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Isz Užmarės.
—o--

Kolera Lietuwoje.
Gauname viena gromata isz 

Lietuvos,kurioje apraszo ape vie- 
szejima koleros baisei ir juokingai;

Mieste Raseinių, redyboje Kau 
no, vvieszi kolera jau no pradžios 
Lapkriezio menesio. Jau ir szv. 
Kalėdų perejo, o kolera vvis ne 
isznyksta. Koleros laike daktarai ( 
didelas algas ima už tai ir rūpina
si jie, idant kolera .ilgiau pavie- 
szetu, o jie per ta laika daugiau 
uždarbio turėtu. Isz pradžių kaip 
tik kuris susirgo arba ant koleros 
ar ant kitos kokios ligos, tai da
ktarai prisakė kogveieziausei bug- 
dytie in lazarieta, o isz tenai pus
gyvius kimszdavo in duobiąs. 
Gal kuri paėmė in toky ligonbu- 
ty tik dėl dantų skaudėjimo, tai 
žmogus patekins terp serganeziu 
kolera, turėjo no ju užsikrestie 
ir tapo po žeme pakisztu. Kita 
syky taikosi, kadgyrta žmogų pa- 
jima in hizarieta, ingruda jy tar
pu kolera serganeziu ir turi užsi
krestie liga no kitu.

Galitia temytie isz sziu dviejų 
atsitikimu: Wienam žydui su
skaudėjo pilvva. Palicija dasižino- 
jus apsirgusy, nugabeno in laza
rieta. Daktarai to lazarieto girti 
kasdien kaip meitelei, neinstenge 
pažytie kas per liga to žydo, pa- 
myslyjo kad tai kolera; tuojaus 
inpyle nabagui in gerkla vitrio- 
laus, suspaudė už nosies, bisky 
pridusino ir pusgyvvy in duobia 
inkimszo. Da žydas su kojoms 
duobėje spardėsi, nežiūrėjo ant 
to, užpylė ant jo pusbaczky vo- 
pnos ir liepe užkastie.

Teipogi vienas ukinykas isz 
po Raseinių atvaževo in miestą 
aut turgaus, o pardavias savo 
gerybia smagei užsigėrė, 
kad net teko ant rinkos parpuo
lusiam guletie ir vvemtie. Palici
ja užtemyjus jy teip begulinty, 
pamyslyjo, kad tai kolera užpuo
lė; paėmė jy ir nunesze in ligon- 
buty. Daktarai būdami patys gir 
ti, o matydami žmogų isz apsige- 
rimo nusilpusy, pamislyjo kad tai 
kolera, ir iszrode teip kaip numi- 
rias. Tuojaus liepe sudėtie in gra
bą ir užkastie in žemia. Jau bu
vo atvežtas ant kapu. Tuom syk 
žmogus prasipagiriojas girdi, kad 
jau rengia jy in duobia leistie. 
Iszmusze vvirszu grabo, iszszoko, 
da palicijautai norėjo sulaikytie, 
tai niat vienam, vardu Avižiui, 
in snuky sudavė ir pabėgo.

P. R. Yra tai akyvas ir juo
kingas dalykas, jaigu tai teisybe, 
bet nėra dvvvo, tarp rusku ured- 
nyku greitai gali stotis.

Wilkai ant Kaukazo.
Isz Kaukazo danesza ape vie- 

szeima baisiu tenai szalcziu. Žmo
nes suszala ant kėlu. Wilkai stojo 
neiszsakytai draseis; atsilanko in 
kaimus ir ima gyvvulus teip kaip 
saWo—kartais ir žmonis pleszo. 
Pa^zioje apygardoje Erzerumo 18 
žui| ---- ' ---------

prieinamos. Mokestys yra žymei 
sumažytos, kaipo ant visokiu 
maszinu, lauko padaru, dratu, 
visoku iszdirbimu geležiniu, gy
dyklų, chemiszku daiktu, oteipgi 
ant visokiu iszdirbimu vilnoniu 
ir skuriniu, isz Prusu invežamu.

Žadinys caro.
Girdetie, kad caras atsakyme 

in Ryma ant gromatos popiežiaus, 
dalyke persekiojimo kataliku po

kad ukinykyste tai ne toks men
kas daigias: o toksai mokytas 
įvyrąs paskui raszys knygelas ape 
visokias ukinykystes szakas arba 
bent straipsnelus in laikaszczius, 
kame jus taji mokslą atrasite ir 
galėsite pritaikytie prie savo 
praktikos. Arba, pagalos, jaigu 
lietuviszkos kolonijos gerai aug
tų, tai galima butu parsigabentie 
iviena toky mokyta vyra per in
struktorių arba per mokitoja ar

jo vv aldže gywenancziu,prisiuntias intaisitoja. loksai mokintojas di- 
urediszka raszta su prižadėjimu 
jau daugiau niekad kataliku ne- 
persekiotie.
ta

i
Duosis matytie kaip 

prižadejima dalaikys.

Anarchistai Europoje.
Anarchistai Europoje nenusto

ja dinamitą garbiniu. Kur tikisz- 
girsi, tai po namu bomba mesta, 
ta po trukiu, tai ant susirinkimo 
ir t. t. Londine ant szios subatos 
anarchistai žada padarytie ma* 
nifestacija, o jaigu. sako, palicija 
norėtu užgintie, tai kiekvienas 
turės keszeuiuose pritaisyta dina
mitą didume penso, kury bus len
gva pasleptie, o savo reikale ga
lėsią paskerstie su tokioms bom
boms du redus palieijos. Palicija 
smarkei vyniojasi, idant skerstu- 
vvias atitolytie.

Lie-

Ainiu vilkai suėdė.
-o-

Ape akezyžias Prusu su 
Bosija.

Prusai su Rosija, kurie jau se
nei tarp savęs derėjosi ape akezy- 
žia arba muitą už invežamus dai
ktas per rubežiu, szendien 6 Sau
sio jau su visai susitaikė. Sutaiką 
padiare ant 10 metu. Iszlygosmo- 
kejiihe muito už invvežamus daik
tus iAs Prusu in Rosija yra labai

Karalauczius, Prusu 
tuwoje.

Pirm kokios savaites atvykau in ( 
Karalaucziu ir tuojaus aplankiau | 
du studentu Lietuvviu,kuriu viens 
isz Prusu,kitas isz Didžiosios Lie
tuvos, abudu geru vyru. Tasai 
isz Maskolijos studentas mokina
si laukinykystes Karalauaziaus 
universitete, o paskui ketina ta 
mokslą kelti ir Lietuvoje, kada 
iszbaigš universitetą. Jisai yra 
tikras Žemaitis; mokinosi Licpo- 
jaus gimnazijoje; o kad tenai iki 
paskiausio laiko da vis voki- 
szkai tebemokino, tai jis ir gerai 
iszmoko vvokiszkai, nors, kas tei
sybe, tikro vokiszko akcento ne 
turi ir Wokiecziai#tuojaus pažin- 
sta, kad ne- Wokietis. Tai labai 
pagirtinas darbas tasai mokinima- 
sis laukinykiszko mokslo. Musu 
jaunumene iki sziol tos szakos 
moksly da beveik nėra kludžiusi 
ir gal pertai teip sunkiai eina bu
dinamas Lietuvos. Musu studen
tai juk berods iki sziol daug dyr
bo ir dyrba ant Lietuvos laukiny- 
ku gero, beraszineda*ni visokios 
iutalpos straipsnelus ape lauki- 
nyku dalykus; ale tas visas dar
bas vvis tebuvo diletantu, amato- 
riu darbas; o specialiau toj pa
kraipoje da nebuvo. Užtajgi turi
me džiaugtis, kad musu jaunume
ne pradeda jieszkotie specijaliszko 
laukinykiszko , apszvvietimo, o 
pirmamjam pradetojui pripuola 
už tai ypatiszka garbe.__ Gir
dėt, kad daugiaus tokiu vyru ža
da netrukus atsirastie. Ir jums, 
amerikiecziams, toki vyrai gal 
daug gero padarytie. Kada jus 
syky pradesitia taisytie lietuvvi- 
szkas kolonijas Amerikoje, tai 
juk negalesita teip netikusiai ve 
stie ūkia, kaip veda po masko- 
laus priespauda tamsybėje laiko
mi musu brolai Žemaicziai ir Lie
tuvviai — jus tik turėsite pasimo- 
kintie kaip vestie ūkia žmoni- 
szkai ir kaip apsieitie su visokiais 
augalais, kuriuos jus užauginsite. 
Sziczion, Karalaucziaus universi
tete, ukinykystes mokslas labai 
placziai iszguldomas ir trunka 3 
metus, taigi galite numanytie,

dei butu naudingas lietuviszkoms < 
kolonijoms, nes jisai su savo mok 1 
siu apszviestu naujokams visus ‘ 
ukinykystes privalumus toje sve 1 
timoje musu prastiems žmonėms 
žemeje.

O jau ape ju naudingumą,Lietu ■O 9 -vai ir Zemaicziams,tai jau nėr ka 
nei kalbetie. Ale kas da: svetini- i 
szalai Prūsuose neprivalo turetie j 
pabaigto gimnazijos mokslo, per- ; 
tai czion galėtu gana daug tokiu 
studentu atsirastie, kad tik butu 
iszteklaus;taigi ar Amerikos Lie- 

Į tuviai, būdami turtingesni už 
mus europieczius ir laisvoj, žeme 
je lengvai galėdami susikalbetie 
ir susitartie, ar negalėtu intaisy 
tie tam tikra fondą paszelptie 
aniems studentams? Jaigu tik ko
kiu nors budu galima tai padary- 
tie, tarkitės ir darykite, kad mes 
galėtumėm ingytie saivo mokin
tus laukinykus — tašyk mes ne
privalysime priesz svet’mtau- 
czius lenktis, nos mes patys turė
sime tai, ko sziandien teip priva 
lome — specijaliszko laukinyki- 
szko apszvietimo. Antai keli lie 
tuviszki kunigai sudeja atsiuntė 
pinigu, „Lietuviszkai skyrimo 
draugystei,” kuri pilnintelai tik 
Prusu Lietuvai tepriklauso, ko- 
delgi negalėtu tie patys gerade- 
jai paszelptie ir anuos jaunus stu
dentus jieszkanczius pagelbos tė
vynei Didžiojoj Lietuvoi? Ir ne 
vien patys galėtu duotie paszelpa 

1 ale kitiems, iszmitingesniems, 
Lietuviams galėtu ta dalyka isz- 

1 guldytie ir juos prie szelpimo anų 
. studentu paragytie. Sziczion 

Karalaucziuje da tai gerai, kad 
cZion tarp studentu su visu nėra 
jokiu bedieviu, nihilistu ar soci- 
jalistu, kaip antai Maskolijos uni- 
jversitetuose; per tai szitie jauni 
vyrukai be jokios baimes gal isz- 
liktie gerais katalikais. O virsz to 
Karalaucziuje ir szeip nėra per
daug pagundų.... Ira daug ka
taliku, turi kėlus bažnyczias, o 
vienoj bažnyczioje dagi kas szv. 
dien sako lenkiszkus pamoksi us. 
Sako czionai ir lietuviszkus pa
mokslus (ypacz vasaros meta, 
kada Karalaucziuje daugiaus Lie
tu vnyku lankosi), ale tai luteri- 
szkoje bažnyczioje. Szeip Kara
laucziuje lietuvystes kuone ne
girdėt,nors kokia treczia dalis gy
ventoju neszioj a lietuviszkas pa- 
vvardias. Tuom tarpu pažinau vie 
na pusėtina Lietuvi Tautku, mei
stery, kurs vienok jau lietuvystei 
yra prapuolus, nes su Woketia 
žada apsivestie. Ale kad atsira
stu daugiaus isz anos puses (isz D. 
Lietuvos) vyru, tai, netrukus 
czion Lietuvius sukeltu isz mie
go, kaip šukele Tilžėje ir kitose, 
vietose, Karalaucziuje netrukus 
galėtum intaisytie gana szaunia 
lietuviszka draugystia ir, man ro
dos, kad Karalauczius ir Tilžia 
pereitu, nes juk czionai daug 
daugiaus Lietuvnyku, nekaip 
Tilžėje. Deltogi, vyrai, kruteki- 
me, kaip ir kur tik katras galim!

