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NAUJAUS1S L]ETUWI8ZKAS

SAPN1NYKAS
jau iszejo isz po spaudos ir kiekvienas norintis 

gali j y szendien gaude.
Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz daugel 

svetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
S U 310 A I SZ K I U . ABR0ZELIU.

Geriausei iszguldo visokius sapnus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali. Teipogi apraszo planietas i^ paslaptis, kokias se

novės žmones vartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 75c.

*' apdaryto .. $1.00.

Kas užsiraszo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka už ja du 
dolieriu isz vvirszaus, gauna szy 

SAPNINYKA DOWANU.
Pinigus galite siustie registravo tose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziant mažiau kaip viena doliery, galite prisius- 
tie pacztinemis 2-centinemis arba 1-centinemis markėmis.

Siųsdami pinigus visada uždekite szitoky adresu:

H. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL.

—°—
PraszportUN nepriimtas.
Židelka Rebeka Brovarsky isz- 

važevo isz Toledo, O. 6 Wasefioi 
meneeyje, dėl atlankymo savo1 
vuoezvio Maskolijoje* Kaip pri
buvo ant Maskolijoe rubežiaus, 
jai. nepavelyjo eitie in Masko
lija. Jos vyras Philip Brovarsky 
yrW Maskolijojegimias, betpribu-l

■ vo in Amerika da mažas wai- 
; kas. Jo pati yra gimusi Detroit'e. 
'—Pribuvusi in Bremen poni Bro- 
varski nuėjo pas konsuly dėl už- 
tvyrtinimo savo p ra sz porto. Ten I 
jai pasakė, kad jos neinleia in 
Maskolija, kol ji nepriims staezia- 
tikiu tikėjimo. Jai pasakė, kad 
pagal sandara Caro Mikalojaus, 
kuria užtvyirtino savo paraszu 
prezidentas C1 e vėl and, jokis žy
das, anei žydei ka negal ineitie in 
Maskolija ir atsisakė pasiraszytie 
ant jos praszporto. Wuoszvis jos 
pervede ja per rubežiu ir per tris 
nedelias 1 aike ja po kitu vardu, 
kaipo savo duktery. PraszpOrtas 
jai buvo lazduotas perOhio Wal- 
stijos sekrekrotoriu.

Metas m.

Isz Užmarės.
----------O——

Wadas terptautiszkos wa - 
‘ giu bandos areszta 

wotas.
Madride,sostąpylyje Iszpanijos, 

palicija atidengė banda vagiu, 
kurie labai mitrei vogė trijose 
wieszpatystese — Iszpanijoje, 
^Valakuose ir Francijoje. Pali
cija aresztavojo turtinga valdo
ną gerybių apygardoje Gatafa, 
kuris, kaip rodosi,yra patirtu va
giliu ir vadovu cielos vagiu or
ganizacijos. Wardus piktadeju 
palicija laiko paslaptyje. Ati
dengimui to vagies patarnavo 
vagyste, papildyta ant geležin
kelio stacijos Arangueze, kur 
vienam čigonui pavogė isz ki- 
szeniaus 6000 franku. Laike 
vagystes ant minėtos stacijos bu
vo anas turtingas geradejas. 
Kaip kitokiu vagiu negalėjo su- 
rastie, palicija atkreipė atyda ant 
to pono. Pirma padare isztyri- 
ma patyleis, ne aresztavodama 
ju. Pasirodė, kad tai yra mitrus 
vagis-kiszelnikas, kuris buvo 
priesz deszimts metu sūdytas in 
kalėjimą ant keliu metu mieste 
San Sebastian. Po iszleidimo isz 
kalėjimo, jis prapuolė be žinios ir 
nesenei jis vėl pasirodė Gatafoje, 
kaipo pralobias prekikas ir pirko 
sau dįdely dvarą. Gyveno 
liustingai ir kele balius. Wa- 
landoje, kada jy aresztavojo, nu
sipirko sau gražu vežimą ir pora 

. , . , , x . arkliu ir tame vežime nuvažewoNusižudė už pakula. I K"* ‘“"P° p° kardos, sustojo staczia. in kalejima popie_ 
Louis Blank, buwias iidinykas .’n ritiny ir sueitie sxuny I a^rassu ,)as jy j-yke kratos,

iydiszkoe draugystes, po wardu a**0 widurjje. Teip jos priwaisi I ma,y^ įa(j jįg buwo galwa terp-
••B’Xai B’Brith,” mieste San n0 ta szuny su sawo ragai. , a Lau,įszjl0a wagiu organizacijos.
Francisco, Col. atėmė sau gywas- “"*• P“'*®8 krito ant žemes, I
ty. Priesz kelis menesius daseke I *S'P ne l 
kad ji, iszleido draugystes pini- doriu8 atbe8° ,u mu“kieta, nu-i 
gu $13.000. Jis buwo guodojamu I “owe ®“»y.>»t su d.deliu vargu 
žydu miesto San Franciszko. “tmu“tie 00 “un,es Per’ 
Kada pasirodė trūkimas pinigu P*™1*8 karwiaa. Pasiutas szuwa ) 
ižde, draugyste neskundė jo in inkando szeszu, karams, kuriu 
suda, liet dovanojo jam tiktai ne- *a'zd<»s tapo iszdegintos su rau- 
beapriliko jo daugiau iidinyku. Įdoo* geleži*.

iaz kebino ir užlipias ant“nosies” Kelione ant Bafclkllo. 
lokomotyvo pagavo vaika iaz i Tulaa VYilliams Summers ren- 
po tekiniu. Kaip tik vaikas bu- gesi in kelionia ant baisiklio isz 
wo pakeltas no žemes, trūkis a- miesto Wabash, Ind. in miestą 
kies mirksnyje užėjo ant tos vie- į Meriden, Conn. Attogumas 
to. kur W»'ik.s buwo. Tai mit-|JfrLt“!nli?lu yr“ ,tuksJ??’ 
rus ir baisei paojingas rizikas; 
ož tai VVheeland gaus auksiny 
medalika no ukeau Red Oak mies
telio.

isz AinericaR Industrini

American Industrial Unija ap
rinko du kunigus, Metodystu isz- 
pažinimo, ant prezidento ir vice
prezidento unijos. Ju vardai y- 
ra H. B. Loomis ir J. S. Wilson. 
Jiedu abu yra dideli prieteliai 
darbinyku ir visuose sawo pa
moksluose ir darbuose atsižymėjo 
prielankumu darbinyku luomai. 
Jie seniai jau norėjo taptie sana- 
tiais darbi nyk iszku uniju, bet uni

tis myliu. Summera tikisi atlik
ti e visa ta kelionia in dvylika 
dienu, sustodamas nekurtose vie
tose. No Wabash jis važiuos ant 
Fort Wayne, potam in Toledo 
Buffalo, Albany, Nev York, o 
isz oze in Merriden.

Isz Wilkes Barre, Pa.
Kaipo buvo praneszta isz Wil- 

kes Barre ape suaresztawojima 
Jaksztienes su jos boardingieriais 
už nužudymą savo vyro And- 
driaus Jakszczio, tai pereitoms 
dienoms buvo sude j u iszklausy- 
mas. Atrado tame kaltais žmog
žudystes tiktai Jaksztienia ir 
AnUna Žemaity, o Petrą Szvilpa, 
Joną Urbanavicziu ir Winca Že
maity atrado nekaltais ir isz- 
leido juos isz kalėjimo; tiktai 
W. Žemaitis ir J. Urbanaviczius 
turėjo pastatytiepo >500 belos, 
kad niekut neiszbegs ir kada 
reiks, stos in suda už liudiny- 
kus.

Jaksztiene *u Antanu Zemai- 
cziu bus sudyUis kriminole 25 
Lapkriczio, 1895 m.

įpkiu kunigu. Dabar kada užsi
dėjo Industrial Unija, in kuria 
gali priguleiie kas tik nori, jiedu 
buvo pirmiejie sanariai, ir per sa
vo darbeztuina dėl labo darbiny
ku. jiedu liko vadovais unijos. 
Wienas isz ju Wilson, pasakė, 
kad jis ne tik rūpinasi aj>e savo 
žmonis, kuriuos jis veda ir moki
na, liet teipgi jis dirba dėl labo 
iligeriu ir kataliku, gyvenaneziu 
jo parapijoje. Jiedu abudu yra 
gerai mokinti, pabaigia univerai-- . # XX OVA I/<W1MVIOO .TK«VAWO IKI-tktub. Loonua yru profesorium t. , . . „ , , . 4 .__ . .Ziwersit.-to, 'o‘Wi1son yra kTc-T"^kttnrnr.kunubu- 
Bonu Erie Street Metodistu baž- wo aPe *r pradėjo jais kramti- 
nyczios. ! damas vaikitie. Karves nustojo

kantribes, pradėjo bliaut ir bere
gint, kaipo po kamandos, sustojo I 
in ritiny ir suėmė szuny

Paslaptinga kortele.
R. C. Taudy pribuvo in miestą 

Į St. Louis isz farmos |>er 6 mylias 
: no isztakos upes Missis^ippi ir at- 
į siveže butely no alaus, kuremi 
huwo kortele su tokiu paraszu:- 

. _. „ T •• . • “In visus, kuriuos tai aĮ>eina.jas “Lietuvos . Ir žinoma, jeigu i _, ... .,. i . • . Mes likome nuvesti per szaikamus paszauks insuda, busime pn- , . * , . , ., ... razbainyku, kurie laiko mus neversti parodvtie, kas toki s rasze, A n.. . ... valioje ant salos ant upes rlattir toki koresriondentai, uz savo . * ». . .. 4.». , | arti Omaha, Neb. Jie yra ne tikbegediszkas melagystias, da gaus , ... 1 . • . .7 a j- ». 1 . ® . vagys, bet ir falszevotojai pini- Įkalėta dienu “dželoje , pasedetie. ., , r gu ir savo vyriausia bu vemia—Ar tada bus geno? ° . aa turi mieste Omaha arti tiltolie žmones dasiletdo tokiu me- ... _, . ant Douglas uliczios. Iszliuosuo-lagyscziu per savo nesupratimą, , . ° ,® , i .. . . kitę mus, o apdovanosiu juso dabar po laikui galbūt gailesį i . . . . .. . A. . . grąžei. Eikite ant isztakos upessavo neiszmmtmgu darbu. p? .. .... J ir sustokite ant treczios salosDeitogi szis atsitikimas tegul . _ , .., ‘ ° augsztin uj>es. Del Dievo, pnbu-bus pamokinimu dėl visu korės- , . . \ ,., x , kitę greicziau! Ant tos kortelespondentu, idant daugiau niekas . . „ ..... , . - .r . A ...... pasirasze A. P. Pilford ir Johnnedrystu siuntmetie m musu re- L , ., , . , . Buckmaster. Ta kortelis atradodakcija panasziu rnelagyscziu, i ...., : . , . pamesta su hutelka sūnūs minėtoba pneszingam laike neslėpsime;!, , .
nei wienos tokio, bet isz karto Į Trtudy ,r ‘“l’0 Ht,duoU 
parodisinie wisieras tokius ntola- iiinykui policijos St. Louis.

Atrado gaza.
U kiny kas B. Tucker, kasdamas 

szuliny ant savo farmos netoli 
miesto Chisman, III., atrado gys
la naturalno gazo. VVeržimasis 
gazo teip buvo smarkus, kad isz- 
nesze smiltis iaz pragresztos sky
les |>er 115 pėdu in augazta. Po-

PASARGA
Juozas Matuleviczius isz Balti- 

mores, kuriam tūli koresjionden-1 
tai begediszkai nuplesze szlouia

IN SKAITYTOJUS.
Wisi “Lietuvos” skaitytojai, 

kurie turėjote užsimokėja savo 
prenumerata isz wirszaus net iki
Naujo Meto, szioms dienoms gan-į nori užtai skustie in suda r ed ak ei
site NAUJA UETUWISZKA ’ *T - ” T - 
SAPNINYKA D0WANU.

