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Metas m.

Isz Chicagos.
Swiftas užima majorys- 

tia.
Pereito panedelio vakara 

George B. Swift apėmė urėdą 
miesto majoro. Prieangiai, korri- 
duriai ir paskliaucziai Council 
ruimo buvo prikimszti su vyrais 
ir moterims, susirinkusiais isz * 
34 vardu miesto Chicagos, dėl 
pamatimo sawo naujo majoro,! 
ūžt maut sostą.Policmonai nega-| 
Įėjo sulaikytie didelio grudimosi 
svieto. Žmones juodawo ant ga
lerijų ir sedynese; pilna sale ir 
wisi užkampiai buvo perpildyti 
no krašzto iki galo; apsėdo tre- 
pus ir apstojo paty sostą ma- 
jorb.

Žmones susirinko su kvietko- 
mis ir yvairiais iszmargintais pa- 
puoszimais, kurie isz tolo davėsi 
jaustie savo saldžiu kvvepejimu 
ir akys ne galėjo prisisotintie ju 
skaistumu. Žmones susirinko jau 
ant 5 adynos, o adyna vėliau ne
buvo vietos kojai padėtie, ir dėl 
inejgos inpedinio Hopkinso reikė
jo su pecziais pramusztie taka per 
žmonis.

Kaip abudu majorai (tai yra j 
atsitriaukiantis ir užimantis ma
joro krėslą) pasirodė prie stalo 
terp daugybes kvietku ir v ainy- 
ku,' viskas susiraaisze. Wisi rui
mai prisipildė yvairiais klyk- 
smiiis republikoniszku balsu.

yrai ant galerijų suko skribe- 
lenis, moteres mpsawo skepetai
tėms, rankomis plojo ir visokios 
kvjetkos i»z visu pusiu lakiojo 
timt, oro. ir birejo szale naujo ma- 
joro Svift’o. Tie iszkilmingi ir 
?zii;dingi jausmai ukesu ir karszta 
me(le prie naujo majoro ne vie
nam sugriaudino • szirdy ir isz 
'paude nekaltas aszaras.

Putam majoras Hopkins mos
telėjo su ranka, idant sustabdy- 
tie trukszma. Prisakė paduotie 
surksza wisu uredniku, kurie turi 
atsitrauktie ta vakara no savo u- 
ledu. Pakilo nedideli protestai isz 
deipokratu jiuses, o kiti nenusto
jo da rėkia klykia ir szvylpia 
už Sviftą ir kitus republikonus.

M ajeras Hopkins da lauke 
nutilimo ir potam, mostelejas 
ranka, pradėjo skaitytie savo at- 
sižegnojima. Potam perskaitė su
rasta wisu aldermanu ir kitu atsi- 
traukeneziu uredniku.

Hopkins perstatė nauja majora, 
nurodidamas savo invedineje 
kalboje gerus savo velijimus dėl 
naujo rando miesto ir dėl visu u- 
kesu.

Ponas Svift’as stojos ir rik- 
'inai vėl pakilo. Klerkas Nue- 
nieister mėgino duotie prisiega, 
bet žmones nenustojo rėkia. 
Sviftas mostelėjo dėl sustojimo 
bet tasne gelbėjo. Ant galo ploji- 
buwo nutildyti ir p. Svift’as pri
mai eme prisiega. Ne spėjo Svift
ai' nuleistie deszinia ranka, kaip 
a detimanas Madden patarė isz- 
szauktie naujus aldermanus, teip- 
gi po , suraszu ir duotie jiems 
prisiega kur tik jie ne butu; nes 
jiems nebuvo galima per susispau
dimą žmonių prisiartintie prie 
klerko stalelio,

“Klerkas dabar iszauks naujai 
iszrinktus aldermanus,” buvo 
pirmi žodžiai pono Svifto, kaipo 
tikro jau majoro.

, Aldtfrmanai su wargu buwo 
tbžszaukti po wardais ir visi pri- 
siegdinti.

Dabar perejo czerga ant pasta- 
tįmo užguldimo (bonds). Majoras

miesto George B. Svift pasta
te bonda ant $10.000; Klerkas 
VanCleave ant $5.000; Iždinykas 
Wolf ant $22,000.000 ir Comp- 
trolieriusWetherell ant $100.000.

Ant 8 adynu mitingas pasibai
gė. Dabar kiekvienas norėjo sus- 
paustie ranka Svifto. Wel pradėjo 
grūstis ir policija turėjo sutaisy- 
tie eilia ir isz eilos wiens po kito 
atsisveikindami su savo nauju 
wirszinyku, iszsiskyre namo. 
Jau buvo 9 adyna,kada City Hali 
isztusztejo.

Daugybes ir gražybes y vairi u 
kwietku ir žiedu, kokius ta va
karu galima buvo matytie, nega
lima apraszytie. Isz didžiausiu ir 
akyvviausiu vainiku buvo: 
vienas su iszpintomis literomis, 
kurios reiszkia sekanezius žo
džius: “God bleess you, George 
B. Svift”; ant kitu vėl buvo žo
džiai: “Hebrev American republ. 
League,” “German American 
rep. Club,” “Ind. Italian Club,” 
“City derk VanCleave” ir kiti 
su yvairiais ženklais ar be jokiu 
paraszu.Po deszinia,majoro, kam
pe,buvo regetie vainykassu para- 
szu; “A clean sveep.” Ant stalo 
aldermano 19 vardos Lavler’o 
kibojo gražus vainikas su para- 
szu viduryje: “Our Frank.” Ir 
teip kiekvienas isz naujai isz- 
rinktoju uredniku turėjo savo 
mylėtojus ir dovanas.

Demokratai tureit kiaulių 
gyt.

Utarnykc, 10 adyna, 21 min. 
George B. Swift užsėdo majorisz- 
ka sostą ir atidarė savo rasztiny- 
czia.

Adyna 11-ta jau Samuel Shea- 
han buvo sųspendavotas no vir- 
szinikystes “special as»esment,” 
o jo vieta užėmė Hiram Jonės 
kaipo szefas to departmento.

Adyna 11, 14 min. naujesis 
majoras uždare budavojimo de- 
partmenta ir keturesdeszimcziui 
klerku, kurie tenai dirbo, pasakė 
kad dėl ju daugiau darbo nėra.

12-ta ad. 1 min. prisakė komi- 
soriui publieznu darbu paliktie 
tik viena ketvirta da
ly demokratu dirbaneziu prie til
tu departmento, o kitas tris da
lis iszvytie kiaulių gyt. Teip Il
giai prisakė iszvytie visa “gen 
gia” dėjiku vandeniniu paipu, be
veik visa gengvia iszmieruotoju 
žemes ir visus inžinierius teip, 
kad su dviem adynoms laiko jau 
1.500 tarnystos miesto tapo lauk 
isz vytai s.

Miesto saleje pastojo didžiau
sias trukszmas. Szimtai atstatytu 
klerku skubinosi jieszkotie savo 
klumpiąs ir kepurias ir begtie kur 
kitur darbo jieszkotie. Tie, kurie 
da liko ne atstatyti no darbo, vė
la vertėsi net stacziagalva, idant 
sutaisytie savo rasztinycziose 
knygas ir kitas popieras, kad ka
da naujasis majoras eis per visus 
departmentus peržiūrėdamas, at
rastu tviska atsakanezioje tvar
koje. Nors tuom kartu nekiek tie 
ofisai tapo privesti in atšakan- 
tesnia tvarka, nes tie wisi kler
kai, kurie- tikėjosi, pasihktie ir 
prie Svift’o administracijos, tai 
jau paskutiniomis dienomis su
vis darbo nedirbo savo ofisuose, 
ale tik slankiojo kampas no kam
po po koridorius “city bailes” ir 
sznekejo, kas liks ant vietos,o kas 
bus iszvytu.

Pirmutiniu Svifto darbu bu
vo, kada jis inejo in “city bailia”, 
nuvarytie szalin paliemonus, ku

jis ne pristojo būtie ju inrankiu.
Jis teipgi žada iszaiszkintie ko

kiu bubu yra uždedamos viso
kios mokestis ant biednu ir kaip 
jie daro pinigus su kontraktais ir 
kas toki yra tie žmones. Iszrodys 
kokiu budu daro suktybias sū
dai, kaip jie nusudija prieszai 
miestą, nežiūrint ant to, ar skun
das yra teisus, ar ne. Ant galo 
da pridūrė: Wiens daiktas, yra 
tikras, jog laikraszcziai nelabai 
pagirs mano darba,, (Chic.Rec.)

Isz Liet- Palitik. Lygos.
Na, tai jau ir po elekciju. — 

Republikoniszka partija, už kuria 
lietuviai iszsijuosia dirbo, perejo 
ant urėdu miesto. — Dabar tik 
turime rupitis, idant už savo dar
ba turėtume kokia nors nauda.

Nedelioje, 7 d. Balandžio, sale
je L. Ažuko, “Lietuviszka Re
publikoniszka Lyga” turėjo sa
vo menesiny mitinga, ant kurio 
susirinko delegatai isz lietuvisz- 
ku kliubu ir darė rodą, idant už 
ta visa savo procia gautie nors 
dėl keliu lietuviu miesto darbus. 
Iszpildantis Komitetas apreiszke, 
jogei jie matėsi su Svift’u pasku- 
tinioje dienoje priesz elekcijas ir 
Svift’as jiems pasako, kad jeigu 
jisai taps iszrinktu ant majoro, 
atrays ir lietuvius. 
Komitetas pasakė, jogei szymet 
b utu bu v ia gal i m a padary tie daug 
gero dėl lietuviu, jeigu tosios lie
tu viszkos organizacijos butu bu- 
vias atsakantis prezidentas. Bet 
kaipo St. Rokoszas prisiėmė ant 
savęs tiktai varda prezidento re- 
publikoniszkos organizacijos, o 
dirbo už “peoples partija” ir už 
demokratus, tai lietuviai negali 
norelie isz tos organizacijos dide
liu vaisiu. VVienok jisai savo 
pasielgimu mažai lietuviams už
kenkė, lietuviai kaipo buvo re- 
publikonais, tokiais ir iki galui 
iszlaike ir nor minėtas preziden
tas paskutiniose dienose stengėsi 
jiems užkenktie, stengėsi ju dar
ba paardytie, vienok jam liepa- 
siseke ir su geda turėjo atsitrauk- 
tie nieko nepeszias.

Ant-galo buvo paduotas kląu 
symas, ka padarytie su tokiu są
nariu, kaipo p. Rokoszas? Wisi 
vienu balsu nutarė, kad už toky 
pasielgimą yra vertas iszbrauktie 
netiktai isz administracijos, bet ir 
isz tos organizacijos, kad netik
tai ka jis daugiau negales būtie 
terp lietuviu republikouu (jokiu 
virszinyku, bet ir paprastu sąna
riu jokio republikonGzko kliulto; 
ir netiktai szymet, liet ant visa
dos nepasirodys ant jokio repub- 
likoniszko kliubo ir neturės jokios 
kalbos terp lietuviu republikouu.

