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George B. Swift 
; republikoniszkas kandidatas ant 
MAJORO MIESTO.

Czionai paduodame paveiksle- 
ly arba abrozely p. Jurgio B. 
Svvift’o, kuris kaipo kandidatas 
isz Republikoniszkos partijos* ei
na ant majoro miesto Chicagos. 
Ir nėra abejones, idant jisai nepe
reitu, nes jau tie demokratai in- 
gryso žmonėms iki gywam kau
lui su savo gaspadoriawimu, o 
Svift’a pažysta visas miestas 
kaipo gera ir iszmintinga vyra, 
kuris trokszta pakeltie szita 
miestą, nuvalytie isz to purvo, 
sutaisytie kelius, tiltus, saidvo- 
kus Jr 1.1, ir duotie žmonėmis 
nors kiek daugiau darbo,kaip kad 
szendien turi prie demokratiszko 
majoro,—Hopkinso. J.B. Svift’as 
yra jau teip, kaip iszrinktas, nes 
kiekvienas žmogus, ar jis butu 
republikonas ar demokratas, ar 
visai independent, kožnas ta 
paty pasakys. Sztai ka Chicagos 
gyventojai szneka ape p. Jurgy 
B. Svift’a.

“Szendien. palitika miesto 
Chicagos stojo didžiausioje 
garbėje ir augsztybeje. Daug 
laiko pereje bemėginant žmo
nėms reintie tuos, kurie lai
ke elekciju praszydavo j u bal
so, prižadėdami jiems aukso 
kalnus, bet jau szendien persi
tikrino kas ju prieteliais ir kas 
neprieteliais ir gryžta žmones

žmonių sugražino nupleszta 
szlovia p. Jurgiui B.Svift’ui ir 
pastate jy in pryszaky, kaipo 
neszeju republikoniszkos
vėliavos ir vadovo žmo

nių ant tiesaus kelio. Jo šyla, 
gabumas, karaktorius ir teisin
gumas atsiliepe in szirdis geru 
žmonių, kurie pastate jy už 
pravadnyka savo. Jo patogus 
pasielgimas, terp urednyku 

. miesto Chicagos, jo admini
stracija kas link miesto darbu,’ 
kaipo kamisoriaus, pertikrino 
žmonis, kad tiktai jame gali 
turetie atsakanty kandidata ant 
majoro ir kad tiktai prie jo 
administracijos gali pasikeltie 
miestas Chicagos isz dvoken-

Isz dalies darbu-
Isz Mt Carmel, Pa. danesza 

kad darbai anglekasyklose tuom 
laiku eina ueblogiausei. Kompani
jos, kurios pirmiau buvo numu- 
szusios 11 centu no tono, tai da
bar jau 2c. sugražino atgal ir to
kiu budu turime jau tik 9c. no 
tono numusztus.

Adelaide, Pa. darbai teipgi ke
tina pageretie. Žiemos laike, ku
rios familijos ne eme namu no 
kompanijos, tai tuos visus
darbo atstatinėjo, o dabar jau 
vėl pradeda žmonis in darba pri- 
iminetie ir apgarsino, kad no 
l-mos Balandžio padidys mokes
ty ant 12,c.; pirmiau mokėjo po 
78. <» dabar, mokės 90c.

Wilkes Barte, Pa. dirba angį6- 
kasyklos tik po 3 dienas ant ne
dėlios ir gauna ant dienos tiktai 
po 3 arba 4 karus prilioduotie. 
Uždarbis labai menkas.

czio purvyno, jis tiktai,
gali sumažytie aimanavi-
ma alkstancziu žmonių ir su- 
teiktie jiems atsakanty darba. 
Teip seniai kaip Chicagas gy
vuoja, da niekad nebuvo gir
detie tokio enthusiazmo, nei 
ant vieno isz kandidatu, kaip 
szendien ant susirinkimu, kada 
iszgirsta paminint varda Geo. 
B. Svift. Ne tiktai jo prieteliai 
netiktai republikoniszka parti
ja, bet tukstaneziai demokratu 
atsigryžta, isztiesdami savo 
ranka Svift’ui ir prižadėdami 
remtie jy isz wisu savvo pajie- 
sru. P. Jurgis B. Svift’as vi- 
sados buvo pirmutiniu priete- 
lium darbinyku. Jo vienatiniu 
principu buvo priverstie kom
panijos streetkariu, geležinke
liu, tiltu ir visa departmenta 
publieznu darbu, idant nelai
kytu apleistais tiltus, kelius ir 
saidvokus ir viską pusiau su
griuvusiais, bet taisytu, naujus 
darytu, idant žmones prie to 
turėtu darba, o miestas sraletu 
iszrodytie panasziu in miestą. 
Užtai szendien tie patys žmo
nes darbinykai atsimydami ant 
jo rėdymo, stato jy už savo 
vadova, prižadėdami remtie 
isz visu savo pajiegu dienoje 
Elekciju.”
Deltogi ir mes lietuviai, nors 

gerai Svift’o nepažyzstame, bet 
rodosi, kad ir su demokratiszku 
VVenteriu jokios pažinties neturi
me, o jeigu szitokias kalbas gir
dime no visu gyventoju Chica
gos, tai ir mes nesilikime užpa- 
kalije ju, bet kad prisiartys die
na balsavimo, iszeikimą 
kaip vienas ir atiduokime 
baisa už G^o. B. Svift’a,

Pinigus atkasė-
Netoli VVhite Plains, N. Y., 

vietoje vadinamoje Knollwood, 
darbinykai kasdami po namais 
pamuryjima, atkasė sena geležiny 
puodą, kureme rado 256 auksi
ntas ir sidabrinius monetas da 
iszlaiko 1735 iki 1770. Tie pini
gai turėjo būtie pakąsti in žemia 
per kareivius Washingtouo,kurie 
abazavojosi tenai laike kovos po 
White Plains.

In lietuvvius Brooklyno 
ir New Yorko.

Broliai, Lietuviai! Kurie nori
te priguletie in lietuviszkas drau- 
gystias,tai dabar galit labai pigiai 
in stotie in nauja draugystia “D. 
L. K. Gedemino/’ nes da instoji- 
mas yra labai pigus, pigesnis 
kaip in visas kitas draugystias. 
Po nekokiam laikui ir musu 
draugyste inženga paavgsztys. 
Užtai, broliai, pasiskubykite pa 
kol da inženga yra pigi. Musu 
draugyste turi už sieky platytie 
apszwieta terp sawo broliu ir 
duotie lygia paszelpa ligoje kaip 
ir kitos draugystes duoda.

Deltogi broeiai kurie norite 
prisiraszytie prie tos gražios ir 
naudingos draugystes,tai pribuki
te ant bile mitingo ir galėsite 
lengvai prisiraszytie. Mitingai 
esą laikomi antra nedelia po pir
mai kožno menesio, saleje Petro 
Draugelio, po nr. 73 Grand st. 
Brooklyne. Szirdingai užpraszome 
visus. Dr-tes Wyriaubybe.

wisi 
savo

GROMATNYCZIA
Brooklynui: — Istorija 

žmona, kuri jau už septinto vyro 
isztekejo, savo laike busipatal- 
pyta. Prasidės no pats Prusu ru- 
bežiausnet iki Broklynui.

ape

UŽSIRASZYKI “LIETUVA”.

Už stikliniu aky.
Brooklyne taikėsi, nepersenei, 

kad jauna pora, viens kita mažai 
paiyndami, apsiwede, o po ve- 
siailei pati apsižiūrėjo, kad jos 
vyras turi wiena aky stiklinia, 
nuėjo ir padawe už tai pati wyra 
in suda. — Na ir ka mislijat 
su tuom? — Apsudyjo wyrui ses- 
tie už tai in kalėjimą. Jeigu teip 
wyru butu atsitikia, tai kad mer
gina ir be nosies po veseiliai pa
sirodytu, tai teipgi ja už taineko- 
rotu, oi tos Amerikos tiesos!

Sugaukit wagy!
Kazimieras Rimkus, paeinantis 

isz Kauno red., Raseinių pavie- 
to, bzilelo walsties, kaimo Riau
kiu* pabuwo pas mane ant boar-. 
do ir pavogė no vieno boardin- 
giariaus $l.oo, užtai tapo iszvy- 
tu no boardo. Iszvytas, ka jisai 
daro.— Žinodamas mano draugo 
czekio numery, nuėjo in ofisą ir 
iszeme jo wisn menesio uždirbtus 
pinigus $30 ir iszdume kur po 
veldiu.— Girdėjome kad nusi
dangino in Spring Valley III. 
Jeigu tenai randasi tai suareszta- 
voldte ta vagy, kuris nuskriau
dė biedna žmogų su mažais 'tvai
kais, palikdamas jy be cento ir 
duokitia žinia ant adreso szito:

J.Kazlauskas
R0x 288, Toluca 111.

Isz Mt Carinei, Pa.
Skaitydamas nr. 01 „Lietuvos” 

atradau pajieszkojima Antano 
Draugelio, kuris iszdume isz Mi- 
nersvilles pavogias $10 ir pa- 
jieszkotojas p. A. Keidoszius me
na, kad tai gali būtie atbegias in 
Mt.Carmel',pas p.Strupinska, Tai
gi daneszu pajieszkotojui, kad 
Antanas Draugelis yra atliegias i n 
MtCarmek bet ne pas p. jjtriu- 
pinska o tik pas Tamosziu Pauža, 
jei norėtumėte tai galėtumėte jy 
surastie. Bet jau dabar jo nepažy- 
tumet. Kaipo raszete kad jis y ta 
visas gyvaplaukiais apželias, t|u 
kaip tik pribuvo in Mt. Carmeį, 
cze atrado Garboda, kuris pae- 
miasjy, nuvede jy pas barbety 
ir davė visa apvalyt: nukirpo 
jam plaukus, nuskuto barzda k 
panosia apvalė, ka dabar suwis 
iszrodo ant gero wyro. Norėdami 
dasižinotie ape jy placziau, raszy- 
kite ant adreso szito:

P. B. Box, 588 Mt Carmel. Pa.

Tasai žmogus padavė po sudu 
ir žiūrėsime ant ko tas viskas 
iszeis.

Tai matote broliai, kad už ge
ra visada piktu užmoka. Deltogi 
praneszu visiems, idant saugotu- 
metes no tokios 57 metu bobos, 
nes ana turi szunies liežiuvy, 
moka prie kožno prisilotie ir isz- 
praszytie doliery. Ji pasakoja kad 
Lietuvoje buvus bibai gražia ir 
kad viena karta nuėjus in kan- 
celiarija metrikų, tai rasztinykas "7^”; “į'duotoi”ta“$10o'o00 
tik uz viena jos grąžuma, parasze i paįmtj^ • 
jai už dyka. Teisybe ir dabar isz- 
rodo labai gražia, gražesniu už 
Afrikos ragana. Brooklynietis.

bus otsakanczia parama dėl mie
sto. Jis ne abejoja, kad szunes, 
užvesti ant tikro pedsakio, su
ras jieszkiny.

t Paskutinis kongresas, terp 
kitu inneszimu, paskyrė $100.000 
nagrados tam, kuris iki metu 
1900 padarys lekenczia maszina, 
kuriai galėtu vežiotie pasažierius 
ant oro teip, lyg geležinkeliu, ir 
kuri su adyna laiko galėtu per- 
lektie 30 myliu. Mislykit wyrai

Už gera wisada piktu už- 1 
moka.

