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Isz Amerikos.
—o--

Kongresas religijos ir edu
kacijos.

Szymet mieste Toronto, Ca- 
nadoje, 18 diena Liepos bus di
delis susivaževimas (kongresas) 
mokytoju religijos ir iszaukleji 
mo (edukacijos} žmonių. Kongre
sas susidės isz didžiausiu moky
toju ir reprezentantu žmonijos 
isz visu krasztu, provincijų ir 
kiekvienos valsties Sziaurines 
ir Pietines Amerikos. Susivva- 
žiuos< tenai mokycziausi žmones 
dvasiszki ir svietiszki isz viso
kiu religijų apimant teipgi Pro- 
testopus, 
dus. ’ 
stymai ape moraliszką ir drau- 
giszka szendieniny klausymu.

Kongresas bus padalytas ant
6 sekcijų:
dakteriu ir iszduotoju laikrasz- 
cziu; (2) Isz edukacijos, api
mant' kollegijas ir bažnytinius 
mokslaimas; (3) Isz philantropu, 
ligonbueziu, namu prieglobos ir 
namu pataisymo (paprovos); 
/4) Isz moterių draugyszcziu, 
blaivystes ir 1.1. (5) Is sektu; ( 
religijų (6) Isz draugyseziu jau
na žmonių; nedeliuiu mokslainiu, 
vaiku mokytoju, misijonieriu ir 
1.1.

Kongresas tesis per isztisa ne- 
deHa, no 18tos iki 25tai Liepos. 
Kaip visas kongresas yra paefa- 
.ylas ant 6 sektu, tai kožna sek
ta turės savo viena diena po- 
pietų ant laikymo sau atsavos 
sesijos, o priesz piet ir vakare 
kasdien bus laidytos visomenisz- 
kos sesijos, tai yra per visus 
ten susivaževusius. Yra lauke- 

• ma atvažiuojeneziu in septynis 
tukstanezius delegatu.©

Kaipo surengtojais ir pravad- 
nykais minėto kongreso yra: Rev. 
Samuel G. Smith ir Arcivysku- 
pas Irelandas abudu isz St. Paul 
Alinu.; Rev. W. Bennett isz Ak- 
ron, Ohio; Rev. vyskupas Mah- 
lon N. GiIbert isz Minnesotos; 
Rev. vyskupas Hurst Metodistu ; 
U illiam R. Harper prezidentas 
Chicagos universiteto; Rev. Dr. 
Gunsales ir Rev. Dr. Arthur 
Ed.vards isz Chicago.
t \\ isi geležinkeliai, kurie eina 
in Torontą, yra suderėti per mi
nėta kongresą duotie delega
tams pervaževima už pusią pre
kes ir kiti visi geležinkeliai yra 
ant to užpraszyti. Kožnas, kure 
norės gautie nuvaževima in mi
nėta kongresą už pusią prekes, 
turi užsimoketie viena doliery 
in minėta kongresą, o- aplaikys 
no jo korta, su kuriai gaus ti- 
kieta už .pusią prekes. Miestelis 
Toronto yra labai gražus ir link 
snias, subudavotas ant pakrasz- 
czio ežero Ontario, tiktai 45 
mylios no Niagara Falls. Pigios 
exkursijos geležinkeliu, upėmis 
ir ežerais. Boardas ir nakvynes 
privatnuose namuose $l.oo už 
para, o buteliuose po $2.oo.

1 urintiejie reikalus in minė
ta kongresą, tegul raszo in p. S. 
Sherin, sekretorių kongreso, 
Headquoters: Rossin House. To
ronto, Ontario, Canada.

lokis susivaževimas reprezen- 
s tautu žmonijos gali daug gero 

pa<larytie dėl svieto szendienine- 
1116 jo padėjime.

. Narsus Perkūnas.
Duluth, Minu. 9 Gegužio. Per

kūnas užmusze tris žmogystas ir 
’ienke in Emerson mokslainia. 
Rasziimos lentos ir sienos tapo 
°nkiestos, bet nei vienas mokslai- 

ne buvo užgautas. Moky
tojai ir mokintiniai baisiai per
kando, net pabalo. Tokio atsi-

Rymo Katalikus ir Žy- 
Ant kongreso bus apsvar-

(1) Isz autorių, re-

Isz straiku dalies.
Virginija, Minu. 13 Gegužio. 

Uredinikai Franklino kasyklos 
buvvo pradeja loduot rudžius 
szandien, bet insikiszus straikie- 
riams, turėjo sustotie ir laukia 
pribunant Szerifo su-deputatais, 
o jei reikes paszauks ir kariume- 
nia. •

Massilon, O. Delegatai, kurie 
tvveria Massilon distrikto mainie- 
riu sueiga,, nusprendė utarnyko 
vvakara sustapdytie darbus, kol

Nepamenamas karsztis Ge- 
, gūžyje.

Ateina žinios isz yvairiu vie
tų Illinojo, Kaušo, Indiana ir 
lova valstijų, kad 9 d. Gruo
džio buvo tokis karsztis, kokio 
niekas ne pamena no senu lai
ku. Karsztis siekia no 80 iki 105 
laipsniu. Cravfordsville, Ind. 
karsztis užmusze bosą yardose 
Indiana Lumber kompanijos. 
Chicagoje karsztis yra ant 17 laip
sniu didesnis, negu kituose me- 

60 centu nebus mokama kiaurai i IUOt,e-Ant 4 ad.užpeieita czetver- 
vvisoje valstijoje Ohio.

Charleston, W. Va. 9 Gegužio. 
>traikieriai užpuolė ant darbi ny
ku kasyklose Southvestern Vir- 
ginia Coal kompanijos ir palei
do szuvius. Darbinykai persi- 
gandia nėjo in darba. Kompani
ja praszo gubernatoriaus ape 
iszsiuntima kariumenes.

Roxbury Falls, Conu. nekoke- 
me tenai fabrike dirbo 150 lietu
viu ir 5 lenkai ale, kad mokestis 
buvo jiems per maža, tai sutarė 
visi straikuotie. Užveizetojas 
fabriko telegrafavojo in kompa
nija klausdamas ka darytie kad 
darbinykai neina dirbtie ir reika
lauja padidinimo 
Kompanija liepe palidytie moke
sty ant 5c. ant dienos ir dabar 
visi sugryžo prie darbo. Pirmiau 
už 9 adynas mokėjo po $1.25, o 
dabar moka už 9 ad, po $1.30.

Isz S- Chicagos.
Illinois Steel Works kompani

ja mislina nepriimtie atgal in 
darba straikieriu ketina statytie 
szantias yardose, kur nauji dar- 
)inykai galėtu guletie ir duos 
jiems valgimus. Palicija saugos 
fabriką, o jei palicija negales ap- 
gintie, mislina partrauktie kariu- 
menia. Tas straikas regimai turės 
nueitie ant viejo. Skebsai turi 
saugotie savo pakauszi ir nedirb- 
tie be 3 dolieriu ant dienos.

ga, karsztis Chicagoje buvo Il
gus karszcziui 30 dienos Mojuos 
1874 metu.. Darbi nykus G. Stei- 
ner VVestern avė. netoli Milvau 
kee avė. buvo apimtas karszcziu 
ir policija turėjo jy nesztie na
mo.

turis darbinykus ir ju mulus, o 
formonas buvo netoli kasyklos 
žiocziu, tai jy numėtė per 30 pė
du tolumo. Užmusztuosius rado 
ant rytojaus vienus be gaivu, ki
tus l»e kojų ranku arba tik žarnas 
iKztasytas. Kaulai ju buvvo sumai- 
szyti drauge su kaulais, mulu, ka 
ir atrinkt nebuvo galima. Kada 
juos isznesze isz po žemes stovė
jo hunai žmonių prie žiocziu ka- 
syklumoredami pamatytie ta bai
sy bia, į o pamatia iszneszanczius 
kunus be gaivu, kojų, ranku ir 
kitaip sudraskytus, nevienas ap
siverkė.

Expliozija iszdraske relias, isz 
griov
kasyklos 
viskaisutaisys praeis gera valan
da laižo, o darbinykai per ta lai
ka turės be darbo sedetie.

i piliorius ir visa vidury
Bunaikyno. Pakol ta

Gegužis karsztas, vviesu- 
lingas ir szaltaa.

Pradžia Gegužio buvo, labai 
karszta,' potam buvo viesulos, 
lietai ir audros, o szia nedelia 
szalcziai daug pridarė bledes. 
Nev York valstijoje iszalo vyn- 
vuoges per pereita subata ir nede
lia, ir padare bledes ant $2.000. 
000. VVest Virginijoje iszszalo

mokesties. medžiu vaisei ir daržoves.
Isz Grand Rapids,Mich. ateina 

žinios kad ten iszkrito sniegas per 
20 coliu, bet greit sutirpo. Wis- 
cunsin Vasilijuje teipgi sniegas 
ant pusantro colio storio, 
szalcziai daug pažeidė seklu 
lauku ir daržu.

Tie
no

Wiesula Californijoje.
Pereita nedelia perejo vviesula 

per sziaurinia daly Californijos 
ir daug bledes padare. Paūksmes, 
medžiai ženklai no krautuvviu 
tapo nupūsti ir sulaužyti, langai 
iszdaužyti.Daugybe slyvvu ir gru- 
sziu tapo nukirsti no medžiu. 
Pyczios labjnusei nukentejo Pla- 
cer paviete. Daugiausei bledes 
padare ant vvyszniu.

Terp Sacramento ir Davisville 
tapo pertrauktas važevimas ant 
geležinkelio. Sukilus vėjui, van
duo ilpseme viežias ir iszplesze 
jais. Tas pats atsitiko su geležin
keliu terp Knight’s Landi ng ir 
Chandler station.

jos ir nežiue kaip taps nusūdyti. 
Juozas Radaviczius raszemums in 
redakcija ir beveik žmogus su 
aszaroms skundžiasi ant sawo ne
laimes, sako sedime patys nežino
me už ka.

Deltogi praneszame visiems, 
jeigu kur netoli randasi koki ju 
geri pažystami, tegul pampina, 
“bonda”už j uos,o tie žmones taps 
iszleisti isz kalėjimo. Adresas sė
di nczi u yra toks:
John R.Paskell.Sheriff C.C.De’ty 

Locan, III.
Deliver, please to

Joseph Radawicze,

Isz Brooklyn, N- Y.
Angliszkas laikrasztis “The 

Nev York Press” patalpino ilgo
ka straipsnely ape paskutinius 
pasielgimus kn. Juodisziaus, 
Brooklyne. Sulygsziol nieks dau
giau isz lietuviu ape tai nieko ne 
rasze ir negalime žinotie arba tai 
galėtu būt teisybe. Jeigu isz tik
ro teip yra, tai labai apgailystau- 
jame, kad musu dvasiszki vado
vai duoda toky papiktinimą žmo
nėmis.—Negerai, negerai, labai 
negerai.

Po miežiu szventu guod. 
pasakė pamoksta regydamas vi
sus prie vienybes, meiles brolisz- 
kos ir prie darbo dėl lietuvystes, 
idant savo darbais svietiszkais ir 
dvasiszkais duotie kogražisusia 
paveiksią svetimtaueziams.

Po viskam susirinkom visi in 
klebonija, kur buvo ir Architek
tas p. Ed. Ceglarskis, kuris stato 
koplytelia, ir tenai visi rodir 
jomes,kaip geriau ir greieziau 
gėry tie savo būvy naujose k dio- • 
nijo&e. Nutarėme uždetie .drau- 
gystia ukinyku sutvertie tavo 
kasa, idant tokiu budu pat etie 
viens kitam pradžioje gyven

Tikimės kad dabar musu k 
nijos eis augsztyn.