Ta pati kas Rokosza, patiko ir 
p. A. Steponavicziu. Delegatai 
isz kliubo 9-tos vardos darode, 
kad Steponąviezius be žinios“Ly
gos” i-zauke mitinga in Pulaskio 
salia, pasinaudodamas warda“Ly
gos” ir tenai buvo pasirengiąs 
visus lietuvius apkriksztytie ant 
“peoples party”. Už toky pasiel
gimą nutarta ir jy, teip lygiai 
kaip ir Rokosza, niekada nepriim- 
tie in joky republikoniszka kliu- 
ba ir niekur nedaleistie jo su jo
kia kalba terp republikouu, kaipo 
pardaviko lietuviu. Tas nutari
mas tapo apskelbtas per visus an 
gliszkus laikraszczius ir inraszy- 
tas in knygas protokulu aut am
žinos atminties ir dėl ateinanezios 
gentkartes.

Ant galo nutarė kogrCicziausei 
suszauktie extra mitinga, ant ku

rie sergėdavo duris ofiso majoro 
Hopkinso. Sviftas pasakė, kad 
jam jokios vartos ant duriu ne
reikia, duris ofiso gali būtie a- 
darytos ir kiekvienas norintis 
pas majora ko paklaustie ar pa- 
praszytie,gali prieitie be jokiu isz- 
egzaminavojimu. Ir jisai sako, 
kad ir ant toliau savo duris 
neužsidarys ir kas norės galės liuo- 
sai prieit su juom pasiszneketie. 
Tik tada uždarys,kad jeigu jau per 
miera žmonių prisigrūstu ir be 
paliovos periszkadytu jo dar
bui.

Dabar demokratai vaikszczioja 
kaip numiria. Angliszki laik- 
raszcziai talpina visokius abro- 
zelius iszjuokdami juos ant visu 
pusiu. “Chicago Record” pastate 
ant abrozolio miesto salia, isz ku
rios krinta demokratai per lan
gus isz treczio ir ketvirto floro 
ant saidvoku. Po abrozeliu para- 
szyta “Fevered dream of a city 
hall place-holders,” ka reiszkia 
smagu (?) sapna vietinyku sales 
miesto ~

Hopkins žada paraszyt 
knyga.

Atsitraukdama no urėdo majo
ro, Hopkins žada suraszytie sa
vo patyrimus, kokius jis turėjo 
laike savo administracijos ir ža
da iszduotie visus geriausius ant 
paregejimo ukesus, pasinaudoda
mas j u vardus savo knygoje.

Nekokis William T. Stead jau 
pereita meta iszdave knyga po- 
vardu “If Christ Came to Chi
cago”, kurioje yra iszroditos 
paslaptys visokiu bjaurybių, suk
tybių, vagyseziu ir t. t. mieste 
Chicagos. Iszbuvias penkiolika 
menesiu majoru miesto, Hapkins 
sakosi da daugiau patyrias yvai- 
riu paslapcziu kuriais norėtu 
svietui parodytie.

Sztai ka Hopkins pasakė pas- 
iutineme laike: “Kad asz užė
miau vieta majoro penkiolika 
menesiu atgal, asz buvau demo
kratas. Dabar asz esu buveik 
anarchistas. Atsitikimai, kokius 
asz turėjau būdamas majoru, 
jermaine mane. Asz iszrodisiu 
visus savo patyrimus knygoje, 
turia asz mistinu raszytie. Tai 
ne bus vardas “penkiolika mene
siu majoro krasle”, ar kitaip 
janaszei, bet tai parodys žmoni- 
ai Chicagos, ka apturi tas žmo

gus, kuris užima ta vieta. Ta 
žmonija Chicagos, kuria asz me 
nu, nėra tie žmones, kuriu var
dus mes matome kas dien laik- 
raszcziuose, bet didžioji publika, 
kuri yra prigaunama ir kvailina
ma per visokius visuomeniszkus 
judėjimus, kurie yra po priežiūra 
tik keliu ypatų.

Mano knyga bus paremta tik 
ant tikrybes. Kiekvienas apra- 
szimas bus daroditas su dokumen? 
tais. Tai nebus kokia raszliaviszka 
dailu, bet ji apims abelnas teisybias 
majoru Chicagos”.

Toliau jis szneka, kad jis iszro- 
dis visokias prigavystias perny- 
kszcziu didžiųjų straiku Chicagoje, 
kaip generolas Milės partraukė ka
reivius in Chicaga; kaip y vairios 
silpnybes miesto rando yrareme- 
mos per gerinusius ukesus, kaip 
jie daro pinigus isz tu silpnybių, 
kuriais teip jie peikia priesz svie
tą. Jis žada patalpintie savo 
knygoje .vardus anų “reprezen
tantu ukesu”, kurie atėjo pas jy 
ir prasze padarytie ka. Jis iszai- 
szkins, ka jie jam kalbėjo ateja 
pas jy ir ka skelbe ant jo, kad 

rio kožnas kliubas paduos savo 
aplikacijas ant darbu miesto ir 
vyriausybe turi ta užvirtytie. 
Ant patvirtinimo aplikacija “Ly
ga” reikalauja peczeties, kurios 
da suvis neturėjo, tada keletas 
ukesu sumėtė po kelis centus ir 
peczetys jau yra padaryta. Extra 
mitingas bus panedelio wakara 8ta 
adyna, saleje L. Ažuko, ant ker
tes Auburn avė ir 33rd st. Ant 
szito mitingo privalo pributie de
legatai isz visu kliubu. Bus rin
kimas naujo prezidento ir priim
tos ant patvirtinimo aplikacijos 
isz kliubu gavime darbu miesto.

Priesz panedely, tegul kiekvie
nas kliubas atlaiko savo mitingus 
ir nutaria kurie isz j u tur paduo
tie aplikacijas.

Da ape demokratiszka mi
tinga.

Kaipo pereitam numeryje pra- 
neszeme, kad dėl vieno Rokoszo 
kuris norėjo paversti e lietuvius 
isz republikouu in demokratus, 
pakilo barnis ir nesutaika terp 
vietinio kunigo ir nekuriu para- 
pijonu, — taigi tikėjomės, kad 
nedelioje, sulaukus, parapi
jos mitingo, tie parapijonai ku
rie užrustino kunigą, teiksis 
perpraszytie, o kunigas teiksis 
jiems atleistie j u nusidėjimus ir 
vėla pastos parapijoje sutaiką ir 
vienybe. >

Wienok apsirykome savo vil
tyje ir stojosi kitaip, negu tikėjo
mės. Ant parapijos mitingo, ka
da priesz visus klausytojus kal- 
tinykai tapo apskustais, matyt 
buvo, kad tie žmones norėjo isz- 
siteisytie ir teip rodžias, kad bu
vo pasirengia persi praszy tie, 
bet visuomene nedave jiems 
nei žodžio atsilieptie, per ka da 
labjau ju piktumas pasidaugino 
ir nežine ant ko tas viskas gali 
pasibaigtie. Juk visiems yra ži
noma, kad “sutaiką budavoja, o 
nesutaika griauna.”

Tiek to, tame ne musu dalykai 
ir suvis nereikalautume in juos 
kisztis; vienok mus dyvija, kad 
nekurie geradejai atranda tame 
kalcziausiu Olszevski.... už ka? 
už tai, kad tas iszdrukavojo kor
telius ant suszaukimo demokrati- 
szko mitingo ir kad saleje, laike 
atidarymo demokratiszko mitingo 
riktelėjo drauge su kitais ant 
garbes Sviftui “hura!”

Užklausczia tu broliu tiktai 
tiek: — Ar visam Chicage tiktai 
vieno Olszevskiodrukarnia yra?- 
Man rodžias, kad tokiu drukarniu 
Chicagoje yra tukstaneziai —ir 
kiekviena isz ju pataikys tokias 
kortelias padarytie. Teipogi ir 
mes jais neprastai padarėme, ba 
navet nebuvo minėta koksai mi
lingas ar republikoniszkas ar de- 
mokratiszkas. Ir norint su vis 
korteles nebutu prie bažnyczios 
iszdalytos, tai jeigu per kunigą 
buvo du sykius užsakyta, tai dėl 
suszaukimo mitingo užtenka. — 
Tais kortelias tyczia, ant juoko, 
pi iemem i n druka, nes jeigu denio • 
kratai neturi kur tuos tris dolie- 
rius padėtie, tai tegul nors už 
kortelias užmoka. Juk visi gerai 
žino kiek isz lietuviu yra demo
kratu ir kas tu korteliu butu la
bai klausias. «

Argi ir tai galima paskuitytie 
už prasikaltimu, jeigu dėl pagyri
mo Svifto isztariau “hura!” Jei
gu man buvo geresniu Sviftas, 
tai pasakiau “hura” dėl Svifto, 
o kam buwo geresniu VVenteris, 
galėjo duotie “hura” Wenleriui;

ar už tai asz tureežia pyktie, kad 
žmogus garbina Wentery, o ne 
Sviftą? Man rodžias kad laiky
damas republikoniszka partija no 
pradžios iki pabaigai, nesugrie- 
szyjau, ir buezia paskutiniu latru, 
likias, jeigu per pusantrų metu 
tveriąs, republikoniszkus kliubus, 
o paskutinėje dienoje juos aplei- 
sezia ir pavesezia, kam? lenkisz- 
kiems demokratams,kurie tik lau
kia, kad lietuviai,“hamai”,iszdir- 
bia, iszprocevoja,ponams lenkams 
gatavai in gerklių inmestu. —- , 
Jau tai butu geda no svieto ir 
griekas no Dievo, dirbt per pus
antrų metu dėl lenku. Ugi jie tu
ri Chicagoje 150,000 savo lenku, 
delko jie nedirba terp savo žmo
nių? o ne cze užgulia lauktie ant 
tos mažos saujeles lietuviu kada 
szitie iszkepia inmes jiems in go- 
meria.

O ant galu galo, kam tiems de- 
mokratiszkiems lenkams reikėjo 
grūstis in kita salia, kur draugy
ste savomitingalaike?da kad szita, 
pirmutine sale nebuvo pilna žmo
nių ir czionai niekas nieko jiems 
nedare, apart garbinimo Svifto, 
galėtu užgintie, keikt bet garbyt 
kožnam vale. —Toje saleje buvo 
tiek vietos, kad da kita tiek 
žmonių butu sutilpia, ir kam jiem 
reike nesziotis isz vietos in vie
ta? I ■

Cze,kaip man rodžias, neverte- 
czia būtie tame kaltu, o. vienok 
žmones atranda pirmutiniu kalti- 
nyku. Ka padaryt, reikia nukęst, 
o su laiku gal atsiras ir kaltiny- 
kai. • ’ .

Rengia “Piknyka’’.
Nedelioje, 7 d. Balau., Drau

gyste “Sz. Kazimiero Kar.”, 
ant savo czvertmetinio mitingo, 
nutarė atsiszauktie in visas Chi
cagos lietuviszkas bažnytinias 
draugystias, idant visiems susi
dėjus in krūva, surengtie ant 
vasaros lietuviszka piknyka Chi
cagoje. Minėta draugyste pasky
rė ant to komitetą,’ kuris eis ant 
mitingu kitu visu draugyszcziu 
su užklausimu, ar nori prisidetie 
prie surengimo piknyko, o jei
gu visi ant to pristos, tada nu
tars laika ant kada ir pradės 
ruosztis ape jo surengimą.

