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Baisi žmogžudyste.
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Metas III.

Wilkes Barre, Pa. 19 Sėjos.— 
Anglekasyklose Blackmano, 14 ' 
Sėjos ape 6 adyna petnyczios 
wakara Antanas Žemaitis susz.iude 
Andriu Jakszty norėdamas paimt 
jo paezia sau už motery. Jaksztie- 
ne labai neužkente savvo vyro, 
Jakszczio nes da tik ketvirtas 
metas kaip su juom yra apsivve- 
dus, o jau 3 kurtus buwo per- 

■| siskyrus ir paleistuvavo su ki- : 
tais jaunykiais. Pereita rudeny 
vvel susigerino su savvo vyru 
Jakszcziu ir suėjus i n kruvva . ineva gyveno su juom o “Ima— 
dingierius” mylėjo. Ant galo 
Aisinesze ji su Antanu Žemaicziu ! 
kurs pas ja buvo ant “boardo” 
ir prikalbino jy, idant nužudytu 
jos vvyra Jakszty, o tada galės 
jiedu sau ramiai gyventie. Že
maitis, kaipo insimylejas in ja, 
greitai ant to pristojo ir petny- 
czios ryta iszejo su Jakszcziu . i drauge in darbu, nes abudu dir- / . . . Ibo vienose mamose' ir turėjo 
grete savvo brustus. Per visa 
diena, pakol žmonių pilnos mai- r* ... | 1' nos dirbo, Žemaitis jam nieko ■* i
nedare, ale ape adyna 6 vakare, . . . . . . ikada vvisi žmones iszejo isz mai- , 
nu namo, Žemaitis priselino prie 
Jakszczio ir szove keturis syk , 
in jy, — pirma kulka pataikė 
in peczius ir ta iszlindo net 
per krutinia, antra kulka patai
kė in kairy szona, treczia in 

! kairia ranka, o ketvirta in gal
va. Kada Jaksztis jau sukrito - 
ant žemes negyvu, tada žmog
žudė apliejo jo drabužius su a- 
liejuni ir uždege; sudegus dra
bužiams, paėmė driiiu ir suskrio- 
de tais vvietas kur kulkos patai
kė, o paskui szmotais anglių 
-udauže jo vvisa kuna ir ant ga
lo užrito jy dideliais ir sunkiais 
angliais, idant žmones atn^dia 
pamislytu, kad jy angliai už
griuvo.

La viską padarius atbėgo pas 
szafta ir suriko, kad krito an
gliai iszvvirszaus ir užmusze Jak- 
"Zty, gelbėkit! Žmones -kurie 
prie szafto buvvo, kogreieziau- 
sei nubėgo in vvieta ir atrado 
Jakszczio tiktai kuna vvisa su
kru vyta ir apdegyta, begulinty 

. po dideliais szmotais anglių. 
Iszeme nelaiminga isz po anglių 
ir ape 9 adyna parvežė jo ku
na in namus.

Cze namieje gražiai jy paszar- 
-, vvojo ir niekas nežinojo ape jo 

nužudymą iki laikui, kada jau 
užvvaževo karavanas su karieto
mis dėl lydėjimo in kapus.

Tuom tarpu nekurie isz lietu
viu atsiliepe, kad užmusztas 
žmogus be apžiūrėjimo daktaro 
nesilaidoja — neatbūtinai yra 
reikalinga idant priesz laidojtma 

ė daktaras, apvveizetu jo kuna.
Kaip iszgirdo tuos žodžius 

užmusztojo pati ir su žmogžudžiu 
— Žemaicziu, pakele? baisu rik
smą sakydami, kad numirusiam 
daktaras yra nereikalingas ir 
spyrėsi idant kogreieziusei jy 
palaidotie.

Žmones iszgirdia ju dvieju 
tokia kalba, da labjau stebėda
miesi parvedė daktaru, kuris

nyko. — Atrado visa suszaudy- 
ta ir tuojaus iszeme viena kul
ka isz krutinės.

Daktaras niekam nieko nesake, 
tik kogreicziausei dawe žinia 
palicijai. Ant tu pėdu pribuvo 
palicija ir aresztavojo ta visa 
narna, tai yra: nabaszuyko pa- 
czia ir visus jos boardingierius— 
ir susodino juos in kalėjimą be 
jokios iszkalbos. VVardai areszta- 
votu: Ona Jaksztiėne, pati nž- 
musztojo po tėvais Szvilpiute; 
Antanas Žemaitis žmogžudys; 
VVincas Žemaitis jo brolis; Pet
ras Szvilpa, jos brolis ir Jonas 
Urbanaviczius.

Antanas Žemaitis yra 28 me
tu, treti metai kaip Amerike, 
paeina isz gub. Suvolku, pa v. 
Naumiesczio, gmino Tamoszbu- 
džiu, • kaimo Malejiszkes. Ona 
Szvilpiute turi 25 metus amžiaus, 
paina isz kaimo Rigiszkiu, parap. 
GrTszkttbudžio, pav.Naumiesczio, 
gub. Suvolku.

Kada bus prova yra nežinoma.
* F....

Mislina, kad tapo nužu
dytas.

Mesinykas isz Lockpor, III. 
John Konserlitz is'.ejo isz namu 
kolektavotie pinigu $2U0 no boar- 
dinghousu valdonu palei kasama 
kanala, kuriuos pinigus Jam buvo 
skolingi už mėsas, paimtas isz jo 
mesinyczios. Iszeictamas jis turėjo 
su savim in $200. No to laiko jo 
niekur neinate. Yra mislyjama 
kad kas jy užmusze ir inmete in 
kanala. Mėgino jieszkotie kana
le, bet ir oze nerado.

Weltuo kankino.
In “Chicago Record” raszo isz 

Toledo’s, O., jogei tūlas James 
Whalen, gyvenantis vienas ties 
Luckey Kaltinycziomis, tapo pri
keltas vėlai nakty galvažudžiu. 
Jis iszvydo 3 liczinuosus , vyrus, 
kurie pareikalavo no jo pinigu.

VVhalen pasakė jiems, kad jis 
neturi su savim nei kokiu pinigu,' 
nes visus pinigus laiko bankoje 
Toledo’je. Jie jam netikėjo, ir 
suriszia rankas ir kojas, pradėjo 
jam degytie basas kojas su degan- 
cziais briežiukais. Galvažudžiai 
degino jam kojas-per dvi adynas, 
bet Whalen neiszdave kur jis tu
ri padejas pinigus ir galvažudžiai 
nieko nelaimėjo. Wienok gal
važudžiai tik tada apleido Wha- 
len’a, kada jis nustojo jausmo. 
Kaimynai Whaleu'o rado ant ry
tojaus jy let gywa su nudegyto
mis kojomis. Nelaiminga gal
važudžiu auka pavojingai serga.

Nužudė užtai, kad mylėjo 
duktery.

Netoli no Montgomery, Tex. 
farmerys Chestėr’is užmusze G. 
F. VVilson’a baisingu budu. VVil- 
sdn’as buvo insimylejas in dukte
ry Ghester’io, kas Chester’iui ne
patiko. Wiena diena \Vilson’as 
nuėjo maudytis, o Chester’is jy 
pamatias,prisiartino suszaudyklia 
ir pasakė, kad jam atėjo jau pas
kutine valanda. Ta pasak ias, 
szove, bet nepataike. VVilson’as 
bego in vandeny ir ten tapo nu- 
szautas. Paskui Chester’is jy 
iszeme isz. vandens, perpjovė 
gerklia ir supjaustė in szmotelius.

Medžiokle ant vvagiu.
Tris szimtai farmeriu su szau- 

dyklemis rankose pylde palicijos 
užduotis, rytinėje dalyje Du Ra
ge County, Illinois ^Valstijos, 
gaudydami vagius. Pereita nede
lia jie jau pradėjo jieszkotie ban
dos vagiu, kurie vogė no farme • 
riu viską, ka tik pagriebė ant 
farmu, terp Elkin ir Hinsdale 
miesteliu. Subatos ryta jie paga
vo trylika vagiu isz kuriu vie
nas no baimes, kad jy nepakartu 
be sūdo, pats sau gala pasidarė 
kalėjime. Marshalas Nicholson 
prižadėjo padėtie ko didžiausia 
storonia, kad tik sugaudytie vi
sus vagius. —Per deszimts myliu 
aplink Hinsdale farmeriai gulėjo 
daržinėse ir vaktavo vagius per 
ylga jau laika. Bet vagiu nega- 
4ejo-pagautie, o visoki daiktai ir 
gyvuliai ne nustojo prapuldinetie. 
Detektyvai per asztuones neda
lias buvo užsiemia tyrinėjimu tu 
vagyscziu. 
medžiotie ir 
kytie.

Expliozija katilo.
Grand Rapids, Mich. dirbtu

vėje A. H. * Crocker’o, dvi my
lios no Byron Centre, ex ploda
vo ojo garinys katilas, užmuszda- 
mas stmu valdono dirbtuves. 
Katilas buvo da naujas ir gera
me padėjime.teip kad nežine isz 
kokios priežasties jis sprogo. Pa
ti dirbtuve tapo sugriauta ir su- 
daužita iii skidervas, o teipgi 
tapo sužeistas staldas, kuris bu
vo prieszakyje dirbtuves. Plytos 
kuriomis buwo paniūri tas katilas 
tapo isznesziotos per czverty my
lios i n szalys.

Dabar pradėjo juos 
wisus turės iszwai-

Sudege per girtybia.
Cleveland, Ohio. 23 Sėjos.— 

Nedėlios nakty, 16 szio menesio 
sudege czionai po nr. 825 St. 
Clair st. Antanas Jerusewiczius 
Ifetuvys, turintis 24 metus am
žiaus. Paėjo jisai isz Kauno redy- 
boa, Panevėžio pavieto. vaistės 
Malduczauskos, kaimo Daukucziu, 
jau 3 metai kaip gyveno Ameri
koje. Priežastis jo sudegimo yra

Motina jaunbsios buvo nusiusta 
prie ju pažiuretie ir kaip jy inejo 
in stuba, Brown du syk szowe in 
savo sužiedotinia ir ji puolė ant, 
žemes smertelnai sužeista. 
VViena kulka inejo in jos kairyjy 
szona. Motina norėjo suimtie sa 
vo žentą, bet tas pabėgo, szo- 
vias in ja. Kulka inlindo in siena. 
Jis nubėgo pas savo drauga, pa
siskolino drabužius ir pasislėpė.

ATSZAUK1MAS.
Kaipo paskutineme nr. “Lietu

vos” praneszet “Matulevicziaus 
bpardingieriaus” isz Baltimores, 
kad Juozas Matui e vieži us pasiko
rė— yra neteisybe! ! ! 
Korespondentas matyt turėjo 
ant jo piktumą ir per tai bege- 
diszkai žmogų apjuodino. Szen- 
dien gavome laiszka no J uozo Ma
tulevicziaus, kuris praszo isz- 
duotie, kas ta korespondencija ra- 
sze ir nori už tai raszytojy nuko- 
rotie. Raszytojai teipgi atsi- 
szauke in redakcija ir praszo juos 
neiszduotie. Prisipažysta. prie 
savo kaltybes, ale sako, kad pri
versti buvo tai padarytie, nes 
Matuleviczius labai skriaudias 
darbinykus ir tt.

Už tokius dalykus mes tokiems 
korespondentams iszreiszkiame 
didžiausy papeikima, nes tokiu 
savo pasielgimu, netiktai ka nu- 
plesze žmogui neteisingai szlo- 
via, bet da ir laikraszcziui gadi
na gera varda.

