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Metas II.

In Skaitytojus
Szioms dienoms musu agentas 

p. Petras Abraitis isz Brooklyno 
iszvažiuos in Philadelphia ir pas
kui in Baltimoria, turės su sa- 
wims surasza visu musu skaity
toju ir kolektavos prenumerata 
kuriu jau laikas pasibaigė. Taigi 
užpraszome brangius skaitytojus, 
idant pasirupintutia užsiinoketie 
už „Lietuva” musu agentui, tai 
jums nereiks kasztuotis su siun
timu pinigu. O teipgi užpraszo
me kitus brolus lietuvnykus i- 
dant teiktųsi užsiraszytie „Lie
tuva” pas musu agenta P. Abrai- 
ty. Turės su savims ir knygų, 
kas uores tai galės gaut pirk tie.

Kedyste.

W1 GNYBĘS MUMS BEI 
KIA!
—o—

Kaip pažiurai in ta platu svie
tą, o areziau in kožna tauta, taigi 
niekur ko geresnio nepamatysi, ■ 
kaip tik iszsidvejojima.Sztai kaip : 
jau girdėjote, kad lenkai rengia 
sųtvertie teip vadinama „Liga” 
kuri vienytu visus lenkus gyve- 
nanezius Amerikoje, prie kurios 
jau nekarta ir Lietuvius užpra 
szinejo prisidetie; pažiūrėkime 
ka s eze darosi. Wisi beveik len- 
kiszki laikraszezei parėmė ta už
manymą ir tartum po visa Ame
rika atsimusze lyg vienas balsas 
parėmimo,o eze nežine isz kur isz 
lenda koke tai broszura, be var
do autoriaus ir sumaiszo minėta 
„Liga” su dumblais.Isz viso tek
sto tosios broszuras nurodo, jogei 
„Zviązek N. P.” didžiausei prie- 
szinasi tai „Ligai” ir galbūt jos 
autorei yra isz „Zviązko.”

Taigi sakau, kad kur tik pažiū
rėsi, visur pamatysi iszsidvejo- 
jinia; ar tai imsi lenkus, ar lietu
vius, ar kita kokia tauta, kiekvie 
na turi savo dvi partijas, kurios 
vienu kitai yra prieszingos.Jaigu 
wiena ka užmano, tai kitu, iszpei- 
kia ir tos dvi partijos nesutinka 

■ tarp savias teip, kaip ugnis su 
su vandeniu.

Kaip tarp lenku, tas pats ir 
tarp lietuviu darosi, ir eze turi
me dvi partijas: „Susivienyji- 
ina” ir „L. M. D.”, kuriodvi 
tarp savin amžinai kremtasi, vie
na kitos užmanymus peikia, vie
na kita skandina ir iszmislineja 
nesutvertus daiktus. O prisiklau 
sykiine abieju balsams, tai iszgir- 
sime nepalaujenczius szaukimus: 
Brolei, vienybes reikia! Brolei, 
venybes reikia 1 Na ir kas isz tu 
szaukimu. Galitia szauktie diena 
ir nakty, jaigu savo darbais žmo
nis iszdvejojatia, tai szaukimai 
liks szaukimais, o vienybe tuom 
nesusitvers.

Szendien, kaip duodasi matytie 
tai iszsidvejojimas tarp lietuviu 
nuėjo labai toli ir jau galbūt jisai 
negryž, užtaigi ir burna auszyt 
ant to ne užsimoka. Deltogi butu 
rodžias geriau, kad tos dvi parti
jos perstotu viena kitos paisytie, 
o kožna velyj imtųsi atsakanezei 
už savo darbo; katra sau koky 
kela apsirinko tegul tuom ir eina, 
tegul dyrba savo darbu,o in sve 
timus nesikisza, o po nekokiam 
laikui duosis matytie, kaipo Kri 
stusas pasakė: „Isz vaisiu juos 
pažysitia.” Pažiūrėsime, kuri par
tija antesz žmonėms didesnius 
vaisius, ta aprinksime už gere
snis.

Užtaigi visienis brolams lie
tuviams velyjame neklausytie 
keno pasakų, inkelbejimu, bet te
gul pasiklausia pats savo sąžines, 
tegul kiek galėdamas griebiasi 
prie apszvjetimo, tegul apmąsto 
kas dėl jo gali būtie geru, o kas 
p.iojingu, ir pagal savo nuomo
nių, tegul sau apsirenka partija 
prie kurios glaustis, idant po lai
kui ne rugotu ant prikalbėjimu.

nu-
pa- 
pa
kui-

Isz Užmarės.
Isz Lietinvos.

Suvolku redyb. Naumieszezio 
pav. Gelgaudiszkiu, parap. yra 
jau no senei apszauktas kaipo pe- 
sztuku kaimas „Mazuriszkei.” 
1889 metuose taikėsi akyvas at
sitikimas, bet skaitydamas visus 
lietuviszkus laikraszezius, nera
dau niekur ape tai paminėta.

Gelgaudiszkiuose laike kokio 
atlaido [atpusko], kada jauMozu- 
riszkiu kaimymai stovi susitelkia 
in viena kuopa, tai jau gili tikė
tis ta diena nemažo kraujo pra- 
lejimo. Ąugszcziau minėta meta 
rudens laike, du ukynvkai susita
rė važiuotie in Pylviszkius ant 
turgaus: viens isz Jotiszkiu, o 
kits isz Mozuriszkiu, *) kuriedu 
buvo priesz tai susipykia. Kada 
ant turgaus gerai iszsigere, va
žiuodami namo atsiminė vienas 
kitam atkerszytie: Jau buvo ne
toli namu, kada mozuriszkis su
kirto sinagei arklus ir pradėjo lėk 
tie kaip tik arklui inkabinu. Dalu
kus užsisukimą kelo, kaip smar- 
kei pasuko, vežimas apsivože in 
grabia ir anas nabagas jotiszkis 
pateko povežimu, o mozuriszkis 
kuris tyczia tai padare, spėjo 
szoktie szale. Tasai biednas 
glemžtas po vežimu szauke 
gelbos no savo draugo, bet 
tau szits gelbes, jis džiaugiasi 
jy apvožiąs, o kad turėjo susideja 
po arkly, tai jis savajy atsikabi- 
nies nujojo namo, o szy ir pamė
tė beszaukenty pagelbos.

Po valandai sumislyjo duotie 
žinia jo namiszkiams, idant eitu 
gelbetie savo gaspadoriu. Szie 
iszgirdia toky atsitikima, bėga, o 
tai buvo da net per 3 viorstus no 
namu. Atbegia randa savo ga
spadoriu vos gyva po vežimu 
prislėgta. Atvertė vežimą,užde 
jo gaspadoriu ant jo, parvežė na
mo ir kogreieziausei siuntė kuni- 
'ga parvežtie. Da furmanka tik 
isz kiemo iszvvaževo, o jaugaspa- 
dorius mirtie pradėjo, sugražino 
atgal važnyczia ir žmogelis pa
simirė.

Po kėlu nedelu pagrabo minė
tojo ukinyko atvvaževo felezeris, 
liepe iszkastie nabasznyka, kury 
iszmesinejas atrado, jogei ne savo 
smerezia yra mirias, pradėjo tv- 
rinetie. Isztyre jogei tasai mozu
riszkis buvo pricžiszcze jo stner- 
ties. Tada suėmė jy ir insodiuo in 
kalėjimą. Szis žinodamas Rosijos 
įstatymus, inkiszo kelas deszimtis 
rublu felezeriui ir tapo paleistu.

Matot ka pinigai daro, gali 
vokt, gali užmuszinet, jai tik pi
nigu turi kur reikia inkisztie, tai 
viskas nueina ant gero.

Sziame kampelyje daug svar
biu taikėsi atsitikimu, norėdamas 
viską iipraszytie, tai reiktu dau
gel laiko ir kantrumo.

Kurmis.

vėla pave- 
emigrantam 
nežino, bet

.lau nor syky užbaigė.
Sondara Rosijos su Prūsais ape 

mokėjimą akezyžes jau yra užbaig 
ta. Rosija su Prūsais ape ta 
sondara derėjosi gana ylga laika, 
nekarta lenkiszki laikraszezei at
kartojo „vojna elova,” ka neku- 
rie lenkai iszgirdia sznekejo, kad 
busent kare Rosijos su Prū
sais, vienok jau szendien persiva- 
jevojo ir susitaikė tame dalyke. 
Organas urcdiszkas ministro fi-

♦) Gaila, kad rasBpjas nepaduoda ęei wieno 
tvardo tu žmonių.

Isz Amerikos.
Persiszowe.

Danesza isz Sh'inandoah, Pa. 
kad nekokia Andriukaitis, kuris 
buvias karsztu platytoju „L. 
M. D.” ir nekaipo tėvu visu 
valnamislu. emias persi8zowe. 
Šilko nuėjo pas Szlupa ir tenai 
paemias revolwery bovyjosi, ne 

kad žmones jy skaito, o prenume
ratos jau nereikalauija. Taigi ku
nigai rodžias’daugiau turi pajiegos 
neigu toko „L. M. D.” tegul ne
pasigaili ant platinimo naudingu 
rasztu.

nansu paduoda aprokavima kiek 
Rosija trotyjo ir kiek pelnyjo ant 
naujos sutaikos su Prūsais preky
stėje. Iždas Rusijos ant nekuriu 
nusileidimu trotyja 2.600,000 ru- 
blu, bet už tai tik pats inveži- 
mas javu Rusijos in Prusus pel
nys daugiau 6 milijonus rublu. 
Apart to invežimai kitokiu tavo 
ru isz Rosijos in Prusus pasidau- 
gys ant 50 milijonu rublu. Nau-
dingiause dėl Rosijos yra, kad da- žine kaip ten gaidys revolverio 
bar mokės akezyžia už ruska ke-, sumusze ir kulka inejo tiesiog in 
resina no mieros, o ne no svaro, igerkla. Korespondentas platesnes 
Ruska keresinayra daug sunkesne | 
už amerikoniszka ir per tai pir
miau negalėjo tesetie anai. Dabar 
galbūt ruskoji iszvys amerikoni
szka isz Prusu.

Teipogi girdetie isz Prusu szne 
kos, sakd, kad po už vėriniui son- 
daros, galbūt Prusai 
lys kelautie Rosijos 
in Amerika. Tikrai 
teip yra menama.

Wet sumiszimas Santan-
deryje.

Anarchistai nesilauja uaikytie 
gyventojus miesto Santander, kryževvos ir 
Hiszpanijoje. Diena 26 Kovo, jimus ir boksztas bus darytas aug- 
per anų gera rūpesty, tapoužmu sztesnis. Wisas pataisymas bažny 
sztu 18 žmogystų. Wela porte už j ežios kasztuos $6,8J0. ape ka bu- 
dege dinamii a ir suode tiek nekal
tu žmonių, [kad juos velnei, jau 
arsziau inkvizicijos daro, ant ku
rios jie nenustoja rugoja.J Kada 
visas miestas lydėjo negyvelus 
in kapus, tai anarchistai pasilikia 
mieste iszdauže langus ofisu, hi- 
bjausei tos kompanijos, kurios 
garlaivy iszsodino su dinamitu 
in padaugias, o paskui užpuolė 
ant namu gubernatoriaus, vienok 
palicija pergalėjo ir atstume juos 
szalin. Antgalo nusitrenkė in por
tą ir nukirto lynus no kito garlai
vio tos kompanijos, kury vilnys 
mariu nunesze kasžin kur.