In mažesnius miestelius iszsiun- 
eziame staeziai kiekvienam skai
tytojui in rankas, o in didesnius 
miestus iszsiusime ant ranku mu
su agentu, nes mumis prie krū
vai siuncziant, daug pigiau pacz- 
tas kasztuoja. Agentu adresus 
paduosime ateinaneziame nume
ryje, nes pirm iszsiuntimo da tu
rime su savo agentais pasikalbe- 
tie, ar jie apsiima tame dalyke 
nuųns patarnavtie.

Beje neužmirszkite to, kad 
szy Sapninyka negali kiti gaut 
už dovanas, tik tai tie, kurie yra 
isz virszaus užsimokeja >2 už 
“Lietuva”, nes teip prižadėjome 
nr. 49/ 1894 m. pradedami jy 
spaudintie. Jeigu kas butu ape 
tai užmirszias, meldžiame pras- 
kaitytie nr. 49 “Lietuvos” 1894 
metu, o atsimysite.
, Teipogi tie visi, kuriu laikas 
užsimokėjimo baigiasi priesz Ima 
diena Lapkriczio, dovanu gaut 
negali, dėlto,kad nebuvo už pilna 
meta užsimokeja, ir jeigu nori 
gauti e Sapninyka, tai turi už- 
simoketie $2 isz virszaus už atei
nanty meta, tada ir jie gaus 
už dyka.

Tie visi, kurie jau yra skolingi 
už “Lietuva”, o nori gautie Sap
ninyka, turi užsimoketie viską, 
ka yra kalti ir prisiustie $2 isz vir
szaus ant ateinanezio meto. Ki
taip dovanu gaut negali.

’ 0 tiems kurie da už “Liet”, nei 
cento nemokėjo, duodame jiems

gius. Redakcija

vir-

Laikyk wandeny czysta.
Jeigu laikysi uzbona vandens 

su ledais gyvename ruime, per 
kelias adynas, tas vanduo su
trauks in savia garus iszejusius isz 
žmogaus kūno, kuriais ruimo o- 
ras yra visada pripylditas. Oras 
pasidarys czystesnis ir sveikos-. .
^nisjiet vanduo taps sugadintas 1 tam D uždege ir jis dege per 36

Fotam pasirodė, kad dar 117.000 
truko pinigu kasojo. Kaip iszgir- 
do, jog visi lino ape jo szelmys- 
ta, jis iszvare savo giminia iaz 
namo, uždare gerai sawo ruimą 
atsukinėjo paipas ir paleidias gaza, 
užsitroazkino jame.

Kowa karwiu nu Nzuniu.
Sako, kad pa^iutias szuvva in*

ir negeras dėl naudojimo. VVan- 
duo turi šyla trauktie in savia 
visokias gazinias dalis oro, o dėl 
to jeigu jis pabūna valanda ne už
dengtas ruime, tampa netikusiu 
dėl sunaudojimo in žmogaus or
ganizmu ir dėl to turi būtie isz- 
lietas ar jis butu apszilias ar ne. 
Neczystas vanduo teipgi yra ble- 
dingas dėl sveikatos, kaip ir ne
czystas oras ir turi būtie visada 
dagaunamas dėl naminiu reikalu 
vanduo geras. VVartojimas czys- 
to vandens ir oro, daug prasza- 

I liną ligų, q labjausei sugedimu

adynas. Jeigu bėgimas 
gazo ne nustoe. Ui paipos bus 
iszvestos in miestą.

tris nedelias laiko ant apsimisli- widuriu, karsztliges ir difterijoe.
jinio, ir jeigu per tris nedelias 
pinigu neprisius, bus “Lietuva” 
suturėta be jokio iszsikalbejimo. 
leipogi po trijų nedeliu bus su
laikyta ir tiems visiems, kurie jau 
yra skolingi, jeigu per laike 3 
nedeliu neužsimokes. ___

Beje, czhicagieczius wisus už- 
sipraszome ateitie ia redakcija 
dėl pasiėmimo S.apninyko, tokiu 
Ijudu mumis bus mažiau darbo ir 
kaszto prie isjzsiuntinėjimo.

, Su guodone Redakcija.

Pakele mokesty.
No pirmos dienos Liepos tapo 

pakelta mokestis ant 10 pr. dėl 
7.000 darbinyku, dirbtuvėse Illi
nois Steel Kompanijos South Chi- 
cagoje, North Chicagoje, J oi i e te 
ir Milvaukee. Mokestis tapo pa
keltas vijoms luomoms darbiny
ku, atmetus tik tuos, kurie dir
ba no aztukos ir kurie ne stovi 
tvirtai už savo uždarby ir gau
na mokesty pagal teip vadina
ma “Sliding scale”.

Geležinkeliai.
30 d. Sėjos 1894 metu. Suvie

nytose Walstijoae, buvo judėji
me 192 geležinkeliai, 178.708 
mylias ylgio. Geležipke’iu kor
poracijų buvo 1924 lokomotyvu 
laivo 35492 ir 1.278.078 karai. 
Wiaokiu darbinyku dirbo 779608. 
A beinąs kasztas geleži u keliu iszne- 
sze 110.796.473.813, arl« 162.951 
ant mylios. Skaitlius paaažieriu, 
l>ervežtu Uis geležinkeliais 
j>er meta, buwo 619.688.199,dau
giau už pirmesnių* metus ant 
26.127.587. A beinąs surinkimas 
pinigu per meta buwo >1.073.361 
797, mažiau už pereitus 
ant >147.390.077.

metus

Nežinomas laisvas sudaužytas.
Garlaivis “Albert Viktor”, 

pnbuvias in Londoną isz Wey- 
mouth, danesze, kad ant kelio 
kanale radoszukias sudaužyto lai
vo. In pakraszczius Godnor ban- 
^O6~atnesze teipgi visokius daik
tus, ranstus ir mebliua sudaužyto 
laivo. Koks yra vardas sudaužy
to laivo, ar jis yra garlaivis arba 
burinis laivas ir kas buvo su 
žmonėmis, ant jo važiavusiais, I veik-ant vaiko, kada peczkurya 
nieko nežine. VVheeland, pamatias Ui. szoko

Iszgelbejo.
4 metu senumo vaikas, kokios 

Levis McLain mieste Red Oak, 
tapo iszgelbetas no įtaisau* amer- 
czio per peczkury lokomotyvo* 
Illinoi sCentral trūkio, Williama 
^Vbeeland. Trūkis užbėgo be-

gyvas. Dažinoj.s gaspa- Maskoljjaja„ pasirenge in 
karia su Japonija.

Pribuvo isz Wladiwostoko, Si- 
berijoje. Norvegu garlaivis in 
Takoma, Wash., pereita nedelia 
apskelbė kad ten Maskolija su
traukė in 800.000 kariumenes 
ir visas tas krasztas iszrodo gata- 

i vas bile adyna ant kovos, jei tik Protestas darbinyku. _ . ,J :. .* I Japonai duotu bent mažiausia 
L redinykai susivienijimo dar-1 Wisi pasirengimai ta-

binyku po v ardu “National- Fe- j atlikti sekretnei, bet sutraukė 
deration of Labor rengia atsilie- j jįjgijg 9yia kariumenes ir karisz- 
pimua in visas kuopas tos organi- )aiwu. Teipgi skubina perves- 
zacijos, idant protestavotu priesz L.* gele£inkely n0 Wlady vos toko 
nusprendimą Augszcziausio Sūdo Lj }jeltono8ios raarcs. Kapi: 
Suvienytu Walstiju už vergima ; tonag garlaiwio pa8ake kad Caras 
darbinyku. Teipgi tos kuopos pri- NjkaĮajug paliepė pabaigtie 
pažins garbia valdžioms, kurios Į mineta geležinkely, kaip galint 
rūpinasi ape užtvirtinimą per icziau. 
ateinanty kongresą istatu, pa- 6 
aiszkinancziu tiesas darbinyku ir 
atimaneziu galybia neteisingiems 
pasielgimams sudu.

Susigadijo.
Mieste Youngston, O.

nedelia Ūpo užbaigtas derėjimas 
terp isadirbcju geležies isz vieno 
puses ir darbinyku unijos “Amal- 
gamated Assocation” isz antros 
puses.Susirinkimas Ūpo atidary
tas* czetverge puse antros ady- 
noe ir tęsęsi per visa nakty, iki 
antro- adynos ryta. Darbinykai 
gavo ka norėjo, nes tapo priimu 
toblyczia, nusprensU per susiva
žiavimą pasiuntiniu in Columbus, 
Ohio.

pereita

Cąrąs piktas.
Atėjo in Petersburga telegra- 

I mas, kad Kynai nereikalauja in 
Beda SU tais Lenkais. pagelba Rossijos prie paskolinimo 

Szia nedelia skaitome lankisz- j pinigu, kaip pirma buvo nutaria, 
kame laikrasztyje “Gazeta Pitts-1 kad MaskoĮija .apsiėmė pasiran- 
burgska” straipsny, paUlpyU| tie už Kynus. Dabar Kynai 
Angelskoje kalboje, kaipo isz- sawias gauna paskolintie trauki iaz Angliszko laikraszczio. r ... . „T . ... w.Tas Ktnipui! regimai paduota, Anghjo, ar isz Woke ijos.Wi, 
yra per paežius Lenkus ir jame ■ tai padare Anglijos diplomacija, 
raszo, kad kunigas Sutkaitis pats, kuri nenorėjo, idant Maskolija ka 
kalis būdamas apskundė rėdytoju l nors gautu no Kynu už sawo pne- 
mineto laikraszczio už apszmei- telystia. Caras Nikolajus baisei 
ža ant >25.000. Dabar anas redy- pyksta, 
tojas kiszka drebydamas, szau- r
kia g vaitos,kad kunigas padarias N’uSUdyjO UŽ fal8ZeW0.jima 
pradžia, perdirbdamas lenku dai
na teip: “jeszcze Polska nie zgi* 
nela, ale zginpč muši;—j>6ki my *------ - -------- . «
žvjemy, polakčv cholera vydu- sudijo keturis vyrus kurie 
si", Nežine dar kaip ten pasi- aresztavoti pernai meta Sėjos 
baigs byla, vienok isz to matyt menesyje už falszevojima pinigu, 
kad kun. Sutkaitis turės westie Jie dirbo falszivus popierinius4 
didelia kova su Lenkais, noreda-1 amerikanskus.maskoliszku8,ir an- 
mas apgiutie Lietuvius no sulen- gliszkus pinigus. M isus sūdąs at- 
kejimo.— l^aszom Pittsburgisz- rado kaltus ir nusudyjo du ant 8 
kiu paduotie mums platesnias ži-!metuin kalejima, viena ant 4 
nias ai>e szita dalvka. metu ir viena ant 3 metu. Jie

pyksta.

pinigu.
Pereita .nedelia Hamburge nu-

nias ape saitu dalyka. I — -- ---— .
Chicagietis. 1 visi yra vokiecziais.



LIETUVA.

Wietines žinios.

pusią

kel-

J. p»r.

nežinojo, kad Henry teip 
yra tarnystėje policijos.

,$2.00
.$3.00

darbu 
40-ta 
vėžės

st., o 
mene- 
žieda, 
kokia

m o kas i $1, o netrukus pabrangs.
J. Stefankeviczius, prez.

K. Czasas, sekt.

po 
ei-
Ir

te-

Ji 
re- 
sa-

mitingo tie 
gavo mies- 
ju yra la-

suma'
$53.000. Yra mialijama, kad kas p™ 
nuatojas proto, sudraskė sawo pi- tojaus' 
nigus, o pats pasiskandino.Jo kū
no jieezko ežere.

