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(•••.- .. pusią metu.. 16.00 ►
' •• - .. czwerty metu 7.00 ►

- meneey.......... 5 00 ►
-_r .7 - .. wiena syky...3.00 ►

Už metiny apgarsinime, puse pinigu ► 
1 turi būtie užmokėta isz wirszaus, o ki- i 
‘ ta puse po 6 m ^nesiu. »
< L ž wisus kitus apgarsinimus,paduotus i
< ant trumpesnio laiko kaip ant metu.tari ► 
’ .būtie užmokėti wisi pinigai isz wirszaus. 1IUIUI

Metas III.

George B. Swift
republikoniszkas kandidatas ant

MAJORO MIESTO.

Jau turime tik dwi dienas iki 
dienai elekciju, kurioje, be abejo
nes, Jurgis B. Lvift’as taps isz- 
rinktu ant majoro, kaipo gaspa- 
dorium miesto Chicagos. Kiek tik 
yra gyventoju mieste Chicagos, 
ar jie butu amerikonai, airisziai, 
ivokiecziai, lenkai ar czekai, visi 
trokszta idant Svift’as taptų ma
joru Chicagos. Netiktai republi- 
konai, bet ir patys demokratai 
dirba ant to, idant Svift’as butu 
jszrinktu.

Deltogi ir mes lietuviai neatsi- 
likime užpakalyje ir nebalsuoki- 
niia už ka kita,o atiduokime sąvo 
halsus Jurgiui B. Svift’ui dary
dami kryžely pirmutineme rate
lyje, o kada jis pastos majoru, 

Idant žinotumėt kaip balsuotie.
Cze paduodame forma tikieto, idant ant jo insižiureja žinotu

mėte kaip reikia balsuotie. Kap ateisitia in balsavvietia, tai jums 
paduos tikieta panaszu in szita. Tiktai ant angaivvio ano tikieto bus 

j penki rūtelei, o ne trys kaip cze parodyta. Paemia jy in budelia, 
nedarykit jam daugiau nieko, tik padekit pirmutinyje ratelyle 
vviena kryžiuką teip, kaip matote ant szito tikieto.

People’s Party.

George B. Swi f t.
For Mayor:
Frank Wenter. Dr. Bayard Holmea.

Adam Wolf.
For City Treasurer:

John S. Cooke. W. V, Weaver.

Roy O. Vest.
For City Attorney:

George A. Trude. Seymour C. Steadman.

•I. R. B. Van Cleave.
for City Clerk:

Viliam Mangler. Jacob Rathgeber.

Charles G. Neely.
For Circuit Judge:

R. R. Jam polis. Oscar E. Leinen.

A. L. Thomas Assessor. 
James A. Hogan Collector.
C. L. Sherlock Supervisor.
E. H. Uright Clerk,

South Town-
Jacob V. Richardą. Amt.
Bernard J. McGuire. Collector.
S. Geo Miller SupervHor
V m. J. McAllister Clerk. •

For Alderman of the Sixth Ward:
Martin J. Kelly. - Henry Btuckart. Rudolph A. Rohn.

Tryse prie szliubo.
“Dziennik Chicag.” raszo ape 

susibėgimą prie szliubo dvvieju 
palioku prie vvienos nuotekos 
Lenkijoje.

Duktė tūlo gaspadoriaus su sa
vo sužiedotipiu padavė ant užsa
kų ir užsakai iszejo. Jaunikis 
kasžin dėl ko neatsiskubino prie 
szliubo.

Tuom tarpu pasitaikė kokis 
naszlys, kuris tevvams jaunosios 
patiko.

Padavve isz naujo ant užsuku 
su naszliu. Po užsuku nuwažiawo 
juuniejie in bažnyczia dėl priėmi
mo szliubo.

Dažinojas ape vviska pirmasis 
jaunikis. Negamindamas laiko, 
bėga namon, vveda arkly isz twar- 
to ir raitas vvejasi bažnyczion. Pri
buvo, kada pora jaunuju jau klū
pojo priesz aukory (altorių) jau
nikis, niekam nieko nesaky
damas, grudžiasi tiesiog prie au
koriaus ir klaupia palei jaunaja 
isz antros puses..

Ateina kunigas probaszczius 
isz zokristijos duotie szliuba, o 
matydamas du jaunuosius, o tik 
wiena jaunaja, klausia jos: “Už 
katro tu eisi”?

Padaria kryžely pirmutineme ratelyje,daugiaus nieko nei nepa- 
judykit. Paskui suvvyniokit tikieta, idant niekas nematytu kury 
rately paženklinot, ir atiduokitsudžiai in rankas.

Jeigu kas toks lieptu jumi kitame ratelyje kryžiuką detie, tai 
neklausykit, nes tik pirmutinis ratelis yra republikonu, o kiti wisi 
svetimi ir jeigu kita rately paženklysit,tai jus balsas nueis ant nieku.

Balsavietes bus per deszimts adynu, no 6tos ryto iki 4tai po 
pietų, nepamirszkit tame laike eit balsuotie, nes po 4tai jau bus 
po laikui.

galime tikėtis, kad ir darbai Chica- 
goje pasitaisis, nes wisi žinos 
isz jo praeitos administracijos pu- 
blicznu darbu, kad tik jis wienas 
dirba ant to, idant Chicagoje bu
tu sutaisyti keliai, tiltai ir said- 
vokai ir kad allejos ir uliczios 
miestu nerugtu purvyne ir ne 
gimdytu invvairiu ligų isz suge
dusio oro. Jeigu majoras ape tuos 
dalykus atbos,'tai tas wiskas bus 
sutaisyta, tusesime czysta miestą 
ir pakol jy davės in czystuma ir 
atsakanczia tvarka, tai tukstan- 
cziai darbinyku turės nauja darba 
ir gera uždarby. Jeigu to norime, 
tai balsuokime už Geo. B. Sviftą, 
o jis ta vviska padarys.

Isz Užmarės.
Isz Garlewos.

Marjampoles paw., Suvolku 
gub. Bus jau keleri metai, kaip in 
Digriu sodžių, Garliavos parap.,į 
atsibaladojo “Austrijos čigonai” < 
— ilgais plaukais — ir apsistojo 
pamiszkyje, pasidirbia būdas no 
lietaus. Čigonai ėjo per sodžius, 
katilus taisydami, mat, jie remest- 
nykai, turėjo ir nauju katilu ir 
siūle ukinykams pirktie. O čigo
nas ėjo per sodžius daktarauda- 
mos ir in rankas žiūrėdamos. 
Atėjo pas wiena ukinykia ir rado 
szeimynykia besergant; nežinia, 
kokia liga ji sirgo. Tuojaus čigo
nes apstojo ligoniai “Mes isz- 
gydysim gaspadinia, wisa amžy 
bus sveika”, ir t. t. Szeimynyke 
pasiszauke piemenuką patulkuo- 
tie (paklumoczytie), nes čigones 
nemukeje lietuviszkai, tiktai len 
kiszkai, o piemenukas buvo isz 
Pakaunės, tai galėjo mažuma len- 
kiszkai. Seniausioji čigone pra
dėjo liga isz szeimynykes vary- 
tie: liepe atnesztie stiklely ir si
dabriniu pinigu. Szeimynyke at- 
nesze. Čigone pripylė pilna stik
lely vandens, paskui paėmė ketu
ris auksinus sidabriniu pinigu, in- 
dejo in stiklely ir sako: “Žiūrėk, 
tawo liga didele, — vanduo bėga 
isz stiklelio. Atiduok savo liga 
tara -t
tiems pinigams ir muszk atgalia 
ranka per stiklely!” Ukinyke 
teip i n padare, o čigone stiklely 
ir pinigus pasiėmė sau ir dadar 
liepe atnesztie lasziniu pusią pal
ties, kopūstą kibirą, duonos ke 
pala ir nauja sijoną (andarok a) 
apsisegtie. Szeimynyke davė at
nesztie ir pastate vviska. Dabar 
čigone wel klausia szeimynykes: 
“Ar atiduodi savo liga tam sijo
nui, tiems lasziuiams, tiems ko
pūstams ir tam duonos kepalui?” 
Ukinyke sako: “Atiduodu”. Tai 
čigone sako: “Nusiseg sijoną ir 
mesk atgalia ranka per duris ir 
tuos laszinius ir duona ir kopus-
tus, is sakyk: asz jusu nekencziu, 
asz jums liga atiduodu”. Ukiny
ke vviska ta darė; o čigones, su
ėmusius visus tuos daiktus nusi- 
nesze in pamiszky, o toji mote- 
riszke — kvaila —, kaip sirgo, 
teip ir serga. (IszUk.)

Isz Amerikos.
Jaunikiai pacziuokites 

(ženykites).
Sprigfield, III., 22 Kovo. — 

ReprezenUntas vaistės Illinojo, 
Waleck, padavė szendien inneszi- 
ma, idant uždetie mokestis ant 
jaunikiu. Pagal jo inneszima 
kiekvienas jaunikis, kuris neap- 
sipaczuibs (neapsiženys) iki 32 

‘metu savo, amžiaus, o iszgyvens 
6 menesius valsteje Illinojo, turės 
moketie mokesty po $25 ant me
tu. Wienok nekurie yra paval- 
nytais no tos mokesties, tai yra 
szie: kurie jau turi 65 metus am
žiaus, kurie papilde kokia baisia 
piktadary siti a sziai valstijai, ar
ba kurie yra nesveikais ant kūno, 
kad isz to ju apsivedimas galėtu 
taptie nelaimingu, ir tie, kurie jau 
tris kartus, tai yra su trimis pa
nomis buvo užsineszia pacziuotis 
ir kožna atsisakė no jo, nenorė
dama už jo teketie, toki visi lie
ka pa vai ny tais no minėtos mo
kesties.

Pinigai isz jaunikiniu mokes- 
cziu turi eitie in kasa vaistės 111., 
o kada susirinks $50.000, tada isz 
ju bus iszstatytas didelis namas 
po vardu “Old Maids’ Home”, 
kareiszkia: “NamasSenu Panų”. 
In ta narna bus priimta kiekvie- 
na biedJMM^M^|jg|kiki.38 me- 
tu ne isztekes už wyro, ir visas 
užlaikymas ju, kaipo duona, dra
bužiai ir visa tarnysta, bus duota 
isz tu pinigu, kuriuos sukolekja- 
vos isz jaunikiu. Ant vedimo ir 
užlaikymo tvarkos minėtuose na
muose bus pastatytos trys panos 
ne jaunesnes kaip 60 metu, kurios 
da niekad už vyro nebuvo iszte- 
keja. Jos gaus algos po $1000 
ant metu. Wisas tas namas ir" jo 
visa tarnysta prigulės po civi
li szkoms tiesoms.

Da inneszimas nėra užtvirtytu, 
bet tapo priimtas ir bile diena 
paims jy ant apsvarstymo. Ka j"s 
mislyjat. Toki inneszimai grei- 
cziausei gali pereitie.......

Moteriszke su czebatais
Isz Brazi 1, Ind. ateina žinia, 

jog vienas iždininkas vardą Mo- 
desitt turėjo susitikima su vyru 
apsidariusiu moteriszkai. P. Mo- 
desitt atvaževo in miestely Bra- 
zil dėl apmokėjimo algos mokiu 
tojams mok daines. Gryždamas 
namo in Perry miestely jis pasi
tiko moteryszkia su valizelia 
rankoje, kuri praszesi pavėži tie 
ja. JOs pasielgimai pabudino jo 
atsarguma ir jis besidairydamas 
pamate isz po andaroko vyrisz- 
kus czebatus ant jos kojų. Jis 
greit sumislino, iszmete, buk ne- 
juczioms, botaga ir prasze tos 
moteriszkes isziiptie ir paduotie 
jam . Moteriszke paklausė, kada 
jy pasilenke imtie botaga jis pa- 
plieke arkly ir greit nuvažiavo.

