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Metas III.

Isz Amerikos.
—o---

Atidarys auksinius Kasyk
las.

New Yorko ir Denvero kapi
talistai nupirko asztuonias dide- 
lias aukso kasyklas Picadoje, 
ant upes Colorado, ir netrūkia 
statysi dyrbtuvvia aukso. Tos 
mainote yra labai turtingos auk
su ir pirkėjai mistiną budavvotie 
aeležinkely ant vvakariuiu kran
tu upės Colorados. Tas pirkimas 
pratvds kelia dėl apstaus aukso 
kasimu ant Colorado upes.

Juoda kirmėlė inszliauže
■ in keszeniu.

Pereita subata Chatles Miller, 
darbinykas ant Hudson River ge
ležinkelio, turėjo, baisu at
sitikima su juoda kirmelia, no 
kurios, ir dabar da baisisi no persi- 
gandimo.

PerpietusMiller su sawo draugu 
atsisėdo palei geležinkely pavval- 
gytie.Milleris pavvalgias pirmiau, 
atsigulė ir užmigo. Jis pajuto, kad 
jo kelnių keszeniuje kas juda ir 
baisei persigando, kaip pamate 
insitraukent juoda vvuodega di
deles ^kirmėlės. Jis nesziojo liuo- 
sai kelnes, kuriu keszenius buwp 
kiauras. Tuojaus jis pajuto szal- 
ta kirminą, kuris’raitesi aplink 
jo szlauny. Jis sukliko ir mėgino 
atsiliuosuotie no kirmėlės dikczei 
spardidamaris, bet kfrrftele susi
rietė ir pradėjo daužytis in vvi- 
sas pilsiąs. Jo draugas, iszgir- 
dias riksmą pribėgo ir atsargiu 
budu iszliuosavvo Millery, nuim
damas slanky ir užmuszdamas jy. 
Kirmėlė buvvo 3 pėdu ir 6 coliu 
ilgio. Milleris teip buwo iszga- 
zdinVis, kad per kelias adynas ne 
galėjo: paeitie.

' 1 i ■ ' f ■' |
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In darhinykus.
• Pianeszu vvisiems lietuviams, 
idant nieks jievvažiuotu in Brid- 
wood Ind. Terr. darbo jieszkotie, 
nes darbdavviai tei p sumažino 
mokestis, kad darbinykai buvvo 
pri\veiisti straikuotie. Kaip 
darbinykai sustraikavvo, tai darb- 
dawiaiį partraukė nigerius (juo
duosius) ir tie in vvieta straikie- 
riu. diirba dirbo, o straikieriai 

tprnversti buvvo iszvvažinetie in 
Hiitū" įpiestelius darbo jieszkotie.

Dabar,jau ir nigeriai'nenori dirb- 
tie 'icvyeik už dyka ir jie padare 
straikiį. Tai mislijat ka,—darbda- 

' wiai spdina juos in “džela”'*ir per 
pnew:irta lenkia prie darbo. Neži- 
ne kas ten toliau bus.

A. SzrupiENis.
-

I’alicmona užmusze-
Xew York e, 11 Gegužio, ant 

U'L Efin terpu ui. Grand ir Es- 
b't tapo užmusztu per liauferius, 
"ienas palicmonas.Jis turėjo atsi- 
emias i savvo alga iszejo kur 
"ažiuotie civviliszkose pareduo- 
'e- Kada prisiartino prie Stoniu 
Street kari u, iszszoko isz tu sto- 
lllu d'liauferiai ir kirto jam in 
gahvai su kokiu pagaliu, ka tas 
aut vvįetos sukrito negyvvu. Ta- 
da iškraustė jo keszianius" ir 
Pamėtė gulinty. Kiti žmones 
u*eja gulinty, mislyjo, kad 
koks, girtas, da koje paspyrejo, 
a'e kada pamate kad nesijudi- 
na» pažino jogei tai yra užmusz-

Paszauke kitus palicmonus, 
’urie pribuvvia pradėjo areszta- 
w°tie koky tik kur liaufery nu- 
e^ebdami. Užmusztamjam liaiife- 
r,ai atėmė laikrodėly, o pinigu 
11111 pas jy tik kelis centus.

Pasiutias szuwa inkando 
žmogų.

Gustavve Stapf, miesto yždi- 
nikas isz South St. Paul, buvvo 
inkastas per szuny, kuris tapo 
daeitas, kad yra pasiutias. Jo 
žaizda buwo apdeginta su karsz- 
ta geležia ir jis tapo iszsiunstas 
in Chicaga in Pastorio Institu-| 
ta dėl pagydimo. Jis da neisz-1 
rodo jokio siutimo notoinkan- 
dimo. Kitas buvvo inkastas per; 
ta paty szuny John Parrios, • 
kuris turės myrtie.

Dwideszimts septini užra
kinti Joliet’e.

Panedelio ryta tapė priimti in 
Joliet kalėjimą 27 prasižengėliai 
isz kuriu wienas Emanuel Baker 
ant vviso amžiaus už užmuszejis- 
tia; J. Bell ir J. Henderson, kat
ras ant 14 metu už rubawojima. 
T. Laly ant 11 metu ir 8 menesiu 
už primuszima žmogaus. Kiti 
wisi už vvisokias vvagystas tapo 
nusūdyta no vvienu metu iki pen
kių in kalėjimą.

Butu gražu jeigu teip in 
wyks.

A. M. Rothschild & Co. užde
da nauja drapanų krautuvvia, ku
rioje dirba ape 2,200 žmonių, be- 
vveik vvis mergaites. Teipgi bus 
36 wežimai dėl dastatimo gery
bių. Wienas isz sąnariu tos 
kompanijos pasakė, kad jie misli- 
na tai mergaites ir waikinus isz 
mažu dienu iszmokintie prie biz
nio ir potam isz ju padarytie sa- 
wo klerkus. Jie mislina, kad to
kiu budu iszaugintie darbinykai 
gali būtie geriauseis klerkais ir 
kad ta krautuwe bus kaipo mok- 
slaine dėl jaunu mergaicziu ir( 
įvaikinu. Jie žada pristatytie 
jiems ataakanczias knygas ir ti- 
kietus dėl publicznu knygų; o 
wasaros laike ant tautiszku 
szvvencziu žada padarytie pikni
kus dėl sawo merginu ir wai- 
kinu.

Straikas plytnyku.
Kaipo buwome praneszia ape 

straika plytnyku nr. 19 “Lietu
vos,” tai jau jis buvvo aptykias ir 
wisi straikieriai buwo in darba su- 
gryžia. bet pereita sereda isznaujo 
wisi sustraikavvo ir szendien už 
darytos plytnyczios chicagos 
priemiescziuose: Bernice, Lan- 
sing, Riverdale ir paczeme Chi- 
cage.

Staikieriai reikalauja padidini
mo mokesties ir vvisus kitus dar- 
binykus regina priguletie prie u 
nijos, idant leugwiau butu gali
ma straika iszcrajytie.

Yra gera w.iltis kad plytnykai 
straika sawo iszgrajys—ir labai 
oreit, ba dabar, pavvasario laike, 
daugybe namu budavvojasi, plytų 
neatbūtinai reikia, o nėra isz 
kur jais paimtie. Tokiu budu 
darbdawiai turės duot darbiny- 
kams tiek, kiek szie reikalauja. 
—Ir labai greitai duos, tiktai te
gul wisi darbinykai laikosi isz- 
wieno, tai yra, tegul prisiraszo 
prie unijos ir tegul neina in dar
ba kada kiti darbinykai straikuo- 
ja, o su kelioms dienoms straikas 
bus iszgrajytas.

Pirmesniais laikais buwo sunku 
toki straikai iszgrajytie, nes jeigu 
unijistai plytnykai straikavvo, tai 
buvvo ikvvalei tokiu plytnycziu 
kur dirba neunijistai ir budavvoto- 
jai namu gaudavvo da pigesnius 

■ plytas isz plytnycziu neunijistams 
I ir straikieriams neduodavvo a

naudotu ant labo žmonių vvisus 
mokeszczius, kurie yra renkami 
no manės. Ant galo asz noriu 
pilnos liosybes baisavvimo, kad 
puse vvietu, su riebiomis algomis 
užymamu per vvyrus, butu ati
duota teisingai užsipelnijusioms 
moterims, kurios yra atsakanczios 
dėl užėmimo tokiu vvietu.

Elmina Springerisz Chicago.
4) Asz noriu lygios liuosybes 

vvisuomeniszkos:
Pirma—Dėlto, kad asz neesu 

beprote, anei baisi persižengele, 
ir nenoriu būtie * tokia.

Antra — Dėlto, kad musu vval- 
džia yra aiszkei niekam netikusi 
ir vvisi urėdai silpnai rėdomi. Kad 
moteryszkes gautu savvo .dalia 
vvaldžioje, vviskas butu geriau.

Treczia — Dėlto, kad asz esu 
apdėta mokescziais, bet ne turu 
balso.

Ketvvirta — Dėlto, kad “vvi- 
sos atsakanczios waldžios turi 
sutiktie su norais vvaldomuju” 
(žinoma geru žmonių).

Helen M. Parker, isz Chicago. 7 o
(Dar nevviskas).

Reikalauja dvvieju lietu- 
wiu.

Lietuvviszkose Kolionijose Ar- 
kanse, kur dabar guod. kn. J. 
Balcevviczius pradėjo statytie lie
tu vv isz ka bažnyczia, yra reikalin
gi du lietuvviai darbinykai, kurie 
s&iek tiek nusimano stalorystia. ir 
budavvojima. Darbas yra ant
isztiso meto. Kunigas tokiam 
darbinykui duoda szimta 
dol. ($100) ant metu, boarda ir 
kambary, tiktai tur turetie savvo 
locnus drabužius ir pats savvo 
kasztu tur nuvvažiuotie in tenai. 
Atsiszaukite tame reikale in ku
nigą ant adreso szito:

Rev. J. Balcevvicz,
Box 82, Hazen Ark.

Nauji bizniai.
Laike pereitos nedėlios Suvvie- 

nitosei^Valstijose Amerikos, tapo 
pripažinta ir užtvvirtinta 251 kor
poracija. . Kapitulas vvisu nauju 
korporacijų isznesza $66.347.825. 
Isz tu yra i 24 korporacijos pre
kybines ir iszdirbanczios su ka
pitalu $12.694.500; penkio ban
kai su $125.000; devvymolika 
kompanijų sidabriniu, auksiniu 
ir kitu kasamu ir tirpomu daly
ku su kapitolu $5.003.000; sze- 
sziolika kompanijų szvviesos, szi 
luinos, traukimo, kėlimo ir per
gabenimo sylos su $2.242.000. 
Wiena angline ir geležine kom
panija su $50.0b0; budavvojimu 
ir užguldimu kompanijos szeszios 
su 2.9000.000, keturios, laistan- 
cziosarb.i szlapinaczios kompani
jos su $429.000, ir kitos yvvairios 
kompanijos 76 su kapitolu $42. 
900.825.