Arkanso Lietuviai.
* Leonas Stankevicz 

Brightou, Mass. kuris tdrejo 
“Lietuviszkose Kolionijpse” 
80 akru lauko po savo brdliui, 
szendien pardavė 40 akru j 
monui Kudirkai, kuris už m o 
visus pinigus isz virszaus ir 
jaus važiuos tenai gyventie. 
nigai tapo prisiųsti ant ranku 
Olszevskio, kuris iszdirbs popie
ras ir szioms dienoms jam jais 
iszsius.

* Jonas Rinkunas ir Stanislo
vas Grigaliūnas, kurie turėjo 
pirkiasi 80 akru lauko “Lįetu- 
viszkose Kolionijose,” Arkanee,
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Nuszautas per Marshala.
Cripple Creck, Coli., 13 d. Ge

gužio. John Smith garsus vado
vas mainieriu Bull Hill auksiniu 
casyklu, tapo nuszautas per Mar
shala Kelley. Marszalas teipgi 
nuszove ir mainiery George 
Jopst, kuris buvo su Smithu. Tas 
szovimas užtraukė baisia baimia 
ir maisztus po visa auksinia ka
sykla. Mainieriai nori atkerszitie 
užsmertysavo vadovo ir visi 
saliuuai tapo uždaryti Wictor’e ir 
Al t mane.

Kariszkos tiesos tapo apskell)- 
tos ir maisztai yra laukemi kož- 
noje valandoje. Panedelio vaka
ru Smith szaude in žiburius ir 
vienuolika užgesino saliune, Fo- 
eys_mįestelyje Victor. Panedelio 
ryta jis tapo aresztavotas. Bet 
netrukus tapo paleistu ir nu
sidavė in Altman gazdintie gy
ventojus. Marszalas Kelley pasa
kė jam iszeitie isz miesto. Smilk
ąs pradėjo szaudytie ir Popat 
stovėjo szale jo. Tada marszalas 
ir nuszove juos abu, • pats isz- 
sigelbedamas no žaizdų. Drau 
gai Smitho prisiekė atkerszitie 
smereziu už gyvasty Smitho.

Indiįonai daro trukszma.
Denver, Col. 13 Gegužio. Da- 

' neszta in kariumenes stoty, kad 
12 ludijonu isz Mexikos szove in 
mainierius arti Fort Bovle, A- 

• rizonoje. Kariumene tapo iszsius- 
, — c-------- ----------- ■ ta isz Fort Bayard dėl sugavimo

tikimo da nebuvo girdetie Ame- Indijonu. Ne žine ar yra l>ent 
lll<oje- j vienas isz mainieriu užmusztas.

Pasijiito liepsnose.
Midland, Mich. 13 Gegužio. 7 o

F ra n k Hale su paczia sudege lai
ke gaisro 3 ad. nedėlios ryta. 
Tai yra paslaptingas užsidegimas 
Mr. Hale ir jo paty persikraustė 
in naujy gyvenimą ir iki vėlumo 
triusesi, kol sukrausrte savvo daik
tus. Potam jie atsigulė ir pasijuto 
apymti liepsnomis isz visu pusiu 
teip, kad nebegalejo iszbegtie. 
Susiedai sako, kad tai kas pade
gė.

Mr

Mergaite iszwire katile.
In Erie, Pa. pribuvo neseniai 

isz Pittstono kokia lietuviszka 
familija ir atsivožė su savims 13 
menesiu mergaitia. Kada motina 
buwo tik pati viena namieje su- 
oimislyjo skalbtie drapanas. Už
virino katila vandens ir nukėlus 
jy no ugnies pastate ant ’žemes ir 
iszojo parsinesztie daugiau szalto 
vvandens. Grinczioje bėgiojo ta 
mažyte mergaite, kada motina 
iszejo vvandens, jy atbėgo prie 
vverdanczio katilo, kaip 
paslydo ir inkrito in katila. Kada 
motina pargryžo su szaltu vande- 
niu, jau atrado savo dukrelia ka
tile suvvirusia. Kad parejas isz 
darbo vvyras ape tai dasižinojo, 
per maŽKa isz proto savvo paczia 
už tai neiszvare.

Labai negerai, kad motinos yra 
tokios užsižiopsoja prie auginimo 
savvo vvaikeliu.
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padėtus bankoje. 
White pinigus 

White vv i etoj e

Turi septynes. paežius.
Nekokis C. J. VVhite pasipa

žino su mergina Miss Tomlinson 
isz Brooklyn, kury turėjo $12.000 
pinigu. White prisigerino prie 
jos ir jiedu susituokė. Miss Tem- 
linson ne žinojo nieko, kad Whi- 
tc yra paeziuotas.

Isz pradžių Miss Tomlinson 
davė VVhitui pinigus dėl pradė
jimo kokio biznio, 
jam neJseke. Potam 
ževo i n VVestus ir 
pradėjo rugotie, kad 
laiko pinigus, 
Ji pavelijo 
padėtie geriau.
pinigu padėjo nevertas popieras, 
o pinigus susikrovė in keszeniu 
ir iszwmževo.Miss Temlinson per
žiūrėdama syky savo pinigus 
atrado prigavima. Ji pradėjo jo 
jieszkotie ir nuseke net in Ir- 
landija.

Pagal tyrineiimus detektivu 
dasekta, kad VVhite turi nema
žiau kaip septynias paezias. VVie- 
na Glasgov, viena Londone, 
Irlandijoje, JJostoiie, Miss Tom
linson isz Brooklyn, Detroite, 
Chicagoje irdasu viena paczia pas- 
kutinia jau apsivedias su kokia 
ten isz Indianos.

Lietuvviai aresztawoti už 
balsawlmus.

Toluca, III. dirba daugybe lie
tuviu prie anglių. Kada szymet 
buwo rinkimas to miestelio majo
ro ir kitu urednyku ėjo su kitais 
drauge ir lietuviai balsuotie. Po 
balsavimui pradėjo tie patys lie
tuviai vieni kitus skustie, kad 
tie ir tie neturi popieru, arba nė
ra iszbuvia a t sakau ty lai^a minė
tame miestelyje. Gegužio antra 
diena aresztavojo 4 lietuvius ir 
iszvveže in džela in Locan, III. 

! VV ienas vadinasi Juazas Radavi-

Žinios isz Lietui iszku 
Kolioniju.

Lietuva, Ark., 12 Gegužio.
Daneszame visiems lietuviams 

szia linksma žinia, kad szioms 
dienoms pribuvo in musu
tuviszkas Kolionijas” in Arkansa 
guod. kn. J. Balceviežius ant ap
sigyvenimo czionai ant visados. 
Kokiu tai neapsakytu džiaugsmu 
vripilde szirdis musu savo pribu
vimu, kurio laukėme arti per pu
sią metu. Czionai pribuvias 
guod. kn. iszrede savo namuose 
koplytėlių, iszkabino ant stenu 
stacijas, iszrede altorių, isztate 
stovylas, kuriais prisiuntė isz Chi- 
cagos, žvakias ir visa papuosze 
gyvomis kvietkomis, kurios ne
apsakytai, rėdo koplytėlių. Nedė
lioję susirinkome visi lietuviai in 
minėta koplytėlių ir guod. kn. 
pirmiausei atlaike ceremo
nijas paszventinimo jo»; 
potam prasidėjo miszios szv. 
Kasgi buvo per džiaugsmas kada 
prasidėjus miszioms, visi užgie 
dojome: “Pulkim ant keliu visi 
krikszczionys... .”Ant kiekvie
no veido pasirodo aszaros džiaug
smo, kad per toky ylga laika ne
girdėjo. katalikiszkos Dievinai 
dystes, o szendien galime visi sau 
liuosai ir linksmai jos klausytie ir 
savo prigimtoje kalboje Dievu 
garbytie.—Mes szendien jauezia- 
mesi laimingiausiais žmonėms isz 
visos Amerikos, ba neturime 
czionai ant savo sprando nei Ik>- 
su, nei furmonu; nei straiko a 
nei bedarbes; Kožnas turime sau 
užtikrinta gyvenyma ir dirbame 
nekam,kitam bet patys dėl savęs, 
o kiek kas iszdirbsim tiek .turė
sim ir to nieks isz mus neatims 
ir joki streikai mus nesunaikys. 
Teipogi nore cze yra musu maža 
saujele, o jau aeziu Dievui sulau
kėme savo locna kunigą ir turi
me kur susieitie ir atliktie savo 
dvasiszkus reikalus ir nereikalau 
jame kestie jokiu maisztu isz sza- 
lies lenku, kaip girdėtie kitose, 
parapijose. Už ta visa geradejys- 
tia mes Arkanso lietuviai isz- 
.reiszkiame, szirdingiausia aeziu 
musu guodotmam kn. J. Balcevi- 
cziui, nes tai jo vieno yra storo- 
ne, jis ta viską surengė ir ren- 

Įgia, ba mes da esame per biedni 
.    — . —  ——— a * t Iv .>>• 1 I 1 1 11

Baisi Expliozija angleka- 
syklose.

Sopris, Col. 10 Gegužio.— 
Szendien 4 adyna rytmeczio atsi
tiko czionai baisi expjiozija gaza 
kasykloje The Sopris Col. Soply 
Co., po žemia. Minėtoje kasyklo
je dirba kas nakt keturi vyrai ir 
vienas furmonas, kurie važinėja 
po visa kasykla ir nuvalo visas 
visos dienos nuotruszas. Kada 
nuvaževo in pat gala kasyklų, 
užsidegė gazas, kurio tenai buvo ... ,
prisirinkusio, pastojo expliozija į ežius, o kitu trijų pravardžių ne- rtr savo puses ik*ziolei jam 
ir sudraskė in szmotus visus ke- i iiuonie. Ju byla bus 4 diena Se-ĮnįekUom padėtie negalėjome.

mokesezio per 5-kis meįus, 
tai da nesukako pusantrų metp, o 
jau szendien užmokėjo kompani
jai visus pinigus ir neturi skalos 
nei v^ieno cento. Pinigai tapo pri
siusią ant ranku A. Olszevskio 
iszdėotojo “Lietuvos”.

* Da syky paantriname, idant 
niekas nemoketumet pinigu Co- 
cuorekui už farmas, bajis neri a- 
gentu kompanijos. O kurie <jam 
užmokėjote, tai raszykitgromatas, 
tegul sugražina pinigus jums ar
ba kompanijai. O jeigu jis neno
rėtu sugražytie tai atiduokit pro- 
va ant advokatu ranku, o tat 
jo iszjieszkos ba Cacoureko 
uastis isznesza ant $10.000 tai 
yra isz ko iszjieszkotie ir pinigai 
jus prapult negali. Toksai kaip 
Cocounkas nenorės eit seso in 
“Penitentiary,” greieziau jis už
simokės negu eis sedetie.

* Kas turite kokius užmokeė- 
czius už farmas siuskit pinigus 
staeziai in kompanija arba aut A. 
Olszevskio, o viskas bus padary
ta kaip reikiant,

* Architektas p. Ed. Ceglhre- 
kis, kurs iszvaževvo in Arktįnsa 
statytie bažnyczios, parasze Aro
matą in Chicagos prolmszdziu, 
guod. kn. M. Kravczuna, kurioje 
labai iszgiria laukus Arkanso ir 
jo klimatą.

* Kas norite pirktie laukus Ar- 
kanse tai nuvažiuokite ir pama
tykite juos patys, o tada nereika
lausite klausine tie Baczkausko 
ape j u geruma ar negerumą, kuris 
apart Mahanojaus da toliau nie
kur nebuvo ir nieko nemate.

* Arkanso kolionijos auga ir 
kasdien augs. Kur gera vieta ten 
nekenkia nei bjauriausi lojimai 
durnojo Baczkausko. O nors ir 
szimtas tokiu kiaulių rastųsi kaip 
Raczkauskas, tai jau Arkanso ko- 
lioniju nesuardys, užtai kad yra 
gera vietą.

