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Republisoniszka 
už kuria wisi 

gos lietinviai dir
bo, eiue vvir- 

szu.

partija, 
Chica-

Swift’as liko majoro miesto.
Da niekad teip gerai republi- 

konams nepasiseke, kaip kad szy
met. Perejo ant urėdu isz repub- 
likonu: majoras, kasierius, advo, 
katas,klerką,sudžia ir visu“ Tov- 
nu’’assesoriai, kolektoriai, super- 
vizoriai, klerkai ir net 27 repub- 
likoniszki aldermanai; demo
kratai gavo tik 5 savo alderma- 
nus, o szeip visa sava tikieta 
pražudė. Demokratiszki alder-

* manai tapo iszrinkti sziose var- 
1 dose: 6-toje, ,tai yra musiszkeje,
• kuri kaipo gyva da niekad nebu

vo republikoniszka; 8-toje var- 
dojedemokratas; l*8toje; 22troje, 
ir 27toje,o 19toje vardoje ir 24- 
toje, perejo ant aldermanu “inde- 
pendent”, tai yra žmones nepri
gulinti nei prie jokios partijos.O 
kiti visi urednykai,kaip tik stovi 
perejo isz republikonu. Tai 
yra, isz sziu elekciju perejo ant 
miesto urėdu 56 republikonai, 5 
demokratai, 2 independent ir 
miestelyje cicero,6 citizens party.

' Kaip seniai Chicagas gyvuoja, 
da niekad republikonai neturėjo 

. tokiu pesekmingu elekciju, kaipo 
szymet, ir tos elekcijos da niekad 
teip gražiai ir tykiai neperėjo, kaip 
szymet. Kitais metais būdavo 

; kožname precincte muszynes pesz- 
tynes, ne viena užszauda vo ir 
papjaudavo, patroles nespėdavo 
vežiotie i n “police stati on”, o 
szymet viskas tyku; tik lajoje, 
19toje, 23czioje ir 29toje vardo- 

<’ se laikėsi barniai, bet nieko tokio 
baisaus nesistojo.

service lav”. Ji per balsavima 
gavo balsu ant savo parėmimo 
104.356, o prieszais ja buwo tik
tai 57.054 ir tokiu budu inejo, in 
šyla.

Svift’as, atidavias savo 
isz ryto, nuėjo in headųuo- 
ir praleido pirmpietiny lai-
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Metas III,

Isz Amerikos.
—o--

Aresztawojimai trampu.
Isz Duluth, Minu, raižo, kad 

urednikai Northern Pacific gele
žinkelio prisakė savo palicijai a- 
reszta votie visus valkatas,
kurie ’ mėgintu apvogtie 
keliaunykus arba užsestie ant 
trukiu, tai yra treinui ne užsimo- 
keja už tikieta, Palicmonai su- 
aresztavojo daugy bia valkatų. _ ___
teip, kad pripylde visus kalinius czarteriai d(ų lietuviszku pali- 
mažuju miesteliu. Minnesota vai-, tiaiszku kliubu. Tik nežine ar vi- 
stijos pagal minėtus gelžkelius. si tie kliubai augs.
Sako kad da reikes budavotie 
daugiau kaliniu, liet geležines 
kompanijos ne nor prie to prisi- 
detie. Tai«ri gyventojams anų 
miesteliu nelabai patinka toki a- 
resztavojimai.

Isz Baltimores.
• Kriaucziu darbai jau pradeda 

pagerėti e.
* Bažnytine sale jau pabaikta 

taisytie; dabar Baltimores lietu- 
wiai turės savo locna salia dėl 
susirinkimu.

* Draukyste “Sz. Kazimiero”, 
isz priežasties bedarbes, szymet 
neapwaikszcziojo 4-tos dienos 
Kovo.!

• Baltimoreje randasi jau net

Motina nužudė du 
wąikus.

Mrs. W. B. Williams pati par
davėjo žemiu miestelyje Grove 
City, O. atvaževo pereita subata 
in Columbus, O. su trimis vai
kais: Annie 14 metu, Maud 13 m. 
ir Harry 7 metu ir apsistojo Par
ko vieszbutyje.Panedelio ryta ape 
8 ad., pone Williams apleido 
vieszbuty, o ape 3 ad., po pietų 
tarnaite inejusi, parengtie lova, 
atrado du vaikus Maud ir Harry 
lovoje negyvus su perpjautais 
kaklais. Palei lova gulėjo kruvi
na britva. Waikas myre be per 
iszkados, bet mergaite regimai 
ne norėjo pasiduotie nuožmei mo
tina.

Duktė .Annie pasakė, kad mo
tina iszeidama, liepe jei neitie 
prie lovos ir niekam ne sakytie 
kad jos motina iszejo. Atvažia
vęs tėvas ne norėjo pavelyt 
Annie szneket.

Tėvas Williams ir duktė Annie 
tapo užrakinti in kaliny, pakol 
pasibaigs isztyrimai. Ta paty 
vakara ir pone Williams buvo 
aresztavota. Ji neiszrode pami- 
szusio proto ir szaltai papasakojo 
savo pasielgimą. Ji sake, kad 
pereita nedelia ji sumišimo nu- 
žudytie pati savia ir savo vai
kus,ir dėlto atvyko in Columbus> 
Ji ingijo nekiek nuodo, vadinamo 
“opium” ir visi tris subatos va
kara pajeme ta upium. Tas nuo- 

I das numarino tik maža mergnlia 
Maud, bet vaikeliui ne kenke. 
Tada ji sumislino gautie britva 
ir gavusi lauke iki panedelio ry
to. Po pirmam perpjovė vaiko 
cziurny, tai yra rankos gysla 
palei delną, tikėdama, jog jis nu
mirs no iszbegimo kraujo. Kaip 
ne buk vaikelis pabudo isz apmi
rimo no apium ir tada jy per
pjovė jo gerklia. Tada prasz’uszy 
viresniosios mergeles Annies pa- 
velytie jei perpjautie cziurny.Bet 
Annie teip gailingai jos prasze to 
ne darytie su jaje, kad jy nustojo 
atvogos ant pjovimo mergeles 
ir apleidusi vieszbuty, nuėjo pa- 
siskandytie. Bet cze vėl apsimis- 

1 lino, duktė Annie gal taptie ap- 
skunsta už nužudima ir dėlto 
nuėjo in namus savo draugo. Ko
kis gal būtie jos sūdąs, nieks dar 
negal pasakytie.

* Jau ir pas mus lietuviai pra
dėjo mokytis teatraliszku žaisliu, 
ale kaip vieni kitus užgauna ti
kėjimo dalykuose, per tai stokuo- 
ja aktorku. Pereita meta buvo 
susitverusi teatraliszka draugyste 
ir ketino atgrajytie žaislia “Pir
mutinis Degtines Warytojas”, 
vienok tame užkenkė bedarbe ir 
viskas pakriko.

* Ant Werbu Nedėlios in Bal- 
t i įnori a ketina atsilankytie p. dr.

teip: 
stojo 
kaipo 
szioje

Amerikoniszkos popieros.
Daugumas isz lietuviu imdami 

amerikoniszkas popieras rugoja 
ant klerku, kad tie popierose in- 
raszo “Czar of Russia”. Nevienas 
per ta 'supranta, kad popierose 
minint varda caro Rosijos, isz- 
ręiszkia jo tautystia, per ka ne 
vienas piktinasi, delko nera- 
szo jy lietuviu.

Mes tame dalyke matome di
deli nekuriu nesupratimą ir dėlto 
jauezemesi už reikalinga nors 
trumpais žodžiais ta paaiszkytie.

Amerikoniszkose popierose su 
visai neraszo kokios tautos tasai 
žmogus yra, kuris popieras imi; 
tiktai sakosi; paveizdon 
“Antanas Baltruszaitis 
szendien priesz suda, 
jau penkis metus iszbuvias
žemeje ir prisipažino, kad jisai 
pamylėjo tiesas szios žemes ir 
prižada pasiliktie ant visados gy
ventoju ir apginė j o 
prisiege, 
svetimu 
sztyseziu ir vieszpatyscziu, kaipo 
ir paties caro Rossijos.”

Isz szito matote, kad popierose 
neminavoja žmogaus tautos tiktai 
mini jo prisiega ir pasako, kad ji
sai prislėgdamas atsižada ant vi
sada būtie padonu caro Rosijgs, o 
prižada taptie isztikimu gyven
toju szios žemes ir apgineju jos 
tiesu. Dabar suprantate, kad tos 
popieros jokiu budu negali būtie 
kitaip raszomos, o tiktai teip.

Ape lietuvystia, reikia neatbū
tinai rupytis, idant prie registra
cijos užraszytu lietuviu, viena
tiniai tik dėlto, idant lietuvisz- 
ki kliubai galėtu sau kokia nau
da atnesztie, ba jeigu mes ir di
džiausius kliubus turėsime, o vi
si lietuviai ant registracijos užsi- 
raszys ruskiais, tad ruskiai sems 
nauda isz darbo lietuviu, o lietu- 
viszki kliubai geda apturės; ba 
kožnas pasakys, kad neva lietu- 
viszkas kliubos yra, o nei vieno 
lietuvio nėra balsuojanczio ir kas 
tai per kliubas.

Užtaigi turime tiek rupytis, 
idant parodytie kad esame lietu
viais ir kad neesame tokiais užsi
merkusiais, kaip nekuriem rodosi.

Nauja szaudykle.
Nauja vokiszka muszkieta gal 

bus pritaisyta dėl Suvienytu Wai
sti j u kariaunos. Kapitonas Morsh- 
lager panedelyje rodė ta. musz
kieta kariumenei tvyrtines Mc-

jos, ir 
jogei iszsižada visu 
ponyseziu, kunigai k-

Peržvalga pereitu rinki
mu Chicagoįe.

Kur tik pažvelgei pirm dienos 
pereito utarnyko, visur buvo ap 
kabinėti langai ir sienos demo- 
kratiszkais abrozais,o tik kaip kur 
buvo matytas abrozas republiko
nu, arba populistu ar kokis kitas. 
VV’isi biznieriai beveik kiteip ne 
mokėjo kalbetie kaip tik ape de
mokratus. Laikraszcziai pripildy
ti visorfomis politikiszkomis ži
niomis ir apgarsinimais, o labjau 
sei demokratiszkais. Didžiausy 
triukszma darė du kandydatai 
ant miesto majoro - Svift’as re- 
publikonas ir Wenteris demokra
tas. Ant galo atėjo ir diena rinki
mo.

P. 
baisa 
tery
ka ruime executive komiteto. Jis 
užėmė tris kedias, ant kuriu pas- 
kleite savo overkota ir iki pietų 
ilsėjosi beveik be užsiėmimo isz- 
klausydamas tik nekurius dane- 
szimus ape stovy balsavimu. Ape 
2ra adyna jis nuėjo ant pie
tų.

Kas tokis anksti isz ryto palei
do paskala,jogS'vifhisyra nuszau- 
tas. Tas paskalas žaibo greitumu 
pasiskleidė po miešta ir per visa 
diena ateidavo in hedkvotery 
telefonai su užklausimais, ar tei
sybe kad Ssvift’as nuszautas? Re
publikonai greit suprato, kad tas 
paskalas tapo paleistas per demo
kratus dėl apgavimo balsuotoju. 
Žinoma žmones dažynoja, kad 
Svift’as nuszautas, butu visi bal- 
savia už gyvajy, tai yra Wen- 
tery,negu už myrusy Svvift’a. Bet 
epublikonai greit viską pataisė.

Wenteris teipgi perleido di- 
desnia dalia dienos demokratisz- 
came hedkvoteryj, su majoru 
lopkinsu.

