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Metas

Isz Užmarės
Szliubas dukters caro 

Aleksandro 11.
• Isz Niceos ateina žinia,kad ten 

Iii d. Gegužio atsibuvo sutuok
tu ves grovo Merengbergo su 
kunigaikszcziutia Olga Juriew- 
ska, dukteria uzmusztojo caro 
Alexandro II. Pirma priėmė 
skliuba pagal protestoniszka bū
da,' o Įiotam pagal pravoslavvisz- 
kos cerkves. Ant svodbos buvo 
tiktai ape 20 ypatų, tjet priesz 
bažnyęzia susirinko in kelis tuk- 
sįanczius žmonių. Ant veselios 
buwo naszle caro ir brolis jauno- 
sįį)s, kuris atsižimejo savvo oficie- 
rhzku munduru rusiszkos mari- 
niarkos. Terp wisu pasveikinimu 
buvo atsiustas telegramas no 
Karaliaus Woketijos Williamo ir 
Angehkos karalienes Wi k tori jos. 
Kaip žinoma jaunamarte, kuni- 
gaikšzcziute Olga Jurievska, turi 
uždrausta budima Maskolijoje ir 
yra piktume su visu cariszku 
chvoru.

korotie už jos neteisinga su ke- 
liaunykais pasielgimu. Skaityki
te szia žemiau patilpusy laiszka 
kury apturėjome isz Tilžės, o 
suprasite reikalą atsiszaukimo.

kada- 
teip

Expedition der “Tilsiter A el
gesį einen Zeitung”.

Tilsit, Germany.

Perspėjimas. Praszome raszy- 
tie vien gryna teisybia.

Praszymas. Praszome meilingai 
wisu lietuviszku Amerikos lai- 
kraszcziu szita musu atsiszaukima 
atkartotie.

(Pasarga. Butu gerai, 
kad redakcijos amerikiszku lai- 
kraszcziu da ypatiszku tam daly
kui paszviastu straipsniu paragin
tu nuskriaustuosius atsilieptie, 
kadagi tas dalykas turi didžia 
svarba. Be to czionai užtikrina
me, juog dauginus tokiu netei
sybių ape Tilžia amerikiecziai ne- 
girdes).

Isz Amerikos
Pasekmes didžiojo straiko 
, W įsiems jau žinoma, kad va- 

dowai didžiojo straiko geležinke
liu Chicagoje ir visuse vakaruo- 
se pereita meta tapo aprūdyti 
per sulžia Woods in kalėjimu. 
Prezidentas gelžkelines unijos 
Eugene V. Dobs ant szesziu me
nesiu ir jo septini pagelbinikai— 
George W. Howard, Syhvester; 
Keliher, L. W. Rogers, James. 
Hogan, VVilliam E. Barus, Roy» 
M. Goodvin ir Martin J. Elliott, Į 
kožnas ant trijų menesiu už kiek- 
wiena byla arba kalczia. Jie pa
davė appelacija in Aukszcziausy 
eudadel atmainymo wisu bylu, 
atmetus tik byla Santa Fe gele
žinkelio. Aukszcuiausis sūdąs per
žiurėjo didžiausia kalczia ir 27

Užpultas per wagy lomo
je.

Nevada Mo. 3 d. Birželio. Pie
nius Damielis Richardson, kuris 
gyvena netoli no miesto Neva
da, tapo užpultas per vagy, ku
ris inlindo per langa be miegant 
ir suriszo paties Rich irdsono ko
jas ir rankas. Pajutusi pati žadi
no wyra. Wagis grūmojo užmu- 
szimu. Bet pati pažadino wyra 
ir tas szoko isz lowos. Bet pasi
juto nieko negalys weiktie. Tad 
vagis reikalawo atimtie pinigus, 
bichardson paskui atsiliuosavo 
no dyržu, bet wagies nebuvo, o 
tik buvo girdetie dundyimai no 
begancziu kojų ant kelio.

kad 
pri

tapo 
ap-

Sala Formosą neprigul- 
m i ilga.

Ateina žinios isz Kynu, 
-nla Formosa, kuri pirmiau 
gulėjo Kynams, o po kares 
pavesta Japonams, dabar
sjkelbe neprigulmystia ir aprin
ko savo prezidentą. Ant rauda
vo uawo mirga vėla va republi- 
kos su ženklu geltono smako ant 
nrelino lauko. Aprinktas prezi
dentas apznaimino užiybežinius 
pasiuntinius ape užsitvirtinima 
nepublikos. (Republika yra. tokia 
vieszpatyste, arba valstija, ku
rioje nėra nei vieno neatmainomo 
Valdono kaip kunigaikszczio, 
karaliaus arba kokio monarkos, 
bet vyriausia galva yra aprenka- 
riia laikas no laiko, pagal valios 
Vi-u ukesu tos žemes).

Raitas in Amerika. i
Koks rusiniszkas kunigafksztis 1 

Kiažemskij, rengiasi iszjotie isz 
Paryžiaus ir jotie raitas per visa < 
Europa, Azija, potam per užsza- 
Ijusia siauruma Berhingo in Alas-

i, o i>z ten per Kanada atjos in 
$ev York. Tai iszrodo ne gali- 
’.na, bet teisybe.—Gordon Bennet, 
'.orninykas laikraszczio “Nev

<>rk Ilerald” jau nusiuntė kuni- 
^aikszcziui geras dovanas, idant 
teiktųsi suraszytie ir dasiustie 
Visokius atsitikimus ir naujienas 
laike tos keliones. Echo. 
i

Žinios isz Tevvynes.
’ Maskoliszkas laikrasztis “Wi- 
lenskij \Vestnik” paduodu statisti
ka ape sudėjimu žmonijos Kauno 
vedybos, iki 13 d. Sausio 1894 
•n. kataliku skaito 1.193.159 y- 
patu; žydu 317.815; proteslcmu 
>9.769; senvieriu 26.622; mu

sulmonu 2,140; karaimu 264. Isz 
"’so gyventoju Kauno redyboje 
rokuojasi 1.641.296. Isz tu wyru 
yra 820.852 ir moteriszkiu 820. 
449. Paskutiny meta priaugo 
jžnionijoB 13.130 gaivu.

In Lietuwius-
i Tie visi lietuviai, kurie 
wote in Amerika su prisiųstoms 
jums laivakortėms (szifkortemš' 
ir Tilžėje tapo per prūsinis poli
cija sulaikyti ir priversti pirktie

į wel kitas laivakortias. — ko- 
greicziausiai atsiszaukite in Til- 
žia ant žemiau paduoto adreso, 
o tenai randasi geri žmones, ku-i ’ e e

i rie nori tokia Prusu policija nu-

važe-

Tilžėje, 20 d. Gegužio, 1895. 
Garbinga Redakcija “Lietuvos”!

VVokiszkas Tilžės laikrasztis 
“Tilsiter Ąllgemeine Zeitung” 
patalpino isztrauka isz Jusu lai
kraszczio (Nr.17), kame kalbama, 
buk prusu parubežiais laiva- 
koreziu agentai, sutartyje su po
licija, neleidžia važiuotie in Ame
rika keliauninku, turineziu laiva
kortes, atsiustas jiems staeziai isz 
Amerikos; jog tokius keliauny- 
kus priverezia pirktie antras 
laivakortes ir tt. tt.

Žinoma, Tilžės policijai toksai 
straipsnis labai nepamėgo, 
gi policija neturi tiesos
elgtis. Tilžės policijos virsziny- 
kas, tūlas p. Viczelis, ape kuri 
jau rasi ir Jus busite girdėja, da
bar iszleido kita apgarsinima 
prieszais, 
žinioje 
“L i e t u v o s 
vieno 
d ž i o(!!)

Bet mes 
teip paliktie, mes norime svie
tui teisybia parodytie, o drau
ge, ir iszrodytia anam ponui, 
juog tai yra teisybe, ka Jus s‘avo 
laikrasztyje esate patalpiniu.

Deltogi mes labai mandagiai 
praszome Jusu, Garbinga Re
dakcija “Lietuvos”, idant Jus 
teiktumetes visa szita musu rasz- 
ta patalpintie in Jusu szaunu lai- 
kraszty ir - pakvies tie 
sus tuos lietuvius 
rie yra k c 1 i a v i a 
Tilže in A m e r i k a irt 
p r i ersti naujas 
kortes pirktis, turėdami 
jau atsiustas isz Ameri
kos no g e n c z i u a r s z e i p 
kokiu keliu i n gyta s,—atsi
liepti ant žemiaus padėto adreso:

Lygiu budu mes praszome, i- 
dant atsilieptu ir tie visi lietu
viai, kurie yra keliavia per Tilžia 
ir kitokiu kokiu budu tapo no vie- 
tinios policijos nuskriau-ti. Jei kas 
kokiu budu tapo no kokio agento 
Tilžėje prigautas ar už laivakor- 
tia pervirsz permokėjau, tegul ir 
toksai atsiliepia mums ant žemiau 
padėto adreso.

Teip pat, jeigu kas,keliaudamas 
per Tilže in Amerika ir turėda
mas isz Amerikos atsiusta lai- 
vakortia, policijos buvo užlai
kytas ir priverstas buvo agentui ar 
kam kiek pinigu duotie, idant jam 
butu pavelyta su ta paezia ame- 
nkiszka laivakorte in Amerika 
keliauti toksai tegul atsiliepia 
ant žemiau paduoto adreso.

Apraszant kitus nusidavimus, 
Ttlžeje perleistus, gerai butu, jei 
kas atsimena, metus, mėnesy ir 

1 diena pridavus, kada raszanty- 
1 sis yra per Tilže keliavias.

Mes apsiememe tas piktenybes 
• iszjieszkoti ir iszkratyti, idant 

viskas in aukszta iszeitu ir idant 
kaltiejai atsiimtu savo užpelnyta 
alga nuo svieto ir no iszstatymu, 
o idant nuskrįaustiemsiems butu 
atlygiuta jei ne medegiszkai, 
tai bent moraliszkai.

Deltogi būtinai reikia, idant 
v i s i, o visi, kurie kokiu 
nors apraszytu virszuje budu, 
Tilžėje, bekeliaudami in Ameri
ka, buvo nuskriausti, idant, sa
kiu, tie w i si atsilieptu ant 
szita adreso:

kita
tvirtindamas, 
paimt oje 

n e s a 
i s i n g ot e

ta

juog 
i s z 

n e i 
ž o-

dalyka nenorime

w i- 
k u- 
p e r 
a p o

1 a i w a-

Priedas Red. Perskaitia szy 
laiszka. supratote broliai, kad 
Redakcija vokiszko laikraszczio id. Gegužio užtvyrtino nuspren

dimą sudžios VVoods, o kitus 
prasi kalti mus atmete ir bylas pa
naikino, nes pripažino, kad ta 

(bausme yra gana t 
Į atlygins ir kitus prasižengimus.
Byla Santa Fe geležinkelio ne 
įbuvo appelavota, o per tai tu-

“Allgemeiiie Zeitung” Tilžėje, 
perskaieziusi musu laikrasztyje 
“Lietuva” praneszima, kaip Jus 
atvažiuojant in Amerika prūsine 
policija kankino kalinyje ir pri
vertė pirktie kitas laivakortes 
ir tt. nori už tai Prusu policija 
nukorotie, tiktai reikalauja ture-Ores už ja sedetie antra tiek ir 
tie ant to tikrus davadus, o vi-Ijtokiu budu per paklydimą loje- 
ska padarys dėl Jusu gero. Už triu’tie darbinyku apasztalai gaus 
tai, broliai, nepraleiskite szita [nekaltai atsedetie — Debsas me- 
atsiszaykima pro savo ausis, bet įtus, o kiti po 6 menesius. VVis 
kogreieziause paraszykite in mi-itai kenezia dėl darbinyku, 
neta redakcija ant a ugKzcziau pa- Lkurie nežinojo, kadaro, degin- 
rodyto adreso, ir apsakikite savo’ 
gromatoje viską, ka tik jumis 
toke prūsine palicija Tilžėje darė, 
o bus viskas gerai. Tada jeigu 
kitu sykiu jums prireiks vaziuo- 
tie in Amerika arba ir jusu gimi
nėms jeigu parsieis per Prusus 
keliautie, tai netiktai kad prūsine 
policija jus negrus in kalėjimu, 
ale da ir patys jums kelia paro
dys, nes Prusu įstatymai neve- 
lyja teip begediszkai pakele vin
gus žmonis skriaustie. Raszykit 
kogreiciausei ir nepamirazkit a- 
dreso:

Expedition der “Tilsiter Allge-

Tilsit, Ostpr.
Germany.

darni karus ir kitas bledias dary
dami.

