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Metas II.

Isz Užmarės.
Gera proga suhiužytie su 

tarty •su Bosija.
Kaip jau visiems žinoma, kad 

Rosija su Amerika padare sanda
ra (sutarty), jogei vieni kitos 
praszyinus užganadys, kad 
viena kitos žmonėms pavve- 
iys keiautie po savo žetnia ir at- 
silankytie su savo prieteleis, vvie
na kitai iszduos prasikaltelus 
ant pareikalavimo ir 1.1. Teipogi 
vvisi gerai žino,k id Amerika mas 
kolams pavvelyja važinetie po 
wisas Suvienytas VValstijas, ai
tai su vvizita, ar su kitokeis rei
kalais, o teipgi maskolam pave- 
lyja atvažiutie ir eziomi didžiau
sius biznius darytie, ž>džiu sa
kant viską, ka tik jie nori. Bet 
paklauskime argi ir Rosija teip 
daro kaip Amerika, ar ir ji teip 
pavvelyja Amerikos žmonėms 
vaiksztinetie po savo žemiu teip, 
kaip Amerika maskolams? Kur 
tau. O tai nepersenei viens žydu 
rabinas isz Philadelphijos, neko- 
kis d-ras Krauskopf norėjo vva- 
žiuotie in Rosija, idant, aptanky- 
tie savvo žmonis, tai yra biednus 
žydelus ir pagelbetie juos po prieš 
pauda maskolaus esmožius; pri 
buvo jisai in VVaehingtona pas 
prezidentą Clevelanda ir minis
trą Grreshmana, praszvdamas, i- 
dant ministras Greshinanns už 
klaustu rando Bosijus, ar toji pa 
welys jam kelaut po savvo žemiu 
ir atlankyt žydelus po Rusijos 
jungu kankinamus. Rosija atsa
ke, kad nei nemislyja pavvelytie.

, Tada tasai rabinas nusidavė tuo- 
jaus pas pasiuntiny kongreso 
Raynery, kuris tuojaus surengė 
tam tikra rezolucija ir perstatė ja 
in departamenta vvieszpatystes, 
idant tasai pareikalautu no Rosi 
jos dataikymo duoto žodžio su
tartyje, o jaigu Rosija nenori, tai 
sutartis turi būtie sulaužyta, teip 
kaip Rosija nevelyja amerikie- 
cziams vaiksztinetie po savo že
mia, teip Amerika privalo užgin- 
tie maskolams valkiotis po A- 
merika.

Ir isz tiesu, argi tai ne wagei 
tbki maskolai, delko jiems vvala 
czionai landžiotie ir ka tik sau 
nori veiktie, o delkogi dabar a-, 
merikiecziams nevvale atsilanky- 
tie tik pas savo žmonis? Su to
ki-; nevidonu Atneryka pri volo 
teip lygei pasielgtie su jo žmo
nėmis, kaip jisai elgesi su Ame
rikos.

Gerai kad jau szendien tas da
lykas parėjo in darba, o galbūt 
isz to pasidarys žymi permaina; 
gal daeisant to, kad Amerika teip 

. lygei užgins maskolams lanky
mo Amerikos, arba maskolai tu
rės pavelytie atnerikiecziams lan
kymą Rosijos.

Baisus trukszinas Peters- 
burge.

Petersburge, 28 Gegužio,aresz- 
tavojo daugybia žmonių. Palicija 
atidengė net 50 skrynių dinamito 
ir daugybia bombų užslėptu ant 
pats dugno garlaivio, kuris tik
tai ka pribuvo in Petersburga, 
tas viskas buvo sukavvota ant 
pats dugno garlaivio po anglais. 
Toksai atidengimas padare nesvie- 
tiszka trukszma Petersburge, pa
licija lakstė kaip pasiutus, o caro, 
isz persigandimo,net užkulncidre 
bėjo. Negalėjo iszmislytie kas 
toks geras partraukė ta dinami
tą ant jo galvos. Tuojaus padare

krata palociuje grafienes Mari- 
kovv ir atrado pas ja surasza dau
gybes aristokratiszku poniu pri- 
gulineziu prie nihilistu. Wiena 
studentka medicinos, kuria ta 
nakty aresztavojo ir vede per 
tylta Nevvos ir kaliny, szoko no 
tylto iu upia ir nusiskandino. 
Daugybia urednyku, gaspadoriau- 
jeneziu ant dvaro caro, iszvvijo 
isz tarnystes, bijodami idant anie 
caro neužtrutytu.

Tas vargszas caras, jis niekad 
neturi atsilsio, vis ant jo galvos 
gamina dinamitą ir bombas, vie
nok da iki kolei tveria jam lai
me. Bet kas ta daro? Pinigai. Isz 
tu paežiu nihilistu, kurie ta dina
mitą gebeno in miestą Petersbur- 
go, turėjo vienas nueitie ir už pi
nigus parsiduotie; negalimas tai 
dayktas, idant pati palicija butu 
suvuodus dinamitą po angleis 
ant pats dugno garlaivio.

Prekyste Bosijoje
Rosijai su Prūsais pabaigus de

rybas muito, ape invežimo ir isz- 
vežitno visokiu tavoru per rube- 
žiu, prekyste Rosijoje didelei pa
gerėjo, ka galime matytie isz že
miau paduoto apraszymo:

Perdu menesiu Sausio ir VVasa- 
rio 1894 m. Rosija iszvveže pėrru- 
bežiu savo tavoru už 91,700,000 
rublu, arba už 41J milijono rublu 
daugiau, kaip pereita meta. Tei- 
pogi parvežė už84iuilijonus rublu 
.visokiu tavoru daugiau eni 
kaip anuos du pereitus mene
sius.

Susitikimas tbvieju gar
ini wiu.

Diena 27 Gegužio garlai wys 
linijos Hamburg American „Purst 
Bismark“ užlėkė ant franeuzisz- 
ko garlaiviu „Louise” ir panardi 
no jy in dugną mariu. 2 žmones 
isz Louise prigėrė, o kitus suspė
jo iszgelbetie. Kalte susitikimo 
garlai viu yra neatbolnumas mari- 
nyko Louise laivo, kurie pavely 
jo užgestie žiburiui ant virszaus 
savo „maszto”. „Bismarkui” 
nieko nekenke, nes tai yra tvir 
cziausias garlai vys isz tos linijos.

Baltiinore Md.
25 Gegužio, 94 

Paguodotas Rėdytojau!
Praszome patalpytie in „Lie

tuva ežiuos kelis žodelus ape mu
su Klubą:

Mes jauni lietuviai Baltimoreje 
turime uždeja jau 8 menesei ,, Lie
tu viszka Palitikiszkai Demokra- 
tiszka Klubą”, bet isz priežasties 
bedarbes laiko klubas nelabai di
dinasi.. Isz pradžių turėjome savo 
mitingus kasnedela, paskui ks»s 
antra, o ant galo sutarėme laiky- 
tie viena karta ant menesio, tai 
yra paskutiny panedely priesz 
pyrma naujo menesio, bet dides
ne puse, balsu nutarė, kad ge 
riau turetie pirmutineme panede- 
lyje kožno menesio. — Taigi da
bar duodame visiems brotams 
žinotie, jogei no ežio laiko musu 
Klubas visada turės savo mitin
gus pirmutiuy panedely kožno 
menesio. Ir dabar užpraszome 
visus brolus Lietuvnykus susi 
rinktie ant pirmutinio mitingo 
panedely, 4 d. Sėjos (June) in 
sala Czimkaus,1 309 Pratt str. dėl 
pasikalbėjimo svarbiuose daly
kuose. Tegul pribuna visi, kurie 
yra prisiraszia, o teipogi ir tie 
kurie da prisiraszytie nori.

Szirdingai užpraszo
J. Mažeika sekr.

Isz Amerikos.
Ape straikierius.

Spring Valley, III. nekuriuose 
„szaftuose” dyrba skabsai, o 
straikierai visi eina dažiuretie 
prie skylu, argi isztiesu dyrba. 
Taigi tuorn tarpu bosai nugriebė 
viena isz straikieriu ir nuvede 
in „kalabusa”. VVakare visi lie
tuviai susitaria ėjo ana areszta- 
votajyi iszimtie, o kad susirinko 
dide daugybe, terp kuriu rado 
si ir apsigerusiu, tai pradėjo 
keltie baisu riksm i. Užpuolė ant 
to „kalabuso”, isztauže dvejas 
geležinius duris ir paleido ta vai
kina, o da ir kitas buvo drauge 
uždarytu isz Ladd, III., už isz 
muszima dantų ten nekokei bo 
bai, ir ta podraug paleido. Ant 
to riksmo subėgo visas miestas 
'r visi paliemonai, bet didelam 
skaitlui lietuviu nedrvso nieko 
darytie, o tik kuriuos insitemvjo, 
tai atėjo in namus aresztavotie. 
Taigi kaip užpuolė bobas su szluo- 
toms su lazdomis ant palicinonu, 
tai tiek jiems davė, tiek davė, 
kad tie ne tik nieko ne areszto- 
vo, bet vos suspėjo savo kaily 
isznesztie. Dabar jau paliemonu 
nematytie vaikszcstojant po vie
na, bet vis po tris ir po keturis.

Kas tolau su tais skabsais sto
sis, negalima žinotie, kažin ar 
tik nedaeis prie praliejimo krau
jo.

Isz dirwos straiku.
La Šalie, III. ir aplinkiniuose 

miusteluose, kur tik streikai 
tveria, visur dyrba skabsai. 
Straikieriai užpuldinėja juos kaip 
įmanydami, norėdami iszvytie isz 
darbo, taigi valdytojai visur par
traukė po kelis szimtus karume- 
nes ir toji saugoja mainas no už 
puolimo straikieriu. Wienok 
darbinykai 26 d. Gegužio, susi
taria puolėsi ant ltariuinenes no
rėdami ja pergaletie, o su tusz- 
czioms rankoms, Karuinene aresz
tavojo 6 smarkiausius straikirius, 
sukiszo juos in kaliny, o likusius 
visus iszvaike.

Diena 19 Gegužio, straikieriai 
užpuolė ant paltai jos, kuri pirmiau 
saugojo mainas, ir užmusze du 
szerifus, o viena mirtinai sužei
dė. Tada aresztavojo viena isz 
darbinyku ir nežine kaip su juom 
nuaidės.

Maisztas Freeland, Pa.
Freehtnd, Pa. pereita nedela, 

27 d. Gegužio atsitiko kruvina 
kova. Ėjo ant revolveriu ir pei- 
lu. Daugybia žmonių sužeidė ir 
per maža ka tik ir paty kunigu 
Masziota ne užmusze.

Tame miestelyje Lietuvei turi 
bažnyczia pasistatia pusiau su 
Lenkais. Klebonu tos bažnyczios 
yra kn. Masziotas isz Hazletono, 
kuris ten kas nedela ar kas antra 
nedela atvažiuoja atlaikytie mi- 
szias sz. Nežine užka tai Lenkai 
tos parapijos didelai neužkenezia 
kn. Maszioto ir jau kelis sykius 
užpuolė ant jo žveriszkai, (gal
būt už tai nekenezia kad 
kunigas Lietu vys, o ne Lenkas). 
Taigi kunigas jau numanydamas 
l'.as jo laukia, dėlto atvažiavias 
szia nedela in Freenlanda, apstatė 
bažnyczia palicija. Tuom syk ka
da kunigas buvo zokristijoje, ant 
lauko tarp parapijonu ir palicmo. 
nu prasidėjo kruvina kova ir 
keletą žmogystų mirtinai sužeidė:

Joseph Dutch gavo kulka in 
pilvą.

