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Inspoktorius tvyrtina, kad tie 
wisi žmones, kurie turėjo pirkiasi 
tuos tikietus, eis po sudu ir bus 
nukoroti pagal tiesa Suvienytu 
Walstiju; sako negalimas daiktas 
kad žmones būt negirdėja jogei 
yra uždrausta grajyjimas loterijos 
Amerikoje ir per tai bus sunku 
jiems iszsiteisytie.

Dabar po visus pacztus pilne- 
woja tokias gromatas ir gaudo 
jais, lyg kates pelias, 
merika atplaukė, 
tukstancziu tokiu 
nėra abejones.

Geresne ateite dėl darbo pasi
rodo.

Indianopolis, Ind. 22 d. Balan
džio. Pildanti rodą unijos dar
bi nyku po wardu “American Fe- 
deration of Labor” turėjo sawo 
pasznekas ape padėjimą darbiny
ku. Sąnariai rodos visi parode 
sawo vienoda muoinonia kas lii\X 
darbu.

John B. Lenuon isz Nev-Yor- 
ko pasakė, kad bizniai ant visu 
pusiu pradeda atgytie rytuose. 
Wiaos dirbtuves dyrba. Jojau 
darbinykiszku sumiszimu nėra.

Thomas J. Elderkin isz Chi- 
cagos pasakė, ksd • padėjimas 
marinyku ant didžiųjų ežeru ir

bet daugumas buwo atsakyti. 
No to laiko jie visi gyweno stu- 
bose kompanijos, o niekad ne 
mokėjo randos, nes jie ne turėjo 
darbo užlaikomi no bado per ge- 
radejingus susiedus.

Pasaka isž tikru atsitiki
mu Maskolijoje.

Isz yvairiu pasiuntinyseziu, 
susi važevusiu i n Petersburga dėl 
pasveikinimo karaliaus šusipa- 
cziavimo, susidėjo sekanti pasa-

Baisus piktumas.
Portland, Ind. 21 d. Balandžio. 

Ant vieno baliaus, tūlas Harry 
Block isz Montpelier užpyko, 
kad pana Freda Lake atsisakė 
eitie su juom szoktie. Už tai 
jis baudė ja užmuszimu. Nekokis 
Otto Hasenfus, teipgi isz 
Montpelier, norėjo jy nuspakaji- 
tie. Perpykias Block szove jam 
in kakla ir smertelnai sužeidė, 
potam szowe pana ir sužeidė 
ant vietos. Ant galo žmogžu- 
dis atsuko rewolwery in savia ir 
pats nusiszowe ant wietos.

Isz Japonu Kiniszkos ka
res.

Petersburg, 22 d. Balandžio, 
blaskjoliszka gazieta “Novoje 
iW remia” tvyrtina, kad Maskoli
ai . niekad ne pa velia pawestie 
Japonijai pussales, Liao Tung, 
!Prancūzija su ^Vokietija, sako, ja 
larenpsim ;už ka Maskolija pagel
ios Franciji 
nioj,;

vardu**‘American 
sutvėrė nauja 

kuria galės priguletie 
darbinykas, neski- 

amato, tautos, kalbos, ly- 
anei tik i ėjimo, ir kas jis ne 
kad tik darbinykas. 
draugyste arba unia yra 

tverama su mieriu, idant sutrm- 
pintie dienos darba lig 8 adynu 
ir idant padaugintie mokesty. 
Jie sako, kad moteriszkes, kurios 
užyina vyru darbus, tur gautie 
vienokia užmokesty su vyrai*. 
Jie tikisi kad jiems ne sunku 
bus tai padarytie, kaip visi dar
binykai susirisz vienu rysziu 
kaipo vyrai, teip ir moterys. 
Ta unija padėjo sau už sieky isz- 
siplatintie po* wisas Suvienytas 
VValstijas Amerike ir neatbūti
nai atliktie savo užmanymą, kaip 
galint trunpesnem laike. VVis 
tai darosi isz priežasties didžių
jų straiku pereito meto.

Būt gerai kad ir lietuviai risz- 
tusi su darbinykiszkoms parti
joms, o tada galėtu palengvy- 
tie savo būvy.

Žmonija Maskolijos, po teisy
bei alkana, reikalauja duonos; 
bajorija, apsunkyta skolomis, 
trokszta pagelbos dėl žemdirbys
tes; o Lenkai praszo 
atvalninimo no piktos valdžios, 
vedanezios anuos i« pagundiui- 
ma ant maisztu.

Sugryžo prie darbo.
Kaipo praeitame numeryje bu

vo praneszsta, kad Union City 
Conn. 11 Balandžio sustraikawo 
ape 300 “leberiu” fabriko “Nau- 
gatuck Malleable IronCo.”, reika
laudami padidinimo mokesties, 
taigi 17-ta diena szio menesio su- 
gryžo visi in darba ant tokiu 
iszlygu:

Pirmiau jie dirbo tik 8 adynas 
ir už adyna darbo gaudavo po 
10c., o dabar kompanija prižadė
jo duotie ant dienos 10 adynu 
dirbtie ir moketie po 13| už ady
na, o jeigu toliau tas fabrikas tu
rėtu darbo daugiau prižadėjo 
moketie po 15c. ant adynos. -

Minėtame fabrike (fouildry) 
dirba daugybe lietuviu.

pagal pakraszczius Pacific juriu 
jau pradeda taisytis pagal Mc- 
Guire užmanytas tiesas.

Isz aukszcziau paduotu žinių 
mes matome, kad laikai prade
da gerefie ant vandens, tik vi
sa beda, kad da reiks daug isz- 
kenstie vargo, kol dasieksim sa
vo prigulinezio užmokesezio, kai
po darbinykai. Ka nutars Ame
rican Federation toliau teipgi 
savo laike duosime žinotie 
skaitytojams. •

tam sugražino juos atgal per ru- 
bežiu ir atidavė in rankas rusku- 
ju “abjieszcziku”. Katrie turėjo 
pinigu tai pirkosi kitas laivakor- 
tias, o anais atsivežė atgal in A- 
merika ir pajieszko už jais savo' 
pinigu.

Prusu agentai yra dideliai in- 
tužia, kad žmones beveik visi 
važiuoja su laivakortėms, prisiųs
toms jiems isz Amerikos, o pas 
juos neperka ir tokiu budu Prusai 
neturi jokio pelno, už tai jie pa
pirko savo palicija ir prižadėjo 
jai duotie no kiekvienos lai
vakortes procentą, tai palicija ir 
dirba dėl savo naudos; pagavus 
■žmogu-iiLsavo nagus patol kan
kina ir neleidžia, pakol nepriver- 
czia pirktie laivakortia; o jeigu 
negali priverst ie arba tas žmogus 
pinigu netur, tada iszvaro jy už 
rubežiaus ir atiduoda in rankas 
ruskos palicijos, kuri paėmus po 
savo priegloba varinėja per kele
tą dienu suriszta, lyg baisiausy 
piktadejy.

Užtai prasergstime visus bro
lius lietuvius, kad jeigu kurie tu- 
ritia iszsiuntia laivakortias in 
Lietuva dėl savo giminiu, pra- 
neszkite jiems kad važiuodami 
in Amerika pasiimtu tiek pinigu 
kiek jam užtektu iszsipirktie kita 
laivakortia ir kad da keletas 
rubliu atliktu ant kelio. O jeigu 
jy priimtu ant tos paezios laiva
kortes, kuria jam pasiuntėte, tada 
nieko nekenks jam, kad at- 
sivež su savim keletą rubliu in 
Amerika. Ir da su pinigais leng
viau bus žmogui atvažiuotie 
nieks jo netasys be reikalo.

Nežine kaip ilgai tie Prusu a- 
gentai dirbs tokius juokus dėl a- 
merikoniszku kompanijų. Ro
dosi kad szitos pasirupys pa
nai ky tie anų toky užvieszpatavi 
ma ir padaryti^ valnysta kaip ir 
pirmiau buvo.

Naujiena isz l’ulmano.
Pulmano kompanija pradėjo 

spaualie rendaunikus, kurie gy
vena kompanijos stubose ir ne- 
užsimokejo rendos. Panedelyje 
buvo iszduota konstabeliui L50 
laiszku dėl apreiszkimo kiekvie
nam neužsimokejusiam rendau- 
mkui, kuriuos kompanija grasina 
iszmetiniu isz stubu per nevalia, 
jeigu neapsimokės skolų. Skoli- 
uykai sakėsi ne tūry pinigu dėl 
apmokėjimo pereitu mokeseziu. 
Nekurie isz ju yra skolingi už 
deszimts menesiu, kiti tiktai už 
du ir tris menesius.

Didesne puse tu skolinyku yra 
tai atstatyti no darbo darbinykai. 
Wiena» isz j u vardu Bernard yra 
skolinga* $78.10. Bernaras pasa
kė, kad jis kelis syk prasze dar
bo, bet jam ne davė, sakydami 
kad jie turi ka prieszai jy. Ber- 
nards sake, kad jam pasitaikė 
būtie terp straikujaneziu mer
ginu isz laundres ir per tai tik 
jam ne duoda kompanija darbo. 
Daugumas isz skolinyku sakosi 
nori dirbtie, bet kompanija at
sisakė duotie darba. v

Po straiku pereita meta kom- 
panyja priėmė nekuriuos in darba,

Iszpauai wel szauja in 
swetima garlaiwy.

Kapitonas Angliszko garlaivio 
“Gertrūda” pribuvo in Masson ir 
danesze, kad in tūla Britanijos 
laiva buvo szaudyta isz garlai
vio Iszpaniszko ir liko užinusz- 
ti du mari nykai.- Potam tas Isz- 
paniszkas laivas paėmė britanisz- 
ka laiva su savim in Santjago 
ant salos Kubos. Isz to pakilo 
didis piktumas gyventoju Mas- 
san’o.

Nelaime aut geležinkelio 
Lietmvoje-

Isz miesto Minsko raszo, kad 
ai|t Libahvo-Romensko geležinke- 
lib iszejo isz viežiu pasažierinis 
trūkis. Atsitiko tai viduryje lau
ky, ant ligio kelio. Yra misli- 
jaind, kad maszinistas perdaug 
smarkej leido be; 
Uniatisy 
kiti wil

-Alagkoliszki bailokai savo pas
veikinime, pagal anos pasakos, 
kalbėjo:

“Duonos musu visu dienu duok 
mumis sziadiena”.

Bajorija buk. prasziusi:
“Atleisk mums musu kaltins ’, 

tai yra “skolas”. * •
O Lenkai melde:
•‘Ne vesk mus in pagundima, 

bet gelbėk mus no pikto”.
Tikrai tie isztarimai yra teisi n-

Ape Amerikos pinigus.
Didis klausimas pakeltas A- 

merike ape kalima pinigu. Wie- 
ni pri pažysta geriau vartotie 
pinigus po sidabro miera, o kiti 
atranda geriau priimtie in ro- 
kunda auksa.

Dabar susitvėrė Chicagoje 
draugyste vadinama “Honest 
aioney League”, tai yra susivie
nijimas teisingu pinigu. Tas su
sivienijimas pasipletie po visa 
vieszpatystia Suvienytu VValsti- 
ju Amerike. Jie žada iszsiustie 
agentus po visus miestelius su 
mieriu uždėjimo panasziu drau- 
gyseziu. ’

Szia nedelia vaikszczioja po 
stubas Chicagos teip vadinami 
“canvassers”, kuriems “Hanest 
money League” pavede dažinotie, 
ar daug yra gyventoju nori nezi u 
liuoso ir neaprubežiuoto darymo 
sidabriniu pinigu, ar dau

giau auksiniu. Tie konvaseriai 
turės dažinotie, jei bus galima, 
kiek kokioje stuboje yra demok
ratu ir republikonu ir kokius pi
nigus jie labiau puriame, idant 
potam galėtu geriau nuspreustie 
abelna žmonių nuomonia, pagal 
kuria bus priimti sidabriniai 
arba auksiniai pinigai.

