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In Skaitytojus
Wisiems tiems, kuriu jau no 

senei laikas prenumeratos iszsi- 
baige, siuncziam paskutiniu sykiu 
„Lietuvva”. Jaigu kurie noritia ir 
aut tolau skaitytie, tai praszo- 
me pasirupytie ape užsimokėji
mą.

Redyste.

galima nustabdytie, dydžiause 
neapykanta įviso kaimo, kaip tai 
Geidžiūnuos praejusiuos metuos 
padare, •

VVabalnykenai kada tai buvvo 
narsus ir turtingi vvyrai, bet da
bar baigia tvvirktie. Girtybe sma- 
gei prasiplatinus ir isz to pras
ti vaisiai iszejo: Daugumas uki- 
nyku prasiskolino VVabalnyku 
bankoje, o dabar vvaldžia prisakė 
uždarytie banka, nes Jurgelis 
bankierius apvvoge ja ant tS,000.

Pinigai iszskolyti reikia sugra- 
žytie, o pas žmones njažai ju; 
tokiu budu taksavvoja gerybia. 
Klebonas Paulauskas nemažai 
keike ir pranaszavvo tokia atei
tis, bet ir iszsipilde jo žodžiai.

Agluona.

Paskutines žinios isz 
Kražių.

Apturėtose gromatose isz tė
vynės ne vienodai raszo ape 
Kražių atsitikima.

^Vienoje raszo,kad kova trauke 
si per tris dienas,žmones teip nar
šei gynė bažnyczia, kad neturėda
mi kitokiu gynklu, tiktai su 
plytomis mete pleszdami no ap
tvėrimo. Sako per dwi dienas 
300 kazoku įveržėsi ir negalėjo 
dasigautie in bažnyczia. Ant ga
lo treczia diena partraukė' kitus 
300 kazoku, tada jau pergalėjo 
žmonis, insilauže in bažnyczia ir 
pjovė ka gyvva nugriebia. Raszo 
kad 50 yra užmusztū, kurie da 
gulint nepalaidofi, o da sako ir 
daugiau gal rasis.

Antroje gromatoje raszo, kad 
tik 30 užmusztu, o 500 sužeistu, 
bažnyczia užpeczetyta ir aplink 
varta stovvi. Kaip ilgai kova 
traukėsi, ne minavoja.

Kiti vvel raszo, jogei girdėja 
I kad ir žemaicziu Kalvarijoje 
toks pat atsitikimas buvvias, kaip 
Kražiuose, bet gal ne yra teisybe, 
nes daugiau nieko negirdetie.

Teipogi skaitome „Vienybėje” 
kad ir Wilniauf dijecezijoje 
žmones turėjo kovva su pali- 
cija. Žmones norėjo iszkilmingai 
pasitiktie vyskupą, o palicija ne- 
pavelyjo jokios įszkilmes darytie, 
sakydami,kad ir paty cara teip 
iszkilmingai nepasitinka, tai žmo
nes jiems parode kaip reikia ca
ra patiktie nebuvvo ziopleis, bet 
smagei palicijei kaily iszpyle 
Sako, kad isz tos prie
žasties yra keletas kunigu aresz- 
tavoiu, vvienus in klosztorius 
sukimszo, antrus in siberija žada 
iszvarytie.

Bosija rengėsi in karia.
Gazietos isz Prusu danesza, 

kad Rosija traukia nauja kariu- 
menia net isz anapus Wolgos 
ant rubiažiaus Prusu. Sziose die
nose užtraukė net 24 baterijas 
artilerijos ant pagronyczio. Ga
zietos rodyja Prųsam ir Austri- 
jei apsižiuretie ir sustiprytie sa
vo kariumenia teipgi.

Negalima žinotie kam cze mas- 
kolius tiek naujos kariumenes už
traukė, galbūt ar nesijauczia ka 
ant savvias isz tos szalies.

Nn.jas užsimojimas ant 
caro.

Isz Peterburgo danesza, kad 
vvel atidengė naują surrtszo ni
hilistu ant nužudymo caro. Sa
ko kad jau vviskas buvvo gata
va ant užmuszimo jo. Isz tos 
priežasties liko neatbuti visi ha
lei dvare caro. Teipogi aresz-

Isz Užmarės.
Lietuwei Lietuwy už- 

musze.
Gerai žinomas- Chicagos lietu- 

wiams Juzafatas Zipkus, kuris 
pereita pavvasary turėjo saluna 
po nr. 703 W. 22nd str. Chica
go, szendien Lietuvoje guli ant 
smertelno patalo. J. Zipkui už 
sidejus saluna ant tokio bedarbio 
laiko, žinoma gerai nejosi, kury 
jis pardawias,iszwažiawo in tevvy- 
nia Lietuvon. Žinoma žmogus 
parsiweže su sawims da ir keletą 
-centu. Ėjo jis nakties laike isz 
Upinos su savvo dviems broleis ir 
jau buvo nekiek užsigeria; per
stojo jiem kela keturi pažystami 
vyrai, kurie tai yra: Daujotukas 
isz kaimo Klukiu, Girskiukas isz 
Witogalos ir isz Gaidenu obieju 
Raszynskiu bernai: Maulukas ir 
Urbikiukao. Žinodami Zipku pa
rėjusi isz Amerikos, tikėjo kad 
daug pinigu pas jy rasia; tuojaus 
apipuole szituos tris Žipkus mu- 
sztie su lazdomis ir akmenais. 
Wisus baisei aumusze, o Juzafata 
labjausei: perskele nabagui gal
va, numusze visai nosy ir sma
krą, iszlauže abidvi rankas ir a 
teme 215 rublu. Szendien bied- 
nas guli ant lovos marinamas. 
Ape szita atsitikima danesza gen- 
tes Žipkaus isz pavieto Raseinių, 
re dybos Kauno.

. ' —o—
Isz Walnyku.

Perskaiczius laiszka isz tevvy- 
nes net nesmagu pasidarė, kas te 
vvynei dedasi: Gyvva pekla! skun
dikai gyvuoja! Isztikro skundi
mas už lietuvviszkas knygas pasi
darė kaip kokia epidemija, kad 
pirmiausia atkerszyjimas kaimy
nui arba kam nors, apskustie ne
kurtuos žandarmerijai. Rodos, rei
kėtų gėdėtis tokiu pasielgimu, 
nes ir pats, kaip žinau, skaito ir 
užlaiko sziokia bei tokia lietu- 
viszka knygela.

Teip tai atsityko Swilu kaime, 
Wabalnyku parap. Ukinikas Jur
gis Im.... supyko ant vvieno ne- 
sziko knygų Wer...., kuris ten 
pat gyvena, nežinau už ka; 
Skundikas, būdamas kokiu ten 
uredniku vvalsteje ir da savves už 
daug žinanty statos, pasirenge 
jam atkerszytie danesze vietiniai 
palicijai, kuri surasze vvisa famili- 
ja. Gal būt žmogeli iszgabens in 
Meszkorija! Liūdnas dalykas, 
kad toks skundikas da turi szio- 
kiu tokiu prietelu tarp tikrai ge
ru žmonių. Nebutu taip gaila, 
jaigu da pirmutinis sykis butu, 
bet nabaga jau treczia syk krato. 
Teipat vvisas kaimas užpernai 
szuniszkai apsėjo su juom, nes 
jis su sziuom tuoni prekiauja. U- 
kinikai, matydami, jog jis nedirb
dama pragivvena, tiktai isz knygų 
ir teip mažu daiktu, kuriais at
sigabena isz Prusu,buvvo apskun- 
dia urednikui, vvienok žmogelis 
iszsisuko. Isztikro nesmagu da
ros išgirdus tokia naujiena! Asz 
misliju, kad toky skundiką butu 

tavvojo kitose vvietose paczto 
„naczalnykus” už persiuntimą 
„cirkuloriu” no paslaptingu drau- 
gyszcziu.

Iszdraskymas gybernios.
Atrandame ruskose gazietose, 

kad guberne Lamžos busent isz- 
draskyta ant dalelu ir iszbraukta 
isz suraszo gubernijų.Maskolus ke 
tina jos penkis rytinius pavvietus 
prijimt prie gubernes Sedleckos, 
du sziaurinius pavvietus prie Su- 

į volku gubernes, o likusius, prie 
Plocko, Lamžos guberne turi vvos 
610 tukstancziu dusziu. Yra tai 
ruskas iszmislas, tuom budu gal 
tikisi griecziau „obrusit” Lenkus 
ir Lietuvvius.

Warsediszkiu kleboną perkele 
in Adakava, o in jo vvieta atkėlė 
isz Girdiszkiu kn. Bartkievvicziu.

Isz Amerikos.
Ko tik nepakorc.

Pocatello, Idaho, 3 d. Sausio. 
Wienas jaunas lietuvvys, o sma
gei iszsigerias ir jau mokėdamas 
kalėta žodžiu augelskai, pradė
jo plustfe vvisokeis hjaureis žo- 
džeis ailt vvienos merginos bago- 
to fermerio duktes. Iszgirdia 
susiedai riksmą, subėgo, o daži- 
noja ape vviska, tuojaus nutarė 
jy pakartie. Bet moteriszke susi
mylėjus, atprasze jy no pakori
mo, o tik liepe isztiestie ant že
mes ir sestie vienam ant gahvos 
kitam ant kojų, o paty prisitai
sius vytiny isz agrastu, smagei 
užpakaly sukarsze. Už nesulai- 
kyma ltežiuvvio, per bisky butu 
kabojas po medžiu.

Wilkes Barre, Pa, lietuvvei tu
ri jau savvo locna bažnycza. isz 
tos puses didelei vvisi lyksminasi 
bet isz antros puses ludna, kad 
darbai nelabai gerai eina, nes 
dyrba vvos tik po 2 arba po 3 
dienas aiit nedelos.

Mahanoy City Pa. parapijonai 
susilaukė sau vvietiny dvvasiszka 
vvadovva Kn. Pautienių isz Bal- 
timore, Md., o ant jo vvietos liko 
naujai insiszveutinias kn. Lie- 
tuvvnikas. Pirmiau kn. Abromai
tis. vvalde dvvi parapijas. Shenan- 
doah ir Mahanoy City, o dabar 
yra padalyta ant dvvieju kunigu: 
Mahanoy City kn. Pautieniui, 
o Shenandoah kn. Abromaicziui.

Ir wel naujena.
Nevv York 9 d. Sausio atėjo in 

Garfield National Bank kokis ge
rai apsirengiąs vyras ir pareikala
vo, idant jam iszinoketu $500,000 
Pasakė jogei vadinasi George 
Slosson, bet nepadavve vvietos sa
vvo givvenimo. Kada jy pajemia 
nuvvede prie sudžios McMahon, 
pradėjo gintis sakydamas: „Kas 
tamistai šatre, nad asz bankoje 
reikalavau $500,000, ar tamista 
apsirykai? Jau 10 metu kaip kas 
mets apturiu no tos bankos po 
500,000 ir niekad ne reikalavvau 
praszytie, nes ten dėl manės vvi- 
sada yra prigitavvota.” Paskui 
pradėjo rektie, plūstis su vvisais, 
ka audžia matydamas kad yra ne 
savvo pi»to, pasiuntė jy in li- 
gonbyty.

ISZ DU BOIS, PA.