Ape 10 adyna utarnyko vaka
re 5000 žmonių pasitiko Svift’a 
saleje Batarijos D.ant ežero fronto, 
aukdami žinių ape pasekmias 

rinkimu. Wisi pavargia, nuilsia 
ir uždusiu no ryksmu ir pūtimo 
triubu, su linksmais veidais ir 
džiaugsmingais kliksmais, be ke
purių pasitiko naujy majora, ku
rio pirmieje žodžiai buvo:- “Asz 
linksminuo’si su jumis szia nakty 
ir su didžiausiu džiaugsmu stoviu 
priesz jus, kaipo jusu sekantis 
majoras.” i

Cze visi dažinojo, kad Svift’as 
pergalėjo ir pakilo džiaugsmingi 
riksmai,szvilpimai, triubas ir vi
sokį sumaisziti balsai,

Potam jis kalbėjo,ka jis mislija 
veiktie užemias vieta majoro ir 
tuom parode, jog miestas turės 
geresniu ateitia. Kalbėjo ape pri- 
gulmystias majoro ir prižadėjo 
iszczystytie miestą no purvino ir 
no demokratu. Žmones tuom tar
pu reke: Suduok jiems gerai!

“Ka tamista mislijy darytie su 
Jonu McCarthy”? paklausė vie
nas isz szalies.

“O ka darysi su Brennanu”! 
(palicijos virszinyku) buvo gir
dėtas kitas klausymas.

Ir teip pasileido klausimai už 
klausimu, kad Sviftas nespėjo at- 
sakinetie. Potam da savo Ka’bo- 
te Sviftas pasakė szi t uos žodžius: 
“Mano darbai duos jums atsuki
mus ir tai neužilgio”!

Svift’as jau yra buvias mieste 
Chicagos aldermanu, Komisione- 
riu publieznu darbu ir per neko- 

> ky laika pildė dinsta majoro. Tai
gi jis supranta visoky bizny gerai 
ir gal būtie geru majoru, jeigu 
norės.

Henry. Ta muszkieta yra pana- Szliupas, ant ka^zto “L. M. D.”,
sziin dabartinius kareiviu musz 
kietas isz pažiūrėjimo, 
su jai szautie 32 sykius viens po 
kito; beveik ant dvieju ameri- 
koniszku myliu tolumo, galima 
perszautie septynis žmonis 
vinczius už wiens kito.

r<

Džiaugsmas lietuviams.
Lietuviai dideliai linksminasi, 

kad perejo republikoniszka parti- . 
ja ir isztieSu, pagal savo susior- 
ganizavojima, galėtu dabar kele
tas lietuviu gautie gerus miesto 
darbus. Bet wel kita nelaime — 
szymet padavė po balsavimu 
nauja iszmisla ir nei nepasijuto 
kaip greitai tas naujas projektas 
perejo i n bėgy. Tuom nauju pro
jektu yra invedimas naujos tie
sos, kas link civilrios tarnystos 
miesto Chicagos ir visos vaistės 
lllinojo. Tai yra: Pirmiau, jeigu 
perejo naujas majoras miesto, tai 
pavalydavo dauguma senosios 
tarnystos, kaipo klerkus, booky- 
perius, inspektorius, paliemonus, 

' faermonus ir szimtus kitokiu, o 
ima in ju vieta naujus; o dabar, 
kada szita nauja tiesa perejo in 
>yla, tai tu senųjų negales pa vary- 

4 tie no tarnystos iki smerties, jei- 
tik tada, kada jie prasikalstu. O 
jeigu rasis koke tuszczia viela dėl 
naujo kandidato, ar tai ant palic- 
motfb, ar ant faermano, ant ins
pektoriaus, ar ant kito kokio, 

i nieks negales užiipt ta vieta, pa
kol neiszduos egzaminą. Ant vie- 
uos ir tos paezios tarnystos bus 
prileisti net 25 prie egzamino, o 
katras isz ju geriausei egzamin 
iszduos, tas ta vieta gaus.

Taigi matome,kad ir cze musu 
žmonis vėl pasitinka netikėtos 
periszkados, nes kiek mes isz lie
tuviu rasime tokiu, kurie galėtu 
i užduotie egzaminą ir užimtie dar- 
bus miesto — labai mažai. Tokius 
darbus užims dabar tik bagoeziu 
vaikai, kurie turėjo laika ir kasz- 
ta pereitie augs^lus mokslus, o 
žmones biędni kaip buvo varg
dieniais teip ir liks tokiais.

Ta nauja tiesa vadinasi “civi

ir per tris dienas laikys savo 
i, bet gali praneszimus. Inženga busent 10c.

Isz jo pribuvimo ketina pasinau- 
dotie keletas kriaucziszku “bosu” 
pasielgime su darbinykais.

• Subatos vakare, priesz Wer- 
bu Nedelia, “Liet. Indep.Kliubo” 
saliune, bus garajyjama ant lote
rijos puikus setas szauksztu ir 
videlciu.

sto

Nelaiminga meile.
Ctima, Ot Nekokis tižlaikItnjas 

vežimu ir arkliu dėl pasamdimo, 
iszdave vežimą kokiam Artūrui 
Sheid. Po nekurio laiko arktis 
su vežimu pagryžo be važny- 
czios. Priimdamas vežimą valdo* 
nas su nusistel>ejimu atrado se- 
dinezia gale vežimo lavonu gra
žios merginos, jau szalta. Kak
toje buvo matoma žaizda no 
kulkos revolverio. Neuižlgo po 
to tapo atrastas ant kelio ir la
vonas Artūro, kuris pasamdė 
vežimą. Jo galva buvo sudras
kyta kulkomis szaudykles. Jau
nikaitis regimai pirma nužudė 
mergaitia, o potam pats sau gy
vasty atėmė. Wis tai daiosi isz 
nelaimingos meiles.

Ape Kriauczius.
Kriaucziu “bosai” jau seniai 

nustojo savo “valking delega
tes”., W. Nagornauskas, kuris, 
užsimokejas savo inženga in Uni
ja, prisiege būtie isztikimu darbi
nykams ir niekados ne persekio- 
tie ju.

Darbai pradeda nekiek geriau 
eitie, bet mokestis labai pigios, o 
musu kontraktieriai perszneketi 
per žydus, pradėjo visokius er
gelius keltie su darbinykais, per 
tai vis gero nėra. Tiktai turime 
dekavotie Dievui ir p. Nikode
mui Raczinskui, kuris su gabumu 
ir pasisekimu savo užduotis

Narsus rubaunikas.
Nekokis Pat.Crov, kaip raszo 

isz Denver, Col., rubaunykas ir 
vagis brangmyuu, buvo areszta- 
wota$ per detektivus Almora ir 
Conners. Su juom buVo areszta- 
voti kiti da du 'vagys, kurius 
visus suriszo. VVedant in police- 
stoty, Crov netikėtai nujeme 
gelžinius,dagawo isz k iszeniaus re
volvery ir szowe in policmonus, 
smertelnai pažeisdamas Almora 
in pylva. Crows .yra vienas isz 
gaujos rubaunyku Evanso. Tas 
pat& Crov s pradžioje Sausio 
pabėgo isz $t. Joseph, Mo.

Straikas.
Mieste Youngstovn, 

voja didis straikas 
dirbtuves geležies, 
darbinyku reikalauja 
mokesties. Jie iszrokavo kiek 
jiems reikia gautie už atlikta 
darba ir ta rokunda padavė darb
daviams. Darbdaviai ant 
pristojo. Straika pradėjo 
riai. Nėra v/1 ties, jog tas 
kas greit pasibaigs.

Fftrnia.
Ant parendavojimo arba ant 

pardavimo puik; 80 akru farma, 
valsteje M icconsino, Pulaskio 
Parke. Tegul atsiszaukia ant ad
reso tokio:

Antanas Sziupienis 
Braidvood, Ind. Ter.

O. - pona- 
darbi nykti 
Ape 1000 

pakėlimo

to ne 
pudle- 
strai-

Nekurie kontraktieriai nutarė, 
kad darbinykams nėra reikalas 
žinotie kiek gaus užmoketie už 
sawo darba, tiktai turi dirbtie, o 
kurie norės dasižinotie, tai bus 
pavaryti no darbo ir kitiems 
kontraktieriams ne vale juos in 
darba priimtie. Tokiu kartu^tam 
žmogeliui parsieitu suvisai mes- 
tie kriaucziu darba, o eitie kur 
grubiu kastie.

Isz to visi darbinykai labai su
judo ir pradėjo apmislytie, argi 
gali vienas koksai dikaduonis, o 
keletą szimtu darbinyku baustie. 
Reikia tiktai vienybes, o viską 
bus galima pataisytie. Tie, kurie 
baudė darbinykus, užmokėjo Uni
jai kasztus ir galbūt dabar bus 
tokiais pat gerais dėl darbinyku 
žmonėmis, kaip ir kiti.

Jau no pereitos vasaros Balti
mores kriaucziai kaip virte ver
da, sznekedami vieni ant kitu, 
tai bosai kaltesni, tai darbiny- 
kai keltesni; abeji mažai 
uždirbdami neinmano katrie ant 
katrų pyktie; bet bosai norėda
mi darbinykus nubovytie, grie 
besi už melo. Paleido paskala, 
kad buk darbdaviai neapkęsdami 
unistu, intaise didelius dirbtuwias 
mieste Neapoli ir in tenais gabe
na darba dėl kriaucziszku skabsu. 
Iszgirdia ape tai darbinykai, nu
siuntėme savo delegatus dėl iš
tyrimo ir tie atidengė gryna melą.

Kriauczius.

Aresztawotas už padegimą 
Bažnyczios.

Pereita panedely tapo areszta- 
votas kunigas Kaminskas už 
padegimo lenkiszkos bažnyczios 
Omahoje, Neb. Kuri sudege pe
reita nedelia. Warantas buvo 
iszduotas ant kunigo Kaminskio 
ir septynių kitu ypatų. Kamins- 
skis buvo aresztavotas savo rui
me Colonades vieszbute ir isz sy
kio nuvežtas i n Police Stantion 
ir užrakintas kletkoje. Record.

Padekawone.
Middleport, Pa., 31 Kovo. — 

Siuncziame szirdingiausia aeziu 
guodotinam kunigui Pautieniui, 
probaszcziui Mahanojaus, kuris 
29 diena Kovo teikėsi pributie in 
miestely Nev Philadelphia, in 
airisziu bažnyczia ir iszklausytie 
lietuvius Welikines spaviedies. 
Guod. kun. Pautienius buvo per 
dvi dienas minėtoje bažnyczioje 
ir aprūpino visus lietuvius dva- 
siszkuose reikaluose. Petnyczioje 
po miszparui ir subatoje po mi- 
sziu pasakė puikiu? pamokslus, 
kurio žodžiai pasiliks szirdyse 
musu ant ilgos atminties.

Su guodone Lietu vys.

Pasarga.
Tie visi kurie turi pirkia laukus 

ant iszmokejimo “Lietuviszkose 
Kolionijose, Arkanse, tegul ne
duoda pinigus agentui Cocourek, 
kuris gyvena Hazen, Ark. ba jau 
jisai ne yra ilgiau kompanijos a- 
gentu ir jam inmoketi pinigai gali 
pražūtie. Wisi kurie turite mo- 
ketie pinigus,,siuskite stacziai ant 
ranku Union Land Co. in Chica- 
ga, arba ant ranku A. Olszevskio 
iszdavejo “Lietuvos ’, b pinigai 
bus priduoti kompanijai ir^opie- 
ros bus jums prisiųstos.

Su guodone Union Land Co. 
193 Washington str., Chicago,Ill.

ISZ PALITIKOS.
Kaip wisi lietuviai drueziai 

laikėsi republikoniszkos partijos, 
o beveik visi lenkai demokratisz- 
kos, tada priesz pat diena elek
ciju szneka.