General Attorney Olney, ku
ris buvo pirmutiniu gundytoja dėl 
siuntimo kareiviu in Chicaga, da
bar pasirodė prielankiu ir gera- 
dejingu dėl darbinyku. Ne k u rie 
sako, kad prezidentas atleisias 
kalėjimu visiems vadovams 
straiko.

Debsas ne užganedytas isz nu
sprendimo Aukszcziausio sūdo. 
Jis sako, kad waldžia saugoja ir 
pildo tik tiesas valstijps, dėl 
labo kompanijų, bet nesirūpina 
ape tiesas ukesu. Sudžios 
veikia, kaip maskolijos caras.

Koke keno nuomone-
Kas dien matytie nesutikimai 

ir vaidai. Pavieniai žmonis terp 
savias kerszijasi ir bylojusi. Wie 
ni pila pinigus, o kiti juos ren
ka. Wienok tie vaidai yra iszka- 
dingi tik dėl pavieniu ypatų, o 
kartais ir dėl cielu tautu. Kaip 
sziadien matome jog Lietuviai 
daugiau supila savo pinigu in 
svetimtaucziu kiszenius. Lietu
viai •atsineszia isz maskolijos 
cvailus papr ežius puikybes ir 
kerszto, nesigaili sunkiai užprocio- 
to cento ir bile tik jis kiek susi- 
kerszijo su kuom, tuojau eina in 
suda ir ne atsižiūrėdamas ar gaus 
ka už tai ar ne, skundžia savo 
prieszinyka ir atiduoda paskutiny 
centą ant bylojimo Apskunstasis 
vėl, nors butu kaltas, nenusilei
džia ir eina in kalėjimą ant keliu 
menesiu arba užmoka kora. Kiek 
vienas gal suprastie, jog isz to 
nėra pelno, nei vienam, nei an
tram. Bet svetimtaueziai, kurie 
užyma urėdus sudžiu, poliemonu 
loyaru ir, tt., visus tuos pinigus 
suglemžia in savo kiszenius ir 
nei deko ne duoda tam, kas juos 
papylė. Pas apszviestesniua

1 svetimtauezius to ne 
• visai, arba labai

Isz to mes matome, jog 
daugiau alina patys

IsznėNziojo kulka 14 metu 
gahvoje.

Wienas žmogus mirė Nev o
Yorke Ilospitalyje Bellevne, ku
ris isznesziojo kulka galvoje per 
keturiolika metu, 17 d- Gegužio 
pereita meta jis tapo atrastas 

skaudi, kad ’kluwina9 ant uliezios su skyle 
, pakauszyje. Jis pasisakė . savo 
vąrda Robert Skanlan, 33 metu 
senas. Jis sake kad jis tapo per- 
szautas 1881 m. Indianoje ir ta 
žaizda tapo užgydita. Dabar jis 
puldamas ant žemes sutrenkė gal
va ir rona atsinaujino, isz ko 
mirė. Po jo smerezio daktaras 
iszexaminavojo galva, ir atrado, 
kad kulka inlindusi in smagenis 
per 4 colius no plominos kaulo.

Isz Worcester, Mass.
Jau no senei yra žinoma musu 

broliams lietuviams, kad musu 
mieste užsidėjo lietu viszka para- 
pija ir apsigiviano giiod. kn. J. 
Jaksztis. W i skus eina labai grą
žei isz szalies g. kn. J. Jakszczio, 
nes perjojo storonia visos gies
mes yra giedamos lieluviszkam 
liežiuvi laike dievmaldystes. 
Bet ne visi yra tuom užganedyti. 
Yra tokiu, o labiause cze 
iszaugusi jaunumene gėdisi sa
vo prigimtos kalbos ir piktina
si kad negieda bažnyczioje an- 
gelskai arba airiszkai, bet to
kiem wis tas pats butu kad kažin 
kokioj kalboj giedotu, nes jie 
laike dievmaldystes nieko dau- 
geu neweike kaip tik juokėsi dai
rydamiesi in wisas puses, arba 
briežiukus dalinasi dėl užsidegimo 
pipkiu. Per tai broliai persergsti- 
me, kad sektut pėdom savo te 
vu ir pag.uodotu lietuwiu.

Su guodon. Parapijunas.

matytie 
retai.

lietuviai 
savia ir 

tuom savo tauta stumia propul 
ten. Kas mili savo tauta, tas ne 
duos papiktinimo kitiems. Pro
tingas greicziau nusileis priesz 
dumiu, negu pats taps kvailu. 
Geriau nusiplautie, negu daugiau 
teptis. į

Gaisras miszku Pensilva
nijoje.

Kane, Pa., 3 diena Birželio. 
Anksti pereita subata užsidegė 
gyrė in pietus no Hunter Run, 
117 myliu atstogumo no Kanė; 
gaisras prasidėjo no kibirkszcziu 
lokomotyvos trūkio. Greit susi
rinko daugybe svieto gesintie. 
Per wisa diena pute didelis vejas 
ir negalėjo užgesintie liepsnos. 
Ant galo ugnis prisiartino prie 
szaltiniu naftos, prigulincziu prie 
Midland Oil kompanijos. Ta 
kompanija iszsiunte 200 žmonių 
dėl prilaikimo gaisro, idant nesi- 
plestu toliau. Žmonis dirbo ciela 
nakty ir nedėlios diena, bet nega
lėjo nieks gelbetie. Sudege daug 
medžiu prigulincziu Robert 
Brovn. Teipgi sudege ape 1.000 
000 pędu medžio medegos, pri- 
gulinczios J.J, Corapbellui. Mid
land Oil kompanija nustojo dvie
ju rezervuaru guzo, dvieju na
mu su katilais ir daug brangiu 
dalyku. Gaisras isznaikino penkes 
keturkampes mylias miszko.

Schenectady pabiednes.
Danesza kad “General Electric 

Company” paskyrė 100 akru že
mes ir $1.000.000 pinigais dėl su- 
budavojimo wisu jos dirbtuvių 
in viena wieta mieste New Jer- 
sey. Inžinieriai rodavoja kompa
nijai, kad perkeldami dirbtuwias 
isz Lynn, Mass., isz Harrison N. 
J. ir isz Schenectady in viena 
vieta, kur nors palei New York 
arba Philadelphia, kompanijos 
apsisaugotu<io tu krasztu, kurie 
gali invyktie parduodant jas. Bet 
uredinykai kompanijos ne pripa- 
žysta už tikrybių tu nuomonių, 
vienok isz Schenectady dirbtu
ves taps perkeltos i n Nev Jersey 
be abejones ir Schenectady paliks 
be darbu.

Klubas sawžudžiu.
New York, 3 diena Sėjos.— 

Frank Smith, kuris bu voyždiny
ku klubo “Savžudžiu’’ mieste 
Jersey City, tapo iszbrauktas isz. 
klubo už tai, kad ne norėjo. 
iszpildytie prisieinanczios ant jo 
sawžudyste8.

Dienoje vainikavimo grabu 
'30 d. Mojaus), tas kliubas turėjo 
savo pikniką, ovaKare tapo at- 
iktas susirinkimas, ant kurio są

nariai trauke liosus, kuris isz ju 
tyri atimtie savo gyvastį pirm 
pusiaunakczio. Tilejime atsibuvo 
liosavimas ir kiekvienas, kuris 
isztrauke libsa likimo gyvu, at
sidūsėjo lengviau.

Galop Smith isztrauke liosa 
ant atėmimo sau gyvasties ir ne
trūkias iszejo. Likusiejai sanariai 
linksmei bovyjosi ir gere. Smith- 
as ta vakara nėbesugryžo namon 
ir buvo mislita, kad jis sau gala 
padare. Bet potam jis atsirado 
ir juokdamasis pasakė, kad da 
nori gyventie.

Sąnariai kliubo baisiai perpyko 
ir nutarė Smitha nevertu .^au
giau priguletie in kliuba.

Kiek kasztuoja apgarsini
mai?

Menesineme laikrasztyje “Cen- 
tury” viena puse apgarsinimo 
casztuoja $590 ant kožno sykio 
ir laikrasztyje po vardu “Harper’s 
Weekly” kasztuoja $425. Ciela 
kolumna apgarsinimu kasdienine- 
me laikrasztyje “Chtcago Tribū
ne” kasztuoja per metus no 
$25.000 iki $75000. Szitokis kasz- 
tas apgarsinimu be abejones už- 
dyvis nekuriuos lietuviszkus ir 
lenkiszkus biznierius, kurie vos 
tik 
per

užmoka 15 ar 20 dolieriu 
metus.

Kaip geriau.
Lenkiszkas laikrasztis • “Echo” 

raszo, kad maskolijoje uždarinė
ja bažnyczias lenkams maskolisz- 
ki gubernatoriai su pagelba ka- 
zokiszku nagaiku, o Amerike*jas 
uždarinėja katalikiszki biskupai 
ir kunigai su pagelba policijonisz- 
ku paiku užsiraszia ant savo 
vardo bįžnyczias, ir klausia, kat
ras budus yra geresnis. Tas pats 
laikrasztis toliau sako: Pakol 
visi lenkai, prigulinti prie len-

Pagymde ant wežiu-
Wiena lenke, gyventoja Naujos 

Pragos netoli Warszavos F. Ka- 
zimiercik 24 metu, eidama gele
žinkeliu isz Pelcoviznos, staiga 
paslobnejo ir terp vėžiu pagymde kiszku parapijų ne pradės patis 
kūdikėly. Prižiūrėtojas geiežin-J kovolie ir protestavotie priesz 
kelio, kurs lauke ateinanezio trū
kio ir feldszeris, kurs gryžo no 
ligonio, pagelbėjo jai. Potam pa-

kowol 
i užguliimus biskupu ir kunigu, 
pato! musu, prabaszcziai apseis 
su mumis, kaip su galvijais, nu- 

ir žmogiszkudėjo ja in budelia geležinkelio su stojusiais proto i 
vaikeliu. tiesu.

Isz New Pluladelphijos.
Gegužio 24 d. ir cze wienas 

žmogelis rengėsi su visa savo 
szeimyna važiuotie i n tevynia, o 
jo pati susinesze su “vienu boar- 
dingieriunr” ir per tai iszvažiuotie 
nenorėjo. Wyras padavė juos po 
suda ir sudžia, iszklausias ta vi
sa dalyka, pastate juo* po $600 
belos kožua O kad nebuvo 
kam belos už juos pastatytie, tai 
susodino abu in vežimą ir veže 
in kalėjimą in Pottsville. Wa- 
žiuojant neužsižiurejo ir tas boar- 
dingierius pibego; tapo tiktai 
nuoteka su mažu kūdikiu nuvež
ta, kur nabage pratupės iki pro- 
vai.