Mes isz savo puses parememia 
ta užmanymą ir teip rodžias, 
kad visoms draugystėms, susi
dėjus prie krūvai, nebūt sun
kiu dalyku surengimas tokio 
piknyko, ant kurio ir Chicagos 
lietuviai galėtu sziek tiek pasi- 
žmonetie.
“Gward. D.L K. Witauto” 

augs.
Suligsziolei, pakol žmones ne

matė paredu kareiviu “Gvardi
jos Witauto”, tai nelabai kas no
rėjo ape ta draugystia girdetie ir 
in ja priguletie; bet dabar, kada 
pamate juos iszžengenczius savo 
naujose uniformose ant pagrabo 
szv. at. Antano Masaiczio, kiek 
vienas pamylėjo ta draugystia ir 
tuojaus pereita nedelia prisirasze 
3 nauji sanariai: Juoz. Dzialtva, 
J. Stirbis ir P. Szlekis. Yra vil
tis, kad toji draugyste augs, nes 
tai yra vienatine, kuri gali pasi- 
rodytie ant kokios norint parodos 
dėl garbes lietuviszko vardo. 
Welyjame visiems geriems lietu
viams prie jos prisiraszytie.

Mitingas.
Kliubo 6tos VVardos.

Nedelioje, 14 Balandžio, ,7 a- 
dyna vakare, saleje L. Ažuko 
bus extra mitingas kliubo 6tos 
vardos. Tegul pribuna vist lie
tuviai gyvenanti ant Bridgepor- 
to, idant ūžt virty tie delegatui 
ant panedelinio mitingo ir pas- 
kyrtie žmonis ant padavimo ap
likacijų. A. Olszevskis, prez. a
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Isz dalies darbu.

Jau dvi nedėlios atgal, kaip 
rasze isz Nev Yorko, kad
darbai kriaueziu pagerėjo ir da
bar sako, kad isz viso gerai eina, 
kiekvienas kriauezius turi darba 
ir gerai uždirba. Linksma yra isz- 
girstie tokioš žinios.

Tretone, N. J. isz naujo atida
rė dirbtuvia gumos Nev Brons- 
vick Rubber Co., Kurioje dirba 
500 darbinyku. United States 
Rubber Co. už dvieju ar už trijų 
nedeliu teipgi paleis savo darbus 
kur dirbs ape 300 darbinyku.

Mill tovn’e dirbtuve po vardu 
Meyer Milltovn Co., kurioje dir
ba ape* 300 darbinyku, pradės 
dirbtie 15d. szio menesio.

Middleport, Pa. anglekasyklos 
da vis dirba tik po 3 dienas ant 
nedėlios ir tik po f ant dienos.

Wisi darbu perkasi.
Lietuwiai teip inprato in ta 

pirkimą sau darbo už pinigus, 
kad jau netiktai Chicagoje, bet ir 
po visa Amerika pradeda darbo 
jieszkotie tiktai už pinigus.

Sztai szendien danesza isz Ho- 
mestead, Pa., kad in tenai atva- 
žewo isz Pittsburgh’o nekokis A. 
Bindokas ir E. Karalius ir viens 
isz ju nuejas in fabriką Homeste- 
ad Steel VVorks pirkosi sau dar
bą už $15.oo

Labai negerai brolei darote! 
Kaip furmonus inpratysite pini
gus imtie, tai ant galo nei wienas 
darbinykas be pinigu darbo 
gaus, nors ir isz bado mirtų.

ne

žino
Straikas.

St.Louis 8 d.Bal. Ateina 
isz Springfield, kad anglakasei 
isz Barclay sustraikawo, kad ne
norėjo pristotie ant numažintos 
mokesties penkto procento no to
no.

Isz Pittsburg, Pa. raszo kad 
Robbins CoalCo. Midway ir Mc 
Donald’e, teipgi darbinykai ne no
ri pristotie ant 55 centu už tona 
ir neina dirbtie. Prezidentas sako 
kad jie padare su juom kontrakta 
kastie anglys už 55c lig 1d. Ge
gužio, ir jeigu jie patys ne nori 
dirbtie tai darbdaviai samdo ne- 
unijonistus. Jeigu unijonistai per 
ta laika padyrtu kokia bledia, jie 
busią patraukti po kora.

Wos tik penkiolika wyru iszejo 
dirbtie panedelio ryta in mainas 
Jumbo, McDonald’e. Kiti wisi 
straikavo.

Paslaptingas pedsakis.
Isz Long Prairie, Minu, raszo, 

kad tūlas Fra n k Galius isz Hart
ford, ėjo pereita panedely nepra
mintu keliu pro farma Gusindo, 
kurioje niekas ne stowejo pereita 
žiema. Jis patemijo vyežimely ne
toli daržinies ir nusidavė in dar
žiniu, kur atrado prijiszta arkly

nukentetie visokius iszjuokimus. 
— Tai jums wirucziai ir pagerini
mas buwio, kad reikia vienam 
priesz kita straikuotie.

Dabar atwažewias Szliupas 
mėgino ta paty padarytie, ir jau 
teip toli, kaddarbinykai ant kiek
vieno žingsnio turėtu už ka pjau
tis. — Iszkeike Diewa, Szven- 
tuosius, kunigus ir wisus žmonis, 
tikinezius in Diewa, paniekino.— 
Uždraudė skaitytie “Vienybių”, 
“Lietuva”, Valty”, ir “Garsa”, o 
ape “Saulia” nieko nesake, (gal
būt pamislyjo, kad jau tas laik- 
rasztis nudvese).— Draudė imtie 
szliubus bažnycziose, mokytie 
vaikus poteriu ir daugely kito
kiu prisakymu dawe.

Taigi tu žmogau dabar tikėk, 
Szliupas neužkenezia cenzūros, o 
czepats norėtu būt cenzorium,už
drausdamas lietuwiszkus laikrasz- 
czius skaitytie.

Mes tau wargingas Szliupeli 
pasakysime, kad mes laikrasz- 
czius skaitome už sawo pinigus, o 
ne už tavo, žinome be tavo pa- 
aiszkinimo kurie mums naudingi, 
o kurie bledingi ir dėlto mums 
skaitytie neužginsi.

Ape dabartiny padėjimą Balti- 
mores kriaueziu, tai Szliupas teip 
prisakė: “dirbkite už tiek, kiek 
jums darl>dawiai duoda”. Ka 
reiezkia, kad darbinykai turi bū
tie užganedyti norint ir mažiau
sia mokesezia, o kada už szimto 
metu susivienys viso svieto dar
binykai, tai tada ir mes laimėsime 
pusėtinai. O jeigu dabar kuris 
norėtu geriau uždirbtie, tai pagal 
Szliupo nurodima, turi atsižade- 
tie katalikystes, tai jau nereiks 
nei straikuotie ir bus pilnas gery
bių.

Jau cze notoms nenoroms turi 
pripažytie, kad d-ras Szliupas be- 
szviesdamas kitus, pats aptemę, 
— liepia mums lauktie net 100 
metu geresnio uždarbio. — Mes 
turime ant paweizdos jau keliu 
mieštu kriauezius, kurie dirba 
trumpa laika ir turi gera uždar
by, tai delko mes negalime . nors 
tiek pakiltie, kaip jie,jeigu tik su 
jeis drauge stotume. Bet nėr ka 
padywytis, Szliupas papratias mi
lijonais skaitytie, o jeigu iszsita- 
re ape szimta, tai joki dyvai. ' O 
ka jis rodyja mums atsižadetie ka- 
talikiszko tikėjimo ir daszneka, 
kad tokiu budu pralobtame^ tai 
teipgi jam netikime, nes Baltimo- 
reje turime tokiu ape pustreczio 
tuzino, kurie jau seniai iszsižade- 
jo katalikystes, o wienok nepra- 
lobo ir da nevienas isz ju randa
si didesniais wargszais, negu tieO 7 o
diewotiejie.

Dultogi broliai mieli, jeigu no
rime sulauktie geresnio laiko ir 
turetie geresny uždarby, tai ne- 
varžykimes Szliupu, nei no kata
likystes begkime, ir nei su bedie
viais arba dievotais kariaukime, 
nes už tikejimiszkus dalykus po 
smert atsakys kožnas už savęs, 
o ne už kita, cze unijas darbiny- 
ku netvereine dėl dusziu iszgany- 
mo, bet tik dėl pagerinimo savo 
būvio, už tai wisi darbinykai sto
kime isz vieno ir kariaukime 
priesz kapitola, kuris mus slogi
na, o jeigu tik terp musu syky 
užvieszpataus wienybe, tai wiska 
pergalėsime ir norint didžiausius 
savo prieszus, tada isznyks v ar- 
gai, o pasitaisys laikai, tada ir 
Baltimores kriaueziu darbas pa
gerės. Balmimores Kriauokiai.

Kokios szuwa wieros.
McKees Rocks Pa. lietuvys su 

protestonu,pamatia szuny.sukirto 
in laižytas isz deszimtes dolieriu. 
Lietuwys pavadino ta szuny pn>- 
testonu, o protestonas vadino jy 
kataliku ir isz to daejo in laižy 
bas. O tai buwo petnyczios diena. 
Lietuvys paėmė szmota mėsos ir 
pasakė teip: “Jeigu tas szuva 
bus kataliku, tai mėsos szendien 
ne es, o jeigu bus protestonu, tai 
es.” Ir kaip tik padavė szuniu 
mėsa tasai tuojaus prarijo,Wisi liu- 
dinykai ant to žiūrėdami pripaži
no kad szuva yra protestonu. Pro
testonas kada nenorėjo lietuviui 
užmoketie $10, szis padawo, 
jy po sudu ir sūdąs prisudyjo už-

prie ėdžiu ir beveik nubadejusi, i 
teip kad arklys nebegale jo sto- - 
vetie ant kojų. Gailus paežere jy i 
su sudžiuvusiems žolėms, kuriais 
arklys ryjo godžiai, bet po valan
dos nudvese.

Ne galėjo nuspetie keno buwo 
tas vežimėlis ir tas arklys. Potam 
buvo dažinota, kad farmeris F. 
Whitten 30 d. Kovo buvo atlan
kytas per giminaitia Miss M. Na- 
mara isz Rytu kraszto. Ji buvo 
buvusi Hartforde pirmiau ir in- 
gavo dikezei pažystamu. Subatos 
vakare 30 d. kovo atvaževo ko
kis Susiedas ir iszsiveže ta mergi
na. Farmeris Whitten no to laiko 
jos nebemateir mislijo, kad ji vie- 
szi pas draugus susiedijoj. Bet da
bar, kada atrado ta vežimėly ir 
nubadejusi arkly, visu nuomones 
persimainė. Nieks ne žino kur 
dingo mergina Miss Namara ir 
keno yra tas arklys su vežimėliu, 
nes farmeris VVhitten sakosi 
ne pažinias to Susiedo, kurs iszsi
veže mergina.

ir ku-

pirmu 
kuris

Lietinviszkos Kolionijos 
sulauks sawo Bažny- 

czios.
Szioms dienoms iszvažiuoje in 

Arkanso “Lietuwiszkas Kolioni- 
jas” p. Edwardas Ceglarskis ar
chitektas ir budawotojas altorių 
ir namu, ir tuojaus pradės buda- 
votie bažnyczia tenai, o guodot. 
kn.J. Balczeviczius da luktels 
Chicagoje iki Atwelykiui, pakol 
pereina traukimas loterijos, o po 
traukimui tuojau įvažiuoja 
nigas teipgi.