Nauja Draugyste.
Chicagoje, Gegužio 5 diena 

lietuvviszki muzikantai laike sa
vvo mitinga, ant kurio nutarė sut- 
vvertie “Hora lietuvviszku Gie- 
doriu” drauge su muzikantais.Ta 
paczia diena jau susirasze keletas 
lietuvviu prie “Horo Giedoriu”, 
o kada 12 diena laike antra mi
tinga vvela keliolika prisirasze są
nariu ir nutarė duotiedraugystiai 
vvarda “Horas Lietuvviszku Gie
doriu ir Muzikantu”. Ta paczia 
diena tapo iszrinkta ir admini
stracija isz sekancziu ukesu: 
Kaz. Kigas, prez.; N. Kavvaliau- 
skas vvice-prez.; S. VVadluga se
kretorium prot: D. Ūdras sekr. 
fin. J- VValantinavviczius marszal- 
ka: apekunai kasos: A. Jakutis 
ir J. Rumsza.

nei gero. Bet dabar plytnykai 
jau atėjo in protą. Jie padare 
vviena unija su murinykais — ir 
szendien murinykai prie statymo 
namu ne priima kitokiu plytų, 
kaip tiktai dirbtas per unijistus. 
Keunijistai norėtu labai jiems in- 
siulytie savvo plytas ir parduotu 
jais labai pigiai, bet wargas kad 
nieks ju nepriima. Už tai sakome 
kad plytnykai lengvvai iszgrajys 
savvo straika tegul tiktai wisi 
darbinykai riszasy kodaugiausei 
in unijas.

Nepaprasta kate
Nekokis Hughes nupirko no 

waiko ant uliczios katia už 10 
centu, mislidamas, kad ana isz- 
gaudis jo pelias. Bet kate buvvo 
netikusi ant pelių, ir jis nežinojo 
kiir ja detie. Tuom laiku buvvo 
paroda kacziu mieste Nevv Yorko. 
Teipgi p. Hughes atėjo gera mis- 
lis in galvva, pastatytie savvo ka
tia ant parodos. Jis su savvo 
draugu parengė katia grąžei, pa- 
puosze su brangeis paredais ir 
kvvietkomis, teip kad žmonis isz 
tolo mate jo katia, (ne teip katia, 
kaip parėdus) ir vvisi skubinosi 
prisiartintie ir pamatytie nematy
ta gywuly. P. Hughes iszgyre sa
vvo katia kopuikiausiai, inkalbe- 
damas szvvecziams, kad jy ne 
prastos vveisles, kokiu retai kas 
užtinka, teip kad jam insiule ant 
parodos už ta katia $1000- -

Isz judėjimo moterių A- 
merike.

Mes jau mateme per pereitus 
rinkimus Chicagoje, kad mote
rys jau turi tiesa, idant jos ga
lėtu balsuotie prie rinkimu. 
Angliszkuose laikraszcziuose yra 
daug vvisokiu atsiszaukimu, kas- 
link žmonijos tiesu, paduotu no 
yvvairiu moterių. Nekuriuos isz 
atsiszaukimu mes paduodame dei 
žinios savvo skaititoju. Kiekvvie- 
nas skaitytojas tegul perskaito 
juos su atida, o daug supras ape 
Amerikos tiesas, kuriais kiek- 
vvienas žmogus turi suprastie.

Szicze seka trumpi paweika
leliai vviens po kitam, kaip atsi
liepė nekurios moterys ant už
klausimo ar norėtu jos balsuotie.

1) Asz reikalauju balso, nes 
vviena puse žmonijos ne gal vval- 
dytie antra (tai yra vvyrai ne gal 
vvaldytie moterių).

Helen M. Seymour, isz Turner.
2) Ar gal moteriszke turetie 

lygia liuosybia vvisokiuose pali- 
tikiszkubse reikaluose? Moters 
privvalo turetie liuosa baisa, 
dcl to kad ju prigulmystes yra 
lygios su wyru prigulmystemis 
ir dėlto kad musu istatai yra 
parengti per vvyrus dėl vvyru, 
bet ne dėl reikalu moteryszku.

Winifred Godley, isz Joliet.
3) Asz noriu lygios liuosybes 

baisavvimo, teip kad musu žeme 
butu liuosu krasztu pilnoje ti
krybėje. Jokia tauta ne gal va
dintis liuosa, kuriai atima liuosy
bia pušiai savvo žmonijos. 
Asz reikalauju pilnos liuosybes 
balsnvvimo teip, kad tureczia bai
sa ant darymo istatu, kuriu asz 
turiu klausytie ir pagal kuriuos 
asz esiu korojama, jeigu prasi
žengiu. Asz noriu, idant ballo- 
tas (ballotas, yra korta, su ku
ria atiduoda baisa, arba tikietus, 
kuri mes vvartojame prie vvota- 
vvojimo ir ant kurio raszome kry
žiukus) butu paduotas ma, kad 
asz galeczia balsuotie už tokius 
uredinikus (oficierius), kurie su

In szia draugystiagali priguletie 
vvisi: vvyrai ir merginos. Inžen- 
ga kasztuoja 50c., menesine 10c.,. 
o laike ligos jokios paszelpos nė
ra, tiktai laike smerties sąnario, 
bus duota isz kasos $50 ant palai
dojimo jo kūno ir bus gražiai su 
muzika palydėtu in kapus jeigu 
pagrabas bus nedelioje, bet jeigu 
sziokioje dienoje, tai muzika ne- 
privvalo eitie.

Ant supirkimo knygų reikalin
gu prie muziko? ir giedojimo pi
nigai bus duoti isz kasos draugy
stes.

Nedelioje 26 Gegužio minėta 
draugyste laikys vvel savvo mitin
ga, ant kurio užpraszo pributie 
vvisus brolius ir seseris norinczius 
iszmokt gražiai giedot ar grajyt 
ir prisiraszytie prie naujos drau
gystes.

Su guodone K. Kigas prez.

Žinios vvisokios.
t Otumwa, lovva, pavvoge no 

dypo 55 czekius vvertus $4000, o 
czekiai yra iszmokami tam kas 
juos parodys.

t Metinis susivvaževvimas susi- 
vvienijusiu Telegrafistu geležin
keliu, prasidėjo panedelyje, 
mieste St. Louis.

t Norvvegiszkas garlaivvis 
“Ceylon” isz priežasties didės 
vvetros nuskendo, o su juom ir 
szeszi žmones smerty gawo.

t Audra nudraskė daug namu, 
pereita panedely arti Luling, Tex. 
ir užmusze vviena nigeruka. Ja- 
vvai tapo iszneszti isz žemes per 
vviesula.

t Miestelis Angelica, N. Y. 
turintis ape tūkstanty gyvvento- 
ju, pereitos seredos ryta vvisisz- 
kai iszdege ir vvisi jo gyvvento- 
jai pasiliko be stogo.

t Antvverp’e (Europoje) drau
gystes kataliku susipesze su 
draugystėmis liberalu ir policija 
turėjo anuos skirtie. Daug liko 
aresztavvotu.

J Nekokis Patrik Carmody, 
kuris buvvo prisuditas 1888 m. 
ant pakorimo ir pabėgo, dabar 
tapo pagautas Solomon Alley, 
Ari. ir pergabentas in Soręcce.

t Dirbtuvves “Falls River” ir 
“Machine Company”, mieste 
Cuyahoga Falls, O., pakele mo
kesty vvisose savvo dirbtuvvese ant 
10 procentu. Tenai dirba 500 
vvyru.

t WLi darbdavviai angleka- 
syklu suszauke mitinga ant czet- 
vvergo, in miestą Dės Moines, 
dėl susiorganizavvojimo in wieny- 
bia, kad geriau biznius vvarytie. 
Žinoma straikieriams bus blo
giau.

t Jeigu norime ka pradetie 
dirbt dėl gero lietuvviu, turime 
užmirsztie wisas piktybias ir 
vviens kitam nusileistie, tokiu bu
du mus darbas eis pirmyn. Kitaip 
vviskas nueis ant vvejo.

| Laikraszcziai turėtu nor kar
ta perstot terp savves graužėsi, 
nes szendien in vvieta pamokit!an- 
cziu straipsniu dėl žmonių, už
ima vvieta patys wieni barniai lai- 
kraszczio su laikrasztziu.

t Carbondale, Pa. atsiradia 
kokios tai sorkes, kuriu bėga 
žiuretie ir isz Forest City neku- 
rie lietuvviai. Sako kaip pas to
kius pasirodo kolektoriai rinkda 
m i pinigus ant bažnyczios, tai 
iszsimeluoja kad netur, o kaip 
ant nuvvaževvimo in Carbondale 
su tokiu mieriu tai da užtenka.

t Oklahomos Territorijoj ran- 
Idas Suvvienitu VValstijii iszda- 

lys žmonėms 85.000 akru žemei 
Kožnas kas panorės tenai aps - 
gyvventie turės užinoketie p> 
$1.50 už akra lauko. Yra tenti 
ant iszdalinimo 216.000 akri. 
Isz to skaicziaus gaus 131.00| 
Indijonai, o 85.000 baltiejie žmo
nes.

t Po užbaigimui kares Kynajį 
Su Joponais, jau vviskas prade|- 
da gryžtie in tvvarka. Kuniį- 
gaiksztis Komatsu, vvyriausif- 
vvadas Japoniszkos kariumenesL 
jau pargryžo isz Port ArthuĮ- 
in Japonija ir su juom sugryžo 
5 divvizijos japoniszkos kariu- 
menes, o ant pussalio Liao Tun^ ’ 
pasiliko tiktai dwi divvizijos an; 
nekokio laiko.

t Wisiems žinomi geri kata-* 
likai St Louise^ pradėjo trustiet, 
idant atimtie vvaldžia Arcibis- 
kupo Henric k, no bažnyczio j 
turtu, kurie isznesza daugiau 
nei milijoną dolieriu, nes jie bi ( 
jo, kad jis ne užsitvvirtintu ir 
kad jie nenustotu savvo pastatytoj 
bažnyczios ir kitu brangiu ired^ 
niu. Jie teipgi bijo, kad Arcibis- 
kupo inpediniai ne apvvaldytu 
tuos turtus wisai.

t Mexike pasiszauszejo Indi
jonai priesz baltuosius žmonis 
ir užpuolis pradėjo juos smaug- 
tie. Baltieje gavvo i n pagelba 
ant savvo apginimo 100 kareivviu, 
bet nežinia kokiu budu Indijo* 
nai užpuolė ant kareivviu ipz 
nežinių, ir pusią ju iszmusze,o li
kusius privverte trauktis szalin. 
Sako kad yra i n 2000 Indionu 
gatavvu stotie in karia prieszai 
baltuosius ir ne nor daleistie bal- 
tiemjiem užgyvventie savvo lau
ku.

t Kosmane, Galicijoj, ežioms 
dienoms mirė vviena bobute ape 
kuria žmones sznekejo, kad ji 
užgimė su dantimis ir per tai 
turėjo, būtie ragana. O žinoma, 
kad pas tamsius žmonis yra 
sznekama, kad kožnas raganius 
po savvo smerties vvaidosi, 
(tai yra pareina naktimis isz ka- ! 
pri ir gazdina žmonis). Terp to
kiu žmonių yra pramanytu 
vvaistu, kad tokia ragana laido- I 
jant, reikia jai su drebuliniu • 
kuodeliu perkalt (persmeigt) į 
szyrdy, tai jau daugiau isz gra- , 
bo neatsikels. Ir iszt esu teip yjjgg 
darė. Dabar susivvaževvo komisija* 
ant tyrinėjimo ir tie meisteriai 
galbūt turės sunkiai užtai prisz su- 
daatsakytie.