James Gallagher virinusias pa- 
Urmonas, gavo su kuolu galva 
perskeltie.

Falicmonas Jonės gavo akme
niu in burna, turi nulauszta nosy 
ir visa veidą baisei sužeista.

Teodoras Pundai gavo galva 
perskelt.

\Viktorius Tomskis gavo kul
ka in galva, mirs.

Jokūbas Troinskis gavo kulka 
in koja.

Petras Jasmanskis gavo kulka 
in pilvą, teipog gyvas neiszliks.

Kunigą Masziota majorus 
miegto paspėjo užsleptie, o mai- 
sztiuinykai mislyjo kad jau yra 
užnsusztas, ir povalei kova ap
tyko.

Dabar lietuviai gali sau imtie 
isz to paveiksią, kokius vaisius 
siu atnesza besimaiszydarni su 
lenkais; toji parapija iszrodo ąr- 
sziau dykųjų indijonu. Geriau 
voly visada žiurekitia, kad patys 
sautvieni turetuinetia bažnyczia, 
o ne tik bažnyczia, bet ir kožnas 
dalykas pradėtas vestie drauge 
su lenkais ant gero neiszeina.

Per waii(leny dyrbt nega
li.

Shenandoah.Pa.no gausyngo lie
taus, vanduo užserne visas angle- 
kasyklas ir niekas isz darbinyku 
dyrbtie negali! Bet kaip tik van
deny iszpompuos, tai darbas ke- 
tii>-.', prasidetie visiszkai gerai.

Shennndoali wela mai- 
sztai!

Diena 27 Gegužio Shenandoah 
taikėsi pagrabas dievoto žmo
gaus, tai gi nekoki bedieviai no- 
redame uždyrbtie, veržėsi graba 
vežtie, o draugyste Sz. Jurgio 
didei isz to pasipiktino ir su vis 
nenorėjo imtie dalyvumo tose 
taidotuvese; kad kitvieriei visus 
skverbiasi, isz to pakilo maisz
tas. Ape ka iszgirsime tolau.

Ape degancziiis angleka- 
syklas. •

Shaft, 28 Gegužio; 94.
Kaipo jau buvo praneszta N.20 

“Lietuvos” . ape baisu psdejima 
anglekasj klu “Colorado” arti 
Shenaudonh, Pa., tai dabar pra 
neszu, kad da ugnis neužgesyta 
ir ko tilyn to platinasi didyn. 
Dyrba prie gesinimo visom 
pajiegom,ale vis i priežastis smar
ve ir durnai, o ipatingai griuvi
mas isz virszaus anglu nedalei- 
džia darbinykui prisiartit prie ge
sinimo, per tai ir ugnis platina
si. Likusiųjų poros vyru, Pratapo 
ir Lupo neranda nei ženklo ir 
nėra jau vilties ju radimo. Grei- 
cziau galima tikėtis kad jie visai 
ugnyje sudege ir ženklo neliko. 
Prie to gesinimo isz aplinkiniu 
anglekasyklu suvažiavo ape 10 
bosu. Isz tu vienas, tai yra isz 
Btack-VVood bosas 18 Gegužio, 
nakty, ape 3-czia adyna norėda
mas paukvatyt darbinykus iu 
darba ir rodydamas savo smar
kuma ir drąsumą, lindo artyn prie 
ugnies ir suom laiku pasileido isz 
virszaus didelis szmotas anglies, 
katras suskaldė visa jum galva. 
Kaip tikisznesze in virszu, netru
kus in 15 miliutu dvasia iszkve 
puvo. A. Kalvaitis.

PASARGA.
Permainydami savo adresu, 

i visada paduokitia ir senajy, nes 
kitaip, reikie po wisas knygas 

’jieszkotie per pusią dienos, idant 
fiszbrauktie senajy szalin.

Isz Chicago.
KLUBAS JUOS ISZWAL- 

NIN0.
Per nelaimia ar per suktybių 

nekuriu darbinyku papuolė in ka
liny kiti keturi darbinykai, lietu
viai. — Pereita pavasary dyrbo 
daugybe lietuviu prie iszrinkimo 
senu plytų isz apdegusiu muru, 
arti Ganai str. Kaipo tokeme sun
kėme žiemos laike, tai žmoneles 
dyrbo su noru ir už mažiausia mo- 
mokesty, vos po 75c. ant dienos, 
o da ir tos paezios mokesties kon- 
traktorius nemokėjo gana ylga 
laika. VVargdieniai neturėdami 
duonos ir per pora menesiu ne
gaudami savo užiuokesties, neat
būtinai reikalavo pinigu, bet 
darbdavys nei nemislyjo jiems 
apmoketie. Tada darbinykai lie
tuviui, skaitluje ape 90 vyru, su
sirinko ant vietos darbo, susi
tarė neprileistie kitu prie darbo, 
pakol darb-dnvys neapmokęs 
jiems uždyrbtus pinigus. Butu 
privertia darb davy ant to, kad 
nebutu atsiradias isz tarpo ju pa
ežiu vienas skriaudikas savo bro- 
1 u, o užtarytojas darb davio. 
Skriaudiku tuom buvo Petroszius 
lietuvys, kuris jau sziek tiek su
sikalbėdamas angliszkai ir norė
damas durb-daviui prisigerytie, 
nusigriebė už pikio ir szoko su 
juom ant savo brolu, priversda
mas juos dyrdtie arba atsitrauK- 
tie. Tada darbinykai kibo prie to 
kio iszgamos Petrosziaus ir norė
jo jam kaily iszvaszuotie, o darb
davys paszauke paliemonus Pe 
trosziu gintie. Lietuviai pamatia 
poliemonus persigando ir iszbe- 
giojo, o keturis isz ju paliemonai 
sugaviu nuveže ant “police sta- 
tion.” Už ka? už tai, kad reikala
vo už savo darba mokesties.

Ant rytojaus buvo sūdąs, kur 
stojo ir minėtas Petroszius kaipo 
ludinykas darb davio ir po draug 
apsiskusdamas.kad jy tiejie aresz- 
tavotiejie sumusze; sudže liepe 
parodytie melynias, bet ans j u 
neturėjo, tiktai sake, kad jy teip 
visa skauda. — Apskustiejie ne
suprasdami angelskos kalbos ir 
neturėdami jokio apginejo, tapo 
apsūdyti in kalėjimą 53 ju dienu 
kožnas, arba po $25 koros užmo 
ketie. Tie mus» vargučiai netu
rėdami už ka duonos kąsnio pirk
ti e, tapo sutupdyti i n lakupa. Ir 
kur dabar teisybe?

Acziui Lietuviszkam Klubui 
7-tos VVardos, o labjausei ukesui 
Birbalui ir kitiems geriems lietu
viams, jie.tame pasirūpino savo 
brolus iszgelbetie. Žinoma, kad 
visas tas klubas, laike iszrinkimu 
alęjerinano balsavo už p.J. Cook, 
kuris ir perejo ant aldermano.Tai
gi tame atsitikime pimiausei nusi
davė j>as aldermana praszydami 
jo pagelbos. Aldermanas, atmi
ntas kad klubas dyrbo dėl jo ge
ro, užganėdino praszymus 
lietuviu ir. iszluosavo anuos ne 
valnykus. Da viena priežastis 
užkenkė ju iszluosavitnui: vie
nas isz sedineziu, kuris turėjo sa
vo tiara vardu, tai tapo tuojaus 
iszimtas isz kalinio, o kiti try s 
buvo pasidavia svetimais var
dais,kokiais ten Smithais Millereis 
ir t. t. tai nei kaip juos negalėjo 
surasite ir turėjo prasedetie po 
keletą dienu ilgiau, pakol juos su
rado ir iszeme.

Deltogi tegul būna pamokini
mu dėl kiekvieno lietuvio idant 
niekad nemainytu savo pravar
des, tegul teip raszosi kaip jis yra 
savo metrikuose užraszytu, nes 
iita karta kokeme priepuolyje,ar
ba atsitikime smerties kas jy gali 
žinotie ar jis lietuvys ar koks gal 
bi»t žydas. Nekurta taikosi, kad

vyras palikins savo paežiu Lietu
voje, būdamas kokiu Jonaicziu, 
Steponnicziu ar StanaieziU, o eze 
persimaino ant Sinitho Miller'v 
arba Jahnsono, ir jaigu kur būda
mas pats vienas terp svetimtau- 
cziu pasimirė, tada jo moteris 
niekad negali gautie tikru metri
kų ir negali iszteketie už kito 
vyro, nes numirė Smithas o ne 
Jonaitis. Ir tukstan-
cziai kitu visokiu esti atsitikimu, 
kuriuose nesziojimas svetimos 
pravardes sugamina jam bledia 
didžiausia, o kurtais ir prapulty.

Neikit pas agentus darbo 
jieszkotie.

Nevažiuokitia niekas per agen
tus prie kasimo chieaginio kanalo, 
ba szioms dienoms pargryžo net 
8 vyrui isz tenai pešti, kuriuos 
agentas iszsiunte in darba ir no 
kožno eme po $2oo. Tie vyrai 
gyvena ant W. Madison str. o 
dasigyrdia, jogei agentai duoda 
darbu prie kasimo kanalo, nuvejo 
paS jy ir kožnas insmeige jam po 
$2, agentas davė tikietus ir isz
siunte. Tenai nuvaževia atrado 
tukstanezius tenykszcziu žmonių 
besivalkiojancziu be darbo, o 
svetimu anei artyn nedalcidžia. 
VVisi tie agentai yra koki ten žy 
dui ir da kvailausi žmones, kurie 
neturi isz ko mistie, tai nusisamdo 
sau kokia bilda, kur szuneskada 
gulėjo ir iszraszo toblyczias, kad 
jie duoda darbinykams ,darba ten 
ir ten. Žinoma in tokilopiata 
nuvažiuotie kasztuoja tikietus- 
kokia 25c., tai -paemia' nokožno 
dnrbinyko po $2, kvoteri atiduo
da jam ant tikieto, <>$1.75 agentui 
lieku keszeniuje ir isz to.sau gera 

bizny varo, o žmogus tenai n ir- 
važevias tegul nors pasikarę, tai 
agentui negalvon.

Dėlto apsisaugokitia visi no 
tokiu gyvaeziu žydiszku agentu.

