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Metas II.

In Skaitytojus
Petras Abraitisyra agentu mu

su laikraszczio, „Lietuvos“ ir 
važinėja po visa Amerika rink
damas naujus abonentus 
ir kolektavodams pinigus už 
„Lietuva”. Deitogi užpraszome 
visus skaitytojus, idant teiktųsi 
užsimoketie prenumerata musu 
zgentui, tai nei nereiks jums 
klapatytis su siuntinėjimu pinigu, 
ir naujus užpraszome užsiraszy- 
tie ir teipgi jam užsimoketie, 
yra vis tas pats arba pas mus 
arba pas musu agenta.

P. Abraitis yra geras ir tei
singas žmogus. Dieve duok tokiu 
žmonių daug ant svieto.

Redyste.

Isz Prusu Lietuvos.
Danesza, kad Prus u Lietuvoje 

iki 15 IVaserio žiemos veik visai 
ne buvo.Nemuua iszejusi vėla su
stabdė ir gerai suszalo. Szalczio 
yra net 8 laipsnei (gradusai).

Kolera Lietuwoje.
Kolera Lietuvoje nenutyksta. 

Danesza, kad Raseiniuose ir Tel- 
sziuose, Kauno redyboje myrszta 
kasdien po penkis, szeszis, o kar
tais ir po deszimty. Nežine kas 
bus, jaigu kolera žiemos laike ne
nutyksta, tai kas tenai vasaros 
^ke dėsis.

Widui žiemos perkūnija.
Danesza isz Lietuvos ape bai

sia perkūnija viduryje žiemos. 12 
d. Waserio sudaužė melnyczia 
Jono Kurtinaiczio kaime Pajevo
nio, paviete Wilkaviszkio, re- 
dyb. Suvolku. Tuotn tarpu Kur-1 
tinaitis buvo iszejas apsuktie sa
vo melnyczia priesz veja, ir kaip 
tik prisiartino, perkūnas trenke 
in melnyczia,jo neužmusze tik ap
svilino desziny veidą ir ausy, o 
jo duktė, kuri tuorn kart buvo 
netoli jo, tik ant žemes parpuolė, 
bet daugiau jei nieko blogo neat
sitiko. Teipgi kitu kaimynu Kur 
tinaiezio vejas iszdraske trobas 
isz pamatu ir isznesziojo po lau
kus p. Esperto ir S. Deivokai- 
•zio.

IN SĄNARIUS
Dr. „Apweizdos Diewo.”

Užoraszomi yra visi sanarei 
Dr-tes „Apveizdos Dievo” ant 
subatos vakaro, d. 10 Kowo pri- 
butie i n spaviedy sz. Kunigas pra 
dės klausytie spaviedies no 4tos 
adynos po pietų iki 10 nakties ir 
kožnas gulės lengvai prieitie, nes 
ta diena kitu neklausia, kaip tik 
Dr-stia „Apveizdos Dievo,“ o 
nedeloje užpraszomi yra visi susi- 
rinktie in bažnytinia sala, 1 ady- 
na isz ryto, kožnas sąnarys turi 
būtie su baltoms pirsztinaitems 
ir ženklu draugystes; bus miszios 
Dr. „Apveizdos Dievo“ ir laike 
inisziu Draugyste visoje parodoje 
prisiartys prie Komunijos Sz.

Už nepribuvimo prie Komuni
jos Sz. kožnas papuola po kora 
11.00.

St. Poceviczia, prez.

P. Petras Linge, isz E. Long- 
meadov, Mass. sukolektawojo 
tarpu savo pažystamu lietuviu 
$3.40 ant paszelpos Kražiecziu ir 
prisiuntė pinigus ant mano ran
ku, kuriuos pasiuneziau prie pre
zidento „Susivienyjimo Liet. K. 
A.” Už gera szyrdy lietuviu isz 
E. Longmeadow iszreiszkemia 
szirdinga aeziu.

A. Olszevskis.

Isz Amerikos.
Bracevjlle kitokiu darbu nėra 

kaip tik anglekasyklos, kuriose 
daugiausei lietuviu dyrba, o tai 
dabar ir tenai sustojo vienas szaf- 
tas ir nekurie darbinykai pasiliko 
be darbo.

Naujas lenkiszkas laikra
sztis.

•Redyste „Saules” iszdave nau 
ja lenkiszka laikraszty po vardu 
„Gazeta Ludova,” kuris kasztuo
ja tiktai $1 00 ant metu, ape ka 
skaitome „Saules” No. 9, vienok 
da mums jo neteko matytie.

Straikierei gryžta prie 
darbo.

' Bridgeport, Ohio. Keturi tuk- 
stenezei mainieriu sugryžo prie 
darbo kasimo anglu pereitame 
panedelyje. Buvo sustraikavia 
isz priežasties numažinimo inoke- 
sties, vienok susitaikė ant to dar 
binykai ir valdytoje! kasyklų, at- 
siduotie po sugadyjeneziu sudu.

Lietuwiszkos bobos 
(Inkstą.

Kaipo buvo praneszta pereita
me numeryje, kad Mahanoy City 
jaunamarte da ne iszgyvenus su 
savo vyru visa menesy, o jau no
rėjo jy nutrutytie. Isz pradžių ne
norėjome tam t.iketie, bet jau da- 
dar keletas isz musu skaitytoju 
danesza jogei yra tikra teisybe, o 
teipgi ir „Saule” ape tai pamini. 
Tai tu vyreli! sakykie su lietuvi- 
szkoms boboms, kaip joms greitai 
ragai iszdygsta. Jai jos teip pui- 
kei prezentavosis tai isz tiesu isz- 
dirbs sau gražu vardu. Negana 
ka begede pati nedorei pasielgė, 
tai da nekalta mergina apkaltino, 
buk tai toji turėjus būtie prie- 
žaszcze uždavimo truciznes jos 
vyrui.

, —o—
Mokestis darbiu y kams 

vvisur įfiažina.
East St. Louis — 23 Waserio 

firma Nelson Morris, Dresscd 
Beef Co. numažino darbinykams 
mokesty. Pirmiau mokėjo 17įc. 
ant adynos, o dabar mokė tiktai 
po 15c.

Ta paty padare ir Svifts Co. 
Bosai klausė darbinyku ar pri
stoja ant to. O ka biedni darys 
turi dyrbtie už tiek, kiek duoda, 
nes ne kur dings. Norint pas mus 
ir ne kaip ten dyrba, vienok to
kios bėdos ne girdetie kaip ki
tuose miestuose.

J. VV. L.
—o—

Straikierei pergalėjo-
Chicagoje kontraktierei buvo 

teip sumažima dailydoms (ce- 
sloms) mokėsi y,kad net privertė 
juos prie straiko. Jau buvo tik
tai likia po 27į c. už adyna. Tai
gi dailydos turėdami savo Junija 
sustraikavo ir privertė kontrak- 
tierius moketie po 35 už adyna.

Matotia brolei kokia tvirtybia 
turi unija ir tiktai tokiu budu ga
li pagerytie savo būvy. Ameri
konai yra iszmintingesni už lietu
vius, jie laikosi vienybes, tveria 
draugystias teip vadinamas uni
jas ir tokiu budu priverezia da
vėjus darbo moketie jiems tiek, 
kiek jie reikalauja, o jaigu teip 
tarp lietuviu butu taikiasi, tai ju 
vadovai butu geriausia rodą da- 

! via, kad iszsižadetie tikėjimo ir

imtie bomba in ranka, tai pagerys 
sau būvy. Jaigu noritia pataisy- 
tie padėjimą biedniokelu, tai per- 
stokit juos atkalbinėja no tikėji
mo, o geriau tverkitia tokias uni 
jas, kurios pavalei suaugs in mil- 
žiniszka vieką, atras sau proga 
iszsimokinimo angelsko liežiuvio 
ir galės atsispyrtie priesz savo 
skriaudėjus.

Iszeis Lietu vviszka Biblija.
Jaigu Dievas pavelys gyviems 

sulauktie, tai už kokiu trejų metu 
iszeis ir lietuviszka Biblija, kuria 
jau deszijntas metas kaip verezia 
isz hebraisko ir grekiszko liežiu- 
viu g. kn. M. Juodiszius. Užims 
da kokia pora metu pakol pasi
baigs vertimas, o potam bus per
statyta per lietuviszka vyskupą 
Tėvui Sz. dėl patvyrtinimo ir 
tada eis po spauda. Iszdavimas 
tekios knygos kasztuos kelolika 
tukstaneziu dolieriu, vienok jai
gu daeis savo siekio, bus tai di- 
džiause knyga isz visu lietuvi- 
szku,kokios tik iki szei diena rau
dasi ; o teipgi turės ir didela pa
sekmių tarp lietuviu, kurie jau 
senei geidžia turetie Biblija savo 
liežiuvyje. Isz to duodasi • maty
tie, kad lietuvei didei. trokszta 
turetie Biblija savo liežiuvyje, 
nes kada pereita meta buvo Za- 
lauckas paemias in savo rankas 
szita paezia „Lietuva” ir apgaisi’- 
no, jogei jie iszduosia Biblija, jo
gei jau jiems koks ten arcivysku- 
pas ja patvyrtino, kuri da nebu
vo, nei pradėta raszytie, o žmo
nes tuojaus mėtėsi prie ju ir euie 
jiems pinigus siustie, da ir szen- 
dien rokundos redysteje randasi, 
kurie kiek buvo prisiunta. Teipo
gi kada apsigarsino Brooklyne 
nekokis Matutis, jogei turys par- 
duotie Raszta Sz. Žinoma kad tai 
luteriszka Biblija ir ten žmones 
isz visu pusiu atsiszauke ir klausi 
nėjo adreso to, kuris parduoda Bi
blija lietuviszka.

Isz to viso duodasi matytie 
kad lietuviszka katalikiszka Bi
blija turėtu didela pasekmią tarp 
lietuviu, ka Dieve duok jei da- 
siektie savo sieky.

Padekawone.
Dr-t«* „Sz. Kazimiero Kar.” 

siunczia szirdingiausia aeziu kle
bonui lietuviszkos parapijos g. 
kn. M. Kravczunui už rupesnyga 
storonia ant dienos Sz. Kazimie
ro, už puiku iszredyma bažny
ezios, už paszvestinima velavos 
tos draugystes, už pasakyma gra
žios kalbos ir 1.1.

Dr-te „Sz. Kazimiero Kar.” 
velyja isz tikros szirdies g. kuni- 
gelui, idant Augszcziausias Die
vas teiktųsi Jy užlaikytie per 
ylgus metus geroje sveikatoje, i- 
dant ir ant tolau mums garsytu 
žodžius Dievo ir priturėtu visus 
parapijonus szventam kataliki- 
szkam tikėjime.

Po draugei sziuneziame szirdin
giausia aeziu Dr-tems: D. K. Ge- 
demirio, Sz. Jurgio R. ir M., Sz. 
Jono Kr. ir Apveizdos Dievo, už 
meilinga pribuvimą wisoje paro
doje ant paszventinimo musu 
velavos. Dieve Jums užmokėk.

Su guodone
Dr-te Sz. Kazimiero K.
K. Andriuszis, prezidents, 

J. Ostrauckas, sekr.

NO REDYSTIE.
A. P. AI.EK, 78 N. Shertnan A., Vilkos Barre, 

Pa., yra agentu musu laikraszczio; dėlto užpra
szome gywenancziua Wilkes Barre, kurie noritia 
užsiraszytie "Lietuva”, gali ir per agenta tai pa- 
darytie ir pinigus pas jy užsimoketie.

gal savo norą ir pagerytu sau 
būvy. Bet jaigu ju wadavai už- 
mirszo ape pagerinimą būvio, o 
tik užsikabino ant nugriovimo 
katalikystes, tai tas visas darbas 
ju eina ant vėjo ir kas karts ga
mina sau didesny varga.

