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NO REDYSTES
Paimdamas i n savo rankas 

,.Lietuvos” rodymą, apreiszkiu jos 
skaitytojams, sandarbininkams ir 
kitiems savo tevinainiams, jog 
laike minėto mano rėdymo ne
bus joje jokiu ton erezijų, nereika
lingu vaidu, pliovoniu ir 1.1., 
ka3 galėtu atnesztie musu myli
mai tėvynei bloga, negu gera; 
bet kiek galėdamas rūpinsiuos 
dirbtie dėl savo tewynes ir bro
liu — lietuviu, o labiausei dar
bininku gero. Antra vėl pasakau, 
jog asz neisiu po vienos arba 
kitos puses, bet eisiu po teisybes, 
nes tai yra geriausis dėl žmonių 
dalykas, su kuriuomi niekados 
negalima pražūtie, žinoma tarp 
iszmintingu.

Kaipo kiekvienas žino, jog 
daugiausei laikrasztis yra vien 
dėl to, idant praplatintie tarp 
žmonių yvairias žinias, kaipo 
praėjusias, teip ir ateinanczias, 
kurios yra galimos. Bet kas tas 
žinias gali surinktie isz yvairiu 
žemes kampu? Kitas gal pasakys, 
jog tai yra redystes arba redyto- 
tojaus darbas? Tikra tiesa, jog 
tai yra judarbas, bet kiekvie
nas gali numanytie, kad to pats 
rėdytojas negali padarytie, nes 
jis negali visur važinetie ir žinias 
rinktie; tiktai rėdytojas gali pa- 
duotio tas žinias, kurios atsitiko 
tarp jo kaiminis ir isz laikraszczių, 
ir teip ne visu, nes wisu negalima 
perskaitytie. Kiti-gi svetimtau-< 
tiszki laikraszcziai, kurie nemažai 
yra prasiplatinę, turi kur di 
džiausiuose miestuose apszvie- 
stus korespondentus, kurie paduo
da in redyste žinąs, atsitikusias 
jo aplinkybėje. Žinoma tokiems 
redyste turi mokietie. Ir teip in 
laikraszti susirenka daugybe 
yvairiu naudingu žinių ir straip
sniu, kas kiekvienam malonu yra 
skaitytie.—Tarp musu lietuviu 
su visu kitaip yra: mes dar ne
galime užlaikytie korespondentu, 
nes neyra isz kur, o jeigu ir mu
su laikrasztis daugiaus prasipla
tintu, tai ir mes galietumime už
laikytie gerus korespondentus, 
per kadrauge laikraszti padidin- 
tumime ir pagerintumime.

Mieli broliai, lietuviai, užma- 
riecziai ir amerikiecziai, nesigai
lėkite vienos antros kapeikos ar
ba cento dėl prisiuntimo in redy
ste žinių ir straipsniu, kurie mums 
galėtu atnesztie nauda. Jug ir jus 
patys žinote, kad mes-lietuviai 
esame iszsisklaide po yiyairius že
mes kampus, dėlto kiekvienas isz 
musu nori žinotie, ka veikia jo 
brolis, sesuo, ar tėvai Ameriko 
je, Prūsuose, Lietuvoje ar kur 
kitur.

Tokiu budu atsiszaukiu ir szir- 
dingai užkviecziu apszviestus 
lietuvius — inteligentus, kad 
kiek galiedami szelptu mane 
yvairiomis žiniomis arba kitais 
kokiais pamokinancziais straip
sniais.

Teip-gi gali padavinetie yvai
rias žinias ir tie, kurie mažai 
temoka raszytie, bile tiktai szeip 
teip paraszo ir paduoda nuomo
ne arba žinia, nes redysteje bus 
pertaisyta ir sunaudota. Jeigu 
kas negali lietuviszkai raszytie, 
o nori paduotie žinia, tai gali pa- 
duotie ir kitose kalbose, o redy
steje bus iszguldyta ant lietuvi- 
szko.

Wisokios korespondencijos ir 
straipsniai, prisiunsti in redyste 
bus sunaudotie laikraszlyje. Tik
tai žinoma tas nebus sunaudota,

kas gėlėtu atnesztie musu tėvy
nei ir krikszczioniszkai meilei 
blede. Tiktaigi, prisiucziant ko
kias žinias, reikia paduotie redys- 
tei sawo warda ir pavarde, o 
drauge ir adresa, o pasiriiszytie 
kaip kas nori, teip gali; prieszin- 
gai prisiųstos žinios nebus sunau
dotos iszskiriant moksliszkus 
straipsnius.

Y vairios tautos sziame szimt- 
metyje labai-krutejo ir kruta, per 
ka nekurios augsztai pasikėlė. 
Mes-lietuviai teip-gi, nors nese- 
nei pradėjome krutetie ir kruta
me, bet vis-gi, dar daug 
esame pasilikę no kitu. O delko 
mes turime būtie menkesni ir 
tamsesni už kitus? — Ar-gi mes 
ne tokie pat žmones, kaipo ir ki
ti? — Kas mums kenkia? — Ant 
to daug yra atsakymu, bet svar
biausi pasakysiu, jog mums rei
kia vienybes, teisybes, brolisz- 
kos meiles, o labiausei mokslo. 
Dėlto traukiamės visi in kuopas, 
turėkime tarp savęs vienybe, 
ir broliszka meile: apszviestesnis 
ir daugiaus iszmanas turi rūpin
tis apszviestie tamsesni savo 
broli, o tamsesnis privalo mokin
tis visuose dalikuose no ap- 
szviestesnio; teip tai darydami 
veikei mes augsztai pakilsime, o 
su laiku ir kitiems svetimtau- 
cziams lygus busime, jei ne ki- 
teip, tai bent moksliszkai.

Antanas Jocis.

Kadangi mes-lietuviai pradė
jome isz savo kalbos mestie lau
kan lenkiszkus žodžius, tai turi
me atmestie ir j u raides (literas), 
kurios su vi su mums neyra reika
lingos; kaip tai raide 1 mums 
suvisu nereikalinga, nes ji nepri
duoda mums nieko gero, tiktai 
daro sunkybe raszytojui, statyto
jui (zeceriui), o ant galo ir tam 
katras mokinasi skaitytie arba 
raszytie,nes jis veiklaus iszmoktu 
viena 1 ne kaip dvi 1 ir 1. O jug 
ta paczia raide 1 galėsime vartotie 
kaipo 1 ir 1, nes priesz saubalses 
a,o,ir u raide 1 isztarsime kaipo l,o 
kitur visur kaip 1; o jeigu norė
sime kada isztartie priesz sau
balses a, o ir u 1 kaip 1—turėsime 
inju tarpa inspraustie raide i, 
kaip tai žodyje “liautis” ir t. t. 
Dėlto no szio numerio “Lietuva” 
daugiaus nebevartos raides 1.

Lietuwiszkos parapijos 
mokslaiiies atidarymas.

Chicago III. Sėjos 24 d.
Užkviecziu visus lietuviszkos 

parapijos parapijonus, idant nedė
lioję, Sėjos 24 diena, tuojaus po 
sumos teiktųsi susirinktie i n baž
nytine sale ant parapijos mi
tingo. O po miszparu užkvie
cziu visus lietuvius ir lietuves 
katalikus in ta paczia sale 
ant lietuviszkos parapijos mok- 
slaines atidarymo.

Su guodone užkvieczia, — 
Kun.M. Kra vcziunas •

Isz Amerikos.
—o—

Darbai prasideda.
* Mc Keesport — kame pir- 

miaus buvo didi maisztai, dabar 
jau viskas yra ramei ir veikei ge
ležines dirbtuves prade# dirbtie, 
nes darbdaviai susitaikino su dar
bininkais ir užganėdino visus ju 
reikalavimus, kame galės kelio
lika tukstancziu darbininku gau- 
tie darba.

* Scottdale, — Scottdales ge
ležines ir plienines dirbtuves, po 
keliu nedeliu atsistovėjinio, pra
dėjo eitie kaip reikiant.

* Frosburg, Pa. Sėjos 17 d. 
— Sziandien tarp dabininku ir 
darbdaviu buvo santaika. Rodos, 
kad Hoffmano kasyklose ryto 
daug darbininku eis in darba.

* Parkorsburg, YV. Va. Sėjos 
18. — Pankavę, aplinkybėje dar
bininkai sugrinžo prie darbo.

* Massillon, O., Sėjos 17 d.- 
Panedelyje Pittsburgo aplinkybė
je, vėl isz naujo prasidės darbai 
prie Laurel, Loy Run ir Dillon- 
vale ant YVheeling and Lake Erie 
gelžkelio. Sherrodsvilleje, strei
kas trauksis toliaus ir teip pat 
kitose vietose ant Cleveland, Lo- 
rain and YVheeling kelžkelio’

* Columbus, O., Sėjos 18 d.— 
Isz yvairiu laiszku ir telegramų 
matytie, kad Ohioje, dviejose 
treczdaliuose kasyklų isz naujo 
prasidės darbai. Pirmsedis (prezi
dentas) Mc Brill sako, kad lyg 
szios nedėlios galo visur straikie- 
riai pagrinžsz prie darbo, iszski
riant Massilliono aplinkybe. — 
Gelžkelis Kolumbus, Hocking 
Valley & Toledo sziandien pra- 
vežsz 300 vagonu su anglimis.

* Straikieriai sugrinžo prie 
darbo sziuose miestuose: Sulli- 
van, O., Farmersburg, O., Al
ium Cave, Jackson Hill, Hyeme- 
ra, Star City ir Curryville, nes 
darbdaviai susitaikino.

* Brazil. Ind., kasyklų darbi
ninkai sugryžo prie darbp — ki
tose Illinojaus kasiklose darbas 
prasidės szioj nedelioje.

Pittsburg Pa., Sėjos 18 d. — 
Czia streikavo 20,000 darbinin
ku. Po ilgo straikavimo, kada 
companija prižadėjo viską, ko jie 
reikalavo, 15,000 darbiuinku su
grinžo prie darbo. — YVisi biznie
riai linksmi, kad prasidėjo rastis 
geresni laikai , kaip pirm keliu 
meneiiu buvo. Teipogi pradėjo 
dirbtie szios dirbtuves: Carbon 
Jron ir Steel kompanijos, Olivers 
26 th str., Jung & Co., Shoen- 
burgs ir liovė, Brovn & Uo. Jie 
duoda dėl 500 darbininku darba.

Plienines dibtuves, Blank Dia- 
mond ir Edgs Thomson, jau pra
dėjo taisytis prie darbo, o szio 
nedelio gal ir dirbtie pradės.

Darbininku straikai.
Kansas City Mo., Sėjos 17d. — 

Czia trumpame laike sustraikavo 
10,000 anglakasiu — darbininku.

* Mt. Olive aplinkybėje atsira
do didis tarp straikieriu sumiszi- 
mas, delko pribuvo vietine pali
cija. Szerifas O’ Niell Macoupin 
Couty’je arisztavojo 6 straikierius 
už raaiszto darima, o dar suarisz- 
tavvos 108. — Netoli no La Šalie, 
III., straikieriai užpykę ant gelž
kelio kompanijos, už vežimą isz 
kitur anglių, padėjo ant szieniu 
lentas, idant važiuojanti truki 
(treina) sudaužytie. YVažiuojant 
trukys antėjo ant lentų, bet nieko 
blogo ne padare.

Ywairns mis ida yviinai.
Literatas.

Prietelius.— Na, kaip tamstai 
einasi?

Literatas. — Neprastai. Jau 
turiu medega dėl puikios apisa- 
kos.

Prietelius. —- Tai laimingas 
žmogus.

Literatas.— Tas dar neviskas.
Turiu dar medega dėl puikios ko
medijos.

Prietelius........ Tas labai nau
dingai !

Literatas. — Teip, bet ko man 
reikia — tai medegos ant czebatu 
poros.