Tai yra gilus klausimas ant 
kurio ne daug kas gali atsakytie.

Xugi*iuwo kalnas.
A iednius, 22 d. Baland. Po 

Berliergii nuslinko 200.000 szesz- 
i'iniu . metru kalno. Laukai, 
jinai ir lankos liko panaikyti. Ant 

puolimo pasidarė duobe, 
prūdas, no 150 szesz- 

diduma. Plaukiau 
atmainė savo grabia.
per visa nakty su lem- 

bo, norėdami iszgelbe-
f L » . *

no Užliejimo sodžių.
1

'I ei wai*gas su inwažewi- 
mii in Amerika.

prūsiniai agentai laivakorcziu 
•yifkorcziu) papirko prusiszka 
Pp’cij i, idant ta ne praleistu nei 
" eno Įiasažieriaus per savo že- 
mla i n Amerika, kurie nenorėtu 
P'UKt sau laivakortias Prūsuose. 
* jskutiniomis dienomis szimtai 
pPaživriu tapo sulaikytais Tilžėje 
JĮ i kituose parubežiniuose mieste- 
iiio<e ir tenai buvo priversti 

P’Į'ktie sau laivakortias; o kurie 
Įujejo ! laivakortias prisiųstas 
Hnis jsz' Amerikos ir nenorėjo 
M n pirktfe, arba neturėjo pinigu 
aip pirkimo kitos, tapo inmesti 
ain nekokio laiko in kaliny, o po-

Inspektorius atidarė gromata 
ir isztraukias tikieta klausia: 
,.Ar cze loterijos tikietas?”

Wokietis “Ja”.
“Labai gerai, tarė inspekto

rius”, gauni užtai ciela meta sėst 
in “džela’.’

“Och Hinmel!” suriko vokie-

Indijoniszkoj Ky- 
Wokietijai reikaluose 

lynais.
22 d. Balandžio. 

Joponijos iszdave pro- 
, kuri užgina pasklidu-_ 

pa žinias ape padary- 
Kynais traktato, kaip 

adina “užkabinanezei- 
.” Ta proklemacija 
kad Kynai visiszkai 

pripažino Japonijai visokias pri- 
filejas prekystes, kurios teipgi 
ka pripažintos ir kitoms viesz- 
afystjenis. Proklemacija atsiszau- 
ia in Japonus dėl apsimislinimo 

r nusiraminimo.

Jeigu ateina gromatos užregis- 
travotos isz užmarės, tai pirma
me mieste kur jais priima, pacz- 1 
tas neatbūtinai nori persitikritie, 1 
kastose gromatose yra. Diena 21 
Balandžio, atėjo inNev Yorka ke
letas maiszu gromatu. Wisu bu
vo vienoki kopertai ir visos vie
nokei adresavotos. Buvo jos ne- 
kiek iszsiputia ir iezrode teip, 
lygtai viduryje butu koke kauja 
bankuota (bumaszka). Kiekviena 
toke gromata buvo atsekaneziai 
ndresavota kaipo tai: miestas,pa
vietas ir ateitas. Wisos buvo 
spaustos peczeczia Hamburgo. 
Pacztas Ne v Yorko dasipretejo, 
kad kožnoje tokioje gromatoje 
yra loterijos tikietas, užtai ant 
kožnosspaude peczety su raudo, 
nu tuszu su tokiais žodžiais DA- 
SIMISLIJAMA, KAD TA 
GROMATA PAPUOLA PO AK- 
CZYŽ1A.”

Su tokiu ženklu randas atiduo
damas gromuta adresantui, turi 
tiesa atidaryt ja ir pažiuretie kas 
vydnryje jos randasi.

In Chicago paczta atėjo keletas 
tuzinu tokiu gromatu. Tuojaus 
pacztas davė žinia visiems adre- 
santams, idant jie ateitu in paczta 
pas specijaliszka agenta atsiimt 
savo gromatu,ir tada akyse adre
suotu inspectoriai atidarinėja ju 
grmnataš.

Kada ateina žmogus atsiimtie 
tokios gromatos, inspectorius 
klausia “ar tavo szita gromata ir 
ar tu ja priimi?” Jeigu atsake 
“yes” tada inspectorius jam isz 
aiszkino, jogei amerikos tiesa to
kias kantrabandas užgina ir jogei 
tai yra asztriause ir neatleidžia
ma kora už tai, už tokia loterija 
žmogus papuola ant metu in ka 
linia ir turi užmoketie koros 
$500.

Tada žmonis vieni teisinosi, 
kad jie suvis negirdejo ape pru
siszka loterija ir nežino kas tuos 
tikietus galėjo jiems prisiusite, 
o kiti teisinosi kad nežinojo to 
kad tiesos Amerikos užgina graji- 
jymus loterijos.

VVienas vokietis kriaueziu? isz 
\Voodside avė. kada atėjo atsiimtie 
«awo gromatos', tapo užklaustas 
per inspectoriu :

“Kas yra szit<»je gruma*oje 
klausė inspektorius.

“Hinmel, asz nežinau”, atsa
ke vokietis.

Isz Alaskos.
Danesza mums isz Alaskos, kad 

tenai szymet teipgi esą sunkus 
metai, sako, Kad privaževo tenai 
tiek žmonių darbo jieszkodami, 
ka jau neturi kur pasidetie. Dau
gumas yra tokiu, kurie dirbtu 
tik užvieua maista, ir tai darbo 
gaut negali. Bedžiausei yra jiems, 
kad niekur negali iszeitie pešti 
per daugybia vandens, o iszva- 
žiuotie kasztuoja pinigai; na ir 
tokiu budu žmones jau netur kur 
pasidetie. Teipogi tenykszcziai 
ansliszki laikraszcziai pranesza, 
kad menesyje Balandžio atvažiuo
siu dt 5000 žmonių in Alaska 
darbo jieszkotie.

( Isz Kubos.
| Isz Kolon, Kolumbia, ateina 
ane, kad ten netoli pakraneziuo- 
ė buvo matytas kariszkas gar- 
liwy- su velava susikelusiuju 
riesz lliszpanus ir apginkluotas 
>i Gailingo kanuolemis. Tas 
jnlaiuis pribuvo isz VVenezue- 
i, kur jis tapo apgynkluotas.

Isz Nladrido raszo, kad komite
tas Reinio deputatu priėmė in- 

susikelusiu 
su ginklu 

Ii uosy bes

i (Jf .)». . I keliu me
nesiu tenykszcziai lietuviai jau tu
rės nors biedniausia bažny tel 
eitie szveiitos dieni 
melstie. O jeigu i 
tai su buku t si'g

Conwencija lyainieriu su 
operatoriais.

Joliet, III. 22 Balandžio mai- 
nieriai su operatoriais laike 
savo mitinga ir nutarė laikytis 
visi isz vieno ir užstatytie miera 
mokesties po kiek turi būtie dar- 
binykams mokama, idant nesulai- 
kytie darba. Wi«i pristojo ant to, 
kad jeigu kampanijos norėtu nu- 
mažytie mokesty, tai kad nebutu 
vale dangiau numažytie kaip 9 
ceutai no tono pagal mokesties 
1894 meto. Tokiu budu jie sako, 
kad darbas ne reikalaus sustotie 
nei žiema nei vasara jeigu darbi
nykai patys susitaiko laike reika
lo ant numažinimo mokesties. į

Arkanso Farma iszgra- 
jyta.1

Farma “Lietuviszkose Kolio- 
nijose” Arkanso”, kuria leido ant 
loterijos guod. kn. J. Balcevi- 
cziaus, jau yra iszgrajyta.

Nedelioje, 21 Balandžio,Bažny
tinėje saleje, tuojaus po miszpa- 
rui buvo traukimas tikietu. Susi
rinkom salia arti du szimtai žmonių 
ir prasidėjo traukimas. Da priesz 
pradejima iszpirko keliolika ti
kietu, o kas liko nenupirktu, tie 
pasiliko ant vardo Arkanso baž- 
nyczios. Isz viso buvo in trauki
mą numeriu 835. Numeravotus 
trauke mergaite pp. Szpokevicziu, 
o tuszezius trauke vaikas pp. Os
trausku. No mergaites priėmė p. 
J. Ostrauskas ir szauke garsei ti- 
kieto numery, o no vaiko p. St. 
Daugelaviczius ir szauke tusz- 
czias ar pilnas. Traukimas tęsęsi 
net per pustreczios adynos ir be
veik labai mažai tikietu liko pa
kol pateko tikietas isziszgrajy- 
jamas. Iszgrajyjo farma Juozas 
Czepaitis 
kuris turėjo pirkias

Tasai žmogus, kaip girdetie, tai 
nenoroms pirkosi ta tikieta, ka
da, g. kunigas Balceviczius nu- 
vaievo ant Welyku in Wauke- 
gan, tai sako vos prigunde imtie, 
o mat kam Dievas laimia teikia.

Mielinome, kad tikietu bus isz- 
pirktu in asztuonis bet ant galo ka
da susidėjo visarokunda, pasirodė, 
kad buvo iszpirktu tiktai 500 
su virszum. Dėlto teip m išimo- 
me, kad kunigas buvo iszdaHnias 
kitiems žmonėms tikietus, kurie 
prisižadėjo iszparduoltte terp sa
vo pažystamu, o tie paskutiniose 
dinose daugybia sugražyno ti
kietu neiszparduotu.

Taigi sziaip teip wis apmokė
jus kasztus ka kasztuoja iszgrajy
ta farma, tai visada da in pora 
szimiu atliks ant pradžios sta
tymo bažnyczios, ant kurios jau yra 
iszsiustas meisteris pradetie. Isz 
tu paežiu pinigu yra jau supirk
tos nekurtos stowylo$ in bažny- 
ežia: keturi aniuolai, szwenLis Mi- 
kolas ir lt.

Yra tai labai sunki 
tiek pinigu prasidėt] 
ka turėjo savo keletą 
jau ant to padėjo, <» 
geros pradžios hemą 
nok tikimės kad Diw 
senelio dirlamczio o 
amo, t»et vKu lietu* 
ir kiti įsz sza i< ■» h* tu 
danu j<> g' i u- hubus 

los ta

iBszmia kpros ani 
kbbiecziu. Pagauti 
rankoje kariautoja 
bps koroti smereziu

trūkio. Lo 
ira tapo sudaužyta ir 
igonai sužeisti. Pagelbi- 
la-zinisto ir peczkurys ta- 
V'Zti, o pats maszinystas 

apdegintas. Eavonai 
auku iszrode nesvietisz- 

•gi dikezei tajio sužeistas 
iena- (konduktorius, bet paša 
riai lengvai tik sužeisti.

; Rates of advertising: į 
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< .. .. - •• one insertment,,..w.OO ’
j Payments for one year advertisement,
: halfcash, balance afterft months.

Payramentą for ali advertisements lesa ’ 
‘ than 1 year mušt be paid in adrance.
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zz - •• Ftenagyky - 3.00

ui metiny apearslnlma, puse pinigu 
turi būtie urm^keta igz wirszaus, o ki
ta puse po 6 m mesiu.

Ui wisus kitas apgarsinimu&.paduotas | 
ant trumpesnio laiko k»ip ant metu.tari • 
būtie atmokėti wisi pinigai isz sdrszaus. I * < • i»
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2 LIETUVA.