— Pajieszko sau wietos
lietuviszKas vargamistra. Gal 
gerai grajytie ant vargonų ir pui- 
kei giedotie; teipogi ir vaikus" 

,gali mokytie liątuviszkai, letfki- 
szkai ir anghszkai. Jeigu kur 
toksai butu reikalingu, meldžiu 
danesztie ant adresoszito: (18 5) 

P. Savickas
398 S. Clark st. Chicago, 11R

isz
oc-
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A. OLSZEAVSKIO,
954 33rd St.,

kad len- 
ir ant vi- 
iszimant

veiktie. Ale ant nelaimes, susi- Į 
pykimas Szliupo su kn. Burbai 
paardė visus pradėtus lietuvisz- 
kus darbus ir tada Szliupas in 
vieta dirbt ka gero dėl lietuviu, 
tai pasidejas viską in szaly ko
vojo amžinai ant apjuodinimo 
katalikystes ir ant inkirejimo kn. 
Burbai.

Yra tai apgailėtinas daiktas ir 
butu laikas, idant užmirsztie 
viens kito kaltybias,o imtis isztie- 
su už darbo, jeigu norime su- 
lauktie Liesuvos prisikėlimo.

. Toliau „Zgoda” raszo, kad 
lietuviams yra neatbūtina pri
gulime eitie sykiu su lenkais ir 
nesztie aukas ant atbudavojimo ju 
“Ojczyznos”ir kad jie“lenkai”, pa
tys ant savo seimo iszrinks viena 
toky lietuvy, kuris gali gerai 
kalbėt lietuviszkai, idant per 
prievarta surisztie lietuvius su 
lenkais, o jau tada, jiems rodžias, 
kad ir maskolių apgalėsiu.

Kam cze Jums broliai lenkai, 
tiek daug užsiimtie svetimais 
reikalais.—Jus pirma suriszkite 
visus savo lenkus in viena tvjrta

Chicago, III.1 ryszy ir pasirodykit žmonėms, 
Į kad jus isz tiesu mislyjate ape at- 
’budavojima savo Lenkijos, o 
lietuviai nėra tokiais užkietė
jusiais, per tiek metu padėjo 
jumis jusu darbus dirbti, ir dabar 
neatsisakys, jeigu tik matys kad 
Jus ant tikro mislyjate ka gero 
pradetie, Nors lietuviai ir toliau- 
sei butu no jus atsitolinia, tai 
jeigu ant gero, padės jumis. 
Ale jeigu jus, poneliai, tiktai dėl 
to norite pritrauktie lietuvius, 
kad tie 

. jau per 
lenkas 
“ham” 
turėtu 
ant savęs, ir padėtu 
mokesezius moketie, tai jau szen
dien to lietuviai nepadarys. 
Jau ir lietuviai susiprato, kad 
butu laikas nors kiek ir dėl sa
vęs padiibetie, ne tiktai amži
nai lenkams, lenkams ir da len
kams.

Mes isz savo puses lenku 
kaltinam ir nesakome, kad 
yra blogiausiais žmonėmis, 
ka padarytie; — kaip dirbsime 
dėl lenku, tai musu darbai sto
vės nedirbtie 
ju neapdirbs. Szendien galime 
padekavot Dievui ir geriems 
žmonėmis, ' kurie nepasigailėjo 
savo procios dėl lietuvystes la
bo, jau turime keletą lietuvisz- 
ku knygeliu, turime keletą lie- 
tuviszku laikraszcziu, kurie gai
vina dvasia lietuvystes. O jeigu 
nebutu radiasi tokiu žmonių, ku
rie ant to butu pasiszventia, jai- 
gu visi tik butu teip szokia, kaip 
lenkai ant savo dūdos užgrajyja, 
tai jau galbūt nei pedsakio nebu
tu likia musu mieliausios Lietu
vos, visi butume in,,pucus”iszvir- 
tia, ir butumia tarnavia už pastum
dėlius ponams lenkams, kaip jau 
per tiek metu tarnavome ir paro
dykit, ka no ju uždirdome? Tiek 
kad ant kožnos vietos galėjome 
iszgirstie: “ham glupy litvin.” 

Szendien kada pradėjome pa
tys dėl savęs dirbtie, kada jau 
mes pataikome be ju apseitie, tai 
jau lenkai pasigedo lietuviu ir 
jau ne sako “ham” ale “bracia 
litvini”.

Szitas mums, broliai, priduoda 
ukvata in darba aut lietuviszkos 
dirvos. Nelaukim ka mums len
kai lieps veiktie ir kam dirbtie, 
bet imkimės patys už darbo, bet 
ne dėl lenku, o tik dėl savęs kas 
kuom galėdami, o ko geriau 
dirbsime dėl labo lietuvystes to 
labjau mus guodos, ne tik lenkai, 
bet ir kitokios tautos, nes tiktai 
ta tauta pastojo galinga ir uo 
svieto garbinama, kuri dirbo ale 
savo labo, o ue dėl svetimu.

Ir lenkai tik lak tada mus pra- 
^epjuguodolie, kada pamate mus 
dirb.iuczius, o pirmiau ape ,,bt- 
vinus” nei jie girdėt ueuorejo.

Isz Užmarės.
—o---

Ape lenkus ir lietuvvius.
“Zgoda” organas lenkiszkosu- 

sivienyjimo “Zviązek Nar. vPol- 
ski” savo 20 numeryje nurodo, 
kad lietuviai jeigu nesirisz su 
lenkais, tai turės isznyktie.

Mes butume prieszjngi tokiai 
nuomoniai ir norėtume pasakytie, 
kad lietuviai sunyko tiktai per 
susiris'.ima su lenkais, o ir szen-. 
dien nyksta tie visi 'dėl 

"“Lietuvos, kurie tik perdaug 
su lenkais draugauja. Pažiūrėki
me ant tu lietuviu, kurie tik sti
presnius susiriszimus su lenkais 
turi, ar daug juos bus galima 
pažytie, kad yra lietuviais?© už 
sznekyk ju vaikelius, tai jau 
lietuviszkai nei žodžio nesupran
ta. — Na, ar galės tada tagent- 
karte vadytis lietuviszka, kada 
ji nemoka lietuviszkos kalbos? 
Ar galime mes szendien vady- 
tie lietuviais gyventojus guber- 
niu: Minsko, Pskovo Smolen
sko, AVitebsko, Mogilevo, ir 
Groduo, kad perėjas jais visas 

i nerasi nei vieno žmogaus kal- 
banezio lietuviszkai? Juk tai yra 

' lietuviszkos gubernes, ten lietu
viai gyvena, o ar jie atmena 
szendien ape Lietuva — savo 
tevynia, ar padeda mumis dirb- 

; tie dėl pakėlimo tos brangios te 
wynes Lietuvos? — Nei nesisa- 

! pnuoja jiems upe tai. O delko 
tai teip jie atszalo, ar ne dėl už- 
mirszimo savo prigimto liežiu- 
wio? — Da szendien užsikorė 
lyg ant kraszto liepto ta saujale 
lietuviszkai kalbaneziugubernese :

. Kauno, Suvolku, Wilniaus, da- 
| • lele Prusu ir cze Amerikoje, tai 

da ant tos mažos saujales turime 
+ padeja visa savo vilti prisikėli

mo Lietuvos, o jeigu ir szita 
. praganytume ir pa verstume i n 

lenkus, tada jau galėtume musu
< Lietuvai užgiedotie “reąuiam 
1 eaternam” ir jau nieks jos 

daugiau isz grabo ne prikel 
tu. Tas lietuvys, kurs jau syky 
savo kalbos nustojo ir savo 
vaikus jos neiszmokino, numirė 
amžinai dėl Lietuvos.

Ta pati “Zgoda” rugoja ant 
kn. Burbos ir ant p. Szliupo va- 
dydama juos tarnais maskolių, už 
tai kad szitie pradėjo inkvepi- 
netie ir gaivytie žmonėse lietu
viszka dvasia. —Dieve, duok 
mumis daug tokiu lietuviu kaip 
kunigas Burba, o tada darbai 

■ lietuvystes eitu pirmyn. Teipogi 
ir Szliupas butu daug gero der^ 
lietuviu padarias, jeigu nebu- ' 
tu emias kovotie' prieazai ka 
talikystia. Jeigu jie butu ir to
liau teip dirbia dėl labo lietuviu, 
kaip kad iszpradžiu pradėjo dirb

i tie su kn. Burba, tai szendien
lietuwi»i jau butu tureja kdio turi kur Suko kad aj.-

! lika naudingu knygų, »z kuriu ,iuk dokus Suli P'lui lauk“i ir 
Jietuniai buiu a|>siszwįulia, pa »ors kita tieK darbo butu, tai

jums vėl bernautu, kaip 
tiek metu bernavo, kad 
“to pan”, o lietuvys 
ir jis kaipo “hamas” 

vėl trauktie lenku junga 
“Zvi^žku”

ka tik kuris isz lenku

ne- 
jie 
ale

ir lenkai mums

t Danesza isz Erie, Pa, kad 
tenai tiek daug privuževo žmo
nių darbo jieszkodami, ka jau ne-

lietuviai butu
žinia kuomjie esą ir ka toliau tur1 taipgi visiems neužtektu.

Ka pelnyjo lenkai no 
8wifto.

Žinoma yra visiems, 
kai buvo demokratais 
sados tokiais pasiliks,
isz ju keliolika, kurie dirbo už re- 
publikonus. Dabar, kada reptibli- 
koniszka partija perejo ant mies
to urėdu, tai kiekvienas lenkas, 
nors jisai da kaip gyvas už nieką 
kita nedirbo ir nebalsavo kaip 
tik už demokratus, eina prie 
Svift’o, miesto majoro ir gyrėsi 
jam, kad jisai esąs karsztas repu- 
blikonas ir karsztai už republūko- 
nus dirbias, užtai norėtu gautie 
no majoro miesto darba.

Taksai Sviftas, tai neyra tuom, 
kas jam ka sako, bet pats viską 
mato ir pažysta kas kuom yra. 
Jis gerai žino, kada lenkai da nie
kad nedirbo už republikoniszka 
partija, tiktai dabar vadina sa
vęs republikonais, kada ju susi- 
mylejimo reikalauja.O vėl neteik 
Sviftui paežiam ta dalyka iszty- 
rinetie, nes lenkai eina patys ir 
skundžia savuosius, iszpasakoda
mi jam viską ape lenkiszka pa- 
litika. Už tai Sviftai juos teip 
myli, kaip szuva žydą?

Sztai ka raszo “Dzeimik Chica- 
goski”, kaip Sviftas lenkus pri
ėmė pereitoje subatoje, Ii Gegu
žio.

“Sviftas kiekviena delegacija 
priima už uždarytu duriu ir isz- 
klauso jos reikalavimus, o kada 
pribuvo lenkiszka delegacija, tai 
liepe perdemai atidarytie duris, 
idant visas svietas matytu kaip 
jis gražiai lenkus priims. Suleido 
ju in savo ofisą ape 70 ypatų, 
terp kuriu da ir moterių keletą 
inleido. Ii
pradėjo kalbetie, tai Sviftas tuo
jaus pertrauke sakydamas: “It is 
not truth. I knov better.” (Ne 
teisybe. Asz ta žinau geriau).

AViens isz lenku pasigyrė, kad 
yra republikonu ir reprezentavo- 
ja republikoniszka kliubo. O 
Sviftas tuojaus pertrauke jam 
kalba, sakydamas: “You repre- 
sent nobody; you are nothing.” 
(Nieko neprezentavoji ir esi nie- 
kuom.)