■■■

Isz Chicagos
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Metinis examinas lietuvvi- 
szkoje mokslaineje

Chicagos.
Betnyczioje, 28 d. Sėjos buvo 

examinas vaiku lietuviszkos 
mokslaines isz metinio ju moks
lo. 10 adynoje isz ryto susirinko

mokinancziusi vaiku ir keletas 
žmogystų isz publikos, pamatyt, 
ka waikai iszmoko per metus. 
Atėjo teippat ir guod. kun. M. 
Krawczunas. “Po Tewe musu” ir 
“Sveika Marija” prasidėjo skaity
mai angliszki ir vvokiszki. Cze 
galima buwo patemytie kad prie 
lietuwiszku skaitymu nudilo skir
tumas tarmių. Žemaicziai ir že
maites isztare žodžius teip, kaip 
yra paraszyta, o ir kalbant terpu 
sawes waikai nežemaicziavo, nors 
da pernai žemaicziavimas buvo 
labai žymus pas didesnia 
mokintiniu.

Po skaitymu prasidėjo 
macijos. Deklemawotos 
szios eiles 
munelis”,
“Myrius Keistuczio”, pasakos 
Duonelaiczio ir kitos, teippat pora 
angliszku ir lenkiszku.

Po aritmetikos ir dainawimo 
angliszko ir lietuwiszko, kunigas 
Kravczunas turėjo trumga kalba 
in vaikus, pagirdamas juos už 
stropumą ir ragindamas neužmir- 
mirsztie per wakacijas to, ka isz- 
moko.

Paskui vaikinams buwo iszda- 
linti paveikslai mokslaines ir 
bažnyczios altoriaus, ir jie iszsis-

4 kyrste namo.
Mokslaine tapo atidaryta 1 d. 

Rugsėjo 1894 m. Pirmose dienose 
turėjo tik asztuonis mokintinius, 
kuriu skaitlius veikiai pasididino. 
Kowo menesyje buvo daugiau
siai—46. Pabaigoje buwo 41 
20 mergaicziu ir 21 berniukas. 
Apskritai mokslaine perleido per 
sawia 60 waiku ir mergaicziu, 
nors ne wisi jie iszbuvo iki ga
lui.

Perleisti metai buwo bandymo 
metai. Lietuwiai su nepasitikėji
mu žiuri ant kiekwieno naujo 
daikto,—kuom ir iszsiaiszkina 
menkas skaitlius mokintiniu, nors 
lietuwiszku waiku Chicagoje yra 
gal 100 sykiu daugiau. Be to, yra 
tūlos priežastys, kurios kenkia 
augimui mokslaines. Tuom tarpu 
galima nurodytie ant dwieju prie- 
žascziu. Pirmucziausiai Lietuviai 
negyvena krūvoje aplink bažny- 
czia, kaip tai yra paprocziu pas 
kitas tautas, bet iszsisklaidia po 
wisa miestą. , Užtat daugumui 
neparankiui leist savo vaikus in 
lietuviszka mokslainia dėl tolu
mo ir jie velyja siųst juos in ar- 
tesnias lenkiszkas arba anglisz- 
kas mokslainias.

Paskui kenkia da reikalams lie- 
tuviszkos mokslaines nesuprati-

mas paežiu tėvu. Yra nemažai I skaitlius kuria ušiubaigia 
tokiu Lietuviu, kurie norėdami 
iszaugint savo vaikus ant “po
nu”, skaito lietuviszka kalba ne 
tik per nereikalinga, bet da ken- 
kianezia ju vaikams. Toki atsi
darant mokslainei stacziai parei
kalavo, kad mokslaineje butu 
mokinama tiktai lenkiszkai. Ka
dagį ju reikalavimai nebuvo 
iszklausyti,niekas isaju neleido sa
vo vaiku in lietuviszka mok
slainia, nors ir gyveno prieszai 
ja.

Pradžioje metu tik puse mo
kintiniu temokėjo lietuviszkai; 
kita puse buvo grynai lenkiszka, 
nors jie buvo lietuviszku i tėvu 
(wel nelaimingas paprotis augint 
vaikus ant “ponu”). Bet pabai
goje metu visi jau mokėjo lietu 
viszkai netiktai skaityt, bet ir 
kalbėt. Apart lietuviszkos kal
bos, kuri buvo i«zguldoma per 
excellence, buvo mokinamos ang- 
liszka, lenkiszka ir vokiszka, 
reikalingiausios mums Chicago
je. Didžiausia atida buvo atkreip
ta ant lietuviszkos kalbos, už 
ka reikia padekavavotie p. Dau
gėlai, kurs apskritai imant gerai 
iszsiriszo isz sawo užduotes, kai
po mokytojo.

Reikia tikėtis, kad ant kitu me
tu jau ne 41 mokytiny turės 
lietuviszka mokslaine Chicago
je, bet mažiausiai koky szimta. 
Kiekviena pradžia sunki. Sun
kiausias laikas jau praėjo. Ateis 
geresnes dienos, ir tikimės jog 
lietuviai susipras, kad nedavi
mas lietuwiszko mokslo savo 
vaikams, yra vagyste,ir nupieszi- 
mu sawo tautos. Duok Dieve, 
idant tas susipratimas ateitu ko- 
veikiausiai.

.Beje, kaipo visos kitos moks
laines teip ir lietuviszka, ant 
vasaros norėjo užsidarytie, kaipo 
ant “vakacijos”, bet nekuriu vai
ku tėvai to nepamėgo ir pasakė, 
kad vaikai, ka beiszdykauja 
ulyczias, geriau tegul valyt 
na per ta laika in mokslą, 
p. Daugėla, paklausias geros 
vu rodos, mokslainia atidarė isz- 
naujo ir vaikai vėla mokinasi

PADEKAMONE.
ugyste “Sz. Jono Krikszty- 
” siunezia per laikraazty 

“Lietuva” guod. kn. M. Krav- 
cziunui, probaszcziui lietuviszkos 
parapijos, azird i ogiausia aržiu už 
tai, kad dienoje musu metines 
szventes (dienoje szvento'Jono), 

Moteres iMrlieriai pereito nede- į teikėsi mus i saki ausy tie spawie- 
lia laike savo susirinkimą dėl nu
sprendimo, idant nedeliomis vi
sos skustvietes butu uždarytos. 
Jos laike kalbas ir diduma pri
stojo ant to ineszimo. Kitos susi
rinkimas buwe szauktas visu bar- 
l>eriu, kurie nori nedėlios diena 
dirbtie, liet $nt susirinkimo ne 
pribuvo delegatai ir tos susirinki
mas nuėjo ant nieko. Dabar pagal 
nutarimą moterių, bus paduotas 
Mojorui $wift ineszimas in “mie
sto rodą”, istotimiazkai už
draustu visiems barberiams dirb-Į 
tie nedėlios dienomis.

Skustwietla* Nedeliuinis 
. nor uždarytie. *

— P. M. Waranką teipgi gavo 
miesto darba prie sujungimo 
vandeniniu “paipu”.

— Pereita subata 172 palicmc,- 
nai, kurie buvo pavaryti szalin, 
tapo priimti atgal aut tarnystos.

— Pereita panedely 500 mies-

Teipogi dabar vasaros laike 
p. Daugėla mokiua netiktai vai- 
kus liet ir suaugusius vyrus ir 
prirengia juos in augsztesny mok
slą kaipo in kollegija ir 1.1. Už
tai kas ant rudenio mislyjate in- 
žengtie in augsztesny mokslą, 
tai dabar galite vaikszcziotie 
prie lietuwiszko mokytojo p. 
Daugėlos ir aut to prisirengtie.

Priverstinai liepia 
tie vežias.

Komisorius publicznu 
Chicagos, Kent, apžiurėjas 
uliczia, per kuria kerta
“Union Stock Yards” & Transit 
geležinkelio, pasakė, kad wežes 
turi būtie pakeltos in deszimts die
nu, o jei ne, tai majoras Svift’as 
apsirokuos su kompanija labai 
kietai. Kompanijos urednykai 
pasakė, kad jie nemislina keltie 
vėžiu. Mr. Kent pasakė, kad 
laiszkas nusiustas kompanijai 
neturėjo abejingo supratimo, bet 
stacziai reikalavo nuvokimą uly- 
cztur-per kuriais eina trekiai minė
to geležinkelio. Geležinkeliai 
Rock Island & Lake Shore, kurie 
netrūkia mistiną davarytie kėli
mą vėžiu iki 40-tos ulyežios, tep- 
gi reikalauja, idant minėta kom
panija atimtu savo trekias, nes 
kitaip sziems ne bus galima va
ry tie toliau savo darbo. Isz to 
yra mislyjama, kad ginezas gal 
daeitie lig sūdo.
Pinigai atrasti sudrasky

ti.
Ant kranto ežero, netoli 16 ui. 

Chicagoje pereita pernyczia atra
do daug sudraskytu popieriniu 
po 20, 50 ir po 100 dolieriu ver- 
czios pinigu. Fotam policija at
rado laiszka, ant kurio buvo pa- 
raszyti szitie žodžiai: “Esu pail
stas gyvenimu” ir pasiraszias— 
John Chambers, 4201 Cottage 
Grove avė”. Potam seka kokis

diee sz. apteik ii** SS. Sakramen
tais ir pasakyti* puiku pamok- to darbinyku tapo pavarytais 
itla, kurio žodžiai pasilieka musu szalin no tarnystos. 
ssirdyee ant ilgos atminties.

Su didžiausia paguodone 
Dh-te Szwento Jono Kr.

Už maisziniasl prie bal
suotoju.

Peieita jianedely du demokra
tai, Jeremich Stepleton ir Wil- 
liam Rammng*' tapo nukoroti }m> 
tūkstanty dolieriu kožuas už per- 

J iszkadijima balsuotie. Pereita ru
deny per rinkimus, jiedu iszmete 

1 isz eiles republikoniszkus balsuo- 
Turi lauktie du menesiu, ir neda,eido i® balsuotie 

n v- n 31 precinkte,34 wardoj. Pereita Tūlas voketis George Kelley .... . . . , ,. ... . , nedalia jie ta|K> p n pažintie kal-per vigą laika raszmejo meilias I * ...... .
, . taia n nmindolvio hiiHciii liHkprgromaUs m Prusus prie sawo nu

mylėtos ir ant galo nusiuntias jai 
szifkortia laukėjos su atvira szir- 
džia, pasitikėdamas tuojau su ja ap- 
sivestie, kaip tik ji atvažiuos. 
Dabar ji atvažiavo ir tuo jis pa- 
siemias ja už rankos, skubinosi in 
“Courta” paimtie laisny dėl apsi- 
vėdimo. Wiskas buwo gerai,
kol Mr. Kelly ne pasakė, kad jo 
milimojiyra tik 17 metu amžiaus, 
o iszklausias toliau klerkas supra
to, kad jai dar trūksta dvieju me
nesiu, pagal instatus dėl apsive- 
dimo.

“O, Well”, tarė klerkas, “to
mistą J.uri lauktie du menesiu da”.

“ Bet ji wisa kelionia važiavo 
iszPrusu vienyteliai tik dėl apsi- 
vedimo su manim”, protestavojo 
jaunikis, “ir asz turiu gautie tais- 
Dy ”■ U_ . . ■

“No, asz negaliu iszduotie lais- 
nio, pirm jos gimtines dienos”, 
užbaigtinai atsake klerkas. Cze 
Kelley susiprato padarias didelis | ir iszkiszusi per langa, norėjo wai- 
klaida pasakydamas teisybia ape 
senumą savo jaunosios ir abudu 
nuėjo namo su kareziomis misti* 
mis ape tokia netikusia liuosybia 
szitos žemes.

i tais, o panedelyje audžia Baker 
1 nubaudė anuos po augszcziause 
bausmia.