IZS KLUBO etos VVARDOS

Nedeloj, 27 Gegužio saloje L. 
Ažuko „Lietuviszkas Republiko- 
niszkas Klubas Stos Wardos” 
laike savo susirinkimu, ant kurio- 
susirinko pusėtinas būrelis Lietu
viu. Pirmiausei aprinko admini
stracija isz sekaneziu ukesu: A. 
Olszevskis prez. A. Aselskis vi- 
ce prez., W. Zaehureviczius se
kretorium, L. Ažukas kasierium, 
o Masionis, kuris buvo paskyrtas 
ant tuomtarpinio delegato, nepri
buvo ant mitingo ir dėlto su 
aprinkimu delegato, atidėta ant 
ateinanezio mitingo. Po tam pri- 
sirasze prie Klubo 14 nauju są
nariu ir 15 užsimokėjo savo in- 
ženga po 10 centu, o 4 užsimokė
jo po 25 centus, isz viso pinigu 
susirinko $2,50, kurie yra sudėti 
ant ranku kasieriaus. Teipogi 
nutarta iszsiustie kogreieziausei 
„chartery” bet toksai „ezartarys,” 
kasztuos$5.00, oda pinigu yra su
dėta tiktai $2.50. Taigi preziden
tas Klubo prižadėjo tuom sykiu 
pridetie kiek trūksta isz savo 
keszianiaus, o kada visi sanarei 
užsimokės savo inženga po 10c, 
tada atsirokuoM.

Dabar isz viso jau yra prisira- 
sziusiu in Klubą 6tos H’iirdos net 
86 sanarei, bet ant pereito mitin
go visi nepribuvo ir kiti da nė
ra savo inženga užsimokeja. Dėl
to tapo nutarta tur 'tie antra mi
tinga szia nedela tai yra 3 diena 
Sėjos, tuojaus po miszparui, to
je paezioje saloje L. Ažuko, ant 
kurio užpraszome visus tuos bro
lus kurie yra prisiraszia prie Klu
bo 6tos Wardos, idant teiktųsi 
pributie, nes bus apsvarstomi 
labai svarbus dalykai; dėlto bro- 
lai nepatingekitia pributie ir tu
rime | nde ie dirbtie patys dėl 
savo lomos naudos, nes namie 
begulintiems iszsižiojus, nieks ga
tavai in bui'ua neimnes, o tik tu
rime patys deFaaves, rupytis i- 
dant saivo būvy -jjagerytie.

A. Olszevskis prez.

Chicago.il
Shenandoah.Pa.no
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Wieta Piigoįii sodžiaus ir 
jame atsitikimai.

(Kauno red. Zarasu apskriezio.)

Nemunas, upe tėvynės musu, 
Kuris už draugia turi sau Muža. 
Abi sau teka kožna vaga savo, 
No susivienyjimo Aa varda ga

vo.
Guli ant jo miestai, teipo ir mies- 

telei,
Guli puikus sodžei, miszkai ir mi- 

■ szkelei.
Ten, kur kelas eina skersai no 

Rokiszkiu.
Iki Panedelo.pro szaly Kozliszkiu, 
Tenai guli sodžius Pagojais va

dintas,
Traktas puikium yra visu pripa

žintas.
Per tat asz cze noriu bent kiek 

apraszytie,
Kaip l’agojuos linksma ir gražu 

gyventie.
Ir ka tiktai žinau isz atsitikimu, 
No musu senelu isz ju padavimu, 
Wiska cze suraszau dėl žinios 

Lietuviu,
Kad būt ko mėluotie ant savo 

melstu viu.
Ape savo žemiu,kas kur atsitiko, 
Arba ka kur baime baisynga pa

tiko.
Sodžius stov ant kalno ne perdi- 

džei aukszto,
Wanduo siamt isz upes možna 

kaip su szauksztu.
Trobos viso sodžiaus naujos isz- 

statytos,
VVisokeis risunkuis dailei aprėdy

tos.
Ulycze ir kiemai medžeis apsody- 

ti,
Kur da no senųjų buvo teip da- 

byti.
Kožnas ukinykas turi sau sodeli, 
Kad nėra jam puikaus, nors koky 

darželi,
Kur vasaros laike turi bitėms 

vieta,
Kurios renka medų skrajojent po 

svietą.
Ir koks ju ten sode yr’ gražus 

siautimas!
Lynksminas isz szito visas prigi

mimas.
Mergaites darželuoš daug žolynu 

turi,
<0 jai kitu nėra, nors dilgia pri

žiūri.
Wis dabina sodžių kiek galint be 

galo,
Dėl paveikslo imkim kiemą ano 

galo .
Ukinyko Margio, kur niekad ne

buvo,
Ar jos ju nesejo, ar pasėtos žuvo, 
O dabar jau maeziau po langu 

dvi rožes,
Man teip jos atsėjo! buvo tikrai 

gražios.
Tiktai ant nelaimes joms parszas 

paszertas
Inpuole. darželin, nes buvu ne

tvertas,
Užpultas gyvulu trintis prasidėjo 
Lazdos isz slobnuipd nebedature- 

jo-
Palūžo kaip viena viena, teipo

gi kita,

Szaknys karsztam laike paskui 
jau nuvito.

Tai dabar nežinau, ar vėl 
dagaus, •

Maž jau ir storojas, gal ir
' palauš,

Nes dabar matyt nėra kam 
tis,

Maž ir tos atgis ir tai gali stotis.
Antram gale sodžiaus, arti Kozli- 

szkiu dvaro,O
Žinojau mergaieziu storaulivu 

pora,
Dabar jau nėra, nes jau isztekejo, 
Kaipo žolinelei žiema peržidejo. 
Būdavo, kad nėra jau ko jom so- 

dytie,
O nori daržely kaip nor apredytie, 
Tai jau nors buroką sekliny sodi

na
Ir aplink su morkvu sėkloms ap- 

dabina.
Arba hisky tolaus, kur murinės 

varezios,
O maž ir medines stowi kaipo 

marezios,
Gale grinezios jaunos liepos ir 

beržialis,
Apdenktas lapotoms szakom ten 

darželis,
Procia Angelotes grąžei intaisy- 

tas,
iTeip ir jos mylimos brolienes kra- 

psztytas.
Dėl puikumo sodžiui ir kad būt 

, patieka,
Nors kitkart iszdžiusta, be spirei 

palieka.
Wis jau tai niedykas darželis pa

liko,
Suprantat gi gerai, kad geriau 

kaip nieko.
Negana vėl szito, pereinant uly- 

czia,
Užmeskim tik aky mes in kožna 

grinezia,
Pamatysim tuojaus, storone yra 
Dabinanti grinezia ukinyko szczi- 

ro.
Sienos teip ir langai gluodnei ob- 

lavoti,
O jau da nekurto yr’ ir molevoti.
Langai visi didi, stiklai labai czy- 

sti,
Retoj vietoi yra biski apdaužyti;
O jai atsitinka tvaikams per ne

laimia,O
Zinai-gi, kaip vaikai svavalni 

yr’ kaime,

Kaip popuezia tvejas m> žiemiu no 
dvaro;

Skaistus, czystas, lengvas, leJig-
v.-ii kvėpuot možna, 

Džiaugias isz to szirdis maž ir' ne 
kožno?

Ba maža težino, jog Dievas pase-- 
j°

Du daigu žiemiuose ir man priža
dėjo.

Gražiose trobose ir teip puikiuos 
laukuos,

Teip ir pono miszkoi, kaip ir pli
kio plaukuos,

Daug atsitikimu, nor laikas yr’ 
senas

Možna pasakytie, kur buvo 
vaidenas,

Ba musu senelai teip apsakinėjo, 
Jie,žinot,nei biskio melo nepridė

jo. Kazimieras.

Wietines Žinios.
— Neužmirszkitia, kad rytoj, 3 

d. Sėjos tuojaus po miszparui, sa
loje L, Ažuko Lietuviszkis Rep. 
Klubas 6-tos VVardos” turės savo 
susirinkimą, dėlto pasirupykitia 
pributie visi,kurie prisiraszete pa- 
vasryj prie Klubo, nes yra neat
būtinai reikalingu, teipogi užpra
szome ir tuos brolus, kurie da no
rėtu prisiraszytie tegul,teipgi pri- 
buna, o bus priimti.

A. Olszevszkis prez.

— Chicagos Lietuviszka Tea- 
traliszka Dr-te szioms dienoms 
laike savo susirinkimą ir nutarė 
nepoilgam grajytie antra lietu
viszka teatra “Nužudymą caro 
Aleksandro II.”

— Nedeloje, 3 d. Sėjos pusiau 
antra adyna po pietų, bažnytinė
je saloje Dr-te S. Daukanto lai
kys savo susirinkimą, ant kurio 
užpraszo visus sąnarius pributie.

Wyriusybe.

— Chicagoje ketina iszeitie da 
vienas lenkiszkas dieninis lai
krasztis.

— Narna vyriausiojo paczto 
Chicagos iszteisybes ketina griau- 
tie, o ant jo vietos nauja statytie, 
nes . tasai mūras kasdien 
labjau skiriasi norėdama griūtie, 
kur gali tukstauezei žmonių smer- 
ty patiktie.

— Raupai Chicagoje nenustoja 
vieszeja, bet vis kasdien plati
nasi.

— Szioms dienoms viena mer
gina, lietuvaite, paėmė savo my- 
limajy berniuką ant" “patrol va- 
gon” ir nuveže in “Courta”, kur 
privertė imtie szluba; potarn 
sugryžo atgal ir eme antra szluba 
bažnyczioje. Bernukai. apsisau- 
gokitia no merginu, nes paskui 
anos jau jus nepraszo gražumu, 
bet ima ant “patrol vagon”.

— Jau ir menesis Sėjos prisi
artino, o Chicagoje vis teip sza 1- 
ta kaip žiema, o da 
kas arsziau, kad didesne puse lie
tu vnyku darbo neturi.

— Neužilgio Chicagoje už 
draus pardaviuetie paperosus 
tokius, kurie užveria savyje 
Opium, gliceriną, morfiną, bella- 
donna, arba kitokias trucyznas. 
Jaigu potam sugautu ka parda
vinėjant tokius paperosus, tai 
užmokės koros n« $50 iki $100.

— Ant rodos miesto Chicago, 
komitetas finansavas paskyrė 
$100.000 ant kaszto czystyjimo 
ulycziu nebrukavotu.

— Klubas 10 tos Wardos laike 
savo mitinga 27 diena Gigužio 
ir iszrinko tris delegatus in atei- 
nanty mitinga administracijos 
visu klubu ežiuos ukesus: T. 
Stankūną, J. Antanaviczia ir’ J. 
Galincka.

S. Jovaisza sekr.

— Wiriausias mitingas admi
nistracijos visu klubu bus kitoje 
nedeloje, 10 diena Sėjos. Dėlto 
ant to mitingo tegul visi Klubai 
iszrenka isz tarpo savęs geriau
sius žmonis prisiustie, kaipo de
legatus.

— Nedeloj, 3 d. Sėjos tuojaus 
po sumai, bažnytinėje saloje, 
Dr-te “Didvyrei VVitauto” lai
kys savo susirinkimą, ant kurio 
užpraszo visus sąnarius pribu
tie; nes bus apsvarstomi la
bai svarbus dalykai: kaipo 
tai: rinkimas kasieriaus, per
skaitymas konstitucijos, charteris 
jau bus parėjus ant ranku, 
ir kitoki svarbus dalykai, teipo
gi bus pirmutinis pameginimas 
musztro. Taigi tie brolei, kurie 
prisirasze prie Draugystes ir ne
padavė savo adresu, teiksis 
pributie ir paduolie kur gyvena, 
kaipo tas yra reikalingu dėl Drau
gystes.