Toliau tas lenkas sako: “Pone 
per 18 metu buvau republikonu, 
bet jeigu teip, no szios dienos tu
riu būtie demokratu.

Sviftas: “I dont care tor you 
Pollacks, I can get veli vithout 
you.” (Asz ape lenkus nestoju ir 
galiu apsieit be jus).

Ant galo Sviftas liepe iszeitie 
lenkams szalin isz savo effiso, 
sakydamas:“Get out of here you 
Pollacks.” O visi kurie ta pri
ėmimą lenku girdėjo, juokėsi ro
dydami ant j u pirsztais.”

Na ir matote, delko kitus Svif
tas priema gražiai, o tik lenkus 
teip bjaurei ant juoko iszstatoIBa 
žino, kad anie buvo ir bus demo
kratais, tik patol yra republiko
nais pakol no republikonu nori ka 
gaut.

Lietuviai jeigu butu drueziau 
susiorganizavia, tai stovėtu 
daug augszcziau už lenkus. AVie- 
nok szymet danežine ar gaus ka 
nors vienas,nes da nespėjo pasetie 
o jau nori eit pjautie. Norėdami 
ka pelnytie isz paiitikos, turėtu 
drueziau susiorganizuotie, o eit 
ant balsavimo prie “primariju” ir 
pervaryt savo žmonis ant tikietu, 
tada kad prisiartys diena elekci- 
ju, tai balsuosime už savo žmo
nis ir jeigu jie pereis, tai 
duos mumis, tai yra sa 
viems,o ne airisziams ar kitiems. 
O szendien ka mes norime 
gaut, kad mes einame balsuotie 
už tuos, kuriuos mumis airisziai 
pastate, tai kas isz to kad jis pe
rejo, jis tada duoda savam, 
tai yra airisziui, kuris jy ant ti
kieto pastate. Pastatykime mes 
toky ant tikieto, tada jis vadysis 
mus žmogumi, o kaip pereis ant 
urėdo tai duos darbus mumis, tai 
yra savo žmonėmis. Ale kaip 
mes galime pastatytie, kad laike 
primariju tai mes miegame ir 
nei nesnapnuoja tada mums pali- 
tika, o kada jau viskas gatava

kada jau airisziai sustatė ant ti- 
kieto savo patronus, tada mes 
begame už juos balsuotie, tikėda
miesi daug no anų pelnytie. Tok
sai perėjas ant urėdo tur pamytie 
ape siwo airisziui ir aniems dar
bus atiduotie, kurie jy užtupde 
per “primarijas” ant tikieto, o ne 
ape lietuvius arba lenkus, 
kurie laike “primariju” kur kiau
lių varinėjo ir nei nežinojo kada 
tos “primarijos”perejo, nei isz kur 
tie kandidatai ant tikieto ėmėsi.

Ant rewolweriu korydo-

Nekokia James B. Leckie tan- 
kei garsindavo laikraszcziuose, 
kad jis reikalauja vatehmono su 
užguldimu $200. Tūlas Alexan 
der Nichols nuėjo pas jy ir davė 
jam $150. Leckie liepe jam sto
vėt ie ant gatves ir vaktuotie na
mus. Bestovėdamas ant gatves 
Nichols paklausė paliemonu, kam 
reikalingas jo darbas. Palicmonai 
pasakė jam, kad tai yra prigavi
mas ir kad Leckie ne turi jokio 
namo ir tik prigavimu žmonių 
bizny daro. Prie to palicmonai 
paaiszkino kad Nichols gali taptie 
aresztavotu už vaikszcziojima 
ape svetimus namus. Nichols pa
mėtė darba ir prasze pagraiytie 
užguldytus pinigus ir užmoketie 
už iszdirbta nedelia. Bet Leckie 
tese diena no dienos ir nenorėjo 
sugražytie užgulditu pinigu $150 
a nei užmoketie $12 už nedėlios 
darba. Tada Nichols parasze jam 
gromata, kurioje pasakė, jeigu 
per nedelia ne bus sugrąžyti pi 
nigai jam, kad pasitiktu jy su 
ginklais. Ant tos gromatos ne 
buwo jokio atsakimo. Pereita 
czet vergą Nichols nuėjo i n offisa 
Leckies ir pasitikins jy, Leckie 
jam pasakė, kad mislijo pristotie 
ant jo gromatos, bet dabar persi- 
mislijo geriau apmoketie. Kaip 
buvo daug žmonių offise Nichols 
lauke, kol jie apsimažins. Kada 
žmones iszvaikszcziojo ir liko tik 
jie du, jis priejas prie Leckie pra
sze jy atleistie. Leckie isztraukias 
gromata parode Nicholsui ir 
klausė, ka reiszkia tie žodžiai: 
“pasitiktie su ginklais.” Nichols 
atsake, kad jie reiszkia ta paty, 
ka raszo. Kaip jis tai pasakė, 
Leckie iszsitrauketaz stalcziaūs 
revolvory ir pasakė, kad gali ei- 
tie ant imtiniu cze pat korridoriu- 
je.Nichols iszejo in korridoriu ir 
per 20 pėdu atsigryžo.Tuom tarpu 
Leckie tzove. Nichols tapo roni- 
tas ir jis ne spėjo paimtie savo 
revolvery, kaip Leckie pragai- 
szo ir duris jo oftiso tapo uždary 
tos. Tai buvo žodžiai Nichoko 
laike, kada jy paėmė vežtie in 
Hospilaly. Jo žaizda yra baisi 
krutiineje ir daktarai sako, kad 
yra maža vyltis iszgydimo.

Gyventojai namu sako, kad jie 
girdėjo tris szuvius. Kaip Leckie 
buvo aresztavotas, detektivai 
padare krata namuose ir tyrinėji
mą. Jokio ginklo ne atrasta pas 
Leckie, ane jo offise. Leckie sako 
kad Nichols pats savin szove.

Pagal surinktoms žinioms pa
sirodo kad Nichols yra Skoczma- 
nas, 27 metu senas ir buvias 
amerike kariumeneje. Leckie už 
siiminejo visiokiomis suktybėmis 
daugiausei samdymu vatehmanu, 
no kuriu jis gavo užguldimus po 
$200 ir liepe vaktuotie uliezias, 
kur ne buvo jokiu namu. Jis bu 
vo pasislepiąs per kelis menesius. 
Ant galo jis buvo užtiktas per 
moteriszka detektiva. Tyrinėji
mas traukiasi toliau.

In Lietuwiszkas Draugys- 
tias.

Ant nedėlios, 19 Gegužio, 2 
adyna > po pietų, in salia L. A- 
žuko, ant Bridgeporto, yra už- 
praszomošsusirinktie admini>tra- 
cijos wisu lietuvi^zku draugys- 
cziu dvli pabikalbėjimo dalyke 
surengimo 
Chicagoje, 
ra galima toky dalyka prade-* 
tie.

Užpraszo prezidentas “Gvar
dijos D. L. K. W i tauto”

AV. A\ ABAUKSKA8.

lietuviuko pikniko 
nes kitokiu budu ne-

^Vietines žinios.
— Chicagoje da nei viena me

ta nestovėjo tiek tuszcziu sztoru 
ir Jkitokiu namu kaip szymet.

— Szioms dienoms prasidėjo 
statymas lietuviszkos klebonijos. 
Bus tai mūrinis namas ir kasztuos 
arti $10.000.

—Ulyczia Halstedneužilgio taps 
visa perdemai apszviestasu elek
triką. Jau elektrikines lempos 
yra statomos.

— Pereitos subatos nakty, ant 
Fisk ui. bjauriai sumusze koki 
tai valkijozai, nekoky Smithaf?) 
lietuVy^Sumusztasis tapo nuvež
tu iniigonbuty.

— Ant vasaros puse Chicagos 
darbinyku isz važinėj o in kontrus 
darbo jieszkotie, nes ko tolyn, tai 
darbai Chicagoje vis eina mažyn. 
O prie tam da ir nekurie straikai 
dasideda.

— Chicagoje per pora nedeliu 
turėjome jau gerokus karszczius, 
ale su pereitu panedeliu kad at- 
szalo tai be pirsztiuiu ir lapines 
kepures nei nepasirodyk ant lau
ko. Ape czetverga jau vėl atszi- 
lo.

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

— Redakcijoj ,,Lietuvos” guli 
jau no seniai szios gromatos; 
Jurgio AVaitkaus dwi; Juozo 
Tautvido viena; Franciszkaus 
Zablockio viena; AVinco Stanke- 
vicziaus viena ir Jurgio Gren- 
velskio viena.

* • c
— Klebonija jau budavojasi, o 

neužilgio ir bažnyczia mūrine 
prasidės statytis. Dėlto pirkites 
sau lotus ant 33-czios ui., ba kaip 
tik prasidės statymas bažnyczios, 
tai jau reiks už juos moketie po 
$1000, o szendien da galite pirk- 
tie po $800. Parduoda juos 
A. Olszevskis.

— Daugumas randasi akvata 
nyku, ka norėtu atvažiuotie in 
Chicijga darbo jieszkotie, o neži
no kad chicagiecziai važiuoja 
isz Chicago darbo jieszkotie. 
Chicagoje gali tiktai tasai rastie 
darba, kuris turi savo gera pažv- 
stama dirbauty gerame darbe, tai 
per toky ir jis gali dasigautie; 
bet kitaip sunku yra.

— Italijonais Sun Mack buvo 
agentu Italijonu darbinyku ir su
rinktas no ju ape $2.400, po $8 
no kožuo, prapuolė be žinios. 
Jis prižadėjo jiems darba ant 
Union Pacific geležinkelio Colo- 
radoje ir rinko tuos pinigus už 
kelia. Sako kad Mack ne moka 
skaitytie, anei įaszytie ir turėjo 
susineszima su agentu Clapp & 
\Vilson ant Canal str. po nr. 97.

— Yondorfo Haleje po nr. 163 
Nori h avė, ape 10 adyna Czet- 
vergo vakare užsidegė stonsz- 
kos, kurios puoszc Halia szokiu. 
AVienas muzikantas patemijas 
maža liepsnialia isz po uždangos 
sienos, norėjo tylei užgesintie. 
Bet szokejai pamatia tai, prade 
jo szauktie: “ugnis!”. Cze visus 
apėmė iszgastis ir sumiezimas. 
Pradėjo begtie, nežiūrint kad 
ugnis buvo lengvai užgesinama. 
Botam užgesino ugny ir vėl vi
si sugryžo prie szokiu.

— Nedelioje, 19 Gegužio, Baž
nytinėje saleje, tuojaus po su
mai. “Gvardija D. L. K. AVi- 
tauto” laikys savo menesiny su
sirinkimą, ant kurio užpraszo 
kodaugiausiai lietuviu pributie 
ir prisiraszytie prie “Kareiviu 
AVitaulo”.,

AV. AV ab alins kas prez.
— Nedelioje, 19 Gegužio, Baž 

nytineje saleje, 1 adyna po pie
tų Dr te “Sz. Jurgio’’ laikys sa
vo menesiny mitinga, ant kurio 
yra žpraszomi visi sanariai pri
butie, nes yra labai svarbus 
reikalai ant apsvarstymo.

K. KovAR8Kis,prez.

— No Naujo Metoliki 15 Ge
gužio, tapo iszsiusU pinigu in 
Europa per redystia j „Lietuvos” 
$31.672.Szymet prekė rusku pi
nigu nei atpinga nei pabrangsta, 
vis kursas stovi po 53c. už rubly,

— Daugybe Chicagos ulieziu 
szymet gavo kitus vjrdus, terp • 
kuriu ir ant Bridge iorto inejo 
szios permainos: UI. 
bar vadysis Morgan _ ____
Court, 34 Court, 35 C^urt Ir ki
tos visos Court vacysis dabar 
33 Place. 34 Place. 35 Place ir 
t. t.

