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Isz Užmarės.
Turgus Lietuvvoje.

Pediszkei, Krosnos vaistės, 
Kalvarijos pav., Suwalku red. 6 
d. Gegužio.— Pas mus turgus ja
vu su visai netikins: kartis ru
giu 2 rubl. 25 kap.; miežiu 2 
rub.; avižų 1 rublis 50 kap.; 
kviecziu 3 r. Da niekad tokio pi
gaus turgaus ne buvo ir net su 
visai nenori žydai javu pirktie, 
sako kad in niekur ju netraukia.• • •
Žiemos pas mus visai teip, kaip 
nei ne buvo, rogių nei isz pasziu- 
res nejudinome per visa žiema. 
Pavasary turime visai gražu ir 
szilta, tiktai lietaus per mažai, 
viso tiktai viena karta palijo Ba
landžio menesyje.

Gywas “ttmoras”.
Prusu Lietuvoje vienas ukiny- 

kas negalėdamas gautie sau pie
meniu, suderėjo loky Lietuvoje 
Bosijus ir norėdamas pervvesztie 
per rubežiu kad niekas nematytu, 
užriszo jy maisze ir veže per ru
bežiu. Abjeszczikas sustapde ir 
norėjo apžiuretie ar neveža t.o 
per rubežiu, o pamatias maisza 
užriša ta, dure su smailu durtu
vu in maisza, vaikas suriko ne
savu balsu ir kontrabanda pasi
rodė.

Abjeszczikai suėmė ukinykni 
užtai vežimą su avkleis ir da tu
rėjo užmoketie 100 rtiblu koros.

V —o—
Kiiiitrabiindai lietuwiszku 

knyga.
In Lietuva negalima kitaip 

ingabentie jokiu lietuviszku kny
gų nei laikraszcziu, kaip tiktai 
per kantrabandus. Taigi Lietu
voje randasi toki žmones, kurie 
nesza per rubežiu lietuviszkas 
knygas ir laikraszczius isz Pru
su ir Amerikos. Toki neszikai 
nekarta patenka in nagus „abjesz- 
cziku” arba kitokiu negeru žmo
nių, pražudo savo visa n iszuly, 
o nekarta da ir patys papuola ant 
kentejimu.

Garszviuose, Naumieszezio pa
rapijoj, Panevėžio apskriczio, 
yra drąsinusias neszikas lietu
viszku knygų ir laikraszcziu, 
Jurgis B........ Jisai aserio
menesyje buvo pražudias viską 
ka tik nesze, dabar vėla jy ta 
pati nelaime patiko, Dabar turė
jo jisai 20 egz. „Vienybes” no 
1 iki 13 nr., „Ukinyko” 80 egz. 
nonr. 1 iki 3, „Varpo” 30 egz. 
no nr. 1 iki 3 ir tas viskas pate
ko in nagus maskoliszkos pali- 
cijos. Bet dabar tai buvo kalte 
palies Jurgio B.. .. Jisai paka 
vojo tuos biikraszczius in rugius 
savo Susiedo, o tasai nieko ape 
tai nežinodamas, radias radiny 
parsinesze namo. Jurgis tai pa
tyrias pradėjo jy vagytie, ant 
galo ketino perszautie su revol
veriu. Ukinykas matydamas kad 
Jurgis yra baisiai inpykias pra
dėjo rektie visa gerkla ir szauk- 
tie pagelbos, kad jy galvažu
džiai užpuolė. Ant riksmo subė
go visas kaimas, o Jurgutis jau 
tureje smuktie szalin. Szie begė
džiai suemia ta viską atidavė 
palieijai in nagus.

Argi nebutu buvia geriau grą
žam susitaikytie, nei ka masko
liuos viską padovanotie?

Straikaiaut straiku. Kruvvi- 
HOS kovvos! Straikieriai 

skabsas smaugia!

Isz visu pusiu ateina balsin
giausios žinio ape kovojimus 
straikieriu su skabsais. Isz Pitts- 
burgo telegrafavoja teip: Dieni 
5 Sėjos, po pietų, susirinko pen
kiolika tukstaneziu straikieriu su 
paezioms ir vaikais in Mc-Kees- 
port ir apstojo dyrbtuvia „Na- 
tiou.il Tūba Works”, idintpri- 
lenktie skabsus apleistie 
darba. Skabsai matydami 
baisynga minia svieto juos 
jusiu,norėjo iszbegiotie, bei 
kieriai juos sulaikia

tenai 
tokia 

a psto- 
strui-

pradejo 
musztie ir suvijo atgal in dyrb- 
tuvia, viena isz tu skabsu baisei 
sužeidė. Majoras to miesto isz- 
siunte visa palicija ant vietos 
maiszto.

Isz to paties miesto Mc-Kees 
port telegrafavoja teip: Kadi 
vakare darbinykai norėjo iszlis 
tie isz dirbtuves, apipuole juos 
straikieriai. Wiena dalis skabsu 
norėjo grysztie atgal in dirbtu via 
o kita ryžosi persil.-iužt per mir 
nia straikieriu, kurie baisingai 
juos sumusze. Norint nieko ne 
užmusze, bet visus baisingai su
žeidė, gal nievienas isz ju ir 
numirs. Wienas skabsas isztru- 
kias bego,z> keli szimtai straikie
riu jy vijosi, o kada tasai var- 
gszas paspėjo inszoktie i n elek- 
trikiszka karu, straikieriai ap 
siaube ta kara, nukirto elektri- 
kiszkus dratus, ka paskui jau nei 
vienas karas negalėjo eitie, ant 
visos ulyczios karai sustojo. Ape 
adina 8 straikieriai insilauže in 
ta fabriką ir tenai sau apsiginkla- 
via sėdėjo. ^Vaidytojai fabriku 
szauke szerifa, kuris su 200 žmo
nių pribuvo in pagelba ant vie
tos maiszto. Majoras miesto isz 
davė proklemacija, idant kiek 
vienas miesto gyventojas, pu
siau vienuolikta adyna butu na- 
mieje. Jau buvo arti ir dvylik 

po ulyczias p.ylna 
Govieda strai- 
imt „dypo” ir

ta adyna, o 
grūdosi svieto, 
kieriu nusidavė 
lauke pribunaneziu „deputies” Be-
abejones daeis prie kraujo pralie 
jimo.

PASARGA.
Permainydami savo adresa, 

visada paduokitia ir senajy, nes 
kitaip, reikie po visas knygas 
jieszkotie per pusią dienos, idant 
iszbrauktie senajy szalin.

Straikieriai Ind ianoje.
Sullivan, Ind. 5 Sėjos, straikie

riai apipuole trūky aut geležyn- 
kelo vvežanty anglus, sudaužė jy 
in trupinius, o anglusiszberia ant 
kelo uždege. Wiena trūky tavo- 
riny,su dinamitu iszkele in padan 
gias. Dėjosi tas viskas nakty. 
Ape adyna 11 pribuvo kariume- 
ne ir aresztavojo keturis dava 
džiotoju-* tu maisztu. Daugiau 
straikieriu ne instengia areszta- 
voiie, nes po girias iszsikavoja. 
Teipogi eina garsus, kad straikie
riai ketina per nevala iszlaužtie 
duris kalinio ir iszleistie 
aresztavotus draugus.

Straikai Colorado.
Colorado Springs, straikieriai 

rengiasi in karia. Kasdien ateinu 
gynklai ir amunicija, o viena die
na atėjo net 100,000 patrono ir 
vis da daugiau laukia.

Cripple Creek, pereita utarny- 
ka daejo maisztas iki kraujo pra 
liejimui; tapo paszautas vienas 
deputas ir keli straikieriai. Strai
kieriai prilenkė ureduykus 

Į trauktis, keturis isz ju areszta

sawo

vojo ir atvede in Bull Hill, kur 
laikys juos ant to, kad jaigu kur 
kitur palicija aresztavotu strai- 
kiertus, tai mainau vieni kitus 
galės iszleistie. Teipogi girdetie 
kad jenerolas Palmeris surinkias 
didely būry deputu, ketina užpul- 
tie ant straikieriu ir juos iszvai- 
kvtie. Straikieriai skaito tenai 
1300 vyru, bet girdetie, kad isz 
Divide iszvaževo 1000 deputies 

I ir važiuoja ant straikieriu spran- 
[ do. Siraikierei drueziai apsigin
klavo ir da isz Bueblo prisijun
gė prie ju 300 vyru. Pripylde 
bertainius no alaus vynimis ir 
dinamitu ir sustatė juos ant kalnu 
Globė Hill ir Battle Mountain. 
Dabar jau tik laukia užkibininio, 
o visi ginklai surengti in kovo 
jima bus sunaudoti.

Isz straiku Pullmano.
Pullinane jau kaip žinom i strai

kai sene tveria, tenai straikierai 
riiszo kiek vieni darbinyka in sa
vo “unija” ir nutarė liepiijimtie 
nei vieno,kurs ne norėtu prisir.i 
szytie prie unijos. Dali ir 11 szio 
menesio turės straikieriai didely 
mass mitinga Kensingtone, ant 
kurio pribus ir darbdaviai ir turi 
vilty straikieriai, kad darbdaviai 
pristos ant ju reikalavimu ir dar
bas atsidarys. O jaigu ne norėtu 
pristotie,tui tada pames darba ir 
tie, kurie kituose miestuose dyr- 
ba, nes Pullmano iszdirbiniai’ ka 
ru randasi visoje Amerikoje, o 
t.ada turės prilenktie davėjus dar 
bt> pagal reikalavimu darbinyku.

Lenkiszki coxęyjonai Chi
cago j e.

Jau galbūt visiem žinoma kas 
yra coxeyjonai ir kad j'e visose 
szalyse Amerikos pasirodė isz prie 
žasties bado, trauke jie in Wa- 
shingtona, bet tenai sudilo jr jau 
beviaik ape juos negirdetie dau
giau isz 
kituose 
vis tai szen 
neva traukia in Washingtonn. 
Sztai ir Chicagoje vienas lenk- 
palaikis Rybakowskis, kurs ape 
per tris nedelas i-zdavinejo anar- 
chistiszka gazietpalaikia “Gūžė
ta Robotnicza” ir kuria numari- 
nias,neturėjo dabar kur pnsidetie, 
tai susimislino stotis jenerolu ar
mijos Coxseyjo ir Chicaeoje ran 
kioja bedarbius lenkus, ketyda- 
inas vestie in \Vashingtona. Su
rinki? jisai jau kelis szimtus tokiu 
vargdieniu ir turi pirma “kva- 
tiera” ant Noble str., dabar vėla 
surankiojo daugybia žmonių ap
link Stock Yardas, ir tiems žino 
nems inpasakojo nesutvertus dai
ktus, kurie jam intikeja, vylisi ko 
gero dasilauktie isz jo puses. Bet 
paklauskime ka toks Ribakovskis 
tenai padarys, kuris nežino tiesu 
(pvovu) Amerikos ir vos isz bė
dos keletą žodžiu moka anjrel- 
skai; tie žmones kuriuos jis veda 
teipgi nieko nesupranta. Jau jai
gu pats Coxsey ir su tiek ameri
konu nieko ne inveikūi per ne
vala pedarytie, tai kagi tie varg- 
szai lenkai padarys, tik tiek, ka 
savęs nukankys ant tokiu tolimu 
keloniu ir bado keloneje.

Dabar da viena periszkada 
jiems: palicija Chicagos pradeda 
Ribakovsky temytie, jogei anas 
organizavoja tuos biedniokelus 
ne ant iszjieszkojimo jiems darbo, 
bet nori juos padarytie anarchis 
tais ir pakeltie sumiszima; per 
tat Cgicago palicija labai jautrei 
juos gano. — Rybakovslds vis 
kasdien ketina savo armija isz 
vestie isz Cgicago in Washingto- 
na bet nei kaip negalima sulauk- 
tie tos dienos.