Teipogi viena gražia diena, po 
vienai gražiai pediai, susidarė 
kuopa ape isz 5 vaikezu, o kad 
jiems makaule no alausinkaito, tai 
iszeja ant ulycziu pradėjo bledias 
dirbtie: du vartė žmonių “back 
housias.” isziminejo isz namu lan
gus, priraieziojo akmenų ai|t ke- 
io, vežimus sustume in upely ir 

tt.
Na, ir kastai daro, ar ne tam

sybe? Geda lietuviams, o da y- 
pacz jauniems vaikinams tokiais 
liauferiszkais darbais užsiimtie. 
VVelyt užsiimkite skaitymu nau
dingu laikraszcziu, tai dasiskai- 
tysite, kad yra negražu teip dary- 
tie ir per laika skaitymo mįturesi- 
site laiko ant praleidimą kareze- 
mose savo sunkiai uždirbtu pini- 

į gu. JubzAS.



2

The Lithuanian Weekly
“Lietuva”

PUBLISHED EVEBY SaTURDAY.
Eiecutea all kind of Job PrinUng »nd tran» 

ating in b11 moderp languages.

Subscription $2.00 per year.
i -

III communicatioūs mušt be addressed
“Lietuva” Publishing Co.,

954 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Laikrasztis
"LIETUVA”

Jszeiua kas Subata, Chicage,Ill.

K.ASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........$2.00
In Užmake.........................$3.00

Užveizdetojas A.OLSZEVYSKIS.
Rankraszcziai (korespondencijos) ir laiszkm tu

ri būti adręsawoti ant szio adreso:

„Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS,
i _________
Pinigai turi būti siunsti per MonbtOrder arba 

■Registrąwotoje Gromatoj ant ranku

A. OLSZEVVSK1O,
954 33rd St., Chicago, III.

Isz Chicagos.
—‘O—

Isz “Lietuwiszkos Palit- 
Lygos”.

j Nedelioje, 2 d. diena Sėjos 
“Lietuviszka Palitikiszka Lyga” 
laike savo menesiny susirinkimą, 
ant kurio pribuvo keliolika dele
gatu ir turėjo savo apsvarsty
mus dalykuose gavimo miesto 
darbu. Ant susirinkimo pasirodė, 
kad per triūsa “Lietuv. Palit. 
Lvgos.” jau gavo darbus szie 3 
lietuviai: A. Olszevskis ant . in
spektoriaus vandenio deparmen 
te, P. Jonaitis teipgi tam pa
ežiam departmente prie uždary
mo vandens tam, kas savo texas 
neužsimoka, J. Jauksztis prie 
praezystyjimo paipu nutrauken- 
cziu vandeny szalin. Teipogi ant 
mitingo tapo nutarta, idant “Ly- 
’gos” “iszpyldantts komitetas” 
susirinktu viena atsakanezia diena 
iir eitu prie komisoriaus darbu 
miesto klabytie ir ape kitas apli
kacijas, kurios per lietuvius tapo 
paduotos reikalavime darbu.

Ant mitingo atsitiko vienas 
skundas ant sekretoriaus “Ly
gos.” M. VVarankos. Apskundė 
jy prieszai susirinkusius delega 
tus J. Norvaiszas, kad minėtas 
sekretorius laike mitingo, laikyto 
dėl surengimo lietuviszko pikny- 
ko, ape kurio suyrima buvome 
praneszia nr. 21 '““Lietuvos”, už
gavo Norvisziu be jokio reikalo. 
Delegatai, iszklausia skunda, vi
si vienbalsiai prasze tu dvieju 
broliu, idant teiktųsi terp savia 
susigerytie ir užmirsztie kas terp 
ju atsitiko. Ant praszymu dele
gatu abudu pristojo ir paduoda
mi viens kitam ranka pasibueze- 
vo ir padare sutaiką ant visada, 
isz ko visas susirinkimas dideliai 
džia ugesi.
i Da ant galo “Lyga” nutarė pa- 
duotie padekavonia Draugystiai 
“Apveizdos Dievo” už tai, kad 
ji priesz elekcijas ant palitikisz- 
ku mitingu užstojo lietuvius no 
užpuolimo demokratu, kurie bu
vo pasikešinia suardytie visa lie
tuviu palitikiszka darba, ir' jeigu 
ne minėta draugystia, tai nei 
viens isz lietuviu szendien butu 
darbo negavias, o dabar yra vil
tis, kad da keletas prigulineziu in 
kliubus gaus gerus darbus.

/ ’ Sekretorius.

Darbai pasigerina.
Illinois Steel Kompanija, kuri 

turi savo “foundrias” ir “rolmy- 
lias” Chicagoje, South Chicagoje, 
Joliet ir Milvaukee, pasamdė di
džiausia “rollmylia” no kompani
jos “Corning Steel Co.” miestely
je Hammond, Ind. ir jau pradėjo 
taisytie maszinas, kuri neužilgio 
pradės dirbtie. Ta “rollmyle” 
yra didžiause isz visu Suvienytu 
AValstiju, užima nbt 20 akru. Ji 
kasdien iszdirba no 60 iki 75 
tonu plieno. Daugybe darbinyku 
tenai darba gaus.

LIETUVA.’
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Nauja Draugyste.
Chicagoje, 26 d. Gegužio užsi

dėjo nauja lietuviszka draugys
te po vardu “Sz. Petro ir Povi
lo.” Draugyste prigulės prie pa
rapijos Sz. Jurgio ant Bridgepor- 
to kaipo ir kitos bažnytines 
draugystes. Isz pirmos dienos 
susirasze in 20 su virszum 
sąnariu ir iszrinko ant virszinyku 
sekanczius ukesus: Prez. M. Ku
bilius: Wice-prez. J. Sierunas; 
Sekr. prot. J. Katilius; sekr-fin. 
K. Jokūbaitis; Kasier. J. Sieru
nas. Nauja draugyste laikys savo 
antra mitinga 16* d. Sėjos, saleje 
A. Szikovnio, ant kertes Noble 
ir Milvaukee avė. ant kurio už 
praszo visus lietuvius kodaugiau- 
sei susirinktie ir prisiraszytie.

M. Kubilius prez.

Wel Italijonai apgauti.
Nekokis Stefano Rubino, Itali- 

jonas, surinko no savo vienžemiu 
po 4 ir po penkis dolierius, no 
6(0 wyru, prižadėdamas anuos 
iszvežtie in VVisconsin ir duotie 
ilga darba. Liepe jiems susirink
tie panedelio ryta ant Union dy
po. Regimai ape 600 Italijonu 
susigrūmė aplink dypa, bet ju 
vadovas nebesi rodė jiems dau
giau.

Nauja parapija.
Girdėjome, kad lietuviai 

venantiejie vakarinėje dalyje 
miesto Chicagos, uždėjo nauja 
parapija po vardu “Apveizdos 
Dievo’’ ir jau iszsiunte “charte- 
ry” iu Springfield, III., kury bile 
diena gaus atgal.

g’V

Periszkadijo.
Tūlas Izidor Hummel drauga

vo per pora metu su mergina 
Bertha Keller ir kas nedelia isz 
eidavo su jaje pasivažinetie, 
vadžiojo ja m teatrus, balius, 
piknikus ir nudavė jos pu žadė
ta jy. Jam niekas nekasztavo, bet 
viską apmokėdavo mergaite isz 
savo uždirbtos algos.

Dabar, priesz kelias nedelias 
Bertha patemyjo, kad jos myli
masis pradėjo no jos szalintiesi. 
Taigi Izidor insimylejo kita mer
gaitia ir norėjo su ja apsivestie. 
Tas labai apėjo pirmąją—Bertha. 
Ji patikusi Izidorių, pareikala
vo, idant jis nors jos pinigus 
pargražintu jai ape $50, kuriuos 
jiedu iszleido. Bet tas juokda 
masis atsake, kad jis pinigus e- 
me ne ant saugojimo, bet ant isz 
leidimo ir kad visus iszleido su 
jaje sykiu.

Bertha pastanavijo. atkerszytie. 
Dažinojo kada bus jo szliubas ir 
ta paczia diena, anksti ryta isz- 
eme no sudžios Vallace palie
pimą aresztavotie Izidorių ir lie
pė jy tuojaus surisztie ir prista- 
tytie ant sūdo.

Sujudimas dėl detektiwu.
Panedelyje po pietų du detek- 

tivai McCarthy ir Hovard, pasi
tiko ant Randolph gatves du ži
nomus kiszelnikus vagius, Harry 
Russ ir Artur Johnson, kuriuos 
aresztavojo ir nusivedė prie bu
deles ant kampo Saugamon gat
ves. McCarthy laike vagius, o 
Hovard atidarė budeles durys. 
Tuom laiku jie patemijo antrus 
du vagius, Chas White ir Frank 
Smith, nulemtus, kaip iszplesze- 
jus namu ant Prairie avė. Ho
vard suszuko ant vagiu, kad jis 
juos aresztavoja. Tie ne atsaky
dami nei žodžio szove in detek
tyvus, bet nepataike. Detekty
vai greit isztrauke savo revol
verius ir szaudymas isz abieju 
pusiu prasidėjo, bet vagys nuva
žiavo. Nusiuntia paimtuosius du 
vagius in Central police stoty,jie 
nusivyjo pabėgusius. Atrado su 
szaudyta skrybelia ir potam 
dažinojo no žmonių, kad jie 
mate važiuojant du vyrus, isz 
kuriu viens buvo be skrybėlės ir 
regimai sužeistas.

Preke Pinigu
Rublis in Rosija.................53|c
Marke in Prusus................ 24jc
Guldenai in Austrija.........39jc
Frankos in Francija.............20c

Wietines žinios.
— Tūlas Charles Gilmore tapo 

nubaustas per sudžia Gibbone ant 
$25 už muszima paezios.

— Žmones szneka, kad po vi
sa miestą darbai pradeda pagere- 
tie ir visi fabrikai mokestis pa
kelia.

— Kas nori važiuoti© in Euro
pa tegul prisirengia ant dienos 
21 szio menesio, o laivokartias 
gausit redak. “Lietuvos” už $30.

— Kaip karsztys Chicagoje 
pakilo, tai ir pasiutusiu szunu pri
siveisė, jau apdraskė keliolika 
žmonių Chicagoje.

— Panedely beveik visi strai- 
kieriai plytnycziu sugryžo in dar
ba, nes gavo užmokesty pagal sa
vo reikalavimu.

— Tūlas Peter Gerhart tapo 
nubaustas ant $110 per sudžia 
White už nesziojima gynklo ir 
szovimaJn maszina.

— Sako, kad Chicago j tveria
si neprigulminga Lenku bažny
czia, isz priežasties nesutikimo 
su Biskupu ir Barzynsku.

— Paskutinioms dienoms pra
dėjo žmones smagiai važiuotie 
isz Lietuvos in Amerika. Kas 
dien priasti po keletą lietuviu in 
Chicaga.

— Sudžia Foster nubaudė de- 
szimts kiszelniku no $1 iki $50. 
Jie buvo pagauti bevagent laike 
laidotuvių VValstiju sekre 
toriaus Greshamo.

— Laike Gegužio in County 
Hospitaly tapo priimta 1333 li
goniai ir iszleista 1331, numirė 
113, o 1 d. Birželio paliko Ho- 
spitolyje 760 ligoniu.

—ChicagOs skerdinycziose isz- 
pjauta no 1 d. Kovo iki 10 d. 
Balandžio 585.000 kiaulių, o mie
ste Kansas City tuom pat laiku 
iszpjove tik 215.000.

— Nekokis Wiliam Ballmon 
prapuolė isz namu Lapkryczio 
menesyje pereita meta. Dabar 
tapo atrastas negyvas jo la 
vonas prieszai Lincoln Park.

— Italijonas Tony Perry, isz 
nr. 452 ClarkMr. tapo inkastus 
per nepažinstama žmogysta in 
nykszty. • Žaizda užsirožijo ir 
neatbūtinai reikes nupjautie 
ranka. •

— Sudžia Neely Pereita nede
lia nUsudijo W. MT O’Brien ant 
septiniu metu kalėjimo namuose 
pakutos už aprobavojima John 
Ryan ant Polk str. dypo pereita 
žiema.