J. Dichaviczia, sekr.

— VVidui miesto, kur ten ant 
S. Clark str. pora lietuviu pir
kosi sau keblias pas koky lietu- 
viszka žydą, kurs turi krautuvių 
senu drabužiu. Suderėjo labai ge- 
ras kelnes, užmokėjo pinigus, o' 
kada žydas i n vyniojas jiems pa- 
davė ir tie spakainei parsiniaszia 
namo, pasižiuręs savo pirkinio, 
iszvinioja randa tokios nudris
kusias ka poros centu nevertos, 
ir po akiu jiems teip gabai su
mainė kad nei vienas ne užtėmy, 
jo ka žydas jiems invyniojo, o 
tik parsineszia namo apsižiūrėjo.

— Szioms dienoms atsilankė 
Chicagoje g. kn. J. Baceviczia 
klebonas isz Spring Valle, 111.

— Kasdien Chicagoje randasi 
nauji atsitikimai raupu, isz tos 
priežasties jau ir sale Pulaskio ta
po uždaryta, teatras lenkiszku 
Sakalu liko neatgrajytas.

— Dabar lietuviai Chicagos tu
rės tokia, puikia sala kokios 
niekad nesitikėjo turetie po sziai 
bažnyczia; isz vienos sales pastojo 
dvi. Dabar gali ant sykio laikitie 
mitingus dvi draugystes. Teipogi 
visa vidury labai puikiai teploja, 
prieszai bus padaryta kaipo ui- 
dangtis aut scenos teatru- 
liszkos, po vienai pusei bus 
nuteplotas paveikslas Zemai- 
cziu Kalvarijos, o po antrai 
paveikslas atsitikimo Kražiuose 
praeitos skerdynes Lietuviu. Pu- 
rapijonai Chicagos iszreiszkia g. 
kn. M. Kravczunui szir
dingiausia aeziu už Jo sto
ronia, nes tas viskiu 
yra padarita labai mažu kasz- 
tu, o parapija szendien jau turi 
kur prisiglaustie su sa«A> mitingai! 
neteip kaip priesz tai,visa apaezia 
sales szunes landžiojo ir žiemos 
laike su mitingais kožnas dantimb 
kalino no szalczio.

ISZ

Lietnwiszh Kolonijų.
—o--

Danesza isz Lietuviszku Kolo
nijų kad sziose paskutinėse die 
nose wela apsipirko tenai szie 
Lietuviai: S. Grigalunas ir J. 
Rimkumis abudu susideja pirkosi 
viena gabalėly lauko ir abudu te
nai apsigyveno, teipogi pirko 80 
akru Matuseviczia, kuris užmo
kėjo visus pinigus prignlinczius 
isz virszaus, bet da jo farma yra 
parandavota kitam farmeriui, ku 
rio laikas raudos baigsis ant Nau
ju Metu 1895 ir už tai da dabar 
negali pradetie gyventie. Tie vi
si trys vyrai paeina isz Plymouth, 
Pa. Ir danesza kad visi yra svei
ki, o platus žaluojanti laukai link
smina kožna viena.

Teipogi apturėjome ir antra 
gromata no J. Kaikario, kuris ne- 
senei iszvažiavo isz Chicago te
nai gyventie, cze patalpiname ja 
žodis in žody :

Mielas Rėdytojau “Lietuvos”!
Apreiszkiu Tamistai, jogei jau 

ir asz gyvenu ant savo Joanos 
farmos, kuria prasimaniau per 
užmanymą Tmnistos ir storonia 
musu brolu, kuriuos paskyreme 
in komitetą, už ka Jumis brolei 
siuneziu ezirdi ogiausia aeziu. Ka
da atvažiavau in tuos puikius go
jus ir laukus, tai isz to džiaugsmo 
ir linksmybes, iszgereme su p. 
Butkum net ciela 
vhisky.” Sulaukia 
nuėjome pas kelis 
farmerius, czekus,
nai gyvena po trejus, ketverius 
metus. Apsakė jie mums ape sa
vo gyvenimą, kaip jie prasidėjo 
su mažais pinigais, o szendien yra 
verti tukstanezius. Atradome 
viena czeka, kuris pirm trejų 
metu gyveno Chicagoje, ant ker
tes Van Horn ir Paulina str., pa
gal czeku bažnyczia, dyrbo jisai 
ilgus metus lumber-yardose, o 
szendien gyvena sau kaip dvare. 
Tiktai vienu raguotu galviju tu
ri ape szimta, o kitokiu smulkes
niu gyvulu negalima suskaitytie. 
Dabar praėjusia nedela vėla pri
buvo 16 czeku ir sau apsipirko 
formas. Matydami ta visa ir mes 
nenustojame vilties; jaigu sve- 
timtaueziai veda sau cze toky 
puiku gyvenimu, taigi delko Lie
tuviai negali gyventie ir prasi- 
gyventie? Juk Lietuviai gal da 
geriau yra pripratia prie vedimo 
ukystes negu kitos tautos ir del
ko turėtume abejotie.

Asz mislyju kad tik tiek blogai 
padariau, jogei neapsipaezevias 
atvaževau; ka padarytie, reiks 
bulves skustie, norint 
da ju nemokėsiu, bet 
szutytie gerai
kyšiu, teipogi ir
nius neluptus labai gerai moku 
iszvyrtie; jau iszmokau ir cibulu 
pasiskyntie, salotu su smetona su- 
sidarytie ir t. t. rodžius kad badu 
nemirsiu. Pirkau 4 karvias dėl 
savi as, o Butkus- 6 turi pirkias. 
Per vasara karves mus maitys, o 
per žiema mes jais maitysimie, 
toky tai kontrakta su karvėmis 
padarėme.

Bet perpraszau brangius skai
tytojus ant manės neužpyktie, jai
gu koky žody ir negerai iszsita- 
riau, žinoma kaip nesenei isz 
Chicago atvaževias, tai da galva 
suvis neiszgaravo no “Lager- 
beer”. Pasitikėdamas, jogei man 
iszboczysitia, pasilieku su guo- 
done.

Atsiszaukimas in kariu- 
ineniszkas Draugystias. 

—o—
Redyste ,,Lietuwa” apturėjo 

atsiszaukimus no keleto lietuvisz- 
ku kariumeniszku draugyscziu. 
po vardu ,,Didvyrei Witauto,” 
in kitas tokias pat draugystias, 
kad susitartie visoms sutaisytie 
vienokius kariutneniszkus drabu
žius, dėlto, idant kuriam isz to
kiu kareiviu atsitiks nuvužiuo- 
lie in kita miestą, galėtu su tuom 
paežiu uniformų pristotie prie 
draugystes kito miesto, o tokiu 
budu niekad draugyste nesusima- 
žytu ir sanarei jos nereikalautu 
nauja kaszta panesztie ant pirki
nėjimo kaskart tai kitokius dra
bužius; tada tokis sąnarys iszwa- 
ževias isz Chicago in Pittsburgha 
galėtu pristotie be jokio kaszto 
prie tenyksztes draugystes, o isz 
Pittsburgho atvvažiavias in Chi- 
caga galėtu pristotie prie szitos 
ir t.t.

Dėlto užpraszome visas lietu- 
viszkas draugystias po vurdu 
,,Didvyriai VVitauto” arba ,,Ka- 
reivei Witauto”, idant kožna tei
ktųsi atsiszauktie in redystia 
„Lietuvos” ir apraszytie kokius 
drabužius kurie isz ju sau velytu, 
o teipgi jaigu jau kurios isz ju 
turi kokius drabužius, tegul ap

", o teip surin- 
kia in krūva mislis visu drau- 
gyszcziu, galėsime nusprenstie 
koki butu pritinkamiausi ir apgar- 
sysime viską „Lietuvoje” ir to
kiu budu kiekviena draugyste 
žinos ka turi pradetie. Teipogi 
praszytume, idant kožna 
draugyste paduotu savo tikra a- 
dresa ir kaip jau senei yra už
sidėjusi. Redyste.

Pykszt stiklą bežiūrint visiszkai ■ ra8Z0 kokias turi,
iszdauže,

O vejas, kaip yla, maiszan teip ir 
szlauže,

Lieps tai andaroku, ar kelnėms 
uždetie,

Kad gražiau ant grineziu butu 
pnveizdetie

Ir kad nesakytu, kas praeinant 
pro szaly,

Jog nieks niegyvena, velnias ras
tis galy.

Dangczei, kaipo marszkos isz 
mainytu gidu,

Akys markst bežiūrint, kaip ir 
gerus alų;

Tvoros vis sztankietais no uly 
ežios tivertos,

Kitu žodžiu sakant statinėms už- 
t vertos.

Kiemai keturkampei visu ukiny- 
ku «

Po szakoms medelu, kaipo po vai 
nikų,

Sodytais kaip yra aplink visa 
kiemą,

Ramu yr’ terp anų vasara ir žie
ma.

O! kiek ten priduoda. Nemunas 
puikumo

Ir kiek ten žmoneles tur isz to ra
mumo,

Nepadabnas daiktas plunksna ap
raszytie,

Tiktai vienu daiktu galu cze saky- 
tie :

Jog nuvejus kluonan, szit Ga
šlūno Jono,

Kaip pažiur’ant upiu ir ant misz- 
ku pono,

Kuris yr ant kalno už Nemuno to
jaus

No užtekio saules stovi kaip ir 
gojus.

Antroj pusėj sodžiaus eina viesz- 
kelelis,

Tolaus dirvos, pieva ir pievoj u- 
pelis.

Murina tekiedamas, tieszyja kelei
vy,

Buk koky pelgrima, arba ir karei- 
wy,

Ka labjausei paežius sodžiaus uki- 
nykus,

Teip kaip lengvaduonius, teip ir 
darbinykus.

O! koksai gražumas ten yra i(- ore

Žinios wiso(iios.
Scranton Pa. szioms dienoms 

ketina iszeitie nauja lenkiszka ga- 
zieta “Gazeta Scrantonska”.’

Į Plymouth Pa. Lietuviai taip
gi rengi ųždetiepalitikiszka klubą 
po vardu Citizens Club.” Links
ma yra kad Lietuviai pradėt vi
sur krutetie triustis ape savo gera.

J Minersville, Pa. pereitose 
dienose buvo tiek daug lietaus, 
kad užserne visas kasyklas anglu 
ir darhinykai negali dirbtie, o 
valdytojai kasyklų jau ir mulus 
iszkele ant virszaus.

į Hartshorne, Ind. Terr., kur 
daugybe lietuviu dyrbo prie kilsi
mo anglu,no senei tveria straikas. 
Szendien vieta baltųjų darbinyku 
užėmė murinai ir dyrba už niekus, 
o baltiejei negalėdami jiems nieko 
padarytie, apleidžia ta vieta ir 
važiuoja tolau darbo jieszkodmi.

t

Asz Jurgis Ambrazaitis pajicsz- 
kau Fraiiciszkaus Maurico, paei- 
nanczio isz Kauno red. Raseinių 
pavieto. Teveniu parapijos, kai
mo Pakalniszkiu, ir pajieszkau 
Juozupo Jauninyko, isz Suvolku 
red. pavieto ir parapijos Mari
jampolės, kaimo Kiduliszkiu. Jai- 
gu kas ape juos žino tegul duoda 
žinia po adresu tokiu: 
Jurgis Ambrazaitis,

Spring Valleyjll.