15 Sausio, 1394 m. 
Guodotinas Rėdytojau!

Praszom patalpytie nors keletą 
žodžiu ir ape musu miesto lietu
vvius:

Acziui Augszcziausiam Dievvui, 
jau ir mes susilaukemia dvvasiszka 
vvadovva ir jau galime susilaukiu 
nedelos, iszklausytie nors Misziu 
Szvventu. Airiszei dabar turi savvo 
nauja bažnyczia, o mes nusisam- 
deme no ju senąją ant trijų mene
siu, tai yra iki lmai Balandžio. 
Sulaukia pavvasario, jaigu Dievvas 
mums padės tuojaus žadame staty- 
tie savvo k>cna bažnyczia. Diena 
7ta szto menesio buvvo laikytos 
pirmutines Miszios Szvv. dėl lie- 
tuvviu, kurioje tai dienoje jautė
me vvisi neiszpasakyta džiaugsmu. 
Mes vvisi parapijonai savvo Dvva 
siszkam Wadovvui siuneziamia 
szirdingiausia aeziu per laikra- 
szty „Lietuva” ir linkimia koil- 
giausio pagyvvenimo tarpu musu.

Parapijonai.

NAKTINE SZWIESA.

No laiko invvedimo kerosininiu 
(petroleum) lampu daugumas 
vvartoja jas laike nakties, kaipo 
naktinia sz vieša naktiniuose rui
muose ir prie ligoniu; da gi ne 
karta prisuka knata, idant užcze- 
dytie kerosina arba sumažintie 
szvviesa delei greitesnio užmigi
mo. Tokiu tai pritrauktu knatu’ 
szvvesa daro daugiau hiades nei 
kaip gero, nes gaziniai ir pusiau 
apdiagia gazai iszgaruoja ir ne
mažai prisirenka ju laikianakties; 
tokiu budu oras tokioje stuboje 
vvisai sugenda, o mieganti arba 
taipat usilaikanti žmones tokioje 
stuboje inkvvepuoja sugedusy orą. 
Nedyvvai, kad atsikela aimanuo
ja, jog galva skauda, užmigtie 
negalėjo ir etc. Žinomas dalykas 
jog nevvisuomet tokia priežastis 
gahvos skaudėjimo, bet tankiau
siai ivvyksta isz aukszcziau minė
tos priežasties.

Zinid, kad žmones daugiaus pa
sirūpina ape mažiau vvertus arda 
aiszkiau regemus dalykus, kaip 
tai: apdara, vvalgy ir gėrimą, bet 
ape neregeina orą uekurie vvisai 
pamirszta

Oras — labjausiai geras oras, 
yra teip reikalyngas kožnai vie
nai gyvvastei, kad be jo nieko ne
butu aut*emes. Oras susideda isz 
dvvieju elementu (daiktu), kaip- 
tai: ruksztagimdžio ir natro, ku
riame vvel randasi vandeninis ga- 
zas, anglarukszte ir daug mažu 
duikėlu

Czion paminėsiu kodėl oras pri
trauktas gaziniu garu, nėra svvei- 
kas? Oras yra tada geras arba 
sveikas’ kada jis neturi savyje 
hledyngu arba nereikalyngu 
mums daigtu, bet vvienokios dalys 
sudėtiniu elementu, isz kuriu jis 
susideda. Augszcziau minėtam 
dalyke, ta mažai žiburiojanti 
ugnis lampos nesudegina vvisai, 
arba pusiau apdegina traukenti 
gaza, arba nepavverczia iu tam 
tikra gaza; tokiu budu oras pasi
daro stuboje bledyngas, nes jo 
prisirenka nemažai laike nakties, 
o mieganti žmones inkvvepuoja 
daug nereikalingu ir smelken- 
cziu daiktu, pajauczia musu nosis, 
užtemia akys, bet nemažai ran
das taip smulkiu daiktu, kuriu 
mes savvo jausmais negalime už- 
temytie, kaip tai: mažu—ma
žiausios dulkeles, smulkiausios 
gyvvybes ir kirmėlės limpancziu 
ligų. Tokiu budu gera orą tu
retie stuboje yra smarkiausias 
dalykas ir kiekvienas turi pa- 
sirupit kiek galėdamas tame ba- 
lyke.

AgluonU

Isz Waterburlo. Conn.

Mįisu miestelyje yra pusėtinas 
skaitlus lietuvviu, bet Dievvas ži
no in ka jie nusižiurejo. ir delko 
jie teip pradeda elgtis. Buvvo vvie- 
na lietuvviszka krautuvve ir butu 
galėjus puikei užsilaikytie, bet 
kur tau; musu moterys jaigu su 
prekeju gali grynai lietuvviszkai 
susikalbetie, tai pas jy neis pirk- 
tie nieko, o jaigu ir ateis, tai tiek 
ant jo iszmislys ka tas nabagas 
turės ir ausis užsikimsztie. Bet 
jaigu nueis pas koky kazoka, žy
dą, ar prusa, tai tenai vviskas ge
rai, ba ji nemoka jam daugiau 
nieko pasakytie, kaip tik. „Mister 
hovv much”?(ka kasztouja)tai vvis
kas, o daugiau kad ir norėtu ka 
sakytie, tai negali ir turi būtie 
vviskas gerai.

Arba vvela — Nedeloie priesz 
Naujus metus kur buvvia, kur ne- 
buvvia susikimszo in saluna pas 
vviena lietuvvy keletas musubrolu. 
Isz sik girksznojo sau dailei, bet 
už vvalandeles ir susirapczevvo. 
Buvvo protingesniu žmonių keli, 
kurie juos perskyrė ir turėjo įsz- 
kriktie. Antrytojaus ateina kalti- 
nykas pas salunyka ir užsipraszo 
$20, ba kitaip, tai apskųs jis ta- 
vves, už tai. ka nedeloje inleidaiO
jy in saluna. Žinoma Waterbury- 
je yra uždrausta nedeloinis szin- 
kuotie, ir apskustas salunykas, 
turėtu užmoketie didela kora. 
Oi brolei iietuvvei, brolei! artai 
yra gražu sziteip graužtie lyg 
kirmėlės vvienas kita; už ka? už 
tai kad jis tavves insileido kaipo 
gera žmogų, kaipo savvo tikra 
prietelu, o tu lyg gyvvulys netu
rėdamas mieros nei smoko, apsi
rijai ir s&wo protą pragėrei, tai 
už tai turi būtie salunikas kaltu? 
Jaigu jisai būt nenorėjas tavvias 
inleistie, tai vvel butum jy atra- 
dias kaltu, butum sakias tuszcze- 
jo, asz pas jy daugiau neisiu, jis 
man nevvieryja, vvelyk eisiu pas 
žydą. Ar tai gerai darotia? ar tai 
broliszkai yra? Žinome mes isz 
ko tas vvisas blogas paeina, o tai 
per inmokinima to, ka nesenei 
atvvaževvo in mus miestely, no to 
laiko vvisas bkigas pakilo musu 
mieste. Szendien da neiszreisz- 
kiamia jo vvardo, bet jai nesilaus, 
tai bus apgarsytu po vvisus lietu- 
vviszkus laikraszczius. Kad ne ji
sai, tai ne butu pas mus nei vvai- 
du, nei tiek provvų, bet dabar tas 
žmogpalaikis tai vvisus supjudo 
in provvas, o paskui nube gias pa
pasakoja Jajeriui kiek kuris turi 
pinigu ir ka mielina su savvo by
la padarytie, o tas tai tik mau
kia musu brolu pinigus.

Pameskimia brolai lopia laje- 
riams keszianius, o vvelyk tous 
centus apvverskitnia ant savvo nau
dos. Arines neesame vvisi lietu- 
vveis ar ne esame vvaikais vvienos 
motinos Lietuvvos ir kam turime 
graužtis lyg kirmėlės vvienas kita. 
Pameskime ta kvvailysta, o imki
mės mylėtis kaip brolei ir nejuo- 
kikim amerikiecziu savvo pasiel
gimais.

Cze vvel kita vvarga turime isz 
antros nusės. Niekaip negalima 
tu žydu no savves atsikrutitie.

O tai 10 d. Sausio, sergant vvie
nam ligoniui karsztiligia, buvvo 
paszauktas ant iszklausymo spa- 
vviedies sz. net isz l’lymuonth. 
Pa. g. kun. Burba. Ąnt paszau- 
kimo pribnvvo kunigas nors isz 
labai toli, ligonis atliko spavvie- 
dy sz. ir buvvo už tai didelei de- 
kvngu savv prietelams, kad ant

jo praszymo pasirūpino parkvvies- 
tie lietuvviszka kunigą. Norint 
jau pas jy buvvo po du sykius Ai- 
risziu kunigas, vvienok ligonis 
troszko savvo kalbos kunigo.

Po vviskam, vvienas lietuvvis P. 
F. užsiprasze kunigėly in svve- 
czius. Buvvo vviskas gerai, vvisi 
isz vvien džiaugėsi, linksmai sau 
pasikalbėdami, bet kur tau nesu- 
vvuos Irszkus; tuojaus ir jis cze 
reikalingas, kaip vvelnias Czens- 
takavve. Pasigailėjo kad isz lie
tu vvio nepajimtu dėl svveczio stik
lą alaus, tai jisai pirmiau atlėkė 
su savvo „trankais” kaip ažys su 
mielėms. Jau ir pats kunigas di
delei padyvvyjo užtemyjas peisuo- 
cziu inlendanty in kuknia ir aisz- 
kei pasako, kad joks lietuvvys ne- 
privvalo su Izraelita’s sebrautie.

Wienok ka tu žmogus padary
si, kad musu Iietuvvei nerymsta 
be žydu; jie ne.gali nei užgim- 
tie, nei apsivvestie, a nei numir- 
tie be žydo. Galbūt sau už garbia 
paskaito, kad ir ant priėmimo 
svveczio užsikvviete žydą, tartum 
kad vvisame mieste nėra daugiau 
pas nieką alaus, kaip tiktai pas 
žydą. Cze yra i k vvalei lietuvvisz- 
ku salunu, kurie vvisokius gery- 
mus užlaiko puikiau ir czyszcziau, 
ne, pas lietuvvy ne ims, o parsi- 
kwies žydą sutrota, gražiau yra, 
kad tas su savvo peisais aplinkui 
krutina. Delko žydai ne ateina 
pas mus žmonis nieko pirktie, 
nei ant savvo kriksztynu nei ant 
szermenu? Jie paremia savvuosius 
ir paduoda vviens kitam ranka, 
o mes skandiname vvienas kita, 
o kelame žydu vveisla.

Oj brolei, brolei! rodžias jau 
laikas butu susiprastie ir no tu 
kraugeriu nuaikratytie, o p_reE'- 
tie savvuosius, tada pas mus tik 
puse bėdos butu, kokia szendien 
yra.

Jarukas.

Temykitia Draugystes.

Nedeloje, 21 Sausio, tuojaus po 
sumai bažnytinėje saloje bus susi
rinkimas administracijos lietuvvi- 
szku draugyszcziu, ■ kaipo tai: 
Szvv. Kazimiero Kar.; Apvveizdos 
Dievvo; Szvv. Jurgio M.; Szvv. 
Jono Krik.; D. K. Gedemino ir 
Sim. Daukanto. Isz vvisu auksz
cziau paminėta draugyszcziu turi 
pributie prezidentas, vvice-prezi- 
dentas, abudu sekretorei ir kasie- 
rius; finansavvas sekretorius turi 
atsinesztie knygas savvo draugy
stes, kurios neatbūtinai yra reika- 
lyngos, nes bus apsvvarstomi la
bai svvarbus dalykai. Užpraszo

K. Andriuszis, ) VVirszinykai
S. Pocevviczia f Draugyszcziu. 

** -

Dėl BrooklynoLietuwiu.