Parvažiavias namon tuojau 
žiurėjo kastame važelyje yra.At
rado du revolverius ir baisu pei- 
iy-

Milijonieriams nepatinka.
Nev Yorke yra istatas, pagal 

kuriuom reik moketie ypatiszkas 
texas ant miesto reikalu. Bet 
didiejie milijonieriai Nev 1 orko, 
kuriu yra ape 500, ue uor moketie 
kiek yra paženklyta pagal apro- 
kavimo ju iszdavimu. Teip vie
nam milijonieriui prisieina moke
tie netoli $10.000 ant metu, o jis 
mokėjo tik $920. Jeigu miestas 
nepristoja ant to, kiek jie duoda, 
tai velyja geriau iszsikrautsytie isz 
miesto, negu tokias rinklevas 
moketie.

Jaunoji atsake: “Neisiu už 
naszlio, bet — tik už jaunikio”.

Taigi kunigas dawe szliuba su 
jaunikiu, o naszlys nelink
smas atsitraukė no aukoriaus ir 
turėjo su savo viedliais ir druž- 
koms gryžtie namo be paczios.

Jaunasis nebuvo pasirengiąs 
ant svodbos. Užtai veselija bu
vo atlikta du syk. Wiena syky 
pas tevvus jaunosios tuojaus po 
szliubui, o antra syk, kada jauni
kis prisirengė isz savo puses.

Kur musu nežūna.
Lenkiszkas laikrasztis “Czas” 

raszo, jog koks ten lenkas Kon
stantinas Kmita isz Telsziu pa- 
wieto, Kauno redybos, 26 d. Sau
siu sziu metu mirė VVarszavoje ir 
paliko turto 25.000 rubliu ant pa
rėmimo lenkiszku mokslainiu 
Krakove ir Cieszine ant lenkisz- 
kos raszlavvos. Matyt kad tas 
buvo tikras iszgama Lietuvos ir 
naujas lenkiszkas patrijotas. Te
gul greicziau visi toki iszmirsz- 
ta, bent likusiųjų niekas nega
dins.

Prigawo banka Prancūzi
joje.

Dwi jaunos moteriszkes, apsi
dariusios konogražiausei, atėjo in 
banka Paryžiuje su czekiu ant 
25,000 franku. Iždinikas užmo
kėjo joms pinigus ir jos iszejo. 
ro valandos ta paczia diena atėi^ 
na kokis vyras ir paduoda czeky 
ant 1&000 fr.su tokiu jau parapzu. 
Iždinikas pradėjo žiuretie ir pa- 
žyno, jog pirmesnysis czekis ant 
25000 fr.buvvo falszyvvas. Dawe 
žynia policijai ir tos abi mote- 
ryszkes tapo aresztavvotos. Jos 
pasakė gavusios ta czeky no ko
kio draugo. Rodosi jog szneka tei
singai. Taigi palicija dabar jiesz- 
ko “draugo”.

Kare Kynu su Japonais.
Japonu flota buvvo susilpnė

jus. Dabar jie atėmė no Kynu da 
ape deszimti didžiu kariszku lai
vu, ne skaitant kitu mažesniu 
ir vvel savvo flota sustiprino.

Angliszki laikraszcziai sako, 
kad Juponai ne apkenczia Angli
jos. Wienas Japoniszkas laikrasz- 
tis raszo, jog Anglija tai yra Ki- 
tajus Europos. Sako jog Angli
ja gal turi džiaugtis, kad Japo
nai da ne pesza ja, nes greit ju 
garbe ir garsas užtemtu ir jie ža
da apsižiuretie da su Anglija, 
teip kaip su Kyliais.

Nekokia Amerikonas pasakė di
džiam Japonijos urednykui, jog 
Anglija yra drūtesne už Kynus.— 
Japonas atsake:“Mes žinome tai, 
bet mes iszsirengsime ant sumu- 
szinio Anglijos ir iszlaikysime 
Ui”.

Japonai yra baisei inirszia ka- 
riautie ir ne nori liautis, nors Ky
liai mislytu ape sauUika.

Titulas Popiežiaus.
Kolendorius iszduodamas kas

met spaustuvveje VVūtikauo (V\ a- 
tikanas vadinasi didžiausios bu- 
davones ant svieto, kuriose yra 
palocei popiežiaus ir turi sasvyje 
ll.OJOyvairiu kamaraicziu) titu 
lavvoja Tęva szv. vadindami 
pagal isUtus bažnyczios, teip:

Leonas XIII, duszimtai szeszes 
deszimts treczias popiežius, wika 
rijus Jėzaus Krystaus, inpediuis 
Kunigaikszczio apasztalu, dwasi- 
s z kas valdimieras bažnyczios Ry- 
mo-KaUliku, Patriarkas Waka 
ru, pirmiausis ^Valakuose, met- 
ropoliszkas arcivyskupas provin 
cijos Rymo ir ^Valdytojas szio- 
laikiniu gerybių szventos bažny
tines vieszpatystes Rymo”.

Rinkejei miesto mokescziu la
bai yra apsunkyti tame dalyke. 
Jiems ne ka ženklina tie keli ypa- 
tai, ar jie yra ar ne, bet per ju isz- 
sikraustyma daug gal nukentetie 
bizniai, nes kiekvienas isz ketu- 
riu szimtu milijonierių Nev Yor- 
ko, paleidžia po kelis szimtus 
tukstancziu ant savo reikalu, ne
žiūrint jau ant ju skaitlingu tarnu. 
To dar ne gana. Tie milijonie
riai mislyja iszsikraustytie in Eu
ropa, sako kad ten dėl ju szvel- 
nesnis gyvenimas busiąs. Mat, 
Amerike jie jokiu budu negali 
praleistie savo neapsakomu už
darbiu. Jeigu teip invyktu, tai 
milijonai amerikoniszku dolieriu 
žutu Europoje.

Miela radyba.
Isz Lincoln, Conn. ateina nau

jiena, jog žemeje farmerio Evan
so, atrado turtinga gysla sidabrp. 
Ta gysla yra 4 pėdu storio ir ant 
prabos parode jog isz vieno tono 
rudžios galima gautie 300 unciju 
(ape 20 svaru) gryno sidabro. 
Rudžias tyrinėjo Stollvaterio Col- 
lege ir liko pripažintas už labai 
gausinga.

Isz Philadelphia, Pa.
27 d. sausio Czionykszcziai 

lietuviai susirinko po N 3151 ant 
Richmond ir uždėjo kliuba po 
vardu „Gedimino”. Tas kliubas 
Tapo sutvertas kaipo draugyste 
(sočiai) dėl ėmimo dalybos paliti- 
kiszkame ir tautiszkame judėjime 
lietuviu Amerikos. In kliuba pri- 
sirasze 50 sąnariu už.praszome ir 
kitus lietuvius pasirūpinti e insto- 
tie i n ta draugystia. Susirinkimai 
(mitingai) bus laikomi kas treczia. 
nedelia kiekvieno menesio. .

Uredinikai tapo iszrinkti sekan
ti vyrai: D.Bajerunas—prez., K. 
Stepanovicz-wice-prez., P. Ka- 
zokauskas-protok. sekretorius, B. 
Gosniauskas-finans. sekretorius, 
A. Golumbiauckas-kasierius, M. 
Kereiwa,ir A.Staponaviczius -A- 
piekunai kasos.

Darba pirko už pinigus.
East St.Louis, III, 21 Kovo:— 

Szioms dienoms atvaževo isz 
Chicagos keletas lietuviu in mu
su miestą ir vienas isz ju nuejas 
in Stock Yardas pirkosi sau dau
ba už-$30. Dabar bosai ant se
nųjų darbinyku kreiva ake žiuri 
ir jaū beveik pradeda reikalautier 
idant Įr visi pirktusi darba už 
pinigus.

Broliai ar tai mums gražu, kad 
amerikonus inpratysime imtie pi
nigus už davima darbo? Juk 
paskui nei vienas darbinykas be 
pinigu darbo gaut negales ir ne
vienam parsieis badu nudvestie. 
Negražu teip darytie. S. P.

Straikas Pert Amboy, 
N. J.

350 darbiniku J. E. Addicks’o 
dyimtuveje. sustraikavo už ne
mokėjimą pėdės. Jie pavarė no 
darbo kelis kitus žmonis, kurie ne 
norėjo straikuotie, o palicmonus,. 
kurie norėjo gintie, dirbancziue 
teipgi pergalėjo. Du straikeriai bu
vo aresztavoti ir uždaryti ir kalini,. 
Woodbridge. Straikeriai nuėjo 
pri kalinio, apstojo isz visu pusiu 
ir reikalavo paleistie ju draugus, 
bet buvo perkalbėti per kitus 
ukesus ir atsitraukė.

Tie darbinikai da ne gavo sa
vo mokesties už Gruody, Sausy 
ir Wasary mienesius. Kompanija, 
skolinga jiems ape $30.000 su- 
batoje 23 d. szio Kovo m. jie 
tikėjos gautie visus savo pinigus, 
bet gavo tiktai czekius už pusią 
Sausio menesio.

fr.su


L T U V A.
The Lithuanian VVeekly
“Lietuva”

PUBLISHED EVERY SaTURDAY.
Kxecutes *11 kind of Job Prindng and tr*n»- 

tting in *11 modern l&nguages.

Subscription $2.00 per year.

Ali Communications mušt be addressed 
“Lietuva” Publishing Co., 

954 33rd St., Chicago, UI.

Nedelinis Laikrasztis 

"LIETUVA” 
fszeiua kas Sabata, Chicage,IU.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........$2.00
In Užmake......................... $3.00

Užveizdetojas A.OLSZEWSKIS.
B&nkraszoziai (korespondencijos) ir laiszkai tu

ri būti adresuwoti ant szio adreso:

..Lietuva” Publishing Co.
1 954 33rd STREET
CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per Monby Ordbr arba 

Rmi8THawotoje Gromatoj ant ranku

A. OLSZEWSKIO,
954 33rd St., Chicago, III.

Isz Chicagos.
Jocis bus aresztawotu 

už wagysta.4 -t
Ar pamenate, brangus skai

tytojai, kaip buvome praneszia 
nr. 52,,Lietuvos” 1894 m.'kad 
Jocis užsiėmė pardavimu lotu ir 
kad suemias no žmonių pinigus 
pralakė ir praleido ant kitu pa 
leistuvyscziii, o paskui skundėsi 
buk tai liauferiai jy užpuolė 
ir atėmė jam pinigus. Mes tuojaus 
pasakėme, kad tai negali būtie, 
nes liafueriai no savoj d niekad ne
ima ir norėjome persergetie mu
su biednus žmonelius, idant val- 
kijozam pinigus nekisztu; bet ka 
tu cze žmogus padarysi, kad jau 
lietuviu toks prigimimas; isz ju 
visada naudojasi —kas?: žydas 
čigonas ir valkata. Paklausykite 
kas atsitiko:

1 Jocpalaikis neturėdamas Jai r 
pasikarti#, landė po visus lietu
vius Chicagos ir kožna melde pi- 
nigu sakydamas, kad jis. vaiksz- 
-czioja in mokslainia moky tis dak- 
tarystos ir kad ant to daug pinigu 
reikalauja. Žinoma atrado keletą 
naielaszirdingu žmonių, kurie jam 
sudėjo kelesdeszimtis dolieriu, 
pasitikėdami turetie isz jo dakta
rą. Jocpalaikis gaivias pinigus, in 
vieta eitie in mokslainia, tai 
vaikszcziojo in “sziulernia” ir 
pralosze in kortas suubagautus 
pinigus; o ant rytojaus vėl eida 
vo pas tuos paežius žmonis pra- 
szyt pinigu daugiau, sakydamas, 
kad toke mokslaine ir prie tam 
knygos labai brangiai kasztuoja. 
Isz pradžių žmones jam pinigus 
davė, bet toliau jau pradėjo da- 
siprastie, kad jis suvis nesimoki- 
na, o tiktai slankioja pakampė
mis ir pinigus in kortas ir pijo 
kystia praleidžia, — perstojo 
daugiau jam duotie ir jau Jocpa- 
ląikiui badas prisiartina. Tada ka 
jis daro. Bėga prie kitu lietuviu, 
kurie turi geresnia pažinty mieste. J 
ir meldžia.ju, idant surastu jam 
kur koky nors užsiėmimą, kad ga
lėtu sau duona užsidirbtie. G orai
— nekurie pripirszo jy už agenta ‘ 
in “Tacoma Beach Land Co.” 
pardavinetie tos kompanijos lo- ' 
tus AVisconsine. Patarnavo 1 
Jociui laime —pardavė ape 60 < 
lotu po $5, už kuriuos suėmė ape 
tris szimtus liatuviszku dolieriu.
— Dabar paklausykite, ka jis pa
dare su tais pinigais? — Ape $60 < 
inmokejo in kompamija, o kitus 
visus pralakė, ar in kortas pra
losze. Žmones, kurie pirko no jo : 
lotus, jau ape treczias meno nesu
laukia popieru.-—Eina klaustie in 
kompanija, o toji nieko ape tai 
nežino. Kada ant sykio net pen
kiolika lietuviu atsiszauke in 
in kompanija ir pasakė kad Jo
ciui užmokėjo pinigus už lotus ir 
nori gautie savo popieras, kom
panija persigando ir stvėrėsi sau jis juos suvalys.

už galvos, kad jos agentas 
tiek žmonių apvogė ir pi
nigus kasžinkur praleido. Ko 
greieziausei raszo gromata in 
mus su praszymu, idant per “Lie
tuva” prasergtume žmonis, kad 
dagiau niekas jam neduotu nei 
cento, ba ju pinigai pražus teip, 
kaip jau nekuriu pražuvo ir kad 
Jocis ne yra daugiau jos ageutu.

Sztai laiszkas no kompanijos 
kury paduodame žodis inžody:

Chicago, March 26th, *95. 
To the Editor of “Lietuva” and 
Purchasers of Tacoma Beach Lots:

I hereby statė that on accou nt 
of dishonesty Antanas Jocis is 
no longer my agent. He is not 
reliable in any vay. He has 
been discovered at having stol- 
en about Seventy five dollars 
from people, vho gavę him 
money to pay for lots. He is 
no longer our agent, and the 
people should no have trusted 
him vith their money, as it 
vas to be pai d at our off ice. We 
consider him the vorst raseal i n 
existancea nd advise his viektims 
to proceed againts him Crimi- 
nally at once. We vili help to 
ėonviet tHt thief. — We vould 
likę to have the people, vho 
bought lots, to call at this Of
fice.

Yours truly 
TACOMA BEACH LAND CO.

By D. C. Hansen ovner.
Lietuviszkai teip skamba:

Chicago, 26 Kovo, ’95. 
Redaktorių “Lietuvos” ir in

Yra
ape 
do- 
jam

In
tuos kurie pirko Lotus no Tacoma 
Beach Co.

Sziuomi praneszu, kad An
tanas Jocis, isz priežasties sa
vo begediszko neteisngumo, 
nėra ilgiau mano agentu, 
datirta, kad jis pavogė 
septyniasdeszimtis penkis 
lierius no žmonių, kurie
davė pinigus ant užmokėjimo 
už lotus. Jisai nėra ilgiau mu
su agentu, ir tegul žmones ne
duoda jam pinigu, pasitikėda
mi kad jis užmokės juos i n mu
su otisa. Mes paskaitome jy už 
arsziausy latra kokiu tik jis ga
li būtie, ir rodyjame idant tie 
žmones kuriuos jis apgavo pa- 

x duotu jy po kriminaliszku sli
du. Ir mes padėsime tiems žmo
nėms priesz suda darodyme 
jo vagystes. — Mes norėtume 
idant visi tie žmones, kurie 
pirko no jo lotus, atsiszauktu 
in musu ofisą.

Jums gero velyjanti 
Takoma Beach Land Co.

Per D.C. Hansen, locninyka.
Pr. R. Ar matote koks tai 

gražus daktaras isz to Jocoa 1 al
kio. — Da ne kurie pyko ant mu
su, kad toky netykusy valkijoza 
no savęs nusikratėme ir apra- 
szeme jo netikusius pasielgimus. 
Kaipo ir isz Elizabeto davėsi gir
detie, kad viena paguodota asaba 
isz PhiIndeiphijos, labai neužken- 
te “Lietuvos” ir kitus atkalbinė
ja no skaitymo už tai, kad iszro- 
dome Jocpalaikio. Oi Tamisteli, 
darbus jeigu ant pat užsidejimo 
Chicagos, butu norstuzinas tokiu 
~JociiT prjbuvia, tai Chicagas bu
tu niekad miestu nepastojas. Yra 
tai pirmas lietuviszkas valkijo 
zas istorijoje miesto Chicagos, ape 
kurio darbus galima da daugiau 

pasakytie, negu pasakėme. Ale 
neužsimoka tokiais trempais dau
giau laikraszty užtersztie.

Tik tiek praneszame, idant lie
tuviai, kurie gailitės savo kruvi
nai uždirbtu centu, neduotumet 
Jociui, nei ant lotu, nei ant kitu 
jo praszymu, ba tu pinigu jusu 

a-ljakys daugiau nepamatys. Nune- 
sze keliolikos lietuviu po $5, po 
$10 ir $15 duotus ant lotu, nune- 
sze tu žmonių, kurie raszesi prie 
“Susuvienyjimo” ir davėjam pi
nigus ant užmokėjimo inžengos 
ir ant partrąukimo ženkleliu, nu- 
nesz ir jusu, jeigu ant ko duosi
te. Jeigu neturite kur savo pini- 
gire-padittie tai duokit Jociui, o

Wietines žinios.
— Kas nori gautie geros ir 

szviežios mėsos, tegul eina pas 
A. Malkevicziu, 3234 Laurel st. 
o gausite geriausia mėsa ir už 
pigiau kaip kitur (12—6).

— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 
vynes, gali dabar gautie redak- 

i ei jo j e “Lietuvos” už 50c., už 
paczta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrbzus, tam kasztu 
paczto nerokuojame.

— Kas noritegautie kokiu kny
gų, rasite ju vardus ir prekias 
szeme uymeryje “Lietuvos”, o 
norėdami kokia isz tu gautie, 
galite isz karto prisiustie pinigus 
ir knygas apturesyte.

— Ar nori padvejotie savo 
pinigus? Jeigu.teip, tai pirk lota 
ant 33czios ulyczios, o už poros 
metu tie lotai bus kita tiek verti. 
Du metai atgal galėjote juos 
pirktie už $600. o szendien jau 
po $800.

— 50 ypatu,kuriepasiraszeant 
bondu už kalinius, pabėgusius 
no sūdo, bus statyti panedelyje 
priesz audžia Burke, dėl parodi- 
mo priežasties, kodėl kaltinykai 
ne stojo ant sūdo. Sako kad tie 
bondsmonai turės užmoketie vi
sus pinigus, ant kiek buwo pasb- 
raszia.

— Kelios dienos atgal, liko 
priimta prie czystyjimo ulycziu 
600 darbinyku vien tik dėl to, 
kad ulyczios butu czystos, kada 
naujas majoras miesto užims savo 
vieta.Palitikoje girdetie kalbant, 
kad nedelia atgal buvo atstatyta 
no darbo miesto keli szimtai dar- 
binyku, idant padarytie vieta dėl 
tu, kurie rems kandidatus, leken- 
czius ant aldermanu.

— P. Kazimieras Pocius, vi
siems gerai žinomas 
kaipo prigulintis in 
caginias draugystias, 
agentu ,, Lietuvos” 
Turi no mus pavelyjima priimtie 
visokius apgarsinimus in ,,Lie
tuva” ir užraszytie naujus abo
nentus, ir nu ju pinigus priimtie. 
Apart jo nevale daugiau niekam 
ant ,,Lietuvos” kolektavotie. 
Podraug pardavinėja knygas 
szkaplierius* ir kitokius dalykus.* ,

— Atkreipiame atyda skaity
toju ant apgarsinimo mpijos len- 
kiszkos aptiekos, kuri tapo aty- 
daryta ant kertes 31-mos ir Ul
man ui. Tenai galima gautie ge- 
riausias gydyklas, o prie tam or- 
dinavoja tenai czeskas daktaras 
J. L. Wistein, ■ kuris jau keli 
metai praktikavoja szioje 
apigardoje ir džiaugėsi pasive
dimu, nes yra gerai nusiniunan- 
ežiu daktaru. Dėlto ir mes velyja- 
me jam ko geriausio pasivedi
mo.

kelias chi- 
yra dabar 
Chicagoje.

— Už pereitos nedėlios mitin
ga žmones mumis su pirsztais 
akis kaiszo, kad juos sumaiszeme 
su žydais. Bet ka padarytie bro
liai, mes už tai nekalti. Buvo 
per wisus iszrinktas ant to komi
tetas, kuris turėjo parupytie atsa- 
kanezia salia ir perstatytie p. Svif
tui lietuvius. Bet elaimeant mus, 
kad mes no tu žyduĮniekad atsis- 
kyrt negalime. Komitetas iszsitei- 
sina, kad neturėjo pinigu isz vir- 
szaus už salia užmoketie, per tai 
žydai ja paveržė. Jeigu tai pasi
darė per biednystia komiteto, tai 
turime jiems atleistie kaltybias, 
o podraug pasirupytie ape tiek, 
idant daugiau žydai isz mus ne
sinaudotu. Ba tik iszkada musu 
darbo

— Wienatine Lenki szkai 
Lietuviszka Aptieka 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel str. 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas ir prekes la
bai pigios. Aptiekoje randasi 
Daktaras Wl. Statkieviczius, ku
ris per ilgus metus praktikavojo 

I prie ligonbueziu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabar czionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos da- 
siektie. Jeigu kas ūmai pareika
lautu daktaro, gali jy paszauktie 
per telefoną isz kiekvienos aptie- 
kos.Numeris telefono toks: Yards 
709. Teipogi ir D-ras M. P. Kos- 
sakauskas priasti in ta paezia ap
tieka kožna czetverga ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa
szauktie kožna valanda per ta 
paty telefoną isz bile aptiekos.

(15—6)
— Utarnike 26 d. Kowo ape 

pustreczios po pietų užsidegė di
dele drapanų krautuve po var
du “Bell”, ant State str. po nr. 
214-220. Pajutia gaisra visi 
klerkai ir kostumeriai persigando 
ir leidosi per viens kita begtie. 
Keletas žmonių susižeidė szok- 
dami per langus, o kitie apde
ginti. Ant to gaisro labjausei at- 
sižimejo mažas U ai kinas, kuris 
valde elevatory. Ugnis jau bu
vo apemusy taka elevaterio, ka
da tas vaikinas atsiminė jog ant Į 
ketvirto pentro liko rasztinyke. j 
Jis paleido elevatery ir kiaurai 
per liepsna iszdure ant ketvirto 
floro. Cze pamate, kad rasztiny
ke Miss Getrude Marteli, ren
gėsi szokt per langa. Jis pagrie
bė ja, užtraukė ant elevatorio ir 
nuveže žemyn, bet kol iszbiego 
isz ugnies, abu di kežai apdege.

Tas sztorasjau dega trecziu syk 
Pirma syky dege du metu atgal 
ir turėjo bk-des ant $10.000. An
tra syky dege pereita rudeny, 
kada valdonas krautuves, buvo 
Nev-Yorke ir padare bledes 
$12.0000. Dabar bledes aprokuo- 
ja ant 130.000 ir voldonas teipgi 
buvo isz važia vi as ir in Ne v York 
Isz ko užsidegė nieko nežino. 
Pradėjo degtie skiepe, kur buvo 
sukrauti naujasniejie ta vorai.