— Pereito czetvergo ryta su
degė stock yardose dirbtuve 
“Eureka Amonia Works.” Bledia 
skaito ant $73.000. Nevienas ir 
isz darbinyku, kurie toje dirbtu
vėje dirbo, turės liktie be darbo.

— Pereita panedely policija 
atrado paslaptynia vagiu ant 
Hermitage avė netoli 12 ui. A- 
resztavojo 8 ypatas ir atrado 
daugybiaper y vairius iszlaužimus 
pavogtu daiktu, vertes ant $19. 
000.

— Policmonai pagavo devynis 
loszikus visto, kuris loszimas yra 
uždraustas. Juos aresztavojo Ho- 
telyje Rossmorepo nr. 1841 Wab 
ashave,, bet nerado pinigu ant 
stalo, o tikszukes dėl loszimo. Jie 
ginasi, kad isz pinigu ne losze, o 
tik dėl zobovbs.

— Liauferiai Frank Mattson 
ir John Reeve pereita nedelia 
iszlauže stora M. Brook’o, po nr. 
278 S. Halsted str. ir po 10 mi- 
noeziu nunesze daiktus perduo- 
tie tėvui Brooko, kuris turėjo 
kita stora ant Polk str. Tas pa
žino daiktus ir vaguis aresztawo- 
; o.

. — Pereita Petnyczia Italionai 
susibarė be loszdami saliune do 
nr. 129 Eving str. Isz pradžių 
uos numalszino valdonassaluno. 
3et barnei atsinaujino ir daejo 
ig musztynes. Laike musztynes 

vienas Italijonas tapo paskerstas 
x> pilvu su sztilietu per nežino

ma. Jo žaizda smertelna.

— Pereita nedelia petnyczio- 
je parvažiavo in Chicaga ant 
Santa Fe trūkio tūlas John 
Schmitz, kuris parsivežė kulka 
muszkietos isz Arizonos szone. 
Jis tapo nusiustas in Alexian 
Bros, hospitoly ir pasisakė dak
tarams, kad jy perizove jo pati 
netikėtai, palaikydama jy už 
vagy laike, kada jis triusesi ape 
savo arklius.

— poliemonas Nevman atrado 1 
pusgivy kuna ne pažystamo 
žmogaus ant Central Park avė. 
su žaizda kulkos revolverio de- 
sztneje plonimoje. Jis ne norė
jo pasakytie savo vardo. Jis 
yra vokietis, 58 metu senas, 5 
pėdu ir 9 coliu augsztas ir sve
ria ape 150 svaru. Daktarai pri
pažino, kad jam nėra vylties 
ant pagijimo.

— Nedelioje 9 d. Sėjos 
jaus po sumai, bus mitingas 
je L. Ažuko tu, kurie tur 
piilkia isz Tacoma Beach 
Co., dėl pasikalbėjimo, nes jau 
tas bus paskutinis mitingas, ir 
kurie norite dažinotie ape stovy 
anųjų, ir apeina ape duotus pini
gus, ateikite visi,o bus apreiksz- 
tas viskas jumis.

Su guodone N. Urbonas.
<— Nedelioje 9 d. Sėjos pusiau 

pirma adyna po pietų, bažnyti
nėje saleje, Draugyste “Sz Jono 
Kriksz.” laikys savo prieszmeti- 
ny susirinkimą, ant kurio kiek 
vienas sąnarys turi neatbūtinai 
prlbutie ir;pristatytie savo kny
geles dėl peržiūrėjimo knygų, o 
prie-zingai bus patrauktas po ko- 
ra pagal konstitucija, nes bus 
rinkimas naujos administracijos.

Su guodone N. Urbonas prez.
U- Lotas ant pardawiino ant 

33 ežios ui. arti lietuviszkos baž 
nyczios labai pigiai, tik už $650, 
o szendien czionai lotai jau yra 
parduodami po $800. Jo lo« niny- 
ka$ iszvažiuoja in kita miestą ir 
už tai nori kogreieziausei parduo- 
tie, Kas tur pinigu tegul pasisku
bina paimtie, nes ant jo yra $150 
gryno uždarbio. Dasižinokit Re
dakcijoj “Lietuvos”.

— Wienatine L e 11 k i s z k a* 
Lietuviszka A p t i e k a 
p. J. Leszczynsko.ant Laurel etri 
po numeriu 3315. Užlaikė 
geriausias gydyklas isz Europos 
ir Amerikos. Aptiekoje randasi 
daktaras \VI. Statkieviczius, ku
ris per ilgus metus praktikavojo 
prie ligonbuėziu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabar czionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos da- 
siektie. Jeigu kas urnai pareika
lautu daktaro, gali jy paszauktic 
per telefoną isz kiekvienos aptie
kus.Numeris telefono toks: Yards 
709. TeipogiĮ ir D-ras M. P. Kos- 
sa kaus kas priasti i n ta paczia ap- 
tieka kožna czetverga ir nedelia 
ir ordinavoja cze no 10-tos iki 
12-tai adynai: jeigu kas reikalau
tu, gali jy paszauktie kožna va
landa per ta paty telefoną isz 
bile aptiekos. (15-6)

Žinios wisokio;

tuo» 
sale- 
lotus 
Land

Dominikas Piilinskis.
SITaylorst. Chicago.

Atidarė nauja lietuviszka ša
limis, kureme užlaiko kogeriau- 
sius gėrimus, kaipo tai: 
arielkas, likierius, vyną, szalta 
alų ir kvepenczius cigarus; Tei- 
pogi turi “Sample Room” deLuž 
eigos su draugia ir tt. Užpraszo 
visus lietuvius atsilankytie. Tik 
nepamirszkit numerio: 51 Taylor 
st. arti Polk Dypo.

Su guodone D. Pulinskis.

t Nekokis Raedel nužudė Ap- 
penheilta, indejo in szienika ir 
gulėjo ant jo per 6 dienas.

t Wisas svietas reikalauja 
400.000.000 tonu anglių per me
tus. 1 Tonas skaito 2.000 sva
ru.

t Kas nesirūpina suprastie tei
sybes, bet varo savo papratimu, 
tas yra priskaitomas prie bjau
riausiu gyvuliu.

t Gilberton, Pa. sustojo viena 
koke dirbtuve, kurioje dirbo in 
200 lietuviu. Tie visi szendien 
liko be darbo.

i Shenandoah, Pa. 30 Gegužio 
iszdege visas blokas miesto. Te
nai,radosi ir keli lietuviszki szto- 
rai kurie teipi su liepsna nuėjo.

t Dahesza isz Gilberton, Pa. 
kad tenai prisivaisė daugybe 
liauferiu, kurie, 
bet ir dienos 
žmonis.

t Danesza isz 
phijos,kad tenai darbai-4 blogai ei
na. Dirba ant nedėlios tik po 3 
dienas ir 10 procentą kompanija 
numusze.

* Indijoj užgimias barberis ga
li nuskusti© žmogų laike miego 
ne budindamas jo; teip lengvei 
jis prideda britva prie veido 
mieganezio.

; Mieste Salt Lake, Utah, di
dysis sūdąs nusudijo in kalėjimą 
nekoky John Berk, jauna vyra 
už gyvenimą tu moteriszke nepa- 
gai įstatinius.° t

t Nors straikieriai su strai- 
koms nieko ne iszgrajina bet ir 
kompanijos daug bledes turi, ku
ria ne greit gali surinktie. Už tai 
turi bijotie straiku.

t Isz Unnion City, Conn. da
nesza, kad tenai darbai nekiek 
pagerėjo. Wienoje “Foundreje”, 
kur ir lietuviu keletas dirba, jau 
pradėjo moketie po $1.50 už 10 
adynu.

* Skaitome angliszkame laik- 
rasztyje “Item” iszeinantyje Mt. 
Carinei,Pa. ape baisu nemoraliszka 
pasielgsima tenykszczio lenku ku
nigo T. Jakimaviczians. Oi! oi! 
oi! ugi ar jau priesz gala?....

t John Schlesser 
Smith peržiūrinėjo 
saliune mieste Lyons 
leido. Schlesser tapė 
ir užmusztas ant vietos. Jis bu
vo darbinykas prie kasimo kana
lo.

t No pat prasidėjimo miesto 
Chicagos, nieks ne pamena tokiu 
baisiu kaneziu, teip ankstyvame 
laike, kaip szymct. Panedelyje 
karsztis daejo 96 laipsniu pauk 
smyje ir daug žmonių tapo užgautu 
no saules.

t Mrs. Bell e Christie isz West- 
ville myre pereita nedelia no už- 
nuodinimo kraujo. Ji paėmė žal- 
wario spilkutia ir su jaje pradūrė 
maža spuogely ant lupos. Isz to 
kraujas užsinuodino staigu ir jy 
netrukus numirė.

t Nekokia Ida Notson ir jos du 
vaikai tapo isztraukti su tink
lu žveju isz upes Omahoje, Neb. 
Notson buvo mokintoji moksli
nes ir pereita rudeny staigu pra
puolė, palikdama gromata, jog 
atims sau gyvasty, kad ne ga
vo tokio darbo kokio ji norėjo. 
Ji pririszo vaikus prie savias ir 
mėtėsi i n upia.

ue tik naktimis, 
laike apipleszia

Nevv Philadel-- .f. .

ir George 
revolvery 
ir tas pasi- 
perszautas

Padekawone.
Ontanagon, Mich. 27 Gegu

žio. — Asz Jonas Norvilą siun- 
cziu p- A. Olszevskiui szirdin-; 
giausia aeziu už greita pasiunti
mą mano pinigu in kraju. Ta 
50 rubliu, kuriuos siuneziau 9 
Balandžio, jau seniai . apturėjau 
žinia kad pinigai priimti ir dėl
to szendien vėl prisiuneziu $8. 
20c. ir praszau iszsiustie 15 ru
bliu. ba žinau kad per Tamista 
iszsiusti greieziausei nueina, 
jrirdedamas no Baczkausko to- 
ciua bjaurius iszdergimus aut 
Tamistos net buvau susirupinias, 
ale dabar kad a mano pinigai, 
siusti per Tamista, teip greitai 
suvaikszcziojo, pažinau to nevi
dono melagystias ir rodiju vi
siems lietuviams siustie pinigus 
per p. A. Ųlszevski, jeigu nori 
kad greitai suvaikszcziotu.

su guodone J.Norvilas, 
Ontonagon, Mich.

* J Pereita nedelia pradėjo bū
da votie didely bokszta Paryžiu
je, kuris bus labjausei stebėtinų 
dalyku terp taųtiszkos parodos. 
Tas boksztas bus pabaigtas buda- 
votie 1900 metuose, kada prasi
dės ten paroda.

t Lietuviai Prusu insteige Til
žėje “Lietuviszka nama”del užei
gų lietuviu keliaujancziu in A- 
merika, o teipgi dėl susirinkimo 
apielinkiniu Lietuviu, 
ir aprubes. Prusnose 
yra 150.000.

t Elmer Stevenson,
18 metu senas tapo aresztavotas 
pereita petnyczia Macombe, III.— 
už iszviliojima mergaites 13 me
tu. Jie pribuvo czion isz Colches- 
ter pusnaktyje priesz pribuvimą 
in Colchester. Mergaitia tėvas 
atsijeme namo.

t Lenku Bažnyczia szv.Waitie- 
kaus Buffaloje tapo uždaryta per 
biskupa, nes parapijonai atsisakė 
no gvoltaunu paklusnumu isz- 
rinktiems per biskupa kunigams 
ir reikalavo, kad duotu gera ku
nigą.

isz Tilžės 
lietuwiu

vaikinas

Atsiszaukimas in intelli
mentus.