Mikolas Waitkevviczius lietu
vvys po nr. 56 N. 2nd Str. užlai
ko puikiausia krautuvvia (isztora) 
vvisokiu drabnu geležiniu daiktu, 
o parduoda vviska pigiau kaip ki
ti. Lietuvvei eikitia pas savvo 
žmogų pirktie kam ko reikie, o 
gausitia vviska teisyngai ir i>igiau 
kaip kitur, nes yra geras žmogus 
ir tikras Lietuvvys,

|į^~Kas nori atvvažiuotie in Ame
rika, dabar laike žiemos yra vvel 
pavelyta, nes kolera nekiek ap
tyko. Szifkortias gali gautie re- 
dysteje, isz Hamburgo net in Chi- 
caga už $35, o isz Chicago in 
Hamburgą už $33, ant geriausiu 
laivvu.
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Lietuwiszkas Kolonijas.
Aeziui Dievui,lietuviszkos ko

lonijos eiua puikei. Norint ir bu
vo atsiradusiu neprietelu, kurie 
stengėsi suardyti® ta garbes ver
ta darba, bet tiems dėdėms nenu- 
siseke.

O tai Kaip pereitam numeryje 
daneszeme jogei 9 d. Sausio kele
tas kitu ukesu iszvaževo apžiū
rėtą taja wieta Arkanse, taigi a- 
tradia viską teisyngai, kaip buvo 
per komitetą apsakyta, vėla se
ptyni vyrai pirkosi sau po farma, 
ba kiekvienas ta vieta pamatias 
jau ne nori geriau jieszkotie. O 
tai pirkosi szie ukesai: K. Kun- 
cia 80 akru; K. Jasaitis 80 akru; 
J. Kaikaris 80 akru; szie trys isz 
Chicago. Dabar atvaževo Win- 
centas Kangiseris isz Dolgeville, 
N. Y., su savo szvogeriu ir api- 
pirko 320, tai yra visa pusią sek
cijos; jie yra trys brolei ir szvo- 
geris, t ai .visi keturi paėmė prie 
daigto, kožnas po 80 akru. Chi- 
cagieczei da sugryžo atgal in Chi- 
pjiorą qt»4- -L-1 ’

lietuviszku kolonijų su korespon
dencija “Pijuszo Nemuros”, sako 
kad ne jie, tai galbūt butu 
nieko nepadaria, bet aeziui ju 
szirdingai atminezei (?) Netalpj’- 
simia ta korespondencija, nes ka 
padės tokiems žmonėms kaip 
Pijuszas Nemura, arba aiszkiau 
pasakius Jonas Grinius, kuris po 
“pseudomu” Pijuszo Nemuros nu- 
rasze in “Vienybių” ; juk visi ge
rai žino, kad sanarei “L. M. D.” 
gėdos ne tur, jogei viena szneka, 
kita mislyja, viena ka daro, o ki
tas pasidaro. Teip kaip ir visa 
pereiga tos draugystes, kuri už
simezgė vien tik dėl platimo ap- 
szvietos, tuom tarpu jiems besi- 
ruoszent platinime apszvietos, 
nežine kur toji jiems isz ranku su
dilo, o pasijuto, kad vien tik li
ko prie platinimo bedievystes.— 
Galbūt tai tokioje nelaimingoje 
dienoje užsimezgė toji draugyste, 
kad jei teip nesiseka užbaiglie jo- 
ky pradėta darba. Teip lygei kad 
būt pradeja murytie drūta, aug- 
szta mūra, palociukoky, o,bemu- 
ryjent pavirto in žagarinia tvo
ra; pradėjo sutie kailinius, o pa
siuvo czebatus. Ir viską teip 
daro, viena ka pradeda, o ka ki
ta pabaigia, dėlto ne padyvyja- 
me ir tame dalyke, jogei norėjo 
suardytie, idant nesusitvertu lie- 
tuviszka Kolonija, nes tai yra 
siekiu visu sąnariu “L. M. D.” 
idant viską sugriautie, o ne nieko 
ne sutvertie.

Tas viskas vienok musu dar
buose mums nieko nekenke ir a- 
cziui Dievui jau ant pradžios de- 
szimts farmeriu turime, o jaigu 
Dievas padės, tai musu brolei lie
tuvei pasigėrės savo gyvenimu 
teip, kaip szendien gėrisi tenai 
jau no kėlu metu gyvenanti sve- 
tymtauczei.

Naujiejie Farmerei.

CHICAGIECZEI REIKA
LE KRAŽIECZIU.

Pereita nedela, 14 Sausio, ba- 
žnytineja saloje ehicagieczei laike 
“Mass-Mitinga” reikale neszimo 
paszelpos nuvargytiems Kražie- 
cziams per barbariszka maskolu. 
Adyna 12 prisirinko pilna sale 
lietuviu ir lietuvaicziu. Ant pre- 
<7 5/1 Z**'A z* 4 — — vt Ą 131-

dimai ir pinigai mažai iten jiemsl 
padės. O tai butu geriausei, kad 
mes visi susi vienyja,ntsiszauktu- 
me in visas katalikiszkaB viesz- 
patystias, teipogi in Tęva Szven- 
ta, o teip susivienyjas visas kata
likiszkas svietas*) mažu nugriau
tu ta sziariny žvėry maskolu.” 
Teipogi davė inneszima, idant 
iszdrukavotie broszura su pa
veikslais, perstatanezeis visa ana 
Kražių atsitikima ir siuntinėt in 
visa svietą, kur tik duodasi, o 
tokiu budu greieziausei taptų isz- 
rodytu svietui tironiszkas masko- 
laus pasielgimas.

Inneszimas ape drukavyjima 
broszuros, tapo no visu prijimtu.

Da teipgi prakalbėjo p. St.Po- 
ceviczia ir p. J. Szimkieviczia 
tame paczem dalyke.

Po tam buvo duota inneszimas 
idant kolektavotie pinigus laike 
to mitingo, o kiek ju surinks, nu- 
siuste prie Pennsylvanijos lietu
viu,kurie jau pirmiau pradejo ant 
to aukas rinktie dėl iszdrukavo-V 
jimo minėtos broszuros. Surinko 
viso $42,55 kuriuos iszsiunte jau 
ant ranku kn. A. Burbos, Ply- 
mounth’e. Teipogi tapo paskyrtas 
komitetas isz trijų asabu dėl pa
davimo protesto. K. Andriuszis,
J. Szimkieviczia ir kn. Kraivczu- 
nas.

Ant galo tapo nutarta ant utar- 
nyko 16 Sausio apvaikszcziotie 
želabna naboženstva už duszias 
kankytiniu Kražių, ant ko visi 
su noru pristojo. Guodotinas kn.
K. davė inneszima jogei butu ge
ru daiktu šuteiktie in bažnyczia 
juoda kopa, nes visai jokios ne 
buvo, o kuri antželabuyra ne at- 
butinai reikalynga prie katafalo. 
Davė inneszima kad butu geriau
sei, idant tuos pinigus, kuriuos 
surinks utarnyke laike, želabnu 
misziu, apverstie ant nupirkimo 
kopos; kunigas prižadėjo už savo 
pinigus nupirktie, o kada surinks 
minėta kolekta, tada kunigui su
grąžys. Teip ir padare: kunigėlis 
nupirko puikia juoda kopa, o lai 
ke minėtos naboženstvos surinko 
$51.Dabar duos iszsiute ant kopos 
parasza: “Suteikė parapijonai dėl 
sz. atminties Kankytiniu Kražiuo
se.”

Utarnykia 16 Sausio, jau ape 
8 adyna ryto buvo pilna bažny- 

'-5odoio ražanezin

ISZ NEW YORKO-
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Mielas Rėdytojau!
Nuoszirdžsi praszome patalpy

tie in laikraszty keletą žodžiu a- 
pe musu Draugystia:

„Mieli brolei, apgarsiname vi
siems, jogei Draugyste „Sz. Ka
zimiero” Nev Yorke da gyvuoja. 
Dėl visu žinios iszduodame ro- 
kunda isz pereito meto, kiek pi
nigu inplauke, iszplauke ir kiek 
szendien turime ižde musu Drau
gystes ir kiek sąnariu jos yra. 
Teipogi užpraszome visus aplin
kinius lietuvius, idant pasirupy- 
tu kodaugiausei risztis prie Dr. 
Sz. Kazimiero,”nes kuom didesne 
draugyste tuom graieziau galesi- 
mia ka nors gero padarytic. Ant 
pereito susirinkimo tapo nutarta 
pirktie nauja velava (karūna), 
ant ko visa draugyste pristojo; 
tiktai tokiu budu, idant nebutu 
karūnoje lenkiszku ir Unijos žen
klu, o turi būtie tiktai vienas 
lietuviszkas ženklas „Zyrgvai- 
kis” ant to permusze didesne pu
se balsu ir liko užtvyrtyta, jogei 
ant vienos puses karūnos bus 
paveikslas Sz. Kazimiero, o ant 
antros „Zyrgvaikis.” Nes kam 
mumis nesziotie ženklus tu, kurie 
sunkino musu senius ir prosenius.

Cze paduoda rakunda kiek per 
meta 1893 inplauke pinigu in iž
dą, kiek iszduota ant ligoniu, pa- 
grabu ir kitokiu reikalu ir kiek 
yra sąnariu:

Buvo viso sąnariu.......... 137
Mete 1893 pristojo in drąug. 56 
Iszbrauktu isz knygų tapo.. . 15 
Pasimirė..................................... 3

Iki 1 Sausio 1894 randasi 175

WIRSZINYKAI:
Wincas Dzenkauckas prezidentas, 
Juozupas Brusokas vice-prezid. 
Selvestr. Svobonas sekr. prot. 
Antanas Ražutis kasierius, 
VUincas Skroblas sekr finan.

Iszda viniai:

Kasa pinigine!
Iki 1 Sausio 1893 m.

Buvo bankose. ...$2090 09 C.
Pas kasieriu........ ... 31 89 »»
Mokescziu............ .. 1437 17
Baliaus................. 84 50 M
Pikniko................. ... 137 08 J
Procento.............. 11 77 »»

Sykiu.. . . $3792 50 C.

motery. Per pusią metu gyveno
me labai laimingai ir didžiause- 
me sutikime, vienok norėdami 
pelnytie koky centą, priememe 6 
„boardingierius.” Isz tu viena 
mano paeziuke pradejo myletie, 
ka viena karta užtikias, iszmu- 
sziau gerai kaily tam jaunikiui, o 
paezei daviau pamokinimą, idant 
daugiau panesziu dalyku ne pa- 
matyczia. Ji atsiklaupus pnsie- 
gavo, kad jau to daugiau ne pa- 
darysius pakol gyva busius. Ant 
galo iszvijau visus boardingie
rius, o pats atvykau in Chicaga. 
Cze ir vėl susipažino su kitu to
kiu valkata, Mateuszu Uok.........
ir jau manės abudu isz namu ve
ja, Kięasz biednas žmogus turiu 
darytie, jau daugiau visas metas 
darbo ne turiu, duonos už ka pir
ktie ne turiu, vaikszcziojau in 
„Relief Office” ir tenai gavau 
duona ir anglus kas meno ir mai 
tinau ta karvia, o ji manės už 
szuny ne laike ir su kitu kanevei 
kesi. Jaigu buezia pajiegesnis, tai 
buezia iszvijas kaip szuny, bet 
beda kad jau ir ant sveikatos nu- 
puolau. Kencziau kaip galėdamas 
ir prasziau ja, idant pasitaitytu, 
bet nieko ne padėjo mano praszy- 
mai. Kada persikelau po nr. 3216 
Auburn avė. jau visai rodos duo- 
tie ne galėjau, pasakė man in a- 
kis kad arba papjaus mane arba 
nutrutys, ka padarytie, turėjau 
viską apleistie ir savo locno 
vaiko iszsižadetie ir iszeitie. Nie
ko man teip ne gaila kaip to kū
dikio, ba žinau kad jis visko nu
kentės, o ir in ka panasziu iszau- 
gys jy toji karve, vienok ka asz 
biednas padarysiu. Dėlto užpra- 
szau visu pažystamu ir kitu geru 
žmonių, idant tokei pasileidusei 
karvei niekas ne duotu joky dar
ba ir niekuom jos neszelptu.Tegul 
ja maitina tasai bulus, dėl kurio 
meiles ji manės iszkrirnto. O jaigu 
kur mane atrastutia užmuszta, 
tai žinokitia, jogei pražuvau isz 
ju ranku, ba jiedu man jau senei 
smerty rengia.