Na ir ka dabar su tokiais žmo
nėmis padarytie?— Neiszduot ju, 
tai p. J. Matuleviczius pyks ir 
dajieszkos prie mus priekabu,o 
ir kiti visi pavadys laikraszty 
neteisingu; iszduot juos— tai 
Matuleviczius dasižinojas kas to
kius szposus jam intaise, gali 
jiems negerumu atmoketie, ir 
da isz to gali iszeit baisiausia ble- 
Je n< lel vi< no? puses, b< ’ ir 
dėl abieju— na ir ka dabar su 
jais padarytie?—

Yra tai negražu ir labai negra
žu teip negražiai žmogų apjuody- 
tie akyse viso svieto; jeigu jisai , 
darbinykus skriaudi tai reikėjo 
teisingai jo negeras pusias paro- 
dytie svietui, o szeip meluodami, 
tai ne jam blogai padaretia, ale 
patys savo varda sugadinote.

Ir idant daugiau tokiu dalyku 
terp lietuviu neatsitiktu, velytu
me, kad korespondentai už savo 
nemandagu pasielgimą 
szytu, o Matuleviczius 
les broliszkos teiktųsi 
vanoti e, ir vieni
paduotie savo

girtybe. Nedelioje per vvisa diena , keliai, kur jjs gali iszbeg- 
grajyjo ant armoniko pas susiedai^®* Ira saugojami. Pati tapo nu- 
ir tenai gerai insigere ir toks * gabenta in ligonbuty ir jos myrys 
girtas parkraplino ape vidur- 
nnkezius in “shantia”. kur jis 
buvo papratias miegotie, nes bū
damas ilga laika be darbo, tai ge
resnio ruimo ir neturėjo, kaip tik 
“shuntej’ vvisada gulėdavo ir te
nai sudege. Priesz pat smerty 
buvo gavias darba. “Plain Mill 
OttisCo.Neturejo nei cento pinigu 
ir nebuvo kam jy palaidotie^ tai 
palaidojo jy miestas savo kasztu.

J.K.
Pr. R. Nežine kokiu budu jis 

sudege—ar tai toji “shante” už
sidegė ir jy sudegino ar degtine 
jame užsidegė ir no jos sudege.— 
Korespondentasape tai neiszaisz- 
kino, tik sako, kad isz priežasties 
girtybes. Oi ka toji girtybe pada
ro—negana kad isz žmogaus isz- 
trauke paskutiny centą ir badu jy 
marina, ale da ir gyvasty jam 
nekalta atima. Nelaime ant svie
to, kad žmones girtuoklystia nu
mylėjo daugiau už dnona, už ap- 
szvieta ir net paezia gyvasty. 
Jeigu žmones paszvestu nors 10 
procentą to, ka prageria ant ap- 
szvvietos. tai Amerikoje galėtu 
pastotie keli szimtai laikraszcziu 
ir visi turėtu in valias skaitytoju 
ir gera užsilaikima.

Gdyne Mexikoje.
Netoli Cednal atsibuvo baisi 

imtyne ant pistolietu. Ant plia- 
ciaus stojo James Atkinson, jau
nas Amerikonas ir Francisco Her- 
nandez Mexikonas. Hernandez 
pergalėjo Atkinsona, užmužda- 
inas jy iki smerezio. Priežastis 
tos galy nes buvo moteriszke.

Norėjo Nugalabitie.
Slaptas palicijantas C. H. El- 

drige jieszkojo žmogžudžio 
ape miestely Caldvell, Idaho. 
Nežine kas užpuolė ant jo,suriszia 
jy inmete in valty ir paleido in li
pia Snake. Kaip ne kaip jis atsi- 
liuosavono rysziu irdasigavvo ant 
kranto,
Atsitikimas ant garlai- 

wio.
Garlaivis “Columbus,” kuris 

plaukioja terp Chicago ir Mil- 
vaukee, apturėjo nelaimia. Wie
nas boileris persprogo ir garas 
pasileido ne tik in boiler ruimą, 
bet ir in kitas kamaras. Daug 
žmonių nupliko, o kiti turės 
mirtie. Bus tyrinėjimas, kas kal
tas.

yra laukiamas kas adyna, (Del lie
tuviu gali būtie ne didele naujie
na.)

Isz Baltiinores, Md.
Lietuviszka draugyste karei

viu po vardu “Sz. Kazimiėro”, 
intaise &au nauja puikia vėliava, 
kurios paszventinimas bus nedė
lioję, 14 Liepos. Ant to iszkil- 
mingo paszventinimo yra už
kviestos sekanczios draugystes: 
Dvi lenkiszkos-—abidvi karei- 
viszkos; viena Czeku; viena 
Deiczkatalikiu ir lietuviszka 
draugyste “Sz. Jono Krik.” Ant 

yra užpra- 
-katalikai,

___ įgyste “bz. Jono K 
tos iszkilmingos dienos 
szomi vvisi lietuviai—
ne tik isz Baltiinores, bet ir isz 
kitu aplinkiniu miesteliu ko- 
skaitlingiausei in bažnyczia susi- 
rinktie. J. Mažeika, sekr. Dr-tes.

Atsakymas ant užklausi
mo.

Ar Postoffice Departmentas y- 
ra atsakyme už pragaiszytus daik
tus ir pinigus siuneziamus regis- 
travotose gromatose?

Jeigu valdžia rūpinasi ape 
pirmlaikiny praszalinima visokiu 
priežaseziu, idant registravoti ( 
siuntiniai ne pražūtu, tai ji ne i 
gvarantavoja ju. Jeigu pasitai
ko pragaiszytie koky siuntiny, 
valdžia padeda visa storonia dėl 
atradimo j u. Waldžia teipgi 
gaudo vagius siuntiniu ir baudžia 
juos, bet negalima skųst i e val
džios už nieką.

National Kecorder.

-'f

persi pra- 
del mei- 
jiems do- 

kitiems

ka ranka. Žinoma jogei žmones 
yra ne aniuolai, yra silpni ir 
daugiau palankus ant blogo kaip 
ant gero, taigi atsitinka nekarta 
ir geriausiam parslystie ir su- 
duptie, o jeigu už mažiausia pra
sižengimą imsime vieni kitus ko- 
rotie, tai kas tada bus isz mus.— 
Lietuviai Amerike yra mažiausia 
ir silpniausia tauta, užtai idant 
galėtu sustipretie, privalo' lietu- 
vys lietuvy gelbetie wisokiuose 
priepuoliuose, privalome vienas 
kita szelptie kuom ingaledami ir 
laikytis už ranku dėl stipresnio 
atsispyrimo priesz savo prieszus, 
o nesigraužtie terpu savęs. Ne
reikia darytie isz lietuviu neprie
telius, mes turime ikvalei sve
ti mtautiszku neprieteliu, kurie 
tik laukia nagus iszsketia, idant 
lietuvius paskandytie. Užtai 
bile tik lietu vys, visi turime lai
kytis isz vieno, idant atsipsirtie 
priesz svetimtauczius ir apsigin- 
tie no anų užpuldinėjimu, nesi- 
niautie terpu savęs. Idant mes 
suprastume kiek tai daug 
mums kenkia terpsaviszki vai
dai, o kiek naudos atnesza sutaiką 
ir vienybe, tai su vienais metais 
pasikeltume ir susilygytume su 
kitomis stipriomis tautomis.

Užtai susigerykite broliai ir 
daugiau tokiais pasielgimais svie
to nejuokykite.

O teipgi prasergstime visus 
korespondentus, idant dagiau pa- 
nasziu mela£yscziu nedrystu siun- 
tinetie n musu redakcija, nes 
mes nenorime už svetimus grie- 
kus pakutavotie. Kitaip toki 

1 neteisisgi korespontai bus pa- 
• rodyti visam svvietui kaipo me

lagiai. ,

K iek iftzleidžia ant tabokos. ■
Isz surinktu pinigu in iždą , 

valdžios no tabokos aiszkei ma- i 
tvtię, kad amerikonai yra tauta 
tal^Jkos kramtytųjų, rukvtoju 
ir szniaukeju. Laike pereito me
to Ūpo surinkta wienu padotku 
tabokos $28.617.898/62. Isz tik
ro jeigu tiek pinigu pareina isz 
menku rinkliavų tai kiek yra 
užmokama už visa vertia • surū
kyto tabako. Tie pinigai yra su
deginti be naudos.

Isz wiso tabako tapo surūkyta 
344.000.000 svaru, kas pareina 
po penkis svarus tabokos ant 
kiekvieno vvyro, moteriszkes ir 
vaiko, isz 60.000.000 visu gy- 
wentoju Suvienytu Walstiju. 
Buvomislijama, kad szniaukamas 
tabakas jau visai iszejo isz pa
pratimo varto tie, bet statistika pa
rodo, kad laike pereito meto, jo 
tapo sunaudota 11.627.092 sva
ru,kiek tai žiupsniu turėjo būtie 
isz to wiso?

Isz viso cigaru ir cigafetu tapo 
surūkyta 7.254.019.014. Isz wiso 
tabako,- iszdyrbto SuvienvTose 
Walstijo>e, nedaug yra iszveža- 
ma ‘in kitas szalis. Teip pereita 
meta buvo phdirbtu musu dirb
tuvėse 4.700.000.000, o isz vežta 
kitur tik 2.247.055 cigaru irciga- 
retu; o isz kitur parvežė cigaru 
in Suvienytas Wąlstijas 36.358.

• 600.

Nežine kam priguli.
Randas * pareikalavo suskaiti- 

mo gyventoju miesto Marinette, 
Wis. Tas miestas jau yra senas ir 
turi savvo sena rubežiu. Kada pri
siėjo prie skaitliaus, pasirodė, 
kad daugiau nei du szimtai žuvėju 
apsigyvenusiu pakrancziuose eže
ro Green Bay,ne žinekam priguli. 
Nors miesto rubežius buwo pa- 
daritas sulig vandeniu, bet per 
ylgus laikus vvaųduo po biski nu
seko, ir ant u|>džiuwusio8 žemes 
budowojosi žuvėjai.Teip rubežius 
miesto pasiliko užpakalyje, o že- 
me isz po vandens ir apsigyve
nusioje ant jos žmonis ne žino 
kam dabar priguli miestui ar ran
dui.
Iždinykas arėsztawotas.

Iždinykas mieto St. Paul, J.S. 
Stopf tapo are>ztawotas isz palie
pimo Mayoro to miesto,už sklei
dimą pinigu miesto. Miesto re
korderis atrado knygose trūkimą 
pinigu ape 113.000. —Stopf nesi- 
gina iszleidias pinigus, bet jis sa
ko, kad jo “bondsmanai” patai
sys per viena nedelia. Jis sako, 
kad jis iszliaidias miesto pinigus 
per sunkius laikus ant sawo rei
kalu ir bizniu.

Coxeyonu ren
gėsi teketie.

Wisiems jau yra žinomas isz 
praeito meto Generolas'Coxey ir 
jo armija su aficieriais. Dabar 
vienas isz jo aficieriu Brovne 50 
metu amžiaus paviliojo duktery 
Coxeyo 18 metu amžiaus, kuri 
pernai jojo in Washingtona ant 
balto arklio pryszakyje armijos, 
pasiredžiusi kaipo ju dievaite. 
Ta mergaite iszbego sutuom gar
siu vadovu coxeyonu paslapczia 
ir dabar jiedu nori ymtie szliuba 
anttrepfl kapitulos Washingtone, 
bet valdžia prieszinasi, tam juju 
užmanymui ir ne nori pavelyti©. 
Tėvas mergaites nėra prieszingas, 
kad jo duktė teka už tokio seno 
vyro.

Diewaite

ĮJd»l W vLIC ULoLrk tcll. <A j n.ui*u 

ėmėsi prie apžiūrėjimo nabasz-

Antra diena nuNzowe savvo 
Nužiedotinia.

Indijonas Frank Brovti apsi
rėdė nedėlios vakara mieste Bos
ton su Amarie Guido. Jie turėjo 
szumnia svodba ir kumszcziu 
szokius. Kiekvienas ede, gere, ir 
užstojus nakcziai jie buvo labjau 
negu linksmus. Jau buwo po pus- 
nakczio, kad kumszcziu balius 
pasibaigė. Jauniejie atsitraukė. 
Susiedai sako, kad Amarie verke 
wisa nakty. Jie girdėjo riksmus 
ir keiksmus. Anksty ryta jiedu 
susibarė ir Brown, isztraukias re
volvery grūmojo ja perszautie.
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Isz Užmarės
ISZ LIETU-VOS.

