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įviso svieto, idant smaug- 
nekaltus pasirodytu teisin- Isz Amerikos

Abejojama.
Žinia isz Marijampolės pavieto, 

paduota paskutiniame nr. “Lie
tuvos” ape aptiirejima paszauki- 
mono paties caro, idant iszrinktu 
po iviėna lietuvy isz kiekvieno 
valszcziaus ir pasiustu pas nauja-

^Vilniuje, vienoje aptiekoje, 
ck-pli (l;iwojo benziną, isz kurios 
tai Į>i i> ža-ties net 5 asabos smer- 
tv travvo ;ir daugelis tapo sužeis- 

i tai'-
Kaune- Dulkinlaukio, parapijos 

Laukuvos, pavieto Telsziu, red. 
Kauno įiesenei aresztavojo ūki-
nyko Dobrovolsko sūnų, duktery abejojama. Man nuduoda, kad 
ir beina.;sako kad jie mėgino už- autorius tos naujienos “girdėjo 
muszlie savo tęva, ale ta- ’ zvanyjant, bet nežino kurioj lxiž 
sai nekiek atsigei vulejas nurop
lojo pas kaimynu ir ta visa apsti.- 
kias neužilgio numirė. Žmogžu
džiai visi trys tapo arasztavoti ir 
tuom tai;pu sėdi iki sudui Telsziu 
turine. - •

Isz Žemaitijos.
Mostelyje Sedos,Telsziu pavie

to, red Kauno viena jormarko 
diena, Storasta su uriadnyku pa
ėmė wieha žmogų įvestie in cypia 
už neapsimokejima ■ mokeseziu. Į 
Buwo susirinkusi gauja žmonių ir į 
vienas isz būrio riktelėjo: “Ne*- 
pasiduokite, vyrai”! Tuojaus 
svietas pradėjo mestie akmeni
mis ir plytomis in uriadnyka ir 
newaliiykas iszsiliuosaves norėjo 
beg tie. Uriadnykas szoive isz re
volverio ir pataikė in beganty. 
Beregint uriadnyka paraiplesze 
žmones ant žemes ir užmuaze. Isz 
to daug svieto aresztavojo.

Manifestas in caru Rosijos
Laikrąsztis “Cronicle” Lon 

done paduoda intalpa paslaptinio 
manifesto, kuris pasklido Rusijo
je. Tuom manifestu yra tai at
verta gromata žmonių, troksz- 
taneziu liuosybes, protestavo- 
jenti prieszai pažiūras jaunojo 
caro Mikalojaus 11, iszreiksztas 
jo paskutinėje kall'oje.-

0 tai žodžiai to manifesto:
“Sunhikinai — ciesoriau! — 

pats visa sawo populariszkuma. 
Pats stUmei žmonis kovon priesz 
savęs, kuriem szendien daugiau 
nieko nepasilieka, kaip tik atsi- 
duotie in rankas autokracijos. 
M isa ta daly draugijos, kuri no
rėjo, žeiigtie pirmyn keliu tyky- 
bes ir sptaikos, atstūmei ja ant 
visados sawo asztriu atsakymu ir 
geidimu”. • į

Menama, yra, kad Rosyjoje isz 
naujo prasidės revoliucijoniszkas 
krutejiinas.

Kaip moka maskoliai pri- 
gaiidinetie swieta.

Perejitam numeryj mus laikra- 
bzizio, padavėm žinia, jog stu
dentai įį renka paraszus prie peti
cijom in caru, dėl apturėjimo per- 
mainuį moksle. Tu peticija jo- | 
kiū pulitikiszku klausimu ne už- 
gaunaj Abejojome ape pasiseki
mą l«» darbo, o paskiausios žinios , 
pertikrina mus, jogei pa liet ja 
niamkuliszka jau sueziuope warg 
dienius studentus, ir ketina juos 
sunkeĮ nnkankytie. — Wienok 
palieija norėdama iszteisylie sa
vęs akyse svieto, paleido in 
visas szralij tokia telegrama isz 
Petropyies:

“Didelis maisztas pasikėlė uni
versitete Maskvos, ir valdžios 
yra pasirengusios uždarytie mok- 
slainia ukinikystes. Didis skait
lius studentu suaresztavotu už 
prigulėjimą prie susijudinimo re- 
Volutijoniszko. Waldžios Petro- 
piles persergejo sawo laike stu
dentus, idant susilaikytu no ma
nifestacijų poiitikiszku. Autorei 
Susijudinimo bus asztref koroti”.

Temykite, kaip tiesmukai mas- 
koliszko rundo isz nekalcziausio 
užsimanymo jaunu žmonių, trok- 
Jztaiicziu mokslo,padare bjauriau 
šia revoluciju, ir aptersze juos

nyczioi”. Gali būtie jis girdėjo 
biskuti ape koky tai raszta, ar 
ba j-un kas nesuprantantis rasz- 
to pasigyrė, kad apturėjo laisz 
ka no paties caro, - ir jis pasi
tikėjus pasiskubino pranesztie ta 
naujena Amerikai. — Tikriausei 
už laiszka caro gali būtie palai
kytas laiszkas aplinkinis, skrai
dantis po visas vaitystas 
Maskolijos, ape kdry paduoda 
žinia Londono “Daily Cronicle”. 
Pagal ta laikraszty, užtarytojai 
liuosybes surasze ilga manifesta ir 
paleido jy po visa vieszpatys- 
tia Maskolijos, kalbydimi žmo 
uis, idant visi drauge pareikalau
tu no caro liuosybes žodžio ir su
mažinimo valdžios visokiu vir- 
szinikystu, kurios vardan caro 
sunkei spaudie žmonis. Lietu v.

Ir sūnus caro mirs.
Ateina žinios isz Petersburgo, 

Kad careviczius sūnūs Jurgi < na- 
basznyko caroAleksandroll 11 ,abai 
sunkiai serga ir tuom tarpu guli

Isz dalies darbu.
Mihersville, Pa. pereita nedelia 

dirbo visi brekeriai jau kasdien, 
po f aut dienos ir suko kad wisa 
szy menesy teip dirbs, o pirmiau 
dirbdavo tik po tris dienas ir 
tik po į ant dienos. ' \Vienok da
bar darbinykam numusze 11 pr.

Mt. Carinei, Pa. teipgi visi 
brekeriai diria) po penkias dienas 
ant nedėlios. Nežine ar ilgai teip 
dirbs. Szaltis ir tenai jau sumaže 
jo.

Duryea, Pa., 18 \Vaserio, su
degė brekerys Connel Coal Co. 
Tame brekeryje dirbdavo in 1000 
darbinyku, kureme tai skaitliuje 
radosi in 300 ir lietuviu. Szen
dien visi likosi be darbo

Straikas New Yorke.
Nev York, 20 Waserio. — A 

matnykai budavojimo laike szen
dien savo mitinga ir nutarė sto
tie visi in straika. Jeigu strai
kas prasidės, tai jame ims daly 
vuma ape 25.000 žmonių isz 
Nev Yorko, Brooklyno ir Jersey 
City. Straikuos “carpenteriai”, 
“plasteriai”, “plumlieriai” “gas- 
fileriai”, “elevantoriu konstruk
toriai”, “blekoriai” ir kiti:

Straikas Brooklyno.
Angliszki laikraszcziai raszo, 

kad nekuriu distriktu, straikas 
Brooklynoyra užbaigtu ir jau ant 
33 linijų straikieriai gali isznau- 

W ienok strai
kas kompanijos Atlantic avė. da 
tęsęsi.

Straikai traukėsi per 34 die
nas. Kasztus straiko skaito ant 
3 milijonu dol. Prie pradžios 
straiko distriktas kompanijų teip 
vadinamas “Ass-embly” turėjo 
savo kasoje $80.000 ir visi tie 

kad pinigai laike straiko iszejo; dar- 
nežiurint ant didžiu binykai ant savo uždarbio patro- 

tyjo $350,000. Kompanijos gele
žinkeliu panesze bledes ant mili
jono dol. Miestas ir ateitis, ku
rie turėjo’ užlaikytie kariumema 
(vaisku) kasztavo jiems czvvertis 
milijono. Prekikui turėjo utrotos 
ant $700.000.

Livadijoje, ciesoriszkoje reziden- j° duiba gautie. 
vijoje. Jo liga yra džiuslige (su
katos). Paskutiniai szalcziai labai 
užkenkė jo sveikatai, pradėjo 
spjautie kraujais. Bijosi, kad bile 
valanda smertis neužszoktu. Ca- 
reviezius yra gimias d. 27 
landžio, 2871 m.

Koleni Rusijoje.
Isz Londono ateina žinios, 

Rusijoje, 
szahzhr, kolera neisznyksta. Tei
pogi gub. Podolskoje begyje pas
kutines nedėlios buvo 118 atsiti- i 
kimu koleros. Kolera platinasi ir 
ant Kaukazo. Mieste Batum,. ant 
pakraszczio Juoduju mariu, atida
rė tuomtarpiny ligonbuty dėl Ii 
goniii užgautu kolera.

Kare Kynu su Japonais.
Ta kare, jau kaipo seniai vi

siem žinoma, da ir po szei dienai 
traukiasi. Paskutinėmis dienomis

■ armija Kynu susidedanti isz 
16 000 kareiviu ir 12 anuotu už
puolė ant Japonu po H ii Cheng 
ir ketino visus tenai Japonus isz-

‘ pjautie, nes Japonu toje vietoje
■ liuvo labai mažas būrelis. Po 

ilgos ir karsztvs kovos Kynai 
lapo per Japonus atstumti, o ant 
vietos tos muszynes krito 100 Ky 
nu, o Japonu tiktai 5. Isz to pa
sirodo, kad Kynai priesz Japo
nus reiszkia tiek, kiek peles
iriesz katias.

Ba-

Niliilistai Petersburge 
pradėt krutetie-

Berlyno laikrasztis “Lokal 
Anzeiger” apturėjo isz Petersbur- 
bo korespondencija, kurioje sako, 
kad naujasis caras Mikalojus |x> 
sawo kalbai kasdien apturi dau
gybių gromatu no nihilistu su 
graižavimais ant jo gyvasties. 
Jau už tai keletą tarnu cariszko 
dvaro aresztawojo, nes yra mena
ma, kad £u ju žinia tokios groma- 
tos yra daneszamos in namus ca
ro. Teipogi caras gavo ir du ab- 
rozelius no nihilistu, perstatai!- 
czius nužudymą caro Aleksandro 
II, o kitas persiūto busenezia 
smerty dabaiiiojo caro. Toki ab 
rozeliai pasklido po visa viėszpa- 
tystia Rosijos.

ndyna nakeze sudege didelis fal>- 
rikas ant kertes R. R. str. ir 
Clinton avė. Blede isznesza ant 
$70.000 įr wisi darbi nykai liko be 
darbo.

Pas mus teipgi wieszi smarkus 
szaltis ii* pusnis. Termometras 
rodo no 4 iki 5 laipsniu žemiau 
sero.

. Į
Isz iVilinington Del.

Lenku ex - kunigas, Radzi- 
szevskis pirma diena Kalėdų tapo 
aresztavptu \Vilmingtone už 
kulektiivojimus pinigu, 8ta d.szio 
menesio buvo statytu užtai i n sū
dą. Sudus- perkratinejas ta dalyka 
nusudyjinRadziszevsky ant 5 die
nu kaliniu.Sako, kad butu buwias 
ne kiek ahztriau nusudytu, ale jo 
pasėkėjai labai jy gelbėjo dedami 
kaszta ant advokatu ir ant papir 
kimo liudinyku.Radziszevskis te
nai nesisukę savo tikros pravar
des ale p|sisake esant Rukoszev- 
skiu.Wiei>ok nabagas pasėdėjo no 
25 Gruodžio 94 iki .13 VVaserio 
95.m. | F. S.