Jos vargingas vyras,
J UKGiB -AtiLKOMS.

ta miestą. Dabar Weronikasu sa
vo Monkumi ketina važiuoti® 
pas jy ir užaresztavotie jo ,,pe4 
dia” už ta $100,ant kurio jis jiems 
iszdave reversą.

VVyrai saugokitės Chicagos bo-l 
bu, kaip gyvaeziu, jaigu mislyja-l 
tia apsivestie, tai labai apsižiure-i 
kitia, ba jau nevienas apvverke’ 
cze apsivedias, in vieta moteri-i 
szkes karvia gaivias.

Baranauckas.

Pąjieszkojimai.
Asz Franciszkus Elsbergas pa- 

jieszkau savo draugo Juozupoj 
Remeikio, paeinanezio isz kaimo 
Rozalimo, pavieto Sziautu,redvboa 
Kauno, jau du metai kaip atva
ževo in Amerika ir nežinau kur 
besiranda. Jaigu kas ape jy žino
tu arba jis pats tegul duoda žinia 
ant adreso tokio:

Fr. Elsberg, 3346 Fisk str, 
Chicago, III.

Asz Jurgis Ambrazaitis pajiesz- 
kau savo draugo Konstantino ; 
Bartkaus paeinanezio isz redybos ; 
Kauno, pavieto Raseinių, parapi
jos Kaltinemu, kaimo Laburdžiu, 
pirmiau gyveno Indian Terr. o 
dabar ne žinau kur besiranda, 
Jaigu kas ape jy žino arba jis pats 
tegul duoda žinia ant adreso tokio: 

J. Ambrazaitis
Alderson, Ind.Terr.

Užmokėjo už “Lietuva ”

..pamiio ant vietos Arkanse, tuo
jaus raszo pas anuos du brolus, 
idant atvažiuotu su paeziomis, su 
vaikais ir su visu turtu, tuojaus 
budavojasi, o sulaukia pavasario 
jau aria ir sėja. Teipo Antanas 
Margis isz Spring Valley, III. ku
ris draugia dabar važinėjo apžiu 
retie, teipgi ketina namieje pada- 
rytie mitinga, sako kad pas juos 
yra septynios szeimynos, kurios 
ketina tuojaus pirktis. Isz 
Chicago teipgi girdetie daugelis 
rengiasi važiuotie, kada bus an
tras važevimas. Dabar jau yra 
susipirkusiu deszimts szeimynu.

J uozupas Butkus jau turi susi- 
pirkias pusėtinai padaru ir gyvu- 
lu. Pirko porg geru arklu už $100 
visa užkinkyma už $15, vežimą 
už $47, plūgą už $10. Dabar pir
ko 1000 pėdu lentų už $8, bącz- 
kela vinių už keletą dolieriu, tai 
sako, kad jau beveik iszteks jam 
visa stuba pastatytie. Tenai 1000 
pėdu lentų,kasztuoja no $3 iki $8. 
Girioje gali sau kirstis medžiu 
kiek tik jis nori už dyka, niekas 
nieko jam nesako, tuom syk da 
nieks tenai ne užgina. Paskui lie
tuvei ketina apipirktie keletą a- 
kru girios, kurios akra gauna po 
$3, tai turės josios sau ikvalei ir 
savo vaiku vaikams. Butkus su 
AVasilaucku jau parsivežė ir savo 
moteris isz Philadelphijos ir jau 
dabar sau gaspadoriauja teip, 
kaip Lietuvoje. Kaipo dabar chi- 
cagieczei pargryžia apsakė, tai 
žodžiu sakant viskas tenai koge- 
riausei.

Juoz. Butkus prisiuntė ilgoka 
straipsny dėl patalpinimo in “Lie
tuva”, dekavodams “Vienybei,” 
jogei teikėsi paremtie uždėjime

viub ir mitingas jau nuvo auuu- 
rytu.

Pirmiause prakalbėjo guodoti
nas kn. Kravczunas ir savo il
goje kalboje iszrode nedorybias 
maskolu, iszrode ju tironystias, 
kurie tiek nekaltu musu brolu išs
pjovė be milaszirdystes. Iszrode 
po draugei ir drausybia musu bro
lu Kražiecziu, kurie sudrutyti sz. 
tikėjimu,ne žiurėjo ant žveriszko 
užpuolimo maskoluj bet kaipo ti
kri kareivei kovojusi už apgyni
ma katalikystes ir nesigailėjo sa
vo krauja. pralietie ir galva už 
ja padėtie. Už tokia,sako, ju drą
sybių ir pasiszventima apgynime 
musu tikėjimo,kalti esame atiduo- 
tie didžiausia dėka ir nesztie 
jiems paszelpa dvasiszka ir me- 
degiszka. Toipogi budino visus 
klausytojus ant iszradimo, kokiu 
budu galėtume atkerszytie tam 
didžiausiam musu neprietelui už 
tokia baisią skriauda,isztikta ant 
musu brolu.

Potam prakalbėjo p. Bijan- 
skis ir trumpais žodžeis iszrode 
kokis tai yra brangus musu tikė
jimas, kad tiek musu brolu už ta 
sz. tikėjimą ne»igailejo kraujo 
pralietie. Ir iszsitare in visus 
klausytojus tais žodžiais: “Dabar 
mieli brolei, galbūt ueklausysitia 
isztvirkusiu lietuviu, kurie jums 
visaip iszjuokia niekydami sz. 
religija. Kražieczei brolei musu 
nžtvyrtino mums ja krauju savo 
idant ja mylėtume teipat,kaip jie 
numylėjo ir ne paisytume ant ble
vyzgų pasileidelu.”

Prakalbėjo ir p. J. Grinius tais 
žodžeis: “Mes cze susirinkome, 
idant nesztie paszelpa nuvargy
tiems musu brolams, idant' mel
stis už duszias nužudytu, bet mel-1

SZ. uu _  *
bažnyczia buvo aprėdyta 
vyduryje ir isz lauko. Buvo isz- 
statytaskatafelis, apstatytas žva
kėmis ir kvietkomis, didysis alto
rius buvo pridengtas su želaba ir 
iszredytas puikioms kvietkomis. 
Žmonių prisirinko pilna bažny
tėlė ir kožnas turėjo prisisegias 
ženklely prie krutinės, sudėta isz 
juodos is baltos stangeles, iszrei- 
szkenti želaba. Ant kožno veido 
buvo matytie nuludimas, matyt 
buvio, kad kiekvienas jauezia 
skaudejima szirdies atminime nu
žudytu brolu savo. Pirmiausei 
buvo atgiedoti „Nocturn:ii,”o po
tam prasidėjo želaunos miszios 
szventos. Laike nnsziu aplink 
visa bažnyczia dege žvakes, o 
žmones siuntė karsztas maldas 
Dievui už duszias savo brolu.

Po misziu sz. g. kunigas pasa
kė puiku pamokslą, darodydams 
kiek tai nukentejo musu brolei no 
kardo maskolaus, kokia jie baimia 
turėjo neiszpasakyta, kada juos 
apipuole maskolei su grinais ka- 
lavijeis, pikems ir szaudyklems, 
ne klausė ju, ar kaltas ar ne kal
tas, tik apipuola kaipo vilkai al
kani ant tykiu avelu, szaude, ba
de ir pjovė katra nustverdami. 
Anie musu brolei kaipo tikri mu- 
czelnykai, pasiszvente dėl meiles 
Dievo krauja savo pralietie, bile 
tiktai Jo sz. Namus apgyntie no 
neprietelu, o ne turėdami tiek pa- 
jiegos idant atsispyrtie priesz ga
lybių neprietelaus, krinta auka po 
ano kardu baisiausiu.

Kiekvienas jsz klausytoju apsi
pylė graudžiomis aszaromis ap- 
mistyjas ana apverktina diena 
biednu Kražiucziu.

•) Cze kalbeiojan,kaipo akyse tikineziu, kata- 
Hkystia ir Tewn Szwenta iszauksztiua in padan- 
gias, bet gaila, kad už akiu daro prieszingai.

" '-"-"•tinęs................... $900,00
.......... 676,20

Špilkos ir kuku.uos .... 86,34
Medalis dovanu prezid.. 25,00
Užlaikymas sales............. 84,00
Komitetui algos.............. 43,00
Sekr. raszt....................... 29,00
Daktarui draugystes.... 38,38 
Apgarsinimai baliaus, pik

nyko ir drukai............. 22,75
Kasztai baliaus ir pikn.. 36,97
Pažiczyta paszelpa bedoje 15.00
Miszios „inssurans,, ir ki-

ty iszdavimai..............* 84,00
Sykiu........ $2040,64

Iki 1 Sausio 1894 meto:
Inplauke in iždą..........$3792,50
Iszplauke........................  2040,64

Randasi ižde........ $1751,86
,, pas kasteriu.. 23.32
,, iszžicziotu... 15,00

Wiso labo Dr-te turi $1790,18 
W. Skroblas, Sekr. fin.

Ir įvel Chicagos bobos.

Oj, oj, oj! kas cze bus su toms 
Chicago bobomis! ar jau jos pa
siuto, ar da tik siunta? Wyrai 
aimanuoja, badu kenezia isz prie
žasties bedarbes,o bodas galvoms 
pradeda eitie.Kasdien ateina gro- 
matos no vyru su apsiskunditnais 
in redystia. ka net jau bjauru ir 
klausytie. Cze patalpysiu tiktai 
dvi tokias gromatos:

Brangus Rėdytojau!
Praszau patalpytie nors keletą 

žodžiu ape mano apverktina pa
dėjimą isz priežasties mano mo
ters.

Pora metu atgal atvykau in 
Amerika, o cze atradias szioky to
ky darba, parsikviecziau ir savo

Ape padėjimą kito vyro vie
nas teip raszo:

Ant kertes Henry ir Canal str. 
gyvena puskapio metu Weronika 
Puleikiute1 paeinanti isz Kauno 
redybos, Raseinių pavieto, Kvei- 
danos parapijos. Laike „boardin
gierius,” isz kuriu viena sau isz- 
sirinko M. Monku paenanty isz 
Telsziu miestelo ir su juom gy 
veno sau jau n® senei, teip kaip 
su vyru. Taikėsi jei keletas jau
nikiu, kurie buvo mislinia su je- 
je apsivestie, bet persiludyja kad 
jau ji viena turi kožnas szalin at- 
szoko.