Rėkia aus Jonas ant „Lietu 
vos” darbu, darbu, darbu, mes 
duonutes norime.

— Argi katalikyste atėmė dar- 
Jonui bus ir duona vargdieniams? Juk 

tik kapitalistai, kurie gal būt yra
. i da didesneis beviereis neigu jus 
t' patys. — Ąr gal anarchistai mai- 
jtina kur biednuosius ar duoda a- 
narahistai vargdieniams duona?

KATALIKYSTE KALTA 
BEDARBEI (?)

Nekokis Jonas VVanageviczia 
atsiszaukia per „Garsa” priesz 
straipsny „Krutėjimas Lietuvy- 
st patilpusy No. 8 „Lietuvos” 
apkaltydams „Lietuva” jogei tuk- 
stnnczei žmonių isz bada myrszta, 
o ji nei žodelo ne pritaria už varg 
stanezius.

Cze turime pasakytie
VVanagevicziui, kad straipsnys 
„Krutėjimas Lietuvystes” ne bu 
vo raszytas dalyke kapitalistu 
anei dalyke vargdieniu, o tik da
lyke iszrodymo darbu Lietuvy
stes kas link pakėlimo savo tau
tos; tame straipsnyje ne buvo 
sz.iektos ape blogus bedarbes lai
kus, anei ape gerus, o tik buvo 
isf.rodyta ape kesdieny karewi- 
nn szluptarniu su katalikais, jo
gui abi tos puses rengia abudavo- 
tie Lietuva, vesdamos tarp sa
vos nepalaujenczia karia.

Sako, „Lietuva” uai žodelo už 
di rbinykus ne užtaria, ba jei kve 
pia tranu vuogos. — Labai prie- 
szi ilgai

Jaigu tau Joneli prisieitu ant 
tu vuogu nors pora nedelu pagy- 
ventie, kokias „Lietuva” turi isz 
v."lytu tranu, tai galbūt butum 
jau greieziau isz bado numirias 
negu szendien isz priežasties be 
č*i<es.’ Gze suprantama jogei JO: 

| nas VVanageviczia nepripažysta 
' tu už darbinykus, kurie da neyra 
atsižadeja katalikystes; o tiktai 
tuos, laiko už darbinykus, 
kurie dyrba autiszgaminitno bom
bų. Jonas VVanageviczia didei ru- 
goja ant „Lietuvos” kad darbo 
nėra, o toji neatkreipdama savo 
atydos ant to, vis prisilaiko už 
pusią katalikiszkaja, o ne už auar- 
chistiszkaja.

Jaigu szendien darbai visur su
stojo, tai tik ne iszpriežastics ka
talikystes, gal greieziau isz prie
žasties anarehistystes. Juk patys 
pripažystate, kad Iszpauijbj jau 
daugiau yra anarchistu negu kito
kiu, o ar ten darbai pagerėjo. 
Jau gal kožnas pasakys, kad kur 
ju mažiau randasi, tai da vis szeip 
beteip gali gyventie, bet kur tik 
priviso daugiausei, tai jau nėra 
ka tikėtis geresnio laiko, o grei
eziau katastrofos ir pabaigos gy
venimo. Jaigu toki mokslinczei 
nori inbruktie tam biednam varg 
dieniui bomba in ranka, idant ta
sai deF JG meiles eitu mestie ja ir 
pats savęs pasz vestu aut sudra
skymo per explodavojima jos, tai 
nuszokdamas no tylto iu',,Chicago 
River“ ta paezia geradejystia gali 
atrastie.

„Lietuva” mierio dinamitieriu 
niekad nemislina pagyrtie, nes jie 
ne tuvy jokio savo pamato: jie 
viską pradeda budavotie no krei- 
go, o ne no pamato: jaigu ka
da jie ir pergalėtu visas kitas 
partijas, nors jau ir ta karezia- 
ja^iems katalikystia isznaikytu, 
nors jau ant svieto liktu tiktai 
patys vieni, kaip jie savęs vadi
na valnamisleis, tai toks ju surė
dymas, be jokio pamato, urnai su
grius ir szimta kartu tarp savęs 
arlsziau graužszis negu szendien 
su katalikais.

Tikėjimas yra pamatu, o ant 
pamato pradėjus ka budavotie ga
ilina tikėtis sulauktie tvirtybes. 
Jaigu szendie visi darbinykai už- 
mjirsztu ape ardyma katalikystes, 
o isz tiesu imtu dyrbtie tik dėl 
pagerinimo sawo būvio, tai bea- 
bejones priverstu kapitalistus pa

Dinamitu jy papeni, o jo pati ir 
vaikai jau isztiesu turi badu mir
tie. Jau greieziau gali būtie prieža 
sezia bedarbes anarchistai, nei ka
talikai, pakol ju tokios daugybes 
ne buvo ant svieto, o da ir kata- 
likysta buvo tvirtesne, ar buvo 
tokis blogas laikas? Kas szendien 
turi ukvata užvestie kokius di- 
delus darbus, jaigu anarchistui 

1 kaip žalczei po visa svietą pa 
j sklidia griauna su dinamitu viską 
ant ko tuos darbus gali užvestie 
ant nugriavimo anarchistams? 
Tegul tiktai da labjau jie siunta 

į tai tuos biednuosiu davės in toky 
padėjimą, ka isz tiesu visi turės 
badu mirtie, Tegul daugiau nie
ko neveikia tiktai griauna kata 
likystia tai jau darbo turės iki 
pat ausu, grlbnt jau tada ne bus 
bado. Tiktai paskutinis kvailys 
gali pasakytie, kad kataliky
ste sugatnino szendienyksztia be- 
darbia.

Demonstracija VVilkes 
Barre, Pa.

Diena 4 Kovo, 3 adyna po pie
tų prie Court House ant ulyczios 
Public Square susirinkimo 12 lie- 
tuwiszku draugiszcziu. \Visos bu
vo su vienokeis želabos ženklais 
iszimant „Gvardija Sz. Jurgio,” 
kuri pilnam savo uniforme ėjo 
pirmiausei priimdama teipgi žela
bos ženklą: Pirma visu jojo trys 
raiti ant baltu arklu apsiaustu že- 
iaboje ir nesze želabos velawa, 
ant kurios buvo angliszkas para- 
szas ape ka eina toji paroda. No 
Court House trauke visi per mie 
sta ant South Str. in lietuviszka 
bažnyczia. Pirmiausei ėjo muzi
kantai, paskui juos „Gvardija 
Sz. Jurgio” isz Pittstono; paskui 
ja Dr-tes: „Sz. Kazimiero,” „Sz. 
Juozupo” ir „Sz. Antano” isz 
Pittstono; tolaus Dr-tes „Sz. 
Kazimiero,” „D. K. Witauto,” 
Sz. Juozupo” ir „Walancziaucko” 
isz Plymuotho; paskui tais Dr-tes 
„Sz. Antano“ ir „Sz. Izidoriaus“ 
isz Edvardsville; „Sz. Petro ir 
Povylo,, isz Luzernes; ant galo 
ėjo „Lietuvos Sūnūs“ ir Dr-te 
„Sz Traices“ isz Wilkes Barre. 
Grajyjo dvi kapelijos.

Lietuviszkoje bažnyczioje lai
ke prakalbas ape Kražieczius^ ir 
numetimą baudževu gg. kn. Ze- 
bris ir kn. Burba, o A. Milukas 
perskaitė telegramus ir gromatas 
no draugyseziu isz kitu miestu. 
Prezideitai visu draugyseziu pa- 
sirasze varde visu ant pakėlimo 
protesto priesz maskolu už nu
kankinimą musu brolu Kražiuose 
ir buvo rinkta kolekta ant to 
mierio.

Potam su visa paroda perejo 
per miestą ir atsisweikiaia su 
nuludimu szirdies iszsiskyrste ko
žnas savo kėlu nainuosna.

Angliszki laikraszei pilni gra
žiu apraszymu ape lietuviszk: 
paroda ir atsitikima Kražiuose, o 
teipgi placzei apraszyta ape bar 
barizma maskolaus.

Potam apvaikszcziojimui tapo 
iszsiusti telegramai iu wisas sza- 
lis.

WlENS isz AFWA'KSZCZIOJIMO

ISZ CHICAGO, ILL.

Nedeloje, 4 d. Kovo buvo 
neiszsakytai puikci apvaikszczio- 
ta Szvente sz. Kazimiero. Da 
tiktai pyrnias metas kada chica- 
gieczei susilaukė tokia iszkilniin- 
ga diena, turetie investa pirmu- 
tiny atlaida savo hažnyozioje. 
Pusiau asztunta adyna rytmeczio 
prasidėjo pirmutines miszios sz. 
su įstatymu Szcz. Sakramento ir 
podraug prasidėjo 40 adynine 
dievmaldyste; toms pasibaigus 
prasidėjo antros miszios, ant 
kuriu iszejo visojo parodoje Dr- 
te „Sz. Kazimiero” po davė- 
džiojimui dvieju mnrszalku; kož
nas buvo baltose pirsztinaitese 
ir turėjo prisegta ženklą drau
gystes, pabaigoje misziij sz. visa 
Dr-te sz. Kazimiero prisiartino 
prie -komunijos.

Laike sumos susirinko toko 
daugybe svieto, ka net sienos 
bažnyezios braszkejo, o beveik 
puse iu bažuyczia nesutilpo.

Priesz miszpari susirinko in 
bažnytinia sala visos lietuviszkos 
draugystes ir apsiredia ženklais 
draugystes marszavo visi didžio
je parodoje in bažuyczia prie 
paszventinimo velavos sz. Kaži 
miero. Laike miszparo visos 
kitos draugystes sėdėjo lonko- 
se,|o Kazimierine stovėjo dviems 
rėdais iszilga’ bažnyczio. Misz- 
para celebravojo vietinis kn. M. 
Kravczunas, kaip tik pabaigė,, 
tuojaus prisiartino prie ezventi- 
nimo velavos sz. Kazimiero, o 
ant galo pasuke puiku pamoks
lu ape sz. Kazimiera, pagyrda- 
mas darbus Draugystes ir pare- 
gydamas, idant visi prigulėtu in 
draugystias.

Antgalo Dr-te sz. Kazimiero 
padare kolekta, ant kurios surin
ko $35 ir tuos pinigus paszven- 
te ant varpu dėl bažnyezios, nes 
da liet, bažnyczioje nėra nei vie
no varpo. Teipogi Dr-te sz.Kazi
miero turi jau no seniau pasky
rus ant pirkimo varpu ape $180, 
dabar dadejus szita kolekta, tai 
turės du szimtu su virszum, o ka
da susirinks atsakanti suma pi
nigu, tai bus pirmiausei intaisytas 
varpas po vardu szvento Kazi
miero. , -s

Teipogi per trij&ienas traukė
si 40 adynine <WiAvmuldyste, ant 
kurios buvo ir pora, kunigu sve
timu, ir utarnykp, <6 Kovo, 8 
adyna vakare parbaigė su kar- 
sztoms maldoms. J

Už rūpestinga darbsztuma g. 
kn. M. Kravczuno, visa para
pija Chicagos siunczia per lai
kraszty „Lietuva” szirdingiau
sia aeziu.

Parapijonai.

In Korespondentus.
Mieli Broleil

Wisi ktrie raszotia kokias no
rint žinias i n laikraszty „Lietu
va”, pasirupykit raszytie ko- 
trumpiausei, nes intalpinus pora 
tokiu ilgu korespondencijų už
imtu visa laikraszty. Dei
togi paduodant kokia žinia rei
kia rupytis, idant kotrumpiau ir 
aiszkiau butu apraszyta; nereik 
pamirsztie vardu ir vietos asa- 
l>u ape kurias žine raszosi; 
tiktai tada, kada žine yra dide
les vertes, tai galima ja pla- 
cziau apraszytie, vienok kaip 
galint iszsisaugot nereikalingu 
žodžiu. Dėl stokos vietos keletas 
korespondencijų prisiųstų in szy 
numery liko ne intalpyta, jaigu 
atrasime jose kiek vertes tai bus 
ntalpytos ateinanezeme.