The Lithuanian Weekly
“Lietuva”

PUBLISHED EVERY SaTURDAY.
Eiecutes all kind of Job PrinUng and trane 

attng in all modern languagea.

Subscription $2.00 per year.
» 1

&H connnunicatlons mušt be addressed
“Lietuva” Publishing Co.,

. 954 33rd SU, Chicago, UI.

Nedelinis Laikrasztis, "LIETUVA”
Iszeiua kas Subata, Chicage^RL 

• • --------------
KASZTUOJA:

Ant Metu Amerikoje........$2.00
In Užmare.........................$3.00

Užveizdetojas A.OLSZEWSKIS.
Rankraazcziai (korespondencijos) ir laiszkai tu

ri būti adresawoti ant szlo adreso:

* Lietu va” Publishing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per Moįrrr Ordeb arba

RsoiStramtotoje G romą toj ant ranku

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

" Iszvarima isz namu Borelli pa
laike už smertina apžeidima. 
Kaip sake liudinykai, jis padare 
prižada, “kad jis iszbarstis Pu
rentos smegenis”. Jis nusipirko 
pora žalvariniu pirsztiniu ir ap
siginklavo su revolveriu, misli- 
damas užmusztie žmogų, kada 
tik gaus proga. Draugai mėgino 
atkalbinetie jy no žmogžudiszko 
užmanymo; bet Borelli atsake: 
„Asz liksiu liuosas jeigu asz jy už-| 
musziu. Asz esiu prezidentas Re- 
publikoniszko kliubo Englvoo- 
de”.

Atėjo “Thanksgiving” naktis, 
tai yra, laukiamas laikas Borel- 
lio. Kaip Parento iszejo isz sa- 
luno, ant kampo 69tos ir Page 
ui., Borelli gulėjo užsislepiąs, 
laukdamas iszeinant Parento ir 
tuojaus szoko ant jo ir .sumusze 
jam veidą su geležinėms pirati
nėms. Potam be baimes perszove 
jy. Parento numirė už keliu mi- 
nutu.

Kersztingi iszrodinejimai dvie
ju moteriszkiu buvo girdetie 
smertineje karųaroje, kur buvo 
užrakintas Borelli. Jis apsvars
tė ir suligino jųdviejų žodžius. 
Jis iszrode sugraudintas ir pa- 
pludias aszarose. Jis baisiai ai
manavo ir graudžiai verke. To- 
kis verkimas buvo retas akyse 
priveizetoju kalėjimo. Jis sėdė
jo ant žemos kedaites, su alka
niems ant keliu, o rankomis pasi- 
remias veidą ir su galva nuleis
ta žemyn. In užpakaly ir in prie- 
szaky jo kūnas svyravo kaipo 
traukomas meszlungio; vienkart 
jis dejavo, kaipo vienu balsu 
butu niuniavias kokia gailinga 
rauda. . i

Pertrūkiais jis murmėjo savyje 
kokia rauda ir szluoste asz a ras 
no akiu su nosine skepetaite, kuri 
turėjo didelius juodus pakrasz- 
czius. Pirmas tris czvertis ady-. 
nos po jo užrakinimo ne buvo 
atmainos, nei numažejimo jo 
verksmu. Jo nudavimas didelio 
gailesezio ir baimes smerties per
statė jy labai gailingu sutvėri
mu. Kaip ne būt, nevertas rau
dojimas jo ne buvo apgailystau- 
tas per žiūrėto jus ant jo atsidu
simu. Wisi apleido apalpusi 
žmogžudy, kuris isz pasalos už- 
musze sau ligų žmogų, tik vien 
dėlto, kad nesulaike savo žve- 
riszko pasiutimo. Jis liko vie
nas aimanaujantis savo duszioje 
IFaSzarose be giedant bepertru- 
kio neevietiszka rauda ape smer- 
ty. Ant pabaigos antros adynos 
vėl jis atsibudo su naujais mesz- 
lungiais, no kuriu jis apsirgo 
ant viduriu.

Majoras Swiftas namie.
Pereito panedelio ryta Majo

ras Sviftas pagryžo isz Floridos, 
kur jis buvo iszvažiavias su rei
kalais tuojau po apėmimo sosto.

Pagtyžusy Majora patiko jo 
draugai ir daugybe svecziu, lau
kusiu jo su nekantrumo, nes sve- 
cziai atsilankydavo daugiausei 
dėl gavimo darbu isz priežasties 
pereitu rinkimo. Privatiszkas 
rasztinykas Majoro buvo iki gal
vos virszaus apsikrovias viso
kiomis aplikacijomis, paduotomis 
per norinezius gautie miesto dar
bus. Yra mislijama, kad bus di
deles permainos visokiose tar- 
nystose miesto, o labjausei pali- 
cijoj.

Lenkai protestawoja.
Po perėjimo ant urėdu republi- 

koniszkos partijos, mieste Chica 
gos taponaminavoti nauji sudžios 
sandaros (pakajaus). Norint Chi- 
cagoje randasi in pusantro szimto 
tustaneziu lenku, . o nei 
vieno lenko nenaminavojo ant 
sudžios. Isz to jie dideliai in- 
tužo, suszauke savo mitinga ir 
ryžosi savo aplenkima protesta- 
votie.

Ant susirinkimo kalbėtojai 
iszrode, kad pasielgimai svetim- 
taueziu sudžiu yra labai neteisin
gi; kad lenkai yra spaudžiami 
visokiais padotkais ir nesza ly

Isz Chicagos.
Nusudijo ant pakorimo.
Pereita nedelia buwo perskai

tytas nusprendimas sūdo ant pa
korimo Italijono politikieriaus 
Silverio Borelli, už užmuszima 
Dominiko Parento. Kada dekre
tas Smerczio buwo perskaitytas 
Borreli nutilo ant nekokio laiko 
ir nepriesztarawo. Jis buwo nu
vestas in kaliny. Cze jis wisai 
nusiminė. Jo verksmas draskė 
szirdy. Korridoriuje prie sūdo 
ruimo verksmas jo paczios bu
vo da baisesnis. Su didžiausiu 
klyksmu moteriszke keike užta
rėja užmusztojo Todda, kuris isz 
davė smertelna dekretą ant jos 
vyro.

, Kita moteriszke szalyje korri- 
- doriaus priengyje skelbe apszczius 

. žodžius dėkingumo su nuožmiu 
užsidegimu. Ji buvo pati nužu- 
dito žmogaus. Po savo kojo
mis ji pasidėjo savo mažuty 
vaika, kury ji atsinesze ant sa- 

‘ wo ranku in suda. Klūpoda
ma palei kūdiky moteriszke su 
veidu baltu, kaip sniegas, su a- 
kimis pilnomis ugnies, pakele 
galva augsztyn ir su didžiausiu 
balsu dekavojo Dievui už teisin
ga nusprendimą sūdo. Motęrisz- 
ke geide praliejimo kraujo 
žmogžudžio. Jos kalbėjimas pa
dare ja visa drebanczia ir jos 
lupas rodėsi nudegusios. Teip 
greit, kaip tik žodžiai galėjo 
spetie krist no jos karsztu lupu, 
ji liejo savo kersztus ir pik
tus jausmus.

Szituos žodžius iszgirdo p. Bo
relli, kurios vyras tuom laiku 
buvo už geležiniu grotu. Ta mo
teriszke iszrode pabludusi. Wi- 
si jos jausmai ir užsidegimas kar- 
szto Kraujo, isz pietines Europos, 
liepsnojo isz jos akiu su kiekvie
nu jos pajudėjimu. Ji teipgi trosz 
ko praliejimo, kraujo Ji grieže 
dantimis, mėtėsi isz vienos puses 
in kita, laužidama rankas ir ber- 1
dama daugybia baisiu keiksmu. 
Ant galo draugai abeju mote- 
ryszkiu nekiek numalszino jais ir 
iszvede laukan.

Sūdąs iszdave smertina nus
prendimą ant 6 ad. 30 min. 17 d. 
szio menasio. Buvo keli liudiny- 
kai, kurie pasakė, kad jie girdė
jo Borelli sznekant, kad jis už- 
musz Parento. Jie buvo geri 
draugai. Priesz “Thanksgiving” 
pereito meto, jie buwo sykiu Pu
rentos namuose ir losze kortas. 
Pone Borelli atėjo jieszkot savo 
vyro. Ji reikalavo, kad jis eitu 
su jaja namo, nes ju vaikas buvo 

.. sergantis. Borelli’ui ne patiko 
paczios insikiszimas ir užgavo 
ja in veidą. Parento ne mėgo 
szitos regyklos ir iszlengvo pasa
kė jam ne musztie paczios. Wie- 
toje atsukimo Borelli vėl reže 
paežiai du syk. Už tai Parento 
prisakė iszeitie jam isz jo namo. 

gia sunkinybia su kitais gyven- 
tojais, dėlto reikalauja ir lygiu 
tiesu. Ligsziol jie turėjo viena 
sudžia lenką, tai turi turetie ir 
toliau. Tas yra teisingai ir ne at- 
butinai reikalinga.' Daug skriau
dų patyrtu lenkai neturėdami len- 
kiszko sudžios; jeigu aprin- 
kejams ne patiko vienas, galiejo 
paskirtie kita. Bet to ne padare 
ir nuskriaudė juos. Ir teip toliau 
kalbėtojai iszrodinejo savo bedas 
po kits kito-

Rezoliucija buvo priimta se
kanti :

Kadagi penkta dalis žmonijos 
ant West Tovn susideda isz uke- 
su lenkiszko gimimo.

Kadagi dėl nusprendimo teisy
bes, kuria lenkai turi atrastie 
“suduose sandaros”, bylos kurio
se lenkai turi reikalus, kaipo dvi 
puses, turi būtie spraudžiamos 
per ypata,suprantanczia j u kalba, 
būda ir paproezius.

Kadagi pa vieta vi sudžios pri
pažino paskirtie ant West Tovn 
sudžiu keturis airiszus, duezekus, 
viena skandinava, viena vokie
ty ir viena amerikona, tai tuom 
pripažino ta paty ir visoms 
tautoms. Užtai padare rozoliu- 
cija, kuri skamba panaszei, kaip 
szieze paaiszkinam: Kaipo pa- 
donai ir ukesai Amerikos, mo
kantis lygius su kitais mokesezius 
ir neszdami junga vieszpatystes, 
suprantame, kad ukesas paeinan
tis isz lenkiszko gimimo ir su
prantantis lenkiszka kalba, turi 
būtie paskirtas ant urėdo sudžios 
sandaros ant West Tovn, ir dėlto 
garsingai pro testavo jam e priesz 
pasielgimą pavietavu sudžiu, ku
rie paskyrė ant sudžiu du czekus, 
reprezentavojaneziu daug ma
žesnis dalia žmonių, negu len
kai, o ne atkreipė atydos ant 
lenkiszku kandidatu, isz kuriu 
pora be abejones pervirains sa
vo patyrimu ir apszvietimu tu 
ypatų, kurie liko priimti ant u- 
redu “sudžiu sandaros” ant 
West Tovn, miesto Chicagos. ,

Po to buvo iszrinktas komite
tas isz. sekaneziu ukesu: P. Kiol- 
bassa, Fr. Bieszka, Jan Biniak ir 
N. L. Piotrovski, kurie ketino 
iszvažiuotie in Springfielda prie 
gubernatoriaus Aldgeldo, perei
to panedelio vakare, dėl pada
vimo protestavo skundo.

Chicagoj randai namu 
eina pigyn.