Wisi lenkiszki laikraszcziai 
bjauriai kritikavoja minėta 
bakovsky ir jo užmanymą.

VVashingtono. Wienok 
miestuose jie nemiega, 

tai ten pasirodo ir 
i n

Lszcziai by’ 
aji lly^

IIsz Chicago.
; In Lietmviszkiis Klubus.
i —°—

Kita nedela, tai yra 17 d. Sė
jos, saloje L. Ažuko, tuojaus po 
miszparui bus mitingas admiui- 

[ stracijos visu lietuviszku klubu 
; Chicagos. Dėlto užpraszome vi

sus klubus, idant kožnas i 
priesz tai savo vardoje pa
darytu sau mitinga iv iszrin 
ktu isz tarpo savias keturis ge
riausius žmonis ant delegatu ir 
surasžia ju vardus prisiųstų in re- 
dystiii “Lietuv’a” ne velau, kaip 
12 diena szio menesio, o tie vai
dai bus apgarsyti per laikraszty, 
jogei yra paskirty toki delegatai, 
o nekitoki, idant paskui ant mi
tingo vėla nebutu nereikalingu 
klibu, arba kokiu rugojimu.

Szis pats mitingas buvo 
szauktas ant pereitos nedelos, 
yra ant 3 d. bejos, bet nežine kas 
ten pasidarė nekuriems, jogei tre- 
ežia diena Sėjos suprato ne nede
loj, bet subatoj ir ant subatos 
szauke mitinga, ka paskui isz tos 
priežasties nevisi delegatai pri
buvo ir aprikima minėtos admi- 
stracijos ne buvo galima užbaig- 
tie. Už tai szendien da viena karta 
paantriname jogei tasai mitingas 
bus kita nedela, 17 d. szio mene
sio, pas p. Ažukn, tuojaus po mi- 
szpaiui ir daugiau niekad neklau- 
sykitia kas kur szauks koki.s mi
tingus,o tik žiūrėki in laikraszty ir 
tos dienos pilnevokites.

Rinkdami delegatus, iszrinki 
tia tokius žmonis, kuriuos mato- 
tia jogei trokszta jusu gero ir ku
rie turi gera varda tarpu Lietu
siu Chicagos, idaųt Įlotam musu 
klubai augtu ir atnesztu mumis t o
nauda už musu triušy. Zinokitia 
tai, kad jaigu ant virszinyku ap- 
rinksiiia žmones be gero vardo, 
tai klubas neaugs ir nesedidys, o 
kada mes norėsime pasirodytie a- 
nivrikouams, kad ir mes darbuo
jamės palitikoje, ateis toksai re
porteris pažiuretie ant mus susi
rinkimu ka mes galime, o iszvy- 
dias vos kelolika sąnariu, pasa
kys: kad mažai mes galime jiems- 
padėtie ir nei žiuretieant mus ne 
uores. — Dėlto brolai, iszrinkitia 
kogeriausius žmonis ant virsziny
ku, idant musu klubai ant kožno 
mitingo užaugtu po szimta s.ylia- 
riu virszaus, idant 
Chicagoje esmeziu 6000 Lietu
viu, kad su metais 
me paskaitytie savo 
6000 halsu vienos partijos, 
da be abejones atneszyme sau nau
da ir vardu savo pakelsime tarp 
amerikonu.

6-TA WAIIDA.
Cze turime pasakytie pora žo

džiu ape 6-ta Warda miesto Chi
cago, nes toji varda yru nekaipo 
sostapyle Lietuviu, joje randasi 
si lietuviszku bužnyczia, redak
cijų laikraszczio “Lietuvos”, kele- 
tus lietuviszku biznierių ir be
viaik daugiausei cze Lietuviu 
apsigyuo, o vis kasdien tankinu
si. Dabar kada užsidėjo visur lie 
tuviszki palitikiszki Klubai, yra 
neabutinai reikalinga musu žmo
nėmis žinotie kurs kokioje vardoje 
gyvena ir kaip yra platytie var
da. Wisas kitas vardas da palik
sime ant tolau, o tik keleis žo- 
d#’1 s pasakysime kiek užima mu 
su!» >-ta AVarda ploczio, kurioje 

a laikomi visoki mitingai ir 
usei reikalinga žmonėmis ži-

šu
tai

kai Į) vokuoja

laiko galetu- 
kl ubuose 

o ta-

Rubėžius (gronyczia) 6 tos 
Wardo8 prasideda no augsztojo 
tyltu ant Halsted st. ir traukėsi 
upiniu vakarus net in laukos iki 
Western avė., paskui ulyczia 
Westeri) avė. eina in pietus net 
iki 39-tai ulycziui, o 39ta eina i» 
rytu pusiu pro Stock Vardas net 
per Halsted iki Stevart avė., tai 
yra iki tam pirmutiniam geležyn- 
kelui už Halsted st.; tuom gele-

,žynkelu eina in sziaurius iki 
33 ežiai ulycziai, o 33 cziaje krei
pėsi in vakarus iki Hslsted str. 
ir po Halsted ulyczia, atsikrei
pus vėla in sziaurius, ateina net 
iki tam paežiam augsztamjam 
tyltui, no kurio pradėjome rube
žiu (gronyczia) vestie.

Dabar kožnas vienas rodžius 
supras ploty 6 tos vardo’, ir jau 
gal pats suprast ar jisai gyvena 
6-toje, ar kitoje kokioje vardoje.

Anierikoniszka aristokra
cija.

Nedeloj 3 d. Sėjos pus Dnnau- 
cka, Lietuvi, po nr. 3342 Kišk 
st., Chicago, buvo balus jo var 
duviu, ant kurio užprasze savo 
pažystamus,susiedus ir sau gružei, 
linksmai bovyjosi. Žinoma koke 
amerikoniszka aristokvacija, jaigu 
iszgirdo kuriuose namuose grajy- 
janezia muzika, tai ir lenda kaip 
kiaules, nepasiklaus ar jiems ten 
pritiktu ineitie ar ne. Taigi kur 
buvus, kur ne buvus, inlenda 
viena mergina, airiszu ar kitoke 
ir žiopso lyg varna iszsižiojus, 
kaip lietuviai szoka. Tegul sau 
butu žiopsojus, jei niekas nieko 
tie butu sakia, bet kur tau, atsi
stojo arti szokaneziu ir kuri tik 
Įiora pro ja szokdaniama prasisu
ka tai ji, lyg karve, kožua su ko
ja spardo. Lietuviams koktu pa
sidarė, kad tokia žebroji atsi vil
ko nepraszyta ir da su savo kano 
ponis turi spardytis, paėmė ja už 
apikakles ir iszvede lauk. Žinoma 
kad tokei aristokratkai tas iszve
dimas už duriu, didelei nepatiko, 
tada isz piktumo nubėgo namo 
pas savo jauniky apsikustie, kad 
jei ten koki “litvvakai” geda pa
dare. Jaunikis iszgirdias toky jos 
apsakyma, griebėsi už įevolve- 
rio ir liepe vesfie iu tuos namus, 
isz kuriu ji buvo iszmesta, o jisai 
ten visus iszszaudysias. Atbėgo 
abudu in namus Lietuviu, in ta 
balu ir jau airiszis atkiszo re
volvery, tik dairosi kury cze 
szautie. Lietuviai pamatia toky 
pasiutusi airiszy, tuojaus vienas 
drąsiausius isz ju, Pukaczinias, 
griebe revolvery užgalo, norėda
mas isz airiszio atimtie, o kad 
smagei patraukė ir airiszis spu- 
stuka paspaude, revolveris isz- 
szove, kulka perejo Pakaczimui 
perdemai per ranka ir pataikė Da- 
nauckui in koja.

Tada Lietuviai partrenke ta ai
riszy ant žemes ir kas ka sugriebė 
in ranka, tai vis tam airisziui in 
galva musze, kas su kumszcziu, 
kas su pagulu, kas su plyta ir 
tei)> sudyrbo, kad jy kity, toki 
pat lauferiai, vos gyva namo par
vedė.

Botam pradėjo rinktis aplink 
namus Danaucko isz visu pakam
piu airisziai, visoki lauferiai, no
rėdami Lietuviams atmonytie, 
susirinko prieszai namus kaip di
džiausias debesys ir pradėjo mėtyt 
plytoms, akmenais, pagalais in 
langus Danaucko ir in kožna Lie
tuvy, kurs tik pasiiode ant uly- 
czids. Tada kitos rodos jau ne bu
vę/. kaip tik turėjo paszauktie pa« 
liciįa, kuli kad pasirodė, tai lau-

ferei visi iszbogiojo, o palicija 
pasznuke “l’atrol VV’agon” ir pa
ėmė tnjy sumusztajy airiszy, Da- 
naucka, I’akncziina ir da keletą 
lietuviu, kaipo ludinykus tos tra
gedijos ir nuweže visus aut “i’o- 
lice Stntion”. litis su jais atsitiko, 
negirdejome.

LENKISZKAS LIGONBŪ
TIS.

Lenkai Chicagos iszstato savo 
loena ligonbuty. Dabar jaigu ku
ris isz lenku apserga, jau turi sau 
priegloba pas savus žmonis, ton 
daktarai lenkai ir kožnas ligo
nis susikalba savo ioenu liežuviu 
su daktaru, turi gera priežiūra ir 
gali viską daktarui apsakytie 
kas jam kenkiu, o per tai grei- 
cziau gali būtieisz.g\dytu nei kaip 
tokeme angliszkiinie ligmibutyje, 
kur vargkzns patekins, nesupras
damas kalbos daktaro, o dakta
ras jo, tankei pirm laiko gyvas
ty užbaigiu. ' /

VVisa tarnysta tume ligonlhity- 
je yra isz minyszku “N'uzu retau
kų”, kurios užsiima apžiurejimu 
ligoniu ir veda jame visa pnred- 
ka. Dabar tos paežius minyszkos 
vaikszczioja po miestą ir renka 
aukas ant biednu ligoniu, teipogi 
gavo pavelyjinia no klebono lie- 
tuviszkos parapijos, rinktie au
kas ir tarp lietuviu su toms i>z- 
lygoms, kad in ta ligonbuty pri
ims ir lietuvius šerganezius. Yra 
tai didelai naudingas daiktas dėl 
musu, nes da patys ne esmie ant 
tiek turtingi, idant iusteugtumia 
savo 
liūty 
mes
gautie tenai prieglauda, tai teip
gi nepasigailėkime, kas gali, ant 
to paaukautie nors pora centu. 
Teuai davaikszczios ir lietu .visz- 
ki daktarai, kuriam ligonis in- 
stengs apsakytie savo liga.

Sztai nesenei ta’kesi, kail vie
na biedni moteris/ka pateko in 
pavietava angliszku ligonbuty, 
pragulėjo kelis menesius ir nei 
viena žody su niekuom negalėjo 
susikalbetie, kada jei nusilpnės, 
pavadino kunigą dėl iszklausytno 
spaviedies, toji moteriszke ver
kė kruvinomis aszaromis, jogei 
nemoka savo ligos daktarams 
apsakytie ir yra apleista, nieks ja 
nedažiuri, jau tiek menesiu negir
dėjo nei žodžio savo kalbos ir be
veik tik isz tos priežasties myr- 
szta. Žinoma jogei- lenkiszkame 
ligonbutyje atsilankys ir lietu- 
viszki daktarai, o tenai žmogus 
patekins, visada greitesniu pagal
ba ras. Už tai nepasigailėkime, 
lirolai, nors pora centu dasidetie 
prie to naudyngo daikto.

kasztu toky 
iszst aty tie, 

laike ligos

ligon 
j iigu 

galėsime

Isz Senato.
Ape paskala,kuris buvo paskli- 

dias, kad kelis senatorei parsida
vė balsavimo už cukru, po isz 
tyrinėjimui to viso pasirodė, jo- 
gei tai buvo melas ir kad tie se
natoriai visai nekaltai buvo ap
skusti.