Teipogi mieste San Lucar de 
Barrameda, netoli Kadykso susi
rinko anarchistu arti 2,000 ir mar 
szavo per ulyczias su raudono
mis welavomis, giedodami revo- 
lucijoniszkas giesmias, o paskui 
užpuolė ant kroinu, pradėjo juos 
plesztie, rubavotie,ir naikytie. Pa 
licija neinstenge ju nustumtie, tu 
rejo kariumenia užtrauktie. Bai 
syngos bledes padarytos.

——O—
Pridszai anarchistus.
Isz Bėrlino daeina žine, kad 

svarbiausios viesz patys tęs Euro
pos susikalbėjo tarpu savęs nai
kytie anarchistus kaip galeda 
mos. Isz pradžių nekurios val
džios buvo nenorėja pristotie ant; 
to, bet kada szendien teip insiki- 
rejo darbai anarchistu, visos pra
deda eitie prieszai juos.

žinios ape jy nepaduoda, ar ty- 
cze ar ne, ir ar da gyvas ar jau nu
mirė, tik tiek pasirodo,kad galbūt 
tyczia szove, jaigu jam paežiam 
kulka in kakta pataikė, nes jaigu 
ne tyczia, tai greieziau butu in ka 
kita pataikius, o ne in savęs, 
juk žmogus atgryžius in savęs 
revolvery nenorės jy bandytie.

Duosis tolau ape jy iszgyrstie 
kaip ten buvo.

Isz l’ittstono. Pii.
; Pittstono lietuviszka bažnyczia 
i bus padidyta Bus padaryta ant 

turės tris ine- 

vo apgarsyta 14 d. Kovo angli- 
szKame laikrasztyje VVilkes Barre 
Record. Tik gaila, kad in vieta 
lietuviszkos bažnyczios buvCT ap
garsyta lenkiszka. Geda padavė
jui tokios žinios. ...

Diena prisikėlimo isz grabo 
VVteszpalies apvaikszcziojome 
dailei ir iszkilnlingai. Per visa 
nakty, no 6tos subatos vakaro i- 
ki Btai nodelos ryto, stovėjo prie 
grabo Kristuso „Gvardija sv. 
Jurgio” kurie persimainydami po 
keturis vyrus sergėjo grabo VVie- 
szpaties. Ant rytojaus laike ,,re- 
zorekcijos” teippat kareivei tar
navo, o per miszias puikei gra- 
jyjn „Lietuviszka Orkestrą”. 
Gvardija sv. durgio jau yra gerai 
iszmokyta ir atlieka savo užduo
da kaipo tikra kariumene. Už 
ka tegul būna jiems garbe.

Wietinis.

Nauja kariumene,
Mieste Massillon, Ohio, viens 

smarkus vyras, nekokia Coxey, 
organizavoja kariumenia isz dar- 
binyku ir visi pešti leidžiasi eitie 
in VVashingtona, idant stotie | 
priesz kongresą ir reikalautie 1 
darbo.

Labai tai butu iszpiintiilgas už
manymas, jaigu tasai Coxey eitu 
kėlu teisybes, nedarytu jokiu ap- 
gavyseziu, neski’iustu kitu, neuž- 
kabinetu pakelėmis nekaltu žmo
nių, o tik iszteisybes eitu ir sto
tu prieszai kongresą ir reikalautu 
darbo dėl tekstaneziu badaujen- 
cziu žmonių. Jaigu jisai tas Co- 
xey isztikro jieszkotu teisybes ir 
tikrai rupytusi dėl gero darbiny- 
ku, tai be abejones jo kariumene 
suaugtu in milžiniszka armija, ' 
visi darbinykai isz visos Ameri
kos glaustųsi prie jo, o kada toke 
milžiniszka armija stotu prieszai 
kongresą, be abejones priverstu 
tuos didžgalvius kongresmanus 
greieziau užbaigtie ju seiinavimus 
ir leistie krutetie visus fabrikus t 
Amerikos.

Kožnas žmogus, jaigu nors kiek 
apsistos ir pamyslys ant szendie- 
nykszczio padėjimo darbinyku A- 
menkos, aiszkei supras, kad nieks 
kitas nekaltas szios dienos bedar , 
bei, kaip tik kongresmanai. Dul
ko tie darbai teip su sykiu sustojo 
visoje Amerikoje? Kas per prie 
žastis? Ar medegos trūksta, ar 
jau svieto tiek priviso Ameriko
je, kad ta žeme j u iszmaityt ne
gali? — Kas eze pasidarė dabar?

Nei tas, nei kitas. Svieto ne 
ra perdaug. Da beveik puse A- 
merikos yra tuszczios, da galima 
butu visa Europa patalpytie in 
Amerika irda butu ant gyvento
ju retesne neigu szendien Europa 
yra. Medegos netrūksta ba turi
me Amerikoje invalas javu, me
džiu rudos, aukso, sidabro keresi- 
nos, druskos ir visko ko tik rei
kia; tik tegul ta viską leidžia in 
krutėjimą, tegul duoda žmonėms 
dyrbtie, o visko užteks ant Ame
rikos ir nereikalaus gabentie kur 
isz užmarės, ant ko szendien ne- 
kurie kongresmanai galvas savo 
džiovina, kaip būt galima sveti
mus tavorus ingabentie in Ame
rika. Amerika svetimu tavoru 
beveik visai nereikalauja, ji turi 
savu ikvalei, tegul tik duoda 
juos žmonėmis iszimtie isz žemes 
ir iszdirbtie, tai iszteses ju netik 
ant visos Amerikos, bet da galės 
ir kitoms žemoms parduotie, jaigu 
kas reikalaus. Žinoma,kongresma 
uai iszranda reikalą invežimo in 

. Amerika isz svetiniu žemiu žiliu 
i materijolu, kaip jie vadina „rov 
i materiale,” ba jie tame mato 
. savo bizny, tai szneka kad in 

vežimas tokiu daiktu in Ameri
ka yra neatbūtinai reikalyngu, dėl 
ko ne sznekes už savo bizny, ko 
žilas ta darytu ir nei vienas no 
savęs neatstumia, jiems neina a- 
pe padėjimą viso krajus darbiny
ku, tik eina ape savo pelną, o 
darbinykai tegul sau nors pasika
ria.

Už taigi, jaigu toksai Coxey, 
kuris renka darbinykus in viena

-------------------.

Dėl Pittsburghiecziu.

Naujas lietuvviszkas lai- 
krasztis-

įkaitome „Vienybėj,” kad su 6 
d. Balandžio iszeis naujas lietu- 
viszkas laikrasztis, kury iszduos 
J. Pauksztis su pagalba kunigu, 
apginime szvvento tikėjimo. La
bai iszmintingai daro. Jaigu jau 
keli laikraszezei iszdygo ant nu
griovimo katalikystes, tai delko 
nors vienas negali rastis ant jo 
apgynimo. Sztai „L. M. D.” už
simanė visiems lietuviams per 
prievarta inkalbetie, lyg svei
kam liga, kad popiežius paida- 
vias wisus katalikus maskolui. 
Taigi kunigai privalo iszduotie 
laikraszty toky, kuris iszguldine- 
tu tikėjimą katalikiszkA ir iszro- 
dytu svietui anų inokslincziu me- 
lagystias užinetinetas ant jo. Nes 
kiti laikraszezei norint ne yra 
priszingais tikėjimui vienok užsi- 
iminetie vien tik iszguldymu re
ligijos negali, ant to turi būtie 
specijaliszkas laikrasztis ir turi 
būtie kopigiausias, idant ir bied- 
uiausias žmogus galėtu jy užlai- 
h^ytie, o tada perskaitias viena ir 
kita,pažis kas jam yra gero, o kas 
l logo. Tokyr laikraszty vertėtu 
liedniems dyka duotie, nesmato- 
iiiakaip „Nauja Gadyne” daro, 
įjoji visur siunezia už dyka savo 

Jau keli raudasi, ka skundžiasi 
kaci užmokėjo K. Tomaszauckui 
pinigus ir gazietos negauna. An
tru sykiu apgarsiname idant ne- 
duotutia pinigu Tomaszauckui, 
ba tas žmogus apsirgo ant sumai- 
szyrno proto ir mums pinigu ne- 
prisiunezia. Pirmiau, kada buvo 
sveikas tai už pora skaitytoju pri 
siuntė ir tiems gazieta siunezeme, 
o kada tolau pradėjo gromatose 
raszytie nesutvertus daiktus, ir 
gavomia žinia no jo, susiedu jo
gei gavo liga galvos, tai apgarsi- 
nomia yvisiems, idant su sergan- 
cziti žiijogum ne užsidetutia, ba 
mes negalėjome žinotie ape jo 
sveikata. Redyste. ^aikraazty ir tik isz to pasisotina, įfcyopa ir nori su niilžiniszku pul

ku ju stotie prieszai kongresą ir 
reikalautie teisybes, butu labai 
geru ir pagirtinu daiktu, daigu 
jisai tik su pasiszventininiu tai 
darytu.be abejones darbinykai vi- 
sos Amerikos stotu su juom in re 
da ir visokį laikra .zezei paremtu 
jo užmanymu, o su tokia milžini- 
szka šyla visu darbiu’, ku.priįver
stu valdonus duotie durim darbi- 
nykams ir moketie už jy kaip 
priguli; nieks tada nedrystu prie- 

■ szylis priesz tokia baisia šyla dar 
binyku.

Bet kaip girdetie isz daneszimo 
visu laikraszcziu, tai nupeikia pa
sielgimu Cosey’jo. Sako k ul jau 
tas Gdxey pridyrbo gana szposu, 
padyrbo „czoky” ant $1000, ku
ris pasirodė jogei yra fdszyvu, 
o jo žmones, su kureis marszuoja 
in VVashingtona ir 26 Kovo ap
sinakvojo miestelyje Louisville, 
Obio, apipuola naktimis žmonių 
ir apipleszia no ju dziegorelus ir 
pinigus; sako kad visas jo tas 
,,vaiskus” susideda isz vienu va
giu ir lauferiu. daigu teip isz ti
kro yra, tai žiuoma, kad Coxey 
toli no nueis su sivo užmanymais 
nei vienas geras žmogų nesiglaus 
prie tokiu, kitas velyi badu 
numirtie, nei ka suteptie vardu 
savo. Ir galbūt kad tai teisybe, 
ba jau senei jis apgarsino, idant 
darbinykai intu tame dalyvuma, 
o ik sziam laikui turi viso szali- 
nyku vos užimta su virszum. dau 
galbūt žmones pažino kuom kve 
pia tai per tai ir szalinasi, ba jai
gu eitu jisai kėlu teisyngu tai ik 
sziam laikui jiu butu turėjus tuk- 
stanczius, o ne szimta szalinyku.