Da niekad Chicagoje nebuvo 
teip pigus rentas (randa) namu 
kaip kad szymet, ir da niekad 
tiek nestovėjo tnszcziu namu, 
sztoru ir kitokiu ofisu kiek szymet 
stovi. Locninykai namu sumaži
na renta kaip i u gal ėdami idant, 
tik užlaikytie savo namuose re- 
daunyka. Tymai neapsigina darbo 
su perkraustymu tu rendoriu 
isz vietos in vieta, nes kožnas 
važiuoja ten, kur pigiau renta 
gauna. Preke jai mebliudaro dabar 
geriausy bizny nes kožnas užiim- 
damas nauja pagyvenimu visada 
turi kiek nors dapirktie sau me- 
bliu. O darbinykai ne brangsta, 
bet vis atpinga. Tokios mebliu 
firmos, kurios pirmiau mokėdavo 
tokiems vežikams mebliu po $2 
ant adynos dėl 3 žmonių ir su ju 
karu, dabar moka tik $1.50 arba 
da ir mažiau. Tris didelius veži
mus mebliu ir partapijona perve
žė, už $11, ka pirmiau kasztuoda- 
vo mažiausei $35.

Gražus namas ant Michigan 
Avė., kuris pernai ant rento 
kasztavo $1.440, szymet atiduoda 
jy tik už $720. Daugybe tokiu 
,,flatu,” kurio kasztavo $100, 
szymet turi juos už $60 arba $70. 
Familijos, kurios mokėdavo už 
savo gyvenimą po $12 arba $15, 
dabar tnri už $10. Locninykai na
mu, kurie imdavo no familijos po 
$30 beapszildymo, szymet inveda 
steama (tai yra apszyldyma garu) 
ir nepakelia nei kiek mokesties. 
Agentai kurie užsimdavo pasam- 
dymais namu sako, kad szymet 
daugiau stovės tuszcziu namu 
baip visada.

—o—-
Rublis in Rosija.................. 53c
Marke in Prusus................ 24|c
Guldenai in Austrija.........39|c
Frankos in Francija.............20c

Wietines žinios.Perwažiawo rewolwerio 
patroną.

Panedelio ryta ant kryžkelio 
Harrison ir Dearbor ui. alaus 
vežimas parvažiavo didely pat
roną no revolverio, kuris buvo 
padedąs ant uliezios vėžiu. Kulka 
perejo per didely stora stiklą 
lange saliuno Thomas Gaynor’o 
atsimuszdama in veidrody ant 
antros sienos ir sužeisdama jy. 
Saliune buvo dikezei svecziu, 
bet visi laimingi, kad kulka ne
pataikė in juos. Palicija ne gali 
suprastie kas tokis yra kaltiny- 
kas ir mislija, kad maži vaikai 
padėjo ta patroną besibovidami.

Nuskandino sawe ir kū
diky-

• Keli žmones, kurie vaikszczio- 
jo be užsejemimu ne toli 47 ui. 
ape 1 ad. 30 min. po pietų pama
te gražiai apsirengusia moterisz- 
kia, su vaiku ant ranku, kuri 
brido in vandeny ne atsižvelgda
ma, kol tik apteko vandeniu ir 
nuskendo.

Tūlas Jemes VVallace matias 
kad moteriszke, eidama per ve- 
žias Illinois Central geležinkelio, 
iszrode nepakajinga, norėdama 
apsaugotie gyvasty gražaus kū
dikio ir nenoroms pajeme mažiu
ką ant runku. Ji ėjo tiesiog prie 
kranto ir neszes ant rankų, savo 
kūdiky. Waikas isz pradžių juo
kėsi ir apsikabino jos kakla. Bet 
kada jy inbrido ip vandeny teip 
gylei, kad szaltas vanduo dasie- 
ke kojukių krykiu; linksmu
mas kūdikio persimaino i n iszgas- 
ty ir jis pradėjo klyktie.

Moteriszke apsižiūrėjo aplink 
ir pamaeziusi, kad p. Wallace 
skubinasi su dviem kitais vyrais 
prie jos, ji metese in vandeny ir 
pasinėrė.

Tie žmones jau buvo prie 
kraszto vandens, kaip meterysz- 
ke su kudykiu pesinere, ir kad 
da minuta daugiau jie butu bū
vis iszgelbeti. Nors vyrai pasis
kubino inbrist i n vandeny teip 
gilei, kiek jie galėjo dagaut vie
ta panerimo, pasirengia pagriebt 
ja už drapanų, kaip iszsikels 
ant virszaus* bet ji daugiau 
nepasirodė.

Pons VVallnce lauke vandeny
je, kol persitikrino, kad ji dau
giu neiszplauks ir tada nubė
go szaukt daugiau pagelbos. 
Potam jie buvo atrasti abudu su 
kūdikiu, ant dugno ežero po 
vandeniu penkių pėdu gilumo.

Du nauji laikraszcziai 
Chicagoje.

Kaip jau yra minėta, angliszkas 
demokratiszkas laikrasztis Chi
cagoje “Times Herald” perejo 
ir kitas rankas ir demokratai li
ko be laikraszczio.

Dabar buvias locninykas “Ti
mes” mislina iszduotie nauja laik- 
raszty ir turi ant to gatavu pi
nigu $250.000

Kita laikraszty, po vardu 
“Enųuirer”, teipgi demokratisz- 
ka, žada uždetie bendryste su
sidedanti isz p. Wenter, J. Hop- 
kins, A. J. Jonės, W. J. Abbot 
(buvias rėdytojasTimes’o). Clay- 
ton E. Crafts, Edv. T. Noonan 
ir kitu.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
W. Genczevskis Morengo 2,oo
P. Adomaviczius Ansonia 1 .oo
M. Burdulis Forest City 1.00
Iz. Rimas White Plains 1.00
A. Bills Hastings 1 ,oo
M. Žoba S. Boston 1.00
J. Plonis Ontonagon 2.oo
S. Peteliunas Plymouth 1.00
K. Norvilas Oak Park
J. Abraitis Yonkers
G. Gustaitis Hudson Park
J. Miller Dauglas
J. Gencziauskas Dorchester
J. Janukunas R<»xsbury F.
L. Waitkeviczius Chicago
N. Ulskis “
M. Jocius “

1.00
1.00
1.00
2.oo
1.00
1 .oo
1.00
50c

1.00

Preke Pinigu.

— Pereito panedelio ryta atsta
tė no darbo miesto 110 furmonu 
kaipo visai nereikalingu, nes 
jie nieko gero ne darė, o tik 
algas eme.

— Naujas ligonbutis dėl ser- 
ganeziu rauplėmis taps iszbuda- 
votas ant kampo 35 ui. ir Lavan- 
dal e a ve., kuris k asz tu os $130.000. 
Darbas prasidės ne trukias.

— 13 metu vaikinas, Herman 
Kostra, bovidamas pereita suba
ta ant uliezios, terp Paulina ir 
Rumsey, nejuczioms gavo in 
koja kulka revolverio. Kas szo- 
ve da ne dasekta.

— Laikrasztis demokratiszkas 
“Times Herald” perejo in rankas 
republikono H. Kohlsaato, buvu
siojo iszduotojo laikraszczio “In- 
ter-Ocean”. P. Kohlsaat sako, kad 
jis rėdys ta laikraszty dvasioje 
visai neprigulinezioje no jokios 
partijos.

— Nedelioje, 28 Balandžio, 
bažnytinėje saleje, tuojaus po 
miszparui “Chicagine susivieny- 
jimo Kuopa” laikys savo susirin
kimą, ant kurio privalo pributie 
visi minėtos kuopos sanariai ir 
užsimoketie posmertinia už vie 
neseniai numirusy sanary “Susi- 
vienyjimo”. A. Žemaitis prez.

— Subatoje 4 d. Gegužio L. 
Ažukas savo saleje po nr. 3301 
Auburn avė. kelia • didely szo- 
ky ir pasilinksminimą dėl lietu
viu ir lietuvaicziu,ant kurio szir- 
dingai užpraszo visus atsililan- 
kytie Su guodone L. Ažukas.

— Pajieszko sau wietos 
lietu viszkas vargamistra. Gal 
gerai grajytie ant vargonų ir pui- 
kei giedotie; teipogi ir vaikus 
gali mokytie lietuviszkai, lenki- 
szkai ir angliszkai. Jeigu kur 
toksai butu reikalingu, meldžiu 
danesztie ant adreso szito: (18-5) 

P. Savickas
398 S. Clark st. Chicago, III.

—Tūla mergina ClaraSchuttler, 
16 metu senumo, gyveno po 
nr. 538 North State str.

Pereita nedelia jos kuna atrado 
lovoje negyva. Ji regimai buvo 
užtro^zkmta su gazu, kuris iszejo 
isz neužsukto gazinio gaiduko. 
Mrs. Sahuttler mėgo labai tau- 
kei skaityt gulėdama lovoje ir ta 
syk užmirszo uždaryt knatviety 
užgesinusi žibury.

— Panedelio vakare saliune 
Zenono Bykovo po nr. 4458 
Wood ui. buvo kruvinas atsiti
kimas. Nekokis John King užėjo 
už baro ir pradėjo jieszkotie prie 
kabu. Tada Bykovas tris sykius 
szove in Kingą ir sužeidė jam 
kakta. Bykovas tapo areszta- 
votas ir utarnyko ryta stojo 
priesz sudžia Hennessy. Byla 
atidėta ant 2 d. Gegužio.

Sako kad žaizda Kingo yra 
smertina.

— Nedelioje, 28 Balandžio, 
Bažnytinėje saleje, 1 adyna po- 
pietu, Draugyste ,,Apveizds Die
vo” laikys savo czvertm. mitin
ga, ant kurio yra užpraszomi vi
si sanariai Į>ributie..

/Z A. Žemaitis, sekr.
—Lietuviszkas Republ. kliu- 

bas 7 vardo» ‘‘Algirdas” laikys 
extra susirinkimą naujame saliu
ne ant kampo 14os ir Canal uli- 
cziu, nedelioje 28 d. Balandžio 
men. ant 2 adynu po pietų, dėl 
apsvarstymo swarbiu reikalu 
kliubo. Praszome susirinktie ko- 
noskaitlingiausei. Užpraszo 

Rasztinikas.
— Seredoje sustraikavo szim- 

tas darbinyku, kurie dirbo prie 
dėjimo relių ant ulyczios Larraby, 
reikalaudami 25c. virszaus ant 
dienos; o kad jiem atsake padidi
nimą mokesties darbinykai me 
te darba ir susirinko ant kampo 
Larraby ir Oak sts. .szneketis, ka 
turi darytie. Kiti darbinykai, ne
norėdami nustotie .darbo, gryžo 
atgal už ta paezia mokesty, ir 
isz to pastojo muszyne. Ant 
riksmo atlėkė du vežimai poli
cijos aptykde muszynias ir pen
kis vyrus aresztavojo.

