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Metas. III.

Isz Užmarės komissija in Turkija no Europi
niu vieszpatyscziu dėl isztyri- 
ino teisingumo skundo. Ta ko- 
misija nieko ne galėjo daeitie isz 
priežasti&'-periszkadu isz puses 
turkiszkuiu komisionieriu.

Dabar mieste Londone bus at
liktas apsvarstymas ministru 
kaslink atsisakimo Turkijos no 
pagerinimo būvio Armėnu, pa
gal reikalavima Anglijos Fran- 

, cijos ir Rossijos.

Isz Amerikos Moline. — Karszczio 100 laip
sniu. '

Bloomington. — Antra karszta 
sriove užėjo subatoje; nedelioje 
karsztis siekia 102 laipsniu. Szie
nas beveik jau iszdegintas; ma
ža viltis ant avižų. -

Isz ^Vilniaus.
Mokintinis 7 klasos realnos 

niokjJaines, Mikolas Jukna, pasi
tiko ant uliezios 15 d., Sausiu 
sziu pietų, mokintojy maskoliszkos 
kalbps Palivoda, kury jis isz ne- 
tycziu eidamas pro szaly užgavo, 
o nęl pažinias jo perprasze jy sa
kydamas: “Przepraszam”. Tai 
jau liuwo antras sykys,kad jy pa
gavo lenkiszkai sznekanty ant Galėjo nuszaut karalienia.
uliczįu Wdiliaus,’kas yra mokiu.-! 
tiniakns baisei uždrausta. Už tai 
iiBpeetorius mokslaines, Focht, 
stacziei jam pasakė, “jeigu nenori 
būtie su geda iszvarytas, tai pa
duok praszyma, kad atleistu. Mo
kintinis teip padare ir 17 d. Sau
sio atsijeme isz mokslai nes savo 
dekųnienius. Jam truko lig pa
balimo mokslaines tik keliu 
menesiu. Per kelias dienas priesz 
iszgujima jo isz mokslaines, ins
pektorius klausė
laipsniu geografijos stovy mies-Į 
ta* IVilnio. Jukna to ne galėjo 
atsakytie, už tai inspectorius gė
dino jy. kad tokis tievinainis lie- 
tuvvos ne žino dalyku kaslink sos- 
tapyles Lietuvos.

jo, po kokiu

Kowa su policija.
9 d. Sėjos mieste Vienna Au- ; 

strijoje su-ikove darbinykai su ( 
policija. Ta kova jau seniai bu^ 4 
wo laukiama. Deszimts tukstan- 
cziu darbinyku susirinko ant uli- 
cziiį isz laiko parengti ant suki
limo. Deputatas Pernerstorfer ir 
kiti socialistai vadovai laike kal
bas iii būrius darbinyku. Pribu
vusi policija pasakė, kad tas susi
rinkimas ne istatimiszkas ir liepe 
klausytojams iszsiskirstytie. Dide
lis buris darbinyku pradėjo rė
kauti^ ir sklaiditis in szalis. Po
licija : aresztavojo viena vyra, 
vardiji Feigl. Socialistai mėgino 
atimtie Feigl isz ranku policijos. 
Cze prasidėjo kova terp policijos 
r 'Ocjalistu. Darbinykai ėjo su so

cialistais isz vieno. Policija buvo 
musziinia akmenimis ir daug ma
žu .'užtemimu pasitaikė laike ryt- 
meczio yvairiose vietose miesto. 
Raitas inspectorius; tapo beveik 
nutrauktas no arklio ir jo uniforma 
'vi'al nudraskyta. Kitas inspecto
rius buvo nuplesztas no arklio ir 
^U'pJrditas i n pylva. Trys poli
cija u t ai buvo sumuszti akmenais 

uieisti. Deviniolika socialistu
paimti poaresztu,

Mažame miestelyje Ballater, 
netoly no Balmoral, kur yra pa\ 
lociai dėl apsistojimo Karalienes 
Anglijos, vienas jaunas vyras 
pradėjo be jokiu atsargumo szau- 
dytie ant gatvių isz revolverio. 
Tas vyras tapo aresztavotas ir 
pas jy atrasta popierius, adresa_ 
votus prie Karalienes Wiktori- 
jos, prie Gladstone ir prie VVan- 
derbilt, kurio duktery, jis sake, 
norėjas vestie sau už paezia. Po 
apžiūrėjimo, daktaras pasakė, 
kad jis yra ne viso proto. Ure- 
dnykai, • kurie pagavo jy beszau- 
dimt, labai džiaugiasi, kad jis 
nespėjo ka padarytie pribuvus 
karalieniai.

Mokslas ein pirmyn.
Gal būt netrukus pradės dyrbtie 

žmonis. Mieste Berline,ant susi
rinkimo daktaru, profesorius 
Gluck perstatė keletą mažu pa- 

gyditu isz priežasties su
gedimo kaulu. In vieta pagedu
siu kaulu, idedavo. dalys auksi
nius ir stoniniu kaulu.

Tos indetos dalys su laiku teip 
gerai prisiėmė ir suaugo, kad isz
rode kaip tikrai prigimtos.

Sztai keli paveikslai. Wienam 
vaikui 10 metu iszpjove apaty- 
nia lupa ir in jos vieta indejo 
auksinia, kuri suaugo su mėsomis 
teip gerai, kad galima su jaja liszka 
valgytie ir kalbetie. Kitam vai
kui iszpjove kiszkos kaula ir in 
jo vieta indejo kaula sloniniau.Per 
penkis metus tas kaulas 
teip suaugfvkad iszrodo kaipo pri
gimtas. Teipgi vienam vaikinui 
tapo pridėtas pirsztas isz sloniaus 
kaulo ir per pustreczio meto 
tas pirsztas buvo visiszkai svei
kas, kaip prigimtas.

Kam negal buticf tas dalykas 
žingeidus,? Jeigu mokslas eis teip 
toliau, kur ant galo apsistos?

Kariumene darbinyku.
VVisiems jau žinoma, jog už 

daryma Blėdžiu laike straiku, 
straikieriai yra korojami. Teip 
isz būties didžiųjų straiku pe
reito meto, tapo nubausti kalė
jimu E. V. Debs ir kiti darbiny
ku vadovai, nors jie kiek galė
dami gynė saviszkius no bledes 
darymo. Ant galo unijonistai 
daseke, kad bledias darė ne 
straikieriai, bet patis darbdaviai, 
idant kaip nors patrauktie po 
sudu vadovus darbinyku ir to
kiu budu susilpnytie straika, o 
kartais ir unijos pakrinka per ne
tekimą geru vadovu.

Del tos tai priežasties dabar 
amatnikiszkos unijos rengia sawo 
tikra karimnonia, kuri susidės 
vien tik isz unijonistu darbinyku. 
Laike straiku tie kariaiviai bus 
statomi su policija arba su vai 
džios kariaiviais aplink dirbtu- 
vias ir saugos gerybias darbda
viu, idant nieks ju ne už
kurtu, ne sulaužytu arba ka ki
ta ne padarytu. (Žinoma tokiu 
budu straikieriai lengviau galės 
gaudytie skebsus ir kartie juos, 
nes tada palicija nebetures tie
sos vaikytie straikieriu, kad jie 
bledes jokios nedarys).

7 d. szio menesio buvo iszka- 
bineti ant gatvių apgarsinimai^nas bu^6 Edvino Moore, iszsi- 
idant visi unijonistai, ukvatnykai 
in kareivius, susirinktu czetver- 
go vakare szia nedelia in 
Halle po nr. 199 Randolph str. 
dėl užmezgimo darbinikiszkos 
kariumenes.

Fotam 'siuntė antra groma-

Už szunies kalczia.
Mieste Brdoklyne sena merga 

Fryatt mylėjo kati na. Wiena sy
ky szuva mokintojaus Yeanton 
sukramtė ta katiua. Merga para- 
sze <jresinga j gromata Yeantonui 
ir reikalavo užganedinimo. Ant 
tos gromatos ne sulaukė atsaky
mą.
ta, ant kurios gavo toky atsaky
mo: “Duok malaisvia. Kaipo pa- 
cziuotas žmogus, asz ne noriu už- 
sidetie su senomis mergomis”. 
Ta gromata pana Fryatt padavė 
pocztmeisteriui, kuris patemijas 
pažeminimą merginos, patraukė 
mokintžjy pp sudu už vartojima 
pacztosi dalykuose vertuose nu
baudimo. — Kiekvienas Lietu
vis ta dalyku turi suprastie, i- 
dant nd pakliutie nejuczioms in 
skyli a.

Pasikorė vUrszuneje me
džio

Pereita nedelia Petnyczioje at
rado pakabinta lėtina virszune- 
je medžio, 15 myliu in sziauria 
no mieęto Quincy, III. Tas ku

ir ?
tap()

Garlaiwiu paroda.
19 d. Sėjos menesio, 

užpliukoje Kiel, Wokietjioje, ren- 
zia phrola kariszku garlaiviu, isz 
priežasties atidarimo kanalo 
“Baltic North Sea Canal”. Ten 
'•us .yvairus kariszki garlaiviai: 
Austrijos, Anglijos, Danijos, 
1' lanyijos, Wokietijos, Italijos, 
Norvegijos,- Portugalijos, Ros- 
’ios.: Ruminijos, Iszpanijos, 
Sz\vedijos, Turkijos (tik viens) 
ir Suvienytu valstijų Amerikos. 
Bus (laUgiau kaip szimtas karisz
ku garlaiviu. Miestas Hamburgas 
yra pilnas svecziu; randos butu 
ir " leszbucziu, kasdien brangsta. 
Nekurtuose koteliuose gyvenimas 
kasztuoja po $10. ir daugiau. Ir 
Amerikos didžtureziams bus ge
ra proga praleistie dalia savo ne
suskaitomu pinigu.

k Ape Armėnus.
Isz priežasties skerdynes Arme- 

uu peę Turkus, pagal atsiszau- 
kima Armėnu, buvo iszsiusta

Isz Du Bois, Pa,
Pas mus darbai eina silpnai. 

Mainos per visa Gegužio menesy 
iszdirbo vos tik 4 dienas. Dabar 
no 1 SiejosjJau pradėjo bisky ge
riau
10 ta Sejes. o jau dirbome 6 die
nas. Mokestis teipgi tapo pakelta 
ant 5c. pirmiau gaudavom no to
no po 35c. o jau debar gauname 
po 40. Ant rudens gal sulauksi
me nekiek ir geresniu laiku,— 
teip žmones szneka. A. Akr.