Kur buvias, kur ne buvias, at
važiuoja isz Mayvood, III. jaunas 
vaikinas, Antanas Gelžinis, pasi
pažino su jaje ir apsivedė. Gele
žinis turėjo Alayvoode gera dar
ba, dėlto norėjo atgal in ten 
važiuotie ir su savo jauna paeze. 
Bet kur tau, Monkus ja perkal
bėjo, idant ne važiuotu, da inmo- 
kino, idant isz savo vyro visus 
pinigus iszvilotu. Tas kvailas 
atydave jei visus pinigus, nega
na to ka savo pinigus atidavė, 
bet da ant anų praszymo, parasze 
sude reversą ant $100, jogei jis 
savo paezei ir tam Monkui yra 
kaltu.

Kada teip vaikinas apsiszvil- 
pe, tada jo paeziuke su savo 
Monkumi spyrė nabagui in užpa
kaly ir iszvare ten, isz kur atėjo. 
Ir skunde nabagas ir tasai jo kan
didatas turėjo užsimoketie $75 
ir gentes juos gerino, vienok nie
ko ne gelbėjo, ^Veronika su vyru 
būtie ne norėjo, o no Monkaus 
ja nieks atskyrtie ne galėjo. No
rint per suda konstabelis juos per
skyrė ir yra jiem3 užgynta 
drauge gyventie, vienok jie sau 
randa vieta kur susi vuostie. Wy- 
ras matydamas, kad nieko nenau
dos isz savo paczios,iszsižade vi
sko ir pinigu ir iszvaževo in ki

J. Lakas Chicago 1.00
A. Danileviczia “ 1.00
A. Keller “ 1.00
A. Ivanauckas “ 1.00
P. Damulis ( “ 1.00
M. Buikis “ 1.00
M. Norvilas “ 1.00
M. Stanislovaitis “ 1.00
J. Malickas “ 1.00
K. Kuncia “ 1.00
W. Civinskas Davson 1.00
J. Ambrazaitis Alderson 1.00
J. Romanazckas Shenand. 2.oo
J. Žemaitis Barre Plane 1.00
Liet. Polit. Klubo Baltimor 1.00
J. Kilikeviczia Bur. Store 1 .oo
J. Blažys Bridgeport 1.00
J. Kamynskas Plymonth, 1.00
W. Dziedolikas “ 1.00
J. Liudžius Wilkes Barre 2.ou
Ch. Thoma E. Chicago 1.00
J. Revutis Kansas City 2.oo
J. Gustavas Brooklyn 2.oo
A. Lukauskas Kensington 1.00
V. A. Lobeck Erie 2.oo
B. Pakresnevicziene Water 5o
P. Gružis Philadelphia 1.00
J. AVasilauckas California 1.00
K. Szepienius Du Bois 2.oo
A. Jurkeviezia S. Chicago 1.00
J. Siaurusaitis Pittston 2.oo
K. Dumczius Nev York 2.oo
A. Byla llastings 2.oo
J. Būdvietis Chicago 1.00
Ig. Norvilas “ 1.00
J. G. Corpus Oglesby 1.00
J, Salezas Grape Creek 1.00
J. Savage Thompsonvill 1.00

t
Baltimore, Md. 29 Gruodžio, 

1893 m. — Amžina atsilsi Kazi
mieras Stepanaucka, sąnarys drau 
gystes „Szv. Jono Kr.” pergy
ventas 34 metus amžiaus savo, 
diena 29 Grudžio pereito meto 
persiskyrė su sziu om svietu. Sz. 
atminties K. Ste panackas paėjo 
isz kaimo Szilabalu, gm. ir para
pijos Bartnyku, pavieto Wilka- 
viszkio, įedybos Suvolku. Per
gyveno 5 metus, Nev Yorke, o 
10 Baltimoreje ir cze turėjo dar- 
bavietia kriaueziu. Gyveno su 
savo moteria per 15 metu di
džiausioje nteileje ir sutikime, 
kuria szendien paliko su 6 metu 
kūdikiu didžiauseme nuludime. 
Diena 31 Gruodžio, 4 adyna va
kare jo kūnas tapo palaidotas su 
puikia paroda visos draugystes. 
Nuludusi moteris praszo visus 
gentias, prietelus ir pažystamus 
isztartie: Amžina atsilsy Jo du- 
szei.
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BAISYBES SYBERIJOS
— ir pa«leptine —

Rosijos ciesoriaus palociu.

atsake

tokioje
Taigi 
iszgy- 

ik
užtikrinu tavve

(Tasa.)
Bojanauskas buvvo iusivviniojas 

kailiniuose Belos.
— Ar tu esi daktaras Belą, ape 

kury tiek daug girdėjau? — pa
klausė Ni ko linas.

— Teip asz pats esu, 
Bojanauckas.

— Ir tu turi gyvventie 
puszczioje, nelaimingas? 
pasakisiu tau, jaigu mane
dysi, kadg.ilecze davvažiuotie 
Petropiles, tai 
žodžiu teisybes, jog busi iszluo- 
suotas.

Bojanaskas vvalandžiuke pami- 
slyjo nusimetė kailinius ir tvve- 
res Nikolina už gerkles, tarė:

— Pažysti mane, tu nevvidone! 
Tu reikalauji, kad tavvo gyvvasty 
iszgelbecze, tu, kuris tiek daug 
žmogyszcziu iszžudei kasyklose 
Nerczinsko,'tu, kuris mane kan
kinai.

Nikolinas isz persigandimo ap- 
myre.

— Asz esu Bojanauskas, tavvo 
smertelnas neprietelis ir cze isz 
mano rankos turi mirtie.

Nikolinas surinko vvisas pajie- 
gas ir stengėsi iszsisuktie isz su
spaudimo Bojanausko, bet vveltui.

Maruszka, kuri klausė už du
riu ir vviska girdėjo — iszbego 
laukan szaukt pagelbos ir pervve- 
de keturis drūtus vvyriszkius.

— Matote, reke Maruszka, tas 
galvvažudys nori nužudytie kapi
toną, ymkite jy, ba bus pervvelu.

Tie vvyriszkei atplesze Bojanau
ska nu Nikotino ir suriszo jy su 
szniurais.

— Pakart jy tuo, reke Ma
ruszka !

— Ne galime be paliepimo, at
sake vvien is isz vviriszkiu, bet pa 
szauksime Storasta, o kaip tas 
pritars, teip padarysime.

— Pasiuntė pas Storasta.
In puse adynos priduvvo Stora

sta drauge su savvo rasztinyku.
Kas žino surėdymą vvalszcziu 

Lietuvvoi, ar Lenkuose, tas žino, 
kas yra Storasta ir kas jo raszti
nykas.

Storasta yra iszrenkamas pa
prastai vvienas isz vvalszczionu 
būrio, tankiausei, žmogus ne 
mokantis nei skaitytie, nei ra- 
szyt. Jaigu gali savva vvarda pa- 
briežtie, tai rokuojasi per labai 
mokytu.

■ Isz tos priežasties vvaldžia tu
ri priduotie Storastoms rasztiuy- 
kus, kurie mokėtu palengvvintie 
vvisus reikalus rasztinyczios. Wel 
kad algos tu rasztinyku yra per 
mažos, per tai žmones teisingiejie 
prijima tokios vvietos, nes negalė
tu pragyvventie.

Dėlto tos vvietos yra užyma- 
mos per žmones iszkrypusius, ku
rie turi savvo locnus mierius dėl 
ingyjimo skatyko ant užlaikimo 
savvo draugystos.

Žinoma, tokis rasztinykas da
ro daug suktybių, o vvisas atsuki
mas puola ant starastos, kuris pa
siryžo ant 
rasztinyko, 
peržiuretie, 
szyta.

Dabar galime suprastie, ka to
kis rasztinykas iszdaro Siberijo
je, toly no vvaldžios, kad Euro- 
pejyneje Rosijoje jis dara tokias 
baisias suktybias.

Siberijoje tokis rasztinykas y- 
| ra „mažu earuku” ir daro be ap- 

rubežiavvimo ka jis nori.
Starosta su rasztinyku stojo

i priesz vveida Nikolinoir Marusz- 
kos.

i — Brangus Ponai, pradėjo pir
ma Maruszka, tas galvvažudys 
norėjo nužudytie kapitonu Nikoli- 

Į na. Turite jy tuojau pakartie.
Storasta dirstelėjo ant raszty- 

nyko, ne žinodamas ka atsakyt.
— To mums nevvala daryt, at

isakė rasztinykas. Mes tik gali
ame jy nusiunst prie „Stanavvojo.”

vvisu pastanavvijimu 
ne galėdamas pats 
kas ten yra para-

„Stanovvas” Siberijoje yra tai 
kokis skyrius vvirszinyko. Palici- 
jos ant cielos aprubes.

— Kaip tai, ne galėtu pakart 
užtnuszejo! reke Maruszka. Ar 
tai Rosijoje nėra tiesos aut užmu- 
szeju.

— Tai darytie mums nevvala, 
paantryno rasztinykas, kurs jau 
ne syky buvvo baustas už daryma 
tiesos savva vvale.

— Teip, mums to nevvala aisz- 
kei pritarė Storasta.

Maruszka drebėjo isz pyktumo, 
vvienok mate, kad su tuom raszti- i 
nyku ant savvo ne pastatys.

— Taigi nusiųskite jy greit i 
prie stanovvojo, o kol daneezimas I 
nueis, kapitonas dasius no savves 
kelis žodžius. i

Rasztinykas padare rodą, idant i 
Bojanauska nuvvestie in kalėjimą. '

Kalėjimai kaimuose paprastai i 
randasi palei butą rasztinyko ir i 
susideda tik isz vvieno tuszczio 
kambario, niekad ne szildomo. i 
Isz tos priežasties tokius kaleji- i 
mus Rosijoje vvadyna „cholodna- ; 
ja” — „szaltoja.”

Už vvalandžiukes Bojanauskas ; 
buvvo jau „szaltoje.”

Tai reik atsitikimo, kad raszti
nykas ta paty vvakara szvvente 
savvo vvardynes ir turėjo pas sa
vves svveczius. , i

Kad aresztavvota parvvede, swe ' 
ežiai neapsakomai buvvo žyngei- 
dus pamatytie narsu žmogų, kuris 
dryso žudytie kapitoną.

Tarpe svvecziu buvvo vviena gra
ži, jauna ir bagota naszle Ljubovv ' 
Petrovvna Dobroliubovva. <

Pribuvvo ji in Siberija dar be- 
vveik kudikiszkuose metuose wien 1 
kart su isztremtu tevvu. Ji gerai 
atmindavvo, kaip kankinta jos f 
nelaiminga tevva, kuris kita syk 
buvvo bagotas ir tiK už koky ten I 
maža nusidėjimą tapo isztremtu 
in Siberija. 1

Ljubovv Pietrovvna, pamaeziusi i 
Bojanauska pažino jame nekaltai 
isztremta, iszkart atsiminė savvo i 
tevva ir isz tos priežasties pasiry
žo iszvvalnytie Bojanauska. ,

Rasztinykas buvvo labai prilau
kus dėl jaunos naszlei ir gatavvas 
vviska dėl jos padarytie, nes Lju
bovv Petrovvna turėjo gana gražia 
ūkia už kaimo ir padare gera tur
tą.