— Pereita subata jresztavojo 

T. Stankevicziu, ddiegornyka, 
noLaurel st.,už taikad pis paskoli
no vienam žmogui pOc. Tasai 
žmogus atnesze jamį jiataisytie 
laiarcdely ir verkdamas prasze 
paskolytie 50c. Szis, nieko blogo 
nemislydamas, paskolijo. O kiti 
atėjo ir iszpirko už tni varanta 
sakydami,kad jis (Stau keviezius) 
nupirko vogta laikrodėly už 50c. 
Matyt kad tai žydai.žal 
ž.nogui tokius “szpos 
papirkdami liauferius, nes* ant 
Laurel st. patys žydą visokius 
biznius varo ir musu žmonėms 
užvydi.

— AAr iena tinę Len 
Lietuvis zka A 
p. J. Leszczynsko.ant L; 
po numeriu ,3315. 
geriausias gydyklas isjį 
ir Amerikos. Aptieko < 
daktarus \VI. Statkie vi ežius, ku
ris per ilgus metus pra ktikavojo 
prie ligonbueziu kaipo 
teip ir Amerikoje ir da! )ar czionai 
kas tik norėtu, gali jo 
siektie. Jeigu kas urnai 
lautu daktaro, gali jy įaszauktie 
•per telefoną isz kiekvienos aptie- 
kos.Numeris telefono te 
709. Teipogi ir D-ras A 
sakauskas priasti in ta į aezia ap- 
tieka kožna czetverga ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, rali jy pa- 
szauktie kožna valanca per ta 
paty telefoną isz bile a

Laurel. da- 
st., o 33

pziai,musu 
ius” daro,

£ i s z k a i 
o t i e k a 
.aurel str

Užlaiko 
; Europos 
e randasi

Europoje

rodos da- 
i pareika-

ks: Yards 
:. p. Kos-

takos.
(15-6)

Isz Dr-tes D. L.K. Gedemi- 
no.

Chicagoje 12 Gegužio.— Dr-te 
“D. L. K. Gedemino” Jaike sa
vo metiny mitinga, ant kurio 
buvo rinkimas administracijos 
ant tekanezio meto: Pjrezidentu 
tapo aprinktu M. Kubilius ant 2- 
ro meto; AVice prez. J. Blažis 
ant pirmo meto; Sekretorium 
prot. J. Giineviczius ant 2ro me
to; sekr. fin. W. Ažukas ant 
lino mete; Kasierium J. Kati
lius ant 3czio meto; gaspado- 
riais kasos: J. Steponauskas ant 
3czio metu ir W. Zementauskas 
ant lino m.; Marszalka Sį Stan- 
keviezius ant 5to m. prie karū
nos A. Bereika, ant lm<> nj.

Po aprokavimui knygų, apart 
visu iszdavimu, pasilieka kaso
je grynu pinigu $250.75.

Turime vilty jogei musu drau
gyste augs ir užpraszome visus 
lietuvius, kurie sau velytumet, 
kogreieziausei prisiraszytie prie 
Dr tęs Gedemino pakol da yra 
pigus instojimas, nes netrukus 
mokestis iniengos bus pakelta. 
Mitingai minėtos draugystes yra 
laikomi kas antra nedelia po- 
pirmai dienai kožno menesio.

Su guod. M. Kubilius, prez.

Mitingas.
Nedelioje, 19-ta Gegužio, sale

je L. A Žuko, tuojaus po miszpa- 
rui bus susirinkimas tu visu lie
tuviu, kurie turi pirkia lotus no 
Tacoma Besek Land Co., Wis- 
consine. Tegul pribuna kiekvie
nas, nes cze eina ape ju paežiu 
dalyka. Su guodone N. Urbonas.

Naujas lietuwiszkas 
saliunis

Franciszkus Raszinskis szioms 
dienoms atidarė puiku, lietuvinz- 
ca saluna po nr. 569 S-Jeifferson 
st. kertes Barber st. ir ant subatos, 

8 Gegužio rengia balių atidary
mo ,,Grand Opening.** Grajys 
ietuviszka muzika, bus ^zokiai 

ir kitos gražios zobovos, 
užpraszo visus lietuvius 
tuvaitias atsilankytie.

Fr. Raszhiskis,
. i.

ant ko 
ir tie



LIETUVA

ISTORIJA :
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Locninykai padare labai liuosa konstitucija dėl 
kolionijos. Duotas charteris pavialino lygias tiesas 
ir liuosybias visiems tikėjimams. Waidžia susidėjo 
isz gubernatoriaus ir rodos, abeji, paskirti pet loc- 
liinykus žemes.

Pasekme szitu liuosingu dovanu buvo ta, kad 
daug ypatų, iszpažinstanczius y vairius tikėjimu, ku
rie buvo prispausti Europoje, pribuvo in nauja ko
lionija.

1665 m. pirmas apsigyvenimas Nev Jersey 
buwo Elizabeth’e. Buria apgyventųjų buwo atves
tas per Philipa Carteret, (broly lucninyko), kuris 
buvo paskirtas gubernatorium. Jis pribuvo au ma- 
tiku*) ant pecziu, dėl parodinio žmonėms, kad 
darbsztumas, stropumas ir gerėjimas žemdirbystes 
tur su jais draugautie. Ir teip Kolionija Nev Jersey 
tapo uždėta. y

Akyvesni faktai. 1674 m. Lord Berkeley par
davė savo dalia Nev 
gliszku Draugu, arba Quakeriu. Provincija dabar 
liko iszdalyta ant dvieju daliu, — parduota Qua- 
keriams, pavadino \Vest Jersey ir dalia Carteret’o 
— East Jersey, arba Wakarine ir Rytine Jersey.

Garbingas AVilliam Penn liko dažiuretuju 
Quakeriu dalies. Netrukus pradėjo plauktie in 
West Jersey žmones daugiausei prigulinti prie at
skalos Draugu. Tikrai tai buvo Quakeriu kolioni- 
r-

West Jersey turėjo savo—locmujegislatura. 
1681 m. pirmas seimas susirinko ir parengė pui 
kia» tiesas.

1682 m. East Jersey tapė parduota per Czr- 
teret Williamui. Penn ir keletui bendru. Garsus 
Quakeris, Ikotehas, vardu Robert Barklai, liko 
gubernatorium ir daug persekiojamu Skotczu Pres 
biterijonu emigravo in Nev Jersey.

Kaip žeme buvo daugelio locninyku, tai bu
vo didis apsunkinimas dėl žmonių. Jie 
nas . ne užsitvirtino 
mes.

;■ Po daug metu 
žmonių, locninykai 
nį. abidvi Jersey 
yaliszka provincija, po vardu Jersey.

Palikusi rayaliszka provincija, Nev Jersey 
tapė pavesta tam paczem gubernatoriui, kuris 
valde Nev York’a bet Nev Jersey buvo pavialita 
savas seimas, iszrinktas per žmonls?^Tok^me pa
dėjime Nev Jersey pasiliko per trisdeszimts sze- 
szis metus — uo 1702 iki 1738.

1738 m. žmones prasze karaliaus pavialijimo 
turetie savo atskira gubernatorių. Szitas buvo 
pavialitas. No to laiko Nev Jersey rėdoma per 
gubernatorius, parskirtus per karalių, pasiliko ro 
yaliszka provincija iki neprigulmystes.

Žeme Nev Jersey buvo vaisinga, provincija 
buvo liuosa no užpuldinėjimu Indijonu. Dėlto ji 
staigu augo ir gerėjimas jos didinosi.

(junkeriai ir Skotczai buvo viriausi elementai 
ankstyvosios žmonijos Nev Jersey. Jie buvo pa- 
czednus, darbužius ir moraliszki.

Žmonis Nev Jersey visados atsiženklino 
meilia liuosybes. Jie vyriszkai rėmėsi priesz vi 
šokiu- mėginimus tironystes ant ju, isz puses ro- 
yjiliszku gubernatorių.

1738 m. kollegija “Nassau Hali”, mieste 
Princetovn, tapė inrengta.

Žmonija kolionijos, pabaigoje kolioniszko pe
riodo,

Jersey kompanijai A n

nei vie- 
tikros.locnasties ant savo že-

ginczijimosi terp locninyku ir 
atsisakė no kolionijos ir 1702 
tapė suvienytos in viena ro

buvo netoli 150.000.

garbe, kokia jie galėjo aiduotie bajtiemjiems, buvo 
žodžiai: jis yra, kaip “Onas”.

Ant pabaigos 1682 metu, Penn’as aprinko vie
ta, terp upiu Schuylkill ir Dela vare dėl sosto pa
leis savo kolionijos. Jis praminė ta miestą “Phi- 
ladelphia”, kas reiszkia “broliszka meile”.

Tokiu pakajingu ir meilingu budu tapė su
rengta palitikiszka galybe Pennsylvanijos.

Pirmutinis randas Pennsylvanijos tapė surėdy
tas per Penu. “Provincija tarėjo būtie valdoma 
per Deputota - uubernatoriu, paskirta per locni- 
nyka. Wisi istatai turėjo būtie parengti per le 
gislatura, kuri turėjo būtie iszrinkta per žmonis. 
Beto^ da Penn’as suteikė savo kolionijai “Charte- 
ry liuosybiu”.

1684 m. Penn sugryžo in Anglija. Padėjimas 
kolionijos buvo labjausei laimingas. Randas buvo 
pilnai surėdytas ir kolionija augo staigu. Ji turėjo 
tada dvideszimti apgyventu miesteliu ir ape 7.000 
žmonijos.

Penn’as ne gryžo isz Anglijos per penkiolika 
metu. Per szita .laika pakilo kolionijoje nesutiki
mai 1), 1691 in. kolionija Delavare, kuri buwo 
suvienita su Pensylvanija, atsiskyrė no unijos. 
Penn’as dawe jai atskira Deputatą-Gubernatorių 
irl7O3m. padare ja atskira provincija. 2), Ypa- 
tai palikti legaliszkcje*)syloje pradėjo terp savęs 
bartis. 3), Žmones nenorėjo mokelie rendu su ku
rioms Penn’as nušlijo pagerintie savo iszdavimus 
ant reikalu kolionijos.

Del praszalinimo vargu žmonių Penn’as pa- 
gryžo in kolionija 1699 m. irdavę žmonėms nau
ja Chartery, kuris pridavė jiems daug sylos. 
Tas charteris suteikė jiems tiesa parengtie sau 
įstatus, kokiu jie pirmiau ne turėjo. Pasirodė, 
kad vis tai buvo labai gerai ir pasiliko syloje iki 
neprigulmystes.

Po szito Penn’as pagryžo in Anglija, kur jis 
numirė 1718 m. Jis buvo didžiu suteiktojo insta- 
timiszku tiesu ir geradejyseziu žmonijos.

Stebėtinas augimas ir gerėjimas .Pennsylvani
jos, be yje 60 metu, no Penn’o myrio iki revoliu 
cijoniszkos kares, parodo neapsakyta geruma insti
tucijų, kuriais Quakerini parengė.

Sūnūs Penn’o buvo locninjkais kolionijos ir 
valde ja per deputatus-gubernatorius. Szita val
džia locninyku tęsęsi iki revuliucijos, kada jie 
iszsipirko per savo palitikiszka g.tlybia no Penn’o 
sunu už $580.000.

VVisokiems tikėjimams buvo duota liuosybe. 
Per ylga laika Qikeriai buvo skaitlingiausi, bet 
ir kit tikėjimai subrendo, kiekvienas pavietas tu 
rejo tris urednykus, vadinamus “pakajaus dary
tojais”.