Žinios visokios.
t Apollo, Pa. visos angle- 

kasyklos dirba tik treczia daly 
laiko. Darbinykai bedavoja.

t Wilkes Barre, Pa. ant var
duvių vieno vyro vardu Juozu- 
po atsitiko barnis, o kaip kam ir 
kumszcziu priteko.

t 3 adyna Seredos ryta 27 d. 
Kovo užsijeme gaisras Milvau- 
kee, Wis. Sudege daug namu ir 
krautuvių. Bledes apskaito ant 
$100.000.

t Bostone miesto rodą paskyrė 
$1000 tam, kas susektu tuos žmo
nis, kurie užkure tris katalikisz- 
kas bažnyczias Bostone. Dvi isz 
tu bažn^eziu laike asztuoniu die
nu buvo sudegintos, o treczia 
biski sužeista.

t Nekokia C. B. Bearman yra 
aresztavotas už pardavinejima 
netikru tikietu in teatrus. Ji ap
skundė urednikai teatro, vadina- 
mo“Opera House”,kur pereita ne
delia szimtai tokiu tikietu buvo 
atneszti.
- t Barney Minės, kuris buvo 
aresztavotas pereita nedelia už 
iszleidima pinigu $10.000, prigu- 
lincziu bankieriams J. P. Morgan 
& Co., pas kuriuos jis dyrbo,26 d. 
Kovo buvo auditas ant trijų me
tu kalėjimo.

t Mieste Londone (Anglijoje), 
28 d. Birželio sziu metu, bus lai
kytas kongresas geležinkeliu 
kompanijų isz viso svieto. Kiek
vienas Amerikos geležinkelis ga
li siustie no dvieju iki asztuo
niu delegatu in ta kongresą.

t Dauesza isz East St Louis, 
III., kad tenai 10 d. Kovo už
sidėjo koke nauja draugyste, ale 
dabar nežino koky sau varda 
priimtie. Juokingai iszeina, kad 
draugyste užsideda ir nežino 
ant ko ir koky varda da neszios.

t Isz Mexico ateina žinios, jog 
ten susitaisė milžiniszka kompa
nija geležinkeliu ir gawono val
džios kokius istatimiszkiis palen
gvinimus. George Pnllmanas yra 
iszrinktas dažiuretoju visu turtu

j ir jam pavelita vestie bizny pa
gal savo nuomonia. Pullmanas, 

Į sako esąs vienu isz garsiausiu 
Amerikos didžtureziu.

t East St. Louis, 111. perei 
toms dienoms susi pesze trys, ne
seniai isz Chicago atvaževia, lie
tuviai ir viena isz ju gerai ap- 
jode, kad tas vargszas net serga.Du 

i sveikiesniejie susigerino ir sumu- 
sztamjam davė po $3.50 už skau
duly ir ant “police Station” užsi 
mokėjo kožnas po $9.50. Kaip 
žiūrom tai isz Chicago atvažiuo- 
ja jau neprasti.......

J Isz Indianos valstijos raszo 
jog valstijos rodą pripažino nu 
trauktie mokesezius texu gele
žiniu kompanijų ant $500.000. 
Isz tu nutrauas $140,827 no Cht 
cago Burling. & Quiucy gelžkolio, 
$191.635 no Northvestern, $158, 
470 no Rock-Island & Pacific, ir 
$45,000 no Mason City & Fort 
Dodge geležinkelio; o mokesty 
Dės mainės Union geležinkelio 
padaugino ant $20,000.

t Waidžia 
gromatas ir 
per paczta
ežioms kompanijoms: 
ranty Investment Co. 
<fcCo 
Co.” 
Co.”

nelius ir užtikrindamas juos no 
sudegimo gaisrinėse kompanijo
se. Teip Abbottas gavo $12.000 
už cigaru storely Chicago; potam 
užkure tabako sztorely 17 vasario 
1887 m. gavo $45. Wel Chica
goje turėjo gaisra 16 d. Balan
džio 1887 m. teipgi tabako szto- 
ra> už kury jis gavo $107. Balan
džio 23 d. 1888 m. jis gavo už 
gaisra $175 Omahoje. 26 d. Lie
pos 1888 m. jis gavo $160 už 
gaisra Buffalyje. 14 d. Rugpju- - 
ežio 1888 m. jis gavo $150 už 
gaisra’ Toleioje. Da jis turėjo 
du gaisru • Detroite, wiena St. 
Louise, Kansas City, Albany, 
Rochester ir kituose miestuose. 
Kiekvienoje vietoje jis vadino-* 
si vis kitu wardu. Dabar jy aresz-1 
tawojo ir paleido lig sūdo tik už 
$5000 bondo.

Wyrai eikit balsuot.
Utarnyke, 2 Balandžio bus 

diena balsavimo. Wisi lietuviai, 
kurie turite amerikoniszkas po- 
pieras, eikit balsuotie. Durys bal- 
saviecziu atsidarys ant 6-tos 
adynos ryto, o užsidarys 4-ta po 
pietų. Užtai užsikelkit ankseziau 
ir pirmiausei nueikit atiduot savo 
baisa, o paskui galit eit in dar
ba. Jeigu katras jau busite iszejas 
in darba da priesz balsavima, tai 
pasakykit savo bosui, kad norit 
eit balsuot, o atleis kožua viena 
ant tos valandėlės. Lietuviu, 
6-toje vardoje, daugiausei randa
si precinctuse: 6-tam 11-tam 10- 
tam 16-tam, 17-tam ir 28-tam. 
O j u bulsavietes yra sziose vieto
se: 6to precinoto aut Auburn av. 
po nr. 3307;- lito precinkto 
ant Laurel st.,[po nr. 3242; 
to prec. ant Halsted st., po 
3756; 16to pęec. ant Wall 
po nr. 3157; 17-to prec.
Halsted,str., ponr. 3554; o 28to 
prec. ant Ulman str., po nr.3200.

Kurie nežinote in kokyprecin- 
cta prigulite tai pasiklauskite pa- 
licmono arba kokio biznieriaus 
ir pasakykit jam numery savo 
namu, okožnas jumis parodys kur 
eit balsuotie.

Nepamirszkite kad balsavimo 
vietos bus atidarytos tik utar
nyke no 6tos adynos ryto iki 4riu 
po pietų. Kas tame laike nebal
suos, jau bus po laikui.

10- 
nr. 
st., 
ant

— Charles Liebau, kuris gyve
na po nr. 547 Graceland avė. ir 
užsiima kontraktoryste ir buda- 
vojimais parejas vakare no sa
vo užsijemimo, neberado visu 
savo daiktu ir paezios su vaiku 

• 1 2 metu. Perylga laika jieszkojojis 
savo daiktu ir milimos paezios su 
kūdikiu, bet ant tuszczio; ant 
galo dasižinojo, kad juos iszveže 
kokis Charles Shreiber. Iszpirko 
ant jo varanta, skusdamas jy už 
vagystia ir už paviliojima drau
ges. Pone Liebau reikalauja per- 
skirimo su vyru.

— Tie lietuviai, kurie pirko 
no Jocio lotus, pereita nedelia 
suszauke savo mitinga ir darė ro
dą ka daryt su Jocium, kad jis ju 
piuigus suėdė ir lotu ne turi. Bet 
da kaip kurie netikėjo ir per tai 
mitinga atidėjo ant kito karto. 
Taigi kurie norite dasižinotie, 
kur jusu pinigai,duoti Jociui ant 
lotu, yra, atsiszauktie in paezia 
kompanija: TAC0MA BE ACH 
LAND CO. 52 S. Clark st., o 
dasižinosite ka jus už savo pini
gus turite. Daugumas už savo 
pinigus nusipirkote no Jocio ke
liolika varsnų vėjo, ir galėsit jy j 
gaudytie.

Didelis Mitingas
Lietu wiszkoN parapijos

Chicagoje.
Nedelioje, 31 Kovo, tuojaus 

po sumai, Bažnytinėje saleje bus 
didelis mitingas visos lietu visz- 
kos parapijos, reikale pasikalbėji
mo ape statymą klebonijos. Yra 
užpraszomi pributie visi parapi- 
jonai iki vienam.

Su guodone
Kn. M. Kravczunas.

In tuos, kurie pirkote lo
tus no Jocio.

Nedelioje, 31 Kovo, tuojaus 
kaip tik pasibaigs parapijos mi
tingas, užpraszome tuos, kurie 
pirko lotus no Antano Jocio ir 
da negavo popieru, idant wisi 
susirinktu in salia L. Ažuko, ant 
kampo 33czios ui. ir Auburn avė. 
Pribukite wisi, jei norite kad jusu 
pinigai ne butu pražudyti.

Su guodone:
• N. Urbonas .

Ig. Giedvilas' 
P. O urens.

In Kontraktierius.
Wisi tie lietuviai, kurie nori 

apimtie darba statymo klebonijos, 
tejjul atsiszaukia ant adreso szito:

Mr. Klever, Room 1506 
Schillier’s Theatre.

GROMATNYCZIA.
J. P. Scranton, Pa: Ape Bacz- 

kauska neužsimoka daugiau ra- 
szytie, nes su durnium niekad in 
rodą nesueisime. Tegul jisai sau 
loja ant kn. Balcevicziaus, kuris 
jum da nei mažiausioj skriaudos 
nepadare, o gal ateis kada tas 
laikas, kad laižysis prie jo lyg 
szuva, kaip jau ir dabar laižosi 
prie g. kn. Zebrio, kury pirmaiu 
niekuom nevadino, kaip tik ma- 
skoliszku sznipuku.

Brooklyniecziams: — Iszkada 
tuom Baczkausku tik laikraszty 
užtersztie, juk jau jy pažysta 
visas sovietas kuom jis yra.) Te
gul sau loja, tas jo lojimas reisz- 
kia jam netolima galu.uždraudė siustie 

visokius siuntinius 
keturioms sekan- 

The Gva- 
“Russel

’, “The Washington Land 
ir “Alf-Clark Publishing 
Tos kompanijos mat buvo 

susineszusios su loterijų bizneis,
o kaip tiesos instatu, pagal ku
riais liuterijos yra uždraustos, 
liko pagerintos, teip pagal 
tiesas minėtos kompanijos ne
begales siunstie per paczta jokios 
gromatos no savo vardo.

t Tūlas Albert R. Abbot, yra 
aresztawotas Bostone už degioji- 
ma 'namu ir neteisinga rinkimą 
ugnepinigiu už sudegusy turtą. 
Jis jau daug pinigu surinko 
wisokiuose miestuose Amerikos, 
uždedamas yvairius mažus biz-
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Ig.Czesnavriczius 
St.Nienius 
W.BaltruszĄitis 
J.Bagdonas • 
Geo.Mattison 
G.Gobės 
Ch.Nonvilas 
J.Preitkis 
A,Powylaitis 
J.Ragutis 
P.Gedeiltis. 
F. Simonas

Freeland
More* Coli.
New ('anm
Hazen

* E.St.Louis 
Luzerne 
Pittaburgh

Horaestead 
Lancford 
Maywood 
Northamton 
Pana 
Phlladelphia 
Kingston 
Baltimore 

Wilkea Barte

• Ansonia 
PitUton 
Traverse City 
Rib.Lake

Calitornia 
Mareilliea 
Chicago

1.00 
2oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1.00 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
1.00 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
2.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00



3 LIETUVA

ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.<

Katrie geresni, republi
konai ar demokratei.
Abrahomas Lincolnas, prezi

dentas Suvienytu Walstiju, kury 
galime pavadytie inkurtoju re-

(Tasa.)
Kolumbas buvo gudrus. Suprato gerai padėji

mu ir jausmus žmonių. Priėjo prie būrio maisztiny- 
ku ir meiliai praKalbejo in anuos, iszaiszkydamas 
savo neklaidži us plianus ir davadus. jog turtinga 
žeme ir ju garbe yra netoli, jeigu jie dalaikys, o ge
da ir papeikimas dėl visu, jeigu tuszczioms par- 
arvsztu. Prie to da Kolumbas paaiszkino, jog jis 
pats ir visi isz ju yra iszsiusti per paliepima kara
liaus ir karalienes dėl dasiekimo krasztu Indijos. Ar 
jie murmės, ar ne, lįuri plauktie iki galo. Teipgi 
pritarė, jog jis yra vyriausiu kapitonu tik isz palie
piui© Karaliszkos Didybes, o ne isz savo valios.