Siejosuau pradėjo bisuy ge- 
dirbtie, —...Szendien turime

Campbell, pamatias kirminą, ra
dę antram, tai antrojo akis 
jau buvo iszpuolia no iszgastingo 
veizejimu isz duobiu ir kabojo 
ant virszaus skruostu. Jis nesake 
nei žodžio. Kirminas vis artinoji 
prie jųdviejų areziau. Arklys su
stojo ir visas drebėjo. Jiems iszro- 
de, kad tas kirminas gali prarytie 
wisa vežimą su jais paežiais ir su 
arkliu. Campbell pradėjo mislitie, 
kaip gelbietis. Kirminas buwo tik 
per wiena “yarda” no wežimo. 
Jiedu neturėjo jokio ginklo. Jam 
užėjo laiminga mislis—intryksz- 
tie stipraus vandens isz sifono in 
akys kirmino. Jis pajeme visudi- 
džiausy sifoną ir paleido smarkei 
vandeny in wiena ir in antra 
aky. Kirminas apspango ir 
sznybždamas ir pur|c8zdamas nu
leido savo galva žemyn, kuria 
pirma laike iszkelias lygiai su se- 
dinia vežimo. Fotam gavias pro
ga, jis antra syky užvertie van
dens inbestyjos akys ir kirminas 
pradėjo gryžtie in upia, no kurios 
buwo atejas. Dasiekias upia jis 
mėtėsi in vandeny, o pedlioriai 
laimingai parvažiavo. Akys, 
persingandusio podlioriaus vėl 
tapo pagražyte in savo vieta, 
bet per kelias minutas jis vis da 
negalėjo kalbetie. Kada tie ped
lioriai pasakojo ta atsitikima, jie 
iszrode teip nusigandia, kaip ka
da ana kirminą mate. Jie sake 
kad vidurinis storumas to kirmi
no buvo lygus agles kamienui, ir 
kad jis szliauže per krumus, ro
dosi jog kokia viesulą purto jau
nus medelius.

tarnavusio attorney isz Canton, 
Mo., kuris 20 diena pereito Ge
gužio susibarė su paezia, aplei
do narna ir no to laiko nieks jo
nebežinojo iki, kada rado paka
binta. Jis yra 59 metu senas ir 
ant paž valgos matyt, kad jis pa
sikorė ta paezia diena, kaip iszejo 
isz savo namo.

Socialistai jau bus ant ti- 
kieto.

Pereitos subatos vakare,Sočia 
Darbinikiszka Partija

laike susirinkimą po nr. 47 W. 
Randolph str. ant kurio 
pribuvo 200 delegatu isz visos 
Illinois valstijos ir iszrinko se- 
kanezius ukesus ant kandidatu: 
1) ant sudžios, dėl užėmimo va- 
kaucijos in vieta atsisakanezio 
sudžios, MoCannel-John B. A- 
dams; 2) Ant sanitaru — John] 
Matuska, Charles Fritz, M. W. 
Britzius, Fred Kalbetz ir John 
Glambeck. Toliau jie žada pa- 
statytie pilna tikieta.—

Protestas tapo pakeltas prie- 
szai panaikinima “income tax’u” 
ir prieszai Augszcziausy suda už 
užtvirtinimą bjauraus nutarimo 
sudžios VVood,kaslink apkaltinimo 
Eugenijo V. Dėbso ir jo pagel- 
binyku. w

Pirmiausiai jie reikalauja, i- 
dant sveikata ir gyvastis darbi- 
nyku prie kasimo kanalo butu ap
saugota, idant sunkiuosius darbus 
palengvytie ir idant panaikintie 
kontraktorius. Tat tokia ju už- 
duote.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
1.00 

1.00
D. Ūdras E. Chicagos 
A. Goodman Eau Claire 
M. Norkevicz Westfield 
A. Abraitis Brooklyn 
A. Alkeviczius 
F. Turauskas 
M. Jeimis 
J. Žiūkas 
St I vanauskas 
L. Zaremba 
F. Jocius 
J. Budaviczius 
J. Raudonis 
A. Rudauskas 
T. Petros Huntley

Aresztawojo už pabuezia- j 
wiina.

Mr Louis Archer, kunigas ko- « 
kios protestoniszkos bažnyczios, i 
pagarsėjo miestelyje Battle Creek 
savo pamokslais. Pati nekokio 
Water’io mėgo klausytie jo pa
mokslus ir tankei lankydavo baž- 
nyczia. Wiena syki VVateris ant 
susirinkimo mokslaineje pagavo 
Archery bueziuojant savo paezia 
ir liepe aresztavotie jy. Drau
gai kunigo sako, kad jis ne bu- 
cziavo ponios Weter’io, bet tik 
laimino.

Isz Elizabeth Port N. J.
Lietuviai musu miestelio jau 

teipgi pradėjo ape reikalą bažny
czios trusetie. Jau nupirko lotus 
po bažnyežia ant ui. Reply Plea- 
se, terp Antros ir Treczios ui.., 
arti dypo. Wieta labai graži, ku
rioje bus bažnyczia statyta. 
Wyskupas užtai lietuvius iszgy- 
re ir liepe pasirupytie lietuvisz- 
ka kunigą.

Dabar jau turime vilty kad ne
trukus gal susilauksime savo loc- 
nos bažnytėlės, nes jau ir darbai 
pradeda pas mus nekiek geriau 
krutetie tai ir lietuviam bus len
gviau koky doiiery ant bažny
czios paszvestie. Parafijonas.

Hartford

Pana 
Mapano PI. 
Chicago 

44

Ki’.rsztis lllinojaus Vals
tijoje.

Atėjo žinios isz mažu miesteliu 
lllinojaus valstijos ape diduma 

l.oo karszciu pereita nedėlios diena,
l.oo Minonk, 9 d. Sojos, szendien 
l’°° cze buvo karszcziausia diena pa- 
l’°° wasario. Termometras rodė 102 
1*°° laipsnius pauksmyje.
l.oo Princeton. —Karsztis daejo iki 
l.oo gg laipsniu.

Rockford, III.—Szendien bu
vo karszcziausia diena viso pa
vasario. Termometras rodė 98

2.oo I 
l.oo 
l.oo 
l.oo
l.oo|laipsnius anksti ryta. Javai ken- 
l.oo ežia stoka lietaus.

Susitiko baisu kirminą-
Du pedlioriai važiodavo ape 

Californija visokius vandeniu, ir 
turėjo butelius su triazkinemis; 
kuliuos vadina “sifonais.” Jiedu 
važiuodami palei upe Yuba pa
mate baisu kirminą, atszliauženty 
per krumus, kurio galva buvo 
teip didele, kap nebūtu tilpusy 
in alaus baczka no szesziu galo
nu. Kad vienas isz ju, vardu

henusigastumete, idant nepersto- 
tumete varytie toliaus savo dar
bą, turėdami sau už vada toky 
garbu vyra, o antrinsite nepriete
liu galybia. Troksztantis lietu
viams apszvietimo. *• 

Shenadorietis.

eina

tai gywuoja Shenandorio 1 
“Teatraliszka Dr-te”

“Tegul bus kova vardan Wie- ’ 
BZPATIEs”.

Musu teatraiiszka draugyste, 
kovodama per ilga laika su gau
jomis tamsunu, trukdyta per 
žmonis pilnus užvidejimo ir trok- 
sztanezius padarytie sau “bizny”, 
pamynė po kojų savo nepriete
lius, prasimusze per gaujas tam
siu žmonių. Ant galo atspindė
jo, - kaipo žvaigžde, perstatyda- 
ma ant scenos 7 d. szio mene
sio puikia komedija “Baldagu- 
rinas ir jo draugai.” paraszyta dr. 
Stupnickio, po vadovystia paties 
autoriaus. Laike teatro, publikos 
buvo labai mažai, teip kad mu
su jaunutele “Teatraliszka drau
gyste” kaip tik turėjo kuom kaso
tus užsidengtie ir da atliko kelio
lika dolieriu, kuriuos indejo in 
kasa, kuriais galės pasinau- 
dotie ant kito perstatymo.

Artinantis dienai atgrayjimo 
teatro gaujos tamsunu drauge ir 
j u vadas lakstė po saliunus, at
kalbinėdami žmonis, idant neitu 
ant teatro. Werk kiekvienas lie
tuvy girdėdamas tokius žodžius, 
jog ežioje gadynėje randasi to
ki gamtos kūdikiai, toki tarnai 
tamsybes. O tu kareivy, kuris 
pradėjai kariautie su tamsybėmis 
ne nusigąsk, ne padek ginklo, 
bet kariauk “Wardan Wieszpa- 
ties”, “Wardan apszvietimo”.

Taigi musu ,,Teatraliszka drau
gyste” nenusiminė, bet nutarė ko- 
veikiausei perstatyti kita teatra, 
nes jos garbus vadas dr. Stup- 
nickis turi'pasirupinias kita pui
kia drama.

Asz isz savo puses tau jaunu- 
telia “Teatraliszka draugystia” 
siuneziu szirdinga aeziu už per 
statymą teip puikiai tos kome
dijos, ir kartu siuneziujumis drą
sus kovotojai suraminimą, idant

Geriau pas žydą.
Kur tik iszgirsi, isz kiekvieno 

didesnio miesto kaipo tai: Nev 
Yorko, Brooklyno, Baltimores, 
Philadelphijos, Pittsburgho, Eli- 
zabetho, Waterbury, Bostono ir 
kitu, kur tik lietuviai užsidėjo 
kokia agentūra laivakorcziu ar 
siuntimo pinigu, kiekvienas toks 
agentas skundžesi, kad per žydus, 
kaipo per kokius žalczius, jokio 
biznio žmogus padaryt negali. 
Sako, kad žydai prigaudineja vi
sokiais budais musu žmonis par
duodami jiems laivakortias ke
liais centais pigiau už kitus visus 
agentus. Bet kada tas žmogus 
randasi pusiaukeleje, tada už 
siundo jy savo “misziuresais” 
ir tie, in vieta tu nuleistu keliu 
centu pigiau, iszlupa jam kelis 
arba keliolika dolieriu. Na, ir 
vienok lietuviai ant to neatboja, 
nors jam paskui ta kelione dvi
gubai kasztuoja, jis vėl
greieziau pas žydą, o ne pas lie
tuvy,-jau matyt kad lietuviai 
be žydo gyvent negali.

Yra tai tikra teisybe, ka lietu- [ 
viszki agentai raszo isz kitu 
miestu, nes ir czionai, Chicago- 
je, ta pati- su tais rupužgal- 
viais žydais darosi. Jeigu lai- . 
vakorte kasztuos $30, tai žydas 
parduos ja už $29, jeigu kasztuos 
$29, tai žydas parduos už $28, o 
jeigu28,tai jis parduos už$27 irtt. 
a bile kitiems agentams kelius už- 
stotie ir no j u kostumerius ati- 

' trauktie. Žinoma, žydas negali 
ant kiekvienos laivakortes pd 
doiiery trotytie, taigi portavuo- 
se miestuose turi savo pasiunti* 
nius ir kaip tik žmogus ateina in 
ta miestą, kur reik sėst ant laivo, o 
tie ju pasiuntiniai jy nugriebia^ 
tai jau teip sausai nepaleis, pa- 
tol jy kankina pakol ne iszmel- 
žia isz jo 3 ar 5 dolioriu už ta 
ka czionai žydagentis parduoda
mas trotyjo. Jeigu isz jo nega
li iszgautie pinigus užmarėję, 
tai tuojaus duoda saviszkiams 
žinia Nev Yorke ar kitam mies
te kur tas turi iszplauktie, o cze 
jy geriau priima, — nekarta kan
kina toky keliaunyka per nede
lia laiko ir turi isz jo iszluptie 
savo pelną. Paskui kada pas žy
dą nusiperka laivakortia ir su 
jaje pasažieriai patenka in nagus 
pamariuiu žydu, kurie juos isz 
skuros apipleszia, tada jau atei
na pas lietuvy rodos klaustis,- 
kadarytie kad juos žydai teip ir 
teip aplupo? VVienok perskaude- 
jo toji, ir kitu kartu vėl musu 
lietuvys eina pas ta paty žydą ir 
tenai viską daro, o pas lietuvy 
niekad.
'Geda, geda lietuviams ir da 

karta geda, žydus paremtie, o 
savuosius apleistie. Už tai, 
lietuviai ir niekad pasikelt ne
gali ir jokio didesnio biznio pra
dėt negali, kad musu žmones už- 
vydi gero darytie savo broliui, 
o visada atvyra szirdy turi dėl 
žydo. Kodėl žydas neina nieko 
pirkt pas lietuvy, bet visada 
savajy prilaiko ir kad žydas 
neina nieko pirkinet pas kittau- 
czius, o tik pas savuosius, užtai 
žydai gali ir visokius biznius 
varytie, o musu žmones nieko.