P. Edw. Ceglarskis yra 
meisteriu isz seno krajaus, 
keliose bažnycziose Suvolku gu- 
berneje dirbo altorius ir budavo- 
jo bažnyczias. Tikimės jogei dar
bą atliks kogeriausei, tiktai var- 
gas, jogei visi pradetojai tos ko
lionijos esą neturtingi, o iszstaty- 
mas bažnyczios reikalauja tuks- 
taneziu dol.kuriuos nėra isz kur pa- 
imtie. • Wienok tikimės jogei mu
su lietuwiai nebus atszalusiais no 
suszelpimo savo wargingu broliu 
ir nepasigailės prisiustie nors po 
viena doliery ant tikietu, kuriu 
da yra arti 100 neiszpirktu.

ISZ BALTIMORES.
Kaipo buwo praneszta, kad 

Baltimoria ant "VVerbu Nedėlios 
atsilankys d-ras Szliupas, taigi 
nei Werbos nelaukiąs, atwažewo 
29 d. Kowo.

Dabar reikia apsakytie, ko ir 
su kokiu mieriu Szliupas atvvaže- 
wo in Baltimoria:

Baltimores lietuviai susideda 
daugiausei isz kriaueziu ir nots 
yra su visokioms nuomonėms kas 
link tikėjimo, vienok prigulėda
mi in viena darbinykiszka orga
nizacija, sutinka visi kaipo bro
liai, ka net ramu ir miela yra pa- 
žiuretie. t

Toksai sutikimas ir vienybe 
darbinyku, nevienam kontraktie- 
riui davėsi in ženklą; o matyda
mi kad patys nieko neinveiks, 
parsikvietė sau d-ra Szliupa, kai
po paprasta sutikimu ardytoja, 
idant tasai jiems padėtu.

Mes darbinykai, staeziai 
kyšime jiemis: “boseliai”, 
jus netiktai Szliupa, bet ir
Dembsky parsivežszite, tai jau 
to nebus, kas buvo du metai at
galios, kada darbinykai sūerzyti 
per visokius fanatikus, pjovėsi 
terp savęs ant ulycziu miesto, 
saliunuose ir susirinkimuose. O 
kas isz to naudojosi, gal darbiny
kai teip placziai per Szliupa ap- 
szviesti? Ne, su vis ne! Pasinau
dojo isz to tiktai kriaueziu kon- 
traktieriai ir saliunykai. —Szliu- 
piniai užpuldinėjo, o dievotiejie 
gynėsi, o kada kantrybes nustojo, 
reke: “Bose pavaryk ta prakeik
ta Szliuptarny, o jeigu nepava
rysi, tai asz pats iszeisiu”. Bet 
pakol da pats iszeis, tai nusive- 
dias bosą pragirdo jam kokius du 
dol., szliupinis neapsileisdamas, 
ta paty daro ir ant galo szliupi
nis geru patiekti, o dievotasis | moketie ta $10 dėl lietuvio ir $5,75 
turi iszsineszdintie, jeigu nenori kasztu.

in

pasa- 
kad 

paty

Wietineš žinios.
— Per menesy Kovo, isz kny

gyno “Simono Daukanto” tapo 
perskaityta knygų 38 egzemplio
riai. i .

i

— Nedelioje, 14 Balandžio pri
puola Szvente Welyku. Wisiems 
Lietuvos skaitytojams velyjame 
linksmos szventes. }

— Buvias lig sziol Szefas po
licijos Brennan, atsitraukdamas 
no tarnystes, gaus $1.200 pensi
jos ant metu. .

— Simon Leizerovicz skundžia 
savo advokata S. Curtis, už tai 
kad tas pristojo ant 75 dol. už jo 
sužeidimą. Jis norėjo gautie 
$5.000

— Pirma diena Gegužio, 
didele paroda darbinyku, su 
kilmingomis apeigomis, ant 

■ riu jau darbinykai rengėsi.
— Mieste Chicakos užsidėjo 

milžiniszka kompanija telefonu 
su 160 mil. dol. kapitolo. Kuri 
ketina pervirszytie netiktai Chi
cagos, bet ir kitu miestu kom
panija Bello.

— Kaip kas szneka, kad jau ir 
Chicagoje nekiek laikas pagerėjo. 
Wienok da vis daugybe žmonių 
randasi be darbo.

— Jau dvi nedėlios atgal kaip 
pabrango in Amerika szifkortes 
ant visu linijų. Isz Amerikos in 
Europa da vis stovi po tai paeze 
preke.

— Panedelio nakty nekokis J. 
Erlitz, tapo aprobavotas po tyltu 
12 uliezios. No Erlitzo atėmė $30 
pinigais ir tikieta dėl važiavimo 
geležinkeliu.

—Ta paezia nakty atrastas lavo
nas tūlo A. Wachlero akmenų 
duoboje po nr. 3401 LaSalle str. 
Yra mislijama kad padare saužu- 
dystia. VVachler buvo tepliotoju 
ženklu dėl bizniu irgyveno ponr. 
3211 VVentvorth avė.

— Delegatai republikoniszku 
kliubu nepam i raskite, kad pane
dely, 15 Balandžio, 8 ad. vakare, 
saleje L. Ažuko, ant kertes Au- 
burn avė. ir 33rd st. bus mitingas 
“Lietuviszkos Republikoniszkos 
Lygos.” Pribukite visi in laika.

— Du vvrai sustabdė panede
lio nakty tūla Chas.Liebrecht ant 
kampo Ada ir Kinzie ui. ir su- 
musze jy dykezei, atėmė no jo 15 
centu, kuriuos jis su savim turėjo 
ir ordery dėl siuto drapanų.Potam 
buvo aresztavoti nekoki OscarO- 
leson ir Fred Wilson. Pas anuodu 
buvo atrastas orderis no siuto 
drapanų.

— Szymet laike trijų didžiųjų 
dienu mukos Kristuso, priesz We- 
lykas, stovės prie grabo Kristuso 
Pono, kareiviai “Gvardijos D. 
L. K. M itauto,’ su grynomis szo- 
blemis, apsiredia savo naujose 
uniformose. Teipogi ir nedelio
je prie kėlimo isz grabo Kristuso, 
pribus kareivei visoje savo pa
rodoje.

— Tūlas Christ McDermott bu
vo tris syk szautas panedelyj po 
pietų ant kampo Desplains ir 
Taylor ui. McDermott sako, kad 
Italijonas Sam Carlos paszauke jy 
isz saliuno ir pradeje szaudima. 
Bet Carlos turi gera reputacija ir 
Galicija netiki tai pasakai sužeisto 
žmogaus. Ne galima dažinoti, 
kas in jy szove.

— Wisi kurie paemete tikietus 
loterijos no farmos Arkanso ant 
pardavimo, o jeigu da neparda- 
vete, tai kogreieziausei prisius
kite jous atgal, ir podraugiai 
Į)r i siusk i te pinigus ir surasza par
duotųjų tikietu, nes nedelioje po 
Velykų bus traukimas, dėlto 
rra reikalinga žinotie rokunda 
ir kas koky numery paėmė.

Su guod. Kn.J. Balcevicziub.
— Jau Jocis galbūt sudilo isz 

Chicagos, nes ant Bridgeporto 
suvis nepasirodo. Pirmiau nebu-i 
vo galima nei ulyczia pereit, 
kur tik žengsi tai vis tas Jocis,

bus
isz-
ku-

lyg taksukas, ginasi po kojų, 
kasdien po penkia sykius perbėg
davo visas lietuviszkas stube- 
lias ant Bridgeporto, o dabar jau 
ape antra nedelia kaip nematytie. 
Acziu Dievui.

— Nedelioje po Welyku, arba 
Atvelykyje, bus traukimas tikie
tu ant farmos Arkanso. Trauki
mas bus bažnytinėje saleje, po mi- 
szparui. Kuriems yra nepertoli tai 
prisirengkite ant- tos* dienos in 
Chicaga pributie. Da yra ape 
szimtas neiszpirktu tikietu, deltb 
kurie turite gera szirdy padarytie 
auka ant bažnyczios ir labo lietu
viu, tai pasiskubykite, o da galite 
gautie tikieta.

— Atkreipiame atyda skaity
toju ant apgarsinimo naujos 
kiszkos aptiekos, kuri tapo 
daryta ant kertes 31 mos ir 
man ui. Tenai galima gautie 
riausias gydiklas, o prie tam
dinavoja tenai czeskas daktaras 
J. L. Wistein, kuris jau keli me
tai kaip praktikavoja szioje api- 
gardoje ir džiaugėsi pasivedimu 
nes yra gerai nusimaneziu dakta
ru. Dėlto ir mes velyjame jam 
kogeriausio pasivedimo.

— Skaitytojus ' “Lietuvos” 
praszome turetie kantrybių su 
“Sapninyku”. Jau turim padirbia 
iki literai “K” ir jau galbūt bū
tume buvia arti baigimo jo, bet 
kad ant karto pribuvo keletas 
konstitucijų ir 
darbai per tai
Bet jaigu Dievas duos sveikata, 
tai padarysime puiku ir didely 
sapninyka, kurs turės arti 300 
puslapiu ir arti su tiek abrozeliu, 
ir kaipo prižadėjome teip ir su
teiksime savo skaitytojams po 
viena ant prezento.

— Po pusnakezio i n utarnyka 
užsidegė namas ant kampo Cot- 
tage Grove avė. ir 39 ui. Pradė
jo netikėtai rektie: “Ugnis”. Wisi 
gyventojai persigandia nebežino
jo kur dingtie.— Szokinejo per 
langus, veržėsi per kits kita pro 
duris, pagriebia savo vaikus ir 
nekuriuos brangumynus. Kiti ne
suspėjo apsirengtie ir rengėsi ant 
uliezios. Kiti isz iszgasczionegalėjo 
duriurastie irreikejojuosiszvestie. 
Kiti miegojo ir nejuto, ka jau 
juos apėmė ugnis ir vos spėjo 
iszvestie isz gaisro. Wienas nige- 
rukas miegojo skiepe ir, kol isz- 
bego, liko dikezei apdegintas. 
Gaisras prasidėjo Wamerio dra
panų sztore no elektrikiniu dra- 
tu, kurie buvo po sztoro apaeze 
sukryževoti. Bledes padare ant 
$6.500

— ^Vienatine Lenkiszkai 
Lietuviszka A p tieka 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel str. 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas isz Europos 
ir Amerikos. Aptrekoje randasi 
daktaras Wl. 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-r 
kos.Numeris telefouo toks: Yards 
7Q9. Teipogi ir D-ras M. P. Kos- 
sakauskas prjasti in ta paezia ap
tiek* kožna čzetverga ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa
szauktie kožna valanda per ta 
paty telefoną isz bile aptiekos.

(15-6)

Dr-te ‘Zimano Daukanto’’ 
didinasi.

Nedelioje, 7 d. Balandžio, ant 
mitingo Dr-tes “S. Daukanto” 
prisirasze net 8 hauji sanariai, ir 
inplauke i n kasa draugystes pi
nigu $11.85.Yra viltis,kad už ne
kokio laiko drauguste “S. Dau
kanto” pastos didelia draugystia 
terp lietuviu Chicagos ir lietu
viams, in ja prigulintiems, at- 
nesz gausingiausius vaisius.