Mažas žmogžudys.
Du vaikai, Emmet Steds 10 

metu ir Wincens Brenella 13 me
tu senas, bo v i josi au revolveriu, 
kad Brenella laike revolvery 
rankoje, neticzioms iszszove ir 
pataikė sawo draugui in kakla. 
Ant rinkamo Stedso subėgo žmo
nes ir tuojau pasivadino daktaru. 
Bet dastaras negalėjo gelbetie ir 
vaikas in kelias minutas numirė. 
Bronuella gyveno pas tėvus po 
nr.,427 22 ui. paliego ir ligsziol 
policija dar ne surado jojo.
Mėgino iszgazdytie nai

ku n.
Ant kiemo (Minios M. Freze, po 

nr. 227 Rumsey str. susirinko 
vaikai pasibovintie. Ponie Freze 
ne apkente ju riksmu ir liepe isz- 
eitie. Bet vaikai ne klausė. Fo
tam jy paėmė wyro revolvery

ISZ NAUJOS PARAPIJOS. 
Mielas Redaktoriau!

Warde parapijos , “Apveizdos 
Dievo”, meldžiame apgarsytie 
mus mitinga.

Nedelioje, 7 d. Liepos, 4 ady- 
na po pietų, Saleje Pulaskio, 800 
S. Ashland avė. parapija “Ap
veizdos Dievo” laikys savo mi
tinga, ant kurio užpraszomi yra 
visi geri lietuviai—katalikai ko- 
skaitlingiausei susirinktie. Bus 
svarbus dalykui ant apsvarstymo 
pirkime bažnyczios ir užvedime 
visiszkos tvarkos parapijoje. 
Dėlto butu velytina idant ateida
mas ant mitingo atsinesztu ir pi
nigu ant to mierio, kiek kas isz- 
gali-

Su guodone
Zachareviczius sekr.

“Apv. Dievo”.

kus iszgazdintie. Pamatia vaikai 
revolvery, tuoj iszbegiojo, bet 
vienas, isz ju Arthur Brinu, 9 
metu senas, nespėjo pasisuktie isz 
terpvarczio, kaip revolveris pa
sileido ir vaikas puolė ant žemes 
smertelnai sužeistas. Policmonai 
vaika nugabeno in ligon- 
buly, kur jis po keliu adynu mi
rė, o p. Freze tapo užrakinta in 
kalėjimu ir bus tyrinėjimas, 
sako, kad nieko nežinojo ar 
volveris buvo uždarytas, ir 
kosi visai neszovuai.

MITINGAI.
Nedelioje 7 ta, d. Liepos, tuo- 

jaus po miszparui, saleje L. Ažu- 
ko, po nr. 3301 Auburn avė “Lie
tuviszka Republikoniszka Lyga” 
turės savo menesiny mitinga, ant 
kurio delegatai,isz visu lietuvisz- 
ku kliubu, yra užpraszomi pribu- 
tie. Teipogi neatbūtinai priva
lo pributie ant szio 
visi lietuviai, kurie 
to darbus, nes dėl 
bai svarbus dalykai.

P. Jonutis, prez.
Parvarytas lf wel priimtas
Charles Perry buvo policijos 

tarnystoje per 34 metus. Pas ku
tinome laike, kaip senas jau žmo
gus, jis buvo kukorium prie 
Despleines polic-stotis- Kada 
Inspektorius Shea, pasakė Perry, 
kadjy Szefas Bade n och atstatė 
no tarnystos, senis pradėjo verk- 
tie, tarydama h: “Nieko neliko dėl 
manias dabar, kaip tik eitie in 
“poorhouse” (t. y. in narna prie
globos dėl biednuju). Kada da- 
žiuojo ape tai p. Badenoch, wel 
jy priėmė. Szefas sako, jog nie
ko 
gai

Nedelioje, .. 7. Liejos, tuoj aus 
po sumai, baili, saleje Dr-te “Si- 
mano Daukanto” laikys savo mi
tinga, ant kurio neatbūtinai pri
valo pribūtie visi sanariai dėl 
nutarimo kokius ženklus ta drau
gyste turės nesziotie.nes beto nu
tarimo, negalima baigtie konsti
tucija. Teipogi yra užkvieczia- 
mi visi geri lietuviai prisiraszy- 
tie prie Draugystes “S. Daukan 
to”, nes yra pigiausias instojimas 
ir naudingiause draugyste.

J. ALEK8AX’DRAWICZIU8,PreZ.

Melrose Park, III.— Draugste 
“Sz. Juozupo” laikys savo 
czvertmetiny mitinga, nedelioje, 
7 Liepos, tuojau po sumai, ant 
kertes 21-mos avė. ir 9-tos st. 
ant kurio užpraszo visus lietu
vius to miestelio pributie ir pri- 

........... siraszytie prie draugystes pakol 
Gavome per vėlai. da in*M'mas yra pigus,—dabar

GROKATNYCZIA.
Žinios isz “Lietuviszku Kolio- 

n ju” Arkanso, bus ateinaneziame 
numeryje. <

K. B. Denver, Col.—• Bus ki
tam numeryje.

Palitikie- 
' riai sako, jogei ta buwo bjauriau- 
I se diena Chicagoje.

— Danesza, kad nekurios lietu
vaites no Van Horn ir no 21-mos 
ui. per daug vėlai vaikszczioja 
po ulyczias. , Lietuvaites negra
žu. Teip darant neisztekesit už 
gero vyro.

— No pereito panedelio jau 
inejo in šyla istos kas link cįvili- 
nos tarnystos mieste Chicago ir 
dal>ar kiekvienas, norintis gautie 
miesto darba, neatbūtinai turės 
iszduotie examina.

— Guod. Kn. M. Kravcziunas 
partraukė puikius, didelius var
pus in lietuviszka bažnyczia Sz. 
Jurgio. Netrukus bus jie iszsta- 
tyti varpinyczioje ir tadąj bus 
paszventinimas ju.

— Springfield, 111. tapo inkor- 
poravota kompanijh, kuri užsiims 
iszbudavojimu elektrikiszko ge
ležinkelio isz Chicago, net in 
New Yorka. Tada Chicagiecziai 
galės dasiektie Nev Yorka su 10 
adynu.

— Ne ko kis Peter Bark darbiny- 
kas gyvenantis ant kampo Jef- 
ferson ir 14 ui., Chicago tapo už- 
musztas pereita nedelia ant kryž- 
kelio Nevberry avė. ir 16 ui. 
kada norėjo praeitie terp dvieju 
trukiu C. Burlington & Quincy 
geleiinkejio.

— Darbinykas Teodor Topel 
dirbdamas prie budavones ant 
kampo Ashland ir Archer avės, 
nekrito no ristavoniu 16 pėdu 
augszczio. Persidauže galva ir nu
silaužė deszinia koja. Daktaras 
sako, kad sunku bus jam iszliktie 
no smerezio.

— Nekoke szvede Annie Hill, 
35 metu sena, per ilga laika su- 
siezedijo $500 pinigu ir užsima
nė važiuotie in senu kraszta. Nu
ėjo in krautuvia nusipirktie ko 
teuai, ir jai pavogė visus pini
gus. Per daugybia svieto vagies 
negalėjo patemytie.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
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 kwepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu wese- 
liju ir kitokiu zobovuT Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— Kazimieras Andriuszis, bu- 
vias prezidentas Dr-tes “Sz. Ka
zimiero” pereita subata tapo pri
imtas už paliemona per republi
koniszka partija mieste Chicagos. 
Acziui Dievui da tik pirmas me- 
toą kaip Chicagos lietuviai su
kruto palitikoje, o jau 8 gavo 
miesto darbus.

— Skaitome angliszkuose laik- 
raszeziuoee, kad kokis “Jurgis 
Akelaitis” su Ona Racziuniute 
iszeme laisny ant ženatves. Nors 
Amerikonai nepratia raszitie lie
tuviszku vardu, bet kad p. Ake
laitis padavė tikra lietuvisz
ka varda ir pravardia, tai para- 
sze konogražiausei, isz. ko ma- 
tytie, kad yra tikru Lietuviu. 
Welyjame jiems laimyngo pagy
venimo. '

t. *
— Benediktas Petrauskas ir 

St-lvestras Wirszilas, po nr.
I 4429 Goodspeed ąt. atidarė nauja 
lietuviszka saliuna, o ant subatos 
ir nedėlios, 6 ir 7 Liepos rengia 
didely balių atidarymo saliuno, 
ant kurio grajys puiki lietuvisz
ka muzika, bus daugybe jaunimo, 
szbaiai ir kitos gražios zabovos. 
Prasidės subatoje no 5 adynos 
vakare. Dėlto užpraszo visus 
lietuvius ir lietuvaitias meilin
gai atsilankytie. Su guodone 
B. Petrauskas ir irszllas.

— Szioms dienoms adidare 
nauja lietuviszka saliuna po nr. 
621 S. Canal kerte* Henry str. ir 
ant Subatos ir Nedėlios t. y. 6tos 
ir 7tos dienos Liepos(July), ren» 
gia dėl savo tautiecziu puikia 
zobova ir szokius, ant kuriu už- 
praszo atsilankytie visus lietu
vius ir lietuvaitias, o bus puikei 
priimti. Subatoj bus muzika ant 
skripku, o nedelioj ant tiiubu.

Su guodone B.Wigraciene.
— Ar gavai lietuviszka kata- 

lioga puikiu žiedu, laikrodėliu ir 
lenciugeliu? Jeigu negavai, tai 
paraszyk in “The Independent 
Watch Co.”, 105 Brovn 
gausi už dyka. Jeigu szy 
sy kas pirks laikrodėly ar 
gali sau iszsirinktie viena,
nori, knyga isz kataliogo “Lietu
vos”, ne brangesnio ant $l.oo, o 
gaus ja prie to ant magarycziu.

Expliezija gazelinos.
Pereita nedelia užsidegė namas 

po nr. 5021 Hoyne avė. no ex- 
pliodavojimo gazelininio pe- 
cziaus. Tuose namuose gyveno 
Jozapas Szilinskis. Kada Szilins- 
kiene norėjo užgesintie liepsna 
no gazelinos, tai liko bjaurei ap
deginta, o liepsnos ne užgesino 
Bledes tas gaisras padare ant 
$260.

Kita Expliozija gazelinos
Namuose Christopero Brown’o 

po nr. 1341 Wellinngton avė Ne
dėlios ryti inwyko expliozija ge- 
zelinos, no kurios sudege mergai
te 20 metu iki smert; jos motina 
p. Brown sužeista smertelnai ir jos 
brolis apdege, bet iszgis. Mergai
te Agnės Brown, po pusrycziu, 
atsuko sako dėl inbegimo gazelinos 
ir pilė ja in rezervuarą. Fotam ji 
užliejo biski isz blekines in knata 
pasitikėdama, greicziau uždegtie 
pecziu dėl atkaitinimo vandens 
plautie indams. Bet knatas buvo 
da gana karsztas, idant apkai- 
tintie gazelina, kad ji galėjo už- 
sidegtie. Cze sprogo peezius, api- 
purkszdamas drapanas merginos 
ir ji tuoj liko wisaapymta liepsna. 
Motina bego jos rata votie, bet ir 
ji užsidegė ir josdvvi pakele bai
su klyksmą. Tuo atbėgo sūnūs 
Brovn ir kiti susiedai, bet nieko 
ne galėjo gelbetie ir josdwi apde
ge wietomis iki kaulo. Mergaite 
netrukus myre, o motina teipgi 
nėra iszgydama. >

Susimusze trūkis.
Trūkis ant Fort Wayne gele

žinkelio pagal kryževvonia su 
Beit Line geležinkelio susimusze 
ir puse trūkio su inžinu susmuko 
in žemia. Inžinierius tapo ne daug 
sužeistas szokdamas ant žemes. 
Bledes aprokuotaant $8.000.