Duosis girdetie kas tulau su 
juom nusides ir ateinanczeme lai 
ke paduosim žinias ape tai. daigu 
matyt bus kad ant gero veda, tai 
remsime visom sylom toky užma
nymą, o jaigu ne, tai tegul sau 
važiuoja savo kelti

Lietuuiszkas Politikisz- 
kas Klubas Olos 

Wardos.
Lietu viszkas Palitikiszkas Klu

bas 6to« vardus kaip matytie tai 
suaugs in milžiniszka Klubą. Ant 
mitingo pereita sereda, saloje L. 
Ažuko norint, ta diena buvo ga
na bjauri pusnis, vienok susirin 
ko užganetinai lietuviu ir 16 nau
ju sąnariu prisirasze. Dabar ne- 
deloje bus antras mitingas, 6 ady- 
na vakare toje p tczioje sileje 
L. Ažuko, ant kurio užpraszome 
visus brolus lietuvnykus, idant 
teiktųsi ko daugiausei susirinktie 
ir prisiraszytie prie klubo, o kada 
jau bus atsakantis skaitlus sąnariu 
tada aprinksime virszinykus, ir 
kasieriu, iszpirksime „czartery” 
ir povalei pradėsime apsipažytie 
su palitikiszkaisreikalais, osulau- 
kia rudens turėsime didelus rin
kimus visokiu urednyku, galbūt 
jau tnuinis nusiseks ir savo žmo
nių nors koky inkisztie ant urėdo 
miesto, povalei ir mes pradėsi
me pastotie ant kojų. Tiktai tu
rime kotlaugiausei riaztis in vie
na didela kuopa, tai yra in klubą 
idant turėtume šyla. Teipogi 
yra daugybei ka neturi anieriko- 
ntszku popieru, taigi tegul risza- 
si in klubą, o sulaukus rudens 
apturės popieras kožnas vienas.

Būdami iszkrikia niekad nieko 
sau gero nepadarysime, tiktai ta
da galėsime ka nors piadetie, 
kada busime visi susijungia in 
wiena tvyrta ryszy.I j j j

darytu.be
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G romą toj Rkcibtra motoj ant ranku

A. OLSZEVVSKIS,
954 33rd St„ Chicago, III.

ir to dalyko. O nežino, kad tas 
Orderis, kury jis prie savias ne- 
sziojesi, yra pinigai ir be jo nieks 
negali gnu ie.

Užtaigi kada per „Money Or
der” siuneziatia pinigus, turitia 
ta Ordery kogreieziause prisiustie 
tam, kam pinigai yra siuneziami.

Kaip su „Money Order,” teip 
lygei ir su bankos „czekiu.” Jai
gu bu n ko j e iszperkatia „czeky,” 
tai turitia jy prisiustie tam, kam 
pinigus siuneziat, o su juom gaus 
pinigus savo batikoje.

Dėlto sakosi, kad geriausei yra 
siustie pinigai per Money Order 
arba per bankos „czeky,” kad nie 
kad prapultie negali. Ba jaigu 
ta Ordery arba toky czeky panie
ktum, 6 rastu kitas, arba jaigu 
kas nojo pavoktu, tai pinigu vie 
nok negaus, ba ant tokio czekio 
arba Orderio pinigus moka tiktai 
pažystamiems, o jaigu nepažysta, 
tai turi turetie sviet.kus tokius, 
kurius pacztas pažysta, per tai jo
kiu budu kitas, pinigus negali isz- 
imtie.

— Subatoje 31 Kovo, 6 ady-1 
na vakare, saleje po nr. 634 S. I 
Canal st. Lietuviszkas Palitiki- 
szkas Klubas 7tos vardos, po var 
du „Lincoln,” laikys savo mitin
ga, ant kurio užpraszo visus lie
tu avus. idant teiktųsi kodaugiau
sei susirinktie, bus kalbetojei vi
sokios kalbose.

Komitetas.
— Szymet Chicagoje, per We- 

lykas, lietuviszkoje bažnyezioje 
buvo tiek žmonių, kad kaip szio- 
ji bažnyczia pastojo, tai da nie
kad tiek neturėjo; puse netilpo 
in bažnyczia. Prisikėlimas Wie- 
szpaties buvo apvaikszcziotas 
neiszsakytai puikei. Garbe musu 
klebonui.

Robinsonas Kražius
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo

A. Ouszevskis, Rėdytojas. Isz
Kaip reik siustie pinigai.

Lie- 
pri- 
kny 
pra-

Daugumas isz lietuviu, o la
bjausei kurie nepersenei isz 
tuvos pribuvia, nežino kaip 
siustie pinigus už laikraszty, 
gas, arba ten koky doliery
szaneziam savo prietelui. Taukei 
atsitinka daugybe klapato tokiuo
se dalykuose, deltogi jaueziame 
už reikalinga žmonėms paaiszky- 
tie,kokiu budu ir kaip geriau yra 
siustie.

Siuntimas pinigu yra ketverio- 
pas: registravotoje gromatoje, 
per „Money Order,” per „Postai 
Notės” ir per banka.

Jaigu noritie siustie registra
votoje gromatoje, tada reikia pi
nigai sykiu su gromata indetie in 
koperta, koperta užklijuotie, pri- 
lypytie markia už 10 c. p iraszy- 
tio adresa to, kuriam pinigus nori 
siustie, o ant kitos puses koper- 
to turi paraszytie savo adresa, 
tada turi paduotie in rankas poezt- 
meisteriui ir papraszytie idant laz
duotu kvitą, jogei no tavias pri
ėmė registravota gromata. Bet 
tokioje gromatoje daugiau neuž- 
simaka siustie pinigu kaip $5, ba 
j*igu siunti daugiau, o kada paten
ka in rankas smarkaus gromatne 
szio, kuris suvuos, kad tenai pini 
gai randasi, tai jis pataikys juos 
grąžei iszimtie ir gromata atiduos, 
nes pacztas yra atsakomas tiktai 
už gromata, o ne už pinigus. Ži
noma dėl poros dolieriu joks gro- 
niatncszis nenorės pagadytie sau 
vardu.

Siuncziant per „Poi-tal Notės", 
daugiau negalima pasiustie, kaip 
$5, bet jaigu ta nota kas no ano 
pavogtu arba jisai pamestu, taj 
kitas ja radias, gali su jai paczte 
gautie pinigus.

Ant didesnes sumos pinigu yra 
geriausei iszpirktie „Money Or- 
dor.” Atėjus ant paczto reikia 
paraszytie aplikacija, jaigu patys 
nemokatia ja paraszytie, tai rei
kia kito ko papraszytie kad ja pa- 
raszytu, o mažuose miesteluose, 
tai ir pats pacztorius paraszys, 
tada pacztariui paduokie pinigus, 
o jis tau duos iszraszias mėlynu 
korta, tai yra „Money Order,” 
tada ta Ordery indek in gromata 
ir prisiusk tam, kuriam siunti pi
nigus, o tasai gavias Ordery, nu
eis ant paczto ir su juom atsiims 
pinigus. Tankei taikosi, kad siun- 
czia pinigus per „Money Order” 
in redystia musu, bet pyrmu sy
kiu gavės in savo rankas toki Or 
dery, ne žino ka su juom darytie; 
pamislyja kad tai yra kvitą dėl 
jo, insidejas ja sau in keszeniu 
neszioja ir laukia atsakymo no 
pinigu, o nesulaukdamas jau ra
szo ir keikia, sako — asz tau isz- 
siuneziau tiek ir tiek pinigu, delko 
man neatsiunti ko prasziau? Ar
ba vėl insidejas „Ordery” in ke- 
nzianiu ir raszo gromata, sakoisz- 
siuneziu tiek ir tiek pinigu ant toj

'J

Lietuwiszku Ko
lonijų.

•rjnron ____________

Hazen,^Ark. 26 Kovo 94.
Kada perskaieziau Nr. 10 .,Lie

tuvos,” ape ..Grand Excursion,” 
jogei 13 Kovo įvažiuos daug lie
tuviukui Lietuviszkas Kolonijas, 
laukiau tos dienos su nekantru
mu, idant pamatytie daugiau sa
vo brolu. Seredoj ape pietus prie 
stacjjos Ilazen davėsi girdetie 
smarkus dundėjimas, varpas su
skambėjo, szvilpyne suszvilpe, 
žiūra u — apsistojo trūky s prie 
stacijos. Begu kogreieziausei pa- 
žiuretie. Iszeina isz trūkio viso
kiu tautu žmones: anglikai, vo- 
kieczei, czekai, o musu lietuviu 
nematytie. Antgalo iszeina du 
usuoti vyrai, gerai apsiredia ir 
iszrodo baltesneis ant veido. Tar
tum kas pasakė, kad tai yra lietu
vei, prieinu drasei ir klausi lietu- 
viszkai, i-ztiesu lietuvei! Kas 
perdžiaugsmas musu buvo, tuo
jaus leidomės apžiuretie laukus. 
Buvo tai Simonas Liszauckas isz 
Nev Yorko ir Silvestras Price 
viezia isz VVaterbury, Conn. Pa- 
inatia lauku vertumą, tuojaus 
pirkosi Liszauckas 80 akru ir Pri
ce viezia tiek. Liszauckas maty
damas kad jau vis tiek,szymet y- 
ra pervelu setie, taigi sugryžo da 
atgalo3 ant nekokio laiko, oPri- 
ceviczia kaipo da būdamas neže- 
notų, tai apsiliko su vis czionai 
idant geriau isztyrtie vertia lau
ku ir sveikumą oro.

Labai iszmintingai tie brolei 
padare, kurie no savo vardo pa
siuntė Priceviczia, jisai cze pa- 
gy vonias persiludys įpe viską ir 
duo geriausias paaiszkinima ki 
tiems savo brolatns, kurie jau ga
lės perūkeltie cze be abejones ir 
pradetie savo gyvenimą.

Tuomsyk pasiliekame visi svei 
ki Arkanso farmerei, ko ir jumis 
mielas rėdytojau velyjame isz ti
kros szirdies sveikatos ir gero 
pasivedimo.

Su guodone,
Juozupas Butkus.

— Nedeloje 1 Balandžio, tuo
jau po miszparui, bažnytinėje sa
loje „Didvirei \Vitauto” laikys 
savo menesiny susirinkimą, ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
sąnarius tos draugystes, idant 
teiktųsi pributie. o teipogi užpra
szo ir tuos katrie norėtu prisira- 
szytie in ta Draugystia.

VVyriausybb.
— Seredoje, kada buvo toke 

bjauri pusnis,„cabele car” linijos 
Madison pradėjo lektie nesvieti- 
szku greitumu ir nežine kokiu bu 
du dasigavo in kitas vežia, o tu
nelyje viso savo smarkumu už
lėkė ant karo Milvaukee, einan- 
czio prieszai. Wisi pasažierei bjau- 
rei susikrete, viena moteriszkia 
teip baisui sužeidė jog turėjo do- 
ružkoj nuvežtie in lingonbuty. 
Du pirmutinei karai in pusią su 
byrėjo.

— Isz visusalunu Chicagosuž- 
laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovas 
Rokosza, lietuvys, po nr. 109 W. 
Randui ph str. Turi daugybia czy- 
stu ruimu dėl svecziu; prijima 
ant „boardo”, valgis geras lo
vos czystos, o mokestys labai že
mos. Rodyjeme visiems, kurie 
atvažiuojatia in Chicago, nusiduo
tie pas jy ant nakvynes, o busi
tia kogražiausei prijimti.