Ateina geresni laikai.
Mineapolis “Tribūne” sako: 

“Užpakalyje netikusio kongreso, 
isz kurio priežasties pareina da
bartinis apsunkinimas ir priespau
da, pasirodo, jog szita yra di
džiausia, turtingiausia ir mažiau- 
sei suriszta apelinkybemis žeme 
ant įviso svieto. Musu žmones 
turi galinga proga dėl pagerini
mo buwio ir galibia apszvietos 
ir tobulumo, kas įvelei pastatys 
Suvienytas Walstijas inpryszaky 
laimes ir geros ateites. Isztikinui 
w a landa dėl pakėlimo wisko, 
kas yra nupuolusi, 
tie.” i

Prairio Co. Arkansas, 
žemiu norėtume gautie 
Illinojo, tai reiktu už ja 
po kokia $20 už ajeru, o

žemia, o

ivieta, 
metu

imkime
atgal,

gyvena tai ir už niekam neverta 
pinigus moka. Dabar pažiūrėkime 
ant žemes * Lietuvviszkoso Kolo
nijose”.
jei tokia 
valsteje 
mokelie
tenai szendien da gali pirktie už 
$8 ir už $10 geriausia
o delko? užtai, kad da mažai yra 
užgyventa 
da penketą
tai ta paezia žemiauž kuria szen
dien moka po $10, tada mokėjo 
po $5 ir po mažiau, dėlto, kad da 
mažiau tenai gyventoju buvo. 
Juk da ir pernai “Lietuviszkose 
Kolionijose” už kožna akra buvo 
|>o doliery pigiau negu szymet y- 
ra. Isz to gali kožnos numanytie, 
kad žeme brangsta tiktai no dau- 
gi.iimosi žmonių, bet ir žmonis 
dauginasi tiktai gerose vietose, 
o blogose niekad.

Girdėjome, kad A. Steponavi- 
czius, isz Chicagos, važinėjo, Ar
kanse ten, kur uždyka laukus 
duoda ir ketina padarytie antra 
lietuviszka kolionija. Tame we- 
lyjeme kogeriausios kloties, kaip 
bus daugiau žmonių Arkanse, ta- 
da ir raus pradėtos Kolionijos 
kils augsztyn.

iszduota; 
misi pirk tie

Da geriau.
Pereita nedelia prezidentas už- 

tvyrtino billa (nauja istata), pa
gal kury bus iszduodami tikietai 
ant 5000 myliu dėl keliaunyku 
ant Amerikos gelžkeliu. Pirma 
galėjo nusipkktie knygelia tik 
ant 1000 myliu ir tik ant to ge
ležinkelio, no kurio kompanijos 
knygele buvo

pradės gere-. o dabar galės
’ knygelia ant 5000 myliu ir, galės 
važiuotiesu tais tikietaia visais 

Du centu mažiau. geležinkeleis ir kada norint. To- 
Chicagoje jauno dvieju metu kis suredimas padarys didely pa

yra užsidėjusi draugyste ameriko- lengvinimą dėl tu, kuriems rei- 
mokesties I kia tankei važinetie su visokiais 

Bet reikalais, nes bus daug pigiau ir 
gir- nereiks bijotis, idant nepragai- 

darbus ir wisi szintie laiko iszpirkto tikieto. 
ugyste i>znyko. 1 Szy palengvinimą iszdirbo 

dragysle “Užtarėju Keliaunyku” 
Suwienitu \Valstiju. Ji dirlx> per 
5 metus, kol dasieke savo merio.

Isz Wilkes Barre, Pa.
Pas mus dalbai labai blogai ei

na, dirbu tik po tris dienas nedė
lios irtai tik po | dienos. W ie
nok girdelio kad no Imosd. Ko
vo pradės dirbt kasdien Laukėme 
to iszsižioja. Nekuria brokeriai 
D- H. Co. neva dirba kasdien, 
vienok lenai wisi darbi nykai su
tilpt negali

In musu lietu viszka ;bažnyczia 
laukėme pareinant visu trijų al
torių ir szioms dienoms jau sulauk
sime, nes yra iszsiusti 7 diena 
Waserio. Didysis altorius kasz 
tuoja $550. o mažiukai $300. 
Wisi trys altoriai kisztuoja $850. 
Tiktai laukerue geresniu laiku.

nu dėl numuszima 
stritkarinėms kompanijoms, 
iki szio laiko nieko nebuvo 
dėti e ape jos < 
mislijo, jog ta draugyste i.-znyko 
Dabar,kada jy in šyla daejo,prade- • 
da darbuotis. Szia nedelia drau 
gystes sananai žadėjo važinetie 
po miestą, kaipo liudinykai, 
kaip toli kompanija veža ant ži
nomu iszligu, kur duoda transfe-Į 
rius, o kur neduoda ir pagal isz- 
tyrima paduos kompanijas ant sū
do in didijy “Courta” dėl numa
žinimo mokesties ant dvieju cen
tu. Teipgi jie turi jau iszdirdirbia 
klausimus, pagal kuriuos galėtu 
prisikabintie prie kompanijos ir 
padavė juos advokatams dėl isz- 
jieszkojmio tiesu pagal istatus, 
kur jie gal skunstie kompanija 
o kur negal. Ta draugyste tikėsi 
neatbūtinai numažintie mokesty 
ant dvieju centu.

Ar matote mieli broliai 
kaip viskas darosi tik |>er 

. susivienyjimus, o ne po viena.

Isz Bridgeport. Conn.
Bridgeport, Conn. 9 Waserio. 

— Szioms dienoms atsitiko musu 
miestelyje dwi ugnys. Ant Sel- 
lier Hali, ant Main str. angli- 
kai turėjo savo balių. Ape 10 
adyna, kada wisi insilinksmino, 
prasimusze ugnis isz ruimelio, 
kur sveczi u drabužiai buwo sudė
ti, žmones persigandia pradėjo 
urmu per duris grūstis ir daugy 
be bjaurei susižeidė. Ugnis pa
dare bledes ant $1000.

Teipogi 5 d. VVaserio, ape 12

Laukai Arkanse už dyka.
\Vakarineje dalyje Arkanso,

Szalcziai New Yorke.
Danesza isz Nev 'Yorko, kad 

tenai jau no 6 d. Waserio ivieszi 
teipgi dideli szalcziai. Didžiausias 
miestui vargas su vandeniu, 
visur ,,paipos” užszato. Daugybe 
Žmonių apsiszalde, terp kuriu ra
dosi ir negyvu; kates kurios isz 
nrtycziu pasiliko ant nakties lau
ke. tai antį y tojaus rado pas du
ris sedinezias jau sustengusias, 
iszrodo lyg gyva. Bemaž-ka 
ir upe neužszalo, miestas smar
kiai tame darbuojasi ir nedalei- 
džia užszallie. Mieste viskas 
pabrango.

Darbai kriaueziu visai netiku
siai eina, darbo neva butu ikva- 
lei ale' reikia dirblie už labai pi
gia mokesty. Už dyka dirbtie 
sinori.

pavietuose Cravford, Franklin, 
Johnson, Pope, ir kituose, kom
panijos duoda žmonenie* laukus 
už dyka, dėl to kad tenai yra 
labai kalnuoti, akmenuoti ir smil
tynuoti laukui, kuriu niekas ne-' 
perka, užtai kompanijos ryžosi

potam butu galima ir tokius lau 
kus pardavinelie. Ir tai teisybe. 
Nes pakol žeme yra tuszczia, tai 
norint butu ir geriausia, tai sa
vo vertes neturi, o kaip tik ap-

ne-

GKOMTSYCZIA.
“Varpui” Tilžėje; — Kas per 

priežastis, kad po Nauju Metu su 
ligsziolei niekas isz Chicagiecziu 
“Varpo” negauna?

Kas toks-isz Sh»*uando >L, !*a. 
siuntė doliery ant abrozo Kražių, 
ant vardo A. Ossovski, 33? No-, 
ble st. Chicago, III., tegul pa- 
duoda sawo adresą antru sykiu, <> 
gausabroza. nes jo adresas yra pa
mestas ir p. Ossovskis nežino 
kam ta abroza siustie. i

Metas III.

KUR PINIGAI.
Ar teisybe, kad demokra

tai biedni?
Turtingiausia žmogus isz abie- 

ju namu kongreso — “demokra
tu” ir “Republikonu” yra Paulius 
Sorg isz Middletovn,o — kuria 
reprezentavoja treczia distrikta, - 
gulinly žiemiu puseje no miesto 
Cincinnati. Sako, kad jis yra ver
tas 15 milijonu dolieriu ir tur 
gryno pelno viena milijoną ant 
metu, kury tai loby jis padirbo 
pats, iszdirbant ir .. parduodant 
spjaudoma tabaka. Jo gimdytojai 
atvyko isz Kuhr,Hessing Wokie- 
tijos, puse szimtmeczio atgal ir 
apsisedo miestelyje Wheeling, 
W. Va, kureme Paulius gyme 
trumpame laike po ju atvaževi- 
mui, 1852 m. jie persikėle in Cin
cinnati, kur leido jy mokintis a- 
matd “Molderystes.” VVisas jo 
mokslas, koky jis perejo, buvo 
gautas vakarinėse mokslainese 
ant uostu Ohio upes;tokiose pat, 
kaip dabar lietuviai mokinasi Chi 
cagoje.Kaip tik pabaigė savo ama 
ta,jis buvo apsunkytas neiszveng- 
tinu darbu užlaikimodidelios fami- 
lijos, nes jo tėvas tame laike nu
mirė, o jis buvo viriausis sūnūs. 
Netrukus po amerikoniszkai ka
riai,jis pamėtė savo amata,ir pra
dėjo fabriką votie spjaudoma ta- 
baka su mažoms pajiegoms, ku
ria iszdirbysta jis atrado labai 
naudinga ir duodanezia gera pel
ną ir skubei padidino savo bizny. 
Perkele savo szapa in kaima 
Middletovn,. kur jis galėjo 
gautie pigesny darbinyka ir že- 
mesnia randa. — Tenai jis pralo
bo ir dabar valdo viena isz di
džiausiu dirbtuvių ant viso svie
to. Užlaiko darbinyku daugiau, 
negu 1000 vyru ir iszleidžia ke
lis prilioduotus karus tabakos 
kasdien irsiunczia in visas dalis 
plataus svieto.

Pereita pavasary Sorg buwo 
iszbalsuotas in kongresą prieszai 
jo geidavimus, in vieta mirusio 
kongresmano George W. Houk, 
ir dabartės linksminasi atsižyme- 
jimu vieno isz dvieju 
domokrat iszku tCprezehtantuOhio 
valstijos, kuriedu pergalėjo 
arba iszlaike viesulą pe
reitu rinkimu, nes gawo vos tik 
199 balsus ivirszans už kitus.

Sudijant isz aplinkybių, nieks 
ne mislitu ant pono Sorg, jog jis 
yra pi u tok ratas (tai yra siurbėlė 
darbinyku,) nes yra mažo ūgio, 
prasto apsejimo ir ant pažiūrėji
mo iszrodo lyg baidykis pupose. Jis 
turi 'mažiausi susipažinimą su savo 
draugais, tai yra kongrestnanais, 
kaip isz demokratu teip ir repu
blikonu namu. Jis padavė labai 
mažai biliu. tik kelis isz įviso, da 
niekad ne turėjo prakalbos ir yra 
sąnariu tik vienu vieno komiteto 
ir tai kariumenįszko. Jis gyve
na Hari ingi ono hotelyje su savo 
paezia, užima laimi puikius nu
muši l>et nei vienas iez jųdviejų 
ne buwo matomi terp prakilnes
niu draugyseziu ir jie gana grąžei 
sziksztauja.Jie pažyst i tik tai ke
lis žmonis hotelyje ir kiekvienas 
labai nusidivijt pamatias prastai 
iszrodanczia |x>ra,kada dasižynojo 
jog ju lobis pervvirszina turtus 
visu bordingieriu to hotelio, su 
dojųs i n krūva. Pereita meta po
no Sorgo grynas oi‘lnas tik isz 
vienos tabokos pevuirsziuo $-»OU. 
000, ne skaitant,kitu j<» dirbtu
vių.