Bundza.

Isz Amerikos.
Užpuolė ant daktaro.

Rockfort, III. pas daktaru W, 
II. Fitcha ape 11 adyna pasirodė 
koks’M. L. Knapp su revolveriu 
ir pi i verte jy ant paraszymo tri
jų c^ekiu ant sumos $9.600 ant 
Knappo vardo. Biednas dakta
ras, rasze tuos czekius, bet pa
kol juos Knappas sulaukė ne 
pasijuto kaip jy aresztavojo. Su
džia Morrisonas pastate jy po 
belą $10.000 už rubavojima ir po 
$1.000 už užpuolimą žmogžudys
tes. tuom syk randasi kalinyje 
pakįil minėta belu nebus už jy 
sudėta, o teipgi už nesziojima 
slapta revolverio $200 keros. 
Knitppas sako, kad tasai dakta- 
ras^buvias jam kaltas tiek pini
gu, ant kiek jis buvo privertias 
jy paraszytie czekius.

Garbintojas caro.
Nekokis pastorius Talmage, 

vienas smarkiausias isz ameriko- 
niszku kalbėtoju, važinėja po 
visa Amerika su savo kalbomis, 
kuriose iszaugsztina i n padan- 
gias cara ir jo inredmia.

Tas Talmage priesz metus bu
vo Peterburge, kur jy caras 
labai meilyngai priėmė ir no to 
laiko Talmage pradėjo gyrtie ca
ra .

Talmage kaipo pastorius Brook
lyno emo po $20.000 algos 
metu; sumislyjas iszsižadejo 
vo pastorystes ir pasidavė 
rui tarnautie. Nežine kiek tai 
ras jam algos moka.

Maskolui eina ape savo locna 
garbia; jisai tankei iszsiunczia 
savo agentus in visa svietą, ku
rie giria ir garsina, kad nėra pui
kesnio surėdymo ant svieto, kai
po surėdymas caro, kad surėdy
mas kaliniu Rosijos yra svrie- 
tisakiausias — jogei caras tai yra 
tikras tėvas žmonių Rosijos ir t. 
t. žodžiu sakant caras nori užslep- 
tie ir užgintie ta viską, ka žmo- 
nes garsina isztrukia isz jo nagu.

Lenkai Chicagos ketina suor- 
ganizavotie komitetą, katras pa- 
raszys broszura iszrodanczia tais

■ visas blevyzgas Talmages. Bro- 
i szuroje toj bus sutalpyti visoki
■ „ukazai” caro ir visos szunybes 
’ jo, kuriais iszrodys visiems ame-
■ rikonams.

i

ant
sa-
ca-
ca-

rytas pinigas turėjo ta paty skani 
bejima kaip sidabrinis ir visu 
wo panaszumu iszrode teipat.

Straikas draiweriu.
Bridgeport, Conn., 20 d. Sau

sio sustraikavo visi streetkariu 
draiverei. Nori gautie .didesniu 
mokesty, o kompanijos nesiskubi
na padidvtie. Nežine kaip bus,bet 
rodžias, kad darbinykai pergales, 
nes niekas negali iszvažiuotie ant 
ulycziu, draiverei inirszia iszdau- 
že langus ir iszdraske szynas isz 
kėlu.

N u mažinimas mokesties
Levvistos, 111. mainose „TVhite- 

breast Mining Co.” ir Dumfer- 
mlinle apkirto mainieriams moke
stis, isz 75 centu gauna tik 67į 
ir apgarsino, kad už vasarinius 
anglus mokės tik po 60 centu no 
tono. Mokestis visu darbinyku 
kasyklose apkirto ant 10 procen
tu.

Padirbikas pinigu.
Los Angeles. Cal. 5 Wasario. 

Garsus padirbikas pinigu T. Hul- 
lis^galbut gaus 20 metu pasede- 
tie kalynyje. Jau yra aresztavotu 
norint iksziolaiko gana gudrei isz 
sisukdavo isz nagu detektivu. 
Jo sandarbinykas John Denny, 
kada pateko in nagus palieijos, 
tai iszdave ir sako mistra. Apsa
kė kur galima atrastie visas jo 
prietaisas prie dirbimo pinigu ir 
kaip apsakė teip palicija ir atra- 
dd>. Metalis isz kurio Hullis 
pinigus dyrbo buvo sudėtas isz 
c'^io, ansimono, bizmuto ir sumal- 
t u stiklo. Isz tokio metalo pada-

Ik

sa-
neno- 
farma 
sako: 

bedar- 
i” yra

Isz lietutfiszku kolonijų.
—o—

Hazen, Ark. 4 Wasario, *94. , 
Paguodotas Rėdytojau! , 

Szendien atradias vvalnavalan- , 
dela imuosi už plunksnos, idant 
tamistai danesztie tipe savvo svei
kata ir linksma gyvenimą szioj 
naujoj lietuvviszkoj koloinijoj,kuri 
iszdygo per tamistos rūpesninga 
darbsztuma ir pareginima prie to 
naudingo darbo.

Kada atrasdams valandela lai
ko, griebiuosi prie skaitymo laik- 
raszcziu, o cze kožnam daugiau 
gero neiszgirsi, kaip tik vaito 
jimai visur isz bedarbio laiko. 
Mes norint da mažas būrelis cze 
lietuviu estime ir niekas mums 
nemoka už musu kasdieninia pro- 
cia, vienok tikimės už nekokio 
laiko apturetie ketveriopa 
nauda. Darbo turime invalas 
ir griebiames viens per kita. Jau 
vvienas gyvename savvo locnoje 
troboje, antra baigemia statytie 
ir triaezia jau pradėjome, ir teip 
darbai lietuvystes kasdien aug- 
sztyn kyla.

P. Adolfas Kangiseris rengia 
uždetie krautuvia (sztora) apau- 
tuvvo, yra tai geras ir pagirtinas 
daiktas. Dievą padek jo mislei isz- 
pyldytie. Teipogi ir nauji farme- 
rei kasdiena pribūva, jaigu tik 
Dievos apvers viską ant gero,— 
Pereita nedela pribuvo isz Phi 
ladelphijos M. Gusczius su visa 
savo familija, pirkosi sau 80 akru 
ir pradėjo savo gaspadorysta we- 
stie. Teipogi apturėjau gromata 
isz Frankford. Pa. žada 4 diena 
szio menesio iszvažiuotie su visa 
savo szeimyna. Isz Kansas City ir 
žada pributie viena szeimina. Wa 
kar, tai yra 3 d. Wasario 
gromata no W. 
Brooklyno, N. 
žada pributie neužilgio, o su juo 
4 familijos isz N. Yorko. Pribu
vo isz Bostono, Mass. p. Skudris 
ir isz pyrmo pamatymo nusipirko 
80 akru. Žodžiu sakant kas szia 
'vieta pamato, kožnas prie jos pri- 
sirisza, tik Dieve duok viską ant 
gero.

Didelei mane dyvvyja tasai A. 
Pavvlovskis, kuris Nr. 4 
bes,” teip baisei 
ingazdyno. Asz 
pora menesiu su 
skiu St. Louis, 
kriaueziu „szapa” 
avė. po nr. 1231. o jo brolis dyr
ba prie moteriszku drabužiu ir 
jie turi farma Arkanse, bet mane 
negazdino, o prieszingai, nevely 
jo man kitur pirktie, kaip tiktai 
Arkanse. Neiszmislinu no kurio 
tai Povlovvskio butu toji kore
spondencija „Vienybėje.” Jie man 
apsakė kad nupirko Arkanse far
ma dėl savo tevvo, bet tėvas, kai
po būdamas senu, nenorėjo vienas 
tarp svvetimtaucziu ant farmos 
gyventie, o jie turėdami savo

gavvau
Sliesoraiczio isz
Y. kuris teipgi

„Vieny- 
žmonis drugiu 
pats prabuvau 
Jonu Favlov- 

Mo. kuris turi 
ant Chantean

gerus darbus mieste teipgi 
rejo pamestie, emia savo 
parandavojo kitam, bet 
kaipo szymet yra sunkus 
bis laikas ir visoki „biznei 
užmiria, tai kik laukia, kad grei- 
eziau randaunyko laikas raudos 
iszsibaigtu, o tuojaus metia mie
stą, patys eina gywentie ant for
mos. Sako, mes darbo uesibaido- 
me, nes ir senam krajuj arem ir 
pjovvem, ka ir dėl manės isz szir- 
dies velyjo, kaipo savvo brolui, i- 
dant kitur nepirkezia, kaip tik 
Arkanse. Teisybe, primine kad ir 
jie sirgo drugiu: vienas kelas 
dienas, o kitas visa nedela, bet 
tik isz priežasties kad šluba bu
vo be stogo; kaip naky užėjo lie
tus ir gerai juos permerke, o pa
skui anksti ryto nuszalo, isz to ir 
apsirgo. Bet sako jaigu žmones 
užsilaiko kaip reikia, tai nei vie
nas neserga.

Negalų iszmanytie delko Jonas 
Pavvlovskis man teip vyelino, ar
gi butu norėjas savo dranga. įn- 
stumtie in tokia nelaimia. Taipo
gi mane vėl dyvyja kad mieste 
Hazen gyvena ape 60 fermeriu 
Czeku su savo familijoms, jau po 
kelis metus ir kasdien daugiau 
vis randasi, nežine delko jie teip 
neserga drugeis, kaipo anas „Vie
nybes” koresponeentas A. Pa- 
vlovskis. Juk jis mato mano adre 
sa isz to paties laikraszczio priesz 
kury atsiszauke in „Vienybia”, i 
delko jis in mane nieko neraszo, 
tai tegul asz prapuolau, bet nors 
kitus prasergeczia, idant jau cze 
daugiaus nesipirktu. Kad jis turi 
farma Arkanse, tai ko jis gėdisi, 
kam jis dyrba už akiu, tegul 
sako visiems in akis ko; jis 
vojasi?

Tegul jis nesibijo, mes jy 
barsime, bet da pagirsime ir busi
me jam ant visada dėkingi, jaigu 
mus praserges no prapulties. Ko 
jisai kavojasi no mus, tegul pa
duoda savo tikra adresa, o mes 
nepasigailėsime kaszto nuvvažiusi- 
me pas jy ir isztirsime isz jo po
pieru tikra tesybia, o tada apgar- 

1 sisime, idant tenais nepirktu. Te
gul jau mes patrotyjom po keletą 

1 dolieriu, bet nors kitus savo bro- 
lus no to apsaugosime.

Nežinau kaip man Dievas duos 
bet ir tokiems paszaliniams agen
tams netikiu, asz geriau tikiu 
savo susiedams, nei kaip tiems, 
kurie gyvendami už kėlu, szimtu 
arba tukstaneziu mylu su savo 
korespondencijomis gazdina. Tei
pogi daneszu ape orą praėjusios 
nedelos. Pas mus buvo tokis 
szaltis, kad net ant vandenio už
sidėjo ladas toks storas, ka jau 
ir žąsys vaikszcziodamos neinlau- 
že. Jaigu butu tokis szaltis pa- 
laikias nors pora nedelu, tai puse 
angliku butu iszbegia; jau buvo 
pasiraugia kraustytis in sziltesnia 
daly Amerikos, bet kaip szaltis 
apstojo, tai ir vėl apsisedo.

