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Drebėjimas žemes Austri
joje ir VValakuose.

Ateina telegramai isz Wied- 
niaus, praneszdami ape smarku 
drebejima žemes pietinėje daly
je Austrijos ir sziaurineje daly
je VValakyjos. Žinios ateina isz 
valios per tai tikros pereigos dre
bėjimo žemes nėra aiszkei žino
mos.

» Smarkiausias drebeijmas dawe-

Isz Užmarės.
—o--

Kare Kynu su Japonais 
pasibaigė.

1 Danesza in Londoną 15 Balan
džio, kad jau Kynai su Japonais 
susigeri no ir padare sandara terp 

‘ savęs.
Sandara atsiremia aut sziu isz- 

lygu:
1. Neprigulmyste Koreos.

į 2. Japonai teip ilgai laikys sa-į8iJaustie kunigaiksztysteje Car- 
vo rankose tuos visus miestus, Į n*°’a *r Pa^raszcziu Adryatiko. 
kuriuos užėmė Kynuose per kova, 4 ei^)e«’mas drebejimo davėsi 

ir sutaiką ilaus^e panasziu insiubavima vil
nies mariu ir traukėsi no 5 iki

• - 25 minu!u. Daug bledes pridirbo
Styrijoj, Tyrolyj ir Koryntoje.

In sziauriu szaly, drebėjimas 
davėsi jaustie net iki Wiedniui, 
bet jau cze buvo silpnesniu.

pakol visiszkas pakajus 
neužstos.

3. Iki laikui Japonai laikys už
’emia territorija no upes Liao.

4. .Japonai atsisakys ant visa- 
Mos salos Formosa.

5. Kynai iszmokes kasztus Ja
ponijai

4 Pasiuntinystėj Japonijos da ti
krai'nežino, ar isz tiesu sandara

urnoje $100,000,OOCauksu. Smarkiausei buwo jaucziamas Fiu-

padaryta ar ne, vienok ir neabe- 
nunirto m c i it i ojoja apėjus neteisingumą.

Lz Tien Tsin danesza, kad cie
sorius Kynu paskyrė Li Hung 
t’hanga ant užverimo sandaros 
pu Japonija ant sziu iszsakymu:

Kynai užmokės Japonijai Į— 
inilijonu taeliu kontribucijos (ka- 
-ztu kares), (taelis lyginasi su

moję, Abbazijnj,Tryeste, Arcoj ir 
Merane.

Laibach’e a nei vienas namas 
neliko neinžeistas.1 Dideli namai, 
kaipo teatrai, niuzejai ir bažny- 

į ežios, daugiausei nukentejo. Baž
nyczia sz. Mary j os Panos guli 
griuvėsiuose. Deszimts žmogystų

Li HungChangas tur pavialy- 
jima no ciesoriaus, atiduotie Ja
ponams ant nekokio laiko, pussa- 
ly Lina Tungiki 40tam laipsniui 
globo žemes— ir sala Formosoant 
visada.

i Atidarys Pekiną ir 4ris naujus 
pertus dėl prekybos su Japonija 
4—ir pavnilys Japonams uždetie 
Kynuose fabrikus iszdirbimo va
to- ir kitokiu iszdirbiu.

______________ ttt.OO
- - * pa»ia metu . ..7.00
- "« - -• .. czwerty m®tu.4 00
•• - .. mėnesy 1.90
r ,? - wiena jgyky. 1.002 colini, 2 kolumnos, per ^u........ £X).G0
~ - •• •• /piršte meta.. 12.00 ,
........ ~ ėzweriy metu.7.00 ►

menesy.......... 4.00 1
, •• - wien*syky.. .2 00 ►

3 coliai. 2 .-•lumnos, per meta.........(30 00 l
•• - - - puste metu.. 10.00 ►
- - .. czwerty metu 7.00 >

-------  6 00 >’ •• - - .. - menesy_________
' •• •• •• wiena syky...8 00
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l turi būtie užmokėta isz wirszaue. o ki-
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k < ant trumpesnio laiko kaip ant metu,turi 
■l i būtie užmokėti wisipinieaiisz wirs7aus. 
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Metas III

Isz Amerikos.
—o--

Akywi judėjimai neunis- 
tu darbinyku.

400 strakieriu su ju szalinykais 
isl Syrucuse, Nev Haven, Hart- 
fcgd City, Mason ir isz Pomory’o 
susirinko pereita nedeiia in Mi- 
norsville dėl prispyrimo dirbau 
c^uju VVilliams kasykloje, idant 
ti$ pamestu inrankius ir eitu in 
•stfraika. Minersville jie susitai
sei in keturias eilias petis prie pe- 
czįo ir marsziravo 
prie kasyklos.
sueiformavojo in viena galinga 
ki^opa laukdami iszeinancziu isz 
kasyklos darbinyku, neunijonistu 
pabeigus dienos darba. 
Jiems buvo uždrausta užeitie ant 
grunto valdonu kasyklos ir jie 
lauke susirinkia ant tuszczio pri- 
vatiszko loto. Ant 4 adynos po 
pietų darbinykai iszejo ir buvo 
patikti per 7 paeiuutinius isz bū
rio straikieriu, kurie ragino ne- 
unijonistus mestie darba ir stotie 
in glitą

Per dvi adynas 23 vyrai isz 
neunistu su pastanavijimu pris
tojo prie skaitliaus keturiu 
szinitu straikieriu. Wirszinykas 
unijos Ell.Thomas, užtikrino anuos 
jog jie bus saugojami ir aprū
pinami jeib kokiame atsitikime, 
jei kas kartais invyktų isz prieža- 

■ st.ii^ pristujimo ju prie straiko,
Wiena syky beveik maisztas 

neunistu buvo pakeltas per pa
ezia vadovo neunijonistu darbi
nyku Mrs. Americus Mauley, ku
ri laike niasziravimo po uliezias, 
nesziojosi revolvery po žiurksztu 
ir sake, kad ji nuszaus pirmutiny, 
kurs drystu užkabintie ja. Galop 
neunijonistai darbinykai sustojo in 
būry pitsirodavotie dėl pristoji- 
mo prie straikieriu. Jie visi nu
sprendė laikitis isz vieno su uni- 
jonistais. Szitas nutarimas tapo 
priimtas džiaugsmingai su plo
jimais ranku, klyksmais ir szaudi- 
mais isz revolveriu. Jie nuspren
dė užpultie subatoje ant kasyklos 
Peacock, kurioj dirbo 104 vyrai. 
Ta kasykla buvo vienantine kasy
kla, kuri mokėjo du centus mažiau 
irieszai nutartos mokesties.

Isz Lietuvos-
Wienas turtingas ukinykas P. 

Degutis, isz kaimo Dumartu, ne
toli Rygos, nuvaževo in Ryga ir 
nusipirkias pora bertainuku silkių, 
kaip ant gavėnios, ir susidėjus 
jais in rogias važevo sau namo. 
Ale kad jau buvo gerai insitrau- 
kias, tai važevo smarkiai duobė
tu keliu ir nei nesijuto kaip vienas 
bertainukas jam per galu rogių 
iszpuole. Degutis apsižiurejas kad 
jau tik vienas bertainukas rogese 
liko, sustojo, pririszo arklius prie 
medžio ir gryžo jieszkotie bertai- 
nio silkių. Eidamas susitinka 
žmogų ir klausia jo,ar nemato pra
eidamas kokio bertainio kur ant 
kelio. Tasai atsake, teip maeziau 
ten pakalkeje guli. Degutis nuėjo 
prie bertainio, o szis nuėjo prie 
rogių Deguczio ir atsiriszias ark- 
liūs nuvaževo. Degutis atsiritias 
bertainy jau tik vieta rado kur jo 
arkliai buvo pririszti. — Ka žmo
gus turėjo darytie, atsiplesze ber
tainio dugną ir prisidejas pilnus 
keszenius silkių, parkeliavo pesz- 
czias namo.

Isz Girėnu danesza, kad Reta- 
vos kunigakiszti szymet iszsta- 
tias keletą nauju muru netoli 
melnyežios, o dabar ketina staty- 
tie bažnyczia ir padarytie ja Re- 
tavos filija. Tenykszcziams žmo
nėms butu labai gerai, kad pa 
runk i ui turėtu sąwo l>.ižnyi4zia.----

Teipogi danesza kad 19 d. 
Kovo buvo užsidegtas miestelis 
Kalvarijos (paviete Telsziu), 
bet kaip daugelis žmonių subėgo, 
spėjo ugni užgesytie.

uliezioms
Ten jie

nuėjo pereita nakty ir szi ryta jie 
atsitraukė no savo darbo. Jie mi
stiną rinktis rytoj in Cincinnati. 
Ywairiose kasyklose Cincinnati’es 
yra dirbancziu ne daugiau szeszes- 
deszimts darbinyku ir per juos 
kilsta visas trukszmas. Dalis ka
riaunos tenai stovi no pereitos 
petnyczios ryto. Kareiviu yra ten 
ape 32 wyru isz wiso ir ne daugiau 
20 deputatu, kurie yra apgyn- 
kluoti vietiniais gynklais. Jiejau- 
czia, kad ju per mažai ir gal didis 
maisztas iszdygtie. Tarpe straike- 
riu yra ape 100 Austrijoku, kurie 
ne moka angelskos kalbos ir wisai 
neapsipažinia su amerikoniszkais 
budais. Daugelis isz Bzitu žmonių 
yra bu via kareiviais sename kra- 
szte ir dėlto yra baime, kad jie ne 
butu vartojami ant darinio bledes.

pavialyta po tiek moketie ir 
10 adynu dirbtie. Tada visi dar- 
binykai nuėjo namo, o ir molde
riai turėjo darba pamest, nes ne
buvo, kam geležy nesziot nei 
pieskos kastie.

Ant vakaro padare kita mitin
ga ant kurio pribuvo ir molderiai 
ir pasakė, kad jeigu nemokės po 
15c. ant adynos, idant neitu nei 
vienas in darba; sako, “mums 
negalvon po kiek adynu duos ant 
dienos iszdirbtie, ar 5 ar 6, ale 
tegul už kožna adyna užmoka po 
15 c.”

Molderiai iszrinko isz tarpo sa
vęs komitetą, ir nuėjo paklaustie 
in ofisą, ar nori pakeltie leberiams 
mokesty. Ofise gavo atsakymu, 
kad nepakels mokesties neikiek, 
o jeigu darbinykai neis birbt, tai 
gatavi yra fabriką uždaryti e ant 
6 menesiu.

Dabar molderiai kaip iszgirdo 
kad fabriką uždarys jau beveik 
patys gundo leberius, idant eitu 
i n darba, nes gailesi savo darbo 
nustotie. Dabar da bus vienas 
mitingas ir nežine kaip ant szito 
nutars ; galbūt reiksgryžt in dar
ba už ta paezia mokesty.

5

Dės Moines, la., 15 Balandžio. 
Rasztinyežioje generolo adjutanto 
mieste Dės Moines yradaeita,kad 
ne buvo siunsta daugiau kariu
menes in Appanoose County ir 
yra mislijama, kad maisztas strai- 
keriu bus numalszintas be naujos 
sylos kariumenes. VValstija duoda 
visus kasztus kiek tik reikes, kol 
pavietava valdžia su pagelba ka
riaunos ne nustapdys maisztu. 
Dalės anglekasiu Boone pav. pra
dėjo dirbtie už prekia pereita me
tu, pasitikėdami sulygtie moke-

2oo j°je tapo sunkei sužeistais ir dau
gybe yra lengviau sužeistu. Ne- 
kuriujiamu tei p labai sienos su
trūkinėjo, kad jie ne szendien, tai 
bile diena turės pargriutie. Palo- 
cius Soda turės būt nugriauto. 
Žmones bėga isz miesto ir apsi- 
seda laukose, bijodami nauju dre- 
jimu.

