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Metas III.
■------------------ 4------- -LCE AB 8ECOND CLAHS MATTER.'Isz Amerikos

—o---
Isz judėjimo moterių A- 

merike.
(Užbaiga)

5. Asz Esmu prielanki prie pil
nos liuosybes balsavimo, dėlto 
kad apdejimas mokeseziais be re
prezentacijos yra tironyste. Be to 
da, Amerikos moteriszke, kuri 
apturėjo atsakanezia edukacija 
musu publieznose mokslainese, 
orai atiduotie baisa su daug didės- 
niu iszmanimu, negu kokis sve- 
timžemis atėjūnas, kuris vos tik 
pragyveno kelis metus szitoje že
mėje.

jSusan M. Philips, isz Cbicago.

6‘. Asz noriu liuosybes visose 
palitikiszkose tiesose dėlto, kad 
asz esu užgimusi amerikonka ir 
perdai ka, daugiau ne penkesde- 
szinjts metu, asz nepadariau nie
ko, kas pagadintu mano tiesas 
ukesystes. W1enok liuosybe pali- 
tikiszku tiesu yra no manės atim
ta vienintelei už ta prasižengimą, 
kad asz užgimiau moteriszkia. 
Mano geidimas pilnos liuosybes 
palitikiszkose tiesose pasididino 
no laiko mano urediszkos tarnys
tes per szeszis rinkimus.

Tas mano uredavimas buvo 
tik liuosa edukcija kasliųk pažini
mo lygybes tiesu stovineziu aug-

9. Asz noriu liuosybes paliti
kiszkose tiesose—pirma dėlto,kad 
asz moku pinigiszkas rinkliavas 
ir misliju, kad mokeseziai be re
prezentacijos yra neistatimiszki. 
Antra dėlto, kad asz turiu vaikus 
ir misliju, kad tėvai ir motinos, 
dirbdami isz vieno, gal ir nor 
padarytie geresnius įstatus dėl 
užtarimo ju kūdikiu, negu gal 
padarytie tėvai vieni.

A.P.Brinkman,isz Englevood.
10. Szitos yra mano nuomones ra areziaus katalikiszkos bažny- 

; ežios, kaip per 20 myliu. Metai
atgalios, aplinkiniai gyventojai 
katalikai buvo susitaria rinktie 
pinigus ir statytie katalikiszka 
bažnyczia ir buvo ant to uždėta 
tam tikra draugyste. Ale kada 
vieni norėjo, idant bažnyczia bu
tu statoma miestelyje Hazen, o 
kiti miestelyje Carlisle, per tai 
nesusitaike ir ju draugyste pairo. 
VVienok žmones neperstojo gei- 
dia katalikiszkos bažnyczios. Ir 
sztai dabar kaip dasižinojo, kad 

ia czionai statytie 
kintoju ir kalbėtoju ir yra pažys-1 bažnyczia ir kada jau pamate me
tama geriausiose draugystėse, 
vienok ji yra pastatyta su nesu- teles, 
augeliais, kriminalistais, syvetim- 
žemiais ir nevisproeziais, būda- diena Gegužio 2 amerikonai pae- 
ma atstumta no balloto.

Jeigu balsavimu vietos yra 
vietomis sugedimo, moteriszkes 
ne padarys jais bjauresniomis, nei

dėl noro pilnos liuosybes paliti-; 
kiszku tiesu:

Del geresnio užtarimo namu.
• Del geresnio užtarimo moterų 

ir dukterų.
Del geresnio 

vyru.
Del geresnio 

vaiku.
Del nuomones, 

mokeseziu be reprezentacijos yra 
neteisingos.

Del nuomones, kad moteriszke

užtarimo jaunu

užtarimo mažu

kad rinklevos

kieriu, isz kuriu daugelis, kurie 
itidave balsus, ne mokėjo visai

parė

mote- 
skait-

Lila S. Buckley, isz Freeport.
' 7. Yes,asz noriu balloto. Ballo-

tas yra geriausia pagelba dėl in- 
gyjimo moteriszkems palitikisz- 
kos liuosybes, kuri atvalnytu jais 
no visko, kas prilaiko ju augsz- 
cziausius ir geriausius užmany
mus, kas susiaurina ju naudingu
mu, arba periszkadija joms ingy 
jima tiesdarystes. Moteryszkes 
užsipelno ballota. Jos daugiau 
prisideda prie auklėjimo gimines, 
negu vyrai; o teipgi jos iszmoka 
lygia dalia mokeseziu ant 
mimo valstijos.

• Wel valstija reikalauja 
riu. jos padaugins abelna
liti intelligentu prie balsavimu, 
'bės daugiau moteryszkiu, negu 
vyru,yra Suvienytose ^Valstijose 

. mokanežiu skaityt ir raszyt. Jos 
Į»adidys abelna moraliszkuma, 
nes mažiau moterių, negu vyru 
yra isztvirkusiu, pijoku ir netei
singu. Jos padidins vertia įsta
tu, lies mažiau moterių, negu 
vyru, yra tiesu laužitoju. Iszga- 
lejinras, o ne lytis tada kontrole- 
votu visuomeniszkus mokes
nius ir dvi puses žmonijos, dir- 
banczii s iszvieno dėl iszriszimo 
valdjžics klausimu, greiczmi da- 
siektu savo pasekmingo laipto.

Catharine Waugh McCullocb 
isz Cbicago.

8. Jeigu nieks kits nepadarytu 
nuine tikinezia in reikalingumą 
liuoso balsavimo dėl moterių, tai 
Lktiis (tikrybe), jęg visose be- 
wvik Suvienitose ^Valstijose — 

, a*metus tik kelias—vyras yra is- 
tiiiimiszkas valdonas ir apeku- 
na- vaiku ir gal atskirtie motina 

„ 110 ju, jei tik jis teip nori, palik- 
laibąs jai nespėru ir abejinga 

tista, atiszauktie in sudus dėl 
a gavimo savo vaiku, vietoje 
^ur tokia apekunyste turi būtie 
ygi. prie abieju gimdytoju. Asz 
Persitikrinau, jog moterys priva- 
" turetie baisa rengime įstatu, 
kurfe teip arti jais pristoja.

Hellen T. Neville, isz Cbicago.

Linksma žinia isz Arkan- 
so.

“Lietuva”, Ark. 26 Gegužio.
Guodotinas Redaktoriau laik- 

raszczio “Lietuvos”! Meldžia
me patalpytie szia linksma žinu 
tia dėl visu lietuviu.

Neiszpasakytai džiaugėmės isz 
pribuvimo guod. kn. J. Balcevi- 
cziaus in musu kolionijas, ma
tydami kiek tai mums gero .Jis 
padarys. Isz musu kolioniju ne-

■ai būtie tiesdariu, gyditoju, mo- i Jietuwiai rengi
iv Ir u 11 jo t f n 11 ii* vi*u

balloto. Ji dirbo dėl labo tu, ku
rie neturi balso darime įstatu ir 
dėl daugelio tokiu, kurie yra 
spangi dėl sawo locnu ir geriau
siu reikalu. B. F. Weeks Į

isz Evanston.
11. Ar noriu balloto?Yes;delto 

cad tas yra valdžia žmonių ir dėl 
žmonių. Asz esu viena tokia,d ei
to valdžia szitos Tautos yra dėl 
manės ir asz turiu būtie dėl val
džios.

Kaipo asz galiu geriausei isz- 
reiksztie mano velijimus pageri
nime visuomeniszko būvio? Per 
ėmimą darbszczios dalybos užduo
tose, gulincziose ant žmonių.

Kokis būdas yra vartojamas, 
jer kury szitie vialijimai yra 
iontrolavojami? Per ballota.

Dėlto asz noriu balsuotie....
Eva H. Rexford isz Blue Island.

12. Asz noriu pilnos liuosybes, 
nes kaipo pati, motina, duonos 
ditbeja ir ukesa, asz turiu tiesa 
ant balso įstatiniuose, kurie randi- 
ja mane paczia ir vaikus; teipgi 
turiu tiesa ant skyrimo reprezen
tantu tiesu.

13. Szimtas sąnariu draugystes 
po vardu “Aurora 
Woman’s Christian
rance Union”, reikalauja pilnos 
liuosybes balsavimo.
President C.W.U.T.U. isz Auro
ra.

Yra tai iszsireiszkimai moterių, 
kada tapo užklaustos, ar jos nori 
balsuotie?

Central
Tempe-

dega vežant dėl minėtos koply- 
, žinia ta pasklydo po 

visa valstia Arkanso. Taigi 21

VVel lietuwiai pinigdir- 
biais.

Brooklyne szioms dienoms are- 
sztavojo du lietuvius už dirbi
mą falszyvu pinigu. Atrado pas 
juos daugybia falszivu pusdo- 
lieriu ir kvoteriu. Jiedu yra 
partraukti in Nev Yorka ant 
“Grand Jury” ir galbūt bus sun
kei nukerpti, nes ir po belą isz- 
leist j u nenori. Ju vardai Nau
jalis, ubago sūnūs isz Igliaukos 
parapijos ir Auszra isz Wisz- 

Itvczio, abudu Suvolku redybos.
M. J. Z.

Isz Hartshorne, Ind- Terr.
Pas mus butu viskas gerai ir 

gražu, tik blogiausei,kad to dar
belio per mažai yra, dirbame tris 
dienas ant nedėlios ir tik pusią 
dienos. Bet kur žmogus pasidėsi, 
kad geriau niekur negirdetie, tu
ri skurstie ant vietos ir lauktie 
geresnio laiko.

Turime gera naujiena isz atsi
lankymo guod. kn. J. Balcevi- 
cziaus, ale kitas vėla mums nu
liūdimas, o tai kad nėra sutaikos 
terp lietuviu, ir vienas ant kito 
tykoja kad jy sunaikytie.

Sztai kas atsitiko: Nekurie lie
tuviai czionai dirbdavo patys alų 
ir jy parduodavo, o tas dalykas 
jau no seniai buwo uždraustas. 
Dabar susitarė ape keturi kiti lie
tuviai ir apskundė sziuos, kurie ta 
alų pardavinėjo. Apskustiejie 
tapo aresztavoti ir jau antra ne- 
dele kaip sėdi Fort Smith ir lau
kia sūdo. Kaipo apskustiejie 
teip ir skundikai be reikalo ant 
prowu savo centus žudo ir peni 
dikaduonius.— Ar tai gražu teip 
lietuviams? St.

Extra sessija kongresso.
Washington, D. C., 27 Gegu

žio. Kongresmanas Updegraff 
isz lova, kuris dabar yra Wa- 
sbingtone, sako gavias paliepima 
no prezidento suszauktie extra 
sessija LIV kongreso pradžioje 
Spaliu menesio." Ant tos sessijos 
jus apsvarstimai kas link pa
dauginimo ineigos yždo dėl už- 
aikimo rando, o teipgi republi- 
conai galės pa^aisytie klaidas 
Demokratu tarytoje, kas link pa- 
varimo darbu Amerike. Demo
kratai sako, jeigu republikonisz- 
cas kongressas veiktu ka nepa
tinkamai demokratams, tai de- 
mokratiszkas prezideihas galėsiąs 
vetuotie, tai yra užgintie.