Coxey’jonai.
Evansvii.le,Ind., Sėjos 17 d.— 

Sziandiena ape 9 valanda Kelley’- 
jo armija tapė parvežta garlai
viu Rosedal, isz Evansvilles in 
Nev Albuny. Pavietą turėjo už- 
moketie už minėta garlaivi 700 
dol. YVakar vakare policija užgy
nė coxey’jonams,po vadovu Spee- 
da, ineitie in miestą, kurie da
bar ant laiko apsistojo pas Bell 
River, III.

Piiilalphia Pa., Siejos 18 d.— 
C. T. Mc Keell, kaipo tame mie
ste Christ.Col. Joneso kamisorius 
traukia daugybe darbininku prie 
didžios armijos “Coinmolseal”, 
kursai szio menesio 25 d. keta 
trauktie in YVashingtona, idant 
ten imtie dalivuma ant iszkilmin- 
go apvaikszcziojimo Liepos 4 d. 
McKee sako, jog jam duosis susirink 
tie 2500 ypatų. Jenerolas Coxey 
yra užkviestas, idant czion pri- 
but.uir nedelioje, t. y. 24 d. ant 
susirinkimo laikytu kalba.

Jau ir anarchistai glau
džiasi prie coxey’jonu.

YVashington, Sėjos 17 d. —
Slapta palicija atidengė anarchi

stu rasztus, kurie reiszkia, jog jie 
trumpame laike nori su dinamitu 
iszkeltie in uora Kapiteliu ir ne- 
kurius kitus rando namus. Tam 
prietaisus turi daugiausei Omaho’ 
ojt5, Neb., Chicagoje ir Pittsburge, 
Pa.Ju virszininkas yra Honore J. 
Jaxson isz Chicagos, kame dau
giausei jis randasi.Tie suraszai bu
vo sujungti su Coxey'jo armija, 
kuri dabar randasi YVashingtone.

Lenku maisztas.
Reding, Pa., Sėjos 19 d. — 

Lenkiszkoj bažnyczioje szv. F. 
Marijos buvo liūdnas atsitikimas: 
Kada ant katafaliaus buvo padė
tas parapijos sąnario kūnas, vie
tinis kun. Januszkevviczius, priesz 
pradedant dievmaldyste, liepe isz- 
eitie isz bažnyczios tiems, kurie 
netiktai nepildo parapijos apeigų 
bet dar prastu savo pasielgimu, 
kitus isz kelio vede. Pakilo 
maisztas;—numirėlio kuna pa
ėmė ir palaidojo kapinėse l<e 
kunigo.

Jau juos atrado.
Kaip jau žinote Shenandoah 

dege mainos, kame ir du lietu
viu pražuvo.

Sėjos 14 d. priesz pietus tapo 
atrastu tuodu lietuviu, t. y. Zi
dorius Pratapas ir Augustas Lu
pas. Po atradimo isz viso ko bu
vo matytie, kad po atsitikusios 
mainose nelaimes, anuodu dar 
buvo nekuria valanda gyvu, bet 
paskui užtroszko durnuose. Negy
vųjų kūnai gulėjo po že
mes net 45 dienas, per ka, dar-gi 
drėgnume, labai taipo puvėsiais 
sunaikinti, isz kurios • priežas
ties miesto vyriausybe nepave- 
lyio inleistie in bažnyczia. Ne- 
veizant ant to, tuodu kūnai, ant
ra. diena po atradimo, buvo pri- 
gulincziai katalikisžkai palaidoti 
ant Shenandoah kapiniu. Laido
tuvių reikaluose už Z. Pratapa 
rūpinosi jo brolis Jonas, o už A. 
Lupa jo szvog ris Jurgis Szmi- 
tas, kursai būdamas svetimo ti
kėjimo, t. y. „evangelikas”, la
bai akyvai Jsižimejo laidotuvių 
reikaluose ir parode, koki turi 
būtie tarp žmonių meile. Už 
tai p. J. Szmitui visi Shenandoah 
liet’’ viai duoda jam garbe ir 
si iczia aeziu.
c Laidotuvių kasztus davė kom
panija. Lastriko Lebeuis.

APE SUSHVIENYJIMA 
lietinviszkii Kilubu Chica- 

goje.
Kaip jau skaitytojams žinoma 

isz praeito „Lietuvos”, nr. kad 
keletas, neva tai gudresniu lie
tuviu, užbėgo visiems už akiu 
ir varde visos Chicagos lietuviu, 
paslapta uždėjo ana susi vieny j- 
ima kliubu arba „Liga”, teigi 
ant pereitos nedielos, 17 d. Sė
jos, kada buvo visi lietuviai su
taria ant tos dienos susirinktie 
ir uždetie „Susivienyjima Kliu- 
bu”, anie gudruoliai su vis neat- 
tejo , o tik keletas isz ju atėjo 
ant peržvalgų, pamatytie, ka 
czia tokio darysime; jie galbūt 
mislyjo, kad ir mes teip slepsimes 
no ju, kaip jie no mus.

Mes matydami, kad tie žmo
nes iszmano tiek ape susivieny
jima Kliubu, kiek neregįs ape 
spalvas ir kad su jais besirokuo- 
jant pereitu ketos dienos, 
ir rokutidu niekad neužbaigtum, 
atidavėm jiems ant valios, tegul 
•av daro kaip patys iszmano, o 
mes iszrinkome komitetą isz 5 
vyru dėl sustatymo konstituci
jos, o ant 1 d. Liepos suszauksime 
mitinga per laikraszti ir ta kon
stitucija perskaitysime, o jeigu ir 
anie turės parasze konstitucija, 
teipogi papraszysime perskaity
tie ir tada kuri isz tu konstitu
cijų bus geresne, ta priimsime 
arba isz abieju padarysime viena 
ir pagal konstitucija turės būtie 
visas paredkas vestas.

In komitetą ant sustatymo 
konstitucijos yra iszrinkti szie 
ukesai; A. Olszevskis, W. Wa- 
balinskas, L. Ažukas, P. Jonaitis 
ir J. Sierunas.

Ant nedėlios, 1 d. Liepos bus 
suszaukti delegatai visu lietu- 
viszku Kliubu Chicagos, isz kož- 
no po keturis, o daugiau, bus 
nevalė niekam tenai maiszytis ir 
keltie žydiszka riksmą.

Dabar jau yra net 9 lietuvisz 
ki kliubai, o kaip kožnas kliubas 
prisius po 4 delegatus, tai viso 
bus 36 delegatai ir isz tu 36 dėl. 
patys tarp savęs iszrinks admi 
nistracija. Kožnas kliubas turi 
tiesa prisiustie delegatus kokius 
jie nori, niekas jiems to užgint 
negali, tiktai nedaugiau kaip 4 
ir tie delegatai turi sudėtie pa- 
tvyrtinima su pasiraszymu pre
zidento ir sekretoriaus savo kliu- 
bo, o tie paraszai Ims ludyjimu 
to, jogei Susivienyjimas Lietu- 
viszku Kliubu yra uždėtu per 
delegatus visu kliubu ir jau ta
da neturės tiesos niekas juos įsz- 
ardytie arba naujus tartie.

Czia apgarsiname delegatus, 
kokius kurie kliubai turi iszrin- 
kia.

Kliubo 6tos Wardos: A. Ol
szevskis, W. Žuchareviežius, L. 
Ažukas ir J. Assdriuszis.

7tos Wardos: Iz. Birbalas, M. 
Petraitis, J. Norvilas ir J. Mei- 
ža.

lOtos IV ardos: T. Stankūnas
J. Antanaviczius,J. Galinckas ir
K. Kuncia.

15tos YVardos: YYr. YYrabalins- 
kas, W. Barczaitis, YY. YV'asi- 
liauckas ir J. Karinskas.

16tos YVardos: St. Rokosza, 
P. Jonaitis, J. Sierunas ir J. Ka
tilus.

29tos YVarda szendien vaka
re laikys savo susirinkimą pas 
Z. Bykovą, ir sziandien iszrinks 
delegatus, kuriuos apgarsis atei- 
naneziame numeryje.

Kliubas 8tos YVardos: da tik 
sziandien padavė žinia jogei už
simezgė ir kokius virszinykus 
iszrinko, o delegatus savo, neži
nome jie garsys ar ne.

O isz Kliubo 9tos YVardos ir 
Independent Kliubo nieko negir- 
detie ir dėlto nežinome ka anie 
mislyja.

Užtaigi užpraszome ir sziuos 
paskutinius Kliubus tegul ir jie 
paduoda savo delegatus apgarsy- 
tie, o kaip nepaduos, taria maty
sime, kad jie skiriasi no mus, o 
jeigu teip, tai tegul si v skiriasi 
su tum savo „ezarteriu”, mes 
duosim rodą be ju ir žiūrėsimo, 
kurie daugiau padarysimo.

Nepaniirszkite, kad mitingas 
delegatu visu lietuviszku Kliu
bu bus 1 diena Liepos.

Žinios ^visokios.
t YVakarineje Prancijoje isz- 

krito sniegas.
J Iszpanijoje, mieste Nazimien- 

te, buvo baisus žemes drebėjimas, 
isz ko daug namu sugriuvo ir 
žmonių užmusze.

t Mantujojo ir Arroscijoje—Ita
lijoje užkrito labai didis sniegas, 
net ir trukiai ant gelžkelio nebe- 
galejo eitie:

t Mieste Ciechanovca, Len
kijoje, randasi cholera.

t Rotszyldas su visais savo 
turtais dabar yra vertas 10 mi- 
liardu franku.

t Kaipo girdėtis, Maskolijoje 
ir Lietuvoje cholera dar tebegy
vuoja.

t Petropilejo dabar aresztavo- 
ja daugybe žmonių.

t Freiburge. Szveicarijoje, Sė
jos 18 d, snigo.

Į Kynuose atsirado baisi chole
ra.Mieste Hongkong iszmire 1500 
žmonių, nes kasdiena mirė po 100 
ypatų. Isz tos priežasties 100,000 
ypatų apleido minėta miestą.

Į Petropiles miesto jeneral — 
gubernatorių paliks vienas isz d. 
kunigaikszcziu; o Petropiles vir
szininkas bus perkeltas in YVil- 
niu ant jenerolo Orževskio v ie- 
tos.

t Seatonville UI. Szv. Anta
no dienoje buvo nekokio lietu
vio varduves. Ant varduvių 
susirinko keli lietuviai - kol ge
re—gere alų, ant galo susipesze 
net ir paliemonu reikėjo. — Ar 
tas gražu lietuviams!

t Spring Valley III. Czionyk- 
szcziai lietuviai nebeturedami 
streiku laike ka darytie insitaise 
lingine, kame kas vakaru linguo- 
davosi (supdavosi) vaikinai ir 
merginos, bet vienai merginai 
iszpUolus ant žemes, kuri tur bū
tie daugiaus isz lovos nebekels, 
kitos nebeeis linguotis.

t Danesza isz Maskvos, kad 
ant Kaukazo atidengė kokius ten 
rasztus, kurie reiszkia, jog Kau
kazas norėjo atsiekirtie no Ma- 
skolijos. Teipgi ant pietinio Kau- 
zo palicija atrado daugybe yvai
riu ginklu, kurie daugiausei bu
vo pavogti isz Maskoiijos arsi- 
nalu

t Prapesorius Aleksandra Gra- 
ham Bell labai daug dirba ant to, 
idant veikiausei iszrastie, kad su 
elektrikos pagelba galėtu toli ma
tytie.Tas užmanymas jau senei yra 
Įiaduotas; bet Prop. Bell užtikri
na, jog jis tam dalykui viską jau 
iszrado, tiktai dar trūksta biski 
medegos ir viskas bus gatava. 
Tokiu budu, mes būdami Chicaigo 
arba Plimontho, galėsimo maty
tie, kas dedasi YVashingtone. O 
teipgi galėsime pamatytie savo 
tėvus, brolius ar seseris Lietuvo
je, būdami Amerikoje.
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A. Olszevskis, Rėdytojas.