Kaip duodasi matytie, tai ro
džias per blogai ne bus. Pasilieku 
su guodone velydams kiekvie
nam savvo brolui gero isz tikros 
szirdies.

Juozupas Butkus, farmerys, 
Hazen, Arkansas, bos 82.

pa- 
ka-

ne-

Preke Pinigu.

Rublis i n Rosi ja................. 54c
Marke in Prusus..............  .24įc
Guldenai in Austrija.........39|c
Frankos in Francija............. 20c
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yra. O tegul pažiūri no kada lie-j lieįa|faįt
tuwei apsigywem:i vra rennsyl-1 
vanijoj. Tegul palaukia nors pu-j 
šia tiek laiko, tai Chicagos lietu 
vei kasžin ar ne pralenks l'enn-l 
sylvanijos.

Su ehicagiecz.eis teip blogai nė
ra, kaip Gioverso mainierys sau 
mistiną, tegul jis ape juos nesi 
rūpina. CiiiCAGiECzEi.

A. Olszeavskis, Rėdytojas.

“Halio! Halio!" Palaukit!
Kur jus ^važiuojat?!

Skaitome nr. 5 “Saules” ilgoka 
straipsny nenokio tai Gioverso 
mainierio,kuris galbūt apsisapna- 
Avias užsipuolė ant chicagiecziu, 
buk tai jie ant savo susirinkimo 
reikale Kražiecziu daAvia, inneszi- 
mus, idant “subuntavotie” tar- 
naujenezius rūškani vvaiske priesz 
maskolu, o ir patys jau ketinant 
pultis ant jo. — Žmones, kur jus 
Avažiuojate? Pak’ydote! Tai ne 
chicagieczei 
skaitėme nr. 1 “Vienybes”, j 
jus, patys Mahanojieczei ta daly
ku sutaretia. Tas Gioverso mai
nierys girdėjo zvanyjent, bet ne
žino kurioje bažnyezioje.

Mes nutarėme tiktai dasidetie 
prie Pennsylvanijos lietuviu pa
kėlimo protesto ir iszdavinie bro- 
szuros, iszrodanczios tyronystias 
maskolaus, ant kurios tai broszu- 
ros ta paezia diena sudėjome $42, 
55 ir iszsiutemę prie Pennsylva
nijos lietuAviu, ant ranku prezv- 
dento “SusiAvien. L. K. A.”, no
rėdami pasirodytie jogei ir mes 
nesiliekame užpakalyje, jogei ir 
mums skauda szyrdy girdint isz- 
pjautus nekaltus musu brolus, o 
nekokius tenai agitavojimus ru
skos kariumenes, kaip tas mainie
rys įežia. Buavo per Aviena kalbė
toja paduota inneszimas idant 
vienytis su paslaptinėms (anar- 
chistiszkoms} draugystėms, bet 
to inncszimo nieks neparėmė. Jai
gu tas mainierys nori dasižinotie 
kas ta inneszima padaAve, tai te
gul perskaito “Vienybes” 
szio moto, tai atras jame, 
nok mes malianojiecziu už tai ne 
papeikiam, bet pagiriam, nes nėra 
teip labai blogai, kaip tamGlover- 
so mainieriui rodosi. Yra tai pro- 
testaAVojimas. Jaigu mes cze bū
dami vainoję žemeje ne apsisku- 
siino priesz kitus per laikraszczius 
ir kitokias broszuras, o anie musu 
brolei būdami suspaustais, teipgi 
neguli niekam pasiskustie ir kas 
tada žinos ape musu kentėjimus? 
NcAvien lietuAvei ta daro, bet ir 
lenkai siuvo laikraszcziuos rajjina 
visus pakeltie protestą, iszrody- 
tie szunybias maskolaus, o norint 
jis to nepasibijos, tai mažu nors 
goda pažis, neturės tokio gero 
Avardo tarp sAvetimtaucziu, O jai
gu mes tylėsimo, tai kas ape mus 
žūios. Niekas.

Tolau tasai mainierys iszjuokia 
ehicagicczius, kad jie da nesenei 
atgijo ir sako kad nusižiureja ant 
Pennsylvanijos lietuAviu tai vos 
tik dabar sau parapija inrenge.— 
Tegul jisai paklausia kaip senei 
lietuvei gyvena Chicagoje, o kaip 
senei Pennsylvanijoje? Reiketu 
jam žinotie, kad trys metai atga
jos, tai da beveik nebuvo girde
tie lietuAviu Chicagoje, desziintos 
d .lies da ne Iiuavo kiek szendien

ta nutarė, bet mes 
. ‘ \ j<>ge'

ISZ SHENANDOAH, PA.

Guodotinas Rėdytojau!
Praszau patalpytie sziuos kelis 

žodžius in jusu laikraszty:
Kaip tai sunku yra, kad tie 

mokslinczei 
bu priėmus 
nyczia sz. iszjuoke jau szimterio- 
pai, iszkoneveike kaip tik isz- 
myslidami ir vvel atgal lenda 
kur jiems nereikia, ak jau po ga
lu,kaip toki iszmitingi,tai gali sau 
apseitie be mus ir kokiu velniu 
jie cze spaudžesi, kam jie cze ki- 
sza savvo liežuvy in svetimus rei
kalus.

O tai jausdami parapijos mitin
ga, tai laižosi, tai malasi prisigery- 
dami.szaukia per „Garsa,” agita- 
voja, mislyja galbūt kad parapi
ja Szlupa prijims už kleboną. Ka
binasi prie to paties kn. Abromai- 
czio už pagraba J. Blinuko jogei 
nenorėjo prijimtie ant szventos 
vietos. Ir žinoma, jaigu butu ne- 
atneszta pasvieczyjimas isz Phi- 
ladelphijos no vietinio kunigo a- 
pe atbuvimą paviedies, tai nebū
tu buvias prijimtu ant szvientos 
vietos, norint ir kita tiek bututia 
„Garse” raszia. Nežinia kaip jie 
sau norėtu, galbūt mislyja kad ir 
pats Dembskis, platytojas gyvu- 
lystes kada užvers kanopas, tai 
kad ir jy inkisztie in szventa 
vieta. Jus, vyrelei, jau senei 
atsiskyrėte, no mus,tai ir vvažiuo- 
kitia sau ten, kur jus tas didysis 
razumas veda, o prie kataliku ne 
sikabikytia, ba nieko ne naudosi- 
tia. Kaip toki iszmintygi, tai te

gul pasistato sau „meczeta” o joje 
Dembsky su Szlupu ir te
gul garbina kaip tik jie iszmano, 
tai katalikai jiems nieko nesakys 
ir in ju reikalus nesikisz. Tegul 
jie tiems dviems naujiems savo 
dievams nors vviska atiduoda,arba 
tegul no ju nulupa ir paskutiniu 
skūra, tai katalikai jiems neužvvy- 
des, ir ne bėgios paskui juos suai- 
tytie ju centu ir juos ten sudytie. 
Gali jie sau nors galvoms vaik- 
szcziotie kaip tik jiems patinka, 
tai katalikai neverks dėl ju teip, 
kaip jie nenustoja rupiniasi ape 
kataliku padėjimą. Pilnevokitia 
gahvoczei savo bizny, o in sveti
mus nosies nekiszkitia, idant 
negaututia nubruktie.

Siienandorietis .

wis jieszko prieka- 
nemokytu. .Jie baž-

I Girdėjome kad Bracziulis ant 
pereito mitingo skundėsi in visa 
draug. jogei “Lietuva” jam salo 
via bjaurei nupleszvsi ir pruszc 
draugystes, idant užtaryme užjy, 
raszytu in uitus laikraszczius. 'Yra 
klausymas,kas pirma pradėjo prie 
ko kabytis, ar ne Bracziulis prie 
“Lietuvos?” Ko jis rysga lyg ka
te kožnam in akis? ir nori kad to- 
,kiamkas pavelytu sau ant spran
do jodytie. Tegul pilnevvoja savo 
anarchija, kūrei pasiszvente tar- 
nautie,tegul garbina savoSzlupa, 
in kury intikejo, o in svetimus 
reikalus tegul nosies nekiszn, tai 
ant jo nieks ne užpuldines, nei ne 
paminės jo niekas,kaip ir ik sziol 
neminėjo, kolei pats ne prisisiule, 
idant ape jy pagarsytie. Jaigtfsa- 
kytutn, kad jo nieks ne žino -ko
kios jis yra dvasios, tai jau tegul 
sau zambrytu, žmogus sau nuke- 
stum, ale dabar platink kaip ga
lėdamas Szlupinias knygas ant 
nugriovimo katalikystes ir vėl 
parszas skverbiasi prie kataliku, 
buk tai apgynime ju tikėjimo. 
Tuom bieziuli, nieko nepadarysi 
dviems dievams nei vienas ne
galėjo tarnautie ir tu ne galėsi. 
Bus geriau jau kaip tarnavai 
Szlupui teip ir tolau tarnauk, tai 
daugiau sau ir jam naudos pada
rysi, neigu dabar bėgiodamas dsz 
vienos pyses i n kita.

Ne siuskitia laikraszcziu 
in tevvynia.

Skaitome paskutinėm numery
je ,,Wienybes”, kad kas toksai 
siuntinėjas inTevynia in Suvolku 
redyba musu laikraszty „Lietu- 
wa,” kuris patekins in rankas 
ruskos cenzūros, bet nežinia kaip, 
kad Avel atėjo in rankas adresan- 
to.

Su tuom brolei turitia apsi sau
gotis, nesiuskitia niekad jokios 
lietuvviszkos gazietos in Tevvynia 
savvo prietelams, ba paduositia 
juos in rankas Maskolaus, kuris 
už skaitymą uždraustu rasztu isz- 
vvarys juos iu Siberija. Jau gal 
nevienas girdėjote, kad Akialy 
no Ludvinavo, Suvvolku redybos 
tik už atradyma pas jy dvieju 
lietuviszku kalendorių, o iszvva- 
re ant kėlu metu in svetima gu- 
bernija, o už gazietas uždraustas, 
tai Siberija! Niekad nesiuskitia 
daugiau, ba mažu Maskolai tik
tai bando, iszpradžiu jam pralei
džia, žiūrėdami ar ir daugiau ko- 
neužtemis, o paskui isztretns jy 
in giluma Siberijos.

nr. 1, 
IVie-

Kitur darbai prasideda.
_ (1__•

Kitur darbai nors kiek praside
da, bet kada tame Chicage prasi
dės?

Pittsburghe, Pa. dirbtuve 
„Pittsburgh Plato Glass Co.” pra 
dėjo dyrbtie ir 400 žmonių darba 
darve.

Shenecktady „General Electric 
Works” 5 dienu Wasario pradėjo 
judetie.

Birmingham, Ala. 500 mainie- 
riu sugryžo prie darbo, kurie bu- 
avo susinioivia su suavo bosais.

Reading. Pa. dirbtuve pecziu 
,Orr, Painter & Co. po pastoAve- 
jitno keleto nedelu pradėjo eitie 
ir 400 darbinyku in darbia su
gryžo.

Harrisburg trijose dirbtuAvese 
„Tube Works” pradėjo isz naujo 
dyrbtie. 500 darbinyku darbu ap
turėjo.

Chicago kaip stoAvejo, teip ir 
stoAvi didesniejie fabrikai. Ta pati 
girdetie ir New Yorke.

