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Metas UI.

NAUJAUS1S LJETUWISZKAS 

SAPNINYKAS 
jau iszejo isz po spaudos ir kiekvienas norintis 

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

svetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 31OAISZKIU A BUOŽELIŲ.

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

novės žmones vartojo dėl nuspėjimo ateites.
J ’/ ' , ' ■   Tfį- JT. *

Preke neapdaryto ... 75c.
‘ apdaryto . . S 1.00.

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

SAPNINYKA DOWANU.
Pinigus galite siustie registrą tvotose gromatose, arba per“mo- 

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

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitoky adresa:

Kolera užniuszta.
VVienas asesorius gubernijos 

Tomsk, Sibirijoj, dasižinojo kad 
metuose 1893, kaime Trubacze- 
vo tapo užmusztas vienas kelei 
wis už tai, kad žmones mislijo 
jogei jis esąs kolera, ir po už* 
muszimu nuvežė jo kuisą in misz- 
ka ir tenai užkasė. Asesorius pri
dėjo daug vargo dėl iszradimo 
teisybes ir neužilgio dasižinojo no 
wieno kirgiso kame yra užkastas 
kūnas “koleros”. Daug gyvento
jų to kaimo suaresztawojo isz 
kuriu Basi žinojo jogei tikrai teip 
atsitiko. Metuose 1892 ir 1893 
žinoma buvo didžiausia kolera 
wisoj Rosijoj. Tame laike pribu
vo in kaima Trubaczeva kelei
vis, katras da niekados tenai ne* 
buvo buwias. Giventojai susirin
ko ir.po ilgos konferencijos pri
pažino, kad tas nepažystamas ke
leivis, turi būtie “kolera”, kuri 
atvaževo in ju kaima, dėl isz- 
naikinitno gyventoju. Sugavo 
ta keleivy iszkrete jo keszenius 
ir atrado suraszytus visus nplin-

Isz Amerikos.
Geresni laikai.

Nėra tos dienos, kuri neatnesz- 
Ju naujienų ape pagerejima lai
ku. Priesz kelias dienas Pitts- 
burgiszkis Carnegie pakele mo
kesty savo darbinykams ant 10 
procentu ir jo pėdomis seka kiti 
darl>daviai y vairiose valstijose. 
Priesz pora nedeliu keturios di
deles firmos Chicagoje teipgi pa
kele mokesty ant 10 procentu. 
Tos firmos yra: Illinois Steel Co, 
Hibbard Spences, Barthett Co. 
Boilling Mills ir Crane Elevator 
Co., kuriose dirba tukstaneziai 
žmonių. Isz to matytie, * kad ge
resni laikai, jau su mumis, bet 
nežine, ar bus geri dėl visu, nes 
i nėjo iu mada, kad prastas darbi- 
nykas turi padirbtie daugiau kaip 
du už ta paty mokesty, isz kur ne 
užtenka visiems darbu, o kaip visi 
ne turės darbu, teip negales strai- 
kuotie dėl pagražinimo senovės 
mokeseziu.

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

kinius kaimus. “A”, sako jie, tu 
pznaikinai giventojus kitu kai
mu, dabar atėjai ir mumis isz- 
naikytie, bet mes tavia pamoky-

In skaitytojus.
Szioms dienoms iszsiuntineja- 

me knygelis sapnu tiems visiems 
skaitytojams, kurie buvo užsimo- 
keja už “Lietuva” po du dol. isz 
virszaus, o tie kurie buvo tik 
po 1 doliery in mokėja, arba ku
riu jau laikas yra iszsibaigias, tai 
meldžiame prisiustie po du dolie 
rius už “Lietuva” ant ateinanezio 
meto tai gausite ir jus sapninyka 
dovanu.

‘ In didesnius miestus iszsiunte- 
ine sapninyka ant agentu ranku, 
nes mažiau mumis darbo ir kasz-

Isz Užmarės.
Korespondencija.

Londonas 10 Sėjos 95.
Pereita meta parkeliavo isz 

Amerikos kunigas, pralotas Bro- 
niko^Fkis. Apsistojo vietinėje 
vokiecziu kataliku bažnyczioje. 
Praslinkus keletui menesiu, Bro- 
nikovskis patyrė, kad czionai ne
menkas visai skaitlius Lietu v ny
ku, užmanė jems susiszaukias pas 
sawia, kad neatbūtinai reika
linga yra intaisytie savo bažny-

sim”. Iszvede jie ta keleivy in 
miszka, perszove jy, o paskui da 
musze su paikomis, pakol tas ne 
iszkvepavo paskutines dvasios. 
Potam suriszo jo kojas ir rankas 
ir užkasė jy gilioje duobėje. Wardo 
ir pravardes užmusztojo negali
ma buvo iszrastie. 3 isz gyven
toju to kaimo yra nusūdyti ant 
5 metu, o 9 ant 8 metu katorgos.

Rinkimai Peru.
7 d. Liepos, Rapublikoje Peru, 

tapo atlikti balsavimai ant rinki
mo urednyku. Isz miesto Limo 
ateina žinia, kad tie rinkimai atsi
buvo labai trukszmei. San La-

to padaro.—In Baltimore Md. 
ant ranku Benoventuro Možei- 
kos, Curtis Bay S. Baltimore.— 
In Brooklyna ant ranku Petro 
Abraiczio, 44 Fleet PI.—In Cle- 
veland, O. ant rauku Nikodemo 
Olszynsko, 825 S. Clair st.— 
In Elizabeth Port ant ranku Si
mono Makausko 82 Bond st.—-In 
Minersville ant ranku Kazimioro 
Drugelio.—In Mt. Carmel ant 
ranku Petro B.ieliausko.—In Nev 
yorka ant ranku Motiejaus Zare- 
vieziaus, 28 Scammel st.—In 
Pittsburgha ant ranku Petro O 
biecuno 1012 Carson st.—In She-

czia. (Br. lenkas lietuviszkai ne
moka).