Marinykai nusimalszino, pasitikėdami, jog tik
tai juos laukia neapsakomi turtai ir garbe, ir su 
kantrybių trauke toliau, dairydamiesi in visas pu- 
sius, ar ne pamatys kur kokius ženklus artinanezios 
žemes arba paczia žemia.

Ir poteisybei pradėjo roditis aiszkus ženklai 
žemes.Netrukia jie pamate bepluduriuojanczias žo- 
liaLsžakas medžiu ir pora medgaliu apdirbtu su 
kukiu yrankiu. Teipogi oras kvepėjo jau žemes 
kvapu. VVis tai buvo dėl ju aiszkiu davadu, kad 
žeme randasi netoli ir nors baugiausiu j u, viltis atsi- 

; gaįvo. ' ..
Wiena nakty pamate ugny, o pradėjus ausztie 

iszgirdo szuvy kanuolies (armotos) ant pirmuti
nio! lai'vo Pinta. Buvo* tai suszneketas signalas 
atmdymo žemes. Wisi sujudo, dairytis.

i “Žeme”! “Žeme”! davėsi girdetie džiaugs
mingi riksmai no visu laivu.

Kolumbas liepe nuleistie buriąs (žėglius) ir 
sustapdytie bėgy laivu, idant ne susidaužytu in 
krintus žemes.

Prisiartinia prie kraszto, iszvydo gražiausia že- 
mifc ir jos augalus. Pailsusioms akims marinyku pa
sirodė, kad puikesnes ir turtingesnes žemes da jie 
niekad ne mate. Isz giriu iszeidinejo gruzdamies 
vietiniai žmones ir stebėjosi nematytiems atėjūnams. 
Buvo tai ryto laike 12 d. Spaliu menesio.

Kolumbas apsirengiąs in szkarlatinius rubus su 
brangiomis plunksnomis, iszejo ant kranto ir, pa- 
bueziavias žemia, užgiedojo: “Te Deum 1 au
dimu s”. Wisi linksimais balsais pritarė jam, pa- 
de|cawodami Augszcziausiam už apveizda laike 
baisios ir paojingos keliones. Jo marinykai su grau
džiomis szirdimis gailėjosi savo blogu pasielgimu 
ir gėdingu maisztu priesz Kolumbą. Dabar jie pa
žino, jog Kolumbas buvo prakilniausios dvasios 
vyras, didžios szirdies, didelio proto ir vertas vi
sokios garbes ir guodones. Jie puolė priesz Ko
lumbą ant keliu ir verkdami su nusižeminimu 
mdlde atleidimo už savo prasikaltimus. Ju szyr- 
h's ne galėjo rymtie isz gailesezio ir džiaugsmo.

i Negalima apsakyti© džiaugsmingu ir graudin- 
.TU jausmu tu vargingu pakeleiviu, kada jie įsz- 
!ino ant žemes. . -

i Polam paemias karda inranka, terp daugybes 
ovepejimu tukstaneziu yvairiu žolių ir žiedeliu, 

» i\ / aiuba- iszskleide karaliszka vėliava Iszpąni-I 
;• s. liepe pastatytie kryžių ir užemia ta žemia var- 

’ i n Izabelios ir Ferdinando. Jis praminė ta žemia 
w iidu “San-Salvador’\ kas reiszkia “Szventas

neiszkente nepatalpinias in savo kasdieninius už- 
raszus sekanezia isztarmia: “Ju svetaunumas gal 
užgedintie ne viena isz civilizavotu miestu”.

Padarias Iszpantszka kolionija ant salos Hayti, 
Kolumbas iszplauke atgal in Iszpanija tik bu vienu 
likusiu laiveliu Nina. Bet netrūkias jis patiko Pin- 
zona su laivu Pinta. Pinzonas buvo jeszkotie auk- * publikoniszkos partijos, pasakė: 
so ant kitu salų mislidamas pervažiuotie namo | «*jei mes pirksime ezmota gele-

Ta žeme yra viena isz salų Bahama.
W lėtiniai gyventojai vadindavo ja ‘ Guana- 

ji.ii '. o paskiaus Anglijonai praminė “Cat-Island”.
Žmones tos salos'buvo panaszus in žmonis Azi 

i "s Indijos. Kolumbas mislijo, kad esąs atpląu- 
<i;in Indija, dėlto ir givventojus tos žemes pta-
m ne Indijonais. Paskui tas vardas perejo ant vi Į 

4 atrastu gyventoju Amerikos.
Indijonai pamatia baltus laivus Kolumbo, pa

nke juos už didelius baltus paukszczius, o baltus 
•mzdiiotus žmonis už pasiuntinius virinusio ju die- 

' o nežemintus gyventojus.
i Lz pradžių jie persigando, bet pamatia, jog 

t’Į atėjūnai ju ne skriaudžia, apsidrąsino ir atnesze 
vbokiu vaisiu, rodidami ant mygu, jog jie nori 

‘ pfiimtie sveczius.
Kolumbas davė jiems keletą stiklyniu blizgan

čiu“ niekniekiu ir karolių, kurtis jie ne galėjo at- 
't Ižinugtie irdavę mainan Kolumbui auksa, kiek 
j1!’ turėjo. Supratia, jog tie atėjūnai yra godus ant 
tjikso, jiarode jie, jog da daugiau aukso galima 
Lfįiutie pavažiavus in pietus no ju.

Vpžiurejas sala Guanahani, Kolumbas leidosi 
•i pietus su vilczia, jog atras daugybia aukso ir 
’i i ibro. Jis atrado keletą mažu salų, kurios nors 
į gražios ir vaisingos, bet aukso, sidabro, o nei 
I-t u ant ju ne buvo. Teip beplaukdamas jis atra- į 
į d(idelia ir turtinga šyla Kuba, kuria jis priėmė 

( ithay. Cze jis gavo aukso ir kitu brangumy- 
ii,, kuriuos iszmaine in visokius stiklinius blizgan 
l'U- daiktus ir karolius.

Dabar jis susipyksta su savo pirmutiniu drau- 
-k ir pagelbinyku visos keliones^ Alonzu Pinzojiu. 
Uiazonas nenorėjo klausytie Kolurnb?) rr—m*, klau- 
''i' nuplaukė, kur jis painislino. Kolumbas liko 
'iksu dviem laivais. Jis da atrado dykeziai salų, 

kuriu ir sala Hayti, kuria pagal jos panaszu- 
in Iszpanija praminė Iszpaniola (maža Iszpa- 

nija >. Cze jis buvo iszkilmiai priimtas ir vaiszin-
. I .

M iena nakty susidaužė jo laivas Santa Marija, 
irszinykas salos Hayti, dažinojas ape ta nelaimia, 

'Uszauke savo žmonis su visokiais luoteliais ir lie- 
pt* viską trauktie isz vandens laukan, pats sykiu 
dirbdamas- ir saugodamas, kad nieks nieko ne pa
kiltu. Nors Indijonai buvo godus ant visokiu euro- 
pj'zku blizganeziu iszdirbimu, stiklu ir karolių, 
'>et nieko ne užkabino^ kas jiems ne prigulėjo.
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m . ^u! lie nuwa^pw>°’ 5y*sur , u'7° Kr\'m 1 nekaltai sukaustytas, ■neilei ir iszkilmei su didžiausia guodonia. Kolum
bas buvo teip apimtas svetaunumu Indijonu, kad

turtingesnis už Kolumbą, bet nieko ne laimejas, tu
rėjo perpraszytie Kolumbą. •

Atgal ju kelione buvo daug paojingesnia, 
negu isz Iszpanijos. Didžios viesulos ir baisios au
dros taikėsi laikas no laiko. Wiena syky persky
rė laivus ir vienas antro nežinojo kol parplaukė 
in Pala. Kolumbas mislijo, jog laivas Pinta žu
vo ir liko vienas mažiausis laivelis Nina. Bijoda
mas, kad jo atradimai ne nueitu ant^iieko, Kolum
bas aprasze visa savo keliavima ir viską,ka mate 
ir ka atrado; tuos rasztus užpeczetijo in stipru ne- 
perdregstanty indą ir paleido in vandeny, tikėda
mas, jog kas nors atras ir daduos Iszpanijai.

Ant galo pribuvo ant< salų Azorų, kur jie bu- 
meilei priimti ir suszelpti per Juan de Kastane- 

da,gubernatorių Portugalijos, nes tos salos prigule- 
joPortugalijai. Gubernatorius atsiuntė jiems in lai
vą visokiu valgiu ir gėrimu ir prižadėjo duotie 
visokia pagelba, kokios tik jie reikalautu. Wisi 
negalėjo nusidyvytie, kaip jie galėjo, iszliktie no 
tokiu baisiu audru, kokios buvo laike keliu pas ku- 
tiniu dienu. Norint gubernatorius juos priėmė la
bai meiliai, vienok Kolumbas suprato, jog tai yra 
prigavimas ir jis pats neiszejo ant kraszto. Potam 
Kolumbas pareikalavo pagražytie savo užgrėbtus 
tris vyrus, kuriuos jis buvo iszsiuntias isz laivo ir 
parplaukė laimingai in uosta Palos.

Paskalas ape pasekminga kelionia Kolumbo 
padare stebėtina intekmia ant visos Europos. Ne
apsakomas buvo džiaugsmas ir pasigėrėjimas pa- 
gryžtaneziu in savo žemia. Linksma naujiena kaip 
vejas perbėgo per visa Iszpanija. Ant kiekvienos 
kalveles degino ugnis, varpinycziose musze in var
pus ir szaude isz kanuoliu (armotu). Palos gyven
tojai, kurie pirma keike Kolumbą ir verke iszgailė- 
sezio iszVažiuojaneziu giminaieziu, dabar verkia 
isz džiaugsmo pamatia juos pargryžtanezius. Pri
buvo tuom laiku ir Pinzonas su laivu Pinta, kury 
laike už pražuvusy, isz ko da labjau džiaugsmas 
visu pasididino.

Wisi pripažino dabar Kolumbą už didvyry. 
Karalius Ferdinandas ir karaliene Izabele priėmė 
Kolumbą su guodonia sėdėdami ant sosto savo. Ge- 
nua, kuri pirmiau palaike Kolumbą už prasta žmo
gų, dabar jau su pasididžiavimu sake,jog Kolumbas 
esąs genujietis. Iszpanija gėrisi ir giriasi, jog da
vė Kolumbui paszelpa, kokios reikalavo. Angli
ja garsiai tvyrtina, jog jau buvo iszsiuntusi savo 
ambasadorių, idant paremtie‘Kolumbą, ūjant Iszpa- 
nija ne butu sugražinusi jy isz antro atviejo.