Redyste.
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APVVAIKSZCZIOJLMAS 
už Kražiecziu Spring 

Valley, 1)1.
—o---

Petnyczioje, 2 d. Kovo Spring 
Valley, III. buvo iszkilmingai 
apvaikszcziota želauna dievmal- 
diste už nukankytus Kražieczius. 
Bažnyczia Sz. Petro ir Povylo 
buvo aprėdyta visaželaboje; ant 
didžiojo altoriaus visos žvakes 
buvo perjuostos juodoms kukar- 
doms; žemai prieszai grotelas bu
vo isztatytas katafalkas, prie 
grotelu pastatytas augsztas kry
žius, aprebyta puikioms girlan- 
doms, ka reiszke kapinias, Kra
žiecziu. Isz lauko priszakyj ba- 
žuyczios, virszui duriu buvo isz- 
statytas paveikslas Gedemino, 
Lietuvos Kum, kaipo primini
mas jogei kita karta Lietuva bu
vo tokia tvyrta,priesz kurios ku 
nigaikszty moskolus puola ant 
kėlu, kada Kijavos pyli apėmė 
augseziau to paveikslo buvo isz- 
statyta didele raudona velava, 
ant kurios radosi juodas ir bal
tas kryžius, o aplink paveikslu 
Gedemino buvo iszstatyti visi 
maskoliszki ginklai, kaipo tai: 
szaudykles, kalavyjei, durtuvai, 
kazokiszkos nagaikos ir 1.1, tas 
visas aprodymas priszakio bažny
czios, reiszke kruvina karia Kra
žių.

Ape 8 adyna rytmeczio susi
rinko dide daugybe svieto, ne 
tiktai Lietuviu, bet Lenku, Ai- 
risziu ir Italijonu. Pribuvo viso
je parodoje keletas draugyszcziu: 
,,Sz. Juozupo” ir „Sz. Petro ir 
Povylo," teipo viena lenkiszka 
,,Sz. Jono” ir viena airiszka. Ko
žna draugyste nesze juodu želau
na velava ir visi sanarei turėjo 
prisisegia želaunus ženklus drau
gystes. Pirmiausei ženge didis 
būrys ape 50 vaiku ir mergai- 
ežiu, aprėdytu juoduose želabos 
rūbuose, sutaisytuose isz juodos 
gelumbes, o pakraszczeis ir prie 
rankovių balti kaip sniegas mezgi- 
nelei ir kožnas isz ju turėjo ran
kutėje po maža juoda velavukia. 
Waikai ženge pirmiausei, o pa
skui juos augszcziuu minėtos drau 
gystes. Kada su visa paroda ine- 
jo in bažnyczia, kuri jau pilnutėlė 
buvo žmonių, tada g. kn. Wl. 
Babkeviczia pasakė puikia kalba 
angelskiun liežiuvyje. Putam 
vietinis kn. klebonas J. Balcevi- 
czia ir kn. M. Kravczunas atgie
dojo ,,exequiaspo „exequiu” 
buvo laikyta suma per vietiny 
kn. kleboną, prie assistencijos k. 
Ik. M. Kravczuno ir Wl. Bobke- 
vieziaus. Laike sumos buvo sa
kyta lenkiszka kalba per 
g. km Wl. Grabovsky; tuojaus 
po misziu, buvo sakytu kalba ita- 
lijoniszka per g. kn. Jos. Tonello, 
o ant galo pasakė puikia lietu vi- 
szka kalba g. kn. M. Kravczu- 
nas, klebonas lietuviszkos parapi
jos isz Chicago, kad kiekvienam

lietuviui pasirodė aszaros ant vei-| 
do, kada iszgirdo kalba ape bai
singas kanczias savo brolu Kra
žiuose.

Laike exeqiu ir miszia Sz. ant 
kožno suskambinimo varpelo, ar
ba didžiųjų varpu, davėsi girde- 
tie trenksmingi szaudymai ant 
visu keturiu kercziu aplink bažny
cziu, ka reiszke užpuolimą masko- 
laus vidur nakties ant biednu lie
tuviu meldencziusi bažnyczioje 
Kražių. Wisas miestas atkreipė 
didela atyda ant lietuviu, kurie 
teip iszkilmingai apvaikszczioja 
atminima nukantytu savo brolu. 
Spring Valles angliszki ląikrasz- 
czei labai phiczei aprasze ta ap 
vaikszcziojirpa ir iszgyre lietu
vius in padangias, jogei teip isz
kilmingai mokėjo surengtie savo 
apvaikszcziojima. Tokiu budu lie
tuvei Spring Valles pakele, savo 
vardą tarpu svetimtancziu.

Tas teip puikus ir iszkilmingas 
apvaikszaziojimas invyko per ru- 
pesnynga storonia guodotino kn. 
J. Balcevicziaus, kleb. Spring 
Valles. Norint jau yra senyvas 

I kunigėlis vienok didei darbsztus 
I ir rūpinas ape gerovių visos pa
rapijos: bažnyczia aptaise, klebo
nija iszstate, szulny inrenge, žo
džiu sakant, viskas eimr koge- 
riausei. ,

Už rūpesninga storonia musu 
klebono ir už meilnga pribuvimą 
kitu kunigu ant teip garbingos 
dienos, parapijonai Spring Valles 
siunczia per laikraszty „Lietuva” 
szirdingiausia acziu.

Parapijom <s.

Užmokejo už “Lietuva ”

A. Diedialis Wilkes Barre $loo 
W. Burago ” l.oo
A. Baltuszkeviczius, Mh. (F. 2.oo 
VV. LutkevicziaSpring Vai. 2.oo 
J. Judzinskas 
Kn. J. Balceviczia, ”
J. Matuseviczia Gleolyon
K. Jakas Chicago 
D.

J.
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Wietines žiniose
— 30 d. Kovo bus resfisti/aci- . . e ija kandidatu ant aldermanų'mie

sto Chicago.
— Isz svietines parodiigjfjChi- 

cimo, po atitraukimui visu Vkasz-engo, po atitraukimui visu Vkasz- 
tu liko gryno pelno $1.424.841.

— Pullman, III. arti Chicago, 
no pereitos petnyczios prasidėjo 
darbas visuose tenykszcziuose 
fabrikuose. 5000 darbinyku darba 
apturėjo. Neiszpasakytas džiaug
smas užvieszpatavo tarpo tenyk- 
szcziu darbinyku.

— Ant ateinaneziu \Velyku, 
lietuviszkoje bažnyczioje per rū
pesty g. kn. Kravczuno, bus pui
kei iszredytas grabas Kristuso 
Pono,.prie kurio klūpos apsigm- 
klavia kareivei isz naujei uZside- 
jusios draugystes „Didvyrei Wi- 
tauto.”

— Zecerei angelsku drukarniu 
savo striuka iszgrajyjo, nes ne 
tiktai apturėjo padidinimą mo- 
kestieS, bet valdytojus drukar 
niu privertė ant to, kad bus ne
valė duotie darba tokiems, ku
rie in unija nepriguli. — Labai 
iszmintingai.

— Chicagojebudavojasi naujas 
tunelis dėl „cable cars” pietines 

puses miesto, kuris ape pirma 
Balandžio bns visiszkai pabaig
tu ir jau karai galės važinetie. 
Bus tai daug smagesnis tunelis už 
anuos abudu ant La Salve ir 
VVashington stt.

Robinsonas Kražius
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.

Trumpame laike lamos tapo visiszkai prijau- 
ikintos; pareinanty namo Robinsoną sveikino isz- 
begdatnas jy pasitiktie, kiek kartu Robinsonas 
parneszdavo joms szeko arba nuluptu no medžio 
žievių, tiek kartu jos szokinejo linksmai ir deka- 
vojo laižydamas jam rankas.

Netruko vienok jis pasinaudotie vispusi- 
szkai isz savo draugu, kaip antai, pripratino jais 
ncsziotiė sunkumus ir tam tikslui padare susu
ktas kokosinius lapus du kraitelus, kurie beveik 
nieku nesiskyrė no paprastųjų; suriszo jais su 
virvele ir perkore per lamos nugara. In jais in- 
mesdavo visus rastus bevaikszcziojant po sala 
daiktus, kuriuos laike už reikalingus.

Ir teip, Robinsonas buvo bent ant tiek 
laimingas, ant kiek būti galėjo kiekvienas, at- 
siradias tokem, kaip jis padėjime.

Nieko jam netruko; turėjo prisidengtie, ko- 
maitiutis, turėjo ir draugus ir rodėsi jam, kad jai 
turėtu prie savęs mylimus gimdytojus, nieko dau 
giau netroksztu; lažmirszo jau ape auksa, kurio 
jieszkojo. O! pamislyjo sau nekarta, kad tik isz 
trukezia isz tos salos ir sugryžezia pas tėvus, 
niekados- neatsitolineziau no ju net ant žing
snio, ik kmerezio pasšlikczia ir kele aszarotas a- 
kis prie Dievo, idant koveikiausei atsiustu t*, 
valanda.

Teip tai visda esti, pažystame gera tik 
tada, kad jo-nustojame,-mums iszrodo, kad ten, 
kažinkur už kalnu, tai geriau, laimingiau; pame
tame viską, begame paskui iszsvajotos laimes, 
jieszkome jos-ir to) kol, nuvargia, prisidyrbia su 
susirupinusia galva ir gaileseziu szyrdvje ne- 
persiskirsime su tuom svietu.

Robinsonas vienok matydamas visame ka
me Dievo Apveizda, laike savin už tuos iszrink- 
tuosius, kurie laimia semia pilnomis rankomis, 
dėlto viltis pamatymo teviszku namu da neap
leido jy. •

Bet žinome priežody, teip lankei kartojama 
jogei paskui gero eina ir blogas, jog vienas turi 
būtie dėl antro. Taigi ir Robinsonas perdaug jau 
turėjo gero ir ant jo atėjo blogas,

Buvo tai naktis. Robinsonas gulėjo sau ra
inei savo gyvenime, mislydamas-ape savo liki
mą, džiaugdamas isz geresnio būvio; o prie jo 
kojų ilsėjosi isztikimos lamos. Staiga visa žeme 
pradėjo drebetie ir iszpažemiu ėjo negirdėtas 
staugimas, trukszmas, iszrode, kad wienu karta 
tukstaneziai perkūnu trenkia.