Chicagoje yra daug Lietuviu, 
kurie nori turetie gera drau
gystia, kurios virinusiu 1 .mieriu 
butu tai, idant Lietuviai savo 
uždarbius, kuriuš paleidžia in 
svetimas rankas, suvartotu pa
lis ant savo reikalu; dėlto tu
rėtu užsiimtie pramoninėmis ir 
prekyba. Fotam draugystes už
duoto turėtu \ būtie: tarpdintie 
terp Lietuviu apszvietal mora
lia'.kurna ir dora pasielgsima, i- 
dant Lietuviai blaivintu^, idant 

j ne butu paniekinti priesz kitus, 
ir idant užstojanti gentkhrte ne
sidrovėtu savo lietuvisz|io var
do, bet dirbtu dėl labo lietuvys
tes, kuri nors kada isznykųsy 
paliktu bent gera pėdsakai ir var
du.

Ta draugyste turėtu būtie liiio- 
sa no visokiu tikejimifrzku ir 
anti-tikejimiszku slogu, o gnnas 

( mokslas turėtu sau tyra* kelia. 
Wisokia liuosybe, ne perženganti 
draugystes įstatymu, teipgi turi 
būtie su kiekvienu sąnariu, kas 
jis ne butu.

Dėlto atbiszaukiu irr visus pra
kilnesnius Liet u w i us,. ku
rie mylite žmogiszkuma ir veli
jate labo dėl lietuvystes, idant 
atsilieptumėte ir pristotumėte 
prie parengimo “geros” konsti
tucijos. Kiekvienas ats^liepeh- 
tis tegul paženklina, pagal 
vo nuomonia, laika ir vieta 
pirmo susirinkimo, kurisi ne 
suszauktas be trijų nedėliu 
pirmo apgarsinimo szito altsiszau- 
kimo. AVieta turi būtie taikus 
ruimas, kuremi butu stalas ir sė
dynės ne mažiau kaip dėl 18 y- 
patu.

Kiekvienas Lietuvys, pristo- 
jentis prie rengimo konstitucijos, 
teiksis prisiustie plana konsti
tucijos, ir paduotie savo numo- 
nia kasi ink vardo draugystes. 
Man rodosi pritiktu vardas “Lie
tuvis Amerikos Darbinykas”.

Intelligentai, kurie ne gali 
pributie ant Tenorimo konstitu
cijos, teksis nors ant raszto pri
siustie savo rodą, arba paveik
si i nga konstitucija kokios nors 
draugystes jeibkokioje kalboje.

Konstitucija bus rengiama ma- 
žiausei per penkis susirinkimus, 
kurie bus suszaukiami per neap- 
ženklinta laika, teip kad wisi pri- 
stojusiejie galėtu apsvarstytie 
visokius klausimus ir duotie at
sakomus. Wisi klausimai, po wis- 
puszisku iszaiszkinimu, bus iszri- 
szami ne kiteip, kaip tik per bal
inta. Inneszimai, kurie nebus pri
imti vienbalsei, taps paduoti in 
laikraszczius dėl kritikos.

Wisoki atsiliepimai bus priim
ti su guodone ir be iszreiszkimo, 
kas ne gali būtie iszreikszta arba 
ne bus pavelita per koresponden
tą.

Jeigu esi žmogumi, turi myle- 
tie žmogiszkuma; jeigu esi Lie
tuviu, turi myletie lietuvystia.

Teipgi kitie laikraszcziai ,gal 
teiksi’s apgarsintie no savęs szi- 
ta atsiszaukima nors po syky dėl 
visnomeniszko labo.
VVelijentis visiems gero

Su gaodone 
Petras Leilenu

3320 Fisk str. Chicago II.
Ant parendavojimo gera bu- 

czerne, kuri jau trys metai kaip 
daro gera bizny, geroje v 
turi savo locnus koštame 
tt. Norintis gali rendavotic 
ant locftasties. pirktie su m 
lotu, atsiszaukite in re 
„Lietuvos”. (22-

dėl 
bus
po

ietoje, 
rius ir 
i. arba 
imu ir 
dystia



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

visu atejunu galime atrastie ta paezia 
meilia liuosybes—terp Episkopalu ant 
terp puntanu, kurie insteige savo ti-

Terp 
vienokia 
Roįanoke, _ 
kejimiszka Seimą ant uolos Plymouth; terp Qua* 
keriu * ant Schuylkill, terp Kataliku ant Susque- 
hanna, terp Hollandu ant. Hudson, Wokiecziu 
ant Lehigh ir Szsvedu su Finais palei Cape Hen- 
lo0en. Rodosi, jog gamta norėjo surinktie isz 
wi£U tautu Europos tinkamiausius žmonis, su 
drutais sąnariais, liuosais protais ir drąsiomis szir- 
dimis, dėl uždėjimo plataus ir gilaus pamato 
AVklstijos, kuri, tartum, buwo iszmeginta dėl la
bo žmogiszkos veisles. j

III. Werguve tapo investa Virginijoje 1620 
Hiatuose. Neužilgio i 
kolionijas.

. uęrgystia; 
naudingas 
sziauriniu, 
ditigu dėl 
ku, kurie 
geriu. Bet

plain ir Huron ir inejo Sziauriny Nev Yorka su 
partija Kanados Indijonu dėl kovimo Irquoisu. Po
lam pribuvo ir kiti tirinetojai žemes.

Skvarbiausi francuziszki isztirejai buwo Jėzui
tai—missionieriai. Yra stebėtinos pasakos ape ju 
valkiojimus ir veikimus dėl atvertimo nuožmiu 
Indijonu ir isztyrimo szalies. 1634 metuose mes 
atrandame tuos karsztus vyrus teip toli in vaka
ras, kaip yra ežeras Huron. kur jie turėjo instei- 
gia

ant

missijas.
1668 m. missija Szv. Marijos buwo insteigta 

pietinio kranto ežero Superior.
1673 m. Jėzuitas missionieris, wardu Marque- 
(market), su prekeju, vardu Jolict ir penki 
Francuzai, iszsirenge in kelionia dėl dasieki- 

“didžios upes” toli ^Vakaruose, ape kuria

tte 
kiti 
mo 
daug buvo girdėta. Tai buvo upe Mississipi.

Isztirejai dasieke Mississipi’s ir plauke jaja 
iki uosto upes Arkansas. Szitas guli būtie pava- 
dytas antru isztyrimu Missizsipi’s.

1679 m. drąsus keliaunykus, vardu La Šalie, 
pasidyrbo isz medžio žievių valtelia ant^ežero Erie 
ir nuplaukė per Didžiuosius ežerus teip toli, kaip 
yra Žalioji mariu koja (Green Bay).Isz ten La Šalie 
su keleis bendrais nuplaukė beržinėje- valtyje 
per ežerą Michigan prie uosto upes St Joseph. .Jie 
persikėle in szaka upes Illinois, kuria jiediuplaukia 
žemiu ir potam pagryžo i n ežerą Ontarioj

Kada jie keliavo, Dwasiszkas Hennėpin ir ki
ti kunigai nuplaukė upe Illinois iki Mississipi, po- 
tani augsztin upe Mississipi iki pnelaneziu vandenų, 
po vardu St Anthony Falls.

1682 m. La Šalie, nuplaukė upe Mississipi 
no uosto Illinois upes iki Meiiko užplakus. Jis 
apėmė ta plota dėl karaliaus Francijos ir pra
minė ja Louisiana, vardan- karaliaus Louis XI\ .

Po metu ar dvieju, La Šalie pargabeno bū
ry žmonių isz Francijos dėl uždėjimo : kolionijos 
palei uosta Mississipi. Bet laivas neėgalėjo at
rast ie uost<^ upes ir per tai atplaukusiejie iszlipo 
Texas’e. Ta kolionija ne užsilaikė. La Šalie - tapo 
nužudytas.

Tai buvo laike (1689), kada pirma j kare terp 
nglijos ir Francijos užsidegė. Žmonijos Naujoje 

Francijoje tuom laiku buvo ape 12.001), tik vie
na dvideszimta dalis žmonijos Anglizzku kolio
niju.

verguve atrado laka i n kitas 
Sziaure ir Pietai buvo atsukime už 
nes kada darbas vergu buvo labjau 

prie Pietiniu vaisiu auginimu, negu 
vergu ingabenimas buvo lyginai nau- 
Sziauriniu ir Naujos Anglijos laiviny- 

placziai užsiimdavo mainykavimu ni- 
viriausiais platintojais vergu preky

bos buvo Britanijos prekikai ir4triwinykai.—
IV Beveik visos kolionijos buvo nepakajintossu 

ind i j o n i s z k o m s karėmis. Virginija ture 
judvi <kerdynias 1622 ir 1645 Connec-
tiout turėjo savo Peųuot karia 1637 m. Massachu- 
-etts turėjo karia po vardu“kare karaliaus Philipo 
1675 m." Ib'llandai Nev Yorko daug nukentejo 
nu Indijonu no 1640 iki 1643 m. Abidvi Caroli- 
nos ir Georgia teipgi turėjo savo .karias. Nev 
Jei<ey, Maiyland, Pennsylvania ir Delavare ouvo 
nipžai arba visai neužkabintos per Indijonus. Ant Į 
g; lo kolionistai be perstolio gėrėjo isz po Indijo- 
mi ir Indijonai po biski traukės no susiedystes ą 
baltųjų vis tolyn ir tolu.

V. Tikejilas kolonijose apsireiszke pats per 
sųvia yvairiais iszpažinimais. Maiyland Kolionija, 
kikili tapo pradėta per katalikus, palop turėjo 
daugiau Protestonu. Anglikoniszkos bažnyczios bu
vo nuteigtos Virginijoje, Merylande ir Carolinose. 
Naujos Anglijos kolionistai buvo Kalvinistai pa
gili mokslą ir kongregacionalai pagal disciplinos. 
B yriausis iszpažinimas Nev Yorke buvo Hallan- 
dhi Reformatoriai. Pirma Baptistu bažnyczia buvo kurie draugavo su Prancūzais, 
insteigta per Roger VVilliams, mieste Providen- 
e. Pennsylvania, Delavare, West Jersey, Rhode 

Rland ir nekokią dalis North Carolinės, buvo Qua- 
keriu kolionijos. yvairios tikejimiszkos sektos 
tankei turėjo terp savęs ginezus. Naujos Ang
lijos Puritanai uždarydavo in kalėjimą Baptistus 
'ir užmuszinejo Quakerius. Virginijos Bažnyczini- 
kai uždarydavo kalinen Ųuakerius ir Bnpristus ir 
iszguidavo Puritanns. Bėgant laikui visi ispaži- 
ijimai kas syk tapdavo liuosesniais* ir labjau ap- 
Rencziamais 
tikejiiniszka

ir pirm pabaigos kolioniszko periodo 
persėki ujimas visiszkai isznyko.

\ I. \Visos kolionijos buvo labjau ar mažiau 
po priespudžiais Britanijos “Anglijos”. Jos 
patyrė dvejoĮia apsunkinimą—prekybiszka prie
spauda noystatu“Navigacijos Aktai”(žiurek 37 ir 46 

>pu?l.) ir priespudžius royaliszku gubernatorių, 
kurie jieszkojo lobiu per pavergimu- kolionislu. 
Szitie priešpudžiai turėjo viena gera dalyka — 
jie padare žmonis prielankiais savo tiesoms ir 
liuos\bems, ir pagelbėjo parengtie sanprotavimus 
žmonėse ape invedima neprigulmystes.