Fiumoje taikėsi drebėjimas ka
da teatre buvo grajyjama žeisle 
ir daugybe svieto buvo prisikim- 
szusio. Wienas isz dideliu likto
rių krito no lubu ant žemes ir 
pergąsdino susirinkusius, isz ko 
visi szoko grūstis per duris lau
kan.

Panaszios žinios ateina ir isz Į 
kitu vietų. Nekurios bažnyczios 
teip smarkei sujudo, kad net bok- 
sztuose varpai pradėjo musztie. 
Tryeste laike nakties daugybe 
žmonių tapo isz lowu iszmestais. 
Kalinėje be maž ka nepakilo mai
sztas terp pergazdytu nevalny- 
ku. Turėjo szauktie kariumenia 
ant j u nutyldymo. Tas pats dre
bėjimas davėsi jaustie net Seraje- 
ve ir Bosnioje.

Danesza isz Rymo, kad visa 
sziaUrme- 4r vidurine dalis Wala- 
kijos buvo dalypsnota lengvu 
drebejimu žemes. Davėsi jaus
tie Werenoj, Padvoj, Trevise, 
Ferrendine, Wenecijoj ir kitose 
vietose.

Isz Palermo danesza, kad smar
kus drebėjimas žemes atlankė Sy- 
eilija dienoje 14 Balandžio. 
Daugiausei nukentejo apygarda 
Syrakuzo. Monterosse Almo nu- 
kryto boksztas no bažnyczios ir 
daugelis namu tapo bjaurei su
žeistu. Kaszaru murai sutruko, 
kuriuose dragūnai stovėjo. Žmo
nes nakvoja laukuose.

dwi

Ka szneka Anglijos laik
raszcziai apesusigeri- 

ninia Kynu su Ja
ponais.

i “Cronįcle” raszo: “Tos
vieszpatystes negali daugiaus 
\4iena kitos užkabytie. Prie- 
s/.ingani karte stotųsi paojum dėl 
\v ii>o s Europos”.

“Sztandard” sako. “Japonija 
privalo perstatytie iszlygas san
daros europinėms vieszpatystems 
teip, kai Į) kita kart Rosi ja padare 
po karei su Turkija.”

“Times” mena, kad kontribuci
ja kares sieks ne 100 milijonu 
d iliėriu, bet greieziau 100 milijo
ną 'Varu sterlingu.”

“Daily Nevs” danesza, kad 
Kynai perka isz wisu pusiu sidab- 

kiek'tik kur gali gautie. Sa
lo*, kad pardavime sidabro dėl 
K\ nu daugiausei pelnysius Ame-

Buk tai atidengė szianri- 
ny poliusa (bėgimą).

Laikrasztis “Figaro”iszeinantis 
Paryžiuje, paduoda žinia, buk 
tai dras Nansen, norvegas, žino
mas keliaunykas ir tyrinėtojas ne
žinomu krasztu žemes, dasigavias 
net iki sziauriiiiam poliusui g lo
bo žemes. Tas norvegas užki- 
szias tenai norvęgiszka. vėliava. 
Kiti laikraszcziai priima ta žinia 
už netikra.

Hpmestead, Pa., 15 Balandžio.
— Czionai sustraikavo 
darbinyku dirbtuves 
“Converting MilL” 
straikoyra tas, kad 
reikalavo padidinimo 
ir sutrumpynimo adynu darbo isz 
.0 ant 8-niu. Szi nitas darbinyku 
nustojo dirbia, terp kuriu ir ke- 
iolika lietuviu randasi. Kaip tik 

szie sustraikavo, ta paezia diena 
tapo atvežta du vagonai murinu 
(negru) ir pastatyti in darba in 
vietastraikieriu. Superiteudentas 
tos dirbtuves iszdave iszsakyma, 
<ad nei vieno isz straikieriu ne- 
jriimtie in darba po straikui.

100 
vadinamos 
Priežasczia 
darbi nykai 
mokesties

Plytnyczia sudege.
Pereitoje nedelioje, sudege 

plytnyczia miestelyje Glen Car- 
bon III., prigulinti in St. Louis 

( Pressed. Brick Co. ir panesze ble
des ant $500.000. Toje plytny- 
czioje turėjo darba 250 vyru ku
rie szendien liko be jokio užsiė
mimo. Isz ko ugnis ėmėsi, nėra 
žinoma. «>

Bene tik lietmvis?
• Leroy, III., 15 Balandžio. Ko

kis A. Buris yra rendauniku far
mos H. C. Dicksono. Szendien tas 
rendorius susibarė su Dicksonu už 
renda ir Buris puolė su peiliu ant 
Dicksono, perverdamas jy kelis 

i syk. Dieksonas yra blogame pa- 
i dejime ir yra mislijama, kad jis 

mirs. Jis yra gero vardo žmogus 
• ir labdaringas farmeris. Buris ta

po aresztavotu.

A:

Bosija ape Korea.
1 Bosijai nepamėgo padaryta 

' indą Kynu su Japonija kas link 
i prigulinystes Koreos. Ji nori 

k:iJ wisi portai (uostai) Koreos 
ir žvejybos salų prigulėtu jei 
Bosijai). Menama yra, kad gali 
l t kiltie kare ir terp Rusijos su 
•Japonija.

“Novoje Wremia” iszeinanti 
l'ctersburge raszo ape reikalą už
dėjimo rusko purto vakaruose, ir 
ani to atranda kaipo atsakan- 
‘•ziausia vieta užtakoj pagal Fu- 
zaha, pietineme pakrasztyje Ko- 
rep<.

Baisus nuožmumas 
maskolių.

Isz Kungur, Permskos gub. 
tris kaliniai norėjo pabegtie, bet 
iko pagauti. Tada girtas inspek

torius kalėjimo liepe kariaiviams 
musztie prasikaltusius su kulbėms 
muszketu ik smerti. Wienas kali
nis tapė užmusztas ik sinerczio, o 
du kiti palikti mirsztanti. Wie- 
nok, gal tas inspektorius ne bus 
jadekavotas už toki pasielgimą, 
nes jau tyrinėjimas eina.

Nauja Kanuole.
l'rancuzijoje jau no ylgo laiko 

yr^i tobulinama naujos mados ka
nuole. Ji szaunama szesziais szu- 
wiais ir tur 22 pėdas ilgumo. Da 
jokia kanuole ant svieto ne nesze 
teip toli kaip szita. Svarbiausi y- 
patybe tos kanuoles yra ta, jog 
po iszovimo 3000 szuviu su be
dūmi niu paraku, ji ne apkaista ir 
galimą, szauditie da toliau.

Sūnus tewa norėjo nukan- 
kytie.

Miestelyje Maciejkovicziuose 
Lenkijoje susibarė sūnūs 20 metu 
su tėvu 70 metu seneliu. Laike 
barniu sūnūs prirėmė tęva prie 
duriu, potam pririszo jo galva 
prie klemkos ir rankas prikalė 
vinims prie duriu. Tik ant baisiu 
ryksmu senelio atbėgo žmoues ir 
iszliuosavo jy isz ranku tirono. 
Yra tai tokia baisybe, kuriai ne
galima tikietie, bet lenkiszkos 
gazietos raszo ape toky atsitiki
ma.

Traukimas tikietu aut far- 
mos Arkanso.

Nedelioje, 21 Balandžio, Baž
nytinėje saleje, tuo jaus po misz- 
parui bus traukimas tikietu ant 
farmos, “Lieti! v isz koše Kolo
nijose Arkanso ’. Deltogi broliai, 
kam yra nepertoli, susirinkit 
koskaitlingiausei ant tos valan
dos, o pamatysite kas toks bus 
laimingas, kuris isztrauks už vie
na doliery 40 akru derlingo lau
ko. Teipogi da keletas tikietu 
yra neiszparduotu, jeigu kas sau 
velys, da priesz pat traukimu ga
lės gaut pirktie.

Su guod. Kn. J. Balceviczius.

Straikai
Nieks tiek vargo ne kenezia, 

dek tie biedni darbinykai, kovo
dami už savo būvy. Sekanczios 
žinios liudija ape ju krutėjimą 
Amerike.

Ottumva, la., 15 d. Balandžio. 
Žadėjimas kasimo augliu Cincin
nati auga triukszmingai. Susirin- 
ua ten anglekasiai sako, kad jie 
iszgelbes Cincinnati’es vyrus isz 
visokio paojaus. Generalas val- 
stijines kariumenes Prime yra 
Cincinnati’e ir prasze gubernato- 
riaus-daugiau kariaunos. Szerifas 
jrisaikino ukesus isz visu pusiu, 
dek galėdamas daugiau, ant de
putatu, tai yra ant gelbėtojų lobio 
(kaipo poliemonai). Yra dasekta, 
Kad anglekasiai tur dvideszimt 
VVincbester-muszkietu irdinamiti- 
nias bombas. Forbush kasykloje 
nekurie darbinykai sugryžo in 
darba ir dabar yra dideleme pao- 
juoje (bedoje).

TEISYBES.
Turtai ir sveikata tarnauja gerai 

tiktai tam, kurs nenaudoja juos 
per daug.

Pataisyma wyru reik pradetie 
no gero iszauginimo moterių.

Cehterville, Ia.,» 14 Balandžio. 
Smarkus lietus pereita nakty ir 
sziendien periszkadijo straikieriu 
judėjimui szitoje vietoje. Jokis 
anglekasis pagal “Chicago, Mil- 
vaukee & St. Paul” geležinkely 
nedirba, iszskyrus tik kelis vy
rus Jerome. Ąnt szitu straikieriai

Union City, Conn, 11 Balau. — 
VVakar sustraikavo czionai ape 
300 “leberiu”, dirbancziu “Faun- i 
dreje” “Naugatuck Malleable I- į 
ron Co.” reikalaudami paaugszti- i 
nimo mokesties. Sulygsziolei le- 
jeriams czionai buvo mokama i 
po 10c. ant adynos ir dirbdavo tik 1 
po 8 adynas ant dienos. 25 vai
kinai susitarė ir nuėjo praszytie, 
idant mokesty pakeltu iki 12c. 
no adynos. Bosai tai iszgirdia, 
tuojaus apmokėjo jiems ir pasakė, 
kad jeigu nori tęgul dirba už ta 
paezia prekia, o kaip ne, tai gali 
eit sau szalin. Wakare leberiai 
padare savo mitinga ir sutarė 
neitie nei vienas in darba. Ant 
rytojaus visi leberiai stojo prie- 
szai fabriką ir laukia. Kada už- 
skambino in darba, nėra kam ne- 
sziotie geležy liet in formas, 
turėjo patys molderiai imtis 
prie neszimo. Ant nžklausimo 
delko neina in darba, atsake, kad 
mažai moka. Bosas atsiliepe, kad 
trumpai dirbat “nes tik po 8 ady
nas. Leberiai atsake: - mes rei- 
kalaujeme po 15c. ant adynos, o 
kiek adynu dirbsime, idant už 
kožna butu užmokėta, nes sulyg 
sziol neva buwo da sakyta 8 a- 
dynos darbo, o kiekvienas isz- 
dirbdavom po 10 adynu ir tik 
už 8 adynas gaudavom užmokes
ty, tokiu budu vos ant nedėlios 
uždirbdavom po 5 dol.” Bosas 
pasakė, kad isz kompanijos nėra

Per daug ledu ant ežeru.
Milwaukee, Wis. 13 Baland.— 

Ladai ant ežeru Huron ir Erie 
periszkadijo javams iszplauktie 
isz portu pereita nedeiia. Laivas 
“Egyptian” tikėjosi iszplauktie 
ape 12 adyna nedelioje, bet jis 
susilaikė, kol neiszeis ledai ir kol 
nebus jokiu periszkadu no ledu. 
Yra lerAema, kad sziadien ir ry
toj diktokas skaitlius laivu isz-' 
plauks isz ežeru.

