis
„AĮlZWdlgd katalikiszkas 
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
siyarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

Waterburleczei! jaigu noritia 
gautie GEROS MĖSOS, tai ei- 
kitia pas Jurgy Bartuszkevi- 
czia, poni>860 BankSt., ogau- 
sitia puikiausia mėsa ir už pi
giausi? kia. Lietuwei priv

Lietuwy, o '

— SPAUSDINA WISOKIAS —
Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, wisokius Tikietus 

ant loteriu ir balu, Programus ir kitokius reikalingus 
drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t.

Darbas atliekamas puikek,greitai ir pigei.
TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Namai ir Fanuos geriausiose wietose.

tu/n'imo ,,'tejį Ja y teip menko atsiky 
iį K * itai., ,uosef.

' S-5
* ** G

; 1T'T’NO.

ANT SMARKIAUSIU LAIVVU.

! Parsiduoda
n /•» z~> tA/nAici/t/fi

71 Vi? I

SIUNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas.dalis svietą per 

geriausias bankas.

OFISAS: 954-33rd STREET,

CHICAGO,_______ /
Ofisas esti atidarytas kasdien'

- . „„ - —dieni-

ILLINOIS. g
advnos ryto iki 9 vjv^įūfi 

TO S

JONAS OLOWECKAS,
2995 Archer Avė., Chicago, III.

-------nžl.Uko—
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