VU. Wiriausiu užsiėmimu kolionistu buvo 
a g r i kultūra*) Priešpudžiai Britijos valdžios 
skaudžiai atšižymiejo ant kolioniszkos prekybos ir 
jszdirbystes; bet nežiūrint ant to, jie d ae j o gero 
laipsnio. — Buvo jau pateaiita, jog daugelyje 
kolioniju apszvieta atkreipė ant savias pri 
derunezia atyda. Pirma spaustuve Amerike buvo 
inrengta mieste Cambridge 1639 metuose. Pirmas 
laikrasztis, spaudintas Amerike buvo “Boston 
Nevs Letter”, iszduotas 1704 m. Terp didžiu 
galvocziu galime patemytie Jonathan Edvardą, 
kaipo metafizikas **) ir 'Benjamin Franklin, kaipo 
moksliszkas isztirtojas. Žmonijos kolionijose, pa
baigoje kolioniszko periodo, buvo arti 3.000.000

Karaliaus VVilliamo kare.
1689 m.užsidegė kare terp Anglijos irFrancilos 

Europoje. Gynezai daejo iki Amerikos kolioniju.
Kare tapo pradėta per Rytinius Indijonus, 

Jie užpuolė ant 
kolioniju Nev Hampsbire ir Maine. Jie paėmė 
miestą Dover, N. H., iszdraske jy ir daug gy
ventoju nuvedė in kalėjimą in Kanada. Miestas 
Ford Pemaquid, Me., buvo teipgi užgriebtas. 
Daugelis gyventoju miestu Salmon Falls ir 
Carso Bay, Ale., tapo iszskersti.

Po to buvo užpulti per Francuzus ir Indijo
nus isz Montreal apsigyvenimai Sziarinemi Nev 
York'e. Tapo sudegintas miestas Schenectady ir 
daug gyventoju liko užmusztu arba paymtu in 
nevalia. ' i

Szitie baisus užpuldinėjimai priverte kolio-p\^ 
nistus pasikeltie priesz užpuolikus ir atkerszytie P’J 
jiems. Planas kariumenes tapo padarytas. 
Jie pastanavijo iszsiustie laivynia ir armija isz 
Bostono dėl užpuolimosant Quebec. Tuom paežiu 
laiku, devvyni szimtai vyru, surinktu isz Connec-1 
tieut ir Nev York, turėjo etie prieszai Montreal.
' Laike szitu pasirengimu, Gegužio menesyje 

1690 m., Massachusetts iszsiunte laivynia, po va- 
dovystia Sir Wiilim Phipps, in Acadija. Pasek
me to buvo lengvas apėmimas mieste Port 
Royal.

Ne trukus po tam buvo pradėtas planas dėl ėji
mo ant Kanados. Kareiviai ėjo žemes keliu 
pagal Hudson upia ir ežerą Champlain. Aficieriai 
susibarė, proviziju neteko ir expedicija pagryžo 
nedalaikiusi.

Lai vynine dalis expedicijos tepgi buvo nepa- 
sekmmga. Laivyne atrado Quebec per drūta dėl 
užpuolimo. Szitie yra vyriausi faktai isz kares 

I karaliaus VVilliamo, nors per keturis ar penkis 
metus kolionistai Naujos Anglijos daug kente no 
Indijonu. 1697 m. miestas Haverhill, Mass., tapo 
užpultas ir ketures deszimts žmonių liko užmusztu 
ar paimtu in nevalia.

1697 m. pagal sandara Rysvick’e tapo už
baigta kare karaliaus VVilliamo. Jie nutarė, kad 
abi puses turi pasiliktie prie savo, ka kas pirm 
kares turėjo.

Isz Brooklin, N. Y.
Guodotinas “Lietuvos” Red.

Wardan parapijos “Sz. Mari
jos Panos Nekalto Pras.”. ir 
vardan Dr-tes “Sz. Jauozupo” 
meldžiame patalpytie szia korės-, klausė visus czionykszczius lietu- 
pondencija: į vius spaviedies sz., apteikė

Gegužio 30 diena lietuviai mi
nėtos parapijos ir dr-tes turėjo 
iszkilminga apvaikszcziojitna, 
ant kurio pribuvo in italijoniszka 
bažnyczia guod. kn. Žebris ir isz- 
klause velykines spaviedies tuos 
visus, kurie da nebuvo atlikia. 
Ta diena buvo amerikoniszka 
szveute “Decoration Ddy”, 
tai visi buvo valui no darbo ir 
per tai daugybe svieto in bažny
czia susirinko. Dr-te “Sz. Juožu- 
po” pžpirko miszias sz. ir visi 
“in corpore” pribuvo in bažny
czia Sz. Mikolo. Po misziu sz. 
g. kun. J. Ž. pasakė puiku pa
mokta ir didžiai iszgyre ‘ parapi
ja “Sz. M. P.” ir draugystia “Sz. 
Juozapo”, kad gerai darbuojasi, 
regydamas ir ant toliau dirbtie 
nenuilstant dėl gero lietuvystes 
ir katalikystes.
idant: visi raszytusi prie draugys
tes ‘
pradėta parapija.

Dėlto broliai atmykime žodžius 
musų g. kn. J. Zubrio ir dirbkime 
kaipo muš reginoprie darbo, nes 
tai yra geda dėl musu, kaipo mes 
statomesi augsztesniais už italijo- 
nus Ir daugiau už anuos uždirba
me, o neturime savo locuos baž- 
nyczios ir reikalaujame eitie |>as 
italijonus, pas tuos vargingus 
žmonis praszytie.

Siųsdami g. kn. J. Zebriui i-zir- 
dingiausia aeziu už meilinga atsi
lankoma pasiliekame su guodone, 
varde parapijos J. Skinkaitis 

sekr.
Su Lenkais.

,,Przyjaeiel Ludu” patalpino 
21 mam numeryje koresponden
cija no 23 d. Gegužio isz Duque- 
sne. 
kai 
Lenkus, 
idant prisidėtu prie statimo nau
jos bažnyczios ir tvėrimo para
pijos. Jie sako, kad , biskupšs 
Phejan pavėlino statytie bažny* 
ežia ir prižadėjo duotie teky ku- 
niga, kurs mokėtu lenkiszka ir 
lietuviszka kalba.Deltogi ne pro 
szaly butu ir lietuviams pristo- 
stotae.

Biedni Lenkai, kad jie negali 
užmirsztie to seno lietuviszko 
vardo ir vis ne nustoja dirbi a 
dėl musu labo. Jau daug gero 
jie padare dėl mus. Pražudė mu 
su tevynia Lietuva, sugadino 
musu bajorus, kurie turi būtie 
pirmais musu vadovais ir lietu- 
viszka kalba ko tik ne isznaiki 
no. Da to negana. Kur tik lietu
viai susidėjo su Lenkais Ame
rike ir norėjo su jais būtie ly- 

visur tapo atstatyti, po 
bažnycziu, o

Isz Krebs Ind. Ter.
Atsilankė ir pas mus guod. kn. 

J. Balceviczius po draugiai kada 
buwo Hartshorne, Ind. Terr. ant 
paszventinimo bažnyczios, ir isz-

PADEKAWONE.
Mes Utica, N. Y. lietuviai 

siunezeme per laikraszty “Lietu
va” szirdingiause padekavonia 
guod. kun. B. Moleikaicziui, 
probaszcziui lenkiszkos parapijos 
Albany, kuris nepatingėjo 27 d. 
Gegužio mus atlankytie ir apru- 
pytie dvasiszkuose reikaluose. 
27 diena Gegužio'vakare kun B. 
Moleikaitis Deitsh-Kataliku baž- 
nyczioje^lszklause mus visus lie
tuvius velikines spaviedies, o ant 
rytojaus 28 d. pusiau szesta ady- 
na isz ryto atlaike miszes szwen- 
tas, laike kuriu priėjome prie Sz. 
Sakramento, po misziu guod. kn. 
pasakė labai puiku pamokslą pri
gimtoje lietuviszkoje kalboje. Už 
tai mes negalim to pamirsztie, 
ka musęsustiprino ir suramino 
dvasiszkai. Wardan visu lietuviu 
Uticos, siuneziame Jam szirdia- 
giazsia aeziu.

Su guod. \V. GovRONskis.

Teipogi regi no

'Sz. Juozu po” ir dirbtu ape

Pa., kurioje tenykszcziai Len- 
atsiszaukia iu- apielinkinius 

o sykiu ir in Lietuvius,

Kares Francuzu.
Francuziszki isztyrimai. Ape laika, kada pir

mos Angliszkos Kolionijos tapo uždėtos ant At- 
lantiko krantu (1607 iki 1620 m.), Francuzai 
pradėjo steigtie kolionijas sziaures linkon Akadi- 
joje ir Kanadoje.(žiūrėk 25 ir 27 pusi.)

Laike, kada y vairios Angliszkos kolionijos 
augo, Francuziszkos ant St. Lawrino upes teipgi 
drutejo. Francuzai laipsningai traukėsi wakaru 
linkon. Jie insteige missijas, prekybinius 
miestelius ir tvirtynias palei Didžiuosius Eže
rus. Jie apgyveno Loma Mississipi upes. Galop 
jie prisisawino ta Loma no isztakos iki uosto Mi
ssissipi, Mexikos užplaukoje. Jie sake, kad tai yra 
dalis Naujus Francijos.

Susiartinimas tu dwieju tautu ant Amerikos [ndijonai isz Maine iszdraske parubežinius apsi- 
žemes, buvo aiszku, jog suseis in susirėmimą. Po gywenimus Naujos Anglijos.
teisybei, ten galėjo pakiltie gynezai už apvaldima 
kontinento.

Toki ginezai užstojo ir tapo užgesinti per se 
kanezias keturias karias: 1. Kare 1689 metu, pa 
vadyta “karaliaus Williamo kare”. 2. Kare 1702 
metu, praminta “karalienes Onos kare”, 3. Kare 
1745 metu po vardu “Karaliaus Jurgio, kare”; 4. I 
Kare 1754 metu, pawadinta “Francuzu ir Indijonu 
kare”. Paskutine kare buvo akyviausia. Bet jos 
bujvo visos Francuzu ir Indijonu karėmis.

pirmiause peržiuresime isztyrimus Francuzu.
Terp 1609 ir 1616 metu, Francuzas Champlain _______ ___ . __ ___ ,
isztyre Wakarinius krasztus ir atrado ežerus Cham-1 pO warcĮu Naujos Szkotijos, paliko Britanijos Pro

Karalienes Onos kares.
Risvick’o sandara tapo sugriauta po penkių 

metu per kuria terp Anglijos isz vienos puses ir 
Francuzu su Ispanais isz antros puses. Ne trukus 
ta kare pasiplėtė kolionijose.

Szitoje kareje Nauja Anglija labiausei nuken
tėjo. Nev York tapo nubaustas nes Francuzai 
susigerino su Irquoisais, arba su “Penkioms Tau
toms” ir nusprendė ne užkabytie savo terri tori jos.

Szitas susirėmimas buwo panaszus in pir- 
majy. Francuzai isz Kanados ir prilaukus jiems

1704 m. miestas Deerfield, M a ss., tapo sude
gintas ir gywentojai tapo iszmuszti ar paimti in 
kalėjimą in Kanada. Indijonai buvo teip pagar
sėja karese, kad didele nagrada buvo prižadė
ta už pristatima ju virszugalviu. .

Dabar kolionistai nusprendė wel ei tie i n A 
cadija. 1707 m. Massachusetts Rho. de Island ir 
Nev Hampsbire surengė expedicija ir iszsiunte 
ant miesto Port Royal. Ta expedicija ne buwo 
pasekmynga. Potam ji buwo atnaujinta (1710) ir 
Port Royal tapo paimtas.

Pasekme szito apėmimo buwo, kad Acadija

•) Agrikultūra ženklina moksliszkas apdirbimas žemes.
Metafizikas yra raszytojas eilių ape mokslą protingumo ir iszmany-

vincija.
(Toliaus bus.)

vius spaviedies sz., 
Szv. Sakramentais ir sustiprino 
mus savo dvasiszkais žodžiais, 
už ka visi Krebso lietuviai siun
eziame Jam szirdingiausia aeziu. 
Guod. kn. J. Balceviczius tapo 
dideliai iszgirtu no czionykszczio 
vyskupo, kad nepasigailėjo savo 
triušio tokiose senose dienose už 
siimtie platinimu katalikystes 
naujose kolionijose Arkanso 
ir labai isz to linksminosi, 
kad iszgirdo jogei czionai tiek jau 
randasi lietuviu katali 
ku, ape kuriuos vyskupas‘da nie
kada buvo negirdėjas; už tai lai
mino seneliui, idant augszcziau- 
sias Dievas padėtu jam dirbtie 
ant tos naujos kolionijos ir isz- 
duotie gerus vaisius, neveizint 
užpuldinėjimu Baczkausko ir ki
tu jam panasziu nevidonu.