Musu žmonelėms labai tas Bro- 
nikovskio užmanymas patiko ir 
tuojaus nutarė nusamdytie narna 
dėl bažnyczios.... Už keleto san- 
vaieziu — rudenyje pereito me
to — stojosi bažnyczia! Lietuw- 
nikai norėjo prie bažnyczios in
taisytie komisija, bet Br. priesz- 
taravo ir Lietuviai intikejo jo tei
singumu^ ?) Bronikovskis toje 
bažnyczioje gSbpadoriavo 10 me
nesiu: rinko pinigus ant bažny
czios ir kitokiu dalyku.... Ant 
galo —17ta Gegužio pabėgo.

nandoah ant ranku Motiejaus 
Kupczynsko, 201 E. Centre st.— 
In Wii kės Barre ant ranku P. 1 
Alek, 64 S. Mead st.

Taigi tu visu miestu užpraszo- 
me lietuvius nueitie prie augsz- 
cziau paduotu agentu ir kuriems 
priguli gaut, tai gausite sapniny
ka, o kuriems nepriguli, tai galė
site pas juos užsimoketie prenu 
merata už “Lietuva” tai teipgi 
gausite.

Nekurie skaitytojai ilgai nesu
laukdami sapninyko, pamislyjo 
kad pamelavome ir kad 
visai neprisiusime. To bro
liai ne njislikite, mes jeigu priža
dėjome tai ir isztesesime , ba ne 
esame Baczkausku, kuris yra pa- 
pratias darytie isz savo burnos 
szi.... mes to niekad nepadarysi
me.—Žinoma tokia knyga pada- 
rytie, tai( ima arti pusią metu lai
ko, o cze ir kiti darbai pertrau
kia, už tai užėmė ilgoka laika. 
Ale—gi dabar, tai tik spėkit sap- 
nuotie, o naujame sapninyke at
rašyto visokius iszguldymus.

Red.

Paliko bnžnyczia, neužmokėjas 
rendos; skola rendos isznesza 60 
svaru (600 rubliu). Nuskriaudė 
daug žmonių: skolijo no visu, 
katras tik kiek turėjo, paskui pa
bėgo, nei iszlup nepasakius.

Pora mokytesni u darbinyku 
ketina už poros sanvaieziu (nede
liu) iszleistie darbinykiszka lai
kraszty. Rasi, kaip žmones pradės 
daugiau skaitytie, pradės susi- 
prastie. Nemiegokime.

K. Pilėnas.

Maskolija ir Japonija.
Neprisotinama Maskolija asz- 

trina dantis ant salos Corea. Ja- t 
ponai kantriai žiuri in užplustan- i 
ežius Maskolius. Žmonija Japo- j 
nijos, užsineszusi ant Maskolių, i 
diena no dienos laukia apielinky- 
biu, idant uždraustie Maskoliams J 

j maiszytis terp Japonu ir Kynu. I 
lUrednykai Japonijos, kurie žino 
sekretus ^Valstijos, mistiną kad 
laike trijų menesiu gali invvktie 
kare terp Japonuos ir maskolijos. 
Tai butu žingeidi kare ir gali ti
kėtis, kad tai butu pradžia dide
les Europines kares. Baisu.

zaro aprubežeje buvo daug szau- 
dymu, bet nieko ne užmusze. Už 
tai mieste Chorillos invyko kru
vina kova terp szalinyku Mara- 
ny ir Billinghursto, kuriedu bu
vo kandidatais ant Prezidento. 
Szeszios ypatos užmuštos ir daug 
sužeistu.

Bulgarai Petersburge.
In Petersburga pribuvo pasiun

tinys Bulgarijos, kurio mieriu y-
I ra padarytie vainiką ant grabo 
i mirusio caro ir dėl susineszimo 
palitikiszkuose reikaluose su Bo
sija. Jie atidavė vainiką ir po
tam buvo užpraszyti pas minis
trą Labunova, pas kury jie savo
kalboje iszreiszke didy prielanku
mą dėl Rosijos. Jie pasakė, kad 
Bulgarai visai nemislina imtie 
dalybos maisztuose su Macedoni- 
ja.

Paslaptingas mokslas Lie
tuvoje.

Maskoliszkas laikrasztis
“Sviet” raszo, kad pagal ži
nias surinktas 1893 meta, 
atrasta; kad po Lietuva daug 
mokina vaikus visai neistatimisz- 
kai, tai yra ne pagal norą mas
kolių įstatu, l>et savotiszkai, 
paslapcziom*. Teip Vilniaus re- 
dyboje pagavo teip be mokinant 
31, Kauno 71, Gardino 49, Min
sko 16, Mohilevo 4, iszviso bu
vo 191 atsitikimas. Isz tu visu 
atsitikimu, 111 uždrouslft) moks
lą pagavo terp žydu, o kitus 
terp krikszczioniu. Nors pagal 
skaitliu Wilniaus redyboje bu
vo mažiaus tokiu atsitikimu, 
vienok yra mislijama, kad teu 
daugiau mokina vaikus paslap
tingai, negu Kauno redyboje, nes 
kunigai ten kursto tėvus prie 
mokinimo vaiku namie savo 
raszto daugiaašei ant maldakni- 
giu, tiktai, kad Maskoliams ta 
paslaptis yra ne prieinama.