Kada Ljubovv Petrovvna pasi
ryžo iszvvalnytie Bojanauska, pa- 
szauke prie savves kelis vvalszczio- 
nis, ant kuriu galėjo pasitiketie, 
prižadėjo jiems gera dovvana už 
atmuszima Bojanauslįo isz ranku 
sargybes, kuri turėjo vvestie jy 
prie „stanavvojo,”

Ant rytojaus parengta Bojanau 
ska in kelonia, paprastai piek- 
szczia, iki ,,stanavvojo ir suryszia 
jam rankas, atidavve in rankas 
penkių „mužyku,” kurie turėjo 
nuvvestie.

Kelas prie stanavvojo ėjo per 
miszka, kurioje buvvo ir «ke Pe- 
trovvnos.

Petrovvna dažinojusi no raszti
nyko, kada vves Bojanauska, už- 
praszo pas savves „mužykus” ir 
pritaisė jiems balu.

Kada „konvvojus,” vvedantis 
Bojanauska ėjo pro ta ūkia, ponia 
te linksma kompanija, kuri už- 
prasze juos ineitie in butą.

Nieks ne sulaikys rusiszko 
„mužyko” no isz.sigerimo stiklelo 
degtvnes, o labjau už dyka. Tai
gi ir konvvojus daug ne iszsikal- 
binejo, inejoin butą.

; Už stalo stojo pati Ljubovv Pe
trovvna,kuri tuujaus pradėjo vvai- 
szynt naujus svveczius.

Bojanauska patalpino in kam
pa.

Ne ilgai tai truko, o konvvojus 
vvajojosi ant grindų girtu, kaip 
metelei.

Isz tos apielinkybes pasinaudo
jo Ljubovv Petrovvna, liepe greit 
pakinkyt arklus in rogias ir isz- 
vveszt Bojanauska.

Nž vvalandos pora smagiu bė
ruku nunesze Bojanauska kasžin 
kur.

GALYBE AUKSO.
Kuprota Petrovvna sėdėdama 

savvo namelyje siuvvo.

Prie kojų jos bovvyjosi mažas 
VValdimieras. Kartas no karto 
Petrovvna pasilenkdama prie vvai- 
kelo glostė jo minksztus plaukė
tus ir kalbėjo.

— Žiūrėk, žiūrėk ant tavvo 
mamos, asz dabar esu tavvo ma
ma ir ne duosią tavves niekam. 
VVisada busi prie manės, o kad 
paaugsi, o asz turėsiu didela krau 
tuvvia ir pinigu in vvalas, leisiu 
tawe in univversiteta — tu mo
kysies! ir tapsi garbingu,mokintu 
vvyru, priesz kury kožnas žmogus 
o ir pats caras nulenks galvva.

— O potam paymsi savvo 
mutia prie savves, milesi ja ir 
kavvosi jei už vviska.

Tie apmislyjimai biednas 
srovvnos kas syk stojosi vvis drą
sesni, vveidas jos spindulavvo isz- 
reiskimais laimes, o lupos nejunta 
mai atsiduodavvo isztarimams lai
mingos ateites.

Tos mysles buvvo pertrauktos 
ateijimu kokio vvyro. Tas nežino
mas vvyras buvvo elegantiszkai 
apsirengiąs. Isz po brangiu kaili
niu buvvo matyt elegantiszkas 
juodas žiponas. o krutinėję mar- 
szkiniu blizgėjo brangios brilanti 
nes kabukes.

Tas nepažystamas atidarias du
ris biedno gyvvenymo siuvvejos, 
stojo terptduryje, rodėsi lyg ne- 
drysta ineitie. Jo akys rodėsi no
rėjo isztyrtie biedna parėdymą 
kambario.Wienok perejo slenksty 
ir prisiartino prie siuvvejos.

Ar cze gyvvena nekokis Konra
das Felsingas? paklausė, glosty
damas savvo barzda.

Petrovvna stojusi no kėdės pa
rode atėjūnui sekanty kambary.

— Galbūt yra name ir triūsia 
sau užklausė atėjūnas.

-— Triuši sau be perstalo, atsa
ke siuvveja. Ne vvierysi pons kaip 
is per naktis rymo ant knygų, 

už vvis labjau no laiko to ludno 
atsitikimo.

— Ar tai turėjo koky nesmagu 
atsitikima, ar mirė jam kas?

— Ludna tai istorija, vvelyk 
geriau užtylet.

— Taigi ne sznekekimape tai, 
tarė atėjūnas — bet ant vvieno 
daikto tikrai galėsi tamista man 
atsakytie. Kaip tai galima, kad 
Felsingas, žmogus su tokiu dide- 
lu mokslu, rastųsi tokem sunkė
me materijaliszkam padėjimo.

Atleisk man, ponia.kad asz jus 
ape tai klausiu, bet....

— Ne esu isztekejusi, kad ta
mista vvadine mane ponia — per
trauke Petrovvna.

— Atleisk.. . aszmislinau jog 
tas kumikis...

— Tai ne mano.
'— Ne tavvo, kūdikis! Praszau 

ne užpiktie, asz ne žinojau.
Norėjau sakytie, tarė tolau, 

kad žmogus su tokiu augsztu 
mokslu, kafj) Felsingas, gali Pe- 
tropyleje gerai uždyrbt. O kas 
turi pinigus, ne reikalauja gy- 
vvent tokioje nuoszaloje ir nesma
gioje dalyje miesto. Ar kartais 
toks nuszalus gyvvenymas ne turi 
koky suriszima su tuom kūdikiu?

— Felsingas apekavvojasi tuom 
kūdikiu — pertrauke Petrovvna.

— Apekavvojasi tikrai turi bū
tie kokia intekme ant to.

— Wienytele intekme yra — 
meile artimo.

— Meile artimo! hm... tai 
skamba teip dyvvinai, kad tikrai 
ne galima tiketie in tai. Teisybe 
pasakose, romansuose ir ant re
gyklos teatru, meile artimo per-

ma-
de-

Pe-

stato labai dide rola, bet tokema ■ RAA D 1 Ii A IRI E, 
gyvvenime, kaip dabar peraistotoj 
... ir kokia ana dabar yra, ne isz- 
rodo ant meiles artymo. Ir teisy
be, tankei ta meile artymo tarnau 
ja, tiktai per uždanga, po kurios 
slepiasi kitas dalykas.

Prisiartino prie siuvvejos ir 
iszeme isz keszeniaus pylna ma- 
sznela.

— Mano dukrela! kalbėjo — 
turime pasipažytie. Asz esu Miko 
las Jagodkinas. Galbūt girdejei, 
kad žmones szneka, jog esmu ba- 
gotas — pavvelik dabar, kad asz 
tau duosiu wizito kortela, kokia 
bagoti žmones yra papratia nau- 
duotis.

Su tais žodžeis iszeme bu- 
maszka 50 rublu ir padavve, siu- 
vvejei.

Petrowna su nusidyvvijimu 
žiurėjo tai ant Jagodkino, tai ant 
bumaszkos.

— Imk! Jagodkinas — pini
gus vvisada turi ymtie be užsimy- 
slinimo.

— Ne. ne imsiu, suszuko Pe
trovvna, man rodosi, kad asz pa- 
pyldyczia persižengima priesz 
Felsinga.

Neklausk mane, pone, ape nie
ką daugiau. Jaigu nori kalbetie 
su Felsingu, praszau ineik ponas 
prie jo.

Jagodkinas suprato po szuek- 
tai siuvvejos, kad ne daug nau- 
osis. Su nenorom pakavvojo pini
gus, mislydamas — kvvaiias svvie- 
tas! — gyvvena užkampiuose ir 
mynta tik duona ir žuvve, o kad 
atsityka uždyrbt lengvvai. tai tu
ri kokius ten švaistus, istatus... 
dyvvinas dai dalykas!

Atsigryžo ir paėjo kelis žing
snius prie duriu Felsingo.

Pakol pabarszkino in duris, at- 
sižvvelge da syky ant Waldymie- 
riaus, kuris bovvyjosi su kamuolu 
bovvelnos, mesdamas jy augsztyn 
ir pagaudamas vvietoje pylkos.

Abehiai, sznabždejo sau misly
damas, argi tas tvaikas butu jojo? 
Szetoniszkas atsimainimas perbė
go jo vveida.

Jaigu teip tikrai butu, pami
simo sau, tai butu goriausia bū
das dc-1 iszgydimo Klaros no to 
lielaimingo insimilejimo.

Jos idealas, mislino sau, tevvas 
benkarto, kurio motina palikta 
ubagystėje ir gedoje. O tai tikrai 
atszaldytu ta kvvaila malone 
Klaros.

Turiu plana gatavva. Kokia die 
na otvvescze ja in butą Felsingo. 
Pamatytu ji vvaika... o tikrai, isz- 
aiszkinimai atsirastu. Be abejo
nes tas iszgydytu jos sapniszka 
meila. Ir nusiszypsojo isz savvo 
szetoniszko dasimislyjimo.

Tas žmogus su akmens szirdžia 
ne žinojo galo savvo džiaugsmams 
da pirmlaiko, kad atrado proga 
iszpleszimo grynos nekaltos mei- 
isz szirdies savvo dukters.

(Tolaus bus daugiaus.)

Pirma Lieturciszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

...............j AllKANSAS. 
Derlingiausi laukai isz wisos ualstes, Arkanso.

ape penkesdeszinits tukstaneziu akru vvienam gabale
po abiems pusėms grležynkelo "Mėmphis et Llttle Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko laja wieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuwtezkos kolonijos.

VVisoki javvai dera labai gausei,
prietam auga bovvelmi, o vvuisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu \Valstiju. Klimatas sąveikas, 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszcziu dldelu uera, szUunia lyginusiu Chicagos.
\\ nnduo svveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balk'd ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape wiska raszykUia in

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

*----ARBA IN-----

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. III.

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

GHICAGO, ILL. P. O. Box82

Geriause užeiga pas
L. AZUKA 9

3301 Auburn Avė., kampas 33czios ui.
NETOLI LIETU\VISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

' SALUNA IR H/ALA
dėl mitingu, balu, weselin ir kitokiu susirinkimu.

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

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytie
Pas Ažjka vviska gausi. Ir to vviso pobandytie.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius
aukrynius dajktus. zalatiimas ir sidabrinlmas ’ 
wis<>Kiu dajktu labui pigej, uukszynius sydabrvni'te ziego- 
relius iszwejoze kajp naujus. Jsz plauku lenougelus daro ant 
orderio.

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

SPAUSTUWE

LIETUVA

ag

••

— SPAUSDINA VVISOKI AS —
Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, vvisokius Tikietus 

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

Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei.
> • TEIPOGI PARSIDUODA

j Lotos, Namai ir Farmos geriausiose vvietose.

.rH Parsiduoda
ANT SMARKIAUSIU LA1VVU.

Jaigu tau skauda galwa, tai pamegyk 
ProsikU Bojanalisko. Yra geriause .gy
dykla no skaudėjimo gahvos. ka joke kita taip 
greit ue gydo, kaip Proszkos Bojanausko. Galima 
gautie kvznoje a p tiekoje, arba prisiuucziant 25 
centus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikvs jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th Str., Chicago,

S1UNCZIA PINIGUS
in Lietuvva ir in vvisas dalis svvieta per 

geriausias bankas.

[Iras M. P. Kossakauskas,

OFISAS: «54-331<l STREET, '

CHICAGO,_____________ ILLINOIS. '
Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 vva- 

karo, o nedeloje no 12 vvidurdiemo iki 9 vvakaro.