— Wienatine Lenki szkai 
Lietuviszka Aptieka 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel str. 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas isz Europos 
ir Amerikos. Aptiekoje randasi 

•daktaras Wl.Statkieviczius, ku- 
į 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 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- i 
sakauskas priasti in ta paezia ap
tieka kožna czetvergą ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa
szauktie kožna valanda per ta 
paty telefoną isz bile aptiekos.

j (15-6)

Žinios visokios.

t Mt. Carmel Pa. Unija darbi
nyku auga.Aut kiekvieno mitin
go vis pribuna po kelis naujus 
sąnarius.

t Telefono mokestis pradeda 
mažetie. Clevelaud, O. no 1 d. 
Gegužio, mokės tiktai $48 ant 
metu už keturis telefonus ant - 
cirkuto, kur lig sziol yra moka
ma $60.

t Mt. Carmel Pa. priesz We- 
lykas anglekasyklos dirbo ant 
nedėlios po 3 dienas f, o po We- 
lyku tik po 2 dienas Nežine 
arba pagerės.

t Pakraszcziuose Lovestoff, 
Anglijoje, žvejai isztrauke da 
viena auka no garlaivio Elba. 
Pažino, kad ji yra mergina isz 1 
Nev-Yorko, Miss EmmaSchlegel. '

t Da galbūt nevisi žino, kad 
p. M. Grigoreviczius atidarė pui
ku saliuna Mt Carmel Pa. Atei
kite pažiūrėt, o datirsite gražiau
sio prieemimo.

t St. Louis, Mo. Telegramas 
isz Paris, Tex. pranesza, kad 
ten tūlas George Parsons nuszo- 
ve savo paezia, o potam pats 
savi. Susiedai iszgirdo szaudima 
ir insilaužia in stuba, atrado 
Parsonsa ir jo paezia, gulinezius 
ant grindų negyvus viename 
ruime. Priežastis užmuszejystes 
ne žinoma.

j Wyrai Mt. Carmelio, visi 
pas p, A. Geležiu ant szalto a- 
lauš, nes tai yra geras žmogus ir 
tikriausias darbinyku prietelius.

t. Baczkauskas nenustoja už- 
puldinejas ant Olszevskio. Tiek 
to, Olszevskis tuom syk savo nu- 
kės, ale su kartu pasirodys teisy
be ir tokiam szungalviui už už- - 
puldinėjimus pasirupys atligy- 
tie.

t In Morsylia 22 d. Balan. 
parvežė John L. Wallera, buvu- 
sy konsuly Suvienytu Walstiju 
Tamatave ant salos Madagaskar. 
Walleris buvo apskunstas už 
sznipinejima ir užtai tapo apsūdy
tas per kariauniszka suda ant 20 
metu sunkiu darbu.

t Knosville, Tenn. — keturi 
szimtai mainieriu “Royal Coal 
and Coke” kompanijos, miestely
je Coal Creek, pamėtė dar
ba, dėlto, kad kompanija 
atsisakė atstatytie ’ supert 
tendenta kasyklos ir try
lika mainieriu, kurie buvo par
traukti isz Ohio. Kasyklas turė
jo užsidarytie. Uždarymas ka
syklų atėmė darba da dviem 
szimtams darbiniku, ne skaitant 
mainieriu.

+ Garsingai lenkiszkai aktor- 
kai, ponei Modrzejevskienei, 
valdžia Rossijos užgynė pasiro
dyti© Warszave ir grajytie te
nai teatruose, už tai kad szita 
ant visosvietines parodos Chica
goje, pasakė kalba in moteris 
peikdama valdžia Rusijos ir pra- 
naszaudama prisikėlimą Lenkijos.

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

ulyczios, prie pat cukernes, kur 
dirba 2000 lietuviu ir lenku, yra 
ant pardavimo GER AS SALIU
NAS su didelia sale dėl mitingu 
ir balių; yra du biliardai ir “Bov- 
ling Alley”. Randas už viską tik
tai $50 ant menesio. Geriause 
vieta ant biznio dėl lietuvio. 
Gali nupirkt labai pigiai, arba 
©itin partnerystia. Priežastis 
pardavimo, kad locninykas turi 
kita bizny. (27—4)

, Adresas:
42 Grand str., Brooklyn, N. Y*
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Teip Massachusetts Kolionija tuom laiku

arbi- 
litin- 
aujus

įdeda
1 d.

ant
ant 

uoka-

tapo 
tvyrtai užpamatuota. Dabar peržvelgsime nekuriuos 
akyvus faktus isz istorijos oskolionijos.

Pirmutinis akyvas dalykas kolionijos yra jos 
valdžios. Waldžia Massachusetts Kolionijos buvo 
po Charteriu iszduotu per Anglijos Karalių, Karo
liu L Ta valdžia arba randas kolionijos buvo rėdo
ma per gubernatorių, deputatą ir per magistratus, 
kurie buvo vadinami “assistentais,” — jie visi 
buvo renkami per paežius žmonis. Bet “liuosa- 
vyriai" arba ukesai balsuodavo vieni skirium. U- 
kesais vadinosi tik bažnyczios sanariai.

1686 m. Charteris Massachusetts’o tapo panai
kintas per karalių Jukuba (James) H. Kolionija ta
da buvo valdoma per gubernatorių, paskyrta per 
karalių. Gubernatorium liko paskyrtas Sir Edmond 
Andros, kuris buvo despotu, (tai yra neaprubežiuo
tas valdonas, tironas). Legislatura teipgi liko pa
naikinta. Wis tai buvo baisium smugiu dėl liuosy- 
bes kolionijos.

1692 m. Massachusets apturėjo no karaliaus 
William’o nauja cgartery. Bet tas charteris nesutei- 
ke žmonėms tiek daug liuosybes, kiek pirmasis. 
Karalius pasiliko sau tiesa paskyrimo gubernato
riaus. VVienok žmonių reprezentacija buvo pagražin
ta.

wo apskunsta ir plakta, kol pripažino, kad ji suža- 
wejo vaikus. Kiti waikai teipgi buwo nulemti ap
žavėtais ir kitos moteryszkes buwo kaltinamos už 
burtinikystia.

Per kelis tik menesius dvideazimt ypatų buwo 
sudytu ir nubaustu smorcziu; kalines buvo pripil
dytos su kitais, apskunstais burtinikysteje. Po ne
kurto laiko ta baime ir iszgascziai burtinikystes 
praslinko ir apskunstieje tapo paleisti. Žmones 
pradėjo suprastie kad kasžin kokia teisybe butu 
ape burtinikystia, vienok grėsmė smerczio ne bu- 
wo atsakanczia gydykla no to, o teipgi ir baudi
mas smercziu už burtinikystia nieko ne galėjo.

Per szimtmeczius da priesz neprigulmystia gy
ventojai Maseachusetts’o, ywairiuose laikuose, bu
vo intraukti in keturias karias priesz Prancūzus, 
kuriems padėjo Indijonai. Szitie waidai per kuriuos 
kolionija baisei nukentejo, yra žinomi kaipo “Fran- 
cuziszkai—Indijoniszka Kares’*. Bet grete su Massa
chusetts ir kitos kolionijos, buvo intrauktos in tais 
karias, kurios bus patalpintos atsavame apraszi- 
me.
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Po tuom Charteriu Massachussetts pasiliko 
karaliszka provincija iki 1776 m., kada ji tapo ne- 

į prigulniinga. •
Tikejimiszkas persekiojimas Massachusetts’e 

pradėjo augtie isz priežasties suriszimo religijos 
su palitika. Puritanai norėjo investie tikejimiszka 
stovy (šyla). Tame jiems užkenkė kiti, kurie sky- 
resi no ju. Sekami keli paveikslai ape tai paaiszkys: .

1) . 1635 m. ministras Roger VVilliams tapo ( 
iszguitu isz Kolionijos už rėmimą mokslo, prieszin- 
go Puritanu bažnycziai. Jis nuvyko in neapgyven
ta žemia ir tenai pa'dejo pradžia Rhode Island,o.

2) . 1636 m. Anne Hutchinson ir Rev. John 
VVheelvright padare daugel trukszmo savo prie- ( 
szingumu kunigijai. Galop jie buvo priversti ap- 
leistie Kolionija.

3) . 1656 m. buvo iszduoti istatai, pagal ku- i 
riuos turėjo iszguitie visus (Junkerius isz Massa
chusets Bay Kolionijos, o kurie sugryždavo, tuos 
smerezia korodavo. Pagal tokius istatus keturios i

. ypatos tapo nužudytos. Bet netrukus tas viskas 
j tapo panaikinta. (

Ka mes galime pasakytie ape szitokius daly
kus? Turime isztartie, jogei Puritanai mislijo, kad : 
tiktai jie turi teisybia ir kad tokeme dalyke ne j 
mokėjo jie apsieitie tikejimiszkuose reikaluose.

1643 m. buvo padaryta unija (arba vienybe) 
terp Plymouth Kolionijos, Massachusetts Bay Ko- 
lionijoą ir dvieju kitu kolioniju, kurios teipgi in- 

/ sikure Naujoje Anglijoje. Tos dvi kolionijos buvo 
' — Connecticut ir Nev Haven Kolionija, abidvi 

rubežiuose dabartinios valstijos Connecticut’o.
Jos buvo pramintos ,,Suvienytos Kolionijos 

Naujos Anglijos". Jos suvienyjo dėl abelnos viena 
kitai pagelbos ir užtarimo. Ju vienybe tęsęsi ketu- 
resdeszimts metu.

1675 m. nuožmus ginczai, po vardu “Kara
liaus Philipo Kare”, prasidėjo su Indijonais. Phili 

j pas, sūnūs Metacometto, buvo virszinyku Wam- 
panoagu; prie to jam pasisekė privienytie da Na- 

; rragansettus.
Tuom laiku jau buvo 400 Indijonu, atverstu 

prie krikszczionystes. Wienas isz tokiu krikszczio- 
niu pranesze Anglijonams (kolionistams), kad ju 
virszinykas Philipas rengiasi ant ju galvos. Už ta 
daneszima Indijonas—krikszczionis tapo nužudytas. 
Tada kolionistai nubaudė smerezia tris Indijonus 
už ta viena. Isz to pakilo minėta kare, kuri tense- 
si daugiau per meta. Beveik wisi Naujos Anglijos 

• apsigyvenimai buvo užpuolami ir deginami. Daug 
vyru, moterių ir vaiku buvo iszmusztu. Kolionis 
tai griebėsi už ginklu ir sumusze nuožmius Indijo
nus keliose muszose.

Aky viausi kova, pavadinta “svamp fight ’, 
tai yra “smukli musza”, buvo pietineme Kingston’e 
Rhode Island’e. Indijonai turėjo tris tukstanezius 
kariaunyku, o kolionistai tiktai penkiolika szimtu 
kariaunos. Indijonai buvo pabaigtinai pergalėti ir 
nustojo tukstanezio žmonių. Tekanti meta ir kara
lius Philipasbuvo užmusztas. Szeszi szimtai bal
tųjų žuvo toje karėj, kuri kasztavo milionus dolie- 
riu. Pasekme kares buvo ta, jog Indijonai Naujos 
Anglijos pabaigtinai buvo pavergti.

Laike Angliszkos namines kares (ape kuria 
jau buwo minėta Virginijos istorijoje), kada Puri
tanu Parliamentas Anglijoje kovojo prieszai kara
lių, Karoly I ir galop atkirto jo valdžia ir pas
tate Cromvell’a, kaipo apgineju ju tiesu, — tada 
kolionistai Naujos Anglijos laikėsi Parlianiento pu
ses

Istorijoje Virginijos atsižimejo “Navigacijos 
Aktai” 1660 metu. Tie istatai pakirto prekystia 
Naujos Anglijos; bet kolionistai lenkėsi tu istatu, 
kiek galėdami ir Anglijos randas nedaug naudojo 
no Massachusetts’o. No to invyko tas, kad karalius 
Jokūbas II, 1686 m. panaikino chertery Mas-achu 
sets’o ir iszsiunte savo gubernatorius dėl invedi- 
mo in §yla anų įstatu.

1692 m. Massachusetts’o atsirado akyvi ap
gaudinėjimai, praminti “Salem’o burtinikystia”. 
Tame laike tikėjimas in burtui buvo paprastu daly
ku visose apszviestose vieszpatystese ir Angli
joje laikas no laiko burtinikes buvo karemos. Fokis 
tikėjimas apsisedo dabar Salem’e visoje galybėje ir 
pasidarė netikėtu iszgascziu.

2. Connecticut
Uždėjimas Connecticut Kolionijos.

Connecticut liko apgyventas ateiviais isz Ma- 
ssachusetts. Žmones girdėjo, kad yra vaisinga že
me pagal upia, kuria Indijonai vadino Connecticut, 
kas reiszkia ju kalboje “ylga upia".