Arklinis Wngis.
Danesza isz Arkanso kas tenai 

neseniai atsitiko. 40 myliu in 
pietus no “Lietuviszku Kolioni- 
ju”, nustvėrė vagis vieno farme- 
rio arkly ir nujojo in miestely 
Detali Bluffs. Farmerys past- 
jutias, kad vagis nudume 
in ta pusią, sėdo ant kito arklio 
ir jojo kitu keliu vagiui užuolan
ka. Sztai cze ir susitinka su va
giu girioje. Farmerys iszsi trau
ke revolvery ir szove in vagy, 
bet revolveris buvo užrūdijąs ir 
visai neuždege. Vagis turėjo 
prie savęs muszkieta ir revolve
ry, vienok isz baimes nukrito no 
arklio ant žemes; ale atsipeikėjas 
pakilo ir szove in farmery, bet 
nepataike i n farmery, o tik in jo 
arkly. Farmerio arklys krito ant 
žemes, o vagis vėl norėjo sestie 
ant pavogtojo arklio ir begtie, 
bet jau arklys nesidavė jam pasi- 
gilutie. Ant to trenksmo pradė
jo subegtie žmones, o vagis pa
smuko in tankumynus girios.

Farmerys isz iszgasties per 
5 miliutas negalėjo szneketie.

Žmones dasižinoja ape atsitiki
ma—vieni kartuvias taisė, o kiti 
apstoja ratu plota girios, jiesz- 
kojo vagies, bet jau nerada jo.

Wagis.
Isz Canton, O. danesza szioky 

atsitikima: 28 Sėjos, "4 adyna 
ryto prabudias isz miego Jonas 
Miliauskas pamate prieszai savo 
lova stovinty nepažystama žmo
gų. Nepažystamasis sako “da 
anksti keltis tik 4 adyna”. Mi
liauskas atsake “gali ^ut”. O ne
pažystamasis iszsitrauke bouka 
su degtinis ir liepia gert, bet 
Miliauskas atsisakė kad degtines 
negeria ir su kartu apsižiūrėjo, 
kad jau neturi, savo laikrodėlio 
ir klausia nepažystamojo kur jo 
laikrodėlis; ale nepažystamas gi
nasi kad jokio laikrodėlio nemate 
ir vadina Miliauska žemyn ant 
alaus. Miliauskas suprato kad 
cze yra vagis ir atsake “gerai, 
eisim, palauk tik apsiredysiu”. 
Su minuta jau buwo Miliauskas 

• gatavas ir su vagim lipo abudu 
trepais žemyn. Miliauskas dali- 

| pias iki duriu, kur gulėjo tu namu 
gaspadorius, szuktelejo, kad ko- 
greieziausei pribūtu, o vagis pa- 
matias kad cze gal būt negerai, 
szokojiegt, l>et Miliauskas paga
vo jy už apikakles ir laike, pakol

gaspadorius nepribuvo. Tada 
visi trys lipo ant virszaus jiesz- 
kotie laikrodėlio. Bejieszkaut 
atrado palikta vagies bruslota ir 
jo keszetfiuje Miliausko laikrodė
lis. O vagis ginasi kad tai ne jo 
tas bruslotas. Po ilgam gineziui 
insižiurejo, kad vagis apsiredias 
Miliausko bruslotu ir. kelinėmis; 
toliau pamate, kad Miliausko vi
sos drapanos yra sudėtos per va
gy in pundely ir gatavos tiktai 
uesztis. Tada jiedu pradėjo vagy 
isz tu visu drabužiu iszredytie, o 
jis nusidavė kvailu; gaspadorius 
pamislyjo ant vagies kad tai yra 
kokis draugas Miliausko ir kad 
jiedu per visa nakty abudu gere 
ir vienas kito drabužiais susimai
nė, o Miliauskas pamislyjo, kad 
tai yra koks gaspadoriaus pažys
tamas, kad szis jam nieko už tai 
nesako ir teip viens ant kito pa
sitikėdami paleido vagy eit ant 
valnystos. Kada vagis isztruko, 
tada jie dasiprotejo jogei turėjo 
vagy rankose ale paleido.

Ape 7 adyna vakare pasitaikė 
Miliauskui būt ant dypo ir vėl 
pamate ta paty vagy jau ape dy- 
paslankinejanty. Tada Miliaus
kas pasiszauke savo gaspadoriu 
ir padavė wagy in palicijos ran
kas.

Už poros dienu buvo sūdąs ir 
vagis sude viską prisipažino, 
už katapo nusudytu anttriįu me
tu prie sunkiu darbu.

Moteres marinykais.
Moteres kas valanda ima vir- 

szu ant vyru. Dabar jos jau pra
dėjo kabintis in marinikystia. 
Groviene DePulma, ukeska Cali- 
fornijos, apturėjo neseniai diplo
mą ant kapitono laivo. Ana val
do savo locna laiva ant ramiųjų 
juriu. Kita milionierka p. Carne- 
gie pareikalavo, idant ja priimtie 
in skaitliu veikeneziu sąnariu 
kliubo rharinyku Nev Yorke. Ji 
atliko jau keletą kelionių per At- 
lantika ir tikisi, kad bus priimta.

Mergina Anna Desimoor isz 
Massachusetts perplauke isz Bos
tono in Liverpool, kaipo mariny- 
kas. Tiktai sugryžtant te suprato 
kad ji yra moteriszke. Iszeinan- 
tis Berlyne laikrasztis “Teever- 
kebrs Correspodenze” paduoda 
pravardias 2/> moterių, kurios 
ant laivu užima vyriszkae vie
tas.