Lietuvvoje szyme, kaip duodasi 
girdetie, tai bus laibai vvargingas 
metas. Ateina žinios isz nekuriu 
wietu Kauno ir 'Suvvolku re- 
dybu, kad lietaus wisai nėra, sa
ko szymet da tik wieną syky lijo. 
Wasarojas suvvisai nudžiuvvo, 
rugiai tik palei žemia, o szieno 
nei pjaut nereiks. Jawu žmones 
vvisai mažai turi, o ir tu paežiu 
prekes labai pigios nes vviska 
traukia isz Rosijos. Žmones ai
manuoja ir nežino ko laukia.

Pasikėlimas Macedonijos.
Macedonijoje, kuri yra po prie- 

gloda Turkijos pakilo maisztas tri
jose wietose.— Palanka, Katczia- 
nnik ir Theulusk: Arnautai 
no Preszevvo renkasi in bandas, 
užpuldinėja ant miestu, robavvoja 
ir degina. Kalnuose slapstosi 
daug maisztinyku ir muszasi su 
kariumenia Turkijos., Miestelis 
Isthibania apgyvventas per Musul- 
manus, tapo sudegytas. Netoli 
Palanko skyrius maisztinyku ape 
100 vvyru tapo apsiaubti per ka
reivius Turku ir per penkias die
nas kowesi. Bevveik vvisus ik 
vienam maisztinykus Turkai isz- 
musze.

Maisztas Macedonijoje.
Macedonijoje(Turkijoje),maisz- 

■ tas didinasi su kiekviena diena ir 
jau iszsiplatino iki Pshynia ir 
Kriva. Gaujos maisztinyku, ap- 
siginklawusiu su Martini’o szau- 
dyklemis drąsiai remiasi su Tur
kijos kareiviais. In miestą Pa
lanka pribuvvo trys vvagonai nu- 
szautu. Wieua maisztinyku gau
ja uždare Turku kariumenia so
džiuje Ghertnan ir neiszleidžia.

Macedonijoje gyvvena bewiaik 
wieni Bulgarai, kurie jau seniai 
troszko atsiliuosuot no Turku 
jungo, norėdami prisiglaust prie 
savvo broliu, gyvvenancziu anapus | 
Balkanų kalnu, o no 1878 m. at-Į 
gawusiu laisvia. Prie dabarti
nio Turkijos nusilpnėjimo, jiems 
gali tas nusisektie.

Sztai paskutines žinios ape 
maiszta. S o f i a . Bulgarija,24 
Sėjos.— Isz Macedonijos ateina 
kas kart neramesnes žinios ape 
sukylima priesz Turkus.

Maiszto judėjimas platinasi y- 
paeziai terp Vranje ir Egri—Pa
lanka.

No 19 Sėjos traukiasi nuolatine 
kowa aplinkyje Palankos, o maisz- 
tinykai daugiausiai iszeina per
galėtojais. Pertrauke jie gele
žinkeliu komunikacija su kloniu 
Wardar.

Dwi gaujos Bulgaru perejo Tur
kijos rubežiu, eidami* in pageiba 
maisztinykams.

Gabinetas ir kunigaiksztis Fer
dinandas nežino, kaip elgtis. Bul
garu wisuomene yra užsidegus; 
trokszta skubintis 
maisztinykams.

su pageiba

Naujas Kabinetas Agli- 
joje.

London. 25 Sėjos.—Markyzas 
Salisbury szendie popiet nuwyko 
in Windsora peratatyt karalienai 
ministrus naujo kabineto.

Nauja ministerija susideda isz 
sekaneziu ypatų:

Markyzas Salisbury—Priemie- 
ras ir ministeris užrubežiniams da
lykams.

Kunigaiksztis Devvonshire—
Prezidentas rodos.

A. J. Balfons—Pirmas lordas 
iždo.
' J, Chamberlain — Ministeris 
kolioniju.

Sir M. Hicks-Beach—Kancleris 
iždo (Chancolor of the exche- 
quer).

George J. Goschen—Pirmas 
lordas admirolystes.
__ Naujas pirmas ministeris mar
kyzas Salisburg gimė 1830 m., 
mokinosi Oxfordo univversitete. 
kurio yra dabar kancleriu, 
Jis buvvo du sykiu ministeriu In
dijos ir du kartu ministeriu užru- 
bežiniu dalyku. Jis buvvo jau pre- 
mieru 1885 m. ir atsisakė no 
tos pereigos 1892 m. Jis buvvo 
teippat drauge su lordu Peacons- 
field’u 1878 m. perstatytoju Bri
tanijos ant Berlino kongresą.

A. J. Balfour, naujas lordas 
iždo, yra broliavvaikiu Markyzo 
Salisbury. Gimė jisai 1848 m. ir 
mokinosi Eton’e ir Cambridge. 
Jis buvvo vvadovvu parliamento 
iki 1892 m. 1887 m. jis tapo išb
rinktas lordu rektorių St. An
dre vv’s univversiteto, 1890 rekto
rių univversiteto Glasgovv’e 1891 
m. lordu kancleriu univversiteto 
Edinburgh’e. Jis parasze garsia 
knyga “Foundations of Belief” 
Pamatai tikėjimo.)

Joseph Chamberlain, wado- 
vvas unijonistu parliamente o da
bar iszrinktas ministeriu kolio
niju, yra vvienas isz drąsiausiu 
polytikieriu Anglijos. Spėja, kad 
jisai parengė nupuolimą Roseber- 
ry’o. Jis gimė Londone 1836 m., 
mokinosi Londono univversiteto 
kollegijoje ir iki 1874 m. buvvofa
brikantu Birminghani’e. Jis buvvo 
3 kartus bulmistru miesto Bir- 
mingham’o ir buvvo užemias jau 
nekarta augsztas vvietas. 188? m. 
buvvo komisijoje susitaikinime 
suSuvvienytomis ^Valstijomis kas- 
link žuwawimo.

Expliozija dinamito.
Mieste Riode Janeiro, Braz., 

| ant ulyczios tian Paulo, isz neži
nomos priežasties expliodawojo 
vvežimas dinamito. Pasekme bu
vvo baisi, keletą namu iszdraske 

[isz fudamento. Penkesdeszimts 
žmonių tapo užmusztu ir daugy
be sunkiai sužeistu.

Saužudyste.
Pulkaunykas Iszpanijos Linera 

atėmė sau gyvvasty nusiszauda- 
mas isz revvolvverio. Jis nusižu
dė isz priežasties atvviro maiszto* 
jo kareivviu priesz jy už jo baisius 
skriaudimus. Linero bijojo sūdo 
ir asztrios koros užtai, o dėl to 
nužudė pats savve.

Prapuolė be žinios.
Mieste Petersburge, be pedsa- 

kio direktorius palitikiszko sky
riaus palicijos, Lerch. Kaip nie
kur nieko ape jy negali dažinotie, 
yra mislyjama, kad jis papuolė in 
rankas nihilistu ir dingo..

Netikėta auka.
Naszle prezidento Francijos 

Carnoto, kuris tapo pereita meta 
perwertu su peiliu mieste Lyone 
per anarchista Cezaro, vvisus pi
nigus, kurie anai buvvo sudėti dėl 
statymo paminklo jos mirusiam 
vvyrui, pastanavvijo apvverstie ant 
geresnes naudos. Isz tu pinigu 

Į ji padare labdaringa fondą po 
priežiūra akademijos mokslu. Pel
nas no tu pinigu ape 11.000 fr. 
bus padalytas terp 55 si ratu vvai- 

I ku darbi nyku.

Didžiausi tiltai ant swie- 
to.

Didžiausi tiltai ant wiso svvieto 
yra du— Tay ir Forth, abu Di
džiojo! Britijoj (Anglijoje). Tay 
tapo atidarytas Sėjos menesyje 
1887 m., 10.800 pėdu (su wir- 
szum trys vviorstai) ylgio. Til
tas Forth yra vvisudidžiausiu tiltu 
ant svvieto. Jis yra 8296 pėdu 
ylgio,354 pėdu augszczio ir kasz- 
tuoja $12.500.000. Jisbuvvo pra
de tas dirbtie 1883 metuse ir pa
baigtas 1890 metuose.

Isz Chicagos In sąnarius Cliicagines‘‘Su- 
siwienyjiino Kuopos”.
Pagal pareikalavvima Preziden

to “Susivvienyjimo L. K A,” 
guod. kn. J. Žilinsko, užpraszau 
vvisus sąnarius prigulinezius prie 
Chicagines “Susivv. Kuopos”, 
idant kožnas paduotu savvo me 
tus, paduodamas warda ir pra 
vvardia per laiszka, ar žodžiu 
vvirszinykui Chicagines “Kuo
pos”, dėl sųvvedimo paredko in 
knygas, kuris dėl musu yra labai 
reikalingu.

Wardu8,prawardias ir metus 
meldžiu paduotie ant szio adreso: 

A. Žemaitis
954 33rd st.

VVietines žinios.
Ape lietuwiszka piknyka 

Chicagos.
Nežine, galbūt ir susitaisys 

lietuvviszkas piknykas Chicagoje. 
Kaipo pereitame nr. “Lietuvos”, 
“Gvvardija AVytauto” kvviete ad
ministracijas vvisu lietuvviszku 
draugyseziu ant pasikalbėjimo 
dalyke surengimo minėto pikny- 
ko, tai susirinko vvisos apart“ Sz. 
Jono” ir “Apvveidos Dievvo”, ir 
wisos tos administracijos, kurios 
buvvo ant mitingo, nesiprieszino 
surengime piknyko, tiktai sake, 
kad da pirmiau tur perstatyti e 
ta dalyka kožna savvo draugystiai 
ant pirmutinio mitingo, o jeigu 
draugystes didžiuma balsu ta' da
lyką priims tai bus galima ir pra
dėt ruosztis. |

Taigi ant szio mitingo iszrinko 
komitetą, kurio bus užduotie isz- 
jieszkotie darža ir .iszrastie kiek 
jis kasztuos, kiek kasztuos gele
žinkelis dėl nuvvaževvimo ir tt. ir 
ta vvisa komitetas turės perststy- 
tie draugystėmis, tada draugys
tes žinos ar pristotie ar ne. Ko
mitetas yra iszrinktas isz sekan
eziu ukesu: W. Wabalinskas, M. 
VVaranka, J. Dychavviczius ir P. 
Jonaitis, teipogi ir guod. kn. M. 
Kravvczunas apsiėmė pagelbetie 
komitetui prie to wiso iszjieszko- in 
jimo.

Ant mitingo buvvo duota dau
gel invvairiu inneszimu, terp ku
riu svvarbiausias buvvo inneszimas 
K. Kavvarskio, prezidento drau
gystes ‘tSz. Jurgio”, tai yra 
idant draugystes teiktųsi intaisy- 
tie vviena lietuvviszka vveliavva, 
kuri ant kiekvvieno apvvaikszczio- 
jimo yra reikalingiausia. Nes da- i 
bar norint Lietuvviai surengtu 
puikiausy apvvaikszcziojima, 
jeigu eina be savvos vveliavvos, tai Į 
kas tada juos žino, kokia tai tau-! 
ta eina. Amerikonai pamatia ei Į 
nanezius lietuvvius, 
žiausioje parodoje, 
turi savvos vveliavvos, tai wia sa
kys, kad “polanders” ir gana.