Javu mokestis už parvežima 
in Buffallo ir in Port Huron, kaip 
kviecziu teip ir kornu (kokuru- 
zu) nupuolė ant 1 centono 
tono.

Nedelioje iszplauke su javais se
kanti laivai: Emory Owen, City 
of Venice, Uity of Paris, Wolf, 
Fayette Brovn, W. P. Ketcham 
E. M. Peck, Parnell, Buffalo; 
Middlesex, Ogdensburg; Monte- 
gle, ir Osvego.

Mesinyczia sudege.
Kansas City, Mo. 14 Balan

džio užsidegė “Reads Bros Co. 
Packing House”. Ugnis dege per 
dvvi dienas. Sudege daugybe gy
vuliu ir mėsos. Baisus buvo rik
smas degancziu gyvuliu, o kada 
užsidegė krautuve lasziniu, tai 
upelei tauku bego in upia. Wan- 
duo upes iszrode lyg barszcziai 
laike užgaveniu. Tame Packing 
House dirbo 900 darbinyku, ku
rie szendie visi liko be darbo.

j
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DA Isz AMERIKOS.

ISZ 
Lietuwiszku Kolonij u 

Arkanso.
Lietuva, Ark., 8 d. Balandžio. 

Guodotinas Redaktoriau!
Meldžiu patalpytie in “Lietu

va” sziuos kelis ž<»delius:
Asz kaipo jau seniai pasiren

giąs pirktie szen ar ten farma, 
, dasiskaieziau jusu laikrasztyje a- 

pe “Lietuviszkas Kolionijas” Ar
kanso. Jau galbūt buezia ir pir- 
miau in cze atvaževvias pirktie, 
ale kad praskaieziau kelis numerius 
“Saules”, kuri teip dideliai isznie- 
kino ir iszpeike tais kolionijas,pe
rėjo man ukv ata ir suvisai jau 
in Arkansa važiuotie nemislinau. 
Ale kad Nevarke darbai pradėjo 
kaskart mažytis ir eitie menkyn 
noroms nenoroms, iszsirengiau 
važiuotie pamatyt Arkanso “Lie- 
tuviszku Kolioniju”,su tuom mie- 
riu,kad jeigu man ne tiks ta vie
ta, tai atgal sugryšziu, ale nors 
bent žinosiu tikra teisybia.

AVisu kėliu jautrei prisižiūrėjau 
laukams ir farmoms Amerikos, 
kaip jie iszrodo. Pervaževus 
valstis Nev Jersey ir Pennsylva- 
nijos, davėsi matytie geros far- 
mos ir laukai labai gražus, bet 
jau beveik visur per žmonis ap
gyventi. Da važiavus valsty 
Ohio, jau cze ne teip man tie lau
kai tiko isz tos dalies, kad yra 
labai kalnuoti. O per Illinojy ir 
Indiana, važevau nakties laike, 
tai kaip tie laukai iszrodo, neži
nau. Kada iszauszo diena, jau bu
vome Arkanso valsteje. Per ta 
wisa laika, pakol davaževau in 
Little Rock,daugiau nieko nevei
kiau tiktai kiaikiau iszradejus tu 
kolioniju, o garbipau Baczkauska 
kaipo gera persergetojy no Arkan
so peikiu. Po valandėlės iszvaže- 
vau isz “Little Rock” ir pava- 
ževus keletą minutu pradėjo kas 
kart laukai rodytis lygesni ir ko 
tolinvis lygyn, o kad atvaževau

• • * f T

ant vietos in liazen ir cze jau tsz- 
lipau, isz tiesu mislinau kad ran
duosi senam krajui,Lietuvoje lai
ke Joniniu. Iszvažiuodamas isz 
Nevarko palikau da gana szalta 
orą; o cze jau visi girios medžiai 
žaliuoja, ant lauku žoles pilna ir 
gal vijai ganosi, daržai ir sodai 
visur žydi ir sveikas oras net 
žmogų atgaivina; avižos jau di
deles ir no vėjo gerai papueze- 
mos laukuose žaliuoja, o neužma
tomas platumas ir lygumas lauku 
terpu giriu ir cziulbejimas aplink 
visokiu laukiniu paukszteliu 
geriausei žmogų linksmina. 
No miestelio Hazen, da turėjau 
paeitie į mylios iki “Lietuviszku 
Kolioniju”. Cze, apart senųjų, sus- 
kaieziau penkias naujas stubelias, 
terp kuriu atradau ir savo prietely 
Butku, o t'da tikrai jmicziausi 
užganedytu isz savo in cze prihu- 
vimo. i

Už doliery pardawe 
paezia.

Szioms dienoms taikėsi mieste
lyje Nevv Britain, Conn., kad len
kas lenkui pardavė savo paezia 
už doliery. O kad szis pirko ja 
prie sviedku, taigi emias sau dra 
šiai nusivvede ant nakties, teip 
kaip savvo. Po laikui pardavvikas 
pradėjo gailėtis savvo paezios ir 
bego atsimtie, o kad atrado 
sziuos du bedruime užsirakinu
sius, iszmusze ruimo duris ir no
rėjo savvo paczi’a atimtie, o szis 
kaipo pirkias nenorėjo duotie ir 
isz to pastojo muszyne terp vyru. 
Tapo paszaukti 3 paliemonai, o 
kada iszklause ta visa dalyka ir 
datyre kad szis tikrai buvvo pir- 
kikas, nearesztavojo nei vieno. 
Kada pardavikas norėjo gražu
mu savvo paezia atsiimtie, tai pir
kias pareikalavvo $100 atstojimo. 
Nebuvvo kilos rodos kaip tik tu
rėjo pardavvikas eitie ir upskustie 
jy in suda.'Sūdąs pripažino pirkly 
už apgavvika’ir prisudyjo sziam 
paezia atiduotie ir užmoketie $12 
koros ir kasztus. Da to negana, 
pirklys ketina szita skustie už ne- 
dalaikyma žodžio.

Paguodojimas lenku ame- 
rike.

Wilkes Barre, Pa. vienas len
kas vardu Zdasius, papuolė 
po sudu su paezia už neužmo- 
kejima $9 grosernikui. Kada 
Zdasienei reikėjo eitie in kaliny 
ji verkdama prasze sudžios, kad 
jai pavelitu apžiuretie savo tris 
mažus vaikus ir atiduotie ant 
priežiurejimo susiedams. Sudžia 
naatkreipe savo atydos ant jos 
praszymo ir liepe abudu uždarytie 
in kaliny, o vaikai liko vieni ir 
daug nukentejo bado ir szalczio. 
— Saugokitės, brolei Lietuviai 
kad ir jums teip nebutu. Žinokite 
kad jusu prieteliai ne gelbes jus 
jeigu neprigulesite in jokia drau- 
gystia.

Netikėtai ingawo njgerius.
Jeffersonville, Ind., 15 Baland. 

Du nigeriai Isaac Taylor ir Sam 
Williams, buvo nuvaryti no trū
kio prie miesto Salem, nedėlios 
nakty Kaip tik jie inejo in mie
stą, tapo abudu užpulti ir 
priversti dainuotie, szoktie ir 
abu turėjo iszgertie po tuziną 
žaliu kiausziniu, kaip jie buvo 
gana inmuszti ir nuvarginti, kol 
ant galo paylso ju kankitojai,jiems 
prisakė apleistie miestą. Juos toli 
seke, kankino ir mete in anuos ak- 
menais. Iszgazdinti nigeriai buvo 
prispirti eitie per nakty in Nev 
Albany, 35 myliu attogumo. Ne
tik Salem’e, bet ir visame VVa- 
shingtono paw. jokiam juodam 
ypatui yra ne pavelita apsistotie.

Trukys susidaužė.
Vai paraiso, Ind. 15 d. Balan

džio. Ant 7 adynu vakare, pa?a- 
žierinis trūkis susimuszesu galvi
jiniu trukiu ant Grand Trunk ge
ležinkelio. Du tavoriniai karai 
ir indžinas pasažierinio trūkio bu
vo visiszkai sudaužyti. Isz 
žmonių niekas nesusižeide. Bledes 
padare terp 2 — 3 tukstaneziu 
dolieriu.

Netikejosi tiek gąntie-
Nekokis Gohmert, mesinikas isz 

Landsbergo, buvo papratins prie 
apžiūrėjimo galviju, nejuczioms 
sužeistie gyvuly teip, kad tas tu
rėjo dviestie, o potam tas mesiny- 
kas pirko jy už pigia prekia. Teip 
ii* padare penkiems ukinykams, 
un ie skunde jy ;n guda. Sudi* 
mit oe 5 melus kalėjimo. 1

Nauja prawoslawiszka 
cerkwe.

Nev Yorke pereitoje eubatoje 
tapo atlaikyta pirmutine pravo- 
slaviszka dievmaldyste naujoje 
cerkveje 8-4. Mikalojaus. Probasz- 
czium jos yra E.Balanovicz, oas- 
sistentu Ilija Zotikov, abudu ne- 
senei pribuvia isz Petersburgo. 
Atvažiuodami atsivežė su savim 
ir visus cerkvinius parėdus.

Ta cerkve tapo iszstatyta ant 
praszymo tenykszcziu maskolių 
kasztu szventojo Sinodo Peters- 
burge. Arkiriejus Mikalojus, gy
venantis mieste San Francisco, 
turės ta cerkvia po savvo prie
globa.

Ant smerezio už gywuli- 
szka piktumą.

Nekokis Leise isz Hildesheim 
labai persekiojo savvo locnus vai
kus—marino juos badu ir baisiai 
kotavoje. W ienas vaikelis 10 
metu senumo teip baisiai buvo 
persekiotas ir musztas no tievo, 
kad isz desperacijos pats sau ga
lu padare. Pirm nekokio laiko 
vvienas kūdikis pragaiszo be ped- 
sakio, o kitas numirė nosmugiu ir 
bado.

Taigi dabar tas baisūnas te- 
vvas papuolė po sudu ir tapo ap
sūdytas ant pakorimo.

Isz Liet. Palit. Republ. 
Lygos.

Panedely, 15 Balandžio, saleje
L. Ąžuko. ,,Lietuviszka Pa- 
litikišzka Republ-- Lyga” laike 
savo susirinkimą, ant kurio su- 
sitfnkb,delegatai isz 7niu kliubu 
ir iszriko, per kortelias, nauja 
prezidentą ant vietos buvusio 
Rokoszo. Prezidentu tapo iszrin- 
nktu Petras Jonaitis geras ir 
teisingas žmogus, o prie tam ir 
netinginys, ka tikimės jogei rei
kalai minėtos ,,Lygos’’ dabar eis 
geriau, negu prie Rokoszo.

Teipogi tapo įsznaujo perrink
tas ,,Exęcutive Committee” 
sziu ukesu: W. Wabalinskas, 
VVaranka, A. Jauksztas ir 
Ažukas, kurie turi užsiimt 
likimu visu “Lygos” reikalu.

Ant galo buvo paduotas klau
symas, kad jeigu kas nori gauti e 
miesto darbus, idant paduotu sa
vo aplikacijas ant apsvarstymo 
ir užtvirtinimo per vyriausybia 
,,Ljgos.” Buvo nutarta, idant 
isz kiekvieno kliubo paduotie po 
3 aplikacijas, ir tapo paduotos 
szios: isz 16tos vardos Jonaitis,
M. VVaranka ir W. Balceviczius; 
isz 23czios vardos S. Lukoszevi- 
czius; isz 7tos vardos F. Ma
sionis, Buch ir trecziojo varda ne 
pamename; isz 29tos vardos J. 
Armonas. Kitos visos vardos da 
nepadavė jokiu aplikacijų, ne
žinome ar kurie duos ar ne.

isz
M. 
L. 
at-

Užmusze su bolia.
Oberlin, O. 15 Balandžio.

ke žaisles metimo boles, nekokia 
George Covan 21 metu senumo, 
tapo' užmusztas su bolia, kuri at- 
bimusze in jo galva užpakalyje 
ausies.