Perwelai apturėtos žinios.
Nedeloje, 10 diena Sėjos Li°* 

wei Netvarko ir Elizabetho I 
mitinga reikale uždėjimo 
viszkos parapijos, ant kv 
dingai užpraszo visus g 
vius pributie

Su guodone M. Czf

Kas nori gautie svh 
gios mėsos, tegul eina 
ba Dalius, po nr. 203 
str. Slfenandoah, Pa.

tiou.il
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IszDr-tesS.Daukanto. 
—o—

Kaip jau skaitytojams žinoma 
isz No. 21 “Lietuvos”, kad Chica
go, draugystėje “Simano Daukan
to” pasidarė dvi partijos ir kad 
didesneji norėjo priguletie prie 
bažnyczios, o mažesneji, kuriu ra
dosi ape szeszi toki, ka nenorėjo 
ir prieszinosi įstatymams konsti
tucijos. Tapo užtai iszbraukti isz 
draugystes, taigi pereita nedela, 
3 d. Sojos, toji pati draugyste ve- 
la turėjo sawo susirinkimą, ant 
kurio susirinko ir tie prieszi- 
nykai bažnyczios, nors jau buvo 
iszbrauktais ir da mislyjo, kad 
duosis jiems ar teip ar kitaip per- 
dirbtie taja draugystia aut sawo 
puses, o jai ne, tai nors susigery- 
tie ir ant tolau pasiliktie drau
gystėje. Galbūt da butu ir susi- 
taikia ir ant toliau apsilikia, jaigu 
butu pasielgiu žmoniszkai ir kad 
nebutu dyrbia jokiu kvailybių, 
kurios didei žmogui nepritinka, 
o tuom labjau tokiems, kurie tu 
ri “pretensija” jogei yra iszinin- 
tingais ir mokytais žmonėmis. 
Paklauskitia kagi jie padare? O 
tai, kada jau ant ano da pirmes- 
niojo mitingo, pamate kad szita 
draugyste nelaikys tarpe savia 
nekataliku arba netikelu in Die
vą,tada jie raszo bevardes grotna- 
tas in kunigą, ketydami jy prie 
altoriaus papjautie. — Pasakyki- 
tia dabar, kur tu žmonių protas? 
Jaigu tokius dalykus darytu tain- 
sunai, neapszviesti žmones, tai 
jau isz to nesidy vytume, bet jai
gu apszvicstiejie, iszinintingiejie 
tokiu dalyku dusileidžia, jai jie 
nesidriovi tokias kvailybių* ra- 
szinetie, tai geda yra! ir geda 
kožnam vienam Lietuviui su tei
keis žmonėmis pasitiktie! Labai 
iszmintingai padare toji draugys
te, kad praszalino tokius žmonis 
isz tarpo savo, nes toki žmones 
geda daro visiems Lietuviams ir 
ženfna musu varda, ba pasirodo 
teip kaipo dykiejie indijonai, no
rėdami vienas kitam “skalpas” 
luptie.

Kunigas apturėjus tokias gro- 
matns, suszauke pereita nedela 
pas savęs prezidentus visu drau- 
gyseziu, apreiszke jiems darbus 
prieszinyku bažnyczios ir pasakė: 
kad jaigu kuri draugyste drau
gausią su teikeis žmonėmis ir 
klausydami ju, eis paskui juos kur 
anie veda, tai gali eitie, nieks ne 
užgina, bet savo mitingus ir ki
tokius susirinkimus tegul sau isz 
bažnytines salos iszsinesza, ir te- 

daugiau jokiu priekabu prie 
ežios neturi,o jaigu nori pri- 

prio bažnyczios, tai tegul 
ui. tuos žmones szalin, 

trinu ja. Ir da kunigas 
įgražytie jiems kasztus, 
urejo inmokeja in drnu- 

lu.progresistni mitlyda

mi, kad niekas nenori sutiktie su a 
nuidejomis apsiėmė patys atsitrau- 
ktie isz draugystes,ant tu iszlvgu, 
kad jiems sugrąžys pinigus isz- 
moketus in draugyttia. Teip ir 
stojosi. VVieny atsitraukė szalin, 
o antri da apsiliko, prižadėdami 
eitie ir spaviedolis isz savo grie- 
ku ir pataisytie savo gyvenimą, 
būtie apginejais bažnyczios Sz. 
ir kovotie su jos neprietelais. 
Duosis matytie kaip savo priža
dėjimus pyldys.

Dyvai ir labai dideli dyvai isz 
tuju musu mokslincziu. Jie savia 
skelbia visur platytojais mokslo, 
bet pažiurekimia in ju darbus, in 
rasztus ir in ju visa pasielgimu, 
ar rasimo tenai ka nors kitko a- 
part iszniekiniino katalikystes ir 
griovimu jos bažnycziu; skaity- 
kitia per juos iszduodamas kny
gas, skaitykit ju laikraszczius ir 
jieszkokitia tenai mokslo; visuo
se ju rasztuose rasitia viena ir ta 
paty prakeikimu katalikystes, 
prakeikimu Dievo, griovimą ba 
žnycziu ir t. t. argi mes galime 
toki mokslą vadytie mokslu? 
Juk netiketie in Dievu ir būtie 
be jokios religijos, pataikys kiek
vienas laukinis, dykasis žmogus; 
nereikalauja mokytie, idant žmo
gus butu netikelu, netiketie 
in Dievu, tegul kūdiky no pats 
mažumes uždaro tarp gyvulu ir 
tenai isz.-mgina, tai jis pats patai
kys netiketie in nieką ir neužlai
kys jokios religijos, be vargo ir 
be to didžiojo naujojo mokslo.

Niekas jiems nesiprieszytu, jai
gu jie užsiimenetu isz tiesu mok
slu, o ir kožuas vienas su noru 
paremtie mokslu, jaigu jie tokv 
platytu, jaigu neužkabinetn reli
gijos, kas in ka tiki tegul tiki, 
jie neprivalo paisytie kas in ka 
tiki, o privalo platytie mokslą, 
jaigu drysta seves apsigarsytie 
platytojais mokslo, tada ir ju nie
kas nepaisytu in ka jie tiki arba 
netiki. Ir gerai kad tokius 
žmones iszmeta isz tarpo savęs, 
tegul žmonis užrauna tais usnias 
isz tarpo savęs ir iszmeta szalin, 
o tada kožna sėkla pasėta ant ge
ros dyrvos augs ir atnesz gau
singus vaisius.

IN BALTIMOKECZIUS.
Brooklyn, 3d. Sėjos. 

Mieli Brolai!
Asz Petras M. Abraitis, girdė

jau Jusu rugojima ant manės, 
jogei neužgana podariau jusu no
rams. Rugojate kad neprisiuneziu 
jumis knygelu „Olitypos”; per- 
praszau Jus, brolai, už tai, tai 
yra mano kalte jogei nedaviau 
tu redyste žynios, o butumet se
nei aplaikia. O jaigu kuris nega
vote laikraszczio, arba nebuvo 
pakvitavote teisingai, tai ant ne
laimes pamecziau viena knygele 
kvitu ir per tai padariau kelete 
klaidu. VVienok nemislykitia bro
lai, kad butu koke suktybe, jaigu 
negavote katras laikraszczio, tai 
praszau atsi szauktie in redystia 
„Lietuvos”, o viską aplaikysite 
kas Jumiems priguli. O ant galo 
brolai, žinote kad buvau pora 
dienu nuilsins labai. Pas poną Le- 
vanavieziu datiriau svietingo pri
ėmimo, per tai ir klaidai pasida 
re. Bet tas viskas bus pataisyta 
ir knigutias gausitia.

Teisybia tarent, visi beviaik 
Baltiiuores Lietuviai yra man 
pažystami da isz Lietuvos ir- ži 
no kas asz esiu, per tai surinkau 
daugybia abonentu, ape 1 63, tai 
jaigu per daugybia pora klaidu 
pasidarė, mistinu, kad brolai teik 
ksis man iszboczytie ir kurie tu 
ritia kvitas su mano pasiraszymu 
tai siuskitia in redystia,. o aptu- 
resitia laikraszty.

Ant galo dekavoju brolai Ju
mis, kad teip grąžei mane priė
mėte labiausei Lietuviszkam Klu
bui, p. Levanavicziui, p. B. Žo
lynui, M. Maczului, p. Milauckui 
ir p. dageliai, tai yra tikri Lie
tuvos mylėtojai. Beto p. J. Zale- 
giriui, kuris užmokėjo už kelis sa
vo darbinykus. Dėkingiausių esiu 
guodotinam kii. Lietuvnikui už 
gružu priėmimą ir gera vely- 
jima.

Su guodone P. M. Abraitis.

ISZ BROKLYNO, N. Y.

Atsakymas lietuvviszkam pa- 
rapionui patilpusiam v 

„Saulėje”. *
2 d. Sėjos. 1894 m.

Paguodotas Rėdytojau „Liet.!”
Praszome intalpytie in Jusu 

laikraszty szy atsakymu anam 
lietuviszkam parapijonui, jfirtil- 
pusiam No.20 „Saules”, kuris 
sziaip skambina, meluodam* ar
ba ape tai nieko nežinodamas, 
ant musu naujai užsidedanezios 
parapijos po vardu „Szvancz. 
Marijos Panos:”

„Nevierykit kad isz tos para
pijos bus kas gero. Jau 6 mene- 
sei kaip užsidėjusi ir nors jau yra 
prisirasziusiu in pora szimtu joje, 
bet pinigu sudėjo vos $41.25”. 
Tolau sako: „Dievyti tie nusku- 
relai, kurie ubagiszka duona min
ta, da mislina kita bažuyczia pra 
detie, tos paezios da neužbaige. 
Geriau tie žmones padarytu kad 
tuos pinigus sau pasidėtu, tai 
nors žydiszka suruka turėtu už 
ka nusipirktie.” Tolau vėla sa- 

j ko, kad Brooklyno ir Nev Yorko 
Lietuviai yra toki žveriszki, kad 
kunigą guvia, tai ubagaut isz- 
varytu, ir vėl esą toki gotus, 
kad surinktus per kunigą pinigus, 
isz jo atimtu ant pataisymo sa
vo gyvenimo, o ant bažnyczios 
tix tiek duotu kas no ju kakari 
nes atliktu ir t.t.”

Jau isz to paties straipsnio ne
galima suprastie, ka jis raszo, nes 
vienoj vietoj sako, kad musu 
miesto Lietuviai yra toki duo- 
snyngi.kad neturėdami už ka nu
sipirktie nei žydiszko suriuko, 
viską atiduoda ant bažnyczios, 
o kitoj vietoj vėla sako, kad isz 
kunigo užubagautus pinigus 
atimtu ir ant bažnyczios 
nieko neduotu, gal tik tiek, kas 
no ju kakarines atliktu. To nega
lime suprastie, artai tas, neva 
parapijomis, tokia maiszymienia 
suraszc, ar tai redakcija „Saules” 
jam teip sumaisze.. ..