Jau butu laikas ir musu žmo- 
> nems susiprastie ka daro, ir jeigu 

nori kad lietuviai pasikeltu pa
remtie lietuvius, o ne žydus.



I •».

The Lithuanian VVeekly
“Lietuva”

PUBUSHED EVEKY SaTURDAY.
Kxecutes all kind of Job Printlng and tran* 

ating in all modern languages.

Subscription $2.00 per year.

AR Communications mušt be addressed
“Lietuva” Publishing Co.,

954 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Laikrasztis

”LIETUVA”
Jszeiua kas Subata, Chicage,III.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........ $2.00
In Užmare........ . ............... $3.00

Užvveizdetojas A.OLSZEWSKIS.
Kankraszcziai (korespondencijos) Ir laiszkai tu

ri būti adres»woti ant szio adreso:

„Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per Monkt Ordbr arba 

Rbgistraįvotoje Gromatoj ant ranku

A. OLSZEWSKIO,
954 33rd St., Chicago, III.

lietuiviu Chicagos ir megys už- 
megstie minėta draugystia.

Yra tai vienatine naudingiau- 
se ir reikalingiause draugyste dėl 
žmonių gyvvenancziu szioje žeme- 
je, isz kurios kiekwienas norin
tis narna budavotis galės 
gautie ant jo pasiskolint pinigus, 
abile tik turės savvo czysta lota. 
Teipogi tie žmones, ka belaiko 
savvo pinigus pas žydus 
už dyka, tai galės susidetie ežio 
nai ir turetie už juos toky paty 
procentą, kaip ir isz wisu banku, 
ir jo pinigai niekad nepražus. Už
taigi broliai, pamykite, kurie no
rite turetie dalyvvuma tokioje 
draugystėje, tai kaip bus ant to 
mierio mitingas, szauktas pasiru- 
jfykite wisi pributie, o iszgirdia 
konstitucija tos draugystes, žino
site ar jy jumis bus naudinga ar 
ne. Jeigu kas yra žingeidus ape 
ta pirmiau dasižinotie, tai nedė
lioję po sumai, tegul ateina in L. 
Ažuko salia, o tenai ras minėta 
komitetą, kuris norineziam dasi
žinotie, paaiszkys ta dalyka.

LIETUVA.

Nelaiminga medžiokle.
1 Czekąs Frank Novvas, 19 metu 
seąumo, iszejo ant medžiokles in 
peikiąs ežero Calumet ant 116tos 
ulyczios, inkrito ir smuklynia, o 
kad jis norėjo iszliptie isz tos 
vvietos, iszpuole jo szaudykle ir 
pasileido. Wisas szuvis sulindo 
in kairia jo pažasty ir smertelnai 
jy sužeidė.

Maudykles bus už dyka.
Chicagoje užsidėjo tokia drau

gyste, po vvardu “Free bath and 
Sanitary League”, kurios siekiu 
bus insteigtie dėl žmonių Chi 
cagos maudykles už dyka po 
wisa miestą. Wienos maudykles 
buS ant kranto ežero, o kitos ly- 
jenezios kur toli no ežero. Pir
moji maudykle gal neužilgio bus 
Lincoln Parke, terp Fullerton & 
Diversey avės.

Wietines žinios.
— Atkreipiame atyda skaity

toju ant agarsinimu Majausku.
— Atkreipiame atyda skaity

toju ant apgarsinimo naujos lietu- 
wiszkos kompanijos laikrodėliu 
“Independent VVatch Co”.

— Kas nori įvažiuoti© in Euro-

Isz Chicagos.
—o--

Ape Chicago iietuvvius.
Norint Chicagos lietuviai yra 

da labai jauni, nes tik 2 metai at
gal kaip jie czionai pradėjo rastis- 
vienok savo darbsztumu jau, be
veik, pasiveja kitu miestu lietu- 

, vius,kurie tenai no keliolikos arba 
jau keliudeszimtu metu gyvena. 
Sztai in ta trumpa laika jau pastojo

■ Chicagoje net 
draugyseziu.—9 
moteriszkos, ir 
mo Kuopa”. Isz 
gyseziu turime
bias, kurios kaino žemeziugas re- 
do visus lietuvius Chicagos, tai 
yra: Dr-te “S. Daukanto” kuri 
jau turi savo locna szioky toky 
knygynėly dėl apszvvietimo savo 
broliu; Dr-te “Gvardija Wytau- 
to”, kurios kareiviai turi atsa-

11 lietuvviszku 
vyriszkos ir 2

1. “Susiįvienyji- 
vyriszku drau- 

tris labai sivar-

Kankytiniai už darbiny- 
kus eina iii kalėjimą.
Pereita utarnyka vadovai “A- 

merican Railvay Unijų” tapo nu
vežti in WoodstocK kalėjimą dėl 
atsedejimo bausmes už straikus 
pereito meto. VVienas isz ju Ho- 
wards susipyko su sawo bendrais 
ir prasz, kadjy perkeltu in kita 
kalėjimą. Jy nuveže inJoliet in 
kalėjimą Will County (pavieto). 
Eugene V. Debs prižadėjo mar- 
szalui pagryžtie ant 4 adynu po 
pietų ir lig to laiko buvvo atleis
tas dėl atlikimo sawo reikalu. 
Bet ant prižedetos vvalandos 
pargryžo ir nieks nežino, kur 
dingo, nes niekur jo neranda.

ne 
jis

Szoka in ežerą.
Mrs Miller, pati ministerio 

nr. 466 Jackson boulvard, apleido 
namus anksti petnyczios ryta 
pereita nedelia ir nuėjo''in Lin
coln Park. Jos pasielgimai at- 

, ___ _______ __ ____ kreipe atyda poliemonu, kurie
kanezius parėdus ir ant bet kokio Į siake ja iki pradžios Webster avė, 
apvvaikszcziojimo jau gali su gar-

po

į kur ji atsisėdo ant akmens. Po 
bia iszeitie ir pasirodytie svvietui I licmonas vaktavo ja per neko- 

-------------------- a----- 1_„: z-il!------ laika ir potam nuėjo. Kaip 
poliemonas nuėjo, ji iszgere ka 
isz buteluko, butely numėtė 
szalyn ir szoko in vandeny. Bet 
žmonis, kurie mate vis tai, isz- 
trauke ja ir nusiuntė in German 
Hospitoly. Jos dresseje atrado 
labai graudinga gromata prie 
vvyro, kuria regimai užmirszo 
inmestie i» pacztavva dežia.

• reprezentavvodami Chicagos lietu- 
vvius, irDr-te “Muzikantu”, 
kuri gali užimti©, vieta ant pui
kiausiu apvvaikszcziojimu, balių, 

' ir teatru ir jau jokia kita muzika 
“ jos nęvirszys,— Argi ne garbe 

Chicagos lietuvviams isz to? Ki
tos vvisos draugystes yra paszel- 
pinems draugystėms laike ligos.

Dabar turime net 8 lietuvisz- 
kus palitikiszkus kliubus, kurie 
vvisi susiriszo in vviena tvvirta ry- 
szy vvadinama “Lyga”, su pagel- 
ba kurios, isz pirmo meto, jau 
keletas lietuvviu apturėjo szokius 
tokius darbus, o yra viltis, kad ir 
da keletas darbus gaus. Pietinėje 
dalyje miesto turi vviena nors 
biedna, bet savvo locna bažnyczia 
su 14 lotu, ir jau baigia statytie 
puikia murinia klebonija, o szy- 
met jau pradeda ir kita bažnyczia 
rengtie vvakarineje dalyje miesto 
Chicago, nes tie lietuvviai kurie 
gyvyena vvakarineje ir sziaurineje 
dalyje miesto atranda kad jiems 
in pietinia daly važinetie yra per

- toli, o tuom tarpu jiems atsitinka 1 
labai pigiai 3 lotai, bažnyczia ir 
mažyte klebonija, tik už $10.000, 
kuria nenori paleistie ir sako, kad - 
turėsią užtektinai pinigu ja nu- 
pirktie. Isz to duodasi matytie 
kad Chicagos lietuvviai nesnau
džia, liet dirba.

Dabar paskutiniomis dienomis 
Chicagos lietuvviai sutarė inreng- 
tie svvarbiausia ir naudingiausia 
draugystia, tai yra draugiszka 
banka ant užkavvojimo ir pasisko
linimo pinigu ant budavvones; ape 
kurios inrengima nekurie lietu
viai jau no poros metu des- 
tie plianus tiktai vis lauke geres
niu laiku. Dabar, ant patyrimo, 
guod, kn. M. Kravvczuno, tapo 
suszuuktas mitingas, ant kurio 
iszrinko komitetą ir tasai komite
tas surengs konstitucija ir bile 
diena szauks didely mitinga visu j Fisk

Nė nori saliuno.
Louis Smodel mislino uždetie 

salduminu stora ant kampo Oak- 
ley avė ir VValnut str. Susiedai 
jam vvelijo ta bizny ir per visa 
žiema mislino, kad jis be abejo
nes užsidės minėta krautuvvia. 
Bet dabar pamate, kad in ta na
rna kraustosi saliunas kokio Ed- 
vvardo Nelan’o. Tas juos apėjo 
ir keli isz ju nuėjo pas virsziny- 
ka policijos Badenoch ir pasakė, 
kad uždraustu Nolanui užsidetie 
saliuna, nurodydami, jog arti 
ten yra dwi bažnyczios ir moks 
laine. Badenoch pasakė, jog jis ne 
gali jiems nieko gelbetie ir pa
tarė jieszkotie tiesu per peticija 
ukesu. Beregint padare peticija 
prie Mayoro Svifto ir tris vyrai 
leidosi ant baisikliu namas no 
namo, rinkdami paraszus ukesu. 
Toje peticijoje ukesai praszo 
Mayoro, idant ne iszduotu 
snio Nolanui.

lai-

Reik būt atsarginiu.
Nekokia Stephen R. Fisk ap

skundė savvo paezia Marry Paul
ini už tai, kad jy, tekedama už 
jo, pasisakė esanti mergaite. Kaip 
pasirodė po keliu metu, kad ji bu
vvo jau isztėkejusi už kukio Whi- 
te ir paėmusi perskyra; taigi 
Fisk reikalavvo per«kiros su jaja. 
Bet sudžia perkratias dalykus ir 
ne atradias kitos kalczios, pasakė, 
tad tai nėra istatimiszku persi- 
žengimu, idant galėtu jiedu pers- 
drtiė, be pristojimoant to ponios

Nusinuodjno su deszra.
Pati teplioriaus Augusto Chri- 

stensono, penki jo vvaikai ir vvie- 
nas vvaikas Susiedo, pereita ne
delia, užsinuodino su deszra, na
muose po nr. 1413 Emerson avė. 
Ponia Christenson nupirko deszra 
no mesinyko Marr Hahno ir apte
pusi duona su svviestu, padavė 
vvaikams valgytie ta deszra. Ne
trukus visi pradėjo sirgtie ir 
vvemtie. Ponia Christenson teipgi 
jautėsi nesvveika. Nusigandusi ji 
tuoj pavadino daktara. Daktaras 
suprato, kad jie vvisi yra užnuody
ti ir pasiskubino juos gelbetie. Du 
mažiukai nedalaike ir mirė. Mesi- 
nykas ir klerkas tapo aresztavo- 
ti, nes deszra pasirodė perse- 
nus ir pagedus.