Pereita meta atwažiuodamas 
wienas vaikinas isz Lietuvos in 
Brooklyna atsivežė su savims l 
5 7-tu metu boba ir užsimanė su- 1 
jaje paeziuotis. O kad ant vesei- 1 
lios pinigu neturėjo, užsikrito 
tas rudasis vaikinas ant < 
vieno žmogaus praszytie pagel- j 
liet. Tas žmogus pasigailejas, su- | 
pirko jiems visus naminius daik- . 
tus, Kaipo tai: lovas, peczius,už- 
mokejo randa ir gyvenkite.Pragy
veno menesy ir kita, o pinigu 
neatiduoda ir tas žmogus nepraszo, ’ 
nes mato kad jis darbo negauna 
tai ir pinigu neturi. Ale ta jau
navede boba sumislyjo pasipra- 
szytie ta žmogų pas savęs ant 
“boardo”,o kaip bus ant“boardo”, 
tai po valei ir skola atsirokuos. 
Szis nieko blogo nemislyda- 
mas ir atėjo. Pabuvo žmogus 
pas juos menesy ir kita, da buvo 
nieko. Ugi susimokino toji boba 
eu savo vyru ir sako: “ tu Karo- 
liuk iszeikie laukan, o asz jam 
skolas tuojaus iszmokesiu. Asz 
liepsiu jam užmoketie už“boarda” 
ir isz to su juom susibarsiu, o tu 
klausykie už duriu, ii kaip tik 
barny iszgirsi, tai ateik ir imk jy 
muszt už savo paezia”. Kaip su
sikalbėjo, teip ir padare. Karo
lius iszeje už duriu, o boba pasi
likus tarė: “Urbai, tu gyvaci, 
koi tu man už burdu neužmoki 
tun $10?”

Tasai žmogus klauso—-ant galo 
atsiliepia: “Wai kad tu. man kal
ta daugiau,kaip $40. o tau nepri
menu.,, *

Boba: — ku tu gyvaci porini, 
kaip cik matai asz tau labony su- 
gurysiu.

Ir tuojaus nugriebus- no pe- 
cziaus geležiny pokery, kirto tam 
žmogui in galva. M’yrąs tos bo
bos iszgirdias riksmą,— inbega ir 
atranda szita žmogų apkru 
vyta, dvi skyles buvo prakirs
tos galvoje. Nežiūri nieko, bet 
apipuole abudu su savo boba, su- 
musze jy ir iszmete laukan.

t Brooklyne girdetie nesutiki 
mai terp dvieju parapijų.

t Hartshorne, Ind. Terr. 
draudė alų dirbtie, galbūt 
uždrausta ir pardavinetie jy.

t Anglijoje teipgi darbo
truko; pereita subata 200.000 
batsiuviu (sziaucziu) darbo nete
ko.

t Isz Londono danesza, kad 
karunavojimas caro Rosijos Mika
lojaus II busent szymet, Gegužio 
menesio.

J Durnovas ministras viduri
niu tiesu Rossijos, szioms dienoms 
atsitraukė no sawo dinsto, o jo 
vieta užima Golicinas.

t Ir Anglija užgynė invežima 
galviju isz Amerikos in savo že
mia. Podraug užgynta ir isz ka- 
nados, Moroko ir isz kitur.

t Kunigaiksztis Jurgis, brolis 
caro Rosijos serga ant krutinės 
ir iszvaževo ant pataisymo svei
katos in AlgierA, sziaurineje Af
rikoje.

J Mt Carmel, Pa, 10 Kovo 
tapo suimti 6 koki tenai valki- 
jozai, kurie vogė alų isz karu. 4 
isz ju yra in džela susodyti, o 2 
tapo paleistais po belą.

t Isz Wilkes Barre, Pa. raszo 
jegiai tenykszcziai lietuviai yra 
biednesniais už lietuvius aplinki
niu miesteliu, ale už tai ant pui
kybes deszimts kartu yra bago- 
tesniais už kitus.

| Isz Tien Tsin danesza, kad 
kyniszki jenerolai Tautai Kun .ir 
Jokaichao tapo inmesti in kaliny 
ir bus jiems galvos nukirstos už 
pražudymą drutvietes Porth 
Arthur.

| Pfiiladelphijoje yra užsidėjus 
lietuviszkas klubas, ir gena gerai 
laikosi. Jau turi in 50 sunariu ir 
kas meno laiko savo susirinki
mus po nr. 3151 Richmond avė. 
ir priima naujus sąnarius in savo 
organizacija.

t Carą** Rossijos jau paskyrė 
komitetą, kuris užsiimtu reikalais 
isztatymo prieglobos namu dėl 
persenusiu Rosijos literatu ir ar
tistu, ir ant to jau pirmiau pas
kyrė 100.000 rubliu pinigu.

| “Poloniu”, lenkiszkas laik- 
rasztis Baltimores, kaip ketino 
iszleistie dieniny laikraiszty gal
būt jau neiszleis, nes j u projektą 
pagriebė laikrasztis Buffalo, “Po- 
lak v Ameryce”, ketydamas pats 
pavirstie in dieniny.

t Szefas palieijos miesto An- 
' derson, Ind. perka du ezunys dėl 
• suradymo vagiu. Jis yra mileto 

ju szunu ir tiki, jog tie szunes

t Ant salos Fidži pereitoms 
dienoms vieszejo baisios viešn
ios ir pridirbo neapsakytas ble- 
dias. Ant mariu daugybe laivu 
isz tos priežasties pražuvo; ant 

- lauku iszrov e javus su szaknimis, 
po miestus iszgriove murus, me
džius iszlauže irdaugybia svieto 
užmusze. Isz to pastoja badas ir 
limpanczios ligos ant likusiu gy
ventoju.

t Diena 14 Kovo, pribuvo in 
San Francisco ant australiszko 
garlaivio kapitonas amerikonisz- 
ko laivo vadinamo “Sarah S. 
Ridgevay”, o su juom drauge jo 
pati ir keturi marinykai. Ju lai
vas susimusze, o jie spėjo užsės-’ 
tie ant luotelio ir teip per ■ tris 
dienas klejojo po marias, pakol 
nepataike iszplauktie in salas La- 
dy Elliot. Kiti visi žmones mi
nėto garlaivio, nuėjo su juom in 
dugną.

t Paryžiuje terptautiszka rasz- 
tinyczia aprnkavo, kad kas met 
suvirsz 36 milijonai vaiku gema 
ant svieto, ka pareina po 70 
vaiku ant minutės, arba dau
giau kaip po viena ant kožnos 
sekundos.— Jęigu kožnas isz tu 
vaiku gautu po lopszy (vygia), 
tai nustaezius tuos lopszius vie
na prie kito redu, pasidarytu isz 
ju juosta aplink visa globa žemes. 
Jeigu visos motinos pasiemia 
tuos vaikus ant ranku ir norėtu 
viena paskui kita *pereitie per. 
koky miestą, (prileiskim per Pary
žių,) tai pradėjus no perėjimo 
pirmos iki paskutine pereitu, 
tai praeitu 4 metai arba paskuti
nis vaikas 
amžiaus.

t Pagal 
isz j u kares
kad no 12-tos Sėjos, iki 10-tai 
Gruodžio, Japonai su Kynais tu
rėjo 17 muszu ir Japonai visose 

' eme viražu. Isz japoniszku ka
reiviu tapo 418 užmusztu ir 1665 
sužeistu, o isz kyniszko 6220 už- 

i musztu, .1500 sužeistu ir 1164 in 
nevalia tapo suimtu. Apart to

■ Japonai atėmė no Kynu 7.900 
karabinu, amunicijos vertej 
12.500.000 franku; 268 arklius,

> 3 kariumeniszkus ir 21 kitokiu 
garlaiviu verteje 36,500,000 
franku ir ant 5 milijonu franku 
vertes kitokiu materijolu. O da 
nėra tame priskaityti grobiai 
Port Arthur, Wei-Hai-\Vei ir 
Nev Chvng.

jaa turėtu

japoniszka 
su Kynais

4 metus

statistika 
pasirodo,

PASARGA:
Kurie pereita utarnyka regy- 

stravojotes, o jeigu ant rytojaus 
inspektorius atejas in jus namus 
paliko jumis kokia korta, tai 
szendien, tai yra subatoje, nuei
kite .atgal in vieta registracijos 
ir pažiūrėkite ar gerai yra jusu 
vardas užraszytas, nes kartais 
gali knygose ineitie koksai klai
das ir tokiu budu nebusite da- 
leisti prie balsavimo. Registra
cijos namai bus atidaryti suba
toje iki 10 adynai vakaro.
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Pinigai turi būti siunsti per Monet Ordkr arba 

Registrą vvotoje G romą toj ant ranku

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

pranta, bet kas pavasaris ir kas 
rudenis renkasi desetkai visokiu 
urednyku, kurie po tam gaspado- 
riauja ir valdo visa miestą ir no 
ju tiktai priguli gyventojams vi
so miesto gera arba bloga ateite, 
darbyinete arba bedarbe, badas

Dabar ir tai turime žinotie, kad 
Chicagoje yra kelios partijos žmo
nių, kaipo tai: republikonu, de
mokratu, peoples, prohibition, 
silver party ir t. t. ir kožna isz 
tu partijų stato savo tuos paežius 
augszcziau minėtus kandidatus ir 
kiekviena isz ju rūpinasi, idant 
jos kandidatai pereitu. Už
taigi ir mes turime teip lygiai ru- 
pytis, kad ir musu partija, tai y- 
ra republikoniszka, pereitu, už 
kuria mes lietuviai pa
siėmėme dirbtie. Turime nesede- 
tie už pecziaus namieje arba po 
saliuuus,bet ei tie ant kožno 
palitikiszko mitingo ir klausytie 
kalbu aut mitingu, iszgirstie ka 
žmones szneka, kas sviete da
rosi, o tada ir mes žinosime ka 
turime darytie, in kuria pusią 
kreiptis ir isz kurios puses dėl 
savęs geroves lauktie.

DIDŽIAUSIAS

Mass-Mitingas
dėt sznekant, kad ant pavaserio 
ten kur ape Canalstreety atidarys 
fabriką 
begyje. 
valias.

Wietines žinios.
isz naujo ir leis pilname 
Kaip kam bus darbo in

Isz Chicagos
Ant ko tos szymet elekci

jos.
Isz lietuviu labai mažai kas ten 

žino, ant ko tos szvmet elekcijos 
yra. Ir ape praeitu laiku elekcijas 
teipgi mažai tėrandasi isz lietu
viu, idant žinotu ant ko jos yra 
ir kokius tai urednykus laike tu 
elekciju renka. Deitogi idant kas 
kart musu žmonis apipažint po 
bisky daugiaus su tokiais daly
kais, turime cze nors trumpai pa- 
aiszkint, kiek ir koki szymet u- 
rednykai bus renkami:

Miestas Chicagos yra padaly
tas ant septiniu, teip vadinamu 
TOVVN’U, tai yra: South Tovn, 
West Tovn, North Tovn, Tovn 
of Hyde Park, Tovn of Lake 
Viev, Tovn of Jefferson ir Tovn 
of Lake. Paskui yra padalytas 
vėl kitaip, ant mažesniu daleliu, 
vadinamu 'W ARDOMIS. Wardu 
visame mieste Chicagos “yra 34. 
Tai jau dabar žinote, kad miestas 
Chicagos turi 7 Tovnus ir 34 
W ardas.

Kožnoje valdoje, kaipo szy
met, teip ir kas pavasaris renka
si po viena aldermana; jeigu tu
rime 34 Wardas, tai ir 34 a 1 - 
<1 e r m a n a i yra szymet ren
kami. Dabar ant kožno Tovno, * 
in kury telpa net kelios Wardos, 
renkasi szymet: assesorius, kolek
torius, supervizorius ir klerkas. 
O urednykai ant tu visu Wardu 
ir Tovnu, arba ant viso miesto, 
szymet renkasi szie: majoras, 
kasierius, advokatas miesto, 
klerkas miesto ir sudže i n Circuit 
Court.