Ant to tam parapijonui tiktai 
tiek atsakysime: Jaigu buvome, 
arba esame, toki biedni, tai musu 
szendienyksztis probaszczius ne 
butu nusipirkias sau „properties” 
už $18.000, mes dejome pinigus 
ant pakėlimo bažnyczios, bet toji 
nieko nesikela, o per tai sutarė
me uždetie nauja parapija. Mes 
Broklyno ir Nev Yorko Lietu
viai padarėme pirmutiny mitin
ga 8ta diena Balandžio, 1894m. 
ir užinezgemia parapija po vardu 
„Svencziausios Marijos Panos” 
patis sau vieni ir neužkabinejo- 
me nei dabartinio prabaszcziaus, 
nei ko kito. Antra mitinga turė
jome 15 d. Balandžio, ant kurio 
visi vienu balsu nutaremia isz- 
keltie balu ant naudos statymo 
bažnyczios. Balus buvo 19ta d. 
Gegužio, prasidėjo vakare 8 ady- 
na, Susirinko daugybe svieto, 
pribuvo 3 lietuviszkos draugys
tes: „Dr-te sz. Juozupo” ir Dr- 
te sz. Jurgio” isz Brooklyno, ir 
„Dr-te sz. Kazimiero” isz Nev 
Yorko. Muzika buvo pirmos kle 
sos, net 12 vyru, po direkcija 
p.p. Zielincku; grajvjo visa nak
ty tikrus lietuviszkus szokius. 
Szoko didi ir maži, seni ir jauni, 
o per tai ir gerai pasinaudojome 
isz savo balaus, apart visu kasz 
tu atliko grynos naudos $55, o 
da isz draugyrzeziu reikia gautie 
$77.75. Isz viso turėjome uždar
bio $132.75. Szendien liaukoje 
turime $174,00. o pridėjus tuos, 
ka da yra prie draugyszcziu $77. 
75, lai pasidarys $251,75. Para 
pija yra užsidėjus da tik antras 
menesis, o jau sąnariu turime 86.

Dabar Brolai, matotia visa ro- 
kunda ir neklausykitia keno plo- 
vojimo in „Saula” paduotu, o 
tiktai dirbkime visi isz vieno, 
nes jau pradžia turime labai gra
žia, kuri priduoda mumis vilties, 
kad musu mieris tuojaus bus da- 
siektas. Su guodone,

Jurgis Skinkaitis, parapijos 
prot. sekr.

t Sako kad nekurie laikrasz- 
cziai iszgyre Lietuviams, kad 
Mt Carinei labai gerai darbe’ ei
na, tai tiek svieto privaževd| ka 
szendien neturi kiti kur dej,; .

of./ •’!
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ISZ

Lietuwiszku Kolonijų.
Hazen, Ark., 4 Sėjos.

Garbingas iszduotojau Įnikta 
szczio “Lietuvos”!

Duodame Jumis labas die
nas ir daneszam jogei esam svei
ki ir linksmi isz mylystos Augsz 
cziausiojo Dievo, o labjausei no
rime pasidalytie musu linksmy
bių su Jumis, kuria mums suteikia 
tie platus žaluojanti laukai, žydė
jimai yvairiu kvietku ir žalavi- 
mai visokiu medelu. — Pažiure
kimia in laikraszczius, kokias lin- 
ksmybias turi žmones miestuose 
gyvendami, atsivertias pyrma 
ar antra, lapu kokio laikraszczio, 
pamatysi didelėm raidėm para- 
szyta: “Piknykas! Piknykas”! 
Laukia žmones tos dienos su ne
kantrumu, kada galės iszvažiuo- 
tie in koky daržu už miesto ant 
sveiko ir atvyro oro, idant tenai 
pasigeretie žydėjimu medelu ir 
visokiu kvietkelu ir pasisotytie 
sveiku oru, kurio, mieste sukim- 
szti ir troszkinatni tvanku, teip 
iszsiylgo.

Pažiurekit-gi ant musu gyve
nimo, mes kasdien czionai tokius 
piknykus turime, mes kasdien 
braidžiojame po kvepenezias ir 
gražias žydinezias kvietkelas, o 
labjausei nedelos dienomis, susi
renkame in pulkeli visi -Lietu
viai, vieni sau sznekucziuojumes, 
antri muzika grajyjame ir lietu- 
viszkai dainuojame, o jaunesni 
po žolas vaiksztineja, kvietkelas 
skina irvainikus pina. Kas gal 
apraszvtie linksmybių kokia mes 
turime savo naujose kolonyjose, 
linksmiau, Vainiau ir laimingiau 
cze gyvename, nei kaip savo pri
gimtoje Tevyneje.

“Lietuvoje” buvo pagarsyta, 
kad aut dienos 29 Gegužio atva- 
žinos dauk Lietuviu pamatytie 
musu nauju kolonijų, bet kur tau. 
— Sztai in vieta Lietuviu atva
žiuoja net 25 vyrai vokiecziu ir 
slovaku ir visi perkasi laukus 
mums po szonu. Nesmagu darosi 
aut szirdies, kad užmanytos Lie
tuviszkos Kolonijos veikiai gali 
pavirstie in vokiszkas arba slo- 
veniszkas, ka padarytie, Lietu
viams per nevala nieks neiti- 
bruks, nes jie prie naudyngu dar
bu yra nerangus.

Mieli brolei! da karta primenu, 
idant imtumėtės už to naudyngo 
darbo, da pakol szendien laikas 
ir vieta yra, pasirupykimia tik ja 
sunaudotie, o trumpame laike ap
turėsime isz to nauda ir džiaug- 
mis, to kiekvienam savo brolui 
isz szirdies velyju, farmerys Ar- 
kanso.

Juozupas Butkus.

Isz szios.korespondecijos Juozu
po Butkaus matome nekaipo nu- 
barima Lietuviu, jogei nesisku
bina prie pirkimo lauku naujose 
Lietuvviszkose Kolonijose, bet už 
nesiskubinima reikia jiems 
atleistie, nes kaipo keletas kores
pondentu garsino “Vienybėje 
Liet.”, kad tenai vieszi baisios 
ligos, o teip-gi ir dabar raudasi 
žmonių kurie žodžiu ta paty pa
antrina, tai kožuas žmogus bijo 
si skubytis, vis laukia kas stosis 
su anais brolais, kurie jau tenai 
gyvena. Taigi Brolai, naujiejie 
farmeriai, nenusimykitia isz to, 
tegul tiktai Jumis Dievas duoda 
sveikata, o jaigu da per pora me
nesiu viskas teip grąžei pasiro
dys kaipo iksziolaik, tai pribus 
Lietuviu nauju farmeriu in pora 
szimtu nražiausei teip, kaipo mu
mis yra žinoma. Mes isz savo pu
ses bijomes skubei siustie tenai 
Lietuvius, idant kartais nepasiro
dytu koke liga kaip jau ne vienas 
pranesze, o jaigu iki pusei vasa
ros bus vaskas gerai, tai jau tada 
turesimia drasybia ir pasirupysi- 
me paukvatytie musu brolus prie 
apsigyvenimo Arkanse.

Ant d. 29 Gegužio žadėjo va- 
žiuotie apžiuretie minėtas Kolo
nijas pats redaktorius “Lietuvos” 
kaipo pirmutinis to darbo užma-

nytojas, bet viena, da buvo jyg 
per angsti, o antra, laikas nepa- 
velyjo ir per tai atidėjo ant toles 
nio laiko. Dabar už kokiu 4 ne- 
delu, tai jau ant tikro važiuos ir 
važiuos po draugiai isz Spring 
Valios guodotimas kn. J. B ilce- 
viezia; yra tai tikras mylėtojas 
Lietuviu ir gerai, nusimanantis 
ape žemiu, ape ukystia ir teip t. 
tada nuvažiavia aplankys tenyk- 
szczius farmerius, kurie jau no kė
lu metu tenai gyvena, isztirs 
vertia žemes, jos derlingumą ir 
sveikumą oro, o tada parvesz sa
vo brolams Lietuviams ko tik
riausias žinias.

Redyste.

In lietuyviszkus muzikan
tus.

Kaip girdetie, Chicagoje yra 
daugybe Lietuviu muzikantais, 
ant visokiu prietaisu ant skripku, 
ant dudu ir t. t. ir kaip girdetie, 
yra tokiu smarkiu vyru, kad tau- 
zikoje joks svetimtautis negali 
darodytie, vienok iksziolaik jie 
niekur nepasirodė, nieks ju ne
inate ant jokio balaus, teatro, nei 
piknyko, nors mažu jie daugiau 
randasi ant minėtu balu ir tenai 
grajyja, bet ape tai niekas nežino, 
iszrodo teip, kad ju visai nėra. 
Ir-gi delko tai teip? Dėlto, kad 
yra iszkrykia tarp savęs, o susi- 
maiszia su kittaucziais, su lenkais, 
vokiecziais, czekais, žydais ir t.t., 
o su anais dirbdami, dyrba dėl ju 
vardo, o ne dėl savo, ir norys 
tokioje muzikoje butu didesne 
dalis lietuviszku muzikantu tai 
visada sako, kad lenkiszka, vo- 
kiszka, angelska ar kitoke, o lie
tuviu negirdetie, nors jie tenai 
dyrbia parsidyrbtu.

Dėlto mes duotume inneszima 
toky: Tegul kiekvienas Lietu- 
vys muzikantas paduoda in musu 
redystia savo varda pravardia, 
adresa ir ant kokios prietaisos 
jisai moka grajytie, o mes sura- 
szysime visus in knygas, tada 
matysime kiek tokiu muzikantu 
Chicagoje randasi ir ant kokiu 
prietaisu grajyjaneziu, tada bus 

i galima suszauktie ant kurio gra- 
I žaus vakaro mitinga tu visu mu- 
j zikantu ir pasikalbetie ape užde- 
I jima Chicagoje draugystes “Lie- 
1 tuviszku Muzikantu”.

Mums rodosi, jogei toke drau
gyste dėl lietuviszku muzikantu 
butu neiszsakytai naudinga, nes 
Chicagoje turime ape desetka vi
sokiu lietuviszku draugyseziu, 
o kožna isz ju neapseis nepadarius 
nors viena balu ar piknyka ant 
metu, ir kam tada turi samdytie 
kokius vokieczius arba lenkus už 
muzikantus ant savo balu ir jiems 
moketie po kėlės deszimtis dolie- 
riu jaigu turės savo lietuviszka 
muzika; tikime kad kožna drau
gyste su atvyra szyrdžia už
kvies ant savo balaus lietuvisz 
ka muzika, o ne svetima, jaigu 
tik czionai jau bus toke.

Deltogi, brolei muzikantai, 
jaigu szy musu inneszima matote 
už naudinga, tai praszome kaip 
jau augszcziau minėjome, paduo- 
tie savo vardus ir adresus, o teip 
surinkta atsakanty skaieziu mo- 
kaneziu grajytie, megysime pare- 
gytie musu brolus susirisztie in 
vienybių, o su laiku gal ir labai 
kas naudyngo stotis.

Wietines žinios.
— Wisi Lietuvei 6-tos War- 

dos pribukitia aut mitingo, rytoj 
tuojaus po miszparui i n sala Ažu- 
ko, po nr. 33<>1 Auburn avė. bus 
apsvarstomi labai svarbus dalyka 
reikaluose musu, jau “charteris” 
bus ant ranku, bus aprinkitnas 
delegatu in ateinauty mitinga vi
sos administracijos ir t. t. Užpra- 
szo A. Olszevskis prez.