Deltogi lietuvviszka vveliavva Į 
ant tokiu apvvaikszcziojimo yra . . .. . ,. .t J davvusi žinios kitoms kompani-reikalingiause, kaip vviskas. Toke . T . ... .. , . . .® . . joms. Isz to galima tikėtis,kad ki-vveliavva turėtu būtie dvviejose . ..... ..♦ , , . . . tos Kompanijos teipgi mažins pre-spalvvose i kolenuose )— vvirszui . . .. , . .tr v ' kias pervvežimo vviena už kitos, o
balta, o apaezioje mėlyna ir ture- . . . . . . . .1 . ' , • kur galės gal dar ir daugiau neku-tu būtie ant jos atsakantis para- . .. ,. nos kompanijos numusz. Bet kol 
szas angliszkoje kalboje, kuris ro- ... . .* J kitos kompanijos spės pasirengtiedytu lietuvviszka tauta. Tokia . . , .. .. .J ... ant to, Ene kompanija per klaias
vveliavva nebrangiausei kasztuotu, j. . .. , . ,® dienas turės gera bizny. Isz to ffaleigų kiekviena draugyste pa- ... . , . . . .x ,® J . 1 I pareitie,kad ir ant wisu freitu busszvvestu no sanano po 10c tai butu f .. ,. . r . I numažinamos mokestys.galima intaisytie puikiausia vve- |
iawa, kuri papuosztu wi9a toky KurCZiftS,Nebelįs ir IlklllS.

Pereita nedelia parvvažiavvo i n 
Chicago vvyras kurezas, aklas ir

i nebelįs, kuris keliavvo isz Califor- 
nijos in Ppiladelphia. Chicagoje 
jis turėjo persestie isz North 

I Western i n Union dypo. Niekas 
į negalėjo suprastie jo kalbos ant 
pirsztu. Galop pasitaikė vviena 
moteryszke, kuri buvvo ' teip 
mokinta ir inejo su juom in kal
ba. Jo vvardas yra Joseph Sinkin- 
son. Jis sakėsi vvažiuojas in Phi- 
ladelphia atlankytie savvo sesery | 
ir jieszkotie kokiu pslukiu, pri- 
puolancziu jam kaipo įpėdiniui,

o jeigu ne-

Chicago.

šįryt

ini ipo in

Drąsi wagyste ant 
kariu.

. Nekokis S. Hamberg
Garfield avė. kara ape 5.30 m. po
pietų pereita subata ir karas bu
vvo teip pilnas žmonių, kad jis ne
galėjo atsisestie ir turėjo stovve- 
tie. Jis turėjo su savvim $254. 
Netrukus inlipo in kara jaunas 
vvyras, dailei apsirengiąs ir atsis
tojo szale jo. Potam pristojo dar 
du. Isz pradžių jis ne atkreipė 
atidos ant tos traices, bet kaip 
jie pradėjo per daug spaustis ap 
link jy, jis norėjo pasiszalytie.

|Tuom tarpu du isz ju palaike ran- 
kaą, o vvienas greit inkiszo ranka

--- 1 ir paemias pinigus 
szoko no karo, kaip karas ėjo 
greit, jis parpuolė ant žemes ir 
maiszelis su pinigais iškrito isz jo 
ranku. Hanberg vvijosi jy, bet 
vvagis pagavvias pinigus 'pabėgo. 
Jis teip greit apsiruosze su pini- 

Į gaiš, kad kiti žmones matydami 
vvagystia, nesuprato ka jis daro.

Sumažino prekia.
Chicago & Erie geležinkelio 

° i kompanija numusze 5 centus no 
j szimto svvaru mokesties už per- 
I vvežima tavvoru penktos klasos, 
tai yra prowiziju, alaus, javvu ir 
kitu reikalingu daiktu dėl kasdie
ninio žmonių gyvvenimo terp 
miesto Chicagos .ir vvisu rytiniu 

| miestu. Ta kompanija padare ta 
Inumuszima mokesties vvisai ne

apvvaikszcziojima ir pakeltu lietu* 
wiu vvarda Chicagoje.

J. Aleksandravviczius sekr.

Isztikimas Tarnas.
C. B. Birsch rinkėjas pinigu 

“stritkarines” kompanijos ant 
Wėst Chicago, skaitė pinigus su
rinktus no kondukturiu, kamaroje 
kompanijos namo, ant kampo 
Armitage ir Campbell aveš. 
Tuom tarpu inejo tylei nepažys
tamas vvyras su liczyna ant vveido 
ir liepe pakeltie rankas. Bet 
Birsh ne klausė ir perszokiss stu
la, griebe už savvo revvolvverio ir
szovve. Razbainykas tapo sužeis- Su pageiba tos myteryszkes tapo 
tas in j>ety o Birsch gavvias žaizda nusiustas telegramas jo seseriai ir 
in krūtiniu parpuolė ant fa-me., L u tapo atiduota9 in prie„k).
luom tarpu razbainykas dar du , . . . . „ , , r ®
syk szowe in Bir^h, pagawo,lra kondukturlau’ t’*"*1'™'" 
kiek sugriebė pinigu ir pabėgo. w*et°s- užgimė kurezium irne- 
Potam Birsch tapo nuvvežtas in biliu, o no keturiu metu senu- 
hospitoly ir atsigavvias pa paša k o- mo liko aklas. Sikinson yra labai 
jo vvisa atsitikima 7 ad. antro 8Uprantus ir jautrus dasilitejime 
ryto numirė. Aresztavvojo daug . j . ,
žmonių, bet ne suranda kaltiny- iksd truk’° i,non,s m,el,no’ kad 
ko (jis gali nekiek matytyt. Pride-

s jas ranka prie kalbanczio žmo-lI i hirifti popicrf iu teki- lgHUS kūno, jis gali supraatie. ko 
i kioje kalboje jis szneka. Nors jam j 

Widuriai tekiniu yra padaryti atimta vvyriausius.jo pajautimu!: 
isz kietai suklijuotos popieros iri jis gali darytie gyvvenyma jeib I 
isz abieju pusiu yra priszriubuoti I kur. Jis moka gražiai dirbtie* 
plieniniai szonai. Potam yra ap- : szluotas ir krepszius, o teipgi gal į 
trauktas plieniniu lauku, kuris I nurodytie gerai mataneziam klai-| 
teipgi priszriubuotas prie popie
riniu vvidunu. Toki tekiniai yra 
labai naudingi. Plieninis lan
kas su laiku wisada nusidevvi, o 
tada galima jy permainytie ir te
kinis wel bus teip geras, kaip ir 
naujas.

das prie žinomo jam darbo. Ke
lia metus atgal, jis užlaikė savvo 
darbu savvo sena motima mieste 
Santa Cruz. Jis sake, jog jis jau- 
ežia savvia laimingu ir apleido 
Chicaga lyginai linksmas su ki
tais sweikais žmonėms.

tramentnyczia praszvvilpe pro 
ausy tiesdario Doyle in inspekto
riaus Shea. Dailiai iszrode ties
darys bu inspektorium, abu juodi 
kaip kipszai. c Ettie norėjo mest 
antra atramentnyczia, bet palic- 
monas sulaikė.

Kažin ar užteks $15 bausmes 
po tos kares.

redakci-

pereita 
per ex-

— Mrs. Hedvvig Arendorf no
rėjo padarytie , saužudystia per. 
nusinuodinima.

— Kazimieras Kunca, prezi
dentas kliubo 10 vvardos, perei
toms dienoms teipgi gavvo miesto 
darba.

— William Mc Gee, kuris pa
pilde žmogžudystia tapo nusūdy
tas ant vviso amžiaus kalėjimo 
in ,,penintentiary”.

— Reikalinga yra mergina, 
kuri kiek nors nusimano ape vviri- 
ma. Tegul atsiszaukia-in 
ja “Lietuvos”.

— Annie Argyle, kuri 
nedelia buvvo ajideginta
pliozija gezelinos pecziaus, in an
tra diena numirė savvo namuose 
po nr. 2642 Champlain avė.

— Chicagos žydai laikys dide- 
ly piknyka Columbia Parke u- 
tarnyke su muzikomis ir vviso- 
kiomis zabovvomis. Daugiau nei 
1.200 waiku isz yvvairiu mok- 
slainiu bus ant to piknyko.

— Kas nori pirkt gražu žiedą, 
ar gera laikrodėly, tai raszykit 
in “The Independent Watch 
Co.” 105 Brown st., o gausit lie- 
luvviszka katalioga, isz kurio ga
lėsit iszsirinktie ka tik norėsite.

— Jau yra prirengti planai, dėl 
budavvojimo augszto bokszto Gar
field Parke. Park Tovver kompa
nija sudėjo $800.000 po $5 “sza- 
re”. Ape tris tukstanezius tonu 
plieno bus sunaudota dėl statymo 
bokszto.

— Pigiai * ant pardavvinio 
arklys, vvežimas ir vvisi buczerisz- 
ki rakandai (tulszys). Jeigu kam 
reiktu ir norėtu pirktie, tegul at- 
siszauke ant adreso szito: 636 S. 
Canal str. Chicago, III. Pirks už 
pusią prekes arba mažiau,ka vverta 
yra.

— No pereito utarnyko tapo 
atidarytas eleetrikinis fontanas 
Lincoln Parke. Tas fontanas ir 
gražiosfajervverkos bus paroditos 
szimet tik vviena syky ant ne
dėlios laike Liepos menesio, u- 
tarniko vvakarais no 8 iki 9 ady- 
nos. No pirmos Rugpiuczio bus 
tankiau.

— Nedelioje, 30 Sėjos, bažny
tinėje saleje, tuojaus po sumai 
bus mitingas lietuvviu, norineziu 
uždetiepininginia draugystia, dėl 
pasidejimo ir pasiskolinimo pini
gu ant budavvojimo. Wlsi lietu
vviai kurie mislina priguletie in 
minėta draugystia yra užpraszo- 
mi pributie. Komitetas.

— Pirmas lietuvviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 1 
arti lietuvviszkos bažnyczios. 
Užlaiko vviska czsytai ir puikei. ; 
\Visada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu vvese- 
liju ir kitokiu zobovvu. Jeigu isz 
kito miesto atvvažiuoja lietuvviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakvvoc, teipogi ir rodą gaut.

— Ape 7 ar 8 diena Liepos 
musu skaitytojai jau gaus pažadė
ta jiems sapninyka. Jau iszejo isz 
druko tiktai^yra pas introligato- 
riu dėl apdarymo. Bus puikus 
sapninykas, turės 205 puslapius 
ir su 310 tam tikru
In didesnius miestus iszsiusime 
ant agentu ranku, o in mažesnius 
prisiusime kožnam atskynum, ži
noma tik tiems, kurie yra pilnai 
užsimokėjo už “Lietuva”.

— Neseniai tapo suimta tūla 
Į mergina, Ettie Reid, už negražu 
I pasielgimą. Inspektorius Shea 
i prasze tiesdario Doyle’o smagiai 
! ta kaltinykia nubaustie. Ettie 
| Reid tam prieszinosi, sakydama, 
kad ji yra ramiausi ir padoriausi | 
moleriszke ant wisos“West Side” 
Chicagoje. Tiesdarys, isztyrias 
abi pusias, pasakė, jogei $15 baus
mes bus ne per daug. Nespėjo 
tiesdarys to isztart, kaip“romiau- 
81 ir padoriausi moteriszke vvisoje 
West Side” pagriebė atrament- 
nyczia ir teszke in tiesdary. A-

abrozeliu.

Geriausia S»wiesa.
Wienas fabrikantas Europoje 

ne buvvo užganedytasapszvvietime 
savvo gelumbines dirbtuvves. Jis 
mėgino invvestie vvisokius žiburius, 
bet tie wisi nebuwo atsakanti dėl 
jo, nes wieni isz ju szvviete per 
daug, o kitur atmuszdavvo sze- 
szelius, arba dawe silpna szwiesa. 
Tada jis iszbaltino vvisas sienas 
ruimu ir po apaezia žibu
riu pastate reflektorius, kurie at
muszdavvo szwiesa in baltas sie
nas, no kuriu szvviesa savvo keliu 
atsimuszdavvo in vvisas mažiausias 
wietas dirbtuwiu. Tas būdas ap- 
szwietimo buvvo geriausiu pasise
kimu.