Jieszko wagies.
Po visas Suvienitas Walsti- 

jas palicija jieszko kokio James 
H. Henney, kuris su savo ban
da pavogė $80.000 Carson’e 
Cal. — Henney pribuvo isz Ne
rudos in Butte Mont, * potam 
buvo matytas yva.iriose kasyk
lose Colorados. Galop prabuvo 
nekoky laika Kokehoe, Colo. 
pas savo draugu ir kada jy no
rėjo aresztavotie, jau jo ten ne
buvo. Potam jy mate Pueblo, 
Col.

Saužudyste isz meiles.
Mieste Oakland City, Ind. mer

gaite Minnie Tover sutiko su 
kokiu jaunikaicziu isz Missouri 
ir jaunikaitis atsiuntė jai $20 ant 
kelio, idant jy nuvažiuotu pas 
jy dėl susituokimo. Tetvai netik 
uždraudė jai važiuotie, bet da ir 
pinigus $20 atėmė no jos. Bai- 
sei susibarė ir Minnie iszbego 
isz namo tėvo. Potam ja atra
do pasikorusia jau negyva, 
stalde užpakalyje namo.

60 adynu newalgiusi.
Mokintoji mokslaines mieste 

Dės Moines, Iowa, mergina Mi$s. 
Belle Nutting, prapuolė isz namu 
ir negalėjo žinotie, kur ji dingo 
per kelias dienas. Potam ji tapo 
atrasta ruime didelio vieszbuczio, 
kur ji iszbuvo be jokios priežiū
ros ir nevalgiusi per 60 adynu. 
Ji sako kad eidama uliczia ji pa
silpo ir inejo in wiesznamy dėl 
atsigavimo, ir pasitikėdama pa- 
geretie, ji nedawe žinios namisz- 
kiams, ir tiktai tapo atrasta per 
apgarsinima laikraszcziuose ape 
jos prapuolimą.Misa Nutting buvo 
silpnos sveikatos ir per susirin
kimą rodos mokintoju, ji prasze 
žemesnies vietos ir mažesnes al
gos, nes užimama vieta jai buvo 
per sunki. Kiti sako, kad priežas
tis jos ligos yra užslėpta mei-' 
le.

Inspejo.
Sodus Point,
N. Y. prapuolė Jay 
sūnūs ministerio me-

netoliKaime 
Rocbester, 
S. Davis, 
todistu bažnyczios su savo drau
gu ir per ilga laika ne galėjo 
ju atrastie. Ant galo visai nu
stojo vilties atradimo ir tėvas 
jo nuėjo pas “reiszkeja paslap- 
cziu”, kuri jam pasakė, kad tie
du vyrai yra nužudyti ir paskan- 
dyti ir j u lavonai bus atrasti.

Tada pasamdė tam tikrus bzu- 
nis ir užvede ant pedsakio leme- 
muju žmogžudžiu. Szunias siake 
linkon vandens užplaukos. Pa- 
nedelyje po pietų viens farme- 
rys pamate pludurujanty ant 
vandens lavona ir pasakė pali- 
cijai. Tas lavonas tapo pripa
žintas už aunu Davis’o.

Elewatoriui snierty gawo.
Nev York, 20 Gegužio atsi

tiko szioke nelaime: Marijona 
13 metu duktė Antano Bielsko, 
euris pribuvo priesz Welykas 
isz Pittstono ir apsigyveno 
Yorke, po nr. 28 Scammel 
iszejo in miestą su kita 
gaitia, Ona Paplauskiutia, 
bo jieszkotie. Bevaikszczioda- ' 
mos po miestą užėjo in fabri- 
ca “Crockery” ar kita koky, ir 
nežine kokiu budu Bielskiute 
inkritoin elevatorių,*)o Paplau- 
skiute persigandus pabėgo ir 
niekam nieko nesake. Kada fab
riko žmogus atrado ja užsimu- 
szusia elevatoryje, tuojaus pa- 
szauke daktarus, bet jau nieko 
negelbėjo ir in 15 minutu mer
gaite numirė. O kad niekas ne
galėjo žinotie keno ji yra, nu
vežė jos kuna in narna negy
vėliu ant 26tos ui. (in trupiar- 
nia). Tėvai nesulaukdami sa
vo dukters pareinanezios, pradė
jo visur jieszkotie ir klausine- 
tie. Tada jiems pasakė anglie 
kai, kurie dasiskaite angliszkuose 
laikraszcziuose, kad mergaite 
tokiu metu ir tokiose drapano
se užsimusze ir yra nuvežta in 
namus negyvėliu. Nuvaževias“ 
tėvas in “trupiarnia’’ atrado sa
vo duktery jau sustengusia. 22 
diena Gegužio parsivežė jos ku
na namo, o net 26 gavo palaido- 
tie, nes nevelyjo laidot pakol vi
sas tyrinėjimas nepasibaigė.

Dabar tėvai apskundė ta fab
riką už nedažiurejitna elevato
rių ir prova atidavė in rankas 
advokato. Nežine ar iszgrajys 
ar ne.

1 •) Elf watoriua y r* tai windas. kuriuom
a ..n . ■■'.mvvn* . . imonis traukia in wirtzo ir nuteidi'.a žemynL Zt)IRA»SZ 1 K1 L ,, L1E FU \\ A ’ ' aug»Uuoae uamnoae ir mainote.

ki tus dvasisz-

Balceviczius
“Jusu dovana 
bet ir kitaip

New 
str., 
mer- 
dar-

me pora artymesniu lietuviu ir 
nuėjo prie musu probaszcziaus 
guod. kn. J. Balcevicziaus pra- 
szytie, jdaut lietu viszka bažny^ 
ežia teiktųsi statytie miestelyje, o 
ne ant farmu. Jie duoda už dyka 
po bažnyczia lotus ir praszo, kad 
kunigas iszsirinktu ant bažny- 
czios sau tokia vieta^ kokia jis 
nori visame miestelyje Hazen.Ne
gana to, da ir pinigus kožnas dės 
pagal savo4szgaly ant statymo 
bažnyczios, a bile tiktai bažny
czia stotu miestelyje, o ne lau
kuose. Jie sako, jogei cze ran
dasi daugybe kataliku: czeku, 
vokiecziu, airisziu ir tt., o arti 
jokios katalikiszkos bažnyczios 
neturi; taigi jeigu lietuviszka 
bažnyczia stos miestelyje, tai isz 
visu pusiu,visiems,kas nedele bus 
lengva pributie, iszklausytiu mi- 
sziu sz. ir atlikti e 
kus reikalus.

Guod. kn. J. 
jiems teip atsake: 
atstumtie negaliu,
ja priimt negaliu, tiktai teip,kai
po apiera, o bažnyczia turės bu 
tie ant vardo lietuviu ir ant vi
sados pasiliktu ju locnasczia”.

O tie amerikonai atsake: “Mes 
dauginus nieko nenorime, tiktai 
bile butu katalikiszka bažnytėlė 
musu miestelyje”.

Tada guod. kn. prasze keliu 
dienu laiko ant apsimislyjimo, o 
po antra ir laiko neturėjo, nes bu
vo užpraszytas per vyskupą in 
Hartshorne ant paszventinimo 
bažnyczios, in kur tuojaus iszsis- 
kubino. Isz tenai pargryž ape 28 
Gegužio ir tada ta dalyka galu
tinai apsversime ir ape tai visiems 
praneszime.

Taigi nors cze mus da maža 
saujele, o kad pradėjome dėl sa
vęs triusetie, jau ir amerikonai 
mus pažysta ir paduoda mums sa
vo prieteliszka ranka, argi tai ne 
džiaugsmas dėl musu yra.—O vis 
tai padare guod. kn. J. Balcevi 
ežius, už ka jam visi lietuviai 
iszreiszkiame szirdingiausia aeziu.

Ir ta turiu primytie, kad su lyg 
sziolei visi esame sveiki ir link
smi ir turime czionai kogražiausia 
orą.

Su guodone Lietu vys.

Darbai blogai eina-
Danesza isz Thomas, W. Va. 

cad tenai darbai anglekasyklose 
abai blogai eina. Dirba tiktai 
jo dvi dienas ant nedėlios ir 
žmones negal nei ant maisto sau 
užsidirbtie. Daugybe žmonių 
jrivaževo in ten darbo jieszko- 
dami ir dabar norėtu iszvažiuo- 
tie toliau, ale netur už ka. Dėl
to prasergsti visus lietuvius i- 
dant niekas nevažiuotu in Tho
mas, W. Va. darbo jieszkotie.

Myris palengwino wargus
Joliet, Ilk, 27 d. Gegužio. Jo- 

seph Novak, po penkių metu ka
lėjimo, mirė vakar panedelyje 
no sausliges. Jis buvo nusudi- 
tas ant pakorimo už žmogžu- 
dystia. Jis norėjo užmusztie sa
vo szvogery, Antana Sokolov- 
sky, bet in vieta jo, užmusze jo 
duktery, 15 d. Kovo 1890 m. 
Kartuves jau buwo parengtos ir 
diena smerezio artinosi. Dieno
je priesz exekucija byla tapo 
paduota in wiriausy suda ir ko- 
ra smerties liko atmainyta ant 
amžino kalėjimo. -

Nukrito isz baliono.
St. Louis, Mo. 27 Gegužio. 

Didelis buris susirinko ant salos 
Arsend, dėl pamatinio pasikelent 
orlaivio. Tony Heafle ir keletas 
kitu buvo papraszytu, idant pa- 
laikitu orlaivy, kol prileis ga 
zo. Kada .padavė signalą ir 
orlaivis pradėjo keltis, visi pa
leido laikia, bet Tony Heafie 
vis da laike ir pasikorė. Kada 
orlaivis iszsikele ape 500 pėdu 
in augszta, Tony pasileido ir nu
puolė žemyn, užsimuszdamas ant 
vietos. Jis buvo važnyezia 25 

į metu senumo.

Ne isztruko.
Nekokis.Johti H. Hoverton isz 

Marion, Ky, iszejo su viena far- 
meriaus dukteria Annie Pierce, 
mergaitia 16 metu ir pagryžda- 
mas atgal baisei sumusze ja. Jis 
pats pabėgo ir ne buvo matytas 
per nekoky laika. Ant galo jy 
pajeme ir pargabeno in vieta 
pikdarystes ir uždare in kalėji
mu.

Kaip tik jy pargabeno susirin
ko gauja žmonių ir nusiuntė sze- 
szis vyrus in kalėjimą dėl iszga- 
vimo kaltiniko. Prižiūrėtojas ka
lėjimo ne tik ka ne iszdave jiems 
kaltiniko. bet invilioja juos in 
vidų, visus szesis ir užrakino, Už- 
darytiejie dėl davimo žinios gau
jai, pradėjo szauditie isz revolve
riu .Gauja pribuvo ant pagelbos ir 
prižiūrėtojas kalėjimo norėjo pa- 
begtie, bet per inremima in jy 
daugelio revolveriu, jis buvo 
priverstas atiduotie raktus kalė
jimo. Potam žmonis iszeme kalti— 
nika isz kalėjimo, nuvede in 
skerdinyezia ir pakorė ant bal
kio. .

Skundžia už nedalaikima 
prižadėjimo.