Iszsigandias Robinsonas, nežinodamas kas 
tai yra ir ka turi pats veiktie, iszszoko isz saw* 
landos, idant surastie priežasty tos navatnos ap- 
reiszkos. Tuom tarpu užstojo keletas teip smar
kiu trenksmu su apkurtinaneziu trukszmu, kad 
visa žeme susvyrawo, viesulą kilo teip didele, 
kad medžius isz szakniu rovė ir kele in orą, suk
damasi rovė žola, akmenys atpleszti no uolu ri
tosi žemyn, grasydami kas valanda smereziu, • 
sujudintos mares virė su lyg pat dugno. Su gai
leseziu regejo Robinsonas, kaip griuwo jo namai 
kuriuos su tokiu vargu sau pasistatė. bengda
mas isz wisur kybanezios ant jo giltines, nuspren
dė eitie kur ant augszsziausio kalno, bet vos tik 
keletą žingsniu padare, nauja regykla sulaikė 
jam dvasia, sustojo persigandias lyg in žemia in- 
kastas. Isz kalno per skyla, kitaip vadinam* 
krateru, ruko tirszti durnai su ugnimi, pelenai, 
užkaityti akmenys ir t. t. suvirinti arba sude
ginti daiktai, kas padraug paimtas, vadinasi la
va, kuri liedamasi no kalno su perimaneziu szir- 
dy ir kriokimu, viską pakeleje in pelenus verte, 
skęsdama su didelu trukszmu in marias. Ore da
vėsi jaustie neiszkencziamas sierkos kvapas. 
Sunku buvo atsidustie prie to da karsztis, kurs 
ėjo no sujudinto vulkano, rodėsi, kad in angly 
sudegys. Wienu kartu viesulos surinkti debesiai 
gausei pradėjo lytie teip, kad iszrode, lietus 
vienu vandens stulpu, jungiantis dangų su 
žeme. Už valandos viskas buvo aplinkui vande
nyje, lyg vienas ežeras. Robinsonas nieko nebe
atmindamas, vedamas tik instinkto, užlipo ant 
medžio virszunes. Ten biski atsigavo bet tik 
ant to, kad geriau užjaustie nauja nelaimia. Jo 1 
numylėtos lamas, tekėjimo pagriebtos, jau plau- | 
ke ant vandens. Žiurėjo ant j u, jau norėjo szo- I 
ktic in vandeny jais iszgelbetie, bet pažino, kad 
tas bus ant nieko. Isztiesias rankas su nusimini
mo balsu, pats nežinodamas ka daro szaukia j 
jais prie savias, bet veltuo. vanduo nesze ne- į 
laimingus gyvulelus jau ju nematytie.

Žemes drebėjimas traukėsi da kelolika mi- I 
nutu, paskui užstojo aplinkui tyla. Wejas nutilo, I 
dangus iszsiblaive ir vanduo per pusadyna nu- j 
slūgo.

Robinsonas, nulipins no medžio, ant kurio 
buvo pasislepiąs, teip buvo perimtas tos naujos J 
nelaimes, kad jam neatėjo net in galva padėka- j 
votie Dievui už iszgelbejima no naujo smerezio. | 
Sutrankytas ta teip baisia apreiszka gamtos ir i 
visotiniu iszpustyjimu, su keistu tusztumu szir- J 
dyje, su baime ir ludnumu inlipo vėl in medy, > 
idant ten sulaukt ryto. Per nakty negalėjo už- ■ 
merktie akiu, beperstolo priesz akis stovėjo jam 
ant baisi regykla visas drebėdamas, karsztyje su i 
nusiminimu kartojo: Kas dabar su manimi bus? Į 
Bet sakome: Nėra to bloga, kad ant gero ne- Į 
iszeitu.

(Tasa.)
VI.

Sziuom kartu Robinsonas pramiegojo ryta. 
' Pabudins norėjo iszeitie isz savo landos, bet jy
• suturėjo smarkus lietus, kurs pakėlus uždanga, 

lijo in duobes vidų.
Neužilgo teip sužaibavo, kad visas dangus 

pasirodė lyg liepsnose,no griausmu net žeme dre- 
, bėjo, o isz virszaus jo urvo krito gabalai nu

griautos žemes ir akmenų. Robinsonas atsisėdo
■ prie duriu savo gyvenymo. Tuotarpu perkūnas 
i su perimaneziu griausmu treuke in medy ant duo-
• bes auganty, o visas kalnas sujudėjo savopama-
■ tuose. Robinsonas griuvo kaip negyvas; nustojo
• regėjimo ir girdėjimo, ka reiszke, jog buvo per

kūno trenktas.
Ilgai gulėjo be jausmo. Fagalau pajuto savy 

jeda gyvasty ir surinko visas savo spėkas, idant 
prasivaikszcziotie. Bet vos tik žingsny davė pir
myn, nauja regykla invare jy in neiszsakyta nusi
stebėjimą. Medis in kury perkūnas trenke,stovejo 
perpus liepsnose. Iszmokias naudoties isz visko- 
persinesze tuojau teip geistinos ugnies in savo 
gyvenimą. Siekis pasiektas; ėjo tik ape tai, idant 
ta ugny visuomet užlaikytie, saugojant n-o isz- 
žgesimo.

Tas naujas lobis apsaldino jam szirdy, taigi 
nuoszirdžei dekavojo Dievui- už ta dovana, kuri 
matomai kilo iszdangaus. Tuojaus atsipjovė ga
balu nesos, pasude su mariu vandeniu ir atsargei 
kepe ant ugnies. Kad jau buvo ganėtinai iszke- 
pta, pirmas kasnys in burna paimtas atnesze Ro
binsonui neapsakoma džiaugsmu. Nes per ketu
rias nedelas neragavo jokio prideranezio valgio. 
Kad ta ugny, kuri jam buvo tokiu brangiu tur
tu užlaikytie ir kad ja uždengtieno lietaus,, kurs 
galėjo ja užgesintie, Robinsonas prilaužė isz 
uolos akmeni ir iszmuryjo sau tam tikusi peeziu 
lipdydamas juos su žemia per lietu suvylgytain- 
stenge iszmurytic ne placzias sienas, o virszu 
pridengė su placziu akmeniu; tada per žiotis- to 
pecziaus indejo in vidų ugny, užmėtė malku ir 
sudekynga malda ant lupu užmigo.

VII.
Kadagį ant salos Robinsono perdien buvo 

neisaturima kaitra, užtai buvo priverstas eitie 
prie darbo ryte, arba vakare.

Žinojo, kad užėjus mariu priplaukitnui daug 
vandens pasilieka ant plienio (lauko) ir kad jam 
iszdžiuvus, pasilieka nnoseda, kuri vadinasi 
druska.

Užėjus pritinkaneziai valandai, atvyko-ant 
kranto, idant ten prisirinktie druskos, kad turėt 
kuom pasudytie mėsa, o tuom paežiu apsaugotie 
ja no pagedimo.

Pakeleje rado nauja maisto veisia: buvo 
tai milžiniszkas czerepakas; su vargu užsikėlė 
ant peeziu nauja-savo radiny ir nusinesze namo. 
Wirszutine žieve, pamislyjo — užvaduos man 
gelda; kuri yra man teip reikalinga, Jsusude li
kusia mėsa ir kad jam toje pat valandoje atėjo 
in galva pakabintie ja durnuose, dvigubai bu
vo laimingas. •

Szi diena buvo minėtina gyvenimo Robin
sono ant neužgyventos salos; krito jam in gal
va misliS, kurios atlikimas butu didžiausiu jo 
veikalu — pasiryžo jisai laikytie nors viena gal
va kokios nors veisles gyvulu; lama jam pati
ko ir idant lengviau pripratintie ir prijaukintie, 
nusprendė pora gywu pagautie. Tam tikslui su
suko apinastry ir ant viena galo padare kylpa.

Pakakytas isz savias, besidžiaugdamas nuė
jo in vieta, kur tikėjosi, kaip anuomet, sčftiktie 
lama. Palauktas gan ilgai iszvydo tolumoje szo- 
kinejaczia ir prie szaltinio artinaneziasi lama. 
Greitai pasislėpė už medžio ir neatgaudamas 
k vapo paleidias kylpa lauke tik didesnio jos pri
siartinimo. Neužilgo lama prilėkė teip arti, kad 
nieko daugiau nereikalavo padarytie, kaip tik už- 
nertie kylpa ant kaklo ir džiaugties isz laimėjimo.

Sugauta lama buvo motina dvieju mažu la
uriuku, kuri ne jo no jos nei ant žingsnio irnevei- 
žintant to, kad sene lama purtėsi, mėtėsi, norė
dama atsikratytie smaugenezios kakla virveles, 
mažiejie nieko nebuvo iszsigandia ir seke savo 
malina.

Robinsonas trauke insirežias rambu žvėry 
iki pat namu, ežia pririszo, prie medžio ir ko- 
greieziausei griebėsi statytie maža tvartely.

Ape laimia, kurios buvo pylnas szis atito
lintas no žmonių gyventojas, negalima nieko 
aiszkaus pasakytie. Iksziol buvo pats, neinate gy
vos duszios, jaute savyje kažin koky tusztuma, 
ilgėjimą, szendie turi draugus, jau szis tas gali 
jam pertraukt vienodumo valandas. Isz kitos-gi 
puses sugauti žvėrys atnesze jam nemaža nauda; 
jau turėjo užsisaugojas sau drapanas, kuriais ža
dėjo pasidarytie isz lamos vylnu, turėjo pieno 
užtektįiai — na, žinoma isz jo sau galėjo pasida
rytie sviesto ir suriu.

— Pigei ant pardavime ledau- 
ne dėl pieno in kuria gali sutilp- 
tie 4 dideles kanos pieno; parsi
duoda sykiu su arklu, vežimu ir 
visa prieranga. Dasižinokit pas 
waldytojy Alberta Schottaga 

840 Jomes avė.,
(IT- -»>

— Nedeloje, 11 Kovo, pusiau 
pyrma adyna po pietų, saloje L. 
Ažuko po nr. 3301 Auburn are. 
Dr-te „Sz. Jono Kr.’r laikys savo 
susirinkimą, aut kurio szirdingai 
užpraszo visus sąnarius tos drau
gystes, idant teiktųsi pributie.

K. Pocius, sekr.
— Nedeloi, 10 Kovo, tuo

jau po miszparui, saleje L. 
Ažuko 3301 Auburn avė. Drau
gyste „Simono Daukanto” laikys 
savo menesiny susirinkimą ant 
kurio užpraszo visus sąnarius tos 
draugystes pributie.

Wtriaustbe.

— Nedeloi 11 Kovo, Ima a- 
dyna po pietų, bažnytinėje sale
je Draugyste „Sz. Kazimiero" 
laikys savo menesiny susirinki
mą, 
szo 
tęs,

l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 

50 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
Ž.oo 
l.oo 

50 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .oo 
1 oo 
1 .oo 
1.00 
1 ,oo 
1.00 
2.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 

>nusu Jai-

Rumszeviczia 
B. iSzpokeviczia 

Lutkeviczia 
F. Mikolainis 
Fr. Palonis
J. Normantas 
M. Rakauckas 
Fr. Masionis
K. Palszis 
W. Balseviezia 
B. Andriusziunas
J. Jaszynskas Shenandoah 
Ant. Maczis, 
And. Maczis, 
P. Kazakeviezia 
S. živatkauckas Apollo 
Iz. Czerakeviozius

Lutkeviczia 
Waszkelis, 
Bolinskas, 
Lavkas, Nev Britam 
Raduszis Braceville 
Rinke vicziu%Barre PI- 

S, Szimkauakas Lošt Cr.
Szpakauckas “ 
Waisznis, Brooklyn 
J. Markauckas Forest 

A. Saukaitis, Thomaston 
St. Žakas Ne vark 
A. Tode “
P. Abraitis. Brooklyn. N. Y., agentas____

klaszczio sukolektabojo ir prisiuntė pro 
numvrata no sekanoziu skaitytoju:

J. Simanaviczia Brooklyn 
J. Ragutis, 
A. Paczesa, 
J. Wasilauckas, 
Semen Meck Elizabeth 
J. Smeidžiunas “
Alex Franc, “
J. Czesnaviczia “

A. 
K. 
G. 
K. 
M. 
A.

P. 
J. 
s.

44

44

44

Mah.
44

44

44

r.

44

44

44

p.

1,00 
l.oo 
l.oo 
1.00 
1 .oo 
2.oo
1.00
1.00

Brooklyne yra geriausiu 
bėriu Jonas Szimanskis, 
288 VYhite avė., puikei skuta 
barzdas ir kerta plaukus pagal 
naujausia mada ir pigiau kaip ki
ti. Nueikitia, o persiludysitia 
patys.