Atsiuntė Pekliszka ma- 
szina.

Berlino pacztoje tapo atrasta 
pekliszka maszina,' atsiusta poli
cijos virszinykui Krause, 30 d. 
Sėjos. Expliozija tapo sulaikita 
per atsarguma pacztos urediny- 
ku. Nežine kas ja atsiuntė ir nie
kas ne buvo aresztavotas. $

Isz Waterbury, Conn.
Draugyste “Sz. Kazimiero”, 

Waterbury,’ Conn. uždėjo dideliu 
krautuvia visokiu valgomu daik
tu, kaipo tai: visokios mesbs— 
szviežios ir rūkytos, kumpiu, o 
deszros net isz pat Warszavo 
yra pargabentos. Dėlto szirdin-. 
gai už p ras z o visas lietuvius, idant 
daugiau nevaikszcziotu pirkine- 
tie pas žydus, bet ateitu czionai 
prie lietuviu, kur galės visko 
gautie irda pigiau ir geriau kaip 
pas pasmirdusy žydą. Draugys
te “Sz. Kazimiero” matydama, 
kad Waterburyje randasi in 500 
lietuviu, pasidrąsino iszdetie ke
lis szimtus dolieriu antinrengimo 
teip naudingos lietuviszkos 
krautuves, nes ka liatuviai be 
szelpia žydus, airius ir kitokius, 
tai tegul velyt szelpia savo žmo
nis, o ne svetimtauczius. Ir pa
sitikime, kad lietuviai, turėdami 
savo lietuviszka sztora, daugiau 
pas nedaverkas nevaikszczios, 
o kuris nesigedetu to darytie, 
toky nebutu galima paskaitytie 
už žmogų, o da už katalika.—

Su guodone
The Lithuanian Corporation Co.
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ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tafta.)

Ūmame laike Parlamentas pradejo-dirbtie, 
idant nustapdytie tolesnius pasikėsinimus kolioni
ju. M asaryje 1769 m. Parlamentas melde kara
liaus pargabentie in Anglija kaltinykus triukszmo 
ant sūdo.

Tokia apsejimas su jais tapo piktai patiktas 
per kolioniju legislaturas Seimai Virginijos 
North Carohnos teip asztrei protestąwojo, kad 
tapo iszklausyti per roy>liszkus gubernatorius.

ir
jie

Pirmas susieminias.
Nev 1 orke kareiviai užrūstino “Sūnūs liuosy- 

bes”,( nukirsdami ju stiebą liuosybes. Prasidėjo 
maisztas. Wienas ukesastapo užmuaztas ir dikeziai 
sužeistu, 17 d. Sausio 1770 m. Teip Nev York pi
rmas padėjo auka ant altoriaus savo žemes.

5 d. Kovo mieste Boston nedidele vakta ka 
reiviu buvo užrūstinti iszjuokimais ir asztreis pa- 
žeminaneziais žodžiais per būry vyru ir vaiku, ka
da jie ėjo per ulyczias. Kareiviai szove, užmuszda- 
mi tris ypatas ir sužeizdami dikeziai kitu. Tas atsi
tikimas tapo pramintas “Bostono Skerdyne”

Szitas praliejimas kraujo buvo priežasezia bai
saus sujudimo Bostone. Ukesai veike su dideliu 
gudrumu. AVietoje atkerszijimo skerdynes, jie pa
reikalavo, valdžios, idant iszvarytu kariumenia 
isz miesto.

Pasikėsinimas padaugintie iždą per padotkus 
Amerike, iszejo visai ant tuszczio. Užlaikymas 
urednyku ir kareiviu Amerike Anglijai kasžtavo 
pankis syk daugiau, negu gaudavo naudos isz pa- 
dotku. Szitas nepasisekimas ir protestai Anglijos 
prekiku pasibaigė ant to, kad Balandyje 1770 metu 
padotkai tapo panaikyti.

Parliamentas padare kvaila isztrauka panai
kindami padotkus. Jie numėtė padotkus no visu 
daiktu, iszskyrus žolinia (arbata). Szita isztrauka 
jie padare vienyteliai dėl to, idant parodytiem jog 
jie turi tiesa apkrautie kolionijas padotkais. Bet 
ta likusi dalis padotku buvo lengvai aplenkama. 
Žmones nusprendė ne importavotie jokios žolines.

1773 m. Parliamentas pavelijo Rytinei Indijos 
kompanijai siustie in Amerika savo žolinia, liuosa 
no Anglijos padotku. Už tai turėjo moketie lik
tai tris penus ant svaro Amerike, Tai buvo mis- 
lijama, kad Amerikonai užmokės ta maža rinkliava, 
nes jie tada butu galėja gautie žolinia pigiau Ame
rike, negu Anglijoje.

Bet valdonai apsiriko. Jie nepažino dvasios 
kolioniju. Kaip žoline (arbata) pribuvo in viso
kias vietas kolionijose, ji tapo iszsiusta 
užgrėbta. O ’ ♦

Bostone žmones visai ne pavialyjo 
tie žolines, o gubernatorius ne pavelyjo 
gal laivu.

Tas painumas tapo iszrisztas per būry vyru, 
kurie sulipo in laivus, prilioduotus su žoline, sulaužė 
dežias ię žolinia suvertė įn vandeny prieplaukoje. 
Tai buvo atlikta be jokio triuksžmo, 16d. Siekio. 
1773 m.

Tie pasielgimai Bostono atvede ant to, kad 
Parliamentas iszdave 1774 istata, pagal kunuom 
portas Bostono turėjo būtie uždarytas, o rinkliavų 
narna ir kitas urediszkas vietas perkele in Salem. 
Bostonas turėjo iszmirtie badu. Generolas Gage tapo 
paskyrtas kariszku gubernatorium Massachusett- 
so.

įstatas uždarimo porto Boston, po vardu 
“Port Bill”, inejas in šyla Sėjos menesyje 1774 m., 
padare skautfžia inspudy Bostone. Kaip ne buk, 
Bostonas tapo su džiaugsmu ir malonia paremtas 
per visas Kolionijas. Jos jaute, kad Bostonas ka- 
vojo už liuosybia.

•Žinios visokios.

t Miestas London tapo sujung
tas telefonu su miestais Edinburg, 
Glasgov ir Lublin.

t Du buvusieje paliemonai M. 
Mealy ir T. Morą n, kuriedu nužu
dė Svana Nelsoną, tapo nusūdy
ti ant 14 metu in kalėjimą kož
nas.

e

t Paryžiuje tapo ne senei par
duotas abrozas karaliaus Liudvi
ko XV, apdaryto pilgrimo rū
buose per Boucher, už 2.360- do->-tjj^''jiem 
lieriu.

t Lenko Anna Derochovska 
tapo iszsziusta isz Nev Yorko at

neš jau yra Ame-

t Pati kokio Joseph Paproch’o 
mieste Baltimore, pabėgo no 
vyro, palikdama tris vaikus ir 
30 dolieriu vyrui ant pragyve
nimo. Priežastis jos pabėgimo bu- 
buvo nesutikimas su vyru, kad ■ vienas, kuri* nori ka apgarsytie, 
tas, nieko ne iezmanydamas, ki- [ paraszys ant korteles ir atnesz.

Į mai pasiliekti užmirszti, o biznie
rius neradias savo apgarsinimo, 
keikia tada redaktorių, kad jo 
apgarsinima neindėjo.

Taigi bus geriausei, kad kiek-

atgal arba

iszlioduo- 
siustie at-

szosi in jos reikalus.
t Žydai Lietuwos ir Lenkijos 

j jau perstojo važevia in Amerika, 
o kas kart tai labjau pradeda ke- 

I liautie in Afrika. Sako kad Ame
rikonai yra szimta kartu smarkes 
jiiais ai)t biznio,pž žydus ir per 

/ i cze nėra jokio 
geszeflo, o Afrikoje da su vis ki
taip.

t Jauuikaicziai Alt Carmelio, 
ant 19 ir 20 dienos Liepos rengia 
didely balių. Daugybe jaunu 
vyru ant to susirasze ir kyjkwie
nas duoda po doliery ant suren
gimo minėto baliaus. Isz uždirb
tu pinigu laike baliaus, sutaisys 
koky nors naudinga daikta in 
lietuviszka bažnyczia.

t Moteriszke Mrs M. L. Pinkley 
70 metu senumo, South Rock- 
forJ’e, staiga nustojo proto ir už
puolė sawo vyra gulinty lovoje 
sr kuju musztie. Potam pagavo 
žirklius ir butu jy nužudžiusi,kad 
nebūt u sūnūs insimaiszias. Jos 
wyras yra baisiai sumusztas ^r 
blogame padėjime.

t Tūla Mary Smith 56 metu se

II Kare 1775 metu.
Balandyje 1775 metu, Generolas Gagu, kuris 

buvo royaliszku gubernatorium ir vyriausiu ko- 
mandierium, turėjo Bostone a;>e tris tukstanezius 
kariumenes. Su tokia didelis šyla jis tikėjosi sulai- 
kytie visokius prieszingus valdžiai judėjimus kolio- 
nistu.

Dažinojas kad mieste. Concord yra susitaisiusi 
nekokia kariszka šyla kolionistu, jis nusiuntė ten 
skyrių kariumenes dėl iszvaikimo juju. Ukesai da- 
girdia ateinanezius kareivius, greit iszsiunte paslui 
pakeliais, kur turėjo eitie kareiviai, duotie žinia 
“minutos vyrams”.

Anksty ryta 19 d. Balandžio B riti jos karei
viai pribuvo in I^exington. Ten jie atrado maža 
šyla amerikoniszkos milicijos. Angliszkas oficieriu* 
iszjojo prie anų ir tarė: “Iszsiskirslikite jus maisz- 
tinikai”. Kaip Amerikonai neklaus®, jis prisako ka
reiviams szautie. Asztuoni Amerikonai tapo už- 
muszti ir dikeziai sužeistu. Kiti isžbegiojo ne atlie- I 
pia szuviu.

Isz cze Britiszka kariumene trauke Concordo ’n Ewf©pž» 
linkon, kur jie iszdraske krautuvias. Kol jie siautė rike 8 menesiai, o ne gali gautie 
Conkorde, Amerikoniszka milicija aplink Concorda 
ir Lexington spėriai susirinko ir užpuolė ant 
Britijonu pas tylia Concord Bridge. Tada Bri- . 
tijotiai pradėjo trauktis Lezingtono linkon. ’r degimai iszgrajis straika,

Tai buvo tik kelios mylios iki Lexington, bet [ nes didiejai “bekeriai jau pri
los mylios-buvo labai karsztos. Cze jie patyrė, 
tai ženklina Amerikoniszka “krumu musza”. 
kiekvieno lopo girios, no kiekvienos uolos, 
upio, (tvoros) birejo ak menai su ugnimis 
muszkietu ukinyku Amerikos ant kareiviu.