Nekokia Mrs. Mollie Grabam 
skundžia antra kart Frederick 
Leutzinger ant $25.000 už tai, 
kad jis per ilga laika su jaja gy
veno ir szelpe ja, o dabar nebe
duoda tiek, kiek visada duoda
vo. Leutzinger pasamdydavo na
rna dėl Mrs Grabam, apmokėda
vo visus jos reikalus prie gyve
nimo ir duodavo pinigais $25 ant 
menesio. Potam jis nustojo da- 
vias jai $25 ir už tai boba užpuo
lė jy su revolveriu ir kirveliu 
rankose. Ji tapo aresztavota, bet 
Leutzinger ne pribuvo ant sūdo 
ir Mrs. Grabam liko liuosa.Dabar 
ji skudžia Leutzinger už nepribu- 
vima in suda ir už nupleszima 
jai garbes. ,

Užgimusi 1785 m.
Mieste Richmondville, Micb. 

yra moteriszke, vardu Mrs. A4 
dam Carl, kuri užgimė 1785 me
tuose ir dabar skaito szimta-de- 
szimty metu Ji seka visas pe
reigas kokias ji tik turėjo laike

kad buvo 50 metu atgal. Ji gy
vena daileme namelyje su save 
vyru ir atlieka visus namu dar* 
bus kas yra reikalinga prie gyVe« 
n’imo poros. To da negana: ji 
kas nedelia eina per pusantros 
mylios in bažnyczia ir yra stebėti
nai geroje sveikatoje. D.ibartinis 
vyras yra trecziu jos vyru ir ja 
vadina bobute jau ketvirta paka- 
lenija.Cze nėra jokios melagystes, 
nes ji turi metrikus.
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Papjowe kūdiky ir pati 
sawia.

Mažas vaikelis vardu Clarence 
-Alexander inbego nedėlios ryta 
in West North avė. police stat.- 
ir pasakė, kad kas žin kas pasi
darė su jo motina, kad ji yra vi
sa kruvina. Tuo du paliemonai 
sėdo in “pat^ol vagon” ir nu- 
waževo in pasakytus namus po 
nr. 21 Churhill str. ir atrado bai
su pavydala., . .

Kuknioje jie atrado isztisa ant 
grindų Mrs Clemens Alexander, 
motina minėtojo vaiko, visa 
papludusi kraujuose. Jos kairi 
ranka, perpjauta per cziurny, 
buvo užmesta ant kėdės, kur 
gulėjo kūdikis, vardu Kathie. 
Kūdikio deszine rankele kabojo 
ant mažo szmotelio skuros, nu
pjauta palei cziurny ir jo 
temptos drapanos gere apszcziai 
begauti krauja isz perpjautu gys 
lu. Kraujo latakai ir raudonos 
družios plėtėsi po visa ruimą 
ir asztrus duonriekinis peilis gu
lėjo ant grindų.

Ka tik priesz pribuvimą pali
cmonu, parėjo isz darbo jos vy
ras, pats Clemens Alexander. 
Jis atradias daiktus ne kaip rei- 
kent, noredams ineitie' in vydu; 1 
iszmusze langa ir persipjovė sau 

cziurny ir apsikruvino. Policmo- ! 
nai atradia jy kruvina, mislijo, ’ 
kad jis mėgino iszžud} tie< savo 
giminia. Jie sugriebė jy ir jau J 
norėjo temptie in vežimą, ne 
klausidami ka jis protestavoja;

sustedai iszaiszkino kaip bu- 
ir jis liko paleistas verken- 
ir lementavojentis savo ma- 
dukters Kathie.

Policmonai apriszo žaisHas ir 
nuslabnejusia motina su kūdikiu 
nuveže in Szv. Elzbietos Hos- 
pitoly, kur tapė atiduotos po 
priegloba seserų.

Atsigavus Hospitolyje ji pa
pasakojo, kad norėjo nužudytie 
savia isz priežasties nesutikjmo 
su vyru. Ji sake, kad jos vy
ras piktai apseidavo su jaja ir 
kad susiedai buvo pradeja ap- 
szneketie anuos ir per tai jai nusi
bodo gyventie tokiuose nepaka- 
juose ir biednystoje.-Ji jau se
nei mislino sau pabaigtiegyvas- 
ty, bet gailėjosi kūdikio Ka~ 
thie. Ji skundėsi, kad jos motina 
retai ateidavo pas ja isz prie
žasties ne apykantos jos vyro, 
už kurio ne norėjo, idant ji te
kėtu. Wyras Alexander gimias 
Belgijoje, 38 metu senumo, o jo 
pati vokiete katalike, 35 metu.

bet 
wo 
tis 
žos

Sutvvėre kliuba wagiu.
4 A- Horvich, kuris turėjo szo 
pa užst atimu po nr. 294 Halsted 
str., tapo apvogtas ant $600. 
Jis nebuvo namie su paežio ir

nūs szuni&i ^ris vaikai, vienas 
11 metu, antras 12 ir treczias 
13 metu, .iSpindo jier langa, 
nuspakajino szunis a^^rdami 
su mėsa .ir potam .užmėtė ant 
ju apinasrius irjiuvede ip itąlda. 
Bijodami, kad ązunis ne p|kaątuv 
jie užmėtė po du szniuni aijt 
szunias .ir laike szuny viej^s už 
vieno szniuro, o ąntras už kito, 
teip kad szuva ąe ^aljejp p^i- 
artitienei prie vieno, nei prie 
antro.

Pargryžias Horvich, atrado 
szopa iszvogta ir tuoj davė 
žinia policijai. Pereita panede
ly detektyvai aresztavojo vi
sus tris ant kampo Despleines ir 
Van Buren gatvių. Jie iszrode 
gudrus ir rūke cigaretus. Isz 
pradžių jie sakėsi visai nieko ne
žinanti ape atsitikima vagystes, 
bet kaip iszsipyle prakaitas no 
keliu palicmoniszku smugiu, jie 
prisipažino viską. W ienas isz j u 
pasakė, kad jie trise uždėjo 
“Waiku Wagiu Kliuba”, kuris 
buvo po prisiegos tiesomis su 
"baisiu sekretu. Jie turėjo pa
slaptingus žodžius, pagal kuriuos 
tik galėjo pažytie savo draugus, 
teipgi turėjo sudėtus pinigus 
dėl reikalaujancziu sąnariu. Prie 
to visko jie padare kontraktą 
užmusztie viens kita, jei kat
ras drystu iszduotie ju sekretą.

Munis Rg^rdami 
potam užarėte ant

Norėjo užsleptie sawo 
warda.

Palicmonu isz priemiesezio įly
dė Park, vardu Thomas Mechau, 
atvažiavo ant State uliezios pa- 
sižiuretie ar daug gražiau yra vi
duryje miesto, negu priemiestyje. 
Jis buvo apsirengiąs papraistai 
be uniformos. Iszejas isz vienos 
vietos jis pasijuto, kad nebeturi 
savo kiszenknyges, kurioje bu
vo $172. Jis tuoj apsireiszke in 
m Harrison police stoty. Policija 
iszdave varanta ir suaresztavojo 
moteriszkia, vardu Nellie Franks.

Seredoje buvo sūdąs ir lojaris 
kaltinykes užklausė nuskriausto
jo: Kaip tamstos vardas.

“Thomas McGrath”, jis atsake 
“Kuomi užsijemi?” klausė to

liau.
, “Asz esu karpenteris”, atsake 

paliemonas klaidingai ir pradėjo 
raudonotie.

“Ar nėra tiktai tamstos var
das Mechan, bet ne McGrath”, 
inspejo lojeris.

Anto paliemonas atsake: “Asz 
nežinau, kas gal iszeitie su mano 
byla” ir potam prisipažino viską. 
Moteriszke Franks tapo nusūdyta 
ant $75 koros. Byla antros, var
du Kjttie VVells, kuri teipgi bu
vo aresztavota, liko atidėta ant 
petny ežios.

ri da ikszioi po bfoki judęjo. 
Straikieriai turi savo kareivius, 
kurie diena ir qakty vąktuęja 
visus kompanijos pasielgimus ir 
ludejimus ape dir^įuvias. TP^jpcio-

ser’sti P’ytnyczias 
M^annriądalyje Ghicago.,^pu- 
.tatai sakp,kad jie neturika veiktir. 
ues strai^jeriai jiems nieko neda- 
t^o^lrai kieti i i lemia,kad kompani
ja rengią skebsus dėl .pradėjimo 
darbu.

Szerifas rengia 200 deputatu 
dėl vienos plytnyczios ir isz to 
straikieriai mistiną, kad ta kom
panija pradės dirbtie su skebsais.

Straikieriai nieko nesako, ka 
jie mielina darytie. Jie vis tvir
tina, kad jokiu musztiniu, anei 
bledes nedarysią, bet tik gražiu 
prikalbėjimu praszis, kad skebsai 
ne dirbtu pigiau, kaip jie reika
lauja.

įstabios yra straikieriu budu- 
kes, kuriais jie renčia ant augsz- 
tesniuju vietų aplink plytni- 
czias. Ape 200 straikieriu padare 
savo buveinia tose būdose isz ku
riu asztriai saugos kiekviena 
kompanijos judėjimą. Widuje, už 
linijos, pagal kuria yra statomos 
straikieriu budeles, eina kita li
nija, kuria mielina užimtie depu
tatai. Ta deputatu linija strai
kieriai vadina “negyva linija” 
(death line). Aplink tos,.negyvos 
linijos” straikieriai turi savo pi 
kietus. Sako, kad tie pikietnikai 
turi savo arklius, parengtus dėl 
kiekvieno reikalo.

Wiena ryta reporteris laikrasz. 
inejas in būda atrado ju ape dvy
lika, pasirengusiu ant pikietos. 
Kad jis užklausė straikieriu“ kaip 
ilgai jie mielina teip būtie”, tai 
vienas isz straikieriu, juokdama
sis atsake:

“O, mes esame czionai tik per 
vasarinias vakacijas. Mums cze 
labai gerai.”

Žinoma, kad žiema nebereikes 
skebsu anei j u saugotie, nes plyt- 
niežios bus užszalusios.

dietines žinios,
— Pereita nedelia Chicagoje 

buvo dideli aaalcziai, o szia nede-

Žinios visokios.? vo toki sausi, kad nei vienas pa- 
setas-diėgas nedygo ir fermeriai 
p^meta^a»vo‘faffR»s'ir važiuoja 
tolyn darbo jieszkotie. Szymet 
w«l sako, visus ankstyvus Jja-

t Wie^as Lietuvis iaz ’Dorea 
Antanas Drucis, iszkritnisz

Mmifttriti.k.mezi.i žmouem^upuokliu irpersilauie.aunugara. 9unaSkiBOt(ta &

t jĮu pPjttsburgha szaukia wisas | dabar žmonėms dėtis. O Arkan-dakepa.
;----Nekokį Joseph Du vingis

iaz 76 VVilson str., buvp 
sužeistas no stritkarip ,ir pereita 
panedely myre Hospitalyje Mer-

Ant kontraktieriu kasz- 
to.

No laiko užstojimo naujo ran
do mieste Chicagos, kommisso- 
nieris miesto darbu, Kent, prisa
kė kontraktieriams per dvi ne- 
delias iszczystitie visas mažas 
ulieziukias miesto. Kontraktieriai 
to ne padare ir nedalaike savo 
žodžio. Dabar, no pereitos suba
tos, p. Kent pasamdė 175 tymus 
ir liepe czystitie ulieziukes, kur 
daugiau brudo. Už tuos tymus 
Užmokės isz pinigu kontraktoriu. 
O jeigu kontraktoriai ne norės 
apsiimtie, tai ju bondas atšakia. 
Szesztoje vardoje bus pastata 
10 tymu; septintoje-5 ; devinto- 
je-8; asztuonioliktoje—7; dvide- 
szimts treczioje-10; dvvideszimts 
dievinto j e-10 ; ir asztuntoje var

oje 7 tymai.
Kaip ulieziukes bus czystos, a- 

tiduos vėl kontraktoriams ant 
valios. No to l,aiko bus uždraus
ta mėtyt ant ulyczios vi&okias 
įlekinias ir kitus brudus. Pasi
saugokite, lietuviai, kad ne už
mokėtumėte koros.