In Lietus ius.
Kurie isz broliu Lietuvviu trok- 

szta atbutie spavviedy szvventa ir 
atliktie savvo kitus dvvasiszkus 
reikalus atsiszaukite in mane,o asz 
kaip szioje naujoje lietuvviszkoje 
parapijoje Arkansu, turėdamas 
neperdaugel darbo, gatavvas esiu 
pributie ant kiekvvieno pareikala- 
vvimo savvo broliu.
Su guodone kn; J. Balcevviczius 
Adresavvo kit teip:

Rev. J. Balcevvicz
Box 82, Hazen Ark.

ATSISZAUKIMAS.
Atsiszaukiame in Lietuvvos 

apszvvietesnius vvyrus, jeigu kurie 
galėtu paduotie mums isz tewy- 
ne8 — Lietuvvos, vvisokias žinias 
ir atsitikimus, idant teiktųsi atsi- 
szauktie pasirodidami nors su 
trumpiausiu straipsneliu savvo ra- 
szybos, o mes apsiimtumem jiems 
už tokius moketie. Mes reikalam j 
jame dvvieju geru korespondentu, 
vvieno isz Suvvolku red. o antro 
isz Kauno, kurie norėtu kas nede- 
lia arba kas dvvi, paduotie mus 
trumpas žinutias isz vvisu kampu 
Lietuvvos, tesrul atsiszaukia in 
musu Redakcija.



2
19- "" "

The Lithuanian VVeekly

“Lietuva”
PUBLISHED EVERY SaTURDAY.

Execute» all kind of Job PrinOng *nd tran« 
atlng in *11 modern langn*ge».

Subscription $2.00 per year. 
<•-- -— ■

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

054 33rd St., Chicago, UI.

Nedelinis Laikrasztis

"LIETUVA”
Iszeiua kas Subata, Chicage,Ill.

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

Užweizdetojas A.OLSZEWSKIS.
Bankraazcziai (korespondencijos) ir laiszkai tu

ri bnti adresawoti ant szio adreso:

„.Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per Momby Obdbb arba 

Rioistrawotoje G rom a toj ant ranku

A. OLSZEVVSKIO, 
954 33rd St., Chįcago, III.

LIETUVA.

Isz Užmarės
Isz Lietuwos.

Kaime Mozurkiszkiu, gmine 
Weiweriu, pawieto Marijampo
lės, gub. Suwolku, pradžioje 
pereito Balandžio menesio, Jou- 
zas Wyszniauskas ukinykas už
musze strielcziu, kuris gyweno 
tenykszteje , kareziamoje. Tasai 
strielczius buwo > kaltas Wysz- 
niauskui 5 rublius, kuriu per 
ilga laika jam atiduot nenorėjo. 
Negana to, da VVyszniauska pa- 
dawe už kokia ten iszkada ant 
užmokėjimo koros. Isz to 
VVyszniauskas dideliai intužo ir 
wiena nakty pasiemias sawo ber
ną ir piemeny ėjo \ pastot tam 
strielcziui kelia. VVizsniauskas tu
rėjo muszkieta, o bernui dawe 
bezmena ir pastoja kelia~ttes 
Mozuriszkems, lauke pareinan- 
czio. Kada strielczius užėjo ant 
ju, szie nieko neklausia, užmu
sze jy. Užmusztojo strielcziaus 
liko pati su 5tu mažiuku waiku 
o žmogžudžiai tuom tarpu sėdi 
Marijampolėje. Nežine kaip taps 
nusūdyti.

Sako kad pati su waikais už
musztojo strielcziaus gaus da
bar duona isz namu VVyszniaus- 
ko pakol waikai ne užaugs.

Daneszejai szios žinios striel
cziaus warda užmirszo paraszy- 
tie.

Szowe in sudžia-
Krokawe nekokis Aleksandra 

Seidel ^valdytojas mėsinio kromo 
tapo nusudytu per sudžia D^bro- 
wiecki ant 14 dienu areszto už 
iszpludima kokios ypatos, 2 die
na tekanezio menesio atėjo Seidel 
a t sėd et i e sawo kora, o kad susiti- 
kias su tuom patim sudžia szne- 
kejosi isztrauke rewolwery ir szo- 
we 3 sykius in sudžia D^brovviec- 
ki. Seidelistupo toje walandojea- 
resztawotu,

Lietuwiai po maskoliumi 
tikisi atgautie sawo 

spauda (druka).
Skaitome nr. 20 “Vienybes 

Liet.” kureme raszo viens kores
pondentas isz Petersburgo paduo
damas straipsny vieno maskoliais 
nekokio T. Karnizowo patilp^sy 
ruskame laikrasztyje “Nowoje 
Wremia”, kureme jis reiszkia kas 
link lietuwiszkos spaudos Rosijo- 
je.

Minėtas maskolius Karnizow 
teip sako:

Waldžia Rosijos, uždrausdama 
lietuwiams ju locna spauda, dau
giau sau bledes kaip naudos pasi
darė. Wiena kad atiminėdama 
isz ju knygas spaustas lotynisz- 
koms literoms nepripratino tuom 
lietuvius prie prawoslawijos, bet 
da labjau no jos juos nubaidė; 
antra—maskoliai naikydami per 
30 metu lietuwiszkas knygas, ne- 
sunaikyno jais bet kita tiek ju 
prisiplatino terp lietuwiu ir pla- 
tysis,kury tai platinima nieks ne- 
instengs sulaikytie. Dabar, sako 
pažiūrėkime, kiek maskolius tro- 
tyja savo locnu pinigu per už
draudimą lietuviszkos spaudos 
Rosijoje: parokuokime kiefc tai 
tukstancziu rubliu kasmet iszne- 
sza isz Rosijos ir atiduoda juos 
Prūsams pirkdami no j u sau kny
gas; parokuokime kiek tai kasz
tuoja užlaikymas rubežines ir ki
tos palicijos kuri beweik daugiau- 
sei laiko praleidžia tiktai ant 
sergejimo, idant lietuwiai nenesz- 
tu knygas isz Prusu ir praleisda
ma laika ant darymo kratų po 
kaimus pajieszkodami tu paežiu 
knygų. Ant galo, tas maskolius 
sako: Argi nebutu daug naudin
giau dėl > Rossijos kad ji pavia- 
lytu lietuviams spauda norint po- 
asztriause cenzūra kiek tai jei 
liktu pinigu ant wietos, o ir tie 
patys lietuviai tada nesibaidytu 
teip labai prawoslawijos, kaip jie 
szendien jos baidosi.

Pagal szita iszreiszkima minėto 
maskoliaus, tai yra szioke toke 
viltis, kad gal kartais kada ir 
susipras kad kvailai padare ir su 
sawo locna skriauda, atimdamas 
spauda isz lietuwiu, o supratias 
gali wela ja mums pagražytie.

Kolera Japonijoje.
Isz priežasties dideles ir ilgos 

kares Kyuu su Japonais pakilo 
kolera terp Japonu. Koks tik 
laiwas ateina su kareiwiais’ isz 
Mandžiurijos arba isz salų Pesta- 
dores kiekvienam randasi keletas 
kareiwiuant koleros sergancziu. 
Miestuose Yokohama, Tokio ir 
Nagahama intaise kvarantainas 
dėl gydymo ligoniu, o wienok 
bijosi kad neprasiplestu kolera 
po wisa wieszptystia.

Nauji Rosijos geležinke
liai.

Jenerolas Kuropatkin iszda- 
we urediszka raportą isz savo 
pasiuntiny stos in Persija, kure
me reikalauja, kad budawojimas 

• jau užtwirtyto geležinkelio Tyf- 
lis-Erywan butu prailgitu iki 
Dulfy ir toliau netiki Tauriso. 
Teipogi jisai reikalauja idant ko- 
greicziau?ei butu prailgiti gele
žinkeliai Enzeli-Kazvau ir in- 
rengtas portas mieste Enzeli, 
teipogi prailgyt geležinkely 
Astary-Ardebi-Tauriza ir pataisyt 
Nelia Aschabed-Meshedem.
Didžiausjs tyltas Europo

je.
Ilgiausia, didžiausia ir labiausei 

kasztaunas tyltas Europoje, atme
tus tyltus Didžies Britanijos, 
yra per upia VVistula terp For- 

: den ir Culmsee, VVoketijoje. Jis 
pradėtas dirbtie 1889 metuose 
ir ‘ pabaigtas Gruodžio menesyje < 
1893 m. Jo ilgumas yra 1450 
y ardu i 
markiu su vyrszum.

Už nekokio laiko sulauksime 
lietu wiszkai-lenkiszka-rus- 

ka žodyną.
Jau wienuolika metu, kaip Pe

trapilio Mokslu Akademija pra
dėjo spaustie lietuviszkai-len- 
kiszkai-rusiszka kun. Antano 
Juskevycziaus žodyną; kolei re
dakcija žodyno buvo rankose 
welionio Jono Juszkevycziaus, 
darbas ėjo gana sparcziai paakiui; 
per 1| metu prie Jono Juszke
vycziaus tapo atspausta litara 
A ir dalis litaros B. 1886 metuo
se mirė Jonas Juszkeviczius; 
Mokslu Akademija pavedu toles- 
nia redakcija žinomam lietuvisz- 
kos kalbos profesoiiui Maskvos 
uniwersiteto p. Fortunatovui; p. 
Fortunatowas dirbo ikisziolei la
bai iszpalengvo; spaudinimas 
žodyno ėjo ikisziolei, stacziai sa
kant, želwes žinginia; no 86 
iki 95 m. t. yra per 10 metu 
spaude tik litaras B, C, C ir 
(litara D da nepribaigta).
)ons Fortūnato vas ir toliaus 

teip butu wedias redakcia, tad 
?e abejojimo retas musu tebutu 
sulaukiąs iszeinant isz spaudos žo
dyną.

No Gegužes menesio sziu metu

m. 
at- 
D; 
Jei

ir kasztuoja 8.000.000 redttkciia Adyno pereina in kitas
rankas — i n rankas p. Wy tauto

Juszkevycziaus, Jono Juszkevy
cziaus sunaus; iki Gegužes mene
sio p. Fortunatowas užbaigs re- 
deguotie litara D. Mokslu Akade
mija žada atspaustas litaras A, B, 
C, C ir D leistie pardavinetie 
sziuose metuose. P. Wytautas 
Juszkewyežius, reikia tikėtis, pa- 
skubys spaudinima žodyno. Bū
dams da jaunas wyras, galės 
daugiaus energijos indetie in szita 
darbo, nei apsenęs p. Fortunato- 
was; antra, kaipo lietuwys, p. 
Juszkewycziu8 negali nematytie 
tos naudos, kuria turės Lietuwa, 
tam veikalui szwiesa iszvydus. 
Darbo, be abejojimo, naujesis re
daktorius turės be galo daug; 
žodyno spaudinimas, gali sakytie 
da tiktai pradėtas; visas dar
bas da pryszakyje; reikia prie 
to neužmirsztie, kad antroji žo
dyno puse teturi dar tik du teks
tu — lietuviszka ir lenkiszka, o 
rusko nėra. P. Juszkewyczius 
pasirengiąs szia wašara važiuotie 
in Weliuonos apygarda isztirtie 
akcentus daugelio žodžiu ant vie- 
tos.