Kada visi džiaugėsi ir didžiavosi, Alonzo Pin
zonas, pirmutinis draugas ir pagelbinykas Kolumbo 
buvo nusiminias. Jis buvo turtingas, drąsus, isz- 
tikamas ir pirma parama dėl Kolumbo ir nors buvo 
užsipelnias ant garbes sykiu su Kolumbu, liko pa
peiktu už ta viena nepaklusnumą. Pinzonui buvo 
uždrausta prieitie in karaliszka dvara ir buvo vi
sai paniekytas. Jis teip skaudžiai jaute savo pa
žeminimą, kad drovėjosi iszeitie ant ulyczios savo 

, prigimtame miestelyje Palos. Tokis užgavimas 
jo dvasios buvo priežaszczia jo ankstyvo myrio.

Kolumbas da atliko tris kelionias ir nauja že
mia. ^Važiuojant antra syky 1493 m. jau nerefke- 
jojam melsti© laivu nei marinyku, a nei pinigu. 
Pamatia, jog Kolumbas parsivežė daug turtu ir vi
sokiu brangumynu isz naujo svieto, būriai ukvat- i 

Į nyku isz visu pusiu geide važiuotie su Kolumbu.
Atvaževias antru sykiu ant salos Hayti jis at-' 

rado iszpjautus visus savo žmonis, kuriuos paliko 
inkurtoje pylyje. Mat Iszpanai perdaug pradėjo 
vargintie ludijonus, o tie, neiszkentedami skriaudi), 
iszskerde netikusius atėjūnus.

Kolumbas atrado da dikeziai salų ir isztyre di- 
delia salaJamaica. Uždėjo daug Iszpaniszku kolto- 
niju, terp kuriu randasi ir kolionija San Domingo.

Pargryžo sz tąs keliones sirgdamas isz priežas
ties didžiu audru, teip kad nega’ejo pats iszeitie 
ant kraszto. Bet iszgijas atliko da treczia ir ket- 
vyrta kelionia, dasiekdamas jau iki *kontinento A- 
merikos.

Treczia kelione (1498 m.)buvo nepasekminga. 
Wisi, kurie su juom iszvaževo, tikėjosi atrasti© 
kalnus aukso ir be darbo ingy tie turtus. Apsrga- 
wia tuszczia vilczia, jie pradėjo rubavotie Indijo 
nūs, d^gintie ju butus ir skerstie nekaltus vaikus, 
užgrėbdami visokia gerybių ju. Nors Kolumbas 
buvo vietinyku Iszpanijos Wieszpacziu, bet aug 
szto gimimo Iszpanai ne norėjo jo klausyti© ir darė 
viską savo valia. Potam inpykia ant Kolumbo, 
susitarė skustie jy priesz karalių ir karalienia. Pri
melavo Ferdinandui su Izabelia y vairius nebotus 

: daiktus, sakydami, jog Kolumbas nori pats užval
dyti© atrastas žemius be valios karaliszkos.

Karalius iszsiunte tamtikra kammisoriu 
isztirimo skundu. Tas teipgi buvo vienu isz 
prietėliu Kolumbo ir nieko neklausias, sukaustė 
Kolumbą ir nusiuntė in Iszpanija. Stojas priesz 
Ferdinandą ir Izabelia, Kolumbas lengvai isz teisi
no savo nekaltybių ir karalius atszauke atgal savo 
nedora pasiuntiny, l>et Kolumbui nesugražino jo u- 
redojr paskyrė kita gubernatorių ant naujai atras
tu žemiu.

Po to Kolumbas atliko da ketvirta ir pasku
tiniu keliona (1502 m.), laike kurios isztyre daly 
pakraszcziu vidurines Amerikos.

Jis jau buvo senas ir silpnas. Prie to da pri
sidūrė vargai paskutinios keliones ir rupeseziai isz 
priežasties jo nužeminimo ir myrio geriausios jo 
užtarėjos—Izabelios. VVis tai galutinai palaužė jo 
sveikata.ir jis mirė Walladolide 20 d. Gegužio 
1506 m., būdamas 70 metu seneliu ir didžiausioje 

, biednystoje. Mirdamas jis liepe indetie in graba su 
Juonį tuos geležinius panezius su kuriais jis buvo

dėl 
ne

(Toliaus bus.)

žies isz Anglijos ir už ja užmokė
sime dwideszimts dol., tada mes 
turėsime tiktai geležy, o Anglija 
turės mus dwideszimty dol; bet 
jeigu mes patys ta geležy oze isz- 
k asini e ir ja apdirbsime, tada tu
rėsime ir geležy ir 20 dol. kesze- 
niuje.

Sziuos trumpus žodžius minėto 
prezidento galime prilygytie ne 
tiktai prie geležies, bet ir prie 
kitu daiktu, atvežtu in Amerika 
isz swetimu žemiu, už kuriuos 
mes, netiktai pinigus, bet ir savo 
visa darba atiduodame svetim- 
taucziam.

Jau neayky raszeme “Lietuvo
je” paaiszkydami ta, kad Euro
pos darbinykai ant padirbimo 
visokiu daiktu kasztuoja tiktai 
pusią tiek, kek Amerikos ;olabjau- 
sei darbinykai Prusu, kurie par- 
davia Amerikai sawo iszdirbiu 
tik užwiena doliery, turi isz jo 
4 prusiszkas markias, kurios jiems 
atstovi tiek, kiek mumis 4 dol. 
O jeigu Prusu darbinykas uždir
ba antdieaos dvi markias, tai 
jau rokuoja sau už gera uždarby ; 
tos dvi markes, sulyginime su A- 
merikos pinigais, reiszkia tik 50c; 
ir dabar tu darbinyke, jeigu nori 
vary tie su Prūsais konkurencija, 
jeigu nori paweržtie sau ta paty 
darba, kury Prusai dėl Amerikos 
su didžiausiu skanumu dirba, tai 
priwerstas esi dirbtie už 50c. per 
diena, nes ir Prusai už ta paczia 
prekia dirba; o jeigu už tiek dirbt 
nenori, tai gali sedetie (ran
kas susibrukias, o Prusai su ^An
glija apdirbs visus Amerikos dar
bus ir da už pigiau dirbs, negu 
50c., jei tik Amerikos, demokratai 
teiksis jiems (daleistie).

Paimkime mes ant aps varsty - 
mo tiktai wiena apautuva. Pažiū
rėkime kiek, tiktai wiename Chi- 
cagos mieste, nupleszia žmones 
per viena meta czebatu ir czeve- 
ryku. Chicagoje yra aprobuota 
nebedaugio ant dvieju - milijonu 
žmonijos, — rokuokime tiktai 
pusantro milijono ir tegul kožuas 
žmogus nupleszia per meta tik už 
du dolierius apautuvo, tai tik 
vieno musu miesto apautuwas ka
sztuoja ant metu tris milijonus dol. 
Jeigu pora czeveryku kasztuoja 
du dol., tai rokuokime viena dol. 
už medega, o antra darbinykui 
už pasiuvimu tu czeveryku. A- 
tiduokime tuos visus czeveryku* 
savo žmonėms ir nevelykime 
jiems daugiau per diena padary- 
tie, kaip tik po viena pora, o pa 
matysime, kad net penki tukstan- 
cziui musu darbinyku turės darba 
per isztisa meta, pakol apaus tik 
vieno Chicago gyventojus irkož- 
nas uždirbs po doliery ant dienos. 
O juk patys žinote, kad už du do
lierius supleszia apautuvo žmo
gus norint jisai butu biedniau 
sias, o paimkime nekrek turtin
gesnių kliasa žmonių, tai atrasi
me, kad jie per meta laiko, sune- 
szioja apautuvo, ne už du dol., 
bet už 6, 8 arba ir už 10 doliėriu 
ir jeigu Prusai, Anglija, Franciju 
ir kitos žemes neprikirnsztu in 
Amerika savo czeveryku, tai 
juos turėtu padaryti© musu žmo
nes, turėtu jie darbo per dienu— 
dienas ir toki Amerikos “sziau- 
cziai” uždirbtu ue po doliery ant 
dienos, kaip augszcziau minėjau, 
bet uždirbtu po tris ir po keturis 
dolierius.

Dabar matote, kad jeigu a pan
tie tik wieno Chicago gyvento- 
jus, o jau Įlenki arba szeszi tuk- 
s ta n ežiai “sziauczu” gali turėti© 
sau per dienu—dienas darba; o 
da prie to dadekime garborius, 
kurie skuras iszdirba, ir kitus dar- 
nykus, kurie dirba naujas ir tai- 

■ so jiagadytas “sziaucziszkas” ma- 
szinas ir kitokius inrankius, tai 
da daugiau pasididys skaitlius dar- 
biayku, kurie prie to turės gera

darba ir gera uždarby. O jeigu 
mes tuos czebatus ir czeverikus 
pavelysime atvežtie isz kitu že
miu ir pirksime juos tik dėlto, kad 
yi-a pigesni, kad perkant pigiai, 
atliks mumis keszianiuje 50 cen
tu ; tai ka mes tada weiksime 
kaip ta 50c. suwalgysime? kur už
dirbsime kita • 50c. jeigu mu
su, darba dirbs Anglija ir Pru
sai? mes pasižiureja ant ju pi
giu iszdirbiu tuom nepasisotysime, 
bet wi8ados reikalausime duonos, 
o kur ta duona uždirbtie, jeigu sa- 
wo darbus atiduosime svetimže- 
miams?

: Jaigu tik isz to vieno apautu
vo, isz tokio menko dalyko, o 
tiek svieto gali mystie ir pinigą 
užsidirbtie, tai ka dabar turime 
szneketie ape iszdirbima wisokiu 
gelumbių (eukniu) ir kitokiu au
dimu, už kuriu wiena wuolakty 
reikia moketie keletą ir keliolika 
dol.- Ka szneketie ape ingabenima 
isz Anglijos, Fran. ir kitu žemiu 
szimtu ir tukstaneziu invairiu 
geležiniu iszdirbiu, vis tik isz to 
pasidžiaugent, kad pirksime pi
giau? — Pawelydami swetimiems 
insinesztie bu ju iszdirbiais in 
musu žemia, apnuoginame patys 
savęs, atiduodame jiems sawo 
darba ir uždarby ir tokiu budu 
patys sau atimame paskutiny kąs
nely duonos no savo burnos. Ta
da waikszcziojame aimanuodami, 
kad užpuolė sunkus laikas, kad 
užėjo bedarbe; o nesupranta
me to, kad tuos sunkius laikus ir 
ta bedarbis patys sau sugamino- 
me, aprinkdami ant savo žemes 
demokratiszka administracija, 
kurie viliodami mus, lyg maža 
kūdiky su cukerka, inkalbinejo 
mumis: kad “republikonai yra 
musu neprieteliais, republikonai 
bankrutyja Amerika; Europoje 
yra teip wiskas pigu, kaipo dra
panos, teip ir kitokį dalykai, o i 
republikonai apkrowe tuos daik
tus brangiomis akezyžemis ir jus < 
negalite prie tu pigiu daiktu da- 
eitie. Numeskite republikonus no 1 
administracijos, o pastatykit mus . 
ant j u vietos, mes numesime ta 
brangia akczyžia no europiniu ta- < 
voru, atidarysime rubežiu, o pri- < 
vež jumis daugybia naudingu 
daiktu ir parduos labai pigiai, 
pirksi te sau žiponus, kelnias, mar- i 
szkiniūs, czebatus ir viską už pu
sią prekes, kaip szendien moka
te; nereiks teip sunkiai dirbtie ir 
žodžiu sakant, bus rojus Ameri
koje”.