1635 m. Pirmas būrys, ape 60 vyru, moterių 
ir vaiku iszejo isz Massachusetts’o in vakaru pusią. 
Per nežinomas laukinius žemias jie buvo vedami 
su pagelba kompaso. Jie vare pirm savias galvi
jus ir po keturiolika dienu keliavimo, dasieke u- 
pia Connecticut. VVisupirmu apsisedo jie Wind- 
sor’e.

Sekanty meta (1636) didesnis būrys emig
rantu isz Massachusetts’o nuvyko in Connecticut. 
Juos wede Rev. Thomas Hooker. Nauji ateiviai 
padėjo pradžia szendieniniu miestu: Hartford’o, 
Windsor’o ir Wethersfield’o.

Szitie apsigyvenimai isz pradžių buvo po 
priegloba Massachusetts’o ir buvo praminti “Con
necticut Kolionija”. Wienok netrukus dvi kitos 
kolionijos buvo apsodintos dabartiniose rybose 
Connecticut’o.

Massachusetts’o ateiviai ne buvo pirmi bal- 
tieje žmones Conneciicut’e. 1633 m. nekurie Neder- 
landų prekikai isz “Naujos Nederlandijos" (dabar 
Nev York) uždėjo prekybiniu tvirtynia ant upes 
Connecticut, netoli kur miestas Hartford tapo 
pastatytas. Ta paty meta draugyste prekyku isz 
Plymouth Kolionijos plauke augsztyn pagal upia 
Connecticut. Nederlandai mėgino ne praleistie j u 
pro savo tvirtynia; bet jie nepaisė ant to, nusi
yrė augsztyn ir iszstate sau prekystes narna W ind- 
sor’e

Tada tik, 1636 m., pribuvo pirmi ejie Massa
chusetts’o kolionistai. Buvo mislijama, kad ten 
bui sumiszimas terp Anglijonu ir Nederlandu, nes 
abidvi puses savinosi Connecticut’a. Per kelis 
metus ten buvo ginczai. Bet ant galo sutiko, ir 
Anglijonai apėmė kelionija.

Holandrai labai mažai turėjo tiesos prie Con
necticut’o. Tas krasztas prigulėjo prie territorijos 
sziaurines Carolinos, kury karalius Jokūbas I, 1606 
m., atidavė Plymouth’o kompapijai.

1630 m. kompanija pavede žemiu Connecticu
to nekokiam Earl isz Warvick. 1632 m. Earl isz 
VVarvick atidavė savo tiesas Angliszkai korpora
cijai, kuri susidėjo isz Lordu “Say" “Seile", 
“Brooke" ir kitu. Tokiu budu Connecticut prigulė
jo jiems.

Lordai “Say", “Seile” ir “Brooke”, kurie liko 
locninykais Connecticut’o 1632 m. ne spaude Mass- 
sachusetts’o kolionistu Connecticut’e. Jie nusiuntė 
ten John VVinthrop’a Jr., sunu gubernatoriaus 
Massachusetts’o Winthropo, kaipo agenta ir prisakė 
jam istatytie tvirtinia uoste upes Connecticut.

Jis tai padare ir parengė maža kolionija Say- 
brook’e. Tai buwo ne priegulminga kolionija, pa
vadinta “Saybrook Kolionijos", pirmutine kolio
nija isz anų dvieju, ape kuriais jau buvo pirmiaus 
Szneketa. Saybrook Kolionija tapo priejungta prie 
Connecticuto kolionijos 1644 m.

Connecticuto kolionistai ne iszbuvo vienu metu 
savo naujame apsigyvenime, kaip jiems reikėjo 
vestie kruvina karia už sawo būvy.

Pequotai gyveno Connecticut’e ir buvo galin
giausi atskala Indijonu Naujos Anglijos. No pra
džios jie daug iszžude naujai susirinkusiu kolio
nistu.

1637 m. kapitonas John Mason, su nedideliu 
šyla kolionistu ir draugingais Indi jonais, iszejo 
prieszai Feųuotus in ju viriausia drutvietia. Ta 
vieta buvo apvesta besleis ant upes Mystic, kur. 
dabar yra miestas Graton.

Savo netikėtu užpuolimu Mason’as uždivino 
nuožmius Indijonus, kurie drūtai savia gynė, kol 
ant galo ju butai buvo užkurti; potam sumiszime 
Indijonai buvo iszszaudyti, ir tudegyti szeszi 
tai vyru, moterių ir vaiku buvo nužudyti, 
giausei liepsnomis. Pasekme szitos kares 
pabaigtinas isznaikinima atskalos Pequotu.

szim- 
dau 

buwo

Con-

Daugiausei iszgasczio turėjo mažos mergaites, i 
apimtos netikėta liga. Wiena sena Indijonka bu-

Kolionija Naujos Prieplaukos.
• (Nev Haven Colony).

1638 m. buvo inkurta treczia kolionija 
necticut’e. Ta buvo praminta Nev Haven Kolio
nija. Szita koiionija buvo užpamatuota per Puri- 
tanus atėjusius isz Anglijos. Pirmas apsigyveni
mas buvo Nev Hnven’e. Rėdąs (randas) buvo su
rėdytas ant tikrai tikejimiszku principu ir tiktai 
bažnyczios sąnariams buvo, pavialita votuotie 
(balsuotie).

Teip mes mateme tris kolionijas inkunytasant 
gruntu Connecticuto, — viena “Connecticut” ko
lionija, antra “Saybrook” kolionija ir treczia “Nev 
Haven" kolionija. Saybrook kolionnija, kaip jau 
mateme, buwo suvienyta su Connecticut 1644 me
tuose ir pasilikę po vienu vardu “Connecticut Ko
lionijos”.

(Toliaus bus.)

Isz Baltimores, Md.
Guodotinas Redaktoriau!

Meldžiu patalpytie in jusu 
laikraszti sziuos kelis žodžius 
ape apvaikszcziojimus, kurie atsi- 1 
laike Baltimores lietu^iszkoje 
bažnyczioje Werbu nedelioje, Di- 1 
džeme Czetwerge, Petnyczioje, 1 
Subatoje, ir nedelioje per Wely- 1 
kas:

Werbu nedelioje, tuojaus po 
pakrapinimui szvenstu wandeniu, 1 
prasidėjo szventinimas paimu. 
Po paszventinimui užstojo ju isz- 
dalinimas. Pirmiausei apturėjo 
palmas isz kunigo ranku tarnai 
to apvaikszcziojimo, o potam vi
si žmones didi ir maži, artinosi 
prie groteliu isz kaliejos, teip 
kaip prie komunijos ir kiekvie
nas apturėjo paima, pirmiausei 
pabucziuodamas kunigui ranka, 
o paskui paima no jo priimdams. 
VVienok atsirado keletas ir tokiu, 
kurie buvo prieszingi ir idant 
nereiktu kunigui in ranka pabu- 
cziuotie, suvisai nėjo prie pai
nios. Tiktai tokiu buvo mažai, 
radosi galbūt trys ar keturi, ku
rie per savo puikybia drovėjosi 
prisiartytie prie palmos, i- 
dant nereiktu kunigui in ranka 
pabucziuotie. Galbūt atsirado ir 
tokiu, kurie tik isz tos priežasties 
suwis ir in bažnyczia nėjo,teip lyg 
tartum kunigas butu juos pri
verstinai vertias prie bucziavi- 
mo jam rankos. Kunigas vvisai to 
nereikalavo ir galėjo be to ap- 
seitie, tiktai pagal būda bažny 
ežios sz. darosi loke iszkilme, 
kurioje kiekvienas priimdama* 
palmas, net kunigas kunigui, na 
vet senesnis jaunesniam ranka 
bucziuoja: dėlto kad tos dienos 
yra toks apvaikszcziojimas. Wie 
nok galėjo ir be to apseitie, galė
jo prisiartyt pasiimt paima, o jei
gu butu nepabucziavias kunigui 
rankos, tai nieks isz to nebutu 
pasipiktinias. Daugiau žmonių 
pasipiktino isz to, kada pamate 
tuos katalikus iszsiskirenczius, 
lyg kokius stagarus, tada visi pa
žino koke dvase jie yra persie- 
mia. — Potam jie melde kitu, i- 
dant jiems duotu nors truputy 
palmos, kad isz ju žmones nesi
juoktu.—

Po iszdalinimui paimu buvo 
procesija, po procesijai miszioa 
sz. ir su miszioms, pasibaigė isz- 
kilmingas apvaikszcziojimas Wer- 
bu nedėlios.

Didžeme Czetverge prasi
dėjo dievmaldyste 8-ta adyna ry
to su auka misziu szventu. Kada 
kunigas užgiedojo “Gloria in ex- 
celsi Deo,"suriko visi vargonai ir 
sumusze visi varpai ir varpeliai 
teip, kad j u balsai in padangias 
sieke, o paskui viskas ant kart 
nutilo ir pasirodė didžiausias nu 
liūdimas, kuris sujudino szirdy 
nevieno gero krikszczionies. Po 
misziu kunigas ėjo su procesija 
aplink bažnyczia, neszdamas sz’v. 
Sakramenta in tamsinyczia, kuri 
buvo iszredyta antroje zokristi- 
joje. Paskui buvo nurodymas al
torių ir su tuom apvaikszczioji- 
mas Didžiojo Czetvergo pasibai
gė.

Petnyczios apvaikszcziojimas 
prasidėjo ta paczia adyna. Pir 
miausei kunigas iszejas su želau 
nais rūbais gulėjo kryžium žemiu 
prieszai altorių, o paskui praside 
jo maldos ape kanczia Wieszp:»- 
ties. Pasibaigus maldoms kuni 
gas padėjo želaunus rubus, 
o paemias kryžių in rankas nu
dengė jy giedodamas “Ecce li<r- 
num crucis” ir tt. ka reiszkia 
“Szitai medis kryžiaus ant kurio 
Iszganitojas svieto kabojo." — 
Nudengta kryžių padėjo ant že
mes dėl pabucziavimo. Wisu pir 
mu ėjo kunigas bucziuotie po tris 
syk priklaupdamas, o paskui jy 
su gailescziu visi žmones vien* 
paskui kita bucziavo kryžių. Po 
adoracijai kunigas inejo in tamsi
nyczia ir kada isz tenai isznosze 
Szw. Sakramenta ant altoriaus, 
prasidėjo miszios teip vadinamos 
“Missa Praesanctificatorum,” ku
rios yra labM trumpos. Ant galo

kunigas sii procesija nesze Szven- 
cziausia in graba, puikei iszredy
ta gyvomis kvietkomis altorių,ir 
tos dienos dievmaldyste pasibai
gė. Ant vakaro susirinko pilna 
bažnyczia žmonių, giedojo grau
dingas giesmiaa, buvo pamokslas 
ape kanczias Kristaus, po pamok
slu vėl žmones pradėjo giedotie 
ir giedojo per visa nakty.

Subatoje prasidėjo apvaiksz
cziojimas teipgi 8-ta adyna ryto. 
Pirmiausei buvo paszventinimas 
ugnies,paskui Welikines žvakes, 
o toliaus prasidėjo skaitymai pra- 
naszyscziu ir giedojimai. Potam 
buvo paszventinimas vandens, o 
paskui giedota Litanija, kurios 
laike kunigas gulėjo kryžium 
prieszai altorių. Ant žodžiu 
“Peccatures" kunigas atsikėlė ir 
nuėjo in zokristija rengtis ant mi
sziu ir su miszioms pasibaigė su- 
batos apvaikszcziojimas. Subatos 
vakare buvo laikyti kompletai, 
o pasibaigus joms žmones vieni 
giedojo, kiti stacijas avaikszczio- 
jo ir teip per visa nakty, kad net 
žmogui inejus in bažnyczia ir pri
sižiūrint ant to gyvo paveikslo 
apvaikszsziojimo kanczios Kris
taus Pono, graudumu ir džiaug
smu pripyldo szirdy.