Nauja maszina.
Dabar tapo padirbta nauja ma

szina dėl muszimo winiu su pa
geiba sprenžinu. Prie jos yra pa
darytos skyles dėl slinkimo avi
niu kur reik, in kariais skylias 
jos byra per tam tikras tusztumas. , 
Kaip tik vvinys slenka tam tikru 
revvu, kujalis musza winy irinvva- 
ro in reikalinga vvieta. Del ma- 
žu winukiu maszina teip gi yra 
padaryta tokiu jau budu.

Isz Pittston. Pa.,
Ant 4 dienos Liepos (forth 

July) Pittstono jaunikaieziai, re- 
publikoniszkos partijos, rengia 
gražia zabovva ir pasilinksminimą 
ant kurio užpraszo wisus lietu
sius ’ ir lietuwaitias pributie. 
Grajys tikra lietuvviszka muzika 
bus geri szokiai ir nebus tenai jo
kio pesztuko, tiktai geri vvaiki- 
nai. Nepamirszkite kad trukiai 
in ta zabowa iszvvažiuos isz Pitts
tono pusiau asztunta adyna isz 
ryto. Szirdingai užpraszo.

Komitetas.

Petras Rubliauskas pa-Asz
jieszkau savvo brolio Antano Bub- 
liausko paeinanezio isz Kauno 
gub. pavvieto Panevvežio. kaimo 
Daglienu. Žinau kad jisai Chica
goje gyvvena, bet wažiuodamas 
in Amerika pamecziau jo adresa 
ir dabar negaliu niekaip dasi- 
klaustie kur jis besiranda, o asz 
atvvaževvias isz Lietuwos be cento 
neturiu kur pasidetie. Jeigu kas 
ape jy žinote susimildami atsiųs
kite man jo adresa, už ka jums 
busiu dideliai dėkingu. Duokit ži
nia ant adreso szito;

Petras Rubliauskas
3320 Muspratt st. Chicago, IIL

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
1.00 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

J. Wollek Monongah. 
J. Waznelis Forest City 
VV. Tekorius VVaukegan 
J. Wirbickas Waterbury 
A. Gražulis “
J. Malicki - Melrose Park 
J. Walaika VVilkes Barre 
Rimaitis “ “
J. Radavviczius Chicago
K. Kigas “
K. Gasiulionis “

GKOMATOS
Lietuvviszkos ir. lenkiszkos 

laikia ant paczto.
—o—

18 Budgin John
27 Deribovvski Wlad.
28 Dombrovvski Jakob
48 Gezevvicz Kazim.
77 Jakubovvski W.
79 Jasinski Zigmont
80 Jasaitis Kotrina
82 Jeržmanovvski G. 
: 06 Kozlovvski Frank 
125 Levfrandovvsk Jozef .
162 Petkevvicz W.
163 Pipiras P.
179 Rimkus Jan
186 Kutkovvski Julius
204 Sobolevvski Jozef
211 Stanislovvski S.
230 Urban P.
231 Urbanovvski P..

užsi-



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
4________________ .

(Tasa,)

PERIODAS II!. 
ReAvoliucijoniszka Kare.

No prasidėjimo kares, 1775 m. iki AArashing- 
tono administracijos, 1789 m.

L Priežastis Rewoliucijos.
Prilankumas z Amerikos Kolioniju niekad ne

buvo teip drūtas prie tėvynės, kaip kad po už
baigimo Franeuziszkos Kares. Kolionistai di
džiavosi, kad jie paeina' no Britijos pirmgimiu 
(predku) ir gilėsi tiesomis padonystes Anglijos. 
Kovos ir garbingi pergalėjimai. Francuziszkose 
karese hikvepe kolionistams ir Anglijonams dides
niu broliszka meilia, kokia kada jaute

Po teisybei, kolionistai turėjo nekurias skriau
das. Anglijos “navigacijos istatai” ir “mainava 
monopolija” sunkei atsiliepe ant prekybos, isz- 
dirbiscziu ir industrijos (t. y.) Kolioniju. Szitos 
skriaudos davė jaustie, bet nedaug darė neuž 
ganedinimo. A\ įsuose kituose dalykuose Ameri
ka galėjo būtie užganėdinta po valdž'a Anglijos.

Svarbjausi priežastis sukilimo kolioniju priesz 
Anglijos valdžia ir Revoliucijoniszkos Kares bu- 
wo apdejimas kolionistu padotkais (taxes), be 
ju pristojimo.

Szita priežastis yra tikra tik dalyje. Apdeji
mas padotkais buvo pagunda sukilimo Kolio
niju priesz valdžia; bet tikra kares priežastis 
buwo, kad wisa istorija kolioniju kreipėsi prie 
neprigulmystes. Peržiuresime nekurias atlinkybias, 
patvirtinanczias tai.

Po pirmam, virinusia priežastis kolioniju 
prilankumo buwo ju prigimtos tiesos. Tik dėl 
liuosybes • ankstyvieji© kolionistai apleido 
sawo namus. Jie iszbego in Amerikos gi- 
rias ir welijo geriau gy ventie su nuožmiais žmo
nėmis ir laukiniais žvėrimis negu kenstie prie- 
spudžius.

Po antram, paprocziai ankstyvųjų kolionis
tu ir-daug apielinkybiu kurias patyrė ju pasėkė
jai, atvede juos ant tikro supratimo principu 
politikiszkos liuosybes.

Po trecziam, visos kolionijos kente no pik
tu royaliszku gubernatorių, kuriu klaidingi pasi

elgimai iszmokiuo kolionistus būtie nepaklusniais 
ponavojencziai galybiai.

Teip Amerika laipsningai augo prie liuosy
bes. Wisas suredimas dalyku buwo tokie, kad 
kolionijos ne galėjo ilgai būtie padonysteje Bri
tanijos.

Anierkos pažwalgos ant pado t k u (taksu).
Abelnai Amerike reikalavo, idant galybe 

tvėrimo istatu prigulėtu Kolioniju Seimams. 
Buwo priimta, kad Parlamentas gali regulevo 
tie kommercija, kaip buvo padaryta “Navigaci 
jou Aktuose”; liet kolionistai laikėsi prie savo, 
kad jie turėjo tiesa vieni koutrolevotie savo 
locnus naminius reikalus.

Lyg anksti kolionistai ne norėjo būtie apdė
ti padotkais. Y vairios kolioniszkos legislaturos 
prieszinosi tiesoms Anglijos apdetie kolionijas 
padotkais.

Francuzu ir Indijonu Kare jau intrauke An
glija in sunkias skolas ir Britijos valdžia nu
sprendė, jog ir Amerikos kolionijos turi nesztie 
dalia szitu sunkenybių. Buvo isz sykio pripažy- 
ta, 1) Kad, jeigu lig to lai k Anglija ne apdėjo 
padotkais Kolioniju, tai ne dėl tos priežasties 
kad Parlamentas ne turėjo tiesos ta darytie, 
ir 2) kad kare buvo atlikta dėl labo Kolioniju, o 
dėlto kolionijos isz savo puses turėjo pagelbetie 
užmoketie skolas.

Amerikonai ne pristojo, kad Parlamentas tu
rėtu tiesas uždetie padotkus. Jie sake, kad ju 
locni trotkai irekspensai; kareje jau buvo tiek 
sunkus, kiek jie tik galėjo pakeltie.

Britijos valdžia pradėjo uždeliotie mokės - 
ežius ant nekuriu i n vežam u artikulu (daiktu) ir pa
dare asztrias irednias dėl dažiurejimo, idant kolionis
tai butu paklusniais “Navigacijos Aktams”.

Szitos inrednes invede erzinanczia sistema da
žiurejimo ir sznipinejimo, kas labai inpykdino ko
lionistus.

1764 m. Parlamentas padare istata, pagal 
kary “turėjo tiesa apdetie padotkais Kolionijas”. 
leipgi Parlamentas parengė istata po vardu 
“Steni pi n i s Aktas” (Stamp Act), kuris bu 
wo perstatyta per pirma ministrą, Grenville.

įstatas vadinamas “Stempinis Aktas”, reika
lavo, idant visi daromi rasztai, notes, billos ir 
kiti istatimi&zki dokumentai, turi būtie paraszy- 
ti ant stempines popieros. Szitos popieros buvo 
išduodamos su paženklinta prekia.

Szitas istatas, kuris labai sunkiai atsiliepe be 
wėik kiekwiename permainyme reikalu, pramones, 
bu\vo pripažytas per parlamenta pavasary 1765 
m. Jis turėjo būtie Lzpyldomas no 1 d. Lapkriczio 
men., to paties meto. '

Sukilimas Žmonijos.
Naujiena ape iszdawima istato “Stempinio Ak- 

lo* dasiėke Amerika Balandyje 1765 m. Tai padare 
kersztinga neužganedima ir triukszma terp kolio- 
ni<tu.

Pasielgimai Virginijos sujudino ir kitas kolio
nijas. New Yorkas patalpino ta klaurima in 
laikraszczius ir iszaiszkino visas pusias klausimo.

Massachusetts’o legislatura davė inneszima, 
idant surengtie susirinkimą, arba kongresą, suside
danti isz komitetu ywairiu kolioniszku Seimu. Tas 
buvo nutartas laikytie New Yorke, Spalio menesy
je.

Tas inneszimas ne buvo priimtas per nekurias 
kolionijas. Paskiau jis tapo priimtas per South Ca- 
rotina.

Teip pasiplėtė nauja nuomone po wisas kolio
nijas ir pradėjo rengtis draugystes “Sunu Liuosy
bes”, dėl sulaikimo neteisingu pasikėsinimu Angli
jos 'valdžios.

Tie sūnūs Liuosybes veržėsi ant 'to, idant isz- 
baidytie urednykus stempiniu popieru. NVisose ko- 
lionijose tie urednykai buvo priversti resigna- 
wotie. Kaip tik tos popieros pasirodė Amerike, jos 
buvo deginamos ir naikinamos su apjuoka.

Kiaurai per visas kolionijas buwo laikomi su
sirinkimai dėl protostavojimo prieszai “Stempiny 
Akta.” Toki susirinkimai ir publieznos kalbos in 
kvvepe visuomenei geresntas nuomonias ape savas 
tiesas. Publicznoje nuomonėje apsireiszke suprati
mas, kad “padėjimas padotkais be reprezentacijos 
yra tyronyste”.

Žmonis persitikrino, jog ju vadovai kalbėjo 
teisybia. Prekikai didžiųjų miestu nusprendė dau
giau ne vežtie gerybių (taVoru) isz Didžios Brita
nijos, kol Stempinis Aktas ne bus atszauktas. Gi
mines atsisakė naudotie visokius dalykus, reikalin 
gus prie gyvenimo ir prekybesu Anglija tapo be- 
weik visai sustapdyta. VVaikai ant ulycziu isz- 
moko rektie: Liuosybe, locnastis ir be jo
kiu ste m pu!.

Pirmas kolioniju kongresas
Laike szito sujudimo Pirmas kolioniju kongre

sas susirinko Nev Yorko mieste 7 d. Spa
lio men. 1765 m. Dewynios kolionijos buvo repre- 
zentavotos per dvideszimt aaztuonis delegatus.

Po trijų nedeiiniu apsvarstimu kongresas nus
prendė spskelbtie visuomenei ju tiesas ir neteisin
gus priespudžius. Per ta apskelbimą apsireiszke 
twirtose iszlygose tiesa kolioniju, idant būtie liue
sais beje no wisokiu padotku ne uždėtu per ju loc 
nūs roprezentantus (perstatytojus). Teipgi tapo nu
siustas praszimas pas karalių ir in Parlamenta, in 
Anglija.

