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Isz Prūsu Lietuvos.
Jau pernai rudeny maskolių 

vyriausybe teiravosi Tilžės mie
sto virszininku, kas czionais 
Tilžėje lankosi isz Didžiosios Lie
tuvos (isz po maskoliaus), ka cze 
veikia;o vyriausiai — kas leidžia 
antirusiszkas knygas ir lietuvisz- 
kus laikraszczius ir kas juos ga- 
bena in ana pusią rubežiaus. O 
Wokiecziams to ir tereikia, —jau 
jie papratia dabar maskoliams 
pasturgali * laižyti; ypacz czionais 
policijos užveizdu yru toksai pons 
Wiczejis, iszgama, kaip girdėt,— 
tai tasai tuojaus szoko pildytie 
maskolių insakymus. Pradėjo 
drueziai užžiuretie lankancziuo 
sius Tilžėje isz anos puses, mo
kytesni uosius lietuvius; o y pa
ežiai jam rūpėjo vienas lietuvvys 
isz anos puses, kurs sziezionais 
jau daug metu gyvena ir dirba 
savo darba, niekam jokios kliū
ties nedarydamas. Wiczelio rū
pestingumas ape ta lietuvy ir 
dabar nepasiliauja, rodos, lu 
bjauriai dėlto, kad tūli ponai 
(prusiszkiai lietuviai) no kelinto 
laiko pradėjo jo neužkestie ir kar
tas no karto vienybes delei, ant 
jo denuncijacijas darytie; vienok 
iki sziolei tos denuncijacijos pa
siliko bergždžios.

B t aut to nepasibaigė Wi- 
czelio siroĮKumas — pasigerinti 
maskolių.-žandarams: jisai parei
kalavo, kad p. Otto v. Maude- 
irode, žinomas lietuviszku kny
gų pirklys ir spaustuvininkas kad 
ji^ais priduotu policijai vardus 
visu tu lietuviu, kurie
ipas jy įsz anos puses 
piiktie arba spaudintie. 
pzeip su kokiais reikalais. -Pons 
v. Mauderode to Wiczelio palie- 
pimo nei nemislyjo pildytie. Be
ito, p. v. Mauderode jau seniai 
nesutarė su vietinia policijai, 
viena, delei liberaliszkos pakrai
pos- savo vokiszko laikraszczio, 
antra, delei bicziulystes su D-ru 
Bruožiu, lietuviu, kury jau daug 
metu Prusu valdžia persekioja. 
(Cze turiu primintie, jog D re 
Bruožy vokiecziai isz dalies pra
dėjo persekiot’e delei apskalbu, 
padarytu ant jo tulu Prusu Lie
tuvos nenaudėliu ir delei iszda- 
wimo vokiecziams siekio Dr<> 
Bruožiu darbo). Taigi tokiu bu
du tarp p. v. Mauderodes ir 
tarĮ) VViczelio pakilo didi nea
pykanta ir pagalios kova. M i

kelis kartus sukonfiskavo- 
Mauderodes laikraszty- 

r Allgemeine Zeitunge), 
r> pagalios pradėjo prie visko ka- 

Taigi susidėjus toms vi- 
priežastiems in krūva Wi- 

izelis paskutineme laikę pradėjo 
gau<lytie ant ulycziu žmonis, atė
jusiu?'ir isz anos pusiessu reikalais 
ir tardytie, ko jie atėjo. Kurie 

ra alėja su kitais kokiais rei
kalais, tiems nieko nedaro, o 
kurie ateina pirkti pas p. v. 
(Mauderode knygų ar laikraszcziu, 
•tuos suima, suraszo protokolą 
ir drauge su visoms nupirktomis 
knygomis gabena in parubežy ir 
atiduoda maskoliams. Tai prasi
dėjo tiktai pirm trijų dienu, ir jau 
iszgabenta szeszi vyrai in Taura- 
gia. Pirmiaus VViczelis, kaip 
•tik sugauna,, koki Tilzeje, duoda 
per telegrafu in Tauragia mas
koliams žinia, kad loki ir toki 
sugavo ir siuuczia jiems. \Važys, 
kurs veže tris vyrus, ir polici- 
jjantas, kursai buvo siustas Wi- 
ęzelio drauge su tais vargszais, 
kad nepabėgtu, baisingus daig
ius pasakoja. Wienas isz tu žmo
nelių bevežant susidraskė dra
bužius isz tos baimes ir skausmo

ateina

senis
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užėmė į

arba

szirdies; prasze, maldavo, kad A YY1 Q
jy vereziaus užmusztu arba nu AJAVzS
skandytu, tik kad maskoliams ne
duotu. VVienok, kaip sakoma vo 
kietys be szirdies, — jis in vie
ta szirdies turi antra pilvą: — 
visi drauge su visomis knygo
mis buvo nugabenti ir atiduoti 
in maskolių nagus. Jau parube- 
žyje (Lauksargiuose) luake raiti 
kazokai ir tuoj aus visus eme 
baisingai musztie, kad urnai su
kruvino, o paskui apkalė ir nusi
varė in Tauragia.

Tai tie trys buvo pirmutiniai, 
o ape tris antruosius da nieko 
negirdejome....

Tai teip elgiasi sziandien re
prezentantai valdžios — barba- 
riszkos’ Maskolijos ir civilizuotos 
Wokielijos. Kas cze per skirtu
mas!? .. Kad da keizeriui (vo- 
kiecziu) pasiseks ingabentie ta 
garbingąja “Umsturzvorlage” tai 
VVokietijoje bus rasi da arsziaus 
kaip Maskolijoje!....

Kriungys.

Ape karia Besijos su Ja
ponija.

Jau Rosi ja nekariaus su Japo
nija, kaipo buvo paketinusi. 
Japonija matydama didy Rusi
jos innirszima, nusigando ir pri
stojo ant visko ko Rosija no jos 
reikalavo. Rusijai buvo labjuu- 
sei pikta, kad Japonija
Kynam toky didy plota žemes 
n +<4_—Lo užėmimo nekiek pasi 
naudojusi. Anglija, o Rosija ne
gavo nieko. Užtai jy vaVesi ant 
to, kad arba ir ji turi ka nors no 
Japonijos gautie, arba priverst ja 
(Japonija^ atiduot. Kynam atgal 
užimta no ju žemia, o jeigu to 
nepadarys, Rosija szausia Japo
nija in karia.
—Japonija pasibijojus stotie in 
karia bu Rosija, pristojo ant jos 
troszkimo ir sugražino Kynams 
atgal no ju užimta žemia, tai 
yra pussaly Liao Ting drauge su 
miestais Porth Arthur ir Talien- 
van, o teipgi iszsižadėjo visokiu 
užgriebimu Madžiurijoj. Nors da 

, Japonijos randas savo žmonėms 
to neapskelbe, vienok jau yra ant 
tikro, nes jau žinios ape tai yra 
in tris vieszpatystias iszsiustos.

Žmones Japonijos randasi di- 
džiauseme sumiszime. Bijosi kad 
isz tikro maisztas nekiltu.

Londono laikraszcziai t virtina 
tad Japonija už atsisakyma no 
užgrėbtos žemes Kynu, gaus 
no ju dadeczka mokestyje 10 Bil
ijonu svaru sterlingu $50,000, 

000).
Wice-karalius Kynu papuolė 

>as savo ciesorių in neapykan
ta už tai, kad jis per anksty pa
dare sandara su Japonais. Gel
tona jeke ir povo plunksna taps 
vėl no jo atimtoms, kurios pas ju 
karalių yra didžiausioje garbėje.

—o—
Straikai.

Sheboygan, Wis. 5 d. Gegužio. 
Streikas kas syk auga arszyn, 
nors darbinykai Roenitz Leather 
Kompanijos buvo pristoja gryž 
tie i n darba ant panedelio. Tas 
pristoji mas buvo pagamintas isz 
puses darbdaviu dėl padidinimo- 
mokesties, ant 12| procentu ko
kia buvo gaunama ik 1 d. Gegu- 
žio.

Trys dirbtuves, Phoenix Chair 
Co., sustabdė darbus ir Sheboygan 
Boot & Shoe Co. sustabdė darbus 
ir uždare szopas; bet nėra žinios 
dėl ko sustraikavo Sheboygan 
Boot & Shoe Co., nes straikieriai 
ne nori pasakytie, o darbdaviai 
teipgi tyli. Isz pirmo darbini kai 
laikėsi pakajingai, o potam tepgi 
be jokio trukszmo, jie pradėjo 
spirtie kitus darbinyku* yvairio- 
se dirbtuvėse mestie darbus ir 
stotie in glitą.

• Didelis mitingas buvo laikyta- 
panedelyje po pietų ir patarė 
dai binykams risztis i n vienybia 
dėl pakelinio mokesties. Jie me 
gins sustabdytie vjsus medžie 

i darbus, bet darydami szita, jie 
nutarė veiktie be jokios g vaitos, 
o tik per sUsivienijma ir prikal
bini ma. Nekurie vadovai sako, 
kad straikas prasiplatis geleži-

tu vese. Teipgi jie szneka, kad 
Roenitz Leather kompaiiija pra
dės dirbtie kita ryta, bet jokis 
vyras neis in darba. Bilui Grott 
kau, darbinyku agitatorius, yra 
užraszytas in knygas dėl kalbos, 
kuria jis turės- atliktie 18 d. 
szio menesio. Apielinkybes yra 
blogame padėjime nes jau dabar 
cze yra 3.500 vyru ant straiko.

Jau ir Francija ant Japo
nijos.

Fra nei ja patemyjus, kad Ja
ponija prisibijojo Rossijos ir pa
gili jos norą a t .-įsake no valdymo 
pussalio LiaoTung Kyliuose, ima
si ir jy už tos vargingos Japo
nijos,norėdama teipgi ka nors no 
jos gautie. Sumi-lyjo | 
Japonija ant atsisakymo no val
dymo salos Formosa ir salų Pes- 
cadores.

Francija sako, kad tos salos 
guli per daug arti savaseziu Fran
ci jos Ton k i ne, o jeigu Japonai 
jose sudrutes, tai kartais gali 
jiekenktie fracuziszkai prekystiai 
Azijoje.’O jeigu Japonija nenorėtu 
isžsižadetie minėtu salų, tada turi 
pristotie ant nedidesnio skaitliaus 
užlaikimo jose savo kariumenes 
ir kareiviszku garlaiviu koky 
Francija jiems daleis. Jai Japo
nija nepristotu ant reikalavimo 
Francijos, tai szi gatava stot 
ant Japonu kovon.

daužė jiems galvas ir iszvijo juos 
isz yardu ant ulyczios. Dabar ka- 
mendantas palicijosprisakė visus 
isz vaiky tie, kad ne stovėtu bū
ryje. Ant to straikieriai pradėjo 
juoktis ir rektie ant paliemonu, 
išjuokdami juos.

Beregint suaresztavojo kelis 
vyrus, kurie nudavė būtie vado
vais straiko. Daugiau buvo pa
lioku ir czeku, kuriu kraujas už
sidegė,kas ka pagriebė, ne palei- nas iszplesztas. Žmones iszsigel- 
do ant tuszczio. Palicmonai liko;bėjo tik per paaislepima skiepe, 
bjauriai sumuszti ir sužeisti, bet • Kitas namas Williams Arm- 
ne bego. Potam pribuvo daugy- j strongo liko visuotinai sugriau- 
be paliemonu isz aplinkiniu po- 
licstocziu ir iszblaszke straikie- 
riusin visas pusias, o 27 vyrus 
aresz tavojo.

Palicija bijodama, idant strai
kieriai ne sudaužytu narna “Police tru namai liko nuneszti ir iszme- 
Station”, apstatė dvi eilias palic- titi; 
monu, kurie iki vėlumo nakties 
neprileido žmonių prisiartytie 
prie namo.