Isz Mt Carinei Pa.
Mt. Carmel, Pa. 4 Liepos su

degė gyvenimai 7 familiju 4 lie
tuviszku ir 3 lenkiszku. Namai 
prigulėjo prie sziu ukesu: P. 
Szmelter lenko ant 2 familiju; 
B. Szvabausko lietuvio ant 2 fa
miliju; P. Budnicko ant 2 famili
ju ir da vieno lenko ant vienos 
familijos. Teipogi apdege namai 
Petro Bieliausko, A. Buczynsko 
ir W. Kižio, kuriems padare ble- 
des ant keliu deszimcziu dol. A- 
part namu daug žmones nukentė
jo ant savo rakandu, nes bene- 
szant isz namu daugybia visokiu 
daiktu silauže kitus no ulycziu 
suvogė ir tt*

Isz ko ugnis ėmėsi, nėra žino
ma, nes kaipo 4 Liepos l»eveik 
visi žmones buvo iszvažincja in 
Shamokin ant lietuvviszko pikny- 
ko, o kiti kitur bu’vo iszsiskirstia 
tai ugny ne labai buvo kam ge- 
sytie.

Apnoge pasažieriny trū
ky.

Trūkis South Pacific geležinke
lio tapo sulaikytas ir aprubavo- 
tas per tris vagius pereita nede- 
lia, in pietus no Riddle stotes. 
VVagys padėjo ant vėžiu dina
mitą, kuris expliodavojo ir nu- 
nesze inžino prieszaky. Trūkis 
tapo sustabdytas. Konduktorius 
T. J. Kearney iszbego laukan 
ir cze buvo patiktas szuviu isž 
revohverio, kulka subraižė jo 
galva ir jam prisakė eitįe iu kara 
ir ten būtie. Wienas vagis buvo 
ant augsztos vietos, isz kur galė
jo matytie wisa trūky ir vaktuo- 
tie visus judėjimus. Antras va
gilius nuvarė .inžinierių su pecz- 
kuriu no inžino ir liepe eitie ati- 
darytieexpress-kara. Expressmo- 
nas Donohue no pirmos alarmos 
apžiurėjo gerybias ir uždare de- 
žias. Potam vienas rubaunykas 
liepe jam atydarytie viską ir vi
siems būtie sykiu, kaip jis pjaus
tė visokius registravotus paktui 
ir jieszkojo branguminu ir pinigu. 
Potam expressmanas, inžinierius 
ir peczkuris turėjo eitie pagelbon, 
rubaunykams iszkratytie pasažie- 
rius. Cze vienas vagis atsistojas 
gale karo ir iszkelias ant vir
szaus gaivu revolvery, prisakė 
visiems laikytie pakeltas rankas 
kaip antras kratė pasažieriu ki- 
szeuius. Kas iszrode ant darbiny- 
ko tam nieko nedarė. Pas viena 
pasažieriu Pulmano kare atrado 
$400, o pas kitus tik no $3 iki 90 
dolieriu. Isz viso atėmė ape 
$4000. Tame trūkyje važiavo 
szerifas Clamath pavieto su kali
niu ir no jo atėmė revolvery.Ka
da vieni darbavosi viduje trūkio 
su pasažieriais kiti lauke degino ir 
szaude dinamitus per adyna ir 
tris czvertis, idant sulaikytie 
baimėje pasažierius. Prieidami 
prie kamaraieziu turtingųjų pa
sažieriu vagis paklausė, kas jo
je važiuoja—vyras ar moteriszke 
ir moteriszkiu neužkabino. Avie
nas studentas buvo smarkei už
migtas Pullmano kare ir nieko 
ne juto ape užpuolimą. Wagis 
priejas prie jo, dure jam in szona 
ir liepe keltis. Rubaunykas atimi- 
nedanlas gerybias no pasažieriu 
linksmai sznekejo ir juokawojo 
su jais. •»

Kaip visi karai ir pasažieriu 
kiszeniai tapo iszkratyti, viriau- 
sias isz vagiu liepe inžinieriui ei
tie in sziaupe, ir pats, užsukias 
žibury prieszakyje trūkio, dawe 
penkis szuvius, kurie buwo ju 
suszneketu signalu ir visi tamsi- 
nybese isznyko. Inžinasteip bu
vo susilpnytas, kad eme tris 
adynas laiko davažiuotie iki Rid
dle, keturias mylias attogumo.

Užsimokėki! už “Lietuva* $2, 
o gausite Sapninyka dovanu. 
Kas yra kaltas, o įieuž-umokeg 
laike sziu dvieju nedeliu, tam 
“Lietuva” bus sulaikyta.

PIKNIKAS LIETUWISZ. 
parapijos Philadel- 

phijoje.
Philadelphijos lietuviszka pa

rapija isztaiso piknyka ant 20 
dienos Liepos (July) menesio 
Schuzeu Parke Camden, no Mar
kei str. Farry gali nuvaaūotie 
tiesiog in parka. Taigi užpraszo 
visus brolius ir seseris Philadel
phijos imtie dalivuma sziame 
smagiame pasibovyjime. Kada- 
gi apart szokiu ir dailios muzi
kes bus intaisyta daugybe zobo- 
vu. Pasitikėdamas, jog nei vie
nas ta diena neatsižades pribu- 
tie, nes isz to visas pelnas eis 
ant naudos Lietuviszkos parapi
jos. ■ k

Prasidės no ryto ir trauksis 
iki welam vakarui.