Ape straiką plytnyku.
Wįsame Cook paviete jokia 

plytniezia, kurioj dirba unijonis- 
tai, no pradžios straiko da ne 
pradėjo dirbtie. Pereita utarnyka

Ape darbus Cbicagos.
Illinois Steel Kompanija South 

Chicagoje žada pa keltie mokesty 
savo darbini karas. Dėlto mierio 
ji siuns pasiuntinius in Rytus 
dėl dažinojimo kokios algos yra 
mokamos tenykszcziuose fabri
kuose. Darbinykai yra užganė
dinti tokiu prilankumu kompa
nijos. Isz straiko būties liko 30 
poliemonu aplink dirbtuvias. 
Kompanija žada paleistie darbus 
ant Bridgepurto, kur jau daug 
metu darbai nėjo. Sako sudesia 
naujas maszinas ir padidinsią šy
la dirbtuvių.

Plytniku straikas jau pradeda 
nekuriose vietose kriktie. Perei
ta panedely du straikeriai buwo 
pagauti isz ju budeliu palei gele
žinkely ir statyti priesz sudžia 
Murphy, kuris nubaudė juos ant 
$100 kožna, bet nusprendimas 
sudžios tapo panaikintas ir baus
me atleista.

Ape saliunus. -
Chicagoje Majoras S vi f t už

draudė laikytie saliunuose muzi
ka ir paežius saliunus liepe uždą- 
rytie laiku.

Indianos Legisliatura iszdave 
naujus istatus, pagal kuriuos ne 
valia jokios degtines pardavine 
tie matomai no ulyczios. VVietos 
dėl pardavinėjimo stipriu gėri
mu turi būtie antras ruimas no 
uliezios ir paezeme apatiname 
liontre. Isz tos priežasties, visi 

šafranai ir vieszbucziai turi kraus- 
tytie sawo brangias inrednias ir 
per tai daug bledes turetie, nes 
daug daiktu susigadins ir daug 
bus nebereikalingu.

Ant ko svvietas stowi.
No senu laiku jau mokslincziai 

ir philozophai lauže galvas dėl 
iszriszimo klausimo, “ant ko 
svietas stovi”. Wieni vienaip 
sprendė, kiti kitaip. Nors neku- 
rie didvyriai daejo, jog žeme 
sukasi aplink savia ir vienkart 
skriedžia aplink saulia, bet tai 
iszriszimas nė labai pritinka prie 
užduoto klausimo. Tai vienas
senas kareivis praktiszkai iszri- 
szo ta klausima. Jis pasakė, kad szauktie kožna valanda per ta 
svietas ne stovi, bet “sėdi 1—*-*-»-*—•

szopoje buvo uždarias du alka-1 sustoju paskutine plytnyczia, ku-1 do keszeniuje

— Nepažystamas žmogus per- 
siszovie sawie Daugles Parke pe
reita nedelia. Ant jo apatiniu 
drapanų bowo toki ženklai: “F. 
R.”Iszrodo ant 20 metu.

— Duonkepio vežimas perva- 
žiawo moteriszkia Mrs. Ida Wer- 
ner ant kampo Noble ir Brad- 
ley ulieziu, nedėlios ryta. Po ke
liu adynu ji numirė.

— Majoras Sviftas ketina sus- 
tabdytie rukima durnu isz dideliu 
kaminu widuryje miesto. Sako 
kad dūmai tiek priduoda nesvei
kumą, kiek ir neezystos uliezios.

— Antras atsitikimas buvo 
ant Halsted str. arti 66 gatves 
nedėlios ryta, kur tapo du bjau- 
rei sužeisti. Du karai susibėgo 
prieszai wiens kita ir susimusze 
in skidervas.

— Ape 1-ma d. Liepos, jau bus 
S a p n iwn y k a s gatavas. 
Szendien per spauda eina jau pas
kutine litera “Z”. Kaip tik pa- 
bai kaime, tujaus iszsiuntinesime 
savo -skaitytojams.

— Nedelioje, 2 d. Sėjos, tuo- 
jaus po miszparui, saleje L. Ažu- 
ko bus mėnesinis mitingas “Lie
tu vviszkos Republ. Lygos” ant 
kurio delegatai isz wisu lietu- 
vviszku kliubu yra užpraszomi pri- 
butie.

— Nedelioje 2 Sėjos 1 adyna 
po pietų bažnytinėje saleje, Drau
gyste “Simano Daukanto” laikys 
savo mitinga, ant kurio szirdingai 
užpraszo visus lietuvius susirink- 
tie ir kodaugiausei prisiraszytie 
prie minėtos draugystes.

VVyriausybe.

— R. D. Sovers, klerkas Stan
dard Oil Kompanijos, vaikszczio- 
damas laike miego, ape 1 ad. 
30 miliutu, panedelio ryta isz- 
krito per Įauga no 4-to flioro, po 
nr. 156 North State str. ir užsi 
musze ant smert. Jis buwo ne- 
vedias, 25 metu seiias.

— Nekokis Kamerka perszo- 
ve isz revolverio savo pafczia 
nežinia dėl kokios priežasties, 
pereita subatos vakara ant kam
po North 59 str. ir Lincon avė. 
Perszovias paezia norėjo pabeg- 
tie, bet kaip pamate, jog jau bus 
sugautas, isztrauke peiluka 
isz keszeniaus ir kelis sykius per
pjovė sau gerklia teip, kad men
ka viltis yra ant pagydimo jų
jų abieju.

— Stritkaris N.222 ant 79 gat
ves ir Yates avė, nedėlios va
kare užbiego ant vežimo, kūrė
me važevo penki žmonis. We- 
žiaias tapo sudaužitas, viena 
raoteriszke užmuszta ant vietos, 
o kiti sužeisti. Užmusztosios var
das Franciszka Ružavicka,. 58 
metu sena; antra moteriszke 
jjaurei sužeista, no ko gali mir
tie. Jos vardas Mariana Wiska, 
59 metu senumo.

— ^Vienatine L e n k i s z k a* 
Lietuviszka A p tieka 
p. J. Leszczynsko.ant Laurel stri 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas isz Europos 
ir Amerikos. Aptiekoje randasi 
daktaras \V1. Statkieviczius, ku
ris per ilgus metus praktikavojo 
prie ligonbuczįu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabar czionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos da- 
siektie. Jeigu kas urtiai pareika
lautu daktaro, gali jy paszauktie 
jer telefoną isz kiekvienos aplie
tos.Numeris telefono toks: Yards 
709. Teipogi ir D-ras M. P. Kos- 
sakauskas priasti in ta paezia a|>- 
tieka kožna czetverga ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa-

paty telefoną isz bile aptiekos. 
(15-6)

atmątpykiszkas organizasijas dėl 
sutverimo,,Centrali8zko»Unįjo8”.

t Ateina žinios, kad 168 žmo
nis nuskendo no susidaužusiodsz- 
paniszko flaiwo “Gravina” arti 
Philippinos aalu.

t Arti Nashville, Tenn., Henry 
Mc Kinney netikėtai perszowe 
savo dvi seseris pereita panede
ly. Muszkieta pasileido pirm 
laiko.

t Maža mergaite, Julia Dona- 
hoe, inpuole in viedra vandens 
mieste Jonesville, Wis. ir pri
gėrė. Wandeus viedre buvo tik 
4 coliai.

t John Lossie, agentas Svan- 
ville, Pa. važiuodamas ant bai
si kl i o parvirto ant vėžiu po a- 
teinaneziu trukiu ir tapo suva
žinėtu, panedelyje.

t Evansville, Pa, bemuszda- 
mi bulius susibarė už gema, John 
Hornes kirto su paika in galva 
savo bendrui John Smilhui ir tas 
po keliu adynu numirė.

J Pittsburge kada du tepliorei 
tepliojo hotelio Anderson sienas 
isz lauko, viehs isz tepliorių krito 
no 7to floro in akmenis ir 
vietos užsimusze. Sako 
buvias gyrtas.

+ Mi s. Conrad Gramph, 
seno ir turtingo gyventojaus, 
mieste Aurora, Ui. tapo atrasta 
pasikorusia ant stulpo. Sako, nu- 
stojimas vilties ant iszgyjirao no 
ligos, buvo priežasezia jos sau- 
žudystes.

+ 28 Gegužio francuziszkas 
garlaivis ,,Dom Pedro” susimusze 
arti prieplaukos Corrubedo plauk
damas in Iszpanija ir nuskendo 
su juom 10J žmogystų. Truko no 
karszczio jo katilas ir visa laivu 
sudaužė. i

t Fort Wayne, Ind. Laike kada 
cirkus su su savo paroda paro- 
davojo gatvėmis ir daug žmonių 
buvo susirinkusiu aplink ta Cir
ku, pasibaidias arklys in puolė in 
būry žmonių ir užmusze Mrs. Lli- 
jah Lemay ir ape 20 kitu sužei
dė.

Ant parendavojimo gera bū- 
czerne, kuri Jau trys metai kaip 
daro gera bizny, geroje vietoje, 
turi savo locnus kostumerius ir 
tt. Norintis gali rendavotie, arba 
ant locnasties. pirktie su namu ir 
lotu, atsiszaukite in redystia 
,,Lietuvos”. (22—6)

t Gegužio 28 diena numirė 
Washingtone Walter Q. Gresham 
sekretorius vieszpatyscziu, kuris 
buVo pirma ypata po prezidentu 
Suvienytu VValstiju. Jo kūnas 
tapo atvežtu in Chicaga ir cze- 
tverge po pietų su didžiause 
iszkilmia palaidotas.

t Danesza. kad Pittstono lie
tu viszkoje bažnyczioje visur sto
vi lenkiszki paraszai, daugiau- 
sei yra sakomi lenkiszki pamok
slai ir lenkiszkai giesmias gie
da. Isz tos priežasties lietuviai 
rugoja ir sako, kad j u parapija 
greit gali in lenkiszka iszvirs- 
tie.

t Pereita nedelia tapo atrastas 
įrudę ape VVauvatosa, Wis. la
vonas nežinomo žmogaus, kurio 
kiszeniai prikimszti akmenais 
ir vienas akmuo no 100 svaru 
iririsztas dratais prie kūno. Tas 
vyras buvo dailei apdarytas ir 
HĮ>e 35 metus senas. Žmogžudis 
yra nulemtas.