Daugumas lietuviu Chicagos 
ne žino kur gyvena lietuviszkas 
kunigas ir su visais reikalais 
klausinėja, nežinodami kur nusi
duotie, deltogi cze paduodame 
adresa dėl visu žinios:

Rev. M. Kravczuuas, 
i 3216 Laurel str. Chicago, III.

Kar
po nr.

ant kurio szirdingai užpra- 
visus sąnarius tos draugys- 
idant teiktųsi pributie.

K. Andriuszis. prez.
— Nedeloi 11 Kovo, tuojaus 

po miszparui, bažnytinėje saloje 
„Didvyrei Witauto” laikys savo 
susirinkimą, ant kurio bus pasi
kalbėjimas ape sutaisyma unifor
mų (drabužiu)del tos draugystes, 
teipogi tie brolei, karie žadėjo 
pristatytie viena toky uniforma 
ant parodymo, praszomi yra ne- 
pamirsztie pristatytie , ant atei- 
nanezio susirinkimo. Szirdingai 
užpraszo visus.

KojyTETAS.

—Kad nors po velniu greieziau 
pasibaigtu tie seimavojimai kon- 
gresmanu, gal nors kiek laikas 
pagerėtu, vienok bagoeziams ne 
skauda ka biedni bada kenezia 
ir tokius dalykus velka no die
nos ik d’enai. Pakol ne užbaigs 
savo ,,billu“ seimavoja,darbai ne 
gali pradetie geriau eitie, nes fa
brikantai nežino, ant kokiu daik
tu užkraus auksztesnias mokestis 
,,texus.“ Girdetie kad, ant deg
tines taps užkrauta $1.25 no ga
lono.

— Szeme numeryje ^Lietu
vos” pradėjome talpytie labai 
naudinga ir pamokinanezia . kny- 
gela, povardu „Akyvi apsireisz- 
kimai sviete, ant kuriu žmones 
nuolatos žiuri, bet ju gerai| nesu
pranta.” Tegul tik brolei ja aty- 
džei skaito, o atras joje da|ug, la
bai daug naudyngu žinių Hel sa
vias.

„Baisybias Siberijos” pertrau- 
keme talpiniu, nes atrad >me ja 
nelabai naudinga tarp lietuviu, o 
in jos vieta pradėjome tialpytie 
augszcziau minėta knygeli, kuri 
bus szimta sykiu naudinge sne dėl 
pradža tuoksiu. [Tolau bus daugiau.]
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AKYWIApsireiszkimaiSwiete 
ant kuriu žmojies nuolatos žiuri, bet ju gerai 

nesupranta.

Kaipdu įvaikinai sukirto in lažybas 
ir katras iszju iszlosze.

Jaunas vaikinas vardu Jurgis pjovė sziena 
ant lankos, o netoli jo ant pūdymo ganėsi galvi- 
jai. Ganė juos Motiejus, biednas naszlaitis (sirata), 
nusamdytas wiso kaimo per piemeny. Diena buwo 
kaitri ir Motiejui užsinorėjo gertie. Atėjo jisai 
pas Jurgy, kurs buvo atsineszias su savimi isz na
mu uzbonely.

— Jurgi! ka tu ten turi uzbone? gal vande
ny?

—Buwo wanduo, bet dabar jau nėra nieko — at
sake Jurgis.

— Nėra nieko? — paantrino Motiejus lyg neti
kėdama.

— Kad netiki, tai eik ir pats pažiūrėk in uzbo
nely, o pamatysi, kad yra tuszczias, nieko jame 
nėra.

— Asz nereikalauju vaikszcziot žiūrėt, nes jau 
isz cze matau kad tu neteisybia sakai — tarė Mo
tiejus nusijuokdamas.

— Ogi tau kas in gahva inlindo, kad asz netei
sybia sakyczia! Wisa vandeny iszgeriau, nei l$sze- 
lo neliko, o kad kas ir liko, tai jau tszdžiuvo.

— Jaigu ne vanduo, tai gal k^is kitas yra uzbo
ne?

— O kas gi kitas gali būtie, jaigu asz uieko ne- 
indejau!

— Gal kas pats inpuole ?
— Et, uzbonelis uždengtas ir niekas ten in- 

pultie negalėjo.
— Oi Jurgiuk, man rodosi, kad tu neteisybia 

kalbi, nors gal ir pat^ ape ta nežinai....
— Kamgi asz tureczia neteisybia kalbetie, ar

ba ko asz tureczia nežinotie! Mat tu pats nežinai, 
ka plepi. O jaigu tau norisi ginczytie, tai kirskim 
in lažybas: ar uzbone yra kas, ar nėra nieko. 
Jai jame nerasi nieko, tai nupirksi man pakeli pa- 
perosu.

— Gerai, dekime laižybos, tiktai ne ant tu 
pasmyrdusiu paperosu; asz ant j u pinigu mėty tie 
nenoriu; man siratai ir teip su pinigais sunku. 
Szitai geriau dekime ant ko kito: jeigu tu pra- 
loszi (pragrajysi), tai nupirksi man knygela pasis- 
kaitytie, o jei asz pralosziu, tai tavęs skaityt isz- 
mokysim

— Žiūrėkit tiktai, mat koks atsirado mokyto
jas. Jis, kažinkoks valkata, dwejei3 metais jaunes
ni* už inania ir nori manės mokintie ant knygos. 
Ogi kas man isz tawo mokslo ir knygų! Kad man 
da galwoje no to mokslo apsisuktu tei, kaip tau, 
k* nematai, ar yra kas uzbonelyje, ar nieko nėra, 
o da ginczyjiiesi.

— Mokslas galwos neapsuka; greicziau pro
tą (razuma) žmogui sutaiso, nes jy apszvieczia. 
O man ar apsisuko kas galwoje no skaitymo, pa- i 
matysim isz to, kas laužybas isziosz.

< — Na, tai ka statai in laižybąs, kad nenori I
pirkt paperosu?.... nes asz no tavęs jokio moks-] 
jo nereikalauju!

— Ka daryt! jaigo nenori mokytis, tai jau 
asz tau atiduosiu savo peiluka, jeigu uzbonelis 
suvis tuszczias.

— Tegul bus! —atsake Jurgis, paduodama 
Motiejui ranka, — mano knyga, o tawo peilis; 
pažiūrėsim, kas isziosz.

Teip sudeja laižybas eina abu waikinai pas 
uzbonely. Jurgis jy atidengia, žiuri in vidų ir sa
ke besijuokdama:

— Nagi žiūrėk, ar rasi jame nors krislą kokio 
daikto? Uzbonelis suvis tuszczias, jau ir sausas. 
O ka, ar nesakiau? Duok szia man dabar peily! 
Matai, ar mokslas tau ka dawe?

Motiejus nelabai ir žiurėjo in indą, tiktai po
sake.

— Asz tau peily atiduosiu, tiktai tegul pir
miau žmones nutars, kaip ant vakaro sugryszime 
in kaima, kad tu jy iszloszei, jaigu tawo uzbone ne- 

zra nieko-
— Aha! jau nori iszsisukt! Ale gerai, tegul 

žmones nutaria ir prisijuokia isz tavęs, kaip tau skai
tymas galva apkvaitino, kad savom akim negali 
pažint, jogei uzbone nieko nėra.

Motiejus ant to nieko neatsake, tik nuėjo prie 
galviju ir isztolo suriko, kad Jurgis neužmirsztu 
užpraszyt szendie vakare kodaugiausei žmonių, 
kad nutartu, kas iszlosze laižybas.

* *
*!

Atėjus vakarui ir visiem sugrįžus no darbo, 
Jurgio tėvu grinczioje susirinko keletas ukinyku 
(gaspadoriu) ir bernu, o ant galo pasirodė ir mu
su piemenukas, Motiejus.

— O, o! ateina Motiejus, idant atiduotie Jur
giui prie ludinyku (svietku) savo peily! atsilie
pė vienu kartu su juoku kalėtas balsu. — Nereike 
kirstie in laižy bas teip kvailai!

Wienok uekurie ukinykai tylėjo, laukdami 
ka pats Motiejus pasakys.

Motiejus, tarias ant slenkszczio „tegul bus 
pagarbintas”, pats tuojaus pąprasze, kad jam pa
rodytu uzbonely, kury Jurgis turėjo su savitns 
szendien ant pievos. Pastate uzuonely ant stalo 
ir visi, iszimant Motiejų, pažiureja in vidų, sutiko 
ant to, kad nieko jame nebuvo, arba kad tusz 
■ežias yra. Jaunimas pradėjo vėl juoktis, kad Mo
tiejui galva apsisuko. VVienok jis lyg negyrdejo 
to, tiktai paprasze gaspasdines, kad duotu ant 
stalo kokia neužimta uonkutia. Netrukus atsirado 
ir bonkute.

— O szitoje bonkuteje ar teippat nieko nė
ra? ar ji tepgi tuszczia? — paklausė Motiejus.

— Matai kad tuszczia, juk kožuas ta mato — 
atsiliepe keli žmones.

Motiejus pareikalavo vėl, kad jam duotu ko
kia leika. Griežtoje leikos nebuvo. AVienok vaiki 
nas nuėjo in artima karezema ir neužilgio atne-

sze ja. Motiejus instate leika in bonkutia, pas
kui iszeme isz kiszianiaus szmotely vaszko, suszil- 
de jy priesz ugny ir gerai aplipdo su juoin kak
lely bonkos isz virszaus toje vietoje, kur leika 
siekėsi su stiklu. Tada vėl paklausė, ar ir dabar 
bonka yra tuszczia? Keletas žmonių vėl atsake, 
kad yra tik su leika ir vaszku užkimszta, bet 
viduryje tuszczia teippat, kaip ir pirmiau buvo.

— Na, o jaigu dabar in leika inpiltie vandens? 
— tarė Motiejus.

— Tai vanduo subėgs in bonka — atsako jam.
— O jaigu dabar bonka butu pilna? — da pak

lausė Motiejus.
— Kad bankoje butu kas norin, (pasakė vie

nas isz ukinyku), tai žinoma vanduo susilaikytu 
leikoje; bet bonka yra tuszczia, tai ir vanduo isz 
leikos subėgs in ja.

Tada Motiejus pasėmė vandens isz viedro ir 
isz karto inpyle in leika. VVienok in bonka nei 
laszelis vandens neinpuole, viskas susilaikė leiko
je.

Nekurie pradėjo kraipytie galvas iszvydia 
tai, o Jurgis atsiliepe:

— Tai dideli gudrumą ritau parode! Užkim- 
szo turbut su kuo nor leika, tai vanduo in bon
ka ineit negali.

Ta tarias, paėmė ilga, plona szipuluka, kad isz- 
durt skylela leikoje. Bet szipulukas perejosau be 
nieko iki pats bonkos dugno, o vanduo kaip sto
vėjo, taip ir stovi leikoje.

Ta matydamas Jurgis padare tokias akis, kad 
lyg butu prarijąs muilą. Sumurmėjus kažinka pa
nosei, nuėjo no stalo ir jau neatsiliepe suvis.

— O ka, ar da bonkute tuszczia? — paklausė 
Motiejus visu.

Isz karto visi tylėjo, bet ant galo atsiliepe 
gaspadorius Jokūbas, sziteip sakydamas:

— Kas ja žino! Jaigu isztiesu bonka butu vi
siszkai tuszczia, tai vanduo in ja ineitu; o kad 
neineina, tik stovi leikoje, tai jau negu kas sė
di bankoje sulyg pat kaklelo ir vandens nelineidžia.

Norėjo Jokūbas sakyt kažinka tolau, o ežia 
isz pulko iszlindo balsas Miko, kury visi žinojo 
kaipo didžiausy visame sodžiuje kvaily:

— Argi tai teisybe! —ans pasakė. Juk Mo
tiejus tai piemuo, o piemuo tai jau lyg ir avi- 
nykas, ka tai visokius burtus moka daryt. Ka 
mes galim žinot, gal tas vaikinas koky kypsza 
insodino in bonka.