— Lietuviszkas Republikonisz 
kas Klubas 9tos Wardos po var
du Mitauto Jagellos laikys sa
vo mitinga Subatoje 31 Kovo, 
7į adyna vakare saloje Pulaskio 
po nr. 800 S. Ashland avė. ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
lietuvius idant teiktųsi pributie, 
ir susitartie vienu balsu ka turi
me iszrinktie ant aldermano sa
vo Wardoje, bus laikytos kalbos 
lietuviszkosir angelskos. prakal
bęs angelskai aldermanas Marti
nas Krulevich. Komitetas.

— Seredoje paczem vidudie
nyje ant kertes Clark ir Madison 
sts. nekoks Oltnsted perszove gro 
matneszy Clifforda. Anas Olm- 
stedas buvo Kita syky grematne - 
sziu, o paskui kada jy atstatė no 
dinsto, tai ant jo vietos pasiliko 
minėtas Cliffordas, už tai szis py
ko ant jo, kad jo vieta užėmė ir 
už tai užsimaine jy perszautie. 
Pripilnavojo Clifforda ant augsz- 
cziau minėtos vietos, priselinias 
isz užpak'alo, szove viena syky 
iu galva, o kada tas parpuolė tai

(da du sykiu szove jam in peczius 
Daugybe žmonių subėgo ir palic- 
rnonas pagavo žmogžudy Olniste- 
da, o perszautajy nuveže in li- 
gonbuty. Daktarai pripažysta jo
gei Cliffordas mirs. Zmogžudis 
uždarytas.

— Minėtas Coxey, kuris orga- 
nizavoja Amerikos darbinikus ir 
veda iu VVashiugtona, idant no 
kongreso darbo reikalautie, pe
reita sereda pasirodė Chicagoje. 
Pirmiausei nusidavė in „Stock 
Yardas,” ant arklu turgaus ir te
nai siisipažino su vienu arklu pre 
kiku J. A. McLeay, kuris teip gi 
su Coxey ponorejo važi uotie. Co- 
xey buvo puikei apsiredins, paro
de popieras apreiszkenczias mie- 
ry jo kelones in VVashiugtoua in 
paskui abudu iszvaževo prie sa
vo ,,waisko.”

Wietines žinios.
— Nedelos vakare 6 adyna,pas 

L. Ažuka bus didelis mitingas 
Klubo Gtos vardus. Praszome su
sirinktie kodaugiausei. 

Komitetas.
— Kas toks siuntė photogra- 

phijas in Szilely, red. Kauno, Te- 
odoriui Miknai. Tegul ateina in 
redystia atsiiintie, nes pargryžo 
atgal.

— Nedeloje 1 Balandžio, tuo
jaus po miszparui, saloje L. Ažu- 
ko, 3301 Aubur avė.•Liet. Indep. 
Klubas laikys savo mitinga, ant 
kurio užpraszo visus sąnarius to 
Klubo, idant teiktus pributie ;bus 
rinkta nauja vyrausybe. 

Komtetas.

NO REDYSTIE.
A. P. A LĖK. 76 N. Sherman st.. Wilkes Baire. 

Pa , yra agentu musu laikraszczio; dėlto užpia- 
szoine gywenanczius Wilkes Barre, kurie nori L a 
■užsiraszytie “Lietuva”, gali ir per agenta tai pa
daryti* ir pinigus pas jy užsimoketie. .

(Tasa.) 
IX.

Gera pusadyny gulėjo teip Robinsonas be 
duszios. Urnai pradėjo pamaži atsipeiketie. Sun
kei atsiduso, atidarė akis, apsidairė aplink, tar
si norėdama persitikrint, kur yra. Pajuto, kad 
pavojus praėjo, pasiliko tik karsztis ir prakai
tas ant viso kūno. Už valandos kietai užmigo 
ir miegojo no saules užtekėjimo iki nusileidi
mui. Miegas pastiprino nuilsusias sytas; tarsi 
kita dvasia inejo in jy. Liga persigalėjo, o isz 
jos pasiliko tik maligna ir apetito stoka. Džiaugs
mas suramino jy, kad išzvydo savo lamas links 
mai sveikinanezias jy po visos dienos nesimaty
mui. Robinsonas vienoje valandoje užmirszo vi
sa pikta, kurio datyre. Prisidžiaugiąs isz lamu, 
vėl kietai užmigo, o atsibudo rytmetyje. Mie
gas ir stiprus prigimimas pagelbėjo jam atgaut 
sylas teip, kad ant rytojaus galėjo jau atsikeli 
ir, nors kojos drebėjo, vienok galėjo pasivaiksz- 
cziot biski

Nuslobias, svyruodamas iszejo aut kiemo 
savo gyvenymo. Cze pakele akis in dangų. At
gal vynantis oras savo szilum.a, tekenti saule 
lysdaini isz tarpo medžiu, linksmas cziulbejimas 
paukszcziu, tyla prigimimo aplinkui, — tai buvo 
stebuklinga regykla dėl Robinsono akiu. Jam 
rodėsi, kad katik ant svieto užgimė. Atsiklau
pė ir trumpai, bet karsztai pasimeldias, pradė
jo dairytis aplink: žiurėjo tai ant dangaus, kurs 
kurs buvo teip stebuklingas, tai ant medžiu, ku
riu lapus karsztai buezevo, tai vėl rankomis 
apkabinėjo laimingas savo lamas, kurios 
linksmai aplink jy szokinejo. Paukszcziu cziul
bejimas, kurio pirmiau kęst negalėjo, pasirodė 
jam gražiausiu ir mielausiu giedojimu. Klausėsi 
visko, ant visko žiurėjo, norėjo visa prigimimą 
inspaustie in savo szirdy. Ir vėl kažinkoks 
saldus neramumas užėjo jam ant szirdies ant ga
lo gausios aszaros džiauksmo, aszaros laimes, 
sujungtos su riktelėjimu balso, kurs iszsiverže 
jam isz krutinės, atnesze nekiek palengvinimu

Szviežias oras ir tas inspudis lyg per ste
buklą pastiprino silpnas sylas ir atgaivino su
daužyta protą. Ligonis jau begijo aplink namus 
su tokiu greitumu kaip tai kitados, gaudydamas 
peteliszkias. Labai norei pasiėmė suvest in 
tvarka savo gaspadorystia, kuri jam besergant 
biski isziro. Bet neužilgo nusiminė, į 
kad ugnis, kuria su tokiu rupestingumu 
kydavo, užgeso. Užsimislijo jis ludnai, nesi 
apsidairias pamate, kad vėl yra vargingame 
padėjime. Ostrigos, pienas, kokosinei rieszuezei, I 
žala mėsa, buvo jo vienatiniu maistu, — teisy
be, užtenkaneziu sziek-tiek, bet užeina klausymas 
ar visados jis galės juos turėt. Labjausei jis 
krimtusi, nežinodamas kaip pagerint savo būvy. 
Kagi jis galt dabar padaryt? viską ka tik galė
jo padaryt, jau padare. Niekas kitas jam nepasi
liko, kaip tik nieko neveikt ir ilsėtis. Nieko 
neveikdamas buvo privestas mislyrie, o mislyt 
ape Ka, negalint atliktie tos misles, - apsvarstyk 
pats skaitytojau, ant kokiu pekliszku kankinimu 
atveda toks padėjimas. Pas silpnus žmonis toks 
padėjimas pagimdo vilties nustojima, nusimini
mą, ir ant galo saužudysta. Ant laimes Robin
sonas negalėjo būtie priskaitytu prie tokiu žmo
nių, vienok ir jis nebuvo luošas no baisiu kan
kinimu. Jis teip buvo pripratias prie darbo, ko
kio nors užsiėmimo, - kad rodėsi, jog nieko ne
veikdamas, gyvent perstos. Žinojo lai gerai jis 
pats, dėlto tai beperstolo mislijo ne ape iszsvajo- 
ta laimia, bet ape tai kaip szeip teip gyvent iktol, į 
kol koks ypatingas atsilikimas nepermainys jo 
dabartinio gyvenimo. Dėlto tai iszpaskutmuju 
jieszkojo darbo, nes prie jo užmirszdavo savo 
padėjimą, ir buvo jam tada gerai.

Jau no senei jis mistino ar negales kokiu bu
du pasidaryt luotą; 0 Ugnei užgesusda labjau 
jam užsinorėjo iszsprukt no tos neužgyventos 
salos ir nuvykt in tarpa žmonių. Jam rodėsi 
kad Amerika gali būtie netoli no tos salos, ant 
kurios gyveno, ir kad turėdamas kokijiors, kad 
ir mažiausia luotą, jis lengvai galės atvykt in 
ja.

Wisas užimtas taje misla, iszejo viena die
na pajeszkot atsakanezio medžio. Neilgai jiesz- 
kojas užtiko ant kokosinio medžio. Medis buvo 
lyg tyczia panaszus in lovy ir padyrbus sziek 
tiek isz jo galima buvo padaryt luotą.

Bet nežinojo, ka su juom daryt. Galėjo toky 
gera medy lengvai pagadyntie, dėlto kad netu
rėjo atsakaneziu yrankiu, o tada ar atras toky 
tyla? prisieitu atsisveikyt su luotu, o ape tai 
lamislijus, sziurpulys jy eme. Teip mislydamas 

i r apsvarstydamas, užsiženklinias vieta, kurioj e 
ns medis buvo, gryžo pamaži namo.

Gryždamas pakeleje rado ta, ka jau senei 
t nretie troszko.

{

Buvo tai lizdas papūgos su jauniklei^, ku 
rie da skraidytie nemokėjo.. O kaipgi jis nusi
džiaugė radias tai! —su drebaneziomis ranko
mis, atsargei prisiartino prie lizdo, bet jautrios 
papūgos pajuto ir nulėkė, palikdamos viena, 
kuria ir nutiko Robinsonui laimingai pagaut.

Žinojo jis, kad tie paukszczei lengvai peri
ma kalba. Taigi iszmokinias savo popuga nors 
keletą žodžiu, galės girdėt žmonių szneka, ko 
teip senei troszko. Turės tada su kuom pasikal
bėt. Labai atsargei parsinesze savo iždą (skar- 
ba) namo, padare kaip galėjo, gaidely (kletkai, 
o inleidias in jy savo draugelka, linksmas nue 
jo gult.

x.
Tuom tarpu, kad Robinsonas mislijo, kaip 

isz atrasto medžio pasidarytu luotą, persitikrino- 
jisai, kad tas užsiėmimas bus jam labai geras, 
dėlto, kad nuvaikys no jo ludnuma, kurs jy be 
perstolo krimto. Taigi su didžiausiu noru pasi
griebiąs akmeniny kirvy nubėgo prie medžio. 
Bet prisižiurejasareziau, vėl atBipeikejo, — dau
gybe darbo be atsakaneziu yrankiu, padarymas- 
luoto rodėsi tik iszsvajotu sapnu. Tukstnnjziai 
kitu ant jo vietos butu pametia ta milžiniszka 
darba, neturėdami vilties atlikt jy. Bet ant to> 
reikėjo būt Robinsonu, reikėjo teip trokszt isz- 
sigaut no tos salos, kaip jis. Jis norėt butu ati- 
davias pusią givenimo, ogal ir visa už viena 
valandela pasimatymo su savais. Todėl nesi- 
dyvykit, kad pasiėmė už darbo: kirto ir kapojo 
su savo naivatnu kirvelu su iszturejimu ir pasi
ryžimu nepamest darbo, kol nepabaigs, kad ir 
traukiusi tas per visa gyvenimą.