Daug straikieriu tapo sužeis
tais. Pirmiejie palicmonai tapo visi ( Teip daug namu yra sudrasky- 
sužeisti, oju kamendantas, vos! tu per ta audra Hege mokslai- 
tik galėjo paeitie. Dirbtuves 
buvo asztriai saugojamos, nes 
viename bute buvo daug dina
mito ir kitu expliodavojaneziu 
dalyku 
tu.

Antra diena buvo dar maži su
sirinkimai palicijos su būriais 
vyru, moterių ir vaiku ant uly-

buwo pridaužtas prie medžio ir 
užsilaikė nenunesztas, bet tapo 
bjaurei sužeistas no lakiojancziu 
skidervu namo ir be abejones 
mirs. Wiresnis sūnūs Weirio su 
seseria Maud pasislėpė skiepe 
po žeme ir tokiu tik budu iszli- 
ko gyvi; aptureja tik mažus 
sužeidimus.

Namo nekokio Caldvallo tapo 
nudraskytas stogas ir wienas szo-

tas Pats Armstrong tapo už 
musztas ir pati baisiai sužeista. 
Ligonis, kurs gulėjo lowoje, li
ko užmusztu.

Toliau du mediniai,dvieju pen-

liko tik skidervos, liudi- 
janezios, kad ten pirmiaus, bu
vo kokios budavones. Prie to 
buvo da kitos farmerskos buda
vones, kuriais teipgi isznesziojo.

nes vaikai buvo paslėpti tam 
tikrame audrinyje skiepe. Buvo 
isz laiko patemyta prisiartinan
ti audra ir bijodami jos pasek- 

i—bijojo kad kas nepadeg- į mes, paskubo vaikus sukavotie

vienas paliemonas dikeziai sužeis
tas.

Urednykai kompanijos sako, 
kad kompanija turi padariusi su
tarimu su savo darbinykai* ir pa
gal tuoni sutarimu, jeigu darbi
nykai buvo neužganedyti užmo- 
keseziu, tai per 60 dienu pirmiau 
turėjo apreiksztie kompanijai sa
vo reikalus; kad jie to nepa
daro, tai kompanija sako nežinan
ti, dėl ko jie streikuoja ir fko no
ri.

Teipgi kompanija ne’ turi po 
ranka pigiu, kiek reik dėl toles
nio varymo darbu, per tai atsiti
kus tokiam sumiezimui, žada sus- 
tapdytie darbus ant nekokio lai
ko, kol apturės daugiau medegos.

Ta paezia diena sustraikavo 
1500 darbinyku rollmyles mieste 
Johet. Kurie gavo $1.50 už dvy
lika ady nu, dabar reikalauja $1.80. 
Indžinieriai nori pakeltie savo 
mekesty no $1.32 iki $1.68 ir tt. 
firemonai sviezmonai. Yra mis- 
lyjama, kad ir kiti darbinykai 
streikuos.

Straikas South Chicagoje.
Anksti utarnyko ryta, nekurie 

darbinykai pradėjo rinktiesi ape 
rollmilia in burius su mieriu pra- 
detie streiką. Netrukus ju susi
rinko ape 300 — 400 ir visi tu
rėjo rankose paikas, plytas, gelž 
galius ir akmenis. Ant žodžio 
savo vadovo, jie iszlauže vartus 
ir susigrūdo in yardds aplink 
dirbtu via. Jubuwo tik ketvir
tadalis visu darbinyku rollmyles, 
o kiti visi ape 2500 da dirbo ir 
ne norėjo pristotie prie streikie 
riu.

Sueja in yarda, jie tiesiog trau
ke i n szopas dėl privertimo kitu 
darbinyku mestie darba ir stotie 
in streiką. Dirbantiejie (vieni pa
sislėpė, o kiti pasitraukei no tako. 
Straikieriai pradėjo kalbytie juos 
in st reiką, o kad tie ne nogėjo pri-ilo baisi viesulą su audra, apim- 
stotie, pradėjo anuos musztie ir su 
šyla priverstie, kad pamestu dar
ba ir eitu su jeis straikuOtie. Po 
trumpos pesztynes, visus iszvai
ke ir dirbtuvias užsidarei.

Apsidirbia su tais, straikieriais a nors no 1 s
priverstie eJ° 1,1 n,aBzl,18ZOPy» bet cze anubs 

priėmė szileziau. Maszinszapos 
darbinykai neleido jiems nei kal- 
betie ape streiką, o kad streikie- 
riai norėjo anuos priverstie per 
šyla, tai visi darbinykai maszin 
szapos kas ka turėjo rankose, pra
dėjo vaiszintie sveczius teip, kad 
in penkias miliutas ne liko nei 
vieno straikierio maszinSzapoje.

Ne trukus pribuvo ir vežimas 
su devyniais palicinonaisi. Daugu
mas baugiu straikieriu pradėjo 
begtie, bet buvo ir tokiu, kurie Į VVeir buvo pirmiau iszejas ir ka- 
stengesi priesz palicija. Jie su- da viesulą sugriovė narna, jis 
sieme ir beregint palicmonai su-‘buvo tik 50 yardu szalyje. Jis dežias.

Baisi audra.
Halstead, Kaus. 1 d. Gegužio. 

Ape 4 ad. 30 min. po pietų paki

dama plota žemes keliu szimt'u 
yardu ploczio ir mažiausei 600 
myliu ylgio. Szeszi žmonis, žino
mai, užmuszti ir daug sužeistu; 
namai iszdraskyti ir iszneszioti 
no wiesulo8, laukai užterszti ne
gyvais gyvuliais

Sekanczios regyklos parodo bai
sumu tos viesulingos audros.

Namas nekokios naszles Frye 
tapo wisai sudraskytas ir pati 
Frye sužeista. Wejas pagavo 
narna John Szulcbako ir iszne 
sziojo szmoteliais in visas pusias.

Penkių piontru mūrinis namas 
kokio Juozapo Weir liko grynai 
nuszluotas. Užmusze ponia Weir, 
duktery 11 metu, sunu 5 metu 
ir penkių nedeliu waika. Pats

lti skiepu. Kaip tik paskutinis 
tvaikas tapo inleistas in skiepą 
viesulą daužė in narna mokslai- 
nes ir namas subirėjo. Ne daug 
vaiku tapo biski sužeistu.

Jau iszrode, kad inirszimas 
audros padare savvo bjauru už
manymą, panaikindama viską 
ape 15 myliu in vakarus no 
miesto Halstead. Javu laukai 
tapo užterszti negyvais galvi
jais, arkliais, kiaulėms ir pauksz- 
cziais. Tie, kurie mate audra 
ateinanczia, sako, kad ji artinosi 
labai palengva, negreicziau kaip 
žmogus gali begtie. Iszrode, 
kad ji bangavo pirma in wiena 
pusią, potam in kita ir 
teip siaube pasisukinėdama. Kaip 
girdetie, ant augszcziau pažime- 
to ploto, audra iszdraske dau 
giau ne dvideszimts didžiu namu, 
visai ne rokuojant mažesniųjų. 
Bledes bus mažiausei $200.000.

Daktarai isz Wichitas nuvyko 
in wieta siaubimo audros ir nu- 
kentejusiems bus duota pagel- 
ba. Kiekvienas isz po audros ne
teko nieko ir paszaline paszel- 
Į)a bus reikalinga.

Ape tris mylias in vakarus no 
Halstead, audra perejo wežias 
Santa Fe geležinkelio. Inžinie
rius ant trūkio Pacific express, 
pamatias prisiartinanczia viesu
lą isz pietų, sustojo ir sugražino 
trūky. Tokis mitrus pasielgimas 
inžinieriaus iszgelbejo trūky no 
prapulties.

Wisas audros kelias yTa ap
kreiktas griuvėsiais namu darži
niu ir kitu budavoniu, terp ku
riu matytie kūnai negyvėliu 
szimtu arkliu, 
o

Apstyngi lietus
Winona, Mino., 1 d. Gegužio. I ©

Ten buwo po pietų baisingas, 
kaip žmonis sako, perpliszimas 
debesio. Daugiaus kaip pusan
tros 
per 10 minuczlu, paskandinda
mas 
ka, kas pasitaikė ant gatvių. 
Daug budavoniu buvo sudaužy
tu per griausmą, bet medegiszkos 
bledes nėra daueszta.

Duluth, Minu.— Ape 6 ad. 
vakare miestas ir priemieseziai 
buvo aplankyti baisia audra, isz
rode, kad vandeninis debesis 
pertrūko. Augsztybese buwo ma 
tytie viesulinga audra, bet smar
kioji viesulą nedasieke žemes. 
Daug garlaiviu buvo lauke pri- 
plaukos irpernekury laika po
ną voja baime, jog jau jie pražus.

Burlington, lova.—Karszcziau- 
si diena pavasario tapo atazal- 
dita vakare snjarkiu praliejimu 
lietaus, kuris labai patinka ja
vams pietrytines lovos.

Cedar Rapids, — Didis permer- 
kentis lietus lięjo kaip isz vie- 
dro per kelias a lynas ir iszrode, 
kad ne nustos 
U k i nykai dabar 
greitos pasekmes auginime ku
kurūzu. IVisos sekios yra gra- 
žiauseme padėjime.

Whitehall, Wik 
su perkūnais apljanke szita kra- 
szta su labai reikalingu lietumi. ©
Nekokis Sever Lanning tapo už- 
musztas no perkūno. Kiti du, 
kur su juom stovėjo laimingai 
iszsigelbejo, bet liko sukrėsti.

Hedson. Wis. — Smarkiausia 
lietus su krusza nuszliauže per 
miestą ant 2 adynos po pietų. 
Langai liko iszdaužyti ir vaisi
niai medžiai ir daržai pažeisti. 
Nėra galima isz sykio aprokuo- 
tie bledes. Ledai buvo su lietu
mi, kuris pripildė gatvias ir skie
pus.

Marshheld, Wis. — Pirmas ge
ras lietus szeme pavasaryje isz- 
krito szieze szy ryta užtrukda
mas per dvi adynas.

Mexico, Mo. — Džiovos no yl- 
go laiko liko pertrauktos szy 
vakara smarkum lietum. Augan
ti javai kenezia paszlapima ir 
paojingi vabalai baisei daugina
si

Beda ir paukszteliams.
Laike audros pereita utarny- 

ca pavakarėje, mažas paukszte- 
is su raudonu kūneliu ir juodais 

sparneliais, gal sakytie, gražiau
sia pauksztelis isz sziltojo krasz- 
szto, kuris parlekia ant vasa
ros in musu žieminia 
įlėkdamas atsidaužė i n cigaru 
krautuvia, namuose “Tribūne 
building*’ ir kol apleido dvasia- 
lia gyvasties, per mier prigėrė 
durnu no cigaru. Tas paukszte
lis atsižimi no kitu sziltojo kra- 
szto paukszcziu tuom, kad jis 
lekia visada nakezia. Jis buvo 
pribloksztas per audra prie že
mes ir pamatias aiszkia szviesa 
leke per 
smarkiai

per gera laika, 
uždainuos daina

Baisi audra

Bjaurei ne patinka-
Wisiems žinoma, kad ikz lai

ko didžiu straiku pereito meto 
vadovai straikierlu buvo afeszta-, 
voti ir sūdyti ui gundimii dar
binyku- ir deginimą karu ir szo- 
pu. Dabar, ve, ka raszo Chica- 
gos Record.

L. W. Rogers, vienas isz va
dovu anų straiku 2 d. Gęgužio 
ant susirinkimo uniju miestje Cle- 
veland, O. pasakė, kad jis turi 
offidawittus, ant kuriu prisiekė 
40 vyru, kurie piri si pažine, 
jie degino karus ir darė 
bledias laike streiku. Jie prisie
kia, kad uredinikai gelžkiliniu 
kompanijų prasze j u degint e ka
rus ir dirbtie bledias ir už tki da
vė pinigus. M*it jie mislin© ap- 
skunstie vadovus darbinyku už 
darima bledes ir anuos prajjuldy- 
tie. .