O paskui pašnabždomis pasakė in ausy savo 
susiedui:

— Oi, negerai ta vaika laikyt sodžiuje; kaip 
ant ko užpyks, tai ir jam ir jo gy vulams gali savo 
burtais užkenktie.

Bet Motiejus — buvo tai- padorus vaikinas. 
Nabasznyke jo motina, kampinyke isz kito so
džiaus, kad da tebegyveno, augino jy žmoniszkai 
ir da padedant geriems žmonėms skaitytie jy isz- 
mokino. Iszgirdias, kad jy Mikas teip neiszmin- 
tingai ir teip negražei už kaįinkokius burtus ap
kalba, paraudo ant veido ir beveik su aszaro- 
mis akyse pradėjo kalbetie:

asz su szei bonka nedariau jokiu burtu. Kas 
supranta „Deszimty Diewo prisakymu” ir mokino
si ape tuos prisakymus katekizme, tas žino, kad 
jokiu burtu ant svieto nėra. Asz su tai bonka ro
dau tik ta, ko pats iszsimokinau isz knygos, ka 
man panele dvaro davė. Kad jus cze skaityt mo
kėtumėte, tai asz duoezia juras ta knygela pasis
kaityt. Bonkoje joks kypszas nesedi, bet ta bon
ka neyra ir tuszczia. Tai neteisybe, ka jus pirmiau 
sakete, jog joje nėra nieko. Joje yra pylna 
vieno daikto iki paežiam virszui. Toje bonkoje sė
di oras, ape kury visi neva žino, bet tikrai nesu
pranta, kas tai yra tas oras. Jam teippat reikia 
vietos, kaipo vandeniui, smyltims ir kožnam dai
ktui. Toje bonkoje oras užlipytas su vaszau; tai 
neturi per kur iszlekt ir dėlto neinleidžia in bonka 
vandens isz leikos. Bet kaip tik vaszka no kakle
lo atlipysiu, oras pradės per plyszius lėkt laukan 
teip, kaip nelyginant dūmai, o vanduo kaip matai 
isz leikos subeks in bonkos vidury.

Ta tarias Motiejus atplesze vaszka, su ku- 
ruiom leika prie bonkos kaklelo isz virszaus buvo 
aplipyta, o pasidarius skylelei, stojosi teip, kaip 
vaikinas sake.

— Na, tai mus Motiejus sugavo, netik jaunus, 
bet ir senius, — tarė besijuokdamas Jokūbas.

— O kode! tai mes nematome, kaip tas oras 
ėjo isz bonkos? — užklausė Jlfikas.

— Dėlto kad jis yra peržiūrimas ir neturi jo 
kios varsos (kolorio). Jis yra da labjau perregi
mas, kaip vanduo, ir dėlto musu akys jo nemato, 
nors jis yra visur: ir grinczioje ir ant kiemo, 
kiekvienam inde ir kožnam mažiausiam plyszyje. 
Oras ineina visur, kur tik gali. Jis yra teip pat 
ir sziame J urgio uzbonelyje.

— O, pralosze Jurgis laižybas — suszuko visi 
ir balsei prasijuokė.

Jurgis mostelėjo ranka ir nusigręžę susige- 
dinias in duris, o jo motina, tai matydama, da jam 
prikiszo:

— Nereikejo juoktis, kad mokslas ir skaityk 
mas žmonėms galva susuka. Dabar žinosi, kad 
mokslas priduoda proto, ir kad tau mokslas teip
gi nebutu pro szaly.

Už keleto dienu po anų laižybu Jurgis parj 
nesze isz miesto knyga Motiejui. Motiejus dailei 
jam už ja padekavojo ir pradėjo jy kurstytie, kadi 
skaityt mokytųsi, ir pats prižadėjo parodytie jauk 
abecela. Jurgis rodžei butu įlinkimasis skaityt, beį 
jam nei szis nei tas buvo mokitis no to, kury jit 
pirmiau iszjuokdavo. Ant galo vienok susipratįb 
ir davėsi prikalbytie Motiejui, — o paskui per 
viena žiema skaitytie iszsimokino.

Wisas kaimas matydamas Motiejaus iszmid- 
tinguma, pasisamdė kita piemeny, o jam atidav j 
savo vaikus mokytie. Tas iszejo ant gero ir Mo
tiejui irkaimui, lemiame no to laiko apszvietiniais 
pradėjo platintis.

[Tolau bus daugiau.]

Pirma Lietmka Kolonija
po wardu „Lietuwa“,

ARKANSA8

Pąjieszkojimai.
o •

Asz, Julijonas Eidymtas pa- 
iieszkau savo draugo Dominyko
Dol Juszkevicziaus, paeinanezio. GRANI) PRAIRIE, 
• „ ii r> • • Derlingiausi taukai isz wisos walstea, Arkanso.is& Kauno redybos, Raseinių pa-i . , . 4 . . , • , ,_ .. -i i ape penkesdeszinits tukstancziu akru vvienam gabalew«eto, Batakių parapijos, folvvar- 
kę Užnugario, yra 30 metu senu
mo, paėmė paezia isz miesto Wil- 
niaus Petronela Bukkont. Jau 5 
metai kaip Amerike, pirmiau gy
veno Perth Amboy, o dabar ne
žinau kur besiranda; jaigu kas li
pe jy žinotu, tegul duoda žinia, 
arba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso tokio:

J. Eidymt, 569 S. Canal str.
Chicago, III.

Asz Antanas Makeviczia pa- 
jieszkau savo brolo YVincento 
Makevieziaus, kurs jau yra Ame- 
rike I2tas metas; jaigu kas žino 
ape jy arba jis pats tegul duoda 
žinia ant szito adreso:

A. Makiaviczia
24 S. Emerik str. 
Shenandoah, Pa.

Asz, Jokūbas Wenis, pajiesz- 
kau savo brolo, Juozupo VVenio, 
paeinanezio isz Suvolku redybos, 
Naumieszczio pavieto, Griszka- 
budžio parapijos, kaimo Win&- 
sznupiu, jau visas metas kaip A- 
inerike, pirmiau buvo Baltimore, 
Md., o dabar nežinau kur jis be
siranda, jaigu kas ape jy žino,ar
ba jis pats tegul atsiszaukia ant 
adreso tokio:

Jokūbas Wenis, 
1912 Brick avė, Seranton, Pa.

Asz, Jonas Walunas, pajiesz- 
kau Jono VViceszos, paeinanezio 
isz redybos Suvolku, Kalvarijos, 
pav. vidutino ūgio. Kas ape jy 
duos žinia gaus 10 dolieriu.

Duokit žinia ant tokio adreso:
Johti Walen, box 5. 

Ladd, III. <3—4)

Asz, Leonardas Butkewiczius, 
ptjieszkau savo draugo Julijono 
Klavo, paeinanezio isz Kauno re
dybos, Telsziu pavieto, Lūkės pa
rapijos, tegul atsiszaukia ant adre 
so tokio:

L. Butkeviczia, 337 Carpen- 
ter str. Chicago, III.

Dry Goods & Faney Goods
M. SCHREIBERT,

122 Band str. Elizabeth Port N. J. 
Užlaiko puiku Sztora visokiu 
Gelumbių, Perkelu, Marszkiniu 
ir visokiu drabužiu, o teipgi 
Czeveryku ir Czebatu, kaipo ir 
visokiu galenteriszku daiktu. 
Wiska parduoda nesvietiszkai 
pigei. Nueikitia o persiludysitia 
patys.

(17—3)

Temy kitia! -:- Temykitia!
Kam turit vvnikszcziot?

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

sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju lintu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlinu ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziiįntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis.............................. 53įz
Guldenas.........................39į
Marka..............................24f

Juliau Piotrovvski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

H. B. ROSENSON,
— užlaikau puiku —

Salima ir Distilarnia.
Brooklynieczei galitia gautie pas mane ge

riausias ir ezyseziausias arieikas ir wisokius ki
tus gerymus už pigiausiu prekių kaip ivisur.

Teipogi kožnam reikale galitia gautie paRina 
nes geriausia prieteliszka rodą.

II. B. RO'SENSON,
280 Kent avė., Brooklyn, N. Y.

(7—3)

poabiems pusėms geležynkelo “Mėmphis X Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hatuwt 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko uja wi«U 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

YVisoki javai dera labai gausei,
prietaru auga bowelna, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suwienytu Walstiju. 'Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o ivasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

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

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

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

---- ARBAIN-----

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

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

GHICAGO, ILL. P. O. Box St

Geriause užeiga pas
L. AZUKA

3301 Auburn Avė., kampas SSczios ui.
NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

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

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve ienezius Cigarus ir lt.

Jaigu sziezia atkelausi. Ateik broli pamatyti®
Pas Ažuka viską gausi. Ir to viso pobandytie.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajso wi»okius ziegorelus, ziegorias ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabriniinas
visokiu dajktu iabaj pigej, aukszynius sydabrvnius aie*a* 
relius isztvejcza kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro aut 
•Merio.

Ziegorela czistyimas50e. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

»'• *•> kV KJ f kV K J !/ kV ivj t N KV Zir. kV K J Ž kV 3 !Ž kV !Z kV

— SPAUSDINA WISOKIAS —
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.

"LIETI VA
SPAUSTUWE

TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Nauiai ir Farinos geriausiose wietose.

u:

Į ANT SMARKIAUSIU LA1WU.

rv r'C\i /v t r~r\ <

v cz w W CzM Ve/

Parsiduoda

□SIUNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.

ILL1NO1S. 1
OFISAS: 954-38rd STREET,

CHICAGO,
Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-, 

karo, o nedeloje no 12 widurdienio iki 9 vakaro.

Lietuwiszka Karezema.
(Geltonas Pryszakys)

S. & D. GOODMAN,
572 S. Jefferson st. arti Barber.

— UI.ŽAIKO —
puikius gerymus. szaKa Alų, wisokiaR Arielkus, 

Spiruta, Likierius, Wyna, Blackberry. 
Lemoniatla ir t. t.

Kas ateina arielkos imtle in namus, taj bonka 
gauna už dyku.

Babinskas Bartenderis.

California Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN,

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

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

VVisoki gntu likit i SaMaus \\ yno, Arako, Kimelo. Ataus bonkose ir kegese ir t. t. Wiskas vra 
gerinusio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromntas greitai iszpytdome. Mes <ia 
statome užprašytus tavorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali groinata ra izytie aagelskai, wokiszkai, lenkiszkai, hutu 
viszkai ir ruskai.

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



4 LIETU V A

GRAND EXCURSION 
ln Lletuvlszkas Kololijas 

Arkanso.
Diena 13 Kovo, utarnyke, bus 

didele <-xkursia in Lietuviszka- 
Kolonijas, važiuos daugybe Lie
tuviu apžiuretie kolonijų, kur jau 
būrelis niusu brolu apsipirkusiu 
gyvena. Deltogi, jaigu kurie no
rėtu važiuotie pamatytie, tegul 
prisirengia ant tos dienos ir isz 
vakaro tegul atsiszaukia ape ex- 
kursijos tikietus. Gali atsiszauk- 
tie:
In Union La n d Conipany,

163 IVnshington Str.
ln lledystia „Lietuvos“

954 33ru Str.
arba pas Komitetą:

A. Bijansky,626 VY. 17 st.

Preke Pinigu.
—o---

Rublis in Rosija............... 53jc
Marke in Prusus................ 24įc
Guldenai in Austrija......... 39)c
Frankos in Fruncija........ ...20c

Katalogas knygų.