Kareiviai pradėjo s'.alintis ir visa Britijos 
la butu likusi sunaikinta, kad ne butu buvusi patik- jo savo tvireziausio draugo ir 
ta Leiingtone per naujus kareivius. Sulaužtiejie druczįausio užtarėjo, 
legionai trauke Charlestono linkon. Britijos karei- Į 
viu tapo užmusztu ir sužeistu ape 280 o Amerikonu ♦ Meziko, 29 d. Sėjos, ;Colu- 
tik devynesdeszimts. , tian kasykloje pasidarė expliozija

Atsitikimas po Lezingtonu buvo žaibas, kolio- ir szeais darbinykus užmusze ir 
nijos mėtėsi prie ginklu. Naujos Anglijos milicija daug sužeidė. Kūnai dvieju už- 
dideliais būriais skubinosi in Boston, ir nakčia muMtu.u tapo nudraskyti in 
19 d. Balandžio foyahszkas gubernatorius su savo . , .
kariumenia tapo apsiaubtas Hostom*.—Pirm pabai- numo, t ipo atrasta pereita nedelia
gos menesio dvideszimts tukstancziu vyru sugulė | Namas Adams County, o ap- ( pasikorusia ant szniurelib savo 
aplink miestą. Eile tvirtyniu stojosi no Roxbury (rv weta* per Dvas Matheny ir Mrs name, netoli Bethel, Ind. Ji vai- 
iki upes Mystic. Tokiu bidu jie uid.re Britijonu'. Pellce ^.ne^ta. in'8kider d«dideli.farn>a,betn>enkanau- 
ant Bostono, pemnsu o^ „usiedus su dinamitu, d* turėjo isz jos, no smerezio jos

Ticonderoga ir Crow. 1‘olnt. Gyventojai tapo didiei suieisti *yro ji ing.wo dikeziai skolos.
..... ...... . . . . ir turės mirtie. Ji turėjo daug pacziuotu waiku.Labai imgeidus uUitikini.is inwyko netrukus | neoorejo su jais gyweatie.

po musziai po Lexiugtonu. Gegužio menesyje h- | Konsztebelis B. Deuecki tapo' °
than Allen su buriu iszrinktu vyru užėmė per ap- areaztavotas pereita nedelia pa-i ♦ Mieste Mineapolis, Minu. 17d. 
gauly twirtynia Tieouderoga, kuri buvo ..uagoja- j . waranU ioZimU Hermaną! S«jos, sudege namasketuriu pen- 
ma daugiau nei su szimtu artilerijos. Drutviete , , ,, . .. 1 x— --------- 1----------- —: -J-----
Crovn Point pasidavė^ teipgi lengvei. Turtingos, ^() )S‘ onsz is yra ap- 
kariszkoe krautuves teko Amerikonams. skustas už iszleidima

Alexandro Koperlio $126.
t Mt Carmel, Pa. pereita no-1

Gegužyje 1775 m. didele šyla Britiszkoa kariu- delia dirbo tenyksztes kasyklos ;
~' pilna laika, tai yra 6 dienas ant1 
'1 nedėlios. Žmones kalba kad a- 

teinanezia nedelia dirbs tiktai 
dvi dienas.

dnrbo ir neturi jokiu prieteliu.
t Buffaloje sustraikavoduonke-

ka stojo ant juju reikalavimu, o ir
Lz mažieji® turės pristotie.
n° • _įgz t Riode Janeiro, Brazilijoj 30 

d. Sėjos. Exprezidentas Peizoto 
sy- myre. Republika Brazilija nusto-

M u hz a ant kalno Bunker 11 iii.

■ Pirmas Kontinentalnas Kongressas.
Tarpe szitu sumiszimu, kolionistai pirma syk 

pradėjo mislitie ape pasikelima su ginklais rankose 
priesz prispaudėjus. Bet po pirmam jie nusprendė 
apsvarstytie ta dalyka tarpe savęs. Dėlto pirmas 
kontinentalnas kongressas tapo suszauktas Philadel- 
phijoje, 5 d. Rugsėjo 1774 metuose.

Szitame kongresse visos Kolionijos tapo re- 
prežentavotos, iszskyrus Georgia, kurios guberna
torius periszkadijo aprinkima delegatu. Tas kon
gresas pagarbino pravadnikystia Massachuaettso, 
apsvarstė apskelbimą tiesu, perstatie reikalą su- 
laikimo visokios prekybos su Anglija ir nusiuntė 
peticija prie karaliaus. Teipogi Antras Kongresas 
tapo nutartas susirinktie Gegužyje 1775 metu.

Rugsėjo menesyje 1774 m. Generolas Gage, 
tada gubernatorius, sudrutino teip vadinama 
“Boston Neck” ir užgriebė ammunicija ir krautu
vias provincijos Arsenoluose(*) kurie buvo mies
tuose Cambridjje ir Charleston, Mass.

Massachusettso Seimas tapo paardytas per gu
bernatorių. Bet sanariai vėl susirinko po vardu 
“Provincija Kongresso” visai neprigulminga no ka
raliaus. Tas Kongressas susiorganizavojo kariume
nia, praminta “minutos vyrai,” kurie turėjo būtie 
kas minuta pasirengia ant kovos; ir dar parengė 
“komitetą apsaugojimo”, su John Hancock pirmse- 
džiu: tas komitetas turėjo saugotie visokius judė
jimus Britijonu.

Kolionijos rengėsi ant apsiginimo. AA ashingto- 
nas organizavojo milicija Virginijos ir Patrick 
Henry k u rate visur tarydamas: “Asz paantrinu 
tamistai, mes turime musztis”.

1775 m. Britijos Parliamentas apskelbė, kad 
sukilimas priesz valdžia jau yra Massachusttse ir yra 
pareinamas per kitas kolionijas. Tuojaus tapo isz- 
siusta deszimts tukstancziu kariumenes in Ameri
ka.

») a.r*iuuu»3 w*diuMi krautuwes karisiku dalyku.

menes pribuvo isz Anglijos in Bostonu. Juos ko- 
mandavojo Geųerelai Howe, Clinton ir Burgoyne. 
Generolas Gage, vifiausis komandierius, turėda
ma* po ranka dvilika tukstancziu senu Žalnierių, 
nusprendė pradetie kowa.

Kaip kareiviai Naujos Anglijos užstojo iszeiga 
isz Bostono, Gage sumislijo plaukti® vandeniu 
prie peninsulos antroje puseje Charlestono. Ameri
konai nulėmė tai ir sumislijo užoegtie už akiu prie- 
szams.

VVakarelBd. Sėjos, Massachuseltso vadovai fabriko. Po apnokavimui knygų 
nusiuntė asztuonis szimtus vyru dėl pirmesnio vvel dirbs gerai, 
apėmimo kalvos Bunker Hill ant Charlestovn 
peninsulos. VVienas isz oficieriu nuvedė kariumenia 
toliau in peninsula statei priesz Bostoną, ant 
kalvos Breed's Hill.

. ATYDA:kowa tapo atlikta ant Breed’i Hill, kuri dabar 
paprastai wadinasi Bunker Hill. Teipai stieleas pu wardu 
Bunker Hill Monument”, yra ant kalifo Breed's Hil.

Rytmety 17 d. Sėjos, buvusiejie Bostone Bri- 
tijonai labai nusistebėjo pamatia iszkastas drutvie- 
tias, kurios buvo akyveizdoje ant auksztotes 
prteszai miestą ir labai juos pikdino.

Trys tukstaneziai geru kareiviu, po vadovys- 
tia Generolo Hove, tapo nusiusti valtiyse, dėl su
griovimo menku drutviecziu, iszkastu žemeje, už 
kuriu ape penkiolika szimtu Amerikonu, po vado- 
vystia Prescott, gulėjo. Po pietų prasidėjo kova 
po vardu “Battle of Bunker Hill”.

Britijonai du sykmusze ant Amerikonu, bett«- 
po atstumti per juos. Szitose muszose Amerikonai 
visai iszbaige savo ammunicijas. Užtreczio smūgio 
Bilijonai pergalėjo. Pa pergales brangei k&sztavo 
dėl Britijonu, nes jie nustojo tūkstanty vyru. A- 
merikonai nustojo keturis szimtus penkesdeezimts.

tru augazezio, kuris griūdamas 
l užmušė szeszis faermonus ir daug 

pinigu ypatu smertelnai sužeidė.
Kitas gaisras atsitiko San Fran- 

cisco’je, Cal., kuris nuszlawe cie- 
į ia distrieta fabriku, padarydamas 
bledia ant$2.000.000 mažiausei.

t Union City, Coon. darbai ei
na pusėtinai, tik dabar no 29 Sė
jos sustojo aut nedėlios laiko 
dėl suvedimo metines rokundos

Antras Kontinentalnas Kongressas ir Washing- 
tonas.

Priesz kova ant Bunker Hill, antras kontinen
talnas kongressas, nutartas susieitie in Philadelphia, 
susirinko Gegužyje. Kongressas dabar apėmė vieta 
vyriausios valdžios Kolioniju, kurios no to laiko 
tapo pramintos “Suvienytomis Kolionijomis”. 
Kongresas nutarė per balsavima padidintie armija 
ant dvideszimts tukstancziu wyru ir iszduotie tris 
milijonus dolieru |M)pieriniu pinigu. Sėjos menesyje 
kongressas paskyrė George (Jurgi)s AV ashingtona 
biriausiu komandierium kontinentaliszkos Armijos.

Washingtonas iszleido in Massachusetts ir ko- 
lioneje iszgirdo kova ant Bunker kalno. Jis pribu- 
wo in wiriausy stoty Amerikoniszkos Armijos 2 d. 
Liepos 1775 metuose ir sekanczia diena apėmė ko
manda.

Jis atrado armija, susidedanczia isz keturioli
kos tukstancziu milicijos. Tuojau Washingtonas 
pradėjo rengtie iszjuatsakanczia armija.

Amerika sujudime.
Mugu atyda ik sziol buwo atkreipta ant Masaa- 

chusettso, nes pradžioje Ma^aachusetU buwo centru 
reikalu. Kitos kolionijos, buwo da kaipo newei- 
kenczios.

(Toliaua bus.)

t Londono policija nesenei 
užtiko pedsaka nauju žmogžu
džiu. Tie žmogžudžiai buwo mo 
teriszkes, kurios apsiimdavo nu
žudyti® naujai užgimusius kūdi
kius po 25 ęentus viena.

t Pereitu nedelia Petnyczidje 
pasibaigė konvencija republiko- 
niszku klubu mieste Cleveland, 
O. VVyriatise užduoto lygos bu
vo aprinkimas sekretoriaus, ku
riam turi moketie algos 12.000 
ant metu.

t Falifas, N. S. Dideli gaisrai 
siauezia gyriose in pietus no eže
ro Catalone britiszkoje kolumbi- 
joje. Miszkai ant krantu mares 
visi ugnyse. Netoli Luraine su
degė 8 namai, žmonis turi begtie, 
idaut iszsigelbetie np smerezio.

t Nesenei mirias sekretorius 
VValfttijos, Gresham paliko' isz 
viso tik $50.000 turto. Tai an
tras davadas kad Gresham bu
vo geras žmogus, nes ne sukrovė 
nei czverties milijono, skriaus 
damas darbinykus.

t Laike smarkio lietaus mieste 
Cordova, Md. perkūnas trenke 
in Babtistu bažnyczia, sukresda- 
mas visas budavones. Pagal baž- 
nvezia buvo arkliu stone, ne ap 
žiūrėta su perkūnsargiais. Taigi 
perkūnas galėjo ten pasilebautie— 
užmusze žmogų ir du arklius.

| “Cleveland Steel Co” apreisz- 
ke savo dirbtuvėse, kad isz prie
žasties pagerėjimo reikalu, ta 
kompanija pakele mokesty savo 
darbi uykains ant 10 procento. 
Darbinykai dirbtuvių “Pensilva- 
nia VA hoel VVorks” gaus paauk- 
sztyta mokesty ant 12 procentu.

In Lietuvy iszkas Draugys- 
tias Chicagos.