Tas pats p. Juszkevyczius da
bar yra užsiemias tyrinėjimu dzu- 
kiszko dialekto musu kalbos; ji
sai iszwažewo in Dzukus pirmose 
Balandžio dienose ir žada per ke
turis menesius aplankytie yvai- 
rias Dzūkijos vietas. P. Juszke- 
wyczius užsiima tyrinėjimu affici- 
jaliszkai, ir szitam tikslui gavo 
pinigiszka paszialpa no ministeri
jos apszvietimo. Ta medega, ku
ria surinks Dzūkuose, p. Juszke- 
wiczius nori sunaudotie disserta- 
cijai ant laipsnio magistro.—

(Isz Varp.)

lakstė no nekuriu namu stogai, 
boksztai ir kitos kolumnos. Te
atre, kur daugybe ta vakara 
swieto buwo susirinkusio, dėjo
si baisiausi regykla: Žmones 
grūdosi prie duriu, moteriszkes 
alpo, daugybe tapo ant smert 
sutremptu.

Apskaityta in tris tukstanezius 
namu sugriautu arba kitaip su
žeistu.

Gražiausia katedra “di Santa 
Maria de Flore” yra bjauriai in- 
žeista.

Netiktai miestą Florence, bet 
atlankė ir kitus miestus tasai 
drebėjimas. «

Mieste San Martino, laike diev- 
maldystes griuvo bažnyczia ir 
vos tik keletas ypatų isztruko, 
o kitus wisus užmusze arba su
žeidė.

Mieste Baris užmuszta 4 ypa
tus, o daugybe smertinai sužeis
tu.

Ant priemieszczio Florencijos, 
Lappaggi, sugriauta 40 
ir 3 ypatos užmusztos.

Mieste Grasina sužeista 
patu.

Miestelije Gallezzo didele se
no viszka bažnycziaguli visa griu
vėsiuose.

Mieste Gambino 23 namai su
griauti.

Kituose miestuose, kaipo:
Ryme, Placeucio, Parme, Bolog- 
ne, Lucca, Pontedera, Pizoje,
Orezzoje, ir Neapolyje 
silpnesnis drebėjimas ir 
bledes nepadare.

Teipgi davėsi jaustie
jimas ant salos Jaute, ant Ja- 
poniszku salų, ^Vengruose, Dal- 
macijoj ir Laibach Austrijoje.

namu

12 y-

buwo 
jokios

drebe-

Caras sugrąžysiąs atimtus 
dwarus.

VVaikszczioja kalbos, kad nau
jasis caras sugrąžysiąs atgal len
kams dwarus, kuriuos isz ju atė
mė laike lenkmeczio 1863 metuo
se. Nes tie wisi, kurie už ta 
lenkmeczio maiszta sulygsziolei 
buvvo laikomi newalioje, szendien 
per manifesta naujojo caro tapo 
isz tos newalios pawalnytais. Dėl
to yra sznekama, kad caras, ne
tiktai ka juos pawalnino, bet ir 
ju užgrėbtus turtus jiem sugrąžy
siąs.

Ale klausymas, kokius turtus 
sugražytie, kadbeweik wisi tapo 
izsparduo|i arba maskoliams isz- 
dowanoti< — jau tokiu sugra7 
žytie nėra galima. Isz wisu tokiu 
atimtu dwaru jau yra skaitoma 
tik in pusantro szimto, kurie da 
randasi rankose waldžios (rando), 
— tai tuos da galėtu pagražytie, 
bet parduotųjų niekad.

Ir tai stebuklai.
Lvove- ant Lenkijos, pas 

ky ten lenką Bendeka kabojo ab- 
rozas Sz. Marijos P. priesz kury 
sene namu gaspadine tankiai 
melsdavosi, o kad syky nebūvą 
jos namieje, jos sūnūs, kurs mo
kinosi tepliorystos, eme ir atnau
jino ta abroza ir niekam nieko 
nesake. Kada apsižiūrėjo kad ab- 
rozas pasidarė skaistesnis ir isz- 
rodo lyg naujas, intikejo kad tai 
stebuklai dedasi, tuojaus po wisa 
miestą garsas ape stebuklus pas
klido. Sūnūs isz pradžių tylėjo, 
ale kada pamate kad žmonis isz- 
tiesu pradeda stebuklam tiketie, 
prisipažino idant ju ilgiau nesu- 
wedžiotie. •

ko-

Ir wel drebėjimas žemes 
Italijoje-

Gal nėr nelaimingesnio kraszto 
ant wiso svieto per ta Italija. 
Niekur neatsitinka toki baisus 
drebėjimai žemes ir teip tankei, 
kaip Italijoje.'

Sztai pereitos nedalios vakara, 
19 diena Gegužio pastojo toks 
buisus drebėjimas žemes, kokio 

ta vieszpatyste jau nebuwo 
girdėjus no 1445metu.
. wa ka f: < i ape ady- 

na 9ta ir Uta krėtė kaip drugys 
wisa miestą Florencijos. Supo
si wiso miesto namai, bažnyczios 
ir garlaiviai ant pamario. Nu-

Gal būtie atstatytas.
Mieste Evanston, George 

Baker, tapo aprinktas ant miesto 
attorney tik su 20 balsu daugiau, 
už kita kandidata, Fred Whit- 
field, Baker yra republikonas, o 
F. Whitfield independent.Po elek- 
ciju VVhitfield padavė in County 
Court peticija, kurioje jis nurodo, 
kad 48Republikoniszki balsai buvo 
atiduoti už Bakery, neistatimisz- 
ki, nes balsuotojai ne buwo gy
ventojais Evanstono, o teipgi ne 
buwo ukesais Walstijos Illinojo.

S.

Lietuwiszkas Teatras.
Philadelphijoj, Pa. 30 diena 

Gegužio, “Draugyste D. L. K. 
Witauto” grajys antra LIETU- 
WISZKA TEATRA “PONAS ir 
MNŽIKAI.” Prasidės 7 j vakare, 
saleje Washington, po nr. 523 
S. 4-th st. Užkviecziame wisus 
Iietuwiu8 ir lietuwaitias malonin
gai atšilai)kytie. Po teatrui bus 
balius ant kurio kiekwienas galės 
gražiai pasibovyt

su guodone Komitetas.

Balius! Balius!
Elizabeth Port, N.J. 29 d. Ge

gužio bus didelis balius lietuvisz- 
kos draugystes “Sz. Jurgio,” ant 
kurio szirciingai užpraszome vi
sus lietuvius ir lietuwaitias atsi- 
lankytie.

Su guodone Komitetas.

GROMATOS.
lietuiviszkos ir leukiszkos užsilai- 

kia ant paczto.
1203 Alijosziu Juzap
1243 Dakkaraitis Juzap
1249 Elijoszius Jozef
1261 Globis Jan
1269 Grabinski Johanu
1291 Jablonskį Apolonijus
1292 Jablonskį Stanislaw
1294 Jacobus A.
1298 Janu8zewskis Andzey
1306 Kalis Emil
1308 Kasporowicz Jan
1319 Kopūstas
1344 Maleszka Jozef
1353 Misiewicz Stan.
1359 Worys Jozef
1365 Paciukewicz J.
1368 Pakala Aadrejas
1369 Petkicvvicz Adam
1370 Pietraitis Izdorius
1373 Pitrowicz W.
1376 Poliokas Ellm
1381 Raczka A n ton i
1383 Rasaris Jurgis
1407 Sikora^Agata.
1423 Trijonis Kaz.
1436 VVierzbicki Juliau
1438 Woiczechowski Simon

Isz Chicagos.
uI)zennik Chicagoski” pa- 

melawo. *
Kaip anoms dienoms rasze 

“Dzennik Chicagoski” kad majo
ras Swift’as teip bjauriai priėmė 
pas sawe lenkiszka delegacija 
ir kad ant galo liepe iszeitie 
jiems lauk, tai buwo wiskasx tei
sybe. Tiesa kad majoras priėmė 
juos atidarimu duriu ir wisi mate 
ir girdėjo ka su jeis sznekejo, bet 
teip asztriai neiszsireiszke in juos 
kaip tai buwo “Dzennike” pasa
kyta. Jau majoras Swiftas buwo 
davvias keletui lenku darbus—ir 
gerus darbus, kaipo ir tas pats 
Dalhmanas dasigawo ant superi- 
tendento dėjimo wandeniniu 
“paipu”, prie kuriu dabar jis 
pats gali duotie darbus arti 
dvviem tukstaneziams darbinyku. 
—Ar tai da geriau reikia? Teipo
gi dawe jiems lenką už sudžia ir 
jau teip buwo keletas isz ju ga- 
wia gerus darbus.

Na jile jie tuom neužganedyti. 
Jie norėjo, kad isz Dalhmano ma
joras ta darba atimtu, o ’ duotu 
kitam lenkui, kokiam ten Rudni- 
kui, o paskui ateis kita lenkiszka 
delegacija ir wel sakys kad Rud- 
nikas negeras jie norėtu kokio 
kito, treczia ateis ju delegacija ir 
reikalaus da kito ir tt. Na argi ne 
pikta ir majorui, kad in wieta
wienos lenkiszkos delegacijos a- 
teinajunet keletas ir kiekwiena 
isz j u giresi kad tik ji waldo wi- 
sais Chicagos lenkais, o kitos wi-1 
sos ta paty sako; na ir kurios da
bar majorui kiaušy tie? Už tai ir 
ne dywas jeigu jiems majoras ka 
asztrei atsake.

VVienok ju neužmirszo, ale da- 
we jiems tiek darbu, kiek da jie 
niekad no sawo gerųjų demokra
tu neturėjo. Nežinome kiek jie 
gawo kitose vvardose, ale 6-toje, 
kurioje, už tiesa, daugiau lenku 
balsawo už demokratus, kaip už 
republikonus, o jau gawo net 4 
lenkai gerus miesto darbus ir jie 
patys sako kad demokratai už 
kuriuos balsawo, da niekad 6-je 
vvardoje tiek daug darbu lenkams 
nedawe kiek szymet republikonai. 
Na ir kam cze tam ,,Dziennikui” 
tiek daug rugotie ant tu 
Republikonu.

Ale mat kas yra: “Dzienni- 
kas” yra demokratiszkas, už tai 
turi kaip ingaledamas peiktie 
žmonėms republikonus, buk anie 
lenkams nieko neduoda, nieko

T
Swodba Zwereliu.

Jojo keliu meszkius
Szeringas, szeringas, 

Pirszlys pas wilkely j
Turtingas, turtingas; 

Kaip wilkiszczis ženijos 
Sau jaunimą kvviesditioB

In giria, in giria.
Awins su buliuku 

tBrolfewo, brolewo,
Szarka su peleda, 

Druczkavvo, dru«zkawo;
Asils sėdo in wėžima 
Kwiete warlias in jaunimą.

Del drauges, dėl drauges.
Koki tenai dailus

Urėdai, urėdai,
Kas per puikus ant ju

Parėdai, parėdai; j 
VVuodeguoti ir kudluoti 
Aplepausiai ir maknoti 

Suėjo, suėjo.

Pasideja dantis '
Ant grėdu, ant grėdu 

Žiurėjo ant juju
Paredu, paredu;

VVisi didy trenksmą darė.
Kaip wilkiszczis tanciu ware.

A nt lentos, ant lentos.
O pas kuily szepoj

Sznapselis, sznapselis;
Pas Ožy dėl swecziu

Szienelis, szienelis; r k 
O žiurkinas dikts waikinas. 
Welka druska isz gembines 

Del swecziu, dėl sAvecziu;
Buwo kukarkele

Katiale, katiae,
Wire riebia sriuba

Upelej, upelej; ?tO gogutes nabagutes 
Nesza malkas isz giružes

Rezginėms, retginems.
O pliuškes maiszafi

Prajiro, prajiro,
Del daugybes

Pipiru, pipiru, 
O tas szernas wyras greitas 
Ant pagelbos tuojaus raitas.