Dyrbo jisai no užtekėjimo saules ik pietų ir 
padare medžio stuomenyje tokia maža skyla, 
kad ir savo rankos negalėjo indet in ja. Isz to 
galime suprast koky ilga laika ir koky varga rei
kėjo padėt, kad visa teip stora medy aptaszyt 
ir iszskaptuot teip, kad butu panaszus in luotą. 
Užtat matydamas, kad darba reiks dyrbt per ke
letą metu, pripažino už reikalinga padalint die
na, ir paeilu kožnoje adynoje paskyrtie koky 
užsiėmimą, nes jau prityrias buvo, kad darbsz- 
cziam žmogui darbsztumas ne tiek turi nuopel
no, ka tvarka ir atsakantis adynu padalinimas. 
Ir teip ausztant kėlėsi Robinsonas ir ėjo pas upe
ly nusipraust galva, rankas, krutinta ir kojas. 
Neturėdamasabruso, turėjo iszdžiut ant oro; kad 
greieziau iszdžiutu, leke skubei namo; ten apsi
taisydavo, paskui užeidavo ant kalno netoli sa
vo urvo, isz kur buvo gražiausia regykla ap
linkui, klaupdavo ir kalbėdavo poterius, neuž- 
inirszdamas niekados tėvu. Paskui melžta lamas, 

I kuriu jau turėjo nemaža banda, priraudavo joms 
j geriausios žoles, o pavalgias, viską mesdavo ir 

pam.itias, iejcĮawo |en, |4Ur |,uwo medis — arba jeigu būda
mi uz ai i wo II)!lriu atpiauka, jieszkodavo ostrigu dėl pie

tų. Lamos gi tuomet laksto ir ganėsi aplink jy. 
| Pusdienyje mokino papūga isztart žodžius ir pe
nėjo kokosineis rieszuczeis, paskui per adyna il
sėjosi kur pavėsyje arba savo urve. Tada ap
link jy stovėdavo lamos ir papūga, kaip koki 
pavaldinei, — o jis lyg koks kunigaikštis kalbė
davo su jomis, duodavo paliepimus ir dairyda
vosi po sala, kurios buvo valdonu.

Ta laika jis teip perleisdavo, norėdamas už- 
ganedintie savo norui, pasikalbetie su kuom no
rint, norėdamas užpyldytie ta tusztuma szyrdyje, 
kury jis jaute savyje. Lyg insimylejas klausė
si lamu baubimo, tarsi atsakymo ant s ivo szne- 
kos. Papūgai isztarus kėlėt i žodžiu, kuriu jis ja 
iszmokino, jo džiauksmas neturėjo kraszto, — 
girdėjo žmonių kalba, — užniirszduvo viską, 
kas aplink jy buvo, ir rodėsi jam, kad esąs Eu
ropoje, terp savųjų. Tas vienok traukdavosi 
tik viena valanda — apmesdavo ludnai akimis 
aplinkui, o persitikrinias, k id vienas tik yra, 
gailingai tardavo: o vargsze Robinsonai!

Antroje adynoje po piet vėl 1 ūda v o užsie- 
mias taszymu luoto. Ir teip sunkei dyrbant nus
linkdavo jam dvi adyni. Joms nuslinkus eida
vo ant mariu kraszto, isz dalies i l.mt iszsim iu- 

jdyt, isz dalies gi idant prisirankiot ostrigu.
Atliekama laika ik vakarui apversdavo 

ant valymo arba sodinymo medžiu, kasimo že
mes ir tt. Makarais, jei nebuvo kito kokio rei- 
kalingesnio darbo, paprastai lavindavusi szau- 
dyme isz saidoko, vartojime durtuvo ir lt., i- 
dant užpuolus laukiniams, ko kas valanda tikėjo
si, mokėtu kaip apsigint. Atėjus pavasariui, sa
vo lamas varydavo in stainela, apeidavo visa 
gaspadorystia, o iszvydias, kad viskas ant savo 
vietos, prie mėnesienos ik deszimtai adynai už
siimdavo ranku darbais: taisydavo savo drapa
nas, tinklą, regzdavo pinklus ant paukszcziu, 
arba valydavo savo gyvenyma. Tokiu budu 
pragyveveno Robinsonas ant salos tris apskri- 
czius metus. Per ta laika visuomet buvo užsie- 
mias su savo luotu. O ar daug padare? O tai 
nei puses stuomens da priderant zei neiszskap- 
tavo. Taigi baime jy apėmė, ar už kitu trejų, o 
gal ir ketveriu metu, iszstengs ta luotą pabaigt. 
Wienok dyrbo nieko nepaisydama, nes ir ka gi 
turėjo daryt? Jukgi turėjo būtie kuom norint 
užsiemias.

[Tolau bus daugiau.]
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ant kuriu žmones nuolatos žiuri, l>et ju gerai 
nesupranta.

Barometras yra geras netikrai pažint, koke 
bus pagada, bet yra isz jo da kitmiiszka nauda. O 
tai su barometru meruoja Kalnu augsztuma. Kuom 
augszeziau žmogus užlipa ant kalno, tuoin mažės-, 
nis oro stulpas jy spaudžia. Ant kalno oras visuo 
met lengvesnis nei kaip pakalnėje. Dėlto tat, jei 
nusiueszt umei barometru ant augszto kalno tai pa
matytumei, jog gyvas sidabras dudeleje nupultu 
žemyn. Mokyti žmones persitikrino, jog gyvas si
dabras nupuola ant vieno milimetro žemyn aut ko- 
žno 10 metru ir 466 milimetru kalno augsztumo. 
(Koke miera yra tie metrai ir milimetrai, galite 
lengvai perinanytie kaip pasakysiu, jog vienas 
metras turi biski d ilgiau už keturiasdeszimtis ir 
pusantro eolo, o milimetras — tūkstantine dalis 
tokio metro).

Esti barometrai da kitaip pritaisyti už tuos, ka 
aprasziau. Nekurtuose nėra bludelo, tiktai apatinis 

dūdeles galas esti užrie
stas augsztyn. Daro teip
gi baronie rus tokius kad 
dūdele suvis nesimato,nes 
esti paslepia po lentela, o 
ant virszaus matosi tiktai 
rodykle kuri rodo, kaip 
ant dziegoriaus.

Daro barometrus ir su
vis be gyvo sidabro. Toks 
barometras yra padarytas 
isz žalvarines (masandzi- 
nes) miklus paplokszczios 
dūdeles wi>iszkai, tusz- 
ezios viduryje ir suriestos

in lankely. Kad oras esti sukesnis, tada labjau su
spaudžia ta laukely, turi jis labjau susirestie; kad 
oras esti lengvesnis—tada laukelis truputy atsitie
sia. Su lankėto galais esti sujungta radykle, kuri 
rodo ant padalinimo ar bus pagada, ar lietus, arba 
ūkana.

Gal kas mate lelukia navatnai padaryta, kuri 
priesz lietu slepiasi iu budėta arba užsidenga su pa- 
rasonu. Ta lelukia judina styga (struna) isz avies 
žarnos. Priesz lietu styga traukiasi ir pasidaro trum
pesne, o priesz giedra labjau iszsitempia.

Daugiau patyria žmones moka tarpais inspet 
pagada ir be tokiu prietaisu, žiūrėdami tik ant pauk- 
szeziu, ant kirmelu arba ant kitu gyvulu, ir ant 
to, kaip is'.rodo meno, kaip teka arba leidžiasi sau
le... Mokytiejie-gi, kurie darbuojasi po visokias sza- 
lis ant mokslo ape pagada, rankioja žinias isz dau 
gėlo metu, kur kada kokia buvo pagada, isz kur it
in kur puezia vejai, ateina lietus, audros—ir kada. 
Tokiu budu iszmoksta ant tolesnio laiko perserge 
tie vienas kita. Jaigu, duokime sau, per kokia vie 
ta eina audra, tai ten jau žino, in kur ji eis tolyn ir 
duoda žinotie per telegrama in kita vieta, kad ten 
žmones apsisaugotu. Szendie jau persisergeti viens 
kita a|>e upiu patvynima. kad Krokuvoje Wisia 
patvinsta, tai tuoj duoda isz ten telegrama in W:ir- 
szava, tada žmones jau žino isztikruju, kad rytoj 
arba poryt, bus potvynys ir apsisaugojo kaip rei
kiant. Teip su laiku žmones gal Javines vieni ki 
tiems žiniai ape kožna audra ir ape kožtta didesny 
lietu.

Wienok su tais prietaisais mes galime atmy- 
tie ape pagada tik pirm keleto adynu arba dau
giausei pirm dvieju dienu. Bet jokiu budu negali
me dasižinotie pagados isz augszto pirm kėlu me 
nešiu ir metu. Raszo po kalendorius ape tai, koki 
bus metai, koke pagada prie kuino menesio atmai
nos; bet tas .viskas yra begediszkos melagystes. 
Tie, ka teip raszo, palys juokiasi patylom isz kvai
lu žmonių, kurie jiems tiki; ir patys kalba teip, 
kaip ir asz pats karta no ju girdėjau:

“Ka daryt, kad kvailiems žmonėms tas patin
ka, kad kalendoriuje stovėtu ape pagada. Kaip ape 
pagada paraszysiu, tai daugiau mano kalendorių 
iszpirks.—Tiems, kurie tokius kcleiidorius iszduo 
da, nerupi žmonių nauda, tik savo locnas pelnas, 
kad ir butu negražiu budu uždirbtas. Kad ir atsitiks 
koky karta isznetycziu vienoje vietoje teip, kaip j 
raszo kalendorius, tai užtat kitoje vietoje lengva- 
tikei žmones szimta kartu apsigaus.

Kas yra reikalingiausias gyvenimui.’
Gal pasakysit, kad reikalingiause yra duona ir 

wanduo, arba valgis ir gėrimas, dėlto kad kožnas 
žmogus tais daiktais turimaitytis kasdien. Tai tei
sybe. Jaigu maisto ir vandens žmogus pristygtu, 
tai numirtu isz bado ir troszkimo. Bet yra du vie
nas daiktas reikalingesnis gyvenimui. Be valgymo 
ir gėrimo žmogus gali iszturetie gal viena diena, 
kita, treczia, o kartais net ir daugiau—ir nors toks 
badavimas esti sunkus, betsmerczio teip veikei da 
neatveda. Tuom tarpu yra vienas daiktas, be ku
rio niekas nei vienos adynos r.e iszturetu, numirtu.

Daugiau in tankiau, nei kaip duonos ir van
dens, žmogus reikalauja oro. Nevalgo jo ir negeria, 
bet visuomet juom dūsuoja, kas valanda intraukia 
jy per nosy ir gerkla i n piauezius, kurie yra kruti
nėję isz abieju pusiu szirdies. Oras inejas in plau- 
czius susijungia ten su krauju, apezystyja ta kraują 
ir ir atgaivina jy. Kad žmogus netektu oro, arba 

ud dusuot negalėtu, tai kraujas tuojaus jame pa- 
k gestu ir žmogus numirtu.