Apipazinime Lietuwiu su Lenkais.
Lenkai ketina no ateinaneziu 

Welyku , pradetie iszdavinetie 
Nev Yorke nauja Jenkiszka laik
raszty po Avardu “Matko Polsko” 
prie kurio iszeis priedas angelska- 
me liežuAvyje dėl apipažinimo A- 
merikonu su lenkais. Prie to pa
ties laikraszczio yra paduotas in- 
neszimas, idant iszduotie ir kita 
priedą lietuAviszkame liežuvyje 
dėl apipažinimo lietuviu su len
kais, idant tokiu budu butu gali
ma praszalytie visi Avaidai, koki, 
szendien tarpe lietuviu su lenkais 
destasi. Ketina pajimtie redakto
rių lietuvy, suszauktie viso 
miesto lietuvius ir^irakalbetie in 
juos iszaiszkinanl, jogei lenkai nė
ra tokeis baiseis neprieleis, už ko 
kius juos lietuvei paskaito.

ir Jaigu tau Rkauda galwn. tai pamegyk 
Pfoszkli Boja natisko. Yra grriaune gy
dykla no skaudėjimo gahvos, ka joka kita taip 
greit ne gydo, kaip ProszkoH Bojanausko. Galima 
gaude koanoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
centus -paūžtin«*ml» markomis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu h pini k v s jais.

Adresas toks: U. S. BO.JANOVVJSKI.
885 W. 19-th Str., Chicago,

/

Isz Waiikegaii, III.

Musu miestelyje nors mažai yra 
lietuAviszku bobų, bet ir tos pa- 
czios nebekaip elgesi, pjaunasi 
tarp savęs. Pereita nedela, 4 d. 
Wasario, 5 adyna vakare, po nr. 
216 Market st. atsitiko baisi ko* 
Ava bobų. Stora gaspadine tu nal 
mu yra inpratus tankei balus keli 
tie, taigi ir szendien vyrui neži n 
nant parsikvietė suavo pažysta-^ 
majy ir djy Aviena bobiale ir isz-£

taisė sau balu. Teip jiems besibo- Į 
vyjent pritruko ir pinigu už ka 
pirktie degtines vienok jaute,kad 
toji svetimoji bobelka, tai yra! 
Ramanauckiene, turi prie savias 
da 50 centu. Storoji susimokino [ 
su savo mylinuoju ta 50 c. isz 
jos atimtie. Ir ilgai nelaukus, i 
griebė Ramanauckienia už plauku 
o aus įvyriszkis pripuolė su peiliu 
Gal butu ir papjovia, jaigu butu 
ne iszgirdias eidamas pro szaly 
koks tenai žmogus riksmo ir ne 
būt u apgynias ja. Sako nenorėjo 
apsileistie, bet tasai buvo drūte
snis ir atėmė nabagia Ramanau
ckienia isz po peilo, norint jau 
smagei sužeista.

A ntry tojaus Ramanauckiene 
iszpirko “varanta” ant storosios 
Tanilienes ir jos draugo Užpelkio 
kuriuos tuojaus suaresztavojo.Sū
dė užsimokėjo abudu po $17; — 
ot, dabar ir SAveikiau jiems.

Wiens isz VVaukegan’o.

Atsiszaukimas in brolus 
Lietusius.

Baltimore, d. 30 Sausio, ’94.
Kam brangi ir maloni tėvyne 

LietuAva, tai skaitykite szita 
straipsny, o pamatysite ka jos 
tvaikai daro? Paimkime dėl pa- 
Aveizdos sąnarius „L. M. Dr-tes” 
ypacz Baltimores, o tikrai atsi
žadėsite ju darbu ir ju paežiu. 
Jie vadinasi mokslo drau
gais, bet pažvelkime ar isztik
ro teip yra ir koki jie czionais. 
Pirmas tarp ju stoivi M. U».kis 
kurisai pereitus metus '•prisi
kalbino prie saAves tris draugus ir 
užėmė darbavieteje Avieta darbo. 
Tais jo draugais buvo W. Kara
lius, J. Stoczkus ir A. Milvida; j 
negana to, da prisikalbino darbi- 
niku, kuriuos netrukus pradėjo 
pavarinetie, bet matydamas na
bagas, jogei ponautie nesiseka, 
tai W. Karalu ir A. Milwida ap
suko ant kelesdeszimties dolieriu 
ir patsai isz tenais iszejo. Czion 
reikia žinotie, jaigu jie nebutu 
buAvia sąnariais „M. Dr tęs” tai 
butu pasidaria rasztus, tokiu bu
du, U.. .kutis nebūt apsukias sa
vo draugu, bet kaip jeszkantie- 
jie teisybes, tikėjosi ant žodžio. 
Gražus tai pavekslas mokslo 
jeszkancziu. Bet palengva eikime 
žiūrėdami kaip ta mokslą barsto 
tarp žmonių: Tam paežiam U...- 
cziui atsitaike būtie kriksztinose, 
kurs nabagas pradėjo iszguldi- 
netie, jogei Diervo nėra; tai ne- 
sikentus geram lietuAviui, davė 
bedieviui in snuky taip, kad U- 
... .tis nesijuto, kaip per penkis 
blokus parbėgo namo, o tik pa
mate kad ranka lepsnoja, mat 
nabagas Iiuavo dikeziai sumusztas, 
o priegtam smagei užsitraukiąs 
degtines, tai žibindamas lampa 
apsiliejo keresina ir užsidegė. 
Po tam negalėdamas iszsimeluo- 
tie, pasakojo žmonėms, jogei 
trepais lipdamas nupuolas*r ran
ka susižeidias. (Judėjimas, kru
tėjimas lietuAvystes!) Eikime to
laus. Tas pats U ...tis kada 
dyrbo pas A.
Aviena karta buvo baczka alaus, 
tai nabagas ir czionais pasigeriąs 
mokslą parode: pasidarė neAva 
altorių, prisikarpe komuniju ir 
apredias savo drauga kunigisz- 
kai, pradėjo miszias laikytie, bet 
jau czionais tikrai Dievas stebuk
lą parode, kad nabagas eme krau
jais spjaudytieJ)x sugriuvo ant 
grindų, ^fetik jo vieno toki dar
bai bet ir kitu netoli atsilieka: 
kas P. AdomaAvicziaus paezia at
kalbinėjo, jaigu ne A. N...ra, są
narys „M. Dr-tes” kam už gėri
mą spitunu gahva prakirto, jai
gu ne kuopos prezidentui, kas 
UleAvicziu perszoAve, jaigu ne 
drauge U....kio, ir ant galo 
da turėjo garsia draugia pametu
sią Avyra Chicagoje Narmuntienia, 
kuria tai Szliupas atsiėmė už 
tarnaitia, ba nyku, kad jo pati 
paltimorejn.
I Dabar brolai matote, koki tai 
Snariai in ta kūpa priguli ir koks

tai ju mokslas. Nerasi nei vvie- 
i na kuris mokėtu gerai raszytie 
arba skatytie, o tik prisigeria 
dvasips Sžliupo ir jie iszranda, 
jogei Dievo nėra, nėra duszios 

į etc. ir kaip czionais žmogus turin
tys sveika protą gali prie ju pri- 

Iguletie. .Jaigu skaitytojau nevvie- 
rini szituo rasztelu, tai perskai
tyk knygutia „Dievas Dangus ir 
Pragaras” o tuojaus pėrsiliudisi 
kuomi tai isztikro yra tiejie kū
dikiai.

Czionai privalo kunigai apgar- 
sytie tokius kvailus kūdikius 
po vardais ir pravardems ir isz- 
aiszkytie žmonėms kas tai per 
diegai yra. Privalo tokiu nepri- 
leistie in joky susirinkimą ir isz- 
vytie isz draugijos kaipo par 
kuotus, idant ir kitu geru žmonių 
neužkrėstu savo parkais. Argi 
privalo lietuvei su jeis sebrau- 
tie, juk jie yra naikytojei tautos 
musu, nevidonai katalikystes! 
Užmirszo, jogei Kristus dėl ju ne- 
sze kryžių ir numirė dėl ju, o 
jie kryževoja ta Kristusa antru 
kartu da asztriaus. Toji tai 
Draugyste yra dailus ir pagirtas 
vardas, bet per tokius sąnarius 
dings jos amžis gan labai grei
tai. Protingesni lietuviai szali- 
nasi no ju, ir laukia pradedant 
gerinus darbam eitie, sutvers 
nauja Draugystia, vien tik dėl 
platinimo lietuviszku knygų bei 
laikraszcziu ir Lietuvos pakilimo, 
ir nebus prisiega atsižadetie ka
talikystes, kaipo szita draugys
te daro.

Czion tai trumpai parodžiau dar 
bus tulu sąnariu 
persiludys viengeneziai 
yra mokslo jeszkocziai,

į bus

ka tikiu 
kuomi tai 
o tolinus

atvyriaus vviskas.
Parasze Lietuavos DUKTĖ.

Isz Pittston, Pa.

Kur tik girdetie skundžiasi 
[ žmones darbinykai, jogei nedir

ba fabrikai ir yra sunkus laikas. 
Nežinia kaip toliau bus, nesgirde- 
tie kad ir „Free Trade” (valnas 

. pervežimas) visokiu iszdarbiuisz 
kitu szaliu ketina invyktie.

Pas mus visai mažai dyrba an- 
glekasyklose, nes tik po 2 ir po 

, 3 dienas ant nedelos ir tai nepil- 
i nai. Žmones kaip tik ginasi no 

bado. Kitur girdėt da arsziau, ba 
niat miestas maitina žmonis zu-‘ 
pia. Taigi jau rodosi vargas žiū
ro visiems in akis, o mus Lie 
tuvnykai uždyrbia keletą dolieriu 
nepasiezedis sau, arba neapvers 

, ant kokio naudingo Aveikalo, bet 
rūpinasi aplopytie saAvaiczius ir 
kitur nereikalingai uždyrbtus cen- 

1 tus iszmeto. Nes po kožnai isz- 
mokeszcei Avis turi kėliems gal
vas sudaužyt, negana to, jau in- 
Avede mada ir su peileis skerstis. 
Labai dailu, kad paliemonai kaip 
gy vulus veda in lakupas ant nak
vynes kuri musu LietuAviam tur
būt labai patinka, nes ne Avienas 
ir paskutinia penkinių atiduoda 
už teip puikia nakvynia; neduo
tu bet ju grąžei nepraszo.

Daug tokiu atsitikimu žinau 
bet tuom sykįnutylsiu, nes turiu 
Avilti kad musu miestialo Lietu- 

I vei susipras ir neduos savia nu- 
Tamulevicziu, | žemyt.

Isz Boston, Mass.

Paguodotas Rėdytojau!
Praszau patalpytie in „Lietu

Ava” sziuos kelis žodžius. Nors 
jau karta buvau raszias .ape ta 
dalyku, vienok matydamas, kad 
stovis dalyku suvis kitaip eina, 
negalų užtyIetie vėlanepriminias.

Kaipo buAvo raszyta, kad Bos
tono lietuvei rinko pinigus dėl 
statymo bažnyczios, bet surinkia 
kiek, nežine ant ko juos apvertė, 
taigi pažiurekimia ka szendie su 
statymu bažnyczios daro: O tai 
nežine isz kur atvaževo lenkisz
kas kunigas ir padavė inneszima 
statytie baiuyczia. Suszauke vi
sus lenkus ant mitingo, tarp ku
riu radosi ir keletas lietuAviu, isz- 
skyre komitetą suraszinetie vi
sus žmonis idant padarytie para
pija ir podraug kolektavotie pi
nigus dėl statymo bažnyczios. 
O ir pats kunigas vaikszcziojo 
namas no namo ir po visokias 
dirbtuvias tarp lenku ir lietuAviu, 
rinkdamas pinigus dėl statymo 
bažnyczios lenkiszkai lietuAvisz- 
kos. Girdėjome kad iki Kalėdų 
jau surinko $2000, už kuriuos nu
pirko jau žemia po bažnyczia ir 
da $300 atlikia ant pradžios sta
tymo.

