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! Nr. 25.

Isz Amerikos

Lietuwiszku Kolonija 
i Arkanso.

Kaipo buvome praneszia 22nr. 
‘•Lietuvos”, kad gyventojai mie
stelio Hazen, Ark. /trokszta, i- 
dant lietuviszka bažuyczia butu 
statoma miestelyje, o ne fanuo
se, ir kad guod. kn. J. Balce- 
viezius, ant apsvarstymo to da
lyko pareikalavo kalėto dienu— 
ant jo apsvarstymo, taigi szen- 
dieii po galutiniam nutarimui to 
dalyko, daneszame, kad lietu
viszka bažnytėlė stos Lietu- 
visžkose farmose, o ne miestely
je. 10 tai dėl to t Statant bažny- 
czid miestelyje reiktu statytie 
daug didesnia, idant ne tik lie
tuviai, bet ir kittaucziai galėtu 
sutilptie, o statant didesnia kasz- 
tuos ' gal keturis syk tiek ir isz 
kur -Ūda ta kaszta imtie, kad 

įda wisi biedni esame? Teisybe, 
sakįo dasides prie to ir svetim
taučiai, bet kas žino kiek jie ga- 
les; ant to duotie ir jeigu tu da
viniu neužtektu, tada prisieitu 
pamestie darba inpusejus.

Taigi musų guod. probaszczius 
anąvarstias ta visa dalyka, pa- 
dekavojo visiems svetimtau-

rios regėtojai ne pamirsz per daug 
metu. Kaip tik juos paleido, bu
liai tuoj mėtėsi ant viens kito 
su tokiu baisiu smarkumu, kad 
jiedu susidaužia in viens kita, 
sudrėbėjo kaipo koki murai. 
Joneso bulius gawias proga 
perdure szona antram su sawo 
ragu. Antrasis persiutias už 
sužeidimą atmokėjo sawo prie- 
szinykui, iszpleszdamas szona 
jam. Teip jie ėmėsi per 30minu— 
ežiu su didžiausiu nuožmumu, kiek
vienas isz ju gaudami daug žaiz
dų. Galop jie pailso ir iszrode 
jog nori pasiilsetie. Kaip tik 
pasilsėjo, jie wel mėtėsi ant wiens 
kito ir susidaužė viduryje are
nos. Abudu perpuole ant žemes 
ir iszrode, jog jau nebegales at- 
sikeltie. Joneso bulius du syk spyrė 
su koja ir nebejudejo. Antrasis da 
mėgino keltis bet neegalejo. Su
sidauždami wienasbuliusperduresu 
ragU^rky-Joneso buliui ir sumaisze 
smegenis, no ko tam parėjo galas. 
Nors tas pergalėjo antrajy ir 
iszvare jo gyvasty, bet ir pats 
neiszliks no smerezio per dau- 
gybia apturėtu žaizdų ir jo $500 
turės tektie valdonui jo.

Darbai Joliet’e.
Illinois Street kompanija Jo

liet’e, III. ketina budawotie nau
ja dirbtuvia (mill) už $5.000. 
000. ir padavė miesto admini
stracijai peticija, idant nuwoktu 
ulyczia Columbija . Toje dirbtu
vėje dirbs 2000 darbinyku. Ta 
pati kompanija ketina pakeltie 
mokesty darbinykams ant 10 
procentu no 1 d. Liepos, bet tas 
mokestis ne bus pakeltas dirban
tiems ant teip wadinamo

Žinios visokio;

kariu-

t Hovard Harrison Iron kom
panija, miestelyje Bessemer, Ala, 
teipgi pakels mokesty ant 10 pro
centu visiems darbinykams, kuriu 
dirba ape 1000 vyru.

t Maskolija traukia
menia ant Kaukazo-Persijos rube
žiaus arti miesto Kars. Dvide- 

;szimta divizija armijos ne 
tiems ant teip vadinamo “Sli-i iszkeliavo ten. 
ding Scale”. Isz To matyt, kad j j Mieste Braddock, Pa. 
Lenkai, Lietuviai ir Italijonai, j reg mergaites no 14 iki 17 metu 

būvy, deno8> maudydamos upeje, 
už nu-

kurie ne kovoja už savo 
gaus dirbtie po senovės 
mažinta mokesty.

Kandidatai ant busėnczio 
dento.

Ant konwencijos
mieste Cleveland,

prezi-

senei

ketu-

ėjo 
vandenyje susikabinusios ir stai
gu užėjo gyliu vieta, m kur 
jos visos supuolė ir nuskendo.

t Ant susirinkimo darbinyku
republikonu niieste Koliumbus, O. nusprendė 

16 d. Sėjos, priymtie prisiulinima darbdaviu, 
R. G. Evens isz Minessotos paša- P° ^1 centą 
ke, jog drueziausiu kandidatu ant balsu 5091 priesž 4351. Ohios 

republikoniszkds anglekasyklos pradėjo dirbtie.

no tono daugumu

prezidento isz
puses yra McKinley. Jis saniau- j * Ape Appleton ir Peshtigo, 
sei yra ant politikiszkos dyr-!\Vis. isz būties pereitu karszcziu
wos ir jis daugiausei turi szali- 
nyku, kurie už jy dirba. Teipgi auga įr ukinykai j u bijo,

o epiesi pats už darbo tai yra 
pradėjo statytie koplytėlių ant 
sr.vm loenos farmos- ir savo loc- 
nu kasztu. Ant Liepos menesio 
jau koplytėlė bus po stogu. Kaip 
duodasi inatytie, tai bus nemaža 
bažnytėlė ir savo puikumu gra- 
žiabsei atsižymės už visas kitas 
aplinkini a.s bažny cz i a §,

Per

sulauksime pagarbytie 
savo locnoje bažnytele- 

žine, kad vienam

rupesnynga darbsztuma 
nni-u guod. senialio, darbas gana 
sp^rei eina ir in trumpa laika 
gal b ii t 
Difwa
jėJTik tai 
.kunigėliui yra per sunku iszsta- 
tytie tokia bažnyczia, nes ir jis 
pats yra neturtingas. Ale yra 
viltis kad Dievas mieliausias 
neapleis musu senelio ir teik- 

apveizetie savo* mylista.
plės visi Arkanso farmeriai 

galėdami padedame prie 
nors ne 

su vežimu

kiekĮ 
ddtyęno bažnyczios, 

. pinigms, tai darbu ir 
n-edegos.

Teipogi daneszame

Sudeginti per eleetrika.
Mieste Cleveland, O. moterisz- 

ke užlipo ant stogo pažiuretie 
prasidėjusio gaisro. Ant to stogo 
buvo sukriževvoti elektriniai dra- 
tai no telefono ir no elektrikines 
szviesos. Ta moteriszke insipai- 
niojo in tuos dratus ir pradėjo 
degtier~fs«girdia žmonis riksmą 
ant stogo jie pamate ja visa liep
snose ir skubinosi ant pagelbos. 
Po iszliuosavimo isz tu perkuni- 
niu dratu moteriszkes, vienos 
isz ju, vardu Bell Johnson nu
sitvėrė už drato elektrikines 
szviesos ir jy pradėjo suktie ir 
varstytie skausmais, negalėda
mas paleistie drato isz rankos. 
<iti dasiprotejo, idant perpjau- 
tie drata, bet tai jo ne gelbėjo. 
Jis‘nupuolė galva žemyn irdra- 
tas, apsisuktas ape jo kuna, lai
te jy pakabinta ant oro. Jis re- 
te pagelbos ir rodėsi, jog jy 
tuoj elektriką sudegins. Galop 
y atliuosavo. Potam jiedu bu
vo nugabenti i n ligonbuty. John
son turės mirtie.

jogei esa- 
nit visi sveiki ir gyvi ir turi
nio labai gražu orą ir lietaus 
at^akanezia miera. Dabar pjau
name- sziena irjauacziu Dievui 
šliaukėme nauju bulviu. Ja- 

laukuose szymet labai pui
kus ir sziuom laiku turime link- 
■^niiausy czionai gyvenimą.

į Su guod. Arkan. Lietuviai

Isz Mahaąoy, Plane Pa.
Prasergszcziu wisus lietuvius 

idant nevažiuotu in Mahanoy 
Plane darbu jieszkotie, nes wisos 
mainos labai blogai dyrba. Pas 
mus dirba tik po tris ir tai ne pil
nas dienas, tiktai po 9 adynas ant 
dienosr-ka-žmogus wos gyvasty 
gali padarytie. Daugelis isz an- 
glekasyklu sustoja. No pirmos 
dienos Sėjos sustojo Gibertono 
kasyklos, kuriose dirbo in tūk
stanty darbinyku. Katras da dir
ba tai didelius procentus no mo- 
kescziu nutraukė ir tt. Wienok 
musu žmones ant to neatsižiuri 
geria ir praleidžia paskutiny sa- 
wo centą, o pasigeria pradeda 
terp sawes musztis, už plauku 
rautis ir nekarta prakapoja viens 
kitam galwa, lyg pavasario laike 
warna žąsukams.

Negražu brolei, negražu in 
wieta ka be pralakate pinigus, ir 
paskui viens su kitu susimuszia 
atiduodat paskutinius savo cen
tus daktarams ir sudžioms, tai 
welyt už juos iszsiraszykit gera 
laikraszty, kurs jus pamokys 
žmdniszkumo ir apszvietimo, o 

į skaitydami jy neturėsite laiko

Reed. Harrison ir Allison 
yra drūti kandidatai. Szaliny- 
kai Allisono ir Rob T. Lincolno, 
teipgi ir Levy Marteno nori pa- 
statytie juos ant kandidatūros 
vice-prezidento.

Iszeis naujas laikrasztlsr
Skaitome \nr. 24 “Vienybes 

Liet.”, kad įieužilgo iszeis naujas 
“tarptaufiszkas laikrasztis po 
vardu Liuosybe”, kurio mieriu 
bus rupytis ape tais tautas, ku
rios nesza sunku maskolių junga, 
idant jais atwestie ant supratimo 
kad nesiduotu maskoliams apru- 
sytie, bet da pasiremdamos ant 
teisybes, reikalautu visiszko at
siskyrimo no Rosjjos ir jieszkotu 
“sauvaldystes”. Toms tautoms a- 
pe kuriais cze. kalbama, yra lietu
viai, latviai, lenkai, baltgudžiai, 
estai, linai, mažgudžiai ir tt. Sa
ko kad tas laikrasztis iszeisias 
kalbose tu visu augszcziau mine- 
tu tautu. Bet kaipo tame daly
ke yra pirmutine mislis lietuwiu, 
užtai ir laikrasztis pradės pirmiau- 
sei iszeidinetie lietuviszkoje kal
boje.

Toliau “Vienybe” atsiszaukia 
in apszviestus lietuvius, idant 
jie nauja laikraszty teiktųsi szelp- 
tie rasztais ir pinigais, bet nepa
sako kur jis bus iszleidžemas, 
per ka.

nei

Salyne bulių Floridoje, 
i Netoli miesto CaĮlahau, Fla. 

d4 farmeriai turėjo piktus bu- 
'iis. Jiedu nusprendė leistie tuos 
Mlius imtynen ir sudėjo abudu 
ll,r' $500 užguldymo, kaipo do- 

pergalėtojui. Aprinko 
nA-zke vieta no 200 keturkam
piu pėdu ploczio. Buliai buvo 
ape 8 metus seni ir svėrė ape 
P')0 svaru kožnas. Tie buliai 
ja-u senei buvo pagarsėja savo 
piįktuinu. Susirinko in tūkstan
ty ukesu ant regyklos. Pereita 
nedelia apd 4 adyna po pietų, 
mwede bulius in arena (t. y. tam 
tikra vieta kur jie turėjo ymtie- 
si)« Paleido juos priesz viens
kita ir prasidėjo grumtyne, ku- kada savo centus praleistie.