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

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

------GBVIANA-------
Noble ui. savvo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale.. 

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

^UeTUWJSZKA t
—po—

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

Daktaraj kožnam cziese ira Aptio’’ ir galema szauktie koki no-’ 
per telefoną. Tej._ ne: West-654

615

California Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLAND AVĖ., KERTE HENRY ST
CHICAGO, ILL.

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

VVisoki gatunkai Saldaus Wyno, Arako, Kimelo. Alaus bonkose ir kegese ir 1.1. VVtekąs yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
itatome uzpraszytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali groinata raszytie angelskai, tvokiszkal, lenkiszkai, lietu 
.viszkai ir ruskai.

M. RUBIN,
ąQ4 UI. - V j -- --- rr-j —-—' _______



4 LIETUVA.

^Vietines žinios. Preke Pinigo

— Paczte Chicagos vėla 
vogta markiu už $549,60. 
toks vagia, nežinoma.

— Dr Kosakaucka sziose
nose atidarė nauja aptieka po nr. 
3315 Laurel ui. Velyjama pasi
vedimo.

f*rJ

Rublis in Rosija .... ......... 53c
P«i Marke in l’rusns........ . . ..24|c
Kik Guldenai in Austrija. ....39ie

Frankos in Franeija... ........ 2Uc

die- A . . • .3 .... .. .r •

AGSHTAI
Laikraszczio “Lietuva.”

— Vėla atsirado netikru (fal- 
szyvvu) pinigu, pusdolieriu, kwo- 
teriu ir tt. Žmones turi apsisau- 
gotie.

— Raupai mieste kaskarts la- 
bjau platinasi. Daktarai no wisa 
miestą kiekvienam cziepija, idant 
no tos ligos apsaugotie žmonis.

— Szioms dienoms po visa 
miestą Chicagos visose len- 
kiszkose bažnycziose buvo laiko
mos iszkilmingos želabnos miszios 
sz. už duszias Kražiecziu.

Adresai draugysi 
wirszinyku

DR-TES APVVEIZUOS DIEVVO: 
Prezid. S. Poceviczia, 616 \V. 19 th St. 
Sekr. K. Pocius. 628 8. Canal st.

DR-TE8 SZW. .JONO KRIKSZ: 
Prezid. A. Noveckis 3301 Auburn avė. 
Sek. K. Pocius, 628 8. Canal st,

DR-TES SIMONO DAUKANTO: 
Prezid. F. MikoHInis 756 \V. 17 h st. 
Sekr. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR—TĘS D. K. G EDE M INO. 
W. Wabalinskas. Prez. 817 D.kson str.

Pui kiauše Kraut u we
WISOK1U DRAPANŲ

— Pereita panedely ant wisu 
stacijų palicijos turėjo 600 žmo
nių prigatawotu dėl apgynimo 
maiszto. Nes buwo didelis susi
rinkimas žmonių neturincziu dar
bo. Wienok wiskas iszsiklaide be 
maiszto.

— Kapitalistai Chicagos sude
rėjo dirbtuwesia guriaisviu pa- 
dyrbtie nauja plieniny garlaiwy 
ant upes Calumet, tas gaidaiwis 
galės pertvežtie 5000 tonu. Prie 
padirbimo tokio garlaiwio turės 
darba keli szimtai žmonių per ke
lis menesius.

—pas—
J.Kahre, 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe visokiu drapa

nų, kaipo tai .-paltu žiponu žiemi
niu ir vasariniu; kelnių, marsz 
kiniu ir visokiu gelumbių. Pre- 
kejas tos krautuves yra geras ir 
teisyngas žmogus, užlaiko pui
kiausia tavvora ir parduoda piginu 
už vvisus kitus. Kurie reikalauja- 
tia kokiu drapanų, tik nueikitia, 
o persiludysitia patys,kad niekur 
teip pigei nepirksitia.

— Poczmeisteris Hesing atsi- 
szauke in vvaldžia Washingtono, 
jogei rupysis ape kita vvieta dėl 
paczto Chicagos, jaigu nepradės 
jo taisytie. Sako, kad vvisas mū
ras skiriasi ir bile diena gali už 
griūtie. Priežastis,yra silpnai pa
matai iszmuryti. .

— Chicagoje užsimezgė žydi- 
szka draugyste po vvardu “Russ- 
kij Kružok” ir jau yra inkorpora- 
vvota. Ugi girdetie kad ir lietu
vei eina ir prisiraszineja prie tos 
draugystes. — Ar tie žmones pa
siuto jau?! In ka tai paneszi vie
nytis su parkuotais peisuoczeis...

— Telefonai bus pigesni no 30 
dienos Sausio. American Bell Te
lephone Co, iszranda nauja paten
tą ir ketina užvvestie kas norės 
telefoną,už daug pigesnia prekia. 
Isz tos priežesties pastos konku
rencija tarpu kompanijų ir kožna 
leis pigiau, ka ant galo bus gali
ma užvvestie toky telefoną už ke
tvirta arba penkta daly, kiek da
bar kasztuoja.

— Naujasis majoras miesto 
Hopkinas liepe kontrolieriui pa- 
sirupytie, idant kontraktorei ko- 
greicziausei pradėtu darbus mie
sto prie užwedimo paipu ant 
Wentvorth avė. idant tokiu bu
du nors kiek nor duotie užsiėmi
mą biedniems žmonėms,darbo ne
turintiems. Teipogi ir kitokius 
darbus miesto neužilgio žada pra- 
detie. Kaip girdetie, naujasis ma
joras rūpinasi kaip galėdamas a- 
pe davvima darbo žmonėmis.

„Apžwalga“
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvvos 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.

dwinedelinis 
katalikiszkas

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽE.JE, per menesi viena karta, didu 
mo 16 dideliu (arkuszo didumo) puslapiu. ‘VAR
PAS” yra vyriausius ir žimcziausiaus jaunos 
Lietuwos wadowu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios” ąpasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos: “VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuwos ir 
visu Lietuviu.

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

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

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

JONAS OLOVVECKAS,
2995 Arvįher Avė., Chicago, III.

Forte pjon ai ,SkTi pkos 
Dūdos Klernletal

užlaiko
Didela krautuwia muzikiszku daiktu, ameri- 

koniszku ir lmportawotu isz seno krajnus. Teipo
gi Siuvamas Maszlnas.

Wiska parduoda pigiau kaip visame mieste.

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

Lietuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda laivakortias, siunczia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis swieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu wiengentts,

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

KASPAR BARTKOW1AK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTAKY PUBLIC.
Iszprowoja geriause! wisokias provas wlsuose 

suduose. Klumoczvja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

PASARGA!

Apsisaugokit no ,,Nev York 
& Brooklyn Supply Co.*’ kuri pa- 
jieszkojo agentu per „Lietuva” ir 
dabar pajieszko per „Vienybia” 
kožname miestia po visa Amerika, 
ba dasigirdome jogei yra apga
vikais, jau prigavo kelis lietuvius 
kurie nusiuntė $10, o apturejo- 
vos už $2 daiktu. Ne siuskitia 
niekas pinigu, idant ir jus ncap 
gautu.

MAX IlRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praksikavvoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzcmala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaiinas 1256 N. Halsted St.

Tclf. N. 4923

BALT1MORE, MD.
Juozupas Smolenskas,

505 \V. l’ratt st.
AVincentas Kvedera,

135 Camden st. 
Bon. Mažeika, 19 Llovd str. 

BROOKLYN, N. Y.
P. M. Abrajtis, 185 Front st. 

S. BOSTON, MASS.
VY. Petkunas,

118 W. 7th st. 
(’LEVELAND, 01110.

Nikodemas Olszinskas,
825 St. Clair St. 

DURYEA. PA.
Wincentas Macionis, box 296 

DU BOIS, PA.
A. Akramaviczia, box 205

GILBERTV1LLE, MASS.
Antanas Rynkeviczia, box 52 

GRAND RAPIDS, MICH.
Juozas Ollakas, 340 Quarry 

LADD, ILL.
Jonas Walūnas, box 5.

LOŠT CREEK, PA.
Alex- Kalavaitis,. 

MAHANOY CITY, PA.
Petrikas,

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

Motiejus Zareviczia,
79 Elisabeth St.

PHILADELPHIA, PA. 
Piatras Malinauckas, 

4756 Bermude str. Frankf.
J. Kilikeviczia,

748 S. Front St.
SHENANDOAH, PA. 

Motiejus Kupczinskas,
201 E. Centre st.

WATERBURY, CONN. 
Chas. Baltrukonis,

853 Bank st.

Katekizmos trumpos ’• ”
Katekizmos da trumpesnes
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dieno “ “
Pekla ir stebuklai Dievo szweutose duszio- 

se cuiszcziaus. didžiause knyga isz wisu 
knygų dvasiszkuju

Perspėjimas ape szwenta tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prisigatavojimasant smercdo “
Raktas iu dangų “ “
Užsistanavik ant to gerai “
^Vadovas iu dangų “ “
Wartai dangaus “ “ “

20c 
15C 
40c 
15c
15c

$1.25
10c
20c
5Oc
20c
50c
50c
20c

i

st.

K.

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

Pilna visokiu gydyklų amerikoniszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko WANDENY 8WEJKATO8, kuri ve- 
lyja kožnam turetie savo namuose, kajpo geriau
sia gydykla ant sudrutinimo, dadavimo sunoko, 
sutaisyino widuriu, gumbo ir czystyjimo kraujo.

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

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

tu daktaru laiko savo adynas aptiekoja, o jaigu 
reikalauja kas kokio kito daktaro, tavpaszauke 
per telefoną.

Receptus pritaiso korupesningiausei dienom* 
ir naktimis.

Kas reikalauja kokiu liekarstvu, gali raszy- 
le lietuviszkai.

H. S. BOJANOVVSKI,
Dyplomawotas Aptiekorius.

885 W. i 9tli St. arti Robey st.
Telephonas: Gana! 333.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

LIETUVISZKAS

į-SALUNASn.-
Juozu po Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui
Užlajkau swiežia Bivarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkas, Likierius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to wiso pabanditie.

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui

Katalogas knygų.

$1.60 
$2.00

95c

Knygos inahlu.
Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida
brineis ir kitokeis križels, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, zalaty 
tais krasztais, druczjai apkaustyta irau 
kabėmis ‘‘ “ “

Apdaryta szagrine “ “
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikisuseme 

apdare, balcziauseis kaulelefs puikei 
iszauksuotais kryžeis po ’ $3.00ir3.50

Baisas Balandėlės didesnis su Offlcium 
parvuin apkaustytass ir su kabe $1.25

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

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Pauos ”
Lietuviszkos miszios 
Ražanczius amžinas “ “
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms *‘
Sz.auksinas balandėlės 11
Stebuklai Dievo szv. Sakramente **
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

litaroms “ “ “
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apki 

stytas Ir su kabe “ $
Wadowas aplauksncziu muka Jezuso Chris. 15c

Knygos Dwasiszkos,
Brostvos “ “ “
Draugija d ii duszlu “ “
Filoteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Peną
Gyvenimai Szwentuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Giwenimas Jeęuso Kristuso 
G i ve n imas szvenez. Marijos Panos „
Givenima visu Szventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po 
Gyvenimai Szw. Ir III zokonas szv. Fran- 

ciszkaus “ “ 25c
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 20c 
Istorija seno'lstatimo ” 30c
Istorija Kataliku Bažnyczos " «fl.OO
■Iszguhlymas metiniu szveneziu ” 15c
Kas yra grhkas? labai naudinga knyrele 15c
Kaliai ape Kataliku tikėjimą ” 15c
(Kaip apspakajitie sumlanija ” 20c

S 1.50

30c
10c
5c

10c
5c.