Jonas:—Jeigu pereis Sviftas, 
lietuviams bus gerai, ale jeigu 
Wenteris, tai jau nei nepasirodyk 
darbo jieszkotie....

Juozas:— O! tai stroko..»» 
jeigu pereis Wenteris, tada kaip 
nueisiu darbo jieszkotie, o pa
klaus kas asz estu, pasakysiu kad 
“lenkas”....



Isz Chicagos

Pinigai turi būti siuuati per Monkt Ordkr arba 
Rboistrawotoje Gromatoj ant ranku

A. 0LSZEWSKI0,
954 33rd St., Chicago, III.
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Isz lietuwiszkos palitikos 
Chicagoje.

Kaip jau žinoma visiems “Lie
tuvos” skaitytojams, kad Chica
goje yra užsideja ape devyni lie- 
tuviszki republikoniszki kliubai

• ir kad tie visi kliubai dirbo per 
wisa savo laika, ne už ka kita, 
tiktai už republikoniszka partija, 
pasitikėdami iszgrajytie szio pa
vasario elekcijas, ir pertai pelny- 
tie, jeigu nedaugiaus, tai nors 
tiek, kad pagarsytie lietuvisz
ka varda terp amerikonu ir pa- 
rodytie svietui, jogei lietuviai 
esą lietuviais, prigulineziais pa
tys no savęs, o ne tarnais len
ku, žydu ir kitu tokiu, už ko
kius buvo sulygsziol palaikytais, 
pakol neturėjo savo laikraszczio 
ir kliubu.

Sulygsziolei viskas ėjo labai 
grąžei terp lietuviszku kliubu; 
nors isz pradžių buvo ten nekoki 
nesutikimai, bet ant galo visi 
eusigerino, pataisė savo klaidas 
ir padare isz tu visu kliubu viena 
organizacija, arba teip vadinama 
“Lietuviu Palitikiszka Susivie- 
nyjima”. Tos organizacijos prezi
dentu tapo aprinktu A. Olszev- 
skis, iszduotojas ir redaktorius 
“Lietuvos”, bet kad jam stoka 
laiko nepavelyjo, (nes sulyg sziol 
pats vienas apdyrba redaktorisz- 
ka darba ir turi vestie 
iszdavystes reikalus), 

. no tos prezidentystes, 
vietos tapo aprinktu 
vas Rokoszas,, kuris 
buvo pirmutiniu inkurtoju 
tuvos”.

Wisi tikėjomės, kad pastaezius 
St. Rokosza ant prezidento “Lie
tuviu Palitikiszko Susivieniji
mo”, reikalai tos ęrganizacijos 
eis kogeriausei. Nes tai yra žmo
gus, kuris jau ape 20 metu gy
vena Amerikoje, perka geriau- 
sei gali suprastie reikalus pali
tikos ir turi placziausia pažinty 
terp palitikieriu miesto. Da ir 
mes patys pranaszavome, kad 
dabar “Liet. Palit. Susiv.” augs, 
pasiremdami ant minėto prezi
dento praktikos ir placzios pažin
ties palitikoje.

Kur tau, — viskas stojosi ki
taip, negu tikėjomės. Neži- 
nei už ka, nei kaip, prezidentas 
pradėjo pyktis su savo “execu- 
tive committee” ir su vis ne atei
tie ant administracijos mitingu, 
ant galo, priesz pat diena elek- 
ciju, Rokoszas rezignavoja no 
sawo prezidentystos ir palieka ta 
visa organizacija, gali sakytie, 
didžiauseme suirime.

Tiek to, prezidentas rezignavo- 
jo, tai tujom tarpu jo vieta užima 
vvice-prezidentas ir lietuviai ry
žosi rszlaikytie savo užduotes i 
sulyg galui. ;

Rokoszas iugaves piktumą ant i

visus 
atsisakė 

o ant jo 
Stanislo- 

kita kart 
Lie-

poros savo draugu, sumišimo 
užterszytie visiems lietuviams ir 
sugriautie ju visa palitikiszka 
darba, kury su tiek daug vargu 
dirbome visi per isztisa meta.

Paklausykite, ka jis daro:
Jisai sferai žino, kad Chicago- O 7 o

je beveik visi lietuviai yra re- 
publikonais ir tokiais pat yra per
statytais republikoniszkoje miesto 
kampanijoje. O demokratais, tai 
visam mieste randasi tik ape 
keli lietuviai ir tai, gali šaky tie, 
tik patys žydberniai, kur ant 
Canal-streeczio su žydais sėbrau
ja ir jokio savo kliubo niekad 
neturėjo ir neturi. Taigi Roko- 
szas jausdamas, kad szymet re- 
pubiikonai virszu ims, o lie
tuviai būdami visi re
publikonais, gali kartais isz to 
szick tiek pasinaudotie, sumisli- 
no jiems viską sutarszytie. Jis 
prajaute, kad lietuviai nedėlio
ję priesz elekcijas turės savo 
mitinga ir pasirodys sulyg galui 
tokiais pat republikonais, kaipo 
ir pirmiau; sumislino jisai szauk- 
tie demokratiszka mitinga toje 
pat dienoje ir in ta paezia salia, 
o jaigu ant to mitingo nors kiek 
žmonių susirinks, tada aptrubys 
visur, kad lietuviai dirba už de
mokratus, o ne už republikonus 
ir nors republikonai pereis, tai 
lietuviai negaus nieko, ba pons 
Rokoszas darodyo, kad visi lie
tuviai dirbo už demokratiszka 
partija.

Ale kaip oze ta demokratiszka 
mitinga suszauktie, jisai žino, 
kad jo žmones neklausys ir ant jo 
szaukimo nesusirinks: — Palau
kit, bėga jisai pas kunigą, žino
damas, kad kunigas da neseniai 
Amerikoje, tai tu visu palitiku 
nesupranta ir tokiu budu duosis 
lengvai prigautie. — Kaip su- 
mislyjo teip ir, padare. Atbėgo 
pas kunigą su trisdeszimczia do- 
lieriu, ir praszo už tuos pinigus 
pasamdytie salia; prisznekejo 
kunigui nesutvertus daiktus ir 
teip: kad demokratai szymet isz- 
grajys, o jeigu kunigas neduotu 
sales, tai užsitrauktu ant savęs 
neapykanta, netiktai no demo
kratu, ale ir no visu kunigu ir 
paskui visi lietuviai no demokra
tu nieko negautu ir tt.

Paklausė kunigas Rokoszo ir 
pavelyjo jam salia už $30. Ro
koszas gavias no kunigo pave- 
lyjima ant raszto, bėga džiaug
damasis pas Zacharevicziu, pas 
daraktorių vakarines mokslaines 
ir palieka jam tris dolierius, liep
damas eitie in redakcija “Lietu
vos” ir duotie iszdrukavotie 
1000 korteliu ant suszaukimo de- 
mokratiszko mitingo. Mes žino
dami, kad Chicagoje nėra lietu
viu, kurie butu demokratais, ty- 
czia priememe $3 ir iszdruka- 
vojome tais kortelias, ba žino
jome, kad ant to mitingo ateis tik 
Rokoszas su pora lenku ir pradės 
lietuviams girtie savo demo
kratus, o lietuviai, jau per pora 
metu atsivalgia deinokratiszkos 
zupes, iszjuoks jy ir »u jo lenkais, 
ir bus po mitingui. Da ir 
patys patarėme lietuviams, 
kad kaip nedelioje ateis Rokoszas 
su savo penkiais demokratais ir 
pradės szneketie, tai nieko dau
giau nesakytie, tiktai visi ems rek
tie: “hura for Svift!”

Gerai, prisiartina nedelia, vi
si iszsižioja laukia ateinaneziu 
demokratu. Da miszparas nebuvo 
inpusetas, jau in bažnytinių salia 
susirinko penki lenkiszki demo
kratai, atsivedė du airiszkus 
paliemonus ir laukia nagus isz- 
sketia, kad kaip tik lietuviai isz- 
eis isz bažnyczios, tuojaus susems 
juos in sauja ir prisznekes jiems, 
kad ne butu republikonais, o vir
stu visi in demokratus. Kada 
miszparas pasibaigė, susirinko 
ape 60 lietuviu pamatytie de- 
mokratiszko mitingo. Demokratai 
norėtu mitinga pradetie, bet ant 
nelaimes, kad bažnytine sale už
sidaro per pusią ir užpakalinėje 
jos puseje laike tuom tarpu savo 
mitinga draugyste “Apveizdos

LIETUVA.

ir už tai ant kunigo nieko blogo 
neraszo. O sueja kunigą, tai 
cze esą da geresneis: “Kunigėli” 
sako,“ta visa maiszta šukele dau
giau niekas, kaip tik Olszevskis. 
Jisai liepe draugystiai “Apvaiz
dos Dievo” laikytie ilgai mitinga 
ir jis pirmas pradėjo rektie saleje 
“hura for Svift”. O ir dabar” sa
ko, “susirenka ten in drukarnia 
sanariai draugystes “Apveizdos 
Dievo”, ir daro visokius pienus”.

Beje, da viena tūla asaba, ant 
vieno mažo susejimo, in akis pa
sakė: “kad asz atvedžiau Rokosza 
pas kunigą ir prikalbinau, idant 
kunigas priimtu no jo $30 ir 
t.t. 

„ ' » s

Gerai tas priežodis sako, kad 
“kam bus,kam ne, o strukiui biz
niui bus”.

Teip ir tau Olszevski, kur ka 
padare Rokoszas, kur ka padare 
draugyste, tai vis OLzevskis kal
tas.

Nesiginu, kad asz pirmas už
rėkiau “hura tor Svift” ir. kad 
kitiems patariau rektie už Svif
tą, bet niekad nesitikėjau to, i- 
dant isz tokiu juoku daeitu in bar
ny. Jeigu ant to karto nebutu 
kunigas in salia inejas, tai nei 
mažiausias barnis ne butu paki
lias, nes visi klausytojai, kurie 
reke “hura for Svift”, nereke 
isz piktumo, o tik szidydami isz 
tu puspenkto lenkiszko demo
krato, kuriu nebuvo * matytie 
sulyg tai dienai pervisa meta ir 
vėl ju nieks daugiau nematys 
iki kitu elekciju. Jie butu ilgiau 
mitingo netaikia, nes pamate kad 
ju kalbu nieks neklauso ir visi 
ant juoko juos laiko rėkdami 
“for Svift”, tai patys butu 
susigedia ir pabegia nevaryti, 
ne isz baimes, ale tik isz gėdos. 
Ir jeigu kunigas nebutu in salia 
pasirodias, tai niekam a nei plau
kas butu nepaskaudejas. Bet ’ir 
kunigą užtai kaltyt negalime; 
jeigu bažnytinis paliemonas in- 
bego su tokiu trukszmu ir prasze 
rakto prie aresztavojimo, (tai 
kunigas pamislyjo, kad jau te
nai ant peiliu eina, ar kas darosi 

uuvro nvubiu. 11' I ir pertai inbegias galbūt pasakė 
dias, persigando ir paimamo, kad , x. . “ , . ,
jau tenai ant peiliu eina, inbego 
in sale ir liepe draugystiai mitin
ga uždarytie.

Draugyste už tai dideliai intji- 
žo ir pradėjo su kunigu bartis, o 
nekurie jos sanariai net ir per 
asztriai užgavo ant kunigo. Pre
zidentaus draugystes pasistojo 
ant stalo su draugystes czarteriu 
ir pasakė, kad niekas netur tiesos 
pertrauktie driaugystiai mitinga. 

Ant galo kunigas pasakė, kad 
szendien jokio mitingo ne bus ir 
tegul sau žmones eina namo.