Pribuvvo, pribuwo.
Būras girgitonas

Del swecziu, dėl svvecziu.
Dalinėjo buiza

Isz reczio, isz reczio. 
Wisa pulką pasotinias^ 
Szeimyna pawalgydinias.

Kwepawo, kwepawo
Tu mano weidmainelia

Laputia, laputia,
Mano ruda gudri

Swecziutia, swecziutii.
Emia tenai apsisukim, 

Wokiszka “szoca” paszokim 
Weseilioj, weseilioj.

Jeigu nemokėsi 
Neszoksi, neszoksi.

Atmyk, kad szia diena 
Padwesi, padwesi.

gero nepadare ir tt. trauktie we-
la prie demokratu.

Jau tai rodžias ant tuszczio bus 
tas darbas “Dzenniko” ir demo
kratu daugiau žmones negarbys, 
demokratai mažai te naudos pa
dare, o bledes ikvvalei.

Aresztawotas už falszy- 
wus pinigus.

Nekokis Henry Z. Meyers, ar
ba kitaip vadinasi Dr. Harry M. 
Lane, tapo aresztavotas panede- 
lyje per paslaptinga agenta ir de- 
tectiwus už dirbimą falszywu pini
gu. Meyero ruime rado pieli- 
czias, politūrawojamas popieras, 
nekiek tirpomu naugiu ir elektri- 
nia batarija, bet ne rado jokiu pa
birbtu pinigu. Meyers tapo pasta
tytas po $2000 bondo, kuriuos pas
tate jo draugas ir Hammondo ban- 
keris. Du vaikai tapo aresztavo- 
ti už leidimą falszywu pinigu. 
Tie vaikai pasakė, kad jiems da
vė tuos pinigus iszleistie kokis 
Kennedy ir davė puse dolerio už 
iszleidima.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA 
A. Žebrauskas Florida l.oo 
J. Žemaitis Gilbertville l.oo 
J. \\ aitiekunas Thomas l.oo 
P. Gužauskas “ l.oo 
A. Gužauskas Grape Creek l.oo
I. Novek Toluca l.oo
J. Anikeviczius “ l.oo 
S. Arbasziauskas Philad. l.oo 
P. Stankeviczius Shenand.’ l.oo
J. Matutis Brooklyn
A. Czikanauskas Luzerne. 
A. Waszkecza Galicin 
F. Žukauskis Chicago 
A. Subaitis “
W.Milaszeviczius “
K. Kokanauskas “
P. Aczas “

l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

Isz tawo rudo kailuko
Bus dėl svecziu kepurukes, 

Ant žiemos, ant žiemos.
Szoko stropei lape

Giružėj, giružėj. 
Ziopsoj voverele.

Prusužej, prusužęj. 
Kad lapute nusidėtu. 
Žvėrys ana palydėtu 

In kapus, in kapus.
Kokiu tu žvėreliu

Puikybe, puikybe, 
Per paproezius gauta

Kvailybe, kvailybe 
Per nedelia szoka, purpia, 
Paskui tas tam kaulus ctzulpia. 

Isz meiles, isz meiles.

Naujas Lietuwiszkas sa- 
iiunas.

Nev Yorke, po nr. 271 Divi*- 
sion st. p.p. Juozas Bezgela ir 
VVincas Cooperis uždėjo LIETU- 
WISZKA ŠALIUNA. Tenai ran
dasi geriausi gėrimai ir viskas 
czystai yra užlaikoma, o| prekes •pi
giausios kaip visam mieste. \Visus 
lietuvius užpraszo atsilankytie. 
Tik neužmirszkit numerio: 271 
Division st. (25—5)

—■ ■
Senas pažystamas.

I. Bobinskis.
Duodu žinia visiems Lietu

viams, kad asz szioms dienoms 
perkėliau savo saliuna ira po nr.
556 Jeffęrson, no kertes 14-tos 
ui. ant kertes Liberty7 ir Jeffer- 
son sts. po nr. 542 ir ta viską 
ka pirmiau, galite pas mane ir 
szendien gautie. Praszau atsilan- 
kytie. Su guodone

l o<> I. Bobinskis. L 
l.oo1 542 S. Jefferson st. Chicago
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Wietines žinios.ISTORIJA
Suwienytu Walstiju Sothel, 

mora- 
gereji- 

atgavo

(Tasa.)

Dabar mes pažiūrėsime, kaip Maryland 
isz pradžių apgyventas. Rudeny 1633 m., 
nard Calvert, brolis Lordo Baltimore, iszplauke 
isz Anglijos su dviem szimtais naujoku. Jie buvo 

pdaugiausei Anglijos katalikai bajorai, su savo gi
minėmis ir tarnais. Jie pribuvo in Amerika dvie
juose laivuose, vadinamuose: “Ark” ir “Dove”.

Emigrantai nuplaukė ant Potomacaipes, nusi
pirko arti uosto Potomac no Indijonu maža kai
mely ir apsisedo dėl apdirbimo Indijoniszku lau
ku. Jie užaugino vaisius kukuruzu ta paty meta. 
Ta vieta, kur jie apsisedo, praminė St. Mary. Pra
džia apsigyvenimo buvo anksti pavasary 1634 
m. Nauji kolionistai greit pradėjo virstie ir teip 
Maryland inejo in galybia.

Svarbesni faktai. — Maryland lig anksti bu
vo intrauktas in daug nepakaju. Labiausei skau
dus buvo “Clayborne Maisztas”. CIayborne buvo 
Virginietis ir pirma, negu Calvert partraukė savo 

i kolionija, jis apturėjo royaliszka license (laisens) 
dėl mainikavimo toje žemeje. Clayborne, ne norė
jo pasiduotie po vieszpatavimu Lordo Baltimore. 
Daug sykiu jis šukele apginkluotas partijas, ku
rios kovojo priesz valdonus. Jo insikiszimai per 
deszimts metu darė nesutikimus kolionijoje.

Pavergimas tikėjimo invykdino kitas painias. 
‘ Su labai prakilne dvase, Mary lando Seimas pa

rengė 1649 m.t istata po vardu “Toleration Act”, 
pagal kury visi tikėjimai turėjo būtie ne perse- 

. kiojami. Po nekurio laiko, kada valdžia legisla- 
turos paėmė Protestonai in savo rankas, jie pa
dare istatus apsunkinanczius Katalikus.

Pasek m ia to i n vy ko~TTa»ūue__kare^ 1655 m. 
Katalikai tapo pergalėti. Marylando draugyste li
ko suirime iki 1660 m., kada pakajus ir liuosybe 
tapo vėl pataisyti.

’ - 1662 m. Lordas Baltimore iszsiunte savo au
nu, Charles Calverta, kaipo gubernatorių. Jo 
prakilnus ir gudrus pasielgimai daug gero padare 
dėl kolionijos. Po smerczio jo tėvo, jis pasiliko 

‘ locninyku Marylando, 1684 m.
W 1689 m. kilo antra tikejimiszka kare. Protes

tonai. po vadovystia nedoro ir sumislaus vyro, 
vardu Coode, užgrobė valdžia ir prispaudė ka
talikus.

1691 m. karalius William padare Maryland 
royaliszka Provincija. Teip ji pasiliko per dvide- 
szimts penkis metus. 1716 metuose locnas randas 
tapo pagražintas po priegloba penkto Lordo Bal
timore ir teip likosi iki neprigulmystes.

No pradžios asztuoniolikto szimtmeczio, au
gimas Marylando buvo staigus. 1700 metuose 
žmonijos buvo 30.000.

1699 m. sotapyle buvo perneszta isz St. Mo- 
in Annapolis.
Liuosos mokslaines ir visuomeniszki knygi- 
tapo uždėti pagal istatus visose kuopose.
Kaip ir visos kitos kolionijos, Maryland turė

jo vergus. Bet juodiejie (nigeriai), liginai su bal- 
taiseis, liuosais' žmonėmis, buvo užlaikomi žmo- 
niszkiausei.

Tabakas buvo vienu isz gereusiu produktu 
Marylando ir per ylga laika tarnavo kaipo kuren- 
cija (tai yra pinigai). Prekyba Marylando buvo 
atsakancziame padėjime ir miestas Baltimore stojo
si svarbium prekybiniu miestu.

Žmones Marylando buvo intelligentiszki ir 
mylinti liuosybia. 1776 m. buvo žmonijos 220.000.

tapo 
Leo-

mo valdžiai. Jie atėmė savasty valdžios, iszrin- 
ko savo locnus urednykus ir per keletą metu rei
kalai ėjo labai dailei.

1683 m. locninykai iszsiunte Seth 
kaipo gubernatorių. Jis buwo isztvirkias 
liszkai, spaude žmonis ir arde ju suotikmia 

'mo per szeszis metus. .Ant galo žmonis 
| in savo rankas tiesas ir Sothel’y iszvijo.

Potam ten buvo didele permaina. Locninikai 
pavialino kolionistams aprinktie savus reprezen
tantus in Kolionijos Seimą. Keletas iszmintin- 
gu ir geru gubernatorių buvo iszsiunsta.

North Carolina ingijo labai gerus gyventojus. 
1707, didžia Kampanija Francuziszku Protostįčnu 
apsisedo ant upes Trent’o 1710 m. atėjo daug per
sekiojamu Luterouu isz Voketijos.

1711 m. Kolionija baisei nukentejo no Indijo
nu skerdynes. Tuscarorai atėjo kariaudami ir isz- 
žude szimta trisdeszimt kolionistu. Kariumene 
tapo iszsiusta isz South Carolinos dėl ju pagelbos. 
Jie pamusze Indi jonus, pagavo ju asztuonis szim
tus jr kitus nuvijo žiemiu linkon in Nev-Yor- 
ka.

1729 m. Anglijos karalius nupirko no locni- 
niku visa Carolinos pravincija. Jis atskyrė sziau- 
rinias kolionijas no pietiniu ir pavadino jais 
North Carolina” ir “Suoth Carolina”, katra isz 
ju pasiliko ryaliszka provincija su savo locnu 
randu ir legislatura, iki galo kolioniszku laiku.

Turtiszkas gerėjimas North Carolinos pra
sidėjo pradžioje astuoniolikto amžiaus. Tada dide
lis skaitlius >koczu, Francuzu, Vokiecziu ir Sziau- 
rines Irlandijos žmonių ten apsisedo.

Ape ta laika tapo labjau isztirtas viduris to 
kraszto kuris tapo atrastas daug vaisingesnis, 
negu pakraszcziai.

Budas givenimo lig anksti buvo pritinkus 
prie auklėjimo prakilnios ir neprigulmingos dva 
sios, nors prie apszvietos ne labai pritiko. Tai- 
buvo daug pirmiau, negu ten atsirado 
mokslainiu ir bažnycziu. Pirma 
vesta 1754 metuose.

Ape pusią asztuoniolikto 
ežiai atejunu pribuvo in North 
nsylvanijos ir kitu sziauriniu kolioniju. 
ten buwo žmonijos ape 260.000

— Lietuviszkos Klebonijos 
darbas eina smagiai.

— Netrukus galbūt jau pradė
sime statytie nauja narna del“Lie- 
tuvos” Redakcijos.

— Chicagoje darbai sulygszio- 
lei eina labai silpnai. VVienok yra 
viltis kad ant wasaros nekiek 
pagerės.

po nr.
ke st. palicija atiden-

dirbtuvia falszywu

rys

nai

&
1

VIII. North Carolina.
Užpamatavvimas North ir South Carolinos I I 

arba
(Sziaurines ir Pietines Carolinos).