Dabar< matote visa tikieta, 
kiek ir koki szymet urednykai 
bus renkami, tai yra: 34 Wardos, 
po viena aldermana, pasidaro

Tovn’ai,
(asseso-

34 kandidatei; 7
po keturis kandidatus: 
rius, kolektorius, supervizorius ir 

. klerkas); pasidaro 28, o ant viso 
miesto: majoras, kasierius, advo
katas, klerkas ir sudžia, tai pen
ki; sykiu visas tikietas isznesza 
67 kandidatus, kurie už nedėlios 
laiko, tai yra 2 diena Balandžio, 
taps per balsus žmonių iszrink- 

. tais ant urednyku musu miesto.
„ Dabar kaip balsuojasi: Ant al
dermano balsuoja kožna varda 
tik ant to, kuris yra kandidatu 
tos vardos; ant assesoriaus, ko
lektoriaus, siipervizoriaus ir kler
ko balsuoja kelios vardos arba 
vi.sas Tovnas; o ant majoro, ka 
sieriaus, miesto advokato, mies
to klerko ir ant sudžios, balsuo
ja visas miastas arba visi gyven
tojai miesto, kurie tik turi uke- 
siszkas popieras.

Isz szito pavirszutinio paaisz- 
kinimo, rodosi, supras lietuviai, 
kad netiktai vienas majoras,arba 
aldermanas szymet renkas , 
kaip kad nekarta jie su-

paPrades ir lietuwius 
žytie-

Ant vardavo mitingo 6-tos 
Wardos, laikyto saleje Faskings 
po nr. 3012 Archer avė., kur bu
vo susirinkusiu in 3000 žmonių 
isz visokiu tautu ir buvo repub- 
likoniszki kandidatai. A.Olszevs
kis, prezidentas “Lietuviszko 
Kliubo 6-tos Wardos”, padavė 
ant raszto protestą prieszai au
džias ir klerkus registracijų, jogei 
jie nenori užraszytie lietuvius lie
tuviais, bet visada raszo juos rus- 
kiais arba lenkais, kokiais mes 
suvisai ne esame. Protestas tapo 
garsiai perskaitytu per sekretorių 
minėto mitingo ir ant rytojaus, 
beveik visuose precingtuose, kur 
tik lietuviai atėjo registravotis, 
kaip tik pasakė kad lietuvys, 
tuojaus ir užrasze lietuviu, be 
jokios bėdos —da nekarta 
ir patys sudžios klausia: “ar esi 
lietuviu?”Yra tai labai naudingu 
daiktu dėl musu, nes dabar Chica
gos amerikonai pradės nors kiek 
pažytie lietuvius ir da žinos 
kad yra koki lietuviai, kuriu Chi
cagoje iksziolei da nieks nežinojo.

In Lietusius Katalikus.
Wisi lietuviai katalikai, kurie 

gyvena tokiuose miestuose ir mie
steliuose, kur nėra lietuviszkos 
bažnyczios nei lietuviszko kuni
go, o kaipo katalikai trokszta at
lik tie VVelykinia spaviedy, tegul 
atsiszaukia in probaszcziu lietu 
viszkos parapijos Chicagoje, in 
guodotina kn. M. Kravczuna, o 
apturės atsakyma, kada turi ku
nigo lauktie. Wienok norėdami 
atsisžauktie in kunigą, pirmiau 
susiszaukite terp savęs susirinki
mą, susiraszykit ar daug jusu 
miestelyje yra einaeziu spaviedin 
ir padarykit rodą terp savęs kaip 
kunigą užkviestie. — Geriausei 
bus, kad iszrinksite isz 
tarpo savęs viena neką i po perdė
ti.jy ir tegul tasai perdetinis ra
szo in kunigu; tokiu budu bus ir 
jumis ir kunigui mažesnis klapa- 
tas. Jau gana pernai kunigas tu
rėjo klapato: jeigu kokeme mies
telyje radosi 20 ar 30 lietuviu, 
tai isz ju koki penki arba net se|>- 
tyni rasze gromatas, užprašyda
mi kunigą ant iszklausymo spa- 
viedes ir tokiu budu kunigas tu
rėjo htraszinetie su atsakymais 
tais visas penkias ar septynias 
gromatas in vieta kur vienos 
galėtu užtektie.

Užtaigi norėdami kunigą parsi- 
kviestie ant iszklausymo Wely- 
kises spaviedies, pirmiau terp sa
vęs pasikalbėkit ir iszrinkit ant 
to viena žmogų ir tegul tas vie
nas raszineja in kunigą gromatas, 
o ne deszimtis. Raszydami užde
kite szitoky adresa:

Rev. M. Kravczunas
Betveen 33rd and Attica str.

Chiaugo, III.

Nedelioje, 24 Kovo, 3 adyna 
po pietų, saleje “Varvaerts Turn 
Hali” ant 12 tos ui. arti Halsted 
st., bus didžiausias mitingas visu 
lietuviu Chicagos. Ant mitingo 
grajys lietuviška muzika ir pri
bus pats p. Geo. B. Svift’as atei
nantis majoras miesto Chicagos. 
Bus sakytos kalbos lietuviszkai 
ir angliszkai. Angliszkai kalbės 
p. Geo. B. Svift’as, kandidatas 
ant majoro; Charles G. Neely 
kandidatas ant sudžios, J a kubas 
M. Horn, kandidatas am VVest 
Tovn assesoriaus ir kiti. Lietu
viszkai kalbės: p. M. VVaranka; 
p. P. Jonaitis, p. A. Jauksztis, 
A. Olszevskis ir kiti.

Deitogi broliai, pasirupikime 
kaip galėdami .pributie wisi ant 
szito vienatinio mitingo, idant 
pripildytume ta didiaja salia ir 
pasirodytume amerikonams, kad 
lietuviu yra nemažai Chicagoje ir 
kad turi tokia pat šyla kaipo ir k i 
tos tautos,o jeigu teip padarysime 
ir svift’as ątejas atras pilna salia 
lietuviu, tada lietuviai galės no 
jo viską dėl savęs gautie, ka tik 
norės ir mus triūsas atnesz mu
mis nauda. Bet jeigu patingėsi
te, jeigu nesusirinksite in minėta 
vieta, ir jeigu Svift’as atejas ras 
pusiau tuszczia salia, tai musu 
viso meto darbas nueis ant nie
ku ir da labjau sau varda pagady- 
sime,ba pasakys kad lietuviu labai 
mažai yra, o jeigu mažai, tai mes 
mažai ir galime.

Dėlto Broliai nepasigailėkite 
tu 5c. ant streetkariu ir ant 3 
adynos po pietų pribukite kas tik 
galite in minėta salia antl2-tos ui. 
o pamatysite, kad no tos dienos 
pastosime mes akyse amerikonu 
ant augsztesnio laipsino už len
kus, gausime no ju geresny var
da ir tada kiekvienam bus len
gviau gautie darba ir geresny 
darba. Komitetas.

Maskoliai patentą sugadi
no.

No nekokio laiko gyveno Chi- 
cagojo ant Brigeporto nekoke tai 
Stanaitiene, persiskyrusi su savo 
vyro. Randavojo sau namely ir 
ir laikėsi po puskapy boardingie- 
riu. Prietare, žmones szneka, 
kad turėjusi koky ten patentą ant 
krutu, in trumpa laika, uždirbusi 
gerokai pinigu. O kada in pini
gus dasidirbo, tai pasiėmė su sa
vim viena isz tu boardingieriu, 
vardu Kazimiera ir iszvaževo 
namo in Lietuva, in miestely Ža
garės, paviete Szauliu, red. Kau
no. Parvaževus in Lietuva, pir
kosi žmona miestelyje Žagarės sau 
narna už 1800 rubliu ir teipgi 
mistino atidarytie fabriką ant to 
paties patento.Bet nežine kaip ten 
stojosi, kad tasai Kazimieras tu
rėjo no jos eit szalin, o Stanaitie
ne susipažino su kokiu tenai 
bajoru Aleksandru Gasp..........
tasai apleido savo paezia ir vai
kus, ir parėjo gyvent prie Sta
naitienės. Gasp . . ; . pati pasi
likus gyvanaszlia, eina in
ir apskundžia savo vyra drau
ge su Stanaitienia. Sūdąs paszau- 
ke juos abu ant pro vos, o isz 
klausias ta viską, žinoma kaip 
maskoliszkas suda, guldo Stauai- 
tienia ir liepia kirstie 25 ryksz- 
tias per.... patentą ir Gasp.... 
teipgi gavo 25 ryksztiaS per 
užpakaly. Nevidonai masko- 
lei ryksztems patentu sukapojo ir 
moteriszkiai fabrikas sustojo; na 
ir ka buvo veiktie? — turėjo na
rna parduotie ir gryžtie atgal i n 
Chicaga. Ant namo vėl trotyjo, 
nes pirkdama užmokėjo 1800, 
o parduodama gavo tiktai 1.000. 
Dabar pribuvo atgal in Chicaga, 
bet ir Gasp.... no joe neatsiliko 
abudu apsigyveno ten kur ant 
Barber str. Nors Žagarėje masko
liai patentą sugadino, bet kaipo 
jis Chicagoje buvopszrastu, tai 
czionai ir vėl bus aptaisytu,ir gir-

juda

Stanaitienės Kaimynas.

Jokūbas M. Horn
Republikoniszkas Kandidatas 

ant
West Town Assesoriaus.

Szis paveikslėlis perstato Jo
kūbą M. Horn, kuris isz republi
koniszkos partijos eina ant Asse
soriaus daliję miesto Chicagos, 
vadinamoje West Tovn. Lietu
viai,- kurie gyvenate Vvardose 
7 je 8-je 9-je ir 10 je, teipogi 
15-je 16-je ir 23-je, prigulite in 
daly miesto vadinama West 
Tovn. Dėlto pasirupykite visi 
balsuotie už p. Jokūbą M. Hor- 
na, kaipo gera ir darbinykams 
prielanku žmogų, ir po draug 
paeinanty isz republikoniszkos 
partijas, kuria tai partija pare
mia visi Chicago lietuviai. Ant 
to paties urėdo liaka ir domokra- 
tas vardu Jas McAndrevs, bet 
tie žmones, kurie pažysta juos 
viena ir kita, sako, kad tiktai p. 
Jokūbas M. Horn yra tikias ant 
assesoriaus, o Jas McAndrevs yra 
tikias tik in daržus bolia (pilkia) 
musztie, o ne propertias taksa vo
tie, kaipo assesorius.

— Chicagoje jau kasdien szil- 
tyn eina. Galbūt neužilgio ir 
pavasario sulauksime.

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

— Su sziuom numeriu pradė
jome istoiija “Suvienytu Wal- 
stiju Amerikos”. Kada pereis vi
sa per laikraszty, tai iszduosi- 
me isz jos knyga.

— Szioms dienoms atsidarė 
nauja lenkiszka aptieka aut Bridge 
porto, po ur. 972 31st. str. ant 
kampo Ulman. Sako kad busent 
geriause aptieka isz viso Chica- 
g°-

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

— Kas norite gautie kokiu kny
gų, rasite ju vardus ir prekias 
szeme uymeryje “Lietuvos”, o 
norėdami kokia isz tu gautie, 
galite isz karto prisiustie pinigus 
ir knygas apturesyte.

— Ar nori padvejotie savo 
pinigus? Jeigu teip, tai pirk lota 
ant 33czios ulyczios, o už poros 
metu tie lotai bus kita tiek verti. 
Du metai atgal galėjote juos 
pirktie už 1600. o szendien jau 
po $800.

— Herbert Crane apskundė 
Crane Kompanv ant $12,000 už 
ne atidavimo jo dalies pelno už 
pereitus metus, nėr ka sakyti, 
geras uždarbys tokiuose metuose. 
Wisi mat, savo uždarbius atsije- 
me, o jis nebegavo. Tur būtie 
tingėjo dyrbtie.

— Skaitytojai teiksis būtie 
tie kantrus ir paluketie su “Sa
pnu” knygelia, nes dabar laike 
elekcijos, turėjome visiszkai per 
trauktie ja dirbia, o stumtie pra- 

. Wienok po 
elekciu, pasideja viską in szaly-

ris per ilgus meįus praktikavojo 
prie ligonbueziu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabar czionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos da- 
siektie. Jeigu kas urnai pareika
lautu daktaro, gali jy paszauktie 
per telefoną isz kiekvienos aptie- 
kos.Numeris telefono toks: Yards 
709. Teipogi ir D-ras M. P. Kos- 
sakauskas priasti in ta paezia ap- 
tieka kožna czetverga ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa
szauktie kožna valanda per ta 
paty telefoną isz bilc aptiekos.