+ Pereiti szalcziai visiszkai su
naikino tik-ka iszdygusius javus, 
žydinezius sodus ir daržus be
veik'po visa Amerika, milijonai 
milijonu bledes tapo žmonėms 
padaryta isz priežasties mi
nėtu salcziu. O pažiūrėkite Ar- 
kanse, ten tokiu dideliu szalcziu 
nebuvo ir visi javai iszrodo ge
rai. Nebraskoje jau du metai bu- 

l t.

se,Jacziu ;I>iewui, szeis pereitais 
metais buwo geriause branda ant
lauku. |

Bengiasi ant rewoliucijos.
Isz Kars, Russia, praneszar 

kad Armėnai, kurie yra po jun
gu Turku, kaip mes Lietuviai 
.po maskolium, jau beveik yra 
pasirengia ant sukylimo priesz 
prispaudėjus. Mnszkietos jau pa
rengtos dėl revoliucionierių ir O
daug j u yra laukema pargabe
nant isz Kosijos ir Persijos. - 
Bet diena dėl sukylimo da nėra 
paženklinta, nes nekuriose vieto
to da nėra atsakaneziai pasiren
gia dėl musztynes. Nėra žinios 
ar jie lauks pasirengent visu, 
ar ne, nes rytine dalis ne gal 
bulie greieziau parengta, kaip 
lig Liepos menesio. Rytinėse 
dalyse kenezia bada isz priežas
ties priespudžiu valdžios.

Szitos žinios atėjo per vėlai 
ciela menesy, gal dabar kitaip 
dalykai stovi.

aut 
kad

pati

60 rubaunyku užmuszta.
Danesza in Paryžių isz Fran- 

cuziszkos Guinejos, Amerike, 
kad rubaunikai užpuldinėja ant 
gyventoju Guinejes, užgrėbė 
francuziszka padona vardu Tra- 
jane iraprubavojo viena Frau- 
euza palei rubežiu Brazilios.

M. Lunier, kapitonas mari- , t ,JJ nyku apsiautė rubaunikus, norė
damas iszvalnytie Trajane. Ru
baunikai po vadovystia Cabral’o 
pradėjo szaudytie in Francuzus. 
Isz to pakila kova ir per dwi 
adynas 60 rubauniku ir ju va
dovas Cabral tapo už nu^zti ir 20 
kitu tapo sužeistais. O Francuzai 
tik penki tapo užmuszti. 
Sako, kad tie rubaunikai pa
eina t isz Brazilijos ir dėlto gal 
invyktie nesutikimas su Brazili-

PADEKAWONE.
Hartshorne Ind. Terr., 25 Ge

gužio atsilankė pas mus guod. 
kn. J. Balceviczius ir aprūpino 
musu dvasiszkus reikalus, o die
na *26, tai yra nedelioje buvo 
pas mus paszventinimas bažny- 
czios, ant kurios tai iszkilmes 
pribuwo pats wyskupas ir daugy
be kunigu ir buvo sakyti pamok
slai visokiose kalbose: angliszkai, 
italiszkai, francusiszkai, lietu- 
viszkai ir lenkiszkai. Buwo ne
apsakytai graži iszkilme, net ir 
nevierionys prisistebėjo teip pui
kioms ceremonijoms. Mes visi 
Hartshornes lietuwiai už meilinga 
atsilankyma musu Dvasiszko Te- 
wo, guod. kn. J. Balcevicziaus, 
iszreiszkiame jam per laikraszty 

•“Lietuva” szirdingiausia aeziu.
St. Grigaliūnas.

Isz Mahanoy City Pa-
Guodotinas “ Lietuv.” Redakto

riau! Meldžemia patai pyti e sz i uos 
kelis žodžius: Musu Baczkauskas 
jau teip nusiszpicavo terp Ame
rikos lietuviu, kad niekas jo
neužkenezia, lyg pikto šzilingo, 
taigi dabar jau žmogelpalakis
pradeda laižytis nors orie masko
lių ir nors tuom pasigiria, kad 
maskoliai priėmė no jo telegrama 
ir užtai padare jy garbes sąnariu 
riiskos (?) literatiszkos kuopos. 
Tai tau nuopelnas,—ar tai tau 
baika?—Jau tau Baczkauskeli se
niai vertėjo iszsineszdytie kur 
terp -maskolių, ka czionai besi- 
mfllszai terp lietuviu lyg kiau. 
....... aketeje, dergdamas kožna 
viena, nes tu daugiau niekam 
ir netikins, kaip tik maskoliams 
už “’prikaszczika”.

Mahanojieozial

Preke Pinigu.
Rublis in Rosija.... 
Marke in Prusus.... 
Guldenai in Austrija 
Frankos tu Franci ja..

•••53^c 
...24įc 
...39|c 
....20c



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

No 1759 m. iki galo kolioniszku laiku South Ca- 
rolina buvo rėdoma per gubernatorių, paskirta per 
karalių ir Seimą, iszrinkta per kolionistus. Pasi
sekimas dabar . palaimino Kolionija, Wiriausi 
produktai žemes buvo: indigo, ryžiai, sakai ir 
elniu skuros. Charleston tapo svarbiausiu preky
biniu miestu.

Werguwe South Carolinoje buvo akywa. Teip 
daug nigeriu buwo ten pargabenta, kad 1734 me
tuose, jie pervirszino skaitliu baltųjų penkis syk.

Augintojai ryžiu South Carolinoje susistipri- 
no in turtinga ir apdirbta luomą. Jie siuntė sa 
wo sūnūs in Anglija dėl iszauginimo moksliszkai. 
Didelis skaitlius jaunu vyru su graži u mokslu ir kar- 
žygiszkos dvasios wis augo ir jie buvo pasirengia 
ant vargingo triūso dėl labo tėvynės.

Žmonija South Carolinos 1776 m. sieke 180. 
000.

X. Georgia.
Georgia buwo pastara valstija, -apgyventa 

priesz apskelbimą nepriegulmystes. Ji buvo in 
• kurta per kompanija doru ir geros valios vyru, 

kurie padėjo sau už miery insteigtie priegloba 
dėl pavargėliu ir persekiojamu.Szitie geradejai,pra
minti “Pasitikimaisiais” apturėjo no karaliaus, 
Jurgio II, territorija terp upiu Savannah ir Alta- 
maha. Ta žeme tapo praminta Georgia, vardan 

J karaliaus Jurgio (angliszkai George).
James (Jokūbas) Oglethorpe, kareivis ir sąna

rys Parlamento, buvo szvelnaus pabudžio, kuris 
užmanė geradejinga plana.

1732 m. jis atvede kompanija isz 120 emi
grantu' in Amerika. Jis pribuvo ant Savannah u- 
pes ir \Vasario menesyje, 1733 m., pradėjo kolio- 
nija; po vardu “Savannah”. Draugiszka sandara 
tapė padaryta su Indijonais ir teip liko inkurta 
kolipnija Georgia.

Akyvesni faktai. — Augimas žmonijos Geor
gijuj buvo staigus. Dideli būriai darbszeziu, mi 
triu'ir iiitelligentnu Skocziu, Svissu ir Wokiecziu 
pribuvo. Jie buvo pritraukti per liuesas dovanas 
žemiu, kuriais jiems duodavo Pasitikimiejie.

Su vienu isz pirmesni uju buriu pribuvo du 
dva-i-zki skelbėjai, John Wesley ir Charles 
Wesley, pagarsėja potam kaipo inkunitojai Me
todistu iszpažinimo.

Pasitikimiejie padare iszpradžiu nekuriais per
taisąs. Wartojimas romo tapo uždraustas ir ver
guve apskelbta kaipo neteisingu.

• Pagerinimas iszlygu kolionijos pasiliko užpa
kalyje per keletą metu. VViena isz priežaszcziu 
szito buvo artumas Georgijos prie Iszpanu Florydo 

-Je> .i 1740 m. Oglethorpe ėjo in Florida ir norėjo 
paimtie miestą St. Augustina, bet ne galėjo priei 
tie prie drutvietes ir buvo priverstas sugryžtie. 
Du įmetu paskiaus, t. y. 1742 m., Iszpanai atėjo 
kariautie in Georgia. Iszpanai atplaukė isz Hava- 
nosj su laivynia isz trisdeszimts szesziu laivu ir 
trijų tukstancziu žmonių. Oglethorpe’o visa sy 
la įuvo asztuoni szimtai. Jis randijo savo ka- 
riszkas spėkas su gudriu stropumu, pasisaugoda
mas no dideliu muszu, bet paimdamas virszu ant 
mažesniu susirėmimu. Ant galo jam pasisekė isz- 
vytįie atėjūnus isz savo žemiu.

1743 m. sugryžus Oglethorpe’ui in Anglija, 
Pasitikimiejie parengė valdžia isz prezidento ir ro
dosi

j Bet Kolionija pranyko. ’ Uždraudimas Romo 
pertrauke prekystia su VVest Indija. Kolionistai 
atrądo geriau apsigyventie South Carolinoje, kur 
jie‘galėjo turetie juoduosius (nigerius) dėl sodini 
mo ir auginimo vaisiu.

1752 m. Pasitikimiejie Georgios atidavė 
Chartery Karaliui. No to laiko Georgia tapo ro
yaliszka Provincija.

Kad Georgia stojosi royaliszka Provincia, vi
sokį uždraudimai, uždėti per Pasitikimuosius ta
po ‘_nuszalinti.No to laiko Georgia staigu pakilo 
galybėje ir žmonijoje. Jos institucijos visuose daly
kuose paliko tokios jau, kaip ir kitu Pietiniu Ko- 
lioniju.

Sekaraziose Ręlionijose buwo szios permainos 
rėdymu.

I. Virginia. — Randas Prekybiszkos 
korporacijos, po vardu London Kompanijos. 
London Kompanija turėjo chartery no kara
liaus. 1624 m. London Kompanija tapo panaikinta 
ir Virginia liko Royaliszka Provincija. Per 
kelis metus, no 1677 iki 1684, Virginijoje buvo 
Locnaaties Randas. Nol684m. iki revoliuci
jos buvo royaliszka Provincija. 
Virginijai pirma syk buvo pavialita iszrinktie 
savo legisliatura 1619 metuose.

II. Massachusetts. — Plymouth Kolionija bu 
vo randyta per “ P a t v a 1 d i s z ka S u s i- 
v i e n i j m a”. Massachusetts Bay Kolionija bu
vo randyta per Puritanu Kompanija, kuri g/ivo 
patentą no rodos Naujos Anglijos (Senos “Ply
mouth kompanija” ir Chartery no karaliaus. 
1686 m. Jokūbas IV panaikino chartery ir pada
re Massachusetts Royaliszka Provincija. Ji teip ‘ 
pasiliko iki galo kolioniszko periodo, nors!692 
m. karalius William davė Massachusettsui nauja 
Chartery.

III. Nev Hami’shire. —Isz pradžių buvo val
doma per randa L o c n a s t i e s Gorges’o ir 
Mason'o, per agentus, locniniku, arba per magis
tratus iszrinktus per paežius žmonis. 1641 m. žmo
nis 'pasidavė po Massnchusettso randu. 1680 m. 
Nev Hampshire stojosi Royaliszka Pro
vincija. Toliau ji buvo permainoms, po Mas- 
sachusettso randu ir atskyra. No 1741 m. pasiliko 
Royaliszka Provincija.

IV. Maryland. — Randas Locnasties 
Lordo Baltimore ir jo inpediniu. 1691 m. kara
lius VVilliam atėmė no Baltimore jo locnasties
tiesas ir Maryland likosi Royaliszka Pro
vincija ir teip buvo per dvideszimts su vir- 
szum metu. 1716 m. randas locnasties tapo pagra- 
žytas Lordui Baltimore penktam. Teip pasiliko 
iki neprigulmystes. Maryland ingijo Chartery.