PirmucziauseH Carolina tapo apgyventa per ( 
emigrantus isz Virginijos. Terp 1640 ir 1650 m. 
daug virginiecziu persikrausto pietų linkon ir ;ip- 
Jsedo in žiemius no Albemarle-Sound siaurimos

Priežastis ju emigravojimo buvo ta, kad vir- 
ginieciai,’ bu'dami episkopalais ir atsidavia savo 
bažnycziai, pradėjo persekiotie kitus tikėjimus. 
Naujokai atrado turtinga žemia ir gražu klimatą 
ir laimingai gyveno be jokios valdžios.

1663 m. karalius, Karolis II, atidavė Lordui 
Clarendon ir kitiems žemias terp Virginijos ir 
Floridos. Tas plotas žemes priėmė varda “Caro
lina”, vardan karaliaus Karolio.

Locninikai parengė liuosa randa dėl mažos 
“Albemarle Kolionijos”.

1665 m. kompanija isz Barbadoes apgyven
dino žemias aplink uo»ta upes Cape Fear. Ta ko
lionija tapo praminta “Clarendon Kolionija”. Tos 
abidvi kolionijos, Albemarle ir Clarendon, buvo 
viduje dabartiniu rubežiu Sziaurines Corolinos; 
bet tas vardas da ne buvo duotas pravincijai.

1670 m. keletas Anglišku emigrantu, iszsiun- 
stu per locninikus, po vadovystia Willianlo Say- 
le, apsigyveno palei pietiny szona upes Ashley. 
Tai buvo pradžia Seno Charleston. Pati kolioni
ja priėmė varda “Carteret Kolionija”. Tai buvo 
pirmueziausi apsigyvenimai rubežiuose dabartines 
South Carolinos.

Akyvesni faktai. — Augliszki bajorai, kurie 
j buwo locninikais CarolinosT^utore^su garsiu phi- 

lozophu, vardu Locke, nuimtie plana valdžios 
■ provincijos. Ta plana Locke praminė “Grand Me

dei”. Bet “Grand Model” ne labai buvo pritai
kintas prie gyventoju tniszku Carolinos. Jie mėgino 
pataisitie ta per kelis metus ir potam apleido.

* Žmonis, sziauriniu naujokiniu teip daug nu
kentejo no visokiu užgulimu, kad 1677 m., po 
vadovystia JohnCulpepper’o atsisakė no paklusnu-

i

dikcziai 
spauda buvo in-

szimtmeczio dik- 
Catolina isz Pen- 

1776 m.

• — Su pereita sereda ir Chica- 
goj su visai atszilo. Jau dabar 
galbūt dideliu szalcziu neturėsi
me.

— Pereita panedely geležin
keliai Chicagos perwažewo net 
3 žmonis.

— Miestas Chicago yra incor- 
poravotas 4 d. Kowo 1837 me
tuose.

— Sudžia Eberhard uusudyjo 
aut viso meto iu namus pasitai
symo nekoky Franciszku Havos- 
ki už bumuszima savo motinos.

— Jau antra nedelia kaip Chi
cagoje szaltas oras tveria ir wi- 
soki bizniai ir darbai teipogi silp
nai eina.

— Szefas palicijos, Bodenoh, 
iszdave antra iszsąkyma uždari
nėt visus namus loszimo kor
toms.

XI. South Carolina.
Svarbesni Faktai.

Mes jau matome, kad graži kolionija South 
Carolinoje buwo Senas Chaleston (Old Charlston) 
Tai užsidėjo 1670 m. Teipgi reikia atmintie, kad 
South Carolina ir North Carolina buvo viena 
provincija iki 1729 m. Da yra keli faktai ape 
puvimą South Carolinos pirmaiu 17^29 m. ir tai 
dabar peržiuresime.

Kolionija South Carolinos greit pasidaugino 
didžiu skaitliumi vertingu gyventoju. Ten bu
vo Hallandai isz Nev Yorko; ten buvo dikta 
draugyste Hugenotu, arba Francuziszku protes
tonu; ten buwo daug žmonių isz Anglijos ir 
Skotlandijos, kaip Puritanai, teip ir raiteliai.

Wienas isz ankstyvesnių gubernatorių Sir 
John Yeamans, pargabeno isz Barbadoes nekoky 
skaitliu afrikoniszku vergu. Kaipo South Carolina ( 
no pradžių užsiminėjo sodinimu ir auginimu viso
kiu vaisiu, tai skaitlius vergu darbinyku staigu 
dauginosi. .

Waldžia kolionijos buvo rankose gubernato
riaus paskirto per locninykus. Žmonis iszrinkdavo 
savo locna legislatura.

1680 m. sostapyle tapo perkelta isz Seno 
Charlestono ant peninsulos (*) terp upiu Ashley ir 
Cooper. Cze tapo iszbudavotas miestas Charleston, 
vardan karaliaus, Karolio II, (angliszkai Charles.)

1686 m. Gubernatorius Colleton prispaudė ( 
žmonis ir jie pasiprieszino klausytie jo. Szitas at
vedė žmonis ant sukylimo priesz valdžia. Guber
natorius liko numestas ir iszguitas.

1694 m. prasidėjo auginimas ryžiu. Kapitonas 
laivo isz Madagaskaro davė gabernatoriui South 
Carolinos maiszely ryžiniu seklu. Kapitonas sako 
jiems kad jis mate augant ryžius rytinėse szalyse, 
kur jie buvo pripažinti už geriausy maista. Guber
natorius padalino ta dovana terp savo draugu. 
Jie pasodino ryžius, kurie stebėtinai pasidaugino ir 
tapo vyriausiu produktu South Carolinos.

Isz priežasties artumo rubežiaus South Caroli
nos su Florida, South-Caroliniecziai turėjo keletą 
susirėmimu su Iszpanais.

1702 4n., laike kares terp Anglijos ir Ispanijos 
Moore, Gubernatorius South Carolinos, wede expe- 
dicija prieszai Iszpanu miestą St. Agustina. Ta ex- 
pedicija buvo prastai surengta, o per tai nedalai- 
ke.

Žmones teip stovėjo už Moore, kad pagryžias 
no Iszpanu, jam pavelyjo eitie prieszai Apalachian 
Indijonus, kurie draugavo su Ispanais. Laike szitos 
expedicijos jam pasisekė iszvytie Indijonus isz Ca
rolinos.

1706 m. laivyne isz Iszpaniszku ir Francuzisz
ku laivvu norėjo užgriebtie Charleston. Bet prieszai 
tapo aimuszti su didelia trota.

1715 m. didžiause kare su Indi jonais užsidegė. 
Ji buvo pradėta per Yamasseeeus, prie kuriu pri
stojo visi Indijonai no Cape Fear iki Alabamas. Nuož- 
munai užpuolė ant pakrasztiniu apsigyvenimu, žu- 
didami gyventojus. Gubernatorius Craven su dvy
lika szimtu vyru, pasitiko ju vyriausia šyla ant 
Salkehatchee ir wisutiųai sumuszejuos.

Žmonis turėjo didelius kasztusno szitos kares. 
Bet locninikai atsisakė užmoketie bent kokia delia 
tu kasztu ir teipgi prispaudė kolionistus sunkiais 
mokeseziais. 1719 m. žmonis atmete valdžia locni
nyku ir iszrinko Vada Moore savo gubernatorium.

Garsas ape ta atsitikima daejo iki Britiszkos 
valdžios. Ant galo, 1729 m., Karalius Anglijos 
nupirko no locninyku ju tiesas. Carolina liko roya
liszka provincija. No szito laiko perskirimas North 
ir South Carolinos užsitvirtino.

•) “Penintul*" yra Ptmotelia iemet apauk ta* isz wlsu pusiu wande- 
i niu panaazei in sala.

(Toliaus bus.)

— Sudžia Eberpart uusudyjo 
nekoky Jokūbą Stanioza ant už
mokėjimo $50 už sumuszima sa- 
wo paczios.

— Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos, tegul eina pas 
A. Malkevicziu, 3243 Laurel st. 
o gaubite geriausia mėsa ir už 
pigiau kaip kitur (12—6).

— Kiek buwo kandidatu ant 
budavojiųo inspektorių, tai su- 
lygsziol vos tik du isz ju iszda
ve exzamiuus. Yra szie: Charles 
H. Brovu ir G. A. Leipold.

— Sulyg sziuom laiku, kaip 
duodasi girdetie, jau penki lietu
viai gavo miesto darbus no re- 
publikonu per sawo palitikiszkus 
kliubus. Teip rodžius kad ir da 
keletas isz ju gaus.

— Rodą pavietava nutarė 
duotie darba tiktai darbinykams 
turie priguli in unijas ir tiem tik
tai kontraktieriam, kurie užlaiko 
darbinykus in unija priguliu- 
czius.

— Ant pardawimo gera gro- 
serne, namas ir lotus, geras biz
nis, turi locnus kostumierius, arti 
lietuwiszkos bažnyczios. Priežas
tis pardavimo, kad valdytojas 
tur kita bizny. Dasižinokite re
dakcijoj “Lietuvos” (20—6)

— 5 ir 6 diena Birželio, susi
vienijimas bankienu VValslijos 
lllinojo, laikis savo penkta me
tiny seimą, mieste Rock-lslund, 
111. Ant to seimo piibus bankie- 
riu paczios, dukteris ir visi isz 
vieno aprens savo reikalus.

— Saliune po nr. 505 8tate 
str. susibarė dvi pasileideles 
bobos terp savęs ir wiena isz 
ju, vardu Lulu VVhite, a«owe 
isz revolverio ir pataikė iii vie- 
na vaikina koky Allen Joyce, 
kuris sukrito ant wietos negywu.

— Pereita nedelia, po pietų, 
ant Ashland avė. arti Mihvau- 
kee avė. streetkaris pervaževo 
koja ketvirtu metu vaikui p. 
P. Jonaiczio, prez. “Liet. Palu 
Lygos”. Galbūt daktaras turės 
nupjaut pirsztus kojos.

Lenkiszkas laikrasztis “Bo
čiau” sirgo, sirgo ir ant galo.... 
numirė. Po teisybei kalbant^tu 
lenkiszku laikraszcziu jau ir per
daug Chicagoje yra, o beveik 
kiekviename isz ju rasime viena 
ir ta paty. Tai isz kur jie visi ga
li užsilaikytie.

— Pereita utarnyka, 
306 Wkl 
ge puiki
pinigu, o galiūne po nr, 40 Madi- 
son st. atrado pilnutėly maisza 
sidabriniu falszyvu -pinigu du 
szimtus dolieriu. Aresztavojo 
daugybia žmonių kuriuos nors pa- 
temyjo panasziais prie “biznio.”

— Toliaus užsiimsime plates
niu apraszymu palitikos ir pasi- 
rupysime kiek ingaledami paduo 
tie žmonėms szviesesnius jos pa- 
aiszkinimus, idant daugmaž 
kiekvienas galėtu ja nors pavir- 
szutiniai suprastie. O kada sup
ras, bus galima daug gero dėl 
lietuviu padaryti^. '

— Majoras George B. Svift 
apgarsino miesto gyventojams, 
kad ju szunes dideli ar maži nebe- 
giotu po uliczias ir zaulkas mies
to, tiktai tokiu budu jaigu bus 
gerai apžiūrėti su apinastriais 
kad žmogų inkast negalėtu. Tas 
iszsakymas bus syloję no 1 d. Sė
jos iki 30 Rugsėjo

— Nedelioje. 26 d. Gegužio, 
tuojaus po sumai Dr-te “Apveiz- 
dos Dievo” laikys savo menesiny 
susirinkimą bažnytinėje saleje, 
ant kurio neatbūtinai turi ptibutie 
visi sanariai tos draugystes.