— Subatoj, 9 d. Sojos pusiau 
septinta adyna vakre, saloje Z. 
Bykovo, po nr. 4458 S. VVood 
str. ant Tovn of Lake “Lietuv. 
Republ. Klubas 29-tos VVardos 
laikys savo susirinkimą, ant ku
rio užpraszo visur. Lietuvius ko 
skaitlingiausiai susirinktie, nes 
bus vienas angliszkas kalbėtojas 
isz republikoniszkos partijos; dėl
to turime pasirodytie jogei lietu
vei nesnaudžia, bet dyrba. 
Užpraszo J. Kazlauskis sekr.

— Klubas 6tos tVardos skaito 
sąnariu .90.

— Klubas 7-tos Wardos skai
to 125 sąnarius.

— Raupai Chicagoje vis nenu
stoja vaidiniasi, nežiue kada jie 
isznyks.

— Neužilgio Chicagoje bus pa
roda galviju.

— Per menesy Gegužio yra 
perskaitytu knygų isz knygyno 
S. Daukanto 41 egz.

— Szia nedela, Springfield, 111. 
tapo inkorporavote s Lietuv isz- 
kas Republikoniszkas Klubas 6-os 
VVardos.

— Chicagoje darbai da anei mi
slina prasidetie, daugybe svieto 
iszvažiuoja in Lietuva, o kiti 
važiuoja ant farmu. Žinoma ant 
farmu, vasaros laike, darbinykai 
yra reikalingi.

— Liet. Republ. Klubas 16-tos 
VVardos laike savo susirinkimą 
ir aprinko delegatus in ateinanty 
rinkimą vyriausios administraci
jos szios ukesus: Stanislova Ro- 
kosza, Joną Sieruna, Juozupa 
Katilu ir Petrą Jonaity.

— Jaigu kas noritia pmatytie 
gražioj vietoj, arti Chicago, geru 
ir pigiu Lotu, tai ateikitia nede- 
loje priesz pi et i n redystia, o gau
sitia tikietus uždyka ir su pora 
adynu laiko apžiuresitia tu visa 
apygarda.

— Sviete jau žmones sziena 
pjauna ir kiti javai baigia daspe- 
tie, o isz Chicago žiema trauktis 
szalin nei kaip nemislyja; ežioms 
dienoms buvo teip szalta ka be
maž gruodo nebuvo.

— Girdetie kad Chicagoje ne
užilgio apvaikszeios iszkilmingai 
atidaryma lietuviszkos mokslai- 
nes dėl vaiku; bus sakytos de- 
klemacijos, kalbos ir t. t. Labai 
yra iszmintingas užmanymas.

— Kūdikis kurs 26 d. Gegužio 
buvo iszkilmingai apkriksztytas, 
kaipo likias sirata be savo gim
dytoju ir buvo paimtas ant už- 
auginimo pas vienus lietuvius 
ant Fisk str., 5 diena szio mene
sio pasimirė.

— Subatoj 9 d. Siejos, pusiau 
asztunta adyna vakare, pas J. 
Tverijona,642 S. Canalst. “Liet. 
Republ. Klubas 7-tos VVardos” 
laikys savo susirinkimą, ant ku
rio užpraszo visus lietuvius ko- 
skaitlingiausei susirinktie, nes bus 
rinkimas naujos administracijos 
musu Klubo 7-tos VVardos ir rin
kimas delegatu in ateinanty 
mitinga visu klubu.

K. Pocius sekr.
—- Byla (prova) Prendengasto 

kuris užszove buvusy m. Chica
go majora Harrisona, buvo ati
dėta ant 11 d. szio menesio, o da
bar jau nukėlė net ant 3 d. Rug
sėjo, tai palauksine da pora nedė- 
lu, o galbūt nukels net už 3 me
tu. Matoma yra, kad visuose šū
duose pinigai žmogų pakaria ir 
pinigai paleidžia. Jaigu Prender- 
gasto gimines butu netureja pini
gu, tai jau senei butu jo ii’ kaulai 
apipuvia, o dabar da gal hnt bus 
paleistu ir da užszaus kokia pusią 
tuzino žmonių, pakol kada jam 
galas nepareis.

— Chicagoje ant vietos, kur 
buvo avietine paroda, tapo isz- 
statytas naujas muzeus, po var
du „Columbian Field Museuin”, 
kasztu kėlu milijonu dolieriu. 
Tasai muzeus yra iszslaiytas dėl 
naudos miesto ehieago, kuris 
dabar bus atidarytas menesiuose 
Sėjos ir Liepos kasdien, no 9 
adynos ryto iki 6 vakaro, kituo
se menasiuose no 9 ryto iki 4 
po pietų. Subatoms ir nedeloms 
dėl suaugusiu inženga už dyica, 
o kitose dienose, suaugia mokės 
inžengos po 25c., o vaikai že
miau 12 metu po 10c. Studentai, 
noris butu ir daugiau kaip 12 
metu, tai inženga turės už dyka.

— Nedeloje, 10 Sėjos Ima a- 
dyna po Įlietu bažnytinėje saloje 
draugyste „Sz. Jono Krik.” lai
kys savo prieszmetiny susirinki
mą, aut kuiio užpraszo visus są
narius pributie su mokesties kny- 
gialems dėl peržiūrėjimo finan
savo sekretoriaus, nes artinasi ii 
metinis susirinkimas, ant kurio 
sekretorius, tur perstatytie drau
gystei visu metu rokunda. ir bus 
rinkta nauja vyriausybe, Teipo- 
gi primename ir tiems kurie norė
tu prisiraszitie in Dr tia „Sz. Jo
no”, tegul pasiskubina, nes neužil
gio bus pakelta mokestis inžen
gos. K. Pocius, sekr.



LIETUVA.Robinsonas Kražius;
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.
(Tasa.)

Mokino jy ape Dievą, kad yra Esybe nea
pimta, be pradžios ir be pabaigos,nematoma, kad 
yra Sutvertųjų viso ko, kas tik yra, Esibe visa- 
žinanczia ir nepabaigtai gera, kuri rūpinasi ape 
tviska, kad ir mažiausi vabalėly, — žino ape kiek
vienu reikalą, žino ir žmogaus mislis,—o bū
dama teisinga, už gera užmoka, o bloga baudžia; 

•ir tam be abejones užmokės amžina laime, kurs 
sziame gyvenime ifez visos szirdies esti Jam at- 
sidavias, turi gryna sažinia ir 1.1. Kalbėjo mal
das balsei, liepdamas Petnycziai kalbėt jais pas
kui savia ir ta darė iktol, kol anas neiszmoko. 
Ah kas per džiaugsmas Robinsono buvo, kada 
mate kad jo mokinimas nebus be vaisiaus! Labai 
graudžei žiurėjo ant savo draugo, karsztai mel- 
džiancziosi. Tokiu budu gyveno abudu laimin
gai ant tiek, ant kiek laimingu gali būt žmogus 
atitolintas no visos draugijos. Menesiui praslin
kus, jau luotas buwo pabaiktas su visomis prie- 
taisomis, būtent su vairiu, yrklais ir burimis, 
kuriais nusipynė isz mediniu žietviu. Kad nuleist 
luotą in vandeny, turėjo palaukt mariu pripla- 
kimo, o tam užėjus, su džiaugsmu pamėtė, jog 
gerai padarytas luotas lygei aut vandenio at
sigulė.

Wiena diena prie pusrycziu Robinsonas pa
klausė savo draugo: Ar .nori perleist su manim, 
ant tos salos visa savo gyvenimą?.... Potny- 
•czia atsake, kad teip, tiktai pridūrė atsidusda
mas: oi, kad tik da'mano tėvas ežia butu! .... 
Tai turi tęva? paklausė tolau Robinsonas. — 
Turiu, atsake, jei tik iksziol da nenumirė. — Ir 
prie tu žodžiu graudžios aszaros nubirejo jam 
per weida. Robinsonas pamislyjo ape sawo tėvus, 
iir pajuto, kaip ir jam aszaros spaudžiasi prie a- 
kiu.

Po valandos atsiliepe: Neverk, Petnyczia, 
— tavo tėvas be abejones da gyvas. Su Dievo 
wala galėsime kada pas jy nuvažiuot ir jy pa
siimt pas savia.

Petnyczia begalo nusidžiaugė isz to, paszo- 
ko augsztyn, puolė priesz Robinsoną ant kėlu ir 
negalėjo nei vieno žodžio isztart. Robinsonas 
užtikrino jy, kad ant rytojaus iszvažiuos ant sa 
los, kad atsiimt tęva, ir tuojau pradėjo rengtis 
kelonen. Wiena tik mislis nedave jam pakajaus. 
Jaigu Petayczios tautiecziai, pas kuriuos nuvy- 
ktie užsimanė pasirodys jo prieszais?.... jaigu 
užpuls ant jo, tada ir jis taps auka tu barbaru.

Ant galo negalėjo iszvert, neiszreiszkias 
•tos baimes savo draugui. Bet Petnyczia užtik 
rino jy, kad nėra ko vengtie — kad jis pažysta 
savo szalies žmonis, kaipo gerus žmonis ir ži
no, kad anie netik jam, bet ir niekam jokios 
skriaudos nepadarys, kad visi yra jo prietelais. 
Robinsonas užsitikejo savo isztikimam draugui 
ir tolau rengėsi kelonen. Surinko jie maisto ant 
8 dienu ir nutarė sekanezia diena vardan Dievo 
iszkelautie.

XV.
Wos tik Robinsonas ir Petnyczia pramiego

jo viena valanda, kaip tapo prikelti ūmios vie
sulus. Audra buvo baisi, perkūnai trenke beper 
stolo, teip kad net žeme drebėjo. Neužilgio isz- 
girdo trukszma — lyg isz kanuoles (armotos) bu
tu kas szovias. Susispaudė Robinsonui szirdis, 
nes suprato, kad be abejones kur netolumoje lai
vas randasi pavojuje — ir szaudvmu isz kanuoles 
szaukia pagelbos. Bet audra nenutyla, vejas pu
te be palovos, lietus lyjo lyg isz viedro, o per
kūnai trenkdami viens paskui kita, nedave gir
dėt kinuolu szuviu szaukianeziu pagalbos, kurie 
kaskart tolinasi, ju balsas silpnėjo, ant galo 
nieko nesigirdėjo, kaiptik perkūnu trenksmai 
ir vėjo staugimas.

Tas vienok neiszmusze Robinsonui isz gal
vos svajones, kurini buvo atsidavias iki auszrai. 
Buvo-jisai persitikrinias, kad laivas yra arti, kad 
iszsigelbes, prisiartins prie salos, paims jy ir 
nuvesz in tevynta drauge su Petnyczia.

Ausztant vejas nutilo, ko musu salos gy
ventojai su karsztu nekantrumu lauke, kad per- 
sitikrint ar isz tiesu szuviai girdėjosi no laivo 
— ir ar nematytie paties laivo? Bet veltuo. 
Wienas tik nelaimias jie sutiko. Pamate, kad ju 
luotą, aut kurio tiek tiek darbo ir vargo padė
jo, audra nutraukė no kraszto ir in marias uune- 
sze. Ta pragaiszty Petnyczia skaudžei nujautė, 
o Robinsono niekas negalėjo suramintie — dai
rėsi beperstojimo su isztemptomis akimis ant 
mariu, ar neužtemys jo kur norint, — bet vel
tuo — sujieszkotie jo nebuvo galima. Wel isz- 
tempe akis, ar nepamatys kur (aiva, isz kurio 
vakar szaude — bet niekur nei ped.sakio. Intike- 
jo ant galo — kad trukszmas per vakarikszczia 
audra nebuvo kas kitas, kaip griausmo garsas.