Bet Pons Rogei 
ka medžiojo, kol 
žmonis ir dabar, tųr būtie, 
sodintie in kaleijma tani 
donų geležinkeliu.

Dažinoja ape tai
L ležinkeliu kompanijų, baisai už

pyko ir sako, kad tik beprotis 
galis iszmislytie tokias tus^ezias 
kalbas.

» jog 
kitas

lg| lai 
suradoj tuos 

teginsj, o
I vai

uredinikki ge-
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Ape straika Baltimores 
kriaucziii-
Gegužio 4 diena, 1895.

Straikas Baltimores kriaueziu, 
kaip jau skaitytojams Lietuvos 
yra žinoma isz pereito numerio, 
prasidėjo 30 Balandžio, 7 adyna 
isz ryto. Balandžio 26 diena, 
kada komitetas jau tikrai nutarė 
streiką, nors da ape tai nevisi ži
nojo, vienok jau beveik kiekvie- Į ■
no darbinyku szirdis numanė ir 
isz to, vieni nuliūdo, kili 
žingeidumo nerimo, idant 
greicziau straika pama lytie,

* da prie to lietus dasidejo, kuris 
pyle be persiolio per 5 dienas

I >iena 29 Balandžio suszaukeine 
didęly massmitingu teitre am 
Frout str. isz sziu Unijų: “Lo 

' i cal - Uii'on Nr.96”, lietuviu vy
ru; Nr.26 žydu vyru; Nr.67 Cze- 

, ku vyru ir mergų; Nr. 98 lietu 
waieziu ir Nr.33 žydelkaicziu.

Pirmiausei sekretorius “U.
‘ Garui. \Vork of A.” C. ReicE«*rs 

pranesze angliszk< je kalboje a-
. pe nutarimu slraikuot “\V.D.” 
( N. Raczinskas kalboje lietuvisz 
i koje ir lenkiszkoje drąsino 

visus in kova tž būvy sa
kydamas, jogei jau yra laikas- 
sulraukytie tuos retežius, ku
riais buvo’ sulygsziot suriszti 
savo kriaucziszkume amate. C.B.

1 kalbėjo czeskai ir angliszkai; 
“W.D.” B. Berman kalbėjo žy 
diszkai ir ant galo visi vienu 
balsu nutarė .ant 30 Balandžio

1stotie in slraik.a
Sustraikavia kuopeles kriau 

ežiu iszsiskirste po visas dalis 
miesto gaudydami skabsus ir 
priversdami juos i n unija, o in 
darbu grasydami. Netrukus su
bėgo sz i m tais lenkai ir czekai ir 

- pradėjo raszytis prie unijos, ku
riems suligsziol mažai kas ape 
drrbinykiszkas unijas rūpėjo.

Siraikas linksta aut gero dar- 
i binyku. Gegužio 3 diena, 10,ady- 

ną ryto, 21 žydišku kontrak- 
tieriu pasinisze ant “agreement” 
de,l straikieriu, o lietuviszki 

’ kontraktieriai žadėjo pasiraszytie 
4toj dienoj Gegužio.

Gegužio 6, jau pasirasze ir 21 
lietuviszku kontraktierių.

Darbinykai reikalauja 10 atiy- 
nu dienos darbo ir kad nedeline 
mokestis butu apmokama kas ne
delia paskutinėje jos dienoje. Že-

dant tie draustu darbinykus no. TliresiIlie dllUgiail ŽIIIIU 
straikavimo. Toks komitetas pri-I i^Z tolilllll rytll 110 Ja- 
buvo pas kn. Baralx>sziu su tuom 
reikalu, bet kunigas atsisakė ta 
darytie, sakydamas, jogei turi 
didesniu simpatija su darbinykais 
negu su darlidaviais ir dėl to dar
binyku užmanymui prieszytis ne
gali. Tas pats komitetas buvo 
ir pas žydu rabinus, bet no 
žydu reporteriai negalėjo iszgau- 
tie žinios ka jie su tuom komite
tu padare

Probaszczius lietuviszkos para 
pijus guod. kn. J. Lietuvnikas, 
5 diena Gegužio prakalbėjo in 
si ra i kiurius per pamokslą regyda- 
mas visus laikytis vienybes ir 
nelystie in dai ba nei vienam pakol 
straikas nepasibaigs; teipogi re
gine vadovus idant neparsiduotu. 
O jeigu kuriam isz straikieriu ir 
valgyt pritruktu, tai pats kuni
gas prižadėjo duot valgyt po nr. 
1113 VValaton st. Užka visi strai 
kieriai iszreiszkia guod. kn. J. 
Lietuvnikui szirdingiausia aeziu.

Darbinykai karsztai kariauja 
už savo būvy, o karszcziausiais 
tame yra lietuviai. Jie kur nu
griebė skabsus tai j tu tie pripa
žysta ftraika. VVienok už toky 
drąsumą nekarta inpuola ir in ne 
laimia, isz kurios (taškui 

4uQS_j>inigais iszpirktie. 
gi, broliai, sulaikykite 
savo drąsą, idant mes 
nepasitiktume už kitus
sniais ir nesuteptume savo var
dą.

Angliszkas laikrasztis “World” 
pranesza 3 d. Gegužio, kad Phila- 
delphijos kriaueziai teipgi ap- 
szauke generaliszka straika. “He- 
rald” pranesza, kad 
lenkai ap vaikszczios 
Gegužio Bloje dienoje 
tiesio, aut kurio lai
cziujimo lietuviai bus 
mais. — Toks 
yra grynu 
pats “VVorld”
Baltimoreje no 6tos Gegužio su
sti ai k uos visi dirbėjai bruslotu 
ir kelnių ir dirbėjai kitu drabu
žiu.— skaitlius straikieriu isznesz 
20.000 Balt. Kriaucziai.

t Wisokios žinios dėl kriaueziu 
turi būt siunczianios ant szito ad
reso. 
Box 1 20,

reikia
Užtai 

nekiek 
kartais 
bloge-

ponu ir Kynu.
Chicagos angliszkas laikrasztis, 

varcįu “The Chicago Record”; 
kuris yra neprigulmingas ir vi
sada paduoda tikriausias ir ge
riausias žinias skaitytojams, pe
reita subata iszsiunte savo gar- 
siausy korespondentą, Williams 
E. Curtis, in Japonija, dėl isz - 
tyrimo reikalu ir padeijmo anos 
vieszpatystes ir dėl dastatymo 
y vairiu žinių dėl amerikonu per 
laikraszty Record. Ponas Curtis 
yra labai augszto iszmanymo ir 
supranta visokius dalykus. Per 
tai galima tikėtis, kad dau«r 
sz vieži u naujienų iszgirsime per 
jy isz tolimu rytu puses.

Jis raszis ne vien tik ape pa- 
sekmias Japonu kares su Kynais, 
bet teip apraszines kaslink pre
kystes, idant dėl dyrbtuviu Chi
cagos ir sziaurvdkarines dalies 
Suvienytu Walstiju suteiktie 
proga dėl geresnio ir lengvesnio 
iszleidimo savo iszdirbiu. Lig 
sziol isz tu krasztu ateidavo vi
sokios žinios abeijngos ir tankei 
visai klaidingos ir ape Japoni
ja arba Kynus menkai kas bu
vote svietui žinoma.

Ponas Curtiš 2b d. Balandžio 
apturėjo raszta no Japoniszko 
Konsulio isz Washingtono ir 
4 d. Gegužio is^sileido in ke 
lionia isz St. Frąncisco.

Isz Brooklyn, N.Y.
Gegužio 2 diena, 1895.

Guodotinas “Lietuvos” redak
toriau!

Wardan parapijos Szvencz. 
Marijos Panos Nekalto Prasidėji
mo meldžiame putai py tie szia 
korespondencija.

Brooklyno lietuviai, aug- 
szcziau minėtos parapijoj, dieno
je 27toje Balandžio iszkele dide- 
ly balių, ant kurio pribūvu tris 
lietuviszkos draugystes: 1. “Sz. 
Juozapo”, 2. “D.L.K.Gedemino”, 
abidvi isz Brooklyno, 3. Dr-te 
“Mildos Giesminykai” isz Nev 
Yorko. M isų trijų draugyseziu 
sanariai buvo apsiredia drabu
žiuose draugystes ir kiekvienus 
turėjo prisisegias ženklely ant 
krutinės.Geriausei atsižimejo tas. 
kada tu draugyseziu prezidęntai 
sueja ant vidurio sales sveikino
si ir savo garsingomis kalbomis 
iszaiszkino parapijos reikalus, |geriausios 
jogei mumis lietuviams katali
kams neatbūtinai reikia atsakan- 
czios lietuviszkos katalikiszkos uį ihoksIo, idant suprastume kaip 
bažnyczios, idant galėtume atsa- bustipritie ir apsigintie no amži-

Isz S. Boston, Mas s.
Nedelioje, 28 Balandžio saleje 

po nr. 318 W. Broadvay, lietu- 
viszka draugyste “D. L. K. Vai
tauto, Bostone laike savo mass- 
mtingaį ant kurio buvo laikytos 
kalbos kas link pakėlimo lietu
vystes.

Pirm sėd is W. Kaunas su keliais 
žodžiais atidarė susirinkimą paaisž-

Žinios visokios

J Nevedusiu vyru Anglijoje 
VVabjoje yra daugiau 260.000.

kidamas bioliams ant ko yra susi-| krėstais kolera.
rinkta, kokios bus kalbos ir pir-< 
mutiny perstatė ant kalbėtojo p. 
J Geniuna.

P. Geniunas kalbėjo in 
susirinkusius su prilyginimais, 
kad Lietuva yra tai t>kra motina 
musu, kuri mus užaugino, tiktai 
per prispaudimą maskoliaus tu
rėjo mus pukrikdytie po svietą. 
O jeigu czionai atklydome in szi- 
ta valna žemiu, kur neturime 
priespaudos maskolių nei kokiu 
kitu, tai neužmirszkime tos savo

• motinos, bet 
guodokime ja, riszdamiesi in ge 
ras draugystias ir si verdamieji

ir
kaip netekėjusiu moterju

t Japonijoje! po pabaigtos ka
res su Kynais pakilo baįsi kolera. 
Telivane ir Liao Tung puse Ja- 
poniszkos Kariumenes guli už-

Baltimores 
savo 3ezia 
to pat me- 
apvaiksz- 

pirmuti
padavimas 

melu. Tas 
pranesza, kad

Balti more Md.

Mirszta dienoje swo<lbos.
Ithica, Mich. 1 d. Balandžio. 

Nekokis Ch iries Orent ir Mrs. 
VVorthinglon isz Nevark turėjo 
apsiwestie. \Viskas buvo pareng
ta, laisnis iszpirktas, svecziai 
užpraszyti, gaspadorius pasam- 
ditas ir daug veselniku jau susi
rinko. Namai, kuriuose turėjo 
atsiliktiesvodba, buvo apszvies 
ti su daugybe blizganeziu žibu 
riu ir svecziai pribuvo. Kada 
Mr. Orent ir Mrs. Worthington 

-pribuvo in Ithaca, jaunikis O 
rent pasitiko savo draugus ir, 
nežiūrėdamas ant savo iszrinktos 
jaunosios, nuėjo su jais iszsiger- 
tie.

Jaunoji nesulaugdama pargryž- 
tant Orent’o, pradėjo jo jieszko- 
tie ir atrado be dvasios girta. 
Isz to jis pasimirė. Nekurie mis 
liną, kad likėris, kury jis gere 
buvo užnuodintas, bet nėra tik
rai žinoma, kolei kūnas ne bus 
supj lustitas ir iszžiuretas.