Auksas ir sidabras.
R. E. Preston aprokawo, kad 

pereituose metuose iszkase aukso 
ant wiso svieto ant $181,510,100 
wertes, arba ant 22.674.000 dau
giau negu metus pirmiau. Labjau- 
sei pasidaugino kasimas aukso 
pereita meta sekaneziose žemese: 
Afrika $11.400.000, Australija 
$6.073.000. Suvienytos ^Valsti
jos $3.500.000, ir Mexiko $3.195. 
000.

Sidabro pereituose metuose 
iszkase ant viso svieto ant 
$214.381.000, sukalta in pinigus 
ir ant $105.348.138 vertes guli 
plytose. Pasidauginimas kasimo 
sidabro buvo sekaneziose žeme
se: Bolivia ant $10.800.000; 
Mexiko ant $3.500.000; Peru 
$2.000.000; Chile $1.4.00.000, ir 
Grekija ant $1.400.000. luz- 
kasimas aukso ir sidabro metuose 
pereituose buvo didžiausia kokis 
kada buvo buvias pirmesniuose 
metuose.

atsirado saraneziai kurie greit 
idant 

ne panaikintu užsilikusius lau
ku vaisius. Jau nekuriose vieto
se jie nuede avižas.

t Shenandoah, Pa., 6 «!• Sėjos. 
Jaunas Lietu vys, 21-mu metu 
amžiaus, Jonas Kairuksztis, ku
ris pirm 9-niu nedeliu pribuvo 
isz Lietuvos in Amerika, 
tapo mainose Lehigh Valley Nr.2 
užmusztas.

t Silver Creek, Pa. praeita 
nedelia pradėjo dirbtie_ visos 
anglekasyklos po 4 dienas ant 
nedėlios, bet tik po 9 adynas 
ant dienos; vienok nežine ar il
gai teip dirbs. Yra kalbama, kad 
no Į)irvos Liepos pradės dirbt 
kasdiena.

t Cleveland, Rolling Mill kom
panija iszkabinejo apgarsiniihus, 
kad noSubatos bus pakeltos mokės 
tys darbinykams. Leberiai kuriu 
dirba ape 600, in vieta $1.124c 
gaus $1.25c. už diena, o mekani- 
kams bus pakeltas ant 10 procen
tu,- i

| Joliet, UI. kompanija “Il
linois Steel Co ” trumpam laike 

‘pradės statytie nauja “rollmylia” 
eurioje sutilps 2.000 darbiny- 
tu. Ta pati kompanija no 1 die
nos Liepos padidys mokesty 
visiems savo darbinykams ant 
10 pr.

t Pittsburgh’e, Pa. prob. lietu
viszkos parapijos, guod. kn. Sut- 
kaitis apskundė ant $25.000 p. 
Chrzanovsky, iszduotojy lenkisz- 
ko laikraszczio “Gazeta Pitts- 
burgska”, už apjuodinima per ta 
paty laikraszty. Prova krimino-' 
le.

$ Japonijoje yra dabar vienas 
arcivyskupas ir trys vyskupai, 
arti trijų szimtu bažnycziu ir ka- 
talikiszki misionieriai, tur keletą 
mokslainiu, kur mokinasi kelatas 
tukstaneziu vaiku. Laike perei 
tu metu isz Japonu augusiu priė
mė katalikystia ape trystukstan- 
ežiai ir kunigai apkriksztyjo ape 
2.000 vaiku.

t Francuziszkas inžinierius 
Moutiu iszrado nauja iszdirbima 
vyno isz bulwiu. Sako jogei e- 
sas labai gardus vienas ir užve
ria savyje’nekiek daugiau alko- 
holiaus už vyną obuoliny. Ant 
iszdirbimo 500bonku wyno reika
lauja bulviu 9 centneriu ir 15 
svaru.

t Pereita nedelia buvo terp- 
tautiszkas susivaževimas in Pa
ryžių anglekasiu darbinyku, ant 
kurio susivaževimo delegatai 
Francuzu, Anglijos Wokecziu ir 
Belgijos nusprendė, idant niekur 
ne butu daugiau dirbama per 
asztuones adynas.

t Mieste Bnffalo 17 metu se
nas vaikinas Noah Delavater 
iszviliojo asztuoniu metu sena 
mergaitia in daržiniu ir ten ja 
nusarmatino per gvolta. Mer
gaite pasisakė savo beda moti
nai, kuri paszauke daktaru, kuris 
apžiurėjo mergaitia ir liepe are- 
sztavotie ta gyvuluka.

t lez Shenandoah, Pa. dane
sza kad tenai nedelioje, 16 Sė
jos , lietuviszkoje bažnyczioje bu
vo “primicijų” arba pirmos mi- 
szios dabar inszventyto jauno 
kunigo W. Matulaiczio. Tegul 
jam Dievas laimina toje sun
kioje luomoje dirbtie dėl labo 
lietuviu ir iszganymo j u dusziu.

t Miestelis Audenried, Pa', yra 
baiseme paojuje. Po apaezia mie
stelio randasi kasyklos anglių 
kurio persilpny paramai neat
laiko plutos žemes . ir jau kas 
kart •visas miestas linksta gilyn, 
žeme visur suaižė jus. Gyvento
jai pameta savo namus ir bėga 
isz miesto bijodami, idant ne už
griūtu su žeme ir namais.

t Arti Kiusua Valley, Fa.,* ne
toli Bradford, didelis gaisras už
siėmė giriose ir ugnis siauezia 
tiesiog ant miesto. Panedelyje 
ape 2 ad. 30 min. ape 100 žmonių 
iszvaževo isz miestelio ant trū
kio in Kusheųua. Kiti gyven
tojai rengiasi ant gelbejimo mie
stelio, bet mažai vylties ant

“Gufney’sJ 
stovi ant

stelio, bet mažai 
sulaikymo ugnies. 
Chemical dirbtuve, 
pat' kelio ugnies.

| Danesza isz Cincinnati, O. 
kad ir tenai randasi nekokis lie
tuvis R.... kuris visokiais bu
dais isz žmonių pinigus vilioję, 
prižadėdamas jiems dalba iszjie- 
szkotie, o isz viliojus pinigus 
tada to vargszo nei pažyt neno- 
nori. Da to negana, sako kad ir 
jo paežiai da tur czeverykus nu- 
pirktie, o in vieta davimo darbo, 
liepia pas savo paežiu atidirb- 
tie.

t Danesza, kad Shenandoah, 
Pa. “Dr-te Giedoriu Sz. Cicili- 
jos” labai inpyko aut Teatralisz- 
kos draugystes Shenandoah. JSa- 
ko, kad sanariai Teatraliszkos 
Draugystes turi labai saugotis 
kad kada liakties laike nenu
kirstu kurio su akmeniu. Sako, 
kad K. J. Senkui, sąnariui Te- 
atraliszkoa draugystes, jau vie
na nakty pastojo kelia su akme- 
nais. Sako kad Draugyste Ceci
lijos visa esą isz naujalenkiu su
sidėjus ir per tai naujalenkiai, 
Teatraliszkos Draugystes, kaipo 
tikros lietuviszkos neužkenezia.

Isz Užmarės

wo. Pe su tirpimo sniego da ne
buvo atsakanezio lietaus. Die
nomis vieszpatauja didele szilu- 
ma ir vejas, o naktimis yra szal- 
ta ir per tai dikeziai žemia isz- 
džiovina. Tokiu budu ir szieno 
mažai turėsime. Po daug vietų 
tankiausei isz neatsargumo, pra
dėjo degtie miszkai, o Traku pa
viete sudege ir miestelis Alkie- 
nikai, kur sudege ape 40 namu.

Turtynga Pustelnyke.
Mieste Wiedniuje numirė mer

gina, 96 metu sena, Marya Bie- 
lek, kuri paliko 50.000 auksinu 
pinigais. Per paskutinius 20 me
tu ana iszgyweno wiename ir ta
me pat name, ne dasileisdama in- 
eitie prie jos jokiam žmogui, 
kaip tik sawo vienai tarnaitiai ir 
niekad ne iszeidavo ant ulyczios. 
Didesnia pusią savo pinigu ji pa
liko zokonykui ir ant visokili 
labdaringu dalyku, isz kur ji tu
rėjo tokius didelius turtus nieks 
ne žino, tik yra žinoma, kad pir
miau ji tarnavo prie ponu.,

Beda ir didžiūnams.
Kada karalius Austrijos atsi

sakė paskolintie pinigus ex-ka- 
raliui Serbijos Misanut, dėl ap
mokėjimo pralosztos in kozirias 
skolos, paskutinis užstate karda 
iszsodinta y vairiais brangiais ak- 
menais, kuris yra wienu isz 
ženklu didybes Serbijos karalių.

Seniau ir dabar.
1534 metuose karalius Francu- 

zu FranciszkasI, po bausme myrio 
uždraudė spaudytie knygas.... 
Sziendien jau daug atsiranda 
tokiu, kurie kad galėtu, ne 
tik spaudintie uždraustu, bet ir 
skaitytie liepia tik tokias knygas, 
kokios jiems arba ju reika-- 
lams pritinka. Ne tik kad svie- 
tiszkas, bet ir dvasiszkas knygas 
nori uždraustie, jeigu jos tik bis- 
k i ne patinka uždraudejams. 
Kur teisybe? Ar dėlto Dievas 
davė žmogui protą, idant ki
tas galėtu jy atimtie?