Žydai lietuwi norėjo pa- 
pjautie.

Jaunas, 22 metu vaikinas, Pet
ras VVaitekunas, paeinantis isz 
Kauno red., Wilkmerges p.iv., 
Palivenes miestelio, jau cieli 
metai kaip atvyko in Amerika. 
Ilga laika jis buvo be darbo, bet 
paskui gavo szioki Joki darba 
tabokos krautuvėje (store) pas 
žvda VV. Cohu and Son ant 161 
W. 12th str. and 762 Milvauke 
Avė., Chicagoje.

Žydas davė jam burda ir pri
žadėjo moketie dar po 2 dol. ant 
nedėlios. Jis iszbuvo pas ta žy
dą keturias uedeles. Isz pirmu 
sako, žydai ta vaikina szere 
prastai, kokioms ten silkių gal
voms, bet ant galo teip jy pra
dėjo myletie, — ko jis norėjo, ta 
jam duodavo; mat penejo ant 
pjovimo, nes isz nupenėto dau
giaus kraujo yra, kursai, kaipo 
žmones skelbia, jiems labai yra 
reikalingas kas-žin-kam. — Jau 
per cielanedelia tas vaikinas gir- 
dedaves, kad kas-žin-ka žydai 
ape ji szneka, ues biski židiszkai 
ir vokiszkai supranta, bet ket- 
ver. vakare,t.y.Sejos 14 d., sako 
pradėjo rinktis isz miesto dau
giaus žydu ir vis szneka ape ji. 
Ape 10 adyna vakare jis nuėjo 
gultie, bet užmigtie negalėjo — 
bijojo/'kad nepapjautu, nes žydai 
rinkosi vis daugin ir daugiu. Po 
valandos jo atsigulimo, žydai mi- 
slyjo, kad jau jis yra užmigęs, 
dėlto sznekejo ape ji atvirai. 
Kada jau visi surokavo pjautie, 
tai pats minėtas W. Coliu, nuėjo 
in antra kambari prie savo pa- 
czios ir klausia jos, nu ka ar 
pjausime ta vaikina? Pati jo ne
leido pjautie, sakydama, kad 
nebutu kokios nelaimes kartais. 
Bet pats atsake, kad nepjausime, 
tai 10,000 dol. turėsime bledes. 
— Daryk sau kaip nori — atsake 
pati. — Paskui žydas pasate sa
vo paezia prie duriu, idant kar
tais vaikinas neiszbegtu, o pats 
pasiėmė dideli peili ir pradėjo 
in siena gelanstie. — IVaikinas 
nemiegodamas ta wiska mate ir 
girdėjo, nes ten pat trioboje mie
gojo, o vis dar kentėjo, bet kad 
jau pradėjo peili galanstie, tai jo 
ir plaukai pasistatė ant galvos. 
Jis matydamas, jog trumpame 
laike jam bus galas, kėlės isz Jo- 
vos ir apsidaręs ėjo laukan. Zy- 
delka, kuri prie duriu stovėjo, 
klausia kur tu eini? — Czia vi
duje labai yra karszta miegotie, 
eisiu gultie ant szieno — atsake 
vaikinas. Zydelka iszleido jy lau
kan, sakydama, nueik, eikgulkie 
ant szieno ir gaspadorius ten a- 
teis gultie. VVaikinas laukan isz- 
trukes nežinojo ar gultie, ar beg- 
tie, bet paskui sumislyjo ir ėjo 
pas czekus, kurie tame paeziame 
name gyveno ant virszaus. Cze- 
kai ji palidejo in miestą, idant 
kartais žydai nesugriebtu iszbe- 
gant. — Tokiu tai budu esame 
vienu lietuviu daugiaus, nes 
jeigu butu papjovė — vienu 
butu buvę mažiaus.

Nedeloje, 17 szio menesio, mi
nėtas vaikinas atėjo in „Lietu
vos” redyste ir iszpasakojo visa 
savo atsitikima. Ant ryto, pa- 
nedelyje, p. A. Olszevskis nuėjo 
kartu su vaikinu prie to žydo, 
idant tas atiduotu vaikinui pi
nigus, ues žydas už visa jo bu- 
buvima nebuvo dar mokejes ne 
cento. Nuėjus, žydas sakosi jam 
kas nedele užmokiedaves, tiktai 
esąs kaltas už paskutine nede
le, kurioje jis iszbego, ir teip 
neturtingas vaikinas paliko nie
ko negaves. Waikinas dabar kie
ta traukti© žydą ant pro vos. 
Žydas žinoma pragraijs, jeigu 
vaikinas nepasiduos ir nebijoses 
prisektie, nes A nerikos vyriau
sybe labai užtaria už darbininką.

Kada mes no tu žydu nusikra- 
tisime?!

davė po $5; keli po $10, o ketu
ri po $15. Isz to susidėjo au 
kszcziaus minėta suma. Tai ir vis 
kas. Alga prižadėta ape pora 
menesiu mokėjo, paskui ne ži
nau kur ji dingo. Batikoje gata
vu pinigu atvažiavęs radau $7 
ir 25c.; o skolos suvirszumi 
$5.000 aut dvieju lotu su iszkas- 
ta duobe, isz krasztu akmenais 
pamūryta. Teip pradėjau gyve
nimą, važinėdamas po visus be
veik Amerikos lietuvius ir rink
damas pinigus. — Knygos paro
do kiek pribuvo isa Bostono, 
VVorcester, Hardvicko, Philadel- 
phijos, Baltimores, Elizabetho, 
Catskillo, Passaic, Bridgeporto 
ir kitu vietų. Sztai kas sudėjo 
pinigus, apart mano locnu isz 
savo kiszeniaus. O isz surinktu 
bažnyczioje ledva užtekdavo 
ant raudos ir reikalo bažnyszios. 
Ir d? r yra toki žmones,kurie pik- 
sta, sakydami: „tai mus apsuko, 
musu pinigus prisisavino,” Tas 
lygei teip iszrodo, kaip jeigu 
plikis skųstųsi, kad jam kitas 
plaukus rauja. — O ka ape „pro
perte”, tai vėl storai meluoja 

I ponas sekretorius: nes ne už 
$18,000 pirkau, bet už $6,000, ir 
tai ant praszymo daugumo para- 
pijonu ir to paties Katiliaus, ku
riam nepatiko anoji vieta ir 
kurie tikrai tvirtino, kad para
pija viską sugranžis, kad tiktai 
czionai (ant Gratid str.) statytusi 
bažnyczia. Prižadėjimu ir pradej- 
jimu czionai daug, ale isztesej 
imu ir pabaigimu nėra. Szita 
nauja parapija jau bus koki dvi- 
likta no pradžios. Tegul sau gy
vuoja — vis kitresnis isz kito 
pasinaudos, ir bizni pataisys, 
kaip jau tiek kartu atsitiko. — 
Kaip kas pasiklos, teip iszsimie- 
gos* Su guodone

Kun. Dr. M. Juoorszius,Brook
lyno prabaszczius.

Gal nekurie isz Nev Yorko ir 
Brooklyno parapijonu užpyks 
ant „Lietuvos” už szios kores
pondencijos intalpinima; už to
ki dalyka suvisu nėra ko pik- 
tie, nes jeigu tos korespondenci
jos nebutumime patalpine, tai ki
ta puse ant musu piktu ir saky
tu, kad neteisingai darome intal- 
pindami skundus, o netalpinda
mi iszsiteisinimu. Tokiu budu 
laikraštis po teisybes turi talpin- 
tie skundus ir iszsiteisinimus, nes 
Amerikoje kiekvienas turi tie
sa parodytie ir apskustas teisin
tis. O jug redyste negali žinotie 
kieno yra teisybe, o kieno ne, 
dėlto ji turi talpintie visokias 
korespondencijas; o jeigu redy
ste talpintu skundus, o iszsitei- 
sinimu netalpintu, tai ji pasiro
dytu dar baisesne už maskoli- 
szku aikraszcziu redystes, kurios 
kelia ant lietuviu, lenku ir 1.1, 
(visokius melus ir skundus, o ap- 
skunstieje negali • iszsiteisintie 
savo arba kitu laikraszcziuose, 
nes cenzūra nepavelyja. O ežia 
dabar mes gyvename Amerikoje 
arba liuosybes žemeje, ka
me visi turi lygias tiesas! — Ir 
dar karta sakau, jog laikrasztis 
negali eitie po vienos arba ant
ros puses, bet turi eitie po tei
sybes ir turi talpintie skundus ir 
iszsiteisinimus. Jeigu kas netei- 
syngai apskundžia, apskunstas 
tegul teisinasi, o jeigu neteisin 
gai teisinasi," tai tegul vėl skun
džia. Už ka, redyste, nežinoda
ma kieno teisybe, negali atsaky
tis . Reikšte.

* Fresno, California, Juozas 
Wasilis, lietuvis, po nr. 1927 
Mariposa street, užsidėjo restau- 
ranta po vardu „Boston Restau- 
rant”. Czion atvažiavę lietuviai 
gali gautic geriausia užeiga, dėl
to tegul kiekvienas neužmirszta.

Scranton Pa., Siejos 9 d.—Už
dėjo nauji lietuviszka kareivi- 
szka draugyste po vardu:„Karei- 
viszka draugyste D.L.K. Jage- 
los”. Prisirasze 20 sąnariu; yra 
viltis, kad trumpuke laike ir 
daugiaus prisiraszys.

J.Petrikis —rasztininkas.

ISZ BROOKLYNO N. Y. 
—o---

12 Sėjos 94. 
Mielas Rėdytojau!

Žinodamas, kad „Lietuva” 
niekados jokios szulies ne prisi
laiko, myledema teisybe, tikiuo
si, kad keletą mano iszaiszkini- 
mo žodžiu priimsite, — Ape tris 
nedėlios atgal, girdėjau, kad 
Lietuviu partija isz Brooklyno, 
susirinkus ant sales skaitė kokia 
tai korespondencija patalpinta 
„Saulėje” ape nauja parapija arba 
parapija Katiliaus, kaip czionai 
visi wadina. Dėlto kad korespon
dencija nebuvo jiems prilauki, 
pradėjo užmetinetie, kad tai asz 
ja paraszes. Ant to atsakau, kad 
asz jau no keliu menesiu suvisai 
ir „Saules” nemaeziau, ne tik 
ka jokios korespondencijos nera- 
sziau. Antra — asz neturi tokio 
budo, kad svetimu (vardu,“kokio 
tai parapijono pri«idengcziau;Įįir 
tas szuo negeras, kursai isz pa
salu kanda. Ir treczia — man 
tiek rupi ape ta parapija, kiek 
ape tai,kur (varnos laksto. Turiu 
asz svarbesni darba, ne kaip 
kiaulele tnusztie. Bucziau suvi- 
sai no (vienu žodžiu neatsiliepus, 
kad Katiliaus parapijos sekreto
rius, J. Skinkaitis, ne butu ma
nės užkabinęs savo korespon
dencijoje, patalpintoje ■ pereita
me „Lietuvos" numeryje. Žiū
rėkite, koki liogikal —Tvirtina, 
kad New Yorko ir Brooklyno 
lietuviai labai turtingi. O isz ko 
tas pasirodo? Isz to, pagal jo 
raszta, kad asz pirkau „proper- 
te” už $18.000. Man rodos, kad 
mane turtingu reikėjo pavadin- 
tie, bet ne Nev Yorko ir Brook
lyno lietuvius, nes jeigu jie butu 
turtingi, tai jie pūtis turėtu „pro- 
perto” mažiausei už $100.000. 
Tolinus — pirkau ta „properte” 
jau penktas metas atgal — tai 
yra in mano pusantrų metu bu
vimo Brooidyne; ir tame paezia- 
mo laike in $9.000 iszmokejau už 
bažnyezios skiepą. Tai drauge su
dėjus pasirodytu $27,000!! o tai 
in pusantrų metu. — Kad visi 
czionykszcziai lietuviai butu ir 
savo szliures pardavėjai tiek pi
nigu butu nesudėjo. Kaip teip be- 
gediszkai meluot?! Ar isz to ko
ki naudu? No pradžių iki szios 
dienos rokundu knygos kiekvie
nam yra atidaros, Bažnyezioje 
visados būdavo perskaityta, 
kiek ir isz kur pinigu pribuvo; 
po kelis kartus per vyskupą vis
kas peržiurote ir rasta viskas 
„all right.” Ale czionai neku
rtoms žmogystoms eina upe tai, 
kad sumaiszytie ir sudrumstie 
viską, idant..... lengviau* bu
tu žuvi sugaudytie. Deltogi (vi
siems pasakau, kaip tikrai daly
kai stovi. Iszviso surinkau (su- 
kiilektavojau) vaikszcziodamas 
po parapija $1,013; ape pusant
ro szitnto buvo tokiu, kurie j

Kas nori gautie šviežios ir pi
gios mėsos, togul eina phs Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. "'Centre 
str. Shenandoah, Pa. (1 5)

Wietines žinios.
8 vardos lietuviai uždėjo nauji 

lietuviszka republikoniszka kliu 
ba. Ateinantis ju mitingas bus 
Sėjos 28 d. 7} ad. vakare.