Apsigaviu tokiu budu sugryžo abu ludni 
namo. VVienok Robinsonui be paloves buvo ant 
mislies laivas, o vėla visa duszia troszko jisai 
laivo pasirodimo. Po valandos iszcjo jisai ant 
kalno, no kurio galėjo plaezei reget marias ap
linkui. Bet vos tik užlipo ant virszunes jo ir 
pasižiurėjo in vakaru pusią — „Didis Dieve!” 
suszuko isz pilnos krutinės, nes pažino toje pat 
valandoje, kad vakaryksztis spėjimas buvo ti
kras — kad neapsigavo prajausmeje.

Iszvydo jisai didely lai va visoje jo grožy
bėje, galėjo atskyrt jo pavydala ir sudėjimą. — 
Dieve, Dieve! suszuko antra syk — ar tai tik ne 
sapnas! Be dvasios sugryžo in savo tvirtynia, 
wiename akymirksnyje apsiginklavo ir surikias 
ant Petnyczios, kurs stovėjo lyg pastirtas, nes 
buvo persigandias, negalėdamas suprast kas pa
sidarė jo ponui.

„Greitai, greitai!” ir pasileido tekinas lyg 
wejas. Dvi mylias leke jie kaip padukia, ant ga-

lo vos dūsuodami pribuvo ant kraszto, kur lai
vas buvo užsiturėjus. Petnyczia akys iszverte, 
pamatias tokia didela didelu troba marese, ku
rios su nieku nemokėjo palygintie neniatias nie
ko tokio pirmiau.

Robinsonas isz pžiauksino nežinojo no ko

IPIK^YKAS! P1KNYKAS

Philadelphiii, Pa. Unia Lietu- 
viszku Kriaueziu, po vardu 
„Knights of Labor” rengia di- 

pradet; mislyjo jau sėslia ant laivo ir in Europa ■ dely, puiku PIKNYKA ant suba- 
plaukt. Pasiėmė kuogreieziausei su savo draugu 1108) 23 diena Sėjos (June), 1894 įirvlriivtr r Ir.izl c.ilorn Inor. oo l.iiuvn

Lotai! Lotai!
užkurt didela ugny, kad galėtu juos no laivo už-' 
temyt. Akymirksnyje durnai pradėjo ruktie. Ro
binsonas akis insineige in lai va laukdamas su 
szirdies drebbjimu luotelo,wkuris no laivo nulei
stas turėjo pribut juos paimt. Bet nieko nesima
tė. Ugnis jau visa adyna kūrenosi be naudos, 
musu du prietelai kone isz galvos ėjo, — tada 
Petnyczia ant visko pasiryžtas nusprendė pats 
nuplaukt prie laivo ir duot žinia ten esantiems 
ape savo nelaiminga padėjimą ir pareikalaut pa
gelbos. Robinsonas stengėsi atkalbytie jy no to 
drąsaus užsimanyrao, sakydamas, kad per ta ga
li lengvai gyvasties nustotie. Bet drąsus Pet
nyczia skubei numėtė no savias drapanas ir nie
ko neužsimislydamas szoko in vandeny. Laimin
gai dasigavo prie laivo, užlipo ant virszaus ir 
suszuko;—A-u! —ant to balso niekas neatsi- 
liepe, gyvos dvasios nesimatė, — bėgiojo, jiesz- 
kojo, ant galo pasiryžo nuvykt in antra laivo 
pusią. Bet peržiurėjas apatines, dalas ir užlipins 
virszutinen, pradėjo ir tenai gniužinet, — staiga 
keistas žvėris, kokio jis savo gyvenime nebuvo 
matias, pasirodė priesz jy ir invare Petnyczia 
in neiszsakoma iszgasty. Buvo tas žvėris visas 
gaurotas (kudlotas), juodas ir susi tikins su Pet
nyczia, pradėjo garsei rėkaut, kury musu Petny
czia da pyrma syky savo gyvenime girdėjo. 
Petnyczia norėjo jau bėgt, bet žvėris nutilo, pri
siartintas rodė džiaugsma ir prieteliszkuma, teip, 
kad Petnyczia pametias visa baimia, savo pajie- 
szkojimus vare tolyn. Tuom tarpu ans žvėris nei 
ant žingsnio neejo no savo naujo atėjūno, szo- 
kinejo aplink jy, malonejosi, sukino vuodega ir 
rodėsi prasze sau pagelbos.

Skaitytojas turbut jau suprato isz to apraszy- 
mo, kad tai buvo szuva.

Petnyczia bėgiojo po visa laiva, po visus 
kambarius, szaukdamas kaskart balsiau, bet nei 
pedsakio jokios gyvos esybes, visur tuszczia. 
Užsimanė da nulipt in paeziaapaczia, bet tuom tar
pu kažin kas teip smarkei sudavė jam isz užpa- 
kalo, kad kniupszczias krito ant grindų. Nežino
damos isz kur toks nemielas pavvaiszinimas jy su
tiko, stengėsi atsikelt, bet ežia vėl antras suda- 
vimas pagriovė jy. Iszsigandias atsižiūrėjo at
galės ir pamate kažin kokia baidykla su dide- 
lais susiringiavusiais ragais, su didela barzda, 
rengeneziast da karta suduot jam. Tai iszvidias 
Petnyczia sukliko, paszoko no vietos ir lyg 
padūktas mėtėsi in marias.

Paskui Petnyczia szoko ir szuva ir plauke 
paskui jy. Szis girdėdamas paskui savin plusz- 
keuima, tnislydamas, kad jy vejasi baidykla 
su ragais, nedrysdamas atsižiūrėt in užpakaly, 
persigandias teip greitai plauke, kad vargszas 
szuva negalėjo paspet paskui jy. VVieno- 
je minutoje priplaukė jisai prie kranto ir be dva
sios krito po Robinsono kojų. Neužilgio paskui 
jy pasirodė ir szuva. Ilgai prisiėjo Robinsonui 
laukt, kol jo persigandias draugas atsipeikėjo ir 
apsakė visus savo prietikius, kaip tai visa me
diny kaina, nes teip vadino laiva, apžiurėjo, kaip 
atrado juoda žvėry, kurs malonejosi prie jo, 
kaip paskui užpuolė baisinga baidykla su ragais 
ir su barzda, kuri norėjo jy užmuszt ir praryt,
— ant galo-gi, kad nieko daugiau ant medinio 
kalno negalėjo atrast. Suprato Rabinsonas isz to 
pasakojimo, kad ta baidykla beabejones buvo 
tai ožko, ir kad visas ekipažas, gelbėdamas gy
vasty, audros laike, turbut ant laivvelu jieszkojo 
pagelbos, palikdamas tuszczia laiva.

Ka man dabar reikia daryt? paklausė pats 
savias; žmones, kurie apleido laiva, gali gy
vent arba negyvent,—kožuame vienok karte ma
no pareigu yra iszgelbet isz laivo ta, kas duosis. 
Bet kaip gi mes pasiimsime prie to, kad musu 
luotas iszkelavo ant mariu. Ta pragaisztis dabar
tinėje valandoje pasirodė musu draugams da 
skaudesne. Ilgai džiovino galvas, kuom galėtu 
užvaduot prapuolusy tauta, bet nieko negalėjo 
iszmislytie. Staiga dide mislis puolė in Robinso
no galva, supynt ant greitosios vyty ir ant jos 
privažiuot prie laivo. Pasakė Petnycziai, kad 
bėgtu greitai namo, atnesztu isz ten ant visos 
dienus muistą, virvėtas ir inagius, koki tik bu
vo. Pats gi tuoj pasiėmė jieszkot ir kapot tam 
tikslui medžius.

Jau pusdienys buvo ne toli, kad sugryžo 
Petnyczia. Abu isz paskutinuju dyrbo iki pusiau 
nakties; ant galo nu vargia atsigulė ir užmigo 
tokiu kietu miegu ka iszrode,kad isz jo neatsibus.

XVI.
Saule jau senei iszleido savo spindulus ant 

žemes, o musu darbinykai da tebemiegojo lyg 
užmuszti. Pyrinas pabudu Robinsonas, prikėlė 
savo draugu, kad pabaigt pradėta vyty. Pa
guldė jie dviejomis eitomis gerai pritaikytus 
rastus (medžius) pririszdami stiprei viena prie 
kito su virvelėmis, arba laibomis ai vytomis, 
teip,kad ant galo iszejo vytis 20 vuolakeziu ilgio 
ir tiek pat ploczid.

Nuleido jie ja su didelu vargu ant mariu ir 
netruko nei pusadynio, kaip jie prisiartino prie 
laivo.

Smarkei plake Robinsonui szirdis, užlipus 
aut didelo Europiecziu lai vo, be maž ko ne bu- 
czevo isz džiaugsmo jo sienų, teip didela ver- 
tia jo jaute. Nes paėjo szis laivas isz jo tėvy
nės Europos, ten buvo padirbtas jo tautiecziu, 
ju buvo vartotas, ir juos talpino savyje. Bet 
deja! tie numylėti Europiecziai patys jy apleido,
— gal dabar randasi ant mariu dugno. Tai gi 
nepasiliko nieko kito, kaip pasinaudot nors isz 
tos aplinkybes, —surinkt no laivo viską ir ap- 
verst ant savo reikalu. Tam tikslui pasiryžo, 
Robinsonas perbegtie visa laiva, o tai kad per- 
siludys, kas ant jo yra.

[Tolau bus daugiau.]

m., sode Povonia Park. Tasai 
sodas yra neiszpasakytai gražus, 
ten susirinka daugybe jaunimo, 
vaikinu ir merginu, kur turės ko- 
gražiausia zobova. Grajys puiki 
muzika net isz pats Warszavos 
po davedžiojimu p. M. Racikov- 
skio. Dėlto užpraszome visus ap
linkinius Lietuvius ir Lietuvai- 
tias, kaip Fhiladelphijos teip ir isz 
kitu iniestelu, koskaitlingiausei 
susirinktie ir su mumis pasibovy- 
tie.

Tikietas inžengos tiktai 25c.
Užpraszo szidiitgai Komitetas. 

—o—
Augszčziau minėta „Unija Lie

tu viszku kriaueziu” užsidėjo 12 
d. \Vaserio, 1894m„ o įjszendien 
jau skaito pusėtina būrely sąna
riu savo draugystėje, teipogi gy
rėsi, kad viskas pasiveda koge- 
riausei. VVirsziny kais tos Unijos ir 
szio Piknyko yra szie ukesai:

J. Kilikeviczia, prez.; K. Wil- 
kauckas, vice prez.; K,Kirszenas, 
rasztinyku prot.; J. Ruszkis rasz- 
tinyku fin.; J. Oželis kasierium ir 
daržo gaspadorium.

Szei jaunai draugystei redyste 
„Lietuva” velyja kogeriausios 
kloties.

No Redystes.
Petras Bielauckas isz Mt-Car- 

mel, Pa. yra agentu musu laik- 
raszczio „Lietuva” ir turi tiesa 
priimtie naujus skaitytojus ir pre
numerata no ju sukalektavotie kai 
po Mt Carinei, teip ir visuose ki
tuose aplinkiniuse iniesteluose. 
Dėlto užpraszome brangus tėvy
nainius, pas kuriuos mus agentas 
atvažiuos, idant pas jy užsiraszy- 
tumetia musu laikraszty.

Redyste.