(15-6)
— P. Kazimieras Pocius, vi

siems gerai žinomas lietuvys, 
kaipo prigulintis in kelias chi- 
caginias draugystias, yra dabar 
agentu „Lietuvos” Chicagoje. 
Turi no mus pavelysima priimtie 
visokius apgarsinimus in „Lie
tuva” ir užraszytie naujus abo
nentus, ir nu j u pinigus priimtie. 
Apart jo nevale daugiau niekam 
ant „Lietuvos” kolektavotie. 
Podraug pardavinėja knygas 
szkaplierius ir kitokius dalykus.

PADEKAWONE.
Siuncziu szirdingiausia aeziu 

visiems broliams, sąnariams 
Draugystes “Sz. Jono Krikszti- 
tojo” jogiai teikėsi gražiai ir 
skaitlingai susirinktie pereitoje 
nedelioje ant parodos ir prie Ko
munijos Sz. ir kogražiausei ap- 
sieitie akyse žmonių. Labjausei 
esame dėkingi musu klebonui, g. 
kunigui M. Kravczunui, jogei 
teikėsi musu draugystei patarnau- 
tje ir pasakytie gražu pamokslą, 
užka wisa Dr-te **Sz. Jono Kr.” 
siuneziame szirdingiausia aeziu.

• N. Urbonas prez.

Isz Kliubo 6-tos Wardos.|beganc2iu8 darbua
Nedelioje, 17 Kovo, Uažnyti- ejeįcįu* pa8ideja v.w„„ 

neje saleje, “Lietuv. Repub. kliu- baigsime ja ir prisiusime kiek
bas 6-tos vardos” laike savo su
sirinkimą, ant kurio susirinko in 
penkis szimtus žmonių. Ant mi
tingo pribuvo p. Martin J. Kelly 
kandidatas ant aldermano 6-tos 
Wardoi,isz republikoniszkos par
tijos ir p. D. J. RiĮley sekretorius 
republikoniszkos vardavus orga
nizacijos. Ant prezidento tapo 
paszauktu p. K. Andriuszis, ant 
sekretoriaus p. W. Zacharevi- 
czius. Prakalbėjo lietuviszkai A. 
Olszevskis, g. kn. M. Kravcziu- 
nas, p. W. \Vabalin.skas ir p. A. 
Jauksztas, o angliszkai p. Mar
tin J. Kelly, kuris savo prakal
boje iszreiszke kad jau tiek metu 
kaip gyvena szioje vardoje, o 
nežinojo kad czionai randasi tokis 
gražus būrelis lietuviu sipatizno 
janeziu su republikoniszka partija. 
Ir pasaKe, kad jeigu ta laime jam 
patarnautu ir galėtu jisai pereitie 
ant aldermano. tai kiekviename 
karte paduotu lietuviams savo 
ranka.

Mitingas buvo paduotas i n an- 
gliszkus laikraszczius “inter O- 
cean” ir “Tribūne”.

W. Zachareviczius, sekr.

Isz k H ubo 10-tos Wardos.
Nedelioje, 17 diena Kowo, po 

nr. 712 21-st “Lietuviszkas Re- 
publikoniszkas Kliubas 10 tos 
VVardos” laike savo susirinkimą, 
ant kurio buvo laikytos kalbos 
angliszkos ir lietuviazkos, ir bu
vo rinkta nauja administracija: 
prezidentu K. Kunca; vice-prez. 
J. Šokas; Sekretorium E. Keru- 
lis; kasierium M. Skrickas, o de 
legatais; J. Jaruckas, St. Wed- 
luga, K. Kunca ir W. Eringis. 
Aut mitingo buvo susirinkusiu 
ape 80 lietuviu ir wisi indorsa- 
wojo ant aldetmano 10-tos var- 
dos Z. R. Carter isz republiko- 
niszkos partijos.

vienam skaitytojui kaipo buvo
me prižadeja.

— 1 d. Kovo Pat. Sullivan bu
vo sūdytas ant dvieju metu in 
Joliet penitentiary už rubaveji- 
ma. Dabar jy vėl aresztavojo 
už pleszima žmonių ant gatvių 
Chicagoje. Palicija pamaeziusi 
jy labai nusistebėjo, žino lama 
gerai, jog jis yra uždarytas Jo- 
liet’o kalinyje. Jis iszejo isz ka
linio kelios dienos atgal. Nieks 
ne žino, delko ir kaip liko Vai
nas.

— Nedelioje, 24 Kowo, tuojaus 
posumai “Dr-te D.L.K. Witauto” 
laikys savo extra mitinga, ant 
kurio pribus kriaueziai ir atnesz 
parodytie prabas karei viszku dra
bužiu. Dėlto visi sanariai pribu
kite pamatytie tu drabužiu ir ku
rie ju reikalausite,turėsite tuojaus 
duotie orderius, idant Kreiviai 
musu Draugystes ant AVelykujau 
galėtu iszeitie prie grabo Kristu- 
so P. atsakaneziuose drabužiuose.

Komitetas.
— Didis Lietuviszkas Repu- 

blikoniszkas MASS-MITINGAS 
9-tos wardos, bus subatoje 23 d. 
Kovos, 7į adyna vakare, saleje 
Pulaskio, po nr. 800 S. Ashland 
avė. dėl iszrinkimo virszinyku 
miesto Chicagos. Ant to mitingo 
meldžiam u kės u susirinktie ko- 
skaitlingiausei, podraug užpra- 
szome u kęsus pributie ir isz kitu 
vardu,nes bus pas mumis pa
kviesti geri kalbėtojai ir kandida
tai teipgi žadėjo pributie.

Mosciokis sekr.
— Wienatine Lenkiszkai 

Lietuviszka Aptieka 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel str. 
po numeriu 3315. Užlaiko^ 
geriausias gydyklas ir 
bai pigios. Aptiekoje randasi 
Daktaras Wl. Statkieviczius, ku- knyo-u.

Ape traukimą loterijos 
ant Arkansofarmos.

Daugumas lietuviu užklausia, 
kas ta farma iszgrajyjo. Deito
gi turime pasakytie, kad da nie
kas neiszgrajyjo, nes kada pri
siartino diena traukimą, da liko 
daugiau kaip 300 neiszpirktu ti- 
kietu ir per tai traukimas tapo 
atidėtas ant kito laiko. Dabar 
arba tikietai bus iszpirkti arba 
ne, tai traukimas bus neatbūti
nai ant Welyku. Užtaigi kurie 
mylitia Dievą ir lietuvyetia, tai 
nepasigailėkite prisiustie doliery 
ant ti kieto, o pavasary turime 
pradėtie statyt bažhytelia.

Su guod. Kn. J. Balceviczius. 

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA 
Ig.MilaszkevicziusEliz. Port l.oo 
T. Mikulis Waterbury
S. Baguszis Shenandoah
K. Peža Suffield .
M. Baczeliunas VVilkes Bar.
T. Kasparaviczius Adelaide 
W. Rimkus Ne vark 
M. Gerulis Forest City 
M. Simeris Chicago 
J. Szpatkauskas Galitzin 
P. Armalis Pittsburgh 
J. Za viekas Barnesboro 
A. Kierza Middleport 
A. Gumauskas Shenand. 
P. Czaplickas S. Boston 
St. Dumbliauskas

P. Bieliauskas Mt-Carmel, Pa. agentas idumi 
laikraszczio. sukalektawojo Ir prisiuntė prenu
merata no sekaneziu skaitytoju:
J. Služalis
A. Geležunas 
G. J. Moleskis 
M. Grigoreviczius
B. Szvabauskas 
J. Bukeviežius 
J. Rimkus 
Wm. McNellis 
J. Kizis

Linkeviczius

l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

P.

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

Nauja Knygele.
Szioms dienoms p. M. Noves- 

kis Tilžėje iszleido savo kasztu 
nauja knygelia, po vardu: “Ka 
darytie, kad sveiki butume ir il
gai gyventume.” Yra tai labai 
naudinga ir pamokinanti knygele 
kaip užsilaikytie ir apsisaugo!ie 
no nekuriu ligų ir kaip sveikata 
savo pagerytje. Deitogi velyjame 
ja kiekvienam lietuviui perskai- 
tytie. Galite ja gautie pas paty p. 
M. NOVESKY TILSIT, OST 
PREUSSEN, GERMANY, arba 

prekes la- re^a^cijoje “Lietuvos” už 10c.
Žiūrėkite katalioge “Lietuvos” 
o atrasite sau daug reikalingu



ISTORIJA
Suvienytu Walstiju 

AMERIKOS. 
■ *

Gyventojai pirm atradimo Amerikos.
Kaip europiecziai pribuvo nyrina syk in Amerika, atra

do j:i apgyventa per siidijoįrus. Indijonai turi ruswaoda skū
ra ir nepaprasta šyla; tiesus, aukszti ir iszturinti; su juodo 
mii> ir žwelgiomis akimis, ir su juodais sziurkszcziais irylgais 
patukais. Ženkli iriausios veisles indijonu buwo sekanczios: 

Alonucenai, apsigiwenia labiaūsei kalnynuose dabarty- 
jies Kanados, paupeis Szw. Laurino ir Ontario, plesdamiesi 
in pietus paupeis Susųuebana (Pennsylvanijoje), terp upiu 
York ir Potomoc ir ape penkis didžiausius ežerus Huron, E- 
rid, Ontario, Michigan ir Šuperior.

Sacsai ir Fokai buwo atrasti per Prancūzus pagal mariu 
k<įia Green Bay. Jie dalinosi ant mažesniu atskaJu arbaszaku: 
Mėnomonu, Miamu, Pei«<eshawu, Illinoju, Shawnecu, Pow- 
lUtanu, Nanticocku, Uru (paskiau pramintu Delewarais), 
Mohiganu. Massachusettu. Narragansetu, Pokonoketu, 
AVamjianoagu, Nepumeu. Pawtucketu, Penacooku ir Abe- 
najku.

Hvronai, praminti per Prancūzus Iroąuoisais. apsigywe- 
nii labjau Canadoje, ant upes Ontario, terp ežeru Ontario, 
Huron ir Erie, užimdami dale valstijų New-Yorko, Pennsyl- 
vanijos ir Ohio. Labjausei atsižimejusios ju atskalos szios: 
Sejnecai, Vayugai. Onandągai, Oneidai, Mohavkai ir Wyan- 
dojtai. j

Catawbowai, terp upiu Jadkin ir Catawbow, pagal ru- 
bežius žiemines ir pietines Carolinos walstiju.

Chekokeesai, no ujies Broad iki upes Alabama, užymda- 
w0 dalia dabartines valstijos Georgia.

Ucheesai, paupems Savannah ir Ceona, walstijoi Ge- 
orįrija.

Natcheesai, pagal miestu Natchee ant upes Mississippi. 
Mobileai, apimdawo daly Geogija ir pietines Carolinos; 

valstijos Florida, Alabama, Mississippi, Tenessee ir Kentu- 
’ cHy-

Dahcotahai ai*ba Sioukai, ąpsigywenia no upes Arkan- 
sak iki upiu isztekancziu isz ežero VTnTprg __

Istorija vakariniu Indijonu yra menkai žinoma. Labjau 
kareiviszki buvo Comenchesai ir Apachesai Californijoje ir 

* Oregone. Potam Pavnečsai ir Utah’ai, kurie ženklywi savo 
skkitlingumu. Toliau in žiemius no ju buvo da Blackfeetai, 
Crovai. Snake’ai, Nezsercesai, Flatheadai; Knisteneauxaiir 
Edkimosrti. .»•

\Visos tos indijoniszkos weisles dalinosi in daug wisokiu 
gitniniszku szaku, po y vairiais vardais, kurios skyrėsi vie- 
nA no kitos savo paproczeis, karžigiszkumu ir kalba. Didu
ma j u isznyko no užpludusiu europiecziu, o kitos persikėle 
in kitas wietas.