Piovirszutine peržvalga kolionija.
IVržnalga kolioniszku redu ir charteriu.
Trylika kolionija no laiko ju uždėjimo iki ap 

skelbimo neprigulmystes 1776 m., kiekviena sky- 
riuin ir visos buvo po valdžia angliszkos ka- 
ruiįos. Bet buvo keletas skirtumu randi ji me kolio- 
niju ir y vairios kolionijos, laikas no laiko, maine 
Silūro randa.

Skyriai rando buvo sekanti:
1. “Randas Prekybiszkos Korporacijos”*) kaip 

Lcnidon Kompanija, kuri randijo Virginia anksty 
įvijose laikuose.

{ 2. “Locnasties (savasties) Randas”, . kuris 
bu}wo atiduotas per karalių locninikams. Už pa 
Veikslą galime paimtie Pennsylvania po randu 
M illiamo Penu ir Maryland’a po Lordu Baltimore.

3. Royaliszkas Randas”, arba randas karaliaus 
Anglijos, pt r nekurtuos royaliszkus gubernatorius, 
paskirtus per karalių. Beveik visos kolionijos, 
ąnkscziau ar vėliau buvo po royaliszku randu.

4., “Charterinis Randas” huvorandas «kolioni- 
jui per chartery, arba duotas antrasztrr*p«^-kRra- 

tam tikras politikiszkas tiesas ir privilegijas.
5. Da buvo nekurios kolionijos uždėtos per 

paežius žmonis, be apvaldimo karaliaus arba kom
panijos ar locniniku; Ant paveikslo yra Ply- 
niputh kolionija. Szitokis būdas rando gali bū
tie pavadintas randu patvaldiszko susivienijimo.

j *> Korporacija paein no. lotiniazko žodžio Corpus. kas lietuvriazkai 
r, i ,Kia kūnas Korporacija ženklina su«iwienijima daugelio ypatų in 
"iena kuopa de^ atlikimo iszwieno kokio nors užmanymo.

V. Connecticut. — Saybrook Kolionija buvo 
po randu locnasties, kol susivienijo su Connecti
cut Kolionija (1644). Konnecticut Kolionija ir 
Nev Haven Kolionija, abidvi buvo po randu 
patvaldiszko susivienijimo. Connecticut Kolionija 
apturėjo Royaliszka Chartery 1662 
metuose. Szitas suvienijo New Haven Kolionija 
su Connecticut. Charteris pavialijo žmonėms isz
rinktie savo locna valdžia ir legisliatura. Charte- 
rio randas po Androsu tapo - sunaikintas, bet li
ko vėl atgaivintas per karalių .Williain. Noszi
to laiko Connecticut buvo randijamas po liuosu 
Charteriu.

VI. Rhode Island. — Isz pradžių buvo ran- 
dijama per P a t v a I d i s z k a Susivieni
jimą”. 1644 m. Roger VVilIiams aptufejo char
tery no Parliamento. 1663 m. Korolis II su
teikė Rhode Island nauja Chartery, kuris paviali
jo žmonėms iszrinktie savo locna gubernatorių 
ir Seimą. Rhode Island nustojo savo neprigul
mystes, būdama po Adroso valdžia. Bet po to 
buvo randijama po savo Charteriu.

VII. Nev-York. —Isz pradžių buvo po ran
du Locnasties kunigaikszczio York. Nev 
Ycrkas neturėjo charterio. Jam bu vo pavialita sava 
legisliatura 1683 metuose. Kada kunigaiksztis York 
tiko Anglijos karalium (Jokūbas 11), Nev York 
pasidarė Royaliszka Provincija buvo 
ir teip likosi iki Neprigulmystes.

VIII. Nev Jeksey. — Isz pradžių randas 1 o- 
c n a s t i e s Borkeley ir Carteret. Potam liko 
padalita in East (rytinis) ir West (vakariniu) 
Jersey ir valdoma per y vairius locni nikus. West 
Jersey buvo po Quakeriu randu. Paskiaus Nev 
Jersey turėjo yvairias pabtikiszkas permainas 
iki 1702 m., kada locninikai atsisakė no savasties 
ir Nev Jersey stojosi Royaliszka Provin
cija ir teip pasiliko iki Neprigulmystes.

IX. Pennsylvania. — Buvo randas L o c- 
u a s t i e s VVilIiamo Penn’o, kuiis davė žmo
nėms iszrinktie sąnarius Sėįmo, o teipgi iszrinktie 
rodą dėl gubernatoriaus. Gubernatorius buvo pa- 
skirenas per locninyka. 1692 m. tiesos locnasties 
Penn’o buvo atimtos ant trumpo laiko ir Penn
sylvania randijo gubernatorius Nev-York’o. Po
tam buvo pargražytas randas locnasties ir pasi
liko po priegloba aunu Penn’o iki Neprigulmys
tes.

X. Delavare. — Isz pradžių buvo prijung 
ta prie Penn’o Provincijos, po tuom paežiu randu. 
Delavare buwo pavialita iszrinktie atskira legis
liatura 1703 metuose; bet pasiliko po tuom paežiu 
randu, kaip ir Pennsylvania, iki pabaigai kolionisz
ku laiku.

Kaip nau jalenkiai supran
ta lietaiviszkTis lalk- 

raszczius.
Nekurie lietuviszkai-lenkisz- 

ki patrijotai supranta lietuvisz- 
kus laikr&szczius teip, kaip anas 
kureziokas suprato savo drauga, 
su kuriuom buvo nuejas ropių 
vogtie.

Girdintysis sako;—Ei! ateina 
ropių vallonas!

O kurezesis:—Asz imu kad ir 
raudonas.

Girdintysis:—Ale jau arti!
Kurezesis:—Ka tu žiūrai,

rauk kad ir karti.
Girdintysis:— Begkim!
Kurezesis:—In anty jais de

ki ra.
Teip tai lyginai suprato vienas 

bevardis lietuvys, lenkiszkas pat
riotas, isz Hudsou, Pa., kuris 
perskaitė straipsny “Ape lenkus 
ir lietuvius,” patilpusy 20-tam 
nr. “Lietuvos.” Jisai perskaitias 
minėta straipsny, suprato, kad 
mes užpuldinėjamo ant lenku, 
apvaginame juos, apjuodiname 
ir tt. ir grasydamas už tokia ne- 
dorybia(?)sztai kokia gromata
mums parasze:

22 Gegužio m i. 1895
Godotini A. Olszewski,

Mias Lietuwie aciszaukiem pastawia
Olszevvski nustok zaunit and Liaukų ba
con Amerika o nie Punckasz ir nie 8i- 
pliszkie 1.) ba Bipliszkie tiktai 2.)..........

Ba mias Lietuwie con giwanam su 
Lankoms labai gražai narakawoj kat 
Lankai Lietuwis apwagdinieia 3.) tai 
nie tiesibe koznasz sawo razuma tur 
raszai kat su Lankieiam mias turym 
Lankiet isz tauro Laikraszco pardauk 
Broluk. zaunij adn lanku iawo Lietuwo- 
ie sakai Litwin to ham nie, Broli nietij- 
sibia saka žinai pac kad con. sliektu wi- 
sai mažai ir okur kokosz'ira wisai< nie
gilujo. |

Sliekta ar Lietuwiszkasz ar Liaukas
tai sako coChtop to i cham,

Mias niežynom mazum iusChicagiegi- 
wianat ‘Lietuwie su Lankomis kaj katie 
maiszae susi un i m praszom tawia dabar 
jmt gromata nustok biskiti bernas aci- 
szauksiin in Lanku Laikraszci 4.) tada 
pamatini kos tau bus. ir wisas hiusu 
kaijmas nie iaikisz Lietuwos 5.) gali sau 
raszit Alie tik tiep kad \Vilk sity i Koza 
cala sakai ko. Burba easa giarasz. nie 
wisiems dielkogi isai nie pikio sawo 
l)waszyko sluzbos 0.) kad adniesze maža 
kudik in krikszta nie kryksz ba is Lan
kas tu kūdikis numirė be krykszto arba 
buwo ligotas Lietuvis atieio praszytie 
kad isz klausit Spawiedies o ko pasaie ko. 
Burba isio nie kiaušis ba nie mokeio 
and Bznicosz isz kurtas zmogis gal mo- 
kiet kad giwianima nie padaro sako ei- 
kid pas lianku kunigą is tokus prima 
tiesibe nuweio pas lianku kunigą Tom- 
kiawica nuweio isz klausie S. pawiedies 
ir pakwoi juk kames turim sakid and 
lianku. Ar mumie lietwja nesami a to

Bug sweikasz Godotini
A. Olszewski

l.)“Con Amerika o nie Punc
kasz ir nie Sipliszkie”. Norėjo pa
sakyt, kad cze yra Amerika, o ne 
Punskas ir ne Sipliszkes. Atsaki- 
sime jumis lenkiszki lietuviai 
Hudsono, kad jau Olszevskis 
galbūt pirmiau žino, jogei Ameri
ka ne yra Punsku anei Sipliszke- 
mis, jjJums iksziolei ape tai nieko 
nesaką. Ir vien tik dėlto, jeigu 
cze Amerika o ne Punskas ir ne 
Sipliszkes, tai turime ir elgtis 
teip kaip Amerike, o ne teip kaip 
Punske arba Sipliszkese. Punske 
ir Sipliszkese kas nemokėjo len-

XI. Nort Carolina. —North ir South Caroli- 
na buvo po vienu Locnasties' randu iki 1729 
metu. 1729 metuose abidvi stojosi Roy aliszka 
P r o v i ne j a ir teip pasiliko iki Neprigulmys
tes. Karalius pats paskirdavo gubernatorius dėl kož- 
ros skyrium, bet pavialino žmonėms iszrinktie 
savo Seimus.

XII. South Carolina. — Locnasties 
randas, kaip jau pasakyta augszcziau, buvo iki 1729 
m. Po to Royaliszka Provincija.

XIII. Georgia. — Isz pradžių po randu Pa
sitikimųjų Kompanijos, kuri gavo žemia Ge
orgios ant dvideszimts vienu metu. Dėlto jos ran 
das gal būtie pavadintas, L o c n a s t i e s R a n- 
d u. 1752 m. Georgia stojosi Royaliszka Provin- 
c ja ir teip pasiliko iki Neprigulmystes.

Peržvalga kolioniszko Progreso.
I, Žmonija kolioniju susidėjo isz didžei mai- 

szvtu elementu tautu. Anglija dastate didžiausy skai
tliu kolionistu; bet Hollandija, Szvedija, Franci]*, 
Skotlaiidija, Irlandija, Wokietija ir kitos vieszpa- 
tystes gerai atsižymėjo ant ploto žemes, kur po
tam stojos Suvienitos Walstijos. Isz to miszinio 
geriausiu tautu pasidarė tauta Suvienitu VValsti- 
ju, tauta labjausei yvairi, energiszka, ir progres- 
siviszka visame sviete.

II. Meile Tiuosybes buvo tvyrta visose ko
lonijose. Po teisybei, geidimas draugijines ir ti- 
kejiimiszkos liuosybes buvo drupziausiu pastūmimu 
dėl atgabenimo kolionistu in szita žemia.

(Toliaus bus.)

kiszkos kalbos, tas butu gyvent 
negalėjas, o cze reikalauja bisky 
kitokios kalbos, jeigu nori gy- 
ventie, o su lenkiszka neine pasiro
dyk, nes amerikonai isztolo len
ku neužkenezia. Punske ir Si
pliszkese yra Lenkija, o czionai 
yra Amerika, kaip patys sakote 
ir czionai mums lenkai duona ne
duoda, l>et tik patys turime ja sau 
užsidirbtie, o jeigu nemokėsime 
jos užsidirbtie, tai lenkai musu ir 
ne suszelps norint ir nenustodami 
lenkiszkai szneketume.