Užpuolė ant rubežiaus.
Kelis metus atgal, židelka Ra- 

bie, iszejo isz Lenkijos in Anglija 
ir dabar mistino pagryžtie atgal 
in prigimta miestely. Ne turėda
ma paszporto ji atsidawe nepa
žystamiems wyrams perwestie 
per rubiažiu nakczia ir susiligo 
su jais 30 rubliu. Jie ėjo per 
rubežiu nakczia per miszkus^ 
Kaip jau buwo ant maskoliaus- 
žemes, pravadnykai puolė ant 
Rabies, atėmė no jos maiszely 
4u 300 markiu ir žiedą, verta 
120 rubliu. Stražnykai iszgirdia 
riksmą, atbėgo, sulaikė Robene, 
bet vagiku jaune mate. Fotam 
juos sugavo ir jie yra Prusu pa- 
donai.—

Beda ukinikams.
Danesza isz VVilniaus redybos, 

kad sausas ir labai szaltas pava- 
saris neduoda vilties ant geres
niu laiku. Rugei isz po sniego 
pasirodė gerai, bet dabar baisiai 
isznyko. Kur laukai žemesni ir 
sniegas ilgiau gulėjo, tai suvisu 
iszszutino ir rugiai prapuolė. Kur 
žeme lengvesne, ypatingai VVil- 
niaus redyboje, tai suvisu iszdžiu-

Karžigigzkos moters. 1
Isz Sofijos, Bulgarijoje, ateina 

žinia, kad ten laike pastom die
nu, kada vyrai iszejo in laukus 
dirbtie, palikusias namie mote- 
riszkias kaime Walcze užpuolė 
vagiliai. Mot eres neturėdamos O
kitos pagelbos, griebėsi už szau- 
dykliu, kalaviju, dalgiu ir peiliui 
ir stojo gintiesi no užpuoliku.. 
Pasidarė baisi kowa, kurioje pen
kios moteres krito ne gyvos. 
Potam užpuolikai atsitraukė, už 
degia daug stubu ir nusivesda
mi dikeziai galviju. Wyrai ir 
moteres užmusztuju prislėgė at- 
kerszytie ir visur jieszko ju. 
Kariaiviai teipgi tapo iszsiusti 
ant nelabųjų.
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Ant galo tapo nutarta laikytie 
du mitingai,—vienas subatoje, 
22 Sėjos, 8 adyna wakare, pas 
p. J. Tverijona, po. nr. 642 S. 
Canal st,, o antra . mitinga 
nedelioje, 23 Sėjos, 4 a- 
dyna po pietų, toje pat Pulaskio 
salejevj2o nr. 800 S. Ashland avė. 
ant kuriu szirdingai užkviecze- 
me visus gerus ir diewobaimin- 
gus katalikus koskaitlingiausei 
susirinktie ir prisidetie prie to 
naudingo darbo dcl labo lietu
vystes. Tikimės kad ant ateinan- 
czios nedėlios, jeigu Dievas mie
liausias mūris pavelys, jau galbūt 
ir kunigą sulauksime ant musu 
mitingu, už tai meldžiame wisu O
ko skaitlingiausei susirinktie.

Su guodone Naujos parapijos 
Komitetas.

Pinigai turi būti siunsti per Monet Obder arba 
Registrąwotoje Gromatoj ant ranku

A. 0LSZEWSKI0,
954 33rd St., Chicago, III.

Isz Chicagos
Isz naujos lietuviszkos 

parapijos
Guodotinas Redaktoriau!

Kaipo būdami “Lietuvos” a- 
bonentais, pasitikime, kad Tamis- 
ta no savęs skaitytoju neatstum- 

1 si ir kad pagal musu praszima, 
i teiksiesi patalpytie sziais ’ žinias 

kaslink musu naujos parapijos.
Nedelioje, 16 Sėjos, saleje Pu- 

i laskio, ant S. Ashland avė. lai
kėme mitinga, kaslink inrengimo 

, naujos parapijos, ant kurio susi
rinko in 200 lietuviu ir wisi pa
sirodė prielankiais kaslink uždė
jimo antros parapijos vakarine- 

f j e dalyje miesto Chicagos. Dau
gelis isz susirinkusiu teip iszsi- 
reiszke:f.

„Szendien mes esame priversti 
vaikszcziotie in lenkiszkas, vo
kiškas, arba czekiszkas bažny- 
czias ir duotie savo centus ant 
naudos svetimtaueziu, o jeigu 

‘ kada užsimanome dasiektie lietu- 
1 • 1 1 • • • 1 " •wiszka baznyczia, tai patys karai 
mumis kasztuoja 20c. Tai ka mes 
kas nedelia belopome savo sun
kiai uždirbtais centais streetka- 

; riu kompanijas, arba ka beati- 
duodame savo centus bažnyczio- 
se svetimtaueziu, tai velyt pa- 
sirupykime savo bažnyczia ir 
tuos centus palikime savo loc
ijoje bažnyczioje, tegul iszju ve
lyt pasinaudoja lietuvys, o ne 
lenkai, Czekai, arba 
kompanijos, kurios 
skaito”.

Pagal ta nuomonia
tvira szyrdžia sutiko ant to, kad 
neatbūtinai yra reikalinga ant 
“West Side” lietuviszka para
pija. Prie tam da pasirodė, kad 
czionai inkurimas naujos parapi
jos labai lengvai pareina, nes 
ant kertas Ashland avė. ir 20tos 
ui. tokioje gražioje vietoje, yra 
ant pardavimo gera murinę baž
nyczia su lotais ir klebonija tik
tai už $10.000. Patys vie

V ' ui lotai tenai yra verti tu pini
gu. O parduoda ant labai len- 
wu iszlygu, nes tiktai $500 rei
kalauja isz virszaus, o likusius 
iszmoket po $2000 kasmet.

Į Ant to visi sutiko ir tuojaus 
iszrinko parapijos administraci
ja ir komitetą, kuris tai komite
tas tur užsiimtie isztyrimu po
pierių, suderėjimu minėtos baž
nyczios ir visa pradžia inrengimo 
naujos parapijos.

Ant virszinyku tapo iszrinkti 
sekanti ukesai: Kaz. Kunca prez., 
A. Jakszeviczius vice-prez., A. 
Adomaitis sekt, prot., A. Moscic- 
kis sekr., fin. ir J. Chmieliau- 
'skžs kasierium.

In komitetą iszpyldanty szie 
yra iszrinktais: 
A. Rudauskas, 
Markeviczius, 
W. Liuberskis.

Norėjo aresztawotie poli
cijos szefa.

Czetverge buwo “pede” polic- 
monu Chicagos, Apturėjus daug 
skundu no ukesu isz wisu pusiu 
miesto, kad paliemonai naktimis 
susirenka ant kampu ulieziu, kur 
krūvose praleidžia laika besiszne- 
kedami, o ne vaktuoja pagal sa
vo užduotia. Szefas policijos 
Badenock, su savo asistentu, 
Czetvergo nakty iszsireuge pa- 
žiuretie, kaip elgesį jo gvardija 
po pėdės. Ape 9 adyna vakarę 
jiedu abu sėdo in vežimėlius, ap
sirengia civilnomis drapauomis 
ir pasiemia važnyczias, leidosi 
kožnas savo keliu. Jie visur be
veik mate po du poliemonu sto- 
vineziu prie tampu ir kaip tik 
kas važiuojentis pro szaly susto
davo, tuoj vienas neszindavosi 
saidvoku szalyn. Teip jiedu per
važiavo visa miestą ir patemijo 
kaip kas kur dedasi. Wienoje 
vietoje Szefas Badenock užtiko 
keturis paliemonus krūvoje, kurie 
ginezijosi už “free silver”. Cze 
szefas Badenock užklausė ju:

“Kodėl jus ne einate žiuretie 
kas decįasi jusu distrikte.

“Neszkiesi tu sau isz kur 
jai,” atsake vienas isz ju.

“Ar jums yra mokama už 
sznekejima politikos ar už sau
gojimą properezin”? Prispirtinai 
klausė imjuisitorius.

•‘Mums yra mokama už vaiki- 
ma perkūnu, o tu eik sau!” Atsa
ke kitas.

“Asz noriu kad kožnas isz ju
su butu savo vietoje pirmiau ne
gu asz isz cze atsitrauksiu,” tarė 
szefas. z

“Na tas jau per drąsus; isz- 
plauk savo gerklia ir iszdžiovyk, 
o jei ne tai gausi pasi važinėtis, 
,,see”, tarė vienhs'ir gražiai paėmė 
szepfui už alkūnes. Tuom tarpu jis 
parhate auksiniu žvaigždia supe- 
ritendento policijos, atgavo dva
sia ir kaip szaut—nuszove uliezia. 
Kiti beregint, surado sąu kelia. 
Szefas liko vienas * glostydamas 
plaukus savo barzdas ir- szipsodu- 
masis. Netrukus pribuvo jo assis- 
tentas ir jiedu juokėsi su pilnu 
balsu. Po to jiedu dar pervaževo 
nekurtas ulyczias ir ant 2 ad. 30 m i n. 
po pusiaunakezio pagryžo namon.

Norėjo apsiaubtie polic- 
mona.

Policmonas McNulta isz Harri- 
son police-stoties, kuris vaiksz- 
cziojo apširengias civilnose dra
panose, vaikszcziodamas paežery- 
je (ant lake front), atsisėdo ant 
beneziaus pasilsetie. Atėjo nepa
žystamas vyras ir sėdosi .szale jo 
jiedu nieko viens kitam ne sake. 
Po tam atėjo kitas nepažystamas 
ir * atsisėdo isz antros 
puses McNultas. Dabar pirmasis 
praszo antrojo “czitu—abokos”. 
Antrasis isztrauke isz Kiszeniaus 
dežiiC ir padavė tam, bet tas ne 
galėjo jos atidarytie. Isz to dae- 
jo ikiį “lieto” (laižytos). Cze jie 
užkvietė ir McNulta, sakydami, 
kad jis gali tai atidarytie ir 
gunde 
dežia, 
indejo 
reiszke
sztavoti ir nuvede in Police- 
statia. Jie pasisakė savo vardus 
Harry VVilliams ir Charles Butler 
ir tapo užraszyti in knygas už 
ne padoru pasielgimą ir už mė
ginimą apgautie.

Wietines žinios.

ate-

streetkariu 
milijonais

visi su a_

St. Poceviczius, 
J. Jauksztas, 
J. Petroszius

Skebsas priinusztas.
Ne unijonistas tepliorius, kuris 

dirbo pas kontraktiefiu Dore sa- 
liune po nr. 145 ' West" Madison 
str. tapo bjaurei sumuSztas ir su
žeistas per du nepažinstamus, lai
ke, kada jis pabaigiąs dienos 
darba ėjo namo. Tas tepliorius 
ėjo laukan per frontines duris, kad 
jis gavo smarku smūgy iu veidą 
ir parpuolė ant žemes. Kaip jis 
buvo parmusztas ant žemes, jam 
spyrė kelis syk in veidą, o antras 
szoko ant krutinės ir dikezei su
mindžiojo. Ūmame laike tas dar- 
binykas gulėjo, kaip ne gyvas 
per kelias minutas. Kada jis atsi
gavo sake, kad jy sumusze uni- 
jonistai teplioriai, kurie norėjo 
sumusztie visus tepliorius neuni- 
jonistus, dirbanezius tame darbe 
bet negalėjo pasakyt ie, kas jie to-

J.‘ ki buvo. Kurie sumusze pabėgo 
ir Daug aresztavojo, bet • policija 

ne galėjo daeitie kaltinyku.

“beczitis”. Padawe jam 
kuria McNulta paemis 
in savo kiszeniu ir ap- 
jiems, kad jie yra are-

• — Chicagoje randasi net 3525 
advokatai, o pernai buvo ju da 
tik 3242.

*— Pereita subata gavo da 2 
lietuviai miesto darbus: F. 
Masionis ir J. La tonas.

— Isz priežasties užvedimo 
elektriszku karu mieste Chicagos, 
pabrangs kasztai asekuracijos 
namu ir daiktu.

f
— Lietuviszka klebonija Chi

cagoje jau baigėsi murytis. Jau 
yra stogas dedamas.

— Sapninykas, kaip jau sakeme, 
pradžioj Liepos menesio bus gata
vas. Jau paskutines kortos yra 
darbe.