: Indijonai buwo be apszwietimo ir neturėjo jokio raszto, 
tik kokius ten ženklus, wadinamus hieroglifais. Užsiimdawo 
kairėmis, medžiokle ir žwejojimu, o moterys dirbo prastes
nius darbus ir buwo tarnais wyru. Pas Indijonus ne buvo bu
dei daug paežiu vestie, bet teipgi ne buwo jiems užgynta tu- 
retie tiek paežiu, kiek galėjo nusipirktie arba iszmaitintie. 
Wyrai galėjo paezias paimtie ir vėl pawarytie arba jeigu ji 
pasirodė neisztikima, galėjo ja užmusztie.
T Didžioje guodoneje pas Indijonus buvo kapines ir labai 

rūpestingai atlikdawo laidotuwias numirėliu. Tie tikėjo, jog 
dvasios. arba kaipkrikszczionys wadina ,,duszios”, po smer- 
czio eis-in kokia ten szaly dwasiu; ir dėl to jie padėdavo su 
nųmireleisin graba gynklus, indus, dįažyvias ir maista dėl 
pasistiprinimo duszioms laike ylgos keliones.

Tikėjimas Indijonu panaszus in tikėjimus senowiszku, 
rytiniu, giminiu. Jie tikėjo in esybia dwiejudiewu. Wier*as 
buvo galingas, arba gera dwasia, o antras nelabgalingas, ar
ba, pikta dvasia. Teipgi jie garbino saulia, menasy, žvaigž
des, ugny, vandeny, perkūną, vėjus irabelnai viską, ape 
ka' ne turėjo supratimo.

^Valdžia ju buvo tik miszinys patriarkaliszkos valdžios 
su despotizmu. Politikiszka galybe buvo rankose Sachem’o, 
tai yra virsziniko, kuris kaip kada buwo neatmainomu kuni- 
gaikszcziu ir valdonu ju, vienok ant tos virszinikystes turėjo 
užsitarnautie karžigiszkais darbais arba per iszkalba. Žmo
noj. pagal savo.nuomonia, galėjo iszaugsztintie jy iki di
džiausios garbes arba vėl nuplesztie garbia ir paniekintie jy.

Wienok Indijonai ne buvo pirmiejie žmones Amerike. 
Yra ženklai ir pedsakiai, jog Amerikas buvo apgyventas 
pirm Indijonu per kitas giminias, kurios daug augszcziau sto
vėjo už -Indijonus apszvietime. Anglijonai praminė juos 
“M<>und-builders” tai yra budawotojai kalnu ir milžiniszku 
kapiniu arba grabviecziu, kurie yra atrasti lomose upes M is- 
sislsippi. Atrasti tose kalvose daiktai, yra visai panaszus in 
tuos, kokius ik sziol da atkasama pietinėje Maskolijoje. Ki
tose, vietose atrasta gynklus ir kitus dalykus, kurie buvo 
vąrtojami per senovės tautas Europos.

L ' ' ' • ■ - -

Atradimas Amerikos.
. Atradimas Amerikos yra pripažintas italijonui Kristofui 
Kdlumbui, vienok jis nebuvo pirmutinis atradime tos žemes. 
Istorijoje yra davadai, jog Amerikas buvo atrastas per dau
gely marinyku, kurie daug metu priesz Kolumbą plaukinejo 
po Atlantika ir atrado daug salų ir nekuriuos krasztus Ameri
koj. Teip 500 metu da priesz Kolumbo iszplaukima isz uosto 
(jHirt<>) Palor (Hiszpanijoje) Amerikas buvo jau atrastas per 
žieįminiusgy ventojus Europos, kaip padavimai tvirtina ir 
m^rinikai isz Skandinavijos norėjo uždetie kolionijas atrasto
je žemoje. Netoly miesto Nevport, Rhode Island valsteje, 
tebestovi da senoviszkas apskritus boksztas, kuris kaijto 
m’fna. tapo iszstatytas per Normanus atvykusius kada tai isz 
Europos. Paskesniuose laikuose atrasta valsteje Missouri 
pitkigaRymo, valsteje Ohio pinigą Persijos ir szmotely sidab- 
rojant kurio buvo iszmusztas metas “600'' po Kristaus. Nev 
Ytjrko valsteje ir Montevideoje (pietinėje Amerikoje) atrasta 
kabinese ir geležinius kareiviszkus apdarus, ant kuriu byvo 
pai aszasgrekoniszkomis literomis. Isz tu literų buvo galima 
pažintie, jog tie ginklai- buvo padaryti 330 priesz Kristaus gi
minia, laikuose Aleksandro didžiojo, arba Macedonsko. Ir 
teip kas laikas atranda daug davailu, jog Amerikos žeme 
bu^vo atrasta j>er Europos gyventojus no senu laiku, bet nie- 
kienpbuvo žinoma ape tai laikuose Kolumbo ir 'visi senovės 
ajdadimai bnvo pranykta. Dėlto szita istorija bus užimta 
lallįitii iszaiszkinimu atradimo Kolumbo, no kurio laiko Ame- 
rįkia liko apgyventa per baltuosius žmonis Europos ir tapo 
inAesta^civilizacija.t J

Kolumbas ir jo atradimai.
‘ Kristofas Kolumbas gyme (1836 m.) isz prasto tievo mies

te Genua. Italijoje. Jo tėvas užsiimdavo karszimu vylnu. 
K ijpo pramoninykas, jis suprato vertia m >kslo, ir dėlto isz 
visu pajiegu rūpinosi inkveptie ir suvosunui mokslą.

* Kolumbas apturėjo gera mokslą mokslainese. Jis mokino
si tepi i ory stes, astronomijos, geometrijos ir marinikystes; 
betp da turėjo dideliu akvata ant skaitimo, Isz mažens Ko
lumbas atsižimejo drąsumu; ne bijojo paojingu priepuoliu ir 
tuA jo patraukima prie mariu. Da jaunuose metuose jis pas
toji) marinyku.

■ Jis mėgo klausytie pasakojimus marinyku, no kuriu ingi* 
jo Įlaug žinių ape y vairius atsitikimus ir visokius patemiji- 
mųs: o isz apszcziu skaitimu ir tirinejymu. laike plankineji- 
muĮH) marias, jis pirmas suprato, jog žeme yra apskriti, o ne 
plojkszczia. Kaip tada visi mislino, ir kad plaukiant in vaka
rus no Europos, Skersai Atlantika juriu, galima pributie ap
linkui in Rytinia Azija. Teipgi jis tikėjo, jog turi būtie da 
kur koke žeme toli mariose, o jei ne, tai nors atras kraszta 
Azijos, kuris tada da menkai buvo žinomas.

Nors tamsunai iąz jo pasakų juokėsi, vienok jis jie atsi- 
traįuke no savo sanpratavimo ir pradėjo darytie plianus, idant 
apvažiuotie aplink žemia ir atrastle, kas pasitaikys.

; Pasidekavojant savo tvyrtai valiai ir uolumui užmani- 
mųose, Kolumbas padėjo sau už pereiga, neatbūtinai atliktie 
keljionia in tolimas marias. Jis tada turėjo ape 40 metu am
žiaus ir buvo biednu kapitonu laivo, ne turėjo pinigu, a nei 
intėkmingu prieteliu, kurie butu galėja jam pagelbetie. Už
tai', jis nusidavė prie drueziausiu tada prekyboje vieszpatys- 
czip, iszreikszdamas savo užmanimus ir plianus.

Jis prižadėjo atrastie naujas žemias arba tiesu kelia in 
Rytinia Azija, nes tada didžiause prekyste buvo vedamą su 
turtingiausia szalia rytu, vadinama Indija. Prekikams reikė
jo plauktie su gėrybėmis per Terpžeminias ir Raudonaisiais 
maįrias, o daplaukus žemia turėjo užkrautie savo tavorus 
ant verbliudu ir neszdytiesi su toke karavana iki antru ma
riui ir tenai vėl viską perkrautie in laivus. Toke kelione bu
vo, vargingą ir brangiai kasztuojanti: dėlto neatbūtinai reikė
jo geresnio kelio per marias.

Wisupirmu Kolumbas nusidavė prie karaliaus Portugalijo- 
su wylczia gavimo paszelpos. Karalius, būdamas lygiu tam- 
sunu su kitais to laiko didžiūnais, nesuprato Kolumbo ir pa
laike jo gilius patyrimus ir plianus už tuszcza sapna. o jy 
pa t y už pusgalvy. Bet žingeidumas irt roszk imas garbes dėl 
savias spyrė jy prie isztyrimo Kolumbo plianu.

Ne sakydamas nieko Kolubui, jis iszsiunte savo garsiausy 
kapitoną i n marias, liepdamas jam atrastie menama žemia, 
arba jeigu tas nenusisektu, tai nors. apwažiuotier aplinkui i- 
ki pakraszcziui Azijos isz rytu puses. Bet tas kapitonas pa
klydo ir, užėjus audrai, buwo priverstas gryžtie be nieko. 
Pagryžins pasakė, jog nėra ko jieszkotie tyrose mariose

Kolumbas iszlaukias per ylgus metus ir likias apgautu 
tokiu pasielgimu karaliaus, — be jokios paszelpos. nusidavė 
in Iszi>anija. Cze teipgi nieko ne laimejas. vyko prie valdžios 
Genua. savo gimtinio miesto. Bet ir cze jo neprileido prie 
dvaro, kaipo prasto gimimo žmogaus.

Dabar jis pamislijo nusiduotie prie karaliaus Prancūzijos. 
Tuom laiku jis buvo naszliu ir turėjo maža sunu, vardu 
Diego. Ne turėdamas užtektinai pinigu, kad galėtu drauge pa
imtie Diego, nuvyko jis po pirmam in Iszpanija, idant pa- 
liktie sunu pas dedia. Isz Genua jienlu plauke ant mažo lai» 
velio iki Palos, o potam ėjo peksti. Kelione buwo ilga ir 
varginga-. Mažas Diego baisei pailso, iszalko ir isztroszko. 
Apsistojo jiedu kliosztoriuje La Rabidi (Rabiela), kur per- 
detinis kliosztoriaus, zokonikas Antonio Machena, gražiai 
juos priėmė ir dažinojas ape Kolumbo užmanymus, sulaikė 
jy Iszpanijoje. Potam iszklausinejas jy ir supratias jo aug- 
szta mokslą ir gerus plianus, nusiuntė jy prie karaliaus 
Ferdinando ir karalienes Izabeljees. Karalius ir karaliene 
tuom laiku buvo abaze kordovos ir peržiūrinėjo kariume- 
nia.

Wisupirmu Kolumbas su gromatomis Macheno nusidavė 
pas Izabella kapelionai bet tas atstume jy su panekinimu 
Wienok Kolumbas ne nusiminė ir tolei neatsitraukė, kol ne 

‘buvo iszgirstas ir priimtas. Daejo garsas aj>e jy iki didžiojo 
kardinolo. Tas paszauke jy prie savias ir iszklausias 
perstatė F erdinandui ir Izabellai. Patiko karaliui Ko 
lumbo iszguldimai. Jis buvo atsargus ir nenorėjo viens 
sprenstie tokiu negirdėtų užmanymu. Suszauke rodą isz 
gudriausiu vyru karaliszkame dvare dėl apsvarstymo ir 
nusprendimo vertes plianu. Kolumbo. Ta rodą pasirodė syl- 
pnesnia už paty karalių ir pripažino teorija Kolumbo už 
tuszozius niekus, nežiūrint ant jo tvyrtu davadu ir asz- 
triu užmetinejimu.

Nors Kolumbas buvo atstumtas per karaliszka rodą, bet 
placziai pagarsėjo savo naujomis negirdėtomis teorijomis. 
Szen ir ten pradėjo rastis žmones, prilaukus Kolumbo už- 
manimams, nes jis kiekvienam iszguldinejo savo sauprota- 
vimus ir plianus, kas tik paprasze.

Užstojus karei su Maurais Kolumbas visai buvo pra- 
szalintas no dvaro Iszpanijos, ir po septiniu metu vargingo 
ir nepasekmingo laukimo sugryžo in kliosztoriu prie sunaus 
Diego.