Broli >kaityfojtu! Jeigu nori 
laptie iobingu, baii<iik *ektie po
ną Soiga. A.^ pats teip darysiu 
ir tau, >ki i rytojau veliju to su
laukt ie no izirdies. Din-din.
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Isz Chicagos

pas savo susieda Jurgy Armona, i 
kurio namas stovi grete 
su namu Szahvio, ir 
pradėjo in duris belstie szaukda- 
mas pagelbos. Armonas inieido 
jy i n savo kambary, o pamatine 
kruvina, bijojo nakty išeitie i- 
dant kur isz užkampio ir jy paty 
ne|>aszautu. Tada liape Szalviui 
lauktie dienos. Szalvis neturėda
mas kft darytie, nuėjo nairm ir 
atsigulė. Tuom tarpu atbėga įas- 
padorius tu namu, kuriuose gilio
jo szahvio pati su Rumszu ir lie
pia Szalviui eit parai varyt savo 
paczia, pruneszdamas jam ape jo
sios sugulovias. Szalvis apsakė 
jam, jogiai pati su jaunikiais pa
šo via jy ir užCai iszbego. — Ta
da abudu susitarė eitie ir auimtie 
jaunikius. Kad nuėjo in tuos na
mus, kur pati su Rumszu gulėjo, 
Rumszas iszszoko isz lovos ir 
nusigriebiąs už geležies posake, 
jeigu kas prisiartys prie jo, tai 
galva perskels. Niekas nedryso 
artytis. Rumszas pasiėmė kaldra, 
pasidėjo ant slangszczio ir ,,var- 
tavojo” savo “bedruma” visa 
nakty.

Kada pradėjo dienytis, Szalvis 
nubėgo i n policija duotie ape tai 
žinia, o kad policija atsiskubino, 
jau rado Rumsza pabėgusi kur 
per užpakalinias duris. Wienok 
dasiklause kur jis nubėgo ir su
gavo jy pas Pežy. Policija suėmė 
visus tris: paczia, Rumsza, ir Žio
gą. Wienok vienas lenkas M. Sa
vickas iszbelavo juos: už paczia 
$400 belos, už Rumszy $400, o 
už Žiogo $300. Rumszis turi 20 
metu ir~pacina isz Lietuvos isz 
kaimo Kunczaicziu, o Žiogas 22 
metu, isz miestelio Szvieksznos, 
visi isz pavieto Raseinių, redyb. 
Kauno. Abudu tie valkijozai ne
dirba jau antras metas ir tik prie 
tos bobos maitinosi. Seredoje bu
vo statyti in suda.Kaip nusudyjo, 
da negirdejome.

KAS CZE BUS 
su toms liet’iwiszkoms bo

boms.
Chicagoje, po nr. 4612 Atlan

tic str. gyvena 31 metu senu
mo Jonas Szalvis su savo jauna 
19 metu paeziutia. Paeina jisai 
isz miestialio Pajures, pavieto 
Raseinių, red. Kauno. Trys me
tai atgalios paėmė jisai sau už 
paczia jauna mergaitia Barbora 
Szedbariutia isz to pat miestialio 
Pajures ir palikins ja Lietuvoje, 
pats atvaževo in Amerika in 
miestą Chicagos. Cze pabuvias 
meta laiko ir gavias geresny 
darba, parsitraukė ir savo paczia 
isz Lietuvos. Dabar jau yra 3 
metai kaip jisai Chicagoje gyve
na ir dirba kasdien plytnyczioje, 
ant kertes 45tos ir La Šalie ui, 
kur uždirba ant dienos po $2.50. 
Pati jauna, graži, taigi žmogus

• ja mylėjo ir visus uždirbtus pi
nigus jai atiduodavo. Pati turė
dama gera duona ir pinigu ik va
lei pradėjo mylėtis su kitais,— 
su jaunikiais. Ir teip: Wyras isz- 
eina in darba ant visos dienos, o 
paeziute parsikvieczia sau jauni
kius, iszvcrda nupirkus visztai- 
tia, parnesza degtines, alaus ir 
sau per dienu dienas kelia rojisz- 
ka veselija. Wyra savo, tolyn, 
jau pradėjo tik silkėmis szertie.

. Nors jau vyras ape visus jos dar
bus žinojo, bet, nežino, dėl ko 
jei nieko nesakydavo.

Sztai kas atsitiko pereitos, su 
balos nakty, 16 Waserio. Wyras 

parejas isz darbo, nu vargias, 
pavalgė vakarienia ir atsigulė 
miegotie, o paeziute jaunoji par
sivedė du Jaunikius, Kazimiera 
Rumszy ir Kazimiera 2i oga isz 
po nr. 229 Bristol str., kurie jau 
su jai, galbūt, antras metas ulevoja 
ir pradėjo sau gertie — balevo- 
tie. Wyras, kaipo žmogus no sun
kaus darbo nu vargias, užmigo 
drueziai ir nieko negirdejo, kas 
jo namuose darosi. Jau buvo 1 
adyna po pusiaunukeziu,. Susita
rė pati su tais jaunikiais 
szaut savj 
vyra, idanf^jei neperiszkadytu 
veseiliotis. Užgesino žibury, in- 
ejo in jo “bedruma” ir szove tris 
sykius in lova. Wiena kulka pa
taikė vyrui in kairyjy pety. Ta
sai suriko: “Oi Jėzus Marija!”

Szitie visi trys iszbego isz na
mu ir nusineszdino in namus tu 
dvieju jaunikiu, pasitikėdami, 
kad vyras yra perszautas ir jau 
daugiau nesikeis, o kaip kas ras 
negyva gulinti lovoje, - tai neži
nos kas jam emerty padare. Par- 
begia po nr. 229 Bristol str. pa
ti su Rumszu sugulė sau. ramiai 
in lova.

Szalviui kulka pataikė in kai-lj^Į Welyku lengvai iszeis. Diena 
ryjy pety arti pažastes ir jo neuž- traukimo bus apgarsyta “Lietu- 
musze. Sužeistasis užsikėlė iszlw°je ” Kn. J. Balceviczius.

per- 
mieganty lowoje,

Lietuwys slidžia.
Kaipo pereitame nr. buvome 

praneszia, kad Konstantinas E. 
Normantas apturėjo no Circuit 
Court of Cook Co.paszaukima ant 
Petty Juror ir kad panedely, 11 
Waserio, stojo ant egzamino, tai
gi szendien daneszaine, kad mi- 
lietas jaunas lietuvys egzaminą 
iszdave gerai ir no tos paezios 
dienos stojo pyldyt savo dinsta. 
“Petty Jury” yra tai sūdąs isz 
12kos prislėgusiu ukesu,. teip lyg 
“Grand Jury” tiktai kitu vardu, 
kurie teip lygiai tyrinėja tiesos 
isz szalies skundiku ir apskųstųjų. 
15 Waserio diena minėtas 
Normontas tapo aprinktu pirmu
tiniu sudžia isz visos 12kos, ar
ba, kaip anglikai vadina “fore- 
man”, užtai kad jisai per nekoky 
laika buvo konduktorium Chi
cagoje ant strytkariu, o tuom 
tarpu randasi ape 3 pro vos isz 
tos paezios strytkariu kompani
jos innesztos in ta paty sųda, už 
tai jy aprinko pirmutiniu, kad 
jisai būdamos kanduktorium bu
vo liudinyku tu paežiu atsitikimu, 
už kuriais kompanijos yra apsku
stos.

Garbe Chicagos lietuviams, 
nes da Chikagojo pirmu tiny lie
tuvy turime inejusy in skaitliu 
Petty Jury.

Szia žinia paduodame isz laisz- 
ko paties K. E. Normonto.

Ape traukimą tikietu ant 
40 akru lauko Arkan- 

se
Sulyg sziam laikui iszpirko in 

7(X) tikietu ant iszgrajvjimo far- 
mos “Lietuviszkose Kolionijose” 
Arkanso, kuria leidžia g. kun. 
lalce vieži us, o da yra i n 300 su 

virszum ant pardavimo. Isz tos 
niežasties, kad da nevisi tikėtai 
varduoti, turime perkeltie diena 
traukimo isz 24 d. Waserio ant 
toliau, tai yra ape Welykas, 
tada jau bus vis tikietai iszpar- 
duoti. Jeigu tikietus pirmiau isz- 
>irktu, tai ir traukimas bus pir
miau. Jeigu per trumpa laika išs
ėjo tikietu in septynis szimtus, tai 
yra viltis kad tie 300 likusiųjų

skas pawerte Lenkus 
isz demokratu i n 

republikonus.
Chicagoje szesziolikta ir pen 

kiolikta vardu yra tai lenkiszkos 
u ardos, kuriuose beveik patys 
vieni lenkui gyvena,IG-toje var- 
doje stovi didžiause ir seniause 
lenkiška Lažnyczia ant Noble st., 
kurios klebonu yra kn. Wincen- 
centas Burzynskis, o vardoje 
15-toje, stovi bažiiyczia Sz. Jad
vygos, kurios klebonu buvo kn. 
Juozas Barzynskus, brolis kn. 
Wincento Barzynskio, ape kurio 
paskutinius atsitikimus, buvome 
praneszia 7 numeryje “Lietuvos”. 
Tose dviejose;' vardose per dau
gel metu, l»eveik visi lenkai 
buvo demokratais, o jeigu kada 
ir susitvėrė koks republikon'nz- 
kas lenku kliubelis, tai jis vienok 
ne tarpo,—visada tenai demokra
tai viražu imdavo. 15-toje var
doje buvo milžiniszkas demokra- 
tiszkas kliubas, turintis net 1800 
sąnariu ir per metu metus viską 
demokratiszkai vare.

Dabar kada parapija Sz. Jad
vygos kn. Barzynsky iszvijo, 
pradėjo ir savo palitika in kita 
pusiu kreiptie. Sztai pereitoms 
dienoms lenkiszkas demokratisz 
kas kliubas 15 tos vardos, įx> 
vardu “Kosciuszkos” turėjo sa
vo mitinga, idant ant mitingo in- 
dorsavotie kandidata ant alder- 
mano 15-tos vardos. Kada ant 
mitingo buvo pilnutėlė sale žmo 
niu, prezidentas užklausė susirin
kusiu tarydamas: “Brolei, ka in
de rsavosime ant aldermano musu 
vardos? Kurie jaueziate atsakan- 
ty žmogų, piaszau perstatytie.” 
— Tada stoja vienas isz susirin
kusiu salėj ir atsiszaukia sziais 
žodžiais: “Asz žinau tiktai viena 
žmogų, kuris galėtu būtie kandi
datu isz demokratu 15-toje var
doje, juom yra kn. Juozas Ba- 
rzynskis.” Ir pa»ake, kad isz de
mokratu partijos negalime mes 
nieko indorsavotie, anei namina- 
votie be žinios ir pavelyjimo ku
rio viena isz kn. Barzynskiu, ir 
be ju patys dėl savęs negalėsime | 
nieko gautie isz palitikos, teip 
kaip ir iksziolei nieko negavome 
ir nagai jo nuomonia, neužsimoka 
ilgiau demokratiszkoje partijoje I 
dirbtie.