Lai-

Inbego in upia.
A. Demmickas pusnaktyje bego 

per Jakson atr. tylta greitai, kad 
ne pasivelintie ant trūkio (trei- 
no). Per greitumą nepamatė, kad 
tyltas nusuktas ir inpuole in ka- 
nala. Bet greit buvvo isztrauktas 
ir nieko jam nekenke.

Isz Philadelphijos.
Lietuviai musu miesto ir 

snaudžia, Rytinėje dalyje miesto 
užsidėjo “Lietuviszkas Indepen- 
dent Kliubas,” in kury jau pri
guli 138 sanariai ir gavo sava 
“czartery”. Teipogi turime nusi- 
samdia sau narna po nr. 903 
ant 2-ros ui., in kury su isz
kilmia inneszeme savo “czarte* 
ry” ir czionai turėsime visokius 
zabovas, užtai kisime visokius 
laikraszczius ir knygas ir busime 
lygus Kliubams kitu tautu.

Užtai garbe mums lietuviai, 
kad jau nekiek pradedame misly- 
tie ape savo locnus reikalus ir 
jau butu laikas, idant ir visi 
lietuviai susirisztu _ in vie
na kuopa ir visi po draugei dirb
tu dėl savvo gero. Kliubo mitin
gai laikosi augszcziau minėtoje 
saleje kas pirma nedelia kožno 
menesio.

Su guod. A. Monkiaviczius.

ne-

su ryjaneziomis vuodegomis ir su j Mitras UŽgrllUVO, O lie UŽ- 
ligkelinemis kelnėmis. Tas inne- 
szimas bus da sprendžiamas ant 
ateinanezio susirinkimo.

Wienas isz poliemonu ant te
kinio važines po Diversey bul
varą ir antras užims tarpus pa
gal Sheriden progomis. Kiti du 
isz ju sukinės po progumas ir 
takus tikrame parke.

Iszkilmingos Welykos.
Kaip seniai lietuviai Chicagoje 

gywuoja, da niekad neturėjo to
kiu iszkilmingu Welyku, kaip 
szymet. Apvaikszcziojima tos isz
kilmingos szventes labjausei da
bino kareiviai “Gvardijos Wi- 
tauto” ir lietu viszki muzikantai. 
Kareivviai stovėjo prie Grabo 
Kristuso su grynomis szoblemis 
per vvisas tris naktis, tai yra:< 
czet verge ir petnyczioje iki 9tai 
adynai, o subatoj per isztisa nak
ty ir prie kėlimo isz Grabo Kris 
tušo Pono, teipgi ir iki pabaigai 
dievmaldystes. Muzikantai gra- 
į jo isz vakaro graudyngas gies- 
mias ir teipgi grajyjo antrytojaus 
prie kėlimo Kristuso Pono ir per 
visa dievvmaldystia.

Kiekvvieno lietuvio buwo szir- 
dis sugraudyta, o ant vveido pasi
rodė aszaros džiaugsmo, matant 
tokia puikia iszkilmia surengta ne 
per svetimtauczius.ne per lenkus, 
ne per ka kita, bet per savvo žmo
nis, per tuos paežius vvargingus 
lietuvvius, kurie nepasigailėjo sa
vo kaszto nei triušio, pakol surė
dė minėta muzika ir tuos karei
vius, kurie szendien kaipo žvaig
žde,nuszviete ta maža būrely lie
tuviu gyvenaneziu svetimoje sza 
lyje. . .

Užtai garbe Jums broliai, jo- 
giai netingite ir nesigailite savo 
triūso ant suredimo gražiu ir 
naudingu daiktu; dirbkite ir ant 
toliau ir ti&tai rupykimes 
kiek galėdami, idant isz tarpo 
musu iszuyktu neapykanta, vai
dai ir nesutikimai, o kas kart 
musu darbai kils augsztyn, at- 
nesz mums nauda ir Dievas Aug- 
szcziausias mums laimys.

Žingeidžios žinios 
krautnwia Fair.

Didžemjem mieste Chicagos yra 
didele krautuve visokiu gery
bių, po vardu “Fair”. Tenai ga
lima viską nupirktie pigiau negu 
kur kitur, bet mažesnioms krau
tuvėms tas labai ne patinka ir 
jos subure skustie Faira priesz le- 
gislatura uz tai, kad ta krautuve 
duoda darbus visai nesuaugu
sioms mergaitėms mokėdama joms 
visai mažai; kad nekurtuos ta vo
rus parduodavo pigiau savo pre
kes, o po tam ta trota atsiimda
vo isz uždarbio mergaieziu.

Legislatura iszklause skunda ir 
paskyrė komitetą dėl isztyrimo 
apielinkybiu biznio. Kaipo liūdi
ni kas stojo nekokis Otto Young, 
vienas isz valdonu krautuves. 
Jis pasakė kad toje krautuvėje 
dirba ape 2300 ypatų, terp kuriu 
daugiausei merginos. Terp mer
gaieziu daugiau yra kur perejo 20 
metu, bet tu gal būtie ir jaunes
niu už 15 metu, kurios gauna 
mažiausei $2.50 ant nedėlios, 
augusios darbinykes gauna po $6 
ir $7 ant nedėlios.

Priėmimą daugiausei merginu 
indarba,jis teisino tuom,jog mer- 
gaitiems sunkiau rastie užsiėmi
mą, negu kam kitam.

Krautuve “Fair” 1875 m. už
sidėjo ne daugiau, kad su $2000. 
Kiek milijonu ta krautuve verta 
sziadien, ponas Young ne norėjo 
pasakytie. Ponas Young patvir
tino, jog teisybe ne'kurie ta vorai 
yra parduodami pigiau prekes, 
bet tas dalykas, jis sako, paeina 
no gero vedimo biznio ir ape tai 
niekam negalvoję.

ape

musze.
Pereita utarnyka, kada ant 

Hudson avė. Chicagoje dirbo ke
letas darbinyku prie “permufi- 
vimo” mūrinio dvifliorinio na
mo isz po nr. 159 tos paezios ui. 
su kartu krito užpakaline siena to 
namo ir užgulė du darbinyku. Ju 
pardes: Juozas Martas ir Alber
tas Bradel. Abudu tapo isztrauk- 
ti isz po griuvesu ir vos tik bis- 
ky buvo sužeistais. AViens tapo 
paimtu in ligonbuty, o kits in na
mus.

Tai rots baisus Amerikos mu
rai, kad užkrito wisu savo sunku
mu ant žmonių ir tie po juom liko, 
lyg po kuliu sziaudu,gyvais.

Wietines žinios.
— Rodą miesto jau iszdave 

konktraktus ant statymo naujo 
kalinio kasztu $90.000.

— Chicagoje ulyczia “Henry” 
tapo permainyta ant “14th Pla- 
ce” ir jau daugiau ji nesivadys 
Henry str. bet tik 14th Place.

— Nekokis lietuvys isz po nr. 
12 String st. eidamas su savvo 
draugais namo, ant kertes Hen
ry ir Jefferson tapo paszautu in 
koja per kokius liauferius.

Neužkestojams Baczkaus- 
ko.

Aut Baczkausko gauname kas
dien daugybia skundu ape ano 
veidmainystias ir muilinimu 
žmonėms akiu, su praszymu pa
talpytie. Bet jau mumis rodosi, 
kad jy pažysta visi Amerikos lie
tuviai, kaipo viena ir pirmutiny 
veidmainy, melagy, pleszika 
szloves žmonių ir begediszka “li- 
žuna” ir galbūt jau labai mažai 
atrastume tokiu spaugu, kurie 
nesuprastu Baczkausko begedisz- 
kos veidmainystes pažvelgia in 
ta jo autskary “saulia”.Užtai gar- 
sytie jy matome už nereikalinga, 
nes jau ir begarsinimo jy žmo
nes pažysta kas per pauksztis, ir 
kam da turime užimtie vieta 
laikrasztyje tokiu paszlemeku? 
Tegul sau ambrija eyg szuva, o 
su laiku atsidarys ir tiems akys, 
kurie da negali atskirtie juoda 
no balto, pažie ir jie 
kas tas yra Baczkauskas, ka gero - ---------------------------- —
jis dėl lietuviu padare ir kokiu ’tikoylgos kelnes su suimtais

1 keliu jua? veda.

Lig karsztas.
Detektivas Mehner, važiuoda

mas namo ant gelžkelio State 
st. atvažiavias ant 23 uliežios, 
patemijo netoli Dearborn st., kad 
vienas iszsigerias žmogus vejasi 
du beganezius, kaipo norėdamas 
pagautie juos. Detektivas Meh
ner nuszoko no karo, davvyjo be
ganezius ir isztraukias revolvery 
liepe jiems sustotie. Tie sustojo 
ir cze atbėga vejanti s,kuris pasa
kė detektuvui, kad jis vadinasi 
Fritz
Leadville, Mich. Jis skundėsi 
kad tiedu žmones pavogė jam 
$150.oo. Detektivas invede vi
sus tris in palicijos stoty, kur pa
sirodė kad tie vagis turėjo vie
nas $70. o antras $10. Potam da- 
žynota, kad Gansh tikrai turėjo 
$150. Kaip pas tuos vagis dau- 
giaus ne atrasta, tai yra rnislija- 
ma, kad Gansh kitus pinigus bu
vo jau pirmiau praleidias no lai
ko atvaževimo in Chicaga.

Slaptinga pragaisztis.
Kokia tai diena pereita nedelia 

ape pietus pragaiszo be žinios, 20 
metu senumo, Ona Johnson, val
done laundres po vardu “Cott- 
age Grove Laundry”. Ta mergi
na , iszejo isz laundres ant pietų 
prie tievu, kurie gyveno po nr. 
3008 Cottage Grove avė. Po pie
tų ne pagryžo. Ant 4 ad. po pie
tų parėjo namo mažesnioji sesuo 
Onos, idant dažinotie, dėl ko sesuo 
ne pagryžo in laundry. Namie jai 
pasakė, kad Ona po pietų tuoj isz- 
sirenge tiesiog in laundria.Cze pra
dėjo jieszkotie jos pas visus pažy
stamus, bet niekur ne rado. Tada 
apreiszke ape ta prapuolimą pali- 
cijai, apraszia jos veidženklius.

Pirm poros dienu teipgi prapuo
lė be pėdsako John C. Kengit, 
konduktorius stritkariu N. Hal- 
sted linijos. Po pietų jis teipgi i- 
szejo isz savo namu po nr. 171 
^herman st. ir eje tiesiog in dar- 1 

I jw e-yiba, bet no to laiko jo daugiaus
l lais aplink czeverikus, negukotai niekas nebemato ir palieja je^zko.1

,.Parko’’ paliemonai ant 
tekiniu.

Lincoln Parko kommissionie- 
riai ant savo susirinkimu nus
prendė laikytie prie ,,parko” 
keturis palicmonus ant dviraeziu 
(baisikliu). Szita nuturimadasieke 
lengvai; tai yra l>e ginezu. Bet 
kaip prisėjo sprenstie, kokias 
drapanas, labjausei kelnes turi 
devetie, tai ju reikalai turėjo 
sustotie ir inžinierius Alexander 
buvo užkviestas in susirinkimą 
dėl parodinio sawo nuomones ta
me dalyke. Alexander patarė 
jiems priimtie forma drapanų 
“nickerbockers” ir ylgas poneze- 
kas.Bet kommissionieriams labjau 

j ga-

kelis “Metropolitan” pereita se- 
reda mėgino pirmu sykiu pervva- 
žiuotie savvo naujuoju keliu. Ne
trukus pradės kursuotie kasdien.