30c
40c

$1.60 
’rau- 
$1.60

c
10c 
50c
30c

15c
50c
5c 

75c 
25c

70c

50c
15c
20c

20c 
$ 1.00

10c
30c

Knygos niokslyszkos.
’ Etnologiszkos smulkmenos “ “
Knyga iszmokimo wlsoswietines kalbos 
Lietuvos gaspadine "
Lietuviszkai vokiszkas žodinasarba grama

tikas “ “ $5.00
Lernentorius lietuviszkas “ “ 10c
Pilnas szimtmetlnis kalendorius “ 20c
Spasabas greito iszsimokinlmo angelskos kal

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

Knygos istoriszkos, svietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Apraszj’maS ape nedorybia Žydu 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genowefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard

Lithuania “ “ 20c
Budas Senovės"Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

parasz Simano Daukanto $1.00
Geniu dede “ “ “ 10c
Graži valku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “ ,, $1.50
Istorija gražios Magelonos “ “ 40c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 30c
Juokingas pafakojimas “ “ 10c
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U* 

nijotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo 

Lietuvnyku “ $1.00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ “
Lituviszkas sziupinis “ “
Naujos dainos “ “
Namelis pustelnyko “ “
Nedorybe Rymo ciesorių, isz laiko ponavoji-

mo Nerono “ “
Palangos Juze “ “
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 in. “
Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija 
Pasakoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be- , .----- --- yfc

10c 
10c
30c

*2.00 
5c

10c
75c

80c
25c

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

tus vaikszcziodama po svietą. < 
du ir vargu kantrei įszkentejo

Talmudas židu “ “
Tewynizskos giesmes “ “
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Už ka mes Lenkams turime būtie dekyngais 

arba nedekyngi “ “ “
VVaiku knygele su abrozelais “
VVaiku knygele arba pasakų knigele 
VVisoki abrozdelei iu knygas 
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus: Masko
los puola priesz jy ant kėlu.

5c 
30c 
20c
5c

30c

Knygos lenkiszkos.
ANIOL STRČŽ. Zbior Modlov i Piežni služ^cy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatklem nieszpordv 
i piečni lacifiskich). Zawiera blizko 650 sero- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze. 
vydnnie dla obojga plci; opravne v morocco 
skorkg, vyztacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena................................................. 95c

Tft «ama opravna v morocco skurkg, wyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem............... .................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zbidr Modldv, i PieSni siuž^cy dla 
dusz pobožnyeh (VVydanie dla nlewiast) z 
dodatkiem nieszpordw i piečni lacifiskich. Za- 
viera blizko 650 stronnlc vyraznego druku 
napigknym papierze, —Opravne v morocco 

skorkg. vyztacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kiein Cena................................................. 95c

Ta sama opravna v morocco skdrkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytuiikiem, okuta i ze 
zamkiem ............................  ............. $ 1.35

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i piefini, 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piefini 
lacifiskich. Zawiera blizko 650 stronnlc vyra
znego druku na pigknym papierze, oprawne 
v morocco skdrkg, vyztacane brzegi ze zloco

nym tytuiikiem.............................................. 95c
Ta sama opravna v morocco skdrKe, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytuiikiem......... . . .  $ 1.25
WYBOREK........................................ po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksi^žek dla ludu przez Marbacha wv- 

danych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlofci 
za pomocę kart. (Dla zabavy ^rozrywki) 

Cena ” „ 10
KOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, we- 
dlug slawnych sztukraistrzdv jako to: Bosco, 
Sehvaneufeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Fiiadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

NOWY SOVVIZDRZAL i awantury jego. Z ziem- 
pomorskiej rodem. —Z -ošiniu obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravie ze zloconym tytu- 
likiem ” ” 60

PRAVVDZIVVY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. — 
Najpevniejszy sposob vygrania na Jloteryi 
wedlug koinbinacyi slynnych magikdv i pro- 
fesorov matematyki Orlice itp. — tudziež 
wyjawienie tajemnic i sposob, hikich užyva- 
no w starožytno^ci do przepcviadania i vro- 
žtnia przyszloSci. - Z 200 obrazkami. Do^tov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karui Universytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ” ” 30

SENNIK czyli Wrdženie ze sndv, ua przeszlo 
1500 przypadkach služ^ce, z rdžnych starodav 
nych ksi^g zebrany i porzgdkiem abecadlo- 
wym dla rozryvki i zabavy ciekawych ludzi 
ogloszotie przez Przyjaciela Nievinnych zo. 
bobonov. ‘* ” 15

ALEKSANDRA CHODŽKl s>6wnik Polsko-An- 
gielski i Atigielsko-Polski w mocnej opravie 
ze zloconemi tytulikamy. Cena $4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polak<5w 
doiatwego nauezenia sig czytač. pisač; i mu- 
vič po rlemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
dania nakladein „Zakladu Narodovego imie- 
niaOBSolifiskich” we Lvovie. Cena 75

LISTOVVN1K polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zavieraj^cy: Naukg pisania listdv, w vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianovicie: Listy 
pokcajiįce, radzgee, opisujęoe, povinszova- 
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOSVNIK dla szkęlnych dzleci; ucz^- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

POŠREDNIK POLSKO-ANGIELSKI; ksi^žkadla 
Polakdv w Ameryce dla latwego nauezenia 
sig po angielsku; z opisaniem knždego vyra- 
zu Jak sig ma wymawiač; i rožne listy w pol- 
skim i augielskim jgzyku ‘ 65

PRZEU ODNIK do pisania listdv mlločnych o- 
raz tycz°cych si* oženienia i zam«žpojScia 
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LOTOS! LOTOS! LOTOS!
ffASHlillUNE Sl’KlNGS, ffALIKBGAN

GRAŽIAUSIOS, GERIAUSIOS, DIDŽIAUSIOS
ir pigiausios lotos vvisoje apygardoje Chicago. Perkantis lota leng- 

wai gali gautie ten darba; tenai jau yra ir bažnyczia dėl lietu- 
wnyku ir lenku ir neužilgio bus kunigas lietuwnykas. Nu

važiuokite, o persiludysite ape tai patys. Jau ape 
1000 lietuwnyku pirko tenai sau lotas ir pasibu- 

dawojo namus.

-~=aLotos tiktai po $300 ir daugiau.st=&—
Plotis kiekwienos lotos 50 pėdu, o ilgis 150 pėdu.

Tilrinfiic dėl nuwažiawimo pažiuretie lotu in Vaukegan irat- 
l.liilvlU.0 ga|t kasdien galima gautie ofisuose:

Flatali & HeyrųaD, 
890 32ndstr.

Arba 678 W. 18-th Str., arti Blue Island avė. 
ir teipgi pas Dra. K. SZVVEIKAUCKA, 4446 Goodspeed str. 

ant Town of Lake.

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS,

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

ir prijima ^visokius ligonius sawo namuose, no adynos !i iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 tvakare.

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

Gyvena: 3247 Laurel st.
TELEFONAS: Y. 835.t

M. L. Kasmar,
(KACZMAltEK.)

Lenkiszkas 
ir 

Lietuwiszkas

T“------ .---- ------------
Lietu wiszki Agentai,

Praktikawoja visuose suduoše 
atlieka savvo reikalus gerai ir 

teisyngai.
Rodyjame vvisiems 

lietuvvnykams pas jy nu
siduotie savvo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

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

—)GYWENIMAS(—
636 Noble ui., Chicago,

st.

111.

MAT. VVROCZYNSKAS,
— užlaiko —

Puikia Grosernia, 
visokiu valgomu daiktu,kaipo tai 

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

tus daiktus.
Tavvorai visada svvieži, o prekes 

pigiausios isz viso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY, PA.

Lietuviszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 25 mietu isi praktikawojas pritajso gieras 
lekarstvas usz wiautinia prekia.

Kalba lietuwiszkaj, lenkiszkaj, ru- 
skaj ir wokiszkaj.

543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 
telephone: canal 369.

W. Slominskiene.

679 MILWAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios vvisu lietu
vviszku draugiszcziu, kad mano 
krautuweje randasi vvisoki daik
tai, koki, tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
vvisos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

Ar pigiau gausitia Szifkortias? 
Isz Chicago in Berlina $31.60 
Isz Chicago in Europos $29.oo

Siunczame pinigus, parduodame namus, lotas, 
asekuravojame no ugnis, iszpažiczyjame pini 
gu, iszprovojame visokias prowa.

Perkame ir parduodame rublus, markias, gul
denus ir t. t.

Flatau & Heynian,
GENERALNA AGENTŪRA.

1) Ofisas:
578 W. 18-th St.,

Arti Blue b land avė.
2) Ofisas ant Bridgeporto:

890 32-os ui.
Prieszai lenkiszka bažnyczia.

| A. BUSZKIEVVICZIA,
dastato visiems in namus geriausia

| Keresina, Geselina ir Aliejų.
jų Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- 
gi prijiina užpraszymus ir per gromata.

Yra labai zmoeus geras ir teisyngas ka ve- 
iU lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

J

*
9

ADRESAS: $

A. BUSZKIEVVICZ,
886 Jaines avė., Chicago. jlį

Thomas McLaughlin,
66 Gay & Water Sts., Brooklyn, N. Y.

— užlaiko —

Puiku Saluna.
Wisada szaltas Alus, Arielkos seniausios ir pui 

kiausjos, o Cigarai kokiu <la visame Brooklyne 
ne, buvo. WiBka užlaiko ko czyszcziausei ir gra- 
šiaušei.

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

APGARSINIMAS.
Lietuwiszkos Dainos užraszytos per 

kun. Antana Juszkewiczia, \Veluonos apygardo
je isz žodžiu Lietuviu daininyku ir dainfnykiu ir 
no Alsediszkiu Zemaicziu (pirmoji dalis lyg 166 
lakbztu dainų 172wisatinai yra iszsibaigus). Gau
namos už numažinta prekia, o kuriose yra dainų 
(be pirmosios dalies) 1397, trijose knygose (to
muose), visos su prisiuntlmu Tu Amerika tiktai 
už $2.50

O atskyrei viena knyga perkant suprisiunti 
mu $1.25

Sffotbine Reda, veiuonieozių Lietu- 
viu, kur yra suraszyta kaip atlieka (arba reike 
atliktie) svotbas (veselilas) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms ir wisais apsieji
mais, Preke su prisiuntimu tiktai 50c.

Varpelis (notos-muzika) valcas dėl forte 
pijono, sudėstė Dras VV.Kudirka.preke su prisiun 
tini u 35c.

Ponas ir Mužikai, »»bat puiki drama, 
paraszyta Alexandro Gužuczio isz būvio artoju 
no 1853 lyg 1859 metu. Preke su prisiuntlmu 15c

Irsziaip wisokias knygas prisiuneziu kuomi 
greicziauaei.

ADRESAS 8ZITAS:
M. NOVESKI,

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

tie ant atsakymo pacztava markela už 5 centus.

įS.F. Malicki,

uzlajko

Krautuwe Grabu.
' Tejpogi užlajko wisokes drapanas rejkalingas 

dėl palajdoiino lawonu ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 W. 17 tani., Chicago.

THlHfOD.K, f*rt8.
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