Kas nori gautie šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Joki' 
ba Dalius, po tir. 203 E. Centr 
str. Shenandoah, Pa. 4 i®Z8lra81zaMt “Varpa“, gromatos reikia 

siusti aut žinomojo Amerikos Lietu wianis adreso:

bonka “Ray 
Sekmininiu, 

tenykszczius 
kurie jau te-

iszvyrtie 
neskustas 

patai- 
kiauszi-

Juozupas Kaikaris
naujas Arkanso farinerys.

“VARPAS“
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yru, tvyriftusias ir žimeziausfaus jaunos 
Lietuvos wadowu iuikrasztis, tikras “Naujosios 

>asztalas, organas Lietuvos intciigen- 
__'PAS” neseka jokios partijos; “VAR- 

*stis—iaisvve ir gerowe wisos Lietuwos ir 
Jetuviu.

“VARPAS” spaudinasi ant gražioB, slidžios po-

U* •tįsios” ūpas
f jos. ‘ VARE.
r'O" rupestis- 
t wisu Lietuviu

i, . ------ uumuai niu mūrinio, sumaus pu
lt?' pieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiczia kai- 
A rn .. !«■» isztisus mulus tikini $1,25.

Ttf Tui isztikro yra labui |>iKu I

NO Dll-TES D. K. GEDE- 
MINO.

Draugyste “Didžio Kunigaik- 
szczio Gedemino,’ kaskart prade
da žengt pirmyn. Pereita metu 
sutaisė puikia dovana dėl lietu 
viszkos bažnyczios, tai yru spa- 
viednyczia, dabar uždėjo “Lietu 
viszka Republikoniszka Klubą 
16-tos Wardos”, kaskartas imasi 
labjau prie skaitymo laikraszcziu. 
o žinoma kada pagarsės laikrusz- 
cziuose, tai ir nauju sąnariu dau
gybe rasis.Diena 22 Gegužio, i 
adyna vakare, saleje Kavalskio. 
ant kampo Milvaukee avė. ir No 
ble str. turėjo savo metiny susi
rinkimą, ant kurio aprinko nauji 
administracija ant ateinanezio me
to isz sekaneziu ukesu:

M. Kubilus prez.; Juozupii' 
Useviczia vice-prez.; JuozupaM 
Grineviczia sekr. prot.; Juozupi* 
Antanaviczia sekr. fintui.; Juoza
pus Katilus kasierium ant antK 
meto; Jurgis Stepanauckas ant 
antį o meto, o Frunciszkus Bnr- 
czaitis ant pyrmo meto gaspado- 
reis kasos; Selvestras Stanketfi- 
ežia marszalka ant treczio meto; 
Stanislovas Dufkis prie karūna 
ant meto pirmo.

Teipogi no szio mitingo sumaži
no mokesty inžengos,pirmiau mo
kėdavo teip, kaip ir kitose drau
gystėse pagal metus savo am
žiaus, o dabar kožnas vienas, tiek 
senas tiek jaunas, instojantis i» 
ta draugystia mokės tiktai po 
$1,25 inžengos.

Deltogi brolai pasinaudokitis 
isz teip lengvos inžengos, pasiuku- 
bykit insirnszytie in Dr-tia “Ge 
demino,” kurioje yra ta pati bro
li szka paszelpa ligoje ir kitokiuo
se atsitikimuose, kaip kožnoj vie
noj draugystėje, o i n stojimas ii 
ja yra pigiausias ir lengviausiu* 
Turime vilty, jogei szy draugjl 
te in trumpa laika suaugs in m® 
žiniszka draugystia ir savo sąna
riams atnesz gausius vaisius, g

Ant pardavimo puikus sal» 
nas ant Division str. No.98 ker 
te Nobel str. Puiki vieta dėl Lk 
tuvio. Dasižinokitia pas valdf- 
tojy.
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Pasekmes ne paklu s mimo
si) 
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t 
s' 
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j pagriebiąs kirvy ir apsukias jy su pasiutu- 
*4 greitumu kelis syk aplink galva, parode, 
iii turėdamas ta ginklą, nesibijo nieko. Tai 
ifant. Robinsonui pasidarė lengviau ant szir- 
b; pamate jisai, kad turi stipru pagelbiny- 

itį paskui pagyre jo drąsumą, davė jam dur 
era, saidoką ir vilyczias ir pastate ant sar
ges prie skyles, kuri, kaip jau sakiau, buvo 
taryta lyg szaudinyczia. Paliepiąs jam nuola-
i dairytis, pats nuėjo in kita pusią, kur apsi- 
klavias atsistojo teipgi ant sargybes. Teip be
kovodami perstovejo arti adyna laiko ir jau 
wus ir norintis pasimuszt Indijonas pradėjo 

fletis, nes turėjo neiszsukoma norą pamėgint 
T ko noris su savo durtuvu ; bet tuom tarpu
jirdo jie isztolo baisius klyksmus, paeinan- 
is isz kėlu deszimcziu burnu.
’atys nesijusdami musu kareivai pasižiurėjo 
tas ant antro ir susimerkia tarp savęs lauke 
sįkovos; bet daugiau nieko anei mato, nei gir-

I Po valandos klyksmai atsimusze i n ausis 
siau kaip pirmąsyk, isz ko jie suprato, kad 
irietelai artinasi.

Eina — pamislijo Robinsonas ir akis isztem-
, — vėl pasidarė tyku.
1 Ant galo ėszgirdo jie stora baisa labai arti, 
io garsas iszsi vaikszcziojo po visa apielinky.
Teip belaukdami neprietelaus su isztemp-

ii saidokais ir su plakancziomis szirdirais, 
irvžia pirmutiny, kurs prisiartins, negyvu 
pildyt, perbuvo jie . iki vakaro; paskui per
inimą, kad laukinęi iszjieszkojasala,o nieko ne- 
j,dia aplaido ja, — padėjo ginklus szalin ir 
linsonas paszauke savo drauga ant vakarie- 
3. Kadagi tas wiskas atsitiko Petnyczioje, 
įto Robinsonas ant atminties to, davė savo 
ilgui varda „Petnyczia”. Szis gi ape tai da
ntijąs isz džiaugsmo prarijo vienu kartu di
li ostriga ir besijuokdamas nuoszirdžei in 
nūs plojo.
* Nusiminimas, koky szios dienos atsitiki- 
i atnesze, nedave Robinsonui gerai prisižiu- 
laukiniui, naujai užvadintam Petnyczia. Da- 
I tik galėjo jam gerai prisižiuret. Buvo tai 
>gus dikto ūgio, turintis daugiaašei 20 metu; 
Ijkura buvo tamsei ruda, žibanti ir juodi gar- 
iuoti plaukai, nosis maža, o dantis balcziausi. 
įmeuiszkas kūno sudėjimas rodė nepaprasta 
irtuma. Pradurtose ausyse nesziojo gliemežius 
aszlas) ir plunksnas visokiu blizganeziu war- 
I tas viskas rodė augszta kilty. Apart tu pa- 
jszimu neturėjo kitokio apvalkalo, 
J Robinsonas nors ir buvo nuvargigs no vį- 
į dienos prietikiu, vienok pasiėmė pasiūt 
lamu odos apvalkale savo draugui, o pgbai-

8 darba; liepe jam užsi vjlkt, už ka Petnyczia 
I atsiklaupias. pastate jo koja ant savo pe- 
s iszreikszdamas jam savo padonystia.
į Pastiprinia savo nuvargusi kuna tuom, ka 
nvas davė,— nuėjo abudu gult, o Robinsonas 
iau kaip kitados dekavojo Dievui už paszal- 
I in dovanas szioje dienoje gautas.

XIII.
. Antrytojaus pirmutiniu ju daiktu 
weit ant vietos, kur žmogrijai sau 
le. Regykla nebuvo svetima Robinsonui, bet 
isesne,’ nes da neužsitrinusi su laiku. Anuo- 
it mate pecziuje liekanas nodegulu, lieka- 
I sausu apipuvusiuju kaulu; dabar gi viskas 
Įjas, nukapotos kojos, rankos, galvos, no 
Bnu mėsa buvo nugraužta, ant kitu da pasili
ki, — kvapas da nesukrekejusio kraujo, ku- 
į žeme aplinkui buvo prisigėrusi — ant nu- 
Stu sralvu matosi isz susiriaukusio veido, at- r O . , , | ,ižtu akiu, kankinimai, per kuriuos nelaimin- 
B aukos turėjo pereit priesz smerty. Wiskas 
įin krūva paimtas darė neiszkencziuma regy- 
I; Robinsonas nesibodedamas atgręžę akis, nes 
Ite kad jy no piktumo sylos apleidžia. Labjau 
įpratusiam prie tu dalyku Petnycziai, liepe 
i barbariszkumo liekanas surinkt ir in viena 
ohia inkast, ka aus su noru tuojaus ir padare. 
Į Moketie- pasinaudotie isz kiekvienos aplin- 
hes yra tai didis privalumas, kuri Robinsonas 
wyje dikeziei turėjo iszlavinias. Norint ir bu- 
j> nusiminias, vvienoksu atyda gniužinejo pope- 
įusir anglus,no vakarykszczios ugnies—bandy
mas ar neras kur nors vienos žarijėlės,— bet 
iltuo, — nuvargtas turėjo lautis jieszkojas.

Petnyczia su atyda žiurėjo in savo poną ir 
itydamas jo nuludima pradėjo kažinka tnosuot 
rankomis ir kalbėt, isz ko Robinsonas supra- 

, kad ans kažinko nori, bet negalėjo suprast ko 
kio.

Ans-gi staiga pagriebiąs kirvy, skubei liū
te in miszka. Robinsonas luditai pasižiurėjo 
Bkui jy, mislydamas, kad ans užsimanė nede 
igumu atmoket už jo geruma ir susitariąs su 
wo draugais užpuls ant jo gyvenimo. Bet koks 
buvo jo nusistebėjimas, pamaezius Petnyczia 

iwe* gry^tanty isz miszkos su sauja sausos ir 
ganezios žoles. Numetias žola ant žemes Pet- 
Ezia uždėjo malku, sausu tapu ir pakūrė, ugny 
ip Robinsono geidauta. Dabar tik Robinsonas 
prato, kareiszke aniegiestai. Supratias Robin- 
Įio misly, pagriebė ans už kirvio, kad uusi- 
Įst miszke du szmotelu atsakanezio medžio, 
jidejo anuos trynt stiprei ir greitai, uždege, o 
friniojas su sausa žolu, bego tekinas, idant 
lis no greito traukimo oro užsidegtu.

Gedejosi Robinsonas ir gailėjosi, kad teip 
eitai ir be priežasties apkaltino ta, kurs pa.-

(Tasa.)
Laukinis supratias Robinsoną ir dasižinojas 
anam rupi, neparodė jokios baimes, tik su- 
garsei lyg grūmodamas žmogryjams. Pas-

buvo 
pietus
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I
I sistenge gaut jam toky reikalinga daiktu. Pa
imate jisai, kaip tai tankei galima apsiriktie, kal
binant kita nepersitikrinus ar uns isztiesu ka blo
go padare. Sudrėbėjo visas pamislijas, ko
kios tai bjaurios pasekmes butu iszejusios, jaigu 

'jisai, kaltindamas Petnyczia be priežasties užsi- 
• manyme iszduot jy ir užpult ant jo namu, butu 
ineapžvalgei pradėjus kovot su juom, ir arba 
butu užmuszias savo geriausy draugu, arba pats 
butu no ano užmusztas. Taigi užsimislyjo ant to 
ir kalbėjo sau misloje: „nesakyk op! neperszo- 
kias grabes”.