Taigi pereita Subata tie patis 
lenkai turėjo antra mitinga ir ant 
szio paskutinio mitingo apkrik- 
szljjo savo demokrati^zka “Ko 
sciuszkos” kliuba ant republiko- 
niszko, o su juom beveik visi len 
kai 15tos vardos, isz demokra
tu persi verte in republikonus. 
Jie nurodė, kad 
tiktai tas galėjo gautie kokia 
vieta ant urėdo isz palitikos, ku
riam ant aplikacijos pasirasze 
kn. Barzynskas viens ar kitas; 
kiti niekad nieko negauda
vo, o kad szendien visa pa
rapija susipyko su kunigais Ba- 
ržnyskais,tai jau nėra nei mažiau
sios vilties ka nors gautie ir užtai 
visi vienu balsu nutarė persi- 
kriksztyt isz demokratu in repu
blikonus, ka pereita subata ir pa
dare: 1800 lenku viena diena isz 
demokratu pastojo republikonais.

Dabar angliszki laikraszcziai 
juokiasi sakydami, kad “kn. J. 
Barzynskas pavertė lenkus isz 
demoktatu in republikonus”.

isz demokratu

ATGARSYS.
Patilpusi 6-me nr. “Lietuvos” 

kerespon., kaip einasi su angliš
koms mokslainems,ne labai szvel- 
nei atsigarsejo in nekuriuoe užkam
pius lietuviu. Teip girdetie szne- 
kant, jog tai mokytojas ne gražu 
mu praszo kad eitu in mokslamia, 
bet po primuszu prispyrė per laik- 
raszty, idant lankytu mokslainia; 
kad jam buk labjau reikalinga ta 
mokslaine, negu žmonėms, o per 
tai tūli galvocziai nenori visai 
eitie mokytis, labjausei dėl to, 
kad pats mokytojas ne ka dau- 
giaua galya už savo mokytinius. 
Kad teip kalbėtu tie, kurie nors 
kiek rūpinasi mokytis, jeigu ne

del kitu naudos, tai nors dėl sa
vo, galėtu duotie koky nors atsa
kymą, bet dabar, kada szneka tik 
toki, kuriems tas mokslas'nei gal* 
voje, anei nuodegoje, tai vėl ik

Wietines žinios.
— Raupai Chicagoje wela pa

sirodė. Pereita utarnyka atidcn-
nusijuofctie, negu ant tokiu szne-.£e aPe lr*s ligonius ant ILk st. 
ku atsakinetie.

Už tai bziczc paaiszkinu tik
tai tiems, kurie nori mokytis, o 
tas viens mokytojas negali vi
siem intiktie. Žinoma toki ku 
rie neturi jokios pradžios ir visai 
nesupretu angliškos kalltos, ne
gali-niekur kitur nuliegtie ir turi 
cze pat sustotie. Wienok tie, ku 
rie jau yra prasi laužia skaityme 
arba nors kiek supranta anglisz- 
kus iszuiszkinimus, tai gali eitie 
bile in koky ruimą, prie kokio 
nori mokytojaus; gal eitie prie 
amerikonu, gali eitie prie wokie 
ežiu, žydu, arba nors prie lenku ir 
nieks jiems kelio neužstos. Bet 
nelaime, kad tokiu rūpestingu ne 
daug yra, tik ka su liežuviu ta
baluoja, lyg Baczkausko “Saule”, 

din din.

— Lenkai Chicagos renka au
kas dėl pavargusiu isz bado sa
vo broliu Nebraskoje.

— Jau Chicagoje pradeda at- 
szillie, yra viliis kad neužilgio 
ir pavasarys prisiartys.

— Lenkas Kledzinskas no 18- 
tos ui. gavo nominacija ant al- 
deimano 9-tos wardos,no peoples 
partijos.

— Pereita sereda Chicagoje

Isz Gvardijos D. L. K.
, Witauto.

Pereita nedelia, Gvardija D.L. 
K. Witauto” Chicagos laike savo 
metiny mitinga ir iszrinko šiuos 
virszinykus ant beganczip meto: 
W. Wabalinskas prez. ant antru 
metu; St. Pocevicze wice-prez. 
ant pirmu metu; P. Mažeika sekr. 
prot. ant pirmu metu; J. Dicha- 
vicze sekr. fin. ant antru metu; 
J. Witku8 kasier. ant pirmu metu; 
M. Kazlauskas ir Iz. Waicie- 
Rauckas dažiuretojais kasos, abu
du ant pirmu metu. In kareivisz- 
ka administracija tapo aprinkti 
szie: W. Wabalinskas pulkauny
ku; P. Mažeika, kapitonu; M. 
Kazlauskas aficierium; K. Globis 
vakmistru; J. Dichaviczius 
„zvodnas”. Ant mitingo buvo pa
rodytos drapanos dėl kareiviu, 
kurios visiems patiko ir ape 14 
sanarih tos Gvardijos sau drapa
nas užsisteliavo. Wisa tokia a- 
municija kasztuos $32. Ant We- 
lyku jau galės kariaiviai pasiro- 
dytie savo atsakanczioje formoje.

A. Žemaitis, sekr.

Ntiiijas LietiiwiszkaN 
sa liūnas.

Dominykas Narbutas uždėjo 
antra lietuuiszka saliuna po nr. 
2997. Archer avė. kerte Lock st. 
o szendien, tai yra suimtos va 
kare rengia balių atidarymo 
(Grand Opening). Grajys puiki 
muzika, bus daugybe jaunimo ir 
puikus szokiai. Užpraszo visus 
lietuvius ir lietu vaitias atsi- 
lankytie. Pradže 7 adyna vakare.

Su guodone D. Narbutas.

PADEKAWONE.
Duodame žinia visiems 

tiems ir pažystamiems, kad musu 
mieliausias tėvas, kuris 14 diena 

* szio menasio persiskyrė su sziuom 
svietu, nedelioje, 17 diena Wase- 
rio tapo iszkilmyngai palaidotu. 
— Isz bažnyczios no Noble str.net 
in kapinias lydėjo dide daugybe 
žmonių karietose, o drauge 
su visais palydėjo ir guodotinas 
kn. M. Kravczunas, ir koplyczio- 
je ant kapiniu atgiedojo “noktur- 
nus”, atlaike želaunas mišias 
szventas ir pasakė graudinga pa
mokslą, antgalo inleidome in 
žemia kūno musu mieliausio, ap
laistydami graudžioms aszaromis 
jo graba ir užberdami jy žemė
mis.

Dabar . varde musu miru
sio tewo siuncziame szirdingiau- 
sia padekavonia musu guod. pro- 
baszcziui kn. M. Kravcziunui už 
jo szirdiuga patarus vyma, o po
draug ir visiem tiem broliams ir 
seserims, kurie teikėsi palydetie 
jo kuna ir atiduotie jam paskuti
nių tarnysta— ir pasiliekame su 
guodone giliauseme nuliudime jo 
moteris ir vaikai:

Naszle Marijona Liudkeviczie- 
ne, vaikai .Feliksas, Andrius, Mi- 
kolas ir duktė Katerina Szpoke- 
vicziene su savo wyru Baltra
miejum Szpokevicziu.

gen-

janeziu isz bado paszelpos. Tokiu 
budu miestas vos tik isztesa duo
tie paszelpa trecziai dali badau- 
janeziu žmonių. .

— Szioms dienoms turi iszeitie 
Chicagoje naujas lietuviszkas 
laikrasztys, po vardu “Amžius”, . 
tai yra tas pats, k a ketino vadv- 
tis “Žvaigžde.” Iszleistojais jo 
yra A. Steponaviczius, J. Gri
nius, A. Jocpalyikis ir kiti tos 
kategorijos žmones. Spaudysią ’ 
pus koky ten vokiety, ar czeka \ 
ant “\Yest Side” teip, kaip eu- 
lygsziol spausdinasi “Valtis” pas 
p. Paukszty, Plymouthe. Išda
vystei linkime kogeriiausios 
kloties, ir neužvydime, nes twir-

buvo Republikoniszkoš “prima tai tikime, kad mums konkuren- 
rijos o czet verge “nominacijos” j cijos ne padarys.
ant kandidadu in ateinauezias pa
vasario elekcijas.

— Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos, tegul eina pis 
A. Malkevicziu, 3234 Laurel st. 
o gausite geriausia mes i ir už 
pigiau kaip kitur (12—6).

— Pereita nedelia Chicagos O 
lietu viszkoje bažnyczioje tapo 
suriszti linzių, moterystes Simo
nas. Abrabamaviczius su Magde- 
lena Stankevicziute.

— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 
vynes” galite dabar gautie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., už 
paczta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrozus, tam kasztu 
paczto nerokuojame.

— Subatoje, 23 d. VV aserio se- 
leje L. Ažuko Lietuviszki szoki- 
kai turės savo balių. Prasidės 8 
adyna vekare. Bus gera muzika 
ir geri szokiai. Tikietas kasztuos 
$1. Užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaitias atsilankytie.

. Komitetas.
— Jeigu kas norėtu ineitie in 

gera iaundres bizny su mažais pi
nigais,turintis nors $200,tegul at
siszaukia in Redakcija“Lietuvos.” 
Biznis yra geras, maszinos visos 
naujos, vertos $600 ant kuriu 
žmogus niekad negali trotit.

— Subatoje, 23 VVasero, 7> 
adyna vakare, saleje Pulaskio po 
n. 800 S. Ashland av. “Lietuvisa
kas Palitikiszka Republikontszkas 
Klubas 9tos vardos,” laikis mitin
ga,ant kurio užpraszo visus lietu 
vius, toje vardoje gyvenanezius 
koskaillingiausei susirinktie.

A. Mascickis sekr.
— Lietuviszkas Republiko- 

niszkas KliubAs 7-tos vardos” 
tapo antru kartu inkorparavo- 
tas. Pirmiau vadinosi kliubu 
“\Vitenio”. ale kaip pairo, tai 
dabar davė vardu “Algirdo” ir 
iszpirko antra czartery. Inkorpo- 
ratoriaisyra J. Grinius, K. Jan
kauskas ir kiti.

- Labai pigiai ant pardavi
mo geras biznis iszvažiojimo 
keresinas, gezelinos ir benzinos: 
gOO su virszum geru kostimieriu. 
arklys, vežimas, visas užkinky- 
mas ir 200 su virszum blekiu, 
viskas už $50. Atsiszaukite pas 
valdytojy: (23—2) (

Ant Buszkeviczius
910 32-nd st. Chicago III.

— Pereita petnyczia ameriko
nai apvaikszcziojo szventia už
gimimo Kashingtono, pirmutinio 
prezidento Suvienytu VValstiju. ' 
Dėlto, jeigu kam “Lietuva” atėjo 1 
per vėlai, tai ne isz kitos priežas- 
ties, tik isz tes, kad pacztas pet- . 
nyczioje, dėl svarbios szventes i 
buvo uždarytu.

— St. Szymkus po nr. 4429 
GoodsĮieed st. ant Tovn of Lake, 
atidarė szioms dienoms nauja lie- 
tuviszka saliuna, ir nedelioje ren 
gia didy balių, ant kurio užpra
szo visus prietelius, susiedus ir 
pažystamus atsilankytie. Grajys 
puiki muzika bus gražus szokiai 
ir geras pasilinksminimas.

Užpraszo St. Szymkus.
— Waldžia pavieto Cook Co, 

III. duoda paszelpa dėl pavargu
siu gyventoju miesto Chicagos 
angleis ir maistu ant 10.000 fa- 
miliju, arba 50.000 žmonių, advokate, juk galite praszytie 
Wienok mieste Chicagos yra sus- sūdo, 
kaityta 150.000 žmonių reikalau-1 nes..

cijos ne padarys.

Mitingas
Nedelioje, pusiau pirma 

adyna po Įlietu saleje L. Ažuko 
bus mitingas Lietuviszko Kliubo * 
6tos\Vardos” ant kurio yra už- 
praszomi visi lietuviai isz 6tos 
vardos pributie, nes jau palitika 
ateinancziu pavasario elekciju 
prasideda.