Likusi be vyro Mrs Worthing- 
ton gryžo namo viena.' Jos ark
lys pasibaidė, ji tapo iszmesta ir 
bjaurei sužeista. Jos padėjimas 
yra ir blogas.

Gromatos bus neszamos 
su elektriką.

Joną, Mich. 5 d. Gegužio. Tū
las A. P. Crell, po penkių metu 
triūso, iszrado elektrikiny pacz- 
tava kara, kuris, jis sako, at lik> 
kelionia no Nev Yorko iki Chiva
gos in 5 adynas, arba mažiausei 
200 myliu antadynos. Karas yra 
padarytas isz plieno ir sveria 40 
tonu. Jis bėgs ant keltu kiauriai 
plieniniu vėžiu, asztuoniolika pe- 

Vlu no žemes ir su kabliais. Tas 
karas ne nesz jokio gyvo žmogaus 
ir turės sustot ie dėl paėmi
mo siuntiniu, ant paženklinto 
skaitliaus stacijų iszilgai linija. 
Kelias kasztuos' pnb ūda votie 
$10.000 mylia. Buvias Post- 
ineisteris pripažino ta iszradima 
už naudinga ir reikalinga ir dau
gelis Nev Yorko kopitaliatu yra 
užimti tuom. Traukiamos sylos 
namas bus iszbuda volas mieste 
Niagara Falls, netoli Buffalo.

Mokintoja aresztavvota už m u 
szinia waiku.

Naujas kompasas.
Wienas Nev Yorko elektrikie- 

rius atrado nauja kompasą, kuris 
būdamas ant vieno laivo per- 
serges prisiartinanty kita lai va 
su tokiu jau kompasu, ant tolu
mo 6 myliu. Jis sako, kad szo- 
szis metus atgal važiuodamas 
ant laivo jis patemyjo, kad pri
siartinant per 4 mylias kitam 
laivui, magnasinis kompasas ant 
jo laivo pusėtinai pasisuko in ta 
pusią, kurioje buvo antras lai
vas. Kapitonas pasakė, kad tas 
antras laivas turi būtie prilo- 
duotas gelež’.a arba geležinėmis 
blokinėmis. No to atsitikimo 
jam insiskverl>e in galva užma
nymas atrastie nauja kompasą, 
su pagelba kurio visados galėtu 
patemytie prisiartinanezius lai
vus ir tokiu budu iszsigelbetie 
no susidaužimo. Dabar jis dasie 
ke savo užmanymo ir daro pra
bas dėl persiliudijimo, ar visa
dos jo naujas lf o m pasas bus at
sakantis. Galima tikėtis, kad 
nelaimes žuvimo laivu ant ma
riu su laiku pranyks. Duok Die
ve daugiau tokiu vyru.

miausio. mokesty. tokios: “Ope- Du|uth< Minn 5 d. Geguilo. 
ratoriai’’no 112 ir augszcziau, opa Ttllas c. M. Hanson iszerne war-
ratoriu asistentai no $7 ir aug'- 
szcziau, “basteriai”no $11. baste- 
riu assist. no $7, merginos basta- 
riai no $6; “finisheriai” no $4 
ir tt. Ant to kontraktieriai turi 
sudetie“real estate bond”,jogei jie 
savo prižadėjimus datures, teipo- 
gi turi užlaikytie ruimingas ir 
czystas darbavietes dėl geres
nes sveikatos darbinyku.

Nekurie darbdaviai iszsiunte 
sawo komitetą prie kunigu, i-

rauta ant mokintojos Miss. Agnės 
Braeth vaite už muszima 11 metu 
vaiko. Waikas buvo musztas 
su gumine žarna (paipa) ir p. 
Hanson sako, kad jis yra pajuo- 
dias ir pamelinavias. Daktaras 
pripažino jy serganty. Directo- 
rius A. R. McDonald pasakė ant 
susirinkimo mokintoju, kad mo
kintojos, kurios musza vaikus 
už koronia, ne žino savo už
duotus.

Tepliorių streikas iszgrajitas.
Dvylika tukstancziu tepliorių 

ir maiszitoju -dažywiu dirbtu
vėse National Wall Papers Co. 
Nev Yerke, Brooklyne ir Nev 
Brunsuick’e, N. J. iszejo ant 
straiko utarnyke dėl to, kad 
jiems neprižadejo ,,stešdy” darbo 
mažiausei ant vienuolikos mene
siu per metus. Kompanijos pa- 
sirodavojo ir ta paczia diena 
pristojo ant darbinyku reikala
vimo.

i kaneziai savo vaikelius iszaugi-. nOs nelaimes. Toliau paaiszkino 
tie ir pastaty tie juos tikrais lietu ’ kad draugyste W i tauto leidžia 
viais.

Tiems broliams ir draugystėms, 
( kurie teikėsi apgilankytie ant mu 
, su baliaus, visi parapijonai siun- 
• cziame szirdingiausia aeziu.

Ant baliaus grajyjo labai puiki 
muzika po direkcija p. Zielinsko, 
o svetelio buvo tiek daug, kaip 
Alvite ant atlaido Sz. Onos. 
Parapija ant savo baliaus gero
kai uždirbo ir tie pinigai tapo per 
kaseriu p. J. Katilių sudėti in 
banką dėl statymo lietuviszkos 
bažny ežios.

Mieli broliai, patys mateme 
koks tamsus deoesys laike mus 
užklojąs per toky ylga laika ir 
aedaleido prie mus spinduliu 
szviesos teisybes, o szymet, 
szy pavasary, jau ta» debesys 
nuslinko ir szvieša spinduliais da- 
sieke musu lietuviu szirdis budi- 
dama prie dariai.

Deltogi lietuviai brangus 
praskime ko mums neatbūtinai 
kla — bažnyczioč. — Užtai ra 
kimes visi prie parapijos Szm 
cziausios Marijos Panos Nekalto 
Prasidėjimo ^ir bukime valkais 
vienos motinos, o kad susirinks 
atsakantis skaitlius parapijonu 
tada ir bažnyczia stos's kurioje* 
sau galėsi rainiui garbytie Dievą 
sawo prigimtoje kalboje ir atsa- 
kaneziai atliktie savo dvasisz- 
kus reikalus.

Skaitykite broliai lietuviszkus 
laikraszczius, o nekarta atrasite 
juose apraszimus, kad tokiuose 
mažuose miesteliuose ir toki ma 
ži būreliai lietuviu insteirgia 
iszsistatytie sau bažnyczias ir už 
laikytie įpmiga; tai argi mumis 
yra ne geda, kad musu mieste ir 
aplinkui kur tukstaneziai lietu 
viu gyvena, o negalėtume iszsi 
statytie bažnyczios szventos. Jei
gu tik podoliery detume, tai su
sidėtu tukstaneziai dolieriu argi 
negalėtume su trumpu laiku tu 
retie savo locna bažnyczia. Del
togi dabar, 18ta diena uegužio, 
ant 7-tos adynos vakare, po nr. 
73 Grand st., Brooklyne parapija 
ant to mierio laikys mitinga, 
ant kurio užpraszo pributie vi
sus lietuvius ir lietuviszkas d r u u 
gystias, ne tik isz Brooklyno, bet 
isz Nev Yorko ir isz Jersey City, 
idant visi susirinkia in viena 
vieta pamatytume ka su lygsziol 
padarėme ir nutartume ka toliau 
turime darytie,idant musu pradė
tas darbas žengtu pirmyn su nau
da parapijonu.
Su guodone parapijos, sekretorius 

Jurgis Skinkaitis
253 Plymouth st. Brooklyn,N. Y.

su
re i
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Kn. J. Balcewiczi>is Ar- 
kanse.

Guod. kn. J. Balcewiežius pe
reita nedelia iszvaževo in“Lietu- 
viszkas Kolionijas” Arkanto ir 
pradės darbuotis ape statymą 
tenai nors mažos bažnytėlės. We- 
lyjame jam ko geriausios klotes, i

i žiedą ant loterijos, kurio tikietas 
l kasztuoja tiktai 25c. idant kiek
vienas lietu vys paimtu po tikie- 
ta, o susirinktu keletas dol. dėl 
supirkymo in knygyną keleto ge
ru knygų dėl naudos lietuviu.

Antras kalbėjo p. P. Latwin- 
skas, kuris savo prakalboje lažai 
reiszke sziais žodžiais: “Neseniai 
Bostone pradėjo lietuviai rastis, 
keli metai atgalios czebuvo gali
ma ju vos keletu rastieji szendien 
jau skaitome in 500. Pakol mus 
mažai buvo, nieko gero negalėjo
me padaryt ie, bet kada szendien 
jau gerokas būrelis randasi, tai 
tik griebkimes už skaitymo kny
gų ir geru laikraszcziu, o pažysi- 
me kas mes esame ir ko mumis 
trūksta, idant • pastot ie t vir
iu tauia, tada nereiks mus regy- 
tie prie darbo lietuvystes ale pa
tys imsimės už jo. ba |>er dasi- 
skaitym i pažysime kas yra mums 
naudinga ir reikalinga.

Treczias kalbėjo p. \V. Petku
mis ape lietuvystia ir pakėlimu 
lietuviszko vardo, darodydamas, 
kad lietuviai yra sulygsziol ir lai 
komi tam-y!>• je ir kad liktai ri- 
szantes in mokslirzkas draugys
tias butu geriausiai galima juos 
isz tos tamsybes pakeltie daug 
labo dėl ju naudos padarytie.

Ant galo prezidentas p. \V. 
Kaunas paszauke prie užsiraszy 
ino naiiju- sąnarius ir su keliais 
žodžiais užbaigė mitinga.

\\ . J. Petkunas.

Isz Krebs Imi. Terr.
Gegužio 1 diena, 18,5.

Gudotinas redaktoriauI
Meldžiame patalpytie sziuos 

kelis žodžius.
Duodame žinotie, kad pas mus 

in Indian Territory a tsi baladojo 
i<z Mt. Carinei nekokis lietu vys 
J. W. kuris keli .metai prigulėjo 
prie kataliku, o dabar priguli 
galbūt prie kokiu atskalūnu. Pa
kol du musu žmones jo nepažino, 
tai buvo gerai, visokias rodąs 
jam davinėjo ir szelpe kuom, in- 
manydami, bet kada pasirodė su- 
savo darbais, tai cze jam ilgai 
wieto\nebuvo ir turėjo nabagas 
dangytis isz ind Terr. atgal, isz 
kur buwo at vykias. Dėlto nors 
trumpa laika ęzionai pabuvo,wie 
nok neapsėjo ncnupleszias szloves 
vienai moteriszkiui ir dviems vy
rams.

Oi žmogeli! augini savo vai- 
kuczius, ale in ka juos panasziais 
iszaugysi? — in galvijelius. Da 
galbūt randasi kaip katras ir vi
sai nekriksztytu. Gerai, angy k ir 
apsieik kaip nori, bet atmilT kad 
po laikui nesigailėtum.

Senas Indijon as.

In Lietuwius.
Lietuviai, kurie perkates sau- 

farmas, niekada nepasigailekit ke
leto dolieriu advokatui ant per
žiūrėjimo popierių, tada žinosit 
kad jus pirkinys yra tikras ir to
kiu budu jusu sąžine bus rami.

J Argentinijoje szionisdienoms 
buvo baisus 
Daugylie nam 
mažai žmonių
Mendoza be veš k visas sugriau
tas.

J Birminghim, Ala, — The 
Šios Iron & Steel Kompanija 
(laidavę pereita subatiį in An
glija 100 ton m neczysiitos gele
žies (p’g aiijon). Toliau šilko 
bus daugiau orderiu.