Smūgis praszalintas.
Kada atėjo 1 d. Lapkriczio, tai yra diena, pas

kirta dėl inejimo in šyla istato “Stempino Akto,” 
jokios stem|Mis jau ne buwo matyt kiekvienas 
stempu urednykas Amerike turėjo resignawotie. 
Kolionistai per sawo tvirta laikimasi padare ta is

Žinios visokios.

t Patyrimas parode, kad kir
minai ne Ii pa per plauku szniura.

t Tiktai trisdeszimtas procen
tas wagyscziu, papildytu. Londo
ne, tapo nubausta.
* t Mieste Wysznij AVolotczok 
Rusijoje, 'sudegė in 100 namu ir 
daugybe žmonių liepsnose pražu
vo.

t Mieste Bordeaux, Franci joje, 
palicija wartawoja tris anarchis
tus, kurie rengėsi ant galvos pre
zidento Faure’o.

t Daugelyje Europos vieszpa- 
tystese, neatmetus Francijos ir 
Belgijos, rinkimai visada yra 
laikomi nedeldieniais.

t Redaktorius “Ararpo” bei 
“Ukinyko”, p. J. K. atsitraukė 
no rtdymo tu laikraszcziu ir isz 
važiuoja isz Tilžės in Didiaja 
Lietuva.

t Agrikultūros Department e 
\Vashingtone,yra duonos kepalas, 
padarytas isz apdegintu lapu. 
Kitas kepalas isž vuogu.

I
t Galicijoj (Austrija) huzarai 

nuszowe savo perdetiny. Už tai 
13 isz ju tapo suszaudytais, o 13 
ant amžino kalėjimo nusūdytais.

t Straikieriai dirbtuvių “Ha- 
milton mills” Amesbury, N. Y. 
ji u t are ne gryžtie in darba, kol 
ne bus mokamos senos mokestys.

t Mascoutah’e, III. atidarė 
nauja kasykla anglių. Gysla an
glių yra stora ant 8 pėdu ir 3 co
liu, gilume 170 pėdu.

t Kunigaiksztis Bavarijos, 
Kari Teodor, garsus akiu gydyto
jas. )>er viena nedelia padare 
2<HX) aperacijų ant ligoniu isz 
Maran.

t Stock-Yardose,mieste Kansas

t Australia, yra krasztas kur} 
nėra siratu, kiekvienas atrastas 
valkas,neturintis arba nustojus tė
vu, esti paimtas in tam tikra 
narna, kur jy prižiūri lig laiko, 
kol suranda jam tam tikra vieta- 
dėl užauginimo.

♦ Darbinykai geležinio fabriko 
Shovne, Pa. sustraikavo reika
laudami padidinimo mokesties 
ant 10c. ant dienos. Bet darb
davys atsisakė no padidinimo, jis 
sako kad ir teip yra didesne mo
kestis už kitu darbinyku tokiuo 
se pat fubrikuose.

t Buffalo, N. Y. tapo areszta- 
wotu senas kareivis už isztarima 
poros žodžiu. Jis pasakė, kac 
eisiąs in AVashingtona ir užmusz 
prezidentą Clevelanda, sziais žo
džiais: “asz jy pažystu gana ge
rai, ir nuejas pasiusiu jy tenai, 
kur jis daugiau senam kareiviu 
nekenks.”

t AValsteje Massachusetts, jau 
daugiau trempai nesivalkios.—- 
Tenai uždeda nauja dideliu farma 
no 2000 akru, ant kurios sius 
dirbti© kiekviena trempa, kury 
tik sugaus valkiojantis toje vals- 
teje. Butu gerai, kad ir po visa 
Amerika ta mada prasiplatytu.

t Fabrikas parako Krebbs’e 
Pa., kuris priguli Fisheriui, eks- 
pliodavojo 23 d. szio menesio. 
Atsitiko tas anksti ir nei vieno 
darbi nyko da nebuvo ■ fa 
brike. Fabrike buvo 2.000 
bosu parako ir daug dina
mito. Baldas ekspliozijos buvo 
girdėt per 25 mylias.

t Suimtos vakare ant New 
A’ork, New Haven & Hardford 
geležinkelio, buvo daryta praba 
naujos lokomoty vos,kuri bus va
roma ne su garu bet tik su ęlek- 
trikos šyla. Praba nusidavė la-

Wargszas Baczkauskelis,
Baczkauskui pradej o' teip bai

siai nesisektie, kad net isz piktu
mo ko tik tiepasiunta. AVisi su- 
prantantesni skaitytojai meta 
blevyzgų “Saulis” szalin ir nie
kas anei. cento už ja nemoka, o 
jis vargszas mislija, kad Ulszevs- 
kis už tai kaltas, kad žmones jo 
blevyzgų neskaito. Mokėk dur
niau, raszylie ir paiaszyk ka 
uandingo, tai žmones skaitys ir 
tavo “Saulia” teip kaip “Lietu
va”, ugi dabar kas toky jovala 
gali skaitytie, kaip ta tavo “Sau
le”? gal tiktai toks, kuris nesu
pranta kas daugiau—du ar trys. 
Nabagas Baczkauskapalaikis net 
apsiputojai plusta ant Olszevskio 
tokiais žodžiais, kokiu arsziausias 
pienburnis, arsziausias beprotis, 
(durnius) drovetusi iszlartie ir 
paskui dywyjasi, kad žmones jo 
“Saules” neskaito. Ugi ar jau 
žmones butu pasiūtia, kad jie to
ky jovala skaitytu? Ugi ko žmo
gus isz tavo “Saules” gal iszmok- 
tie? plūdimo ir paleistuvystes. 
Skaitosi jis vyras už mokyta,kad 
pataiko evangelija isz knygos 
perdrukavotie ir su tuom giriasi, 
kad jis dasistojo garbes sanarys- 
ta terp literatu kuopos.— Kad 
pasakytum, kad tu pastojai gar
bes sąnariu terp kuopos asilu, tai 
da būt galima tiketie, o ne terp 
literatu—žmonių apszviesfcu;
juk tai butu geda dėl visos tokios 
kuopos insileistie toky puskvai
ly in sawo draugystia— iszrody- 
tu teip lyg szudina karve kai me
nėje,^kuri isztrintu kitas visas.

Tu puskvaileli su tokiais isz- 
mislais ir tokioms pliovonems 
Olszevskio nepabaidysi ir tuom 
sau biznio nepataisysi, tik da lab- 
jau pagadysi, ba persitikrys ir tie 
tamsunai, kurie da tau ik sziolei

Virginija atsiliepe pirma. Legislatura kolioni
jos tada buvo ant sessijos, kada atėjo žine. U ado
mai legislaturos ne žinojo ka šaky tie. Bet Pat riek 
Henry, jaunesnis sąnarys tiest aderystes, iszejo in 
prieszaky.

Patrick Henry drąsiai kalbėjo in visus žmonis 
ape nedorybias Anglijos waldžios ir keike naujus 
instatus, apsunkinanezius kolionistus. AVisi pradėjo 
fflislitie ir ryžosi praszalintie tuos prieszpu džius.

ta t u neiszpi įdomu.
Dabar buvo galima užduotie svarbu klausima. 

“Ar mėgins Didžiaji Britanija priverstu© kolionijas 
prie paklusnumo?” Ji ne mėgino; nes ant sekanezio 
susirinkimo Parlamento “Stempinis Aktas” ta|>o 
sugriautas.

Deito buvo kelios priežastis. 1. Anglijoje buvo 
nekurie szvelnus didžiūnai, kurie laikėsi puses A- 
merikos, nes jie tikėjo, jog Amerika turėjo tiesa 
ir 2. Britijos prekikai susiprato, kad jie yra labai 
nubausti per nebeinvežimą in Amerika Britijos ge
rybių ir prasze, idant tuos istatus panaikinti©.

Parlamentas panaikino Stempiny Akta 22 d. 
AA'asario 1766 m. AVilIiam Pilt ir Edsmund Burke 
tada buvo sąnariais Parlamento ir dirbo dėl panai
kinimo to istato.

Džiaugsmas kolionistu dėl panaikinimo Utopi
nio Akto buvo didis. Rodėsi kad senas jausmas 
meiles tėvynės atgijo. Prekyba tapo vėl pradėta.

Dabar galėjo iszrodytie, jog visos priežastis 
barniu su Anglija tapo praszalintos ir kad no to lai
ko turėjo būtie santaika ir rėdąs terp kolioniju ir 
tėvynės Anglijos. Bet ūmame laike dideles per
mainos invyko kolionijose. Pirm to jie padare sky
rių terp padotku ant iszdirbancziu importavotu ir 
naminiu, tai yra tokiu koki buvo uždėti 
per Stempiny Akta. Jie neužinetinejo už importa- 
votas gėry bi a s, bet tik už a|>dejima doniemia ju na
miniu reikalu. Dabar jie dirbo užmetinejimus už 
visus padotkus. Jie tvirtino tai, kad jeigu kolioni
jos ne buwo reprezentavote Parlamente, Perla- 
mentas visai neturėjo tiesos apdetie padotkais.

Metuose, kada Stempinis Aktas buvo iszduotas 
Parliamentas reikalavo, idant kolionijos tarpe sa- 
vias užlaikytu ant *ftwo kasztu Britijos kariumenia. 
New Yorkas atsisakė.

1767 m. Parlamentas iszdave istatus, uždedan 
ežius padotkus ant arbatos ir kitu invežimu daly
ku ir iszsiunte iždinius kommisionierius in Ameri
ka dėl rinkimo mokeseziu.

Kada ape tai atėjo žinios in Amerika, seni liekan
ti n ūmai atsinaujino. Spauda, sakyklos ir kolioniju 
legislaturos iszkeike istatus.

Kommisionieriai prekystes, paskirti |>er Peria-1 
menta, užėmė savo urėdus Bostone. Isz buvusiu: 
ten nesutikimu galėjo kas dien lauktie susirėmimu 
terp atsiustu urednyku ir žmonijos. Netrukus tas! 
susirėmimas invyko. Urednykai atėmė pribuvusia 
in Bostoną valty garsaus prek i ko ir patrioto John'o 
Hancock© nes jis ne norėjo moketie padotku už

dėtu ant jo gerybin. Isz to žmonis susikėlė priesz l 
urednykus ir juos iazvaike.

Generolas Gage tuom laiku buvo komandie- 
rium Britiszkos Armijos Amerike. Rugsėjo menesy
je 1768 m. du pulkai kareiviu tapo pertraukti isz 
Halifax in Bostoną ir raikalavo no Bostoniecziu 
ju užlaikimo. Bet jie visai atsilakė duoti© biIe ko
kia pagelba kariumenei. Walstijoa namas tapo už
imtas dėl kariumenes.

Žmones Bostono su piktumu žiurėjo ant val-l 
kiojeneziusi po ju gatvias kareiviu. Jie mate juos, 
kaip jie užkabinėjo žmonis ir jieszkojo ydų ir darė 
triukszmus szventomis dienomis. Greit jie visai 
enbeapkente raudon rubiu kaip jnos tada vadino 
(nes buvo apsirengia raudonais rūbais).