A. Olszevskib prez.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
M. Dovydaitis Chicago 1.00
St. Walionis •4 1.00
J. Kuuca 44 1.00
K. Jankantas »» 1,00

Ig Matiliunas 44 2 oo
Fr. Tarozas •• 1.00
J. Globis •< 1.00
A. Mikulis Clarke City 2.oo
G. Raduszis Bayonne 2.oo
J. Zablaekas Vfahanoy C. 2.oo
A. Masis t* 2.oo
A. Pavhkas Hammond 1.00

P. Balceviczius Toluca 1.00
Fr. Brazauskas St. Charles l.oo \
J. Tamuliunas Athol 1.00
J. Aczas Tacker 1.00
J. Kurantaviczius Gr. Rp. 2.oo *

Atsiszaukimas prie lietu-
waicziu.

Mokinimas kitu, o labjausei 
vaiku yra tai svarbiausia užduo
tis, yra tai garbiugiausts mieris. 
Isz senųjų vieniems jau mažai 
ka gero tegalema padarytie, o ki
tiems ir mažai ka te reik darytie, 
nes jie bus lietuviais, katalikais 
ir mirs tokiais. Bet daugiausei 
turime rūpintis ape ateinanczia 
gentkartia. Todėl idant isz jos 
padarytie gerus žmonis, gerus 
katalikus, gerus lietuvius, reik 
darbinyku. Toki darbinikai. yra 
kunigai, seserys ir moki tojai. Ku
nigai tur ir be todaugybia darl»o, 
mokitoju atsakancziu neturim. 
Reik mums seserų, kurios galėtu 
prisidetie prie to garbingo ir 
naudingo darbo. Dėlto szis atsi- 
szaukimas yra paraszitas prie jus ? 
lietuvaites! kurios mylėdamos 
savo artyma, mylėdamos dorybia, 
mylėdamos Dievą ir jo pristiki- 
mus, norėtumėt pasiszvestie dėl 
labo lietuviszku vaikeliu. Todėl 
katros isz jusu norite pasiszvest 
tam dalykui, eiti in kliosztoriu ir 
ten pFabuvia neatbūtinai reikalin
ga laika, tnokinti vaikus ir tar
naut ie Dievui, tai tegul atsiszau- 
kia in Shenandoah.pas guodotina 
kunigą Abromaiti.

Raszant laiszka, reik paraszyt 
kiek metu, kokios sveikatos ir 
kokio mokslo. Gerai butu, kad 
daugiau turinczios mokslo atoi- 
szauktu, bet bus priimtos ir su 
mažesniu mokslu, bile tiktai butu 
tikras noras ir pasiszventimas, 
tai iszmoks, ka daugiau reiks. Pi
nigu jeigu neturėtu, tai kasziai 
Lūs duoti, bet pirmiaus neatbūti
nai reik, paraszytie laiszka pas 
guodotina kunigą Abromaiti po 
szitokiu adresu:

Rev. P. Abromaitis. 
Lithuanian Church Yarden Str. * 
Shenandoah, Pa. United States of

Amerika.

SIRATA.
Advokatas:— Ka tu mislini 

papyldias tokia žmogžudystia, už 
musziai tęva ir motina ir ka da
bar asz galiu pasakytie sude ant 
tavo apgynimo?

Žmogžudys: —paugalys pone

idant susimylėtu ant m a 
. biedno siratoe.

str.net
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TRUMPA SEWOWES

LIETOS!® TSTORIA' <

(Tasa).
Aldena. (Ink te Gedimino, isz- 

tekaaž Lenku karalaiezio 
Kazimiero 1325 m.

tuvos; reikėjo ja gintie, odei to 
reikalingas buvo Lietuvai iszmiu- 
tingas ir narsus vadas. Jaunutis 
gi, jaunas ir silpnas no prigimimo, 
negulėjo suvaldytie wisa Lietu
va ir apgintie jaja no prieszu. 
Ir sztai du vyresniejai jo broliai, 
Algirdis ir Keistutis, bijodami, 
kad ne pražūtu Lietuvos livosy- 
be, praszalino ji no sosto ir pasi
dalino valdžia tarp savias. Algir- 
dis tapo didžuoju kunigaikszcziu 
Lietuvos ir sėdo Wilniuje, o Kei
stutis prie Traku kunigaiksztys- 
tes, kuria jau pirmiaus buvo ga
vės, gavo da Žemaitija.

Broliai ir kiti gimiiiiceziai ža
dėjo klausytie Algirdžio, gy- 
wentie suteittoje ir gintie tevynia 
no svetimtaucziu. Ir Algirdis su 
Keistucziuiszpildesavo prižadus: 
iki pabaigai gyvenimo, juodu gy
veno broliszkoj meilej, visa sa
vo amži muszesi su prieszais už 
laisvia tėvynės. Tokia sandara 
tada ipacz buvo rcikabnga, nes 
laikas buwo sunkus. Jaigu mes 
primhsime, kad Wokiecziai, val
dant Algirdžiui, užpuoliu buvo 
ant Lietuvos dauginus, nei 
100 kartu, jaigu da pridekime prie 
to kares su Lenkais, Gudais ir 
Totoriais, tai mums bus aiszku,. 
kaip brangus buvo sutikimas tarp 
Lietuvos vadovu, idant apgintie 
tevynia! Ir Algirdis su Keistu- 
stucziu gynė ja, gine, kiek galė
dami, kiekviena plota žemes ir, 
nors ir jiems kaip kada pasi
sekdavo, gerai padidino Lietu
vos ikunigaiksztystia.

didele kryžiauna kare in «le- 
kus pa virsta 1345 nu

Wos paspėjo Algirds ir Keis
tutis pajimtie i n savo rankas 
valdžia, kaip prisėjo jiems stotie 
priesz \\ okieczius: szitie, mat, 
sutelkia svecziu daugybia, insi- 
grudo Lietuvon ir apgulė vie
na pėly. Atsiskubinia ant pagel-’ 
bos musu kunigaikszcziai, apga
vo Wok ieczius į davė jiems žinia, 
buk eina in Prusus Kryžeiviu 
turtu plesztie. Kryžeiviai gryžo 
namon, kad ten gintis no Lietu
viu, o szitie tuom tarpu insibru- 
ko Latvijon, kurios niekas ne 
gynė, ir baisiai jaja iszple’sze/ 

Tada Wokiecziai pamotia, kad 
juos Lietuviai apgavo, ir vžsigei 
dta užtai jiems ne dovanotie, 
lindo vėl Lietuvon. Bet cze Wo- 
kiecziarasteippat ne pasisekei jie 
ne susitiko nei su vienu Lietu
viu, nes visi žmones iszsisklaiste 
po miszkus. Pasivalkiojo be jo
kios naudos po girias, atadregiui 
užstojus, Wokiecziai turėjo vilk
tis namo, nieko ne laimeja. Isz 
piktumo, kad in niekus pavirto 
wisa kryžiauna kare, Wokiecziai 
apkaltino didyji savomistra, buk 
jis tai tyczia padarias buvo, atė
mė no jo valdžia ir kitam pave
dė.

Muszis prie Strėvos upes 
(1348 m.)

1348 metuose Lietuviai ir 
Kryžeiviai rengėsi in karia. Ap
lenkdami Lietuvius, Wokiecziai 
insprudo in Lietuva ir per 8 die
nas baisiai jaja plesze. Ant galo 
pagalios, kada jau pleszikai ren
gėsi gryžtie atgal, ant ju užpuo
lė Lietuviai prie upes Strėvos; 
isztiko muszis, kury Lietuviai 
pralaimėjo, ir ju krito ant vietos 
ape tūkstantis vyru. O Kryžei
viai, pasigirdami, paleido po 
svietą žinia, buk jieužmuszia ten 
net 40,000 Lietuviu; darė jie tai 
dėl to, kad svecziai ne nustotu 
ėja pas juos.

Wieszpatiauj int Gedeminui Lie
tuvoj, valde Lenkus karalius 
^Vladislovas, vyras, lygiai kaip 
ir musu karulius, .isznJiitingas ir 
narsus. Matydamas, jog Lietu
vius sunku pcrgaIetie ginklais, 
jis nutarė jieszkoti e pasGedcmi- 
na sand arus ir drauge su Lietu
viais kariudtię priesz Kryžeivius, 
kurie teipo-?gi buvo p i keži austais 
ir Lenku prieszais. Su tokia 
mislia jis iszsiunte in Wilniu pa
siuntinius, siūlydamas Lietuviams 
sandara, ir praszydamas Gedemi- 
no, idant teiktųsi iszduotie saro 
duktery Aldona .už jo sunaus 
Kazimiero. Musu karalius meiliai 
pritarė jo norui ir apsiėmė is«- 
pildytie jo praszyma. Puikiai 
aprėdyta Aldona iszkako in Len
kija, lydžiama 1000 Lietuvisz- 
ku kareiviu, apsirėdžiusiu rū
bais luosziu ir meszku. Kartu 
su jaje ėjo ir jos kraitis, suside
dantis iaz $4.000 Lenku, kūne 
pi r minus ‘buvo ; Lietuviu paimti 
nelaisvėn, o dabar, Gedemino pa- 
leistie džiaugdamiesi ir garbin
dami musu karalių, gryžo in sa
vo tevynia. Atvykus in Kro 
kawa, sostapily Lenku, Aldona 
priėmė krikszta po vardu O«m>s 
ir atidavė savo ranka Kazimie
rui.

Lietuviai ir .Lenkai, ne ilgai 
trukus po tam, kariaudami isz- 
wien. kelis kartus sumusze nedo
rus Kryžeivius.

Galingumo* Lietuwos prie 
Gedetnino ir jo smer- 

ti*u
Gedeminui viestpataujant, Lie

tuva buvo galinga ir kaimynu 
garbėj laikoma. Neįtik artimiejie 
Lankai, bet ir tolimi hrasztai len
kes priesz Lietuva ir .jieszkojo 
sandaros su j tje. Teip turtingos 
sziauriues Gudijos vieszpatystes, 
Didysis--Novgorodas ir Pskovas, 
besipeszdami tarp savęs, ne kar
ta szaukesi prie Gedemino, idant 
apsūdytu ir sutaikytu juos. Ne 

. gana to, Didysis—Novgorodah 
priėmė Gedemino aunu, Noriman 
ta, už sawo kuuiguikszty, paves
damas jam savo visa kraszta.

Namie Lietuvoj, prie galvos 
Gedemino buvo teipo-gi tyku ir 
ramu. No kunigaikszcziu, neno- 
rincziu klausytie ^Gedeminas atim
davo kunigaiksztystes ir’ sodin
davo ten sawo vietiuykus. Wi- 
duryj savo miszkuotos tėvynės 
liepc skintie trakus, statytie kai
mus, ir miestus insteiglie. Idant 
pakeltie savo kraszte apszvieti- 
ma ir turtus, kviete isz užrube- 
žio mokytus vyrus, amatnykus, 
mokanczius gerai iszdirbtie žemia 
ir vestie prekystia, kurie moki
no Lietuvius visokiu pramonių. 
Nors pasiliko Gedeminas stabmel
džiu, vienok visiems daleido 

* laisvini garbintie Dievą kaip kas 
norej ir mokėjo.

Gedeminas mirė 1340 m. Tais 
metais Kryžeiviai norėjo užimti 
VVeliuonos pily, gulinczia Žemai
tijoj ant Nemuno kranto. Gede
minas, jausdamas, kad apgultie- 
jie ne galės atsituretie, pribuvo 
jiems ant pagelbos ir toje muszy- 
je pats krito ant vietos. Sūnūs 
jo, su garbia perveže tėvo kū
ną in VVilniu ir iszkilmingai jy 
palaidojo. !

Algirdis ir Keistutis
<1345—1377.)

Po Gedeminui VVilnius ir val
džia Lietuvoj teko jauniausiam 
jo sunui Jaunucziui; vyresnie- 
jie gi broliai, kuriems buvo duo- 
tos* mažesnes kunigaiksztystes, 
turėjo klausytie Jaunuczio.