Nuoszirdžiai užpraszo
KOMITETAS PAR.



u

The Lithuanian VVeekly I neklauso irmusukolionijos, aeziui 
‘ Augszcziausiam Dievui, kasdien 
auga ir auga.. Beje, girdėjome 
kad jau jisai bankrutija, nes kom
panija Arkanso lauku norėjo pa

■ duot jy po sudu už gadinimą biz- 
l nio, ir jau viskas buvo prireng
ta ant suaresztavojimo jo; ale 
kaip isztyre kad jis nieko neturi a- 
part pusgoreziaus sugadintu li
terų ir priesz-patapiues maszinos, 
tai ir mete i n szaly: sako, “ka 
gausi isz ubago—viskas kad jy 
pasodysi in “džela” irstai da reiks 
už tai užmokėt, kad pavietas jy 
“dželoje” maitys,,.

Mes kita karta mislyjome, kad 
tas Baczkauskas kasžin koks bago- 
czius, ale kaip dabar dasigirsta- 
me isz kompanijos, tai tas latra- 
palaikis nei dvieju centu nėra 
vertas. Ale žinomas daiktas, 
kad su tokioms melagystėmis da 
nei vienas ne.pralobo. — Tusz- 
czejo, kaip subankrutys, tai galės 
ubagaudamas ateitie pas mus in 
Arkanas, tai musu probaszczius 
priims jy už skerdžių karvių ga
nytie. Arkanso Lietuviai.

“įlietu va”
Published every Saturday.

Executes all kind of Job PnnUng and tr»n# 
•ting in »11 modern Unguages.

Subscription $2.00 per year.

Ali commuūications mušt be addressed 
“Lietuva” Publishing Co., 

954 33rd St., Chicago, III.
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ri būti adresąwoti ant szio adreso:

„Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET
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Pinigai turi būti siunsti per Monr Ordkr arba 
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A. OLSZEVVSKIO,
954 33rd St., Chicago, III.

DAISZ AMERIKOS.

ISZ

Arkanso.
“Lietuva” Ark., 1 Liepos.

Nepersenei raszeme ape 
budavojimasi musu koplytėlės,
taigi szendien linksma mums pa-

spėru

tele stojo po stogu. Koplytėlė 
yra gana diktoka ir savo gražiu 
paweikslu rėdo visa musu nauja 
kolionija, kuria ne koplytelia, bet 
tikra bažnyczia pavady tie galime. 
Nei wienas isz musu nesitikėjo 
teip trumpam laike susilauktie 
bažnyczios szioje naujoje kolioni- 

. joje.— VVienok Mieliausias Die- 
was neapleido wargdieniu žmonių 
—suteikė mums darbsztu ir Die- 
wobaiminga tewa dvasziszka, 
guod, kn. Joną Balcevicziu, ku- 
ris nepasigailėjo savo vargo, nei 
kaszto dėl musu gero ir szendien 
isz jo geradejystes turime oze Ar- 
kanse tikra Lietuva ir Tevynia, 
už ka Jam po tūkstanty kartu isz- 
taremia szirdingiausia aeziu.

Guodotinas musu probaszczius 
buwo szioms dienoms pas Jo My- 
lista VVyskupa mieste Little

Laukėmis mes i 
mitingo, o sulaukia iszrinkome 
komitetą, kuris turėjo neatbūti
nai parupytie kunigą. Pagal pasi
rūpinimą komiteto pribuvo guod. 
kn. Jaksztys isz Worcester, Mass. 
Iszklause visus lietuvius velyki
nes spaviedies, apteikė SS. Sa
kramentais, pasakė puiku pa
mokslą ir sudrutino visus lietu
vius lietuvysteje. Už ka mes 
Haverhill’o lietuviai guodoti- 
niems kunigams Jakszc^iui ir 2e. 
briui siuneziarue szirdingiausia 
aeziu rr džiaugėmės, kad .per ju 
storonia nors pa v i rsz utini ai jau- 
cziamiesi lietuviais ir nereikalau- 
jame ponams lankams kloniotis.

M. Narkunas, sekr.

ki pusmetinio tVągjliai ir bUWO gywi cagoje. D-ras Stupnickis greitai
ant to pristojo ir prižadėjo dar
buotis dėl labo 
savo pajiegu.
grajytie žaislia “Kražių Skerdy
nes”, kurios surengimu tuojaus 
D-ras užsiims.

laike amerikonisžkos 
szwentes.

Asztuoni vyrai, kurie kaip sa
ko priguli prie “Henry atreet 
gang”, sėdo ant Dearborn stotes 
in Santa Fe trūky 11 ad. 15 min. 
Jie nebuvo patemyti, kol dava
žiavo iki 16 ulyczios. Nekurie 
isz ju butro Įiirmame kare. Ke
turi isz ju apstojo viena pasu- 
ž'eriu ir norėjo iszkratytie ki- 
szenius. Patemyti vagystėje, jie 
iszliego laukan isz karo, kur pa
tiko konduktorių, su kuriuom jie 
beregint susiėmė. Geležiniai szir- 
deszai no karu, atszokinejo no 
vieno ir no kito galu ir re v o) 
veriai spraginėjo visur. Penki 
szimtai pasažieriu persigandia nė 
žinojo kur dėtis. Moteriszkes 
klykė ir alpo. Waikai buvo ka 
vojami po sedinems. Nekurie 
baugesni vyrai traukėsi in to 
liau apsaugotas vietas arba isz- 
laužia stiklus langu, jieszkojo 
iszganimo szokdami per juos. 
Nekurie drąsesni grūdosi in mu- 