Skola miesto.
Miestas Chicagos turi ape 

milijonus dolieriu skolos, teip va
dinamos “floating dėbt”, tai yra 
skolos už neapmokėtas rokundas, 
algas, kontraktus ir t.t. Majoras 
miesto Sviftas uori tais skolas 
panaikintie per iszdavima 
„bonds’u” ant $7.000.000 po ke
turis procentus ant 20 metu, ir 
dėlto nusiuntė aldermaua Mad- 
den in Springfielda dėl gavimo 
pavelyjmo no legislaturos už
traukimo tokios skolos ant 20 
metu. Tas klausymas ape iszda- 
vima “bonds’u” bus perstatytas 
rudeny dėl publiezno nubalsavi- 
mo laike elekciju. Su pagelba 
tu $7.000.000 Majoras Sviftas 
nori pastatytie finansavus reika
lus miesto in biznisava paredka, 
teip kad miestas galės visada 
be jokio užtraukimo moketie pen
sijas ir visokias rokundas. Ne
kurie ukesai miesto yra prieszin- 
gi tam majoro užmanymui ir 
reikalauja, idant butu numažintos 
algos urednyku ir kad urednyku 
np butu daugiau, kaip tik kiek ju 
neatbūtinai vra reikalingu, o ne 
teip kaip kada buvo prie adminf^* 
tracijos Hopkinso, kuri intrauko 
miestą in skolas. •
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Del Armėnu gero.
Chicagoje užsidėjo Amerikonu 

draugyste po vardu “United 
Friends of Armenia”, kurios 
mieriu busgarsintie svietui bjau
rus pasielgimus Turku su Armė
nais Krikszczionimis, ir įvairiais 
budais szelpa Armėnus viso
kiuose reikaluose, kaslink isz- 
trakimo isz po Turku jungo. Mat 
kad Armėnai garsinosi irszauke 
gvoltu kiek galėdami, tai geri 
žmones iszgirdo ir rūpinosi pa- 
gelbetie. O ka lietuviai daro. 
Maskoliai tęipgi, kaip ir Tur
kai, jau ja), kelis syk nagaiko- 
mis kazoku daužė lietuviu sku- 
ras ir pjovė Kražiuose, musu 
vadovai sujudo protestą votie 
ir svietui skelbtie tais nedory- 
bias maskolių, bet tik tol,kol pi
nigus surinko, nes tik isz vieno 
Chicago yra surinkta in kėlės 
deszimts dol. ir ne žine kur din
go vadovai ir pinigai. 
Argi jau ir tuos pinigus butu 
dabar paleidia ant garbes 
Dievo....? Jeigu teip, tai būt 
biski lyg neteisingai, nes tie pi
nigai buvo rinkti ant broszuru, 
o ne ant garbes Dievo. Cze 
vadovams vertėtu atsimytie 
ant žodžiu Kristaus: “Kas Die
vo atiduokit Dievui, o kas cie
soriaus, ciesoriui.” Teip ir cze 
— kas ant garbes Dievo, tegul 
ei n ant garbes, — bet kas ant 
garsytos brosziuros — vertėtu 
dirbt broszura. Chicagietis.

— Laike dideliu karszcziu Chi
cagoje daugybe žmonių serga. 
Negali nieko valgytie irdaugiau- 
sei skundžiasi ant viduriu.

— Pereita sereda vėl vienas 
lenkas Jonas Adomovskis gavo 
miesto darba no majoro Svifto, 

I ant inspectoriaus ulycziu bruka- 
I vojimo.
I • . •— Dirbtuve tyltu “American 
Bridge Works” ant kertes 40-tos 
ir Stevart ui.. pradėjo smagei 
dirbtie. Dirba ne tik diena, ale 
ir po laikui. Tenai dirba ir lie
tuviu daugybe.

. t J.— Chicagoje tuojaus prasidės 
statymas tuomtaVpinio paczto 
ant Lake Front. Kaip tik ans pa
sistatys, tai 8zis senasis bus 
griautas ir ant jo vietos statysis 
naujas didelis namas dėl paczto.

Ant pareiidavojimo gera bu 
czerue, 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, tegul atsiszaukia in redys- 
tia „Lietuvos”. (22—6)

—, Chicagoje nekurie žmones 
pasigiria, kad jau darbai eina ge
rai, o vienok kaip-prisižiurai, tai 
kasdien gali atrast tukstanezius 
žmonių, kurie darbo jieszko ir jo 
gaut negali.O o

— Aut pardawmo gera gro- 
serne, namas ir lotas, geras biz- 
nis, turi locnus koštumierius, arti 
lietuviszkos bažnyczios. Priežas
tis pardavimo, kad valdytojas 
tur kita bizny. Dasižinokite re
dakcijoj “Lietuvos” (20—6)

— Kas nori važiųotie in-Eu- 
ropa, dabar gali gautie redakcijoj 
„Lietuvos” laivakortia ant ge
riausio laivo, kuris per 7 dienas 
per ežia Oceana, už $34. Ant pi
gesniu gali gaut už $28.

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

— Nedelioje, 23 Sėjos, tuo
jaus po sumai, bažnytinėje sa
lioje, “Susivienyjimo Kuopa” 
laikys savo mitinga, ant kurio 
szirdingai užpraszo visus lietu- 
.vius pributie, nes yra svarbus 
dalykai aut apsvarstymo.

Su guod. A. Žemaitis, prez.
— Szioms dienoms 

didžiausi lietuviszka
mieste Chicago po n r, 3081 Lock 
str. ir 31-mos ui. N. Urbonas, 
dėl persitikrinimo praszo, atsi
lankyt kiekviena lietuvy, kur 
bus dorei priimtas.

Su guodone N. U.
— Danesza in redystia “Lietu

vos”, kad ant Henry str. (14th 
PI.)» gyvena koke ten lietuve 
naszle O. K. prie kurios prisi
gretino viens gyvanaszlis J. K. 
ir gyvena sau kaip su paezia, o 
Lietuvoje turi palikias savo loc- 
na paezia su mažais vaikais, ku
rie ten badu mirszta, o szis vy
relis radias czionai antra paezia, 
ape pirmutinia su visai užmirszo. 
Negražu, lietuviai negražu, ko- 
cy jus paveiksią duodate sawo

1 tiems mažiems vaikialiams ir in

atidarė 
saliuna

gerai eitu, apsigarsik “Lietuvo- 
je”.

skis per savo laikra- 
szty negarbina lenku 
o cįa neką r. t a parodo ir 
ju blogas pusias dėl 
lietuviu, tai tada kad su- 

• puls ant jo visi su lenkais drau- 
kelis tokius’Hbr^us? tam~ kasztu | Se- tai iau szis nedalaikys ir tu-

ka juos panasziais tokiu budu 
iszaugysite?

— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 
wynes, gali dabar gautie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., už 
paczta 10c., o kas ant sykio ima

paczto nerokuojame.
— Lotas ant pardąwimo ant 

33 ežios ui. arti lietuviszkos baž- 
nyczios labai pigiai, tik už $650, 
o szendien czionai lotai jau yra 
parduodami po $800. Jo lomilny- 
kas iszvažiuoja in kita miestą ir 
už tai nori kogreieziausei parduo- 
tie. Kas tur pinigu tegul pasisku
bina paimtie, nes ant jo yra $150 
gryno uždarbio. Dasižinokit Re
dakcijoj “Lietuvos”.

— Lenkiszkas republikouisz- 
kas dieninis laikrasztis, kuris ke
tino trumpam laike pasirodytie, 
da ir szendien nepasirodė, o sake 
kad jau turi ant to surinkia ka- 
pitola $7.000. Dabar girdėt kalba
ma, kad jy iszduosia jau ne kom
panija akcijonieriu, bet tik du 
turtingi lenkai: Shermanas, ku
ris yra alderraanu 16-toje vardo- 
je ir da koksai vienas.

M. Avizanskis, žydelis pedlio- 
rius apskundė ant$5000kompanija 
strytkariu “North Chicago St. 
R.'R. Co.” už tai, kad važiuoda
mas ant strytkario' norėjo užmo- 
ketie konduktoriui savo “fare” 
variniais centais, o k u nd u k tuvius 
neprieme centu ir pareikalavo 
nikelio, o kad žydelis nikelio ne
turėjo, konduktorius iszmete jy 
lauk isz karo.Akyva tai bus byla 
(prova).

— Pirmas lietuviszkas sąliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czsytai 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.

— Isz priežasties dideliu karsz- 
cziu Chicagoje, daktarai rodyja 
žmonėms gert daug vandenio ale 
tiktai šviežio ir gryno, ne gert 
jokiu apgirdaneziu gėrimu; apart 
raudono vyno ir tai labai mažai, 
valgyt ko mažiausiai mėsos, o 
daugiau vasarojų—daržovių ir 
medžiu baisiu ale tiktai danoku- 
sius, valgyt mažai ir tik tada, ka
da norisi, negert vandens su le
dais ir visame atidžiai užsilaikyt.

— Majoras Svift’as prižadėjo 
duot lenkams keletą geru darbu 
miesto ir liepe paduotie tu žmo
nių vardus, kurie yra perstatyti 
ant gavimo darbo. Wienok rei
kalauja idant tie žmones turėtu 
mokslą ir butu atsakaneziais už- 
imtie pageidautas vietas, kitaip, 
nors irjy visas miestas rekomenda- 
votu, nebus priimtu.

— Lenkiszkoj . parapijoj Sz. 
Jedvygos, upe kuria jau kelis 
kartus buvo praneszta “Lietuvo
je”. iszdygo antra ncprigulminga 
parapija ir jau statosi sau 
kita,neprigulminga, bažnyczia .Isz 
priežasties vaidu toje parapijoje 
su kunigais“Z nartvichvstancais” 
bažnyczia Sz. Jedvigos sulyg 
sziol stovėjo uždaryta. Ant 
pereitos nedėlios renge paszven- 
tinima kampinio akmenio nepri- 
gulmiugos bažnyczios. Kuriigai 
“Zmartvichvstancai” dasižinoja 
ape tai, norėjo ant tos dienos ati- 
darytie savo bažnyczia, idant ne- 
prigulmingiemjiem bizny paga- 
dytie. Bet szitie per suda užgy
nė atidaryma bažnyczios ir nedė
lioję be periszkados szventino 
savosios akmeny. Pereita czet- 
verga buvo už tai prova, bet 
niekas neliko kaitytu ir bažnyczia 
tur būt atidaryta.

res no savo darbo begtie.
Oi jus žmonis, žmonis, Jums 

rodosi kad Olszevskis tiek par- 
sipuldineja ape miesto darbą, kaip 
jus. Olszevskis turi tolffh4’-dfde- 
lia nauda isz to darbo kaipo-ir be 
darbo, ba dirbdamas miesto 
darba negal dažiuretie savo loc- 
no darbo ir tokiu budu loenas 
darbas esti atliktas vos pusiau- 
peszai, nekarta isz tos priežas
ties dkugiau žmogus pradirbi 
kaip uždirbi ir už tai ape nusto- 
jima miestinio darbo Olszevskis 
tiek daug apstoja kiek ape nie
ką ir nieko sau isz to ne daro.— 
Galyte brolycziai nors per dienu 
dienas guletie» “City Hali” ant 
nuogu pilvu ir praszyt su vi
sais savo lenkais, idant Olszev- 
sky miesto darbe 
Olszevskis 
ir nesibijo 
atsitrauktie,—kad 
Olszevskis tokiu 
mistos, persipraszyt neis ir jums 
anei cento “lapuvkos” neduos, 
ba Olszevskis turi savo locna 
darba 4r jeigu pataikys su žmo
nėms gražiai gy ventie, tai žmo
nes Olszevski kaip ik sziolei pa
rėmė, parems ir ant toliau, o isz 
tokiu ponu kaip tamistos Ol
szevskis da ne uždyrbo nei centą, 
beje d a per jusu “loska” turėjo 
pradyrbtie kėlės deszinrts dol., 
kuriuos Olszevskiui galbūt ati
duosite ant Juzefato pakalnes.