Teippat kaip žmogus, teip ir visoki gyvi su
tvėrimai reikalauja oro, visoki žeminei ir vandeni
nei gyvulei. Žuvis gyvena vandenyje ir vandeniu 
dūsuoja, traukdama jy in save per skyląs, ka yra 
pažandėse. Bet tame vandenyje yra teip pat dau
gybe smulkucziu oro burbuolelu — ir tie tai bur 
buolelei žuvies krauja iszczystija ir atgaivina. Kad 
verdi vandeny ant ugnies, tai matai, kaip isz jo isz
eina burbuolelei ir plyszta ant virszaus. Teip isz

verdanezio vandens oras iszeina. Dėlto tai nors 
pervirintas vanduo atausztu vienok žuvis jame 
gyvent negali. Indek in toky vandeny gyva žuvy, 
o nežilgo nudvės, dėl to kada nėra dėl jos tenai oro 
dusuot. Bet ir ant atviro oro be vandens žuvis 
teippat neiszturi, dėlto kad skyles, per kuriais du- 
suoja, uždžiusta ir užlimpateip, kad oras per jas pe
reit negali—ir žuvis uždunsta.

Ne visas vienok oras yra reikalingas gyveni
mui. Oras susideda isz dvieju atskyriudalu susimai- 
sziusiu terp savias. Wiena isz tu dalu vadinasi 
Izotas, o kita Tlenas, arba kitaip Rugsztgimis. 
l'oji antra dalis yra teip reikalinga gyvenimui. A-, 
zotas ir tlenas ore yra teip pat susimaiszia kaip ne
nelyginant degtinėje vanduo ir spiutas. l’alsgry
nas spirutus yra labai smarkus, deginantis; taigi 
kad jy galėtu gertie, sumaiszo su vandeniu. Pa- 
naszei ir grynas tlenas butu persmarkus ir kenk
tu sveikatai; dėlto tai Dievas teip padare, kad ore 
tlenas yra praskiestas su azotu ir jo smarkumas su
mažintas. Mokyti žmones moka atskirtie tlena no 
azoto ir persiludyjo, kad penkiose kvortose oro— 
azoto yra net keturios kvortos, o lleno tik viena 
kvorta.

Mums dūsuojant dalis tleno jungiasi plaucziuo- 
se su krauju, o visas azotas iszeina paskui per uosy 
ir burna atgal oras. Jei grinezioje susirinks daug 
žmonių, o duris ir langus stiprei uždarys, ir ilgai 
ten sėdės, arba miegot atsiguls, tai beveik visas 
tlenas isz oro isznyks per dūsavimą, griezioje pasi
liks tik azotas,—ir oras pasfdarys teip sunkus, kad 
žmones jame numirt turėtu, jai neapsižiures pirm lai
ko. Delio vienoje nedidelėje grinezioje daug žino
siu vienu kartu gyvent ir miegot neprivalo. Re
tai, teisybia pasakius, atsitinka, kad žmones wisa 
tlena isz oro sunaudotu ir paskui užmigtu ant smer 
ežio: bet už tai esti labai tankui, ypacz po miestus, 
kad daug svieto tilpdami angsztoje grinezioje dū
suoja visuomet sunkiu oru, kuriame tleno yra per- 
maža, o per tat slobsta ant sveikatos, sudžiugta 
ir lengvai inkrinta iu visokias ligas. Smarkiausei 
tas atsimusza ant vaiku.

Kad persitikrintie, kas tai atsitiktu su žmono
mis jaigu ilge sėdėtu angszcziose ir stiprei užda
rytose grijieziose, galime padaryt bandymą su žiur
kių. O tai inleiskime žiurkia in stikliny puodely, 
duokim jei ten estie ir gert, ir uprL-zkime stiprei 
puodelo virszu su pusiu. Neužilgo pamutisime, 
kaip žiurke pradės slobtie, nuludnes, paskui inkris 
in miega, o ant galo, pritrukus tleno nudvės.

Toky bandymu, kaip su žiurkia, galim padaryt 
su ugnia. Taigi uždegkime žvakes galaly ir instaty- 
kim jy in stikliny puodely, o paskui puodely uždeg- 
kiin su kuom norint. Tada žvake veikei pati už
ges. Kaip gaivinimui kraujo, teippat ir gaivini
mui ugnies rugsztgimis arba tlenas yra būtinai 
reikalingas ir be jo niekas degtie negali. Žvakes 
ugnis gali deglie puodelyje tik iktol kol tleno už
teks, o kaip tik jis isznyks, tuojau ir žvake užges. 
Norint, kad ugnis gerai degtu, reikia tam daug oro 
su nauju tlenu prie jo vary tie. Deltogi peczius ir 
kaminus teip dyrba, kad butu didelis oro traukimas 
o kalvėse gelež i suvirint vartoja dumtuvias, ku
rios kaskart pritraukia in savia naujo oro ir dumia 
jy smarkei ant ugnies. Smarkei varydami orą ant 
ugnies, galime liepsna in vary tie in tokia šyla, kad 
netik inkaitys geležy ik baltumo, bet ir suwarins ja 
visiszkai, lyg svieto szmotely ir tada geležis lei
sis, kaili vanduo.

Jei toks daiktas dega tai reiszkia kad jis jun
giasi su tlenu arba rugsztgimiu, kurs prieina prie! 
jo isz oro. No to susijungimo deganezio daigto su 
tlenu darosi teip karszta, kad tas daiktas persimai
no in amrly. paskui anglis, susijungdamas tolau su 
tlenu ir kaisdamas da smarkiau, persimaino in liep
sna. — o antga o jau visiszkai susijungiąs su tuom 
paežiu tlenu kilsią in era ir jau tada vadinasi duja 
arba angline rugsztis, arba staezei anglarugsztis. 
Ta anglarugsztis ne yra tas pats, ka durnai. Durnai, 
kaip kiek'vienus žino, esti juodi, pilki, arba mėlyni, 
graužia nosy ir akis, rakina kožna daiktu, pro ku 
ri praeina, ir iszduoda suodžius. Durnai esti tada, 
kad medis, anglis arba kitas koks daiktas neperde- 
ge gerai, nesusijunge da visi-izkai su tlenu. Angla- 
rugsztisgi pasidaro tada,' kad anglis visiszkai 
sudege, tai yra kad anglis ik pa-kutini im susijun
gia su tlenu. Anglaruksztis neturi jokio kvapo nei 
spalvos (kolerio) ir teippat yri peržiūrima kaip 
oras, taigi matytie ja akimis negalime. Tiktai mo
kyti žino, kaip ja iszskirtiė.

Galime pasakytie, kad ir musu gyvenimas yra 
panaszns in degimą, zanogaus kraujas yra sziltas, 
lyg butu ant uznies suszildytas — ir no kraujo vi 
sas kūnas susiszildo. Ar žinot jus, delko tai r O tai 
dėlto tik. kad duosuojant teip pat,kaip isz degan 
ežio medžio, iszeina isz žmogaus anglarugsztis,kuri 
per burna ir per nosy pastkeia oran. Musu kraujas 
teippat turi savyje angly, nors gal nevienas nusi- 
dyvys, kad neyra no to juodas. Betgi ir pats an
glis nevisados esti juodas. O tai brangiausis ir kie- 
cziausis aut svieto akmuo, deimentu vadinamas, 
kur yra perregimas, kaip stiklas ir tankiausei ne
turintis jokios spalvos, tai yra tas pats anglis, tik
tai kitame pavidale, neikaip tas, kury matome pe- 
cziuje malkoms bedegant.

Anglarugsztis, susirinkdama isz dūsavimo 
žmonių ir gyvulu, o podraug isz degimo tampu ir 
žwakiu, padaro angsztuose gyvenimuose da didesny 
sunkuma. Bet yra aut jos vaistas. Reikalauja jos 
augmenys ir dienos mete traukia ja in savia per sa 
vo lapus; užtat jai nori jos nusikratyt, tai laikyk 
ant lango kvietkas. Yra tai labai geras vaistas, y- 
pacz dėl mokyklų, prieglaudos namu ir fabriku, 
kur dienos mete daug žmonių esti užsidaria. Dėlto 
tai po miestus turi iszsodintie ulyczias su 
džiais.

Pajiesz kojiniai.
Asz Jonas \Valunas, pajieszkau 

Jono IViceszos, paeinanezio isz 
redyuos Suvolku, Kalvarijos 
pav. vidutinio ilgio. Kas ape jy 
duos žinia gaus 10 dol’eriu.

Duokit žinia ant tokio adreso: 
John \Valen. box 5.

Ladd, III. (3—4)

Kas žino, kui- dabar randasi 
Antanas Matilunas, paeinantis isz 
Kauno redybos, Panevėžio pąv. 
Ramigalos parapijos. Jau du me
tai kaip Amerike. Pirmiau buk 
buvias jo toks adresas: Quinsiga- 
mond, Mass. Box 59. Jo pati 
Lietuvoje yra Vargingam padė
jime. Praszau duot žinia ant ad
reso tokio :

Ant. Kaupas,
Polish Seminary, Detroit, Mieb.

liet perka nežili knygas.
Girdetie, kad daugelis beduvo- 

ja, nežinodami kaip galėtu sau 
knygas parsigabenti©, o labjiusei 
rūpinasi nežinodami kiek pacztos 
jiems kasztuos. Deltogi norime 
paaiszkytie, kad mes visiems,pas 
mus knygas perkantiems, iszsiun- 
cziame savo kasztu. Norėdami 
gaueie kokiu knygų, tai tik prisiu- 
skitia pinigus kiek knygos verte, 
o kasztus prisiuntimo mes patys 
apmokėsime.

GRAND EXCŪKS10N
Diena 10 Balandžio, utarnyke 

bus didele excursija in lietuvisz- 
kas kolonijas Arkanse, važiuos 
daugybe lietuviu. Delio jaigu ku 
rie noritia ant tos dienos važiuo
ti©, tai atsiszaukitia in Union 
Land Co. arbain redystia„Lietu
va,” o isz Chibago gausitia nekiek 
pigesnius tikėtus.

Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszblokn- 
votos ulyezios Auburn avė., lik
tai pusantro bloku no lietuvisz
kos bažnyezios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren- 
to gyventiem ne teip kaip lieku-, 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Wnukeg;:n,mokėdami už I 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai veiktie. Pirkitia ant Brid 
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys ren-taunykai jumis jy- iszmo 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos Šlubos tuszczios. Dasiži

me-

Ape trejope kimu padėjimo.
Ar pamislyjote kada ape tai, kad visi daiktai 

žemes yratrejopi: turi trejopa pavydaia, trejo- 
padejima? Sztai, .paveizdon, akmuo, geležis, 

medis, ledas.... yra kieti ir sunku juos 
in dalis, in smulkesnius szmotelus. Kad 
no ju szmota, tai reikia atkirst, atmuszt 
skelt.

ant 
pa

[Tolau bus daugiau.]