isztynia, idant apgintie nelaimin- 
prigulmystes Amerike, kuri tapo | gus. 
priimta 4 d. Liepos (July) 1776 tr ' ’ ’
me.tuose. Ta diena yra vadina
ma, diena užgimhno szitos Kuo
sos vieszpatystes. • Amerikonai, 
kurie žino istorija savo tėvynės, 
ta diena su didesniu atyda ir 
karsztesniais jausmais atsimena 
ant anų didvyriu ir geradeju,’ 
kurie dirbo dėl labo ateinanezios 
gentkartes ir nors patys galvas 
padėjo, bet tevynia savo iszliuoj ry. Potam drožė jam antrąsyk, 
savo isz po jungo Anglijos ir per Atsitraukiąs ir stojas 
praliejimu kraujo, padare ja ne-i 
prigulmihga, ir liuosa, teip kad 
laime szitame kraszte žiuri in a- 
kis kiekvienam, kad tik suprati
mas butu pas visus. Ta ketvirta 
diena Liepos buvo jau szimtas 
deviniolikta 
cziojama kas met su didėlėmis 
iszkilmemis ir parodomis, su 
tranksmingais szaudimais ir žiu- 
buriais, idant kiekvienas neisz- 
manelis pajaustu, savo szirdyje 

j ta brangu paminejjma garbin
giausiu ir vereziausiu vyru, ta- 

.1 i žemia.
Ta diena atkreipė ant savęs aty
da ne tik amerikoniszku ukesu, 
bet davėsi jaustie ir užmarinėse 

I vvieszpatystese, kur tik buvo ta 
diena keliaunykai ar gyventojai 
Amerikos kilimo. Teip buvo a- 
kyvi apvaikszcziojimai Europos 
miestuose — Londone, Wienno- 
je, Berlyne, Madride, Paryžiuje 
ir kituose didesniuose miestuose 

Amerike tie apvaikszcziojimai 
ne visada iszeina ant gero, nes 
per liuosai visi elgiasi ta diena, 
beveik be jokio dažiurejimo. 
Teip mieste Chicagoje deginda
mi be atsargos “firekrekerius” 
ir darydami kitas patrijotiszkas 
žaislias, daug bledes padare. Pa
gal pirmas surinktas žinias 
pasirodė szeszios žmogystos už- 
musztos, ape dvideszimt smer- 
tinai sužeistu, arba turės nusto
tie nekuriu sąnariu kūno; szeszios 
žmogystos tapo perszautos isz 
revolveriu su tuszcziais pistonais 
ir daugybe lengviau sužeistu. 
Teipgi ta diena buvo 48 gaisrai, 
terp kuriu apdege vienas fabri
kas “Paul J. Dearnick Co.”po 
nr. 61-75 North, Halsted str. ir 
padare bledes ant $5.000. 

Svarbiausia apvaikszcziojimas 
szventes buvo “Sharpshooter’s 
Parke”, kur dalyvavo darbiny- 
kiszkos unijos ir pribuvo pasiun
tiniai uniju beveik isz visu kam
pu Suvienytu Walstiju. Turėjo 
kalbas vice-prezidentas Suvieny
tu Walstiju p. Stevenson, gu
bernatorius Mc.Kinley, ir didie
ji uniju vadovai. Teipogi ne 
užmirszo atlankytie tos darbiny- 
kiszkos iszkilmes ir svarbesnio
jo miesto urednykai, kaip Ma- 
yoras Sviftas, komissionierius 
Kent ir kiti. Pribuvusieje sve- 
cziai, kaip vice-prezidentas Ste
venson, gubernatoriūs Mc.Kinley, 
Mayoras Svift, uniju vadovai.ir 
liti, tapo patikti trimis szuviais 

dideliu bombų ir su tranksmin- 
in bažnyczia ir mes, isz meiles len-Jga muzika, kuri reže ape pus- 
i— j...w_!---- -------------- __- i- ketvirtos adynos po pietų.

Pasarga dėl Chicagiecziu.
Pittsburgh, 10 Liepos. 

Guodotinas Redaktoriau!
Meldžiame patalpytie in jusu 

laikraszty szia pasarga dėl Chica- 
giecziu:

Pereita subata, 7 Liepos, isz 
važevo isz Pittsburgho in Chica- 
ga, Jonas Skėrys ir Juozas Bra-» 
zauskis, kuriedu czionai apsuko 
daugybia žmonių ir iszbego. Skė
rys yra lietuvys ir paeina isz

Sziauliu pavieto, Kauno gub.
Jisai apsuko sziais asabas:

Isz Paliukaiczio, kriaueziaus, pa
ėmė “siutą” ant iszmokesczio, už 

kury nunesze “ “ “ $18.oo
Dailiniui,saliuuykui,nuneszel0.oo 
Už renda namu buvo kits 

“pasiranezyjas”, “ “ 12.oo
Jonui Kriaugžliui “ “ l.oo
Gaspadiniai už “boarda” 15.oo 
J. Dovelcziui “ “ “ 15.oo 
W. Brazauskui “ “ “ 10.oo 
A. Navickui “ “ “ 5.oo

Dr-tes isz wisu 
Tada nutarė at~

Isz Chicagos
“Fourt of July”

(4ta Liepos).
Pereita nedelia Czetverge ta

po iszkilmingai apvuikszcziota 
amerikoniszka szvente ant pami- 
pejimo invedimo liousybes ir ne-