— Nekokis lenkas W oje k tapo 
nukorotas per suda ant $100 už 
tai,kad norėjo napildytie vagys* 
tia insilauždamas in namus Mista- 
lo po nr. 833 Wood st.

— Naujoji rodą miesto padavė 
inneszimaant savo mitingo, idant 
mokestis darbinyku, kurie dirba 
darbus miesto, butu pakelta isz 
$1,50 iki $2.00, o aldermanas 
Connor da dadavve, kad butu pa
kelta net iki $2.25. Ant galo tas 
inneszimas tapo atiduotu in ran
kas komiteto su iszsakymu, idant 
tasai laike 30 dienu iszduotu ape 
tai raportą.

— Nedelioje per VVelykas, ne
kokis Furmanskis, lietuvvys gy
venantis po nr. 635 S. Canal st. 
nuėjo pas savo kaiminus A. Pet
kų, po nr. 630,ta pati ulyczia ir 
tenai, nežine kokiu budu, nukri
to no trepu žemyn ir bjaurei su- 
simusze sau galva. Isz pradžių 
per nekoky laika gulėjo negy
vu, o paskui kaip atsipeikėjo, 
tapo nuvežtu in ligonbuty. Ne- 
kurie sako, kad kas toks turėjo 
jy tyczia no trepu nustumtie.

—Nedelioje 21 Baland., 1-ma 
adyna po pietų, Bažnytinėje sale
je “Gvardija Witauto” laikys sa
vo mitinga, ant kurio užpraszo 
visus brolius lietuvius pributie 
ir prisiraszytie prie minėtos drau
gystes, jeigu mato ja sau už nau
dinga . P. Mažeika sekr.

— Nedelioje 21 Balandžio, 1 a- 
dyna po pietų, Bažnytinėje sale
je draugyste “Sz. Jono Krik.’* 
laikys savo czvertmetiny susi
rinkimą jtant kurio yra užpraszo- 
mi visi, sanariai susirinktie.

K. Pocius, sekt.
— Subatoje, 20 d. Balandžio, 

saleje Overkosponr. 4500 Pau
lina str.,8 adyna vakare, Kliubas 
29tos vardos laikys savo mitinga, 
ant kurio užpraszo susirinktie vi
sus tos vardos sąnarius.

Su guodpne Jonikas. *
— ^Vienatine L enki s z k a i 

L i e t u v i sz ka Aptieka 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel str. 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas isz Europos 
ir Amerikos. Aptiekoje randasi 
daktaras Wl. Statkieviczius, ku
ris per ilgus metus praktikavojo 
prie ligonbueziu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabar czionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos da- 
siektie. Jeigu kas urnai 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 i n ta paezia ap
tieka kožna czetvergą ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa
szauktie kožua valanda per ta 
paty telefoną iisz bile aptiek os.
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AMERIKOS.

Sanariai Rodos Naujos Anglijos labai rūpinosi 
ape ypatybias kuriais kapitonas Smith suteikė jiems 
ape pavestas jiems žemias. Jie tuo pradėjo dary- 
tie plianus ape užvedima ten kolionijos. Bet pa
kol jie ka padare, kolionija liko inkurta Massachu- 
setts’e per nedidely būrely isz persekiojamu už 
tikyba Anglijonu, žinomu.po wardu “Tėvai Pel- 
grimu” (Pelgrim Fathers)

Žinios visokios PĄDEKAWONE
Ant Welyku nuvykau in mie

stely Waukegan, 111., 
lietuviszkai lenkiszka parapija.
Susirinko in bažnytėlių wisi parū

kur yra

(Tasa.)

1620 m. Hollandu prekybinis .laivelis inveže 
in upia James 20 Afrikos murinu kuriuos kolo
nistai greit nupirko, kaipo vergus. Per nekury lai
ka: skaitlius juodžiu buvo aprubežiuotas, bet kad 
patyrė, jog jie gali būtie sunaudojami prie augini
mo tabako, ju skaitlius staigu pasidaugino.

1644 m. invyko antra indijoniszka skerdyne, 
kurioje ape 300 baltųjų buvo iszžudyta. Potam už
stojo kare, kuri tęsęsi per du metu. Ta kare, pa- 
sibaige'ant nelaimes Virginijos Indijonu, kurie vi
si beveik pakliuvo in verguvia. No to laiko jie 
beveik isznyko, o kurie liko daugiau neužpuldine 
jo ant baltųjų.

<1.1642 m. terp karaliaus Karolio I ir Anglijos 
Farliamento, po vadovystia Oliver’o Cromvell, 
užįieme Anglijoje namine kare, kuri pasibaigė 
ant to, kad tapo investas naujas palitikiszkas An
glijos suradimas, po vardu “Commonvealth”.

! Laike tos kares virginiecziai laikėsi karaliaus 
puses, kaipo loyalistai *). Per tai jie tikėjosi, jog 
tb|j|s nubaustais isz Cromvello puses. Bet kaip 
ferdmvell pergalėjo ir liko galingu, jis visai ne 
-pa'ude virginiecziu. Jiems buvo pavialyta iszrink- 
tie savo valdžia ir tuom pat laiku daug karalisz- 
ku karžygiu isz rojalistu**) pagryžo in Virginija.

1680 m. Anglijos Parliamentas iszdavve tam 
tikius istatus po vardu “Navigation Acts”, tai 
yra; Mari nyky stes veikalai. Siekis tu įstatu buvo 
tas^ idant geriau valdytie prekystia kolionija. 
Pagal szituos istatus virginiecziai ne galėjo kitur 
siustie savo produktus, kaip tik in Anglija; jiems 
ne buvo pavelyta pirktie gerybių kitur, kaip tik 
Anglijoje, ir viskas turėjo būtie vežema Anglisz
ku įse laivuose. Toki istatai labai neprilankei atsi
liepė ant \ irgi n i jos. Jie jaute didy apsunkinimą ir 
tas buvo pirma priežasezia dėl revoliucijos (tai 
yra:sukilimo priesz priespaudejus).

1676 m. pakilo Virginijoje namine kare, ku
ri istorijoje žinoma po vardu “Bacon’s Rebellion”. 
Ta kare invyko isz priežasties nesutikimo biednes- 
niuju luomu su aristokratais (t. y. didžtureziais). 
Žmones misi i jo, kad aristokratai mėgino atimtie 
ju lįuosybia. Dėlto jie susikėlė priesz prispaudėjus 
po vadovystia Nathanielis Bacon’o. Jie pamusze 
valdžia ir sudegino Jamestovn. Bet Bacon staiga 
numirė tuom laiku, kada priesztaravvimai valdžiai 
ir maisztai buvo sustabdyti. Jamestovn jau dau
giau nebuvo atnaujintas. Williamsburg tapo so- 
stapilia Kolionijos.

į Augimas žmonijos ir galingumas Virginijoje 
buvo staigus ir tęsęsi iki pabaigai kolioniszko 
laiko (1776), kada skaitlius visos žmonijos Virgi
nijoje sieke iki 575.000

1 Virginija buvo labai pritinkantis krasztas dėl 
<ip>igywenimo. Sako, kad tai buwo “geriausia 
bietjinu žmonių szalis ant svieto”.

Žmones Virginijos buvo labai malonus, pri- 
jenjnus, palankus ant draugavimo ir milinti drau- 
g)Stia. Prasižengimai atsitikdavo labai retai, o 
vagyseziu jokiu pas anuos ne buvo.

Virginiecziu gyvenimas ir pabudis labai atsi- 
žiniejo linksmumu ir didžszirdumu ir tuom jie 
skyrėsi no tu koliouistu, kurie apsigyveno Naujo
je -Anglijoje.

i Forma tikėjimo buvo inrengta per kolionistus 
epifkopaliszka. Isz pradžių ne buvo pavialita pla
tintis Puritanams ir (junkeriams. Bet liuosybe re
ligijos Virginijoje augo staigu ir ant galo kolio- 
ni-zko laiko. dwi treczdales virginiecziu jau buvo 
atsiskyrusios no Episkopaiiszkos bažnyczios.

j Apszvieta nelabai sperei kilo iki 1688 m. 
liet no to laiko tapo daug inrengtu mokslainiu, kur 
galėjo mokintis už dyka. Teipgi 1692 m. liko už
dėta kollegija “William’o ir Mary’os.

\ erguvyste labai greit insikerejo Virginijoje, 
irginijos Legislatura daug sykiu mėgino panai- 

kintie, bet Anglija ne norėjo ant to pristotie.
Meile liusybes ik anksti iszaugo Virginijoje. 

Stiprus stovis, koky virginiecziai visada padary
davo dėl savo palitikiszku tiesu, buvo didelia 
lalįdarystia ir dėl visu kitu kolioniju. Vis tai pa- 
teijge kelia dėl greitesnio dasiekimo neprigulmys- 
tes.'

Plymouto Kolionija.
Tėvai Pelgrimu prigulėjo prie tikybiszkos sek- 
(atskalos), kuri buvo atmesta no užtvirtini- 
Anglijos Bažnyczios. Kartais jie vadinosi Se-

tos 
mo 
paratistais, tai yra atsiskyrėliais. Jie buvo teipgi 
vadinami Puritanais; bet jie labjau buvo prilaukus 
prie tikybiszkos neprigulmystes, negu kiti Purita- 
nai. Dalis Separatistu kelis metus pirm to jau bu
vo apleidusi Anglija ir apsigyveno Hollandijoje.
Szitie tai dabar nusprendė jieszkotie prieglaudos įmo pjūklu, 
laukinėje Amerikoje.

1620 m. tas būrelis Pelgrimu sugryžo in An
glija ir iszplauke isz Anglijos uosto Plymouth ant 
laivo “Mayflover” Rugsėjo menesyje. Ju buvo 
szimtas ir viena žmogysta.

Jie dasieke krantus Massachusetts’o ir 21 d. 
Gruodžio iszlipo ant žemes, kuria jie apvaldė ir 
uždėjo kolionija Plymouth.

Tie Pelgrimai ne turėjo jokio Charterio no ka
raliaus, nei no jokios kompanijos. Per tai jie turė
jo rėdytis patys. Da plaukdami ant laivo jie susi
tarė pasiduotie tokioms tik tiesoms arba įstatams, 
kurie butu padaryti tik dėl abelnos visu geroves. 
Užtai ju rėdąs ir valdžia buvo gryna demokrati
ja. Jie iszrinko John Carver savo gubernatoriu
mi ant vienu metu.

Buvo sunki ir neprijemna pradžia ju apsigy
venimo laukinėms kraszte. AVisa žeme buvo ap
klota gyriomis. Sniegai, szlapdribos ir szalti ve
jai Naujos Anglijos gana jiems pakirejo, kol jie ne
turėjo atsakaneziu namu.

Jie taisėsi kaip galėdami gerinus užsidengtie 
no szaleziu prastuose gurbuose, padirbtus storuose 
medžiuose. Bet didesne puse apsirgo ir pirm, neg 
sulaukė pavasario, ju skaitlius per pusią isznyko. 
Jugubernatorius Carver teipgi mirė ir jo vieta už
ėmė William Bradford.

Isz Indijonu puses jie buvo laimingi. Per vi
sa žiema nepasirodė jokis raudonskuris ir kada jie 
pradėjo ateitie pavasary, buvo labai prielankus. 
Pelgrimai padare su Indi jonais draugiszka sandora, 
kuri tęsęsi per ylga laika.