Žmones neapsirokavo su tuom, 
kur juos tas pigumasgal nuvestie 
ir intikoja demokratams, kad vis
kas bus labai pigu, iszrinko ant 
prezidento demokratu Clevelanda 
ir prie tam beveik wisa adminis
tracija isz demokratu ir laukia tu 
geru ir pigiu laiku. Teisybe, su 
sykiu atpigo viskas, bet niekas 
teip labai ne atpigo,kaip tas bied- 
nas Amerikos darbinykas. — 
Tas kuris prie republikoniszko 
laiko kasztavo fabrikantui tris 
arba keturis dolierius ant dienos, 
ir da nekarta fabrikantas nežino
davo isz kur jy pagautie, nes 
k<>žnas buvo darbu užimtas, tai 
szendien dirba už doliery ir tai 
da labai džiaugiasi, kad fabrikan
tas nepavaro jy no darbo. Tose 
paeziose Chicago Stock Yardose 
f Urmonai gaude žmonis ant uly- 
cziu ir vede prie darbo, o szen
dien pažiūrėkit — kasdien pulkai 
darbinyku, lyg debesys, laiko 
apsiaubia jais ir laukia no ryto iki 
vakarui, ar ne paszauks kury isz 
ju in darba; negana to, da nevie
nas isz tokiu, ir pinigus moka 
furmonams po $20 ir po$50dolie- 
riu, idant priimtu jy in darba. — 
Argi buvo girdetie prie laiko re- 
publikonų,kad žmogus turėtu pirk
tie sau darba už pinigus? O kas 
ta padare, ar ne demokratai? 
Dabar sedekime kojas isztiesia ir 
džiaugkimes, kad viską pigiai tu
rime, ale nors da kita teip pigu 
butu, tai mums nemiela, kad sėdi
me be darbo ir nėra isz kur cen
tą gautie; o prie republikonu, 
nors už viską brangiai mokėjome, 

j bet da ir mumis pinigu keszeniuje

atliko; turėjome, už ka pirktie 
norint ir brangiausias sau drapanas, 
turėjome už ka pirktie sau duo
na ir da szimta ar kita pasiuntė
me in Lietu va savo gimdytojams 
ir kitiems giminaieziams. O 
szendien, kada viskas teip yra 

pigu, neturime ka pasiustie netik 
savo gimines in Lietuwa, bet 
nei už ka nusipirktie kąsny 
duonos sau ir sawo vaikeliams. 
Džiaugkimes isz pigiu laiku. Gana 
jau mumis tu demokratiszku laiku 
turime ju iki kakli, pribadejome 
gana; už tai kada pri&iartys die
na balsavimo, neduokit niekas 
neivieno balso ant demokratu, bet 
wisi iki wienam balsuokit repub- 
likoniszka tikieta no pat virszaus 
iki apaeziai, o kad gausime repub- 
likona 
kad ir 
cagoje, 
kiek.

už majora, galime tikėtis 
musu mieste, tai yra Chi- 
darbai pasitaisys nors

Žinios dėl skaitaneziu Is
torija.

Žinodami, jogterp lietuviu yra 
mažai tokiu, kurie žino, kas tai 
yra Walstija, kas republika, kas 
Suvienytos Walstijos irtep toliau 
padėjome sau už pereiga iszaisz- 
kintie tokias kliūtis ir teip:

Monarchija vadinasi tokia 
vieszpatyste, leurios viriause gal
va yra neatmainoma ir ne renka
ma per ukesus, bet seka inpedi- 
neis, kaip tai visos karalystes, 
imperijos,kaipo Maskolija, Woke- 
tija, ir t.t.

Republika yra tokia valdžia, 
kuri renkasi per visus ukesus ant 
paženklinto laike, kaip tai Pran
cūzija, Suvienytos Walstijo?, 
Brazilija ir t.t.

Walstija yra saustovi szalis, 
kuri turi savo instatus ir tiesas. 
Isz trilikos tokiu valstijų užsi
mezgė republika, vadinama Su
vienytos Walstijos, kurioje mes 
dabar gyvename Amerike.

Dalys svieto yra penkios: Eu
ropa, Azija, Afrika, Amerika ir 
Australija.

Kiekvienoje dalyje svieto yra 
daug visokiu valstijų, karalys- 
cziu arba monachriju ir republiku.

Ukesas (angliszkai citizen) ko
kios nors vieszpatystes vadina
si gyventojas kokios nors vietos, 
kuria pildo visus reikalus tos sza- 
lies ir turi' tiesas.

Tauta, vadinasi kokia nors gi
mine, apsigivenusi vienoje vie
toje ir paeinanti isz vieno seno- 
viszko lizdo, kaip tai Wokie- 
cziai, Prancuzaj, Airisziai, Lietu
viai, Lenkai, Maskoliai ir ten to
liau. Amerikonais vadinasi visi 
tie, kurie gimė Amerike ir nors 
ukesai Suvienytu W aisti ju paei
na no visokiu tautu, bet kurie 
gimia toje pat žemeje, yra pripa- 
žintie už Amerikonus ir vadina
si “Yankees”.

Palitika vadinasi visuomenisz- 
kas suredimas arba visuomenisz- 
ki reikalai, o teipgi veiklumas 
ir gudrumas valdžios kokios 
nors vieszpatystes.

PAJIESZKOJIMAI.
PajieszkaU savo pusbroliu An

tano Baltikausko ir Antano Stul
gos, paeinaneziu isz Kauno red., 
Raseinių pavieto. Žvingių parap. 
kaimo Dapkiszkiu. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso szito:

Ant. Baltikauskas,
Roxbury Falls, Conn.

Pajieszkau savo draugo Sil. 
Czeko, paeinanczio is< Kauno 
red. parapijos Kražių, pereita pa
vasary buwo Saint Fęancisco, o 
dabar nežinau kur jis yra; jai kas 
ape jy žino, meldžiu szirdingai 
duotie žinia ant tokio adreso: 

Anton Kalwaitis
Rouse, Huerfano Co. Colo.

Genaus sudegytie.
Mieste Odessa, Maskolijoje isz- 

dirbvjas hriežuku (zapalku) Lul- 
kinmachens isz priežasties padi
dinimo akczyžes, pripažino ge
riau sudegintie briežukus, negu 
akczyžia už juos moketie. Padavė 
in valdžia praazyma ir gavo pa
velijimu sudegintie ape 31.000, 
000 briežuku.
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LIETUVA.

Katalogas knyga,

Knygos maldų.
A»kso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brjneis ir kitokeis križeis, iszaodyta bal- 
aaiauseiskauleleis, visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutoi skuroje, zaiaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ t1-60

Apdaryta szagrine “ “ 00
Balsas Balandėlės didiiauses ir puikiauseme 

apdare, balcziauseis kaulelefs pulkei 
iszauksuotais kryžeis po $3.00 ir A50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krisztollnis 
Balsas Balandėlės szagrine **
Balsas Balandėlės su Offtoium Parwum 
Garbe Dievui ant auksztybės, skuroje, ap 

kaustyta ir su kabe
Issganingi dūmojimai ape sopulus szv. 

Marijos Panos
Meno szw. M arijas Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanczius amžinas ** 
Ražanczius ir draugyste “ “
Bažanczus amžinas ir su stacijoms ‘ 
S zauksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo szv. Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litaroms “ “
Senas irnaui

stytas Ir — ------
Szlovinimas szv. Panos Marijos per mena- 

slus Gagužy Lapkrity ir kožnume laike ‘ 
’ Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus

150 psalmu Dovido karaliaus ant paveikslo 
Kanticzku „ ..

Kanticzkos 
Naujos kautiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos,
Brostvos •• . “
Draugija dėl dusziu 
Evangelijos, drauge lietuviszka i Ir lenkisz- 

ka ant kožnos ncdelos ir szventes 
Filotea arba kelas in maldinga glvenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo *' 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas sz. 

Francis žkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas Jezuso Kristuso 
Gyvenimas szvencz. Marijos Panos 
Gyvenimą visu Szventu ant l ožnos dienos 
.4 dideles knygos, kožna po 

Istorija Kataliku Bažnyczios 
Istorija seno i____ __ 11_______
Is orija seno Įstatinio no pat sutvėrimo 

pagaules iki užgimimo Kristuso 
Istorija szwenta seno ir naujo Įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristuso - 
Iszguldymas metiniu szvencziu ” 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ,
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietu viszkos miszios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku > “
Mokslas kataliku, “ *•
Pamokslai ape suda Dievo “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvencziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumiaoijos “
Prisigatavojimas ant smerczio “
Raktas m dangų “ "
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 

kauskio “ “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziaus. 
tYaaovas in dangų “ 
Kartai dangaus “
Wadovas aplankaucziu kanczios Wieszpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

Knygos mokslyszkos.
AKYWI APSIREISZKIMAI, ant kurtu'imi

nės nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  30c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas Lementortus lietuviszkas „ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angetskos kai 

bos ne apdarytas “ “ $ 1,00
o apdarytas “ $1.25

Istorija Europos su mapoms 50
Ka darytie, kad botume sveiku ir ilgai gyventu
me..........'.............................................................. —
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 
Lementortus Lietuviszkas su peteriais, 

k.otekiznrais įr mistranturu.
Lengvas būdas paežiam per savęs pramok 

tie raszytie. dėl nemokaneziu
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai, 

latviszkai, lenkiszkai, irruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos „ „ $2.oo

Kasdienines Maldos “ 5c
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie j 10c
brozas “Kražių skerdynes” perstata kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny
czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai
delis. Preke t „ 50c

o su prisiuntimu „ to-

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka , 
dėl jaunumenes. “ “ “ 1

Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Aukso tVerszįs, 1___
Gyvenimas Stepo Rauduosio “ ■** 
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

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

isz lietuviu gyvenimo „ , 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Litbuania “ “
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaiczlu, 

parasz Simano Daukanto ------
Graži vaiku knygele “ “ “ ~ '
Istorija Simono Daukanto, didžiausiaoisto- 

rija Lietuvos “ $1.50
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabulžhn—10 
Lietuviszkoa dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szitntai “ $2.00
Lietuviszkas sziupinis ' “5c
Lietuviszkos Da'nos užraszytos per Antaną 

Juszkevicziu Welionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny- 

kiu •• “ 1 M
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 4$c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 2t me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrai tszkentejo 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rinaldina “ *• “ $1.50
Talmudas židu “ “ 10c
Kaiku knygele su abrozelais “ 30c
W i šok i abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Ziponas bei Zipone 25c.

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PAN8KICH $70®
ANIOL STRČz,. Zbičr Modldw i Piežni stužfcy

dla dusz pobožnyeh (z dodatkiem nieszpordv 
i piežni lacifakich). Zaviera blizko 660 Štro
me vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dla obojga plci: opravne w morocco 
skdrkg. vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cena......................................................  95c

Ta sama opravna v morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za
mkiem............................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zbičr Modlčv, i Pietai shiž|cy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla ni«wiast) z 
dodatkiem nieszpordv i pietai lacihskicb. Za
viera blizko 650.-įtronnic vyraznego druku 
napięknym papierze, —Opravne w morocco 

skorKg, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul 1- 
k-iem Cena......................................... ...,96c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlow i pietai, 
služęcy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i pietai 
lacihskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skorkę. vyzlacane brzegi ze zloco
nym tytulikiem................ '................ 96c

Ta sama opravna v morocco skonte, vyzlacone 
brzegi ze zloconym tytulikiem........ $ 1.25

WYBOREK........................................„..po 40c i 66c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przysztodc- 
za pomocf kart. ^Dla zabavy i rozryvld) 

Cena , ’ ,, 10c

75c 
$2.60 

1.50 
l.oo

11A0

90c 
30c
50c 
5c 

10c 
5c

30c 
40o 

i 
11.60

įjas Aukso Altorius, skaroje apkau- 
ir su kabe “ H-60

20c. 
15c
75c 

75c.
75c

0.5c 
10c
75c 
50c 
25c 

25c.
20c. 
50c 

’ 10c 
75c 
90c

_________ ___ 65c 
iku Bažnyczios_____________ $1.00
ir naujo įstatinio iu abrozeleis 15c

25c

15c 
10c 
15c 
15c 
15c

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

15

10 
40c 
15c

..10c.
“ 15c

50c.
10c
10c
10c

15c.