Žmones visi iszsiskirste, o Ro
koszas, nieko nepeszias, bego su 
savo pustreczio demokrato, net 
balos pleszkejo ir vienas isz de- < 
mokratu bebėgdamas pamėtė sa
vo akuliorius baloje; mat ta die- į 
na buvo smagei prilyta; o drau
gyste “Apveizdos Dievo”, užsi- ( 
darius duris, baigė savo mitinga*, i 

» Rokoszas isz savo demokra- ! 
tiszko mitingo pelne tiek, kiek : 
Zablockis ant muilo.

Dievo”, taigi demokratams pri- 
szakineje dalyje sales lyg ir nesi
norėjo mitingas pradetie. Per il
ga laika, žmones pradeje 
sales 
vadinami 
nenoroms, 
pradetie.
Dzialtvos, idant tasai atidarytu 
mitinga.
žmogus prie biznio, žinoma atsi
sakyt negalėjo, nes demokratai 
prie saliuuo duoda daugiau tar- 
gavotie, negu republikonai, tu 
rejo jiems patarnautię; ir prasi
juokiąs, atidaro demokratu mi
tinga..

Wisi net iszsižioja klauso.
Kaip tik Dzialtva, kaipo prezi

dentas to mitingo, pora žodžiu 
isztare ir paminėjo demokratisz
ka mitinga, visi klausytojai suri
ko: “hura for Svift!”

Prezidentas liepia aptiltie ir 
iszklausytie demokratiszku kalbu. 
Ale kur tau.- Wisi rėkia “hura 
for Svift”! antru sykiu, trecziu 
ketvirtu ir teip toliau, ir niekas 
nenor klausytie.

Ant riksmo atsidaro duris in 
užpakalinia daly sales ir iszbega 
nekurie sanariai draugystes “Ap
veizdos Dievo” paklausytie, kas 
cze per riksmas.- O Armonas, 
kaipo bažnytinis paliemonas, pa
mislyjo, kad draugyste jau savo 
mitinga užbaigė ir suriko: “de
mokratai eikit visi in ana salia, 
jau ten jdms stalas atliko.”

Szitie paklausia Armono ver
tėsi visi urmu ant stalo draugys
tes “Apveizdos D.” kiti visi 
žmones paskui, juos rėkdami “hu
ra for Svift,” o draugyste iszske- 
tus rankas—rektie ir prie stalo ne 
prileistie, sako kad mitingas jos 
da vos tik inpusetas, ligoniai yra 
neiszmoketi irtt.—Saleje pasidarė 
trukszmas.

Pežis, kitas bažnytinis palic- 
monas, neapsirokavias, bėga i n 
zokristija pas kunigą ir praszo 
rakto no “boxo palicijos”, saky
damas, kad saleje pakilo baisiau
sias maisztas.

Kunigas tuos žodžius iszgir-.
Uiao, uvi aiiiauuv pa m jji | ju, , • . . .. . * ... . . . draugystiai koky asztru žody,
imi tAiisi «nt nmlm aiha inhonrn1 , . J

o draugyste neužsileisdama atsi 
prieszino ir isz to pastojo barnis, 
kurio niekas nesitikėjo.

Pagal musu pažiūras, tai tam 
susipykimui kalti yra vieni ir 
kiti. Kunigo kalte kad tenai in- 
simaisze, o draugystes kalte kad 
tokiais asztriais žodžiais ir akyse 
tiek svieto, užgavo ant kunigo. 
Bet kagi padarytie, juk žmones 
ne aniuolai, tenka kartais ir su- 
sipyktie; ale jeigu pataikė susi- 
pyktie, tai gali pataikytie ir vėl 
susigerytie, juk nėra to blogo,kad 
neiszeituant gero.

Mes isz savo puses per ta pus
antrų metu da nieko blogo ant 
kunigo nepatemyjome, o prieszin- 
gai,patyrėme isz jo puses daug gero 
dėl musu parapijos, teipogi pa
tyrėme, kad ir daugely neturtin
gu pavargėliu suszelpe su cen
tu ir taikėsi tokiu, kad atsitiki
me smerties neturėjo nei cento, 
o teip lygiai tapo gražiai palaido
tais, kaip, ir už pinigus. Užtiii 
apgailystaujame,kad isz tokio ma
žo ir suvisai pri vatno dalyko daejo 
in tokia nesutaika ir neapykan
ta; ka iszszirdies velytume, idant 
tas viskas butu pataisyta ir už 
mirszta.

Argi mumis gražu,brolei butu, 
kad mes dėl vieno Rokoszo ir dėl 
pustreczio lenkiszko demokrato 

caginias draugrystias, yra dabar 
agentu ,, Lietuvos” Chicagoje. 
Turi no mus pavelyjima priimtie 
visokius apgarsinimus in ,,Lie
tuva”; ir užraszytie naujus abo
nentus, ir nu ju pinigus priimtie. 
Apart jo nevale daugiau niekam 
ant ,,Lietuvos” kolektavotie.
Podraug pardavinėja knygas 
szkaplierius ir kitokius dalykus.

— Antanas Limontas, lietuvys, 
gyvenantys po nr. 3601 Laurel 
str. tapo užmusztas per liauferius.
19 d. Kovo užėjo 5 airisziai ir 
prasže, idant jiems pavelytu ble- 
kinukia alui parsinesztie, o kad' 
Limontas nenorėjo jiems 
duotie tai, airisziai paėmė isz jo 
namu “overeoty” ir iszsinesze

1 laukan. Limontas iszsivijo juos

Wietines žinios.

isz 
kriktie. Tada
demokratai, noroms 

turėjo savo mitinga 
Praszo demokratai

Dzialtva, būdamas

— Nigeris Andrev Davis li
ko nusuditas ant 8 metu kelejimo 
už nugedinima jaunos mer- 
gynos Jennie H. Stark.

— Didžiause rolmyle Chicagos 
ant Bridgeporto jau pora nedelju 
kaip pradėjo neva dirbtie, bet da 
labai mažai žmonių in darba pri
ima. Girdetie sznekant, kad no 
15tos Gegužio pradesent visai 
gerai eitie.

— Szioms dienoms subankru- 
tyjo milžiniszka banka ant Lau
rel str.', kuria buvo uždejas An
tanas Jocis. Stankeviežius isze- 
jas suszluota tik literas no lan
go nuszlave ir po viskam.

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

— Szymet mieste Chicagos bu
vo balsuojencziu žmonių 258.940, 
o kad miestas skaito pusantro 
milijono gyventoju su virszum, 
isz to pasirodo, kad beveik 6-tas 
procentas yra balsuojiencziu žmo
nių.

Užlaiko

Kokios pasekmes isz to 
demokratiszko mitingo.
Suligsziol terp kunigo ir para- 

pijonu buvo gražiausia sutaiką 
ir ramybe, o no szio demokratisz- 
ko mitingo insiskverbe terp vie- 
nu ir kitu neapykanta ir nešuli
niai. Sanariai draugystes “A|>- 
vveizdos Dievo” pradėjo rugotie 
ant kunigo ir iszradinetie prie- 
szai jy visokius užmetinejimus, o 
kunigas rugoja ant ju ir ju klai
das atranda, ir teip vieni kitus 
kaltina ir kaltinyko atrast negali.

Prie tam atsiranda nekoki tar- 
pinykai, kurie nori prisigerytie 
vieniems ir kitiems, ir tie atran
da tame kalcziausiu, ka?.... ga- 
zietnyka, A. Olszewsky. Toki, 
sueja sąnarius draugystes “Ap
veizdos Dievo” priszneka jiems, 
kad Olszevskis laikosi už kuni
gą, su juom susieina, su juom 
szneka, jam skundžia draugystia

turėtume keli tukstancziai lietu 
viu terp sawes graužtis ir duotie 
papiktinimu kitiems. Argi gražu 
mumis girdetie toki atsitikimai 
kaip lenkiszkoje parapijoje “Sz. 
Jadvygos,” argi norėtume ir sa
vo parapijoje tokius maisztus in- 
westie? K’ze nieks tarytum blogo 
nieko nepatyrė nei isz szalies ku
nigo, nei isz szalies parapijonu a- 
part vieno ragaiszinio mitingo. 
Na, jau jeigu isz tokiu dalyku 
turėtu parapijoje invyktie 
vadai ir negalėtume ju pataisy- 
tie, tai geda butu dėl musu ir 
griekas no Diewo, Susieikime vi
si, iszraskime keno kaltes, o už 
tiesa, akyse nebus jos tokioms 
didėlėms, kaip kad už akiu ir tada 
galbūt atrasime, kad ir gazietny- 
kas nėra teip dideliai kaltu, kaip 
ant jo tareme ir tas viskas, kas 
szendien kenkia, duosis lengvai 
patai syti e.

— 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 nymeryje “Lietuvos”, o 
norėdami kokia isz tu gautie, 
galite isz karto prisiustie pinigus 
ir knygas apturesyte.

— Ąr 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 $600. o szendien jau 
po $800.

— Nedelioje, 7 Balau., 1 ad. 
po pietų bažnytinėje saleje, Dr-te 
“Sim. Daukanto” laikys savo 
menesiny susirinkimą, ant kurio 
uipraszo visus lietuvius susirink- 
tie ko skaitiingiausei ir prisira- 
szytie in minėta draugystia, nes 
tai yra naudinga. K.Pocius sek.

— Prakilnesniejie gyventojai 
miesto Chicagos rengia balių dėl 
Clevelando ir jo paezios dėl isz 
reiszkimo pripažinimo jam už jo 
finansava politika. Jau iszsiunte 
pasiuntinius dėl iszkilmingo už- 
praszimo prezid.ento bet vargiai 
jis atvažiuos, nors ir prižadeja, 
jeigu nebus periszkadu.

— Dabar rodoje miesto Chica
gos arba teip vadinamoje “City 
Council” yra 50 republikoniszku 
aldermanu, o tik 18 deciokratisz 
ku. Ch ieagoje yra 34 v ardos ir 
kožnoje vardoje po du alderma- 
nus. Aldermano tarnysta yra tik 
ant dvieju metu, o kaip vardoje 
yra du aldermanai, tai vieno tar
nysta baigėsi viena pavasary, o. 
kito antra ir tokiu budu kas pa- 
vase.ris turime rinkimus alderma
nu miesto.

— P. Kazimieras Pocius, vi
siems gerai žinomas lietuvys, 
kaipo prigulintis in kelias chi- '

ant ulyczios ir norėjo atimtie, o 
airisziai eme riietytie su akmenais 
in jy ir sudaužė jam visa galva. 
Limontas tapo nuvežtu in ligon- 
buty ir 31 Kovo tenai pasimirė. 
Sz. at. Limontas turėjo 30 metu 
paėjo isz Waiguvos parapijos, 
Szauliu pa v. gub. Kauno. Lietu
voje pasiliko pati naszle su-dve- 
jetu vaiku.

— Wienatine Lenkiszkai 
Lietuviszka Aptieka 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel str. 
po numeriu 3315.
geriausias gydyklas ir prekes la
bai pigios. Aptiekoje randasi 
daktaras VV1. Statkieviczius, ku
ris per ilgus metus 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 bile aptiekos.

(15-6)
Ape tikietus Arkanso.
Wisi tie, kurie paėmė tikietus 

ant iszpardavvimo ant iszgrajijimo 
farmos Arkanse, teiksis prisiustie 
pinigus ir duotie atšakanty sura- 
sza, kam koky numery pardavė, 
o neparduotus teiksis atgal pri
siustie, nes jau artinasi traukimas 
per tai reikia žinotie visa rokun- 
da ir kas kokius numerius turi 
nusipirkias.

Su guodone
Kn. J. Balceviczius.

Mitingas.
Nedelioje, 7 Balandžio, tuojaus 

po sumai, Bažnytinėje salaje bus 
netikėtas mitingas parapijos, ant 
kurio visi parapijonai yre užpra- 
szomi pributie.

Parap. Komitetas.