(Toltaus bua.) 1

City, Mo., kompanija Svift Pac- 
king Co. pakele mokesty savo 
darbinykams ant 10 pr. Darbiny
ku yra ten ape 200.

| I>eszimtas procentas numusz- 
tos mokesties dirbtuvėse “J. 
Hamilton Maciūne Conpany” 
North Adams'e, Mass. tapo vėl 
pakelta. f

| Miestelyje Solice, Italijoje, 
anarchistas Greco szove du syk 
in senatorių Castry ir pervere 
viena kaimiety, kuris attiego gel- 
lietie ministrą.

t Kompanija Lackavatina Iron 
& Steel Co. pakele mokesty savo 
darbinykams ant 10 procentu.Ta 
kompanija duoda darba dėl 5—6 
tukstaneziu darbinyku.

t Sako kad po vandens trijų 
tukstaneziu |>edu gilumo yra vie
nokia temperatūra, kaip paežiuo
se szaltuose krasztuose, teip ir 
paežiuose karsztuose.

t Fabrikantai geležies Pitts- 
burgh’e ir aplinkiniu miesteliu, 
nori turetie konferencija (pasikal
bėjime) su “Amalgamated Asso- 
ciation” dėl perveizejimo mokes
eziu.

t “The Illinois Steel Čo.”South 
Chicagoje ir Joliet, pakele 
savo darbinykams mokesty ant 
10 pr. Jau antru kartu ta padare 
szy pavasary.

t Malleable Imu vorks, Day- 
ton*e, O. pradėjo dirbti© tik su 
|ienkiais vyrais isz 500 straikie- 
riu. Straikieriai ne pavėlina 
dirbti© tame darbe jokiam sve- 
timžemiui.

t Mieste Nev Bedford. Mass., 
nulėkė no relių elektriszkas ka
ras besileisdama* no kalno vadi
namo Smith’s Mill Hill. Isz 60 
paaažicriu tkurie buvo tame kare, 
30 likosi sužeistais, 2 mirtinai.

t Kompanija Chicago, Burling
ton and Quincy R.R. padavė in 
suda Cook County ant 1100.000 
ir miestą Cgicago ant 150.000, 
kaipo atlygimma už karus, ku
riuos sudegino straikieriai pernai 
vasara. Ui karus, kuri ė buvo 
sudeginti Chcagos rybose, reika
lauja užmokesnio no miesto, o už 
tuos, kurie buvo sudeginti ui ry- 
bu miesto, niikilaula no Cook 
County.

t Netoli Arensville, Morgan 
County, UI., susirgo visa szei- 
myna Gustovo Kuntz, no valgy
mo nesveikos mėsos. Pati ir 4
vaikai numirė, tik pate Kuntzasj 
su vienu vaiku pasveiks.

bai gerai ir trūkis nuėjo 80 myliu 
ant adynos, kur paprastai trukys 
eina tik 40—50 myliu.

♦ 25 d. Sėjos mažoje bainy- 
czioje szv. Rapolo King&tone ant 
Tamizos tapo palaimintas mote
rystes ryszys terp kunigaikszcziu 

į Aostos ir Alenos Orleanytes, an- 
I Iros dukters veliono grovo Pa
ryžiaus.

Kunigaiksztis Aosta yra brolia
vaikiu Hunberto, karaliaus Itali
jos. Westuves tapo atliktos su 
dideliu puikumu.

t Pinigai atsiszauke vos in 11 
menesiu. Jonas Baltruszaitis isz 
Pana, III. siuntė per money or- 
der $3 in musu redakcija pernai 
28 d. Liepos, ir tas orderis neži- 
ne kur pražuvo. Baltruszaitis ju 
pajieszkojo per ta paty paczta isz 
kurio siuntė, tai užėmė net 11 
menesiu pakol pacztas iszjieszko- 
jo tuos pinigus. Szendien gavo
me duplikata isz paczto dėl apsi
ėmimo tu |3. Taigi dabar tegul 
uteiszaukia Jonas Baltruszaitis 
pas mus ir tegul pasako ant ko 
tuos pinigus siuntė, o mes jam 
prisiusime už juos ka neres.

t Isz Austrijos buvo atsiustas 
in Amerika p. Gluockmann’as 
apžiuretie agrikulturiszkus iiiran- 
kius ( t. y. y vairias maszinas že
mei dirbt, szienui pjaut, kult jr 
t.t.). Gluo<fkmann’as buvo Ame
rikoje per 3 metus ir pargryžias 
atgal in Austrija, intaise paroda 
amerikiszku agrikulturiszku in- 
rankiu. Mokslinykai ir žemval
džiai, peržiurėja tuos inrankius, 
pripažino juos geresneis už var
tojamus Austrijoje ir dabar sten
giasi investie visokius agrikul
turiszkus inrankius isz Amerikos, 
atmesdami inrankius, dirbtus 
Europoje.

t Szunybes maskolių.—AViens 
lieluvys pasakoja, kad pasiuntė 
savo broliu, tarnaujaneziam ka 
riumeneje ant Kaukazo, 10 rub
liu, tai tuos pinigus paėmė in 
rankas rotnas ir neduodh žmo
gui. Pasakė kad pinigai yra pare- 
ja isz Amerikos,' tai ju szendien 
negali gautie nes gal mistini 
bėgt in Amerika. Užtai dabar 
kaip pabaigsi savo tarnysta ir 
keliauei namo tada gausi savo 
pinigus. — Dabar tu žmogelį 
baig taja tarnysta, kad da net 
5 metai iki pabaigai, ir lauk tus 
10 rubliu. Jau tik begalines 
szunybes maskolių.

aklai tikėjo, kad viską ka zauny- 
jai, nepasakiai nei vieno teisingo 
žodžio, o tik melavai, ir tie pas
kutiniai tavia pames, tada turėsi 
eit ubagaut ar szunu szukuot.

Jeigu tau jau teip pradėjo ne
sisekti©, tai velyt gražumu pra- 
szyk žmonių, tai ant tavęs grei- 
cziau susimylės, o piktumu nieko 
nepadarysi. Tu su savo paleistu 
snukiu nekenksi kitam, o tik £re- 
cziau sau. Užtikrinu tau.

Nenusiseke padaryt susi- 
wienyjima.

Susivienyjiihas uniju Interna
tional Fressmen’s ir “the Typo- 
graphical Union” Philadelphijoje 
neišvyko.

Sėjos 21 ant suvaževimo tu 
dvieju uniju pribuvo:3 reprezen
tantai Fressmen’s unijos, 3 repre
zentantai Typographical unijos ir 
3unijos “Brotherhod bf bookbin- 
ders”. Ant to suvaževimo repre
zentantai neprieme susijungimo tu 
uniju in viena susivienyjima, 
vienok sutiko ant to, kad jeigu 
Kada viena unija pradėtu strai- 
£uot, tai ji gali reikalaut sustrai- 
tavimo ir kitu dvieju uniju; bet 
visus iszdavirhus turi paneszt u- 
nija, kuri pradeda straika.

Isz Scranton, Pa.
Mielas “Lietuvos”Redytojau!

Meldžiame ' patalpytie szia 
inksma žinutia in jusu garbinga 
aikraszty.

Mes Scrantono lietuviai dideliai 
esame linksmi, kad sulaukėm sa
vo locnos bažnytėlės, kurios jau 
no senei laukame. Dabar 30 Sėjos 
inžengsime pirmu sykiu in ja, kur 
galėsime su linksma szirdžia pagar- 
bytie savo Sutvertojy. Labjausei 
esame dėkingi savo klebonui, g.. 
kn. M.Pežai,nes jis prie to daugiau- 
sei dasidejo, o be kunigo gal ir 
per 10 metu botume to nepada- 
ria.

Paszventinimas kampinio ak
mens bus 7 diena Liepos, ant ku
rio užpraszome visus aplinkinius 
lietuvius koskaitlingiausei susi- 
rinktie, nes ta diena bus apvaik- 
szcziota su didžiausia iszkilmia.

Parapijos sekr. J. J. Petrikis.



Katalogas knygų.
Knygos maldų.

WIENATINH
Lietuviszkas * Salimui*

Aukso Altorius arba Szaltini* dangiszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis. iszaodytobal- 
cziauseiskauleleis, visaip zatatitos, 3.50 ir

Aukso Altorius arba Szaltini* dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje. žarsty
tais krasztais. druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ J*

Apdaryta szagrine “ 3*00
■Baisas Balandėlės didiiauses ir puikiauseme 

apdare, b.lcziauseis kauleleis P0'*!?* . ,... 
iszauksuotais kryžeis po ,

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinehs n 
Balsas Balandėlės Krisztolinis j*’
Balsas Balandėlės szagrine 1 >•*’
Balsas Balandėlės su Offteium Parwum lax>
Garbe Dievui am auksztybes, skuroje.ap 

kaustyta ir su kabe •
Isaganingi dūmojimai ape sopulu*

Marijos Panos
Meno szv. Marijos Panos
Mažas Aukso Altorius
Ražanczius amžinas
Ražanczius ir draugyste
Ražanežus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės

90c 
30c
50: 
5c 

10c 
be

30c
JONO ABRAICZIO,

S. BAROS FORMERLY OF
M. KOSENBAlM & t(>.LimiSZKAl LENK1SZKA BANKA.

400 G rauti Street, KEW YORK, N. Y.

♦•c' Stebuklai Dievo szv. Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

literoms “ .“ “ 01®0
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau~ 

styras ir su kebe “ H-60
Szlovinunas szv. Panos Marijos per mena- 

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 'Jito.
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus •*"
150 psalmu Dovido ksra'iau* ant paveikslo 

kantlczku ,, ..
Kanticzko;
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dwasiszkos.
Bros t vos “
Draugija dėl dusziu
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szwentes 
Filotea arba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ’* 
Gydyklos no baimes smerties 
Gvveniniai szv- Dievo ir III zokonas sz 

"Franciszkaus Ūte-
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szwento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. .Marijos Panos ,, 90c
Gyvenimą visu Szventu ant l ožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 86c
Istorija Kataliku Bainyczios 81 00

seno ir naujo istotimo su abrozefeis 15c 
seno įstatinio no pat sutvėrimo __ ,1 - A- S_ 1__ M..

15c

75c.

0.5c
10c
75c 
50c 
25c

.stortj 
l*x»rij------------------------- ,

pa-au.es iki užgimimo Kristuso
I stori j s szvventa seno ir naujo (statymo no 

sutiver.mo svieto iki smerti Kristuso
Iszguldyma* metimu szveneziu ” 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija
Kanczia wieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietuwiszkos miszios su natom is
Mokslas Rymo Kataliku
Mokias kataliku, **
Pamokslai ape suda Dievo
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

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

kauskio “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knvgu kun. K. Antonevicziaus. 
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus “
Vadovas aplankaucziu kanezios VVieszpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

15c 
10c 
I5e 
15c 
15c

Pila-

30c 
10c 
40c 
15c 
15c
50c 
75c
10c 
20c 
40c 
15c

15
10 

40c 
15c

Knygos mokslyszkos. 
akyvi APSIRElSZKIMAl. ant kurtu 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.

Preke...   30c
Etaoliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas Lementonus lietuviszkas ., 10c
Spasabas greito iszsimokinlmo a n geis k os kai 

i ne apdarytas “ “ |1.00
o apdarytas “ 3 1.25

istorija Europos su mapoms 50
Ka darvtie, kad butume sweiku tr ilgai gywentu- 

..10c. 
“ 15c 

50c. 
10c
10-- 

10c 

15c.

me... .....................................................................
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinvkai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija .. 
Lementorius Lietuviszkas su peterlais, 

kote k i zru a is ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per savęs pramo'- 
tie rasz^tie. dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas '-*>turtuse kalbose: lietuviszkai 
latviszkai, lenkiszkai, irruskai, y- 
rar riause knyga dei norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszko* kalbos 

Kasdienines Maldos
Pradžemokslis Rankos Kas z to de] norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie 
brozas ‘ Kražių skerdynes' perstoto kaip

32.00 
5c

10c
maskoliai pjowe lietuvius" prie bažnv-
czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai di
delis. Preke ,, 50d

o su prisiuntimu ,, 30-

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
kos, pasaka ir giesmiu.