A. Žemaitis sekr.

— Klerkas Chicagos pacztoje 
turi percziupinetie kas dien 
10.000 szmoteliu popieros arba 
po 1.000 ant adynos, tai yra 
szesziolika szmoteliu turi per- 
cziupinetie ir padėtie in savo 
vieta kas minuta, už ka jis gau 
na $1.200 ant metu algos. Ne
kurto žmones sako, kad tai per 
maža alga.

•
— James B. Leckie, ape kury 

praneszeme pereitame nr. “Lie
tuvos”, kad eme no žmonių po 
$200 ir liepe jiems ant uliczios 
veja pilnevotie, jau yra vėl 
aresztavotu už iszviliojima $150 
i;okiu pat butu isz nekokio Tho- 
mas Kirk. Detektivai kurie jy 
aresztavojo, turi suraszia 21 to
kiu žmonių, kurie tam Leckiej, 
sukiszo savo pinigus $1.000 ti
kėdamiesi no jo darba gautie, o 
tik da rokuojant no 1 Gegužio.

— Isz Lietuviszko piknyko 
galbūt bus ........nieko. Pereito
je nedelioje susirinko administra
cijos visu draugyscziu idant nu
tarti^ ar pradėt rengimą’ pikny 
kaar’he, tai in vieta nutarimo 
barnis ir kad tik per bisky.... bu
tu, susimuszia. Oi broliai, broliai, 
kur vienybe? kur meile brolisz- 
ki^ Jeigu ka norime gero prade- 
tie, atmeskit visus piktumus in 
szaly, o isz tiesu imkimės už dar
bo. Kitaip nebus nieko.

— Pasažieriai in Amerika kaip 
važevo teip ir kasdien atvažiuo
ja. Nežine kas ten tokio buvo 
Tilžėje kelios nedėlios atgal, kad 
keletas pasažieriu atvaževu»iu 
skundėsi, kad tureja per prievar
ta pirkt szifkortias Misterio kom
panijoje, oka turėjo prisiųstas ant 
Hamburgo American Linijos, su 
toms ju nevežia. Bet kiti visi 
pasažieriai atvažiuoja kasdien ir 
niekas Prūsuose ju ne užkabinėja 
in nežiūri kokios linijos szifkor
tias turi.

— Subatoje, 25 Gegužio, 71; 
adyna vakare, Pulaskio saleje, 
800 S. Ashland avė. “Lietuvisz- 
kas Rep. Kliubas 9tos VYardos” 
laikys savo mitinga, ant kurio 
užpraszo visus lietuvius isz 
9tos wardos susirinktie.
• J. Jauksztis, prez.

— Nekokie vaikinas, vardu C 
W. Davidson, iszvaževo su 
mergina pasi važinetie ant baisik- 
liu, ape 7 ad. panedelio vakare. 
Jo mergina ’ ne turėjo lempos 
ant savo rato. Watkinas paži- 
cziojo savo lempa merginai, o 
pats tapo aresztavotas už tai, 
kad važevo vakaro laike be 
lempos, nes mieste nevalia va- 
žiuotie ant dviraeziu be lempos. 
Kada buvo-duota žine jo tėvui, 
kad sūnūs liko aresztavotos, ir 
prasze jy eitie iszimtie isz kali
nio, tėvas pasakė:

“Asz nupirkau jam lehipa ir 
jeigu jis buvo teip kvailas ir pa- 
žieziojo savo lempa merginai, 
dabar jis gali pasedetie už tai už
rakintas”.

Potam jis tapo isz buksuotas 
ant belos per jo drauga.

— Pereita panedely kada pa- 
licmonas Pat riek Walsh sjtovejo • 
ant sargybes, patemyjo prieszai 
namus po nr. 509 S. Clark str. 
keletą valkijozu stumdaptes ir 
rėkaujant. O kad jie nenoijejo nu
tildė paliemonas megind juos 
aresztavotie. Tuom tarpų viens 
isz ju atėmė no palicmonjo pai
ka ir sudavė jam teip snįarkiai, 
kad paliemorio galva 
Ant riksmo subėgo daugiau pa- 
licmonu ir tuos valkijozu^; aresz
tavojo.

— Wienatine Lenkiukai 
Lietuviszka Aptieks 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel str. 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas isz* Europos 
ir Amerikos. Aptiekoje kandasi 
daktaras Wl. Statkieviczijus, ku
ris per ilgus metus praktikavojo 
prie ligonbueziu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabanezionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos da- 
siektie. Jeigu kas urnai Pareika
lautu daktaro, gali jy pasįzauktie 
per telefoną isz kiekvienoje aptie- 
kos.Numeris telefono toks): Yards 
709. Teipogi ir D-ras M. P. Kos- 
sakauskas priasti in ta paezia ap
tieks kožna czetverga ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa- 
szauktie kožna valanda per ta 
paty telefoną isz bile aptiekos.

(1546)

truko

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau Antano Križanaus- 

ko, paeinanczio isz kaimo Pedisz- 
kiu, gmino Krosnos, pavieto 
Kalvarijos, gub. Suvolįu. Jau 
ape 6 metai kaip Amerikoje, o 
pirm to keletą metu buvo Vil
niaus gub; tur ape 35 metus am
žiaus. Kas ape jy žinotu teiksis 
man danesztie ant szio adreso:

Peter Stankevicz
25 Peach st., Shenandoah Pa.

PASARGA.
Kas permaino vieta savo gy

venimo ir reikalauja, idant jam 
permainytume adresa, turi neat
būtinai prisiustie ir savo senajy 
adresa, nes kitaip jo prįszymas 
nebus iszklausytu. Paduodami 
savo nauja adresa, rupyk|tes ko- 
aiszkiausei jy paraszytie,q labiau- 
seį varda ul\ežios, miesto ir sa
vo, nes nekarta taikosi kid jokiu 
budu negalima dasimislytto, koke 
tai ūlyczia. Jeigu patVH gerai 
nežinote kaip raszosi tilyczia, 
kiek literų in ja eina irlkokies, 
tai papraszykit Lile kosio ame
rikono, o jis jums paraszys atsa- 
kanty adresa. | Red.

$1800.00
GIVEN AWAYT0 1NVENT0RS.

$i 50.00 every month given away to any one who *p- , 
plies through us for the most mentorious patent dunng 
che month preceding. Į Į

We secure the best patente for onr clienta, 
and the obiect of this offer is to encouragė inventors to .• 1 Z" _ 1___ !_I-* U-... A »

ati Į
Ul-
ge-
or i

— Atkreipiame atyda skaity 
toju ant apgarsinimo naujos len 
k i sakos aptiekus, kuri tapo 
daryta ant kertes 31 mos ir 
man ui. Tenai galima gautie 
riausias gydiklas, o prie tam
dinavoja tenai czeskas daktaras ! 
J. L. \Vistein, kuris jau keli me
tai kaip praktikavvoja szicje api- 
gardoje ir, džiaugėsi pasiwedimu 
nes yra gerai nusimanancziu dakta
ru. Dėlto ir mes welyjame jam 
kogeriausio pasivedimo.

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

such a> the “car-window ” which can be easily *lid up 
and down without breaking the passenger * back, 
"sauce-pan,” “conar-button,” “nut-lock,” “bottle- 
ttopper/'and a thousand other little things that most 
any one can find a way of improring; and these timpie 
invenuons are the onc« that bring largest retums to the 
author. Try to think of something to invent.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us eeceive special notice in 

the “ National Recorder/’ pubhshed at Vashington, 
D. C., which is the oest nevspaper published in Amenca 
in the interesu,of inventors. We fumish a year’s sub- 
scription to this Journal, free of cost, to Ali our cuents. 
We also adverūse, free of cost, the inventitn each month 
which wins our $150 prize, and hundred* of thousandi 
of copies of the “National Recorder,” containing a 
sketeh of thevinner, and a description ofhis invention, 
wilibe scattered throughout the United! States among 
capitalists and manufacturers, thus bnnging to their 
attentionthemeritsoftheinvention. ,

Ali Communications regarded strietly conndenuaL
Address *

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

618 F Street, N.W.,
Box 385. Washington, D. C.

Referente—e difor cft kis paper. U’riUjorenMe 
įo-fage jaenfhlet, FREEi, t

Preke Pinigir 
—o—

Rublis in Ro-ūja......
Marke in Prusus........ .
Guldenai in Austrija., 
Frankos in Franeija....

53|c 
24$c 
39jc 
..?0c
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LIETUVA.

Kas norit turetie geras Fotogra
fijas eikit pas Fotografa

3. F. Maly
670 W. 18tli St., arti Blue Island Ava.

CHICAGO, ILL.
Pasiimkit ir “Lietuva su sawims, 

tai gausit daug pigiau-

Didele Lietinviszka : :::
KRIAUCZWISTe

Juozo Grigaliaus,
720 N.gAshland av., Chicago, III.

Darbas eina isztisai. visada dirba in 20 
siuvėju. Geras lietuwys, vyras ar mergi- 
na kriauezius. atkeliamas in Chicago, wi 
sada pas mane galidarba gautie.

J. Grigalius.

Katalogas knygų.

Knygos mokslyszkos.
AKYWI APSIBEISZKIMAI, ant kuriu žmo 

‘ K nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nėsupran- 
t t»; su 7 abrozeliais. Xaudingiause kny

gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 

1 - kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.
Preke....  30c

‘Etnqliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas Lementonus lietuviszkas •„ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “ S 1.00
o apdarytas “ 81.25

Istorija Europos su mapoms 50
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu
me........................................................................ ,fl'
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuwiszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija' ■ ,, 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

1. kotekizmais ir mistranturu. 
engwas būdas paežiam per savęs pramo’- 
tie raszvtie, dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane- 
• tomis 
Žodyną^turiose kalbose: lietuviszkai 

latviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra ' riause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszko* kalbos 

Kasdienines Maldos 
Pradžemokshs Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie 
brozas “Kražių skerdynes’ perstata kaip 

į maskoliai pjovė lietuvius prie bažny
čios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai di
delis. Preke „ 50c

o su prisiuntimu ,, 60c

,.10c. 
“ 15c 

50c.
10c
10c
10c
5c.

S 2.oo 5c 
10c

Knygos istoriszkos, Bvvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

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

Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Aukso VVerszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Gyvenimas Stepo Raudnosio “ 15c
Istorija gražios Katrukos " “
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po wajdže Maskolių “ “
Kaip igytie pinigus ir turtą ,, 

. Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 
isz”lietuviu gyvenimo „ 4

Birutes dainos “ , “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of |he Russian Czardom tovard 

Litbuania “ “ ——
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto
Graži vaiku knygele “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausia^isto- 

rija Lietuvos “
Istorija gražios Magelenos 
Istorija septynių Mokytoju

10c 
30c
50c 
20c
15c 
10c 
30c
20c

įi?o6 
10c

81.50 
20c

___________________ ____ 50c 
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 10 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtai , “ 82.00
Bietuviszkas sziupihis “ 6c
Lietuviszkos Dainos užraszytos per Antana 

Juszkevicziu Welionos apygardoje, isz
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny- 

kiu “ “ _ 4.50
Namelis pustelnyko ' “ ** 75c
Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszkos ka-

įes Indijonu Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
1 Palangos Juze “ “ 20c

Petro Armino rasztai “ “ 10c
Puiki ištaria 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 “ “ “ 81-50
Talmudas židu “ “ 10c
Wąiku knygele su abrozelais “ 30c
Wfsoki abrozdelei in knygas 5c
Abtozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz

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

IZtpop as bei Žipone 1

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
Oziauseiskauleleis, visaip zalatitos, 3.50 ir 84.00

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

Apdaryta szagrine

30c 
25c.