— Chicagoje užsidėjo naujas 
lenkiszkas laikrasztis — „Bočiau”

— Sėjos 30 d. bus visu lie- 
tuviszku republiszku kliubu Chi
cagoje administracijos susirinki
mas L. Ažuko saleje, po n r. 3301 
Auburn ate.

— 29 vardos— Tovn of Lake 
— lietuviszkas republikoniszkas 
kliubas subatoje, Sėjos 23 d., 
7 adynoje vakare laikys mitin
ga Z. Bykovo saleje, po nr. 4458 
Wood str. Dėlto užkviecziame, 
idant susirinktu visi delegatai. 

Kazlauskas rasz.
— Girdėtis Chicagoje užsidėjo 

nauji draugyste, po vardu “Au- 
szra.” Minėtos draugystes sąna
riai tegalintis būtie tiktai ap- 
szviestunai. Koks jos nrieris dar 
nežinome.— Tiktai žmones szne
ka, kad ta užmanymą padeve ex- 
kun. Demskis, kursai nesenei pri
buvo in Chicaga ir apsistojo pas 
p. A. Stepanavicziu.

— Sėjos 13d., 15 vardos lie
tuviai suszauke mitinga ant sales 
p. IVasiliausko, 817 Dickson st.ir 
uždėjo naujy, 15 vardos,kliuba,po 
vardu Mc Kenly. Sąnariu prisi
rasze net 36. Wirszininkais tapo 
iszrinkti: Pirmsedis W. Waba- 
linskas, pirmsedžio inpedinis W. 
Barczaitis, rasztininkas J. Grinie- 
viezius, iždininkas W. Wasiliau- 
skas. — 15 vardos lietuviai pir- 
miaus prigulėjo prie 16 vardos 
kliubo.

Naujam kliubui linkiame gero 
pasivedimo.

— Nedelioje (24 d.) bažnytinė
je saleje, tuojaus po sumos bus 
liet, parapijos mitingas, o po 
miszparu atidarymas mokslaines.

— Duodu žinia, kad turiu dai
liu rutu ant pardavimo. Mergai
tes ir moterėles jeigu norite tai 
pigei galite gautie pas Agota 
Masionene. 925 33 rd str. Ant 
trecziuju triobu isz kiemo puses.

Atsiszaukimas lietuwi- 
szku muzikantu.

Praėjusiame “Lietuvos” nume
ryje atsiszauke 6 liet, muzikantai, 
o dabar da atsiszaukia szie:

7. Antanas Lenceviczius. — 
Grajija ant kliarnetos ”Esni” — 
3334 Fisk str.

8. Antanas VVaicziulis.— Gr. 
ant smuiku (skripkos) ir piano.— 
4529 Page str.

9. Domininkas Ūdras.— Gr. 
ant triubo ”Tenor N.2”.— Ry
man, III.

10. Juozas Karbavskis.— Gr. 
ant contra-baso "Beini”.— 4332. 
S. Ashland avė.

11. Petras Jankeviczius.— Gr. 
ant smuku ,(N2.”— 4332. S.Ash- 
land avė.

12. Pranas Tekorius.— Gr. ant 
smuku „N3.”— 4332. S. Ashland 
avė.

13. TVipcas Kabovskis.— Gr. 
ant smuiku ^Besni”. baso ir t.t.— 
4332. S Aspland avė.

Tai isz viso jau yra 13 muzi
kantu, bet da nekuriu instrumen
tu trūksta. Kada bus visi, tai 
galėsime uždėti lietuviszku mu
zikantu draugyste.

Naujas kliubas.
Guodotinas „Lietuvos” rėdyto

jau!
Szirdingai meldžiu Tamstos 

patalpintie in savo laikraszti, jog 
ir mes Chicagos — 8 vardos lie
tuviai uždejome „lietuviszka re
publikoniszka kliuba”, kurio vy
riausybe susideda isz sekaneziu 
ukesu: Pirmsedis A. Rudauskas, 
pirmsedžio inpedinis A. Sokur- 
skis. \Viskas eina gerai. Turėjo
me jau 2 mitingu — Sėjos 7 ir 
15 d.; ateinantis mitingas bus Sė
jos 28,ant kurio užkviecziame su- 
sirinktie visus lietuvius, gyve- 
nanezius 8 vardoj ir norenezius 
priguletie prie minėto kliubo.

Su guodone A. RudausLas.

LOŠT GREEK, PA.
Nuskriaudė naszle.

Žinoma jau „Lietuvos” skaity
tojams isz NN. 4 ir 11 ape ne
mandagius saliuniniko, Jurgio 
Zygmunto ir jo paezios Agotos 
apsiejmus, (pecze N2). Dabar-gi 
vėl noroms nenorom s turiu pra- 
nesztie ape nemilaszirdinga ju 
pasielgimą su viena naszle, isz 
koji, savo paties akimis maeziau, 
neviena kruvina aszara iszliejo.

Ir teip pas p. Z. tarnavo ne
turtinga naszle po pirmu vyru 
Jablonskiene, o po antru Jasin
skiene, kuri turėjo prie savęs si- 
rata, mergaite penkių metu. Ne
gana, kad ji už maža preke dirbo 
p. Z., bet ir už minėtos mergaites 
maista turėjo dar po 3 dol. ant 
menesio mokietie. Ant nelaimes, 
po keliu dienu ligos, ta mergai
te mirė. Žinoma, kad ir tokei ne
turtingai esant, nabaszninkes kū
neli reikia palaidotie prigulin- 
czei-katalikiszkai. Tuomi reikalu 
užsiėmė mielaszirdingi žmones ir 
surinko tarp vietines peczes lie 
tuviu ape 12 dol. Tuos pinigus 
padavė p. Z., kaipo gaspadoriui. 
P. Z. paėmė no W. Hmiejausko 
grabeli ir kitus neatbūtinai reika
lingus prie laidotuvių daiktus, 
ir pasakė, kad už tuos daiktus 
bus užmokėta po laidotuvių, ka
da pinigai bus surinkti. — Bet 
žiūrėkite kas tolinus iszejo: p. 
Z. in vieta, idant isz surinktu 
pinigu užmoketie už grabeli ir 
kitus dalykus, tai pinigus sau 
pasiliko už žygius in Shenandoah 
(street-car kasztuoja 5c.) ir už 
tai, kad pas jy atsilaikė laidotu
ves.

Žinoma, p. Hmieliauskas dabar 
reikalauja no tos naszles piningu 
už atliktas laidotuves. Ta neži
nodama, ka darytie, o p. Hmie- 
liauckui norėdama atliktie, kas 
priguli, pasikvietė kaipo sau už 
drauge M. W. ir eina pas p Z. 
vildamos, ka-nors da gautie no 
jo. Bet kad nuėjo ir primine, i- 
dant sugražintu jai pinipgus, tai 
Agota paėmė szluota ir abi isz- 
vyjo laukan, sakydama, jog pra
keikto cento negausite. — Ar-gi 
tarp musu broliu lietuviu Ame
rikoje toki turi būtie meile?!

Lastriko Leberis.

SHENANDOAH, PA.
Szls bei tas ape lietuviu jau- 

nuiuene.
Nors jau ilgas laikas praėjo, 

kaip szitas dalykas atsitiko, vie
nok nebus pro szali dar ape tai 
kelis žodžius isztartie.

„Garso” No.14 patilpo straip
snis po antgalviu „Lietuvaites 
Shenadorio”. kurios Kovo 26 d. 
turėjusios linksma susiejimeli, už 
ka jas „Garsas*, augsztai Jszkelia 
ir duoda didžia guodoue. Žemiaus 
duosis suprastie ar jos yra vertos 
tokio pagirimo, ar ne; bet pagal 
mano nuomone iszrodo, kad su
visu ne! Nes ten nebuvo nieko 
gero, kaip tiktai begediszkos tu- 
lu nedorėliu kalbos ir bjaurus 
pasielgimai, kuomi labjausei 
atsiženldino p. J- P., kursai 
isz marszkiniu iszsineres, raudo
na kazoka szoko. Antra vėl, 
kurios buvo ant minėto suseji- 
melio labai yra nupuolusios ant 
lietuviszkos dvasios, nes ten ma
žai kada tebuvo girdėtis lietu- 
viszkai kalbant, bet vis anglisz- 
kai arba lenkiszkai. — To da ne- 
gana-privesiu czia dar viena at
sitikima :

Sėjos 10 d. susirinko ta pati 
jaunumene, kuri turėjo susiejime
li Kovo 26 d. tiktai biski dau
giaus, nusiėmė du vežimu ir isz- 
važiavo net in East Mahanoy 
Junc. ant paleistuviszcziu; bet 
iszvažiavo tuomi laiku, kad 
kiti žmones ėjo in bažnyczia. Tos 
jaunumenes poru buvo 12, o dar 
trys neturėjo merginu. Kajie te
nai iszvažiave darė tikros žinios 
neturime, nes nieks isz musu ten 
nebuvo. Turiu dar primintie, kad 
vietinis kn., ape tai dažinojes, la
bai subarė per pamokslą tos jau
numenes tėvus, kuriu vaikai 
dievmaldystes laike isz va
žiavo ant paleistu vyszczi u. 
Bet „Garsas” 24 numeryje sziu 
metu subarė kun., kad jis drinso 
subartie už tai jaunumene. Per 
tai „Garsas” 24 numeryje pasi
rodo, jog jis yra paleistuviu-be- 
dieviu užtarytoju.

Shenandoah parapijonis.

Nereikalingas tarp lietu- 
wiu užvvydejimas.

Clevelande, ant Hill gatves, du 
lietuviai turi po saliuna: vienas 
vienoje gatves puseje, o antras 
antroje, vis a vis. Kad vienas 
kada isz juodvieju laiko koki 
nore balių, tai antras isz pavydo, 
kad tas negautu daug pelno,pada
ro balių ir iszejes ant prieangio 
szaukia, idant neitu žmones prie 
apo.bet kad prie jo eitu;nes viską 
prižada pigiaus duotie, kaip anas. 
Tokiu budu, nei vienas nei antras 
nieko gero negauna, tiktai in 
kersztus eina. — Labai gailu, kad 
tarp lietuviu tebegyvuoja dar 
toks užvydejimas vienas kitam!

Clevelando lietuvys.