Plymouth’o Kolionija augo labai isz lengvo 
Gale pirmojo deszimtmeczio, ji turėjo tiktai 
tris szimtus žmonių. Ik szio laiko kolionija jau bu
vo tvirtai užpamatuota ir pagerėjimas jos buvo 
priežasezia užsidejimo kitu didesniu koliniju Nau
joje Anglijoje.

Plymouth’as liko neprigulmingu su savo loc- 
nu randu per septiniasdeszimtis du metu, iki 1692 
metu.

Tada, pagal prisakima karaliaus Anglijos, ta 
colionija buvo sujungta su Massachussets. Bay Ko
lonija. Jos žmonija skaitėsi tada in asztuonis luk

štą nez i us, kurie buvo iszmetiti po daugely mieste- 
iu.

Pelgrimai ir ju pasėkėjai buvo ramus, darb- 
sztus ir dievobaimingi. Jie buvo liuosi krikszczio- 
nis ir niekad ne buvo persekiojami, kaip kad Pu- 
ritanai Massachussets Bay Kolionijos.

II. Kolionijos Nauja Anglija
(Nev Engi and)

I. Massachusetts.
Ta apygarda tapo pramyta Nauja Anglija per 

minėta. Joną Smith’a, ape kury jau pirmiau buvo 
Mpitona

Sinith’as po sugryžimo isz Virginijos in Ang- 
ĮiĮi, nuplaukė 1614 m. prie Amerikos krantu dėl 
ištyrimu jos pakraszcziu ir užvedimo prekybos. 
J ir isztyre pakraszczius upes Penobscot lig linkio 
Cod ir padirbo to kraszto mapa.

Reik atmintie, kad visa ta sziaurine dalis Su- 
vlenitu Walstiju buvo pavesta per karalių Joku- 
•»«t, 1606 m. Plymout’o Kompanijai. Ta kompanija 
ta paty meta mėgino užvestie kolionija arti uos
to upes Keuuebec, bet tas jiems ne nusisekė.

1620 m. Kompanija Plymouth buvo atstatyta 
ir ant jos vietos tapo užvesta nauja kompanija po 
vardu “Rodą Naujos Anglijos” (Council of Nev 
England). Karalius Jokūbas pavede tai kompani
jai territorija terp 40 ir 48 laipsnio sziaurinio plo- 
[9 tai yra no Pennsylvanijos iki Naujos Škotijos 
itį no Atlantiko juriu iki Ramiųjų juriu.
, * l-oyalistu vadinasi isztikimas padonas kunigaikszczio arba kara- 

1US., > >

i.į **’ n°)’alistas ženklina - gyventoja karaliszkos provincijos (Royal j

Massachussetts Bay Kolionija.
Pagerėjimas Plymouth Kolionijos buwo pasek 

mia dėl suredimo Angliszku Puritanu in kompanija, 
turi potam siuntė Puritanus in Nauja Anglija dėl 
apsigyvenimo. Ta kompanija davve sau varda 
“Massachuaetts Bay Kompanija”.

Szita kompanija 1628 m. pirko no “Council 
ror Nev England” gražu plota žemes ape Massa- 
chussets Bay (mariu koja). Ta žeme apėmė plota 
tris mylias in žiemius no krantu upes Marrimack 
iki rybos (gronyczios) pravestos tris mylias in pietus 
no krantu upes Charles, ir no Atlantik juriu iki 
lamiuju.

1629 m. karalius Charles (Karolius) iszdave 
kompanijai chartery. Tas charteris ir galybe wal- 
džios dėl naujos kolionijos turėjo būtie rankose 
kompanijos Anglijoje.

Kompanija pradėjo užsiimtie siuntimu in Mas- 
sachusetts Puritanu po vadovystia John Endicott. 
Jie apsisedo Salem’e ir padėjo pamata kolioni
jos Massachusetts Bay. Ta paczia wasara pribuvo 
kiti ir apsisedo Charlestovn’e.

1630 m. akyva permaina buwo padaryta 
valdžioje kolionijos. Charteris ir galybe valdžios 
juwo perkelti isz Anglijos in Kolionija. Szitas 
kolionistams suteik© proga sauvaldystes. Pasek
me tos permainos buvo ta: jog didelis skaitlius 
intekmingu ir galingu Puritonu nutarė persikel- 
tie isz Anglijos in Kolionija.

Wašara 1630 m. flota isz trilikos laiwu, at
vežė in Amerika 1.500 Puritonu dėl apsigyveni
mo. John Winthrop atvyko su jeis, kaipo guber
natorius Massachusetts Bay Kolionijos. Guberna
torius VVinthrop buwo dikczei mylimas ir guo- 
dojamas no savo žmonių, ir labai tankei buvo 
iszrinktas isz naujo ant sviriausio Magistrato kolio
nijos.

Tie nauji atėjūnai inkure miestą Boston, ap
gyveno Dorchester, Cambridge, Lynu, Roxbury 
ir kitas vietas.

Pirmus dvejus ar trejus metus, kolionistai Mas- 
sachusetts’o Bay patiko daug nelaimiu irtrotos. Bet 
potam jie džiaugėsi laimia ir pagerėjimu buvo. Žmo
nes buvo godus ant darbsztumo. Jie gerino apdir
bimą žemes, ir augino paukszcziūs ir galvijus. Jie 
medžiojo ir žvejojo dėl dapildymo stokos maisto. 
Sugamytas žuvis, skuras, medžius ir lentas, jie 

1 siuntė in visas szalis, už ka potam jie galėjo nusi- 
pirktie reikalingiausius prie gyvenimo dalykus An- 
gjijoje.

t Finlandijoj (Rosija), invede 
mokėjimą koros už pasigėrima.

; Buda Pesztoje, laike lekcijų ’ pijonai kogražiausei, atliko spa- 
užgriuvo namas mokslaines, ku-1 wiedy szventa, iszklause misziu 
reme 30 vaiku tapo sunkei sužei
stais.

t Odesse, Rusijoje, aresztavcjo 
daugybia studentu, nekaipo pri- 
gulinezius prie draugystes nihi
listu.

+ Cincinati, O., 16 Balandžio 
sudege didelis fabrikas iszdirbi-

. Bledia skaito ant 
$300.000.

t Kenton, O. — Boileris L. 
Emmonso pjaunamoje maszinoje 
Foraker’e, persprogo ir užmusze 
viena žmogų, o 3 labai sužeidė.

t Rosijoj pulkaunykas Grygo- 
rievas tapo nusudytu ant 8 me-^ 
tu in Siberija prie sunkiu darbu 
už inžeidima kariszku plianu ne
kokios susiedines vieazpatystes.

t Nev Yor. —Prezidentas Ha- 
vameyer no “American Sugar 
Co.” apgarsino, kad visos dirl>- 
tuves cukraus, kurio» stovėjo, 
dabar pradėjo dirbtie.

t W>lkes Barre Pa. vėl viena 
brekery sustabdė ir yra szneka- 
ma. kad tasai per visa meta ne
dirbs. Priežastis sustapdyno .-para
mai po žeme predejo griūtie.

t Nev York. — Metinis dane- 
szimas no “American Tobaco Co” 
parodo, kad po atmetimo renka
mu texu ir ant nupirkimo 
(ingos medegos, atliko isz 
to meto $4.003.227.

t St. Louis. — Nekoki 
Gideon ir Francis O’Ross isz Pop- 
lar Blufs, Mo., buvo iszduoti 
valdžiai ir apskusti už dirbimą 
ir pardavinejima formų dėl dir
bimo falszyvu pinigu.

t St. Louis, Mo. — Tarnaite 
daktaro Arthurs Duestroro$ mili
jonieriaus isz Rose Fatelle, kuris 
nužudė savo paczia ir sunu pe
reita meta, nustojo proto. Sako, 
kad ji nustojo proto isz priežas
ties papildymo žmogžudystes per 
daktara.

t Petersburge atidengė didelia 
vagystia aficieriu gvardijos ka
zoku. Daejo kad tie aficieriai su
vogė ape 300.000 rubliu isz pul
ką v u 
džiai intužo ir liepe užvestie ko- 
asajtriausia tyrinėjimą.

t Farmeris John Stephens, ap- 
sigyvenias Marion Tovnsheple, 
Noble Co., užmusze savo sunu su 
pagaliu. Sūnūs nenorėjo duotie 
tėvui reikalaujamu pinigu, dvie
ju dolieriu ir už tai liko užmusz- 
tas.

szventu ir pasirodė kogražiauseis 
ir isztikimiauseis žmonėmis savo 
"įasielgimuse. Už ka tegul jiems 
Dievo laimina ir per laikraszty 
“Lietuva” siuncziu jiems szir- 
dingiausia acziu. Su guodone 

Kn. J. Balcevviczius.

Newark, 13 Balandžio.
Panedely, -8 Balandžio pribuvo 

in musu miestą guod. kun. J. 
Zebris isz Waterburio antiszklau- 
symo czionykszcziu lietuviu We- 
ykines spaviedies. Panedelio 
vakara susirinko daugybe lietu- 
viu in bažnyczia Sz. Jokūbo ir 
cunigas klausė spaviedies iki 9tai 
adynai. Paskiaus iszejas isz spa- 
viednyczios pasakė puiku pamok
slą su pamokinimais kaip spavie- 
dy atliktie. Po pamokslui da 
gryžo in spaviednyczia ir iszklau
se visus susirinkusius. Ant ryto
jus atlaike misziassz.ir iszklause 

tuos, kurie isz wakaro negalėjo 
>ributie. Už ta geradejyetia Avi

ai Newarko lietuviai siuncziame 
guodotinam kn. J. Žebpui szir- 
dmgiausia acziu.

Su guod. M.Czerniauskas.

Didelis Balius
Brooklyne, lietuviszka parapi

ja “Szven. Marijos Panos Ne
kalto Pras”. rengia didely balių 
ant naudos savo bažnyczios, ku
ria netrukus statys. Ba
lius bus 27 diena Balandžio po 
nr. 93 Grand str. Brooklyne.Pra
sidės 7 j ady na subatos vakare 
ir trauksis per nakty iki dienair 
Tikietas inžengos dėl vyru 25c. 
o moterims ir panoms inženga 
už dyka.

Dėlto užpraszome visus lietu
vius ir lietuvaitias, o labjausei 
lietu viszkas draugystias: “Sz. 
Juozupo”, “Sz. Jurgio”, “D. L. 
K. Gedemino” isz Brooklyno, ir 
isz New Yorko“Sz. Kazimiero” ir 
“Giesminyku Mildos”, idant teik
tųsi meilingai atsilankytie.

Užpraszo Komitetas.

GRAND OPENING.
Kazimieras Baranauskas szioms 

dienoms atidarė nauja lietuvisz- 
ka sali u na po nr. 596 S. Canal 
str. kerte 14tos;ul. ir ant subatos 
20 Balandžio rengia balių atidary
mo saliuno. (Grand Openig). Ant 
kurio užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaitias kpskaitlingiausei su- 
sirinktie. Bus szokiai, grajys 
puiki muzika ir-no 5tos adynps 
iki 7tai bus duotas alus gertie 
už dyka. Su guodone

K. Baranauskas. (20 4).

(Tolinus bus.)

reika- 
perei-

John

pi nigu. Caras isz to di-

Saliunas ant pardawimo.
Brooklyne, N. Y., ant geros 

ulyczios,- prie pat cukernes, kur 
dirba 2000 lietuviu ir lenku, yra 
ant pardavimo GERAS SALIU- 
NAS su didelia sale dėl mitingu 
ir balnu; yra du biliardai ir “Bov- 
ing Alley”. Randas už viską tik

tai $50 ant menesio. Geriause 
vieta ant biznio dėl lietuvio. 
Gali nupirkt labai pigiai, arba 
eit in partnerystia. Priežastis 
jardavimo, kad locninykas turi 
rita bizny. (27—4)

Adresas:
Grand str., Brooklyn, N. Y.