Apvaląs kiek galėdamas ta vieta, Ro
binsonas paėmė deganty nodeguli ir drauge 
su Petnyczia sugryžo namo. Cze užkure jis gau
sia ugny. Robinsonas užmusze jauna lama, ir at- 
kirtias szlauny kepino ant pagalo, rodydamas 
kaip reikia mėsa sukytie ant ugnies.

Bereikalo apraszineezia Robinsono džiaug
smu isz szilto ir gardaus kepsnio, ues tai kiek
vienas skaitytojas gali suprast, atsiminiau, kaip 
tai jau no senei musu vargszas buvo priverstas 
pusnykaut Asz tik tiek pridėsiu, kad jis užmir- 
szias visa bloga, mislijo esąs savo tevyneje. 
Kalboje jisai su savo draugu, mokindamas jy sa
vo kalbos ir juoku negalėjo tvert, girdėdamas, 
kaip Petnyczia kraipė žodžius.

XIV.
Dabartinis Robinsono padeijmas negalėjo 

būtie laimingesnių kaip ant dabartės. Jis jau 
nebegyveno vienas; turėjo jau draugu, su ka
rmom, teisybe, susiszneketie da gerai negalėjo, 
bet jau tas pats, kad prie jo buvo smagus Petny
czia, saldino jam ludnas valandas. Turėjo vėla 
ugny, pertat galėjo pasidaryt sau sziltu, soeziu 
ir gardžiu valgiu, Tik baime, kad laukinei at- 
kerszydami už savo draugus, kis valanda galė
jo užpult ant jo namu, iszvest isz tikima Petny
czia, o gal abu juodu užmuszt, nedavė jam ra
muma. -Drebėjo jisai pamislyjas, kad prisieis 
praliet žmogaus krauju; apart to da nežinojo jisai, 
koke bus pabaiga tos kovos ir ar sveikas jis 
pats iszeis kada isz jos.

Taigi vienatine pagalba buvo užsitvyrtint 
savo landoje teip, kad neprietelis negalėtu pri
eit prie jos. -Senei jau mislyjo jis perdirbt savo 
urvą tu tvirtynia. Jau mateme, kokiu budu at
liko ta užmanymą, bet to, ka ligsziol padare, 
nebuvo gana. Negalėjo vienok savo užmanymo 
atlikt visotiniszkai, nes buvo pats, o prie apsi- 
tvyrtiuimo reikėjo netiktai noro ir darbo, bet 
daugiau ranku ir spėkų.

Reikėjo aplinkui už iszpilto pylimo iszkart 
teip placzia ir gilia grabia, kad per ja niekas 
negalėtu perszoktie nei pereit, o jaigu juos ap
siaubtu daugybe laukiniu, tai ir tas butu neuž
tekti nu, nes anie permetia tylta, galėtu lengvai 
pasiekt pylima, o tuomet jau butu galas. Pasiry
žo pakraszcziais pylimo apsiaust savo buvei
nių augsztais smailais kuolais, tankei gilei ir in
karais, kurie neduotu ineit in tvirtynia. Tuo
met neprietelis pakol dasigaus prie pilitpo ir 
kuolu, bus pigei pergalėtu nors ir didelis jo skai- 
tlus butu.

VVisa szy užmanymą Robinsonas norėjo ap 
sakyt ir iszaiszkint Petnycziai, vienok buvo sun
ku tai padaryt. Bet kagi neparodys noras ir 
tvirta vala? Negalėdami per kalba susiprastie, 
teip ilgai mosavo su rankomis, kraipėsi, szo- 
kinejo, vaikszcziojo ir ant pirsztu rodė, kol ant 
galo susipratia gerai, norei darba pradėjo. Pet
nyczia nusidavė tuojaus ant mariu pakraszczio 
pajieszkot didelu gliemežiu, asztriu akmenų, 
žodžiu to, kas butu buvias reikalingas tam tik
slui. Tai padarius, nieko negaiszdamas drauge 
su Robinsonu no ryto sulyg sutemai tvyrtino 
savo buveinia.

Darbas kasdien ėjo pirmyn, jiems rodžei ų 
smarkei dirbant. Petnyczia daug greieziau ir 
pakabiau dyrbo, net stoka atsakanezio inagiu 
jy netrukdė. Jis velijo duobiąs kast su rankomis, 
kaip su gliemežiu, medžiu szakas veikiau su 
dantimis nukrimsdavo, nekaip Robinsonas su 
savo akmeniniu kirviu nukirsdavo. ■

Juos smarkei ragino prie to užsiėmimo ir 
tas, kad jie visuomet tikėjosi užpuolimo lauki
niu, bet prieszingain vėjui esans per du mene
siu niekas negalėjo priptaukt prie ju salos. To 
kio pat laiko reikalavo ir musu durbinykai sa
vo užmanymą visiszkai atlikt. Prie to užsiėmi
mo jie buvo priversti t nikei kalbėtis terpu sa- 
vias. Pasinaudojo isz to Robinsonas, kad isz 
mokytie Petnyczia savo kalbos. Ir isztiesu szis 
būdamas gabum ir buklum, su nedidelu vargu 
tai padare, nes viską griebe su atyda ir gabu
mu, labai rodžei atlikdavo viską, kas buvo liep
ta, stengėsi net savo pono mislys inspet.

Pabaigiąs visa savo tvirtinęs apkasima 
Robinsonas atsiduso lengviau ir galėjo jau mie- 
gotie rainei nebijodamas nieko.

Wiena karta Robinsonas sėdėdamas klausė 
juokingu Petnyczios pasakojimu , ir sziam pra
dėjus ape marias kalbetie, atsiminė ana luotu, 
kurio per kelis metus, dirbdamas da nepabaige. 
Taigi matydamas pas laukinius labai pakabei 
iszdyrbtus luotus, paklausė savo draugo, 
kokiu gi budu jie be inagiu gali tokius padaryt? 
Petnyczia jam iszaiszkino, kad jie labai trum
pame laike tokius luotus iszdirba su pagelba 
ugnies.

Prisižiurejas Robinsono darbui ir iszgirdias 
kiek tai metu aus dyrbo, suspaudė jisai sau 
gaiva ir pradėjo nuoszirdžei juoktis, tvirtin
damas, jog tukstanezius luotu tame laike butu 
galėjas daug geriau iszskaptuotie.

Robinsonas nežinojo kaip džiaugtis ir juo 
kesi su Petnyczia isz savias. Jau jis savo mis
oje yrėsi per marias, apleisdamas nožmia sala, 
jau sveikinosi su savo tautiecziais. 
nutarė tuojaus ant rytojaus pasiimt 
pabaikt ta luotą.

To užsiėmimo laike pasiryžo 
savo laukiny drauga supažindytie 
kejimu, apreiksztie jam krikszczioniszkas tiesas, 
Dievo instatymus ir 1.1.

[Tolau bus daugiau.]

Oi tie ženklui raszlavrlsz 
ki!

Nemažai dasiede ženklai rasz- 
laviszki vienam jaunikiui, kuris 
nežinodamas kur toki statosi, no
rėjo paraszytie in savo mylimąją 
sziokia gromata:

„Mylėt tawe prislėgiau. Ant 
tuszczio kitos mane viloja. Neži
nau, kas tai yra teisingumas su- 
laužytie, prisiegavimu savo ne
sidroviu, kita moteriszke gra
žesne už tawes būtie ne gali, — 
kožna bridki. Tave garbina; tik
tai pikti žmones visi no tawes 
bėga. Ir tariu tave apleistie? 
Ne, keneziu ir laukiu tiktai atsa- 
kanezios valandos.”

Tuom kart tasai jaunikis statė 
ženkles ten kur jam kuris papuo
lė ir paraszyta jo gromata iszrode 
teip:

“Mylėt tavęs prislėgiau ant 
tuszczio, kitos mane wiloja. Ne
žinau kas tai yra teisingumas, 
sulaužyt prisiegavimu savo nesi
droviu, kita moteriszke už ta
ve gražesne, negali būtie kožna 
britki. Tawe garbina tiktai pik
ti žmones, visi no Tavęs bėga. 
Ir turiu tavęs apleistie, nekeri- 
cziu ir laukiu tiktai atsakanezios 
valandos”.

Mitute, ta pati gromata žodis 
in žndy ir kaip ji dabar iszrodo?

GR0MAT08 
lietuviszkos ir lenki&zkos užsilikta 

ant paczto.
6. Balionas Viktor,
10. B&ublaite Katarina,
13. Bebak Jan,
31. Caracis J.
35. Cicielski Wincenti,
40. Ciganevski Anton, 
112. Jakubovski Andži,
120. Kaminski Any,
121. Kaminski Tomasz, 
135. Kolyt Simon, 
137. Kontovs Jurgis, 
141. Kovalunas Jan, 
162. Kviatkovski Antoni, 
153. Kviatkovska Alina, 
179. Makovski J.
207. Pieszinski Tomasz,
208. Pinkovski Ludvik, 
210. Podrovski G.
215. Faznanski Fraciszek,
252. Serapinas Anton,
268. Stankevicz Macei, 
270. Stefanovski Einerich, 
292. Tomaschevski Jacob, 
312. Wisznevski Mihal, 
323.. Zamaszki Antoni, 
324. Zauberis Jahn,
332. Zoromski Anton,

P. 
J. 
J. 
J.

Chicago
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UŽMOKEJOUŽ LIETUVA
. —o---

Kazlauckas 
Antanaviczė 
Radavicze 
Noreika

M. Kubilus 
A. Rudauckas
S. Adomaitis Chesterfield 2.oo 
A. Sabalauckas Mahanoy ę. l.oo
F, Sidoras Grand Rapids l.oo 
P. Kleszmitus Kansas City l.oo
G. Gasparas Athens l.oo
J. Sz'esztokas Cumbola l.-oo 
Nastor Girdvaiu StCharles l.oo 
P. Bekman Criwitz l.oo
VV. Juszkewiczia Brigton l.oo 
J. VVasilauskas Minersville l.oo 
\V. Gobaitis “ l.oo
T. Miller Philadephia l.oo 
J. Lastauskas Cumbola l.oo 
A. Mikuliczius Pittstou l.oo 
J. Plonis Ontanagon *-l.oo 
J. Rimkus Mt Carniel ™1.00

A. P. Alek isz Wilke»-Barre’ agentas musu iąlk- 
raszczio suko]ektawojo ir prisiuntė 
rūta no sekaneziu skaitytoju: 
J. Rudaitis 
J. Scheid
W. Zilinckas Rendham

preuume-

1.00
2.oo
l.oo

Paskui jie 
už darbo ir

Robinsonas 
su sawo ti-

uy Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuwisz- 
kos bažnytzios, kur lietuwys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren
io gyventie; ne teip kaip neku- 
rie neiszmonei susi pirko kur ten 
laukuose VV'aukegan,mokėdami už 
lotu viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai veiktie. Ptrkitia ant Brid
geporto, pastatvkitia narna, o pa-, 
tys rentaunykai jumis jy isznio 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Pasiži
no itia ape 
“J etuva.”

ta lota Redysteje

Lotai! Lotai!
Lietuviams gerai žinoma firma

SCHWARTZ & REHFELD,
162 VVasliingtoii ui., rūmai 57, 58, 59.