PAJIESZKOJIMAI,
Asz Jonas Lusas pajieszkau 

Petro Szeprono ir Petro Noriaus, 
abudu paeina isz Titevenu parapi
jos, Raseinių pavieto, Kauno ra
dybos. Tegul atsiszaukia ant a- 
dreso tokio:

Johti Lusas, Hardvick, Mass.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA

1 .oo
Ž.oo
2.oo
l.oo
1 .oo
l.oo
l.oo

K. Burkovskis Ansonia, 
J. Miller Douglas Alaska
J. Skinkaitis Brooklyn
K. Andriuszis Chicago 
J. Grineviczia “ 
J. Nauartanis Apollo 
A. Užubalis Seatonville

P.Bielauckas, MtCarmelPa agentas musu laik- 
jaszczio Bukolektuwojo ir prisiuntė 
rata no sekaneziu skaitytoju: 
M. Paszkauckas
J. Lauseon
J. Baguszauckas 
A. Geležunas
J. Bukeviczius 
S. Novakauckas
M. Grigoreviczia

prenume

Ž.oo 
l.oo 
1 .oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
1 .oo

jpgjT“ Ant pardavimo puiki Lo
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz- 
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistutias narna galėtu tik isz ren
io gyventie; ne teip kaip ncku- 
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose VVaukegati,mokėdami už 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szeudien neturi ka 
tenai veiktie. Ptrkitia ant Brid
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys rentaunykai jumis jy iszmo- 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

"VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszein* TILŽEJIC per ra.-nt-.i viena karta, didu- 
mo 16 <ii<l<*!iu (ark u am didumo) puslapiu. “VAR
PAS” >ra vyriausias ir žinic/dausiauK jaunos 
Lietuvos wadowu laikrasztis, tikras ••Naujosios 
Dvasios”apasztala*, organas Lietuvosiateligen- 
ciios. • VARPAS’’ neseka jokios partijos: “V’AR
PO” rūpestis—taiswe ir gerotve visos L i e t u tvos ir 
wisu Lfetuwiu.
“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po- 

pieros. dailiu rasztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasz.tuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 
Tai isztikm yra laimi ptan!

Pinigai iszsiraszant “Varpa“, gremžtos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietu wiams adreso:

Lietuviams gerai žinoma firma

SCHWARTZ & REHFELD,
162 VKasliington ui., rūmui 57, 58, 59.

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

HANSON l’ARK.«
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 5e. gali atvažiuotie in miestą geležinkelu in darbu. Per ta 
vieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra lenkiszka bažnyczia ir kunigas pribu- 
na kas nedela. Yra visokį sztorai, palicija ir viskas ko tik reikia, 
o lotai da labai pigus, tik po $300 ant legvu iszmoki seziu,

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

Tikietusdel nuvaževimo galitia gautie už dyka kompanijoje

Schwartz i Rehfeld,
Arba pas generalna agenta

Geo. Gustajty,
HANSON PARK. 

ir Redystie “Lietuvos”, 
954—33rd St.

Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GRANU PRAIltlE, ARKANSAS.
Derlingiausi hiukai isz wisos wnlstes, Arkanso. .

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po ūbiems pusėms geležynkelo “MAmphis *t Llttle Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Ila-ten 
Kur žmones gali sutsvertle sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja wi«ta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietutviszkos kolonijos. #

VVisoki javai dera labai gausei, 
jirietani auga botvelna, o walsei sodu puikiausi isz wlsu Suwienytu Walatiju. Klimatas sweikas. 

žiemos trumpos, o wasaros vlgos, karazeziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chlcagos.
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų isz.sidraikstia stralpsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria Ir b<« gi
rios. Raikei ir lentos neiszsakytai pigius dėl pasistutymo sau namu.

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

ant 5 metu iszraokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie upe tviska raszykitia in 

UNION LAND COMPANY, 
163 VYashington St., Chicago, 111.

---- ARBAIN-----

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33r<l Street. Chicago. III.

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

GHICAGO, ILL. P. O. Hox 82.

Geriause užeiga pas
L. AZUKA,

3301 Auburn Avė., kampas SSczios ui,
NETOLI LIETUWISZK0S BAZNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A
dėl mitingu, balu, weseliu ir kitokiu susirinkin u. .

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

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka iviska gausi. Ir to viso pobandytie.

Caljfornia Wine &Liquor Co. 
M. RUBIN.

384 BLUE ISLAND AVĖ., KERTE HENRY ST-
CIIICAGO, ILL.

Iinportnwoti ir naminei VVynai ir Likerei.
Kalifornijos Wynai no $1,00 už galon.a, iki $4,00 
Arielkos “ $1,25 “ " “ $5.00
Brandins “ $1.5(1 “ “ “ $6,00

VVisoki gatunkai Saldaus Wyuo, Arako. Kimelo. Alaus Imnko-te ir keg«g<» i- u t. VViskas yra 
geriausio gatunko. o prekes labai pigios. Užpraszymu* per gromatas greitai iszpyidome. Mes ’dn- 
statome užprašytus taworus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali groniata raszytie angelskai, hvokiszkai. lenklszkni. lietu * 
wiszkaiir ruskai. “

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

A VUO d vinedelinis
dlg d katalikiszkas 

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

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

KASPAR BARTKOVVIAK,
Koūstabslis Pawietawas.

IK NOTAKY PUBLIC.
IszprowojH geriaiKei wiM>kiHK urowa>* aj.-uo»v 

guduose. Klumiiczj ja t.keJboae: leukiazkoje, wo> 
kiszkoj** tr auge|MK* :e. Teiimul i;n|ektawoja pini
gus už wisok tas sk«>ta<. Gyvve.na po ii r. 
3200 Muspratt st., keri e 32 si .

HILLE’S FOTOGRAFAS, -
3452 S. Halsted ui.

Nnjinia jmikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant ueseliu ir kitokiu reikalu nujiina Fotogr* 

fi\y kopuikiausei.
Jaigu tau skauda galwa, taijpamegyk 

Pfoszku BojanaUsko. Yra geriause gy
dykla n«> skaudriinio gahvos. ka jok e kita taip 
reit ne gydo. Kaip Proszko Bojau visko. Galinta 
auUe kožnoje aptlekoje. arba prisiuneziant 2a 
entus pacztinemis niarKemis. ant aukszcztau 
paduoto adreso, o su atsakymu aptaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOW8K1,
W. 19-thSt., Chieagt.

Preke Pinigu.
Rublis in Rusija............... 53 jc
Marke in Prusus.................24|c
Guldenai in Austrija......... 39|c
Frankus in Fraivija.............20
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PAJIESZKOJIMAI.
Asz Ona Bertelute pajieszkau 

savo sesers Valerijos Bertelutes, 
paeinanczios isz Kauuo redybos, 
Szaulu pavieto, mieštos Sadvos, 
jau visas metas kaip Amerike ir 
nežinau kur besiranda. Jaigu kas 
ape ja žino, tegul duoda žinia ant 
tokio adreso:

M i ss. Anie Bertelute
2619 Villkton st. l’hiladel., Pa.

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

Ta sama oprawna w morocco skdrkg, vvzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ............. "...................... 8 1-25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlow i piešni, 
služ^cy dladusz pobožnych. (\Yydanie dia 
jigžczyzn). Z dodatkiem nieszpord'v i pie^ni 
lacihskich. Zawiera blizko 650 stronnic wvra- 
znego druku na pigknym papierze, oprawne 
w morocco skorkg, wyzlacane brzegi ze ztoco- 

nym tytulikiem.............................................. 95c
Ta suma opraa na w morocco skonte, wyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
WYBOREK........................................po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI iVAL- 
TERZL. Z ksiažek dla ludu przez Marbacha wy- 

lanych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic prz.yszložc 
za pomoca kart. (Dla zabawy i rozry'vki)

Gena ’’ „ 10
ALEKSANDRA CHODŽKI slownik Polsko-An- 

gielskii Angielsko-Polski w mocnej oprawie 
ze zioconemitytulikamy. Genu, 84.00

SENNIK czyli VVrdženie ze snd'v, na przeszlo 
1500 przypadkach služ^ce, zrdžnychstarodav- 
nych ksi^g zebrany i porzędkiem abecadlo- 
wym dla rozrywki i zabawv cieka'vych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nietvinnych zo- 
bobonow. “ __15
Az-KA POLSKO- NIEMECKA dla Polakd'v

> latvvego nauezenia sig czytač. pisač: i mu- 
vvičpo riemiecku. Dokladnv przedruk z wv- 
^rtU'.a uaktndem ,,Zaklndu Narodo'vego imie 
uia /ssohftsklch” we Lwowie. Cena

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius aTba Szaitinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križvls, iszsodyta bal* 
cziauseiskauleleis,visaip zaldtitos, 3.50 ir 84.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje. zalaty- 
tais krasztais, d r uc z jai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ I

Apdaryta szagrine “ “ i
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiuuseme 

apdare, balcztauseis kaulelefs puikei 
iszauksuotais krvžeis po ’ 83.00ir 3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c
Balsas Balandėlės Krisztoliuis 82.00
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. &p 

kaustyta ir su kabe ” 11.50
Iszganingl dūmojimai ape sopulus szw.

Marijos Panos ” 20c
Lietuvis'/,kos m i szios 
Ražunezilis amžinas “
Ražanczius ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės
Stebuklai l)iewo szw, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

Htaroms “ “ “ 81-60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ 81-60
Wadowas anlankuncziu muku Jezuso Cbrls. 15c 
150 paalmu Dovido karaliaus ant paweikslo 

kanticzku ,, „
Knygos Dvasiszkos.

Brostvos “ “ “
Draugija dddusziu “ “
Ewangelijos drauge lietuvlszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szwentes 
Filoteaarba kėlus in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ”
Griesznykas sugrąžytus unt gero kelo per 

Jezusa P'-na ” ”
Gyvenimai Szventuju Dievo “
Gyvenimas sz'vento Benedikto “
Giwpnimas Jezuso Kristupo 
Giwenimas szwencz. Marijos Panos „ 
Givenima visu 8zwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knvgos. kožna po
Gyvenimai S/.w. ir III zokonas szv. Fran- 

cis/kaus “ “

81.60
82.00

LISTOWNIK polsko-amerykaūski. Podrgcznik 
zawierajfoy: Naukg pisania listov, v vszyst- 
kich przypadkach žycia, mianowicie: Listy 
polecajace, radz|ce, opisujgoe, powinszowa- 
nia, poaania itd. ” ” 60

MALY LISTOWNIK dla szkdlnych dzieci; ucziį- 
cy pisania listd'v z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

PO^REDNIK POLSKO-ANGĮELSK1; ksi^zkad a 
Polakdv v Ameryce <ila latwego nauezenia 
sig poangielsku; z opisaniem každego vyra- 
zu juk sig naa wymawiač; i rožue listy w pvl- 
skim i angielskitn jgzyku 65

KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PA S O LSZ Y N SK A W1SKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikau

ir

»»

75c

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

A. BUSZKIEIVICZIA, 
dastato 'visiems in namus geriausia 

Keresiiia, Geselina ir Aliejų.
Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 

atgal kiek'vienain in namus pristato, teipo
gi prijima užpraszymus ir per gromata.

Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka we- 
lyjeme wisiems pas jy nusiduotie.

ADRESAS:

A. BUSZKIEIVICZ, 
886 Jamesave., Chicago.

LIETUVA
___ -- — --------------. .

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODiS,

Persikėlė isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

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

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

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

LIETUH'ISZKAS S. F. Malicki,

Pirmutine Lietu iviszkai—Lenkiszka 
==Mokslaine Muzikos^s—=

Kursai tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1898m. Rekcijas duoda ant visokiu intaisu kožua no 
iki 10*4 'vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasotuoju tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Lietuviszkai-Lenkiszka.

Isz musu mokslai nes iszeina puikiause orkesrra ant balu, vesta 
lu, Piknyku, leattu 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,
15G Delaiicey St., NEW YOKK.