Negerai brolei darome, po lai
kui graudysimes, kaip jau ne Avie
noje parapijoje buv-o girdetie bai
sus Avaidai lenku su lietuAveis. Isz 
to ne bus nieko geto, niekur dAvi 
tautos nesutiko vienoje bažny
ezioje, nesutiksime ir mes, tik tiek, 
ka saAvo pinigus sukiszime, o pa
skui mus lenkai iszAvys, szita pa- 
mykitia. Jau dabar matote kas 
darosi, o tai kaip pats žinau, jo
gei kunigas surinko tik iszdarba- 
Avietes Avieno kriaueziaus lietuvio 
Podolskio in $50 ir užrasze kožno 
Avarda ir pravardia, o kaip nede- 
loje po pamokslui iszskaite, kas 
kiek davė, tai buAvo girdetie tik 
Avieni lenkai, o lietuviu nei Avieno 
ne paminėjo; sako kad užmirszo 
anų vardus užsiraszytie.

Brolei apsižiūrėkime tame da
lyke gerai, ba cze eina ape musu 
paežiu keszeniu, mes pinigus len
kams sukiszime, jiems bažnyczii 
iszstatyt padėsime, o paskui jie 
mus iszAvys isz bažnyczios, pasa
kys jogei ju viskas yra, o jus cze 
nieko neturitia, teip kaip jau pa
sakė Plymouth’e ir kitose tokios 
parapijose. Bostone lietuAviu yra 
ganėtinai, o dedami visi po tiek 
kiek dabar dedame dėl lenku, ga
lėtume patys sau nors maža ba- 
žnyezia pasistatytie ir ne būtie po 
jungu lenku, arba antgalo viską 
jiems padoAvanoja trauktis dūsau
dami. Daugybe isz musu nesu
pranta nei žodžio lenkiszkai ir ka 
jis žmogus naudos isz lenkiszku 
bažnycziu ir kunigu.

Dėlto atsiszaukiu in visus bo- 
stoniszkius, idant nesiduotute ap- 
dumtie ir idant po laikui ne rau- 
dotutia. Bostoniszkis.

Užmokėjo už “Lietuva ”

Vietinis.

Pajieszkojimai,
Asz, Franciszkus Pavlauckas, 

pajieszkau saAvo szAvogerio Anta 
no Latvio, paeinanezio isz vedy
bos Kauno, pav. Raseinių, val- 
stes Mankunu, kaimo Pe’džiunu; 
da tik pyrmas metas kaip Ame
rike, pirmiau gyiveno Chicagoje, 
o dabar nežinau kur besiranda, 
jaigu kas apę jy žinotu, arba jis 
pats tegul atsiszaukia ant adreso 
tokio: Fr. Paavlovski,

Box 113. Walston, Pa.

Uksines pawesis.
Wisu „Tretinyku” (Tercijom) 

gyAvenancziu Amerikoje praszau 
atsiszauktie apraszantgromatoje; 
kaip senei Amerikoje ir kiek 
turi metu, isz ko turesitia il
tys sau nauda. Atsiszaukitia 
adreso tokio:

W. Alioszius
954 33rd str. Chicago

pa- 
ant

m.

Chasa, Melrose
M. Kadžius, South Bend 
Jusas Grand

Bichneviczia, 
Rokas

Rapids
Chicago

4.

44

44

44

44

44

4 4

4 4

44

4$

K.
P.
A.
J.
K.
J. Petrauckas
K. Jokubaitvs,
A. VVazgirda,
S. Dargeviczia,
M. Zauris,
J. Stulginskas,
T. Globis
T. Cziuprinskas, S. Chicago
P. Karvojus, Shaft
M. Barkauckąs, Shenandoah
A. Maliszauckas,
A. Bastis,
M. Petuszka,
J. Dambrauckas, Piladel.
Fr. Joknis, Druecker
J. Skudria, Boston
J. Gutovskis, Duryea 
Kn. J. Sutkaitis, Pittsburgh
J. Tiszkeviczia, “
Kn. M. Juodiszius Brooklyn l*‘.oo

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
2.oo
1. tlp 
1.00 
1.6o 
Mo 
1.00 
1.00
2. <%o 
l.O»0 
l.o'o 
1.0 O 
l.C >O 
1.<*JO 
l-e OO
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BAISYBES SYBERIJOS
— ir paslėpti ne —

Rosi jos ciesoriaus palociu.

(Tasa.)
Tas jauni kailis,įszgirdes szauk- 

sma ligoniu, paszoko isz savvo lo
vos Prie balsavvos lanipos szvie- 
sos isz vyčio baisia scena. Su 
szauksmu isz tartu lenkiszkoje 
kalboje mėtėsi in ta pusią.

Norėjo jis padūkėly pagriebtie 
isz užpakalo ir nutrauktie no sa
vo aukos.

Bet nors jaunas žmogus bego 
tyliai, nes buvo tik žekese — pa
dūkelis iszgirdo jo žingsnius.

Paleido savo auka ir staiga at
sigręžė in pusią atlekenczioje.

Jo akys blizgėjo negražiai, kad 
per valanda žiurėjo in jaunikaity.

— Szalin in kertia!— suriko 
jaunas lenkas. Smaugotjas vienog 
nei nepasijudino; rodydamas in 
jauna žmogų su ranka, kalbėjo 
užkimusiu balsu.

— Eikszia pas mane, karve
li, o tuojaus padarysiu tave neby
lu.

Bosija reikalauja tavo gyva
sties, eiksz pas mane.

Kad da tai kalbėjo, susilenke 
kaip tigrisas pirm neg jaunas len
kas turėjo laika kaip nors pasiju
dinto, padūkelis jau buvo ant jo 
krutinės.

Sausomis rankomis pagriebė jo 
kakla, o kojomis lyg polipas spau
de kuna.

— Kraujo, kraujo! suszuko pa
dūkelis. Turi numirtie, duszia tau 
iszspausiu — o jauna lenku krau
ją.... mėgsta Bosija.

Užpultas nepamete proto.
— Su rankomis sugriebė už 

padukelo pecziu — spausdamas 
juos isz visu spėkų. VVeltui vie
nog stengėsi padūkeli nukratytie 
no savęs, padūkelis laikėsi lyg 
insiserbias.

Kiti vyrai norėjo padėtie jau- 
nikaicziui, bet szis davė ženklą 
idant atsitrauktu.

Wienu tvirtu pasijudinimu isz- 
tempias visas spėkas isztruko isz 
padukelo ranku, kurs delei neti
kėto staigaus pusijudinimo — su 
dusliu trukszmu puolė i n szetro 
kertia.

Jaunikaitis abiszaliniai patrau
kė peczius, kalbėdamas:

— Ne mano tai kalte, jai susi
daužys, turėjau gintis.

Nusigręžę no padukelo in pri
siartino prie Natalijos suolelio, 
kuria jau apsiautė keletas moterių 
ir gaivino su vandenim.

Jaunikaitis pasilenkė ant suo- 
lelo ir su atyda žiūrėjosi i n isz- 
blyszkusy mergaites veidą.

Kažikoke mngiszka šyla užtū
rėjo jo akis ant gražios Natalijos, 
o isz burnos iszspruko jam žodžiai:

— Kaipgi ji graži — niekad da 
neatsitiko man matyt teip nekal
tu ir stebuklingu bruokszniu. Jos 
veidas rodo prakilnumą kilties ir 
duszios! Jei pamyslysiu, jog da 
valanda gaiszties stokavo, o ne
laiminga butu buvusi jau lavonu 
sziurpulys krecziamane.

Ak! kokias tai baisybias tame 
kraszte nelaimes turi žmogus pe- 
reitie!

Atsitikimas nedovanai sudure 
mane su tai setbuklinga esybia.

Nabage nelaimingoji pati ir ap
leista! Bet szioje valandoje pri
siekiu, jog no szio laiko busiu jai 
paramų ir globėju, nors ir gyva
stį tureczia paszvestie.

Su tais žodžiais paėmė už Na
talijos rankos ir pasilenke.ant jos. 
Kažikokia magiszka šyla trauke 
jo lupas prie mergaites lupu.

Staiga pasilenke ir sudėjo kar- 
sztapabucziu ant jos lupu.

Feliksas Poniatovskis -kadagi 
skaititojai musu turbutjau dasi- 
proti, jog tai niekas kitas,kaip ans 
jaunas karžygiszkas lenkiszkas 
kunigaiksztis, kurs gynė Elžbieta 
AValdimieriaus molyną, keltoneje 
in Si berija.

Kunigaiksztis Poniatovskis ži
nojo gerai, kad ligones dvasia

gal būt jam užmuszanczia. Nežiū
rėjo ant nieko, bucziavo iszbly- 
szkusias Natalijos lupelas be per 
trūkio, atkartodamas savo pri- 
siega.

Kunigaiksztis Poniatovskis ne
atsitraukė ta nakty no lovas li
gones.

Krito ant žemes ir pergulėjo 
kiaura nakty.

. Su rupestingumu motynos, d i- 
bojanczios savo vaika, davinėjo 
ligonei vandeny ir vaistus.

Kitose iszlygose tai gal butu 
kunigaikszcziui nuobodu prižiuri- 
netie logonei be jausmo. Bet da
bartiniame padėjime, kur likimas 
abieju buvo vienoks ir akyveiz- 
doje smerczio aniuolo, kurs kas 
valanda galėjo užpustie lampa 
gyvenimo brangios jo szirdžiai, 
jautėsi gabiu ant neaprubežiuoto 
pasiszventimo.

Turbut niekados da givenime 
ne mirkė paklodes, idant uždetie 
ja ant ligones, arba teip rūpestin
gai stumiuejo pagalvi ligones, 
kaip ana nakty. VViskas ėjosi jam 
pakabei, tarsi jau no senei prie to 
buvo pripratęs.

Ta nakty pažino kaip tai neku
rie žmones visa savo gyvenimą 
gali paszvestie kentancziai žmo- 
gijai.

Nuvargtas ir nusilpnejas užmi
go prieszausztryj. Stebuklingai 
svajojo nelaimingas isztremtasis.

Mate Natalija sveika. Atsirė
musia ant jo peties vaiksztinejosi 
po puiku parka gimtiniuose tur
tuose, o Natalija su irieila kartojo 
jam „mylu tavęs....mylu ant 
amžių,” Jautėsi luošu no maeko- 
liszku paszlemeku, o jo szirdis 
plake jame, lyg su kuju, jog nu
mylėtas teviszkas krasztas, už 
kury jis ir jo tėvai kentėjo, ne- 
sze aukon krauju ir turtą — yra 
vėl luošu ir jog nėra nei vieno 
kraugerio ant tos žemes, aplai- 
stitos krauju lenku, kurie visados 
ir visur kovojo už laisvią savo 
ir kitu. Mate apvainikuotus tyro
mis Lenkijos nusižeminime malo- 
nejancziuosius prie lenku tautos 
— ir maldaujanczius atleidimo už 
padarytas skriaudas. Su pasibjau
rėjimu tik žiurėjo ant ju — nors 
szirdyjie virė kersztas.

Ant rytojaus angsti pasklido 
terp ligoniu paskalas, kad isz Pe
terburgo atvažiavo vyriausis gy 
dytojas apžiuretie ligonbuczio, 
kad pagalos delei tukstanczio 
skundu innesztu in Peterburgą, 
valdžia liepe isztyrtie tikra dai
ktu stovy ir iszsiunte tam tikslui 
specijaliszka gydytoja.