UŽMOKĖJO UZ LIETUVA 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 

1.00 

2.oo 
l.oo 
1.50 
2.00 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00

T. Galinis Mt Carmel 
W. Glodas Barte Plains 
J. Jozavitas Campus
J. Butkus Scranton 
G. Artiszauskas Kankakee 
A. Shultz W”. Pittston 
Ch. Smith Ford River 
A. Pavilonis Cleveland 
Fr. Jurkeviczius ParkPlace
J. Ruseckas Minersville 
Fr. Wenckeviczius VVauk. 
A. Szupienis Braidvood 
Fr. Budris Duquesne 
M. Matuleviczius Middlep. 
S. Lembutis “ 
W. Pilsuckis Glenville
K. Tadaraviczius Shamokin l.oo 
A. Waicziunas, Gilberton 
J. Urbonas Excelsior 
J. Witkus Chicago 
P. Damulis “ 
Ch. Miller 
Fr. Geceviczius “

Levandovskis “J.

1.00 

1.00 

2.oo 

1.00 

1.00 

1.00 
1.00

GROMATOS. 
lietuviszkos ir lenkiszkos užsilai- 

kia ant paczto. 4 
Adaszkevicz Wladisla<V. 
Babnoski L.
Bozenska Franciszka 
Bubisz Jakub 
Cizek Josef 
Jaksztys Anna 
Kalinovski Johtnn 
Maleszka Juzef 
Matkovski Jacob 
Novacki Michal 
Podziunas Tomasz 
Stankievicz Antoni

282 
291 
310 
316 
320 
412 
421 
478
479 
512 
535 
605

In Kontraktierius.
Wisi tie lietuviai, kurie nori 

apimtie darba statymo klebonijos, 
tegul atsiszaukia ant adreso szito:

Mr. Klever, Room 150$ 
Schillier’s Theatre.

t Milvaukee, Wis., stokuoja 
gyvu galviju ir mėsa pabrango 
ant 25 procentu. Mesinykai mis- 
lina, kad netrukus mėsa pabran
gus ant kitu 25 procentu.

►S,-t

-■
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ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS. I

Isz Užmarės

(Tasa.)

Jo lavonas buvo nuleistas in gražiausy Iszpa- 
n i jos miestą Seville; potam buvo nugabentas in 
Lan Domingo, o isz ten parvesžtas 1796 m. ir pa
laidotas katedroje Havanna mieste Genua, kur ir 
dabar tebesilsi.

Norint Kolumbas tiek daug panesze vargingo 
triūso pakolatidenge Amerika ir pagal szwentas 
teisybias buvvo verta szia žemia pramytie Kolum- 
bia;— bet ant nelaimes, ji tapo pramyta A m e - 
r i k a , pagal varda Italijono isz Florencijos Ame- 
rigo AVespucci, kurs pirmas 1504 m u tuose apgarsino 
aprakzyma kontinento Amerikos ir gyrėsi buk jis 
pirmas išžengiąs i n ta žemia. Wardu Kolumbo ta
po .pramyta tiktai viena provincija Columbija. '

Kiti atradimais
Mums jau žinoma, jog Kolumbas su Vespuei- 

ju atrado didžiausias salas West India, isztyre da
lia pietines ir pakraszczius vidurines Amerikos. 
Jie pravvede kelia europiecziams per Atlantika ir 
ūmame laike y vairios tautos Europos dalyvavo 
atradimuose ir isztyrimnose nauju žemiu. Labjau- 
sei atsižimiejo isztyrimais Amerikos Iszpanija, 
Prancūzija ir Anglija.

Atradimai Iszpanu.
Teip 1506 m. buvvo atrastas rytinis krasztas 

pusžiles Yukatan, o 1517 m. Cordova, plaukda
mas no salos Kuba, isztyre žieminius krasztus 
Yukatano. "

1510 metuose buvo uždėta pirma Iszpaniszka 
kolionija ant sujungos Darien. 1513 Balboa, gu
bernatorius tos kolionijos perejo sujunga Darien ir 
atrado Ramiaisias (Pacific) jurias, kuriais prami
nė Pietinėms Marėms.

1512 m. Ponce de Leon, plaukdamas no “sa
los Porto-Rico, atrado krantus pussales Florida. 
De Leon atrado ta pussalia ant AYelyku szventes, 
kuri ispaniszkai vadina “Pasqua Florida”, tai yra 
kvvietku szvente. O kaip ta žeme buvvo apstinga 
kvvietkomis, užtai tapo praminta Florida.

1518 m. gubernatorius salos Kuba-Iszsiunte 
exĮ»edieija po vvirszinikyste Grijalva, kuris isztyre 
pietinius krantus Mexikos, ir persitikrino, jog vi
duje tos žemes yra galinga vieszpatyste. 1519 
buvta) nusiustas ten Kortežas no salos Kuba su 
600 kareiviu dėl užkariavimo tos žemes per dvveius 
metus Kortežas atliko dykczei kovvu ir apėmė 
sostapily Mexikos.

No to laiko Mexika su savvo turtingomis auk- 
sin?mis kasyklomis pasiliko Iszpanijos provincija 
per tris szimtus metu (1521-1821)_____

,1520 m. Ayllon, inkurtojas iszpaniszku kolio- 
niju ant salos Hayti, dasieke pakraszczius South 
Caiolinos. Potam, jis plauke toliau in žiemius dėl 
gavimo vergu isz tengimiu. Po dvvieju metu jis 
pagryžo su vvylczia apimtie ta žemia; bet 
nai pergalėjo jy ir jis pagryžo be nieko.

1520 m. Magellanas apiplaukė 
Pietinia Amerika,

Atradimai Prancūzu.
No pat pradžių francuzd buvo nuvvežti in 

sziaurinia. Amerika per francuziszkus žvejus isz 
Nevvfoundland, kurie d .sigavo iu ten ape 1503m.

1506 m. prancūzas Deny s isztyre užplauka St. 
Lavryno ir prieinanczius pakraszczius toje aprube- 
je-

1524m. Italijonas AVarrazzani. kuris buvo tar- 
uystoje prie Francuzijos karaliaus, dasieke VVilining- 
tona, žieminėje Carolinoje. Jis isztyre visa takrasz- 
ta iki Naujos Scotijos (Nova Scotjia) ir praminė 
Nauja Francuzija (Nev France). '

1534m. James Carter isztyre ir davė vvarda 
užplaukai St Lavvryno iki tai vietai, kur dabar 
miestas Montreal 1541 m« Carter su draugystla ko- 
lionistu atliko treczia kelionia in St. Luvryna. Jis 
pastate arti Quebec tvirtynia, kurioje žmones žie- 
mavojo. Bet žmones ne buvo užganėdinti tuom ap
sigyvenimu ir sekanty pavatary pagryžo in Frau- ' 
cuzija. t

1562 m. Admirolas Coligny pagarsejas vadas 
francuziszku protestonu (Hugenotu) padare kolio
nija Pietinėje Carolinoje. Hugenotai apsigyveno ar
ti Port Royal iszplaukos, Bet dikczei jiems nepasi- 
seke ir ateinanty meta pagryžo namo.

1564 m. ansra kolionija Hugenotu apsigyveno 
ant upes St. John, Floridoje. Sekanty meta prie ju 
pristojo keli szimtai kitu kolionystu. Jie visi kaip 
jau pirmiau buvo pasakyta, 1765 buvvo iszmuszti 
per pasiuntiny Iszpanijos Melendez.

• 1567 m. prancuziszkas bajoras De Goorges nu
plaukė isz francuzijos su kariumenia ir atkerszijo 
Iszpanams už smerty savvo vvienžemiu, atimdamas 
Iszpanu tvirtynias ir iszmuszdamas ju vartas.

1603 m. De Mont?, intekmingas dvarionis 
Hugenotu, apturėjo no prancuzijos karaliaus dėl 
vvaldimo teritorija, tai yra erdmia žemiu, pradedant 
netoli no dabartines Philadelphijos iki vingio Bre
ton. Szita aprube buvyo praminta Acadia.

1604 m. De Monts su garsiu vadovvu Chain p- 
laimi apvaldė kolionija. Jiedu užgyvvendyno Port 
Royal (paskiaus Annapolis) ant vakarinio kranto 
Naujos Scotijos, tada buvusios dalia Acadijos. Szi 
ta buvo ženklyviausi isz pirmiuju francuziszku ko- 
lioniju Amerike.

1609 m. Champlain inkure ant St. Lavvryno 
upes miestely Quebec dėl prekybos. Jis buvo in- 
kurtoju pirmųjų drucziausiu kolioniju Canadoje. 
Canada vadinosi vvisa teritorija pagal upia Lav- 
ryno.

1603m. Champlain leidosi gilyn in vvidu že
mes ir atrado ežerus Champlain ir Huron. Potam jis 
vede Canados Indijonus prieszai Iroųuoisus, kurie 
tada gyvveno sziaurineje dalyje Nevv Yorko valsti
jos, o pirm jo da nieks isz baltųjų žmonių ne buvo 
inžengias i n ta kraszta.

Isz pereitu apraszimu mes matome, jog da 
pradžioje septiniolikto szimtmeczio Francuzai bu
vo užvaldia žemias po vardu Nauja Francuzija 
(Nev France) ir apgyveno Arcadija ir Canada. 
Tai buvo tuom laiku kada Anglijonai uždėjo pir
mas kolionijas Amerike, kurios užsiliko iki szio lai
ko.

Isz Kares Kynu su Japo
nais

In Petersburga ateiną žinios 
isz Kynu, kad tenai kasdien ly
ja ir ūkanos, per ka kenkia svei- 
katai karei u iu Japonijos ir vien 
tik isz tos priežasties ketina per- 
stotie tolesnio vedimo kares. VVie- 
nok Kyliai nevisai tiki, kad Ja
ponai norėtu gadytis ir padarytie 
su jeis sandara. Japonija reikalau
ja idant Kynai atiduotu jiems vie- 
na daly Mandžurijos, užmokėtu 
kasztus kares sumoje 700 mili
jonu yenu ir pakol iszmoka pini
gus, Japonai norėtu da apimtie 
Pekiną.

T

Szelpia tokias kaip ji.
Mieste Patney, Anglijoje, ne- 

senei myre pana 78 metu senu
mo, vvardu Hetty Bloomer,palik
dama ape $200.000 gatavu pini
gu. Su tais pinigais paliko testa
mentą, kuris teip skamba; “Ne 
savo valia likau sena pana; nes 
buvau trissyk susižedojusi ir tris 
syk atm ista per neisztikimus jau
nikius. Dėlto pastanavijau, idant 
procentai no mano kapitolo butu 
kasmet atduodami keturioms se
noms panoms, kurios pabaigė 
40 metu ir turi davadus, jog nors 
syky buvo apgautos per neiszti
kimus jaunikius. Jeigu koky me
ta ne sirastu tokiu panų, reika- 
laujencziu tos pagelbos, tai ta 
dalia procentu priskaitytie prie 
sumos kapitolo. Bet žinodama isz- 
dykima vyru, ne abejoju, kad 
kiu panų butu kada stoka”.

to-

Stoka arklines mėsos.
Woketijoje pripažinta arkline 

mėsa dėl walgimo teipgi gera 
kaip ir jautiena. Szia valanda 
ta mėsa pamažėjo ir-Wokiecziu 
mesinykai nori trauktie isz ki
tur. Taigi Suvienytu VValstiju 
konsulis VVokefijoje duoda rodą 
amerikonams augintie arklius ir 
leistie in Wokietija dėl mėsos.

Indijo-

aplink 
perplauke Pietinia Maria- 

(Pacific) ir sugryžo atgal in Iszpanija. Szita kelione 
jam užėmė daugiau nei tris metus. Tai buvvo pir- 
muicziausi kelione aplink visa svvieta. Pietiniai 
Marias jis praminė “Ramiaja Juria” (Pacific O- 
ceau), dėlto kad jos buvo be jokiu audru, nežiūrint 
ant jū didžiausio platumo.