Kaip konduktorius Tol bert, pa
tiko keturis vyrus, jis turėjo ran 
koje szirdesza. \Vagiliai prisiar
tino prie jo ir visi isztrauke re
volverius. Penktas vagilis teip 
gi nuszoko no virszaus karo ir 
pristojo prie keturi u. Tuoj vado
vas ju reže su rankena revol
verio i n kakta kondukteriui^ 
kad tas net atsirėmė in tarpdu-

diena, apvaiksz-

Draugystes už tikietus ant pik- pu9įu aukomis už szita
nyko ’ surinko $15.ooir
tuos nunesze “ “ “ 15.oo

Sykiu $101.oo
O Juozas Brazovskis yra len

ku ir paeina isz Suvolku gub. 
Tasai nunesze sziems:
W. Brazovskiui,savo bro-

tvirtai 
ant kojų, kondukturius dure sa
vo prieszui su szirdeszu. Fotam 
jis parmusze viena isz ju. Tuom 
tarpu pribuvo jam in pagelba 
“brekmonas” Read, kuris teipgi 
turėjo koky geležiny inranki ir 
drožė in tarpa vagiliu.

“Dabar asz ta via paimsiu,” ta 
re vienas ir atsigryžias in Reed, 
du syk -ezove staczėi in galva. 
Bet ne pataikė ir kulkos pcrlindo 
per langa, berdamos szukias stik
lu in tarpa nusygandusiu pasažv- 
riu. Pasažyriai da labjau persi
gando. Reed leide da syky savo 
ginklą inbury užpuoliku ir tuom 
nuvaikė juos. Du isz ju, numesti

Elektriszki karai.
Metuose 1879, ant parodos Ber

lyne iszstate elektrotechnikas 
Werner Siemens nauja maszina 
dėl warimo “streetkariu” su 
elektriką. Niekas tada nenorėjo 
tiketie, kad no to laiko galėtu

Grajyjimas teatru yra tai nau- pO wisa svietą Sueitie permaina 
dingiausiu darbu dėl pakėlimo wafewimo tfreetkariais. Taigi no 
buvo tautos. Ant tokiu teatru įo laiko pirmutinis kelias tapo 
Lietuviai pamato savo akimis gy-, iszdirbtas isz Berlyno in Char- 
va paveiksią tikru atsitikimu |ottenburg ir karai stojo varomi 
musu tėvynėje ir tad^i, norint di 1 8U eiektrika; potam invede elec- 
džiausio atszalelio, užsidega szir i trikiszkus karus Portrusze (Irlan- 
dis meilia tėvynės—Lietuvos, 
pradeda ape ja mislytie, pradeda 
ja isz naujo myletie irgryžta prie 
jos kaipo tikras sūnūs Lietuvos.

Taigi ant algrajyjimo tokio te
atro reikia atsakaneziu vyru ir 
merginu, kurie galėtu užimtie 
vieta aktorių. Lž tai atsiszau- 
kemia in visas Chicagos lietu- 
vaitias, kurios nors kiek nusijau- 
czia gabesnėms, tegul atsiszauke 
prie D-ro Stupnickio, 925 33rd st. 
ir užsiraszo in reda aktorku, o 
paszventia keletą vakaru ant to, 
pramoksitia savo užduotis ir ga- 
lesitia iszžengtie ant scenos, kada 
bus reikalas.

Beje Draugyste nutarė duot 
padarytie ženklelius, kurie per
statys paveikslu Simano Daukan
to su plunksna rankoje. Toky 
ženklely turės nesziotie kiekvie
nas sąnarys tos Dr-tes. Teipogi 
nutarė ir nzarpas duot padarytie, 
kurios bus mažytes, lietuviszkoje 
spalvoje. Ant kito mitingo bus 
jau prabos ženkleliu, kurie bus 
intraukti in konstitucija.

Dr te Simano Daukanto stosis 
didžiausia ir naudingiausia Drau
gystia, kuri bus nekaipo vainiku 
Lietuviu Chicagoje, už tai vi
si jauni vyrai privalo prie jos 
prisiraszytie, jeigu mislina lietu
viais vadytis.

J. Aleksandraviczius, prez.

In Chicaginiąs Draugys- 
tias.

Draugystes teiksis nesupyktie 
už neapgarsinima mitingu, nes už 
dyka nėra galima to padarytie, o 
po antra negalime savo žodžio 
mainytie, kury daveme pereita
me numeryje. Redakcija.

dijoj;, Landvort’e (Halandijoj) 
ir 1.1., sztai paskutineme 
laike pastojo ir Chicagoje elek- 
trikiszki karai.

Invedimas elekt/ikiszku karu 
daro daug gero, bet podraug ne
mažai ir blogo. — Gera galima 
pripažytie isz tos puses, kad ne
reikalauja in juos ugnies, nei ang
lių, nei žiburio ir per tai neturime 
no ju mieste jokiu durnu nei garo 
kas kenkia musu sveikatai; an
tra — turime greieziausy nuwa- 
ževima kaip ant visu kitokiu ka
ru, kas yra dideliu palengvini
mu musu darbuose. Bet isz an
tros puses to viso gero matome 
nemaž ir blogo. Parokuokime 
kiek tai atliko nereikalingais ar
kliu, kuriuos farmeriai auginda
vo ir parduodavo ‘ “streetkariu” 
kompanijoms su savo dideliu pel
nu; parokuokime kiek per tai 
žmonių liko be darbo, kurie pir
mai turėjo gera užsiėmimą prie 
dažiurejimo tu visu arkliu o teip
gi ir skaitlius karu isz tos pat 
priežasties sumažėjo, per ka szim- 
tai kunduktoriu ir draiveriu turė
jo darbo nustotie. Tai tas viskas 
da būt nieko, ale didžiausiu blo
gumu tu elektriszku karu' yra, 
kad tik per 13 paskutiniu mene
siu, o jau 162 žmogystas bai
siai sužeidė ir 19 ant smert už
muša. Kiek tai dabar žmonių 
isz tos priežasties amžinai liko 
nelaimingais, netiktai patys bet 
ir ju szeiinynos.