Pinigai bewertes.
Ponia J. J. Johnson, apsigyve- 

nusi pojir. 395 ant Washtenav 
avė, laiko dėl pasamdimo pareng
tus ruimus. Wieua syky atėjo 
pas ja dailiai apsirengiąs jaunas 
įvyrąs ir nekiek pasilygtas užė
mė vviena ruimą už $3 ant ne
dėlios, prižadėdamas tuojaus 
persikaustytie. Jis norėjo jai tuo 
jau užmoketie už nedelia, bet 
ant nelaimes ne turėjo smulkiu 
pinigu. Taigi ponia Johnson isz 
maine jam $50 popierinis, pri 
imdama $3 ir iszduodama jam 
$47. Pasamdias ruimą tas vyras 
nebesugryžo. Ponia Johnson pra
dėjo mislytie ape gautus pinigus 
ir peržiūrėdama juos pažino, jog 
tai buvvo “bankuota” iszduota 
laike kares per konfederavvotas 
\Valstijas. Sziandien tas popie 
rius yra niekam nevertas. Ji 
daive žinia policijai ir policija 
jeszko apgavviko.

Atitaisimas gaidžio.
Kaip buvvo praneszta “Lietu- 

vvoje” kelios nedėlios atgal, kad 
ant 46 tos ir Atlantic ulycziu 
vviens lietuvvys pasigavvias gaidy, 
uždėjo isz jo buezernia. Žmogus 
kaipo niekad jokio biznio neme- 
ginias apsiryko paduodamas toky 
apgarsinima. Ale tai nekasžinko- 
ke‘ ant to trota, tik tiek kad tas 
žmogus be reikalo nekalta gaidy 
sudraskė, nes jis nežinojo, kad te
nai randasi toki žmones, kurie 
gaidžio nevvalgo. Tiek to, kad jie 
nevvalgo gaidžio, tai tegul valgo 
oszkos mėsa, o jam teiksis atleis 
tie, kad jis rūkytąją pusią pats 
suvalgė, o isz jo kaulu ir kitos 
susudytos puses padarys alywa 
ir geri lietuvviai pas jy atsilanky
dami galės gerai gerklia susivil- 
gytie. Bet tie, kurie gaidžio val- 
gyt nenorėjo, tegul ir ant alyvos 
neatsilanko. Su guod. G. L.

GR0MAT0S. 
lietuviszkos ir lenkiszkos užsilai- 

kia ant paczto.
Bernas Tomasz 
Buitkus Joseph 
Butkus Izidor 
Cieslevvicz Joseph 
Dobiszevvski Jan 
Harns J.
Henris Thomas 
Jablonskį Antony 
Jankovski Juzef 
Laskievicz 
Milas Ivan

— L. Ažukas uždėjo puikia 
“Balbernia” po nr. 3307 Auburn 
avė., antras namas no saliuno i n 
pietus. Deltogi užpraszo vvisus 
brolius lietuvius atsilankytie, o 
busite dailei padabinti per lietu
vy, geriau kaip per koky sve
timtauty. Su guodone L. Ažukas.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301

pa tegul prisirengia ant dienos Auburn avė. ir kerte 33czios 
J arti lietu viszkos bažnyczios. 

Užlaikb viską czistai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu vese- 
liju ir kitokiu zobovu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— Pereita panedely prie darbo 
tapo sužeistais du lietuviai. Ka
zimieras Waszeikis, dirbdamas 
“foundreje” tapo užlietas iszvi- 
ryta geležis,yra nuszutyta ranka 

1 ir veidas. Antanas Andžiulaus- 
kis dirbo prie senu geležų ant S. 
Canal st. ir be dirbant užgriuvo 
jy augszta rietuve geležų, ka per 
kelias minutas vos jy spėjo isz- 
imtie isz po geležų ir jau iszrode i 
visai negyvu, bet pradėjus szal- 
tu vandeniu lietie atsižeivulejo. 
Tapo nuvežtu in pavietava li- 
gonbuty. Daktarai sako kad pa
sveiks. O nedelioje prie darbo su
sižeidė Jonas Juraszka prie rai- 
cziojimo relių, susimusze sau la
bai pirszta su toke pat ralia. Wi- 
si trys priguli in Dr-tia “Sz. Jo
no”, Chicagoje.

— Chicago isztikro užsideda 
antra lietuvviszka parapija. Bet 
tai joki dy vai—szendien užside
da antra, o už metu ar kitu, jeigu 
Dievas padės, gali užsidetie ir 
treczia; juk' Chicagoje lietuviai 
neaįmažina, bet kasdien daugina
si. Nekurie szneka, kad dvi pa
rapijos neturėsią isz ko užsilaiky- 
tie.—Ta pati buvo sznekama, ka
da Chicagoje prasidėjo tvertis 
pirmutine lietuiviszka • parapija. 
Sake, kad Chicagoje gali tiktai 
lenkiszkos parapijos užsilaikytie, 
o lietuiviszkos niekad ; o szendien 
pasirodo, kad lietuviszka da be
veik geriau gali užsilaikytie už 
nekuriais lenkiszkas. Taigi ir da
bar, kada pastos dvi lietuiviszkos 
parapijos, abidvi turės gera užsi
laikymą, tiktai tegul lietuviai gy
vena terp savęs sutaikoje'ir tegul 
užmirszta vieni kitu nusidėjimus, 
o duonos visiems bus ikvalei.Kas 
isz to, ka vienoje parapijoje, jeigu 
nuolatos vieni su kitais graužė
si.—

— Wienatine L e n k i s z k a* 
Lietuviszka Aptieka 
p. J. Leszczynsko,ant Laurel stri 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas isz Europos 
ir Amerikos. Aptiekoje randasi 
daktaras Wl. Statkieviczius, ku
ris per ilgus metus praktikavojo 
prie ligonbueziu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabar czionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos jda- 
siektie. Jeigu kas urnai pareika
lautu daktaro, gali jy paszauktie 
per telefoną isz kiekvienos aptie- 
kos.Numeris telefono toks: Yards 
709. Teipogi ir D-ras M. P. Kos- 
sakaus kas priasti in ta paezia ap
tieka kožna czetvergą ir nedelia 
ir ordinavoja cze no 10-tos iki 
12-tai adynai: jeigu kas reikalau
tu, gali jy paszauktie kožna va
landa per ta paty telefoną isz 
bile aptiekos. (15-6)

Ant parendavojinio gera bu 
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)

21 szio menesio, o laivokartias 
gausit redak. “Lietuvos” už $30.

— Jau sziek tiek ir Chieagoje 
darbai pagerėjo. Nekurie lietu
vviai pasigiria kad jau dirba iszti- 
sas dienas ir mokesty turi padi- 
dyta.

— Pereitoms dienoms atsilan
kė Chicage szvvelnas lietus, per 
ka ir tie didieje karszcziai suma
žėjo, o ant daržu ir jawu laukuo
se tukstaneziai dolieriu iszpuole.

— John Dohney tapo nusudi- 
taa per sudžia Brentano pereita 
utarnyka ant trijų metu kalėjimo 
name pakutos, už iszmainyma 
Laflerio grocerneje falszyvvo che- 
kio. k

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

— Charles Krall, sziauc^ius isz 
po nt,-19 19th Place užmusze 
pats savvia pereita nedelia. Jis su
sibarė su paezia ir norėjo ja už- 
musztie. Potam palindo po sai- 
dvvoku ir persiszovve.

— Stefano Rubino, kuris pri- 
gavvo daug Italijonu, prižadė
damas jiems darbus Wisconsine 
irpaimdrttnas no ju didelius pini
gus, tapo pagautas ir aresztavvo- 
tas. Bet yra paleistas ant belos.

— Ant pardavvimo puiki Re
stauracija, vviduryje nuėsto. Kas 
ta bizny moka vvestiepgali sau 
^era pelną darytie. , Norintis 
pirktie tegul atsiszaukia pas vval- 
dytojy po nr. 442 S. Clark str.

— Kas nori vvažiuotie i n Eu
ropa, dabar gali gautie redakcijoj 
,,Lietuvos” laivvakortia ant ge
riausio laivvo, kuris per 7 dienas 
perrėžia Oceana, už $34. Ant pi
gesniu gali gaut už $28.

— Unijonistai teplioriai susimu- 
sze iki kraujo su neunijistais, ku
rie norėjo užlystie ant straiko pir
mųjų prie budavvones ant 37-tos 
ui. ir Michigan avė. Straikas tapo 
numalszytas tik per priėmimą in 
darba senųjų darbinyku.

— Dvvideszimti septini wa- 
rantai tapo iszimti ant gyvvento- 
ju priemesezio Chicagos ant Ke- 
dzie avė. už kurinima 
padarytu aplink lotus. Daug ju 
tapo jau aresztavvota ir bus nu
bausti.

saidvoku

— Ant pardmvimo gera gro- 
šerne, namas ir lotas, geras biz
nis, turi locnus kostumierius, arti 
lietuviszkos bažnyczios. Priežas
tis pardavvimo, kad vvaldytojas 
tur kita bizny. Dasižinokite re
dakcijoj “Lietu vos” (20—6)

— Dabar daugelis ima laisnius 
szunu. Y vairus yra j u vardai— 
Grover Cleveland, Leo Kaisier, 
Bismark, ir tt. Wienas szįvedąs 
nežinojo vardo savo szunies ir 
kad klerkas užklausė, kaip szu
nies wardas? tas paklausė, kaip 
klerko wardas. Klerkas pasakė 
kad jo wardas Wilk, tai ir sz vedas 
apkriksztino savvo szuny vardu 
Wilk ir prasze greicziau duotie
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700
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819 Petrą Uis Wincent 
83<)Paivluvicz H-

Samulis Franc 
Sikorski Jann 
Stanidovski \Veiciech 
Sungaglis Jan
Walent unauczis Jonas 
Wbitkiewic Antonina 
Woznijcki Jan

854 
879 
887 
893 
911
924 
927

— Pereita nedelia Dr-te „sz. 
Jono” laike savvo priszmetiny 
mitinga, ant kurio tapo iszrinkta 
nauja administracija isz sekaneziu 
ukesu: J. Urba prez. ant l meto; 
F. Majauskas vice-prez. ant 2 
meto; K. Pocius pr. sekr. ant 3 
meto; S. Žilinskas fin. sekr.; J. 
Mondeikis kasi erių m; kasos gasp. 
J. Szetbaras, J. Macziulaitis ir W. 
Feiza; P. Kazlauskas marszalka, 
J. Kazlauskas antru marszalka. 
VVisi antinio meto.

Kaip kūdikius apsaugotie.
Angliszkas laikrasztis Chica

gos ,,Times Herai d” paduoda se- 
kanczias rodąs, kaip prižiuretie 
arba augintie mažus vvaikus, o 
labjausei laike dideliu karszcziu 
vvasaros, idant sumažinti© skait
liu mirsztancziu. Tos žinios yra 
paduotos no Department© • svei- 
katos dėl gyventoju miesto Chi- 
cagos.

“Karszcziai daugiausei užmu- 
sza jaunu vvaiku, nes jie pagadi
na vvaiku pieną ir kitus vvalgius. 
Atsakancziausiu maistu dėl wai- 
ko yra motinos pienas. Dėlto tu
ri lauktie kol vvaiko dantukai 
prasikals, kad galėtume indetie 
jam kita vvalgy, kuris turi būtie ’ I 
sukramtytas. Kaip tik gausi kar
ves pieno, tuojaus sukait ink su sv
eiku ukistimu(Dėlto galima sumai- 
szytie su vverdaneziu czistu van
deniu); bet ne leisk užvvyrtie. 
Jeigu pienas ne pradėjo dar mai- 
nitis, kada jis yra gautas, jis bus 
saldus per 24 adynas ar daugiau 
nors karsztame laike, jeigu tik jis 
bus teip sutaisomas. Jeigu nori’ 
padarytie pieną, kaip krūties pie
ną, tai pripilk du puodeluku vver- 
danezio vvandens prie kožno 
puodeluko pieno ir pridek 
tiek cukraus, idant pasidarytu 
teip saldus, kaip krūties pienas. 
Niekad neperszerk vvaika. Wiena 
syky per dvvi adynas yra gana 
tankei dėl vvaiko užgimusio iki 
keturiu ar penkių nedeliu. Kaip 
vvaikas yra jau penkių nedeliu, 
neszerk teip tankei.