Rubežius terp Pannsylvanijos ir Marylando bu- 
bo padarius daug triukszmo per daugely metu. 
Galutinai vištai buvo užbaigta (1767), kada du 
žemmieriai Mason ir Dixon, pertaise dabartiny 
rubežiu. Tas rubežius potam buvo vadinamas 
“Masono* ir Dixono linija.”

Kolionija vede gera prekyba su Anglija, 
VVest Indija ir pietiniu provincija. Per daugely 
metu tabakas buvo apszcziai auginamas.

Laikraszczai lig anksti buvo uždėti Philadel- 
phijoie ir Beniamin Franklinas rede viena isz ju.

Žmonija Pennsylvanijoje 1776 metuose skaitėsi 
370.000.

Atsakymas Baczkauska- 
palaikiui.

Tu brolyti nenustoji plurpias 
ant Olszevskio ir visiem szne- 
ki, kad

Žmonija'nis in
skaitėsi 36. | kvailas

Turtingumas swieto.
Aprokawimas visu turtu Di

džios Britanijos su Irlandija isz- 
nesza pagal Dr. Robert Giffir, 
1885 m. ape£10.037.000.000, ar
ba $50.000.000 000. 
Britanijoje 1885 m.
013.937. Tokiu budu ant kožno 
žmogaus iszeina po $1.390. Jei
gu atmestie no Britanijos Irlan 
dija, tai turtai pavieniu žmonių 
Anglijos Skotlandijos ir Valijos 
ieznesztu daug daugiaus. Pavie
nis turtas Britanijoje yra di- 
džiausis isz visu vieszpatyscziu 
ant svieto, iszskyrus Australija.

Turtai Francijo pagal aprokavi- 
ma daugelio ekonomistu, isznesza 
200^0JO.000.0O0 franku arba ape 
$40.000.000.000, isz kuriu prisi- 
sieina $1.081 pagalvinio turto. 
Francuzija pagal diduma turtu 
užima antra vieta ant svieto. 
Libjausei pasidaugino turtai tu- 
lu prekybiniu vieszpatyscziu 
laike pastaru 50 metu, arba lai
ke gyvenimo vienos pakaliai- 
nijos. Tie turtai pasidaugino isz 
priežasties padauginimo ir page
rinimo dideliu budavoniu, dide 
liu dirbtu vi u, * geležinkeliu, že
mes apdirbimo ir 1.1.

Belgija, kury yra viena isz 
darbszcziausiu ir prakilniausiu 
vieszpatyscziu, stovi turtuose 
daug žemiau, isznesza tik $835 
ant žmogaus. Danija skaito $1.150, 
o Iszpanija $740. Germani ja yra 
verta ape $32.000.000.000, ar
ba po $700 galva.

Italija yra aprokuota ant 54. 
000.000.000.franku arba $11.000. 
000.000.

Rossija žemai stovi ligsvary- 
beje turtu. Jos turtai isznesza 
ape $25.000.000.000, kas suly
ginant su Didiaja Britanija, pa
gal jos- platuma ir žmoninguma, 
yra tik puse. Turtas Rossijos 
isznesza tik po $275 no galvos.

Austro-IIungarija
ape 18.250.000.000, arba $495 
galva. Szveicarijos verte yra 
lemema ant $2.500.000.000, arba 
$825 galva. Ji stovi žemiau tik 
už Anglija ir Francija, bet aug- 
szcziau už kitas v i esz paty s tins, 
atmetus Danija ir Hollandija.

Turtai Suvienytu Walstiju 
Amerike isznesza $65.037.019. 
000, arba $1000 galva abelnai. 
District of Columbia skaito pa
gaivinta veriia $1491; Rhode 
Island valstija $1459; Nev 
York —$1430; —Illinois 1324, 
Minnesota—$1300, ir Massa- 
chusetts — $1252. Pietines val
stijos stovi turt uose daug žemiau. 
Pagalvinis turtas South Caroli- 
nos vertas $348; Mississippi — 
$352; Nori h Carolinos — $361; 
Arkanso— $403; Alabamos— 
$412;’Lousianos — $443, ir Geor
gijus —$464 Augszcziausei pagal 
viniai turtai stovi valstijose Ne 
vada, Montana, 
Arizona, nors ir 
nėra teip daug, 
valstijose.

yra verta

Olszevskis grūda žmo- 
Arkansa. Rask tu man, 
pagaly, nors vviena lie- 

katra butu Olszevskis

“Saulia”, jau 8tas metas 
iszleisdineji, parodyk ka tu 
lietuviams padarini per 
asztuoniu metu savo iszda-

Tu peiii Ąrkanso ko-

Isz St. Louis, Mo.
Ant dienos 28 Balandžiu 

buvo in musu miestą gudd. kn. 
M. Kravczunas, probaszczius isz 
Chicagos ir iszklause czioiyksz- 
czius lietuvius WelykineC spa- 
viedes. Teipogi pasakė pui pa
mokslą. kurio žodžiai pasiliko 

atm intyje. 
susideda 

guod,

viedes. Teipogi pasakė pui

pri-

ant ylgo laiko 
musu. Musu, parapija 
isz lietuviu (ir lenku, tai guod, 
dotinas kn. pasakė du pamokslus 
lenkiszka ir lietuviszka, i $z ko 
lenkai didžiai divyįosi 
lietuviszkas kunigas gali 
liet|uviszkai, bet ir lenkiszkai pa
mokslus sakytie. Wisi St. 
lietuviai ir lenkai siuneziame 
guod. kn. M. Kravczuni szirdin- 
giausia aeziu. F. Pwl.

kad 
netik

Louis

Žinia dėl lietuwiu.
Wiens lietuvys ant 46i tos r 

Atlantic Sts. užsidėjo BUCZER- 
N1A. Nei ne mislidams pasigavo 
gaidy aut ulyczios, parplesze jy 
pusiau ir viena jo pusią užrukę 
kamine, o kita susude lovyje. 
(Jžpraszb visus in buezerniu. atsi
lankyt, o kuria pusią kas uores 
ta gaus. . .

Toliau žada uždetie ir grocer- 
nia—jeigu taikysis kur nujriebt 
keletą dežiukiu sardinku i:* kelis 
tuzinus pipiru. N. Urbonas.

V. Pennsylvania.
Uždėjimas Pennsylvanijos.

„ Isz pradžių Pennsylvania buvo kaipo 
įduba dėl atbeganeziu isz Anglijos persekiotu 
(junkeriu arba Draugu, kaip jie savęs 'vadino, 
t^uakeriai prigulėjo prie tikejiniiszkos daugystes, 
kuri iszaugo Anglijoje ape 1650 metus. Jos sana-. 
riai atsižymėjo grynumu religijiszkos tikybas ir 
sawo pasielgimais ir budais. ^7 T**—

Kolionija Pennsylvanijos tapė uždėta per gar
binga VVilliam Penn, kuris buvo draugu Quakeriu.

Penn labai užsiėmė apgyvendinimu Amerike 
Quakeriu per susigiminiavimą su Quakeriais Nev 
jersey. .

Dažinojas kad terp Nev Jersey ir- Maryland 
yra didele neužymta territorija, jis norėjo nupirk
tie, ja dėl savo persekiojamu tikėjime broliu.

Anglijos randas buvo skolingos Penn’o tė
vui daug pinigu. Penn už ta skola gawo minėta 
territorija (1681), kuri tapė praminta “Pennsyl
vania”, kas reiszkia: — Penn’o girinis krasztas.

Rudeny 1681 metu didelis buria emigrantu, 
daugiaus isz Quakeriu, apleido Anglija ir pribu
vo in Pennsylvania dėl apsigyvenimo. Jie buwo 
atvesti per VVilIiam Markham, kurs buvo pas
kirtas deputatu gubernatorium ant kolionijos. 
Pats Penn pribuvo tik kita meta (1682).

11)82 m. Penn apturėjo no kunigaikszczio 
orko dabartinių valstija Delavare. Ta aprube 

tada vadinosi tik “Territorijomis”.
Pennsylvauijoje ir Delavare jau buvo kur ne 

kur apsigyvenia llollandai irSzvedai. Penn apsi
ėjo su jais grąžei ir kad jis pribuvo, jie sake kad 
tai buvo “geriausi diena, kokia jie kada mate”.

Penn’as grąžei apsieidavo su Indijonais. Ne
trukus po pribuvimo, jis padare su Indijonais a- 
kyvya sandara, ir per septynesdeszimts metu, k<» i 
Ųuakeriai randijo kolionija, terp baltųjų ir rau 
donskiuriu buvo nepertraukiamas sutikimas. In 
įdijomd vadindavo Penn’a “Onas” ir augszcziausi

prie-

V I Delaware.
Užsidej i m;i8 Delaware.

Mes matome, jog kunigaiksztis York’as 1682ra. 
atidavė territorija Delavare VViIliam’ui Penn.Daug 
metu pirm to laiko, ta žemė buvo apsėsta Szve- 
dais. llollandai Netheilandijos buvo neprielankus 
esantiems ten Szvedams ir dėlto padare Delava
re dalia savo žemiu. Kada Nauja Netherlandija 
perejo in rankas kunigai k szczio Yorko ir tapė 
praminta Nev York, Delavare pasidarė dalia 
kunigaikszczio savasties. Polam, kaip jau mateme, 
kunfgaiksztis Yorkas atidavė territorija Delavare 
Eenn’ui.

Kokiu budu Delavare pasiliko dalia Pennsyl 
vanijos mes jau žinome isz pereitos istorijos.

1 703 m. žmonėms Del a varo, 
užganėdinti isz susiriszimo su 
buWo 
ra. Delavare ir Pennsylvanija no to laiko 
giau nesusivienijo, vienok abidvi turėjo ta 
gubernatorių..

Nedidelis plotas territerijos Del a'varo
' do labai maža valstija ant žemlapio. Bet jo ka

reiviai, laike revoliucijoniszkos kares, buvo 
milriauseis terp apgineju amerikoniszkos liuosybes. 
Teipgi padėjimas Ddevare patyrė didelia intek- 
mia. Penn’as uagsztai guodojo moraliszkus ir szvel- 
nius paproezius ir patriotizmą žmonių Dclevaro.

kurie nebuvo 
isz susinszimo su Pennsylvamja, 

pavialita parengtie sau atskira legislatu- 
dau 
paty

VVyoming ir 
fabriku tenai 
kaip rytinėse

iszro-

VII. Maryland.
Uždėjimas Mary lando.

Persekiojimus Puritanu invykdino uždėjimą 
Massachnsettso, o persekiojimas Q iakeriu uždėji
mą Pennsylvanijos. Panusziu budu persekiojimas 
Kataliku Angį i jojo atvede ant uždėjimo Mary 
lando.

Wadovas apgyvendinimo Mary lando buvo 
Lord Baltimore, bajoras Rymo katalikiszko ti
kėjimo, labai augsztos iszminties ir liuoso pabu- 
džio. 1632 m. jis apturėjo no karaliaus, korolio 
I, gražia aprubia, gulinczia in žiemius no Poto 
mac upes irtape praminta ‘‘Maryland”, wardon 
karalienes Henriettos Marijos, kuri buwo katalike 
Lordas Baltimore numirė ne sus|>ejas užtvyrtin 
tie kolionijos. Jo inpediniu liko jo sūnūs, kaipo 
antras Lordas Baltimore ir tapo locninyku Mary- 
lando.

. Į MaiiKas yra tai užriest&s špatas, kuriuom šmones bulviai arba!
Kitas daržowias kaupia. ’

Charteryje Provincijos, atiduotos Lordui 
Baltimore, karalius parengė konstitucija dėl 
provincijos. Ta konstitucija buvo labai liuosinga 
ir vede ant to, idant visos tiesos ir istatai dėl 
kolionistu butu parengti per seimą, iszrinkta per 
paežius žmonis ir idant žmones nemokėtu texų. 
Teipogi Lordas Baltimore pavialino pilna kiuosybia 
visju tikėjimu.