Isz pradžios broliai gyveno ir 
.valde sataikoj. Bet ilgai teip ne 
galėjo būtie. Svetimtaucziai isz 
visu pusiu užpuldinėjo ant Lie

Žinios visokios.
t Paterson, N. J. 15 Waserio 

sudegė didelis fabrikas verpimo 
1000 dnrbinyku darbo neteko, o 
blede iszneszc $300.000 .

t Naszle eariene po mirusio 
caro Aleksandro III nopoilgam 
ketino taplio motina....Ir vėl 
bus naujus balius dėl Rossijos gy
ventoju.

t l’hiladeiph’joje, Pa. užsidėjo 
naujas lietuviszkas palitikiszkas 
kliubas. \Velyjame jam geriau
sios sutaikęs ir kloties.

| Shenandoah, Pa. pusiaulie- 
tuviszkas kunigas Lenarkevi- 
czius, probaszczius tenyksztes 
lenkiszkos parapijos, gryžlamas 
no ligonio, paslydo, puolė ir isz- 
silauže sau koja augszcziau ke
lio.

4 Kartas po kartui vis vilnys 
iszmeta kunus žmonių ant krasz- 
to, kurie nuskendo su garlaiviu 
“Elbii’’. Londone ir Lovestoft, 
Anglijoje jau kelis kunus randa 
pakraszcziais.

t Susi vieny j imas augintoju 
vinvuogiu Californijoje nuspren
dė padidintie prekių naujo vyno 
iki 15 centu už galioną, kurio 
1.000.000 galonu jau yra par
duota po 12 centu.

t Paskutinėmis dienomisszaltis 
ir Europoje davė svieto matytie. 
Geležinkelius didžios pusnys sus
tabdė, didžiausios upesužszalo ir 
daugybe žmonių szalcziuose sau 
smerty rado.

4 Danes z a isz Lietuvos, is? re- 
dybos Kaimo, kad tenai žiema už
stojo no 2 ros nedėlios adventu 
ir sulygsziolei tebestovi. Szaltis 
daeina iki 10 laipsniu, o dabar 
gerai pasnigo ir turi gera rogių 
kelia.

t Minersville, Pa. 9 Waserio, 
anglekasyklose Leisering Svang 
"Co. tapo baisiai sužeistu darb
davys tu mainu Thomas Louis
— velszis. Krito didelis ledas ant 
szliopos ir insibegias jaje užgavo 
Louis’ui in koja, teip smarkei, 
kad nukirto kaula per kulnely

t Gubernatorius vaistės 
Illincjo paskyrė $200 
nagrados tam kas sugautu M ii 
liam Guthrie murina (negrą), ku
ris laike paskutiniu elekciju Stre- 
ator papjovė \Villiama Suggin- 
sa. Guthries yra tvirto sudėjimo 
kūno ir iszrodo graži u m ant vei- 
do.

t Diena 14 Waserio, miesto 
Ne v Orlean,La.snigo, per dvi ady- 
nas ir užklojo sniegu ulyczias ant 
vieno colio storio, Gyventojai 
to miesto yra dideliai uždyvyti 
nes tenai niekad da ne snigo,kaipo 
sziltame pietų kraszte; jau no 20 
metu niekas isz tenykszcziu ne
buvo sniego matias.

t Reprezentantas Taylor, są
naris susivienyjimo “Užtarytoju 
Amerikos,” padavė in kongresą 
antra patvyrtinanty billa, idant 
Mgr. Satoli, pasiuntinis popie
žiaus, butą iszvarytas isz szitos 
žemes. Billas liko paremtas. — 
Mat amerikonai bijosi kataliku, 
kad jie ne panaikyntu liuosylies 
ir ne investu baudžiava.— Ame- 
rike “Daijy Neva.”

| Wiena karta tarė “Garsas” 
“Lietuvai”, kad toji “lyg boba, 
plepa ir plepa, tai su Jocium, tai 
sn Baczkausku, ir t.t.” Tegul-gi 
jau bus “Lietuva” kalta, nes kaip 
tūli nurodo, kad kitiems yra va
le “Lietuvai, ant sprando jodytie 
ir szita neprivalo atsiszauktie, 
teip, lyg butu anų vergu; arba 
wel kiti nurodo, buk ta; , “Lietu
va” viską pradėjusi per savo 
stropumą ir pati sau susilaksezius.
— Tegul būna ir teip. — Bet kas
pnsidare su tuom patim “Garsu’' 
kad jau ir jis paskutinėms nr. in- 
siplepejo?— Pats rodos neLžka- 
bino. — gal tai vejas ant jo už
putę......... Del ko szendien nenu-
tylejo ir nenukente? Matoma, kad 
ant kito yra lengviau pasakytie, 
negu ta paežiam iszpildytie....

Kaunas papuola in Kryžeiviu 
rankas 1362 m.

Kryžeiviai su svecziais ir Kar- 
dinykais isz visu pusiu apsupo 
Kauna ir eme griautie jo sienas, 
naujai da iszrastomis medinėmis 
armotomis. Ant pagelbos Kaunui 
atėjo su kariumene Algirdas ir 
Keistutis, bet buvo jau vėlu: 
nei pilin ineitie, nei stipraus prie- 
szo pergaletie jie ne galėjo. Tuom 
syk Kryžeiviai daugelyje vietų

pranusze pilies sienas, ir apsup
tiems Kauniecziams wis sunkiaus 
ir sunkiaus buwo gintis no daug 
stipresnio prieszo; bet jie wis gi 
narsiai gynėsi, kolaik Kryžeiviai 
ne insiverže pilin. Tada Lietu
viai, uždegi* pily, beveik visi 
pražuvo ugnyje drauge su dauge
liu Kryžeiviu. Tiktai sūnūs Kei- 
stuczio Waid(>tas, kurs teip gar
bingai. per du menesiu gynėsi 
Kaune, mėgino su.36 vyrais pra- 
simusztie per eiles prieszu ir su
si vieny tie su Algirdžiu ir Keis
tucziu, bet jam tai ne pasisekė, ir 
jis papuolė in Belaisviu.

Graudus balsas giesmes ant 
Kristau* prisikėlimo, kuria už 
trauke Kryžeiviai degancziame 
Kaune, prunesze liūdna žinia sto- 
vincziai ant Kauno nubudusiai 
Lietuviu kariumenei.

Ne galima apsakytie wisu ka
riu su Wokiecziais, nes ju per 
daug buWo; per tas kares Kry
žeiviai aieko ne laimėjo, nes 
Keistutis, vesdamas savo Žemai 
ežius ir Lietuvius, su neiszpasa- 
kytu drąsumu gynėsi ir nei žingt 
snio žemes Wokiecziam€ neatida
vė.

Kaip Keistutis, isz vakaru ir 
sziauriu pasės, gynėsi no Wokie 
ežiu, teip Algirdis, isz pietų ir 
rytu puses, muszesi su Lenkais, 
Totoriais ir Gudais.

Kares su Lenkais ui Galicija
(1340—1377m.)

Gedemino sūnūs Liubartas bu
vo apsi vedins su duktere pasku
tinio Galicijos kunigaikszczio. 
Mirus szitana, Liubartas su Lie
tuviais užėmė Galicija, bert Len
kai, irgi geisdami valdytie szita 
kuuigaikszjtyetia, pradėjo karia 
su Linbartu. Tada prasidėjo ka
res l>e galo: tai Lietuviai, tai 
Lenkai viražu gaudavo; po kelis 
kartus prieszai prisikakinia ka- 
riautio, darė sandara, bet praėjus 
keliems metams, wel t verda vo- 

už ginklo ir vėl kariaudavo. 
Aot galo pagalios Galicija tapo 
padalyta: Lietuviai paėmė dides
niu jos pusią, o Lenkui mažesniu.

Podolijos ir Kijawo užkaria- 
w i litas 1362 m

Greta su Galicija guli gražus 
ir turtingas Podolijos krasztas, 
kur vieszpatavo tada Totoriai; 
szitie, bekariaujant Lietuviams 
su Lenkais ateidavo talkon tai 
pas vienus, tai pas kitus ir plesz- 
davo tai Lenkus, tai Lietuvius. 
Užpykias už- tatai, Algirdis už
puolė ant Podolijos Totorių ir 
iszvijo juos isz ten, sumuszias 
visiszkai ju kanus • ties Mėly
naisiais ^Vandeniais.

Tuose-gi paežiuose metuose Al
girdis galutinai privieniojo prie 
Lietuvos ir Kijavo kunigaiksz- 
tystia kurios kunigaikszcziai tu 
rejo Lietuviu klausytie jau no 
Gedemino laiku.

Algirdis wirszu ima ant dau
gybes Gudu ir kares už tai 
su Mask wa 1368—1372m.
Ne gana buvo. Algirdžiui 

pietines Gudu žemes, ir 
jis, sekdamas Gedemino paveik
slą, rinko po savo valdžia Gu
dus, kaip tik galėdamas; jam 
darbas gerai pasisekė, nes Gu
dai tada buvo pasidalinia in dau
gybia kunigaiksztyBcziu, kurios 
tarp savias nuolatos peszesi. 
Algirdis privertė didesnes ku
nigaiksztystes, kaip Naugorodas, 
Pskovas ir Smolenskas, klausy
tie savias, o mažesnes privieni
jo prie Lietuvos.

Tai matydami didiejie Mask
vos kunigaikszcziai, kurie tei|>- 
pat norėjo surinktie visus Gu
dus po savo valdžia, pradėjo ka- 
riautie su Algirdžiu. Tris kartus 
kilo kares ir per tris kartus Al
girdis, baisiai naikindamas Gudu 
žemia, atsidurias buvo su savo 
kareiviais net ties Maskvos sie
noms. Szituos Algirdžio užpuo
limus Gudai teip gerai insipamek 
lijo, kad da ir dabar nekuriose 
Gudijos vietose žmones vadina 
Algirdžio keliu kalnus, miszkais 
apaugusius.

Mirdams Algirdis prasze Kei- 
stuczio prilaikytie jauna jo sunu 
Jagella, kuriam tokiu budu ir pa
teko valdžia Lietuvoj*.

(Da neviskas).

ISZ
Lietu wiszku Kolonij u 

Arkanso.
Hazen, Ark, 17 AVaserio 95.—

Guodotinas Rėdytojau “Lietu
vos” ir uždetojau Lietuviszku 
Kolioniju Arkanse!

Daneszu jumis ir visiems skai
tytojams “Lietuvos”, kad asz, 
žemiau pasiraszias, pribuvau in 

i “Lietuviszkas Kolionijas” ir jau 
. pora nedeliu algai kaip cze ap- 
• sipirkau 80 akru lauko ir 
pradėjau sau statytis namely. 
Kada asz rengiausi isz Phildel- 
į'hijos važiuotie m Arkansa, tai 
visi pažystami prasze manės, 
kad kaip asz nuvažiusiu in tenai 
ir isztyrsiu viską, idant apraszy- 
czia jiems per gromatas visa 
teisybių, kaip tame Arkanse yra, 
nes daugylte; iszgirdusiu mela- 
gystias Bac?kausko pradeda abe
jot ie. Ir man paczem teko girde- 
tie sznekant, kad Arkanse žmones 
badu miraztant, drugiais sergant 
ir t.t. Taigi asz atvaževias ir ape 
viską persitikriuias, noriu nors 
pora žodžiu paaiszkytie žmonėms 
per laikraszty, kaip tikrai “Lie- 
tuviszkoše Kolonijose” Arkan
so yra.