Kožna Nedela 1:30 adyna po pietu 
isz Union Depot veža už dyka visus in gražia vieta, gulinezia va
karinėje dalyje miesto Chicago, ant 56-tos ulyczios,—tiktai 6 J my- 
los tolumo no “Court House”; ta wieta vadinasi

aHANSON PARK.
Kas nori pirktie sau lota, tegul neperka niekur, pakol szia vie

ta pirmiau nepamatys. Yra tai vienatine vieta dėl žmogaus darbi 
nyko, nes turi keletą fabriku kur tukstanezei žmonių dyrba, o teip
gi tik už 5c. gali atvažiuotie in miestą geležinkelu in darba. Per ta 
vieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra leiikiszkn bažnyczia ir kunigas pribu- 
na kas nedela. Yra visoki sztorai, palicija ir viskas ko tik reikia, 
o lotai da labai pigus, tik po $300 ant legvu iszmokcscziu,

Dėlto pasiskubytia pakol lotai da pigus yra, nes už menesio lai
ko pabrangs ant 25 procentu.

Tikietus dėl puvaževimo galitia gnutie už dyka kompanijoje

Schwartz i Rehfeld,
Arba pas generalna agenta

Geo. Gustajty,
IIANSON PARK. 

ir Redystie “Lietuvos”, 
954—33rd St.

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GRANU PRAIR1E, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai Isz wl««« wal»tes. Arkauso. 

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po ablenis pusėms Reležynkelo “Mėniphls Sc Llllle Rock", tarpe tu lauku randasi miestelis Ha’.en 
kur žmones gali sulwertle sau didžiausia Ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wleta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuivlszkos kolonijos.

Wisoki javai dera labai gausei, 
prietam augu bowetna, o walsei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu AValstiju. Klimatas sweik»s, 

žiemos trumpos, o wasuros yigos, karszoziu didelu nėra, szihima lygiuasisu Chicago*. 
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie taukus su giria ir be gi
rios. Buikai ir lentos neiszsukytai pigios dei pasistatymo sau namu.

Preke'tauku no $6 iki $8 už akra.
. Mokasi $l,oo jsz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie 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, Ilazen, Ark.

GHICAGO, ILL. P. o. Box 82.

Geriause užeiga pas
L. AZUKA,

3301 Auburn Avė., kampas 33czios ui,
NETOLI LIETUVVTSZKOS BAZNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HALA .
dėl mitingu, balu, vveseliu ir kitokiu susiriukin u.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodi, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kveienczius Cigarus ir lt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka viską gausi. Irto visopobandytie.

Čaljforni a Wine & Liąuor Co.
M. RUBIN,

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

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

Wisoki gutunkai Saldaus \Vyuo, Arako, Kimelo, Ataus bonkose ir kegese Ir t. t. Wiskasiyra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpytdome. Mes da~ 
statome užprašytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromataraszytie angelskai, jwokiszkai, lenkiszkai, lietuj 
wiazkai ir ruskai.

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

A dvinedeliuis
„A jl/jVV dl^d. kataiikiszkas 
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant fnenesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
* zprovoia treriausei ^visokias orowns 'visuose 

s se. Kiumoczyja kalbose: lenkiškoje, wo- 
»ir angelskojo. Taipogi kolektavvoja pini- 
visokias skolas. Gyvena po ur.
Muspratt st., kerte 32

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Hąlsted ui.

N ujimą puikiau Fotografija., už tuziną tiktai

$2.00
j Ant vveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.
Jaigu tau skauda galwa, tai pamegyk 

Proszkli Bojanatisko. Yra geria ūse gy- 
dykla no skaud«‘iim<> galwos. Kajoke kita taip 
reit nu gydo, kaip Proszko Bojau <usko. Galima 
au’ie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 2f> 
entus pacztineinis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su utsakymu apiaikys Jah.

885 W. 19-th St.,
---- --------------1 -

Chicago.

Preke Pinigu.
—O—

Rublis in Rosija.......... ..53įc
Marke in Prusus............ ..24įc

^Guldenai in Austrija... ,.39ic
-'kos in Francija....... ...20c
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PAJIESZKOJDIAI.
Asz Ona Bertelute pajieszkau 

sawo sesers Valerijos Bertelutes, 
paeinanczios isz Kauno redybos, 
Szaulu pavvieto, uiiestos Sadwos, 
jau wisas metas kaip Amerike ir 
nežinau kur besiranda. Jaigu kas 
ape ja žino, tegul duoda žinia ant 
tokio adreso:

Misa. Anie Bertelute
2619 Villkton st. Philadel., Pa.

Talmudas židu “ “ 10c
Tewynizsk<)8 giesmes “ “ 10c
Trumpa senovės Lietuwtu Istorija „ 10c
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 20c
Waiku knygele su abrozelais “ 36c
WIsokl abrozdelei in knygas
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Knygos lenkiszkos.

Geriausias biznis dėl Lietu- 
vnyko. l’urduobu Grosernia ir 
Buezernia už pusią prekes. Prie
žastis pardavimo esiu priverstas 
iszvažiuotie in Lietuvva.

Povylas Bakevviczia
628 S. Canal st. Chicago, III.

Ant parandavojimo puikus 
sztoras dėl grosernios, buezernios 
arba saluno. Geras biznis dėl lie
tuvio, ant kertes Auburn avė. ir 
34tos Court. Dasižinokitia redy- 
steje.

KA8IN ULEVELANDA ATKELAI.’SIT 
PAS OLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos 
Kvvepencziii Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYT1E.

Gywcnu ponr. 825 St. Clair str. 
Cleveland O.

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuwiu ir daugiause visokiu gerymu užlaikau

ir

ŽYVOTY 8W. PANSK1CU F-00
ANIOL STRdŽ. Zbl«rMo<U6w 1 PieJnl Btužjcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordw 
i pielni lacifiekich). Zawiera blizko 650 scro- 
nlc vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dluobojga plci; oprawne v morocco 
skdrkę. vyztacane brzegl ze zloconym tytuli
kam; cena................................................ 95c

Ta sama opravna w morocco skurkg, vyztacane 
brzegl, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
mkiem............’....................................$ 1 25

CICHA LZA.'Zbidr Modlov, i Piefini služęcy dla 
dusz pobožnyeh (VVydanfė dla nieviast) z 
dodatkiem nfeszporov i piežni lacihskicb. Za- 
ui. ra blizko660 strounic vyraznego druku 
na pięknyin papierze, —Opravne v morocco 

skdrkę, wyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kiem Cena................................................. 95c

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

OLTARZYK ZtOTY. Zblor modlow i piefini, 
služęcy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
Mgžczyzn). Z dodatkiem' nieszpordw i pieAni 
lacifiskich. Zavit-ra blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skorkg. wyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem.......................................   95c
Ta suma opravna v morocco skdrKe, wyz|acone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
WYBOREK........................................po 40c i 65c
HI8TORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksiažek dla ludu przez Marbacha wy- 

lanych 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszločc 
za pomoca kart. (Dla zabavy i rozrywki)

Cena ” . „ 10
ALEKSANDRA CHODZKI stownik Polsko-An- 

gielskii Anglelsko-Polski w mocnej oprawie 
ze ztoconemi tytulikamy. Cena $4.00

8ENNIK czyli AVrAženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przvpadkach služgce. z rožnych starodav- 
nych ksl^g zebrany i porzįdkiem abecadhj- 
wvm dla rozrywkt i zabavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Niewinuych zo- 
bobondv. *’ ” 15

Lietuwis$kas Daktaras
t. Rodis.

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

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

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

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

LIETUVISZKAS S. F. Malicki,

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka 
—ssMokslaine Muzikos=^=

Kursai tapo atidaryti 1-nm Rugsėjo 1893m. Rekcijas duoda ant visokiu intaisu kožna no 
iki 10‘/i vakaro.
Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 aut menesio.

Orkestrą Lietuviszkai- Lenkiszka.
Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vesią 

lu, Piknvku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
15« Delancey St., NEW Y0RK.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltlnls danglszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su slda 
brinels ir kltnkeis križeis, iszsodyta bal- 
cziauselskauleleis,visaip žala t i tos, 3.50 ir $4.00 

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

Apdaryta szagrine “ “ $2.00
Balsas Balandėlės didžiauseR-ir puikisuseme 

ajMlare, balcziauseis kauleleis pulkai 
iszauksuotais kryžeis po ’ $3.00 ir 3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c
Balsas Balandėlės Krisztolinis $2.00
Garlie Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv. 

Marijos Panos
Lietuvlszkos miszios 
Ražanczius amžinas **
Ražanczlus ir draugyste •• 
Ražanczus amžinas Ir su stacijoms 
Bzauksmas balandėlės "
Stebuklai Dlewo szv, Sakramente 
Senas Ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkomB

II turo m s “ “ “ $1.60
Benas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ $1.60
Wadovas nplankanczlu muka Jezuso Chris. 15c 
150 psalinu Dowldo karaliaus ant paweikslo 

kantlczku „ „
Knygos Dvasiszkos.

Bfostwos •• “
Draugija ddduszlu “ “
Ewangelljos, drauge lietuvlszka i ir lenkibz- 

ka ant kožnos nedėtos irszventes 
Filoteaarba ketas in maldinga giweuima 
Garsas ape baisibla sūdo Dlewo ”
Grlesznykas sugrąžytas artt gero kelo per

Jezusa P<'na ’* ”
Gyvenimai Szventuju Dievo “
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenimas Jezuso Kristuso ”
Giweniinas szvenez. Marijos Panos „ 
Glvenlma visu 8zwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knvgos. kožna po 
Gyvenimai Szv. ir III zokonas szw. Fran- 

ciszkaus “ “
Istorija seno Ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija seno htatimo ”* 25c

$1.00 
10c 
15c 
15c 
15c 
40c 
l5c 
15c
50c

| A. BUSZKIEVVICZIA,
M dastato wlsiems in namus geriausia

1 Keresina, Geselina ir Aliejų. |
J) Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats JI 
j-: atgal kiekwienam in namus pristato, teipo- 

gi prijima užpraszymus ir per gromata.
■ K Yra labai žmogus geras ir teisvngas ka we- 7R 
. Ii lyjeme visiems pas Jy nusiduotie.
J! ADRESAS:

A. BUSZKIEVICZ,
'jį 886 Jamesave., Chicago. įįį

t*

t i.w

75c

05c
10c
75c 
50c
25c
15c 
50c
10c 
75c 
20c

65c
25c

lito riji
Istorija seno htatlmo 
Istorija Kataliku llažnyczos 
Iszguldymas metiniu szwencziu ” 
Kur yra grhkas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kam apspiikajltle sumianlja 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslai kataliku, “ “
Pamokslai ape luda Dievo “ “
Pamokslai ant, didžiųjų metiniu izvenczlu 

ir didžiosios n ėdrios „
Pekla Ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

ic cuiszczlaus. didžiame knyga isz visu 
knygų dvaiiizkuju “ “

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianljos “
PrlsigatavoJImas ant smerezio “
Raktas In dangų “ “
U&sistanavik ant to gerai ** 
VVadovas in dangų “ “ ••
Vartai dangaus “ “ “