•J šenklin istetimUzka.

(Toliaus bus.)

Isz Lietuvos.
Sunkėme laike pavasario, 

siems reikia pinigu. Kokis Ant. 
Petr., ukinykas isz Lembos kai 
mo atrado prieteliu Joną Kadr... 
isz miestelio Kviedanos, kuris 
apsijeme pri rodyt ie ukinykui pi
giai nupirktie pinigus ir tokiu 
budu palengwintie ūkia. Jiedu a 
budu yra Konstautinovo vals- 
cziauš, Raseinių pavieto, ir vie- 
na gražia diena, pradžioje Balan
džio menesio, iszvažiavo in Tel 
szius pirktie falszyvu pinigu. 
VVadovu buvo J. Kadr. ir 
liepe Ant. Pet...ui pasiimtie 4) 
rubliu, už kuriuos ketino gautie 
400r. Nuvražiavia in Telszius ir 
pastatia arklius prie karcziamos 
ant ruliczios, Kadr....vede Petr... 
in viena narna per penktai ias 
duris. Ateja in vieta, padėjo pi
nigus ant stalo ir lauke, kol už 
tuos40fubliu atskaitis 4<>0 rub
liu. Tuom tarpu inbega kokis 
žmogus ir sako, kad ju arklius 
kas nuvažiavo. Tiedu palikia sa
vo pinigus, išžirgo žiuretie ar
kliu. Bet niekur ju ne rado. Po 
tam jie wel sugryžo prie pinigu, 
bet jau ir cze rado duris užrakin
tas ir niekur ne galėjo ineitie, nei 
pinigu gautie.

Ka dabar darytie? Turėjo abu
du eitie pieksti namo.

vi-

tuvy, ■ 
traukias in Arkansa? Olszevskis 
nevedė nei vieno in Arkansa,tik
tai žmones praskaitia apgarsini 
mus “Lietuvoje” “Vienybėje” 
“Garse” ir tavo paties “Saulėje”, 
kury tai apgarsinima da tik po
ra mėnesiu atgal kaip iszmetiai, 
nuvaževo tu lauku apžiuretie 
ir kuriem pasidabojo ir turėjo pi
nigu, tai pirkosi ir szendien ten 
sau gyvena, o kuriem nepasida
bojo, tai tie nuvaževo toliau 
jieszkotie geriau ir tuju nepririszo 
Arkanse nei Olszevskis nei tu.

Brolyti, nors tu turi szunio 
akis ir kales liežiuvy ant lojimo, 
vienok tie tavo visi lojimai ne. 
kenks . nei Arkansui nei Olszev- 
skiui. Olszevskis da tik treczias 
metas kaip pradėjo “Lietuva” 
iszleisdinetie, o jau aeziu Dievui 
“Lietuviszkas Kolionijas” sutvė
rė, kuriose szendien randasi, in 
30 lietuviu apsipirkusiu ir jau 
tenai gyvena lietuviszkas kuni
gas ir sziokia tokia bažnytėlių 
rengia statytie; o t u, ta savo maz
gotis, C? 7 
kaip 
gero 
laika
vystės? 
lionijas, kuriose jau lietuviai an
tras metas gyvena ir gyvens, 
kad Dievas jtetfis padės, ale pa
rodyk ka tu sutveriai dėl lietuviu 
gero? — kur tavo kolionijos, ku 
riais tveriai per asztuonis metus? 
— galbūt jos visos žuvo 
po bobų padurkais. O jau ir ta
vo “Saulepalaike” tenai butu 
pražuvus, tai tik tiek laime kad 
da spėjai nusitvert už evange 
lijos, tai da sziaip teip užsikoriai 
nabagėli; ale tai ne ant ilgo. Su 
laiku pažis žmones vilką avies 
kailyje.

Tu sakai, kad Olszevskis szau- 
kiasi i n skaitytojus, kad jam 
siustu ant duonos pinigus — Pa 
rodyk, tu durniau, nors vienam 
numeryje Olszevskio laikrasz 
ežio, jau no trijų menesiu atgal, 
ar rasi nors puse žodžio paminė
ta ape užmokesty? — O tu per 
savo mazgotia tai kožname nu
meryje blauji idant tau žmones 
greieziau skubytu pinigus 
siustie. , Isz to duodasi ma
tyt, kad tu jau neturi už ka sva 
ra duonos nusipirkt, o ne tik duo
nos, bet jau pereita uedelia at- 
ramento neturėjai už ka nusipir- 
lie, kad tavo “Saule” iszejo pu
siau nedatepta, lyg kiaule kersza, 
au ta tik neužslepsi, ba visas 
svietas pamate tavo turtą. Ol- 
szevskis turi gerus skaitytojus 
ir nereikalauja jiems kasdien po- 
teriautie, kad mokėtu už “Lietu
va’. Jie patys žmones žino sa
vo laika ir užsimoka be jokiu 
poteriu ir meldimu.

Nors tu szunes liežiuvy pasi- 
emias lok ant Olszevskio, tai bus 
vis tas pats ir Olszevskis tokiu 
dumiu, kaip tu, suvis nesibi 
jo ir tu jo pabaidyt negali, o 
tolesniu tavo lojimu su visai 
neklausysime ir daugiau neaUa- 
kinesiijie, bayra geda rokuotis 
su tokiu piemeniu kaip tu.

Naujas Lietuvviszkas ga
liūnas.

Nev Yorke, po nr. 271 Divi- 
sion st. p.p. Juozas Bezgela ir 
VVincas Cooperis uždėjo LIETU- 
VV1SZKA SAL1UNA. Tenai ran
dasi geriausi gėrimai ir Mriskas 
czystai yra užlaikoma, o prekes pi
giausios kaip visam mieste. tYisus 
lietuvius užpraszo atsiladkytie. 
Tik neužmirszkit numerio: 271 
Division st. . (16—5)

+ Cincinnati, O. 9 Gegužio. 
Tūlas Johu Cameron numirė* isz 
priežasties permier tukimo ciga- 
retu. Jis mirė uo bado ir no 180 
svaru nupuolė iki 90 svaru. Jis 
pamėtė skony ir nebegalejo val- 
gytie. Cameron surukę no 50 iki 
75 cigaretu kasdien. Jis buvo 
viriausiu rasztinyku priežiūros 
sveikatos ir darbszcziai dalivavo 
palitikoje.

PAJ1ESZK0JIMAI.
Pajieszkau dvieju savo draugu 

Gasparo Auksztikeno ir Wenslo- 
vo Endreliunio, paeinUn.cziu isz 
red. Kaimo, pavieto Panevėžio, 
viens isz kaimo Deikiszkiu, o 
kits isz miestelio Wabalnyku. 
Kas ape juos žinotu teiksis duot 
žinia ant adreso szito: *

J. Janukuuas,
Roxbury Falls, Copn.

Sugaukyt wagy!
Shenandoah, 7 Gegužio.—Pet

ras Bartaszeviczius 20 metu vai
kezas, būdamas pas mus aut 
••boardo” pavogė no kito vyro 
$25 pinigu, žipona verta $15, 
czeverykus vertus $3, no kito 
vaikino nugriebė skrybelia verta 
$3, ir marszkinius už $1.5U ir da 
pirm to buvo no jo pasiskolintas 
$15 ir 7ta diena Gegužio iszejo 
kur po velniais. Jisai paeinu isz 
\Vilniaus gub., Trakiu pavieto, 
\\ arsnos giu., kaimo \\ užgirdo
mu. Yra nedidelio ūgio ir ant 
deszines rankos, isz virszaus, turi 
rauda panasziai lyg būt arklio 
užminta. Jeigu kur toky bie»*a:J 
atnesztu, t;«i suimkit ir duokit, ži
nia ant adreso szito:

S. Tareila,
1 313 S. Yarditi st.Shenandoah, Pa.

—Atverta—

Nauja Lietuviszka 
knygų pirklyste

W. Kalwaiczio.
Kieviena konkurencija iszeina 

ant gero pirkikams. Juo daiigiaus 
yra parduudancziu, juo pirkikai 
pigiau perka. Asz parduodu kaip 
galima pigiausiai. Daugely kny
gų galima pas mane pigiau pirktie 
nekaip kitur, o kitos vien 
tik pas mane ir tėra gaunamos. 
Kiekvienas gali tai persiliudytie 
isz mano naujoj okatalogo. 
Asz turiu knygų spaustu ir goti- 
szku arba, kaip sakoma, “kra- 
kauaku” rasztu. Priimu prenume
rata ir ant visu Prūsuose iszei- 
naneziu laikraszaziu, ant: “Var
po”, “Ukiniko”, “Apžvalgos” ir 
ant kitu, kaip parodyta mano 
nauja m jame kata'
Mano naujajy knygų kataloga 
asz siuneziu kažnam ant 
pareikalavimo ir be jokios 
ties.Tikiai, reikalaujant katalogo, 
reikia iudetie i n gromata
už penkis centus. Mano adresas 
toks:

W. Kalvaitis, 
Tilsit, (Ostpreusseu), Germani a

Linden strause 7. i

og e.

pirmo 
gaisz-

marka
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GROMATOS.
! lietuviszkos ir lenkiszkos užsilai- 

kia ant paczto.
843 Ambrosevicz Marcelm 
854 Biakovvski Rosa 
865 Bonikovski Joseph 
873 Bukovvski Peiter
885 Dobiszevski Jau

| 913 Grieyorius Jonas 
919 Hadas Michal 
928 HelbisFani 
946 Jaciunski Piter 
956 Kaminski Felix 
1052 Pietraitis Pietro

x 1057 Pukielis Kaz.
1067 Romanovvski J.

; 1085 Sempukas 
1133 AVenclaff Kari

.1155 Zilievvicz Autom 
1162 Zuravski Macej

Kas norit turetieT geras Fotogra
fijas eikit pas Fotografu

J. F. Maly
570 W. 18th St., arti Blne Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Pasiimkit ir “Lietuva" su savvims, 

tai gausit daug pigiau.

$1800.00
GIVEN AWAYT0 INVENTORS.

$150.00 every month giren away to any one who ap. 
pHes through us for thc most meritorious patent during 
the month preceding.

We aecure the best patents for our cllenta, 
and the obiect of this offer is to encourage inventors to 
keep track of their bright ideas. At the šame tune we 
wish to impress upon the public the £act that

IT ’S THE SIMPLE, TRIV1ALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

such as the “car-window ” which can be easily slid up 
and down without breaking the passenger’s back, 
“sauce-pan,” •* coūar-button,” “nut-lock,” “bottle. 
stopper, * and a thousand other Kttle things that most 
any one can find a way of improving; and these simple 
inventions are the ones that bring largest returns to the 
author. Try to think of something to invent.

IT 1S NOT S0 HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receive special notice in 

the ** National Recorder, published at Washingtoo, 
D. C., which is the nešt new$paper published in America 
in the interests of inventors. We furnish a year's sub- 
scripdon to this joumal, free of cott, to all our clients. 
We also advertise, free of cost, the invendon each month 
which wins our $150 prize, and hundreds of thousands 
of copies of the “Nadonal Recorder," containtng a 
sketch of the winner, and a description of his invention, 
will be scattered throughout the United States among 
capitalisu and manufacturers, thus bringing to theu 
attendon the merits of the invention.

All cotnmunicadons regarded strictly confidentiah
Ąddress

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

618 F Street, N". W.,
Box 385. Washington, D. C.
IV Re/erence—editcr of this fiafer. WriUforo— 

fofagepantį)klet, FREE.

Didele Lietuviszka : :::
KRJAUCZWieTe

Juozo Grigaliaus,
720 N.aAshland av., Chicago, III.