Jonas Smaidžiunas 190 First 
•ti. Elizabeth l’oit, N. J. užlaiko 
puikiausiu saluna,geriausias Alus, 
puikiausios Arielkos, o žmogus 
isz duszios lietuwys; rodyjame 
visiems pas jy atsilankytie.

— Isz wi*u salunu Chicagosuž- 
laiko puikiausias. SALUNA ir 
KESTAURACIJ A\~ "Stanislovas 
Rckosza, lietuwys, po nr. 109 W. 
Rando! ph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl swecziu; prijiina 
ant ,,t»oardo”, valgis geras lo
vos czystos, o mokustys labai že
mos. Rodyjemo visiems, kurie 
atwužiuojutia in Chicago, nusiduo- 
tie pus jy ant nakvynes, o buti- 
tia kogružiausei prijimti.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaitiuis dangiszku 

skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida /
bruiei* ir kitokei* križt-i*. iszsodyta bal- 
cziauseittkaaleieis,visaip zaiatitos, 3.50 ir 54.00 ’ 

Aukso Altorius arba Szaltifito dapgiszkti 
skarbu. apdaryta drutoi škuroje, zaiaty- 

. r.ruszta.s -iruezjai apkaustyta ir su 
kabami s »».,»» •• j

Apdaryta szagrine “ “ I
Baisa* Balaudeles arba Maža* Hzailinis 
Balsas Balan leks didžiause* ir puiki* u*eme 

apdur*-, baleziausek kauieleU pulkai 
Iszauksuotaia kryželi po * l3.00ir3.50

Baisa* Balandėlė* didesuis su Offlcium 
1-arvum apkaustytas* ir su kabe 11.25

Balsas Balandėlė* Krisztoiini* £L00
Garbe Dievui ant auksztybe*. *kuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe M • 1.50
Iszganlngi dūmojimai ap* aopulu* szv. 

Marijos Panos
Lietuviszkos rniszio*
Ražanczlus amžinas “ ”
Ražancziu* ir draugyste u 
Ražanczus amžina* ir su stacijoms “ 
Szauksmas balandėlė* “
Stebuklai Dieno szv. Sakramente ” * 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

literoms •• “ “ •1.60
Senas ir nauja* Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Irau k t be •• |1.60
Wadova* aplaukanoziu muka Jezuso Cbri*. 15c

Knygos Dwasiszko8.
Broetvo* “ “
Draugija d*jl duszlu “
Fuoteaarba kela* in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo '*
Griesznyka* sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Prna ” ”
Gyvenimai -Szventuju Dievo “
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenlmas Jezuso Kristuso 
Givenima* *zwencz. Marijos Panos „
Givenima visu Bzventu anl kožnos dienos 

4 didele* knygos, kožna po ”
Gyvenimai Bzv. Ir III zokonas szv. Fran- 

ciszkaus “ »»
seno ir naujo istatimo su abrozeleis 20c 

seno įsiutimo

11.00 
t2.00

95c

20c
IOo
5c 

10c
5o

30c
4<Jc

06c 
10c 
50c 
30c

15c
50c 
5c

75c
25c

7Oc

25c

dwinede!inis 
kataiikiszkas 
Prūsuose dulaikrMztis užeina

•yk ant menesio, talpina H'isokius 
swurbius žinias isz Lietuvos ir 
kitu Malu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji luikrusz- 
ty gali iszsiraszytie per redy slia 
,,Lietuvos" kožname laike ir už 
ta paezia prekių $1.50.

MOTERĖLES!*
ar jus žinote kur yra geriause

Groserne ir
Crockery Store?

— TAS —

D()WII)A DEMBY,
13—21«tSt., Bayonne, N. J.

Oriau** vieta dM Bayonne* lietuviu.
BHalko geriausia tavora Ir pigiau**! parduoda 
kaip kiti. Kava ir Arbata turi net l*z paežio* Bo
sijo* ir visi tavorai kosviržiausl ir czyscziausl 

Llaluv'd alolkltia iMinatytle Ir to viso paban-
4 y Ii e, o Qr*igraudy»ftls. (244)

Hyman Meltzer,
71 Henry st. New York.

kepa tikra lietuviszka

Juoda Duona.
NĖRA GERIAU

koptos juodos duonos kaip pas 
Hyman Meltzer, czysta, graži, 
gerai iszkopta ir gardi, o par

duoda pigiau kaip kiti.
Nueikitia, o persiludysitia patys.

<H-T)

L. ROSENSON'AS
yra didžiausiu prekeju visokiu

LIKIERIU

Istorija 
Istorija
Istorija Kataliku Bažnyczos ”
iBzguIdytua* metiniu szveneziu ” 
Ka» yra grKkas? labai naudinga knyvele 
Kalba apc Kataliku tikėjimą ” 
Kaip npepakajitie surnianija 
Mokslas Rymo Kataliku ” “
Moksbis kataliku, “ ••
l*arnok.<4ai ape suda Dievo •*
Pekla ir Mtebuklal Diewo *zwento*e duszio- 

*e cuiszczlaus, didžiause knyga isz wi*u 
knygų dvasiazkuju **

Perspejima* ape »zwenta tikėjimą ” 
Perkratitna* sumianijo* 
Pri*lgala«vojlma« ant *merczio 
Rakta* in dangų 
L’ž*i*tauawlk ant to gerai 
Wadowa* in dangų • 
Wartni dangaus

Knygos mokslyszkos.
Elnologiszko* smulkmenos “ ••
Knyga Iszmokimo vi*o*wietine* kalbos 
Lletuwo* gaipadine ” ••
Lietuwi**kai firokiszkas žolinai arba grama

tika* “ “ |
Leme n tori u* lietuviszka* *• “
Spasaba* greito iszsimokinimo angelskos kal

bos ne apdarytas ” *• 11
o apdarytas “ « 1

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Ape senove* Lietuvos pilis “ 
Birute* dainos •• “
Boleslovą* arba antra dali* Geno veto* 
Bestiality of tbe liussian Czardom tovard 

Lilhuauia “ ••
Buda* Senove* Ljetuvlu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

pa ra* z Simano Daukanto
Geniu dede •• •• “
Graži vaiku knygele M •• ••
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lletuwos
Istorija*eptyuiu Mokytoju 
Istorija gražios Katruko* 
Istorija Lietuvos 
Istorija Užlaiko Prancūzu vainos 
Juokinga* pu»akojimiis 
Juo-apa* Konlusz.evskis arba kankinimas U- 

nijutu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kunigas, pulku* apraszyma* isz padavimo

Lietuvnyku •• •1.00
Lietuviszkos dainos Isz visur surinktos,

ape keturi szlmtal " •*
Litu visikas sziupini* •• ••
Naujo* dainos •• ••
Nameli* pustelnyko “ ••
Olltypa apysaka isz laiko terpsavi*zko* ka

re* Indijonu Amerikos.
Palangos Jure •• ••
Puiku* apraszlma* tikru atsitikimu i*z lai

ko lenkineczlo vainos 1863 m. ”
Pajudykime vyrai žemla, pulki istorija 
Parakoljma* A n ta n o Treti nyku 11
Petro Armino rautai •• ••
Poną* Ir mužikai ••
Pirmutini* degtine* varytoja#komedija 
Pulki istorla ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tu* vaikszcrlodama po svietą, daugybia be- .... ------- ---------------------- - 1JOc

10c
10c

‘JOc
30c
5c

30c
• 1.00

15c
15c
15c
20c 
40c
15c
15c

•1.25
10c

keltla dld*lu krautuvių Likieriu, Brvo- 
klyu* Ir Nev Yorke, UI yra šilo* 

BROOKLYNE:
115 N. 2nd Si., 37 Breadway 

ir 63 Hudson avė.
O NEV YORKK:

484—186 E. Houston Street.
•Visiems talunykams Ir kitiem* relkataujen 

H* m s Likieriu rodyjame nu«lduotle In kuria no* 
tint lai jo krautuvių. o gausitla vinokiu kokiu 
Hk anl svieto yra, u* plgusnia prekia kaip visur

(>4-3)

UčT Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulycztos Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuwisz- 
kos bažnyczios, kur Ii etų vys pa- 
siatatiaa narna galėtu tik isz ren- 
to gyventie; ne teip kaip neku- 
rie neiezmonei ausipirko kur ten 
laukuose VVaukogtin,mokėdami už 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai veiktie. i’irkitia ant Brid
geporto, pnstatykitia narna, o pa
tys rentaunykai jumia jy iszmo- 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos s tu bos tuszczios. Dasiži- 
nokitia ape ta lota Redysteje 
••Lietuva.”

ALEKSANDRA CHODŽKI *lownik Polsko-An-' 
gielskii Angielsko-Polski w mocnej opravle į 
ze ztoconeųji tytulikamy. Cena •4.00 J

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakov 
do <atwego nauezenia się czytač. pisač; i ruu- 
vič po rieiniecku. Dokladny przedruk z 
dania nakladem ..Zukladu Narodovego 
niaOssoli/iskich” ve Lwowie. Cena

LISTOWN'IK pokko-amerykafiski. Podrę» 
zawieraj^cy: Naukg pisania li*tdw, v vs 
kich przyi adkach žydą, mianuvick-: 
polrcajiįce, radz^cv, opisuj^ct?. powin?’/E".« 
uia. podania itd. ” ” % 6C

MALY LISTOWN1K dla szkdlnych dzieci; ųcz$- 
cy pisauia listdv z dodatkiein powin*zo- 
vah ” ” 25

PO&REDN1K POLSKO-ANGIELSKI; k*i%žkadla 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig po angielsku; z opisaniem kuždego vyra- 
zu juk sij,- rna vymavią^; i rožu«- Hsty v pol 
skhn i angiekkim jgzyku ' 66

PRZEUODNIKdo pisania listdv iniločnvch o- 
ruz tycz^cych si* ožeuienia i zain*žpoj£cia 20 
HOKL’S POKUS czarnoksięznik, czyli odkrycia 
, tajemnic niezavodny sposob czarovania. ve- 

dlug *lawnych sztukmistrzov jako to: Bosco. 
8ehwan«nfe!d, Tvardovski. Faust, Theopb- 
rastus, Paracelsius. Dobbler, Filadeifta i vie
lų įnnyoh. Cena ” 85c

NOWY 8OWIZDRZAL i awantury jego. Z ziem- 
pumorskiej rodein. — Z osmiu obrazkami 40 
Ta suma v inocDej opravle ze zloconym tytu- 
likiem ” ” 60

PRAVVDZIVVY PERSKO-EGIPSKI SENNIK. — 
Najpuvniejszy sposdb wygrania na loteryi 
vedlug kombiuacyi slynnych magikdv i pro- 
f»-*orov matematyki Orlicc itp. — tudziež 
wyjawienie tajemnic i sposob. ‘akicb užyva- 
no w starožytuofci do przepcviadania i vro- 
žen i a przyszJočci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
uy przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Uni veršy tetų Jagiellonskiegb v Kra- 
kowie. ” ” 30

SENNIK czyli Hrdženie ze sndw. na przeszlo 
1500 przy'padkach siuž^ce, z rdžnych starodav- 
nych ksijg zebrany i porzfdkiem abecadlo- 
wyrn din rozryvki i zaoavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobondw. •’ ’* 15

S. F. Malicki,

užlajko------

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko wisokes drapanas rejkallngas 

dei palajdointo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdini c tuose rejkaluose.

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

Telefonas, 9078.

"VARPAS”
Mokslo, literaturgsbir politikos 

laikrasztis
Iszeina TILŽĖJE, per menesi viena kartu, didu
mo 18 dideliu tarkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra ^vyriausias ir žimcziausiau* jaunos 
Li**tuwos wadowu laikrasztis, tikras “Naulosios 
Dvasios“ apasztalas, organa*Xiętuwos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jolfts partijos; “VAR 
PO“ rūpestis—laiswe ir gerowe wiso* Lietuwos ir 
wi*u Lietuwiu.