Penkta adyna nedėlios ryta 
buvo “Resurrekcija” Kunigas 
pirmiausei iszejo bažnytiniuose 
rūbuose prie grabo Kristaus Pono 
ir lenai atgiedojas atsakanczias 
giesmias, paėmė Monstrancija su 
Szvencz. Sakramentu ir užgiedo
jo “Linksma diena" ir tada pra
sidėjo procesija viduryje bažny
czios. Pirmiausei ėjo su kryžium ir 
žvakėmis, paskui ėjo kareiviai 
sz. Kazimiero”, pirma kuriu žen
gė kapitonas su vienu kareiviu 
audėja savo blizganczius kardus 
kryžium, o paskui kunigas ir vi
si žmones. Po procesijai prasidė
jo auka misziu szventu kuriu 
laike buvo pamokslas ir teip isz- 
kilmingiausei baigėsi apvaik
szcziojimas prisikėlimo isz numi 
rusiu Kristaus Pono.

Laike apvaikszcziojimu ge- 
riausei atsižimejo “Kareiviai Sz. 
Kazimiero." Jie stovėjo prie gra
bo su nuogais kalavijais per visa 
petnyczios nakty, subatoje per 
visa diena nakty net iki 8 adynai 
nedėlios. Jie kaipo žvaigžde nu- 
szviete visa bažnyczia ir rede 
visa ta iszkilminga apvaikszioji- 
ma, už ka po pirmutiniu misziu 
buvo kogražiausei no probasz- 
cziaus priimti.

Suma buvo 9 ta adyna o misz- 
parai 8 ta. Miszparai buvo atlai
kyti su d idžiause iszkilme perkn. 
Duszynska isz Curtis Bay, laike 
kuriu celebravojirao asistavojo 
kaipo dijakonas vietinis probauz 
ežius kn. Lietu vnikas, o už sub- 
dijakona kn. Skrentnas. Didysis 
altorius buvo kopuikiausei isz 
rėdytas gyvomis kvietkomis. 
kad žvakes isz tarpu lapu tik bliz
gėjo lyg žvaigždeles

Baltimores lietuviai da niekad 
neturėjo tokiu iszkilmingu Wely 
ku, kaip kad szymet, per gera 
surengimą guod. musu probaszcz. 
kn. Lietuvniko ir gražu patarna 
vimo “Kareiviu Dr-tes sz Kazi
miero," užka visi parapijonai isz 
reiszkeine kunigui ir Kareiviams 
szirdi ogiausia a ežiu. V.

$1800.00
GIVEN AWAY TO INVENTORS.

Surukę 628.713 cigaru.
Peryžiaus laikraszcziai skelbia 

ape viena sena žmogų, kuris mi
rė mieste Vienna,Kowo menesyje 
ant 73 metu senumo. Jie pripa- 
žinsta jy už labai tropnu ir apsi- 
rokuojenty wyra. No 27-tu metu 
jis wede tikra rokunda visoko, 
ka jis pirko ir kiek už ka mokė
jo. Per kelias dienas priesz smer- 
ty parode savo knygas, kur bu
vo matyt kiek jam kasztavo 
valgys, gėrimai drapanos per jo 
pastarus penkesdeszimt szeszis 
metus.

Suvedimai parodo, kad jis ta
me laike sudėvėjo asztuonias de- 
szimts penkias poras kelnių ir 75 
poras kotu ir bruslotu (szalbier- 
ku), už kuriuos jis užmokėjo 
$8000. Jis pirko 208 marszkinius 
ir 306 kalnierius, kurie kasztavo 
$300. ^Važinėjimas ant omnibusu 
(kaip stritkariai) kasztavo $208 
Per 27 metus jis iszgere 28.786 
stiklu alaus. Jis apsistojo geriąs 
54 metuose savo amžiaus, bet 
ne nustojo rukias, pagaliau s laike 
paskutinios ligos, ir surukę isz 
viso 628.713 cigaru, kas isznesza 
11.217 cigaru per meta. Isz tu 
wisu cigaru jam buvo duota 
43.500, o už kitus užmokėjo $12. 
500 rokuojant po du centu vie
na.

Tas vyras labjausei atsižimejo 
nesziojime panczeku, kurios bu- » 
vo isz geriausio szilko ir labai 
brangiai padarytos ir kasztavo 
jam $4.50c pora, Jis sudėvėjo 
tiktai 62 poras pancziaku, laike 
jo amžiaus terp 27 ir 73 metu, ne 
ka daugiau kaip pora ant metu.

PAJIESZK0J1MAL
Pajieszkau Juozupo Mocke- 

vieziaus paeinanczio isz miesto 
Kauno. Jeigu kas ape jy žinotu 
arba jisai pats, teiksis 
duotie žinia, nes jo reikalau
jam labai svarbem dalyke.
N. Olszinskas ir K. Mockievicze 
825 St. Clair str. Cleveland, O.

Pajieszkau savo brolio Stepo
no Niedzinsko paeinanczio isz 
Tarpiniu, Aleksandrovskos val- 
Trakiu pav., VVilniaus 
gul>er. Jeigu kas ape jy žinot, 
daneszkit ant adreso tokio: 
Fr. Niedžinskis, Plymouth, Pa.

^Pajieszkau savo draugo Juozu- 
pato Tauczkaus, paeinanczio isz 
Kauno red., Panevėžio pavieto, 
kaimo Užupusiu, parapijos Wa- 
balnyku; pirmiau jisai gyveno 
Ne v Yorke, o dabartės nežinau 
kur besiranda. Kas ape jy ži
notu arba jisai pats teiksią duo- 
tie žinia ant adreso tokio:

J. Tamulinas
Box 351, Athol, Mass.

Pajieszkau savo trijų draugu 
Mateuszo -Butkaus, Antano Pe- 
czulio, ir Franciszkaus Bitvinc- 
kio, jie visi tris paeina isz Kauno 
redybos, Raseinių pavieto ir pa
rapijos, kaimo Slabados. Jaigu 
kas ape juos žinotu arba jie patys 
praszau duotie žinia ant adreso 
tokio:

Fr. Karbovski
174, Union City, Conn.Box

$150.00 every rnonth given »way to *ny onewho ap. 
plies through ui for the moct mentonous patęst dunng 
the month preceding.

We secure the best patentą for our cUenta, 
and the object of this offer is to encourage inventors to 
keep track of their bright ideas. At the šame tune we 
wuh to impress upon the pubiic the fact that

IT ’S THE S1MPLE, TRIVIALINVENTIONS 
THAT Y1ELD FORTUNES,

roch ai the “car-window” which can be easily slid up 
and down without breaking the pasienger’a back, 
•• muce-pan,” ‘’collar-button/* **nut-lock, * bottle- 
stopper,” and a thousand other little things that rnost 
any one can find a way of improvmg; and these sunple 
inventions are the onei that bring largest returns to the 
author. Try to think of something to in vent.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receive specia) notice in 

the “ National Recorder, published at Washmgton, 
D. C., which u the best ne wspaper published in Arnenca 
in the interests of inventors. We furnish a year s sub- 
senption to thisjoumal, free of cost, to all our elients. 
We also adverūse, free of cost, the inventton each tnonUi 
wh>ch wins our $150 pnze, and hundreds of thousand* 
of copies of the “National Recorder,” contaimng a 
sketeh of the winner, and a description of hts inventton, 
will be scattered throughout the United States atnong 
capėtalista and manufacturers, thus bringing to tneu 
attention the merits of the inventton.

All Communications regarded strictly conhdenuaL
Addrest

JOHN WEDDERBURN & CO.,
Solicitors of American and Foreign Patents, 

618 F Street, N. W.,
Box 385. Washington, D. C.
jy Rf/trmce—tditor riu/oro^

In Lietusius.
Pasiduodu dėl žinios guodotinu 

lietuviu, jogei esmių lietuviu 
ir paeinu isz Kauno redybos; 
dirbu ir zalatyju altorius, dirbu 
kryžius [Dievo mukas], stovylas 
(apasztalus) ir tėplioju (malewo- 
ju) bažnyczias. Turiu paliudyjmua 
no daugel kunigu isz Lietuvos, 
kur ir kokioje bažnyczioje esiu 
dirbins ir jogei ta darba gerai 
pažystu ir atsakaneziai galiu at- 
liktie. Deltogi atsiszaukiu in 
gnodotinu8 lietuviszkus kunigus* 
kad jeigu kur toksai darbas ra, 
stusi, idant teiktųsi man jy su- 
leiktie kafpo lietuviui. (11—5- 
Su guodone, Ignacas Giedvila) 
834 Attica st. Chicago. Įlįs

GILI TEISYBE.
“Teisybe yra kaip saule: 

>zwieczia visada, jei ne mums 
tai kitiems." i

Kas tos teisybes nesupranta, 
tas mėgai ant svieto gyventie. 
Meldžiame skaitytoju “Lietu
vos" paaiszkintie mums savo 
nuomonia, kaip kas supranta ja. 
“Isztirk ir suprask, kas yra ne su
prantama," sako ta paty teisybe.
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LIETUVA.

Katalogas knygų WIENATINIS
Lietuwiszkas i galiūnas

90c
30c
50c

5c
10c
5c

30c
40c

400 Grand Street.

S.BAROS FORMERLYOF 
M. R0SENBAUM & C0. 

LITUW1SZKA1 LEMK1SZKA BANKA.
NEW YORK, N. ¥.

"LIETUVA”
Medeliais Laikrasztis, 

iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir svarbiausia 
žinias dėl žmonių darbinyku.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su . sida 
brineis ir kitokeis kriieis. iszsodyta bai- 
ozlauseiskauleleis, visaip zalatitos, 3.50 ir M-00

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

Apdaryta szagrine “ “ fŽOO
Balsas Balandėlės didiiauses ir puikiauseme 

apdare, balcziauseis kauleleis puikei 
iszauksuot&is kryžeis po 83.00 ir 3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltlnelis 75c
Balsas Balandėlės Krisztolinis 82.50
Balsas Balandėlės szagrine “ 1-50
Balsas Balandėlės su Officium Parwum l.oo
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap

kaustyta ir su kabe ” • 1A0
Iszganingi dūmojimai ape. sopulus szw. 

Marijos Panos
Meno szv. Marijes Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanczius amžinas 
Eažanczius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
8zauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szw. Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

litaroms “ “ “ 11.60
Senas ir na v 

s tylas L___
Szlovinimas szv. Panos Marijos per mena-

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 20c.
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalmu Dovi’do kara’iau« ant paveikslo 

kanticzku „ „ ,
Kanticzkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos “ “ “
Draugija dėl dusziu “ “
Bvangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Fllotea arba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Gydyklos n<> baimes smerties 
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkatis
Gyvenimai Szventuju Dievo t‘ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant I ožnus dienos 

4 dideles knygos, kožna po
Istorija Kataliku Bažnyczios 81.00

-torija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c
l.» .'rija seno istatimo no pat sutvėrimo 

pa-auie« iki užgimimo Kristuso
Istorija szventa seno ir naujo įstatymo no 

šutve;-mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldyma; metiniu szveucžiu ’* 
Ka-> yra griekas? labai naudinga knyrele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija ”
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

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

ir didžiosios neaelos „
Pekla arba amžinas pragasa» 
Perspėjimas ape szventa UKejima 
Perkratimas sumianijos “
Prisigatavojimas ant smerezio “
Raktas in dangų “
Trumpos Katekižmos pagal kunigą 

kauskio “ .”
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziaus.
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus “ 
Vadovas aplankaucziu kanezios tVieszpatiea 
Jezuso Kristuso “ 15

įjas Aukso Altorius, skuroje apkau- 
ir su kebe “ 11.60

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

Pas mane randasi puikiausias Alus, geriause 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kwepenti.— Pas 
mane lietu vys atvaievias gali gautie ramia na
kvynių ir pneteliszka rodą. Teipogi turiu gera

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivu už pigiausia 
preke, siuncziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Vlusu k a nto roję galite susiszneke- 
tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A-

teikite ir persiliudykite, k »d mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi pdrdu< dame tikietus ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

15c
75c 

75c.
75c

0.5c 
10c
75c 
50c 
25c 

25c.
20c.
50c 
10c 
20c
65?