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

pas Kazimiera Aliszaucka
Užlaiko puiku szalta alų, gariausoarielks tikra 

ruginiu, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabotvos: jaigu noritin sau tinksmai wa- 
landela laiko praieistie tai atsilankykit pas sawo 
'viengenti, o busitia prijirati kaip no tikro brolo.

Ateik broli paniatytie ir to \viso pabandytie. 
Jaigu sziezia atkelausi, tai pas manės tviska 

gausi.

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEVVYORK, N. Y.

------užlajko-------

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko wisokes drapanas rejkalinga 

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

S. F. MALICKI,
761 17-tu ui., Chicago.

Telefonas: Canal 78.

65c
25c

Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija seno Ištarimo ”
Istorija Kataliku Bažnyczos 
Iszguldymas metiniu szwencziu ”
Ka« yra grhkas? labui naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Diewo “ “
Pamokslai hnt didžiųjų'metiniu szwencziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla ir stebuklai Dlewo szwentose duslio

se ouiszcziaus, didžiau8e knyga isz wisu 
knygų dtvaslszkuju “ “

Perspėjimas ape szvventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prlsigatavojimas ant smerezio “
Raktas iu dangų “ “
U£sistanawik ant to gerai “
Wadowas in dangų “ “
Wart*i dangaus M “ u

25c
II.00 

10c
15c
15c
15c
40c
15c
15c
50c

75c 
10c 
20c 
40c 
15c 
50c 
40c
15c

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “ 1
Knyga iszmokimo wisoswi«tines kalbos 
Lementorius lietuvviszkas „
Lietuwos gaspndine “ “ !
Lietutviszkai wokiszkas žodinas arba grama

tikas “ 85
Lementorius lietutvlszkas “ “ 1
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kal- 
Szimtmetinis kalendorius „

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: )letuwisikai, 
latvviszkai, lenkiszkai, ir raškai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
twiszko« kalbos 
Tas pats apdarytas

25c 
15c 
10c
20c

82.oo
2.25

30c 
10c
10c 
30c
20c

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senotves Lietuwos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genowefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovvard 

Lithuania “ “
Budas Senowes Ljetu'viu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Si mano Daukanto 81.00
Geniu dede “ *• “ 5c
Graži 'vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausiaUato* 

rija Lietu'vos “ 81.50
Istorija gražios Magvienos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Prancūzu wainos “ 30c
Juokingas pa»ukojnnas “ “ 10c
Juozapas Koniuszewskls arba kankinimas U- 

nljotu po waldže Maskolių “ “ 50c
Kaip Igytie pinigus ir turtą .. 20c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvviu gyvenimo „ 15c
Kunigas, pulkus apraszymas isz padawimo

Lietu arnyku “ 81-00
LietuvviszkoB dainos isz wlsur surinktos,

ape keturi Bzhntai “ “
Lituwiszkas sziupinis “ . “
Naujos dainos M *•
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa apysaka isz laiko terpsawiszkQs ka

res Indljonu Amerikos.
Palangos Juze “ “
Puikus npraszimas tikru atsitikimu iszlai- 

ko lenkineczlo waInos 1863 m. “ 
Pajudyklrne wyrai žemia, pulki istorija 
Pa^akoijmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rnsztai “ “
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per įme

tus 'vaikszcziodamu po svvieta. daugybia be
du Ir wargu kantrei iszkentejo 

Talmudas iidu •• “
Tevynizskos giesmes “ “
Trumpa senovves Lietinviu Istorija „ 
Trumpa peržvalga Lietuwystesdarbu 
Waiku knygele su abrozelais “
VVisoki abrozdelei in knygas 
Abroz.'is Gedemino. Lietuwos kunigaiksz 

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

12.00
5c 

10c 
75c

25c
20c
40c
15c
25c
10c
15c
5c

įvairinusiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo- 
dnda jisai Rnszta Šventa,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 ražineziu, szka- 
plieriu krajavu, visokiu abroze- 
liu in knigas, o ir dziegoreliu au
ksiniu ir sidabriniu, lenciugeliu, 
žiedu ir kitokiu daiktu. Kas no- 
ritia ape viski dasižinotie, tai 
pasiuskitia markia už 2c. o aptu
rėsima katalogai 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.

Puikiausias Salimas
visam mieste Shennndoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
VViskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko: 
atsilankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunanį 
tiems in Shennndoah velyjame nusiduotie kaipo 
in gerinusia ir in tikra Jietuviszka užeiga.

Elias Rosenthal,
—Lietu viszkas ir Lenkiszkas—

Al) W0 RATAS
"Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adwokat»s, jau uelolika 
metu praktikaivoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovoja 
visokias provas. Kalba visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
pcrsiludysitia patys.

Elias I^oseiįtljal,
333 Grand St, arti 2-nd Avė.,

NEW YORK
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W. Slominskiene.

MAX DBZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas, I.IMLJ

679 MILVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

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

praktikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi
nsią provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Gi vedimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Krautuwe Drapanų
"’yriszkas visas apsirengimas,vertas 

$15, parsiduoda už $8. 'Vyriszkas vi
sas apsirengimas vertas $20, parsiduo
da už $10. 'Vyriszkas puikiausias wi 
sas apsivilkimas vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusiu tik prekes ii 
vasarinius | altas, teipogi turime neisz- 
pusakyta daugybių drapanų dei vaiku 

-- ' ir parduodame nesvietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MAX KOBRE,

Temykitia! Temy kilia!
Kam turit vaikszcziot?

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

sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Ghicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz. Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis............................... 53|
Guldenas..........................39}
Marka................  24}

Juliau Piotrovski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

LIETUWTSZKAS

SALUNAS--
Juozapo Dzialtvos,

3253 Laure] u!, ir kampas 33 ui,
Užlajknu swiežia Bivarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkos, Likierius ir kwepenczius 
Cigarus.—Kasdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie. 
Ir to wiso pabunditie.

J. DZIALT'VA, 3253 Laurel ui,

0 wisokiu Iigu wieuautine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi narnai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsiseneju.-ias ligas, kaipo 
tai: Pnetvariu. Skaudėjimu galvos. Džiova 
kepenų,Geltligia, Reumatizmą,AVandeniny apti- 
nima, Knrsztligia, Rožia, Szasus. Drugy, Skropu- 
las, Niežus, Kirmelns, Laszus, Szunvotia, VVežy, 
Guzus, Sopu lūs ir žeidulus, Kaulu ska udejima, 
Sukudlma, Moterių ligas, Uždegimą piauezin, 
trenu skaudejima, Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAVVIGIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti: kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems Ja velys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisivntimui vieno dolerio tuojaus bus Jums isz- 
siusta. Adresas:

H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-th Str. Chicago, III.

— SUCCESSOR TO —
KOBRE & HERSCHMANN

Litewski i Polski BankJUOZAS ^VILKAITIS
328 Anderson str., Jerscy City

— UŽLAIKO —

Puiku Saluna
Wiskas yra ezysta,ge.rymai pir

mos klasos ir da pigiau kaip kitur.
Padraug užlaiko Agentūra

Tai yra parduoda Szifkartias ant 
geriausiu lai vu,pigiau kaip ki
ti. Siunezia Pinigus in visas 
dalis svieto, o kas turi rusku 
arba kitokiu pinigu, tai gali 
pas jy gautie apsimainytie, mo
ka augszcziausia prekia,kaipkiti 
agentai. Dėlto visiems Lietu
viams, su visokeis reikalais, 
rodyjame nusiduotie pas savo 
broly Lietuvy, 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 pirtniejie sziu metu 
laikraszcziu numieriai, ir galima dar gautie pil
nus egzeluplorus nuo pat metu pradžios. Wienok 
persergime, jogini pirmiejie numeriai gal vei
kiai iszsibaigti, ir paskui nebus gaunama pilnu 
egzemploriu musu laikraszcziu. Deltogi tie Lie
tuviai. kurie mėgsta turėti pilnus laikraszcziu 
egzemplorius, tegul nesivveiina 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).

40 Ganai Str. New lork

Wyrai1 duodu jums žinia, kad mesparduodam Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite su«iszne- 
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 Adiniralitat strause, Hamburg. 20 Maaskade, Roiterdam.

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

M. L. Kasmar, 
(KACZMAKEK.) 

SXAdwokatas
Praktikavoja visuose suduose 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame visiems 
lietuvnykatns pas jy nu- . 

siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

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

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

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
F R. MASONIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

ir

•TURI OFF1SA
i

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

------GI'VIANA-------
615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur tnožna ji rast kožnam rejkale 

Nog 7 iki 9į isz rito ir nog 1 iki 4 vakare.
DIDZ1EUSI ANT CIBUOS AMERIKOS

^LjeTLJWlSZKA =
—po---

BALTO ARELO,
615 NOBLE L1L. IR 3315 LAUREL UL.

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

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

D43 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplemavotas isz Europos.

Nog25inietu isi praktikawojas pritajso gierat 
iekarstvas usz w1dntinm prekių.
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz- 

kai — latviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
stancziu), in 8vs (didele aszmai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o vvelau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

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

ADRESAS SZITAS:

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

Raszant su bet kokiu klausymu reikė pride- 
tie ant atsukimo pucztavu markrla už 5centus

20c 
>0c 
10c 
10c 
•M- 
3Co
5c

Knygos lenkiszkos.
ŽYVOTY sv. PANBKICH $7.00
ANIOL STROŽ. Zbldr Modldv i Piežnl služ^c.y 

din dusz pobožnyeh (z dodatkiem nieszpordvv 
i piečni lacifiskich). Zawiera blizko 650 Štro
me vyraznegn druku na pigknym papierze, 
vydaniė dlnobojga plci; opravne w morocco 
skorkg. vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; oena................................................. 95c

Ta Rama oprsvna w morocco skurkg, tvyzlncane 
brzegi, ze zloconym tytullkem, okuta i ze za- 
inkiem.....................................................8 1 25

CICHA LZA.'Zblor Modh5w, i Ple^ni shiž^cy dla 
dusz pobožnych (Wydanie din nie'viast) z 
dodatkiem nieszpord'v i piečni hicifiskich. Za- 
wiera blizko 650 stronnlc wyra .n<!go druku 
napigknym papierze, — Oprnwne w morocco 

skorkg, \vyzlacaue brzegi. ze, ztoconym tytul i- 
kiem C'enn............................................ ..95c

Dras Schlacheckis,
175 Henry et., NEW YGRK.

arti Jefferson st. ■■ »

Lenkiszkas ir Lietuwiszkas Daktaras
Priima ligonius savo namuose ežiomis adynorai 

no 8 iki 10 ryto I NLDELOMb 
••1 “2 po pietų no 8 iki n) ryto
“ 6 “ 8 'vakaro. Į “ 1 “ 2 po pia f

Lietu'viszkas Salunas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no wi- 
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dėl zo- 
bo'vos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laiwak<>rtias, siunezia pi
nigus i n Lietu wa ir tvisas dalis S'vieto, o ko
žname reikale duoda Lietutviains geriausia 
rodą. Jusu wiengentis.

K. PETRIKAS,
8 Miihanov Citv, - - - Pa.

Henrv Haum,J
128 Camden ui., Baltimore, Md.

užlaiko didela Krautuvių

Arielka, Wynu, Likieriu
Alaus ir kitokiu gėrynių.

V’iskas yra pirmo-- kis sos, o prekes pigiausios 
kąi’i* visame mieste Baltimores. Rodyjume wi- 
t/ s tenai pirktie, o busitia pakakytais.

• hi

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Jiidd nliczios,

CHICAGO, 1LL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu l.ubaj pigej. aukszynius sydabrynius ziego- 
r»*lius tszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegore’ia czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej’ ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. 'Vyska garantavoje ant metu.
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