“Naujai gimias vvaikas ne gal 
imtie in savvia vvalgio daugiau, 
kaip vvalgoma szaukszta ir szito 
daugumo yra gana dėl pradėjimo 
vvaika szertie. Nereik puprastie 
szertie vvaika, kaip tik jis prade
da vverktie. Jeigu vvaikasyraatsa- 
kaneziai szeriamas laikas no laiko 
jis niekad teip neiszalksta, kad 
turėtu vvęrktie. Tai yra kvailybe 
szertie vvaika kaip tik pradeda 
jis vverktie. Jo verksmas paein 
no kitos priežasties, kurios ir reik 
jieszkotie. Jis gal būt tik isz- 
troszkias ir tik keli laszeliai 
szalto vvandens, bet ne diiug, ap- 
stapdys jo troszkima. Ne szerk 
vvaiko su szauksztu bet paduok 
jam maista geriau pagal prigimta 
būda.

Wartok plokszczia aukliszka 
butelka su guminiu (roberinitf) 
tuszka (kaip papas). Po kiekvvie- 
no paszerimo, nuimk tuszka ir 
tuojau iszplauk ja ir butelka vver- 
dantezeme vandenyje. Daugiausei 
vvaikai gauna skausmą burnelėje, 
živvato skaudejima ir yįvairius 
vasarinius pasiguodimus isiz prie- , 
žasties trūkimo auklines butelkos, 
negu isz kitos kokios priežasties. 
Maistas butelkoje dėl vvaiko turi 
būtie tiek, sziltas, kiek yra sziltas ' 
kraujas, tai yra, tiek sziltas kiek 
yra szilumos viduje burnos.

Laikik vvaika czysta, o czistu- 
mas geriau iszlaikys karszti. Rei- j 
kia vvaikus maudytie nors viena 
syky ant dienos, o per karszczius 
tankinus. Niekada ne maudyk 
vaiko pirmiau adynos po paszeri; 
mo jo. Daryk lengviausei kaip 
galima. Butu geriau palaikyti© 
waika kėlės
nuoga viduje, laike karszcziu, bet 
kodaugiausei laikyk jy lauke, 
terp saules užtekėjimo ir nusilei- 
dimo.Laukinis oras nors ant bjau
rios ulyczios yra daug geresnis ir . 
szviežesnis, negu oras vidaus 
(stuboje). Šviežias 4)ras yra tai 
kwepas gyvasties vaiko krutinėję. 
Kaip gali tankiausei neszk vvaika 
in Parkus, ar kur daug žaliu me
džiu, arba ant kranto ežero.

Greit atmainantis klimatai 
Chicagos reikalauja daugiau prie- 
žiurejimo prieszai staigu atezali- 
ma vaiko. Plonas minksztas, ge
lumbinis užklodas, apsuptas du ar 
tris syk aplink vaika, daugiau 
ženklina dėl apsaugojimo vaiko 
no suszalimo, negu kokios drapa- t* 
nos, overkotai, dideles panezia- 
kos ir tt*

Neleisk kūdikio gulėt toje pa- 
czioje lovoje,kur kitos ypatos guli 
Jeigu mažiukas apsirgtu, nepilk 
jokiu vvaistu (liekarstu), ape ku
rias nieko nežinai, in jo kūnely, 
kuri d a mažai pažysti. Nėra 
motinos Chicagoje, kuri ne galė
tu gautie geriausios daktariszkos 
rodos dėl savo serganezio vaiko 
be pinigu, jeigu ji ne gali užmo
ketie. VVisupirmu szauk daktara 
be leidimo tavo centu ant viso
kiu liekarstvu, kurios tau rodosi 
geros, bet isz tikro, tos liekurs- 
tvos daugiau padaro blogo, neg"-4 
gero. ‘ \

adynas vvisai

|
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1711 m. tapo atnaujintas planas ėjimo ant Ka
nados, kuris ne pasisekė pirmojoje kareje. An
glijos laivyne su šyla Naujos Anglijos nuplaukė 
ant Quebeo. Laivyne tapo sumuszta palei uosta 
upes Szv. Lavvrino.

Tuo paežiu laiku skyrius kariaunos iszejo 
priesz Montreal pro ežerą Champlain. Ne trukus 
po iszejiino, tas skyrius dagirdo pagriuvima lai
dynes. Wisa expedičija tada tapo sulaikyta ir 
planas sugriuvo.

Karalienės Oiios kare tapo užbaigta pagal 
sandora Utrecht’e, 171*3 m. Anglija gavo,, tik 
Acadija (arba Nauja Szkocija).

Francuzu užwaldimai ^vakaruose.
Mes jau mateme, kad pradžioje pirmosios 

Francuzu kares, po vardu “Karaliaus Williamo Ka
re”, Prancūzai daug uždėjo savo misijų ir prekybi
niu mie&teliu palei Didžiuosius Ežerus; kad du 
prancūzai Marąuete ir LaSalle, iszty re Mississippi ir 
praminė aprubia “Louisiana,” ir 3jad Francuziszka 
kolionija buwo padėta palei užplauka Mexiko, bet 
pairo. - .

Pagerinimas Francuziszku apsigyvenimu buvo 
pertrauktas per karia karaliaus Williamo. Bet po to 
mėginimas kolionizawojimo Louisianos tapo atnau 
jintas.

1699 m. kanadietis warda Iberville perkele 
kolionija isz Francijos in Biloxi, kuri tapo pirmuti
nių apsigyvenimu Europiecziu dabartinėje valsti
joje Mississippi. 1700 m. jis partraukė kita kolionija 
isz kanadiecziu.

. 1702 m. jis perkele daug Biloxi kolionistu in 
Mobile, kuris tapo pirmu apsigyvenimu dabartinė
je Walstijoje Alabamos. Mobile buwo padaritas 
siostapilia visos Louisianos.

1712 m. Crozat insteige kolionija Fort Rosalie, 
kuri buvo pradžia Natchez’o.

1766m. Louisiana buvo pavesta po priežiūra 
teip vadinamos “Mississippi Kompanijos”. Bienville 
buvo paskirtas gubernatorium. Po priegloba tos 
kompanijos keletas tukstaneziu Francuziszku kolio- 
ifistu persikėlė in Louisiana.

1718 m. Bienville uždėjo miestą Nev Orleans, 
kuris liko sostapilia Louisianos.

Francuzu pasisekimai Mississippes Lomoje ėjo 
labai iszleto. 1750 m. žmonijos buvo tiktai 7500.

Ūmame laike Francuzai užsitvirtino sziaur
vakaruose. Jie pabudavojo miestus Port Niagara 
1728 m., Crovn Point 1731 m. ir netrukus po to 
— miestely M’incennes.

Ape pusią asztuoniolikto szimtmeczioTFrazuzai 
tiurejo savo rankose viš'us vandeninius susineszi- 
mus terp Didžiųjų Ežeru ir Mississippi Lomos. Jie 
tjureja daugiau ne szeszesdeszimts kariumeniszku 
stoeziu no ežero Ontario palei Žaliaja mariu koja 
(Green Bay); palei upia Illinois; AVabash ir Mau- 
riiee upias, potam per Mississippi iki New Orleans.

i -
Karaliaus Jurgio kare. «

Francuzu pasisekimai kolionijose tapo per
traukti 1744 metuose per treczia karia, praminta 
“Kare Karaliaus Jurgio”.

Tą kare pakilo isz priežasties užgrobimo 
miestoLouisburg ant Cape Breton Island. Louisburg 
buvo labai stipria tvirtynia ir tai buvo labai svar 
oium dalyku dėl Francuzu, nes jis saugojo ineiga in 
užplauka Szv. Lavryno.

1745 m. trisdeszimts du szimtai kareiviu, po 
vyadovystia Williamo Pepperell,iszkeliavo isz Bos
tono, Balandžio menesyje. Prie Canso jie buvo pa
tikti 0er Adminirola VVarren, su Angliszka laivy 
nia dėl pagelbos. Jie visi iszejo ant žemes pagal 
mariu koja Gabarus Bay ir tuojau pradėjo griautie 
tvirtynia. V’iskąs buvo gatava dėl užpuolimo gra
žios žemes ir laivynes, kada Francuzu garrizonas 
pasidavė 17 d. Siejos 1745 metuose.

Kare Karaliaus Jurgio pasibaigė 1748m. pagal 
sandara mieste Aixla-Chapelle. Ten tapo sutarta 
ibiems pusėms atsiimtie atimtas vietas. Tokiu bu- 
lu Louisburg tapo atiduotas Francuzams.

: _ Francuzu ir Indijonu kare.
Trys kares dabar buvo užkurtos terp Francu

zu ir Anglijonu jos prasidėjo isz priežasties disputu 
Europoje. 1754 m. prasidėjo kare daug didesne, ne 
gu kitos, kuri iszaugo no klausimo, kas turi būtie 
įvirinusiu ant Amerikos kontinento—Francuzai ar 
Anglijonai.

Pasisekimas Francuzu sziaurvakaruose ir Mis- 
sissippe’s Lomoje buvo jau patemitas. Jie turėjo 
augszta sieky: tai buvo uždetie placzia vieszpatys- 
tia puikioje territorijoje, plaunamoje vandenimis 
St. Lavryno, Didžiųjų Ežeru ir upe^Mississippi.

Francuzai savinosi ta territorija pagal tiesas, 
kad jie atrado ja ir apgyvendino. Anglijonai teip- 
gi savinosi ja, pagal tiesas Cabot’o atradimo sziauri- 
nes Amerikos. Bet Francuzai uždėjo kolionijas 
sziaurvakaruose ir palei Mississippi upia ir tai buvo 
ju svarbiausiu dalyku prisisavinimu.

Jau mateme, kad Francuzai iszbudavojo eilia 
ape szeszesdeszimts drutviecziu. Ju noru buvo 
aprubežiuotie Anglijonus palei Atlantiko krasztus 
ir valdytie turtinga Indijos prekyba.

Iki 1752 m. Anglijonai ne mėgino jokiu apgy- 
venimu in vakarus no Alleghanu. 1749 metuose 

'.'kompanija Angliszku prekiku ir spekulatoriai že
miu Virginijos, praminti “Ohio Kompanija” apturė
jo no karaliaus Anglijos didely plota žemes ant ry
tiniu krantu upes Ohio, su pavvelijimu vestie pre- 
k} ba su Indijonais,

1752 m. kompanija padare prekybiny miestely 
Redstone (dabar Brovnsville) ant Monongahela

upes. Netrūkia Francuzai iszsiunte kareivius dėl 
pabudavojimo drutviecziu ginezinamoje tertitorijo- 
je. Jie teipgi paėmė in kalėjimą tenykszczius pre 
kikus.

Kada Anglijos valdžia iszgirdo ape szita 
gvalta, paliepimai tapo iszsiusti Gubcruatoriui 
Virginijos, Dinviddie, idant tas iszsiustu “atsižen-, 
klinusia ypata” dėl pareikalavimo iszsiteisinimo no 
Francuzu. Ambastadorium tapo paskirtas Majoras I 
Jurgis Washingtonas, jaunas Virginietis, dvide
szimts vienu metu senas, tas pats kuris potam ve- 
de savo tevynia in nepriegulmystia.