{ Kompanija geležinkelio Bal- 
timore & Ohicj nupirko geležin
kelius St. Josėph Valiny ir El- 
khirt & VVestern ir dabįir pradės 
savo konstrukcijas isz Milford, 
Ind. i n Bento

; Maisztai ant salo» Kubos ne
nustoja. Gaujos 
vaikszczioje ir užpuldinėja ant 
namu ir ant kariumeniu; Atlupi- 
neje relias no geleži keliu ir su* 
daužo trukius su žmonėmis.

t Szioms dienoms Rusijoje bu
vo didelis i$zkilimas vandens 
ant upiu, kuris nemažai bledes 
pridirbo. Pertrarke vietoms 
kursavima geležinkeliu, nuple- 
sze nekuriuos tiltus, užliejo por- 
tus

žemes diĮebejitnas. 
u sugriauta, ir ne- 
užmuszeL Miestas

Harbor

maisztinyku

ir 1.1.
Bernard Tokora, (vaikas 4 

metu bo v i josi ant ulyczios prie- 
szai savo narna, Milvaukee, ka
da pasibaidia arklia bego ant jo 
ir užmusze jy ant vietos. Arkliai 
prigulėjo kokiam Ig. Andrejev- . 
skiui isz 599 Mapple str.

t Isz Peteirsburgo danesza, 
kad valdže. Rusijos sukanfiskavo- 
jo daugybia broszuru, kuriais bu
vo pradej i plakytie terp žmonių. 
Minėtos broszuros asztriui kri- 
tekavojo szendieninia valdžia 
Rusijos ir praVoslaviszka religi
ja.

t Da galbūt nei viena pavasa
ry nebuvo liek straiku Ameriko
je, kaip szymet. Negaila,Įka jau 
teip puse darbhiyku darbo netu
rėjo, da si raikai ir tiems! patiems 
atėmė dalba kurie nevya dirbo. 
Nežiue ko sulauksime.

t Ciesorius Kynu parasze gro- 
mata in cara Rpsgijos ir in prezi
dentą Franci josi kurioj pensam pas- 
kolytie piuigu ant iszsimokėjimo 
kares kasztu. Prižada liošsijai ir 
Fianeijai, abiems, mainaii varto
jimus prekystes savo kr tj aje.

t Dabar paūžta su gromatomis 
yra siuneziam^ in Europą pen
kis sykius antmedelios —f panede- 
lyje, utarnyke, seredoje, czet- 
verge ir subatoje. Bet po 12 d. 
Spalio men. eis tik viena syki 
ant nedėlios. Ta permaina pasi
darė . pagal naujai padaryta 
kontrakla.

I I
t Pagal žinits ateinanezias isz 

lova, VViscousin, ir Michigan 
valstijų, pasirodo, kad 11 žmo
gystų tapo užmusztu per perkū
ną 1, 3 ir 5 diena-Gegužio, laike 
audru, nerokuojant szimtu žmo
nių žuvusiu no viesulus Įarha po 
griuvėsiais sudiaskytu ibudavo- 
niu. i-

+ Isz Sioux Center Yova^ atei
na žinios, kad ten baisi audra su 
neapsakomoms viesuluos stai
gu užpuolė pereita subata. iSzim- 
tai žmonių užmuszta ir budavo- 
nes tapo isznesžiotos kaip plunk
snos, baisybes tos audros, nei di
duma bledes negalima ijiuapren- 
stie.

t Eau Claire, Wis. 1 d. Gegu
žio. Laike didžios kruszo^ szi va- 
kara tavorinis 
čago, St. Paul, 
geležinkelio, ]

naujai padaryta

Wis. 1 4. Gegu-

“Chi- 
imaha”

trūkis a 
, Minu, ir 
prisiartinant prie 

miesto Eau C aire, wi0i 
karu tapo nuneszti ir a] 

i sz wiso
tik - lokomativa

per viesulą, 
paliko ant wežii 
ir kabuzas.

nuoliko 
p versti 
trūkio

k



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

-------------------------------------------------------------- —-------------  
privertė miestą pasiduoti©. Tai buvo laike kares 
Hollandu su Anglija*. Šiitas Hollandu apvaldimas 
tęsęsi ne daug daugiau kaip per metus* 1674 m. 
Nev Yorkas perejo wel po valdžia Anglijonu ir 
teip likosi iki neprigulmystes.

Dabar pažymėsime svarbesnius faktus. 1674m. 
Kunigaikštis York iszsiunte gubernatorių Major 
Edmund Audros, kuris putam buwo prispaudėju 
Naujos Anglijos. Jis valde Nev Yorka jM?r asztuo- 
nis metus. I .

1683 m. žmonėms Nev York’o buvo duotos

Wietines žinios.

Tame slėpėsi sekretas, kad krralius Anglijos 
norėjo nupirkti© ta provincija dėl savo sūnaus, 
Wado isz Monmouth’o. Bet gyventojai Massachu- 
sėtts’o prigavo karalių. Jie nusiuntė prie inpečliuio 
GorgesO ir nupirko jo titulą no žemes Maine už 
dvylika szimtu svaru (1677)<n, Polam buvo pri
jungta per royaliszka chartery prie M issachusetts’o 
1691 m. —_

Maine pasiliko dalia Massachusetts’oTki 1820 
m., kada ji pristojo prie Unijos Suvienytu VValstiju, 
kaipo neprigulminga valstija.

Venuont.
Misos valstijos Naujos Anglijos jau vra pažen 

klintos, atmetus Vermoat’a. Vertnont'as niekad ne 
buvo kohonija. Jo territorija buwo dalis Nev Yor
k’o ir Nev Hempshire iki 1791 m., kada jis pris
tojo prie Unijos, kaipo valstija. Bet koliomsz- 
kuose laikuose “Waikai Žaliųjų Kalnu’’, kaip jie 
tada savia vadino, eme karszta dalyba karese 
Naujos Anglijos, 

f **

III. NewYork.
Dutczami, arba Rolanda periodas.

Nev Yorkas, kuris dabar yra turtingiausia iržmo 
ningiausia valstija, buvo vienatine Amerikos ko- 
lionija, inkurta per Hollandus.

Henry Hudson pribuvo ant salos Mahattan 
kur dabai miestas Nev-Yorko) 1609 m. ir atrado 

jpia Hudson. Henry Hudsen bu wo Angį i jonas, l»et 
teom laiku buvo tarnystoje Hollanduose. Pagal 
szitoms iszligoms Hollandai prisisavino žemiu ir 
praminė ja Nauja Netherlandija.

Netrukus Hudson’o atradimui prekijai 
Hollandijos iszsiunte savo laivus dėl mainyki vi
nie su Indi jonais. Prektkai inkure du prekybinių* 

‘miestelius, viena ant Mahattan ir antra nugszczi.iu 
ant lludson upes, kur paskiau tapo iszbudavota* 
miestas Albany.

1621 m., tai yra, metus paskiau po pribuvimo 
Pelgrimu, kompanija Hollandijos prekiku, pramin
ta per llollandus “\Vest Indijinia Kompaii ja”.aptu
rėjo-patentą ant terri t ori j<« Naujos Neth“i 1 and jos. 
Hollandai tvirtino, kad visa Nauja Net h'*r' hm Gu
dija, kuria jie prisisavino, užima plota no upesCou- 
neclicut iki Delavare.

1623 m. W«'t Indijime Kompanija isz-mute 
kėleta giminiu isz Hollandijos... ig sawo keliauji 
Tai buvo pirmutinis atsakantis gyvyniota- to 
kraszto. Ant salos Mahattan jie uždėjo Nauji Am 
sterdama. Tai buvo pradžia didelio mies'o Nev 
York’o. 1624 m. jie uždėjo Fort Drauge iš km 
paskiaus stojosi miestas Albany.

Manhattan sala buvo nupirkta no Indijonu už 
s^eszes leszimts guilderu arba už dvid •szimis p«*n 
■kis dolierius.

1624 m. Petor Minnit buvo nusiustas, in te i
kaipo gubernatorius Naujos Netherlandijos. Antras 
Hollandu gubernatorius buvo \Vauler Vau Tvil- 
ler; treczias Sir. \Vilham Kieft; ketvirtas ir pi 
skolinis Peter Stuyvesant (Si i veša n t). Szilie ke
turi gubernatoriai valde ape keturesdesZTmtM metu 
iki 1664. • •

Laike,szito periodo Naujas Amsterdvinas augo 
palengva bet tvirtai. 1664 m. Hollandu . koTiomja 
turėjo desziiiits tukstancziu žmonijos.
- , Hoilandfii turėjo keletą klapatmgu atsitikimu
- su Puritanais Comiecticut’o, su nekurtais Szve j 
diti*, kurie apšisedo in pietus noju, ir su ledijo 
nais.

M isi tie klapatai buvo isznaikiuti laike randi- 
ji|iio gubernatoriaus Stuyvesanlo, kuris buvo grės
lius tvirto ir tropno supratimo.

Anglijonai visa laika žiurėjo ant N tuj »s Ne- 
th ‘rlandijos kaipo prigulinczios jiems. Jie savinosi 
Nauja Netherlandija ant tos papėdės, kad ’Uibot'a1 
Buvusioje Anglijos tarnystoje, daug pirmiau už 
Hudsona atrado sziaurinia Amerika.

J 1664 m. Anglijonai pasiryžo visai apvaldytie 
ta žemia.* Karalius, Karolis 11, atidavė visa plota 
žemes no Connecticut iki Delevare, sawo broliui 
khuigaikszcziui York. Kunigaiksztis iszsiunte ap 
ginkluota laivu po vadovystia Nicolls’o, kuris tū
li jo apimtie žemia vardan Anglijonu.

Gubernatorius Stuyvesant ne norėjo pristotie 
ant reikalavimo AnglijoiAi, bet žmones tam nesiprie
šino.8 d. Rugsėjo, 1664 m. miestas tapo atiduotas 
Anglijonams. \Visa Provincija ir jos sostapylis pri
zme vardu “Nev-York”.

■ • ■ ’ ' ! ’ i
- i* ■; -. i '-t

I Anglijonu Periodas.
Delko Hollandai teip lengvai paleido Nev 

York’a. Didžiause priežastis yra ta, kad daugumas 
Žmonių norėjo daugiau liuosybes, kaip jie turėjo po 
gu’-ertiator'iais Hollapdu West Indijines Kompanijos, 
didelis skaitlius kolionistu isz Naujos Anglijos up*i- 
sedo terp Hollandu ir turėjo idėja sauvaldystes 
kokia buvo Nauja Anglijoje.

Stuyvesant ne tikėjo toms nuomonėms ir sa
ke, kad jis apturėjo ta galybia no “Dievo ir Mest 
Indijines Kompanijos” ir nereikalavo jokiu susine- 
szimu su žmonėms.
I

Nev yorkiecziai ne gavo wiso to, ka jie tikė
josi dasiektie su permaina Hollandu ant angliszku 
valdonu. Kunigaiksztis York buvo locninyku vi- 
£os provincijos; jis ne pavialijo žmonėms pa
tiems randitis savo legislatura, iszrinkta per juos 
paežius, bet iszsiunte gubernatorius, kurie buwo 
jam paklusnus.

Regimai szita permaina negalėjo žmonėms pa- 
tiktie. Per tai jie ne nubudo, kad 1673 m. Hol
landu laivyne (flota) pribuvo in New York’a ir

tiesos reprezentacijos, tai yra, jie galėjo randitis 
per reprezentantus, iszrinktus perjuos paežius. Ku
nigaiksztis York išsiuntė nauja gubernatorių su 
pavelijimu suszauktie teima žmonių reprezentan
tu.