Dėlto brolycziai, da karta jums 
sakau kad galite kasdien duotie 
skundus ant Olszevskio su savo 
mieliausiais lenkais ar naujalen- 
kiais, tai Jusu nesibaido ir to 
darbo, kury isz miesto gavo, 
ne per jusu loska, bet už savo 
kruvina procia, nors ir szendien 
nustotie nesibijo.

ape 
to

nelaikytu, tai 
tai nestovi 

jeigu reiks 
ir szendien. 

ponu, kaip ta-

Naujos Knygos.
1) . “Akyvi Apsireiszkimai 

Sviete, ant kuriu žmones nuola
tos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta”. Yra tai labai akyva ir nau
dinga knygele dėl kožno lietuvio 
pasimokytie: isz ko imasi žabai ir 
griausmai, isz ko susideda debe
siai ir ant ko jie laikosi,isz ko da
rosi miglos, lietus, * sniegas, kru- 
sza ir t.t. su 7 abrozeleis persta- 
taneziais akyvesnius dalykus. 
Preke 30c.

2) “Robinsonas Kruzius”. Yra 
teipgi graži ir moraliszka istori
ja dėl jaunumenes ape jauna Ro
binsoną, kaip jis per keletą metu 
iszgyveno pats vienas ant tusz- 
ežios salos tarpu mariu. Prek.25c.

Teipogi jau pirmiau kasztu ir 
spaustuvia “Lietuvos” iszdavem 
dvi knygelias: “Istorija ape Kan
tria Aliana”, kurios Preke., 20c. 
Ir “Olitypa” 25c.

Kas prisius $1 sykiu ant szi- 
tu visu keturiu knygeliu, tam 
kasztu paczto nerukuosime,iszsiu- 
sime savo kasztu. Pinigus reikia 
siustie ant tokio adreso:

A- Olszevskis
954 33-rd st. Chicago, III.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
K. Aliszauskas Nev York
G. Batitis Thompsonville

Milford
Wenona

Shenandoah
W aterbury
Athens
Foxcroft

;2.oo 
1 .oo 
l.oc 
l.oo 
1,00 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo

Nevidonai lietuwystes
Duodasi girdetie, kad nekurie 

lietu viszki(?) palitikieriai, maty
dami kad keletas lietuwiu gavo 
miesto darbus be ju “loskos”, 
bėgioja kasdien in “City Hali’’ 
su skundais idant juos iszvary- 
tu isz darbu. Labjausei jie pikti 
ant Olszevskio, kad tasai intalpi- 
no “Lygos” protokula, kureme 
“Lyga” buwo nutarus idant juos 
iszmestie isz lietuviszkos organi
zacijos ir niekad daugiau nepri- 
imtie. Dabar jie sako, jogei jie 
tiek “faituosia” priesz Olszev- 
sky, kad tasai turi isz darbo isz- 
eitie, o jeigu patys neinweiks, 
tai pasipraszys Chicagos lenkus, 
inskus jiems, kad O 1 s z e v-

G. Bernotas 
K. Wilkonis 
D. Miknis 
I; ^li knaitis 
G. Casper 
A. Puidokas 
J. Markeviczius Chicago

B.MoĖeika, Baltimore Md., x agentas mmu 
laikraszczio, sukolektawo]o ir prisiuntė prenu
merata no sekaneziu skaitytoju: 
J.Dailydonis 
A. Wenckaitis 
A. Szemis 
J. Žalegiris 
M. Waitukaitis 
A. Žurauskas 
J. Kaluszkeviczius

2.oo 
2.oo 
2.oo 

'2.oo
l.oo 
l.oo 
l.oo

In Lietuviszkas Dr-tias.
Ant nedėlios, 23 Sėjos, tuo- 

jaus po sumai, in bažnytinia sa
lią szirdingai užkviecziame ad
ministracijas visu lietuviszku 
draugyseziu ant pasikalbėjimo 
dalyke surengimo lietuviszko 
piknyko Chicagoje.

Su guod. Gvardija Witauto.
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ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

VVashingtonas su mažu buriu Virginiecziu da- 
pvlde atsitraukusius. Ta expedicija dabar tapo ap
leista ir vv isa šyla atsitraukė in Philadelphi.i.

Shirlejo koliumna pasirenge prieszai Fort 
Niagara, iszejo isz Albanys ir Rugpjuczio mene- 

į- gyje dasieke Osvvego. Szicze pabudavvojo tvvir- 
•tynia. Bet audros, ligos ir atsitraukimas Indijo- 

, nu, sustapde Shirley no tolesniu užmanymu. John- 
x son’o kolumna, isz szesziu tukstaneziu kareivviu, 

iszsirenge prieszai drutvvietia* Crovvn Point ir su
brinko prieszakyje laivvu ant Hudson upes. Cze 
tapo: pabudavvota drutvvieteJFort Edvvard. Johnso- 
nas palikias ten daly kariumenes, trauke ant pie
tinio1 gulo ežero. George,

Umar Francuzu kariumene, po vvadovvystia 
Generolo Dieskau (daiesko), iszejo isz Crovvn 
Point dėl užpuolimo Ford Edvvardo. Johnson isz- 

- siuntė \Vada M illiams su tukstaneziu vvyru dėl 
Tvaktavvimo Francuzu. Musza prasidėjo, kurioje 
AVilliams’o šyla tapo pergalėta ir jis pats užmusz-

' tas. : ' -
Tada Dieskau seke begunus iki vvyriausios 

Jonsono sylos palei ežerą George. Prasidėjo mu
sza, prainyta “Musza Ežero George”. Francuzai 
liko dikeziai sumuszti ir Dieskau paimtas in kalė
jimą. į

Nors Jonsonas pergalėjo Francuzus, bet jis 
jaute nėgalys užpultie ant Crovvn Point. Ant lau
ko muszos jis pabudavvojo drutvvietia “Port Wil- 
liam Henry”, pastate joje garrizona ir atleido ka- 
reivvięs.

Kare 1756 ir 1 757 įlietu.
Pavvasary 1756 metu, Lordas Loudon tapo isz- 

siu-tas isz Anglijos, kaipo vvyriausis komandyrius. 
Francuzu vvaldžia pastale Marquis Montcalm (mont- 
kacim), in vvieta Dieskau’o.

Rugpjūtyje 1756 m. Montcalm pradėjo karia, 
! užgrėbdamas tvvirtynia Osvvego. Jis paėmė in ka

lėjimą keturiolika szimtu žmonių ir daug gerybių. 
Tada jis pagryžo in Canada.

Pasekme .szito iszdraskanczio smūgio buvvo 
■ toji, kad vvisi angliszki plianai kariavviino turėjo bū

tie atidėti ant metu.
Liepos menesyje 1757 m. Montcalm vvel apgu

lė tvvirtynia William Henry. Ta drutvviete buvvo 
ginama su dvviem tukstaneziais kareivviu, po vvadu 
Monroe. Generolas Webb buvvo pastatytas drut- 
vvieteje “Fort Edvvard”, penkiolika myliu atstogu- 
me, su keturiais tukstaneziais kareivviu. Bet jis 
nepadavve pagelbos ir tvvirtyne William Henry pa- 
sidavve. 9 d. Rugpjuczio, 1757 m.t Daug užgrėb
tųjų tąpo užmusžtais su szaltu . krauju per Indijo- 
nus, bendru^ Francuzu.

7

mylias žemiau Quebec’o. Cze jis iszlipo 27 d. Birže
lio ir pradėjo rengtis ant užpuolimo.

Isz priežasties szito apgulimo sostapyles Naujos 
Francijos, daug pasilpo dėl Montcalmo garrizonai 
tvirtynese Ticanderoga, Crown Point ir kiti.

Pasekme, buwo tai, 1. jog Generolas Amherst 
užėmė Ticonderoga Liepos menesyje ir Crown Point 
1 d. Rugpjuczio; Neneralas Johnson užėmė drut- 
mietia Fort Niagario ir Liepos menesyje.

Wolfe buwo pradejas darbuotis, bet ta jo 
triūsa buvo nepasekminga. Potam jis užmanė a- 
pymtie “Abrahomo Auksztotias.” Cze 13 d. Rug
sėjo 1759 m. .tapo atlikta musza, kuri apsi- 
reiszke, kaipo tikra kare. Wolfe buvo du syk su
žeistas, bet nenustojo wedias savo greuadierius(*), 
pats pasilikdamas prieszakyje ju, kol jis apturėjo 
treczia žaizda smertelna. Montcalm teipgi buvvo 
smertelnai sužeistas.

Po keliu adynu asztrios nruszos kairesis spar
nas ir widuris Francuzu kariaunos atleido ir Angli- 
jonai tapo pergalėtojais it apemejais Abrahomo 
Auksztocziu. Penkes dienas po to pasidavė Quebec. 

Po nustojimo Quebec, Prancūzai surinko sawo li
kusias sylas in Montreal. Rugsėjo menesyje 1760m. 
tas miestas buvvo priverstas pasiduotie Anglijo- 
nams. Netrukus potam visos kariszkos stotes Ca- 
nadoje tapo atiduotos.

Užbaiga Frahcuzu kares.
Gynczai už apmaldimus žemiu Amerikos pasi

baigė ant garbes Anglijonu, 1760 m. Bet Prancū
zai ir Anglijonai da wede karia kitur, iki 1763 m. 
Laike szitu trijų metu, Indijonai buvvo baisus prie- 
szinykai, o labjausei Sziaųr-VVakaruose.

1763 m. Indijonai po vvadovvystia galingo wir- 
szinyko, vvardu Pontiae, užpuolė ant Angliszku 
stocziu sziaurvvakarineje dalyje. Wisos jos in vaka- 
rus no Osweoo, atskyrus Fort Niagara, Fort Pitt 
ir Detroit, tapo užimtos per Indijonus. Szimtai 
žmonių buwo iszpjauti arba iszwesti isz namu. Ko- 
lionistai sukilo perdem ir pargalejo nuožmonus.

1763 m. Francuzu ir Indijonu kare pasibaigė 
pagal sandora Paryžiaus.

Prancūzai atidavė Anglijai wisus savo ap- 
vvaldimus Ameryke in rytus no Mississippi upes, 
iszemus sala ir miestą New Orleans.

Tuom paežiu laiku Francuzai atidawe Iszpa- 
nams žemes in vvakarus no Mississippi, už pagelba 
Iszpanu laike kares su Anglija.

Pagal ta paezia sandora, Iszpanija atidavė An
glijai Florida už Havanna, kuria Anglojonai buwo 
užemia metus pirmiaus.

Amerikos kolionistai labai daug nukentejo lai
ke ilgu Francuziszku kariu. Baisumai Indijoniszku 
kariavimu tapo numalszinti. Dabar, Amerikonai 
su vvyjte ir džiaugsmu žiurėjo ant ateinaneziu laiku 
pa kaj aus.

Kare 1758 m.
VVasara 1758 m. tūlas didvyris William Pitt 

tapo smariu Britiszko Kabineto ir tapo paskyrtas 
wir>zinyku reikaluose kolioniju. Pitt atmainė silp
na Lordą Londoną pastatydamas in jo wieta Gene
rolą Abereroinbie, ir rengėsi in karia su dideliu 
stropumu.