25c 
uwos pilis *• 10c
komedija vienoje veikmeje 20c _ .. - 15c 

10c 
30c
50c 
20c
15c 
10c 
30c
20c
•106

-I

ALEKSANDRA CHODŽKI sMwnik Polsko-An- 
gielskll Anglelsko-Polski w mocnej opravie 
ze zžoconemi tytulikamy. Cena $4.00

SENNIK czyli Wr6ženie.ze sn6v, na przeszlo 
1500 przypadkachshižfce, z rdžnychsUrodav- 
nych ksiag zebrany i porz$dkiem abecadk>- 

, vym dla rozryvkt i zabawy ciekavych ludu 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnycb *a 
bobončv. •’> ” 15

Elementarz Polėki “ “ 25c
Ksiažka Polsko-N jemeCKa do latvego nau- 

czene šie czytač pisač i mdvic po nie- 
miecku •• “

LISTOVVN1K polsko-amerykafcski. Podreczmk 
zavierajacy: Nauke pisania listdw, v vszvst- 
kicb przypadkach tyčia, mianowicie: Llsty 
polecajače. radzace, opisujace, povinszova- 
nia, podania itd. ” ” 60

HOKUS FOKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 
tajemnic niezavodny spoeob czarovania. we 
dtug slavnycb sztukmistrzčv jako to: Bosco 
Sehvanenfeld, Tvardovski, Faust, Tbeoph 
rastus, Pataoelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych Cena ’ 85c

PRAWDZIWY PERSKO-EG1PSKI SENNIK— 
Najpevniejszv sposčb vygrania na loteryi 
weatug kombinacyi slynnych magikov i pro- 
feeorov matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposčb, takich užyva 
no v starožytnožci do przepoviadania i vro 
ženia przysziofci. - Z 200 obrazkami. L)o.*lov 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru 
karni ūniversytetu Jagiellonskiego w Kra 
kowie. ” ” d 30

MALY LĮSTOWNIK dla szkčlnych dzieci; uczf- 
cy pisania list6w z dodatkiem povinszo- 
wafi ” 25

Ta lama oprawna v morocco skdrkg, vyzlocone 
I brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 

zamkiem ....................................... $ 1-25
POSREDNIKPOLSKO-ANGIELSK1; ksi$akadla 

Polakčv v Ameryce dla latvego nauczenia 
šie po angielsku ; z opisaniem každego vyra- 
zu jak sig tna vymaviač; i rdžne listy w pol
ėkiai i angielskim jgzyku 66

PRZEH ODNIK do pisania list6w miločnych o- 
ra tycz*cych si“ osenienia 1 zam«žpdjžcia 20c

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikiai Fotografijai, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veieliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szaito alaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PĄMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

Gy wcnu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėry m u užlaikau

M. Wyszniauskiene.
403 Henderson st. Jersei City, I. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

wisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di
delis salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
liėtuwiszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame wisiems eitie 
pas sawus, o ne pas swetimtau- 
czius.

WEINATIMIS LIETŪWISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio

338 Anderson str. ' ’ Jersey City.
—o—

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra ruginia, lietuwisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabo 
wų. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelevvingas puikia nak- 
vvynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczerois.

MAI DBZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

—Juodijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu. _ ..
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giwenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS.

Siunczia pinigus in wisas dalis 
swieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laiwu pigiausei ir 
tesi ngi a ūse i.

Ofisas: 314 E. Centre str.,
Mahanoy City. Pa.

Perkėliau Sawo Offisa
isz po nr. 3117 po nr. 3121

— ir —
uždėjau banka dėl užkavoiimo pinigu, in ku- 

riaprtimu pinigus no $5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludykit 

Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no $6 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

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

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA;

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

LITUWISZKAI LENK18ZKA BANKA.
NEW YORK, N. Y.400 Grand Street,

"LIETUVA”
'Wyrai! duodu jums žinia,kad 

mes parduodam Szifkortes ant wi- 
laiwu už pigiausia 

siuncziame pinigus, kuriuos 
prietemai gaaua in 15 dienu, 

kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuwiszkai ir lenkiszkai. A- 

LeiBAbv ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant wisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

Nedelinis Laikrasztis
iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias 

žinias dėl žmonių darbinyku.

turi daugiaašei skaitytoju po wisa Amerika ir už

ir skvarbiausio

tai biznieriams 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

Jeigu nori gautie gera Lota, geroje vie
toje ir padarytie ant jo gera 

bizny, tai pirk
LOTA’prie pat Lietniiszkos Bažnyczios, 

o czionai,ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai wiskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuwiai tankinasi ir wiso- 
kis biznis kasdien gerin eina.

Buwo 6 Lotai ant pardawimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
wiena mes patys nupirkome ir ateinanty pawasary statysime sawo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardawimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuwiszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ui. ir 3 
ant Attica ui.

PREKE LOTU NO $700 IKI $800.
\Turi 25 pėdas ploczio ir 120 ilgio. Treczia daly pinigu reikia 

inmoketie isz wirszaus, o likusios dwi dalys iszsimoka per 3 metus. 
Kas mislyjate pirktie, tai pasiskubykite, nes prekes ju kasdien au
ga; už metu laiko nepirksite ju nei už tūkstanty dolieriu. Pamy
kite kad cze yra sostapyle lietuwiu, tai ne teip kaip nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus miesczrukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta wiska ir wela sugryžta in Chicaga 
ir ęzionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abile turi ša
tra locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ba aplink lietu- 
wiszka bažnyczia nėra nei wieno kambario tuszczio, ape tai nerei
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

in redakciia “Lietuvos” 954 33-rd str. Chicago. III.

“Lietuva” kasztuoja ant metu $2.00
Spaustu we ,, Lietu va“ 

spausdina (drukawoja) wisokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje,, Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu. Siuncziasi pinigai in 

wisas szalis swieto. Pinigai iszsitfeti per redystia
“Lietuvos” greicziause suwaikszczioja, •„ 

kaip isz wisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky-

fl.0ISZ6WSKl§
954 33rd st. Chicago, UI.

------------o-------------
Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 

ryto iki 9-tos wakaro, o nedėlioję no 12 widurdienio iki 9 wakaro.

ALBERT MAY adwokatas.
Mikolas Kielpsza lietuwiszka8 asistentas, praktikawoja wi- 

snose suduose.
419 Chamber of Commerce Building, 

kerte Washington ir La Šalie ui. UiilCAGO.
Durys isz Washington, prleszai Court Hause. Imk elevatorių.

RŪMAS:
r

TELEFONAS: MAIN 373

A. ZDANAW1CZIUS
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,

i dvvinedelinis
katalikiszkas 

laikrasztis iszeina Prūsuose du Uždėjo pirma lietutis, agentūra syk ant menesio, talpina wisokias 
iJswarbias žinias isz Lietutvos ir 

I kitu szaiu, kasztuoja ant metu 
pusantro doiierio ($1,50 i 

Norintiejie turetie taji laikrasz 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožnamelaike ir už 
ta paczia prekia $1.50.Parduoda laivakortes (szifkortes) ant graicziau- 

iiu laivu In.ir isz Europis, iszmaino ir siunczia 
pinigus in visas svieto szalis kuoinipigiausei Ir 
in 4nedeles po.iszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Eurdpa. kurie perka laiva
kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.- .szdirba rasztus ael .dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalvku ar ra
sztus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atju- 
szko skolas isz Euro|x>a;aitekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas dartii- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias maldaknyges.—Wnka atlieka kuo- 
migeriausei.

■ ZENONAS BYKOW,
4458 U ood St. Chicago,

— užlaiko —

JONAS ZAHECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei
Krautu wia Augliu.

Atvvįeia anglius kožnani in na
mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir perwažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau' 
eitie pas savvo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swetimtauty, 

(24—3)

Puiku Saliuna
ir

“RUSKA LAZNIA“
Puikiausios maudykles teip kaip Ru

sijoje, viskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czystas* maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku Saliuna, biliar
dą ir salia dėl mitingu ir weseliju.

Užpuaszo wisus lietuvius atsilankytie.
1 • (17—2).

Puikiausias Salimas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bowers str.

Wlikai yra czyita, gerymai visokį pirmos kla- 
•bi. o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviatni, turintiems valandėlė laiko 
atsUankytie pas savo brolus lietuvius, o buiitia 
kogražiauiei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiemi in Shenandoab ve lyja m e nueiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviizka užeiga

CAM I OBTAIN A PATKNT f Forą 
Er/'Jt’L nones* opinlon. vrite toMl NN dk CO.. ubo bare bad neari; flfty yean* 
ezpertenoe in the p-tent businem. vommunica- 
Uoaaatrictljr cmfiOential. A Handbook of In
formation ooncermns Patente and bow to ob- 
tai n t bem sent free. Also a Mtalogne of macban- 
loal anaMtantlfle books sent frūla

Patente ,<ak» through Munn A Oa recetre 
•P*$al notloe in the Setentiflc Amrrlrii, and 
tbus are bromrbt widely be fore the publlcvltb- 
out to the inrentor. Tbfs įpiendid paper, 
iaeued veekly. elecantly lUustrated. has by far tbe 
laruest circulation of any eetentiBc work in the

8an,JP? «op»e« sent free.Buildine Bdltion^mon&iy.MAOa year. Strgle 
eopiea. *25 oents. Krery number ooutalns beau- 
tind piatee. in colon, and photographs of nev 
houaee. v1tb plane, enabllt< builderstosbov tbe 
latest desisns and secure contnota. Address

MUNN A CO.. Ntw York, 3«1 Broadway

KASPAR BARTKOWTAK,
Konstabelt? Palietasis.

LR NOTARY PUBLIC.
iizprovoia genausei visokiai provas visuose 

luduose. Knimoczyja kalbose: lenkiizkoje, vo- 
kiszkoje Ir inge liko fe. Teipogi ko lėk tavoje pini
gu ež vtiokiai ikotei. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

LIETU VVISZKAS

SALUNAS ■
GERIAUSIA UŽEIGA

Juozu po Dzialtw08, 
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui. 

Užlajkau šviežia Bavarska Ahi, seneuses ge
re u sės Arielkai. Likieriui ir kvepenczius 

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

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

3301 Auburn avė.kerte 33czios ui.
Arti Lietuwiszkos bažnyczios.

—o—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 

dėl mitingu, balių, weseliju ir ki
tokiu zabowu.

Ir kurie atkeliauna isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakainiai pernakwotie.

L. AŽUKAS.

Pirma Letuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRAND PRAIRIE, ARKAN8AS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanczio pawasario 
statys lietuwiszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz wisos walstes Arkanro. Wisoki 
jawai»dera labai gausei,
prietam auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, szihima lyginasi su Chicagoą.
VVanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50. y

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

Preke lauku 110 86 iki SS už akra.
Mokasi $l,oo isz wirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

Union Land Company,
163 Washlngton St., Chicago, III.

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

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

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

GHICAGO. ILL. P. O. Box82,

Ben. Hatowski, 
W ■ ZIEGARM1STRAS įti

— parduoda — L Įn I
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, jį/
ZIEGOR1US ir * įj

AKULORIUS.
, - ..v’L f 527 S. Ganai ir Judd nliczios, C y 

CHICAGO, ILL. ĮfeJ
Tajso visokius ziogorelus, ziegonus ir kitokius 

aukrvnius dajktus, zaiatiimas ir sidabriniroas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabryu^ ziez 
ralius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

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

Elgin ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

. # KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

42DiYisionSt.
JJew lork

Wyrai! duodu jums žinia, kad 
su greicziausiu laiwu už
, usu pVieteliai gauna ia 15 dienu. Musu 
reti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir 
mji 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai, 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir 

KANTORAI MUSU EUROPOJE
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20

mes parduodam ant wi »

mes

ir Europoje.
E YRA TOKI:
0 Maaskade, Rotterdaiv 
Bremen.
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