. In Lietusius.
Pasiduodu dėl žinios guodotinu 

lietuviu, jogėi esmių lietuviu 
ir paeinu isz Kauno redybos; 
dirbu ir zalatyju altorius, dirbu 
kryžius [Dievo mukas], stovylas 
(apasztalus) ir tėplioju (malevo- 
ju) bažnyczias. Turiu paliudyjmus 
no daugel kunigu isz Lietuvos, 
kur ir kokioje; bažnyežioje esiu 
dirbias ir jogei ta darba gerai 
pažystu ir atsakaneziai galiu at
liktie. Deltogi atsiszaukiu in 
guodotinus lietuviszkus kunigus, 
kad jeigu kur toksai darbas ra
stųsi, idant teiktųsi man jy su- • 
teiktie kaipo lietuviui. (11—5) 
Su guodone, Ignacas Giedvilas 
834 Attica st. Chicago. III.
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BALIUS.
Draugyste ,,Sz. Juozupo” Nev 

' fritain, Conn rengia didely balių 
ant naudos lietuviszkos bažny
czios, kuris bus diena 27 Balan
džio. Tikietas inžengos bus tiktai 
25c. Užpraszome visus lietuvius 
ir lietuvaitias koskaitlingiausei 
susiriuktie. Komitetas

Swetimi klaidai pryszakyje 
o sawi užpakalyje.

Plymouth, Pa. 11 Balandžio.—
Autorius ėtraipsnio “Wardan 

teisybes”, patilpusio nr. 15 Vie 
nybes Liet.”, atsakydamas ponui 
K. J. ant jo straipsnio patilpusio 
nr. 6 “Lietuvos”, iszrodo daugy
bes jo gramatiszku klaidu, o nei 
ir zeceriszkųs klaidus neaplenke. 
Tiek to, ape gramatiszkus klai
dus nieko nesakysiu, nes da su- 
lygsziol kiekvienas lietuviszkas 
rasztinykas laikosi saviszkos gra
matikos, ale už zeceriszkųs klai
dus tartum nevertėtų padyvytie, 
nes ir jo paties straipsnyje, o 

znet paczeme pasiraszyme insis- 
skverbė zeceriszki klaidai ir in 
vieta “A” inejo“V”,o vietos gy
venimo, tai tik pirmutine litera li
ko savo vietoje, o kitos, visos 
galbūt per neatsarguma zecerio, 
persimainė. Plymouth’iszkis.

GROMATOS.
ietuwiszkos ir lenkiszkos užsilai- 

kia ant paczto.
1042 Abuszkevicz Wlad,
1058 Bendoraitis Jozef
1066 Bombinski B.
1087 Danielewicz Jan
1118 Gelžinis Johan
1183 Jozefowicz VValentin
1184 Jurgaitis A.
1185 Jurgaitis Ciprijon
1186 Juszinski John
1192 Kazlovska Marjana
1220 Kowalski Simon .
1234 Kurpalis Kaz.
1254 Marcinkevicz Josef
1316 Radziemski Josef
1376 Stefanovski Jos
1387 Sziemaitis Kazimierz
1390 Szimkevicz Fr.
1416 Žiauria Mike

GROMATNYCZIA.
Leon. Stankevicziui, Brighton 

Station, Boston, Mass.
Paczte vadinamam Back Bay, 

Boston, Mass., guli gromat i de 
Tamistos, siustą isz Lietuviszku 
Kolonijų. Nueikit atsiimt.

Ponui V. Baltimore: Inszy nu
mery nepatilpo, nes gavome per-Į 30x385. 
vėlai. I '

$1800.00
GIVEN AWAV TO INVENTORS.

$150.00 ererymonth given away to any one who «P- 
phes through u» for tbe mo»t mentorious patent dunng 
the month preceding.

We aeeure the best patente for onr cliente, 
and the object of this offer is to encourage inventon to 
kcep track of their bright ideas. At the šame tune we 
wish to unpres* upon the public the fact that

IT ’S THE S1MPLE, TRIV1ALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

such as the "car-window ” which can be easily »lid up 
and down mthout breaking the passenger’s back, 
*“ sauce-pan,** “collar-button/* “nut-lock. * bottle- 
stopper, and a thousand other little things that most 
any one can find a way of improvmg; and these sunple 
m ventions are the ones that bring largest returns to the 
author. Try to think of something to invent.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents uken out through us receive apecial notice in 

the “ National Recorder, published at Vashington, 
D. C., which u the oest newspaper published in Amenca 
in the interesu of inventors. We furnish a year s sub- 
senpjion to this jotiniai, firee of cost, to all our chents. 
We also advertise, free of cost, the invenoon each month 
which vins our $150 prize, and hundreds of thousands 
of copies of the "National Reeorder” ęontaimng a 
sketen of the srinner, and a desenption of his mvention, 
will be scattered throughout the U nited States among 
capitahsts and manufacturers, thus bringing to theu 
attention the merits of the mvention.

Ali Communications regarded stnetly confidenual.
Addrcss
’ JOHN WEDDERBURN & CO., 

Solidtors of American and Foreign Patente, 
618 F Street, N. W.,

___ Washington, D. C.
1 Rc^rtKct—tditor oftkū WriUforou»

Pasarga dėl ligoniu.
Tie broliai, kuriems atsitaikis 

susirgtie kokia nors liga, niekad 
negydikites namie. VVisada geriau 
nusiduotie in^ligonbuty nors ir 
užmoketie reikėtų, negu dakta
rams moketie pinigus. Wiena 
dėlto, kad namie ligonis ne 
gal prideraneziai užsilaikytie, 
imdamas vaistus, o antra dėlto, 
kad vienas daktaras ne visada 
pažysta liga.

Teip atsitiko su vienu vaikinu 
Chicagoje. Jonas Petroszius per 
kelias nedelias gydėsi namie po 
nr. 3320 Fisk šit. ir eidavo pas 
garsu daktara Glazer, kuris gy
vena ant 32 ui. ant kampo Laurai. 
Daktaras ir vaistai kas syk jam 
kasztavo po $2.

Ne žiūrint, kad tas daktaras 
buvo garbinamas kaijK) geriausis 
daktaras ant Bridgeporto, vienok 
ne galėjo jo pagydytie. Ant galo 
Petroszius pasiryžo važiuoti© in 
ligonbuty. Nuvažiavus in ligon- 
buty pasirodė, kad daktaras per* 
ylgai užtraukė liga ir visai ne 
pažino jos. Teip kad ^biednas 
Jonas pasijuto esąs labai pao- 
jingame padėjime.

Da to negana. ^Važiuodamas in 
ligonbuty Petroszius pasijeme 
laiszka su paliudijimu to paties 
daktaro, dėl parodimo, kokia li- 
gajis serga ir dėl gavįmo paweia- 
lijimo gyditis “County Hospita- 
lyje.” Daktaras- liepe nueitie su 
tuom laiszku pas jo pažystama 
paliemona, lenką Wleklinsky, ir 
jam paduotie laiszka. Tas lenkas 
prijeme ta laiszka, o ne atidavė 
in palicija, tik pasakė, kad yra li
gonis tokeme name. Wiena diena O ne sulaukėme Ambulance. Antra 
diena atvažiavo vežimas, bet be 
laiszko no daktaro, užsirasziąs 
tiktai varda ligonio ir numeris 
namo permainytas. Palicija netu
rėdama jokio paliudyjimo no 
daktaro nusivežė ligony pas dak
tara. Neradia daktaro namie, 

i klausia areziausioje aptiekoje, ar 
tas gydytas. Aptiekorius iszdave 

į paliudijimą kad jis sirgo ir eme 
1 vaistus, bet kokia liga ligonbuty- 
i je galėjo perskaityt^. Tada li- 

gonbuerio d: k| 
gony ir atrado

aibs «i|>žturėjo li- 
liga labai paoj i li

ga nusidi vydamas, kas per dak- 
aras buvo. Dėjosi czetverge, 18 

d. Balandžio m.. Chicago.
Petkas G.



Katalogas knygų. VVIENATINIS
Lietuwiszkas i Saliunas S. BARUS FORMERLYOF

Si .00 
#2.00

90c
30c 
50c
5c 

10c
5c

30c
40c

400 Grand Street

k

M. ROSENBAUM & C0.
L1TUWISZKA1 LENK1SZKA BANKA.

NEW YORK, N. Y.
"LIETUVA"

------ I—

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu. puikiausiuose apdaruos, »u »lda 
brineis ir kitokeis križeis, iszoodyta bal- 
cziauseisKauleleis, visaip zalatitos, 3.50 ir 14.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
■karbu. apdaryta drutoi tkuroje. zalaty- 
tais krasztais, drticzjai apkaustyta ir *u 
kabėmis “

' Apdaryta tzagrine
Balsas Balandėlės didžiause* ir puiki* useme 

apdare, balcziauseis kauleleis pu^ke‘ „ 
iszauksuotais kryžeis po 13.00 ir

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c 
Baisad Balandėlės Krisztolinis K-
Balsas Balandėlės szagrine ‘ 1-5°
Balsas Balandėlės su Offictum Parvum l.oo
Garbe Dievui ant auksztybes, skaroje. aP 

kaustyta ir su kabe ” ®
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szw.

Marijos Panos
Meno sz». Marijos Panos
Mažas Aukso Altorius
Ražanczius amžinas
Ražanczius ir draugyste
Ražanczus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szw. Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

litaroms “ “ “ 11.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje *pką^ 

stytas ir su ksbe “ C
Szlovinimas szw. Panos Marijos per mena- 

sius Gagužy Lapkrity ir kožuume laike ‘ 
Tajemnvczios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalinu Dovido kara'iab« ant paveikslo 

kanticzku ,, 
Kanttczkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos,
Brostwos “ “
Draugija dėl dusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Filoteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Gydyklos no baimes smerties
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas 

Franciszkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo “
Gyvenimas szvento Benedikto V 
Gyvenimas szvencz^Jlarijos Panos ,. 
Gyvenimą visu Szventu ant l ožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po 
Istorija Kataliku Bažnyczios 
_«torija seno ir ’

.'rija seno ištarimo no
pa-auies iki užgimimo K

Istorija szventa seno ir naujo įstatymo
sutveri.mo svieto iki smerti Kristuso 

Iszguldymas metimu szveneziu ” 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba

knygele
Lietuviszkos miszios su natom is
Mokslas Rymo Kataliku
Mokslas kataliku, “
Patmkslai ape suda Dievo “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasa.-
Perspėjimas ape szventa tikėjimą . “
Perkratimas su'miauijos “
Prisigatavojimas ant smerezio “
Raktas in dangų “ “
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 

kauskio “ “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonewicziaus.
VV’adovas in dangų
Wartai dangaus “

. Wadowas aplankaucziu l>anczios IVieszpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

f 1.60

20c.
15c

75c 
75c.