Užtai, broliai lietuviai, ne
snauskite, bet pasiskubykite pri- 
siraszytie prie minėtos draugys
tes, o kad Dievas pavelys ingy- 
tie mums didesnis šyla, pradėsi
me svarbesnius darbus dėl ap- 
szvietos musu broliu.

len- 
ati- 
UL

or-

Falszywos markes.
Nathan Herzog pardawikas ci

garu name vadinamam “Chamber 
of Commerce”, Chicagoje, užtė
myje laikraszcziuose apgarsinimu 
isz Haipilton, Ont. kad galima 
gantie pirkt pakeli pacztiniu dvi- 
centiniu markiu wertu $115 už 
$100. Herzogas greitai parasze in 
ta apgarsytojy ir liepe prisiustie 
tais markias per expresa. Kada 
jam expresas jais atweže, Herzo
gas atsidarias pakely iszegzemi- 
navojo jais, o pažinias, kad yra 
falszywos, neprieme ir expresmo- 
nas turėjo pasiimtie atgal sau in 
ofisą. Tuom tarpu dasižinojo 
paczto vyriausybe ir atėjus in ex- 
presa užaresztawojo minėtas mar
kias. Herzogas teisinasi, kad ji
sai pirko tais markias ant parda
vimo, nes jisai parduoda markias 
in wisus ofisus to namo kureme 
laiko savo cigarus. Tokiu budu 
Herzogas tapo palaikytu už ne
kalta. Tokiu pat falszyvu markiu 
gavo keturis pakelius ir kiti chi- 
cagiecziai, kurie dasigirdia, ape 
aUgszcziau minėta atsitikima ir jie 
atidavė savo markias in <rankas 
wįldžios.

■■■■■■■■■■■■

palitikiszki 
suwelinorae. Nedelioje, 7 Balandžio taikėsi 

laidotuves sz. at. Antano Masai- 
czio, sąnario draugystes “Sz.Jur
gio”, kuriais galima paskaitytie 
už wiena ir gražiausia pagraba, 
koki sulygsziolei taikėsi terp lie
tuviu Chicagos. Nedėlios ryta 
drugyste su muzika at
lydėjo kuna isz namu in bažny
czia. Bažnyczioje prie grabo tapo 
atgiedotos • “exequios” ir atlai
kytos želaunos miszios, o po tani 
pristojo prie lidejymo in kapus. 
Pirmiausei ėjo marszalka sawo 
pareduose su lazda rankoje; pas
kui jy ėjo muzika, grajydama že- 
launus marszus paskui muzika 
uesze vėliava Amerikos, o pas
kui ja vėliava draugystes; pas
kui vėliavas trauke dviems rė
dais kareiviai “Gwardijos Wi- 
tauto” savo naujose uniformose, 
o paskui kareivius važevo kara
vanas, prie kurio szalimis ėjo są
nariai draugystes, o paskui kara- 
wana ėjo visa draugyste ir ant 
pat galo važevo karietos.

Toky gražu pagraba da pirma 
karta teko matytie terp lietuviu 
Chicagos. Taje tai poroda gėrė
si ne tik patys lietuviai liet 
ir svetimtaueziai. Gražiausei 
atsižymėjo kareivei “Gvardi
jos VVitauto”, kurie da pirmu 
kartu pasirodesavonaujoseunifor- 
mose ir nuszviete wisa ta paroda.

Sz. at. Antanas Masaitis buvo 
da jaunikiu, turėjo 25 metus am
žiaus ir paėjo isz kaimo Birbęlisz- 
kiu, valsties Szimkaicziu, pawie- 
to Raseinių, gub. Kauno. Jau trys 
metai kaip gyveno Amerikoje ir 
prigulėjo in szv. Jurgio Draugy- 
stia, per ka tapo kogražiausei pa
laidotu. Gyveno po num. 3320 
Muspratt st. Sirgo 7 nedelias gu
lėdamas ligonbutyje, o kada bisky 
pagerėjo, pargryžo namo, bet ne 
ant ilgo;—pasirgias cze da 3 ne
delias ir priemias Sz. Sakramen
tus, persiskyrė su sziuom svietu. 
Mirdamas paliko $50 sawo locnu 
pinigu ir pasakė, kad isz jo pini
gu ir isz tu, kurie jam isz drau
gystes priguli, teiktųsi jy gražiai 
palaidotie, o likusiu pusią atiduo- 
tie ant Chicagos lietuwiszkos 
bažnyczios, o kita pusią padalytie 
ant tri]u daliu ir pasiustie in Lie
tuva: wiena dalia broliui," kita se- 
serei, o treczia bažnycziai.

GRAND OPEMNG.
Kazimieras Baranauskas ežioms 

dienoms atidarė nauja lietuvisz* 
ka salįuna po nr. 596 S. Canal 
str. kerte 14tos ui. ir ant subatos 
20 Balandžio rengia balių atidary
mo saliund (Grand Openig). Ant 
kurio užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaitiaš koskaitlingiausei su- 
sirinktie. Bus szokiai, grajys 
puiki muzika ir-no 5tos adynos 
iki 7tai bus duotas alus gertie 
už dyka. Su guodone

K. Baranauskas. (20-4).



ISTORIJA
Suvienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Potam, 2-3 metai paskiaus, buvo atliktos ke
liones in Nauja Anglija. Ūmame laike Anglijos 
pvekejai ir didžiūnai užsiėmė apgywendinimu at
rastu žemiu Amerike. Ant galo buwo parengtos 
dvi kompanijos dėl inkurimo kolioniju ir valdimo 
Virginijos. VViena isz tu kolioniju vadinasi Londou 
Cpmpany ir antra Plymuoth Company.

> 1606 m. Karalius James I, pavede žemias 
terp 34 ir 38 laipsnio sziarinio ploto Londono 
kompanijai, o terp 41 ir 45 laipsnio Plymoutho 
kompanijai su, mieriu uždėjimą kolioniju. >

Londono kompanijos territorija liko pramin
ta South Virginia, o Plymouth’o kompanijos — 
North Virginia. Pirma stipriausi kolionija. buvo 
m.kurtd, kur dabar stovi Jamestovn, Va.

Teip laike szesziolikto szimtmeczio Anglijonai 
isityre pakraszczius Ramiųjų Juriu. Gilbertas su 
Kaleigh mėgino inkurtie kolionijas, bet jos ne nu
sisekė, ir pradžioje septiniolikto szimtmeczio Ang
lija ne turėjo da jokios kolonijos Amerike.

Atradimai Niderlandu, arba Hollandi- 
jos.

Hollandija ne eme jokios dalybos isztyrimuose 
Amerikos iki septiniolikto szimtmeczio. 1609 m. 
du metu paskiau po uždėjimo Virginijos, Anglijo- 
nąs Henry Hudson, kurs buvo tarnystoje Hollan- 
dijos, norėdamas atrastie tiesu kelia pro sziau- 
rinia Amerika in Aziją, daplauke iki pat sziauriniu 

J<rasztu Amerikos ir ne galėdamas iszplauktie per Le
dinius Jurias, jis pasisuko in pietus ir isztyre plotus- 
rytiniu pakraszcziu Amerikos. Jis inejo Nev 

■ Yorko prieplauka ir nuplaukė augsztyn upes Hud- 
; son.

. : Niderlandai užeit virtino
Hudsono ir apvaldė territorija no upes Connecti- 
eut ik Dolevare, kuri buwo praminta Nauja Ni- 
derlandija. (New Netheilands).

ant szitu isztirimu

PERIODAS II.
Istorija Kolioniju.

pradedant no pirmos kolonijos Jani esto wn 
(1607). iki rewoliucijoniszku kariu 1775.

Iki sziol huwo apraszyta tik atradimai ir isz- 
tyrimai Amerikos su trumpu parodimu nekuriu 
koliohiju. Bet dabar eis apraszymai svarbesniu ko
lioniju, isz kuriu susitwere trilika stambiu kolioniju, 
'Z’endien vadinamu valstijomis. Cze mes pamatysi
me kaip tos trilika kolonijų buvo inkurtos, kaip 
jos augo skaitliuje žmonių ir galybėje, kaip pas 
juos platinosi meile liuosybes, kol ant galo (1776) 
jiė nuvertė no sawes junga Britanijos valdžios ir 
stojo galinga saustovi wieszpatyste po vardu Su
vienytu ^Valstijų

Virginia. ,
Mes jau žinome, kad pirma drueziausia koloni- < 

ja yra Virginia, uždėta per Anglijos didžiūnus ir 
prekėj us (1607). !r

1606 m. Londono kompanija nusiuntė 105 
žmonis po vadovystia kapitono Nevport. Tie kolio
nistai buvo visi vyrai. Terp ju nebuvo jokios gi- , 
minės, nes jie netikejosi liktie Amerike. Jie mislino, , 
kad galės kastie auksa ir mainytie su Indijonais, 
o kaip pralobs, pagryžtie namo.

Jie buvo mislija uždetie kolionija ant salos 
Roanoke, bet audros nunesze ju laivus in mariu ko- . 
ja Chesipeake. Isz cze jie nuplaukė upe James aug
sztyn, ir Gegužio menesyje 1607 m. inkure miestą 
Jamestovn.

Wisas krasztas tadfi buvo da laukinetpe padė
jime, ir Indijonai valkiojosi vaikydamesi savo prie- 
szus arba girinius žvėris dėl maisto. Atėjūnai ne 
galėjo tikėtis didžios paszelpos no tokiu kaimynu. 
Jie ir nesirūpino turetie kokia parama ant ateinan- 
czio laiko. Jie nieko ne pasėjo pirma meta ir provi- 
zijos, kuriais jie atsivežė, buvo greit sunaudotos. 
Ape rudeny pritrukimas maisto ir ligos no karszto 
ir drėgno klimato (oro) isznai kino pusią ju skaitliaus.

Be to da Jamestovn Kolionija buvo prastai 
baldoma. Karalius Anglijos suteikė kolionistams 
nauja randa, tai yra isz septiniu vyru, kuriuos jis 
pats paskyrė. Ta Rodą (Council^-turejo isžsirinktie 
sau pirmsedy (arba prezidentą).

Aut szitos Rodos buvo kita “Augszcziausi Ro
dą” (Superior Council) Anglijoje, paskirta teip- 
gi per karalių. Karalius James (Jokūbas) surasze 
tokius suredimus ant raszto ir užtvirtino po vardu 
“Pirmas Charteris Virginijos”.

Bet su iszrinkimu pirmsedžio tos Rodos, var
du Wingfield, kuris pasirodė ne isztikimu valdo
nu, dalykai kolionijos nuėjo koblogiausei.

Labai drąsus ir narsus kapitonas, John Sinith, 
buvo sąnariu kolionijos Rodos. Kiti sanariai nein- 
sitikėjo jam ir buvo iszmetia jy isz savo draugys
tes. Wienok po tam, kaip nebūk, Smith’as liko 
liko aprinktas pirmsedžiu Rodos.

Būdamas pirmsedžiu Smith,as daug gero 
padare dėl kolionistu. Rudeny ir žiema jis siun
tė keletą expediciju in vidury žemes, padare 
sandara su Indijonais Povhatanais, 1 pagerino 
susineszimus su jais ir parveždavo no ju maista de 
badaujeneziu kolionistu.

Szicze nebus be reikalo patalpintie akyva at
sitikima su Smith’u laike vienos expedicijos. Jis 
buvo pagautas per Indijonus ir pristatitas ju vir- 
szinykui, vardu Povhatan, kurio buveine buvo

netoli dabartinio Richmondo. Jis buvo nutartas 
ant smerezio, bet duktė virszinyko: vardu Po- 
kahontas, iszgelbejo jy no myrio. Potam Poka- 
hontas pramoko no jo raszytie ir paskiaus isztekejo 
už vieno kolionisto, vardu John Rorlfe.