Dabar jis norėjo leistis in Prancūzija; bet zokonykas 
Machena, sulaikė jv sakydamas: “Tokia garbe ne turi ap- 
leistie Iszpanijos. Kaip tai gal būtie, idant philiozopai ir 
kunigai butu teip trumpai reginti” Machena buvo spavie- 
dniku Izabelees ir turėjo didelia intekmia prie jos. Parasze 
jis ilga laiszka prie karalienes Izabelees, iszaiszkindamas 
apielinkybias ir reikalaudamas duotie paszelpa Kolumbui.

Karaliene ne pristojo ant tokiu didžiu iszligu. Tada Ko
lumbus tarė: “Nenoriu plauktie, kaipo sandinykas”, ir užse- 
dias ant mulo gryžo in kliosztoriu.—

Karaliene iszklausiusi Machena, liepe pributie Kolumbui, 
idant dasyky peržiuretie plianus jo. Kolumbas pribuvo pas 
karalienia jau ne kaipo elgetkujentis mylistos, bet ramus ir 
su tvyrta vylezia. jog jo triūsas ir rupeseziai per tiek daug 
metu, turės, ant galo, dasiektie savo liepto ir atnesztie gei- 
drumus vaisius. Stojas Kolumbas priesz karalienia, tvyr
tai pasakė. “As? reikalauju tik keliu laivu ir marinyku, su 
kuriais plauksie in vakarus per nežinomas marias. Atrasiu 
dėl jusu Karaliszkos Didybies trumpesny kelia in Indija ir 
da atrasiu nežinoma žemia, kurios turtu jokis žmogus ne 
gali apsvertie. Už ta reikalauju tik tiek, idant likeze jusu 
vietinyku visu gerybių, kokias atrasiu, ir reikalauju vie
nos deszimtos dalies turtu, kurius parvesziu in Iszpanija”

Karaliene buvo labai dievota ir geide platintie krik- 
szczionystia naujai atrastose žemeae*- Da syky permislyjo 
ta dalyka, ir liepe sugražytie Kolumbą, pristojo ant jo pra- 
szimu ir iszdave Kolumbui karaliszka dokumentą, kuria
me buvo paliepta duotie jam tris laivus ir samdytie mari- 
nykus.

Kada tas paliepimas buvo viesziai apgarsytas, pakyjo 
terp žmonių miestelio Palos priesztaravimai ir rugones. 
Niekas nenorėjo klausytie Kolumbo, iszrasdami y vairias 
priežastis. Kolumbas buvo priverstas danesztie ape tai ka- 
ralieniai. Pribuvo in Pala karaliszkas pasiuntinys ir perser- 
gejo visus, jogei greit gali papultie po skaudžia kora Di
džiu Wieszpacziu, jeigu prieszysis tam iszsakymui. Wisi nu
tilo ir flota buvo parengtas isz trijų laivu “Santa Marija” 

»,Nina”ir “Pinta”.
Kolumbas jau turėjo pusszesztos deszimties metu. Ne 

žiūrint ant stipraus sudojimo kūno ir geros sveikatos jo 
vargai ir rupeseziai paveržė jy— be laiko jis paseno ir su
linko, o pražylo dar nesukakias 30 metu.

Kolumbas leidžiasi in kelionių.
Anksti ryto 3 d. Rugpjuczio 1492 m. Kolumbas iszplsuke 

isz uosto Palos su 120 marinyku. Terp gyventoju Palos paki
lo verksmai ir keiksmai ant Kolumbo. Liekantiejie namie 
giminaieziai marinyku atsisveikino su iszvažiuojanczias 
netikėdami daugiau su jeis pasimatytie. Marinykai, iszsky- 
rus tik kelis draugus Kolumbo, buvo prieszingi užmanimui 
jo ir, priversti per nevalia plauktie su Kolumbu, viską 
darė ant kerszto. Tokis padėjimas Kolumbo buvo sunkus 
ir paojingas. Už tai jis turėjo ant akies kiekviena mari- 
nyka, idant ne padarytu ka blogo ir nereiktu tuszcziamir 
nelaiku gryžtie atgal.

Teip jie daplauke iki Kanariszku salų ir sustojo ant sa
los Gomera. Buwo tai 6 diena Rugsėjo. Cze pasitaisia pate- 
mitas iszkadas, leidosi drąsiai toliau per begalimas platybias 
nežinomu wandeniu.

Daug visokiu apkalbu ir maisztu iszkentejo Kolumbas 
laike plaukimo per marias, o jo marinykai daug iszgaszcziu 
ir baimes turėjo.

Iszplaukus no Kanarskn salų, per tris dienas stovėjo gra
žus oras, saule spindėjo, o vėjo jokio nebuvo ir laivai plu- 
duravo ant daikto. Mažai patyria marinykai mislijo, jog jie 
invažiavia in tokia vieta mariu, kur niekad jokio vėjo 
ne esti ir jau nustojo vyllies iszplaukimo isz tos vietos nes 
to laiko laivai, an) kuriu jie plauke, nebuvo varomi sū 
garu, kaip szendieniniai, o tik su burimis (žėgliai) veju.

Kita sy>|y sukylo dideli vejai ir ju mažus laivelius ne- 
sze su didžiu greitumu baisiai supdami. Marinykus apėmė 
bainte,' pradėjo riektie ant Kolumbo, mislidami, kad pa
puolė in tokia veju sziovia, isz kurios jau negales niekad 
pagryžtie.

Pamatia koky medgaly, jau mislino, kad szmoteliai su
daužyto laivo ir bijojo, idant su jais teip pat ne atsitiktu.

Wiena syky sustojo magnasini adata kompaso ir pats 
Kolumbas nežinojo kas tai galėjo būtie, nes jam niekad teip 
ne buvo atsitaikia. Kiti marinykai jau visai nustojo vyl- 
ties iszsigelbejimu no pražūties. Bet Kolumbas ne nusiminė, 
greit suprato priežasty sugedimo kompaso ir viską pasitai- 
sias plauke tolin.

Ne trukus po to ju vyltys atsigavo. Pradėjo rodytis y- 
vairus ženklai žemes, kaip tai: pluduriaujenti medgaliai, žo
les ir paukszcziai, kurie nulėkdavo in pietvakarini* pu
sią. Teip jie kasdien mate ka nors naujo arba turėjo naujus 
iszgaszczius ir kele maisztus. Kolumbas galėjo juos numal- 
szintie tik savo ramiu apsejimu, gražiu ir meiliu žodžiu ir 
atidėliojimais laikas no laiko, jog jau netrukus jaunatys 
žemia.

Wiena diena pasirodė toli mariose koks juodas ženk
las, • kury jie pamatia priėmė už žemia ir užgiedojo “Glo- 
ria in exelsis Deo”, tikėdami, jog jau beigiasi ju sunki 
ir varginga ketone. Bet ju vyltys buvo aj»gautos. Pralei
do da daug dienu, o žemes vis ne buvo. Kolumbas pradė
jo bijotie, idant marinykai ne susikeltu priesz jy ir kiek 
galėdamas juos ramino. Ir marinykai patys matydami 
vis taukiaus didžius burius paukszcziu žemes, visi daug 
maž raminosi, laukdami diena po dienai, ar ne paregės 
kur žemia.

Ant pagalos nusibodo jiems lauktie ir atvirai pasiprie- 
' szino Kolumbui sakydami “Jau neplauksime ilgiau tokiu 
netikusiu budu dėl užganedinimo sapnu pusiau-pamiszusio 
žmogaus. Musu gyvastis regimai yra paszvensta tik dėlto, 
idant intiktie juokingai ambicijai kvaiszo kapitono mariu! 
Prispirtinai reikalavo gryžimo atgal in Iszpanija.

(Toliaus bus.)

Szi istorija trauksis arti per pusią metu, dėlto 
pasiskubykit užsiraszyt “Lietuwa” pradžia žinotu
mėte, nes tai bus naudingiausia istorija.

Isz Užmarės.
—o—

Wel garlaivis nuskendo.
Iszpaniszkas kareitviskas gar

laivis wardu “Reine Regente” 
plaukdamas isz Tangiero in Kadik- 
sa, nuskendo su 420 žmonių ir 
nei vienas isz ju ueiszsigelbejo. 
Apleido jisai portą Tangiero 10 
diena Kowo ir per • tris dienas 
nieko no jo nebuvo girdetie. Ka
da pribuvo Francuziszkas laivas 
in portą Gilbraltar, pranesze 
kad mate nuklimpusy in dumblą 
didely lai va ir mena, kad 
tai galėjo būtie “Reine Regente”, 
bet per baisingas vilnie ir veja, 
negalėjo pributie jam ant pagel- 
bos.

14 diena Kovo pribuvo in 
portą Tangiero garlaivis Mau- 
ritoniszkas,. kuris buvo iszplau- 
kias pajieszkotie “Reine Regen- 
tos” bet nei petsakio no jos nera
do; tiktai parvežė 11 žmonių isz 
kito sumuszto laivo “Luz,” 
kuriuos atrado bekaranezius ant 
luotelio.

Dabar net 19 Kovo pargryžo 
in portą Kadikso kareiviszkas 
garlaivis vardu “Alfonso XII,” 
kuris per dvi isztisas dienas jiesz- 
kojo pražuvusio garlaivio “Reine 
Regente.” Atrado jy artigilbralta 
riszkos susmaugos kiszant tiktai 
virszunias stiebu per 12 coliu 
isz po vandenio. Laivas “Reine 
Regente” jau sėdi ant dugno ma
riu ir su 420 žmonių, r ;

Dabar garlaivis ,,Alfonso XII” 
ima su savim narus ir kitas rei
kalingas prietaisai ir važiuoja 
atgal prie nuskendusio MReine 
Regente”, paners ir megys isz- 
imtie, nors kunus žmonių ir daik
tus, kurie duosis.

In Barcelona pribuvo garlaivis 
,.Mayfair” ir teipogi ' pranesza, 
kad 13 diena kovo, plaukdamas 
per marias, mate didely garlaivy 
koriaunjenty su veju ir vilnimis, 
bet negalėjo jy gelbetie’ nes ir 
pats turėjo kovotie su tokia pat 
audra ir gelbetie savo gyvasty, 
Mena, kad tai buvo ,, Reine 
Regente.”

Deputacija už siims tyrinėjimu 
isz kokios priežasties nuskendo 
garlaivis ,,Reine Regente”.

Gąrlaiwis sudege ant ma
riu

Diena 19 Kovo, pribuvo in 
Liverpool angliszkas garlaivis 
“Delevare” ir atveže kelias de- 
szimtis žmonių isz kito didelio 
tavorinio garlaivio “Donad”, 
kuris užsidegė ant mariu. Po a- 
paeze garlaivio “Donau” iszsimu-

Geo. C. Lenke
Republ. Kandidktas ant 

Aldermano 16-tos Wardos.
Wisi lietuviai, kurie gywenate 

16-toje wardoje, balsuokite ant 
Geo. C. Lenke ant aldermano 
16-tos ardos, o jeigu jisai 
pereis, tai turėsite wiena isz ge
riausiu sawo prieteliu gawime 
geresniu darbu.

ATSISZAUKIMAS.
- -r

South Boston, Mass., 18Kowo: 
— Nesenei užsidėjus Lietuwiszka 
kareiwiszka draugyste, po wardu 
“D. L. K. Wytauto” labai spė
riai auga, mokinasi muštro ir ti
kimės, kad neužilgio jau turėsi
me ir uniformas. Dabar draugys
te paėmė sau už miery uždetie 
knygyną ii skaityniezia, kur 
kiekwienas lietuwys, netingintis, 
galės ramiai praleistie walandelia 
laiko ant skaitymo knygų ir 
apsiszwietimo.