ATYDA: \Vashington užgimė ant kranto upes Potomac 
Westmoreland County, Virginijoje, 22 <1. VVasario 1732 m. 
kaipo vvaikinas jis atsižimejo teisingumu, wyriszka dwasia ir 
energija. Szesziolikos metu jis jau buwo geru žemmieriu ir 
patyrias kituose dalykuose. l)ewiniolikos metu jis jau buwo 
adjutantu kariumenes, Virginijos distrikte, su paauksztinimu 
Majoro. Lyginai tada jis buwo pripažintas, kaipo jaunas 'vy
ras, ant kurio galėjo isztikimiausei atsiduotie.

Pirmas iszejimas VVashingtono in karia.
Washingtonas su dviem ar trimis pagelbinykais 

iszejo isz VViIliamsburgo, Virginijoje. Po menesio 
su virszum vargingos keliones, jis dasieke Francu- 
euzu neapginkluotas stotias ant upes Alleghany. 
Jis atrado Francuzu kamendanta VVenangoje.

Francuzu kamendantas nusiuntė atgal Guber
natoriui Dinviddie per Washingtona gromata, atsi
sakydamas iszvestie »awo kariumene isz ginezina- 
mos territorijos. Jis pasakė, kad tai jis padare isz 
paliepimo General Gubernatoriaus kanados, Du 
Quesne (du ken).

Szitas atsakymas ne užganėdino. Gubernato
rių Dinviddie tuojau iszsiunte partija dėl pabuda
vojimo tvirtynes prie suplaukos Alleghany ir Mo
nongahela upiu, kur dabar Pittsburg stovi.

Pavasary 1754 m. kariumene tapo iszsiusta in 
ginezijama territorija. Kariumene buvo po vado- 
vystia Frye’o ir VVashingtonas buvo antru kaman- 
doje.

Kada kariumene buvo kelionje, atėjo žinios kaęl 
Francuzai pavarė budavotojus tvirtynes ir darba 
užbaigė jie patis. Jie praminė ta driitvietia Fort 

Du Quesne.
VVa»hingtonas pasiskubino su padidinta šyla. 

Jis susitiko su Prancūzais vietoje vadinamoje 
“Didžiomis Pievomis” (Great Meadovs). Jis štai 
gu užpuolė ir sumusze Francuzus,—tai buvo pir
mas kraujo praliejimas toje kareje.

Didžiose Pievose VVashingtopaa pabudavojo 
tvirtynia, pavadinta “Fort Necessity.” Būnant 
ten, vadas Fryė numirė ir Washington liko viriau- 
siu komandyrium.

Fort Du Quesne buvo ape 50 myliu no Fort 
Necessity. Francuzai pasikėlė isz Fort Du Quesne 
ir užpuolė Fort Necessity. Washingtonus laikėsi 
visa diena, bet turėjo pasiduotie, 4 d. Liepos 
1754 metuose. Jis ir jo kariumene buvo pavelita 
pagryžtie in Virginija.

Dabar galėjo jaustie, jog didelis triukszmas 
pakils. Francuzu ir Anglijos valdžios, abidvi 
rengėsi in karia. Kolionijos teipgi.

Anglijos valdžia perstatė užkviestie Szeszias 
Tautas, arba Irųuoisus, kaipo bendrus. Pagal szi
ta, susirinkimas delegatu isz kolionija Naujos 
Anglijos, isz Nev Yorko, Pennsylvanijos ir Ma- 
rylando susivažiavo in Albany ir padare sandara 
su virszinyku Indijonu.

Benjamin Franklin buvo sąnariu to susiva
žiavimo. Jis pataikė laika dėl perstatimo plano 
“suvienijimo kolioniju”.

Szitas planas tapo priimtas per susirinkimą, 
bet neiszsipilde, t. y. ne liko užtvirtintas, dėl tos 
priežasties, kad buvo atmestas per Seimus Kolio
niju ir per Anglijos Valdžia.

Iszejimas in karia 1755.
Britijos valdžia persitikrino, jog apgintie A- 

merikos apvaldinius galima tik per iszsiuntima 
dvieju pulku kareiviu. Jie iszsiunte tuos pava
sary 1755 m., po vadovystia Generolo Braddock, 
kaipo viriausio vado. *

Bradock atlaike susirinkimą su kolioniju 
gubernatoriais, mieste Alexaudria, Virginijoj, ir 
nusprendė plana kariavimo. Trejopas veikimas 
kariaunos buvo nusprenstas. VVienas po vado
vystia Braddock, prieszai Fort Du Quosne; an
tras po Generolu Shirley, prieszai Fort Niagara, 
ir treczias prieszai drutvietia Crovn Point, ant 
krantu ežero Champlain.

Beveik visos Kolionijos davė kareivius, dė
jo pinigus ir reikalingus dalykus dėl atlaikimo 
szitos kares.

Kolei pasirengimai buvo taisomi, tapo nu- 
sprensta užpultie ant Francuzu Naujoje Szkotijoj. 
Cze reik atmytie, kad Akadija, arba Nauja Szko 
tija, pakliuvo in rankas Anglijonu no Kares Ka 
ralienes Onos.

Ta provincija buvo rėdoma per Britanijos 
gubernatorių. Francuziszka draugija, susidedanti 
isz pakaiingu, nekaltu ir laimingu žmonių, ne no
rėjo kisztiesi in karia. Bet kiti kolionistai bijojo, 
idant jie ne pristotu prie Francuzu kariumenes.

, Expedicija nuplaukė in prieszaky Fundy ma
riu kojes ir užėmė drutvietias Beausejour (bosai- 
žour) ir Gasperean (gasparo).

Francuzu kolionistai, ape septynis tukstan- 
ežius, buvo paimti in laivus ir iszvežti in įvai
rias kalionijos. Tai buvo baisus darbas, bet bu
vo pripažintas už neatbūtinai reikalinga.

Braddock’o kariumene, ape dvideszimts pen
kis szimtus kareiviu, iszejo prieszai Fort Du 
Quesne. Washingtonas buvo su Braddock’u, kaipo 
pagelbinykas kareje.

Kada Braddock, kurs vede ape pusią savo 
kariumenes, buvo ape 10 myliu no Ford Du Qnes- 
ne, 9 d. Liepos 1755 m. jis buvo užpultas per 
Francuzus ir Indi jonus, užsislėpusius mrszkuose. 
Braddock ne buwo prntias prie amerikoniszkos mu- 
szos krūmuose ir ne žinojo, kaip pritaikint savo 
kariumenias giriose. VVisa jo koliumna bego sui 
rime ir didžiausioje baimėje. Braddock . tapo už 
musztas.

(Toliaus bus.)

KORESPONDENCIJA-
Mr. A. Olszevski, Rėdytojau 

“Lietuvos” '
Ar negaletumet patai py tie in 

“Lietuva” sziuos kelis žodžius isz 
mano nuomones. Jeigu apsimsite., 
tai praszau intalpytie szia mano 
korespondencija nepermainant a- 
nei žodžio:

Nors asz “Saules” neskaitau, 
bet girdėdamas, kad Olszevskis 
su Baczkausku susivaidino, žin
geidus buvau dasižiuotie katras 
isz ju kaltesnis.

Asz kaipo skaitydamas “Lietu
va”, rokavau kad Baczkauska sy- 
ra kaltesnių, bet kada susitikau 
viena pažystama, kuris skaito 
“Saulia”, tas tvirtina, kad Ol- 
szevskis monija žmonis su Ar- 
kanso farmomisir už tai jis at
randa Olszevsky kaltesnių. Asz 
praszau idant man jis parodytu 
nors karta^taja “Saulia”, kas ten 
per laikrasztis. Jis man suteikė 
“Saules” nr. 19, sziu metu. Per- 
skaieziai jy no kraszto iki galui. 
Ka atradau ant Olszevskio, tai 
nei vieno žodžio teisingo nebuvo, 
tik tiek, kad Baczkauskas pasiro
dė, kokia jis burna turi, O kau
link Arkanso kolioniju, teipgi jo
kio da\vado Baczkauskas neparo
do.

Bet ma pasibaisėjo straipsnis 
po antgalviu: “Ar nori darbiny- 
ke būt laimingu?” straipsnis ko
kio ten mainieriąus isz Gloverso.

Tamista ne mislik, Kad asz 
užtaria “Lietuviu Kataliku Su- 
sivienyjima”, kaipo kokis fana
tikas; ne, už tai asz galvos ne 
guldau. Bet szendien, kol netu
rime geresnios organizacijos, asz 
atrandu ta Susivienyjima už vei- 
tesny, negu toki s “Zvi^zkas” 
lenku. Su tokiais savo straip
sniais tamista parodai užsitepta 
savo sieky dėl pragaiszinimo 
Lietuviu tautos pirm laiko. Su 
Lenkais Lietuviai ne gali isz- 
liktie, nes jie žemiau stovi už 
mus. Kiekvienas ta dalyka insi- 
tepiykite ir kitiems pasakykite; 
o ten toliau gal susižinosime, kaip 
tokius iszgamas- praszaliutie no 
savias. Tada galės keliautie 
in Texus vaisintie giriu, kuriais 
dabar kerta, nabagas, isz prie
žasties svajones ape Olszevsky.

Chicagietis.

« Žinios visokios.

Ne reik jeszkotie kur kitur da- 
vadu, jog tas Gloverso mainieris 
yra p. D. T. Baczkauskas, nes pa
talpinimas abrozelio paliudija 
autorių to straipsnio.

Tame savo strapsnyje p. Bacz 
kauskas ragina Lietuvius prigu- 
letie prie“Narodawo Zviazko Pa
lioku”, iszpeikdamas visas drau- 
gystias ir monydamas savo skai
tytojus, (jeigu ju kiek tur?), 
buk tas “Zviįizkas” esąs geriau- 
sis susivienyjimas, kad mažos prie 
jo mokestis ir kad daugiausiai 
galima gautie posmertines.

Jis raszo, kad naszle numiru
sio sąnario “Zviazko” gauna 
600 dolieriu. Man rodosi, jog tai 
nėra perdaug $600, nes tu pini 
gu gana greit galima ne pakaktie 
dėl auginimo ir mokinimo vai 
ku siratu. Yra dauf* vertesniu 
draugyszcziu Anierike, atliekant 
ape deszimti doleriu metines 
mokesties, ape kury tuo persi- 
liudisime.

Sztai isztrauka isz to paties 
straipsnio.

1) Insiraszimas kasztuoja $1.00
2) Mėnesiniai mokeseziai po

\5 centu, per metus 1.80.
3) Už kiekviena numirusy

sanary 9c.
4) už kožna numirusia paezia 4c 
Toliau jis pats sako, kad mė

nesiniai mokeseziai yra ne vie
noki, nes pripuola pa^al skai
tliu numirusiu ir iszeina ant 
menesio kaip kada 45c ir 85c 
(kas isznesza ant metu no $6 iki
0 dolieriu; o kaip dėl Lietuviu, 
prisidėjusiu prie lenku, pa- 
cake(?) visados 10 dolieriu per 
metus. Kad tik to gana butu).

Dabar pažiūrėsime kiek kasz- 
tuoja prie “Lietuviu Susivieny- 
;imo Amerike”. — Puse dolierio 
instojimo ir puse dolierio per 
metus. (O jeigu atsirastu rei
kalas daugiau moketie, tai mo
kėsime dėl savo labo, bet ne 
dėl lenku ir tai niekad ne reiks 
moketie $10.) Posmertines gauna 
150 dolieriu.