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

Pinigai iszsiraszant “Varpa“, gromatos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietuwiains adreso:

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

LIETUWIBZKA8

Puikiause Krautuwe
WISOK1U DRAPANŲ

DrasM. P. Kossakauskas
------TURI OFFISA------

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

------GIMTANA-------
615 Noble ui. sa wo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

Nog 7 iki 9j isz rito ir nog 1 iki 4 wak:ire.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS.

^USTUWISZKA = AFTieKA>

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

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

Lietuwiszkas Daktaras

\Vyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pas Kazimiera Aliszaucka
l'žluiko puiku szalta alų, guriauso arielka tikra 

rūgiuia, cigaru* i*z Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabovos; jaigu Borltia sau tinkamai v. a- 
landein l*iko praleistie tai atsilankykit pas savo 
wieugt*nti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli pamatytie ir to viso pabandytie.
Jaigu sziczla atkelauii, tai pas manės viską 

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEW YORK, N. Y.

—pas—
J.Kabre, 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe wisokiu drapa

nų, kaipo tai :paltu žipouu žiemi
niu ir'vasariniu; kelnių, marsz 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
czeweryku, walizku ir 'visokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautuwes yra geras ir teisyngas 
žmogus, užlaiko puikiausia tawo- 
ra ir parduoda pigiau už 'visus ki
tus. Kurie reikataujatia kokiu 
drapanų, tik nueikitia, o persilu
dysitia patys, kad niekur teip pi- 
gei nepirksitia. (27—3)

T. KODIS.
Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeni

3247 LAUREL STREET
i 

ir prijiina wisokius ligonius sawo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 wakare.

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

Gywena: 3247 Laurel st.
TELEFONAS: Y. 835.HERSCHMANN'S 

Passage & Excbange Ofi’ice.

W. Slominskiene. MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praksikavoju visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randol ph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

e.oo 
5c

10c
75c

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

tu* vuikszcrlodama po svietą, < . __
du ir.vargu kantrei iszkentejo

Talmudas židu ” ••
T*vyniz*ko* giesme* “ ••
Trumpa peržvalga Lietuvyste* darbu 
Waiku knygcl* su abrozelais “
Wi*okl abrozdelei in knygas 
Abroza* Gede mino, Lietuvon kunigaik**

ežio, dideli* ir labai pulkus; M a* k o 
lu* puUa priesz )y ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ANIČL STRČŽ. Zbidr Modldv i Pietai *luž|cy 

diadų** pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordv 
i pietai lacifiskich). Zaviera blitko 660 stro- 
nlo vyrasnego druku na pifknym papierze, 
vydanie dlaobojga ptal; opravne v morocco 
Rkdrkf. vyUacane brzegi m zluconym tytuli- 
kem; cena........ . ....................................... 95c

Ta lama opravna v morocco nkurkf, vyzlacane 
brsegi, še įtooonym tytulikcm, okuta i m ša
nkiem.....................................................• 1 25

CICHA LZA. Zbidr ModhSv. I Pietai shižfey dla 
dus* pobožnyeh (Wydani* dla ni*wla*t) t 
dodalkiem nlestpordv i pietai lacifiskicb. Za- 
vi«ra bl i r ko 060 stronnie vyraznego druku 
na pifknym papierze, — Opravne v morocco 

akdrkf. vytiacane brzegi. te zloconym tytul I* 
kietu Cena.............................................. 95c

Ta sama opravna v tnorocoo skdrkf, vyilocone 
brsegi, m zloconym tylulikiem. okuta i ze 
zamkiem ... z...............  • 1 *

ULTARZYK KLOTY. Zbior modKv i pietai.
•tužfcy dla dus* pobožnyeh. (Wydanle dla 
infiesysn). Z dodatkiero niesipordv i pi eini 
lacifiskicb. Zaviera bllzko 660 stronnie vyru- 
tnego druku na pifknym papierze, opravn* 
v morocco skdrkf. vyzlacan* brzegi zu zloco

nym tytulikiem........... .................................. 9fic
Ta sama opravna v morocco skdra*. vyzJacone 

brzegi m stoconyiu tytulikiem................• 1.26
WYBOREK.................................... —.po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGE ABI WAL- 
TĖRZE. Z ksifžek dla ludu przez Marbacha wy-

danych ” • 10c
KABALA esyli odkryole tajemnic przyszMci 
za pomocf kart. (Dla zabavy i rozryvki)

Omą ” h 10

9 Essex Str.
N. YFNew York,

Didele agentūra Szifkorcziu ir siuntimo pinigu.
Pigiausios Szifkortes in Europa ir kz Europos,kaipo tai: isz Ham

burgo, Bremeno, Rotterdarno ir t. t.
Siuneziame pinigus in 'visas dalis swieto pigiau kai kiti. 

NAMAI HAMBURGE:
S 1. HERSCHMANN, Teilfeld 7-8

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

MILVvAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visu lietu- 
viszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi visoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Wiaka parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
nausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

MAT. WROCZYNSKAS,
— užlaiko — 

Puikia Grosernia, 
wisokiu žvalgomu daiktu,kaipo tai 

Cukru, Kawa, Arbata, Swie- 
sta, Pieną ir vvisokius ki

tus daiktus.
Taworai wisada swieži, o prekes 

pigiausios isz wiso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY,________ PA.

142 DivisionSt.

New York

Wyrail duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite suriszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strause, Hamburg. 20 Maaskade, RotterUam.

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

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

Pilna wlsokiu gydyklų amerikouiszku ir isz 
Europos pargabentu geriausiuose gatunkuose?

Užlaiko VVANDENY 8WEJKATOS, kuri w^- 
Iyja kožnam turetie nawo namuose, kajpogeriau
sia gvdykla ant sudrutimmo. dadaviti^ smokd. 
sutalsymo viduriu, gumbo ir czystyjimo kraujo.

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

tar RODĄ DUODA UŽ DYKA.
Daktaras gyvena arti aptiekos ir daugel ki

tu daktaru laiko sawo adynas aptiekoja, o jaigta 
reikalauja kas kokio kito daktaro, tai paszauM? 
per telefoną.

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 25 mietu isi praktikavoja* pritajso gierar 
lekarstvas usz vlautinia prekių.
Kalba lietuvviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

TELEPHONE: CANAL 369.

| A. BUSZKIEVVICZIA, "
d a* ta to visiems in namus geriausia

7''
U 

Keresina, Geselina ir Aliejų. 
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats

zjr atgal kiekwienam in namus pristato, teipo-
• gi prijima užpraszymus ir per gromata. J/z 

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka ve- 
lyjeme wisiemB pas jy nusiduotie.

ADRESAS:
A. BUįJZKIElVICZ,

886 Janies avė., Chicago. |

k

Heceptus pritaiso korupesninglausei dienon** 
ir naktimi*. .

Kas reikalauja kokiu iiekarstvu, gali ruszj - 
le lletuviRzkai.

H. 8. BOJANOVSKI,
Dypiomavota* Aptiekoriu*.

885 W. 1 Oth St. arti Robey st.
Telephona*: Canal 3X1

HILLE’S FOTOGRAFAS,!
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikia* Fotografija*, ui tutina tiktai '

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra^ 

f i jas kopuiklausei. ,
———————1 •

LIETU VISZKAS

••SALUNAS” I
Juozu po Dzialtvos, 

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ub 
Užlajkau šviežia Bsvarska Ala, seneuses gu- ' 

WMM Arielka*. Likieriu* if kvepenczlu* » 
t Cigarus.—Kasdien svietas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to viso pabandltie. »

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui

M. L. Kasmar,
___ (KACZMAREK.)

X:Adwokatas

Thomas McLaughlin,
66 Gay <S Water Sts., Br coklyD, N. Y.

— užlaiko —

Puiku Saluna.
irPraktikawoja wisuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuvnykams pas jy nu- 

siduotie savo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą.

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

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

Mano ofise yra kalbanti* lietuviszkai 
FR. MASONIS 

ir Lietuwei v i šokia* rodą* gali gautie už dyka.

KASPAR BARTKOWIAK,
Koustabells Pawietawas.

IR NOTARY PURLIO.
Iszprovoja geriau*?! visokia* provas visuose 

soduose. Khimoczvja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskoje. Teipogi kolektavoja pini
gus ui visokia* * kotas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Wisada szaltas Alus, Arielkos seniausios ir pu I 
klausios, o Cigarai kokiu da visame Brooklyn? 
ne buvo. Wislca užlaiko ko c/yszcziausei ir gra
žiau*?).

Thomas McLaughlin,
56 Gay & Water Street.

APGARSINIMAS.
Lietuviszkos Duino8«ir»szyto> p« 

kun. Antana Juszkevviczia, Weluonos apygardo
je isz žodžiu Lietuwiu daininyku irdaininykiu ir 
no Alsedisz.kiu Žemaicziu (pirmoji dalis lyg 166 
laksztu dainų 172 wisatinai yra iszsibaigus). Gau
namos už numažinta prekia, o kuriose yra daiuv 
(be pirmosios dalies) 1397, trijose knygose (to
muose), wisos su prisiuntimu in Amerika tikta 
už 82.50

O atskyrei wlena knyga perkant suprisiunt 
mu 11.25

Swotbine Reda, Veluoniecziu Lietu
viu, kur yra suraszyta kaip atlieka (arba reike 
atlik tie) swotbas (weseli1as) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms ir visais apsieji
mais. Preke su prisiuntimu tiktai 50c.

Vlirpdis (notofi-muzika) walca* dėl fortu 
pijono, sudėstė Dras W.Kudirka,preke su prisiun 
t i m u 35c.

Ponas ir Mužikai, i»b»i puiki drama 
paraszyta Alezandro Gužuczio isz būvio artoju 
no 1853 lyg 1859 metu. Preke su prisiuntimu 15o

Ir sziaip visokias knygas prisiuneziu kioai 
greieziausei.

ADRESAS 8ZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant su bet kokiu klausymu reikc prid»- 

tieant atsakymo pacztawa markela už 5 centus.

Geriause Užeiga

Lietuwiszkas Salunas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no wi 
šokiu žolių, cigarai patys geriau* o dėl zo- 
bowos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laivakortian, siunezia pi
nigus in Lietnwa ir wisas dalis svieto, o ko
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

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

dėl Lietuwiu
/^“Jersey City 

pas JONĄ BANKALSKY, 
48-50 Gregory St.,

Turi puikia sala “Opera Hali” dėl mitingu ir 
kitokiu zabowu. Užlaiko puikiausiu* rerymus; 
szalta nlu, tikru ruginia degtiniu, visokius likie- 
nus, vyną ir puikiausius cigarus, dūmeli* kve- 
pentis. (24.5)

14'T" Jaigu tau skauda galva. tai pamegyk 
Pfosikli Bojanstiško. Yra geriause gy
dykla no skaudeiimo galvos, ka joke kita taip 
greit ne gydo, kaip Proszkos Bojanausko. Galima 
gautie koznoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
centus pacztinemis markėmis, ant aukBzcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu nulaikys jai* f

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKl,
885 W. 19-th Str., Chicago, j885 W. 19-th 8tr., Chicago,

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Fisk Street, Chicago

---- UŽLAJKO PUIKU-----

Saluna, Grosernia 
ir Buczernia.

Pa* jy randasi skaniausi gerymai szalta* Abi* 
puikios Arielkos ir Cigar*'\.Teipgi Buczerneje vi 
suda šviežia mėsa, de*zroa fr wisoki valgomi 
daiktai. Wiska užtaiko koezyseziause ir parduo
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pamatytie 
h-to viso pabandytie
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