0.5c 
10c

25c 
25c. 

sz.
20c. 
50c 
10c 
2Uc

66c
iku Bažnyczios |1.00
ir naujo ištarimo su abrozeleis 15c 

>at sutvėrimo 
istuso 25c

15c 
10c 
J 5c 
15c 
15c 

Gavėnios

no

20e 
10c 
40c 
15c 
15c

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

15

10 
4Oc 
15c

Knygos niokslyszkos.
AKYVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu fino 

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

Preke....  30c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas Lementonus lietuviszkas ,, 10c
Spasab^s greito iszsimokiuimo angeiskos kai

DOS ne apdarytas “ " J 1.00
11.25 

50

..10c.
•• 15c 

5O-.
10c

• 10c

10c

o apdarytas
Istorija Europos su mapoms
Ka darytie, kad butume *weiku ir ilgai gyventu- 

. me.............................................................................;
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per savęs pramn’- 
tie rasz>'tie. dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas '".eturiose kalbose f lietu viszkai 
latvrszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra riause knyga dėl norineziu fsz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos 

Kasdienines Maldos 
Pradžemokslia Rankos Raszto dėl norineziu 

. iszmoktie gražjai raszytie
į brozas “Kražių skerdynes’ į _ 2_ r

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny
czios Kražių urėtuose 1893. Ganėtinai di 
delis. Preke’ „ 50c

o su prisiuntimu ,, 60c

i Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS. moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes, “ “ 25c

Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
i Aukso Verszis, komedija vienoje veikmeje 20c 

Gyvenimas Stepo Ruudnosio “ I5c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija isz laiko Francuzu vainos “

< Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas U' 
nijotu po valdže Maskolių “ “

Kaip igytie pinigus ir turtą ,,
• Kas teisybe tai nemeias puikios apysakėlės 

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

Litbuania “ “

15c.

S 2.oo 
5c

___ __ 10c
perstata kaip

30c 

50c 
20c

15c 
10c 
30c

-------------- 20c
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

i parasz Simano Daukanto 1100
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausiaoisto-

rija Lietuvos “ |1.50
Istorija gražios Magelano* 20c
Istorija septynių Mokytpju * “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 10 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 
a* ape keturi szimtai “ 12.00
Lietuviszkas sziupinis “ 5c
Lietuviszkos Damos užraszytos per Antana

| Juszkevicziu Velionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny- 

kiu “ “ • 1.50
Namelis pustelnyko “ •* 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpiaviszkos ka-

| res Indijonu Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 46c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Puiki i^toria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rinaldina “ “ “ J1.50
Talmudas židu “ “ 10c
VVaiku knygute su abrozelais “ 30c
Wisoki abrozdelei in knygas 5c

, Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz
ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
Ins puola priesz jy ant kėlu. 30c

Žiponas bei Žipone ’ 25c.

• Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY SW. PANSKICH S7.U0
ANIOt STRČz,. Zbidr Modl6w i PieSni služfcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszporou 
i pieSni lacihskich). Zaviera blizko 650 stro- 

, nio vyraznego druku na pigknym papierte, 
vydanie dla obojga phei; opravne v raortocco 
skorkg, vyzlaeane bržegi ze zloconym tytuli- 

*, kem; . ................................................................. 95c
Ta sama opravna w morocco skurkg, vyzlaeane 

brzegi. ze zloconym tvtulikem. okuta i ze za- 
! . mkiem.................. ........................................ 9 1 25

’. CICHA LZA. Zbidr ModkSv, i Piečni služfcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla nieviasti z 
dodatkiem nieszpordv i pledui iacihskich. Za
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
napigknym papierze, ■—Opravne v morocco 

skorkį-, vyzlaeane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Cena........................................... 95c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov 1 piedni, 
služfcy dla dusz pobožnyeh. (AVydanie dla 

,l mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piedni 
lacihskich. Zaviera blizko 660 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 

, w morocco skorkg, vyzlaeane brzegi ze zloco
nym tytulikiem..... ............................. . 95c

sama opravna v morocco skdrce, vyzlacone 
. brzegi ze zloconym tytulikiem................ 11.25

WYBOREK...............................................po 40c i 65c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlodc- 
za pomoca kart (Dla zabawy i rozryvki)

C«n* ’ 10

JONO ABRAICZIO,
82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.

Pas mane randasi puikiausia* Alus, geriause 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kvepenti.—Pa» 
mane lietuvys atwažewias gali gautie ramia na 
kvynia ir pr’ieteliszka rodą. Teipogi turiu gera

dėl mitingu, balių ir vesellu.'
Jei in Yonkers atkeliausi, 

pas Abbaitt wigka gausi.
Ateik broli pamatytie 

ir to wiso pabandytie.

IIILLE'S FOTOGRAFAS, 
___ 3452 8. Halsted ui. 

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant vesellu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSK.i 1V1SKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VISO PABANDYTIE.

Gyvenu ponr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietu wiu ir daugiaaše visokiu gėry m u užlaikau

M. Wyszniauskiene.•/
403 Hendersou st., Jersei City, N. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant paeamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. - Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

WEINATINIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
Winco M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.
Užlaikau puiku szalta Alų, 

Degtiniu tikra ruginiu, lietuvvisz- 
<u Trejonkia visokiu Wynu ir Li
keriu. Turiu Biliiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakeleivingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczekgis.

Į Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi- 

jsu greieziausiu- laivu už pigiausia 
rS^ipreke, siuneziame pinigus, kuriuos 

Jusu prieteliai gaaua in 15 dienu, 
į Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 

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

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

Nedelinis Laikrasztis
iszeina kas subata ir talpina savyje ko naujausias ir svarbiausia 

žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA” J
turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už 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 Lietuwiszkos Bažnyczios, 

o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai viskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinasi ir viso
kis biznis kasdien geriu eina.

Buvo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, i$z kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardavimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ui. ir 3 
ant Attica ui.

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

inmoketie isz virszaus, o likusios dvi dalys iszsimoka per 3 metus. 
į Kas mislyjate pirktie, tai pnsiskubykite, nes prekes j u kasdien au

ga; už metu laiko nepirksitė ju nei už tūkstanty dolieriu. Pamy
kite kad cze yra sostapyle lietuviu, tai ne teip kaip nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus mieseziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta viską ir vėla sugryžta in Chicaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogtis darbo neturi, abile turi sa
vo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ba aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno kambario tuszczio, ape tai nerei

kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite
in redakcija “Lietuvos” 954 33-rd str. Chicago, III.

ALBERT W. MAY ADVV0KATA8.
Mikolas Kielpsza lietuvviszkas asistentas, praktikawoja wi- 

suose suduose.
rttmau. 419 Chamber of Commerce Building, 

kerte Washington ir La Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Durys hz Washington, prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

A. Z1)ANAWICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MA8S.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
siu laivu in ir isz Europos, iszmaino ir siunczia 
pinigus in visas avidtb szalis kuomipigiausepir 
in 4nedeles jk> iszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakontziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—iszdirba rusztu* dėl dalies iszjeaz- 
kojimo isz teviszke* arba kitokiu dalvku ar ra- 
sztus su konsulio užtvirtinimu. O te!p-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnam* ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda knyges.— Wi*ka atliek* kuo- 
migeriausei.

JONAS ZAWE( KAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Augliu,
Atweža anglius kožnam in iia-

MAX DKZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpiido savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams
eitie pas Drzemala gerausi apgi-1 mus ir parduoda pigiau kaip visi 

ne ja pro vu. * *** ’* • —
Ofisas: 23 Metropolitan block.

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

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWI8ZKA8 AGENTAS.

Siunczia pinigus in wisas dalis 
svvieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laiwu pigiausei ir 
tesingiausei.

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

Perkeliai! Sawo Offisa
isz po nr. 3117 po nr. 3121 

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

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

Kam turit waikszcziot?
Pas kitos ir duoti* apsigaudinel, kad galitl* teip 

lyg«-i gerai ir pigei atliktie interesus pa* 
sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja bunka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no J5 ir daugiau pinigu, už ku

riuo* moku procentą.

SZIFKORTES
ant geriauslju llniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UVVAGA:

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

Juliau Piotro wski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

“Lietuva
Spaustuwe „Lietuva“ 

spausdina (drukavoja) visokias 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 laivu. Siuncziasi pinigai in 

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suvaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.
1}

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky*

fl.0ISZ6WSK§
954 33rd st. Chicago, III.

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

ryto iki 9-tos vakaro, o nedėlioję no 12 viduįdienio iki 9 vakaro.

kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24—3)

1

>CAVEAI \ I KAUt MARKs^r
C0PYR1GHTS.

CAN I OBTA1N A PATĘST f Forą 
pnmipt answer and an honeat oplnlon. wrlte to 
MUS N 4- ('O., wbo have had nearly flfty yean* 
ezperience In tbe patęst bosines*, ('otnmnnica- 
tions strietly oonfldential. A llaudbook of In
formation concerning Patentą and bow to ob- 
taln them sent free. Also a catalogue of mechan- 
ical and seientlflc t>ooks sent free.

Patents taken tbrougb Munn A Co. reoetvs 
■pečiai notieeinthe tsclentlfic American, and 
thus are brou*ht videly before the pubilcvitb- 
oot cost to tbe inventor. Thls splendld Paper, 
Įssoed weekly. e)e«antly lllnstrated. bos by f ar t h o 
lanrest clrcuiation of any scientlflc vork In tb« 
world. a year. Sampie copies sent free.

Buildlnu B«iltion, monthly, SUOa year. Single 
copiea, 25 cents. Kvery number oriniai n* t h'au
ti fui putes, in colors* and photograpbs of new 
b joses. witb plans. enabhng builders to show tbe 
latest deeUns and securo o mtracta. Addreas

MUNN A CO.. N zv York. 3M1 BkoadvaT-

LIETU WISZKAS

-SALONAS::• • • • • • •
J u ozu po Dzialtwos, 

3253 Laurel u), ir kampas 33 ui. 
Uilajkau *wiežia B*warsk* Alų, senenae* ge- 

rausė* Arielka*. Likierius ir kwepencziu« 
Cigarus.—Kazdlen » vietas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wi»o pabandlti*

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

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

W iskas yra czysta. gerymni wjsoki pirmos kla- 
sos, o žmonas isz dus žios prietehszki. Rodj jame 
visiems lietuviams, turintiems w&landeh laiko 
atsitankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitm 
kogražiausei priimti.Teipogi Ir nkujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lletuviszka užeiga

PONI ONA MILLEK,
(pagal vyra Jankauskiene), 

EXEMINAWOTA DAKTARKA 
moteriszku ligų ir praktiszka A- 
kuszerka prie gimdymo. Turi 
gera praktika ir džiaugėsi pasi
vedimu savo daktarystes. Rody
jame visoms lietuvėms visokiuo
se savo reikaluose in ja atsiszauk- 
tie. (8—6)

280 W.12th st. Chicago, III.

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Faiietaras.

IK NOTA lt Y PUBLIC, 
szprovoja geriausei visokias provas visuose 
uo*e. Klumoczyj* kalbose: fenkiszkoje, wo-

* koje. Teipogi kolektavola nini-
• sudl _________ _ ______________ _
; kiszkoje ir angliškoje. Teipogi kolektavoja pini

gus už visokia* skolas. Gyvena po ur.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.
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GERIAUSIA UŽEIGA

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

—o—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokiu zabowu.

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

L. AŽUKAS.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRA1RIE, ' ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirkti 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczius ir ant ajteinanczio pavasario 
statys lietuviszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prietaru auga boweina, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos, karszcziu didelu nėra, sziluįia lyginastsu Chicagos.

\Vanduo sveikas. Szulnei gylo no :20 iki 50.
Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, furmerei gali 0autie tankus su giria ir be gi 

rios. Balkei ir lentos neiszsukytai pigios dėl pasistatymo sau namu, i

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

į ant 5 metu iszmokeszcziu.
| Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykitia in

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

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

ARBA PAS
J. Butkus, Hazen, Ark.

P. O. Box 82.

Ben. Hatowski

t

ZIEGARMISTRAS 
— parduoda — 

DEIMANTUS, 
ZIEGORELUS, 

ZIEGORIUS it 
AKULORIUS.

527 S. Ganai ir Judd nliczios,
CHICAGO, ILL.

Tajso visokius ziegorelus, ziegdrius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatfimas jr sidabrinimas
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabryus ziege- 
reiius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencug&usdaro Ant 
orderio.

Ziegorelaczistynnas50c. 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.

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

142DivisionSt,
>ew York

Vyrai! duodu joms žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admjralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdarr 

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.
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