Szitas suteikė jiems senei laukiamas tiesas; 
bet netrukus jos buvo vėl atimtos. Kunigaiksztis 
York, po metu ar dvejų, liko Anglijos karalium 
po vardu Jokūbo II. Tada jis atsisakė Nev Yor- 
kiecziams pavialitie suszaukima seimo, uždraudė 
spauda ir iszsidute gubernatorių, kuris pavergė 
žmonis.

1689 m. atėjo naujienos, kad Jokūbas II ta
jai praszalintas no sosto ir jo vieta užėmė karalius 
\Villiam. Nev yorkie< ziai nusidžiaugė tuom. Kaip 
Bostono žmones užrakino Androsa, Nev-yorkie- 
cziai susitarė nuversite netiesdaringa karaliaus gu
bernatorių, kury Jokūbas II buvo pastatias ant ju.

Tai buvo sukilimas žmonių po vadovystia 
ukeso. vardu Leider (Eisler).Žmones užgriabe por
tą valdau karaliaus VVilIiamo, royaliszka* guberna
torius paliego ir Leisleri* pastatę savia priešaky
je Kolionijos Jisai sake joget valdysiąs galybia ant 
koliomjos tik iktol kol karalius \Viliams iszsįus gu 
bernatoriu.

1691 m. Wadas Sloughter fSloter) parvyko 
kaipo gubernatorius. Leisler užsitvirtino savo ga- 
lybia ir jiasiprieszmo atiduotie valdžia. Sloughter 
jy i.resztavojo ir nusudyjo. Jis ir jo žentas Melbor- 
ne ta|><> nusudvti ant smerties už priesztaravima.

Gubernat<»rius atsisakė pasiraszytie ant var- 
ranto dėl ju nužuditno, nes jis mišinio, kad jiedu 
greieziau buvo silpni negu kalti. Bet, Leisler turė
jo daug neprieteliu terji Nev Yorko magistratu ir 
galingos luomo*, ir jie tai nusprendė, jog jis turi 
mirtie. Jie uiprnsze gubernatoriųSloughter ant po- 
kdio ir kada iszsigere no vyno, jis jiasiraszae ant 
sineriiniodekreto. . .eisler ir Melborn tapo nužudy
ti anksiy seknnty ryta.

Nors niiiudiinas Leislerio pasidabojo vie
niem!*, b>»t biisei uždegu rustvbia kitus. Barnei 
terp dvieju pusiu tęsęsi ,|ier ylga laika ir turėjo 
dilh-lia intekinia ant kolionijos palitikos per daug 
melu.

No laiko karaliaus \Villiamo (1689) iki revo- 
liur jonišku* kares. Nev York’as pasiliko royaliszka 
pnivineija, ’”aliloma per karaliaus gubernatorius. 
Karalius \\ illiam's pavialino kolionija turetie 
-avo Legislatura; liet Nev York’as ne turėjo jo
kio i h irterio, kuris butu suteikiąs jiems tokias 
liuoi-vbias, kokias turėjo Nauja Anglija. Per tai 
Nev York’as kentėjo tankius priespudžius isz pu 
>es gubernatorių..

>ziiie pri*pudžiai suteikė viena gera dalyka: 
jie i-zim-kino žmonis brangintie liuosybia ir prie- 
sziiP i* t irom st iai.

Ž nonij i New Yorko pradžioje angliszku vai 
d nio (1664) sieke iki 10,000. 1776 metuose skaitė 
i 80.000 ypatų. Ank-ty vieje apgy ven’ojai, kaiji 
mes pirmiau matėm, buvo Hollandai. Jie buvo tei 
singi, darbsztus, stropus ir didszirdus. Potam ten 
pribuvo didelis skaitlius ftkotczu.Franeuzu,M okie 
rziu ir Anglijonu.. Pirmutinis Hollandu kraujas pa
siliko paguodotu elementu Nev Yorko draugystes.

Pagal tikėjimo daugumas buvo Presbeteįijo- 
nu ir ne|»riegulmingu.

Nev Yorko miestas, laikuose Hollandu, turėjo 
a|»e tris szimtus namu ir a|»e 3000 žmonijos. Da 
pirm jiabiigos kolioniszko. laiko Nev Yorkas isz- 
augo in didely prekybiny miestą ant kraszto At 
lantiko.

1 Su Indi jonais, kolioniszkuose laikuose Nev- 
yorkieeziai sugyveno ant labai draugingu iszligu. 
t ralingas susi vienyjimas, teip vadinamu, “Penkių 
Tautu,” arba IriĮUoisu, gyvenusiu sziaurineje daly
je Nev York’o, dad .ve daug paramos žmonėms 
ir pagelbėjo gintis no užpuolimo isz Kanados.

Dalyvavimas Nev-yorkiecziu yvairiose 
Francuzu karese yra paduotas kitame petskirime, 
toliau.

Dvase neprigulmystes terpo Nev-yorkiecziu 
buvo labai augszta ir stipri. Mieste Nev York’o bu
vo iszduodaini i n tekiui ugi laiicraszcziai, kurie gy
nė lie?as žmonių.

Isz kolioniszku seimu, Nev Yorko seimas bu
vo pirmutinis (1761). dėl užvedimo komitetu dėl 
terpsaviszko padavimo žinių (korespondencijų) 
kas link Anglijos prispaudimu.

Pirmas kraujos revoliucijos tapo pralietas 
New Yorke. Tai buvo 1770 metuose.

IV. New Jersey.
Uždėjimas New Jersey.

Territorrija Nev Jersey isz pradžių buvo tik 
dalis naujos Netherlandijos. Kada Nauja Netherlan
dija buvo atiduota kunigaikszcziui Yorkui ir stojosi 
provincija Nev York’o, territorija Nev Jersey pri
gulėjo prie Nev York’o.

Bet 1664 m., ta patymeta, kada karalius Ka
rolis II, padare kunigaikezty York’a locninyku pro
vincijos Nev Y’ork’o, Kunigaiksztis York is? savo 
puses atidavė didely plota savo territorijos dviem 
bajorams (arba baržoms), Lord Berkley (Berkli) ir 
Sir George Carterut. Tai tapė padarita atsava pro
vincija vardu Nev Jersey.

Tas vardas buvo duotas ant atminties Carte- 
ret’o, kuris buvo gubernatorium mažos salos vardu 
Jersey, Aglijoje.

(Toliaus bus.)

— Straikai, straikai ir da strai- 
kai — visur straikai.'

— Gazo kompanijos susigadyjo 
su miestuupe užmokesty ant ant 
tu paežiu iszlygu, kaip pernai.

— Kas nori gautie geros ir 
szviežios mėsos, tegul eina pi s 
A. Malkevicziu, 3243 Laurel st. 
o gausite geriausia mes i ir už 
pigiau kaip kitur (4 2—6).

•— Pereita panedely daugiau 
nei 200 daktaru iszvažiavo in 
Baltimore ant metimo seimo 
daktaru Amerikos. Terp ju bu
vo aj>e 100 daktaru isz miesto 
Chicagos.

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

— Szioms dienoms gavome 
viena Europiny laikraszty, kuris 
buvo nuskendias su garlaiviu 
“Elba” in marias. Yra visas 
sveikutėlis, tik no suraus vande
nio yra suskretias ir iszrodo lyg 
skūra.

— 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.

— Rodą miesto pajudino ista- 
ta da užpernykszcziuose metuo
se investa, pagal kury* darbi- 
nykai miesto Chicag»»s turėtu 
subatoms dirbt tik iki pietų, o 
užmokesty atsiimt už ciela die
na. Ta inneszima paliko komite
tui finansų ant apsvarstymo.

— Pajieszko sau w i etos 
lietuviszkas vargamistra. Gal 
gerai grajytie ant vargonų ir jiui 
kei giedotie; teipogi ir vaikus 
gali- mokyti© lietuviszkai, lenki 
szkiii ir angliszkai. Jeigu kur 
toksai butu reikalingu, meldžiu 
danesztie ant adresoszito: (18 5)

P. Savickas
398 S. Clark st. Chicago, III.

— ^Vienatine L e n k i s z kai 
L i e t u v i s z k a A p t i e k a 
p. J. Leszczynsko.ant Laurel str 
Įio numeriu 3315. Užlaikė 
geriausias gydyklas isz Europos 
ir Amerikos. A|»tiek»»je randasi 
diktarss \\ I. Statkie>iczius, ku
ris per ilgus metus praktikuvojo 
prie ligonbueziu kai|»o Europoje 
teij» 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
kus.Numeris telefono toks: Yarda 
709. Tei|>ogi ir D-ras M. P. Kos- 
sukauskas priasti in ta paezia aj>- 
tiuka kožna czetverga ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa
szauktie kožna valanda jier ta 
paty telefoną isz bile aptiekus.

(15-6)

Susiedo in vežimus ir nuvaževo 
keliu, palikdami strakierius ant 
ju paežiu valios.

Matydami darbdaviai, kad 
North Sides darbi nykai nenorom^ 
pristojo prie straiko, ape 20 |>lyt- 
uycziu susivienijo dėl kovojimo 
priesz South Sides atėjimus. Jie 
pąprasze palicijoa apgynimo, kad 
nieks ne periszkadytu, jeigu kas 
norėtu eitie dirbiie.

Murinyku unijos su-Zauke mi 
tingus ir nutarė nepriiintie in 
darba jokios jilytos, iszeju>iop 
isz ranku skabau, kol bus iszpil- 
ditas reikalai ima* straikieriu. 
Kitos unijos teipgi rengtai ant 
pagelbos.

400 Palicmonu eina sza- 
/ lin.

Pereita utarnyka superinten
dentas palicijt»s Mr. Badenoch už
baigė tyrinėjimą a|»e tverti a se
nųjų palicmonu. Jis pats,'jo as- 
sistentas ir tris ar keturi raszti- 
nykai per dvi nedelias iki 12 
adynos kas nakty vaktavo vi 
sus pasielgimus ir darbus palių- 
monu, pildant pngulmystias. 
Ant galo atrado in 500 visai ne
tikusiu prie užėmimo vietos |>a- 
licijoje ir ne žiūrint, ar jis demo
kratas, ar republikonas, ar jis 
balsavo, ar da bilsnos už re- 
|>ublikonu*,ne klausent aj>e tai nei 
žodžio, visus varo szalin.

Nauja administrac ja .miesto 
atranda, kad in 400 palicmonu 
buvo priimta jier Hopkinsa in 
tarnysta virszaus, kiek turėjo bū
tie pagal tiesa miesto (City ajiro 
priation). Demokratai lyczia da
vė tokius darbus tukstancziam- 
žmoniu, idant tie žmones la kyti* 
ju partija, o labjausei laike balsa
vimo. Tokiu budu visi |>inigai 
isz k įsos miesto, kuriuos surenka 
no žmonių už texus, nuėjo ant 
algų nereikalingiems tarnam* de
mokratu, o darbai miesto stovi 
nedirbti, said vokai .sulaužyii, 
tiltai sugriuvia ir uliczio- mušto 
meszlais prismirdi i, ha demokra 
tai jiraleido visus jiiiiigus am nu 
pirkimo balsu prie elekoju ir ant 
užmokėjimo algų diknduoniaiiis. 
o aut darbu jau neužteko ir mies 
tas da skolose liko.

Republikonai ta visa dalyka 
jiaims kitaip.

No szio laiko tur užsimo- 
ketie.