Pavasary 1608 m. pribuvo in Virginia nau
ji kolonistai. Jie jieszkojo aukso. Bet vietoje 

(aukso rado tik žemia, kuri reikalavo apdirbimo 
ir budavojimosi ant jos.

Londono kompanija buvo padėjus dikezei pi
nigu in kolionija, o ne galėjo nieko iszverstie, 
kaip pirma tikėjosi, jog ju kasztai užsimokės auk
su. Dėlto jie apsimislino atimtie geriau valdžia 
no Rodos ir reikalus paduotie i n rankas guberna
toriaus. Karalius pristojo ant szitos permainos ir 
naujas suredimas liko žinomas kaipo “Antras Char- 
teris”.— ' ‘

Dabar kompanija užsiėmė dyrbt isznaujo. 
1609 m. jie iszsiunte d,a 500 kolionistu ir paskyrė 1 
Lordą Delavare gubernatorium, bet jis nesis

kubino važiuotie in kolionija. <
Kada pribuvo nauji emigrantai, Smith’as 

da buvo vadovu reikalu kolionijos. Bet rudeny 
1609 m. jis netikėtai buvo sužeistas ir iszvaževo i 
in Anglija, palikias vienus kolionistus. i

Kolionistai likia be priežiūros pradėjo keltie 
maisztus ir nesutikimus, insipikdindami Indijonams. 
Kada prisiartino žiema, jie buvo be maisto. Ant 
pavasario 1610 m. ligos ir stoka maisto numaži
no ju skaitliu ir liko isz 500 tiktai 60 ypatų. Ta 1 
žiema potam liko praminta “bado metu”.

Birželio menesy 1610 m. kolionistai jau buvo ’ 
pasirengia apleistie Jamestovn, kada Lordas De
lavare pribuvo su reikalingais dalykais ir su nau- - 
jais apgyventojais.

Delavare užėmė nauja valdžia. Jis buvo 
protingu ir geru valdonu, o dėlto ir kolionija 
pradėjo geretie. Kolionijos tapo paplatintos pa
gal upia .James. Galvijai ir kiaules buvo par- < 
vežtos isz Europos. Darbsztumas ir gerėjimas 
pasirodė terp žmonių.

1612 m. Londono kompanija aplaike no kara- , 
liaus Jokūbo “Treczia Chartery,”kuriuomibuvo pa- , 
velyta kompanijai investie reda valdžios (rauda) 
kolionijose. No to laiko viriausis rėdąs buvo ran
kose Augszcziau>ios Rodos (Superior Council), i 
kuri buvo Anglijoje, paskyrta per karalių.

Pasekmes szitos atmainos labai tiko Virginijai, 
nes sanariai Londono kompanijos buv^o mylėtojais 
liuosybes, ir jie nutarė duotie j u kolonijoms neku- 
riais tiesas sauvaldystes. 1

Dėlto, 1619 m. kompanija iszsiunte nauja gu
bernatorių, vardu Yeardley ir prisako jam insteig- 
tie dėl kolionijos legislatura (tai yra rodą, suside
danti isz keliu ypatų dėl darinio tiesu arba instatu).

Wisa kolionija liko padalyta ant vienuolikos < 
“boroughs”, tai yra pavietu arba kaimu. Isz kiek
vieno pavieto buvo pavelita žmonėms siunstie po 
du reprezentantus (burgesses) in Legislaturos seimą.

Reprezentantai, arba perstatitojai pavieto, gai
lėjo reikalautie tokiu tiesu, kokios dėl ju tiko ir at- 
mestie tokias tiesas, kurios butu ne geros arba neti
kusias dėl ju, tai yra kiekvienas reprezentantas rū
pinosi užtartie savo žmonis, per kuriuos jis liko isz- 
ri nkta s.

Wisupirmiausi*s seimas reprezentantu Amerike 
buvo 1619 m. mieste Jamestovn, Va.

Potam Londono kompanija davė virginie- 
cziams 1621 m. raszyta konstitucija. Pagal ta kon
stitucija jie galėjo iszrinktie sau legi&tratura, au
džias ir da naudojo kitas svarbias politikiszkas tie
sas. \Visos tokios privilejos buvo pamatu draugiji
nes liuosybes Virginijoje.

Dabar Virginia pražydo ir lainie joje užstojo. 
Žmones pritaikė sau agrikultūra, tai yra apdirbi
mą žemes geresniu budu, su patyrimu arba moksli- 
szkai, ir visos stokos maisto liko praszalintos. Laike 
1620 m. 1200 emigrantu pribuvo in Virginia, ir 
gyventoju pasidarė trisdeszimt penki szimtai. Nau
ji kolonistai buvo isz geriausios ir vereziausios 
Juonį os.

1622 m. tarpe laimes ir geroves virginiecziai 
iszkente baisu smūgy no Indijoniszkos kares. 22 d. 
Balandžio laukiniai žmones užpuolė ant visu atskiru 
gyventoju kolionijos ir 360 ypatų nužudė. Szitas 
pakušino kolionistus ant prąliejimo kraujo ir Indi- 
onai buvo baisiai atkersziti ir iszvyti toli no apsi

gyvenusiu virginiecziu.
1624 m. Virginia papuolė po svarbioms per

mainoms jos valdžios (rando.) Londono kompanija 
buvo nuszalinta per karalių ir Virginia tapo pri
jungta prie karūnos. No to laiko Virginia pastojo 
karaliszka provineija.

Dabar mes matome Virginia tvirtai užpama- 
tuota. Kolionija pergalėjo anksty vasstokas, kurios 

, kelis syk ja pasylpnino. Ji kelis syk atgijo ir susi- 
drutino isz po Indijoniszku skerdynių. Ten buvo 
jau gerai insikirejusi politikiszka liuosybe ir dabar 
matome, ja kaipo karaliszka provincija.

> Tokeme stovyje Virginia iszbuvo karaliszka 
į provincija per szimta penkesdeszimts metu, tai yra 

iki revoliucijoniszkos kares 1776 m. Laike, no 1677 
iki 1684 m. Karalius Charles II atsisakė valdonys- 
stes Virginijos ir atidavė ja nekokiam Lord Culpep- 
per. Szitas apvaldimas buvo žinomas kaipo 
“vvaldimas locnasties”. Bet karalius atnaujino sa
vo valdonystia ant provincijos.

Karaliai Anglijos valde Virginia per guber 
natorius, kuriuos jie paskyrdavo. Bet jie ‘atidavė 
kolionistams tiesas rinkimo savos ligislaturos. 
Žmones “Virginijos seimą” nekaipo apginymu ju 
liuosybes.

1616 m. prasidėjo Virginijoje dauginimas ir 
apdirbimas tabako, kuris netrukus pasirodė labai 
naudingu. Tabakas buvo netiktai pirmutiniu daly
ku iszvežimu isz Virginijos, bet buvo vyriausiu 
ir apszcziausiu iszdirbimu koliouijos. Isz pradžių 
tabakas atneszdavo tris szilingus už švara, bet 
paskiaus preke nupuolė labai žemai.

(Toliaus bus.)

Žinios visokio:

t Belgijos sočijalištai ketina 
padarytie visuomeniszka straika. 
Laukia tiktai signalo isz sosta
pyles Bruksel.

t Chilije (Pietinėje Amerike) 
bus iszvestas naujas geležinkelis, 
kuris trauksis per didžiausius 
kalnus, vadinamus “Andes”.

t Madryde (Iszpanijoje) dwi 
jaunos darbinykes iszejo ant galy- 
nes (pojedinkos) su peileis už mi- 
letiny. Abidvi smertelnai susižeidė 
ir numirė.

t Isz Paryžiuius danesza, jog 
grovas DeCastellane, jaunas 
aristokratas prancūzu, kuris apsi- 
ženi jo neseuei su ameri kanka Goul d 
gavo pasoga (kraity) no $15.000 
000 verezios.

Nekokis Kiersz už pavogi- 
200.000 rubliu isz Warsza- 
bankos, liko nusuditas tik 
metu kalėjimo. Kurgi teisy-

ma* 
vo 
ant 
l>e,kad kartais už pavogimą sūrio 
daugiau eudija.

|McKeesRoks,Pa.Du koki dzū
kai,už suleidima gaidžius musztis, 
užmokėjo sude po $10. Buvo pri
sūdyta po $15, bet kada .žmones 
pradėjo verktie, tai audžia po $5 
jiems atleido.

t Isz Waterburio danesza, kad 
vienas lietuvys isz ju miestelio 
nuvaževo in kita miestą karve
liu vogtie ir tapo sugautas prie 
vagystes, už ka gavo pasodytie 
ant 6 menesiu in džela ir užmo
kėjo $52.

t Rėdytojas laikraszczio “Fair 
Play” Londone tapo apsūdytas 
ant 50 svaru sterlingu (ape $250) 
sztruopos už patalpinima in 
laikraszty paskalos, jog laivas 
“Mohican,” sudege Southvick’e 
ir kad buvo tyczioms užkurtas 
dėl gavimo ugnapinigiu.

t Isz Peterburgo ateina žinios, 
kad Mas k oi i ja 
tarpu Kynu 
dama 
Dėlto 
džiausiu 
ant Kyniszku mariu.

| Anglijos anglekasiai 
joje ape 100.000 darbinyku bu
vo užsineszia ant straiku. Perei
ta nedelia buvo suszaukta kon
ferencija darbinyku ir darbdaviu. 
Po dideliu gyneziu visi sutiko 
ir nutarė pasiliktie prie senųjų 
iszligu da per 18 menesiu.

t Nekurie Nevarkiecziai skun
džiasi, kad pas juos priviso lie- 
tuviszku kortaunyku, kurie per 
isztisa miela gavėnia sėdi po dvi 
naktis nemiegoja ir traukia“eini- 
ky”. Sako yra tokiu, kad besėdė
damas prie loszimo užmiega ir 
no kėdės nukrinta, o atsikelias 
vėl loszia. Negana, ka sziokio- 
mis dienomis, bet da ir sžvento- 
mis no ryto iki rytui.

ir nori insikisztie 
su Japonais nore
snius Pescadore. 
iszsiunte

užimtie
siekio 

kariumeniszku
21 di- 
lai w u

Wali-

PADĖKA IVONE.
South Boston, Mass., 7 Balan

džio. — Draugyste “D. L.K.Mu
tanto” siunezia szirdingiausia a- 
cziu, tiems viengeneziams, kurie 
teikėsi, suszelptie musu jauna 
knygyną, paaukaudami ir prisiū
dami po keletą knygeliu. Sekan- 
czios asabos prisiuntė knygas: 
A. Olszevskis, iszduotojas “Lie
tuvos” prisiute savo iszdavimo 
9 egzempliorius; A. Nevinskis 
3 egz.; F. Kavaliauskas 3 egz.; 
W. Kaunas 6 egz.; P. Lotvin- 
skas 14 egz.; P. Geniunas 4 egz.: 
A. Kavaliauskiene 2 er*z. O

Wisiems tiems geradejams 
siuneziame per laikraszty’ “Lie
tuva” szirdingiausia aeziu ir už- 
praszome kitus gerus lietuvius 
suszelptie musu jauna knygyną.

Su guodone ) t kūnas.
t ( S. Giniunas.
Isz Yonkers, N. Y.

Lietuviai musu miestelio elgre- 
si kogražiausei. Szioms dienoms 
atsilankė czionai "uod. kn. J.Žeb- O 
ris ir aprūpino musu dvasiszkus 
reikalus. Teipogi ant patarimo 
guod. kunigo užsidėjo nauja drau
gyste po vardu “Sz. VVincento”. 
Už ka visi Yonkers lietuviai gud. 
kn.Žebriui siuneziame szirdingiau
sia aeziu. Lietlvys.