Darbas eina i»ztisai, visada dirba in 20 
siuvėju. Geras lietuvys, vyras ar mergi
na kriauezius. atkeliavias in Chicago, vi 
sada pas mane gali darba gautie.

J. Grigalius.

Katalogas knygų.

LIETUVA.

M

Knygos niokslyszkos.
AKYVI APSIRE1SZKIMAI, 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....  30c
EUioliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas LemeoCorius lietuviszkas ,, 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

i dos ne apdarytas “ “ S 1.00
o apdarytas “ 11.25

Istorija Europos su mapoms 50
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu
me............................................... ....................-............... *z“
Lietuviszkas Kalendorius ant metu J895 
Ljetuviszki Rasztai ir Rasztinyka" 

‘Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir mistranturu. 
Lengvas būdas paežiam per savęs pramo’’ 

tie raszytie. dėl nemokancziu
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas ’-j-turiose kalbose: lietuviszka! 

tatviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra riause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos 

Kasdienines Maldos 
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raszytie
I brozas “Kražių skerdynes’ perstato kaip

..10c.
“ 15c 

50c.
10c

10c

10c

5c.

12.00 
5c

10c

j maskoliai pjowe lietuwtus‘ prie bažny
czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai di
delis. Preke „ 50c

o su prisiuutimu „ 60c

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes.

Ape senowes Lietuwos pilis 
Aukso VVerszia, komedija ivienoje vveikmeje 20c 
Gyvvenimas Stepo Raudnosio “ 
Istorija gražios Katrų kos “ “
Istorija isz laiko Francuzu svainos “ 
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas U- 

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

isz lietuwiu gywenimo „
Birutes dainos “ 
Boleftlosvas arba autra dalis Genosvjefos 
Bestiality of the Russian Czardom toward

Lithuania “ “
Budas Senowes Lietuvriu Kalnėnu ir Žemaicziu.

pa ras z Simano Daukanto 
Graži waiku knygele 0 “ '
Istorija Simono Daukanto, didžiausiacisto-

rija Lietuwos •• .,
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju • “
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 
LIetuwiszkos dainos isz wisur surinktos, 

ape keturi szimtai
Lietuwiszkas sziupjnis *• 5c

;Lietuviszkos Da’no. užraszytns per Antanu 
, Juszkevvicziu Velionos a ygardoje, isz 

1 žodžiu Li -tuwiu daininyku irdarbmy-
kiu “ “ l.V)

Namelis pustelnyko “ “ 75c
Oiitypa. apysaka isz laiko terpiasviszkos ka- 
• rėš Indijon u Amerikos. 25c
Pu kus npntszymas tikru atsitikimuiszlai-

tn h nkmečzio wainos 1803 m. -gv
Palangos Ju’e “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana. kuri per 22 me- 
; tus waikszcziodama po sivieta. daugybia be

du ir wargu kantrei iszkentejo 30c
Pirmutini* degtines warytojas, komedija 10c
B>na da Ri> aldina " “ “ fl JtO
Talmudas židu “ *• 10»«.
VV'aiku knygele su abrozelais “ 30c
Visokį ab’rozdelei in knygas 5e
Abrozas Gedemino. Lietuwos kunigalksz

ežio, didelis ir labai puikuv; Masko- 
lūs pno>» priesz jy ant kėlu. 30c

Žtponas bei žipone 25c.

25c 
10c —,
15c 
10c 
3Oc

50c 
2Oc

15c 
10c 
30c

20c

n oo 
10c

f 1.50 
20c 
5Oc

10

12.00

VVIENATINIS
Lietuviszkas i Saliunas S. BAROS FORMERLY OF

- r

k*

IfB1

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

Pas mane randasi puikiausias Alus, geriause 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kwepend.—Pa* 
mane lietu vys atwarewias gali gautie ramia ua- 
kvynia ir prieteliszka rodą. Teipogi turiu gera

dėl mitingu, bailu ir veseliu. a
Jei in Yonkers atkeliausi, 

pas Abbaity wiska gausi
Ateik broli pamatytie 

ir to wiso pabandytie.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* 

fijas kopuikiausei.

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir 
Kwepenczia Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gėrynių užlaikau

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

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

WEINATINIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
W’.nco M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra ruginia, lietuvisz- 
ka Trejonkia visokiu VVynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
vu. Pas uiaue gali. gautie kiek 
wienas pakelewingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaiinas 1256 N. Halsted St.

Y Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS.

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

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

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

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

riapriimu pinigus no 65 ir augszczlau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ur duotis apsigaudinet. kad galina teip 

lygei gerai ir pigei at'iktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludyktt.

Uždėjau nauja bunka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.

SZIFKORTES
an’ geriausiju ilniu isz Chicago per NevYi 
ka in Berlina ir isz Bet Ii no in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena k ra j
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

U.

M. ItOSBSllAL'M 4 CO.
L1TUWISZKAI LEKK1SZKA BANKA.

400 Grand Street NEW YORK. N. Y.
1 i

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam. Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivvu už pigiausia 
preke, siuncaiamę pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 

teikite ir persiliudykite, k:«d mes per 15 metu šu 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. 
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"LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

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

“LIETUVA”
turi daugiaašei skaitytoju po visa Amerika ir už tai bizniBriams 

geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

(i

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 viskas tau eis gerai, ba oze kasdien lietuviai tankinusi ir viso
kis biznis kasdien gerin eina.

Buvo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardavimo, ant kuriu mes paemenie agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ui. ir 3 

• ant Attica ui.

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

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

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

ALBERT MAY aj>wokatas.
Mikolas Kielpsza lietuviszkas asistentas, praktikavoja wi- 

suose sūdriose.
PTTifiG. 419 Chamber of Commerce Building,RIMAS. kerte W.Shingto0 ir U Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373 Duryi isz WashiDgtoi>, prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

A. ZDANAW1CZIUS,
181 Salem ulJ 

BOSTON, MASS., 
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

M : J. Kupczynska ir Broly.
• Kampas E. Centre & Bovers str. 
Į Viskas yra czysU, gerymai wisoki pirmos kla
ses, o žmones isz duszios prietehszki. Rodyjame 
wisiems lietuviams, turintiems walandela taiko 
atsitankytie pas sawo brolus lietuwius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah welyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga

Parduoda laiwakortes (szifkortes) ant greicziau- 
■iu laiwu in ir isz Europos, iszmalno Ir siun«zia 
pinigus in wisas swieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles po iszsiuntimo parodo kwita su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laisva- 
kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
NewYo;ka; o laiwakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—Iszdirba rasztus a<*l dalies iszjesz- 
kojimo ksz temszkes arba kitokiu dalyku ar ra 
sztus su konsulio užtwirtinimu. O teip-gi atjie 
■zko skolas isz Europos;asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina. wietas darbi- 
nikams ir wietas tarnam* ir tarnaltiems ir užlai
ko ^visokias malda -k n y ges.— Viską atlieka kuo
ro i geria ūse i.

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Kraut uwia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiimaexpresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty,
 -(14—3)

1

>CAvEAI o, I nAUt MARKs^r 
COPYRIGHTS.^

CAN I OBTAIN A PATENT f Forą 
prompt tn«wer and an boneat opinlon, wrltc to 
MUNN 4c CO., wbo bare Kad naarly fifty yean* 
ezperience In the patent baslneea. Communica- 
tlom atrlctly confldentlai. A Handbook of In
formation concernimt Patento and bow to ob- 
taln tbem sent free. Alto a catalofue of mechan- 
icai and •cientIOc booka sent frea.

Patents taken tbroagb MunVi & Co. recelre 
roeclal noticein the Scleatiflc Americnn, and 
tbns are brouĮtht wldely before the public witb- 
out cost to the inrentor. This splendid naper, 
taeeed weekly. eletrantly lllnatrated. haa br r ar tbe 
lanteet cireulatM* of any ocientiflc work In the 
world. •3 a y ear. Sampie copies sent free.

Bulldlna Editton, monthly, S?..rOa year. Single 
copiea. centą. Kverd number containe beau- 
tlfui platės, in <x»lor«,>nd photograpbo of ne* 
bouaee. wlth plane, enabling bullden to sho* the 
latest dealgns and eeeure contracta. Addreee

MUNN i CO.. Niw Yohk, 361 BROAt>W4T

LIETUWISZKAS'

-SALUNAS-
Juozupo Dzialtwos,

3253 Laurel u., ir kampas 33_ul. 
Užlajlcau šviežia Bsvarska Alų, kDeu«M ge- 

rruses ArieKat. Likienus ir kvvpenczlns 
Cigaru a.—Kasdien švieža* užkandis.

A te J k Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

I J. DZIALTVVA, 3253 Laure 1 ui,

Puikiausias Salunas 
visam mieste Shenandoah 

— pas —

PONI ONA MILLER, 
(pagal vyra Jankauskiene), 

EXEMINAWOTA DAKTARKA 
moteriszku ligų ir praktiszka A- 
kuszerka prie gimdymo. Turi 
gera praktika ir džiaugėsi pasi- 
wedimu sawo daktarystes. Rody- 
jame wisoms lietuvėms visokiuo- 
se sawo reikaluose in jaatsiszauk- 
tie. (8—6)

280 W.12th st. Chicago, III.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
iszprovoja genausei visokia* prova* visuose 

suduose.Kfumoczvja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.

3200 Muspratt st., kerte 32 st.
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GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Auburn ave.kerte 33ezios ui.
Arti Lietuviszkos bažnyczios.

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

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

L. AŽUKAS.

$2.00
Spaustuwe,, Lietu va“

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

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

visas szalis svieto. Pinigai iszsiust.i per redystia 
“Lietuvos” greicziause suvaikszczioja, \ 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adreaa toky* 

fi. OISZtMiS T 
954 33rd st

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

ryto iki 9 tos wakaro, o nedėlioję no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

Pirma Letaiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, Į 

GRAND PRAIRIE, ARKAN8AS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczins ir ant ateinanezio pavakario 
statys lietuviszka bažnytelia. . !

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės ’Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei, 
prietaro auga bowelna, o waisei godu puikiausi isz wisu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveiku, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, szituma lyginasisu Chicagcf.

Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.
Aplinkų fszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria Ir be gi 

rios. Balkei ir lentos neiszsakytai pigios dei pasistatymo sau namu.

Preke tauku 110 $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsid&lina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape wiska ras zyki tia in j .

UNION LAND COMPANY,
163 Washington St., Chicago,|JU1.

------ARBAJN-------

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chieago. III.

ARBA PAS

J. Butkus, Hazen, Ark.
P. O. Bok 82,

BonMuno® Dakai
gaus kiekvienas, kuris pirks už doliery gerymu

------- KRAUTUWEJE --------

California Wiue and Liąuor Co., I
BLUE ISLAND AVĖ., PRIESZAI PACZTA.
1NP0RTAH0TI ir NAMINEI MINAI ir Lll EREI.

Kalifornijos Wynai no $1.00 iki $4.00 už galona 
Arielkos “ $1.25 “ $5.00 “ “
Brand.es , “ $1 50 “ $6.00 “ “

Kege Alaus už 70 centu.
Wi*oki gatunkai Saldaus Wyno. Arako, K i melo, Alaus bonzose ir kegeše ir 1.1. Viskas yra 

geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpranzymu* per gromata* greitai iszpyldome. Mes ’da 
statome uzpraszytns taborui In kožoa daly miesto už dyka Užpraszantis kokius gerymtf, gali 
gromata raszytie angelskai, wokiszkai, lenkiszkai, lietuwiszkai irruskal.Ben: Abbott Valdytojas.
542 Blue Isjaud Avė., - - prieszai Paczta.

542

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

K0BRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

14ŽDi Vision St.

Fevv York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mts parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiine- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kadjmes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.
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