PalĮcmonai no szio laiko ne ga 
les daugiau važiuotie už dyka 
ant West side -Streetkariu, kaip 
pirma buvo, jeigu jie važiuos |>a- 
prastose drapanose, tai yra tie 
formos palicmono. Buvo megin-- 
ta dažmotie Jelko teip padare ir 
kas padare, nieko nežine. M’ienas 
|>alicmonas isz Desplains str. po- 
licstolis nuėjo in ofisą kompaui- 
jos< idant jam atnaujintu knyge
liu tikietu, bet klerkas to ne pa
dare ir nejiasake kas pasidarė. 
Yra mislijama kad tai padare 
kompanijos pagal instrukcijas

i majoro ar szefo policijos.
Straikas plytnycziose.
Chicagoje yra daug plytnycziu 

ant North Side ir South Side. 
Pereita petnyczia anksti ryta 
plytnykai isz South Side*suszau- 
ke susirinkimą ir nusprendė 
reikaluose didesnes užmokesties. ! 
130 vyru pribuvo isz Bernice 50 
isz Dalton, 400 isz Blue Island ir 
dar isz kitu vietų. Ne truko 
vienos adynos ant susirinkimo ir 
armija straikieriu, daugiau nei 
500 susivienijusiu plytnyku, lei
dosi karais in North Side dėl su
stabdymo ten darbu. Cze jie at 
rado bedirbant moteriszkias, ku
rios uždyrbdavo no 75c. iki $1 
ant dienos ten, kur South sideje 
vyras gaudavo už toky darbu 
$2 25. Jie tuojaus sukurstė visus 
stotie in straika. Moteriszkes pri
stojo greit, bet vyrai buvo prie- 
szingi, vienok darbai liko sustab
dyti.

Besisznekant darbinykams pri 
buvo tris vežimai pilni policmo- 
nu ir iszblaszke burius straikie
riu. Bet supratia kad straikieriai 
jokios bledes ne daro, policinonai

In Lietusius.
Pasiduodu dėl žiniosgubdotinu 

lietuviu, jogei esmių lietuvi© 
ir paeinu isz Kauno radybos; 
dirbu ir zalatyju altorius, dirbu 
kn žius [Dievo lunkas], st|ovylas 
(apasztalus) ir, tėplioju (rįialevo- 
ju) bažnyczias. Turiu paliuįdyjmus 
no daugel kunigu isz Lietuvos, 

bažiiyczioje esi u 
ta darb:i gerai

i atsiszaukiu in

kur ir kokioje 
dirbins ir jogui 
paausiu ir atsakaneziai guliu at- 
liktie. Deltogi atsiszaukiu in 
giiodotmus betuviszkus kunigus* 
kad-jeij/u kur toksai darbas ra, 
siusi, idant teiktųsi man i jy su- 
teikti© kai|>o lietuviui. (Ji l—5- 
Su guodime, Ignacas Giedvila) 
834 Aiiica st. Chicago.*111®

Naujau lietu vviuzkas sali imas.
Jonas Szeput s szioms dienoms 

at.'d >re nauja lietuviszka saliuna 
l»o nr. 3325 Fisk str., o imt su- 
baios fir nedėlios, lito* i^ 12tos 
Gegužio rengia balių atidarymo 
“Grand Ojiening”. Dienoje ba- 
liaus grajyž puiki lietuviszkamu- 
zika, bus daugybe jtimioio isz 
Bridgeporio, szokiai ir kitos zo- 
Inivos, ant ko szirdiilgai utpraszo 
visu* lietuviu* ir lietuvaitias 
atšilaukytie. Prasidės 7 advna 
vakare. Teijiogi nžpraszaiu visus 
pažvsia*mis ir su*iedus, kada 
I -įkas j»a vialyja. pi mito atkila n ky- 
lie. Su guodone J. Szehijtis.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA 
N. Cheledu 
P. Noreika 
\V. Poozing 
J. Pemk 
G«*o \\ itt 
•L Puidokas
\V. M. Kaczergis ,* “
M. Okuceviczius Brooklyn 
f. Glob s Chicago

Phil.idelphia 
Kevanee
Mayvood

M’orcester,
Jersey City

Fr. Rtšinskis
L Mouk.is 
M Z u iri s

2.oo 
l.oo 
l.oo 
1 .oo 
2.00 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo

[talijas karalius paojuje.
Ryma*, 7 Geguž'o. — Sueudien 

inkšti ka tik nežuvo karalius 
il'iinb'Ti.iš ir karaliene Margarie- 
la važiuodami trukiu ant geležin- 
vebo.

\V:iževo jie isz Florencijos in 
Ryma, o kad prisiartino arti e- 
ž ro lnei*a, is/.oko du vagonai 
isz relių. Turėjo būt kas -padėta 
ant relių.

\Visi |>a*ažieriai tapo si 
sukrėst i 
tu. Uet 
ne kenke

arkiai 
ir keletas gerai Isužeis- 
karaliui su karalienia 
nieko.

Expliozija isznesze frontą 
namo.

Panedelio vakare expliodavo 
jo gazolinu sztore abrozu romu 
po nr. 506 W. 12-th str. visoje 
aplinkinėje abrubeje buvo gir
deli© sproginėjimas langu ir 
traszkejimas balkiu ant saidwo- 
ko. Explioz>ja isznesze visa prie
šaky sztoro ir uždegė visa vi 
du. \\ ai donas namo sako, kad 
tai yra padegimas. Gyventojai 
ant virszaus sako, kad jie jaute 
smarvių no deganeziu anglių ir 
alyvos priesz expliozija. Pereiti 
žiema tas pats budmkas dege 
tuom paežiu budu. Sztoras buvo 
mažas ir blede ne didele.

Aresztawoti už neklausy- 
* nia.

Keletas Saliuniku isz West Si
de Panedelio nakty tapo areszta- 
voti už nenorejima uždarytie sa- 
liuno no pusnakezio, kaip buvo 
prisakyta pereita nedelia. War- 
rantai už tuos nepaklusnumus bu
vo iszduoti panadelįo ryta ir polic- 
monai saugojo, kas neklausys už
darytie saliuna in laika. Kada 
prisiartino pusnakeziai ir saliuny- 
kui neuždare savo saliunus, pa He
mo nai aresztavojo ju net 13.

P.UlESZKOJI.UAįL
Pajieszkau sav > dvieju drau

gu Kazimiero Szilyn*ko ir [Motie
jaus Synkaus. Synkus paeina isz 
kaimo Raku, parapijos Sz|un.*ku, 
red. Suvolku. O su Szilynsku pe
reita meta abu drauge gyvenome 
Spring Valley UI. bet. laiku strai- 
ko iszvažert’o in vahstia Indiana 
ir dabar nežinau kur besiranda. 
Kas, ape juos žinotu teiksis da- 
ne*ztie, arba jie patys tegiįl atsi- 
szaukia ant adreso szito.

Jos Judzmski, 
Box 53. Soprfc, Col.

GROMATNYCZIA.
J. P. Waterbury, Conjn. — 

Daina negalima taljiytie, ifes ne
yra atsakaneziai sudėta.

c  I

$1800.00
GIVEN AWAYT0 INVENTORS.

$150.00 everymonth given away to any one whn ap. 
plies tbrough ui for the mosi mentonous patent durinf 
the month preceding.

We aeeure the best patentą for otir cUenta, 
and the object of this offer is to eocourage iiventori to 
ke«p track of their bright ideas. At the saine tune we 
wuh to impiess upoo the pubiic the £act that

IT ’S THE SIMPLE, TRIVTALIN5 ENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

tuch as the “car-window ” which can be easPy slid up 
and down widiout breaking the pasienjeri back, 
** sauce-pan,” “ collar-button,n “nut-lock, ’ “botd©- 
stopper, and a thouiand other little tbingi that tnost 
any one can find a way of improving; and these simple 
invent»oni are the ones that bring largest returns to the 
author. Try to think of something to invent.

IT IS NOT S0 HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out tbrough us receive s pečiai notice in 

the “ National Recorder/’ publuhed at Washington, 
D. C., which u the best newspaper pubiished in America 
in the interesu of inventors. We funush a year’s aub- 
scripdon to this journal, free of cost, to all our elients. 
We also ad vertise, free oi cost, the invenūon each month 
vrhich wins our $150 prize, and hundreds of thousanda 
of copies of the “National Recorder," ctttduning a 
sk'etch of the winner, and a deacription of bis tnvention, 
wi!l be scattered throughout the United States apong 
capitalisu and tnanufacturers, thus bnnguig to theii 
attention the ments of the invention. ,

All communicatioas regarded stnedy cor.£idenuaL
Address

JOHN WEDDERBURN & CO., 
Solicitors of American and Foreign Patentą, 

618 F Street, N. W„
Box 385. Washington, D. C.
ęy t&Urr oftku fiafrr.

/ant^klet, FREE.



Melrose Purk, 111.
Guodotinas Redaktoriau!

Meldžiame patai py tie, kad ir 
pas mus užsidėjo nauja lietu- 
viszka draugyste po vardu 
“Sz. Juozupo”. Nedėlioję, 5 Ge
gužio, kada lietuviai suszauke 
savo mitinga, užmezgė minėta 
draugystia, in kuria isz pirmo 
karto prisirasze 30 sunirtu. Wir- 
sziuykais tapo Užrinkti szie ūke 
sai: Prez.« J. Stafonkeviczius, 
vice-prez. A. Knisto vtas, sek r. 
pr. K. Czas-ts sekr. fin. N. Gird
vainis, kasier. F. Prasczius, glo 
bėjai kasos: P. Bružas, A. 
Knystovtas ir A. Mileckis. Pini 
gu inejo in kasa $33.75. Turi
me vilty, kad ant ateinanezio 
menesio musu draugyste pasidi- 
dys. Su guod. K. Czasas.

WIEN ATIMS
Lietnwiszkas * Salliimis

JONO ABKA1CZIO,
82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.

Pas mane randasi puikiausia* Alus,geriau** 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kvepenti.—Pa» 
mane lietuvy* atwarewias gali gautie ramia na- 
kwynia ir prieteliszka rodą. Teipogi turiu gera

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

LITUVV1SZKA1 LENK1SZKA BANKA
NEW YORK, N. Y.400 finui d Street,
"LIETUVA”

IBI M yrai! duodu jums žinia,kad
'■ p "es parduodam Szifkortes ant wi- 

U ?re*cz’ttu8’u laivu už pigiausia 
,rt‘ke, siuneziame pinigus, kuriuos 

usu prieteliai 15 dienu
lusu kautojoje -u-i-ziii ke-
e lietuviszkai lenkiszkai. A-

teikito ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Tei|x»gi parduodame tikietus ant visu geležinkeliu Ame 
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

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

žinias dėl žmonių darbinyku.

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

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

Isz Toluca, III.
Gegužio 5 diena, 1895. 

Guodotins Redaktoriau!
Meldžiame patai py i e sziuos 

kelis žodelius in jusu laikraszty.
Szioms dienoms atsilankė pas 

mus guod. kn. J. Balceviczius 
ant atsisveikinimo iszvažiuodams 
i n “Lietu viszkas Kolionijas” Ar- 
kanso”. Prie tam iszklause mus 
Welykines spaviedies ir sustipri
no dvasiszkuose reikaluose. Ui- 
ka mes Tol neoš lietuviai siun
eziame Jam szirdingiausia aeziu.

J. Kazlauskas.

Mitingas
Lietuviai South Bostono, kaipo 

parapijoms komitetas, nedėlioję 
19 Gegužio, salėję „Army Hali, 
po nr. 616 Washington st. laikys 
didely mitinga, ant kurio užpra- 
szo wisus lietuvius susirinktie 
ant pasikallvejimo gasvirne lietu- 
wiszko kunigo. Dėlto kiek vienas 
brolis lietuvy* tegul szio mitingo 
neaplenkia, nes tai yra svarbiau
siu daiktu dėl minu.

• Parapijos Komitetas.

Didele Lietmviszka ; :::
KRIAUCŽWieT©

Juozo Grigaliaus,
720 N. Ash and av., Chicago, III

Darbas eina isztisai, visada dirba in 20 
siuvėju. Geras lietuvy*, vyras ar mergi
na kriauczius. atkeliawia* in Chicago, wi 
*a<la pas mane gali darba gautie.