Baczkauskas matydamas kitus 
dirbanezius dėl gero lietuviu, o!^ew Yorko ir Brooklyno “Uni- 
apsižiurejnskad jisai per daugel I Garmejit VV orkers of Anieri- 

>” kelia dideli piknyka, 
kuris at>iprovys vienam isz {gra
žiausiu parku “Rigevood Colo- 
seum”, 15 d. Sėjos 10 adyna isz 
ryto. Užpraszo visus brolius susi- 
rinktie in salia po nr., 214*220 
Broome str. N. Y. isz kur Įvisi 
su marszu ir muzika trauks in 
minėta parka, kur datirs visokias 
žabo va s.

Su guodone Unijos sekretorius 
A. Liesnevshis

Lietuvviszkas Piknikas.
Unija lietuviszku kriauezią isz

iszbudavojimui 
?ennsylwanijoje net numirėlius 

iszkase isz kapiniu. Tik ten Len
tai turėjo nors per newalia su- 
tiktie su Lietuwiais, kur ju skait- 
ius buvo mažesnis ir Lietuviai 

asztrei paėmė po sawim.
Baisi geda butu Lietuviams 

susidetie su Lenkais. Neklausyki
te broliai, tu szmeklu! Djrbkite 
mtis dėl savias wieni, 6 ne su 
>nkais. Imkite paveikslą no 
?ennsylvanijos Lietuwi u ir Chi- 

cagos. Kad Chicagos Lietuviai 
no susidėjo su Lenkais, jau szen- 
dien atkreipė akys amerikonu 
ant savias ir per savo darb- 
sztuma palitikoje jau daugiau 
Lietuviai gavo urėdus, negu 
Lenkai, nežiūrint kad Lenku Chi- 
cagoje yra szimta sykiu daugiau 
negu Lietuviu. Jeigu patis baž 
nyežios ne galite pastatytie, tai 
už tuos pinigus, ka turite Len
kams sukisztie, galite pasisam- 
dytie ant reikale* bažnyczia ir 
parsigabentie sau lietuviszka 
kunigą dėl atliaimo neiszweng- 
tiniu reikalu, o busite visados 
laimingesni. Tiktai sekite paveiz 
da amerikonu, ir kiek galėdami

• 1 “ I
metu nieko gero padaryt negalėjo, Ar. 86 
tai dabar ir kitiems užvydi ir tikisi 
savo melagingoms zaunoms pa- 
ardytie “Lietuviszkas Kolioni
jas”. \Velyczia tau Baczkautkeli 
liautis nors karta melagyseziu, 
nes meluodamas kenksti ne ki
tiems, ale greieziau savo bizniui. 
Yra brolyti žmonių, kurie jau no 
keliu metu gyvena Arkanse ir pa
žysta ta vieta geriau už tamisla, 
nes po tavo raszymu duodasi 
matytie, kad tu, apart Mahano- 
jaus, da toliau esi nebuvias ir ne
ko nežinai ape ka zaunyji.

Tau gero velyjantis
Fr. Kražius

Krebs, Ind. Terr.

Del stokos darbu.
Del stokos darbo, buvau pri

verstas apkeliautie keletą miestu 
ir miesteliu, taigi ir visko dėvėsi 
pamatytie. Taikėsi man sustotie 
ant poros dienu apielinkese Nev 
Yorko ir susipažytie su tenyksz- 
cziais lietuviais, terp kuriu atra
dau tikrai gero velyjaneziu bro
liu, ale atradau ir tokiu, ka priža 
da darbus už pinigus arba už pra- 
girdima jam saliune, o jie patys 
valkiojasi be darbo ir tiktai lau
kia kad isz kur koks laszas i n 
gerklia inkristu. Tokiu turi kiek
vienas prasiszalyt,' nes anie, ga
tavi yra žmogų apiplesztie isz 
paskutinio cento. Ne pro szaly 
bus pssakytie ir ape viena poną 
C. saliunyka Nevarke N. J. ku
ris yra apsivedias su svetimtau
tis. Jisai in vieta duot žmogui, 
pas jy užėjusiam rodą, tai paju- 
tias pas toky kelis dolierius, rū
pinasi kaip rinmanydamas idant 
isz jo juos iszmelžtie, o kaip pats 
neingali, tai užsiundo jam žino
mais liauferiais, idant tie su ka- 
zyromis isz jo iszmonytu. Oi tu 
žmogau, žmogau, kur pas tavęs 
meile artymo’r,—kur užlaikymas 
prisakymu: “Pakeleivinga in na
mus priimtie.”?

Nesidžiaugi kad tas žmogus 
užejas duoda tau keletą centu už- 
pelnytie, ale viską nori isz jo isz- 
plesztie, o ne atsižiurai ant to, ar 
tas žmogus turės rytoi už ka 
švara duonos nusipirktie arba už 
už ka toliau iszvažiuotie. Už tai 
jeigu kam isz lietuviu reiktu at 
silankytie Nevarke, tai prasilen- 
kit tokiu žmonių, nes kitaip jie 
jus nu*kus. Jeigu kam atsitiktu 
atkeliautie in Waterbury, tai ge- 
riause vieta užeitie pas p. J. 
Szabrinska po nr. 839 Bank st. 
Tenai randasi tikras ir dievobai
mingas lietuvys, kurs pribuvusi 
svetima žmogų priima žinonisz- 
kai ir duoda jam kogeriausia ro
dą. Zanavykas.

Ar galima suskaitytie tri
lijoną.

(1.000.000.000.000.) 1
W ienas žmogus negali suskaitytie 
trilijoną. Kad no Adomo laiku 
butu pradėta skaitytie po viena: 
F,2,3,4,5,6,.... tai iki szios dienos 
dar nebutu suskaitia trilijono. 
Žinoma, jog per vieua mmiuta 
nieks negai suskaitytie daUgiau 
kaip 200, o skaitydamas pb du 
szimtus ant minutos per a- 
adyna suskaitys 12.000, per die-' 
na ir per nakty 288.000 ir j per 
metus suskaitytie tik 105.120,000 
O kad suskaitytie trilijoną, reiktu 
skaityty tie 9512 metu.

Piknikas.
Draugyste Szw, Antano Phila- 

delphijoje laikys “trecz-mėtiny 
pikniką” “Shuezen Park” Cam- 
den, N. J., Subatoje, 15 d. Sėjos 
men., ant kurio užpraszo pributie 
apielinkines Lietuviszkas Drau- 
gystias, dr-te. szv. Juozapo ir 
szv. Jurgio isz Frankfordo, ir vai
sus lietuvius ir lietuwaitias, nes 
bus gražus susirinkimas jaunimo, 
muzika, szokiai ir kitokios zabo- 
wos. Prasidės no 12 ad. diena te
sis iki 12 ad. nakezia. Inženga 
kasztuos tik 25c.

Užpraszo KOMITETAS.

— Na, kaip tau, Mergutia, ei
nasi po veseiliai?

— Gana, gana, seselia, isz sar
matos negaliu nei akiu pakeltie.

— Wai kas tokio pasidarė?
— Ugi svecziu buvo pilnagrin- 

czia, o tas mano durnius kaip pa
silakė ir — szaukia mania in lova 
prie akiu visu vyru.—Tai tau ir 
aunikis.

_ Wai kodėl jus Janulevicziu 
mergas nepapraszete in veseilia?

— Sarmata buvo praszytie, ar 
jinai,—-ba no vienos mano Mi
tutis pasižieziojo žiedą, o no ki
tos pinigus ant veseilios, na ir 
kaip jais galėjai praszytie.

Broklymetis.

prisilaikykite no bjauriu pasiel-
I girnų. Mainierys. | M. Kubilius

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J. L. Philips W. Suffield 
J. Adzgovski Haverbdl 
J. Plungis Park City Utah 
M. Dimijnnaitis Union City 
M. Paczesa Nev York 
J. W. Gagznos Hesperia. 
A.Biežis Chicago 
L. Butkeviczius “ 
D. Pulinskis “

l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
2.<»o 
l.oo 
l.oo 
l.oo

Senas pažys

L Bobinskis.
Duodu žinia visiems Lietu

viams, kad asz szioms dienoms 
perkėliau savo saliuna isz po nr. 
556 Jefferson, no kertes 14-to s 
ui. ant kertes Liberty ir Jeffer- 
son sts. po nr. 542 ir 1 
ka pirmiau, galite pas 
szendien gautie. Praszau 
kytie. I* _

wiska 
ane ir 
itsilan-

Su guodone
L Bobinskis

542 S. Jefferso n st. ieago



Katalogas knygų
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sula 
brineis ir kitokeis križeis, iszaodyta bal- 
osiauseiskauleleis, visaip zalatitos, 3.50 Ir 14.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, zaiaty-

• tais krasztais, druczjui apkaustyta Jr «u 
kabėmis “ “

Apdaryta szagrine ‘ •s uu
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia usęme 

apdare, balcziauseis kaulelefs Pui^‘ 
iauiiksuotaka krvžeis po S3.00irX50

B8.5O 
1.50 
l.oo

I 1.50

Balsas Balandėlės didžiauses ir puiki* usęi 
apdare, balcziauseis kaulelefs puikei 
iszauksuotais kryžeis po

Baisas fialandeles arba Stažas Szaltinelis
Balsas Balandėlės Krisztolinis
Balsas Balandėlės szagrine
Balsas Balandėlės su Officium Parwum
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szw.

Marijos Panos
Meno szv. Marijos Panos
Mažas Aukso Altorius “ „
Ražanczius amžinas
Pažanczius ir draugyste “
Raianczus amžinas ir su stacijoms
Susukamas balandėlės
Stebuklai Dievo szv. Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litaroms “ “ . M *i eo
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ w
Szlovinimas sz.w. Panos Marijos per nena

šius (iagužy Lapkrity ir kožnume laike »>«-
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus
150»psalmu Dovido kars iau« ant paveikslo 

kanticzku „ „ .
Kanticzkos
Naujos kantiszkos formate knygos

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

ka ant kožnos nedelos ir szventes
Fllotea arba kelas in maldinga givenima 50c 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 25c
Gydyklos no baimes smerties 25c.
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkaus 20c-
Gyvenimai Szven^uju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Q vvenimas szvenez. Marijos Panos ,, 90c
Gyvenimą visu Szventu ant i ožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 65c
istorija Kataliku Bažnyczios |1.00
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija seno istatimo no pat sutvėrimo

pašau >s iki užgimimo Kristuso
Istorųa szventa seno it naujo Įstatymo 

sutver.mo svieto iki smerti Kristuso;
įszguldymai metimu szveneziu
Žas yra"griekas? labai naudinga knygele
Kalba ape Kataliku tikėjimą
Kaip apspakajitie sumianija
Kanczia ivieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietu visz.kos miszios su natom is
Mokslas Rymo Kataliku 
Moksias kataliku, “
Pamokslai ape suda Dievo

90c
30e 

50c
5C 

10c
5c

30c 
40c

20c. 
15c

75c
75c.