2.) “Ba Sipliszkie tiktai....” 
Melstume pasakytie ka tokio si
pliszkese?—Dieve duok man visur 
insu visais teip gražiai gyventie 
kaipo Sipliszkese, o geriau niekad 
netrokszczia. Ir visada galiu su- 
sieitie su kiekvienu žmogumi isz 
tos puses ir kaip buvau teip ir 
busiu su jais geriausiais priete- 
liais.

jame ant lenku, buk tai lenkai 
lietuvius apvogė.—Yra tai var
gas su tokiais žmonėmis, kad jie 
žiuri ausimi, o klauso akimi. Pa
rodykit, jus apginejai lenku, kur 
ir kada mes sakeme, kad lenkai 
lietuvius apvogė? Galbūt jums 
brolycziai tik prisisapnavo toki 
dalykai. Parodikite, kada ir kur 
mea ant lenku užpuldinejome?,— 
Ne mea ant lenku užpuldinejame 
ale lenkai ant mus užpuldinėja.— 
Mes niekad nepavadinome lenku 
kraujegeriais ir žvalgais masko
lių, o jie mus jau kelintu sykiu 
tokiais apszaukia—ir ne vale atsi- 
szauktie prieszai neteisybia? Ar 
turime kestie tokius ne žmonisz- 
kus iszmislus.—Matyt kad broli, 
kuris szy laiszka rasziai, esi užsi
merkiąs ir neskaitai jokiu laik- 
raszcziu nei lietuviszku nei len- 
kiszku, nes jeigu perskaitytum 
vienus ir kitus, tada suprastum 
padėjimą lietumiu ir lenku ir to
kiu kvailybių neraszinetum. Mes 
tam paczem straipsnyje “Ape 
lenkus ir lietuvius” iszreiszkeme 
savo pažiūras kaslink lenku ir 
pasakėme, “kad isz savo puses 
lenku nekaltiname ir nesakome, 
jogei jie butu blogiauseis žmone 
mis”.Teipogi irtai pasakėme, kad 
“norius jau per tiek metu dirbom 
lenkams už dyka ir da gatavi 
esame dirbtie, jeigu tiktai maty
sim kad tas darbas bus apverstas 
ant visu labo, o ne ant vienu 
liktai jegamaseziu lenku”. Tu pats 
broli sakai, kad cze Amerika,o ne 
Punskas ir ne Sipliszkes, taigi 
reik žinotie, kad Amerikoje nėra 
ponu, bet visi lygus, teip lietu
viai ka'ųTir lenkai; tokem Puns
ke galėjo lenkas lietuviui pasaky- 
tie: “Panci kaže!” Ocze“kaza(-” 
nieks negali, tik turi praszyt ir 
jeigu nori ka padaryt, tai turi su
sitaikyt kaipo žmogus su žmo
gum; prievartos jokios nėra.

4. ) Gazdina, kad atsiszauks in 
lenkiszka laikraszty. Galit atsi- 
szauktie. Mes užtvirtiname jums, 
kad lenkai jau geriau supranta 
lietuvišzkus rasztus už tokius lie 
tuvius, kaip Tami.-tos esate, ir 
mato kad ant ju niekas neužpul- 
dineja ir ne vagina, kaip jus sako
te.

5. ) Sako, kad ju visas kaimas 
ne skaitysiąs “Lietuvos”.—Žmo 
geli, kam tu pasakoji tokius daly
kus;—artu mislini, kad mes tik 
tiek ten turime supratimo, kiek 
Tamista?—Ar mislini, kad mes 
“Lietuva” eiuneziame užsimerkia 
ir nematome nei kam ja siunezia- 
me nei in kur. Tokius dalykus 
papasakok Tamista tokiem, kaip 
pats, tai muž intikes, ale ne mu
mis.—Mes in jusu kaima, in Hud- 
son, Pa. siuneziame wiso viena 
kopija ir tai tik savo geram pa- 
žystamui, o isz jusu, geradeju, da 
nei vienas neyra “Lietuvos” lai- 
kias, ir kuom tu gazdini, kad ta
vo kaimas nelaikys “Lietuvos,” 
kad da jus kaimas kaip yra gy
vas “Lietuvos” nelaikė. Už tai 
tu broli tik tiek ir supranti ape

pradėjo Amerikoje tvertie. Pra- 
dže mumis buwo sunkiause, ale 
jeigu mes jau tiek sau pasidarė
me, tai toliau viskas eis geriau, 
tik reikia no tokiu žmonių, kaip 
Tamista, nusikratytie, o darbai 
lietuvystes kasdien eis pirmyn. 
Kada lietuviai stovės gerai, tai 
ir patys lenkai pradės virst in 
lietuvius, o tada už tiesa, ir pats 
nenorėsi vadytis lenku, ale glau- 
siesi prie lietuviu, kaip jau szen
dien szimtai tokiu atsitikimu tai
kosi.

6.) Kas link kn. Burbos dva- 
siszku reikalu, tai mes to ne ži
nome, nes su juom jokiu tokiu 
reikalu neturėjome, ir kadajyisz- 
gyreme 20tam nr. “Lietuvos”, 
tai ne už dvasiszkus reikalus, o 
tik už platinima lietu vystės,ka ir 
szendien paantriname: Dieve 
duok Lietuvai szimtus tokiu sa- 
darbinyku, kaip kn. Burba, o 
lietuviai butu kita tiek tvirtesni 
ir apszviestesni, kaip szendien 
yra.

Ant galo velyjame Tankistai 
nekiek tankiau skaitytie lietu
viszkus ir lenkiszkus laikrasz- 
czius, o skaitydamas juos ataksi 
nekiek ir suprasi, kad lietuviai 
nėra tokiais baisiais žmonėmis, 

4c ai p Tamistai rodosi; su laiku 
da pramoksi Tamista ir raskytie 
ir kita karta jau mokėsi nors sa
vo pravardia pasiraszytie.

X į I

Pasarga dėl Lietus iu.
Wisi, kurie siuneziate pinigus 

savo giminėms in užraaria, pasi- 
rupykit paraszytie koaiszkiausei 
adresa.Reik paduotie pilna warda 
ir pravardia tos asabos, kuri tuos 
pinigus priims; paduotkaima (so- 
džiu)kureme ta asaba gy vena,pas- 
kutiny paczta, isz kurio pinigus 
turės priimtie, valstia, pavietą ir 
gubernia.

Ant paveizdos kad siustam pi
nigus Jurgiui Walaicziui tai ra- 
szyk sziteip:

Jurgis Walaitis, 
Kaimas Pakalniszkiu,

Walstis ar gminas Skaldviliu, 
Pavietas Raseinių,

G u berne KaCno, 
Paskutinis pacztas Nemakszcziu.

Ir reikia pasirupytie, idant ko- 
aiszkiausiai paraszytie pravardia 
asabos, kuri turės pinigus Rim
tie, kaima kureme ji gyvena ir 
paczta, o vardai pavietu ir gu- 
berniu, tai kad ir neteip aiszkus, 
tai jau mes juos ir patys dasimis-
lisime. Nesiky taikosi pravardes 
tokios: Auszkalnis, Aukszkalnis, 
Auksztkalnis ir Augsztkalnis; 
arba Jocys, Jocius, Jucius, Juciks 
ir Jucikas; Jokas, Jakas, Jakus; 
Jakantas, Jankantas ir szimtai

lietuvystia ir ape lietuviszkus 
rasztus. Dieve Miliausias, apsau
gok mus no tokiu lietuviu, kokiu 
Tamista esi. Jeigu visi lietuviai 
tokiais butu, kaip Tamista, tai ne
tiktai kad nebūtume,tureja jokio 
lietuviszko laikraszczio, jokios 
knygos lietuviszkos, jokios lie- 
tuviszkos draugystes, jokios baž- 
nyczios ir nei vieno lietuviszko 
kunigo, ale visi butum tureja in 
lenkus pavirstie ir eitie prie ju be 
kepurių, bueziuodami rankas ir 
praszydamiesi, idant lenkai teik
tųsi mus pas savęs už bernus pri- 
imtie. Teip, tai tikra tei&ybe bro
lyti—Wienok atsirado biskis pro
tingesniu žmonių, kurie suprato, 
kad dirbdami drauge su lenkais, 
dirbsim dėl ju gero, o ne dėl savo 
ir dėlto atsiskyrė ir pradėjo dirb
tie patys dėl savęs ir jau aeziui 
Dievui, jau szendien ir lietuviai

tam panasziu pravardžių randasi, 
o jeigu pnsiu.sdami pinigus, jais 
aiszkiai neparaszo,tai isz kur žmo
gus gali da>imislyt,kaip jis tikrai 
vadinasi ir kaip ten Lietuvoje 
yra metrikuose užraszytu.—Jei
gu jisai metrikuose yra užraszytu 
Augsztkalniu,o siusdamas pinigus 
paraszys jo pravardia Auszkal
nis, na ar gali tada pacztorius 
jam pinigus iszduotie? Niekad, 
nes tai su vis kita pravarde yra.

Užtai siųsdami, raszykit ko
aiszkiausei pravardias adresanto 
ir vardus kaimu ir pacztu, o nie
kad jokio klapato su priėmimu 
pinigu neturėsit nei jus kurie 
siuneziat, nei tas kuris tur .atsiim-
tie. Galite visa adresa raszytie 
lietuviszkai, o mes tada paratzy- 
sim kaip reiks. Teipogi turi pa
duotie ir savo pilna adresa tasai 
kurs tuos pinigus siunezia. Jau 

................ 1 pat
ekąs 
mus 
su-

tukstaneziai žmonių siuntė | 
gus per musu rankas, o da ni 
jokio klapato neturėjo ir per 
iszsiusti pinigai grecziausei 
vaikszcziojie, kaip no kitu visu 
agentu. Red.

Grand Opening.

Laukai

tur szy ta: turi savo kunigus, 
savo bažnyczias, savo draugys- 
tias, jau sziokia tokia pradžia ta- 

I vu knygų, jau keletą savu laik-
3.) “Narakavoj kat

Lietuvis apwagdinieia.’* Galbūt 
norėjo pasakytie, kad mes rūgo- raszcziu, jau ir sąvas kolionijas

Szioms dienoms Kazim eras 
Szematis atidarė nauju lietuv i saka 
saliuna po nr. 650 S. Canal s ,. ir 
ant subatos 1 d. Sėjos daro >aliu 
atidarymo (Grand Opening > ant 
kurio grajys puiki muzika ir bus 
kitos zobovos, per tai užpn szau 
brolius lietuvius ir lietu v; litias 
atsilankytie ir pasilinksuintie
pas mama. i

Su guodone K. SzesIatis.

%25e2%2580%2598_nuszalinti.No


■

LIETUVA.

Kas norit turetie geras Fotogra- 
fijas eikit pas Fotografa

3. F. Maly
670 W. 18th St., arti Blne Island Avė.

CHICAGO, ILL.
Pasiimkit ir “Lietuva” su sawims, 

tai gausit daug pigiau.