Nelaimingu iszti%mtuju džiaug
smas neturėjo kraszto.

Pagalos iszmusze ir jiems iszga 
nimo valanda.

Perkels mus in szvicsius, szil- 
tus kambarius, turėsime geresny 
maista ir vaistus „teip raminosi 
nelaimingi” iszremtojai.

Ape pietus ta diena iszrode tar
si ligonbutyje turėjo atsitikt ko
ke iszkilme.

Ligoniu veidai buvo skaistus 
isz kiekvienos akies žibėjo viltis 
geresnes ateites, laukta su ne
kantrumu kad pasirodys ans isz- 
gelbetojas.

Neužilgio popiet durys in ligo
niu sala atsidarė ir inejo kalinio 
gydytojas drauge su kažinkokiu 
"vetimu ir inspektorium.

Ans nepažystam^ vyras buvo 
instabaus pavydafo. Eleganti- 
szkas juodas apvalkalas, aukso 
akuloriai ir distinguotas apsieji
mas rodė žmogų augsztesnes sfe
ros. Žilsvus plakus turėjo rūpes
tingai suszukuotus.

Kas vienok atydžiai pasižiurė
jo in akys, uždengtas su akulo- 
riąis pamate pilkas, neramias ir 
nedaug žadanczias akis.

Esame ant vietos, pone profe
soriau, tarė gydytojas, kad inejo 
i n sala.

Pons „profesorius” panorės a- 
kyvai persiludytie, kaip vargin
gai sudarytas yra ligonbutis. Wel 
tuo klabinu prie valdžios jau *no 
kdolikos metu; kad pastatytu

kita — tame negalima, kad ligo
niai pasveiktu.

„Profesorius,” laikydamas isz- 
perfumawota sznipsztuka prie no 
sies, szsznabždejo:

— Isztiesu kiauri smarve — 
nentrukim cze ilgai. Nenoriu už
sikrėst kalinio tifusu.

Kalinio gydytojas su nusiste
bėjimu pasižiurėjo ant savo gar
saus kolegos, sakydamas:

— O asz cze per isztisas die 
nas turiu buvotie!

Jai valdžia neturi atžvilgio 
ant ligoniu, tai tegul turi at
žvilgy nors ant gydytoju.

Wisi priesz mane buvusioje gy 
dytojai užsikrėtė tifusu.

„Profesorius” sudrėbėjo, lyg 
sziurpulys ji parėjo.

— Tai tikras urvas, Lare apsi
dairydamas po sala — bet kaipgi 
tam pagelbėt? Waidžia neturi 
lieku funduszu, o Peterburge sa
ko, kad tai abiszalinis dalykas, ar 
isztremtiejie myrszta ligonbutyje 
ant tifuso artai kasiklose, kadagi 
joks ise ju ir teip ant laisves ne- 
iszeina, bet kogi nori tie žmones, 
kurie cze veržiasi?

Sakydamas tuos žodžius nera
miai mete akim po minia sergan- 
cziu vyru, moterių ir vaiku, ku
rie aplink jy susirinko.

Turbut nori ineszt savo skun
dus, atrėmė gydytojas.

— Susimylejimo! susimylėk 
pone ant musu — szauke minia, 
isztiesdama sudžiuvusias dreban- 
czias rankas. Pasigailėk mus ne
laimingu, tu vienas gali mums 
vargszams padėt.

Ir prie tu žodžiu isztremtuju 
minia puolė aut kėlu priesz pro
fesorių. ,

Profesorius stovėjo nusistebė
jas tai baisingai scenai, Pagaliaus 
prasznabždejo;

— Ko noritie no manės? Asz 
jums nieko padėt ne galu.

Pergandos szauksmas isztruko 
isz krūtiniu isztemtujus. Wisa ju 
viltis likos vienoje valandoje su
griauta.

— Tai pat.rakelai — tarė pro
fesorius, atsigreždams prie gydy
tojo.

— Neyra tai patrakelai, atrė
mė szis—isztiesu panaszus jie yra 
klaidoje, laikydami poną „pro
fesorių” už valdžios pasiuntiny 
apžiūrėt szy ligonbuty.

Profesorius ironiszkai nusiszip- 
sojo.

— Niekad neprijimczia pana- 
szios pasiuntinystes, norint man 
valdžia ir suteiktu, kadagi esu 
persitikrinias, kad jai ir sudeczia 
tikra raportą ape dalyku stovy 
— niekam tas nepritiktu.

Ligonbuczio gydytojas su nu
sistebėjimu klausė tu proferoriaus 
žodžiu. Pagaliaus paklausė.

— Kaip tai pone profesoriau? 
tai tamsta neatvažiai ant inspek
cijos ligonbuczio? Nesuprantu 
priežasties tamstos kelones in 
Siberija.*

„Profesorius” patraukė gydy
toja ir. szaly ir pradėjo kalbėt pus 
balsiu.

— Neatvažiavau dėl vizitaci
jos ligonbuczio, ale kelauju dėl 
tyrinėjimu.

Žinoma tamstai, jog valdžia 
užrasze konkursinia premija už 
iszradima vaisto no „džumos.”

Atsidaviau trusai toje nuošu
koje ir man nutiko iszrastie vai
stu.

Bet nelaime! grasanti džurna 
nepasirodė.

Prasziau valdžios leist daryt 
tyrinėjimo su mano vaistu ant 
paskirtu aut smerczio.

Waidžia vienog suteikė man 
slapta žinia jog vengia, idant kai
tė nenutikusio bandymo nepa
sklistu po la’kraszczius.

(Tolaus bus dauginus.)

JįgT’Kus nori ntvažiuotie in Ame
rika, dabar laike žiemos yra vėl 
pavelyta, nes kolera nekiek ap
tyko. Szifkortias gali gautie re- 
dysteje, isz Hamburgo net in Chi 
caga už $35, o isz Chicago in 
Hamburgu už $33, ant geriausiu 

i laivu.

GROMATOS
lietuviszkos ir lenkitzkos užsilikia 

ant paczto. f

4 Ankovski Jan
10 Badonas VViktor
12 Banievicz Stanislav
17 Bednarovicz Marcin
28 Bronicki VVincenty
36 Broszynski R.
43 Chelminski VVlad.
90 G nlovski Fr.

139 Jozefovicz Jozef
145 Kaminski Jozef
176 Ko vaisku Mrs Ida
178 Kovalski Fr.
189 Krifczunas Fr. (3)
190 Krinicki Pavel
232 Makovski Miss Augusta
237 Maszotta Emil
282 Okonievski Julian
285 Opielinski Fr.
286 Orban Anton
296 Fav lieki Anton
299 Pierzynski Jan
314 Bembecki Ignac
334 Kutkovski VV.
399 Szatankievicz Stan.
401 Szpakovski Julian
402 Tdrczynski Adam
404 Troinski Mr.
433 AVisnievski VViktoria
436 VVojuovski Adolf
440 Zacharyjan Jan
441 Zacharzevski Fr.
444 Zielenski Fr.

Pirma Lietraiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GRAND I’HAIIIIE, AlihAVSAS.
Derliughtusi laukai isz wiso» kalstės, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po abiems pusėms geležynkolo “Memphls A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko laja vvieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

VVisoki javai dera labai gausei, 
prietaro auga bovvelna, o vvuisei sodu puikiausi isz vvisu Suvienytu YVnlstiju. Klimatas swoika*> 

žiemos trumpos, o w a sarus yigoa, karszczlu didelu nėra, sziluma lyginamai! Chicagos. 
VVandiio sveikas. Szulnei gylu no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Raikei ir lentos neis/sakytai pigios dėt pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu isztnokeszeziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape vviska raszykitia m

Union Land Company,
163 VVashington St., Chicago, 111.

---- ARBA IN-----

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

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 W. 17-tli St. J. Butkus, Hazen, Ark.

GIIICAGO, ILL. P. O. Box 82

Geriause užeiga pas
♦ » » »»»♦»» » » * » * *• * *

Pajieszkojiinai.
Asz Juozus Martynaitispajiesz- 

kau savo draugo Antano Bal- 
truszaiczio, paeinanezio isz kai
mo Barzdų,gmino Griszkabudžio, 
pavieto Naumieszczio, redybos 
Suvolku. Jaigu kas ape jy žino, 
tegul danesza, arba jis pats te
gul atsiszaukia ant adreso tokio:

• J os Martynaitis,
326 Henry st. Ne v York, N. Y.

Adresai draugyszcziu 
wirszinyku

DR-TES APYVEIZDOS DIEW0: 
Prezid. S. Pocewiczia, 610 W. 19 th St. 
Sekr. K. Pocius, 628 S. Canal st.

DR-TES SZYV. JONO KRIKSZ: 
Prezid. A. Novveckis 8301 Auburn avė. 
Sek. K. Pocius, 628 S. Canal st.

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

DR—TĘS D. K. GEDEMINO. 
W. YVabalinskas. Prez. 817 Dikson str.

A dvinedelinis
kataiikiszkas 

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

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

Lietuwiszkas Salimas
KAZ. ALISZAUCKO.

NVyrai. ar jus žinote-kur geriausias alus randasi? 
PAS KAZIMIERA ALISZAUCKA.

Užlaiko puiku szalta alų, goriau$oarielka tikra 
ruginiu, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dei zabowos; jaigu norltia sau tinksinai wa- 
htndela laiko praleistie tai atsilankykit pas sawo 
viengenti, o busitia prijimti kaip uo tikro brolo.

Ateik broli painatytie ir to wiso pabandytie.
Jaigu sziezia atkelausi, tai pas manės tviska 

gausi. 
K. Aliszauckas,

326 kampas Henry ir Grand sts. 
NEVV YORK, N. Y.

W. Slominskieiie.

679 MILVVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visu lietu- 
viszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi visoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajp taj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, laidos dėl marszalku ir 
tt VViska parduodu labai pigiai, 
aĮfsteluotus daiktus padarau isz ge 
rijusios medegos. Per 17 ka metu 
tCmmi darbu esmių užsiėmusi ir 
d'-sos draugistes isz mano darbo 
gfrisi.

L. AZUKA,
3301 Auburn Avė., kampas 33czios ui.

NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku — 

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

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, k ve mnezius Cigarus ir lt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatyti#
Pas Ažuka Aviška gausi. Ir to viso pobandytie.

Ben. Hatowski,
Z1EGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

4KULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorlus ir kitokius 

ftukrynius dajktus, zalatltm&a ir sidabrlnlmas w 
wis ikiu dajktu labaj pigoj, aukszynius sydabrvnius zlego- 
reJius iszivejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas50c. SprendzynaSOc. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

•‘Elgin” ziegorej $7.00. VVyska garantavoje ant metu.

SPAUSTUWE

“LIETUVA
— SPAUSDINA IVISOKIAS —

Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, visokius Tikietus 
ant loteriu ir balu, Programus ir kitokius reikalingus 

drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t.
Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei.

TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Namui ir Farmos geriausiose vvietose.

Parsiduoda
ANT SMARKIAUSIU LAIVVU.

SIUNCZIA PINIGUS
{įi in Lietuva ir in visas dalis svietą per

geriausias bankas.

; = J OFISAS: 954:-33rd STREET,

C.HICAG0,
Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-, 

Įjj karo, o nedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

ILLINOIS. 8

Zz LF VV cz tzAJ vtJ t/VI Umvizuv'

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 HLUB 1SLAND AVĖ., KERTE HENRY ST-
CHICAGO, ILL.