Wienas prigerės Kirsta, 
o kitas uore lakiuoju.
TVatebbury, Sėjos 2. d.—Czio

nykszcziai vaikinai—lietuviai,nu
sigabeno pas viena farmeri kė
lės baczkeles alaus ir padare pui
ku balių. Kada jau prisigėrė iki 
walei, tai vienas invirto in far- 
merkos dažyve (maliava dėl 
drabužiu arba kokio kito daly
ko), o iszlipes vaikszcziojo po 
visus farmerio kambarius,— kad 
farmerka turėjo ciela nedele dar
bo kol iszvalyjo. — Kitas vėl 
insitaise sav sparnus ir no
rėjo gyvas in dangų lektie, bet 
nabagas nukrito ant žemes, uet ir 
sprandu nutruko! G. L.

Baisi ezplozija.
Bruksell, 18 d. — Sziadiena 

ape 3 valanda nakti viename na
me,ant uliezios Royale,buvo bai
si eksplozija. Wisas namu vidu
riu paliko sugriautas, o aplinki
niai namai labai sužeisti. Szioje 
valandoje dar ne žinia isz kokios 
priežasties buvo ta expliozija, o 
nėra dar žinoma ar kas paliko 
užmusztas expliozijos laike.

PAJIESZKOJIMAI.
Asz Andrius obedanka pajiesz- 

kau Onos Radzeviežiutes; ji paei
na isz Daugelaieziu kamo.VVirba- 
liaus parapijos, VVilkaviszkio pa
vieto, red. Suvolku. nesenei te- 
pribuvo in Amerika. — Meldžiu 
duoti žinia arba pati atsiszauktie 
ant szitokio adreso:

Andrius Obedank
Tuckahoe, N. Y.

box 251.

Asz Zidorius Endrikis pajiesz- 
kau Jono Bagdonavisziaus, kur
sai paeina isz Kauno red. Rasei
nių pav., Widukles par., Palsziu 
kaimo. Jau 7 metai kaip jis yra 
Amerikoje — pirmiaus gyveno 
Pennsylvanyjoje, o dabar nežinau. 
Jeigu kas žinote, meldžiame duo
tie žinia, arba jis pats tegul atsi
szaukia ant tokio adreso :

Mr J. Hendrikis box 105, 
Florence Mass.

Mudu du broliu Pranas ir Au
gustas Rimas nedeloje (17 d.) 
atvykov isz Lietuvos in Amerika 
(Chicaga,) ir pajieszkov tikro sa
vo brolio Juozo Rimo,kursai jau 
trys metai kaip yra Amerikoje 
(Chicagoje). Mes paeiname isz 
Kauno red., Liutkunu kaimo. 
Jeigu kas ji žino, tai meldžiame 
pasakytie, idant jis pas mudu 
ateitu, po nr. 644 S. Ganai str.

Pajieszkau savo draugo Jono 
Kubiiaus, paeinanezio isz redybos 
Suvolku, pavieto Senapiles, guri
no Aleksoto, kaimo Dievogalos, 
jau bus ape 16 metu kaip Ameri
koje, girdėjau esąs Baltimoreje,o 
kiti sako, kad Nev Yorke, jaigu 
kas žino ape jy, praszau prisiustie 
jo adresa,arba pats tegul atsiszau
kia ant szio adreso:

Anthony Rynkevicz, 
box 49, Barre, Mass.

(23—6)

Reikalinga ant karsiu gera 
virėja (KUKARKA)del 7vyru val
gio virinio ir skalbimo!plovimo). 
Alga ant menesio 10 dol.,o jeigu 
gerai iszmanys savo’ dalykus ir 
daugiaus gaus. Tegul atsiszau
kia ant adreso:

Mrs. Szylanski, Ilapere Farm, 
Carson Tuekere Co. W. Va.



LIETUVA. 3Robinsonas Kražius
— ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.
(Tasa.)

Su didelu pakabumu indejo Robinsonas in savvo 
namus langus, iszimtus isz laivvo. Ir da nematias 
Petnyczia su didelu žingeidumu cziupinejo juos, 
krapszte, — žiurėjo per juos arti adynos meta,— 
gal ir tolau butu tai darias, bet Robinsonas ma
tydamas,jogei aus kaskart rimcziau imasi prie ju, 
bijodamas idant juos nesumu3ztu, paszauke jy ta- 
szyt advverijas durims.

Pabaigtas namus ir stogą, Robinsonas pamis- 
lvjo ape patogia ineiga in juos; wienok szi turėjo 
būt teip padaryta, kad nenusilpnytu tvvirtynes.

Iksziolei aplink wisa Robinsono gywenima 
buwo pylimas; taigi norint ineit in widu, reike- 
dawo lipt per kopeczias, užkabintas ant pylimo.

Musu darbinykai mokėjo duot rodą irtam: 
perkase jie Avienoje wietoje pylima ir tameperka- 
syje i n taisė stiprius Kartus. No tvartu ėjo kabau 
tis tyltas,kurs buvo užmetamas ant grabes einan
tiems. Užpuolus neprietelams jis galėjo būt pa 
keltas augSžtai ir teip grabe, kuria sunku butvo 
pereit, tampa atidengta.

In ta Kieta butvo nusuktoa dtvi kanuole, in 
prieszinga pusią dtvi ir in kitas pusias po dtvi — 
Kisos užtaisytos.

Kitoniszku budu nebutvo galima geriau už- 
sisaugotie no neprietelu užpuolimo. Turėjo prie 
to jie ir ardtva ineiga.

XIX.
Rubinsonas ir Petnyczia, užsiemia wisuomet 

darbu, neiszsakomai iszsilatvino ir tapo pakaibftis 
prie atlikimo tvisokiu rankos darbu. Ju spėkos 
prisirinko didesnes galies, miklumo, o isztureji- 
mas teip insigalejo pas juos, kad be atsilsio galė
jo per isztisa diena būt užimtais sunkiausiu ir 
wargingiausiu darbu. Linksmumas prie dieniniu 
užsiėmimu,gera stveikata vvisuomet butvo su jais.

Wienok pasaka, kuri nuolatos yra kartoja
ma, ne kiektvienam patinka, ne kiektvienam in- 
simusza in atmiuty tas, jogei Dietvas suttvere 
žmogų dėl nuolatinio darbo, — prie jo yra stvei
kata ir liksmumas, gryna sąžine ir tai didžiause 
žmogaus laime, ape kuria galtvocziai teip daug 
kalba — „užsiganedyjimas isz atlikimo satvo 
priedermiu.” Prieszingai, be darbo žmogus tam
pa nelaimingiausiu, tviskas jam nusibosta, niekas 
jam neatnesza ramumo, niekas jy neužima, tvidu 
je jauczia kažinkoki susikrimtimą, nes kažinkas 
sznabžda jam in ausy: gytveni dotvanai, numir
si — o niekas ape tatvia nežinos.

O kokios negeros isz to pasekmes: isz jauno 
neiszmoko ne tvienas dyrbt, o ateis laikas, kad 
prisieis paežiam mislytie ape sawia, pristygs rei
kalingu daiktu, o tuomet gal ir dasileis didžiau
sios piktadarystes, bile tik nepasiimt už darbo. 
Bet gryszkime prie Robinsono ir jo draugo.

Gytvendami tokiu budu, koky aprasziau, 
pergytveno dajie pusią metu. Bet Robinsonas 
be perstolo mislyjo ape satvo tetvus ir tetvynia 
— o Petnyczia ape satvo tetva. Jiems nuolatos 
stotvejo atmintyje, kokiu tik budu jie galėtu nu- 
maldytie satvo szirdies troszkima.

Nusiramino jie po luoto prapuolimo, tvie- 
nok nebutvo kitos rodos — kaip tik pasidaryt 
sau kita, nes tai butvo tvienatinis pragumas pa
siekt ta, ka jie geide.

Bet naujas atsitikimas pritverto juos atidet 
ant paskesnio laiko atlikimą to noro.

Wiena ryta Petnyczia iszejo ant mariu krasz
to prisirinkt ostrigu. Robinsonas neilgai jo lau
ke, nes tveikei pamate, kaip persigandias kiek 
galėdamas tekinas gryžo namo, o inpuolas in tvi
du,tuos tik tegalėjo iszrart žodžius: “Jie yra tenai!

Persigandias Robinsonas, dasiprotejas ka 
tie žodžiai riaiszkia, iszbego skubei ant kalno ir 
isztvydo su iszgasczia, kaip nepertoli laukinei 
žmones iszlipo ant kranto isz szesziu laitvu. Su
gryžo tekinas tuojau namo ir klausė drebanezio 
Petny ežios, ar turi ans gana drąsos ir ar yra pa
sitaisius tuojau drauge su juom stot ir kotvot su 
prieszais? “Ik paskutiniam kraujo laszui”! at
sake Petnyczia, dagaudamas prie tu žodžiu 
-drąsos.

Robinsonas apreiszke satvo draugui užmany
mą kotvotie tukiu budu; turime, kalbėjo jisai, 
tankiuose krūmuose teip pasislėpt, kad niekas 
musu nematytu, o mes matytume tvisus, prie 
to kanuola iszstatyi teip, kad musu kulkos eitu 
tvirsz žmogriju galtvu. Be abejones neprietelai 
persigandia nepaprasto kanuoles balso iszlakstys, 
palikdami groby ant tvietos. Tuomet, aiszkino to
lau Robinsonas, padarysime kad ir ta, kad iszgel- 
besime no smerezio nelaimingus, kurie tapo ap
sūdyti per laukinius ant suedimo, nepraliedami nei 
laszelo žmogaus kraujo.

Prie tu žodžiu padatve savvo draugui ranka, 
o ttvyrtas spustelėjimas iszreiszke isztikimystia, 
pasiszvventima ir tvienybia terp ju. Eidami tvidu- 
tiniu žingsniu priėjo jie prie tvietos, kur jau krū
mai baigtis pradėjo ir toje tvietoje paliepė Robin
sonas sustot. Isz ten lengvva butvo pamatyt, kaip 
40 arba 50 kanibalu (žmogriju) sėdėjo aplink u- 
gny ir su linksmu ryksmu rijo mėsa tvos tik isz- 
kepto kalinio. Antras isz sugautuju gulėjo neto
li surisztas ant žemes, kurs galbūt neužilgo 
turėjo būt užmusztas. Atokumas butvo teip mažas, 
kad Robinsonas isztvydo vveida gulinezio kalinio 
ir pažino jame balta Europiety. Ta regykla toky 
pasibjaurėjimu ir papyky pakurstė musu karei- 
vviuose, kad jie reikalavvo isz tiesu szalto kraujo 
ir iszmintingumo, idant pamieratves tiesiog in ta 
govveda žmonių, neiszszaudyt tvisus ikvvieuam.

Pasidaria pertat kantriais, nutvldia smarkei 
plakanczias szyrdis, pasuko Robinsonas kanuola 
teip, kad kulka pralėktu tvirsz laukiniu galtvu,

paskui padėjo dtvi szaudykles ant žemes, laiky- Į 
damas vviena rankoje. Petnyczia padare teip,) 
kaip ir jis. Ant galo pridėjo degauty knata — 
ir kanuole isz szotve su baisiausiu trenksmu.