Phil adei phi joje sz i nitą i lietu
viu mane pažysta ir žino gerai, 
kad asz laikiau buezernia ant 
South žnd str. po nr. 1211. Wi- 
si gana gerai žino, kad man tenai 
biznis ėjo ne blogai ir isz bado 
nemiriau. Wienok kad mano 
szvogertai Juozas Butkus ir Juo
zas Wasiliau8ka8 rasze man, i 
dant atvažiuoeze in Arkansa; 
kitiems ir asz buezia netikėjas, 
bet savo szVegeriams pavieryjau 
ir pardavias buezernia atvaževau 
pasižiuretie in “Lietuviszkas 
Kolionijas”. — Cze prasižvalgias 
atradau viską teip, kaipo jusu 
laikrasztyje jau nekarta buvo 
apraszyta ir užsiganedydamas ta- 
je vieta, pirkausi 80 akru lauko, 
statausi sau namely, ir norint 
man szendieu kas siūlytu tokias 
3 buezernias, nemainyczia ant 
savo farmos, nes czionai- matau 
gera ateitia.

Delto-gi praneszu visiems lie
tuviams, o labiausei philadelphie- 
cziams, kurie manės praszete i- 
dant Jums praneszcze, kaip ten 
tose “Lietuviszkose Kolionijo- 
se” yra, — neklausykite Bacz 
kausko;— meluoja turėdamas pik
tumą ant Iszduotojo “Lietuvos”. 
Asz jbms, broliai, užtvyrtinu,kad 
jeigu kurie mislyjate pirktie far- 
ma, — nejieszkokite kitur; už 
tuos pinigus nerasite tokiu lauku 
niekur, o jeigu kur ir rasite, tai 
mokėsite ne po $8 kaip cze, bet 
mokėsite po $20 ir po $30 už 
akra. Kas mislyjate pirktie, tai 
neklausykit nei Baczkausko, nei 
manės, bet atvažiuokit patys ir 
pamatykit, o tada žinosite keno 
teisybe, o keno melas.

Jums gero velyjantis,
Antanas Liszauska? 

box 82, Hazen, Ark.

Juozas Butkus pranesza isz 
Arkanso sziais žinias: ,,Pas mus 
jau Ireczia nedelia kaip laukai yra 
ajKiengti lyg balta drobu'.ia— 
sniegu per du eolus ir nekurioms 
dienoms užsvilina gerokas szaltis. 
Seni Arkanso gyventojai isz 
tikro szneka, kad tai Lietuviai 
ateidami isz sziauriu atsinesze su 
savims ta sniegą ir szalty.

Prekes lauku musu kolionijase 
k.izdien augsztyn kyla ir jau arti 
geležinkeliu baigia iszpirktie, 
kurie ilgiau pamiegos arti, ge 
ležinkeliu lauku negaus ir vėliau 
pirkdami mokės branginu, o kaip 
pavasary parvažiuos kunigas ir 
pradės statytie sziokia tokia 
bažnytelia, tai ir czionai laukai 
stos taje paeze preke,kaip lllinojo 
arba kitur arti miestu laukai.

Jau pradėjome ir szienus par- 
duotie, bet szymet szienas pigus, 
gauname no $4.oo iki $4.50? 
Deltogi meldžiame pagarsytie per 
laikraszty, ar tiesi rast u isz lie

tuviu agentai, kurie galėtu 
supirktieisz musu kolioniju vi
sokius (jaiktus, kaipo tai sziena, 
javus gyvulius irt.t. irdastatytie 
juos in didesnius miestus su geru 
uždarbiu, suligsziolei visokius 
daiktus-perka pas mus svetimtau- 
cziai ir daro i*z to gera bizny, 
dėl ko mus žmogus negalėtu isz 
to naudotis.”

Butu labai pagirtinas ir abiems 
pusėms naudingas dalykas už- 
siimtie lietuviu tokia pramonia, 
o jeigu nors vienas lietuvys pra
dėtu toky bizny, t ii be abejones 
ir kitiems kelia pravestu gere
snėse pramonėse, nes sulig *sziol, 
gali sakyt, kad lietuviui kitokiu 
bizniu nežino, kaip tiktai .... 
saliuna uždetie.Tai ir visi bizniai.

Dol Baczkausko.
Pora nedeliu atgal, Baczkaus- 

kas sake, kad jau jis daugiau per 
savo PUIKIĄJĄ SAULIA(?) 
nelosias ant “Lietuvos”. Argi no- 
teisybet?) Pasižiūrėkit žmoneles 
in paskusiny nr. jo “Saules”, tai 
suprasite to nepraustasnukio tei- 
sybia — net visa puslapy tos sa
vo puikiosios “Saules” užtersze 
vienais szuniszkais lojimais.

Dabar jau galutinai persitikri
nome, kad tas žmogus turi sumai- 
szyta protą, ir matome kad su 
duruum negalima polemikos ves
tie.

Užtai atiduodame jam ant va
lios, tegul sau prišiloją lyg szu- 
va ant mėnesienos, nieks jam 
nieko neatsakvs, nes su tokiais 
polemizavotie, yra tai geda no 
žmonių ir pasižeminimas savo 
vardo. O ant galo mes neturime 
vietos dėl polemikos su'tokiais 
neaptaszytais asilais. Jo “Saule’’ 
yra didele, tai in ja gali bile 
meszlas sutilptie, o pasė mus ant 
panasziu palemiku vietos nėra.

Galbūt kada ir atsitaike-
Nekokis Motiejus Juoz. paei

nantis isz kaimo Gustarcziu buvo 
ant tarnystes pas viena poną 
Kaune. VViena karta buvo jisai 
pasiustas i n Aleksotą pas’katilio- 
riu parnesztie katila, kur ^buvo 
paduotas iszbaltytie (iszbielavot), 
o kad su katilu gryžo namo no 
augsztu krantu Aleksoto^susimis- 
lyj<» atsisėst in katiia ir važiuot 
važiuotas in pakalnią. Teip ir 
padare. Insisedo in katiia’ ir po- 
valiai, pasiyidamas rankomis in 
žemia pradėjo no kalno stumtis. 
Isz pradžių katilas cziuževo irs 
valios, bet ko tolyn’pradejo eit 
smarkyn, ant galo pradėjo in vi
sas szi.lis kraipytis ir jau musu 
Motiejus apsisuko kelioms eilioms 
su visu katilu ir nežinojo kadary- 
tie. Pakelėje pasitiko žydauka 
einanezia prieszai su naszcziais 
vandenio. Jau tai nabagiai nebu
vo laiko prasilenktie. Kirto 
žydaukai staeziai in kojas, žy
dauka persiverte per jy, jis apa- 
czia jos nupleszkejo staeziai in 
Nemuną ir pataikė in ardonia po 
ledu. Laime, kadj prie ardones 
tuom kart buvo žmonių, kurie 
sustvėrė jy ir isztrauke; ^kitaip 
būt nabagas nuplaukiąs f žvejot. 
Negavo nabagas nei pasilsėt po 
tokiai smarkiai kelionini, tuojaus 
palicija paėmė ir da szlapia nu
vedė in kaliny už sužeidimą mi
nėtos žydaukos.

LIETUWISZKAS TEATRAS*
Httstono lietuviai rengia ant 25 

dienos VVaserio, tai yra panedelyj 
Užgavėnių atgrajytie teatrai 
“Kražių Pjovyne”. Teatras bus 
grajytas bažnytinėje salėje, ant 
Buttler st. D* b o užpraszome 
visus lietuvius ir lietuvait.ias, ne 
tik isz Pitistono, l»et ir isz visu 
aplinkiniu miesteliu, ko skaitlin- 
giausei susirinktie. Komitetas

Kas nori gautie šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
at. Shenandoah, Pa. (19—5)



VAJIESZK0JD1AI.
Kur būna Mikohis Kiszina*, 

paeinantis isz miestelio Josvai
niu, pavieto ir rcdylnis Kauno. 
Jis pats ar kas kitas tegul duoda 
žinia ant adreso tokio:

S. Kisziij.
Box 33, Crit itz Wis.

Pajieszkau savo szvogerio 
Juozo Jonelio, paeinanezio isz 
kaimo Ryškiu, vaistės oartinyku, 
pavieto Raseinių, red. Kauno; 
jau 6 metai kaip Amerikoje, pir
miau gyveno Cgicagoje, o dabar 
nežinau kur. Kas ape . jy žinotu 
meldžiu man pranesztie ant adre
so tokio:

Jonas Maslauskas
L. South str. Wilkes Barre, Pa.

PASARGA:
Kas permaino vieU s »wo gy

venimo ir reikalauja, idant jam 
permainytume-adresa, turi neat
būtinai pribiustia ir sawo senajy 
adresa, nes kitųp jo praszymus 
nebus iszk laupytu. Paduodami 
savo nauja adresa, rupykites ko- 
aiszkiausei jy paruszylie,o labiau- 
sei vardu uit ežios, miesto ir sa
vo, nes nekarta taikinsi k id jokiu 
budu negalima dasimislytiė, koke 
tai ulyezitu Jeigu patys gerai 
nežinote kaip raszosi ulyczia, 
kiek literų in j i eina ir kokios, 
tai papraszykit bile kokio ame
rikono, o jis jums paraszys atša
ka ilty adresa. Red.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3458 8. Ilalsted ui.

Nujima puikias Fotogi^fija*, už tuziną tiktai

$2.00
Antnreseliu ir kitokiu rvikatu n ujimu Foto^ra 

fijas kopuikiausei.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

d L1TUWISZKAI LENK1SZKA BANKA
400 G rami Street, NEW YORK. N. Y.

AVyraiįduodu jums žinia,kad
V mes parduodam Szifkortes nntwi

*■ Ąjk su greieziausiu laivu už pigiausia
4>r>‘lxC’ s'ullcz,anie pinigus, kuriuos

" uijujiit ju*U I”,-aami in 15 dienu
'lusu kantoroje galite susiszneke- 

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

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

46 lleerdenthorsteinveg. Bremen.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis,

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

“LIETUVA”
turi daugiiiusei skaitytoju po visa Amerika ir už tai biznieriams

• geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsyiie.

Pajieszkau sawo szvogerio, 
Antano Waliikos, paeinanezio 
isz Suvolku red. pav, Kalvari
jos, gmino Ūdrijos, kaimo Svir 
niszkiu; jau 5 metai kpip Ame
rikoje, pirmiau gyveno Pittsbur- 
gbe, o dabar nežinau kur besi- 

.randa. Jeigu kas ape jy žino, ar
ba jis pats, tegul duoda žinia ant 
adreso szito:
Ig. Paszkeviczius VValkers Mills,

Pa.

KASIN CLEVELANDA ATKELATSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO G'.lLSlT:

Szalto alaus, geros arielkos ir
Evvepelicziii Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO \V1SO PABANDYTI E.

Gyvenu ponr. 825 St. Cluir str.
Clevelnnd, O.

Turto puikiausia Karczetna isz wisu Ch elando 
lietuwiu irdaugiause w Įšok i u gerymu* užtaikau

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

Ki vi iv ftii nirk

“Lietuva” kasztiioja gŲt

. Pajieszkau Simano Glaviacko, 
paeinanezio isz kaimo Pajevonio, 
pav. Wilkaviszkio, gub. Suvol- 
ku. .Pernai Liepos menesyje isz- 
waže>vo isz Pittstono ir girdėjau 
dabar būna Brooklyne. Jeigu kas 
ape jy žino, teiksis danesztie.ant 
sz o adreso: [

Dom. Jenuszonis
177 N. Main st. Pittston Pa.

iTT“ Jaigu tau skauda galwa, tai pamegyk 
. .ošiku BojsnaUlko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galwos. ka joke uita taip 
reit ne gydo, kaip Pro.zko Bojau lusko-Galima 
au'.ie kožnoje a p tiekoje, arba prisiuncziant 25 
entus pacztineinis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aplaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOVSKI,
885 V. 19-thSt., Chicago

Pajieszkau saivo brolio Powilo 
* ^Valionio paeinanezio isz Kauno 
gubernijos, Paneviežio pavieto 
R unigalos parapijos, kaimo Ku- 
cziu, jau 7 metai kaip - Ameriko
je. girdėjau kad gyveno Boston 
Mass, jeigu kas žinotu ape jy ar
ba jis pats praszau duotie žinia.