Pavasary 1758 m. ant Amerikos žemes 
buwo armija isz 50000 vvyru, terp kuriu 22000 bu- 
vyo tikru kareivviu Britanijos ir 28000 kolionistu. .

Trys'expedicijos tapo nutartos—viena priesz 
Loui'burg, antra priesz Francuzus ant ežero Cham- 
plaįn, kur buvvo tvirtynes Ticonderogo* ir Crovn 
Point. ir treczia priesz Fort Du Quesne.

Pirma Louisbu rgo expedicija. Sėjos men. 
175smį, Admirolas Boscavven pasirodė prieszai Lo- 
nisburg su didelia laivynia ir dvvylika tukstaneziu 
kareivviu, pargabentu isz Anglijos. Kareiviai bu
vvo po vvadovystia Generalo Amherst’o, Mitrus 
Jaunas Generolas Wolfe buvvo jo mažesniu oficie- 
riu.m (lieutenat).

Louisburgo tvvirtyne buvvo drueziai užgulta 
n* po nekokio laiko prieszinimosi garrizonas turėjo 
pasiduotie, 27 d. Liepos. Wisa sala Cape Breton, 
?zeszi tukstaneziai kaliniu ir daug kariszku dalyku 
fano atimta. Tai buvvo baisus smūgis dėl Francu
zu. *i ...

Kitas susirėmimas buvvo expedicija ežero 
b h a in p 1 a i n. Liepos menesyje Generolas A- 

!«ttnbie vvede koliumna isz penkiolikos tukstan- L.._ ! • i . • ’m-___1____ 1_vziu kiifreivviu prieszai drutvvie.ia Ticonderoga, ku
ri ’uvvp ginama per Montcalm su keturiais tukstan- 

•<zian kariumenes. Da pradžioje kares, mažoje 
■ni ivoįe, tapo užmusztas stropus ir numylėtas Lor
dą- IhbveZ

Pawirszutine peržwalga kariu.
I. Ruvvo ketures kares prieazai Francuzus: 1. 

Kare Karaliaus Williamo, prasidėjo 1689 m.; 2.Ka
re Karalienes Onos, 1702 m.;Š.Kai% Karaliaus Jur-

įgio (George), prasidajo 1745.; 4.Francuzu ir In- 
' dijonu Kare, prasidojo 1754m.

II. Pirmas nusidavimas 
i Kareje buvvo užėmimas Port 
glijonus, Gegužyje 1690 metu.

Antras nusidavvimas buvvo
• pedicija prieszai Quebec, vasara 1690 m.

Treczias atsitikimas buvvo rubavvojimas 
Indijonus, kuris traukėsi per vvisa laika kares.

Sandora Risvvick’e 1697. m. užbaigė Kare Kara
liaus VV illiamo, kuri tęsęsi per asztuonis metus.

III. Pirmas nusidavvimas Karalienes Onos 
Kareje buvvo expedicija prieszai Port 
1707 metuose, nepasekminga. . ■

Antras nusidavvimas buvvo atnaujinta 
dicija priesz Port Royal, 1710 metuose, 
minga.

Treczias1 nusidavvimas buvvo inejimas Cana- 
dos ant žemes ir ant laivvu, rudeny 1711 metuo
se, abudu nepasekmingi.

Sandora Utracht’e, 1713 metuose, užbaigė 
Karalienes Onos Karia, kuri tęsęsi per vienuoli
ka metu.

IV. VVienatinis svvarbiausis nusidavvimas Ka
ralienes Jurgio Kareje buvvo užėmimas drutvvie- 
tes Louisburg ant salos Cape Breton, vvasara 
1745 m.

Sandora Aix-la Chapelle, 1748 m. užbaigė 
Karaliaus Jurgio Karia, kuri traukėsi per ketu
ris metus.

Peržvalga Francuzu ir Indijonu Kares.
VViriausios kovvos Fpmcuzu ir Indijonu Kares, 

kuri prasidėjo 1754 m. ir užsibaigė 1763- m., 
yra parod'tos sekanezioje toblyczioje.

Karaliaus VVilliamo
An-Royal per

nepasekminga ex-

per

Royal,

expe- 
pasek*

Abereroinbie su baisiu smarkumu užpuolė ant
• uhtyiies, nustojo dvvieju tukstaneziu vvyru ir sui-

1 111 atsitraukė in Fort William Henry. Dabar A- 
"inbie tapo atszauktas ir vyriausy komanda, 
Pavesta Generolui Amherst’ui.

i t Vv ienatine pasekme tos expedicijos buvvo tik 
-žeiniinas drutvvietes Fort Frontenac (dabar King- 
51 ‘ į>er vvada Bradstreet.

Ireczias iszejimas in karia 1758 metuose buvvo 
Fort Du Quesne Lapkriczio menesyje Ge- 
lorbes, su kolumna isz devvyniu tukstan- 

l‘Zl - kareivviu, leidosi prieszai ta drutvvietia.
1 faneuzu šyla ten buvvo daug numažyta ir ne- 

' klaike. AVardas Fort Du Quesne, tapo permainy- 
t Fort Pitt, kuris wardas iki sziol užsiliko 

^ttsburgh’e.
Į . Rėmimas Qlebec. —VVyriause užduote kares 

/’)'1 ■ftetu buvvo paimtie Quebec. Bet plianas bu- 
padarytas ant dvvieju kovvu — vviena prieszai 
Npgara ir antra prieszai tvvirtynias Ticonde- 
ii; Crovvn Point.
J)l(lele kowa buvvo po vvadovvystia Generolo 

t v' Į'1- Su laivyne, kurioje buvvo patalpyta asz- 
u 11 tukstaneziai kareivviu, jis nuplaukė

kelias

Kada '
K A M A N D I E R I A I . Armija per

galėjusiu.
KOH’I- 

SI.
KUR KOVĖSI.

AN'OLISZKl. FBAMtTIISZKl.

17M

1755

”i75ft 
1757 
1758

”175®

Didžiose l’ievrose 
Fort Neo-ssity..*... 
Naujoj’ Szkocijoje.
Arti Fort DuŲues. 
Arti ežero George. 
Fort E<lward........
O»W k’" . ............
Fort VVilliam Hen. 
Louisburg..............
Ticonderoga..........
Fort Frontenac... 
Fort Niagara.........
Quebec....................

VVashingtonas.......
VVashingtonas.......
i Monckton < 
i VV tnslow f 
Braddock.......... .
VV illiams................
Johnšou..................
Mercer....................
Monroe.............. .
Abercrotnbie..........
Bradstreet..............
Prideaut.................
VVolfe...........;.........

J union ville..... 
VVIlliers........ .

Dieskau...........
Dieskau............
Montcalm........
Moatcalui.........Z
Montcalm.........

Montcalm.........

Angliszka. 
Francu/..
Augliszka.
Francuz. 
Francui. 
Augliszka. 
Francuz. 
Francuz. 
AngUszka. 
Francuz. 
Angliszka 
Angliszka 
Angliszka.

Siratele.
i Breksztant auszreiiai, 

Tekant šauleliai, 
VVaikszcziojo mergele

’ Po rutu daržely.
VVaikszcziojant mergeliai 
Ruteliu darželyj, 
Gied laksztingelele 
VVyszneliu sodelyj.

Mergele gėrėjos
i Ruteliai žaliuojant, 
Laksztingela cziulba 
VVejeliui užuojant.

Bet jai besigerint 
Žaliaja rutelia 
Atej liūdnas laikas 
Apraudot tevveliai.

Ak tevveliai mieli
Kaip man liūdna yra, 
Kad jus paregetie 
Jokios vvilties nėra.

Palikote mane
Mažutėliu vviena,
Sunkius vvargus vvargstu, 
VVaitoju kas diena..

Neturiu tevvelio,
O nei motinėlės,
Nėr kam suramytie
Manės sirateles.

Nėr kam įialengvytie 
Sunkius vvargus vvargtie, 
Ruszcziais žodžiais barant 
Nėra kam užtartie.

Einu in daržely
Atlankyt rutelia, 
Laksztingelai giedant 
Suramyt szirdelia.

Nors rutu darželyj 
Malonu vvaikszcziotie; 
Laksztingelai giedant 
Būt saldu miegotie.

Bet nenoriu miego
Sodelyj ilsėtis,
VViliuosi tėvelius
Da karta regetie.

Taigi sudūmojau 
Sziteip padarytie: 
Eitie ant kapeliu 
Tevvelius lauky tie.

Karta anksty ryta,
Saulei netekėjus, 
Puoliau ant kapeliu, 
Rankelias sudėjus,

Didžiu balsu szaukiau, 
Aszarelias liejau 
Ir savvo tevveliams 
Žodely kalbėjau. ’

Kelkis motinelia, 
Prakalbėk žodely! 
Suramyk vverkenezia 
Sirata dukrelia! .

VVieuok ik tevveliu 
Balsas nedaejo 
Ir savvo dukreles 
VV’erkent uegirdejo.

Žeme sudundėjo, 
Žodžius Į) ra kai bėjo: 
Ko vverki mergelis 
Ant szito kapelio?

Pavveizd siratele, 
Stovvi bernužėlis, 
■Kurs in ja kalbėjo, 
biratos gailėjos.

Kaipgi man nevverktie?
Mielas bernuželi 
Neturiu tevvelio, 
O nei motinėlės.

Sziam smilcziu kapelyj 
Gul mano tevveliai;
Cze užkasti miega 
Seseles, broliai.

• >

Tik asz siratele
Pasilikau vviena,
VVaikszczioju nubudus, 
\Vaitoju kasdiena.

Jus smilcziu kapeliai 
Atemet tevvely, 
Atemet mocziutia, 
Brolius ir seselias.

Tad pasigailėkit 
Manės sirateles, 
Atimkit ir in&ne 
VVargo merguželia., 

bmiltys sudulkėjo, 
Balsas prakalbėjo; 
“Da ta a nėra laikas 
VVargo merguželia.— O o

,,Iszvvargkie vvargelius, 
,,lszgywenk metelius, 
,,Tad asz atsiimsiu 
,,Tavve si rateliu.

J. Ramanauskas.

kareivviu, jis 
ie salos . Orleans,

II. Sandara Paryžiaus (Paris) 1763 užbaigė 
Francuzu ir Indijonu Karia. Pagal ta sandara An
glija apėmė pirmysta ant Amerikos kontinento.

•) Grenadierius augsztas, drūtas kareiwis ir akiresi no kitu sawo 
apdaru.

(Toliaus bus.)

Skaitykite
ISTORIJA AMERIKOS

nes kiekvvienam szitoje žemeje gymenaneziam 
yra reikalingiausiu dalyku apsipažinimas su jos is
torija.

| Kasdami pa ui a ta po nauja 
mokslaiue miestelyje Morand, 
Lnd. atidengė gausinga gysla va- 
rio. Ruda isz tos wietos tapo nu
siusta pas pa vieta va geolioga 
dėl iaztyrimo. VV lėtiniai žinunai 
sako, ta ruda iszduos daugybe 
vario,

Biografija Jono Czižausko
Iszpagyvvenimo jo per neko- 

ky laika vvalsteje Con- 
neetieut.