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

SVlsoki gatunknl Saldaus Wyno, Ąrako. Kimčio, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VViskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyklome. Mes čia 
statome užprnszytus tatvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užprnszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, vvokis/.kai, lenkiszka!. lietu 
vviszkai ir ruskui.

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



4 LIETUVA.

^Vietines žinios.
— Lincoln Parke taps pritaisy

tos gimnastikos dėl miesto žino- 
niu.

— Algos wtsu turineziu dinstus 
miesto bus numažytos ant 10 pro
cento. apart ugnegesiu.

— Istorija „Rubinsono” dėl 
stokos vietos da szeme numery
je netalpiname; bus ateinan- 
czeme.

— Darbinykams ir uredny- 
kams virszutinio pietinio geležin- 
kelo apkirto mokesty ho 15 iki 
20 procento.

— Szymet Chicagoje iszpirkta 
laisniu antsalunu mažių 500 kaip 
pernai. Matyt kad pereita meta 
salunykai Chicago pelnyjo, kaip 
Zablockis ant muilo.

— Pereita utarnyka majoras 
miesto atstatė no darbo net 443 
darbinykus, kuriuos buvo kou- 
traktorei priemia prie kasimo 
paipu be žinios komisoriaus. Tie 
darbinykai kaszluodatfo miestui 
kasdien po $996.

— Be.i. Short, kaipo palicijei 
žinomas lauferys, pereitos nedelos 
vakaru atsilankidamas pas savo 
gimdytojus gyvenanezius po nr. 
12 Peoria st., norėjo perszaut 12 
metu savo sesery, už tai kad toji 
nenorėjo jam pinigu duotie, bet 
kulka atsimusze in dratus josgor- 
seto ir mergaites nesužeidė.

— Majoras miesto ketina palic- 
nonani užgyntie nesziojima pai
ku, o in ju vieta duotife miklas 
„bilies” kokias jau szendien turi 
Nev Yorko paliemonai ir kuriais 
yra smagu ne3ziotis po žiponu. 
Palicijantai vidur miesto, gausia 
da ir lazdelas, vienok da szefas 
palicijos turi ta dilyka perkra- 
tytie.

— Profesorius E. Robinson, 
gyvenantis su savo moteria hote- 
lyje AViųdemerant 61 ui. ir Wa- 
shington avė. nedeloje eidamas 
ant pietų užinirszo savo kambary 
užrakytie. Tuojaus apsisukias atė
jo užrakytie, ugi jau randa po lo
va vagy, Negrą begulinty. Are- 
sztavojo ta vabalu ir atrado pas 
jy didely revolvery.

— Nedeloje, 11 Vasario, tuo
jaus po sumai, bažnytinėje saloje, 
draugyste Szv. Jono Krik., lai
kys savo susirinkimą, ant kurio 
užpraszo visus sąnarius tos drau
gystes pributie; teipo užpraszo- 
me ir tuos, kurie noritia prisira- 
szytie prie draugystes Szv. Jono 
Krik., idant pasiskubytutia pakol 
da pigi yra inženga, nes no szios 
nedelos bus pakelta brangiau.

K. Pocius, sekr.

— Girdetie kad Chicagoje isz- 
dygsia da dvi lenkiszkos gazie- 
tos. Sako kad užsideda kokia tai 
kompanija isz 50 akcijonieriu, ku
rie iszduosia gazieta du sykiu 
ant nedelos. Drukarne ir redakci
ja busent paežiam vyduryjemiesto 
Inkorporacija kompanijos jau yra 
iszsiusta in Springfield, 111. O ki
ta ketina užsimegstie pietinėje 
dalyje miesto ir ketina iszduotie 
nedelinia anarchistiszka gazieta.

— Isz visu salunu Chicagos už
laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovas 
Rokosza, lietuvys, po nr. 109 W. 
Randolph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl svecziu; prijima 
ant „boardo”, valgis geras lo
vos czystos, o mokestys labai že
mos. Rodyjemo visiems, kurie 
atvažiuojatia in Chicago, nusiduo- 
tie pas jy ant nakvynes, o buei- 
tia kogražtausei prijimti.

— Szesziolikos metu G. Tvee- 
ning gyvenantis po nr. 556 W. 
Adams str. kuris turi darbu fir
moje Norton Bros. ant River st. 
panedely vakare eidama isz dar
bo tapo užpultu per du lauferiu. 
Gynėsi smarkei, vienok jy per
galėjo ir atomo isz jo dziegorely 
ir pinygus kiek prie savias turėjo. 
Gyndamasis iszsilauže sau koja

ir tapo nuvežtu in namus per pa- 
liemonus.

— Pereita subata susirinko 
tam tikras komitetas dėl pasikal
bėjimo reikale permainymo var
du nekuriu ulycziu miesto Chi
cago, kur pocž meisteri s persta
tė surasza net 800 ulycziu dėl 
permainymo vardu. Dėlto, kad 
daugelis randasi szendien ulycziu 
beveik vienokiu vardu, per ka 
pacztui yra sunkus dadavimas 
gromatu.

— Draugyste „Sim. Daukanto” 
žnnei pradėjo augtie. Jau turi 
arti ketures deszimts sąnariu, o 
no ateinanezio mitingo ketina 
priguletie ir klebonas lietuvisz- 
kos parapijos kn. M. Kravczu- 
nas. Teipogi ant pereito mitingo 
nutarė priguletie prie susivie- 
nyjimo ,,L. K. A.” Knygyne 
jau turi diktokai knygų, o da
bar vėla paaukavo po keletą eg- 
zemploriu sekantiejie ukesai. 
J. Toliszius 7 egz., Iz. Birbalas 
1 egz. ir „amžina atsilsy” J. Vil- 
konis 5 egzemplorius visokios in- 
talpos knygų.

— Palicmonas J. Kieman, gy
venantis po nr. 11 Osborne st., 
ženotas ir jau būdamas tėvu ke
tverto vaiku, pragerdavo 
visa savo aitra su savo 
mylimaje Alice Gardner, pereita 
nedela szove in ja ir pats in sa
vęs isz priežasties jogei dasižinojo 
kad jo mylimoji, myli kita toky 
kaip jis, vienok nenusiseko jam 
nei jos nei savęs perszautie. Ka
da jy už tai aresztavojo, mėgino 
nabagas užsitrutytie sierka no 
briežiuku, bet ir tai nenusidave; 
kaip smagei su dantimis griebėsi, 
sierka užsidegė ir nabagu tiktai 
snuky apdegino, o prarytię nesu
spėjo. Beda kaip kam ir smertis 
dasiszauktie.

mas persiverte ragoezium. VVitl 
tratt davė žinia palicijei ir per- 
szautajy nuvveže ant stacijo prie 
Halsted str. kur pasirodė, jogei 
kulka perejo jam per kairiąja pu
sią krutinės. Daktarai pasakė, 
kad ilgiau gyventie ne gali, kaip 
ketas adynas. Ant stacijos uždare 
V it raita ir Kasmandery. Vitra- 
tas tvyrtina, kad jau jam ne pyr- 
mu sykiu vagia visztas isz vi
sztinyko, ir jau senei tykoja ant 
vagies, idant duot pamokinimą.

PETRAS ASTRAUCKAS,
Lietutviszkas Sziauczius.

Dyrba labai puikei ir drūtai Czewerykus, o par
duoda neswietiszkai pigei:

Puikus, drūti darbinei Czewerykai $l.oo
— TEIPOGI —

taiso ir senus Czewerykus, grąžei, drūtai ir pi- 
giausei kaip wisi.—Eikitia lietuvei pas sawo žrao 

gu, pasidžiaugsitia.
Petras Astrauckas,

335 Delancey st., Nev York.

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE, per menesi wiena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. "VAR
PAS” yra wyriausias ir žimcziaųsiaus jaunos 
Lietuwos waaowu laikrasztis, tikras "Kautosios 
Dtvasios” apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. "VARPAS” neseka jokios partijos: “VAR 
PO” rūpestis—laistve ir gerowe wiso» Lietuwos ir 
wisu Lietutviu.

“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 
Eieros. dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal- 
a ir kasz.tuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 

Tai isztikro yra labai pigu!
Pinigai iszsiraszant "Varpa", gromatos reikia 

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:
Mr. Dr. Bruazis,

Tilsit, Ostpreussen (Germany).

S. F. Malicki,

------užlajko-------

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko wlsokes drapanas rejkaltngas 

dėl palajdoimo lavvonu ir puikeuses karietas dėl 
samdinio tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 W. 17-taul., Chicago.

Telefonas, 9078.

Gyvvenimai Szv. ir III zokonas szv. Fran-
ciszkaus “ “ 25c

Istorija seno ir naujo istatiino su abrozeleis 20c 
Istorija seno istatjmo ” 30c
Istorija Kataliku Bažnyczos ” $1.00
Iszguldymas metiniu szvenczlu ” 15c
Kas yra gri^kas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku-tikėjimą ” 15c
Kaip apspakajitie sumianija ” 20c
Mokslas Rymo Kataliku “ " 40c
Mokslas kataliku. “ " 15c
Pamokslai ape šuda Dievo “ “ 15c
Pekla ir stebuklai Dievo sz ve n tose duszio- 

se cuiszcziaus. didžhiuse knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju " " $1.25

Pers|Mijimas ape szventa tikėjimą “ 10c
Perkratimas s u rainu i jos “ 20c
PrisigatJLvojimas ant smerezio “ 50c
Raktas in dangų “ “ 20c
Užsistanavik ant to gerai “ 50c
Wadowas in dangų “ “ •• 50c
VVartai dangaus “ “ “ 20c

Knygos niokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ " 25c
Knyga iszmokimo visosvietines kalbos 15c 
Lietuwos gaspadine “ " 20c
Lietuviszkai wokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “ $5.00
Lėmentorius lietuviszkas “ “ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai* 

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

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

DrasM.P.Kossakaoskas,
------TURI OFFISA------

Aptiekoje, po nr. 3315 Lanrel ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai rytio.

------GIW1ANA-------
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

^USTUWJSZKA =
—po---

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

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

Dr-te„Sz. Kazimiero Kar” 
Chicago Iii.

Pereita nedela, 4 d. Sausio, 
bažnytinėje saloje Dr-te „Sz. Ka
zimiero K”, laike menesiny su
sirinkimą, ant kurio tai susirin- 
k’mo naujei iszrinkta vy
riausybe užėmė savo vietas, tai 
yra: Prezidentu K. Andriuszis 
ant antro meto, vice prez. W. 
Tubileviczia ant treczio meto; 
sekr. prot. J. Ostrauckas ant pir
mo meto; Sekr. fin. J. Jauksz- 
tas ant antru metu; Kasierium 
L. A Žukas ant pirmu metu.

Kasos gaspadoreis:
B. Andriusziunas ant pirmo 

meto; J. Žilvitis ant pirmo me
to; J. Markeviczia ant pirmo me
to.

Marszalka S. Lelaszius ant tre
czio meto; antru marszalka J. 
Szpokeviczia ant pirmo meto.

Prie karūnos Sz. Kazimiero. 
J. Armonas ant treczio meto ir 
P. Kazlauckas ant pirmo meto.

Prie karūnos amerikanskos Fr. 
Zambaciaviczia ant pirmo meto.

M. Skrickas, J. Sereika, A. 
Zekas ir K. Szvaranaviczia, vi
si ant pirmo meto.

Reikaluos Dr-tes „Sz. Kazimie
ro K”, gromatas praszau adresa
vome ant žemiau paduoto adre
so:

Julionas Ostrauckas sekr. prot. 
886 B. 32nd. Str. Chicago, III.

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

Pilna vvisokiu gvdyklu amerikoniszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose.