J. Grigalius.

Katalogas knyga.O v “

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APSIREISZK1MAI. ant kuriu 

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

Preke....  30c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c

. Naujas Lementonus lietuwiszkas „ 10c
Spasabas greito.iszsimokinimo angeiskos kai 
i bos ne apdarytas “ “ 81.00

o a pdarytas “ 8 1.25
1 Istorija Europos su manoms 50

Ka darytie, kad butume sweiku ir ilgai gywentu- 
1 m*.......................................... 10c.

15c 
50<-.
10c 

10c 

10c 

5c.

žmo

Lietuwi*zka* Kalendorius ant metu 1895 
Ltetuwiszki Ras z tai ir Rasztinykai 
Trumpa »enowe* Lietuwiu Istorija ,, 

‘ Lementorius Lietuwiszkas su peteriais, 
kotekizmais 'ir mistranturu.

engwa.s būdas paežiam per savves pramo’- 
1 tie rasz-tie. dėl nemokancziu 
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas ''.eturiose kalbose: lletuvviszkai 

j latwiszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra ' na ūse knyga dvi norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
twiszko<* kalbos „ ,. 8-

Kasdienines Maldos “
Pradžetnoksli* Rankos Raszto dėl norineziu 

j iszmoktie gražiai raszytie 
brozas “Krežiu skerdynes’ perstato kaip 

maskoliai pjowe lietuvius prie bažuy- 
K ežios Kražių metuose 1893. Ganėtinai di 

delis. Preke „ 50c
o su prisiuutimu ,, ' 50c

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS. morali*zka apysaka 
dvi jaunumenes. “ “ 25c

Ape senove* Lietuvos pilis “ 10c
Aukso Wer>zi«, k* m* d i ia vienoje veik meje 20c 
Gyvenimas Stepo Raudnosio •• 15c
Istorija gražios K 'triiko* “ “
Istorija isz. laiko Prancūzu vainos “
Juozapas Komuazevski* arba kankinimas U- 
i nijotu po waldžv Maskolių “ • “
Kaip igytie pinigus ir turtą 
Ka* teisybe tai nemeili* puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo ,, 
Birutes dainos " - “
Boleslovas arba antra dali* Genovefos 
Bestiality of the Russtan Czardom toward 

Litbuania “ “ .—
Budas Senove* Lietuviu Kalnėnu ir Žernaicz.iu.

paras?. Simano Daukanto 
Graži vaiku knygele “ “ •
Istorija Simono Daukanto, didžiausia .isto

rija Lietuvos *‘ 
Istorija gražios Magelenos 
Istorija septynių Mokytoju 
Juokingas pasakojimas ai 
Liecuwi»zkos dainos isz vi 

ape keturi sz.imtai 
Lietuviszkas sziupini* 
Lietuviszkos Da4nos uiraszytn* per Antana 

Juszkevicziu V’elionn* apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu datnjnyku irdarbinv 

kiu “ “ 1.50
Nameli* pustelnyko M ** 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Puikus apreszyma* tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. Ifr-
Palango*Ju?e “ “ 20c

1 Petro Armino rasztai » “ “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana. kurt per 22 me

tus vaikszcziodaran po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei Iszkentejo - 20v

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10r 
Rinalda Rienidina “ “ “ 81-50
Talmudas židu •* “ 10v
VVaiku knygele su abrozelai* ' “ 30<-
Wisoki abrozdelei in knvga* 5c
A brozas Ged em i no. Lietuvos kunigaiksz

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

> 2tponas bei Žipone

5c

10c

J 5c 
10c 
30c 

50c 
20e

15c 
10c 
30c

20c

ii no 
10c

f 1.50 
20r 
50c 

p* Szaltabuizius 10 
risur surinktos,

“ «3.00
“ 6c

30c
25c.

dėl mitingu, bailu ir weseliu.
Jei in Yonkers atkeliausi.

pa* Abbaity viską gausi.
Ateik broli pamatytie

ir to wiso pabandytų.

IIILLE’S FOTOfiRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KA8IN CLEVF.LANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA V ISKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO V ISO PABANDYTIE.

Gyvenu ponr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevclando 
lietuviu irdaugiause wi*okiu ‘ gerymu užlaikau

ir

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SAIJUNA

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

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

bizny, tai pirk .
LOTA prie pat Lietniszkos Bažnyczios, 

o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai viskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir viso
kis biznis kasdien geriu 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”, oda 5 lotai prie to paties 
daikto yia ant pardavimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczięs, 3 isz ju ant 33-czioS ui. ir 3 
ant Attica ui.

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

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

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

“Lietuva
Spaustuwe,,Lietuva“

spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių ir teatru, Programas 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, 

v kaip isz visu kitu agentu. •

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky*

A.0ISZ6WSKI§
954 33rd st. Chicago, III.

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

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 
ryto iki 9-tos wakaro, o nedėlioję no 12 Vidurdienio iki 9 įvakaro.

WEINATINIS LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
M ’neo M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtiniu tikra ruginiu, lietuvisz- 
<a Trejonkia visokiu \Vynu ir Li
keriu. Turiu Billiurda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

VV.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai. O

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas i 23 Metropolitan block. .

163 Randolph St.
Giveiiimas 1^56 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUVVISZKAS AGENTAS.

Siunczia pinigus in visas dalis 
swieto ir parduoda szifkorthis 
ant geriausiu laiwu pigiausei ir 
tesingiausei.

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

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

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

riapriimu pinigus no 85 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galttia taip 

lygei gerai ir pigei atuktie interesu* pas 
sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja b»nka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no 85 ir daugiau pinigu, ui ku

riuos moku procentą. *
SZIFKORTES

ant geriausiju iiniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina ir isz Beriino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

ALBERT AV. MAY ai>wokatas.
Mikol as Kielpszft lietuwiszkas asistentas, praktikanoja Avi

nuose suduose.
ritmam. 419 Chamber of Commerce Building, m MAS. kerta Wagblllgton ir La u| ” CHICAGO.
TELEFONAS; MA1N 373 Dury* isz Washington, prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

A. Z1)ANAWICZIUS.
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
stu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunczia 
frinigu* in visas svieto szalis kuotnipigiausei ir 
n 4 nedele* po^zsiuntimo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymti.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva 

korte* jo ofice duoda tikda už dyka n-t i n pat 
N< w¥orka; o laivakon'Ziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—inzdirba resz.tus dėl dalies iszjesz- 
kojimo >sz temsakM arba kitokia dalyku ar ra 
sztus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skola* isz Europos.asekuravo ja nuo ugnies 
namus ir kitu* dalyku*; parūpina vieta* darbi- 
nikam* ir vietas tarnam* ir tarnaitivm* ir užlai
ko visokia* malda knyges.—Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

JONAS ZADECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei
Krautuwia Augliu.

Atveža anglius kožnam in na
mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. , Tes- 
pogi užsiimaexpresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu i 
daiktu. Rodyjame visiems 
eitie pas savo žmogų lietuvy; 
nei kaip pas svetimtauty,

( 24—3)

w i šok i U

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

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

V iska* yr» czy*ta, gėry m ai wisoki pirmo* kla- 
•ob. o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
wi*lem* lietuwiams, turintiem* walandela ‘laiko 
atsilankytu* pa* sawo brolu* lietmvius. o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in Shenandoah we Iv jame nusiduotie kaipn 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga

PONI ONA M1LLER,
(pagal vyra Jankauskiene), 

EXEMINAWOTA DAKTARKA 
moteriszku ligų ir praktiszka A- 
kuszerka prie gimdymo. Turi 
gera praktika ir džiaugėsi pasi* 
vedimu savo daktarystes. Rody- 
jame visoms lietuvėms visokiuo
se savo reikaluose in jaatsiszauk- 
tie. (3—6)

280 W.12th st. Chicago, III.

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pavietavas.

IR NOTARY PUBLIC.
i»zprowoia geriausei wiaokias prowa* wisuose 
iduo*e. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 

’.r-nge!-£oie. Teipogi kolektawoja pini- 
gus už wisokias skola*. Gy wena po ur.

3200 Muspratt st., kerte 32 st.

1 suduose. Klumoczyji 
ITCriilU kulkoje irangelsko

>cavEATS,TRADE MARksSf
C0PYR1GHTS.

CABf I OBTA1N A PATĘST 8 Forą 
prompt answer and an nonest opinlon, srrlte to 
M U NN <fc ( O., who bare bad nearly flfty yeara’ 
experience In tbe patent busi nes*. Communlc*. * 
tion* rtrictljr confldenttal. A liunribnok of In
formation conceming Pntentą and how to ob- 
tain tbem sent free. Also ■ entalogue Of tnecban- ‘ 
Ical and sclentlflc book* sent free.

Patent* taken tbrougb Munn & Co. recetve 
■pečiai notteein the KclentiHc Americnn. a.»d 
tboa are brought wtdely betone tbe public with- 
ont eost to tbe tnrentor. Thi* aplendid paper, 
iMPed weekly. elegantly IHnetrated. ha* byfartbo 
lanteat circulatmn of any acientlfic work in tbe 
world. S3 a year. Sample cnpies sent free.

Buildlng Edition. tnontbly, 8U0a year. t^ngle 
eopies. *J.» cent*. Kvery number contams beao- 
*1ful platės, in color*. and photngrapba of ne* 
------- _ ,— --------------------------- «how tbe 
latest desien* and *ecure contracts. AddreM

MUNN A Cl)^ New Yokk, 3»>l Buo*bwty.

ti fui platės, in coiore. and photograpbi 
houses. wlth plaus, enabling omiders to i 

> latest <>eaisn* and secure contracts. A d.

LIETUVVISZKAS

SALUNAS:
Juozupo Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui. 
Užtajkau šviežia Bsvarska Ala, seneuses ge- 

reuses Arielka*. Liktorius ir ksrepenezius ' 
Cigarus.—Kasdien svietas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wieo pabanditi*

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

a
N* ©

C (o 
£

2 ~

oc c »

GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Auburn ave.kerte 33caios ui.
Arti Lietuwiszkos bažnyczios.

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

Ir kurie at keliauna isz kito 
miesto, gali wisa rodą gautie ir 
spakainiai pernakvvotie.

L. AŽUKAS.

[VVisoki

Pirma Letuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRAND PRAIK1E., ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuiviszkos familijoš ir jau 1U lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigywen0 tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balceviczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietmviszka bažnytėlių.

Laukai yra derlingiausi isz visos Vaistės Arkanro. 
awai dera labai gausei,

prietam auga bovelna. o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Walstiju. Klimatais sveikas 
žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, szituma lyginas<su Chicagos.

Wauduo sveikas. Szūlnei gylo iio 20 iki 50.
Aplinkų iszsidreikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 

rios. Kalkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

j. ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszvkitia in

UNION LAND COMPANY,
163 Washiiigtou St., Chicago, 111.

. . -r- ARBA IN -----

REDYSTIA „LIETUVA
954 33rd Street.

ARBA PAS
Chicago. III.

J. Butkus, Hazep, Ark.
P. O. Box 82,

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — |Mm/|
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, $ 13/
ZIEGORIUS ir ijf

AKULORIUS. - fį 
527 S. Ganai ir Judd uliezios, OT 

CHICAGO, ILL. U
Ta j so vvisokius ziegbrelus, ziegonus ir kitokiu* X* 

aukryniu* dajktu*. zalatiima* 1r sidabrinimas ” i • w 
wisokiu dajktu labaj pigej, aukszyniu* gydabryusMego- 

_____  relių* i*zwejcze kajp nauju*. Isz plauku lencugeluHaro ant 
orderio.

Ziegorela czistyiinas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkjos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. AVyska garantavoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — • . |

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

142DiYisiooSt.

New York

wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 
su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo. 
; usu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
reti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi būdykite, ka<J mes 
>ei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje. .

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdan

• 46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.
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