Tuomet laukinei teip urnai butvo persigan
dia, kad vvisi ikvvienam krito ant žemes, lyg ne- 

’gyvvi. Bet po pusminutes paszoko ant kojų. Bai- 
| iėsni pradėjo lėkt prie laitvu, drąsesni dairėsi i n 
vvisas pusias, norėdami dasižinot, kas atsitiko ir 
pasigriebė už ginklu. Ant nelaimes nemate jie ne 
durnu isz užsidegusio parako, nei kulkos, — tik
tai paty szuvvio baisa girdėjo. Per tat persigan- 
dimas isz j u puses nebutvo teip didelis, kaip tai 
butvo tikasi. Gerai apsidairia in vvisas szalis ir 
nieko pavvojingo neisztvydia, kas juos butu gele- 
jas patvvyrtint iszgastyje, atsigavvo ir atsipei
kėjo. Nubegusiejėi sugryžo, vvisi baisei suriko ir 
mosuodami smarkei grasesi savvo ginklais ore, 
pradėjo szokt kareivviszka szoky. Robinsonas da 
nežinojo ka tolau daryt, bet kad laukinei pabai
gia satvo szoky susėdo vvet aplink ugny dėl toles
nio pietavvimo, o iszrinkia isz tarpo savvias du 
parode jiem ant gulinezio kalinio, turbut kad a- 
nie jy užmusztu ir iszkeptu, — Robinsonas nebe- 
galėjo susilaikyt ir parodias satvo draugui ne- 
prietelus esanezius po karei rankai, pagriebė 
szaudykla drauge su Petnyczia ir abudu vvienu 
kartu isaszovve.

Petnyczia geriau pataikė, nes po jo pusei 
krito penki isz syk, Robinsonas paguldė tris. 
Szie pastarieji trys krito negyvvi, likusieji-gi pen
ki gulėjo ant žemes, sunkei sužeisti, vvyniodainie- 
si ir baisei rėkdami. Koke baime, netvvarka ir 
szaukimas pakylo terp neprietelu, sunku apsa
kyt. VVisi pradėjo lėkt, nežinodami kur, besi- 
kimszdami viens kita mindžiojo, stumdė, ovviska 
ta darė baubdami baisei, kaip pasiutia.

Robinsonas pagriebė szobla, norėdamas isz 
szokt isz krumu, užpult ant ju, iszmusz juos ir 
iszgelbetie isz retežiu nelaiminga tautiety. Bet 
didžei jis nusistebėjo, iszvvydias, kaip anie wel 
sugryžo, susirinko in vviena kruvva ir pradėjo 
rengtis kovvon.

Taigi pagriebė jisai antra szaudykla, o pas
kui ir Petnyczia, ir iszszovve jie antrąsyk.—Tuom 
kartu krito tik du, bet užtai buvvo daugybe su
žeistu, kurie matydami krintanezius savvo drau
gus isz iszgaszczio numėtė ginklus ir pradėjo 
bėgt prie laivvu. — Dabar Robinsonas bloszke 
iszszauta szaudykla szalin, paėmė treczia, kuri 
da buvvo užtaisyta ir suszuko: “Petnyczia, pa
skui maniai”

Su tais žodžiais iszszoko abudu isz krumu 
in aiksztia. Robinsonas pribėgo tuojau prie pas
kirto ant smerezio tautieczio, kad jam atneszt 
pagelba,

Vienok vvos tik prisiartino jisai prie jo, kaip 
laukiniuose atsiliepe gaburaas ir drąsą, daug isz 
ju atsigręžę atgal ir pagriebia ginklus taisėsi už
pult isznaujo. Robinsonas vėl iszszovve ir pa
guldė du drąsiausiu prieszakyje stovvincziu. Tai 
padarius, atsigręžę prie sur'szto kalinio ir per- 
pjovve su peilu panezius, ru kuriais buvvo su
risztas.

Klause jo tuojaus žingeidžiai, kas jis dovvie- 
nas? o isz atsakymo suprato, kad iszgelbetrfs bu
vvo krikszczionis ir paėjo isz Iszpanijos. Robinso
nas davve jam ginklus: už juotos užkiszo jam pi- 
sztalieta,in ranka davve szabla ir drauge su juom 
atsigręžę prie neprietelu, kad užbaigt pergala.

Tuom tarpuPetnyczia isznaujo užtaise iszszau- 
tas szaudyklas ir atsistojo prieszais Robinsonui 
besiruoszent prie iszgelbeto. Iszpanas matydamas 
savvia luošu ir apsiginklavusiu su kersztu mėtė
si ant savvo žudytoju ir dvviems kireziais nuvver- 
te dvi galvas, kaip kopūstus. Narsus Petnyczia, 
kad jam pristigo szuvviu, su szoble rankoje vvijo- 
si neprietelus, kol galėjo, kirsdamas su jai in de- 
szinia ir kairia ant vvisu pusiu, ka tik galėjo pa- 
sivvytie. Teip nuvvare ant mariu kraszto, užmu- 
szias pakeleje daugybia isz ju.

Tie, kurie suspėjo iszvvengt jo rankos, su- 
szoko in vvandeny, o pasiekia laivus, plauke sza
lin, kiek instengdami.

Robinsonas perbėgo kovvos vieta, jieszkoda- 
mas, ar neras kur sužeisto, kurs galėtu reikalaut 
pagelbos; bet daugiausei buvvo negyvvi, arba teip 
sunkei sužesti, kad pinu neg galėjo jiems pagel
bėt, numirė.

Užmusztu neprietelu buvvo 21. Isz ju puses 
niekas nebuvvo nei sužeistas, tik Iszpanas, kirsda
mas aklai užsidegias papykiu ir kersztu, gavvo 
diktaguza ant kaktos, kuri jam kažinkas padare, 
užgaudamas jy su bambusinia lazda.

XX.

Laukinei tik nekuriuos laivvus su savvimi paė
mė, o du paliko prie salos kraszto. Robinsonas 
juos patemijas,su džiaugsmu atbėgo ant kraszto ir 
inszoko in vviena isz ju; bet koki-gi buvvo jo nu- 
nusistebejimas, kad jame iszvvydo baisiausiu budu 
suriszta su karklinėmis vvytimis žmogų ir tik sil
pnu dusavvimu radanty, kad da gyvvas yra. Ro
binsonas skubei perkirto vvytis, stengdamasis jy 
pakelt ir pastatyt ant kojų. Bet szis su pasidi
džiavimu pasižiurėjo ant musu karžygio ir nors 
silpnas,—pusgyvis, atsistojo savvomis spėkomis, 
kažinka pasakė neaiszkei ir stengėsi iszeit isz lai
vvo ant kraszto. Jo judėjimai ir apsiejimas rodė 
jog buvvo kaliniu, pagautu per laukinius, kuriuos 
priesz valanda Robinsonas su savvo draugais pa- 
inusze ir iszvaike, o mislydamas kad jy vveda 
ant smerezio, gyvvasties liekanomis rodė da savvo 
pasididžiavvima, nenorėdamas nusižemintaiki mal
da vvimo priesz savvo budelus.

Vienok nusilpnejas dėl žaizdų ant kojų ir 
ranku no vvieziu ir vvirvviu, krito ant laivvo du"- 
no, negalėdamas pasijudini.

[Tolau bus daugiau.]

Nedeloje biejos 17d., numirė 
pavvietos ligonbutyje Stanislo- 
vvas Macevvyczius. Gyvveno po 
nr. 231 Bristol str. Paliko paezia 
vvargingiausiame padėjime. Apsir
go jis da priesz Welykas, o ne
turėdamas žmogus nei cento pi
nigu tapo paimtas in ligonbuti. 
Szandien vyrui numirus, paezei 
kūdikis užgimė ir dabar pati 
guli ant smerteies, neturėdama 
nei kuomi mistie, anei kam pri- 
žiuretie. Apverktinas sziandien 
jos padėjimas. Sz. a. St. Mace
vvyczius prigulėjo vvos in vviena 
„Sz. Jono Kr.”, draugyste bet 
isz savvo neturtingumo buvvo per 
6 menesius ueužsimokejes mo- 
keseziu in draugyste ir vviso bu
vvo da tik $1.50 in ja inmokejes. 
Nors draugyste da sziandien la
bai yra biedna, nes da jauna, 
vienok isz savvo meiles davve ant 
jo kūno palaidojimo $50 bet jo 
pati niako negali isz draugystes 
gautie, už tai, kad wyras nebuvvo 
užsimokejes.

Dėlto broliai, kurie prigulite 
in draugystes, o kada da randa
si koks atliekamas „kvoteris”, 
tai neneszkite jy in kareziama 
arba ant kortu, o vvelyt užsimo
kėkite in draugyste, idant, kada 
nelaimei atsitikus, galėtumėte 
rastie paszelpa sau ir savvo ma
žiems siratoms.

SAUGOKITĖS!!!
Apreiszklubroliams lietu vinikams, draugams ir 

pažįstamiems, kad Jonas Juszka,kursai pirmiaus 
butvo mano agentu ir pardavinėjo isz mano 
krautuves gėrimus, sziandien mane prigavės 
prasiszalino. O kaip girdėtis jis dabar pardavi
nėja visokius gėrimus po mano vardu ir labai 
nužeminta preke. Tie gėrimai yra sumaiszyti, ku
rtus užgerus galima susirgtie; jeigu kas isz jo 
gėrimu susirgtu,tai tegul nepiksta ant manės,nes 
ne mano gėrimai.—Tikras da bartiuis mano agen
tas yrta Kanstantinas Mikolaitis, perkant no 
jo visokius gėrimus, reikia užtemytie, idant butu 
szioks mano paraszas: FROM THE

Calrfornia Wine & Liąuor Co* 
384 Blue Island AVe.-Cor. Henry 

Chicago III.
Teipgi dar asz reikalauju dwieju geru lietuwiu 

už agentus dėl gėrimu padavinejimo, tiktai jie 
turi mokietie nors biszki angliszkai. 

(30-vi M. Rubin.

Jonas Skrudenis, kursai Liepos 
20 d. bus jau 2 metai, kaipo pa
liko be didžiojo pirszto ant deszi- 
nes rankos, pirmiaus dirbo ant 
gelžkelio ir gyvveno ant Canal 
str. Chicagoje.—Jeigu kas ji žino 
tegul pasako, idant jis ateitu prie 
Dr. Geo. M. Glaser, 32 Laurel 
str.—Telephon, Canal 327 Chi
cago, III.

Juokai.
Bedancziai gyvoliai.

Mokintojas.— Ar gali ansztik- 
tie koki-nors bedanti gyvvuli.

Mokintinis.— Teip,tamsta pro- 
pesoriau. Mano tetute.

Mergaites tėvas.— Isz tikro 
nori vvesti mano Marija? — Dėl 
jos dar esi per jaunas, mano vai
keli... Wienok kiek tamsta turi 
metu?

Jaunikis.—Dvvideszimti du.
Tevvas.—Ji-gi turi dvvideszim

ti septynis. Ar žinai ka? Palauk 
dar penkis metus — ir busitavv 
vvienmecziu.

— Ar matei ant parodos mano 
paskutini pavveiksla?

— Nemacziau, betl abai daug 
ape jy girdėjau.

— Isz tikro!.. No ko?
— Mh. .no tavves, nes jau tre 

ežias menuo,kaip ape jy pasakoji.

— Jonukai, pavveizek, ar baro
metras nukrito.

— Ne, tamsta daktare, do ant 
gembes tebekybo.

— Aleksi, kiek tavvo sesuo yra 
senesne už tavve?

— Nežinau. Tiktai Terese pir
miaus turėjo dvvideszimti du me
tu, paskui dvvideszimti, o dabar 
asztuoniolika. Ne užil"o busivva O 
wienmecziu.

pasarga.
Permainydami savvo adresa, 

vvisada paduokitia ir senajy, lies 
kitaip, reikie po vvisas knygas 
jieszkotie per pusią dienos, idant 
iszbrauktie senajy szalin.