Pirma Lietuviszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GltANB PHAIRIE, AIIK ANSAS.
Derlingiausi laukui isz wiao» uulstes, Arkuuso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po abiem* pus iiim ueležynkrlo "Mėmphis A Llttlo Rock”, tarpe tu lauku randus! nii«‘at«*lia linzei 
kur žmones gali su t vv« r t h* sau aidžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko laja auta 
kaijM> geriausia d«4 uždėjimo Lietuvviszkos kolonijos.

U’įšoki javai dera labai gausei, 
prietum auga bowdna. o wn *«i sodu puikiausi isz wi»u Suvienytu ttalaliju'. Klimatas »weikM, 

žiemos truinjau, <> wusaros ylgos, karszczlu dldelu nėra, sziiuma lyginamu Chicago#. 
VVanduo sveikas. Szulnei gyle no 2(1 iki 50.

Aplinkų iszsi<lraik*tia straipsneia puikios girios, fariuend guli gautie litukus su giria ir be gi
rios. Balk**! ir lentos neis/.sakytal pigios dėl pasistatymo suu namu.

Preke lauku no §(> iki $S už akra.
Mokasi $l,o<> isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotiu ape wiska raszykitia m

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

---- ARBA IN ------

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

ARBA PAS KOMITETĄ
Bijanski, 626 \V. 17-tbSt. J. Butkus, Iiazeii, Ark.

CHICAGO, ILL. P. O. Box 82
A.

Geriause užeiga pas
* * » * *_• »_

L. AZUKA 9
3301 Auburn Avė.. kampas 55cžios uI.

NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZ1OS.
— Užlaiko puiku —

SALUNA [R HALA 
<lel mitingu, balu, vveseliu ir kitokiu susirinkimu. 

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

Jaigu s'ziczia atkelnusi. Ateik broli pamatytie
Pas Ažuka viską gausi. Irto viso pobandy tie.

Ben. Hatowski,
Z1EGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

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

Tajfto wi»okiu* uogorelua, ziegoriua ir kitokius 
nukrvnius įlajktun. ZHlutliinas ir aidabrinlmtiN 
wl* >kiu dajktu bibaj pigej. aukszyniUM aydMbryni 
ralius i«zwejoxe kajp naujus. Isz plauku lencugelui 
orderio.

Ziegorela ezi“tynn is50e. Sprendzyna 50c. StykluB ir skazupkos 10<r- 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegor<'i $7.00. Wvska garantavoje ant metu.

I 
nokitia ape ta lota Redysteje I 
“Lietuva.-”

“LIETUVA
SPAUSTUWE

: iv kj tr. k j i r m /ir. kv K j iz k v kj k v f. j tž k v u j V

A m

dvinedelinis 
kataiikiszkas 

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

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

— 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.
TEIPOGI PARSIDUODA

botos, ganiai ir Farmos geriausiose wietose.

MORllISS ABRAKAMS 
prekejas visokiu gerymu 

WYNU, LIKIERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puiku Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir im- 
portavotus Cigarus.

1 (>(> Delancey st. kerte Clinton 
NEVV YORK.

, 17-Cl

ISRAEL SCHENKER,
fabriką nUs ir i m porteris

Rusk u Paperosb, 
Turkiszko Tabako 

ir 
Havanos Cigaru.

Parduoda pakeičiu ir (laktato didrlus »p«telawi- 
muK in kitus aztorua ir in raiunuK.

43 Essex St.. NEW YORK. 
ani Grand 8t. (7-4)

padalint 
atidalint 
arba at-

0 wisokia ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

b* kurio Europoje didžiausi namai ne gali apst- 
eitie. Gydo ^visokias užsiseneju* ias ligas, kaipo 
tai: Pri»*iwariu, Skaudejima galwos, Džiowa 
kepenų,Geitligia, Reumatizmą.Wandeniny apti- 
ntma. KarsztDgia, Rožia. Szasus. Drugy, Skropu- 
b •, Niežus. Kirmelas, Laszus. Szunwotia, Wežy. 
Guzus. Sopuius ir žeidulus, Kaulu skaudejima, 
S ukudlma. Moterių ligas, Uždegimą piaueziu, 

:rvnu skaudejima. Ganvos užimu ir 1.1.
Toji gydykla “TRAW1CIEL" yra ne apsakytai 

g Ubenti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
, i ts džiaugsis, bet kietiems ja weiys.

Va gydykla gali gautie tiktai pas inanes* po 
p siuntimui vieno dolerio tuojaus bus jums Ipz- 
b sta. Adresas:

A. 8. BOJANOVVSKI,
885 W. l»-th Str. Chicago, Iii.

Parsiduoda Szifkortes;
rvja’VU t) i TV ,

ANT SMARKIAUSIU LAISVU.

OFISAS: 954-33ril STREET,

? CHICAGO, _____ ILLINOIS.
Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va

karo, o nedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

SIUNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.

(cm av /i cm iv r. cm .v /k n .v s. 1m .v r, cm .v /• cm .v /■. r*i .v -iČM iv zi cm u

California Wine & Liquor Co,
M. RUBIN,

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

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

Wisoki gntunkai Saldaus \Vyuo, Ąrako. Kimelo, Alaus bonkose ir kegeae ir t. t. Wiskas vt* 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da 
statome u/.nraszytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpras/antis kokius gerymus, gali gromataraszytie angelskai, wokiszkai, lenkiszkai, Įlotu 
wiszkai ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Island Avė.,

*■

Chicago, III.
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Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szalt.inis danglszku 

skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, Iszsodyta bal- 
cziauseiskauleleis, visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje. zalaty 
tais krasztais. druczjni apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ |

Apdaryta szagrim- " “ J
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinis 
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiu u sėme 

apdare, balozmuseis kaulėtais puikei 
iszauksuotals kryžeis po ’ $3.00 ir 3.50

Balsas Balandėlės didesnis su Officium 
parvum apkaustytas? ir su kube $1.25

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

kaustyta Ir su kabe *’ $ 1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus

Marijos Panos 
Lietuwiszkos miszios 
Ražanczius amžinas 
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanezus amžinas ir su stacijoms 
Bzauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiszkoms 

litaroms “ “ “ $1-60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau 

stytas ir su kebe “ $1.60
Wadowas aplankanczlu imika Jezuso Cbris. 15c

Knygos l)wasiszkos.
Brostvos
Draugija d 1 dusziu 
Fiiotea arba kelas iu maldinga giviminm 
Garsas apebaisibia sūdo Dievo ” 
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Penu
Gyveniniai Szwentuju Dievo 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Giwenimas Jezuso Kristuso 
Giweiiimas szvenez. Marijos Panos „ 
Givenima visu 8zwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po 
Gyvenimai Kzw. ir III zokonus szv. Frnn- 

ciszkaus “ “
Istorija seno ir uaujo Įstatinio su abrozetats 20c 
Istorija seno istatimo ” ~'-
Istorija Kataliku Bažnyczos
Iszguldymas metiniu szveneziu ”
Ka« yru grtakas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimu 
Kam apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokslus kataliku. “ “
Pamokslai ape suda Dievo , “
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszcziaus. didžiause knyga isz 
knygų dvasiszkuju

Perspėjimas ape szventa tikėjimą 
Perkratnuas sumianijos '•
Prisigatavojimas ant smerezio “
Raktas in daugu “
Uisistanavik ant to gerai 
Wadowas in dangų “ “
^Vartai dangaus “ *•

Knygos niokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ *•
Knyga iszmokimo visosvietines kalinis 
Lietuvos gaspadiue “
Ltatuwiszkai vokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “ $5.00
Lementorius lietuviszkas “ “ 10c
Spasabas greito iszsimokioimo angelskos kal

bos ne apdarytas “ $1.00
o apdarytas “ $1.25

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasako ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis 
Birutes dainos “
Boleslovas arba antra dūlis Genovefos 
Bestiality of the Russinn Czardom tovard 

Lithuania “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

parasz Simano Daukanto
Geniu deuv “ “ “
Graži vaiku knygele “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “ $1.50
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ 50c
Istorija isz laiko Prancūzu vainos “ 30c
Juokingas pasakojimas “ 10c
Juozapas Kouiuszevskis arba kankinimas U- 

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

Lietu »v nyk u “ $1.00
Lietuviszkos dainos isz wisur surinktos.

ape keturi szimtai “
Lituviszkas sziupinis “ “
Naujos dainos 
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Ju^e “ *•
Puikus apraszinias tikru atsitikimu isz lai

ko leukmeczio vainos 1863 m. “
Pajudykime vyrai žemia, puiki istorija’ 
Pasakoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ * 11
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istoria ape Kantria Alana. kuri per 

t- - “ z":: ZTTizt—
du ir vargu kantrei iszkentejo

Talmudas židu •• “
Tevynizskos giesmes “
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
VVaiku knygele su abrozelais “
Wisoki abrozdetai in knygas 
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunlgaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Musko 
lūs puola prlesz jy ant kėlu.

$1.60 
$2.00

95c

HZW.

visu

20c
10c
5c

10c
&

30c
40c

05c 
10c
50c 
30c

LISTOWNIK polsko-nmerykafiski. Podrgcznik I 
zavierajtįcy: N'a u k g plsania listdv. v vszyst- | 
kirh przypadkaeh žycia, mianovieta: Liūty ! 
poli caj§čv. radzaoe, opistljęce. p>nvlnszowa- 
uia. podanhi itd. " 60 i

MALY LJSTOWN1K dla szkoluych flzieci; uc/.į- ' 
cy phuiuin listdv z dodatkiem povinszo- 1 
vali ” •' 25 I

POŠREDMKPOLSKO-ANG1ELSKI; ksifžkadla 
Polakov v Ameryce din latvego nauezenia 
sig po angielsku: z opisaniem každego vyra- 
■zu juk sig ma vymnvmč: 1 rožne listy v p«l- 
skim i angiekkiro jgzyku 65

PRZE'A ODN IK do pisanin listdv mil<»su\ch o- 
rnz tyc.z-cyeh sta ožeuienia i zaui’'žpdj^cia 20 
HOKl S POKl’S c'/arnoksigzink. czyh odkrycia 

tajemmc niežą v«»dny sposob czarovania. ve- 
dlug siavnych sztukmistrzčv jako to: ltosco, 
Sehvanenreld, Tvardovski, Faust, Theoph- 
rastus. Pnrncelsius. Dobhler. FHadeifia I vie
lų įnnych. Cena ” 85c

NOWY SOVVJZDRZAL i avantury Jtgo. Z ziem- 
yoinorskiej rodem. — Z osiniu obrazkami 40 
Ta sama v mocnej opravie ze zloconym tytu
llkiem " ” *60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI ŠEN N i K. — 
Najpevniejszy sposob vygranla na loteryi 
vedlug kombinacyi slynnych magikdv i pro- 
f“Korow mateinatyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tnjemnic i sposob, ’nkic.h užyva- 
no v starožytnoAei do przep, viadania i vro- 
ženia przyszlotei. - Z 200 obrazkami. Doslow- 
ny przedruk zSennika drukovauego v dru- 
karni Univeršyb tu Jagtallouskiego w Kru- 
kowie. ” ’■ 30

ŠEN N IK czyli VVrdženie ze sn6w, nu przeazlo 
1500 przypadknch služiįce, zmžnych starodav- 
nych ksi jg zebrany i porz^dkiėin ubecadlo- 
vym din. rozryvki i zabavy ciekuvych ludzi 
ogloszone przez Przyjauiela Nievlnnych zo- 
bobondv. 1 ” 15

i A. BU8ZKIEWICZ1A
dastato visiems in namus geriausiu

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS.