No szius dienos kiekviena 
l draugyste, kuri norės paduotie in 
laikraszty “Lietuva” koky nors 
apgęrsinnna, korespondencija, 
mitinga, palekavonia ar ka kita 
reikale draugystes, turės už tokius 
padawimus moketie po 5c. no ei
lutes ; o kitaip joki apgarsinimai 
nebus priimti.— Su lyg sziolei, 
jeigu kuri draugyste padavė ko
kia korespondencija, priėmėme ja 
ir talpinome už dyka, pasitikėda
mi, kad už tai draugystes parems; 
mus wienok tri-metinis musu 
laukimas parėmimo no draugys- 
cziu pasirodė, kad draugystes 
kreipiasi in mus užpakaliu ir da no 
nekuriu sąnariu reik nuklausytie 
murmėjimus.—^ Už tai, broliai 
mieli, teiksitės ant mus neužpyk- 
tie, jeigu iszpažinome jumis, kad 
už dyka dirbtie dėl labodraugys- 
cziu negalime, nes tikimės, kad ir 
jus broliai nei vienas neinate dirb
tie už dyka, bet jeigu dirbate, 
tai reikalaujate ir užmokestics, ir 
nelauketia tris metus, kaip mes, 
bet kas nedelia ja atsiimate.

Antras dalykas: Norėdami pa
duotie koky apgarsinima, turite 
neatbūtinai paraszytie jy patys ir 
paduotie ant raszto, o ne žodžiu. 
Nes padavimai žodžiu, tai yra 
džiowa dėl redaktoriaus. Žmo
gus alėjas paduotie koky apgar
sinima žodžiu, trukdo nekarta re
daktorių pusią dienos ir visko jis 
neatmena, k a nori garsytie. Ar
ba nesyky pasitinka ant ulyczios 
ir sako apgarsyk ten mitinga, ar 
saliuna ar ka toky, cze pasitinka 
antras, ir praszo ka kita apgarsyt, 
treczias treczia, ketvirtas ketvir
ta ir tuzinai viena diena atsitinka 
tokiu praszymu—na ir dabar tu 
žmogau atmyk kieviena ir žinok 
jo misly, ka jis nori apgarsyt. 
“Kibą” turėtum žmogus nesztis 
su savims didelis knyga ir kaip 
tavia paliks kur ant ulyczios, tuo
jau* sėsk ant žemes ir raszyk 'vis
ką, o paskui parneszias atiduosi 
zeceriams i n statymą, nes neužsi- 
raszius negalimas daiktas atmytie 
vakary kszczius, kada szendien 
nauji praszymai randasi, o juk 
žmogus turi ir kitus prie szalies 
reikalus, kurie gal labjau rupi, ne- 

į gu keno apgarsinimai, ir tokiu 
' budu nekarta prižadėti apgarsini-

arba per paczta atsius, o ka
da paraszyta kortele gulės ant 
redaktoriaus stalo, niekad nebus 
užmirszta, ir kaip korteliaparaszy- 
sit, teip apgarsys. Tokiu budu 
bus ir jums gerai ir redaktorius 
turės tik pusią daibo prie to.

Sztai ir paskutinėmis dienomis 
isz tokios pat priežasties, kad ne- 
parasze, o tik žodžiu pasakė, liko 
neapgarsytas mitingas Dr-tes 
“Apweizdo8 Dievo” ir da paskui 
redaktoriui reik iszgirstie rugoji- 
nius ir murmėjimus, ir nežine už 
ka; ba jeigu mokėtu, už tai tai 
butu nepikta ir rugones nbklau- 
sytie, ale kaip už dyka, tai kar
tais lyg per skaudu esą.

Taigi dėl tu wisu aplinkybių 
net nuėjau ant mitingo Dr-tes 
“Apveizdos Dievo” ir norėjau 
užmytie, kad jeigu Draugyste 
nori jos mitingus garsytie, tai 
arba visi sanariai tegul užlaiko 
“Lietuva” arba tegul užmoka už 
apgarsinimus. Tuom syk neku- 
rie sanariai tos draugystes, pama- 
tia mania riogsant ant ju ^mitin
go, atsiminė, kad žiemos laike 
buvau pasiūliau visoms drau
gystėms skaitymą “Lietuvos” tik 
po $1 ant metu, ir tuojaus ape 
ta paty manės užklausė, ar pristo- 
czia dabar ant to. Pristojau su 
miela ukvata, dėl ko ne— tegul 
skaito visa draugyste, kiekvie- 
nas sąnarys gaus laikraszty už 
doliery ant metu ir visoki Drau
gystes apgarsinimai bus patalpy- 
ti už dyka.

Ale kur.tau, atsirado tokiu ant 
mintingo, kad ka jis bemoka už 
laikraszty doliery ant metu, tai 
velyt nuejas i n saliuna, už ta do
liery nusipirks keletą skuneriu 
alaus, pasigers gerai, tai nors 
paskui turės drąsos su kuom už 
plauku iszsirautie, ir tt.

Pasižiurėjus ant to wiso, ka net 
man geda pasidarė rastis terp to
kiu iszmintingu žmonių. Pamis- 
lyjau sau— tai nedawe Dievas 
man tokio “razumo” kaip tiems 
žmoniems— jie vieno dolierio 
ant laikraszczio gailisi, o asz jau 
tukstanezius dolieriu ant to palei
dau—jie už ta wiena doliery tikisi 
gardžiai pasigertie, ugi asz už 
tukstanezius buezia galėjas jau 
maudytis su lyg ausu— ar tai 
ne kvailas, kad to nepadariau( ?)

Toki žmones kaip tie, kurie do
lierio gailisi ant wienatinio lietu
vi sz ko laikraszczio, troksztanczio 
dirbtie dėl j u naudos, yra werti 
dideles garbes(?) Jeigu ir visi 
toki butu, kaip jie, tai lietuviai 
jau butu seniai pabaigia sawo 
vargus wargtie, nes su lyg szio- 
liai jau butu vieni buvvia žydais, 
kiti maskoliais, treti totoriais, ir 
nei wienam ne butu reikeja rupy- 
tis ape ta nelaiminga lietu- 
wystia; ale mat ne wisiems Die
vas tokius razumus duoda—tik 
kaip kam.

Imk juos galas su dideliais ra- 
zumais, apsejome be tu razumnu- 
ju ik sziolei, apseisime ir ant to
liau; tegul jie sau wažiuos prie 
savo žydu. Jiems lietuwiai nei 
lietuviszki rasztai nereikalingi. 
Dieve duok mums greieziau apsi- 
valytie no tokiu pelėsiu, nes toki 
žmones užkreczia savo puvėsiais 
visa lietuviszka tauta ir pasku- 
tinai ja pūdo, lyg purvyne, ne
duodami jai pasikeltie.

Teipogi tiems broliams, kurie 
dawe inneszima, idant wisa drau
gyste užlaikytai “Lietuva”, isz- 
reiszkemia szirdingiausia aeziu, 
vienok ta dalyka nevelytume nei 
sau, nei draugystiai, nes duodasi 
matytie, kad isz to turėsime dau
giau poteriu kaip duonos. . •

Mes kitaip negalime pristotie, 
kaip tiktai teip, idant isz kasos 
draugystes butu mokama ant me
tu po doliery no kiekwieno sana- 
io, bet tas duodasi aiszkiai ma
tytie, kad didžiuma bus tam prie- 
szingais; užtaigi bus geriausei teip, 
kad kam yra reikalingas laikrasz- 
tis, tegul jis sau užsimokės kaip 
ir visi, o draugystes, koky turės 
apgarsinima, bus priimtas kožnas 
su užmokesezia po 5c. no eilutes. 
Tiktai nebus priimti joki asabisz- 
ki dalykai plūdimai ir iszniekim- 
mai wieni kitu ir tt. Red.
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LIETUVA.

APGARSINIMAS.
Uždėjau nauja sztora visokiu 

valgomu daiktu, kaipo tai: mil
tu, kavos, arbatos,deszru, buhviu 
ir visokiu daiktu kas tik prie ku- 
knios yra reikalinga. Podraug 
užlaikau geriausius cigarus, taba
ką ir taboka, ir visokius daiktus 
kas tik žmonėms prie namu yra 
reikalinga. Dėlto užpraszau vi
sus brolius lietuvius, ko tik kam 
reiks, ateitie pirktie pas lietuvy, 
o ne pas žydą. Su guodone

Juozas Dambrauskas,
1320S.Front st. Phihdelphia,Pa.

Uždarbiai Amerikoniszku laik
raszcziu.

Pagal padavimu laikraszczio 
“Forum”, Amerike iszeina ape 
20.000 laikraszcziu. terp kuriu 
2.000 yra kasdieniniu. Wisi tie 
laikraszcziai turi kapitola ant 400 
milijonu dolieriy, ne rokuojant 
inventoriaus-, tai yra, maszinu ir 
kitu inrankiu, kurie yra aprokuo- 
jami aut 500 milijonu.

Metinis pelnas tu laikraszcziu 
į isznesza in 900 milijonus dolieriu 
ė ir iszmoka rėdytojams in 250 mi

lijonu. W ienas rėdytojas New 
Yurke uždirba $50.000 ant 

Į metu, tai yra tiek, kiek suvieni- 
tos yValstijos iszmoka ant užlaiki- 
nimo sawo, prežidento kiti rėdy
tojai uždirba no 15.000 iki 18.000 
dolieriu, tai geriau negu minis
trai. •

Rėdytojau, mažesniu Ameriko
niszku laikraszcziu uždirba po 
5.000 lig 10.000 dol. Raszitojai 
inžengfos artikulu gauna no 3 iki 
5 tukstaneziu. Kritiszkai 
literaliszki, teatraliszki ir kroni
kai teip jau. Reporteriai uždirba 
no 1.200 iki 4.000 dolieriu, pa
gal swarbio straipspio ape kokia 
akyva piktadarysta, arba pagau- 

' ta koky garsu “interviev”, nors 
kartais ir iszmislita.

Bostone rėdytojai uždirba lig 
'3000—6000 dol., 'raszitojai arti
kulu inžangos lig $4.000, kritikai 
lig $3.000 ir reporteriai iki 
$2.000. Tokios jau mokestis suka
si Washingtone, Baltimore ir Phi- 
ladelphijoje, Chicagos uždarbiai 
prie laikraszcziu beveik lygus su 1 
Ne v Yorko.

Žinoma szita kalba neina ape 
lietuviszkus ir lenkiszkus laik- 
raszczius, kurie teip daug turi 
skaitytoju, kad vos tik no bado 
atsigina.

. Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal- 
aaiauseiskauleleis, visaip zalatitos, 3.50 ir 84 00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūto! skaroje, zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 

# kabėmis _ “ “
Apdaryta szagrine “
Balsas Balandėlės didžiauses ir puiki* us*e_ 

apdare, baieziauseis kauleleis puikei 
iszauksuotais kryžeis po 83.C01

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

kaustyta ir su kabe ” I
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szw.

Marijos Panos 
Meno szw. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius “
Ražanczius amžinas 
Ražanczius ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms . ’• 
Szanksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo szv, Sakramente
Senas ir Nsujes Aukso Altorius, vokiszkoms 

Ii tarom s “ “ “ i
Senas ir nau' 

stytas L___ ____
Szlovinimas szw. Panos Marijos per mena- 

sius Gagužy Lankrity ir kožnume laike 20c.
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalmu Dovido karaHau* ant paveikslo 

ganticzku „ „
Kanticzkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos “ . •• “
Draugija dėl dusziu •• “
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszventes 
Filotea arba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szwento Benedikto “
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant 1 ožnoM dienos 

4 dideles knygos, kožna po
Istorija Kataliku Bažnyczios __
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
IsTonjs seno istatimo no pat sutvėrimo 

pa'.i mes iki užgimimo Knstuso
Istorų** szventa seno ir naujo Įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metiniu szwencziu ” 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą a 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vleszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietu viszkos miszios su natom is
Mokslas Rymo Kataliku “
Moksias kataliku, “ u
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos “
Prisigatavojimas ant smerazio “
Raktas m dangų “ “
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 

kauskio “ .• ••
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziaus. '
^Vadovas in dangų M <
Vartai dangaus “ 
Wadowasaplankaucziu kanczlos VVieszpatlea 
Jezuso Kristuso “

81.60 
82.00 

Balsas Balandėlės didžiauses ir puiki* useme
............................... r LJ

83.00 ir X50 
75c

82.50 
1.50 
1.00

• 1.50

30c 
30c.
Sfc 

5c 
10c
5c 

30c 
40c

i
81.60 

įjas Aukso Altorius, skuroje apkau- 
ir su kabe “ 81-60

15c

75c 
75c.