1528 m. iszpanas Narvacz iszplauke isz Ku- 
boi su kariumenia dėl apėmimo Floridos. Jis vy
lėsi ‘atrastie kita tokia turtinga žemia, kaip Me
si ka arba Peru. Jo expedicija baisei nukentejo. 
— buvvo sumusztas per Indijonus; potam nusto
jo laivvu ir vvos tik keturi žmones iszsigelbejo.

1539 m. Ferdinandas de Soto padare pliana 
apėmimo Floridos. Cze reik primintie, kad var
das Florida buvvo duotas visoms žemems sziauri
neje Amerikoje, kuriais Iszpanai tadw žinojo, isz- 
sjiyrus Mexika.

De soto iszplauke isz Kubos su 600 gerai ap- 
yiiĮikluotu kareiviu. Jis turėjo kelias kovvas su 
Injijbnais, atrado keletą upiu, dasieke upia Missi- 
*silpi, isztyre jos pakraszczius ir kitas žemias ir 
Balandžio menesyje 1542 m. myre. Likusi jo ka- 
rinmene daug nukentejo, koi iszsigavvo in užplau
ki! Mexikos.

Su užvaldmiu Mexikos palengvėjo tolesni at
radimai ir isztyrimai žemiu in sziaurius no Mexikos 
lėip buvvo atrasti pakrascziai Ramiųjų Juriu ir už 
plauka Kalifornijos, kuri tada buvvo praminta už
plunka Kortežo.

1540 m. Mexikos gubernatorius iszsiunte Co-
>' n.ida dėl isztyrimo žemes sziauriu lynkon. Coro- ... ...

o— - ~ --------------------  — •
zonos.

hi' dasigawo iki dabartines Nev Mexiso ir Ari-

Tuom pat laiku Alarcon su dvviem laivveleis da
rbuke iki Colorado upes, plaukdamas per užplauka 
Cli Ii forui jos.

1565 m. karalius Iszpanijos iszleido kareivy 
Molendeza dėl apėmimo Floridos ir isznaikinimo ko
lionijos prancuziszku protestonu,kurie ten buvvo 

•aP^gy venia. Tuojau pu iszlipimo ant žemes, Mo- 
icndez uždėjo toje valsteje miestą Saint Augustine, 

•k aris yra seniausia miestas Suvienytu AAralstiju.
1582m. Eshejo isztyre žemias, kuriais Corona- 

d;i< atrado keturesdeszimts metu atgal, ir praminė 
jais Nevv Mexiko.Ta paty meta jis uždėjo SantaFe.

1769m. Iszpanai pirma syk apsigyveno Cali- 
f'H’nijoje, ape San Diego.
leip ant pabaigos szesziolikto szimtmeczio Iszpanai 
užvaldė AVeat Indijos salas. AA’idurinia Amerika; 
a|>eme Mexika, isztyre didžia dalia Pietiniu AA als- 
tiju (dabartiniu). Potam isztyre pakraszczius Ra
ngiųjų Juriu (Pacific Coast)/Ju apsigyvenimai ru- 
bežiuose dabartiniu Suvienytu W aisti j u buvo St. 
Augustine ir Santa Fe.

Atradimai Anglijonu
Anglijonai buvo ankstyviausi pasėkėjai Iszpanu 

isztyrimnose Amerikos. Teip 1494 m. John Ca 
bot su sunumi Sebastijionu atrado sziauriny konti
nentą Amerikos pagal vingiu Breton. Ta žemia 
jie praminė “Prima Wista” kas reiszkia lietuvisz- 
kai pirmas paregėtas. Tai buvo pirma iu- 
žengfa in Sziaurinia Amerika.

Da buvo atliktos kelios keliones per drąsu ir 
narsu Sebastijoną C<bot. Ženkliviausia isz ju bu
vo kelione 1498, kada jis atrado krantus Labra 
doro.

Po szito, Anglija per ylga laika labai mažai 
veike atradimuose Amerikos. Tik laike vieszpa- 
tavimo karalienes Elzbietos (no 1558m.) Angli
jonai daug nuveikė y vairiuose isztyrimuose.

Francis Drake, garsus angliszkas kapitonas 
plaukinejo po Ramiaisias Jurias ir plaukdamas in 
sziaurius isztyre pakraszczius Californijos ir prami
nė ta žemia Nev Albion .

Wasara 1579 jis praleido kelias nedelias ma
riu kojoje San Francisco. Potam gryždamas na
mo, jis dasieke vingy po vardu “Geros Vylties” 
(Good Hope) ir tokiu budu atliko antra kelionia 
aplink žemia.

1583 m. Sir Humphrey Gilbert uždėjo kolio- 
nija Nevfaundland. Jis veike vardan karalienes 
Elzbietos, no kurios gavo patentą ant ploto Ame- 
rikoniszkos territorijos.

Drąsus kareivis ir dvarionis Anglijos ir Wal- 
ter Raleight apturėjo no karalienes Elzbietos va
lia ant žemes ir daug gero padare Amerikos iszty
rimuose ir kolionizacijoje.

1584 m. Raleigh iszsiunte Amidas ir Barlov, 
kurie isztyre mariu siaurumas, vadinamas Albe 
marle ir Ėamlico. Potam pagryžo ptisikrovias 
kailiu, medžiu ir iszdave gražu iszaiszkinimo (ro 
kunda) žemes. Ta žeme apturėjo varda Virginia, 
kas reiszkia “mergina”, nes karaliene Elzbieta 
tada buvo da mergina.

1585 m. Raleight iszsiunte emigrantus ant 
salos Roanoke, palei North Carolina. Ta kolionija 
buwo palikta po virszinykyatia Ralph L:^ie. Ko- 
lionislai buvo neužganėdinti ir sekanty meta visi 
pagryžo su Francis Drake, kuriam pasitaikė už- 
plauktie sala Roanoke.

1587 Raleigh iszsiunte kita kompanija emi
grantu ant salos Roanoke, po vadovystia John 
AA’hite. Netrūkias AA’hite pagryžo in Anglija su 
reikalais. Po trejų metu AVhite nuvykias ant salos, 
nerado jokio pėdsako jo kolionijos.

1602 Bartholomejus Gosnold nuplaukė isz 
Anglijos prie krantu Massachusetts, pagal inlinky, 
kury praminė Cod, teipgi atrado Nantucket, Mar* 
tha’s Vineyard ir Elzbietos salas. Jis norėjo in- 
steigtie kolionija ant vieno isz salų Elzbietos, bet 
žmones ne apsijeme ir pagryžo namon.

Isz Lietuwo8.
Raszo isz Retawo (Raseinių 

pav. gub. Kauno), kad szymet 
10 d. Gegužio bus lustracija ku
nigai kszczio Bagdono Oginskio. 
VVisiems Retavo gywentojains 
primeruos ganyklas isz gyrių 
minėto kunigaikszczio ir dades 
žemes mažesniejiem ukinykam to 
miestelio.

Isz to paties Retawo teipgi da- 
nesza, kad Stumbriu kaime, pas 
turtinga ukinyka, Franciszku 
Kauliu, atėjo nakties laike 8 tu- 
baunykai. Atsidarė langa in kam* 
bary, kur abudu gaspadoriai mie
gojo, ir visi 8 sulindo in vidų. 
Tuom tarpu pabudo ir gaspado- 
rius, o pamatias aplink savęs 8 
nepažystamus vyrus, persigando. 
Renki isz tu rubaunyku paėmė 
gąspadoriu, o 3 gaspadinia ir už- 
riszia jiems burnas,pradėjo musz- 
tie ir klaustie: “kur pinigai ”. O 
kad nenorėjo šaky tie, tada pako
rė gasgadoriu su virve už ranku 
po balkiu ir da smarkiau eme 
juos musztie, tada prisipažino, 
kad pinigai svirne po grindimis. 
Tada vieni vagiai palaike gaspa- 
dorius, o kiti nubėgo pinigu jiesz- 
kotie ir atrado. Tuom tarpu pa
budo ir bernai, o vagiai pradėjo 
begtie. Bernai nusigriebė karabi
nus wytis ir szaute ir 
du vagius ir pas viena 
szautuju vagiu buvo ir 
gai. Wiens isz bernu 
tuos pinigus užslėpė sau. Du žva
gius užszove, du gyvus sugavo, 
o keturi pabėgo, ir visi mislyjo, 
kad tie vagiai pinigus nunesze. 
Bet kada pradėjo dienytis ir tasai 
bernas nesze pinigus kawotie. ki
tas kaimynas pamate ir sugavo 
jy.Dabar du vagiai ir bernas sedy 
kalinyje, o gaspadoriai serga.

Tas pats korespondentas raszo 
toliau: Netoli Kauno gyveno 
naszle nekoke Grabauskiene ir 
turėjo gražia duktery 18 metu (Toliaus bus.)

užszove 
isz pa- 

tie pini- 
paemias

senumo, vvardu Marcijona. Marci- 
jona padabojo nekoky Antanu 
Bernotą, o motina nenorėjo toda- 
leistie. AViena vvakara atvyko 
Antanas prie Maroijonos ir abudu 

'susitarė molina papjautie. Kada 
Į motina sėdėjo ant lovos, Anta
nas paėmė didely peily ir abudu 
su Marcijona užpuolė ant motinos 
ir nupjovė jei galva. Tuom kart 
pataikė ineitie in grinezia moti
nos brolis ir atrado savo sesery 
jau be galvos. Abudu žmogžu
džiai tapo nusūdyti i n katarga.

P. R. Butu labai gražios nau
jienos, jeigu tai butu tas viskas 
tiesa. Bet. rodžias, kad korespon
dentas kur nekur storai užme- 
luoja.

DA isz CHICAGO-
—o---

Skundas Italijonu.
Italijonai, darbinykai prie bū

da voj i mo Metropolitan geležin
kelio ir kiti, kurie jieszkojo darbo 
prie geležinkelio, apskundė priesz 
Civic Federation italijona Levvy 
C. Baletto už neteisinga ėmimą 
pinigu už parupinima darbo. Le- 
vy C. Baletto yra kontraktorium 
dėl pristatymo gelžkeliui; italijo- 
niszku darbinyku. P. Gage, pre
zidentas no Civic Federation, už 
tikrino italijonus, jog Civic Fe
deration padarys viską, kas yra 
ju galyje, bet kaipo dabar nėra 
tokiu istatu, ant kuriu jie galėtu 
pasiremtie, tai po pirmam jie pa-' 
sirupins papraszytie legislaturos 
parengtie tokias tiesas, pag’al 
kuriais jie galėtu veiktie ant 
ateinanezio laiko panasziuose skun
duose.

Baletto imdavo no 50c. iki 
$l.oo nežmogaus, gavusio dar
bą, atsakaneziai jo uždarbiui.

Italijonas Pasąale Centile 
skundės, kad jis buvo gavės dar
bą už $1.25 ant dienos ir jam bu
vo pasakyta, jog jis turės užmo- 
ketie $l.oo dėl Baletto. Jis pasis
kolino $l.oo ir, užmokėjas Balet- 
tui, nuėjo dirbtie. AArakare ta pa- 
czia diena jam pasakė, kad jo 
nereikalauja in darba ir gawo 
laika ant $1.25. Užmokėjus pa- 
skolintajy doliery už pastoroji- 
ma darbo, jam atliko 25c. už de- 
szimti adynu darbo. Centile pa
sakė savo bedas kitiems Italio- 
nams ir nemažai nusistebėjo, kad 
da keletas dažinojo tokiu, kurie 
užmokėjo pinigus kontraktoriuį 
Baletto už parupinima darbo.