Didele Lietmviszka : ::: 
KKlAUCZWieTS

Juozo Grigaliaus, 
720 N.;Ashland av., Chicago, III. 
" Darbas eina isztisai, visada dirba in 20 

siuvėju. Geras lietuwys, vyras ar mergi
na kriauczius. atkėliawias in Chicago, wi 
&ada pas mane gali darba gautie.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo draugo Win- 

cento Stankevvidzeus, kuris pir
ma gyveno Chicagoje, o dabar 
girdejeu kad Pittsburge ran
dasi, ale nežinau jo adreso, per 
tai praszau, jeigu kas žinotumėte, 
duotie žinia ant tokio adreso:

Fel. Szlezevicz,
621 Washington str.

Springfield, UI.

Pajieszkau sawo szsvogerio An
tano Junako paeinanczio isz gub. 
Kauno. pa v. Raseinių, par. 
Szidlawos, kaimo Pežu; 5 metai 
kaip Amerike; jeigu kas žinotu 
ape jy, arba jisai pats, tegul duo
da žinia ant tokio adreso:

Peter Armoszka
Roxbury Falls, Conn.

Kur būna Jurgis Warakojis? 
Pirmiau gyveno Chicagoj. o da
bar nežinau kur besiranda. Jisai 
paeina isz Kauno gub., Panevėžio 
paw., Wabalnyku parap., kaimo 
Zizoniu. Jei kas ape jy žinote, 
teiksitės pranesztie ant adreso 
szito: John Bratenas

769 N. Montello st.
Brockton, Mass.

Senas pažystamas.

I. Bobinskis.
Duodu žinia visiems Lietu

viams, kad asz szioms dienoms 
perkėliau sawo saliuna isz po nr. 
556 Jefferson, no kertes 14-tos 
ui. ant kertės Liberty ir Jeffer 
son sts. po nr. 542 ir ta wiska 
ka pirmiau, galite pas mane ir 
szendien gautie. Praszau atsilan- 
kytie. „ Su guodone

I. Bobinskis.
542 S. Jefferson st. Chicago

GROMATNYCZIA.
Isz Worcester, Mass. gavome 

pervvelai. Bus kitam nr.

UŽMOKĖJO UZ LIETUVA
i J Montvila

J. Žinaitis
< Th. Zarnanskas 

P, Sz!ag
; L. Aleksandraviczius Silver Lake 

A?-Vienbinskis 
A H. Valion 
Mc. K Lobieckis

I F. Girskis
į J. Miliauskas
; F. Slezeviczius 

Kn. J. Kaulakis
i P. Armoszka
į V. Krauczunas 

St. Valionis 
J. Szneideris

j J. Bratenas
A. Saukas
J. Stoczkus
I. Petkus
P. Končius

Cleveland
W. Pittston

Rose Creek

Spring Valley 
Middleport

Copper H iii 
Thorton .

Canton O.
Springfield 
Philadelphia 

Rozbury Falls 
Minersville
Kevanee
Cheboygan

Brockton 
Braddock

E. Longmeadov 
Chicago

1.00 
1,00 
1,00 
1.00 
1.00 
2.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
l.oo 
1.00 
2.oo 
1.00 
1.00 
1’00 
1.00 
1.00 
1.00

1.00
1.00

. $1800.00
GIVEN AWAY TO 1NVENT0RS.

$150.00 erery month given away to any one who ap- 
plies through us for the most mentorious patent during 
the month preceding.

We secure the best patents for our eilėn ts, 
and the object of this offer u to encourage inventors to 
keep track of their bright ideas. At the šame tune we 
wuh to impress upon the public the £act that

IT ’S THE S1MPLE, TRIVIALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

such as the “cA-vindow” vhich can be easily slid up 
and down without breaking the passenger's back, 
“sauce-pan,” “collar-button,” “nut-lock,” “bottle- 
stopper,” and a thousand other little 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 IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receivespecial notice in 

the “ National Recorder, pubhshed at Vashington, 
D. C., which is the best ne vspaper published in America 
in the interests of inventors. We fumish a year's sub- 
senption to this jotiniai, free of cost, to all our elients. 
We also advertise, freetof cost, the invention each month 
which wins our $150 prize, and hundreds of thousands 
of copies of the “National Recorder,” containing a 
sketeh of thevinner, and a description of his invention, 
will be scattered throughout the United States atnong 
capitalists and maniifacturers, thus bringing to theu 
attention,the merits ofthe invention.

All Communications regarded strietly confidentiaL
Address

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

618 F Street. N. W.,
Box 385. Washington, D. C.

WIENATINIS
Lietuwiszkas i Saliunas

JONO ABKAICZ1O,
82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.

Pas mane randasi puikiausias Alus, geriause 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kvepenti.—Pas 
mane lietu vys atwarewias gali gautie ramia na- 
kvyuia ir pneteliszka rodą. Teipogi turiu gera

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

pas Abbaitt viską gausi.
Ateik broli pamatytie 

ir to wlso pabandytie.

IIILLE'S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA VISKO AJAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos 
Kvvepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevolando 
lietuviu irdaugiause visokiu gėry m u užlaikau

ir

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 pasaindymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame vvisiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

WEINATINIS LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
W’oco M. Kaczergio 

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

Degtmia tikra ruginia, lietuwisz- 
ka Trejonkia wisokiu VVynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabo 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja visuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisingu ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Itandolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
'fjIETUVV ISZKAS AGENTAS.

Siunczia pinigus in visas dalis 
svieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laiwu įiigiausei ir 
tesingiausei.

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

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

— ’r —
uždėjau banka dėl užkavojimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no ir augszcziau ir 
moku už juos procentą,

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet. kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atriktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja bnnka ant ugkavojimo gali sudėt 
. pinigus no ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

ant geriauslju iiniu isz Chicago per NevYi 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

[sziuntimas pinigu in sena kraj
UWAGA:

Rublis................................53
Guldenas.......................... 39f
Marka...............................241

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

u.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

LITUWISZKA1 LENK1SZKA BANK!
400 Grand Street, NEW YORK, N. Y.

VVyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivu už pigiausia 
preke, siuncziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaun in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 

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

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

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

. bizny, tai pirk
LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 

o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai wiskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir 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 paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietu viszkos bažnyczios, 3 isz j u ant 33-czios ui. ir 3 
ant Attica ui.

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

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

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

ALBERT W. MAY ADVV0KATA8.
Stoja in augszcziausius sudus ir iszprovoja visokias prowas gerai 

ir teisingai.

ditmio. 419 Chamlier of Comrnerce Building,RŪMAS. Wa8hingtoū ir u s„n8 u| ” CHICAGO.
TELEFONAS: M AIN 378. Durys Isz Vashington.prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

A. ZDANAWICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

( Kampas E. Centre & Bowers str.
Į Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla- 
sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandėlė taiko 
atsiiankytie pa* savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kiipczynska ir Broly.

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu iaiwu m ir įsi Europos, iszmaino ir siunczia 
pinigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
n 4nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymia.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva

kortes jo ofice duoda tikėt* už dyka, net i n pat 
NevYoeka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—iszdirba rasztus a»*l dalies iszjesz- 
kojimo mz tewiszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtvirtinimu. O te[p-gi ntjie 
szko skolas isz Europos;asekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vieta- darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda knyges.— Visk* atlieka kuo- 
migeriausei.

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT S'IREET 

atidarė naujei

Krautuivia Anglių.
Atweža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiimaexpresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu

PONI ONA MILLER.
(pagal vyra Jankauskiene), 

EXEMINAWOTA DAKTARKA 
moteriszku ligų ir praktiszka A- 
kuszerka prie gimdymo. Turi 
gera praktika ir džiaugėsi pnsi- 
wėdimu savo daktarystes. Rody- 
janie visoms lietuvėms visokiuo- 
se savo reikaluose in jaatsiszauk- 
tie. (8—6)

280 W.12th st. Chicago, III.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabells Pawletawas.

IR NOTARY PUBLIC.
iszprovoja genausei visokias provas visuose 

soduose. Kfumociyja kalbose: lenkiszkoje, wo-daiktu. Rody jame visiems geriau ’ k«z“^e’£
eitie pas 8BVO Žmogų lietuwy, g1’visokiasskolas. Gyvena po nr.
nei kaip pas svetimtauty, 3200 Muspratt 8t., kerte 32 st.

(24—3)

>CAVEAI d,l nAUt MARKs^r 
COPYRIGHTS.^

CAM I OBTAIN A PATENTt Forą 
prompt answer and an bomest oplnlon, wr1te to 
M UN N & CO.. wbo bare had naarly flfty vears’ 
ezperienoe in the patent basines*. Commnnlc*. 
tions strlctly confldential. A ilandbook of In
formation conceming Pntenia and how to o li
tai n tbem sent free. Also a catalogue of mecbao. 
ical and seientlflc books sent free.

Patentą taken tbrongb Munn A Co. recelre 
spėriai noticelntbe Seientlflc Americnn, and 
tbus are brougbt widely betone the publlcvttb* 
out ccmt to tbe Inrentor. Thls splendid Paper, 
issued weekty. eletrantly illustrated. bas by f ar t be 
largest circulation of anr seientlflc work In tbe 
world. S3 a year. Sampie conies sent free.

Bullding Edltlon, monthly. <2.50a year. Single 
conies. ‘J.y cents. Everv number contains beau- 
tlful piatee, in colors, and photograpbs of new 
bonse*, vttb plane, enabltnr bullders to show tbe 
latest dėsimu and secure contract*. Addres*

MUNN i CO„ Nkw Yokk. 361 B boa D wa T-

LIETU WI8ZKAS

SALONAS--
•luozupo Dzialtwos,

3253 Laure! u’, ir kampas 33 ui. 
Užlajkau šviežia Bavarska Alų. seneuses ge- 

reuses Arietkas. Likienus ir kvepeuczius 
Cigarus.—Kasdien svietas užkandis.

A te J k Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.
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GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Auburn avė.kerte 33czios 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 wisa rodą gautie ir 
spakaimai pernakvotie.

L. AŽŪRAS.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

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

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

“Lietuva” kasz tuoj a a n t met u

Spaustuwe,, Lietuva“
spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 

ant lioteriju, balių ir teatru, Programos ir 
kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje,,Lietuvos
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu. Siuncziasi pini 

wisas szalis swieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greicziause suwaikszczioja, 

kaip isz wisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia UŽdetle adresa

A. Olszcvvskls
954 33rd st. Chicago, i

ai in

toky •

------------------- O .... —-- ---------
Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos a lynos 

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

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE
Kurioje jau apsipirkti 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 

wiszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pavisario 
statys lietuviszka bažnytelia. *

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. 
javai dera labai gausei, .
priet&m auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Cbicagožį.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

Preke lauku 110 ?6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

UNION LAND C0MPANY,
163 Washington St., Chicago, III.

-----ARBAIN------

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

ARBA PAS
J. Butkus, Hazen,

P. O. Box 82

ARKANSAS.
ietu- 
tenai

Wisoki

Z’S Ben. Hatow
W ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

527 S. Ganai ir Judd uliczios,
CHICAGO, ILL.

Tajso Visokius ziegorelus, ziegonus ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas 
visokiu dajktu iabaj pigej, aukszynius 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki $6. Sidabrini

“Elgin” zipgorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

rus ziego- 
lusdaro ai

MAX KOBRE
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN ,
Litewski i Polski Bank

40 Casal Str.
IR

142 Division St.
Few Tork

Wyrai! duodu jums žinia, kati uita parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laisvu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
usu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
sėti lietu viszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
jei 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, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.
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