Stanislovas Walionis 
954 33-rd st, Chicago III.

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

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

LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 
o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pa*ist:itysi koky narna, 
tai viskas tau eis gerai, ba oze kasdien lietuviai tankinusi ir viso
kis biznis kasdien geriu eina.

Buivo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinanty paivasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, oda 5 lotai prie to paties 
daikto yia ant pardavimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ui. jr 3 
ant Attica ui.

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

inmoketie isz virszaus, o likusios dvi dalys iszsimoka per 3 metus. 
Kas mislyjate pirktie, tai pasiskubykite, nes prekes ju kasdien au
ga; už metu laiko nepirksi te ju nei už tūkstanty dolieriu. Pamy
kite kad cze yra sostapyle lietuviu, tai ne teip kaip nekurie žyd. 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus mieseziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta viską ir vėla sugryžta in Chičaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abile turi sa
vo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, bu aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno kambario tuszczio, ape tai nerei 
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

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

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

ant lioteriju. balių ir teatru, Programus ir 
kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

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

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky

ft.0ISZ6WSKiS
954 33rd st. Chicaero, UI.

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

ryto iki 9 tos vakaro. o nedėlioję no 12 widnrdienio iki 9 wakaro.

Pajieszkau savo brolio Mikolo 
Czereszkevicziaus, kuris iszva- 
žewo isz Collinsville, III. ir su 
savo draugu waževo in Boston, 
Mass.; kelionėje pritruko jam 
pinigu,jo draugas atvaževo, o jis 
liko ant dypo ir nepadavė to 

* dypelio vardo; norėjome jam pi
nigu pasiustie, ale nežinodami jo 
adreso, negalejomo. Jeigu kas 
upe jy žinotumėt, meldžiu duotie 

; žinia tan szio adreso!
J. Czereszkevicz, 

241 Park st., Leviston, Me.

WEINATINIS LIETUWIS2KAS

SALIUNAS,
Winco M. Kaczergio

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

Degtiniu tikra ruginia, Tietuvisz- 
ka Trejunkia visokiu VVynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
vu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakeleivingas puikia nak 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczekgis.

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

| Adresai Wirszinyku.
Susivienyjimo Lietuviu Repu* 

blikonu \Valtteje llliuojo.
Prezidentą*,' St Rokosz 109 V. Randolph St. 
V'ice.Prezidentą*, Fr. Palionis. 886 Van Horn st. 
Sekretorius I. M. Waranka. 12 Crittendent st. 
Bėk retortų* II. P. Jonaitis, 77 Cieaver st. 
Kasienus. W. Wa*iliau*kua, 817 DicksuU st.

F- ; Naujos Knygos.
1). “Akyvi Apsireiszkimai 

Sviete,- ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyva ir nau 
dingą knygele dėl kožno lietuvic 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ii 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, sniegas, kru 
«za ir 1.1, su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c.

teipgi graži ir moraliszka istori 
ja dėl jitunumenes ape jauna R<* 
binsona, kaip jis per keleto me»u 
iszgyveno pats vienas ant tu*z 
■ežios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvia “Lietuvos” iszdavem 
dvi knygelias.: “Istorija ape Kan
tria Aliana”, kurios Preke. . 20c. 
Ir“01itypa” 25c.

Kas prisius $1 sykiu ant szi- 
tu visu . keturiu knygeliu, tam 
kasztu paczto nerukuosime,iszsiu- 
fiime savo kasztu. Pinigus reikia 
siustie ant tokio adreso:

t Ą. Oiszevskis 
954 33-rd st.

2) “Robinsonas Kruzius”. Yra

ALBERT W. MAY ADVV0KATAS.
Mikolas Kielpsza lietuviNzkas asistentas, praktikavoja wi« 

suose suduose.
nnuiu Chamher of Commerce Biilding,
KŪMAS: . kerte Washington ir La Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Durya iaz Wa*hington. prieazai C urt Ilauae. Imk eleaatoriu.

A. ZDANAWICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,

A Jo**!dvinedelinis „aĮJ/aV dlgd kataiikiszkas 
laikrasztis Užeina Prūsuose duUždėjo pirma lietuvis, agentūra j syk ant menesio, talpina visokias 

J' {svarbias žinias isz Lietuvos ir
I kitu szalu, kasztuoja ant metu 

;i pusantro dolierio ($1,50) 
Norintiejie turetie taji laikrasz 

ty gali iszsiraszytie per redystia 
„Lietuvos” kožnamelaike ir už 
ta paezia prekia $1.50.Parduoda laiwakortes (szifkortes) ant greieziau- 

siu laiwu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunczia 
pinigus in wisas swieto szalis kuomipigiausei Ir 
in žuedeles po Iszsiuntimo parodo kwita su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwa 
korte* jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
NetrYurka: o laiwskorcziu oreke ta pati ka ir 
New Yorke.- .szdirba rasztus d-1 dalies i.zjesz- 
kojirr.o isz. tewiszkv* arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus .n konsulio užtwirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas tsz Europos:asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitu* dalykus; parūpina *wleta* darbi- 
nikams ir wietas tarnam* ir tarnaitiein* ir užlai
ko wisokia* malda knyges.— Wi*ka atlieka kuo- 
migeriausei.

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Advokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai. . - .

Rodijame visiems lietuvnikams Krautu via 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metro|x>lttan block.

163 Rando!pli St«
Giveniinas 1256 N. Halsted St.

. Telf. N 4923

KAZIMIERAS PE1KIKAS
LIErUVVISZKĄS AGENTAS

Siunczia pinigus in visas dalis 
svieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laivu pigiausei ir 
tesi ngia usei.

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

Perkėliau Savo Offisa
isz po nr. 3117 |m> nr. 3121

— ir —
uždėjau benka dėl uŽKi*w<>jlino pinigu, iii ku- 

riaprlimti pinigus no ff> ir augttcciau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet. kad gahtia teip 

lygei gerai ir pigei atdktie interesus pas 
sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja bunka ant užkawojimo gali sudėt 
pinigus no |5 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą
SZIFKORTES

ant geriaustju ifniu uz Chicago per NewYor 
kain Berhna ir isz Beriino in Cntaaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju

UWAGA:
Rublis.......... .. .............53
GuldenasTrrr... ............ 39f
Marka................ ....... ..24f

Julian Piotrowski,
Chicago, 111.13121 Laurel ui., ant Bridgeporto

JONAS ZUVECKAS
3314 MUSPRATI S1REET 

atidarė naujei

Augliu.
Atveža anglius kožnarn in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai .expresinanai Tes- 
pogi užsiima expresyat a perkrau- 
tyinu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty’, 

(24—3)

ZENONAS BYKOW,
4458 Wood St. - Chicago, 

— užlaiko —

Puiku Saliuna
ir

“RUSKA LAZN1A“
Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 

sijoje, wiskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudawota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czystas maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku Saliuna, biliar
dą ir salia dėl milingu ir weseliju.

Užpuaszo visus lietuvius atsilankytie.

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

— pas —

OĄT E n
VTC AV t A10,1 nAU t MARKs^ 

COPYRIGHTS.^
CAN I OBTAIN A PATEKTI Forą 

promtA iniww and *n boneat opinion. wrlte to 
MI NN A- CO., wbo hare bad nearlynfty venro* 
expertence In the patent buslneaa. Communica
tions atrtctly confldentlai. A linndbook of In- 
forniation concemiiur Pnlenta and bow to ob- 
tain l b era sent free. Also a cutalogue of mechan- 
Ical and acientlflc bocks sent froe. _

Patentą taken tbrough Munn A Co. recetre 
apecial notlcelnthe Keientllc American, and 
tbus are brouirht wi<!ely beforetbe pubtlc *itb- 
out coat to the tnrentor. Thla splendid Paper, 
taaued *eekly. elepantly llluatrated. baa br rar the 
larvoot etreulatioa of any acientlflc work In tbe 
vorfd. *3 a year. Sample coplea sent free.

Bolldlna Rdltioa. monthly. K..M) a year. Sintie 
conlea, -JA cent*. Kvery number contams beau- 
tlful platės, m colors, and phosofrrapha of new 
bouaes. with plane, enablin* bulldera to cho* the 
lateat deaiene and secure contracta Addreaa

MUNN A CO.. Nkw YoitK. 3H1 BroiuwaT

Kampas E. Centre & Bovers str.
WUIc»« yra czy«ta, gerymai wisoki pirmos kiū

tos, o žmones kz dusz.ios prletcliszki. Rodyjame 
wisiems lietuwtain*, turintiem* watandela taiko 
atsilankytie |Mt« »»wn brolus lietuwius, o busltia 
kogražiautei priimti.Teipogi Ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah welyjame nosiduotie kaipo 
in geriausia ir iu tikra lietuwiszka užeiga

KASPAR BARTKOWIAK, 
Konstabelis Paiietavas. 

IK NOTARY PUBLIC. 
i*zprownj« genausei wisokian prowas wi«uom 

suduoac. Kfumoczvja kalbose: tenkiszkoje, wo- 
kiazkoje Ir angelskole. Teipogi kolektawoja pini- 
irua už wi8ol<ia* skola*. Gywena po nr.
32<Mi Muspratt kerte 32 at.

LIETUAVISZKASSALUNAS- GERIAUSIA UŽEIGA

Juozu po Dziaitwos,
3253 Laurel u!, ir kampas 33 ui.

UžMjkau s«rieii* H»war*k* Alų. aeneuaea g«- 
n>u»e« Arielka*. Ukieriu* ir kveprneziu* 

Cigaru*.—Kasdien *wieia* užkandi*
Atejk Broli pamatitie 
Ir to wiao pabundi tie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

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

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

Lr kurie at keliauna isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakainiai pernakrvotie.

L. AŽŪRAS

Pirma Letuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRAND PBAIR1E. ARKAN8A8.
■ i

Kurioje jau apsipirks 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 
iviszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Bnlceviezius ir ant ateinanęzio pavasario 
statys lietuiviszka bažnytėlių..

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prietam auga bovvelna, o waisei sodu puikiausi Isz wi*u Suwienytu Valstijų. Klimatas sweikaa. 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos. karszoziu didelu nėra, sziluma lyginas<su Chicagoa.
* Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszaidraikstia stralpsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be (g 
rios. Balk t-l ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki $8 už akra.
Mokasi Sl.oo isz tvirszaus už kožnu ukra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasilinotie ape wiska raszykitia m

163 VVaNhhijiton St., Chicago, III.
-----ARBA ------

REDYSTIA „LIETUVA”.
954 33r<l Street. Chicago. Iii.

arba pas komitetą »
A. Bijanski, 626 \\ . 17-thSt. J. Butkus, Hazen, Ark.

OHICAGU. ILL p. O. Box 82,

Ben. Hatowski
W ZIEGARMISTRAS k

— parduoda — 
DEIMANTUS, IA

Z1EGORELUS, fj
ZIEGOR1US ir jfl

4KULOR1US. /N
527 S. Ganai ir Judd uliczius, fįį

■ CHICAGO. ILL. ' Į|H
Tui>o ei-okiu* ir kitokiu* i

uiikrvniu* dajktus. zalatiim.s ir sidabrinimas 
wis’>kiu dajktu labaj pigej. aukszynius sydabryni >» ziego 
reliną iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro’ant 
orderio.

Ziegoreiaezistyimas50c. 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 Ganai Str.

IR

142 Division St.
New York

N. I
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 

su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus, kuriuo- 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne* 
keti lietuiviszkai 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 Heerdenthorsteinweg, Bremen.
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