25c
15c 
10c 
15c 
15c
15c

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

Pila-
15
10 

40c 
15c

Knygos niokslyszkos.
AKYVI .APSIREISZKIMAI, ant kuriu žino 
, nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran

ti: 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

10c 
1

S 1.00 
t 1J25 

____ .______,_______..__  50 
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu-

1 ..10c.
“ 15c 

50c.
10c 

10c 

10c 

15c.

Naujas Lementonus lietuviszkas „ 
fipasabas greito iszgimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “ JI
o apdarytas 

Istorija Europos su maitoms 
p -
me......................................................................... ,
Lietuviszkas kalendorius ant metu 1895 
Ltetuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senowes Lietuviu Istorija 
Lementoriuš Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais Ir mistranturu.
*ngwas būdas paežiam per savęs pramo’- 
tie rasz^tie. dėl nemokaneziu 

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane- 
• tomis

Žodynas 'vturiose kalbose: lietuviszkai 
lattvisžkai, lenkiszkai, ir ruskai. y- 
ra; riause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 

7 twiszko« kalbos 
Kasdienines Maldos 
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie 
brozas "Kražių skerdynes’ perstato kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
czioe Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai
-delis. Preke „

-o su prisiuntimu ,,

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jąunumenes. “ “

Ape senovės Lietuvos pilis __
Aukso Verszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Gyvenimas Stepo Ra u d uosio “
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija isz taiko Francuzu vainos “ 
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “
Kaip igytie pinigus ir turtą 
Kas teisybe tai numetąs puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 
Birutės dainos “ “
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom toward

Lithuaniš “ •• _ _
Budas Senovės Lietu viu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto Č
Graži vaiku knvgeie “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos •• ., Į
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju • ‘‘
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai 
Lietuviszkas sziupinis 
Lietuviszkos Da’no* užraszytos per Antana 

Juszkevtcziu VVelionos apygardoje, isz 
žodžiu Li-tuwiu daininyku ir darbiny- 

kiu • •• 1.50
Namelis pustelnvko “ “ ‘ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Puikus apraszyinas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmečzio vainos 1863 m. 40c
Palangos J u-'e “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 90c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rii aldina “ “ “ J 1.50
Talmudas židu •• . “ 10c
VVaiku knygele su abrozelals “ 30c
Wisoki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino.: Lietuvos kunigaiksz 

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

Žiponas bei žipone 25c.

12.oo 
5c

10c

50c
00c

25c 
10c
15c 
10c 
30e
50c 
20c
15c 
10c 
30c
20c

fi’ob
10c

11.50 
20c 
50c

i 10
82.00 

5c

kiu

Knygos lenkiszkos.
ŽYVVOTY 8W. PA^SKICH |7-00
ANIOL STR64.. Zbior Modlov i Pienui shižįcy 

dladusz ]x>božnyi‘h (zdodatkp-m nieszpordv 
i piesni lacinokichi. Zaviera tlizko 650 atro- 
nie vyraznego d r ilk u na pigknym papierze, 
wydanie dia obojga plci: opravne v morocco 
skikkg. vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli 
kt-m: cena.............................................   95<-

' Ta sama oprawna w mofoeco skurkę. wyzlacan<* 
brzegi. ze zloconym tvtulikem, okuta i ze z:>- 
m kiern .......................... f 1 25

CICHA LZA. Zbidr M<xlt<5w. i Pieėni siuž^cy dla 
dus? pobožnych (Vydanie dla Dievinau z 
dodatkiem ni<*xzporow i pieėni lacihskich. Za- 
wiera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pięknym panierze. —Opravne w morocco 

ekorky. vyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kietn' Cėna....  ................................95c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i pielni, 
siužfcy dla du”. |>obožnych. (Vydanie dla 
-jjfži-zyzn). Z dodatkiem’ nieszpotov i picini 

’ la«-ik.ikiėh Za viera blizko 650 stronnio vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 
w morocco skorkę. vyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem..... ......................... 95c
sama opravna v morocco akorde, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem...............11.25
VYBOREK........................  ....po 40c i 65c

KABALA czyli odkrycie tajemnio przyszio^c- 
ca pomocf kart. (Dia zabawy i rozryvki)

Cena ' „ 10

dėl mitingu, bailu ir veseliu.
Jei in Yonkers atkeliausi.

pas Abbaity viską gaust.
Ateik broli pamatytie 

ir to viso pabandytie.

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

“Lietuva"
HILLE’S FOTOGRAFAS,

3452 S. Halsted ui.
Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KASIN CLEVELANDA ATKELAl ŠIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikau

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

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

ir

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 lietuwiai tankinami ir viso- 
kis biznis kasdien geriu eina.

Buvo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
wieua mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, oda 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 LOTU 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. 
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 lietuviu, tai ne teip kaip nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus miescziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta viską ir vėla sugryžta in Chica<m 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abile turi sa
vo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, bu aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno kambario tuszczio, apė tai nerei
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

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

WEINATINIS LIETUWISZKAS

SAL1UNAS,
W’.nco M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiuia tikra ruginia, lietuvisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildę savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems Hetuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi

nė ja pro v u.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

. 163 Randolpli St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS

Siunezia pinigus in vvisas dalis 
svieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laivu pigiausei ir r** i O
tesingiausei.

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

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

uždėjau banka dėl užkavojimo pinigu, in ku
ria priimu pinigus no fo ir sugszcziau ir 

moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis ap^igaudinet. kad galitia teip 

lygei gerai ir pigeųatiiktie interesus pas 
sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja bauka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no $5 ir daugiau pinigu, ui ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES ,

ant geriausiju tintu isz Chicago per NevYor
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau PiotroAvski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

ALBERT W. MAY ADVV0KATAS.
Mikolas Kielpsza lietuviszkas asistentas, praktikavoja wi- 

suose suduose.
DiTvia. ^19 Chamber of Connnerce Buildinjr, 

kerte VVasbington ir La Šalie uL CHICAGO.
. TELEFONAS: MAIN 373 Durys isz W|tihingtoe. prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

A. ZI)ANAWICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunezia 
fdnigus in visas svieto szalis kuomipigiausel ir 
n 4 nedeles po iszsiuntimo parodo kwita su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems tn Europa, kurie perka laiva- 

korte-jo Uu<xla tikėta už dyku, net i n pat 
NevYorka; o laivakoreziu oreke ta pati ka ir 
New Yorke.—iszdirba rasztus a-1 dalies iszjesz- 
kojimo >sz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atne 
szko skolas isz Europos-.asekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vieta- darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda knyges. — Viską atlieka kuo
ro i geria ūse i.

Puikiausias Balanas
visam mieste Shenandoah

; — pas —
jJ. Kupczyiiska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovers str.

V iskas yra czysta, gerymal wisoki pirmos kie
tos, o žmones Isz duszios prieteligzki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiem/valandėlė laiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
io geriausia ir in tikra lietuw4szka užeiga

Spaustuwe,,Lietuva“ 
spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus, 

ant lioteriju, balių ir teatru, Programų^ 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.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky

fl.0ISZ6WSk§
954 33rd st. Chicago, UI.

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

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

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuwi^zka bažnytelia.

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

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

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

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

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

JONAS ZAVVECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei
Krautuwia Augliu.

Atveža anglius kožnam i n na
mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tęs- 
pogi užsiima expresysi a perkrau- 
tymii ir pervažiojimu visokiu

PONI ONA MILLER, 
(pagal vyra Jankauskiene), 

EXEM1NAWOTA 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. (6—6)

280 W.12th st. Chicago, III.

b • 1 W B ■ 1 * ■ * • 1 “ 4 vJdaiktu. Kodviaine visiems geriau >suduose. 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, f 
_________________ (24-3)

1vrfENTs
>CAVt Al 6,1 nAUt MARKs^r 

COPYRIGHTS.^
CAM I OBTAIN A PA TEIST f Foi _ 

prompt answer and an bonest opinlon, wrtte to 
M U N N <fc CO.. who bare had neari, flfty Tears* 
erperience tn tbe patent bosinėse. Communica
tions s t rieti y confldenttal. A liandbook ot In
formation ooncerning Patente and how to ob- 
tain them sent free. Also a catalogue of mechao- 
ical and sclenttflo books sent free.

Patente taken tbrouirh Munn & Co. recetre 
mečiai notloelnthe Kcienttfic Americnn, and 
thus are brougbt widely before tbe publlc irith- 
out coet to tbe Inrentor. Thls eplendid paper, 
tssued week)y, eletrantly llluetrated. has by far tbe 
lanrest čireni atioo of anr sctentlfic work tn tbe 
worid. S3 a year. Sample copies sent free.

Bullding Edltton, tnonthly, 9ŽJO a ysėar. Single 
copies. ‘2-i centu. Fverv number coirtains beau- 
tifnl platee, in colors, and obotograpba of new 
bouses. wltb plaus, enabllng bnilders toabow tbe 
latest deeigns and secure contracte. Addreae

MUNN A CO.. New Yohk, 3tt 1 B«oadwar-

163 Washington St. Chicago, III
-----ARBAIK------

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33r<1 Street. Chicago. III.

(/>

7
K

KASPAR BAKTKOWIAK, •
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTARY PUBLIC.
iszprovoia geriausei visokias provas visuose 
įduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 

kiszkoje irange.lskoie. Teipogi kolektavoja pini- 
gus ui visokias skolas. Gyvena po nr.
32(H> Muspratt st., kerte 32 st.

S.0**

P 3

ARBA PAS
J. Butkus. Hazen, Ark.

P. O. Box 82.

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS 

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
Z1EGORIUS ir | 

4KUL0RIUS.
527 S. Ganai ir Judd uiiezios, į

CHICAGO, 1LL.
Tajso visokius uegorelus, ziegonus ir kitokius 

aukrynius dajktus, zatatiimas 1r sidabripimas 
visokiu dajktu tabaj pigej, aukszynius syįdabryus ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lenougelusdaro ant 
orderio.

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

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

MflX KOBRE.
— SUCCESSOR to — 1

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

LIETU W!SZKAS

SALUNAS :
GERIAUSIA UŽEIGA IR

Juozu po Dzial twos, 
3253 l^aurel u!, ir kampas 33 ui. 

Uiiajkau švieži* Havarska Alų, seneuses ge
re u *e s Arielka*. Liktorius ir kvepenczlns 

Cigarus.—Kasdien šviežas užkandis. 
Atejk Broli pamatitie 
Ir to viao pabanditto

J. DZIALTWA, ^53 Laurel ui.

3301 Auburn ave.kerte 33cžios ui.
Arti Lietuviszkos 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 pernakvotie.

*L. AŽUKAS.

142Di¥isionSt.

5ew York

M yrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna ia 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKj:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdair 

46 Heefdenthorsteinweg, Bremen. -
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