11.60
_r__ _______ w___  82.00
Balsas Balandėlės didžiauses ir puiki* usemė 

f «* i .> it a Lr u ii lola* t a riiiikpį
83.00 ir 3.50

75c
12.50

1.50 
l.oo

8 1250

apdare, balcziauseis kauleleis puikei 
iszauksuotais krvžeis po 83.CC

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinehs 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrine 
Balsas Balandėlės su Officium Parom 
Garbe Dievvui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszgahingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos
Meno szv. Marijos Panos
Mažas Aukso Altorius “
Ražanczius amžinas
Račanczius ir draugyste
Ražanczus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szv. Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litaroms ' “ " “ 81.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su k* be “ 81 m
Szlovintmas szv. Panos Marijos per mena- 

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike ‘ 
Tajemnvczios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalinu Deivido kura’iau-* ant paveikslo 

kanticzku m

Kanticzkos
Naujos kantiszkos formate knygos

20c 
30c

50c 
5c 

10c 
5c

30c 
♦Jc

11.60
20c.

15c

75c.
75c

Knygos Dwasiszkos.
Brostvo, “ “
Draugija dėl dusziu
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant Košnos nedelos ir szventes
Filoteaarba kėlus in maldinga gfrvenima 
Garsas ape baislbią. sūdo Dievo ”
Gydyklos no baim£« smerties
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas sz. 

Frauciszkaus
Gyvenimai Szventųju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant 1 ožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po 
Istorija Kataliku Bažnyczios 
Istorija i 
l&^nja t— ----------

pašau es iki užgimimo Knstuso
Ištari a szventa seno ir naujo Įstatymo 

sutwer -no svieto iki smerti Kristuso
Iszguldymas metiniu szvenezin ” 
Ka- vra" gri*kas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Katiczi.-i vvieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Liėtiiviszkos miszios su natom is
Mokslas Rymo Kataliku
Mokslas kataliku. “
Pamokslai ape suda Dievo 
PamoKslai antdidtiuiu metiniu szvenezin 

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos 
Prisigatavojimas ant smerezio “ —
Raktas in dangų “ “
Trumpos Katėkizmos pagal kunigą Pua- 

kauskio “

0.5c
10c

50c 
25c 

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

_____ _______ _____ 11.00 
seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
seno istatimo no pat sutwerimo

no
25c
15c 
10c 
15c 
15c 
15c

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

____  15
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz ■, 

knygų kun. K. Antonevicziaus. 10
W»dowas in dangų “ 40c
W artai dangaus “ 15c
W*dowasaplankaucziu kanczios Wieszpaties 
J e z ūso Kristus© “

WIENATlrtlS
Lietuwiszkas i Saliunas

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

Pas mane randasi puikiausia* Alus, geriause 
-Dmuiiie pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur- 
kijosTskaiTtre-Hirūkymą, durnaikvepenti—Paa 
mane lietuvys atvazevias gali gautie ramia na
kvynių ir pneteliszka rodą. Teipogi turiu gera

del mTtingu, balių ir veseliu.
Jei in Yonkers atkeliausi,

pas Abbaity viską gausi.
‘ Ateik broli pamatytfe

ir to wiso pabandytie.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Foto^rs 

fijas kopuikiausei.

KAS 15 CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA VVISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos 
Kvvepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE ' 
IR TO WISO PABANDYTIE.

Gy wonu po nr. 825 St. Clair str.
Cieveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gerymu užlaikau

ir

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

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

WEINATIN1S LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
Winco M. Kaczergio

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

Degtiniu tikra ruginiu, lietuwisz- 
ku Trejonkia wisokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiurdu dėl žabo 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
Avienas pakelevvingas puikia nak 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczekgis.

MAI DRZEMALA,
—LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame ^visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givveiiimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS-

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

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

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

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

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

Kam turit waikszcziot?
Pus kitus ir duotis apsiguudinet, kad galitia teip 

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

Uždėjau nauja bunka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no 85 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentu.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevYor
ka in Berlina ir isz Bėdino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
15*3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

S. BAROS FORMERLY OF
M. BOSENBAUM & C<k

LITUWISZKA1 LENK1SZKA BANKA
400 Grand Street, NEW YORK, N. Y.

assaaą Wyrai! duodu jums žinia,kad
I mes parduodam Szifkortes ant wi- A * 9U Sreicziausiu lniwu už pigiausia 

l; - i * W preke» siuncziame pinigus, kuriuos
prietemai gaaua in 15 dienu. 

" • ‘-r .y»■ hĮMusu kantoroje galite susiszneke-
t i(• lietuwiszkai ir lenkiszkai. A- 

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

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

46 Heerdenthorsteinweg.« Bremeu.

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

bizny, tai pirk
LOTA prie pat Lietufiszkos Bažnyczios, 

o czionai,ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistaiysi koky narna, 
tai wiskas tau eis gerai, bu oze kasdien lietuwiai tankinusi ir wiso- 
kis biznis kasdien geriu eina.

Buwo 6 Lotai ant pardawimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
wiena mes patys nupirkome ir ateinanty pavvasury statysime sawo 
locna namu dėl Redakcijos “Lietuvos”, oda 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardawimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietu vviszkos bažnyczios, 3 isz j u ant 33-czios ui. ir 3 
ant Attica ui.

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

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

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

ALBERT MAY adwokatas.
Stoja in augszcziausius sudus ir iszprowoja wisokias provvas gerai 

ir teisingai.
dttvsu. 419 Chamber of Coinrnerce Building,RLMAS. kerte W«8hingtoD ir La Šalie ui. CHICAGO.

tELEFONAS: M AIN 373. Durys isz VVashington, priesz&i Court Hanse. Imk elevatorių.

ZI)ANAWICZIUS
181 Salem ui.

BOSTON,
Uždėjo pirma lietuvis.

MASS.,
uwis. agentūra

Parduoda laivakortes (szi/kortas) 
siu laivu in ir isz Europi s, 
pinigus in visas svieto szalis 
n 4 nedeles po iszsiuntimo parodo 

muslo pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie 

kortes jo ofice duoda tikėta už dy 
NevYorka; o iaivakoreziu 6reke 
Nev Yorke.—iszdirba rasztus dėl 
kojimo hz teviszkes arba kitokiu 
sztns su konsulio užtvirtinimu. O 
szko skolas isz Europosiasekurav, 
namus ir kitus dalykus; parūpina 
nikams ir vietas tarnams ir tarnu 
ko visokias malda knyges.— Wiska 
migeriausei.

iszmaino ir i 
Ir kuomipigii 
>arodo kvitą

greieziau- 
ir siunczia 

ir 
su prie-

laiva- 
net in pat 

ta pati ka ir 
ies iszjesz- 

u ar ra- 
p-gi atjie- 
nuo ugnies 

darbi- 
ir užlai- 

kuo-

JONAS ZAHECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Anglių.
Atweža anglius kožnani in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expresinanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir perwažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame wisienn 
eitie pas savvo žmogų Ii 
nei kaip pas svvetimtauty, 

(24—3)

"LIETUVA”
Medeliais Laikrasztis

iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir 
žinias dėl žmonių darbinyku.
UT TT7UHT T IT A M

skvarbiausia

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

“Lietuva” ~kasztu<ua ant iSietii $2.00
Spaustuwe „Lietuva“ l 

spausdina (drukawoja) wisokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių i? teatru, Programas ir 

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

wisas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suwaikszczioja, 

kaip isz wisu kitu agentu.

954 33rd st

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky

fl. 0ISZ6WSKI§
Chicago, UI.

o —-— ■ i
Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adjnos 

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

Puikiausias Salunas
irisam mieste Shenandoah

— pas —
j J. K upe zyns k a ir Broly.
Kampas E. Centre & Bowers str.

Wiskas yraezysta, gerymai visokį pirmos kla- 
sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko 
atsiiankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame nusiduoti* kaipo 
in geriausia dr in tikra lietuviszka užeiga

PONI ONA MtLLEK,
(pagal wyra Jankauskiene), 

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

280 W.12th st. Chicago, III.

KASPAR BARTKOVVIAK,
. Konstabelis Patietaias.
IR NOTARY PUBLIC, 

iszprovoja geriause! visokias prowas visuose 
įduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 

!r-=ge!.-!:ole. Teipogi kolekUvoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
32(M) Muspratt st., kerte 32 st.

_ • , suduose. Ktumoczyjigeriau kiszkoje irangelsko

>CAVt A10,1 nAUt MARKš^r 
COPYRIGHTS.^

CAN I OBTAYN A PATENT f Pora 
prompt answer and an bonest opinion, write to 
MU5N dk CO., who have bad neari;flfty years’ 
expertenoe in tbe patent busineaa. Communica
tions st rieti y oonfldential. A II a ndbook of In
formation concerning Patentu and bow to ob- 
tain them sent free. Also a catalogue of mechan- 
ical and scientiflc books sent free.

Patents taken tbrougb Munn & Co. racetve 
■pečiai notlceintbe Scientiflc American, and 
t bus are brought vtdely before tbe public wttb- 
out cost to tbe inrentor. This splendld naper, 
issued w sekly, elegantly illustrated, ba* b y far tbe 
largest circuiatraa of any scientiflc work m tbe 
vorld. S3 a year. Sample copies sent free.

Bnilding Edition, monthly, gitas year. Single 
copies. 25 centą. Kvery numt>er contams beau- 
tiful platės, in coiors, and photographs of new 
bouses. witb plans. enablin* ouilders to sbow tbe 
latest designs and secure eontracta. Address

MUNN A CO.. Mw York. 3»il Bhoauway

LIETUWISZKAS

SALONAS
Juozu po Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui. 
Užlajkau šviežia Bavarska Alų, seneuses ge

re ūse s Arielka*. Likierins ir kvepenoziua 
Cigarus.—Kasdien *wiežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.
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GERIAUSIA UŽEIGA
pas L. AZUKA

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

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

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

L. AŽUKAS.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIR1E, ARKAN8AS.
Kurioje jau apsipirkti 24 lieuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 

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

Laukai yra derlingiausi isz< vvisos walstes Arkanro. Wisoki 
jawai dera labai gausei,
prietaro auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu VValstiju. Klimatas sveika*, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasi su Chicagos.
Wanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

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

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

UNION L AND COMPANY, j
163 Washington St., Chicago, UI.

-----ARBAJN------

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

ARBA PAS
J. Butkus, Hazen, Ark.

P. O. Box82.

Ben. Hatęw
W ZIEGARM1STRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

4KULORIUS.
S'CaDal ir D,‘Gzius' 

CHICAGO, ILL.
Tajso wisok)u> ziegorelus, ziegonus ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius feydabryus ziego- 
relių* iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro B»t 
orderio.

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

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO — . -

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

142DivisionSt.
Few York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu taiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo- 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galitę 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 TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 Heerdenthorstemweg, Bremen.
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