Užlaiko WANDENY 8WEJKATOS, kuri we- 
lyja kožnam turetie sawo namuose, kajpo geriau
sia gydykla ant sudrutinipio. dadavimo smoko. 
sutaisymo vviduriu. gumbo ir czystyjimo kraujo.

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

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

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

Receptus pritaiso korupesninglausei dienoms 
ir naktimis.

Kas reikalauja kokiu liekarstvu, gali raszy- 
įe lietuviszkai.

H. S. B0JAN0WSKI,
Dyplomavotas Aptiekorius.

885 W. 19tli St. arti Robey st.
Telephonas: Canal 332.

Ape senovės Lietuwos pilis “ 20c
Birutes dainos " “ 10c
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 30c
Bestiality of the Russian Czardom tovard

Lithuania “ “ 20c
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

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

rija Lietuvos “ ,, $1.50
Istorija septynių Mokytoju ‘ “ * 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 30c
Juokingas pa&akojimas " " 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 “ “ $2.00
Lituviszkas sziupinis “ " 5c
Naujos dainos “ " 10c
Namelis pustelnyko ■ “ “ 75c
O’itypa apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Palangos Juze " “ 25c
Puikus apraszimas tikru atsitikimu iszlai-

ko lenkineczio vainos 1863 m. " 40c
Pajudykjme vyrai žemia, puiki istorija 25c
Pasakoijmas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rasztai " " 10c
Ponas ir mužikai " 15c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodinna po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c-

Talmudas židu " “ 10c
Tewyniz8kos giesmes “ “ 10c
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 20c
Waiku knygele su abrozelais “ 30c
VVlsoki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz

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

Knygos lenkiszkos.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujimą puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant vveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

ANIČL STROŽ. Zbidr Modl6w i Piečni služ|cy 
dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszporow 
i piešni lacifiskich). Zuviera blizko 650 scro- 
nię vyraznego druku na pigknyra papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne v morocco 
skdrkę, wyzlacane brzegi ze zloconym tytūli— 
kum; cena............................   95c

Ta sama opravna v morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem................. 9 1 25

CICHA LZA. Zbidr Modlov, i Pienui služįcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla ntowiast) z 
dodatkiem nieszpordv i piešni lacifiskich. Za- 
viera blizko650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, — Opravne v morocco 

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

Ta sama opravna v morocco skirkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ...........................  >1.25

LIETUVISZKAS

Juozu po Dzialtvos,
3253 Laurel u!, ir kampas 33 ui.

Užlajkau šviežia Bivarska Alų, seneuaes ge- 
reuses Arielkas, Likierius ir kvepenezius 

Cigarus.—Kuždi c n svviežas užkandis.
Atejk Broli pamatitie, 
Ir to viso pabanditie.

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.

Katalogas knygų.
Knygos mahlu.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangtszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

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

Apdaryta szagrine “ “ $2.00
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis 95c

Lietuwiszkas Daktaras 
T. KODIS.

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeni
3247 LAUREL STREET

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

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

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

M. L. Kasmar, 
(KACZMAREK.) 

L“Adwokatas
Praktikavoja visuose suduoše ir 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisy ngai.

Rodyjame visiems 
lietu vnykams pas jy nu- 

siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

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

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

MAT. WROCZYNSKAS,
— užlaiko — 

Puikia Grosernia, 
visokiu valgomu daiktu,kaipo tai 

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

tus daiktus.
Tavorai visada švieži, o prekes 

pigiausios isz viso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY, PA.

Lietuwiszki Agentai.

Ar pigiau gausitia Szifkortias?
Isz Chicago in Berllna $31.50
Isz Chicago in Europos $29.oo

Siunczame pinigus, parduodame namu?, lotas, 
asekuravojame no ugnis, iszpažiczyjame pini 
gu, iszprovojame visokias prova.

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

Flatau & Heyman,
GENERALNA AGENTŪRA.

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

Arti Blue Dland avė .
2) Ofisas ant Bridgeporto:

890. 32-os ui.
Prieszai lenkiszka bažnyczia.

I A. BUSZK1EVV1CZ1A, į 
dastato visiems in numus geriausia

| Keresina, Geselina ir Aliejų. |
(l Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

atgal kiekwienam in namus pristato, teipo- 
gi prijima užpraszymus ir per gromata.
IYra labai zmocus geras ir teisyngas ka ve- 

lyjeme wisiems pas jy nusiduotie. .'U

ADRESAS:

A. BUSZlilLVVICZ,
886 Janies avė., Chicago.

Už gaidy gywasty padėjo.

Chicagoje 22 metu John Deni- 
gan, žinomas palicijei visztu va
gis,tapo perszautu.

Gyvenantis po nr. 1414, 50 ui. 
II. Vitratt ir Chas. Kasmander 
pabudia nakty iszgirdo garsu ku
dakinama visztu savo visztiny- 
ke. Numanė kad tai koks meiste
ris jais vagia. Witratt pasiėmė 
revolvery in ranka,iszejo potyka 
lauk ir užsislepiąs lauke kas iszeis 
isz visztinyko. Tuom syk atsida
ro durys ir iszlenda Deniganas 
su dviems gaidžeis po pažastis: 
Witratt nieko ne pamyslyjas, szo 
typ ir pataiko vagiui, kuris rėkda

Balsas Balandėles didžiauses ir puikia useme 
apdare, balcziHuseis kaulelefs puikei 
iszauksuotais kryžeis po ’ $3.00ir 3.50

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

Baisa r Balandėlės Krisztolinis $2.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap

kaustyta ir su kabe *’ $1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ” 20c
Lietuviszkos miszios / ” 10c
Ražanczius amžinas “ “ 5c
Ražauczlus ir draugyste “ •• 10c
Ražu nežus amžinas ir su stacijoms ’* fic
Szauksmas balandėlės " 30c'
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ” 40c
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

liturotns “ " “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Irau kebe “ $1.60
VVadovas aplankancziu rauką Jezuso Cbris. 15c

Knygos Ihvasiszkos.
Brostwos " " " c
Draugija dddusziu 10c
Flloteaarba kėlus in maldinga givenima 50c
Garsas ape baislbla sūdo Dievo • 30c
Griosznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jczusa Peną ” ” 15c
Gyvenimai Szventuju Diewo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto “ fic
Giwenimas Jezuso Kristuso ” 75c
Givenimas szvenez. Marijos Panos „ 26c
Givenlma wlsu Sztventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 70c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i plefini, 
služęcy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piežni 
lacifiskich. Zaviera blizko 650 stronnic wyra- 
znego druku na pigknym papierze, oprawne 
v morocco skorkg: vyzlacane brzegi ze //loco- 

nym tytulikiem.............................................. 95c
Ta sama opravna v morocco skonte, vyzlacone 

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

danych " ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszložci 
za pomoof kart. (Dla zabavy i rozryvki) 

Cena ” „ 10
HOKUS POKUS C7arnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, ve- 
dlug slavnych sztukmistrzov jako ft: Bosco, 
Behvanenfeld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

NOWY SOWIZDRZAL i avantury jogo, Z ziem- 
pomorskiej rodem. — Z ošmiu- obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravie ze zloconym tytu
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENN1K. —
Najpevniejszy sposob vygrania na Jloteryi 
vedlug kombinacyi slynnych tnagikdv i pro- 
fesorov mateinatyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob, 4akich užyva- 
no v starožytndšoi do przepc viadania i vro- 
ženia przyszložci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Senaika drukovanego v dru- 
karui Universytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ” ” 30

ŠEN N IK czyli Wrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przypadkach služ^ce, z rdžnych starodav 
nych ksi^g zebrany i porzędkiem abecadlo- 
vym <įla rozryvki i zabavy oiekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo. 
bobonov. ” ” 15

ALEKSANDRA CHODŽKI skSwnlk Polsko-An- 
gielski i Angielsko-Polski v mocnej opravie 
ze zloconemi tytulikamy. Cena $4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polak6w 
do latvego nauezenia sig czytač. pisač; i mu- 
vičpo niemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
dania nakladem flZakiadu Narodovego imie- 
niaOssolifiskich” ve Lvovie. Cena 75

LISTOWNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zavieraj^cy: Naukg pisania listdv, w vszyst- 
kioh przypadkach žycia, mianowicie: Listy 
polecaj^ce, radz^ce, opisuj^ce, po viii szo Va
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOVVNIK dla szkdlnych dzieoi; uezę- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 

r vafi ” ” 25
POŠREDNIK POLSKO-ANGIELSKI; ksiįžkadla

Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
f sig po anglelsku: z opisaniem každego vyra- 

zu jak sig ma vymaviač; i rdžne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 65

IPRZEU ODNIK do pisania listdv milofinych o- 
Į raz tycz-cych si“ oženienia i zam«»žpdj6cia 
I..........................................................................  20

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 25 mietu isipraktlkavojas pritajso gieraf 
lekarstwas usz widutinia prekia.

Kalba lietuwiszkjy, lenkiszkaj, ru- 
skaj ir wokiszkaj.

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

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

• J
praksikawoja. ^visuose suduose 

iszpildo sawo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame ^visiems Hetuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
noja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 RandoIph St.
Ghveaimas L256 N. Halsted St. 
_______ Telf. N 4923________  

Puikiause Krautu we
MIS0K1U DRAPANŲ

—pas—
J.Kabre, 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe visokiu drapa

nų, kaipo taiipaltu žipoou žiemi
niu ir wasąriniu; kelnių, marsz 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
czeveryku, valizku ir visokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautuves yra geras ir teisvngas 
žmogus, užlaiko puikiausia tavo- 
ra ir parduoda pigiau už visus ki
tus. Kurie reikalaujatia kokiu 
drapanų, tik nueikitia, o persilu- 
dysitia patys, kad niekur teip pi- 
gei ue/rksitia.

Thomas McLaiiglilin,
56 Gay & Water Sts.,. Brooklyn, N. Y.

— užlaiko —

Puiku Salima.
Wisada szaltas Alus, Arielkos seniausios ir pu i 

kiaušio*, o Cigarai kokiu da visame Brooklyn e 
ne buvo. Wiska užtaiko ko czyszcziausei ir gra 
žiausei.

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

APGARSINIMAS.
Lietuffiszkos DaltlOSi'žruszytoi per 

kun. Antana Ju8zkewiczia, VVeluonos apygardo
je isz žodžiu Lietuwiu daininyku irdaininvkiu i r 
no Alsediszkiu Zemaicziu (pirmoji dalis lyg 166 
hikoztu dainų 172 visatinai yra iszsibaigus). Gau - 
narnos už numažinta prekia. o kuriose yra dainų 
(be pirmosios dalies) 1397, trijose knygose (to
muose), wisos su prlsiuntimu in Amerika tiktai 
už $2.50

O atskyrei viena knyga perkant suprisiunti 
m u |1.25

Swotbine Red a, Veluoniecziu Lietu
viu, kur yra suraszyta kaip atlieka (arba reike 
atliktie) svotbas (veselijas) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms ir wisais apsieji
mais, Pr(*ke su prisiuntimu tiktai 50c.

Varpelis (notos-muzika) ivalcas dėl forte 
pijono. sudėstė Dras XV.Kudirka.preke su prisiun 
timu 35c.

Ponas ir Mužikai, labai puiki drama, 
paraszyta Alesandro Gužuczio isz būvio artoju 
no 1853 lyg 1859 metu. Preke su prisiuntimu 15c

Ir sziaip visokias knygas prisiuneziu kuomi 
greioziausei.

ADRESAS 8ZITAS:
M. NOVESKI,

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

tieant atsakymo pacztava markela už 5 centus.

Ltetuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda laiwakortias, siunezia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
ž na ra e reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu wiengentis,

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

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprowo1a gėnausel wisokias provas visuose 

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

M
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