Inz Lewiston, Me.
Leviston, Me., 3 Balandžio.— 

Mes Lewistono lietuviai siuneze- 
mia szirdtngiauslrr^ aeziu guod. 
kn. J. Žebriui, probaszcziui lietu- 
viszkos parapijos Waterburyje, 
kuris ant dienos 26 Kovo teikėsi 
prlbutie in musu miestely, in airi- 
sziu bažnyczia ir iszklausytie mus 
Welykines spaviedes. Už tą jo 
geradejystia visi per laikraszty 
“Lietuva” iszreiszkiame jam 
szirdingiausia aeziu. Fc.Pall. c

Isz Chicago III.
Draugyste “Szv. Jurgio” siun- 

ežia per laikraszty “Lietuva” 
szirdiugiausia aeziu kareiviams 
“Gvardijos D.L. K. VVitauto” už 
meilinga patarnavyma ant pagra- 
bo musu draugo Antano Masai- 
czio. Tegul Jums Broliai Die- 
vas palaimina už jusu storonia ir 
gera szirdy. Su guodone

Dr-te “Sz. Jurgio”.

Del Baczkausko žyd- 
berniu.

Chicagos žydberriiams ir parda- 
wikams lietuviu nepamėgo, kad 
juos ir su ju žydais iszpludo A. 
Olszevskis už invedima lietuviu 
in zydiszka susmirdusi, sztora. 
Taigi pažiūrėkit ka priplurpe in 
Baczkausko “Saulia” numeryje 
14-tam. Rugoja jie vyrai (?) kad 
Olszevskis pradėjo ant žydu ka- 
riautie. Jie galbūt norėtu kad Ol
szevskis atejas ir atradias lietu
vius sugrustus in žydiszkas ku- 
czka, da no pernai metu ne iszme- 
szta, pagirtu juos ir pasakytu, kad 
labai gražu kaip žydai ansipeisa- 
viasedi už stalo ir dalina kožnaą, 
savo kortelias hebraiskomi lite
roms drukavota, ‘ džiaugdamiesi, 
kad labai gražus žydiszkas mitin
gas “of the 13-th Senatoriai Dis- 
triet Hebrev Republican Club.’*

Žinoma, kad iszejas turėjau 
keikt, nes iszpiktumo nebuvo 
galima iszkestie, ir verta buvo 
tokius žydbernius ir pardavikus 
lietuviu iszszaudytie ne tiktai isz- 
keiktie, idant daugiau lietuviams 
nekenktu ir nežemintu j u vardo.

Argi nepikta yra, kad pats re- 
ginau žmonis, idant susirinktu in 
Vorvaerts Turn Hali ant 12tos 
ui. kuria tie geradejai ir vadovai 
sake turi jau parūpima, o cze kad 
atvažiuoju, atrandu tuos varg- 
szus lietuvius sugrustusterpžydu 
in neiszmeszta kuczka ir mankosi 
iki keliu purvine. — Na ir kaip 
tokius rup ... nekeiktie? kurie 
ant tokios 
lietuvius.

Ir dabar 
per savo
per toky pat žydberny^ kad žydai 
Olszevsky no platformos numėtė 
už tai, kad nesznekejo už žy dus.

Manės nemete, nes iszpludias už 
toky’ suvedžiojimą lietuviu ir 
pats atsitraukiau, ale tokius žyd
bernius,ir pardavikus lietuviu jau 
du iszmete ir pakol jie gyvi dau
giau terp Chicagos lietuviu ne
pasirodys, o su laiku galbūt pa
reis ir kitiems tos pat veisles 
žydbernius,kad daugiau nelandžios 
terp lietuviu.Tada galės eitie pas 
savo Baczkauska už reporterius^ 
Kada nusikratysime visus tokius 
žydbernius, tada darbai lietuviu 
eis pirmyn.

neszlowes iszstate

da žalcziai pliurpia 
patroną- Bączkauska,

Isz Šcranton, Pa.
Draugyste Szwen. Stanislovo, 

Scrantone, rengia didely balių ant 
utarnyko,16-tos dienos Balandžio. 
Prasidės pusiauasztunta adyna 
vakare. Muzika grajys net Ham
burgo. Dėlto užpra.<zome visus 
lietuvius ir lietuvaitias koskai- 
tlingiausei susirinktie.

Jos. Petrikis, sekr.

Kowa priesz didžiulius 
Belgijoje.

8 d. Balandžio. Ateina žinios 
isz sostapyles Bruksel. kad mieste 
Lena atsibuvo seimas socialistu, 
ant kurio pribuvo 3,000 ypatų 
terp kuriu buvo diktokas skait- 
liu^ pasiuntiniu no deputatu rui
mo. Iszaiszkino jie programa re
voliucijos prieszai bajorija, kaipo 
ponavojenezia luomą,. Potam pri
pažino svarbumą darbinyku ir 
atrado juos visus syloje ir gerai 
suorganizavotus.

Norvegija ir Szwecija.
Norvegija nori pradetie karia 

suSzvecija ir abidvi puses rengia
si su dideliu pasiszventimu. Yra 
paskirti 4.000.000 kronu ant 
nupirkimo pancieriu, tai yra ge
ležiniu apdaru ir da ant užpirki
mo k^areiviszkos amunicijos ir 
sustiprinimo porto Tonsburg. 
Teip gal i n vyk tie kare terp tu 
dvieju suvienytu vieszpatyscžiu.

Atszaukimas.
Kaipo pereitame numeryje bu- 

wo praneszta, kad Rokoszas be- 
go isz demokratiszko mitingo, 
kad net balos pleszkejo, tai ta 
atszaukiame. Rokoszas nusamdė 
salia ir surengė ta wisademokra- 
tiszka mitinga, bet pats ant 
to mitingo sakosi nebuvias.

Užtaigi szendien pribuvo pats 
in musu redakcija ir atnesze no 
notarijuszo “affi4avit”, praszyda- 
mas atszauktie, jogei jisai ant to 
mitingo nėra buwias ir isz ‘jo ne- 
begias.

Teisybe, mes jo tame mitinge 
nemateme, wienok kiti žmones 
bažyjasi, kad tikrai mate Rokosza 
szvaisztantes saleje ir paskui kaip 
bego. Dabar tu žmogau žinok 
keno teisybe.—

GROMATNYCZIA.
S. T. Shenandoah, Pa: Ape 

Boczkauska ir ape jo abonentus 
neužsimoka laikraszty užtersztie, 
nes raszant ape jy, jam garbia da
rome ir da paskui jis pamislytu, 
kad isz tiesu žmonėms kiek ape 
jy rupi. Juk tai yra geda su to
kiu wcstie polemika; su vis isz- 
rodytu teip, kad lojancziam szu- 
niui norėtum inkalbetie, kad jis 
palautu, na argi tas szuwa supras 
arba gedesis? jis vis los teip kaip 
ir lujo. Žmogus, kuris nepažys
ta gėdos, tai yra bjauresnis už 
szuny ir jam snuky nieks neužims, 
jeigu jis neturi burnoje smoko.

F rauk Urmon, Hazen, Ark. — 
Jusu korespondencija ape Lietu- 
viszka Kolionijas sunaudosime 
savo laike, nes dėl stokos vietos 
in szy numery nepatilpo.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau Juozo Katiliaus, pa- 

einanezio isz kaimo Kamaroncziu. 
gmino Leipunu, pavieto 
gub. Suvolku. Kas žino 
buvimą, tegul c^mesza in 

Jei ja “Lietuvos”.

gerai eitu, apsigarsik “Lietuvo- 
je”.

Seinų, 
ape jo 
redak-

SimaPejieszkau sawo draugo 
no Anckaiczio, paeinanezio isz 
Suvolku gub., Marijampolės pa
vieto, parapijos Pilviszkiu, kai
trio Juozuniszkiu. Jeigu kas ape 
jy žino, tegul danesza ant szito 
adreso:

M. Dimijonaitis 
Box 11 Union City, Conn.

Didelis Balius
IJrooklyne, lietuviszka parapi- 4 

ja “Szven. Marijos Panos Ne
kalto Pras”. rengia didely balių 
ant naudos savo bažnyczios, ku
ria netrukus statys.; Ba
lius bus 27 diena Balandžio po 
nr. 93 Grand str. Brooklyne.Pra- 
sides 7 j adyna subatos vakare 
ir trauksis per nakty iki dienai. 
Tikietas inžengos dėl vyru 25c. 
o moterims ir panoms inženga 
už dyka.

Dėlto užpraszome visus lietu
vius ir lietuvaitias, o labjausei 
lietuviszkas draugystias: “Sz. 
Juozupo”, “Sz. Jurgio”, “D. L. 
K. Gedemino” isz Brooklyno, ir 
isz Nev Yorko “Sz. Kazimiero” ir 
“Giesminyku Mildos”, idant teik
tųsi meilingai atsilankytie.

Užpraszo Komitetas.
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LIETUVA. ___ ___

In Lietusius Arkanso.
Nei wjenas neduokite pinigu 

Jonui Cocuo^ek, Hazen, Ark.,nes 
jisai jau neyra Kompanijos agen
tu, o kurie kiek jam inmokejote, 
tai raszykit jam gromatas ir liep- 
kit sugrąžyti© jusu pinigus jums 

- arba kompanijai, o jeigu nenorės, 
tai galima jy paduotie po sudu. 
Jis turi saw laukus ir galima 
per suda isz jo iszjieszkotie.

WIENATINIS
Lietuviszkas i Sali imas S. BAROS FORMERLY OF “LIETUVA”

GRAND OPENING.
Povvylas Bakevviczius, szioms 

dienoms uždėjo nauja saliuna, po 
nr. 21 Margaret st. kerte Henry, 
o ant subatos ir nedėlios, tai yra: 
ant VVelyku, rengia didcly balių 
atidarymo to saliuno “ G r a n d 
O p e n i n g ”• Balius 'prasidės 
subatos wakare ir trauksis nedė
lioja per diena, ant kurio užpraszo 
wisus lietusius ir lietuwaitias 
pributie.

Su guodone P. Bakevviczius.

JONO ABRAICZIO,
82 Riverdale av., Yonkeęs, N. Y.

Pas mane randasi puikiausias Alus, geriause 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kwepenti.—Pas 
mane lietuvy s atvazevias gali gautie ramia na
kvynių ir prleteliszka rodą. Teipogi turiu gera

SALIA
dėl mitingu, balių ir veseliu.

Jei in Yonkers atkeliausi,
pas Abbaitt viską gausi.

Ateik broli pamatytie
ir to wiso pabandytie.

M. ROSENBAUM & CO.
LITUIVISZKAI LENK1SZKA BANKA.

NEW YORK, N. Y.
Wyrai! duodu jums žinia,kad 

mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivvu už pigiausia 
preke, siuncziame pinigus, kuriuos 
jusu prietemai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 

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

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

400 G ra n d Street

Nedelinis Laikrasztis, 
iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir svarbiausia 

žinias dėl žmonių darbinyku.
1 lAVirr tT A 99

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

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
S.Jurgaitis Shenandoah 
A.Miller Brooklyn 
H.B. Rosenson “
J.Žylis Sag Harbor
C.Butkus Wellington
E.Pauliukaitis Hartford 
L.Nevulis Waterbury 
G.Laskiewicz “ 
A.Januszaitis “ 
■S.Bardzievviczius Binghamp.
A.Sudi Toluca 
J. Kaminskas Somerville
J. Urbi kas Chicago
K. Tamaszauskas Baltimore
J.Bielckas “
S.Ferawiczius “
J. Kurtinaitis “

l.oo 
l.oo 
2.oo 

0.50 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2,oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
1.90 
1.00

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikias Fotografijas, už tuzinu tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KA8IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYN’SKA VVISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE.