Guodotinas Redaktoriau!
Mes lietuvviai New Britam, 

Conn? meldžiame patalpytie, dėl 
žinios vvisu lietuvviu, sziais su
rinktas žinias isz pagyvvenimo 
Jono Czižauska per nekoky lai
ka vvalsteje Connecticuto;

Czižauskas per savvo gyve
nimą da niekad už “boarda” ne
mokėjo. Cze paduodame vvardus 
tu žmonių pas kuriuos jis buvvo 
ant boardo ir po kiek jiems už 
tokius liko kaltu.

Da būdamas jaunikiu nunesze 
sziems žmonėms:
Jur. Kukanczkiui * $20
Mart. Kailukaicziui 25
Jon. Bendaravvicziui 9
Juoz. Maziliauckui 10

O kaip apsiženijo jau perleido 
8 rentus ir kiekvvienam nunesze 
už renta no $20 iki $80.

Isz buezeriu ir grosernyku nu
nesze sziems: Buttleriui $23, Sef- 
leriui $22, Laidaliui $13, Cortin- 
sui $10, in Saliuna $3.15, Luk. 
Bon. $2, Holisui $15.

Privvatnos skolos: Jo brolis 
Mateuszas pasidėjo kaipo pas 
savvo marezia $230, o szitie ga- 
we pinigus prisipirko sau karpetu 
žiedu ir kitokiu nereikalingu 
daiktu. Mateuszas dasižinojas at
bėgo pinigus atimtie alejau ne- 
buvvo ko imtie. No vvieno sztor- 
nyko ineme rakandu ant $40 
ale kaip tas dasižinojo kad Czi
žauskas rengiasi iszsikraustytie, 
atbėgo savvo daikto atimtie, 
bet pasivvelino ir jau atbėgtas 
tiktai vviena pecziu rado.

Ant bažnyczios? jis yra neda- 
wes nei vvieno cento nei in New 
Britain nei in Waterbury. Kita 
karta da jis prigulėjo prie Dr-tes 
Sz. Juozupo ir buvvo jos sekre
torium. Dr-te apsteliavvo konstitu
cijas, už kuriais jis gavvo $18 
dėl nusiuntimo in drukarnia. O 
ka jis su tais pinigais padare? 
O tai buvvo laikas priesz Kalėdas, 
tai už tuos pinigus nusipirko iis 
sau du bertainius alaus, pora 
galonu degtines, ape 3 kalaku
tus ir szvvente sau ko gražiausei 
szvventas Kalėdas.

Jau ant galo jis negalėjo Nevv 
Britaių gyvventie, nes niekas jam 
rendos nedavve; turėjo slapstytis 
kokiuose vvisztinykuose, kaip 
koks Italijonas ir ant galo turėjo 
iszsinesztie i n Worcester, Mass. 
eur, pakol su žmonėms apsipažis, 
tai teipgi da ne vviena prigaus.

New Britain Lietuwiai.

Pasikorė.
Ballimore, 17 Sėjos, ’95 

Mielas rėdytojau “Lietuvvos”
Meldžeme patalpytie sziais ži

nias isz Baltimores.
Kaip jau veisiems žinoma, kad 

laltimoreje buvvo didelis atrai
tas kriaueziu, per kurio tai pro
ga susiorganizavvo, labai tvvirtai 
wisi to amato darbinykai ir invve-- 
de per prievvarta mokesty nede- 
inia. Isz tos priežasties daugumas 
contraktieriu bankrutyja 'ir savvo 
biznius parduoda unijoms, o uni- 
os nupirkta bizny no tokio kont- 

raatieriaus priima in darba tiktai 
darbinykus—unistus ir isz tu pa
ežiu darbinyku būna vvienas wie- 
toje kontraktieriaus. Kiti kou- 
traktieriai paima mažus namukus 
ant iszmokescziu, o ju beismen- 
tuose pasidaro krauczvvietias ir ne
priima in darba jokio ženoto dar- 
binyko, tiktai jaunikius, kurie 
priwersti yra būtie pas darbdavvy 
ant “boardo”.

Teip vvienas isz tokiu kontrak- 
tieriu, vvisiem gerai žinomas Juo
zas Matulevviczius, isz priežasties 
kad unija atėmė no kontraktierio 
darbinykus, atidavve savvo duszia 
vvelniui. Jisai iszvvijo isz darbo 
vvisus ženotus darbinykus, o suė
mė tiktai jaunikius, kuriems mo
kėdavo po $4 ant nedėlios, duo , 
davvo “boarda” ir guoly tame pat 

skiepe, kur dirbdavo. Kada ape 
tai unija dasižinojo, tuojaus pa
naikino jo toky užmanima ir atė
mė no jo -darbinykus. Matulevi- 
czius atejas in sawo skiepą ir at- 
radias jy tuszczia be darbinyku, 
paėmė virvagaly ir pasikorė.

Matuleviczius yra 6 metai kaip 
atvaževo cze isz Nev Yorko. 
Paeina gimimo no Lubavo, Kal
varijos pavvieto, red. Suvolku; 
buvo pacziuotas; pasikorė czet- 
verge 13 d. Sėjos. k

O kitas K. K. isz tos pat prie
žasties gavo sumaiszyma proto 
ir tapo nusiustu in namus bepro- 
cziu.

Matotia broliai, kokia tai šyla 
turi unija darbinyku. Pakol darx 
binykai nebuvo susiriszia in uni
ja, tai patys isz bado turėjo kar
tis, o musu darbdaviai sau pini
gus darė isz skriaudos darbinyku, 
o szeridie kada darbinykai tvir
tai susiriszo in unija, jau nereika
lauja kartis, nes darbdaviai karesijj 
kad negali darbinyku inlaužtie. 
Jeigu wisi darbinykai suprastu 
nauda unijos ir jos šyla, be abejo
nes prigulėtu in ja kožnas vienas, 
tada nereiktu nei straiku, nei re
volveriu nei dinamito darbiny- 
kams dėl atgavimo savo tiesu; 
milijonieriai patys darbinykams 
atiduotu j u tiesas, o kuris neno
rėtu atiduotie, turėtu pasikartie 
kaip kda szendien minėtas Ma
tuleviczius.
Matulevicziaus Boardingierius.

P. R. Baisus dalykas, jeigu tai 
teisybe. 

...... - —
Oržewskis užgyHe giedo- 

tie “Aniuolas Diewo” 
ir kitas giesmes 

laike laidoji
mo.

No labai senu laiku kur buwo 
būdas laike pravodijimo kuna 
numirėlio ant kapiniu, giedotie 
szventas giesmias. Bet masko
liams ir tas pavvodyja. Jenerol- 
gubernatorius dabar reikalavo 
paraszo kunigu, kad laike pagra- 
bu, procesijų ir ant kapiniu len» 
kiszkai ne giedos.

Mat nor kad vvisi maskoliszkas 
giedotu. (Garsas)

Piknikas! 
t

Baltimore, Md. 24 Sėjos, tai 
yra Panedely, dienoje užgimimo 
Sz. Jono, Draugyste “Sz. Jono 
Krik.” turės savvo puiku piknyka 
su iszkilmingu apvaikszcziojimu, 
ant kurio yra užkviesti ir “Ka
reiviai Dr-tes Sz. Kazimie
ro”. Ant tos dienos Dr-te “Sz. 
Jono” užpirko miszias sz., ant 
iszklausymo kuriu eis in bažny- 
czia abidvi draugystes pilnoje 
parodoje, o po misziu vėl su pa
roda eis abidvi draugystes ant 
piknyko i n puiku darža “Darley 
Pa r k.”

Dėlto szirdingai užpraszome 
visus lietuvius ir Jietuvaitias, 
kaipo isz Baltimores, teip ir isz 
Curtis Bay, Paris point, Brook- 
lyno ir kitu aplinkiniu miesteliu 
meilingai pribūtie ant musu Pik
nyko in Darley Park.

Su guodone Komitetas.

$1800.00
OIVEN AWAY TO INVENTORS.

$i5o.ooeverymonth given away to any one who ap- 
plies through us for the most meriioitous patent durinf 
the month preceding.

We secure the best patente for our cllente, . 
and the object of this offer is to encourage inventort to 
keep track of their bright ideas. At the šame tune we 
wiah to impress upon the public the fact that

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENTIONS
THAT YIELD FORTUNES, 

such as the “car-window " which can be easily slid up 
and down without brealdng the passenger’s back, 
“sauce-pan,” '‘collar-buuon,” “nut-Iock,” “bottle- 
atopper, ’’ and a thousand other little things that most 
any one can find a way of improving; and these simple 
inventions are the ones that bringlargest returns to the 
author. Try to think of something to in reni.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patena taken out through us recei ve apecial notice in 

the *• National Recorder, ’ published at VVashington, 
D. C., which ts the nešt newspaper published in America 
in the interests of inventors. We funush a year' s sub. 
scription to thisJournal, firee of cost, to all our elients. 
We also ad vertise, free of cost, the invention each month 
which wins our $150 prize, and hundreds of thousandi 
of copies of the •‘National Recorder," contaiuing a 
sketeh of the^inner, and a deacription of his invention, 
will be scattered throughout the United States among 
capitalists and manufacturers, thus bringing to thea 
attentjon the merits of the invention.

All Communications regarded strietly conndential.
Address

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

618 F Street, N. W.,
Box 385. VVashington, D. C.
Ctf- Rfjercict—editc'T o/tkislV riuJorau» 

SO-fagepitniFREE.



Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszaodyta bal- 
ošiauseiskauleleis, visaip zalatitos, 3.50 ir 14.00 

-Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drūto i skaroje, zalaty- 
t&ii krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ ** U-60

Apdaryta szagrine “ “ I2 00
Balsas Balandėlės dldžiauses ir puikiauseme 

apdare, balcztanseis kauleleis puikei 
iszauksdotais kryšeis po 83.u.

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrine “
Balsas Balandėlės su Officium Parvum 
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe 
Isiganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ” 90c
Meno szv. M arijas Panos 30c.
Mažas Aukso Altorius “
Ražanczius amžinas “ “ 6c

' Ražanczius ir draugyste “ “ 10c
Ražanc-zus amžinas ir su stacijoms 1 5c 
8įauksinąs balandėlės “ 30c
Stebuklai Dievo szv, Sakramente ” 40c
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litaroms “ “ “ M
Senas irnau, 

stytas ]____ ____
Szlovtinimas szv. Panos Marijos per mena- 

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 
Tajemnyczios Gyvojo Raiancziaus 
150 psalmu Dowido karaliau* ant paveikslo 

Kanticzku „ .«
Kanticzkos 
Naujos kantlszkos formate knygos

Knygos Dwasiszkos.
Brostvos “ “ **
Draugija dėl dusziu “
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedėtos ir szventes 
Filoteaarba ketas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
gyvenimas szwento Benedikto “

yvenimas szvenez. Marijos Panos „
Gyvenimą visu Szventu ant l ožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po 
Istorija Kataliku Bažnyczio 
Istorija seno iri___.____ __________
istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo 

pasauies iki užgimimo Knstuso
Istorųa szventa seno ir naujo įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metiniu szveneziu ” 
Kas yra'griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą |‘ 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba 

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

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prisigatavojimas ant smerezio ”
Raktas in dangų “ *•
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 

kauskio “ “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziaus. 
Waaovas in dangų “ 
Wartai dangaus “
Wadowas aplankaucziu kanezios VVieszpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

WIENATINIS
Lietuwiszkas i Saliunas “LIETUVA”S. BAROS FORMERLY OF

M. ROSENBAUM & CO.
L1TUWISZKAI LENK1SZKA BANKA

NEW YORK, N. Y.400 Grand Street,

V*

Nedelinis LaikrasztisWyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant wi- 

;su greieziausiu laiwu už pigiausia 
į preke, siuneziame pinigus, kuriuos 
ijusu prietemai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuwiszkai ir lenkiszkai. A- 

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

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

15c
10c
15c

0.5c 
Ite

33.00 ir 3A0 
75c 

32.50 
1.50 
1.00

• 1-50

įjas Aukso Altorius, s kur oje apkau- 
Ir su kabe __ “ H-60

20c. 
15c
75c 

75c.
75c

JONO ABRAICZIO,/
82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.