- 75c

0.5c
10c
75c 
50c 
2nc 

25c.
20-.
50c 
10c 
8Oc

81.00

25-

15e 
10c 
15. 
15c 
15c

i , 
20c
10c 
40c 
15c 
15c
50c 
75c 
10c 
20c 
40c 
15c

15

10 
40c 
15c

15

Knygos mokslynzkos.
AKYWI APSIREISZKIMAI, ant karta tušo 

nes nuolatos tluri, bet )u gerai neoapraa- 
U; su 7 abrozeliais. Naudtngiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojlmo i*z ko 
darosi iaibaL griausmai, lietus ir sniegą*; 
ka* yra debertai ir ant ko jie laikosi.

/ Preke.... ..................................Mta t
Etnoliogiazkos smulkmenos , 25c
Naujas Lementonus Hetuviszkas 10c Į
Špasabas greito iusimokintmo angetsko* kai

boa ne apdarytas “ “ Ž 1.001
o apdaryta*

Istorija Europos su mapom* —
Ka darytle, kad butume sveiku ir ilgai gyventu
me......................................................................... *'"*
Lietuvlszkas Kalendorius ant metu 1806 
Lietuwiszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija 
Lementorius Lietuviszkas su peteriai*. 

kotekizmais Ir mlstranturu.
engwas būda* paežiam per *aves pramo
ti e raSzvtie. <1*1 nemonueziu

Pilna* *zimtmetinis kalendorius *u plane
tomis 

todyna* '-*turio*e kalbose: lletuviszkal 
latwtszkai, lenkiszkai. ir rtskai, y- 
ra r • na ūse knyga dėl norlncziu isz- 
moktle lenkiszKos, ruskos arba ta- 
tvlszko* kalbos ,, 82.00

Kasdienine* Maldo* “ 5c
Pradžemokclis Rankos Raszto dėl norlncziu 

iszmoktie gražiai ra^ytie iOo
brozas “Kražių skerdynes' per* ta to kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bainy- 
czios Kražių mėtuose 1883. Ganėtinai ai
delta. Preke 

o su prisiuntimu

50

..10c.
“ 15c 

10c.
10c
lOe
iOc
15c

AVIENATINIS
Lietuwiszkas i Saliunas

JONO ABRA1CZIO,
82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.

Pa* mane randasi puikiausia* Ala*, nrlau** 
Deglių* pargabenta iszuimar**.Cigarai isz l ur- 
kijos, skanu* in rūkymą, durnai kvepenti —Pa* 
mane lietuvvs atvaievia* gali gauti* rami* na- 
kvynia ir pneteliszka rodą. Teipogi turiu gera

dėl mitingu, bailu ir we»eliu.
Jei in Yonkers atkeliauti,

pa* Abbafft viską gai
Ateik broli parnatytie

ir to viso pabandyti*.

KA8IN CLEVF.LANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT;

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTI F. 
IR TO WISO PABANDYTI E.

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

Turiu puikiausi* Karczema isz visu Cierelando 
lietuviu ir daugiau** visokiu gėry m u uilaikau

M. Wyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersei City, 1 J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA 

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

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

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

riapriimu pinigus no |5 ir augszczlau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit vvaikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atliktie Interesu* pa* 
savo žmogų. Ateikit ir persiludykiL

Uždėjau nauja bunka ant uikavojimo gali sudėt 
pinigus no tfi ir daugiau pinigu, ui ku

riuo* moku procentą.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevYor
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
UWAGA:

Rublis.............................. 531
Guldenas......................... 39f
Marka.............................. 24f

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

S. BAROS FORMERLY OF
; M. ROSENBAUM & CO.

LITUW1SZKA1 LENK1SZKA RANKA.
400 G ra n d Street, NEW YORK, N. Y.
J*« u| Wyrai! duodu jums žinia,kad

, i • mes parduodam Szifkortes ant vi-
8U £ro*cz’au8*u laisvu už pigiausia 

W preke, siuncziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuvlszkai ir lenkiszkai. A- 

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai.“ Tei|M>gi parduodame tikietus ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

JONAS ZAWE( KAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujai

Krautuwia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty,

(24-3)

LIETUWISZKAS

:SALUNAS •• ••• • • • •

J u ozu po Dzialtwos, 
3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui. 

• Užlajkau šviežia Kavarske Ahi. seneuMS go- 
reu*e* Arielka*. Likieriu* Ir kvepenozlu*

Cigaru*.—Kaadlen švieža* užkandi*.
Atejk Broli pamatui* 
Ir to viso pabandtti*

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

Puikiausias Salunas 
visam mieste Shenandoah 

— pas —
J. Kupczyiiska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bowers str.

Wi»ka* yra czysta, gerymai visokį pirmos kla- 
sos. o įmone* l*x duszio* pri*t*li*zki. Rodyjame 
visiem* lietuviam*, turintiem* vUandela taiso 
atsižankytie pa* savo brolu* lietuviu*, o busitia 
kogražiauaei priimu. Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in 8b*nandoah velytame nusiduoti* kaipo 
In geriausia ir in tikra lietuvuzka užeiga

LIETUM’ISZKAS SALIUNAS. | 
Kasparo Majausko,

3357 Fjsk St. CHICAGO.

L'ilaikau geriausi** gcrimu*, kaipo tai: *zalta 
Alų, *eaiau*i* Degtini*. Wyna, Lik ir ri u* ir kw* 
prueiiu* Cigaru*, teipogi ir Riljanla dėl rabovo*.

Užpraszau wisu* lietuviu* atsilankyti*.
Kasp. Majauskas. (15—12).

LIETUNVTSZKAS SALIUNAS. 
Felikso

Majausko, 
3234U,manst 

Chicago.
. Užlaikau *vlekia

ir seniau 1 1 
aia* A 
rielka*. V&lSa
Vyną, IfiflBY 
Likierlu.
ir puikiausiu* C ig» 
ru*.

pamatyti* ir to viso pabandyti*.
F. Majauskas. (15—12)

$1800.00
GIVEN AWAV TO 1NVENT0RS.

$150.00 every tnonth given avzy to any ooe vho ap- 
plie* through u* for the mo*t mentonoua patent duiing 
the month preceding

We secure the best patent* for our elienta,

338 Anderson str.
vuh to imprea* upon uie public the £*ct that

IT ’S THE SIMPLE, TR1V1ALINVENTIONS 
THAT Y1ELD PORTUNES.

WEIMATIMIS LIETUVISZKAS 

SALIUNAS, 
Winoo M. Kaczergio

Jersey City,
—o—

Užlaikau puiku szalta Alų, 
j Degtinis tikra ruginia, lietuwisz- 

į k a Trejunkia visokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabo 

any one can find a vay of nnproemg; and tbese naapie „ .....
inventxxu are the ones that bring Urut retura* to tbe 'VU. P SS TURIie gili gBUtie klūk 
Tls hTrTa^ems. wien“ ^kcleW1'’?’9 P”“*, "*k- 

wynla >r geriausia rodą duodu
Ae‘‘ National Recorder, ' publshed at Vashington. dėl 8aWO broliu.
D. C., vhichis the oestnew*papeTpublubed in Amenca ___ __
in the interests of inventora. We furnuh a yev't nb- VV . M. KACZKRGI3.

Mopper,” and a thousand othcr httte thu.|

vh*ch via* tCp and hundreds of thoimodi

_ _ KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWI8ZKA8 AGENTAS.

Siunczia pinigus in visas dalis 
svieto
ant geriausiu laivu pigiausei
tesingiausei.

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

Addre**
JOHN WEDDERBURN & CO., 

Solicitan of American and Foreign Patentą, 
618 F Street, N. W.,

Box 385.’ Washington, D. C.

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Paiietaias.

IR NOTARY PUBLIC.
ktszkoje ir angelskoi*. Taipogi kolektavoja pini
gu* už vl*okia» skola*. Gyvena po nr.
8200 Muspratt st., kerte 32 st.

® e
2. K) c _.

- T * g

00 • T5
f 3

£ » 
vi (b N —» X 

C C

A. ZDANAW1CZIUS, 
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietumis, agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
sta laivu In ir isz Europi s, Usmalno ir siuDczia 
pinigu* in visa* svieto szalis kuom i pigiausi ir 
in 4nede)es po iszsiuntimo parodo kvitą sn prie- 
musio p**ir**zymu. (EESPR

Keliaujantiems in Karopa, kuri* perk* laiva- 
kortes jo ofloe duoda tikėta ui dyka, net in pat 
NevYorka; o iaivakoneziu preke t* pati ka U 
N*v York*.—iisdirb* raaztu* dėl daile* iszjess- 
kojimo t*z tevuzke* arba kitokiu dalyku ar ra- 

j *ztu* sa konaulio uštvirtinlma. O teip-gi atjie- 
I *zko skola* isz Europos .asekuravoja nuo ugnie* 

namu* Ir kitu* dalykus; pampina virta* darbi* 
nikam* Ir virta* tarnam* ir tarnaitiem* ir uŪal* 
ko visokia* malda knyges.— WUka atlieka kuo- 
migeriausel.

Didele Lietuwiszka : ::: 
KRIAUCZWieTe 

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

Darbas eina isztisai, visada dirba in 29

tada pa* mane gali darba gauti*.
J. Grigalius.

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikawoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai- „. (

Rodijame visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
, Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph 8L
ir parduoda szifkortias

ir- 
‘M o

1 Givenimas 1256 N. Halsted St.
Tjelf. N. 4923

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

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

ir

tai

svarbiausia

turi daugiausei skaitytoju po visa Amerjka ir. už 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

‘Lietuva
biznieriams

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

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

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

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

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per redystia 
“Lietuvos” greieziause suvaikszczioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant su kokiu bent reikalu, reikia Uždetie. adresa toky- 

fl. oi»sms 

954 33rd st. Chicago, UI.
----------- o-------------

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

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRANU PRA1RIE, ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirko 24 lieuvviszkos f arui lijo b ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuviszka bažnytelia.

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

žiemos trumpos, o wa*aro* ylgoa, karszcziu didelu nėra, s žilu m a lyginasisu Chicagos.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmere^gali gautie taukus su giria ir be gi 
rios. Kalkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu. 4

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

aut 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasiiinotie ape wiska raszykitia in

UNION LAND COMPANY,
163 Washingtou St., Chicago, Iii.

-----ARBA IN------

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

ARBA PAS
J. Butkus, Hazen, Ark.

P. O. Box82.

Ben. Hatowski,
W ZIEGARMISTRAS g)|

— parduoda — Į®" ■
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS,
ZIEGORIUS ir 

akulorius. Jil 
BKMHfiĮ VII S. Ganai ir Judd uliezios, 

CHICAGO, ill. |l|d
Tajso Kitokius

aukrvniu* dajktus. zalatiimas ir sidabrinimas w 
visokiu dajktu iabaj pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
relių* iazvejeze kajp nauju*. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio. »

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

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

.. K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 Division St
JlJew York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo^ 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
teti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
jei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
ikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.
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