0.5c 
10c

25c 
no

15c
■ 10c 

15e 
15c 
15c

20e 
10c 
40e 
15c 

. ___ ___________________ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu s z

ir didžiosios nedelos „ MRr
------ 75c

U)c 
20c 
40c 
15c

15
10 

40c 
15c

Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą 
Perkratimas sumianijos 
Prisigatavojimas ant smerezio “ 
Raktas in dangų 
Trumas Katekizmos pagal kunigą 

kauskio “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziaus. 
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus
Vadovas apjankaueziu kanezios Wieszpaties 
Jezuso Kristus© “ 15

Knygos inoksly^zkos.
AKYVI APSIREISZKIMAl. ant kuriu žmo 

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. 

• Pnke....
Etnoliogiszkos smulkmenos 
Nadjas Lemeirtonus lietu viszkas ,, 
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas ' “ “
o apdarytas “

Istorija Europos su inapoms 
F ' ............... ’ 1 •
me............................... :...............  ..... .................
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Ltetuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senoives Lietuviu Istorija ., 
Lem^ntorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais Ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per savęs pramo’- 
tie rasz' tie. dėl nemoka ncziu

Pilnais sziiutmetims kalendorius su plane
tomis

Žodynas ’>*turiose kalbose>lietuwiszkai 
latviszkai. lenkiszkai, ir ruskai. y- 
ra ' nause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, mskos arjia ia- 
tviszko* kalbos

Kasdienines Maldos _
Pradžemokslis Rankos Rasžto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai rasrytite 10c
brozas "Kražių skerdynes' perstatd kaip 

maskoliai pjovė lietusius prie bažny- 
czios Kražių mėtuose 1^93. GanetinsTaT ~ 
delis. Preke | „ 50c

o su prisiuntimu 7 ,, 60e

Pila-

. 30c 
25c 
10c 

t 
11.00 
f 1.25 

____ ______ , _____ ,__  50 
Ka darytie. kad bututue sveiku ir ilgai gvventu- 

..10c. 
“ 15c 

50c.
10c 
10c 

10c 

15c.

S 2.r,o

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIU8, moraliszka apysaka 
dėl jau nu menes. “ “ 25c

Amerika Pirtyje „ 10c
Ape senowes Lietuwos pilis “ 10c
Aukso Verszis, komedija wionoje vveikmeje 20c 
Gyvenimas Stepo Raudnosio “ 15c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 30c

Kas norit turetie geras Fotogra
fijas eikit pas Fotografa

3. F. Maly
570 W, 18tii St., arti Blue Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Pasiimkit ir,‘•Lietuva” su saivims. 

tai gausit daug pigiau.

Didele Lietuviszka:
KRIAUGZWieT©

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

Darbas eina isztisai, visada dirba in 20 
siuvėju. Geras lietuvys, vyras ar mergi
na kriauezius. atkeTiawias in Chicago, vi 
sada pas mane gali darba gautie.

J. Grigalius.

$1800.00
0IVEN AWAY TO 1NVENT0RS.

$150.00 everymonth given away to any one who ap- 
plies through us for the most mentorious patent during 
the tnonth preceding.

We secure the best patentą for our elienta, 
and the object of this ofier u to encourage inventors to 
keep track of their bright ideas. At the šame tune we 
wisn to impress upon the pubiic the fact that

IT ’S THE SIMPLE, TRIV1ALINVENTIONS 
THAT Y1ELD FORTUNES,

such as the “car-window ” which can be easily slid up 
and down vithout breaking the passenger’s back, 
“sauce-pan,” •*collar-button,” “nut-lock,” “bottie- 
stopper, * and a thousand other little things that most 
any one can find a way of improving; and these simple 
inventions are the ones that bring largest returns to the 
author. Try to think of something to invent.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receivespecial nobee in 

the ** National Recorder,” published at Washington, 
D. C., which is the tiest newspaper published in America 
in the interests of inventors. We tum»h.ayear's sub- 
senption to this journal, free of cost, to all our chenBu, 
We also advertise, free of cost, the invention each tnonth 
which wins our $150 prize, and hundreds of thousands 
of copies of the “National Recorder.” containinjg a 
sketeh of thewinner, and a description ofhis invention, 
will be scattered throughout the U nited States amoog 
Capitalists and manufacturen, thus bringing to theu 
attention the ments of the invention.

All Communications regarded strietly con£8entiaL
Address

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

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

WIENAT1NIS
Lietuviszkas * Saliomis

^TONO ABRAICZIO, 1
82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.

Pas mane randasi puikiausia* Alus, genause 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kvepenti.—Pa* 
mane lietuvys atvazewtas gali gautie ramia na- 
kwynia ir pneteliszka rodą. Teipogi turiu gera

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

pas Abbaitt viską gauti.
Ateik brpli pamatytie 

ir to viso pabandytie.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogrt 

fijas kopuikiausei.

KASIN CLEVELANDA ATKELAVSIT 
PAS OLSZYNSKA V ISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VISO PA BANDYTI E.

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

Tunu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gerymu užtaikau

ir

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di
delis 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.

WEINATINIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
M inco M. Kaczergio

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

Degtinia tikra ruginia, lietuvisz- 
ka Trejonkia visokiu VVynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
vu. I^as mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak- 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LENKLSZKAS — 

Adwokatas, 
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijamė visiems lietu v nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi-* 

neja provu.
Ofisas: 23 MetroĮMilitan block.

163 Randolph St.
Giveaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKA8 AGENTAS.

Siunczia pinigus in vvisas dalis 
svvieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laivvu pigiausei ir 
tesingiausei.

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

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

— ir —
uždėjau banka dėl užkavojimo pinigu, in ka

ria priimu pinigus no |5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą,

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

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

Uždėjau nauja banką ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no $5 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

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

Isziuntiinas pinigu in sena kr a j u.
UWAGA:

Rublis..............................53
Guldenas.........................39$
Marka............................. 24$

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

S. BAROS FORMERLY OF 
M. ROSENBAUM & CO. 

L1TUW1SZKA1 LENKISZKA BANKA. 
NEW YORK, N. Y.400 G ra n d Street

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos 
jusu prietemai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 

',tie lietuvlszkai ir lenkiszkai. A- 
teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

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

bizny, tai pirk
LOTA prie pat Lietuviszkos Bažnyczios, 

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

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

H. Schwartz,
503 S. Canal st. kerte 12-tos ui.

Lietuviszkas Ziegormeistras.
Parduoda Deimantus, laikrodžius ir laik

rodėlius, lenciugelius, žiedus ir t.t.
Taiso ko geriausei laikrodžius, laikrodėlius ir kitokius auksinius daiktus; czystyja paauksuoja 

ir pasidabruoja. Teipogi dirba-lenciugeliusisz plauku an apstelewimo.
Už iszczystijima laikrodėlio 50c.
" iudejima spreožiuos . 5Oc.
“ •• stiklo ir rodykles 10c.

M’iska g varant avoja ant 2 metu.

Szliubiniai žiedai 56 ir 72 prabos no $3 iki $6. 
Sidabriniai "Elgino“ laikrodėliai

ALBERT W. MAY ADNVOKATAS.
Stoja in augszcziausius sudus ir iszprovoja visokias provas gerai 

ir teisingai.
419 Chatiiber of Commerce Building,' nuTCinn 

RIMAS: . kerte Wasbiiigton ir La Šalie ui. <H1LAGU.
TELEFONAS: MAIN 373. Durys isz Washington. prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

A. ZDANAW1CZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS., 1
Užde] j pirma lietomis, agentūra

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

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

Viskas yra czysta. gerymai visokį pirmos kla- 
sos, o žmones isz duszios prieteltszki. Rodyjame 
visiems lietuviapis, turintiems vatandela taiko 
atsitankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame niisiduotie kaipn 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

Parduoda laivakorte* (szifkorte*) aut greieziau
siu laivu in Irisu Europi s, iszmaino ir siunczia 
fdnigus in visijs svieto szalis kuomipigiausei ir 

u 4nedeles pn-tsz.siuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka: o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—iszdirba rasztus uel daliesiszjesz- 
kojimo »»«/ arba kitokiu dalyku ar ra
sztus «u konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjle- 
szko skolas isz Europo*;asekurawoja nuo ugnie* 
namus ir kitus dalykus: parūpina vieta- darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda knvges.— Viską atlieka kuo- 
migeriausei.

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT ST REET 

atidarė naujei

Atveža anglius kožnani in na
mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24—3)

1

>CAV E AI d, I rtAUt MARKs^r 
COPYRIGHTS.tI*

CAN I OBTAIN A PATEKTI Forą 
prompt answer and an bonest oplnion, vrtte to MUKS A- CO., wbobare bad neari j flfty Tears' 
experience In the patent bnalnees. Comtnunic*- 
tlons strietly confMential. A llandbook of In
formation concernin* Patrnts and bow to ob> 
taln tbem sent free. Also a catalogue of mechao- 
ical and scientlflc books sent free.

Patentą taken tbroush Munn A Co. reoetre 
■pečiai noticeintbe Kcientific Amerieea, and 
thus are brougbt widely be f ore the publlcvttb- 
ont coat to tbe Inrentor. This splendid paper, 
tMued weekly, elegantly lllustrsted. ba* by far tbe 
largest circulatum of any scientlflc vork in tbe 
vorid. S3 a year. Bampie cotnee sent free.

Buildmg Editioa, monthly, >U0a year. single 
copies. 2.5 centu. Kvery number contams bean- 
tlful platės, in colors, and pbotographs of new 
houses. witb plans. enabltng builders to show tbe 
latest desivns and secure contracts. Address

MUNN A 0O„ Nkw York. 361 BRuai>waT-

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir swarbiaus>« 
žinias dėl žmonių darbinyku.

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

“Lietuva” kasztuoJalinLinetn $2.00
Spaustuwe,,Lietuva 

spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

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

z kaip isz wisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky

ft.01SZ6WSKIS
954 33rd st Chicago

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

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

Pirma Letuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRANI) PRAIRIE, ARKAN'SAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu

viszku familiju tenai ffywena. Teipogi jau apsigyveno tenąį 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuviszka bažnytelia. \

Laukai yra derlingiausi isz visos valstes\ Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei, X.
prietam auga bovvelna, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suwienytu Valstijų. Klimatas 6weika> 

žiemos trumpos, o vvasaros yigos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

Preke lauku uo §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

PONI ON A MILLER, 
(pagal wyra Jankauskiene), 

EXEMINAWOTA DAKTARKA 
moteriszku ligų ir praktiszka A- 
kuszerka prie gimdymo. Turi 
gera praktika ir džiaugėsi pasi- 
wėdimu sawo daktarystes. Rody- 
jame visoms lietuvėms visokiuo
se savo reikaluose in ja atsiszauk- 
tie. . (3—6)

280 W.12th st. Chicago, III.

163 Washington St., Chicago, III.
ARBAJN-----  ‘ ' [

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. 111.

ARBA PAS
J. Butkus, Hazen, Ark.

P. O. Box82

® p— tr. 
(b N

e*

KASPAR BARTKOVV1AK, 
Konstabelis Pawietavas. 

IR NOTARY PUBLIC, 
iszprovoja irenausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbos.“: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskote. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po ur.
3200 Muspratt st., kerte 32 at.

GERIAUSIA UŽEIGA

LIETUM’ISZKAS

SALUNAS• ••• ••••
I J u ozu po I)zialtwos,

3253 Laurel u', ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia Bavarska A tu, oeneui.es ge

re u sės Arielka*. Likienus ir kvepenezius 
Cigarus.—Kasdien svietas užkandis.

Atejk Broli pamatine 
Ir to viso pa bandute

J. DZIALTM A, 3253 Laurel ui.

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

—O—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokiu žabo v u.

Ir kurie a1 keliauna isz kito 
miesto, gali visa rodą gautie ir 
spakainiai pernakvotie.

L. AŽUKAS

Ben. Hatowski 
ZIEGARMISTRAS 

1 — parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
Z1EGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Canal ir Jndd ūliczios,

, CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus. zalatiimas ir sidabrinimas 
visokiu dajktu laba j pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

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

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

Few York
142 DivisionSt.

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

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

oeneui.es
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