Pas mane randasi puikiausias Alus, geriause 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kwepenti.—Pas 
mane lietu vys atvazevias gali gautfe ramia na- 
kvynia ir prieteliszka rodą. Teipogi turiu gera

75c 
50c 
25c 

25c.
20c. 
50c 
10c 
90c

_________ 65c 
u Bažnyczios JI .00
naujo įstatinio su abrozeleis 15c

Gavėnios
15c

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

15
10 

40c 
15c

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny- _«---- - ...

žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
debesiai ir ant ko jie laikosi.

,30c
25c 
10c

_1
11.00
• 1.25

___ _______r________r___  50 
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu- 
—__________________________________ ..10c.

•• 15c 
50c.
10c
10c
10c
15c.

gele ant svieto - dėl dasižinojimu isz ko 
darosi žaibai, ’ * 11 " * '
kas yra < ____________ ,_________

Preke.... ................................
Etnoliogiszkos smulkmenos 
Naujas Lementorius lietu viszkas „ 
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

Dos ne apdarytas “ “
o apdarytas • “

. Istorija Europos su mapoms 
r *-—*• .• ’ * ■ ■■
me...............................................................
Lietuwiszkas Kalendorius ant metu 1896 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinvkai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Lementorius Lietūviszkas su peteriais, 

kotekizmais Ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per savęs pranmY 
tie raszytie, dėl' nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

‘Žodynas ’-jeturiose kalbose: liet.uviszkai 
“■ latviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 

ra r'jriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos 

Kasdienines Maldos 
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktię gražiai raszytie 
brozas '“Kražių skerdynes’ perstato kaip

I2.oo 
5c

lOo
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 KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. “ “ 25c

Amerika Pirtyje .. 10c
Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Aukso Verszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Gyvenimas Stepo Rauduosio “ ' 15c
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija iszlaiko Francuzu vainos “ 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

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

Lithuania “ “ __
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

parasz Simano Daukanto
Graži vaiku knygele “ “ •
Istorija Simono Daukanto, didžiausiasisto- 

rija Lietuvos •• .,
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju • “

I0e 
30c 
20c
15c 
10c 
30c
20c

#T'6o 
10c

SI .50 
20c 

... . 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 10 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape ketufi-sz i m ta i " 12.00
Lietuwiszkas sziupinis “ 5c
Lietuviszkos Dainos užraszytos per Antana 

Juszkevicziu Welionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu dainįnyku ir darbiny- 

kiu “ “ 1
Namelis pustelnyko “ “
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos.
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 
Palangos Jure “ a“
Petro Armino rasztai “ •• __
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, <’ ' *
du ir vargu kantrei iszkentejo 

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Rinalda Rinaldina ~ “
Talmudas židu “ “
Waiku knygele su abrozelais ••
Wisoki abrozdelei in knygas 
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz 

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

Žiponas bei zipone 25c.

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PANSKICH f7(®
ANIOL STRČ*. Zb!6r Modldv i piežnt služacy

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpor ov 
—U^gieini lacihskicb). Zaviera blizko 660 Štro

me vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga ptei; opravne w morocco 
skčrkf, vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli - 
kem; cena.. ........................................... 95c

Ta sama opravna v morocco skurkę: vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem...................... .............. . t 1 25

CICHA LZA. Zbidr Modlov, i Pie£ni stužaey dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla ni«wiast) z 
dodatkiem nieszporov i pie^ni lacifiskich. Za- 
viera blizko 660 stronnic vyraznego druku 
napigknym papierze, —Opravne w morocco 

skčrkg, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul 1- 
kiem Cena............................................ 95c

OtTARZYK ZTOTY. Zbior modMv i piešni, 
služfcy dladusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mjžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i pieini 
lacifiskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na plgknym papierze, opravne 
v morocco skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloco
nym tytulikiem............................... 95c
sama opravna w morocco skOrae, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem..............11225
WYBORĖK.........................M...»......po 40c i 65c

KABALA czyli odkrycie tajemnis przyszlofc 
ta pomoca kart. (Dla zabawy i rozry vki) 

Cena ’ ,, 10
ALEKSANDRA CHODZKI sMvnik Polsko-An- 

Ansrtelsko-Polski v moenej opravie 
•a- . .uconemi tytulikamy. Cena

1.50 
75c
25c 
40c 
20c 
10c

, .___ >
svietą, daugybia be-

— 90c
10c 

“ 11.50 
10c 
30c 
5o

14.00

iszeina kas subata ir talpina sawyje ko naujausias ir swarbiausm 
‘ žinias dėl žmonių darbinyku.

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

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

pas Abbaity viską gausi
Ateik broli pamatytie 

ir to wlso pabandytle. •

HILLE’S FOTOGRAFAS,.
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antvesellu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KA8IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYT1E.

Gywenu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Karczemaisz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gerymu užlaikau

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

wisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuwiszku familiju, rentas labai
pigus. Rodyjame wisiems eitie 
pas sawus, o ne pas swetimtau- 
czius.

WE1KATINIS LIETŪIISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio
erson str. Jersey City.

—o---
Užlaikau puiku szalta Aid, 

Degtinia tikra ruginia, lietuwisz- 
ka Trejonkia wisokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelewingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis. .

MAI DBZEMAIA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giwenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS.

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

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

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

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

riapriimu pinigus no f6 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą,

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

lygei getai ir pigei atlikti® interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir persiludyklt.

Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no 86 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

ant geriausiju lintu isz Chicago per NevYor
ka in Berlina ir isz Barlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., nnt Und^enorto
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“Lietuva” , . , ,COAA asztuoja ant metu y H

Spaustuwe „Lietuva“ 
spausdina (drukawoja) wisokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 

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

Wiska padaęo grąžei, greitai ir pigiai.

V

503 S. Canal st. kerte 12-tos ui.

Lietuwiszkas Ziegormeistras.
' Parduoda Deimantus, laikrodžius ir laik
rodėlius, lenciugelius, žiedus ir t.t.

Taiso ko geriausei laikrodžius, laikrodėlius ir kitokius auksinius daiktus;(czystyja paauksuoja 
ir pasidabruoja. Teipogi dirba lonciugelius isz plauku an apstelevimo.

Ui iszczystijima laikrodėlio 60c.
“ indėjimą sprenžiuos . 50c.
“ •• stiklo ir rodykles 10c.

Szliubiniai žiedai M ir 72 prabos no |3 iki |6. 
Sidabriniai “Elgino6 laikrodėliai 

po |7.oo
Wiska gwarantawoja ant 2 metu.

ALBERT W. MAY adwokatas.
Stoja in,aug8zcziausiu8 sudus ir iszprowoja wisokias prowas gerai 

ir teisingai.

RTTMiu. 419 Chamber of Commerce Building, 
kerte Washington ir La Šalie ui. CHICAGO

TELEFONAS: MAIN 373. Durys isz Washmgton, prieszai Couft Hanse. Imk elevatorių.

3314 MUSPRATT STREET 
atidarė naujei

Puikiausias Salimas
uisam mieste Shenandoah

irautuwia Anglių, j, Kupczyuska ir Broly
Atweža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
eiti angliniai expresmanai. Tes- 
jogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir perwažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame wisiems geriau 
eitie pas sawo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swetimtauty, 

(24-3)

Kampas E. Centre & Bowers str.
Wiska* yra czysta, gerymai visokį pirmos kla- 

sos, o žmones isz dustios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems vatandela laiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduAtie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

Redysteje „Lietuvos“
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laiwu. Siuncziasi pinigai in 

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

kaip isz wisu kitu agentu.

f Raszant su kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky*

fl. 0ISZ6WSKIS
954 33rd st. Chicago, UI.

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

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

LIETUWISZKAS

iSALUNAS :• ••• ••••

Juozu po I)zialtwos, 
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui 

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

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

J.tDZIALTWA, 3253 Laurel ui

KASPAK BARTKOWIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
iszprovoja geriausei visokias prowas visuose 

suduose. Khimoczyja kalbose: lenkiszkojfe, vo- 
kisskoje ir angelskofe. Teipogi kolektavoja pini
gus ui visokias skolas. Gyvena po u r.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

LLETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3367 Fisk St. CHICAGO.!

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

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

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuviszka bažnytėlių.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prietnm auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu Valstijų., Klimatas sveikM, 

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

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

Preke lauku no $6 iki $8 tiž akra.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

UNION LAND COMPANY,
163 Wasliiiigtoii St., CJiicago, III.

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

ARBA PAS
J. Butkus, Hazen, Ark.

P. OtBox82.
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Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo Ui: szalU 
Alų, seniausia pegtinia, Wyna. Likierius ir kwe- 
penezius Cigarus, teipogi ir Biljarda dėl zabovoe.

Užpraszau visus lietuvius atsilankytie.
Kasp. Majauskas. (15—12).

A. Zi)ANAWICZlUS
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

— NAUJAS — 
LIETUWLSZKAS SALIUNAS. 

Felikso
Majausko, 

3234Ulman st 
Chicago.

Užlaikau šviežiaUžlaikau šviežia 
bawar«ka Alų, ge
riausias 
ir seniau 
sias A- 
rielkas, 
Kiuriu. . 
ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytie ir to wiso pabandytle.
F. Majauskas. (15—12)

Preke Pinigu
—o—

Rublis in Rosija...........
Marke in Prusus.... •.
Guldenai in Austrija..
Frankos in Francija....

.53}c 
.24}c 
.39jc 
..20c

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau
siu laivu in ir isz Europos, iszmaino ir siunczia 
pinigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
in 4nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net i n pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Ne v Yorke.—iszdirbs rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo mz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
ntus su konsulio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas Isz Europos;asekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vieta* darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitlems ir užlai
ko visokias malda knyges.—Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

i

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS 

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
' ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

527 S. Canal ir Judd nliczios,
CHICAGO, ILL.

Ta j so visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, zalatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu tabaj ptgej, aukszynius sydabryus ziego- 
rehus iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

Zieoft)rela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
Szlubinej ziedaj'56 ir 7^ prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOK TO — ’

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str,

142 Di Vision St.

5ew York

Didele Lietuviszka : :::
KKlAUCZWieTG

Juozo Grigaliaus, 
720 N.jAshland av., Chicago, III.■ ’ o »

z Darbas eina isztisai, visada dirba in 20 
siuvėjo. Geras lietavys, vyras ar mergi-

* na knauezius. atkeliavias in Chicago, vi 
tada pas mane gatidarba gautie.

J. Grigalius.

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi 1 ūdyki te, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisū geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.
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