Deltogi atsiszaukiame in wisus 
brolius lietuvius, idant teiktųsi
suszelptie užmanymą musu jaunos 
ir silpnos draugystes, ir paaukau- 
tie ant labo lietuvystes in kny
gyną “Dr tęs Wytauto” nors po 
viena knygelis. Mes priimsime 
knygas kas tik kokias paaukaus: 
lietuviszkas, lenkiszkas, masko- 
liszkas, vokiszkas, angliszkas. 
francuziszkas ir tt., o vardai tu 
žmonių, kurie prisius po kokia 
knygelis, pasiliks inraszyti kny- 
gynia ant amžinos atminties kai
po platytoju apszvietos ir szel- 
peju lietuvystes. Užveizetojais 
knygyno yra W. Petkunas ir S. 
Geniunas. Prisiusdami knygas in 
knygyną Dr tęs Wytauto, uždeki
te adresa toky:

W. Petkunas,
195 W. 8th st. S.Boston Mass.

sze ugnis ir dege per trisdeszimts 
szeszias adynas. Kada užwažewo 
garlaiwis “Delevvare” ir pamate 
“Donau” deganty, iszgelbejo wi- 
sus žmonis no jo. Jau wisi buwo 
pasirengia sestie in luotelius ir 
begtie no deganezio garlaivio 
szalin, l>et ant tos walnndos pri- 
buwo “Deleware” ir iszgelbejo 
juos “Donau” plauke isz Ham
burgo in Philadelphija.

Isz kares Kynu su Japo
nais.

Jau dabarduod.isi girdetie, kad 
Kynai ketina pra&zytie Japonu 
nusigerinimo su jais ir užbaigima 
kares, nes mato, kad Japonai jau 
apėmė l>eweik wisus ju stipres
nius miestus. Wice-karalius Kynu 
Li Hung Chang, pribuvvo in Ja
ponija su tuom mierio, idant su- 
sigerytie su jeis ir nors karta jau 
karia užbaigtie. Dabar Japonai 
imasi visoms syloms, idant priesz 
susigerinima užimtie sala Formo- 
sa kad Kynai tenai negalėtu no
sies inkisztie.

~ ---
PAJIESZKOJIMAI.

Pajieszkau sawo draugo Karo
lio Brazo, paeinanezio isz Kauno 
red., Raseinių paw. Gediszkiu 
parapijos; ape 10 metu kaip A- 
merike. Praszau atsiezauktie ant 
adreszo szi to:

J.Raudonis
557 Market st.’ Newark N.J.

Liakenti inaszina.
Wiltis tu žmonių, kurie vis 

mislina, jog žmonija da sulauks 
ant žemes lekeneziu masžinu, buvo 
pradžiugintos pasisekimu mėgini
mo profesoriaus Langleyo, mįėste 
Quanticoje, Md. — Prof. Langley 
ir p. Maxim (Anglijoje) abudu 
dirba ant teorijos pritaikinimo 
maszinai orsklaidžiu (sparnu), ku
ri teorija yra paremta ant tos 
tikrybes, jog plonas ir plokszczios 
diskos,( *) jeigu paleistie jy sklen- 
džiame padėjime, laikosi ant oro.

Kada pereita vasara buvo mė
ginta maszina p. Maximo,ji paro
de tiek daug sylos pasikėlime, 
kad jos sanarei iszsisukinejo isz 
savo vietų ir buvo dalimis su
žeista.

Profesoriaus Longleyo mėgini
mai pereita Gruodžio menesy bu
vo labjau pasekmingi. Kūnas 
jo maszinos buvo apraszytas pa- 
naszei in pavidala vandenines 
kiaules. Jis yra padarytas isz a- 
luminium ir turi savyje maža gu
riny indžina, kuris varo du szriu- 
bus su ratais, veikianeziais anto- 
ro panaszei, kaip garlaivio ratai 
veikia vandenyje. Prie maszi
nos yra pritaisyti keturi orsklai- 
džiai, kuriuos galima pakreiptie 
prieszais in ta pusią, in kuria yra 
varoma su ratais. Ten yra pada
ryta i ranki s dėl valdimo bėgio 
maszinos ir orsklaidžiai gali būtie 
pritaisomi in visokias vietas, 
pritinkaneziai pasukimui maszinos 
in kokia norint pusią, dėl pava 
rymo augsztyn ar žemin arba i n 
szalis.

Ant mėginimo buvo atliktas lė
kimas maszinos in czverty ainerr- 
koniszkos mylios tolumo ir ta 
maszina yra pripažinta, kaipo 
vienintelis pasisekimas.

») Diskas yra plokszczsas apskritus ritinys su 
mažu induobimu isz apoeziu.

Daneszu visiems erentems ir 
pažystamiems, kad Stanislovas 
Misiūnas, po dvieju nedeliu sun
kios ligos ir apžiūrėtas Sz. Sa
kramentais, 8 diena Kovo, per
siskyrė su sziuom svietu. Sz. at. 
St. Misiūnas paėjo isz Kauno re- 
dybos, Klovainių parapijos, 
Žvirgždžiunu kaimo, turėjo 42 
metus amžiaus.Turejo paezia, bet 
su jaje mažai tegyveno ir no to 
laiko, kada su - jaje persiskyrė 
vede žmogus zokonykiszka gy
venimą per 5 metus ir paliko 
gražiausia paveikslu terpu sa
vo pažystamu isz paskutiniu me
tu savo naszliszko gyvenimo.

Wisus gentias, prietelius ir pa
žystamus užpraszome atsidusetie 
prie Dievo už jo duszia. F.K.

APGARSINIMAS.
“Garsas A. L.” nedelinis lai^;- 

rasztis, iszleidžiamas Garso A.L. 
spaudos kompanijos, rėdomas Dr. 
Stupnickio, 1895 metuose talpina 
savyje: straipsnius ape tautisz- 
kus reikalus. — Straipsnius ape 
reikalius Lietuvius Amerikoj — 
Žinias isz Lietuvos. — Žinias isz 
Liėtuviszku Amerikos Kolioniju. 
— Apraszymas liėtuviszku Ame
rikoje Kolioniju, svarbiausias ži
nias isz Europos ir kitu daliu 
svieto. — Straipsnius paskirtus
platinimui apszvietimo. —Wiso- 
kius naudingus pamokinimus — 
Apsakymus naudingus, juokus, 
dainas ir eilias. Žinias iszimtas isz 
maskoliszku, wokiszku, lenkisz- 
ku ir kitu laikraszcziu. Telegra- 
mus ape paskiausius atsitikimus 
sviete, ir t.t., vienu žodžiu: kas 
nori žinoti, kas daros Europoje, 
Lietuvoje, Amerikoje ir ant viso 
svieto; kas nori žinoti apie Lie
tuva ir Lietuvius; kas nori ap
szvietimo ir pasilinksminimo, tas 
tegul skaito “Garsa A. LAkasz-- 
tuoja ant metu Amerikoje fe2.oo, 
i n uimare 4 markes.

Prenumerata turi būtie apmo
kėta isz virszaus. Kas užmokės 
sykiu už metus, gaus pabaigoje 
metu dovanu kokia naudinga 
knyga arba paveikslu.

i ADRESAS:
“GARSAS AM. LIETUWIU’ 
Publishing Co. 230 W. Centre st 

Shenandoah, Pa.

GR0MAT0S.
lietuviszkos ir lenkiszkos užsilai- 

kia ant paczto.
1046 Araburda Wiktor
1051 Balcereit Jobam
1066 Bienievicz Frank
1101 Dommovski Tomasz
1169 Kvaszkevicz Omtri
1172 Jadelis Kažlmir
1174 Jakubovska Kazira
1176 Jareczki Jautooi
1186 Jurkus John
1192 Kasiulis Kazimierz.
1230 Litinsky H.
1239 Malkovski Jakob
1280 Polubinski Jan
1286 Randoniu Martinu
1302 Rutkovski Juliau
1349 Totias H.
1359 valczitisky Konstantin
1362 Wisilevski Jozef
1385 Zapolskomu Janu
1386 Zapolski Jan
1390 Zemojlis Izidor

Preke Pinigu.
Rublis in Rosija..................53c
Marke in Prusus................24fc
Guldenai in Austrija.........39jc
Frankos in Franci j a.............20c



Katalogas knygų,

LIETUVA.

Knygos maldų.
A«k«o Altorius arba Szaltlnis dangiszku 

skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszaodyta bal- 
asiauseiskauleleis,visaip zalstitos, 3.50 ir M-00 

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
■karbu. apdaryta drutoi tkuroje. zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyto ir su 
kabėmis

Apdaryto szagrine “
Balsas Balandėlės didiiauses ir pulkis useT~ 

apdare, balcziauseis kauleleis puikei 
iszauksuotais kryžeis po 83.CC:

Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrine “

i Balsas Balandėlės sir Officium tParvum 
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyto ir su kabe 
Issganingi dūmojimai ape sopulua szw.

Marijos Panos
Meno szw. Marijes Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanczius amžinas “ 
Ražanczius ir draugyste “ 

i Raianczus amžinas ir su stacijoms 
8zauksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo szw, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkom* 

literoms “ “ “ UJO
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytos ir su kabe “ 81-50
Szlovinimas szw. Panos Marijos per mėne

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 20c.
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus ’t"

< 150 psaimu Dovido karaliau* ant paveikslo 
kanticzku „ „

Kanticzkos
i Naujos kautiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos “ “
Dr&ugija dėl dusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
' Etnoliogiszkos smulkmenos 

yilotea arba) kelas in maldinga givenima < 
j Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
i Gydyklos no baimes smerties 

Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz.
( Franciszkaus

Grlestnykas sugrąžytos ant gero kelo per 
Jezusa Peną t

1 Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas Jezuso Kristuso 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant ložnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po 
Istorija Kataliku Bažnyczio 
Istorija seno i__ „---- —12----------
h» otija seno Įstatinio no pat sutvėrimo 

pagaules iki užgimimo Kristuso 
Istorija sz ve n ta seno ir naujo įstatymo no 

sutver.mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metiniu szveneziu ’* 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą *, 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpatles Jėzaus arba Gavėnios 

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

ir didžiosios nedelos 
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szvento tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos 
Prisigatavojimas ant smerezio “ 
Raktas m dangų “
Trumpi Pamokinimai 4r Rodos iszimta isz 
Trdmpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 

| kauskio “ “ 15
knygų kun. K. Antonevicziaus. 10

Wadovas in dangų “ 40c
Wartai dangaus “ 15c

Wadowas aplankaucziu kanezios Wieszpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

Knygos mokslyszkos.
AKYWI APSIREISZKIMAl, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet iu gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudin^iause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 

Preke.... ............................
Naujas Lementorius lietuviszkas ,, 
Spasabas greito iszsimokinimo angeiskos kai 

F , dos ne apdarytos “
o apdarytos

’ Istorija Europos su manoms
Ka darytie, kad butumęjveiku ir ilgai gyventu- 
me..................................................................
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ., 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir mistrantuni.
Lengvas būdas paežiam per savęs pramok 

tie raszytie, dėl nemokaneziu
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturiose kalbose; lietuviszkai, 

latviszkai, lenkiszkai, irruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lefakiszkos, ruskos arba la- 
tv.szkos kalbos „ „ 82.oo

Kasdienines Maldos “ 5c
Pradžemokslis Rahkos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie . 10c
brozas “Kražių skerdynes” perstoto kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny
czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai
delis. Preke „ 50c

o su prisiuotimu ,, 60c

Knygos istoriszkos, swieti8z- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes.

Ape senovės Lietuvos pilis __
Aukso Werszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Gyvenimas Stepo Raudnosio “ I5c
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po waldže Maskolių “ ’ “
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 
Birutes dainos “ “

; Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Lithuania “ “ —
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Zemaicziu, 

paraszSimano Daukanto 
Graži vaiku knygele “ 

: Istorija Simono Daukanto, didžiausiacisto- 
1 - rija Lietuvos

Istorija gražios Magelenos 
: Istorija septynių Mokytoju

81.60 
82.00

Balsas Balandėlės didiiauses ir puikia useme 
apdare, balcziauseis kauleleis puikei 
iszauksuotais kryžeis po 83.00 ir 8^075c 

82.75 
1.50 
l.oo

UJO

90c 
80c.