Jie susitarė skunstie ir paėmė 
lajery, Franka B. Read. Bet lo- 
jeris ne galėjo rastie tiesu insta- 
tuose, pagal kuriais butu galėjas 
vestie bjla, ir padavė minėtai 
organizacijai po vardu Civic Fe
deration.

Kontraktorius Baletto sako, 
kad jis turi tiesa imtie mokesty 
už gavima darbo ir jam ne gal
voje, kiek jis dyrbtu. Jis sako, 
kad darbo agentai ta daro, tai 
ir jis turi ta paezia tiesa, ka ir 
kiti.

AA iriausis kontraktorius buda- 
vojamojo geležinkelio sako, kad 
jis nieko ne žinojo, kad žmonis 
moka pinigus už darbus, nes Ba
letto gauna savo užmokesty no 
darbdaviu puses. Ta paty pasa
kė ir urednykai ano gelžkelio.

Taigi tie Italijonai, gal inves- 
tie naujas tiesas, pagal kuriais 
suvaldys darbo agentus už tai 
garbe jiems, kad jie ne snaudžia 
ir dyrba isz vieno.

Szowe i n mergina už nęjinia 
in teatra.

Nekokis George Cooke, Page
dėlio vakare, atėjo pas Minnie 
Togenberger, kuri gyveno po nr. 
662 S. Halsted str. ir prasze, kad 
ji ejtu su juom in teatra. Mergi
na pasakė, jog neisenti. Potam 
Cooke isztrauke isz kiszeniaus re
volvery, szove in ja penkis sy
kius ir pats iszbego. Mergina bai
sei persigando, bet kad atsipei-i 
peikejo atrado savin nemaž ne 
sužeista, o tik pikezery ant sienos 
sudaužyta.

Mesap a brango
Kurie nori valgy tie geresnia 

mėsa tur moketie augsztesnia 
prekia. Mėsa laike pastaru trijų 
nedeliu pabrango i)o 2 lig 4 centu 
ant svaro. Juo geresne mėsa, juo 
daugiau pabrango. Prastesnioji 
mėsa maž ka pabrango, bet mesi
nykai jau turi patis moketie už 
švara tiek, už kieji ligsziol par
duodavo kitiems. Labjausei pa
brango jautiena, kurios nelabai 
galima gautie. Ėriena pabrango 
ant 3 centu. Kiauliena teipgi ape, 
3 centus liko "brangesne. Sako, 
kad Anglijoje da blogiau esą, ir 
mesinykai lig sziol dar ne gali 
uusprenstie isz ko tai paeina. Yra 
sprendžiama, kad foke brange
nybe mėsos tesis iki Rugpjuczio 
menesio.

Atsiszaukimas-
Praneszu visiems lietuviams, 

broliams ir seserims ta liūdna 
naujiena, kad g. kunjgas M. 
Kravczunas, probaszczius lietu- 
viszkos parapijos Chicagoje yra 
sunkiai sergantis, ir podraug at- 
siszaukiu in jus, užpraszydamas 
pasimelstie prie P. Dievo, idant 
Augszcziausias teiktųsi Jam pa- 
gražytie pirmutinia sveikata.

Su guodone
Kn. J. Balceviczius.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau sav o seseres Fran- 

ciszkos Pecziulienes po tėvais 
Jarmalavicziute? paeinanezios isz 
kaimo Gudeliszkes, parapijos 
Krosnos, Suvolku redybos. Jai- 
gu kas ape jaja žino arba ji pati, 
praszau labai meilingai duotie 
žinia ant tokio adreso:

Mat. Jarmalovicz, 
558 Dickson str. • Chicago, UI.

Apgarsinimas. •
Szymet sukako SZE8ZERI metai, kaip TIL« 

ŽEJE, už sudėtus apszwiestesniu Lietuviu pini
gus, tapo insteigtas iaikrasztis -----

"VARPAS”
“VARPAS” tai yra reiszkejas siekiu, steigimu 

ir darbu jaunos, patrijotiszkos Lietuvos inteli
gencijos .

“VARPAS" paduoda wisokeropus turinius, 
rasztus prakilniausiu Lietuvos wyru.

“VARPAS” leidžiamas tikrai gražioje kalboje^ 
o kartas no Karto talpina in straipsnius su iszgul- 
dymais ape lietuviszka kalba.

Didei welitina butu, kad kievienas prakilnes
nis Amerikos Lietuvy s parsitrauktu ir skaitytu 
ta laikraszty.

“VARPAS”, su parsiuntimu in Amerika ir in 
ki tas svetimas žemes per metus, kasztuoja ant 
amerikoniszku pinigu f 1.25, arba 5 prusiszkus 
auksinus.

Tie patys Lietuvos inteligentei jau penkti mę- 
tai leidžia ir kita laikraszty -------

“ŪKININKAS
Paskirta kėlimui patrijotizmo ir platinimui ap- 

szvietimo bei reikalingu žinių tarp Lietuvos 
ūkininku bei kitu prastesniu žmonių.

Pirmuosius metus ‘UKFNINK AS” ėjo tokiame 
pavidale, kaip ir kiti laikraszczial; vėliaus pra
dėto iszeiti pavidale knyguoziu, lyg “Auszra” o 
dabar iszeina dviejuose pavidaluose: KASME- 
N E81S iszeina Iaikrasztis. kaip po senovei, ir da 
“priedas", tekios knygutes, kuriose kas kartas 
talpinąs! visai nauji, ka tik paraszyti labai aky
vi skaitymai arba gražus ir naudingi pamokini
mai ukinykams (žemininkams, laukininkams).

Dabar nuo nauju metu patsai ŪKININKAS 
(laikrasztis)iszeim jau DU SYKIU per menesy 
ir talpina, kaip ir iksziolei, iszguldymus apie 
tautiszkus ir kitus musu reikalus, apie Maskolius 
Čalitika ir kitu szaliu naujienas, o ypatingai — 

*aug žinių isz Lietuvos.
“Ukinininkas” vartoja koaiszkiausia kiekvie

nam mokaneziam skaityti suprantama, gryna 
lietuviszka kalba.

Didei pravartu butu tasai Iaikrasztis kožnam 
bei vienam Amerikos Lietuviui.

Ne menkos verezios da ir tasai dalykas, kad ne
žiūrint ant tokio pagerinimo ir padidinimo, tasai 
Iaikrasztis “Ukimkas" palaike senąją prekia. J

“UKINIKAS“. su parsiuntimu in Amerika, 
kasztuoja ant metu 1 amerikoniszk* Doliara ar 
ba 4 prus. auks.

Lietuvoje “Ukinikas“ turi daugiausei skait/to* 
ju už visus lietu viszkus lafkraszczius,

Siuncziant pinigus arba laiszkus in VARPA 
beiUKINIKO.

Redakcija reikia szltokis adresas padėti:
IIEKRN Dr. BRUAŽI8,

Tilsit, Ostpreussen (Germany)

PONI ONA MILLER, 
(pagal wyra Jankauskiene), 

EXEMINAWOTA DAKTARKA 
moteriszku ligų ir praktiszka A- 
kuszerka prie gimdymo. Turi 
gera praktika ir džiaugėsi pasi- 
įvedimu savvo daktarystes. Rody- 
jame visoms lietuvėms visokiuo
se savo reikaluose in jaatsiszauk- 
tie. (8—6)
280 W.12th st. Chicago, IU.

NAUJA 
lenkiszka APTIEKA
\ Tapo atidaryta po nr.

972 31st St. kerte Ulman.
Ąpžiureta daugybe visokiu gy

dyklų naminiu ir importavotu. 
Receptai diena ir nakty yra isz- 
duodami koatsargieusei.Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie 'in aptieka per telefoną 
už dyka. Teipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
Wistein no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards 848.



L 1 E T U V A.

Katalogas knygų

Knygos maldų.
4ukso Altorius arba Szaltinis dangiszku

■ gkarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszaodyta bal- 
o»iauseiskauleleis.wisaip zalatitos, 3.50 ir >4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu.apdaryta drutoi skaroje, zamty- 
tais krasztais'druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “

Apdaryta szagrtne ” “ 32.00
Balsas Balandėlės didžtauses ir pulkisuseme 

apdare, balcaiauseis kauleleis 
iszauksuotais kryžeis po 33.00 ir ,A5O

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltineiis 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagnne 
Halsas Balandėlės su Officium Parwum 

’ Garbe Diewui ant auksztybes, skaroje, ap 
kaustyta ir su kabe

Iszganingi dūmojimai ape sopulu* szw.
Marijos Panos

Meno sz». Marijos Fano* 
Mažas Aukso Altorius » 
Ražanczius amžinas 
Pažanczius ir draugyste “ **
Ražanczus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės
8tebuklai>Diewo szw. Sakramente

75c 
32 50 

1.50 
1.00

11.50

90c
30c
50c
16c
5c

30c
40c

Senas ir Naujės Aukso Altorius, wokiszkoms 
litaroms “ • “ “ 31.60

Senas ir naujas Aukso Altorius, skaroje apkau
stytas ir su kabe “ C “n

Szlovinimas szv. Panos Marijos per mena- 
sius (iagužy Lapkrity ir kožnume laike < 

Tajern n vežios Gyvojo Ražancziaus 
t 150 psalinu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kanticzku „ „
Kanticzkos 
Naujos kautiszkos formate knygos

Knygos Dwasiszkos.
B ros t vos “ *• “ <
Draugija dėl dusziu “
Evangelijos, drauge lietuviszkai ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Filoteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ’* 
Gydyklos no baimes smerties i
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkaus 80e.
Gyvenimai Szwentuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Gyvenimas Jezuso Kristuso ’’ 75c
Gyvenimas szvęncz. Marijos Panos ,, 20c
Gvvėnima visu Szventu ant 1 ožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po ” 66c
•istorija Kataliku Bažnyczios 31.00
’torija seno ir naujo istatimo su abrozeieis 15c 

.'rija seno istatimo no pat sutvėrimo 
pa-auies iki užgimimo Kristuso 25c

Istorij-s szventa seno ir naujo įstatymo no 
sutwer mo svieto iki smerti Kristuso 15c 

Iszguldymas metimu szveneziu >------- ĮOc
. Ka« yra’ griekas? labai naudinga knygele iKT 

Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajitie sumianija ** 15c
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietuviszkos misziossu natom is
Mokslas Rymo Kataliku . -
Mokssas kataliku, “ **
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasa? 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prisįgfetavojimasant smerezio “
Raktas m dangų “ “
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 

kauskio
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz . 

knygų kun. K. Antonevicziaus. 
IVadowas in dangų “ 
Wartai dangaus ••
VVadovas aplankaucziu kanezios tVieszpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

31.60
20c.

15c

75c.

0.5c 
10c
75c 
50c 
25c

20c 
10c 
4Oc 
15c 
15c
50c 
/5c 
10c 
20c 
40c
15c

15
io 

4Oc 
15c

Knygos mokslyszkos.
AKYWI APSIREISZKIMAI. ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 

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

bos ne apdarytas “ “ «1
o apdarytas ••

Istorija Europos su manoms 
F* ----------------- * ‘ __
me...........................  7. ..7.*.,
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ., 
Lemedtorius Lietuviszkas su peteriais. 

katekizmais Ir mistranturu.
Lengvas būdąs paežiam per savęs pramok 

tie raszytie? dėl nemokaneziu
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai, 

latviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arbata- 
tviszko* kalbos 

Kasdienines Maldos 
Pradžemokshs Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie 
brozas “Kražių skerdynes” perstato kaip

. .30c 
25c 
10c

1 
31.00 
3 1.25 

-- r----------- -------- 50 
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu- 
—-------------------------------------------------------- .. 10c.

“ 15c 
50r.
10c 

10c
10c 

15c.