ROBINSONAS KREŽIUS, moraLiszka apysaka 
dėl jaununienes. “ “ 25c

Amerika Pirtyje „ 10c
Ape senovės Lietuvos pilis •* 10c
Aukso VVerszis, komedija vienoje weikmeje 20e 
Gyvenimas Stepo Ra u d uosio •* ]5c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija isz laiko Francuzu vainos •• 30c
Kaip igytie pinigus ir turtą .. 20c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Birutes dainos “. “ ’ 10c
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 30c 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Litbuania “ " 20c
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto 81 00
Graži vaiku knygele “ “ * 10c
Istorija Sltnono Daukanto, didžiausiacisto- 

rija Lietuvos “ 81.50
Istorija gražios Magelenos 20c
Istorija septynių Mokytoju , * , ,

32.00 
te

Juokingas pasakojimas ape Szaltobuizius 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai 
Lietuviszkas sziupinis 
Lietuviszkos Dainos užraszytos per Antana 

Juszkevicziu Welionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny- 

kiu “ 1.50
' Namelis pustelnyko “ “ 75c

Olltypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka
res Indijonu Amerikos. ‘25c

Puikus apraszyrnas tikru atsitikimu isz lai
ko lenkmeczio vainos 1863 m. 4žc

Palangos Jure •• “ 20c
Petro Armino rasztai •' “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

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

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Rinalda Rioaldina “ •• “ 81.50
Talmudas židu “ “ 10c
Waiku knygele su abrozelais “ 30c
Wisoki abrozdelei in knygaa 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigalksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Manko- 
lūs puola priesz jy ant kėlu 30c

11 ponas bei Žipone 25c.

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY SW. PANSKICH 87.00
ANIOL STRČz.- Zbidr Modtov i Piežni shižfcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszporow 
i piežni lacifiakith). Zaviera blizko 850 stro- 
nic vyraznego druku ua pifknym papierze. 
vydanie dla obojga plci: opravne v inorocco 
skčrkg, vyztacane brzegi ze zioconym tyluli 
kem; cena............................................... 96c

Ta sama opravna v morocco skurkj. vyztacane 
brzegi, ze zioconym tvtuiikem, okuto i ze za- 

mkiem......... ..................................... 8 1 25
CICHA LZA. Zbi6r Modlov, i Piežni služ|cy dla 

dusz pobožnyeh (Vydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i piežm taci&skich. Za- 
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
napi^knym papierze,—Opravne v morocco 

skorkę. vyztacane brzegi. ze zioconym tytul i- 
kiem Cena..............................................9te

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modkiv i piežnl, 
služfcy dla dusz pobožnyeh. (Vydanie dla 
mjžczyzn). Z dodatkiem' nieszpordv i piežni 
tacihskich. Zaviera blizko 860 stronnic vyra
znego druku na pięknym papierze. opravne 
v morocco skdrkę. vyztacane brzegi ze zioco- 
nym tytulikiem. . .............................. 0te
sama opravna v morocco skdrice. vyztacone 
brzegi ze zioconym tytulikiem...............8 IJ5

WYBOREK..................  po40e i 86c
KABALA czyli odkrycie tojemnic przysztote 
za pomoca kart. (Dla zabavy i rozry vki) 

Cena « 10
ALEKSANDRA CHODŽKi sldvnik Polsko-An-

gielskii Angielsko-Poiiki v mocnej opravie 
ze zioconemi tytulikąmy. Cena S-4 00

82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.
Pas mane randasi puikiausia* Al«», nsriauss 

Degtine pargabenta i«z uitnar*,. Cigarai įsa Tur
kijos. skanu* in rūkymą, dūmai k»rpenti —Pa* 
mane lietuwys atwah*vias gali gautie ramia na

dėl mitingu, balių ir wea?Hu. , 
Jei in Yonkers atkeliauti.

pa, AaaatTY •rinka gai
Ateik broli pamatyti*

ir to wi*o pabandyti*.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, vi tąsios tiktai *

$2.00
Antsreselia ir kitokiu reikalu nujima Fot«<rs 

ftja* kopuiklausei

KA8IN CLEVELANDA ATKELAlSIT 
PASOLSZYNSKA \V18KO GACSIT;

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIK 
IR TO W ISO PABANDYTI K.

Gyvenu ponr. 825 St. Clair str.

Clereland, O.
Turtą puikiausia Karcasna Įsi wtsu Ot'laida 
ltotnwiu irdaugiause wl*Qkiu g«rymu užtaikai

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

— užlaiko —

PUIKIAUSIA SALIUNA
visame mieste Jeh*ei City.

Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. 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 swetimtau- 
czius.

IEIIATII1S LIETŪW!SZKAS

SALIUNAS,

Wyrai! duodu jutus žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant wi* 
su greieziauaru laiwu už pigiausia 
preke, si u neriam e pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuwiszkai ir lenkiszkai. A-

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

KANTORAI MUSU EUROPOJE YHA TOKI:

31 Admiralitat strasse. Hamburg. 20 Mnuskade, Rot te rd a m.
46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.
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H. Schwartz,
503 S. Canal st. kerte 12 tos ui.

Lietuviszkas Ziegormeistras.
____  __ , Parduoda Deimantu-, laikrodžius ir laik- 

M** rodeiius, lenciugelius, žiedus ir t.t. 
Taiso ko gertaisei laikrodžius. lalkrmtoHus ir kitokias•■k»laiuadaiktus; ezysty> paaaksuoja

irstijfma LalkrvdeBo Mr.
Jima t ore n žinos . Mte.
- stiklo ir rodykles lOr

Wiska gwarantaw<ija ant 2 metu.

Kzllublnial Žiodai M ir 72 prabos no |3 iki |8- 
Bldabrialal "Elciao' laikrodėliai

MAY ADNVOKATAS.
Stoja in augftzcziausiuii sudus ir ii«zprowoja tviaokias prowas gerai 

ir teisingai.

Rl M AS: WMhlBgV>„ ir u s.ue ul * CHICAGO

TKLKFONAB MAIN arf> Darys įsaMashington prteazaiCourt Ūsus* Imk ekvatorių.

ALBERT

JONAS ZAWE( KAS 
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė uaujei
Winoo M. Kaczergio i« •

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

Degtinia tikra ruginis. lietuwiaz- 
ca Trejunkia visokiu VVynu ir Li
keriu. Turiu Billiarda dėl žabo 

vu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczekgis.

Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 

kiti angliniai expresnianai. Tee- 

pogi užsiimaexpresysta jierkrau- 

tymu ir perwažiojimu visokiu 
daiktu. Rody jame visiem 4 geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24—3)

Puikiausias Salimas
wi*am mieste Nhenandoah

— pas —

J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre Bowers str.

Wtakas yru ežys to. gerymal visokį pirmos kla
no*. o žmones Isz duszio. pn*teli*zki. Rodvjame 
wt»l*ms lietaviams, turintiems vatandela 'taiko 
ataitaakytto pas savo broias lietuvius, o busitta 
kogražlaun*i prUmti. Teipogi ir naujai pnbunan 
tiems in Sbenandoah velijame nu»idu.>Ue kaipo 
ia ganausto Ir ia tikra Itetavtszka užeiga

KASPAR BARTKOVVIAK, 

Koostabelis Piiletai&s. 
IK NOTAKY PUBLIC.MAX DRZEMALA,

— LENKISZKAS —

LIETUWISZKAS

^SALUNAS^
> DziidtM 08,
L ir kampa- 33 ul 

—,----------------- -svarska Ahs. seneases g*-
rausės Artėtas*. Lik lenas ir k vepencaiaa 

Cigarus —Kaadlea šviežas ažkuadla.
Atejk Broli puma t itto 
Ir to viso ims bandų 1«

3200 Muapratt st., kerte 32 s t.

Adwokatas,
J Užtajkau svtotia tai

praktikawojn wisuoee suduose, 
iszpildo saro daliklis teisinga ir - .

* j 6 J. DZIALTWA, 3253 Laurel ul.
O *

Rodijame wisiems Uetuwnikams —————————— 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- EIKI L \\ ISZKAS SALIUNAS. 

neja prowu. ? ------------
Ofisas: 23 Metropolitan bloek

163 Randolph St.
Giwenimas 1256 N. Halsted St

Telf. N. 4923

Kasparo Majausko,

3357 FKk Nt. CHICAGO.!

KAZIMIERAS PETRIKAS ' ' C

LIETUWISZKAS AGENTAS f’---- -rT-v—
Siunczia pinigus in wisas dalis

swieto ir parduoda szifkortias Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo tai ssalta 
... Ala. nesiausta Degtiniu, teyaa. Liktorius ir k«a-

ant genausiu laiwu pigiausei n penezlus Cigarus, teipugi Ir Blljardadėl Zubovo*, 
tesingiausei.

Ofisas: 314 E. Centre str.,

Mahanoy City. Ba
- NAUJAS -

4 K.

2.5

o 
60 - PT 
S.°5. B

5 3.1

C

35

*

A. ZDANAWICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Didėjo pirma lietutis, agentūra

Perkėliau Sawo Offisa
isz po nr. 3117 po nr. 31211

— ir —

noku ui juo« procentą. '

Kam turit waikszcziot?
Pas kitas ir duotis apaigaadinsl, kad galina toip 

lyr*i K«rai ir purei atlikti* iater**as pas 
savo žmoga. Ateikit ir parailMdykit.

Uždėjau nauja banką ant užkavojim* gali sod*t

SZIFKORTES

ant gerta n sijų liula isz Chicago po* NavTor- 
ka In Borlina ir isz Barlino in Chleaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.

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

Juliau Piotronski

Kasp. Majauskas. (15—12).

LICTUWLSZKAS SALIUNAS.
Felikso ' --------------------

\f i.iunut-z. ' Parduoda laivakortes įsnfkortesi antgreieziaa- ,ii j ii Uff kai, į taiuns ia tr uz Kuropss. išmaino ir aiuaezta
3234 UI man st 

Chicago. ■uoto pasimatymu

Užtartai

F. Majauskas. (15—12) Didele Lietuwiszka

Preke Pinigu
Rublis in Roaija. • • • 
Marke in Prusus.... 
Guldenai in Austrijatfliliaii iHnivn.iaų uuiuvum .u

3121 Laurel ui., ant Bridgeporto ( Franko* in Francija.

53 jc 
24fc 
39jc 
,.20c

KRJAUCZWieTe 
Juozo Grigaliaus,

720 N..Ashland av., Chicago, III.

i naatto.
J. Grigalius;

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis, 

iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir svarbiausia 

žinias dėl žmonių darbinyku.

turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

^Lietuva ^^^^$2.00
Spaustuwe,, Lietu va“ 

spauBdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 

ant lioteriju, balių ir teatru, Prbgramus ir 

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 

“Lietuvos” greieziause suvaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky

ft.0ISZ6WSKI§
Chicago, UI.
o-------------------

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

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

954 33rd st

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRANO PRAIR1E, AKkANSAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau, apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuviszku bažnytėlių.

Lunkai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei, ’ .
prietsm augs bovcjna. o vaisei sodu puikiausi isz wisu-Suvienytu Valstijų. Klimatas sveika* 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos. karszcziu didelu nėra, s žilu m a lyginasisu Chicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20,iki 50.

Aplinkų iszsidralkstia straipsneli puikios girios, farmerei gali gautie taukus su giria ir be gi 
rtoi Raikei ir lentos neisxsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

163 Washington St., Chicago, 111
-----ARBA IN ------

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

ARBA PAS
J. Butkus, Hazen, Ark.

P. O. Box82.

Ben. Hatowski,
W ZIEGARMISTRAS įfa

— parduoda — |L-w Į

DEIMANTUS,

zitoorelus, {4/
ZIEGORIUS ir Of

4KULORIUS. Jll
527 S. Ganai ir Judd uliczios. /jJ

CHICAGO, ILL.
aukrvnius dajktus, zaiatiimas Ir sidabrinimas 
visokiu dajktu tabaj pigej. auksz.ynius sydabryu* ziego- 
rellus inzvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

Ziegorela czistyiinas 50c. Sprendzyna 50c. Stykias ir skazupkos 10c 
Szlubinej z i ėda j 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej S 7.00. Wyska garanta v oje ant metu.

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMaNN 
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

142Di?isioūSt,

Few ¥orh

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

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:

31 Admiralitat strasse, Hamburg. ■ 20 Maaskade, Rotterdam.
46 Heerdenthorstemveg, Bremen.
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