59c
5c

10c
5c

30c
40c

15c
75c

75
75c

05c 
10c
75c 
25c 
50c 
25c 

25
20c.
15c 
50c 
10c 
75c 
20c

__________ «5c
iku Bažnyczios 81.00
ir naujo įstatinio su abrozeleis 15c

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

ALEKSANDRA CHODŽKI *ldwnik Pol*ko-An- 
I gielskil Ang;elako-Pol*kl v mocnej opravie 

ze ziooonemi tykulikamy. Cena 84.00
SENNIK czyli Vrdženie ze *n6v, na prze»zk> 

1500 przypadkach»tužįce, zrčžnychaUrodav- 
nych k*iag zebrany i porzfdkiem abecedlo- 
wym dla rozryvki i zabavy ciekavych ludu 
ogtoazone prze* Przyjaoiela Nievinnych za 
bobon6w. *’ ” 15

Elementari Polski “ “ 25c
Ksifžka Polsko-Njemecka do latvego nau- 

czene šie czytač pisač i mowtc po mie- 
miecku •• “ 75c

LISTOVNIK pol*ko-ameryka£wki. Podrjcznik 
zavierajacy: Nauke pisania listčv, w v*zy*t- 
kich przypadkach zycia, mianovicie: Llsty 
polecajače. radzace, opisujace. povinszova- 
nia, poaania itd. ’’ ’* • 80

HOKUS FOKUS ozarnoksigznik, czyli odkrycia 
tajemnic niezavodny sposob czarovania, we 
dhig slavnych «ztukmiatrzdw jako to: Bosco 
Sehvanenfeld, Tvardovski, Faust, Theoph 
rastus, Pacaoel*ius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. ) Cena * 85c

PRAVDZIVY PERSKO-EGIPSKI SENNIK—
Naipevniejszy sposdb vygrania na loteryi 
vedlug kombinacyi slynnych magikčv i pro- 
TeBoniv matematyki Orlice itp. — tudziei 
wyjawienie tajemnic i sposdb, takich užyva 
no w starožytnožei do przepoviadania i vro 
ženia przyszlodci. - Z 200 obrazkaml. Dostow 
ny przedruk z Sennlka drukovanego w dru 

’ karni ūniversytetu Jagiellonskiego w K ra 
kowie. ” ” t 1 30

MALY LISTOVNIK dla szkčlnych dzieci; ucz|- 
cy pisania listow z dodatkiem po vi n s zo- 
vafc ” ” 25

Ta *ama opravna w morocco skdrkg, vyziocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ............. ....................... 8 1-25

POSREDNIK POLSKO-ANGIELSK1; kiipkadla 
Polakčv v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig poanglelsku; z*opi8aniem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač; i rdžne llsty v pol- 
skim i angielskim jgzyku 65

PRZEH ODNIK do pisania listdw miloAnych o- 
ra tyczacych'si® oženienia i zam«žp<5j6cia 20c

HILLE'S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

f i jas kopuikiausei.

S. BAROS FORMERLY OF
M. KOSE.NBAUM & CO.

LITUWISZKA1 LENKJSZKA KANKA
NEW YOKK. N. Y.400 Grand Street

Wyrai! duodu jums.žiiu$,kad 
mes parduodam Szifkortes aut vi
su greieziausiu laiwu už pigiausia 
preke, siuneziame 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 kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant wisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
, 31 Admiralitat strasse, Hamburg. » • "20 Mauskade, Rottąrdam. 

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

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

10c 
20c 
40c 
15c

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

Preke.... ............................... 30c- - - - ioc
. t 
11.00
I 1.25 

50
..10c. 
“ 15c 

50c.
10c
10c
10c

15c.

25c 
10c
15c 
lOo 
3Oc
50c 
20c
15c 
10c 
30c
20c

»lo6
10c

81.50 
20c 

___ ______________ ___ 50c 
Juokiegas pasakojimus ape Szaltabuizius 10 

į Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 
ape keturi szimtai_____“ 82.00

i Lietuviszkas sziupinis “ 5c
I Lietuviszkos Da'nos užraszytos per Antana 
! Juszkevicziu VVelionos apygardoje, isz 

žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny- 
’kiu “ . - “ 1 -50

Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsawiszkos ka

res Indi jonu Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino, rasztai “ “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rinaldina “ “ “ 81-50
Talmudas židu “ “ 10c
Vaiku knygele su abrozelais “ 30c
Visokį abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz 

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

Žiponas bei žipone 25c.

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY SW. PANSKICH 87.00
ANIOL STRČzj- Zbi6r Modl6w i Piegni služ^cy 

dla dusz pobožuveh izdodatkiem nieszporov 
i pie£ni lacifmkičh). Zawiera blizko 650 stro- 
niC vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; oprawne v morocco 
skorkg, vyzlacane brzegi ze zioconym tytuli- 
kem; cena....;...................  95c

Ta sama opravna v morocco skurkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 

mkiem........ .................................. $ I 25
CICHA LZA. Zbičr Modlov, i Pienui shiž^cy dla 

dusz pobožnych (Vydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszporov i piečni lacifiskich. Za- 
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierze, —Opravne v morocco 

skorke. vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Cėna.............. ■..............  95c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i piežni, 
služacy dla dusz pobožnych. (Vydanie dla 
ngžezvzn). Z dodatkiem nieszporov i pieįni 

. lacinskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 
w morocco skorkg, vyfclacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem....................... Jį.... 95c
Ta sama opravna v morocco skdrse, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem......... 8 1-25
VYBOIČEK..................................... -..po 40c i 65c

KABALA czyli odkrycie tajemnio przyszlofc- 
• za pomoca kart. (Dla zabavy i rozryvki)

Cena * “ .. ’Oc

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
. PAS OLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTI E.

Gywenu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Toriu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando' 
lietuviu ir daugiaaše visokiu gerymu užlaikau

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

wisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuwiszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas swetimtau- 
czius.

WEIMATINIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
Winco M. Kaczergio

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

Degtinia tikra tuginia, lietuwisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienHs~ pakelewingas puikia nak- 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS.

Siunczia pinigus in wisas dalis 
swieto • ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laiwu pigiausei ir 
tesingiausei.

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

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

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

^iapriimu pinigus no $5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą,

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

lygrti gerai ir pigei atliktie interesu* pas 
savo žmogų. AU-gat ir persiludykit.

Uždėjau nauja banka an^ižkavojimo gali sudėt 
pinigus no 85 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

ant gvriausiju liniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeport.o

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

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

“LIETUVA”
turi daugiausei skaitytoju po wisa Amerika ir už tai biznieriams 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

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

bizny, tai pirk
LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 

o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai wiskas tau pis gerai, ba cze kasdien )ietuwiai tankinusi ir wiso- 
kis biznis kasdien gerin eina.

Buwo 6 Lotai ant pardavvimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
wiena mes patys nupirkome ir ateinanty pawasary statysime sawo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, oda 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardawimo,.ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuwiszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ui. ir 3 
ant Attica ui.

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

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

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

ALBERT W. MAY ADW0KATAS.
Mikolas Kielpsza lietuviazkas asistentas, praktikavoja wi> 

suose suduose.
uTTMtk: Chamber of Commerce Building, riuTrurirsK11A8: kerte Washingtoo ir La Salle uL CHICAGO.

TELEFONAS: MAIN 873. Dury* i*z Vashington, prieszai Court llas»e. Imk elevatorių.

A. ZDANAVVICZIUS
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,

U dwinede!inis 
katalikiszkasH 

laikrasztis iszeina Prūsuose du Uždėjo pirma lietUWiS. ažentUM šylant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50) 

Norintiejie turetie taji laikrasz 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožnamelaike ir už 
ta paezia prekia $1.50.Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau

siu laivu In ir isz Europos, iszmaino ir siunczia 
pinigus in visas svieto szalis KaooripIgiaeMi ir 
in 4 nedeles po iszsiutUimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwa 
kortes jo ofioe duoda tikėta už dyka, nėt i n pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.- .szdirba rasztus ael dalies iszjess- 
kojimo tsz teviszke* arba kitokiu dalyku ar ra
sztus *■ konsulio užtvirtinimu O teip-gi atjie 
szko skolas isz Europo*;a»ekurawoja nuo ugnies 
naltaus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaltiems ir užlai
ko visokias malda knyges.— Wi*ka atlieka kuo- 
migeriausei.

JONAS ZAWE€KAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Augliu.
Atveža anglius kožnam i n na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima <*xpresysta perkrau- 
tymu ir per važioj imu 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 LAZNIA“'
Puikiausios maudykles teip kaip Ro

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

Prie to užlaiko puiku Saliuna, biliar
du ir salia dėl mitingu ir weseliju.

Užpuaszo wisus lietuvius atsilankytie.
(17-2)

1

>CAVt Al 5,1 nAUt MARKSE 
COPYRIGHTS.^

CAN I ORTAIN A PA TEN T t Pora 
prompt answer and an honest oplnlon, wrlte to 
M U N N A: CO., who bare bad nearly flfty ?ears* 
expertence In the patent bosines*. Commnnica. 
tlona strictly confldential. A linndbook of In
formation conoerniną Pntents and bow to ot>- 
tai n t bem sent free. Also a catalogue of met ban. 
ical and sclentlfic book* sent free.

Patente taken tbrougb Munn & Co. recetre 
special nottcelntbe ArientiOc American, and 
tbus are b to u* h t wtdely be fore t be publlcvitb- 
out eoat to tbe Inyentor. Thls splendtd paper, 
Isaued weeklr. elegantly Hlnstrated. bas by far tbe 
largMt circulation of anr sctentiOc work In the 
world. 03 a year. Rampie copies sent free.

Bulldlng Edittou, monthly, SZAOa year. Htngle 
eoplea. *2.» cente. Krery number contatn* beso
ti fui platės, in colon, snd photogrspbs of nev 
hoasea. Wttb plane, enablinc bullden to *how tbe 
lateat nesiims and secure <-ontracta. Address

MUNN & CO„ N*w York, 361 Broauwaf

Puikiausias SalimasI
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly
Kampas E. Centre & Bowers str.

Viskas yra czysta. gerymai visokį pirmos kla
ses, o žmones iss duszios prieteliszki. Rodvjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laižo 
atsilankytu- pa* sawo brolu* lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velylame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

LIETU \VISZKAS

SALONAS
Juozu po Dzialtwos,

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

reuses Arielka*. Likieriu* ir kvepenoziu* 
Cigaru*.—Kasdien šviežas užkandi*.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to *ieo pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

“Lietuva _____ (to AA
kasztuoja ant metu ĮJĮJ

Spaus tu we „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 

fl. 0l5ZGW5kiS ’ 
954 33rd st. Chicago, m.

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

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

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

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

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

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prietam auga bovehia, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

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

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

Preke lauku uo §6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

UNION LAND COMPANY,
163 Washiugtou St., Chicago, III.

---- ARBAIN-----

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. 141.

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 W. L7-th St. J. Butkus, Hazen, Ark.

GHICAGO. ILL. P. O. Box 82.

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS 

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

4KULORIUS.
527 S. Ganai ir Jiidd nliczios,

CHICAGO, ILL.
Ta j so visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, žala t i imas ir sidabrinimas
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugėlusdaro ant 
orderio.

Ziegoreia ezistyunas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini • 
“Elgin” ziogorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

KASPAR BARTKOVVIAK,
z Konstabelis Pawietawas.
IR NOTARY PUBLIC.

i«tprowoj» geri suse t wi šokia* prvwas visuose 
suduose. Kiumoczyja kalbose: fenkiszkoje, wo- 
kiackoje irangelskote. Teipogi kolektavoja pini, 
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Auburn ave.kerte 33czios ui.
Arti Lietuwiszkc>8 bažnyczios.

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, weseliju ir ki
tokiu žabo w u.

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

L. AŽUKAS.

IR

142 Divisiou St.

>e\v Tork

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo- 
usu prieteliai gauna ia 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
reti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeli u. Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.
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