Isz to, kas augszcziau parody
tai, maty jog mokeszcziai “Lie
tuviu susi vienyjimo” isznesza* 
szesziolika sykiu mažiaus, negu* 
“Zviazko”, o 'posmertinia gau
na tik keturis syk mažesnis.

Szicze kiekvienas gali su- 
prastie vertia to gerojo “Zvi^z- 
ko”, už kury Baczkauskas teip 
galvojami, o - teipgi kiekvienas 
gali matytie gerus velijimus 
Baczkausko dėl lietuvystes labo.

Broli Baczkau^keli, jeigu teip 
toliau darysi, ne mislik, kad isz 
eisi ant gero, tada ne Olszev- 

į skis tawia laidos, bet visa Lie
tuviu tauta.

t Mergina Mias Mary Taylor 
nusinuodino miestelyje Le Boy, 
III., isz gailesezio mirusios sesers.

t Isz Rossijos rengėsi partija 
maskolių dėl pagelbėjimu Fran
cuzams ant salos Madagaskar.

t Anglekasyklos Fifeshire, 
Szkocijoje, užsidegė ir 9 darbi ny
kai sudege, o daug tapo sužeistu.

t Dalis kasyklos szvino Doe 
Run, ape Fiat River, užgriuvo

t South Chicagoje ape pusnak
ty panedelyje buvo didelis gais
ras. Sniege daug namu ir bizniu 
snt 92-ros ui. ir Erie avė. Elek
trines apszvietos namas tapo už
darytos isz priežasties sutirpimo 
dratu elektriniu.

t Pagal naujausia surasza ant 
svieto yra 119 universitetu, 
kuriuose mokinasi 157.513 studen
tu. Isz kitos puses ateina žinios, 
kad Turkija rengiasi duoti atsu
kimą kas link Amerikonu atei- 
nanezia nedelia ir kad Turkai bu
sią nubausti.

t Danesza isz Hartshorne, Inds 
Terr., kad tie žmones, kurie tenai 
buvo apskusti in suda uždirbimą 
ir pardavinejima alaus, tapo nu
sūdyti ant 40 dienu in kalėjimą, 
bet, sako, moterys juos iszgelbejo 
(nežine kokiu budu; ir dabar vėl 
galės pardavinetie pakol kas 
kitas neapskus.

t Maskolijoje tankiai peržiūri
nėja gromatas, labjausei ateinan- 
czis isz užrubežiaus. Waldžia 
liepia labjausei atkreiptie atida 
ant gromatu, pasiustu geltonuose 
arba žalsvuose konvertuose, nes 
yra mislyjama, kad tokios groma- 
tos pareina daugiausei su mieriu 
pakėlimo rovoliucijos.

t Danesza isz Machanojaus, 
kad Baczkauska su jo paežiu ir 
vaikais jau baigia utelesgraužtie. 
—Už tai jis žmogelpalaikis ir ape 
kitus sznekedamas, daugiau nieko 
nežino, kaip tik utėlius. Žinoma, 
kus pats kokiu yra, tai ir kitus 
už takius laiko. Su utelium nėr 
ka daugiau szneketie, tegul jis 
sau jais traszkina.

ir tris žmonis užmusze. •
t Florencijoj buvo teip didelis 

žemes drebėjimas, kad persigan- 
dia gyventojai iszbegiojo ant 
ulieziu.

t Ant salos Sardinija musz- 
kietnikąi susikovė su ra^bainy- 
kais. Tapo užmusztas vadas ra- 
zbainyku.

t Pasiutusi kate inkando mo- 
teriszkia Mrs George Boozcr 
Rockford, III. Ta moteriszke tu
rės mirtie.

+ 20 myliu no Perry, O. vie
sulą isznesziojo ape dvideszimts 
namu ir da daug kitu, bledžiu 
padare.

t Legislatura Michigan valsti
jos užtvirtino istatima, uždrau
džianti papratima viens kita at- 
czestavotie saliune.

t Mergina Frelericke Bierhaus 
sesuo turtingiausio prekiko mies
te Wincennes, padare sau smerty 
szokdama in ^zuliny kur nusken
do.

t In vieta mirusio sekretoriaus 
valstijos Greshamo, . prezidentas 
paskyrė general Attorney Rich. J. 
Olney, o in vieta to—Judsona 
Harmone isz Cibcinnati.

; Saliunykas miestelio Pensau- 
kie, Wis., Michael Baumgartner 
tapo nuszautas per nepažystama 
žmogysta, kuri insilauže in jo 
narna su mieriu aprobavojimo.

t Netoli miesto Dixon III., susi
daužė tavorinis trūkis. Užmusze 
tris žmonis ant vietos ir keletą 
sužeidė Inžinierius tapo numestas 
m szaly per 20 pėdu ir bjaurei 
sužeistas.

t Oklahomoje tapo atrasti ap
stingi szaltiniar aukso pagal upia 
Boggy Creek. Bagocziai tveria 
kompanija ir tuo pradės statytie 
miestą ir varys bizny kasime auk- i 
so.

t Pereita nedelia seredoje ta
po nubaustas smereziu kapito
nas Clavijo, Hiszpanijoje už 
nuszovima generolo Prima de 
Rivera, kad tas ne leido už jo 
savo dukters.

J Mieste San Quentin, Cal. pe
reita nedelia tapo pakarti tris 
žmones. Wienas isz ju už užmu- 
szima paezios, antras už aproba- 
vojima seno Francui, ir treczias 
už nuszovima detektyvo.

t Mieste Logansfort, Ind. ant 
Pan Handle geležinkelio, pasilei
do i n žinąs be jokio žmogaus ir ri
tuodamas vėžėmis susidaužė su 
sviteh inžinu Užmusze inžinierių 
ir bjaurei sužeidė peczkury.

t Harry Shephard ir VVilliam 
Simpson, du nigeriai, susibarė 
savo namuose po nr. 1425 
State str. už moteriszkia ir isz
ejo ant musztyniu. Shephard 
pagriebė britva ir supjaustė 
Simpsonui visa veidą, Simpson 
nutveriąs revolvery szove ke
lis syk in Szepharda, kuris tuo
jau numirė. Simpsonas tapo nu
vežtas i n Hospitoly ir iszgis.

{ Wisi darbi nykai unijonisto,Ne- 
braskos valstijoje, susirinko in 
miestą Omaha ir laike sawo 
mass-mitinga. Ant to mitingo jie 
nusprendė rezolucija, pripažy- 
stanezia už nedora pasielgimą 
augszcziausio sūdą už nusudijima 
Dėbso in kalėjimą ir iszkeike su
dus ir visus urednykus Suvieni- 
tu. Valstijų už begėdiszkus per
sekiojimus darbinyku.

t Du Bois, Pa. 26 Gegužio ta
po paszventytą lietvviszka baž- 
nyczia per Jo Myl. YVyskupa O. 
T. Mooley isz Erie, Pa. Paszven
tili imas atsilaikė visai prastu bu- 
du, nes nebuvo jokios parodos 
draugyseziu ir nei vieno lietuvisz- 
ko kunigo, apart vietinio. Buvo 
tiktai vienas lenkiszkas kunigas 
isz Erie, kuris atlaike suma, o po 
sumai vyskupas pasakė pamokslą 
angliszkoje kalboje, o po vysku
pui turėjo trumpa pamokslėly 
vietinis probaszczius, miszparus 
laike ape 3 adyna ir po miszparui 
buvo sakytas pamokslas per len
ku kn. lenkiszkai. Ant to iszkil- 
me paszventinimo bažnyczios pa
sibaigė.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo szvogerio A- 

domo Zaliecko, paeinanezio isz 
kaimo ir parapijos Pivaszunu, 
gub. Wilniaus. Jau ketvirtas me
tas kaip Amerikoje. Jeigu kas 
ape jy žinotu, arba jis pats, tegul 
duoda žinia ant adreso szito:

' Elzbieta Tamuliene 
Du Bois Pa.

$1800.00
GTVEN AWAY TO 1NVENT0RS.
phe* through tu for the B>o*t mentonou* patęst dnnng 
the month preceding. „We M>cur9 the be«t patente ft>r onr cllenta, 
and the oMect of this oflfer is to encourage inrentara ta 
keep track of thetr bright ideas. Arthe jame tune ee 
wuh to impresi upon the puboc the tact that

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENT1ONS 
THAT YJELD FORTUNES, 

such as the "car-window” which can be easily slid op 
and down without breaking the pasaenger’a back, 
<4 sauce-pan,” Mcollar-button/’ ‘‘nut-lock, 
atopper, and a thousand other little things that most 
any one can find a way of impronng; and these stmpk 
inventions are the ones that bring largest retunu to the 
author. Try to think of something to invenL

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receive apecial notice ia 

the ** National Recorder, publtshed at VVashmgton, 
D. C., which is the oest newspaper published m Amenca 
in the tnterests of inventors. We fumish a year s sub* 
scripdon to this journal, free of cost, to all our chents. 
We also advertise, freeof cost, theinvendon each month 
which wins our prite, and hundreds of thousands 
of copies of the "National Recorder," ęontaining a 
sketeh of the winner, and a deacription of his invenbon. 
will be scattered throughout the U nited States among 
capitalists and tnanufacturers, thus bringing to thea 
attention the merits of the invention.

Ali Communications regarded stnetly conndenual.
Address

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

6i8 F Street, N. W.,
Box 385. Washington, D. C.
rjgr RtftrtKct—tditor oftkūfaf-er. WriUjcrou» 

pampkltt, FREE.
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LIETUVA.
<------------------

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dąngiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
bnneis ir kitokeis križeis. iszsodyta bal- 
oaiauseiskauldHs, visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Atikso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi’ tkuroje. zataty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis . “ “

Apdaryta szagrine “ “ w
Balsas Balandėlės didžiauses ir pulkisus^me 

apdare, balcziauseis kauleleis P“^*1 
iszauksuotais kryžeis po js.uuir.ij*)

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltmelis
Balsas Balandėlės Krisztolinis
Baisas Balandėlės szagrine
Balsas Balandėlės su Officium Parwum
Garbe Dievui am auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe x
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos

Seno szv. Marijos Panos'
ažas Aukso Altorius “ t

Bažanczius amžinas 
Planelius ir draugyste “ n
Rata nežus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szv. Sakramente
Senas ir Naujės Aukso AHonus, wokiszkoms 

literoms “ “ “ ’1'00
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje *P>įąu- 

stytas ir su kebe “ r*-8®
20c. 

15c

75c 
$2.50 

1.50 
l.oo

9 1.50

20c 
30c 

50<-
5c

10c
5c 

30c 
40c

Sjlovimmas szw. Panos Marijos per mena- 
sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike .

Tajemnyczios Gvvojo Ražancziaus
150 psalmu Dovi’do kar*'iau« ant paveikslo 

kanticzku „ .< ,
Kanticzkos •
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dirasiszkos.
Brostvos “ “ “i
Draugija dėl dusziu “ “
Bvangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszventes 
Piloteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Gydyklos no baimes smerties ‘
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas sz.<

Franciszkaps ‘
Gyvenimai Szventuju Dievo 
Gyvenimas szvento Benedikto

■ Gyvenimas szvenez. Marijos Panos ,, 
Gyvenimą visu Szventu ant l ožnos dienos

I dideles knygos, kožna po 
istorija Kataliku Bažnyczios 
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
HTOrijs seno istatimo no pat sutvėrimo?

panames iki užgimimo Knstuso J 25c
latorija szwenta seno ir naujo Įstatymo 

sutver.mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metiniu szveneziu ” 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele '
Lietuviszkos miszios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokslas kataliku, **
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiuiu metiniu szveneziu 

ir didžiosios neaelos „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos

’ rrisigatavojimas ant smerezio “
Raktas m dangų “ “
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 
( kauskio “
Trumpi Pamąkinimai ir Rodos iszimta isz 
i knygų kun. K. Antonewicziaus. 
Wadovas in dangų “ 
Wartai dangaus
Wadowas aplankaucziu kanezios IVieazpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

75c.
75c

0.5c 
10c
75c 
50c 
25c 

25c.
20c. 
50c 
10c 
2OC
65c 

11.00

’ 15c 
10c 
15c 
15c 
15c

20e 
10c 
40c 
15c 
15c
50c 
75c
10c 
20c 
40c 
15c

15
10 

40c 
15c

j

Knygos mokslyszkos.
AKYWI APSIRĘISZKIMAI. ant kuriu žmo 

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

Preke....  30c
Etnoliogiažkos smulkmenos 25c

   10c 
1 

11.00 
o apdarytas “ 11.25

i su mapoms 50
butume sveiku ir ilgai gyventu- 

,.10u. 
“ 15c 

50c.
10c 

10c 
10c 

15c.