Lotai! Lotai!
Lietuvviams gerai žinoma firma

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

Kožna Nedela 1:30 adyna po pietų 
isz Union Depot vveža už dyka visus in gražiu vvieta, gulinezia Ka
karinėje dalyje miesto Chicago, ant56-tos ulyczios,—tiktai 6 j my- 
los tolumo no “Court House”; ta vvieta wadinasi 

^HANSON PARK.^-
Kas nori pirktie sau lota, tegul neperka niekur, pakol szia wie- 

ta pirmiau nepamatys. Yra tai vvienatine wieta dėl žmogaus darbi 
nyko, nes turi keletą fabriku kur tukstanezei žmonių dyrba, o teip
gi tik už 5c. gali atvvažiuotie in miestą geležinkelu in darbu. Per ta 
vvieta eina didelis geležinkelis C. M. & S. P. kuriuom kasdien pe
reina po kelolika trukiu. Yra lenkiszka bažnyCzia ir kunigas pribu- 
na kas nedela. Yra wisoki sztorai, palicija ir vviskas ko tik reikia, 
o lotai da labai pigus, tik po $300 aut legvvu iszmokescziu,

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

Tikietus dėl nuwaževvimo galitia gautie už dyka kompanijoje

Schwartz & Rehfeld,
Arba pas generalna agentu

Geo. Gustajty,
HANSON PARK.

ir Redystie “Lietuvos”,
954—33rd St.

Pirma Letuwiszk Kolonija 
po wardu ,,Lietuwa“, 

GRANO PRAIRIE, AUK ANSAS.
Derlingiausi laukai isz wisos valstea, Arkanso.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru wienam gabale 
po abiems pusėms geležynkelo “Mėmphis <t Llttle Rook”, tarpe tu lauku randasi miestelis llaten 
kur žmones gali sutvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko ta ja vieta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

Wisoki jiiKiii dera labai gausei,
prietam auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos. 
VVanduo svveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykltia in

Union land company,
163 Washington St., Chicago, III.

---- ARBA IN-----

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

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

GHICAGO, ILL. P. O. Hox 82.

Geriause užeiga pas
L. AZUKA,

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

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A
dėl mitingu, balu, veseliu ir kitokiu susirinkinu.

Pakeleivvis atkelaKias gali apturetie puikia nakvvynia, gera rodi, 
gardu Alų, Kisokias Arielkas, kvvejenczius Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka Kiška gausi. Ir to kišo pobandytie.

Caljlornia Wine & Liąuor Co.
M. RUBIN,

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

Importavoti ir naminei IVynai irLikerei.
Kalifornijos Wynai no $1,00 už galona, iki $4,00 
Arielkos “ $1,25 “ “ “ $5,00
Brandies “ $1,50 “ “ “ $6,00

Wisoki gatunkai Saldaus Wyno, Arą ko, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. Wiskai>yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpytdome. Mes da- 
statome užpraszytus tavorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytle angelskai, įvokiszkai, lenkiszkai, lietui 
viszkai ir ruskai.

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

dvvinedelinis 
„AĮJZiVVal^d katalikiszkas 
laikrasztis iszeina Prūsuose du 
syk ant menesio, talpina Kisokias 
svvarbias žinias isz Lietuvvos il
ki tu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

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

KASBAR BARTKOVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PURLIU.
Iszprowoja geriuusei visokias urova* visuose 

guduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektuvoju pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai 
$2.00

Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 
f(jas kopuikiausei.

Jaigu tau skauda gaiva, taųpamegyk 
Prosiku Bojanaltsko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojan tusko. Galima 
aurie kožnoje a p tiekoje, arba prisiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant uukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-tb St., Chicago.

Preke Pinigu.
-~O—

Rublis in Rusija............... 53įo
Marke in Prusus................ 24įc
Guldenai in Austrija.........39}c
Frankos in Francija.............20c
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Atsiszaukinias in New 
Yorko lietuvius.

Mieli broliai, gyvendami Neiv 
Yorse, gal girdėjote kur gywe 
na p. Linkoįvskis. — Vienas lie
tuvis pim dvieju menesiu ad įva
žiuodamas in Amerika, susitiko 
su wiena jauna moteriszke ant 
garlaivio
moteriszke sakes buvusi jau

L I E T U V A.

“Braunschveig.” Ta
7 

metus Amerikoje, New Yorke, 
kame palikusi savo wyra įvažia
vusi in Europa aplankytie savo 
kraszto, o dabar wel grinžtanti 
in Nev Yorka prie wyro. Ji sa
kes dar buvusi pirmu židelka, o 
dabar perėjusi in kataliku tikėji
mą. Jos wyras esąs lenkas, Linko- 
wskis, kursai dabar gywenus New 
Yorke ir buk laikus koki ten 
krautuwe. Ta žydelka labai apga
vo minėta lietuvi ir pavogė ne
kurtus jos dalykus. Dėlto jeigu 
kartais kas dasižinotu kur tas Lin- 
kovskis gyvena, tai meldžiame 
paduotie jo vardu, |Miwarde ir a- 
dresa “Lietuvos” rėdytojui, už ka 
bus szirdingai atliginta.

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis 
Birutes dainos “ “
Bo s lova s arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Ruasiau C žardo m toward 

Litbuania “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simauo Daukanto •’ M
Geniu dede “ “ “
Graži vaiku knygele “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausiajsto- 

rlja Lietuvos " ,,
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju * “
Istorija gražios Katrukos M ••
Istorija Lietuvos “ “
Istorija isz laiko Prancūzu vainos M
Juokingas pa»akojimaB “ “
Juozapas Koniuszewski8 arba kankinimas U* 

nijotu po waldže Maskolių “ “
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz Hetuwiu gyvenimo „
Kunigas, puikus apraszymas isz padawimo 

Lietu vnyku “

30c 
10c 
10c
30c
20c

f 1.00
5c

10c

•1.50 
20e 
50c
10c
50*3 
30c 
10c
50c 
20c
15c

„ r.'—~ gi .oo
Lietuviszkos dainos isz wisur surinktos, 

ape keturi szimtai “ “ I
Litsviszkas sziupinis “ °

Naujos dainos “ •
Namelis pustelnyko “ M
Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indi tonu Amerikos.
Palangos Juze “ “
Puikus apraszimas tikru atsitikimu iszlai- 

ko ienkmeczio wainos 1863 ra. “ 
Pajūdykime vyrai žemiu, puiki istorija 
PaFakoijmas Antano Trežinyko “
Petro Armiuo rasztai “ “
Ponas ir mužikai "
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Pulki istoria ape Kantria Alana. kuri per 

tus waikszcziodama po svietą, __
du ir wargu kantrei iszkentejo 

Talmudas židu •• “
Tevynizskos giesmes “ “
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Trumpa peržvalga Lietuwystesdarbu 
VValku knygele su abrozelais “

Lietuwiszkas Daktaras
T. RODIS.

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeru 
1832 74-tli St. kerte Page 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: 1832 47-th Str.
TELEFONAS: Y. 820.

L1ETUVVISZKAS S. F. Malicki,

Pajieszkau Petro Razuczio. Jis 
paeina isz Kauno red., Raseinių 
paw., Andrejawo par., Szilenu 
kaimo. Jau keli metai kaip payra 
Amerikoje, Nevv Yorke; isz pir
mu užsiimdavo krianczyste, o 
dabar nežinau kuomi užsiima. 
Jeigu kas ž'no, tai meldžiu pa- 
duotie jo adresa, arba gal jis pats 
atszauks ant adreso:

Antanas Jocis
954—33rd Str., Chicago, Iii

LaikroNZcelo “Lietuva.”
BALTIMORE, MD. 

Bon. Mažeika, 19 Lloyd str. 
Ig. Jagella, 201 W. Pratt str.

J ERKE Y CIT Y. N. J. 
P. M. Abraltls, 32H Andcrton str.

C L K V KLANO. OHIO.
Nikodemas OlsziuskaH, 825 Ht. Clair Str.

DU HOI8 PA.
Akramavirzia. box 205

GRAND RAP1D8 M1CH.
Juozas Hollakas. 340 Ųuarry str.

M A H A NOY CIT Y, P A. 
Petrikas, 314 E. Centre str. 

NFAV YORK? N? Y?
Motiejus Zarewiczla, 79 Ellzabeth str.

rhenandoah. pa.
Motiejus Ku|>czynskaH, 201 E. Centro

A.

K.

str.

MTCARMEL, PA.
Putras Bielauokas, box 273.

PITTSBURGH, PA.
P. Obieclunas, 1012 Carson st: 8. 8.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltlnis dangiszku 
skarbu.puiklausluoM' apdaruos, su sida 
brinels Ir kltokeis križels, iszsodyta bal- 
Gziauselsknulrlels,visaip zalatltos, 3.50 Ir 64.00

Aukso Altorius arba Szaltinis danglszku 
skarbu. apdaryta drutol skuroje, zalaty- 
tais krasztals, druozjni apkaustyta irtu 
kniiernis “ “ “ 61.60

Apdaryta szagrinr “ " 12.00
Balsas Balandėles dldžlauses ir puiki*useme 

apdaro, baicztausels kaulelcis pulke) 
iszauksuotals kryžels po ’ •3.00lr3.60

Balsus Itatandeles arba Mažas Szaltinelis 75c
Balsas Balandėlės Krisztolinis f2.00
Guria' Dlewui nnt nuksztybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kalni ” • 1.50
Iszgsnlngl dūmojimai ape sopulus szv. 

Marijos Panos **
Lletuvlszkos tnlszios 
Ražanczius amžinas •*
Ražanczius Ir drnugyste •• 
Raianczus amžinas Ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv. Sakramente 
Senas Ir Naujės Aukso Altorius, voklszkoms

literoms “ " “ 11.60
Senas Ir nanjns Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Ir su ksbe •• 61.60
Wadovas nplanknnczlu mukn Jezuso Cbris. 15c 
150 psalmu Dowldo karaliaus ant paweikslo 

kanllozku ,, „
Knygos IhvasiszkoH.

B ros t vos •• •*
Draugija dMdusrtu " “
Evangelijos, drauge lietuviszka I Ir !rnkls»- 

ka ant kožnos ncdrlos irszventes 
Flloteaarba kėlus |n maldinga glvenima 
Garsas ape baislbla sūdo Dievo ”
Grleszn.vKas sugrąžytas ant gero keio per 

Jezusa Prna ’* ’*
Gyvenimui Szventuju Dievo “
Gyvenimas szvento Benctllkto ••
Givenimas Jrzuso Krlstuso **
Givonima.s szwencz. Marijos Panos „ 
Glvenima visu Bzventu ant kožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po 
Gyvenimai Szv. ir III zokoilas szv. Fran- 

cistkaus “ u

t*

30c 
10c- 

Fk-
10c
5c

30c
40c

75c

06c
10c
75c
50c
25c
150 
50c,
lOo
75o
2Oc

«0

Istorija šono ir naujo it ta t lipo su abrozelela 15c 
Istorija seno htatlmo ” 25c
Istorija Kataliku Bažnyczos 
Istguidymas metiniu szvcnoziu ”
Ka< yra grbkns? Ubai naudinga knygele 
Kalba a|M> Kataliku tikėjimą ” 
Kam apsnakajltio siirnianija ”
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku. " “
Pamoksta! b|m» suda Dievo " ••
Pamokslai antdidžlu)u metiniu szvenczlu 

ir didžiosios n eile los „
Pekk Ir stebuklai Dievo szventoim duszio- 

se cuiszcziaus. dldžlausn knyga Isz visu 
knygų <lwasis/.ku]u " •'

Perspėjimas ape szvnnta tlkojima ** 
Perkratimas su m ia n įjos ••
Prieiga tavoJi mns ant stnerozlo M
Raktas in dangų '• "
Uiaistanavik ant to gerai ••
Vadovas in dangų “ “ ••
Vartai dangaus ** •• ••

Knygos mokslyszkos.
Rtnologiazkos smulkmenos ** ♦*
Knyga Iszmokimo vlsoavietines kalbos 
LemenU»rtua lietuvlazkas „
Lietuvos gaspadine '* ••
Lletuviazkai volclszkas lodinąs arba grame 

tikas ’•
Leme n tori n s lietuviszka* ** *•
SpoabM greito Iszslmokinltno angelskos kai- 
Szlmtmetlnls kalendorius „

bos ne apdarytas •• ••
o apdarytas "

Žodynas keturiose kalbose: lietu visikai, 
latvlszkal, Ienkiszkai, IrruSkal, y. 
ra geriause knyga dėl nori neriu Isl- 
mok tie lenklazkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos „ „
Tas pats apdarytas H „

• 1.00
loc
I5e,
15c
15c
40c
15c
16c
50c

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

85c 
15c 
)0c
20c

15.00 
lOo
■>

i 1.00
I 1.20

I

|2.oo
3.25

•2.00 
5c 

10c 
75c
25c 
2Oc
40c 
15c 
25c 
10c 
15c 
5c 

___,__  per 22 me- 
svieta, daugybia be- 
‘__ ‘ ■_________ 20c

10s 
lfc 
10c 
20c 

_______ _______________ 30c 
Wisoki abrozdelei in knygas_______________ 5c
Abrozas Gedemino, Lietuwos kunigatksz 

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

Knygos lenkiszkos.

Vyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pats Kazimiera Aliszaucka
Užlaiko puiku szalta alų, geriausoarielka tikra 

rugiuia, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėt sAbosros; jaigu noriSia sau tinkamai wa- 
tandela laiko praleistie tai alsilankykit pas savo 
viengenti, o busitia prijimti kaip no tikro brolo.

Ateik broli pamatytie ir to viso pabandytie. 
Jaigu sziezia utkelauai, tai pas manės wiska 

gausi.

K. ALISZAUCKAS, 
326 kampas Henry ir Grand sts. 

NEV YORK, N. Y.

------užlajko-------

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkalinga 

dėl palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas de) 
samdimc tuope rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 W. 17-ta ui., Chicago.

Telefonas: Canal 78.

1 ŽYVOTY 8V PASSKICH *7.00
, ANIOL STRČŽ. Zbldr Modlčff i PieSnl služ^cy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordw 
i pietai lacihskich). Zaviera bližko 650 scro- 
nlc vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opruvne v morocco 
skdrkj. vyzlacane brzegl ze zloconytn tytuli- 
kem; cena................................................. 95c

Ta sama oprawna w morocco skurkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze ža
rų k it-rn ........................................... . .. • 1 25

CICHA LZA. Zbior Modi6w, i Pietai služ|cy dla 
dust pobožnyeh (Wydanie dla niewlast) z 
dodatkiem nieszpordv i pietai lacifiskicb. Za- 
« u ra bli/koflčO stronnic wyraznego druku 
na pigknym paplerze, —Opr»iwne w morocco 

skdrlcg. wyzlacane brzegi, ze zloconym Vytui 1- 
ki'-ru (’ėim................................................. 95c

Ta samu opravna w morocco skdrkg. vvzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ................ ......................... S 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modi6w i pietai, 
služ^cy dladusz pobožnyeh. (Vydnuie dla 
Hgžczvzn). Z dodatkiem nieszporow i pietai 
tacihskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, oprawne 
w morocco skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem............................  95c
Ta sanm oprawna v morocco skčrKe, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem..............• 1.25
\VYBOREK........................................po 40c i 65c
HI8TORYA GRYZELDZIHI MORORABI WAL- 
TERZE. Z k šiužėk dla Judu przeZ Marbacha wv- 

ianych “ ‘ 10c
KABALA czyll odkrycie tajemnic przyszlofc 
za^omocf kart. ^Dla zabavy i rozrywki)

ALEKSANDRA CHODŽKI .ldwnlk’‘Pol.l<o-An 
gielskii Angielsko-Polski v mocnej opravie 
ze zlooonetni tytulikamy. Cena $4.00

ŠEN N IK czyll \Vr6ženie ze sn6w, na przeszlo 
1500 przypndkach služ^ce, z rčžnych starodav- 
nych ksųg zebrany i porz^dkiem abecadlo- 
wym dla rozryvkl I zabavy ciekawych ludzl 
ogtoszone przez Przyjnciela Nievinnych zo- 
bobon6w. •’ ” 15
Ą/.KA POLSKO- NIEMECKA dla Polak6w 
dotatvego nauezenia sig czytač. pisač; i mu- 
vičpo riemleoku. Dokladny przedruk z wv- 
-an’.a nakladem „Zaktadu Narodovego imie 
nia •■♦ohfiskich” ve Lvovie. Cena

LISTOtVNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zawieraj^cy: Nauke pisania llst6w. w vszyst- 
klch przypadkach žycia, rnlanovicie: Listy 
polecajaoe, radzaoe, opisujace. powinszown- 
nia, podanla itd. ” ” 60

MALY LISTOWNIK dla szkdlnych dzieci; uezę- 
cy pisania listdw z dodatkiem powinszo- 
vafi ” ” 25

PO^REDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ksi^zkad a 
Polakdv w Ameryce dla tatweg<> nauezenia 
slg poangielsku; z opisaniem knždego wyra- 
zu jak slg ma wymawia6; i r6žne llsty w pol- 
«klm 1 angiolskim jezyku 66

PRZEHODN IK <lo pisania Hst6w milotaych o- 
raz tyoz«cysh si0 oženienia i zam«žpdjžcia 20 
KOKUS FOKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

tajemnic niezaivodny sposob czarovania, we- 
dlug slavnych sztukmistrzčv jako to: Bosco, 
8ehwanenfeid. Tvardovskl, Faust, Theoph- 
rastus. Paracelslus, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

NOWY SOH'IZDRZAL I avantury jego. Z ziem- 
nomorskiej rodė m. — Z odiniu obrnzkami 40 
Ta sama w mocnej oprawie ze zloconym tytu- 
likįrm 6 " 60

į A. BUSZKIEVVICZIA, 
į dastato visiems in namus geriausia 

: Keresina, Geselina ir Alieju.
, Skalbia Marszkiniu* kobalcziausei ir pats 

E atgal kiekvienam in nayius pristato, teipo- 
. , gi prijima užpraszymus ir per gromatA.
5 ■ Yra labai smogus geras Ir teisyngas ka we- 

lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

C

' A TVD VC A c.ADRESAS:

A. BUSZKlftVICZ, 
886 James avė., Chicago.

Įvairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Farduo- 
dada jisai Raszta Šventa,visokias 
Maldų knygas ir szeip jau puikiu 
skaitymu knygeles: Pranaszaivi- 
mus Mikaldos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalne ir visokiu kitokiu 
knygų, skaitymu ir istorijų.

Taipogi turiu ražancziu, szka- 
plieriu krajavu, wisokiu 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
resitia katalogu. Mano adresus 
tok s:

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

Raszidumi gromtita siuekitia 
nnt szito adreso.
J. Matutis, Brooklyn, E. D. 

N. Y. Box 117.

0 visokiu ligų wieuantine gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

b* kurto Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eltle. Gydo visokias užslsenejinles ligas, kaipo 
tai: Prletvnrlu. Skamkdima galvos. Džiova 
kepenų.Geltligia. Reiimatlžma. Vandeninu apti- 
nlrna. Karszlilgia. Rožin. Szasus, Drugy, Skrupu
las. Niežus. Klrnielas. Laszus, Szunvotia. Vėžy, 
Guzus. Sopu lūs ir žeidulus, Kaulu skaudejltna, 
Buk tolima. Moterių ligas. Uždegimo ptauoziu, 
trenu skaudejima. Galvos užima ir t. L
Toji gydykla •TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbonti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, liet kietiems ja veiys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manos; po 
prisientlmui vieno dolerio tuojaus bus jums isa>- 
slusta. Adresas:

n. s. bo.ianovsk'i. 
IW> V. »-(h Str. Chloago, III.

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Boivers str.
Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla- 

sos, o žmones isz duszios prieteliszkk Rodyjame 
trisienis lietuviams, turintiems valandela laiko; 
atsitankytie pus sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunane 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga.

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka
===Mokslaine Muzikos^

Kursai tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda ant visokiu intaieu kožna no 
iki 10^ vakaro.
Kursas mokslo tweria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.

Orkestrą Lietuwiszkai- Lenkiszka.
Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, įvesia 

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

Asiduodu atminczei brangiu brolu.

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

Elias Rosenthal,
—Lietuwiszkas ir Lenkiszkas—

ADWOKATAS
kratai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adivokatas, jau aelolika 
metu praktikawoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprotvoja 
wisokias proivas. Kalba ivisokeis liežuiveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
pcrsiludysitia patys.

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

NEW YORK

W. Slominskiene.
679 MILWAUKEE AVENUE, 

CHICAGO.
Paduodu dėl žinios ivisu lietu- 

vviszku draugiszcziu, kad mano 
krautuiveje randasi ivisoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajptaj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kivieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau iszge 
nausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
ivisos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

LIETUWISZKAS

y..SALUNASi...:
Juszupo Dzialt,wos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užlajkaft šviežia Bavarska Alų, seneusea ge- 

reuses Arieikas, Likierius Ir kwepenczius 
Cigarus.—Kazdien svietas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar,
____ (KACZMAllEK.)

™:sAdwokatas
irPraktikaivoja ivisuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir O 
teisyngai. 

Rodyjame wisiems 
lietuivnykams pas jy nu

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 
FR. MASONIS

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

Lictuviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

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

Teipogi parduoda laivakortias, siunezia pi
nigus iu Lletuwa ir wisas dalis svieto, o ko
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

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

KA8IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru. •

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PAHANDVTIE.

Gywcnu ponr. 825 St. Clair str 
Cleveland O.

Turiu puikiausia K aro tema isz visa Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gėrynių užlaikau

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavoja irisuose suduose
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

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

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

6® S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplemaivotas isz Europos.

Nog 25 mietu isi praktikawojas pritajso giera? 
lekaratwas usz vidų tinta prekia.
Kalba lietuiviszkaj, lenlciszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

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

užlaiko didela Krautuivia

Arielku, VVynu, Likieriu
Alaus ir kitokiu gerymu.

Wiskas yra pirmos klasos, o prekes pigiausios 
kaip visame mieste Baltimores. Rodyjame vi
siems tenai pirktie, o busitia pakakytais.

(28 -7)

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuivisz- 

kai — latwiszkai — Ienkiszkai ir 
’maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi saivyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
stancziu), in 8vs (didele aszmai- 
mo) puslapiu 292, «u prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o įvelau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

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

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Rasznnt su bet kokiu klausymu reik© pride- 

ant atsakymo pacztava markela už 5 centuste

Temy kitia! Temy kitia!
Kam turit vaikszcziot?

Pus kitus ir duotis apsigaudiuet, kad galitiu teip 
lygei gerui ir pigei atiiktie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

an» geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu iii sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

451
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DIDŽIA ŪSE

Krautuwe Drapanų
Wyriszkas irisas apsirengimas,įvertas 

$15, parsiduoda už $8. Wyriszkas wi- 
sas apsirengimas įvertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias wi- 
sas apsiįvilkimas įvertas no $25 iki $30T 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ir 
wasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakytadaugybia drapanų dėl waiktx

?? ir parduodame nesivietiszkai pigei.

i

MOE LEVY
(The Blue Front)

96 ir 98 Baster St., - - NEW Y0RR,
2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMaNN’
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IK

142 Division St.

New Tork

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant ivi- 
su greicziausiu laiįvti už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai. gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuiviszkai ir Ienkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant ivisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteiniveg, Bremen.Dr. M, P. Kossakauskas,
•TURI OFFISA------

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

------GIVIANA-------
615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur možna ji rąst kožnam rejkale 

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

^UeTUWISZKA = AFTIGKAS-
—po—

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

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Judd uliczios,

CHICAGO, 1LL.
Tajso visokius^iegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiiinas 1r sidabrinimas 
wlsokiu dajktu labą) plgej, aukszynius sydabrynius zleao- 
OTderioSZWIi °Ze ka |’ naulU8’Isz P,auku leuougdius daro ant

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

“Elgin” ziegorej $7.00. AVyska garantawoje ant metu.
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