Gy wcnu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu Į^erymu užtaikau j

Katalogas knygų.

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu,puikiausiuose abdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis Rrižeis, iszsodyta bal- 
oziauseiskauleleis,|wisaip zalatitos. 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arbii Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta dĮrutoi skaroje, zaiaty- 
tais krasztais, drucjzjai apkaustyta ir su 

' kabėmis ’ “ I *’ » “ 1
Apdaryta szagrine i “ “ I
Baisas Balandėlės difižiauses ir puiktsuseme 

apdare, balcziaus^is kauleleis puikei 
iszauksuotais kryžįis po $3.00ir3J50

Balsas Balandėlės arlba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrine ”
Balsas Balandėlės su Offictum Parv'um 
Garbe Dievui ant aūksztybes, skuroje. ap 

t kaustyta ir s.u kabe ” .
į Iszgahingi dūmojimai ape sopulus szw.

Marijos Panos
Meno szv. Marijes Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanczius amžinas . *‘

i P.ažanczius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms

Į • Szauksmas balandėles “
Stebuklai Dievo szw. Sakramente 
Senas ir Naujės Auksb Altorius, vokiszkoms 

literoms .. .. .. I
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau 

stytas ir su ksl>e “ i' "'
•Szlovmimas szw. P^nos Marijos per nena

šius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 
"Tajėmnyczios Gyvojo Ražancziaus 
•150 psalinu Dovido karų :.iu=« ant paveikslo 

kanticzku 1, t>
Kanticzkos 
gaujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos. 
Brostvos “ •*
Draugija dėl dusziu “ “
Evangelijos, drauge Ijetuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos n<|delo8 ir szventes 
Pilotes arba kelas in ipaldinga giwenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus 20c.
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szwento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 20c
Gyvenimą wisu Szventu ant i ožnos dienos 

4 dideles knvgos. kožna po ” 65c
Istorija Kataliku Bažnyczios $1.00
2«tonja seno ir naujo istetimo su abrozeieis 15c 
ls irija seno istatimo no pat sutvėrimo 

pa-auies iki užgimimo Kristuso
Istori/t szwenta seno ir naujo įstatymo 

■ntver mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metiniu szveneziu ” 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija ” 
Kanczia v-ieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietu viszkos miszios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku “
Moksras kataliku, •• “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios neaklos ,,
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą 
Perkratimas sumiamjofe *•
Prisigatevojimas ant siperezio “

1 Raktas in dangų “
Trumpos Katėk i žinos pagal kunigą 

kauskio « ••
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz

81.60
12.00

75c
82.50

1.50 
1.00

8 1.50

90e
30c.
50c
5c

10c I
5c

30c
40c

81.60

$1.60
20c.
15c

0.5c 
10c
75c 
50c 
25c

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

i 
20c 
10c 
40c 
15c
15c
50c 
75c
10c 
20c 
40c i 
15c |

15
knygų kun. k. Antonewicziaus. 10

Wadowas in dangų “ 40c
Wartai dangaus •• 15c
Wadowas aplankaucziu kanezios VVieszpaties 
Jezuso Kristuso “ ' 15

no

Pila-

Knygos mokslyszkos.
aKYWI APSIRB1SZKIMAI. ant kuriu žmo 

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

Preke.... ...............;..................3bc
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c'
Naujas Lementorius lietuviszkas „ 10c
Spasabas greito iszsitno|unimo angeiskos kai

, bos ne apdarytas • ** •*-------11.00
o apdarytas “ ^~T725-

Tstorija Europos su manoms 50
Ka darytie, kad būtame sveiku ir ilgai gvventu- 
— . .

•• 15c 
50c.
10c 

10c 
10c 

15c.

Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Ltetuviszki Rasztat ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 
SLementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir mistranturu.
"Lengvas būdas paežiam per savęs pramo»- 

tie rasz’’tie. dėl nemokaneziu
Pilnas sziiutmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas '-.eturiose kalbose: lietuviszkai, 

laturiszkai. lenkiszkai, irruskai, y- 
ra riause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszko* kalbos 

Kasdienines Maldos
Pradžemokslts Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie 
brozas “Kražių skerdynes” perstato kaip

83.oo 
5c

10c 
maskoliai pjowe lietuvius r prie bažny
czios Kražių mėtuose 1803. Ganėtinai ai
delis. Preke „ 50c

o su prisiuntimu „ 60c

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 wisiems eitie 
pas sawus, o ne pas swetimtau- 
czius.

WEIHATIH1S LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
. Winco M. Kaczergio 

338 Anderson str. /Jersey City.
----- O------ '

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra ruginia, lietuvisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabo 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelevvingas puikia nak- 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Itandolph St.
Gyvenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUVVISZKA8 AGENTAS.

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

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

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

— ir —
uždėjau banka dėl užKav-oiimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no fft ir augszcziau ir 
moku ui juos procentą.

Kani turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apaigaudinet, kad gahtia teip 

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

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

: riuos moku procentą.
SZIFKORTES

an* geriausiju liniu isz Chicago per NevYor
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis..............................53
Guldenas.........................39f
Marka..............................24 f

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridge|X>rto '

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 eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir wiso- 
kis biznis kasdien geriu eina.

Buvo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime sawo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardawimo, ant kuriu mes paėmėm© agentūra. Lo
tai prie pat lietuwiszkos bažnyczios, 3 isz j u 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 wiska ir wela sugryžta in Chicaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abile turi sa- 
wo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ba aplink lietu- 
wiszka bažnyczia nėra nei wieno 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 lietuviszkas asistentas, praktikawoja wi- 

suose suduose.
TiT-uiLi 419 Chamber of Commerce Building, r.1Jrri.z3rfc RL MAS; kerte Washington ir La Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Durya isz VVaahington, prieszai Court Hanse. Imk elevatorių. |

A. ZDANAWICZIUS, 
181 Salem ui. 

BOSTON, MASS., 
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

__ ___________ W, ...a. ...M • a.vz ii niuuv^io 
f' dniguH in visas svieto szaliv kuotnipigiausei ir 
u 4nedeles po iszsiuutnuo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva

kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net i n pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—iszdirba raeztus dėl dalie* iszjesz- 
kojimo >sz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas įsų E u ropos; ase kuravo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietai darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir ta r na i tiem s ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

JONAS ZAIVEUKA8
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei
Krautuwia Anglių.

Atweža anglius kožnani in na
mus ir parduoda pigiau kaip wist 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir penvažiojimu vvisokiu 
daiktu. Rodyjame wisiems geriau 
eitie pas sawo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swetimtauty, 

(24—3)

į>ATENT£

>CAVtAI 6,1 hAUt MARks^F 
COPYRIGHTS.^

CAN I ORTAIN A PATEKT f Forą 
prompt answer and an bonest opinlon, vrlte to 
MI'SN A: (’O.. vbo have bad nearly Arty yearv* 
experienoe tn the patent bu.įneša. Communlca. 
tlona .trieily confldentlal. A linndbook of In
formation concerning Patentą and bow to ob- 
taln tbem sent frae. Alto a cataiogue of mecban- 
ical and rcientlfio books sent free.

Patentą taken tbrough Munn A Co. recelve 
■pečiai noCIoeln the Mcientlflc American, and 
tbu. are brought vldely before the publlcvitb- 
out cost to the ineentor. Thl. splendld Paper, 
iMued week)y, elegantly lllustrated, baa by far t be 
largeat clrculation of any acientlOe work In the 
world. £3 a year. Sample coplea sent free.

Building Edltioo, monthly. $ŽJO a year. Single 
coplea. *2.5 cente. Erery number co n ta Ina beau- 
tlful platės, tn colors, and photographa of nev 
houaes. vitb plana enabling bullden to sbov the 
lateat deslms snd secure contracts. Addre*.

MUNN A CO^ Nrv Yokk, 3«1 Bkoadvay-

LIETUWISZKAS

SALONAS
J u ozu po Dzialtwos, 

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui. 
Užlajkau šviežia Bavanka Ali. seneuses ge- 

reuses Arleikas. Likierius ir kvepenczius 
Cigarus.—Kasdien švieža* užkandis.

A te j k Broli pamatitie 
, Ir to wiao pabanditie

J. DZIALTV'A, 3253 Laurel ui.

■ JA 11 Vf) kasztuoja ant metu

Spaustuwe „Lietuva“ !
spausdina (drukawoja) wisokiaa 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 suwaikszczioja, 

kaip isz wisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky*

fl.OI§Z6WSkS'
954 33rd st. Chicaffo. TU.

-------------------- O --------------------

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
ryto iki 9-tos vakaro, o nedelioje no 12 vvidurdienio iki 9 ,wakaro.

Puikiausias Salimas
wisani mieste Shenandoah

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

NViskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla- 
sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems walandela laiko | 
atsilankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan | tinmiin “ J..‘-----------''| tjemB ln Shenandoah ““Z’“ «*r,ounan

I ‘°wru"“lf" t,k'H B?“wK1**”“

PONI ON A MILLER, 
(pagal .wyra Jankauskiene), 

EXEMINAWOTA DAKTARKA 
moteriszku ligų ir praktiszka A- 
kuszerka prie gimdymo. Turi 
gera praktika ir džiaugėsi pasi
vedimu sawo daktarystes. Rody- 
jaine visoms lietuvvems wisokiuo- 
se savo reikaluose in ja atsiszauk- 
tie. (8—6)

280 W.12th st. Chicago, UI.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuwi$zkas kunigas J. Balcewiczius ir arit ateinanezio pawasario 
statys lietiiwiszka bažnytelia. *

Laukai yra derlingiausi isz wisos walstes Arkanro. Wisoki 
jawai dera labai gausei,
prietem auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Walstiju. Klimatas sweika«, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, szihima lyginasisu Chicagos.
Wanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape wiska raszvkitia in

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

-----ARBA JN------

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. Box 82.

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
iszprovoia geriausei visokias prowas visuose 

i guduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
i kiszkoje ir angliškoje. Teipogi kolektavoja pini- ‘ gus už visokias skolas. Gyvena po ur.

3290 Muspratt st., kerte 32 st.
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GERIAUSIA UŽEIGA

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

—o—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, vveseliju ir ki
tokiu žabo w u.

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

L. AŽŪRAS.

Ben.
ZIEGARMISTRAS

• — parduoda — 
DEIMANTUS, 

Z1EGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Jndd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

_____________aukrynius dajktus. zalatiimas 1r sidabrinimas 
visokiu dajktu labaj pigej. aukszynius sydabryus ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencug^lusdaro ant orderio.

...„azistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
SzluGiinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

Ziegorela <į

MfiX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i

40 Ganai Sti.
vew lorkIR

142 DivisionSj,.
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant Wi 

su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo^ 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite ausiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietua ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

‘ KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Adipiralitat atrasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam 

46 Heerdenthorateinweg, Bremen.

N. I.
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