32.00 
5c

10c
maskoliai pjowe lietusius prie bažny
czios Kražių metuose 1893. Ganėtinai di
delis. Preke „ 50c

o su prisiuntimu ,, 00c

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jannumenes. “ “ ~*

Ape senovės Lietuvos pilis __
Aukso Verszis, komedija vienoje veikmeje 30c 
Gyvenimas Stepo Raudnosio “ 
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija isz laiko Francuzu vainos *• 
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas ū- 

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

isz lietuviu gyvenimo • „
Birutes dainos ** “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
BestiaĮity of the Russian Czardom to va r d 

Litbuania “ “
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu.

parasz Simano Daukanto ---- -  Įb ęn
Graži vaiku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausiaUsto-

rija Lietuvos *• ., 31.50
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizlus 10 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtai ** 32.00
Lietuviszkas sziupinis " 5c
Lietuviszkos Da'iios užraszytos per Antana 

Juszkevicziu Velionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny-

kiu •• - “ 1 50
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. ' 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz. lai

ko lenkmečzio 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 Rinnldina “ “ “ 31-50
Talmudas židu “ “ 10c
VVaiku knygele su abrozelais “ 30c
Wisoki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz

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

Žtponas bei Žipone 25c.

25c
10c
15c 
10c 
30c
50c 
20c
15c 
10c 
30c
20c

Knygos lenkiszkos.
ŽYW0TY SV. PAN8KICH 37-00
ANIOL, STRČz.. Zbior Modlov i Pietai služęcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszporovv 
i pietai lacihskiėh). Zaviera blizko 650 Štro
me vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne w morocco 
skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli - 
kem: cena........................./.................... 95c

Ta sama opravna v morocco skurkg. vyzlacam? 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 

mkiem................................................. 3 1 25
CICHA LZA. Zbior Modlov, i Pietai sluifcy dla

dusz pobožnych (Vydanie dla nieuiast) z 
dodatkiem nieszpordv i pietai iacibskich. Za- 
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
napigknym papierze, —Opravne v morocco 

t skorkę. vyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i-
kiem Cėna.......................................................95c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modMv i pietai, 
služęcy dla dusz pobožnych. (Vydanie 'dla 
ngžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i pietai 
lacifiskich Zaviera blizko G5O itMilc 
znego druku ra pMknym papierze, opravne 
v morocco skčrkg, vyžiacane brzegi ze zloeo- 
nym tytulikiem.............................. 96c
sama opravna v morocco skonte, vyziacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............11.25
VYBOREK........................................—po 40c i 65c

KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlota- 
za pomoca kart. (Dl* zabawy i rozryv’ki)

Cena ” „ 10c

ALEKSANDRA CHODŽKI shivnik Polsko-An- 
gieiskii Anglelsko-Polski v mocnej opravie 
ze zfoconemi tytulikamy. Cena 34.00

SENNIK czvli \Vr6ėenie ze snov. na przeszio ’ 
1500 przvpadkacbslužfce. zrožDych*tarodaw- 
nvcb k-ijg zebrany i uorzfdkiem abecadlo- 
wym dla rozry wki i zabavy ciekavych iudu 
ogloszone przez Przvjaciela Nievinnych za 
bobon6w. *’ ” >5

Elementarz Polski *’ “ ^5c
Ksiaž^a Polsko-Njemecka do latvego nau- ’ 

czene sig czytač pisač 1 raovič po n lė
ni i ec k u •• • 75c

LI8TOVNIK polsko-amerykabski. Podrgcznik 
zavierajacy: Naoke pisania listov. v w«zyst- 
kicb prz\ padkach zycia. mianovicie: Listy 
polecajače. radzace. opisujyse. powin*zova- 
nia. podania itd. ” ” ®0

HOKUS POKUS czarnoksigznik. czyli odkrycia 
tajemnic niežąwodny sposob czarovania. ve 
dlug slavuvch •iztukmistrzdv jako to: Boscg 
Sehvanenfeld Tvardovski. Faust. TheouE 
rastus. Paraoelsius, Dobbler, Filadelfia I vie
lų innych Cena ’ S6c

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK — 
Naipevuiejszy sposob vygrauia na Joteryi 

—vedtug kombinacyi stynnych magikov i pro- 
fesorov matematyki Orlice itp. — tudziei 
vvjavienie tajemnic i sposob. takich užyva 
no w *tarožvtnotai do przepcviadaųia i wro 
ženia przyszlotai. - Z 200 obrazkaini. Doslov 
ny przedrūk z Sennika drukovanego w dru 
karni Universytetu Jagiellonskiego v ;Kra 
kowie._ a ” ” 30

MALY LIŠTOWNIK dla szkdlnvch dzieci; ucz.f- 
cy pisania listov z dodatkiem powinszo- 
wafi ’’ ’’ 25

Ta sama opravna v morocco skdrkg, vyzlocone 
brzegi. ze zloconym tytulikiem. okuta i ze 
zamkiėm .... . . .................t... 3 L«

POSREDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ksi|zk3dla 
Polakov v Atneryee dla latvego nauezenia 
šie poangielsku ; z opisaniem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač; i rdžne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 66

PRZEHODNIK do pisania listdv mUotayoh o- 
ra tycz«cych si* oženienia i zam«žpdjtaia 20c

HILLE’S FOTOGRAFAS,,
3452 8. Maiste*! ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antvesęliu ir kitokiu reikalu nujima Fotoura 

fijas kopuikiauaei.

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTI F.
IR TO VISO PABANDYTIE. t

-Gy venu po nr. 825 St. Clair str.
Clereland, O.

Tunu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėrynių užlaikau

ir

M. ,Wysznianskiene.
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- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas' labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius. \

WEINATINIS LIETUWISZKAS

SĄLIUNAS,
Winco M. Kaczergio

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

Degtinis tikra rūgi n i a, lietu wisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu irLi- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabo 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie phs Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas:’ 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaimas 1256 N. Halsted St.

r Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS.

Siunczia pinigus in wisas dalis 
8wieto 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 užaavojimo pinigu. In ku- 

riapriimu pinigus no 35 ir angszcziau ir 
moku už juos procentą.

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

lygei gerži ir pigei atiiktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit*ir persiludykit.

Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus po 35 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 La u re 1 ui., ant Bridgeporto

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM A C0.

L1TL W1SZK A1 LEft K1SZKA BANKA
400 G ra n d Street. NEW YORK. N. Y

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi- 

,su greicziausiu laivu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos 

.jusu prietemai gaaua in 15 dienu, 
į Musu kantoroje galite susiszneke- 

i3£SSjt,tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 
teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame įikietus ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

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

LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 
o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai viskas tau eis gerai, ba oze kasdien lietuviai tankinusi ir viso
kis biznis kasdien gerin eina.

Buvo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yia ant pardavimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ui. ir 3 
an,t 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 nepirksite ju nei už tūkstanty dolieriu. Pamy
kite kad cže Yra sostapyle lietuviu, t^ne teip kaip nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in įnašus mieseziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta visba/ir vėla sugryžta in Chicaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abile turi sa
vo locna narna, tai isz paties rendo saū maitinasi, ba aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno £qnft>ario tuszczio, ape tai nerei
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

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

ALBERT W. MAY advokatas.
Mikolas Kielpsza lietuwiszkas asistentas, praktikavoja wi- 

suose suduose.
DTTuiu 419 Chainber of Commerce Building, Pirrnin/A
RLMAS:, kerte V.shington ir La Šalie ui CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Durys isz Washington,prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

A. ZDAN’AH ICZfUS
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
„Apmlga“
laikrasztis iszeina Prūsuose du

Uždėjo pirma lietumis, agentūra ®yk ant menesio, uipma Wisokias 
iswarbias žinias isž Lietuwos 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 laiwakorte> (szifkortes) ant greicziau

siu laiwu in ir isz Europt s, iszmaino ir siunczia 
pinigus in wisas swieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles po iszsiuntimo parodo kwita su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwa 
kortes Jo oflce duoda tikėta už dyka, net in pat 
NewYorka; o laiwakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—is/.dirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz tewiszkes arba kitokiu dalvku ar ra- 
sztus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie 
szko skolas isz Europos;asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina vieta- darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitlems ir užlai
ko visokias malda knyges.—Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuvvia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau ; 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 
 (24—3)

ZENONAS BYKOW,
4458Woo<lSt. Chicago, 

— užlaiko —

Puiku Saliuna
ir

“RUSKA LAZMA“
Puikiausios maudykles teip kaip Ro- 

sijoje, viskas yra po sudegimui isznau- 
jo atbudavota. Norinti maudytis gali 
kasdien gautie sziltas ir czystas’ maudy
klas.

Prie to užlaiko puiku Saliuna, biliar
dą ir salia dėl mitingu ir veseliju.

Užpuaszo visus lietuvius atsilankytie.
(17-2)

1

>CAVtAI \ I nAUt MARKs^r 
COPYRIGHTS.^

CAN I OBTXlJf A PATEKTI Forą 
irompt answer and an bonest opinion. vrite to 
H V N N* & CO., wbo have bad nearly flf t y yean’ 

ezperience tn tbe patent bnainees. Communica
tions strtctl y confldent lai. A H n ndbook of In
formation concernlng Patentu and bow to ot>- 
tai n tbem sent free. Also a catalogue of mechan
inei and scientlflc books sent free.

Patente taken through tyunn A Co. recelve 
special notlcelntbe Sclrntiflc American, and 
thus are brought widely befbre the publlcvlth- 
ont com to tbe inrentor. Ttals splendld paper, 
issued veeklyj elegantly Ultutrated. bes by f ar tbe 
largeet circnlation of anr ecientiOc *ork tn tbe 
world. A3 a year. Sample copieo sent free.

Buildlng Rdition, montbly. 32.50 a year. Single 
copies. *25 centą. Fverv number oontains beau- 
tlful platės, in colors, and photograpbs of new 
houaee, vi t h plane, enabling bnllden to abov tbe 
latest deaiįtns and secure contracta. 4 -4-4rw

MUNN A CO, NKW Yokk. 3« 1 Broadvat

Puikiausias Salunas
visam mieste Shenandoah

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

Vilka* yra czysta, gerymai visoki pirmos kla
ses, o žmones isz duszios prteteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela taiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjaipe nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra ’lietuviszka užeiga

LIETU VVISZKASSALONAS"-
Juozu po Bzirtltwos, 

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui. 
t'žtajkau šviežia Bavarska Ahi. seneuaes ge

re u sės Arietkas, Likierius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kasdien svietas užkandis. 

Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

"LIETUVA"
Nedelinis Laikrasztis, 

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

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

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

“Lietuva
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 wisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky-

fl. OI§Z6W5K1§
954 33rd st

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
ryto iki 9-tos vakaro, o nedelioje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.Pirma Umszka Kolionija

po wardu “Lietuwa”, .
GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.

Kurioje jau apsipirkti 24 lieuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 
wiszku famihju tenai gyvvena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuwiszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz wisos vvalstes Arkanro. Wisoki 
jawai dera labai gausei,
prietam auga bovelna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Wąlstiju. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos, karszcziu didelu nėra, szthima lyginasisu Chicagos.
Wanduo sąveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

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

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

Chicago, 111163 Washington St.,
-----ARBA ------

REDYSTIA „LIETUVA”
954 33rd Street. Chicago. III.

' ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus. Hazen, Ark.

GHICAGO. ILL. P. O. Box82,

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Jodd nliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegonus ir kitokius 

aukrynius dajktus, žalatiimas ir ąidabrinimas
visokiu dajktu laba j pigej, aukszynius sydabrvus ziege- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas.ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” zipgorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

KASPAR BARTKOHTAK,
Konstabells Pavietavas.

IR NOTARY PUBLIC.
iszprovoia genausei visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavoja pini
gus ui 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 Lietu wiszkos bažnyczios.

Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokia zabovu.

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

L. AŽUKAS.

IR

142 Di Vision St.

Few York

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

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 KTaaskide, Rotterdark 

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.
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