Persikėlė isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

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

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

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

LIETU VVISZKAS S. F. Malicki,

Pirmutine Lietuiviszkai-LeiiJiiszka
~Mokslaine Muzikos^rr

Kursai lupo atidaryti 1 ma Rugsėjo 1893m. Rekcijas duoda unt visokiu intaisu kožna no V 
iki 10% vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasotuoju tiktai $5 aut menesio.
Orkestrą Liesu viszkai-Lenkiszka.

Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vėsin
tu, l’iknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą mitu galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminczei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
15« llelancey St., NEW YORK.

HERSCHMANN'S
Vyrai, ar jus nežinote kur ge

riausias alus randasi?
pus Kazimiera Aliszaucka

Užlaiko puiku szalta alų, gvriaūso arielka tikra 
ruginiu, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabovos: jaigu noritia sau tinksmiii va
landėta buko pruleistie tai atsilankykit pas savo 
viengenti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli pamatytle ir to viso pabandytie. 
Jaigu sziezia ntkelau*i. tai pas manės viską 

gausi.

K. AUSZAUCKAS,
326 kanip.-is Henry ir Grand sts. 

NEV YORK, N. Y.

------užlajko-------

Krautuwe Grabu.
15C
50c

26c 
15c 
20c

gi prijima užpraszymus ir per gromata.
7K Yra labui žinovus geras ir teisyngus ka we- 

lyjeme wisiems pas jy nusiduotie.
ADRESAS:

A. BUSZKLEVICZ.
| 886 James avė., Chicago. ĮĘ

30c
91.00

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

$1.25
10c
20c
50c
20c
50c
50c
20c

20c 
10c 
30c
20c

cz.iU, 
$1.00

10c
10c

26c
26c
10c
25c
25o
10c
16c 
10c

_______ r_____________,___ 22 me
tus vaikszcziodainą po svietą, d migy b ia be- 

20c
10c
10c
20c
30c
5c

30c

Knygos lenkiszkos.
ANldfc 8TROŽ. Zbior Modldv i Piesni služfccy 

dladusz pobožnyeh (zdodiitkb-in niesz.pordv 
i pie£ni laciftskich). Zuviera blizko 650 stro- 
nic vyraznego druku na piękn.vm papierže, 
vydanie dla obojga plci; opravne v morocco 
skorkę, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena................................................ 95c

Ta saina oprawna w morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkietn.................................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zbidr Modldv, i Piežni služęcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla nteviast) z 
dodatkiem nieszpordv i piesni lacifiskicb. Ža
viem blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pięknym*papierže, —Opravne v morocco 

skdrkg, vyzlacant? brzegi. ze zl<M?onym tytul i- 
kiem Cena.................................................95c

Ta sama opravna w morocco skdrkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytullkiem, okuta i ze 
zamkiein .................  $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i pledni. 
siužęcy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i piešni 
lacifiskich. Žaviem blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierže, opravne 
v morocco skdrkg, wyzlacane brzegi ze zloco

nym tytullkiem........................................... 95c
Ta sama opravna v morocco skdrav. wyzlacone 

brzegi ze zloconym tytullkiem............... $ 1.25
VVYBOREK........................................po 40c i 65c
HI8TORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksi^žek dla Judu przez Murbacha wy- 

danycli “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tnjemnic przyszlodci 
za pomocę kart. (Din zabavy i rozryvki)

Cena ” „ 10

ALEKSANDRA CHODŽKI »l6wnlk Pol»ko-An- 
gielskl i Angielsko-Polskl w mocnej opravie 
ze zloconetnitytuiikamy. Cena $4.00

KSIĄŽKA POLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
do latvego nauezenia sig ozytač. pisač; i mu- 
vič po riemiecku. Dokladny przedruk z wy- 
dunla nakladein ..Zakladu Narodovego i m ie
nų us btllfiskich” wn Lvowie. Cena 75

Lietuviszkas Salimas.
3H E. Centre St.

Puikiausias Alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys gerinus o dėl zo- 
bovos randasi biliardus.

Teipogi parduoda laivakortias, siunczia pi
nigus iu Lietuwa ir visas dalis svieto, o ko 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu wiengentis.

K. PETR'lKAS,
Mahanoy City,

Geriause Užeiga W. Slominskiene.

Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkahngaB 
dėl palajdoiino lavonu Ir puikeuses karietas dėl 
samdinio tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 V. 17-tanl., Chicago.

' TnlcrouuK, 0078.

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menesi vienu kurtu, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimczinusfaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras ‘•Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.

“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 
pieros. dailiu rasztu ir tikrai grynu, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per isztlsus metus tiktai $1,2S. 
Tai isztikro yru labai pigu!

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

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

Puikiause Krautuwe
VVIS0K1U DRAPANŲ

dėl Lietuviu
Z'~”Jersey City 

pas JONĄ BANKALSKY, 
48-50 Gregory St.,

Turi piiikiu sula “Opera Hali” dėl mitingu ir 
kitokiu zubovu. Užtaiko puikiausius gerytnus; 
szalta alų, tikra ruginia degti nia. 'visokius likit 
nūs, vyną ir puikiausius cigarus, durnelis kve- 
pentls. (24.5)

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Fisk Street, Chicago

— užlajko pliku—

Salima, Grosernia 
ir Buczernia.

Pas jy randasi skaniausi gerymai szaltas Alus 
puikios Arielkos ir Cigar i.Teipgi Buczerneie vi 
sada šviežia mėsa, des/.ros ir visoki walgoni 
daiktai. Wiska užlaiko koezyseziause ir parduo 
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pamatytle 
If to wiso pabandytie

679 MILVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

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

—pas—
J.Kabre, 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe visokiu drapa

nų, kaipo taiipaltu žiponu žiemi
niu ir vasariniu; kelnių, marsz 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
czeveryku, valizku ir visokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautuves yra geras ir teisingas 
žmogus, užlaiko puikiausia tavo- 
ra ir parduoda pigiau už visus ki
tus. Kurie reiks laujatia kokiu 
drapanų, tik nueikitia, o persilu- 
dysitia patys, kad niekur teip pi
gei nepirksitia. (27—3)

MOTERĖLES!
ar jus žinote kur yra geriause

Groserne ir
Crockery Store?

- PAS -

D()WIDA DEMBY.
Bayonne, N. J.

Geriause vieta dėl Bayonnes lietuviu.
Užlaiko geriausia ta vora ir pigia usei parduoda 
kaip kiti. Knwa ir Arbata turi net isz paczios Ru
sijos ir visi ta vorai kosviežiuusi ir czyscziaus i 

Lietuvei ateikitia pamatytle ir to wiso paban
dytie. o nesigraudysitia. * (24-4)

13—21st St.,

Temykitia! Temykitia!
Kam turit vaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet. kad galitia teip 
lyg’*! gerai ir pigei at ■ ik tie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit Ir persiludvkit.
SZIFKORTES

ant gerlauslju liniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina ir isz Berliuo in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Julian Piotro vski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikins Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant. weseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

rijas kopuikiausei.

KASPAR BARTKOVIAK,
Konstabelis Pawletawas.

IR NOTARY PURLIU.
Iszprovoja genausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavoja plni- 

jiuh už wisnkias skolas. Gyvena po n r.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

LIETU WTSZKAS

.iSALUNASn.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

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

Užlajkau šviežia Btvarska Alų, seneuses ge- 
reuses Arielkus, Likierius ir kwepencziu$ 

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

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar, 
(KACZ.11AKEK.) 

2XAdwokatas 
Praktikawoja ivisuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuivnykams pas jy nu

siduotie sawo reikaluojse, 
apturėsitia geriausia rodą.

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

—)GYWEN1MAS(—
636 Noble ui., Chicago, III.

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
FR. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs guli gautie už dyka.

o

ir

Bruno Grabowicz,
-rLeiikiszkas AptiekoriusF
Paduoda dėl žinios brohims Lietuviams, gyve
nantiems Nev York’c, kad užlaiko pirmos klasos 
Aptieka po num.

177 Broome St. kerte Clinton
NEV YORIi’E.

i ždeta 1861 metuose. I)idž.iaus<‘ krautuve viso- 
' lu gydyklų ir žolalu isz Europos. Receptus isz- 
pyldo koatsnrgiausei ir už pigiausia prekių-

Man<> aptiekoje priima ligonius ir duoda jiems 
'visokias rodąs jau no daugel metu žinomas 
I»- R AS J. SZ L ACH ECKIS. (17-61

Dras Schlacheckis,
175 Henry st., NEW YORK.

tirti Jefferson st.

Lenkiszkas ir Lietuwiszkas Daktaras,
Priima ligonius savo namuose sziomis adyromi 

no 8 iki 10 ryto I NLDELOMS 
’ 1 “ 2 po pietų | no 8 iki 10 rvto

“ 0 H vakaro. [ “ 1 “ 2 no pi* r

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

burgo, Bremeno, Rotterdarno ir t. t.
Siuncziame pinigus in visas dalis svieto pigiau kai kiti.

NAMAI HAMBURGE:
S 1. HER8CHMANN, Teilfehl 7-8

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

ADWOKATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatas, jau kelolika 
metu praktikavoja aukszcziausiuose suduosei. geriause iszprovoja 
visokias provas. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pus jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Koseplbal,
arti 2*i)(l Avė.,

NEW YORK

1 'dwHY' 4 n ! trrf' i

Krautu we Drapanų
Vyriszkas visas apsirengimas,vertas 

$15, parsiduoda už $.8. Vyriszkas vi
sas apsirengimas vertas $20, parsiduo
da už $10. Vyriszkas puikiausias vi
sas apsivilkimus vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
vasarinius paltas, teipogi turime neisz- 
pasaky ta daugybių drupanu dėl vaike 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

MOE LEVY t
praksika tvoja visuose suduose 

iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

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

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

MAT. VVROCZYNSKAS,
— 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 išz viso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY, PA.

Lietnwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

M3 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplemavotas isz Europos.

Nog 25 mietu i si praktikavojas pritajso gieras 
lekarstwas usz widutinia prekia
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

Ruskai Turkiszkos Maudyklos 
21 B0WERY ST. 

tarpu B.iyard ir Division Sts. 
----------NEV YORK------------

Sz

Atidaryta kožna diena
ltos ir szaltos maudyklos, o teipgi plaukyklos 

kopuiklausios.

B. L. SCHEINKEtt,
NV A ŪDYTOJAS.17 6)

(The Blue Front)
96 ir 98 Baxter St., - - NEW YORK,

2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 DivisionSt.

New York

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziamepinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite su«iszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persil adyki te, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus aut visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.Dr. M. P. Kossakauskas
TURI OFFISA

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

------G1VIANA-------
615 Noble ui. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale. 

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

^USTUW1SZKA t

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

Daktaruj kožnam eziese iru Aptiekoj, ir galema szauktie koki nori 
per telefoną. Telephone: Vest 654.


	1894-03-31-LIETUVA 00001
	1894-03-31-LIETUVA 00002
	1894-03-31-LIETUVA 00003
	1894-03-31-LIETUVA 00004