J’aujas Lementorius lietuviszkas ,, 
pasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 
bos ne apdaryUs “ “ $:
c_ 

Istorija Europos 
Ka darytie, kad 1 
me........................ T
Lietuviszkas Kalendorius ant metu. 1895 
Lietu viszki Ras z tai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekrzniais ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per savęs pramo’- 

! tie rasz^tiė, dėl nemokaneziu 
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis ,
Žodynas '-eturiose kalbose: lietuviszkai 

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

Kasdienines Maldos 
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie' gražiai rasrytie 
brozas "Kražių skerdynes' persUto kaip

$2.oo 
5c

10c 

maskoliai pjovė lietuvius’ prie bažny- 
czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai 

delis. Preke ,, 50c
o su prisiuntimu ,, 60c

Knygos istoriszkos, swietisz* 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIŪS. moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. , “ “ 25c

Au>erika Pirtyje „
Ąpe senovės Lietuvos pilis “ 
Aukso Werszis, *----
Gyvenimas Stepo Raudnosio “ 
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija iszlaiko Francuzu vainos ** 
Kaip įgytie pinigus irjturta „
Kas teisybe tai nemelarpuikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard

Litbuania “ “ —
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Zemaicziu, 

parasz Simano Daukanto f"
Gtazi vaiku knygeie " “
Istorija Simono Daukanto, didžiausiaciato- 

rija Lietuvos “ i
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju 
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizlus 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai 
Lietuviszkas sziupinis 
Lietuviszkos Da’nos užraszytos per Antana 

Juszkevicziu IVelionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku irdarbiny- 

kiu “ “ 1.50
Namelis pustelnyko / “ “ 75c
Glitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Puikus apragzymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ •* 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkeutejo 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rinaldina “ “ “ $1.50
Talmudas židu “ “ 10c
Waiku knygele su abrozelais “ 30c
Wisoki abrozdelei in knygas 5c
AbrcKzas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz 

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

tipenąs bei Žipone 25c.

10c 
etuwos pilis “ 10c
i, komedija “vienoje veikmeje 20c 

Rauduosio “ 15c
10c 
3Oc 
20c
15c 
10c 
30c
20c

11 00 
10c

11.50 
20c 
50c 

i 10
12.00

Knygos lenkiszkos.
±YWOTY SW. PANSKICH $7.00
ANIOL STRČz.. Zbidr ModMv i PieAni služfcy 

dladusz pobožnyeh izdodatkiem nieszpordv 
i piežni lacihskich). Zaviera blizko 650 scro- 
nic vyraznego druku na pięknytn papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne v morocco 

. skčrkę, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; cen'a..........   95c

Th sama opravna v morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem..................... . ..........$ 1 25

CICHA LZA. Zbidr Modl6w, i PieAni shižęcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i pieAni tacihskicb. Za
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 

į napieknym papierze, —Opravne v morocco 
skorkę. vyzlacane brzegi. ze zloconym tytul 1- 
! kiem Cena........... . ..................  95c

OtTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i pieAni, 
služacy dla dusz pobožnyeh. (Wydante—dla_, 
mežczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i pieAni 
lacihskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne

< w morocco skorkę. vyzlacane brzegi ze zloco
nym tytulikiem........... ............... 95c
suma opravna v morocco skdrae, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem...............$ 1.25
WYBOREK........................................ ....po 40c i 65c

< KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlodc 
ea pomoca kart (Dla zabavy i rozryvki)

Cena > ’ , , .. 10
ALEKSANDRA CHODZKI sldvnik Polsko-An- 

gielskii Angielsko-Polski w mocnej opravie
< te zloconemi tytulikamy. Cena s $4.00

YVIENATINIS
. Lietiiwiszkas * Salimias S. SAROS FORMERLY OF

JONO ABRAICZ1O,
82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.

Pas mane randasi puikiausias Alus, geriause 
Degtine pargabenu isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kvepenti — Pas 
mane lietu vys at važevias gali gautie ramia na- 
kwynia ir prieteliszka rodą. Teipogi turiu gera

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

pas Abbaitt tviska gausi.
Ateik broli pamatytie 

ir to viao pabandytie.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KASIN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA V1SKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

Gyivonu po nr. 825 St. Clair str.
Clereland, O.

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

M. Wyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersel 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 įveseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

WEINATINIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS,
Winco 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 žabo 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakeleivingas puikia nak 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktika voju visuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.
. Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUVVISZKAS AGENTAS.

Siunczia pinigus in wisas dalis 
svieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laivu pigiausei ir 
tesingiausei.

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

Perkėliau Sa wo Offisa 
isz po nr. 3117 po nr. 3121 

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

riapriimu pinigus no $5 ir augszcziau ir 
moku už juos procente.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitu, ir duotis apsigaudinet, kad galltia teip 

lygei gerai ir pigei atlikti, interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir per.iludyklt.

Uždėjau nauja bunka ant užkavojimo galt sudėt 
pinigus no $5 ir daugiau.pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

an? geriauaiju linlu iaz Chicago per NewYor- 
’ in RĮĮrlfra ir iaz Berlino in Cnicaga.
Isziuntimas pinigu in sena kraju.

UWAGA:
Rublis.....................  53j
Guldenas......................... 39f
Mm r k a.............................. 24f

Juliau Plotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

M. ROSENBAUM & CO.
L1TUWISZKA1 LENKISZKA BANK A

400 Grand Street. N EIV YORK. N. Y.
“LIETUVA”

Nedelinis Laikrasztis
iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias 

žinias dėl žmonių darbinyku.

“LIETUVA”
ir skvarbiausia

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

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant viVu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinvveg. Bremen.
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503 S. Canal st. kerte l^ tos ui.

Lietui iskas Ziegormeistras.
Parduoda Deimantus, laikrodžius ir laik

rodėlius, lenciugelius, žiedus ir 1.1.
Tai»v ko gv iau ei laikrodžius, laikrodėlius ir kitokius aukoiniusdaiktus; czystyja paauksuoja 

ir pasidabruoja. Teipogi dirba lonciugelius isz plauku an apstelewimo..
Už iszczystijima laikrodėlio 5Oc.
“ indejlma sprenžinos . 5Oc.

•• stiklo ir rodykles 10c.
VViska gvarantavoja ant 2 metu.

Szliubiniai žiedai M ir 78 praboa no $3 Iki $6. 
Sidabriniai "Elgino,‘ laikrodėliai

ALBERT W. MAY ADW0KATAS.
Stoja in augszcziausius sudus ir iszproivoja ivisokias provvas gerai 

ir teisingai.
ottm 4u 419 Chamlier of Commerce Building,
K L MAS: kerte Wa8hington ir La Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Durys iaz Vaahington, prieszai Court Hanse. Imk elevatorių.

JONAS ZAVVECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

j atidarė naujei

Krautinvia

Puikiausias Salunas
irisam mieste Shenandoah

Anglių. J J. Kupczynska ir Broly.
Atweža anglius kožiiam in na-1 Kampas E. Centre & Boivers str. 

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiimaexpresysta perkrau- 
tymu ir perivažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas sawo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24-3)

VViskas yra czysU, gerymai visokį pirmos kla- 
sos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laižo 
aUilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiaus<*i priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie k pi pa 
in geriausia ir in tikra lletuviszka užeiga

tai 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie

turi daugiaašei skaitytoju po wisa Amerika ir už biznieriams

“Lietuva” ""i ,“ct" $2.00
Spaustuwe,,Lietuva“ 

spausdina (drukawoja) 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 laivvu. Siuncziasi pinigai in 

wisas szalis svvieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greicziause suvvaikszczioja, 

kaip isz vvisu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky

fl.0ISZ6W§KI§
Chicago, III954 33rd st

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

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

LIETUVVISZKAS

““SALONAS^• ••• ••••

Juozu po Dziattwos,
3253 Laure) ui. ir kampas 33 ui.

Užlajkau šviežia Bavarska Alų, seneuses ge- 
reuses Arielka*. Likierius ir fcvepenezius 

Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.
Atejk Broli pamatitie 
Ir to viso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laure! ui.

KASPAR BARTKOVVIAK,
KonsUbelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
iszprovoja geriausel visokias provas visuose 

suduose. Kfumoczyja kalbose: fenkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po ur.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRA1RIE, ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirku 24 lieuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pawasario 
statys lietuwiszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz vvisos walstes Arkanro. Wisoki 
jawai dera labai gausei, 
prietam auga bovelna, o vaisei sodu 

žiemos trumpos, o wt
Wanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iizsidraikstla strafpsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Raikei ir lentos neigzsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

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

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

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

____ ____ i puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveika., 
’asaros ylgos, karszcziu didelu nėra, szihima lyginasi su Chicagoa.

v> ®* —

K*

ARBA PAS
J. Butkus, Hazen, Ark.

P. O. Box82.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,* 

3357 Fisk st CHICAGO

Užlaikau geriausius gert mus. kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia Degtinis. VVyna. Likerius ir kwe- 
penezius Cigarus, taipogi ir biljarda dėl žabo tvos.

Užpraszau teisus lietuviusatsilankytie.
Kasp. Majauskas. (15—12).

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Felikso

Majausko, 
f 3234Ulman st 

Chicago.
I, Užlaikau »vieži* 

>av*r«k* Alų, ge
riausias 
ir seniau

Wyna, 
Likierius 
ir puikiausius Ciga
rus.

- . t to viso pabandytie.
F. MlijitUskHS. (15---12)

Preke Pinigu, 
—o—

Rublis in Rosi ja............
Markę in Prusus............
Guldenai in Austrija...
Frankos in Fram ija.......

53|c
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A. ZDANAnICZIUS
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Užleju pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunczia 
fiinigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
n 4nedelerpo iszsiuntimo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kiirie perka laiva

kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsuiio užtvirtinimu. O te i p-gi atjie 
szko skolas isz Europos;asekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbl- 
nikams ir vietas Ūmams ir urnaitiems ir užlai
ko visokias malda-knyges.—Wlska atlieka kuo 
migeriausei.

Didele Lietuwiszka
KRIAUCZWie Te

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

Darbas eina iaztiaai, visada dirba in 20 
siuvėju. Geras lietu vys, vyras ar mergi
na knauczius. atkelia vi*. in Chicago, wi 
tada pas mane galidarba gautie.

J. Grigalius.

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS

— parduoda’— 
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, - 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas w 
visokiu dajktu tabaj pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku le'ncugėlusdaro ai 
orderio.

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavvoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMANN- 
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

142 DivisionSt.

JJew lork
N. I,

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo.. 

■ usu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
tėti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
jei 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, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.
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