Knygos mokslyszkos.
Etnologiazkos smulkmenos “ "
Knyga iszmoklmo visosvletlnes kalbos 
Leihentorius lletuwlszkas „
Lietuvos gnspadine “ “
Lietuwlsz.kai wokiszkas žodlnas arba grama

tikas “ “
Lementorlus llrtuvliykai “ "
Rpasabas greito Iszslmoklnimo angetakos kal- 
Szlmtmetinis kalendorius „

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: lietu visikai, 
latwlszkai, lenkiszkai, irrmkal, y- 
ra geria u se knyga dėl norineziu isz- 
moktle lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszko’ kalbos „ „
Tas pats apdarytas „ „

Knygos istoriszkos, svietlsz- 
Uos, pasuku ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antru dalis Genovefos 
Bestiallty of the Russian Czardom tovard 

Lithuania M “
Budas Senowrs LJetuviu Kalnėnu ir Žemalcziu, 

paras z Slmano Daukanto
Geniu dede “ •• “
Graži waiku knygele “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžlausia jsto- 

rlja Lietuvos •• ,,
Istorija grnžlos Mageleaoa .,
Istorija septynių Mokytoju • “
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija Lietuvos “ “
Istorija isz laiko Francuzu vainos “
Juokingas pa.akojimas “ “
Juozapas Kotiluszevskis arba kankinimas U- 

nljotu po valdže Maskolių “ “ 50o
Kaip igytle pinigus ir turtą „ 20c
Kas teisybe tai n r melas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo 15c
Kunigas, puikus apranzymas Isz padavimo

Lietu »vnyku “ $1.00
Lietuviszkos dainos Isz visur surinktos, 

ape keturi szimtal “ •* I
Lituviszkas sziupinis “ “

Naujos dainos “ ••
Namelis puste] n y ko “ ••
Olitypa apysaka isz. laiko terpsavlszkcis ka

res Indijon u Amerikos.
Palangos Ju^e “ “
Pulkus apraszlmns tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczlo vainos 1863 m. “ 
Pajudyklme vyrai žemla. pulki istorija 
PnMakoljmas Antano Treti n y ko ••
Petro Armino rasztal “ ••
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istorla ape Kantria Alnna. kuri pe^' 3 

tus waikM7.cziodama po svietą, dar 
du ir vargu kantrei IsEkentejoy

įvairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo- 
dada jisai Raszta S Venta, visokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszavi
lnas Mikaldos, Sapnorius, Juzefą- 
to pakalne ir visokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu raž ineziu, szka- 
plieriu krajavu, visokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape visk i dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptu
rėsima kataloga. Mano adresas 
tok s:

Jos. Matutis.
287 Whyte Avė. Brooklyn N. Y.

Raszidami gromata siuskitia 
ant szito adreso.

J. Matutis, Brooklyn, E. D. 
N. Y. Box 117.

75c
10c 
20c 
40c
15c
50c, 
40c
15o

25c
15c 
10c 
20c

»s.no
10c
Ilki

11.00 
e i.2s

$2.oo
2.25

80c
10c
10c
30c
20c

ii’oo
5c

10c

11.50
20c
50c
10c
60c
30c
10c

$2.00 
5c 

10c 
75c

25c
20c
40c 
15c
25c
10c
16c
5C

$ n.e- 
I e- 
•’Oc

Wyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pas Kazimiera Aliszaucka
Užtaiko puiku szalta alų, guriauso arielka tikra 

ruginis, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabowos; jaigu nontiu 6au linksmai va- 
landela laiko praleistie tai atsilankykit pus savo 
viengenti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli pamatytie ir to wiso pabandytie.
Jaigu 8ziczia atkeltfuai, tai pas manės viską 

. gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEVVYORK, N. Y.

užtajko

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko wisokes drapanas rejkaltnga 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas de) 
samdime tuose rejkaluose.

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

Telefonas: Canal 78.

Elias Rosenthal,
—LiGtuvviszkas ir Lenkiszkas—

ADWOKATAS

Puikiausias Saluuas
wisam mieste Shennndoah

J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovvers str.

^Viskas yra czyata, gėrymai wisoki pirmos kla
sos, o žmones isz duszios prieteliszkl. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko; 
atsilankyti* pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunang 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
iii geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga.

Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatus, jau aelolika 
metu praktikavoja aukszcziausiuose suduosei, geritiuse iszprovoja 
visokias provas. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

Elias Ęoseųtljal,
333 Grand St, arti 2-nd Avė,

NEW YORK.
O

W. Slominskiene.
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: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
lt. Viskaaiarduodu labai pigiai, 
apsteluotusdaiktus padarau isz ge 
nausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

MAX DEZEMALA,
— LENKISZKAS —Advokatas,

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems liet u vnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi
nei a pro vu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Ilandolph St.
Give.iimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

D1DZIAUSE

Krautuwe Drapanų
Vyrišzkas vvisas apsirengimas,wertas 

$15, parsiduoda už $8. Vyriszkas iri
sas apsirengimas svertas $20, parsiduo
da už $10. Vyriszkas puikiausias wi- 
sas apsivvilkimas wertasno$25 iki $30, 
parsiduoda no $1 8.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
wasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakyta d; ugybia drapanų dėl waiku 
ir parduodame neswietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

96 ir 98 Baxter St., - - NEW YORK,
2-ros durys no (Danai st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,

Temy kitia! Temykitia!
Kam turit vaikszczlot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei ut i ik tie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriauslju iinlu isz Chicago per NevYor- 
ka in liurlina ir isz Berlino In Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis................ ............. 531
Guldenas............ ............ 39}
Marka................. .............24}

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., n5it Bridgeporto

0 wisokiu Ilga wienantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namui ne gali apsi
eiti*. Gydo wisokins užsisenejifias ligas, kaipo 
tai: Prletwariu, Skaudėjimą galwos. Džiovu 
kepenų,Geltligių, Reumatizmu.Wandeniny apti- 
nima. Karsztligia, Ružia, Szasus, Drugy, Skropu- 
ias. Niežus, Kirmelas, Laszus, Szunvotia, VVežy, 
Guzus, SopuliiB tir žeidulus, Kaulu skaudejima, 
Sukudlma, Moterių ligas. Uždegimą plaucziu, 
t re n u skaudejima, Gaivos užimu ir 1.1.
Toji gydykla “TRAWIC1EL” yra ne apsakytai 

gclbenti; kas pyrma kurta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja welys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisli’ntimui vieno dolerio tuojau* bus jums isz- 
slusta. Adresas:

ILS. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvvisz- 

kai — latvviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi sawyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
mo) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Uipraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (.Ju- 
ly), o welau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

Pinigus geriausei siustie regist- 
rawotose gromatose arba per ,,In- 
t.er National Money Order”, kury 
galitia gautie ant kožno pacztip.

ADRESAS BZITAS:

M. NOVESKI,
Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Gerins

Raszant su bet kokiu klausymu reiki 
tie ant atsakymo paczUva markelu už/

LIETUVISZKASSALUNASy;
Juozu po Dzialtvos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui
Užlajkau šviežia Bavarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkas, Liktorius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kazdien svviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to viso pabanditie.

J. DZIALTWA, 3253 Laurel uL

Lenkiszkas
Lietuwiszkas

M. L. Kasmar, 
(KACZMAKEK.)' 

Advokatas
Praktikavoja Avisuose suduose ir 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame visiems 
lietuvnykams pas jynu- 

siduotie sawo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą. 

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

“ —)GYWENIMAS(—
636 Noble ui., Chicago, III.

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
F R. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

Dras Schlacheckis,
175 Henry st., NEW YORK.

arti Jefferson st.

Lenkiszkas ir Lietawiszkas Daktaras
Priima ligonius savo namuose sziomis adynomi 

no 8 iki 10 ryto Į NLDELOMS 
‘•1 “2 popintu | no 8 ik* 10 ryto
“ 6 •• 8 vakaro. | “ 1 “ 2 po pi* f

(17-6)

Lietuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda laiwakortias, siunezia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žnaine reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

K. PETRIKAS,
Mahanoy City, - - -

‘“"■“Si

JUOZAS VILKAITIS
328 Andcrson str., Jersey City

— užlaiko —

Puiku Sabina
Viskas yra czysta,gerymai pir

mos klasos ir da pigiau kaip kitur.
Padraug užlaiko Agentūra

Tai yra parduoda Szifkartias ant 
geriausiu lai wu,pigiau kaip ki
ti. Siunezia Pinigus in wisas 
dalis stvieto, o kas turi rusku 
arba kitokiu pinigu, tai gali 
pas jy gautie apsimainytie, mo
ka augszcziausia prekia,kaipkiti 
agentai. Dėlto wisiems Lietu- 
vviams, su tvisokeis reikalais, 
rodyjame nusiduotie pas sawo 
broly Lietuvvy, nei ka pas ko 
ky ten žydą. 9—6

Žinia nuo Varpo bei Ukiniko 
redakcijos.

Duodame žinia Amerikos (ir Chicago’s) Lietu
viams. juog dar neiszsibaige pirmiejie sziu metu 
laikraszcziu numieriai, ir galima dar gautie pil
nus egzemplorus nuo pat metu pradžios. Wienok 
persergime, jogini pirmiejie numeriai gatvei- 1 
kiai iszslbaigti, ir paskui nebus gaunama pilnu 
egzemploriu musu laikraszcziu. Deitogi tie Lie
tuviai. kurie mėgsta turėti pilnus laikraszcziu 
egzemplorius, tegul nesivelina musu laiKrasz- 
czius užsiraszyti, kad paskui neatsitiktu teip, 
kaip pernai, kad kurie pasivėlino užsiraszyti, 
jau negavo visus numerius.

VARPAS KASZTUOJE $1.25 
ŪKININKAS ., l.oo
Varpo bei Ūkininko adresas toks:

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

Lietu wiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

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

Nog 25 mietu isi praktikawojaa pritajso gierai 
lekarstvas usz vioutiuia prekių
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

Henry Haum,
128 Camden ui., Baltimore, Md.

užlaiko didela Krautuwia

Arielku, Vynu, Likieriu
Alaus ir kitokiu gerymu.

Wiskas yra pirmos klasos, o prekes pigiausios 
kaip visame mieste Baltimores. Rodyjame wi- 
siems tenai pirkti*, o busitia pakakytais.

(2S—7)

— SUCCESSOli TO —
KOBRE & HERSCHMANN

Litewski i Polski Bank
40 Canal Str. NewTork

N. Y
Vyrai! duodu jums žinia,Jrad mis parduodam Szifkortes ant wi- 

su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kontoroje 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.

KANTORAl MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Ądmiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.Dr. M. P. Kossahuskas,
•TURI OFFISA

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

------GBVIANA-------
Noble ui. savo Aptiekoj, kur tnožna ji rast kožnam rejkale 

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

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

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

615

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiimas 1r sidabrinimas
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrynius ziego- 
relius iszvejcze kajp‘naujus. Isz plauku lencugėlus daro ant 
orderio.

Ziegoreia czisty imas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
•Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant.metu.
t

/
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