Tokeme dalyke turėtu būtie 
atsargesniais ir patis žmones, ei
dami skersai ulyszia, apsižiure- 
tie ,in abi pusias ar isz kuriosjta- 
ras neatlekia; teipogi nereikia 
niekad inliptie nei iezliptie isz 
karo, pakol tas visiszkai neap
sistos, o tokiu budu puses tokiu 
atsitikimu nebūt u.

Hker-ai kara, bego az.le trūkio, 1Dideleg kniut„wes Chica.

Rock ir užsiprasze idant teiktųsi liui “ “ “ “ ‘ $35.oo
pributie ant paszventinimo nau A. Navickui “ “ “ 15.oo
jos musu bažnytėlės, kuris su mie A. Kriaugžliui “ “ “ 5.oo
la a k vata prisižadėjo pributie ir J. Brazauskui “ “ “ 15.oo
aplankytie naujus lietuviszkus J, Zavistauskui “ “ “ 45.oo
kolionistus.

Teipogi turime pasigyrtie ir isz 
sawo linksmo gyvenimo: esam 
wisi sveiki; kas nedelia susiren
kame ant misziu szventu ir ta 
diena linksmai praleidžiame prie

* garbes Dievo; o lauku vaisiai ne
apsakytai gausus: rugiai ir avi
žos jau nupjauti ir in ju vieta jau 
antri javai užsėti. Bulves pir
mutines nukastos ir jau antraisias 
sodiname. Gražiausiai iszrodot
musu probaszcziaus žymiai, po 
kuriu užsejimui palijo kelis sykius

* szvelnus lietus, tai žirniai iszbu- 
jojo per tris vuolantis augsztu-

• | mo.
Teipogi visi musu lietuviai ri- 

j szasi ir gyvena sau gražiausiame 
sutikime. Dabar keletas lietu
viu: Juozas Butkus, A. Linaus- 
kas, S. Liszauskas, irM.Gusczius 
susidėjo in viena kuopa, o in an
tra kuopa susidėjo W. Kangisie- 
ris ir Fr. Urmonas ir pirkosi sau 
maszinas dėl riszimo szieno (Hay 

‘ “ Press), su kurioms surisza po 10 
tonu szieno per diena. Tik ne
laime kad szymet szienas yra la
bai pigus, tiktai po $4 moka už 
tona, per ka yra mažai pelno. 
Teipogi Mateuszas Giedrikis pats 

: vienas instenge tokia pat maszina 
nusipirktie ir dirba sau su di
džiausiu pasisekimu.

Neužkenke nei begediszkos 
zaunos puskvailio Baczkausko, 
nors jis gana žmonis baide no Ar- 
kanso, bet niekas tokio melagio

Sykiu $115.oo
Ir tai da neviskas, nes in ta 

trumpa laika da nevisi atsiszau- 
ke, kuriuos tie du meisteriai ap-* 
suko.

• Dėlto praneszame Chicagie- 
cziams, jeigu jie in tenai atsivilk
tu, tai apsisaugokite, idant ir isz 
jusu centus iszvilioja neiszdumtu 
teip, kaip isz Pittsburgh’o.

Pittsburgh’iecziai.

Isz Haverhill, Mass.
Pas mus jau no ne kokio laiko 

yra apsigyvenusi nors nedidele 
saujele lietuviu, bet su lyg szio- 
lei visi darbavosi isz vieno su 
lenkais, už tai ju niekas negirdė
jo nei nepažino. Taigi dasigir- 
dias ape tai guod. kn. J. Žebrys, 
pribuvo pas mumis 1894 m. isz 
klausė mumis szventos spavie- 
dies ir suszauktas visus in salia, 
paragino uždeiie lietuviszka 
draugystia broliszkos paszelpos, 
po vardu “Sz. Stepono”, teip ir 
padarėme—uždejome draugystia 
ir viskas ėjo labai gerai.

Ale szymet prisiartino velyki- 
ne spaviedis, taigi mes ir vėl pa- 
sipraszeme guocl. kn. J. Žebry, 
turis ant musu praszymo greitai 
pribuvo. Ale atvažiuodamas 
nepasiėmė no vyskupo pavialy- 
jima. _ Taigi lenkiszkas kunigas, 
vietinis probaszczius neinleido jo <

nes trūkis ėjo iszlengvo skersai 
“svitczias”. Abudu pradėjo szau- 
dytie in konduktorių Tolbert. 
VV’isos kulkos praszvilpe prosza 
ly, o tik viena inlindo in kiszka 
deszines kojos konduktoriaus. 
Jau mislijo, kad triukszmas pasi
baigė. Du piymieje karai buwo 
isztusztinti, langai iszd.iužvti ii 
sėdynės isz vartytos.

Kada konduktorius su brek- 
monu apžiūrinėjo savo žaiždas ir 
patažieriai pradėjo gryžtie-in sa-. 
wo vietas, tuszcziuose karuose 
kas žiu kas suriko: “Jie yra ant 
užpakaly nes platformos”! Tuo 
konduktorius ir brekmonas su 
sawo geležiniais ginklais ir pasa- 
žieri ii su revolveriais numusze 
juos szalin ir jie nuszokineja no 
trūkio, nuėjo in 23 ulyczia. Kon
duktorius Tolbert ir Reed buvo 
dikcziai apybraižyti, bet da galėjo 
valdytie trūky lig vietos.—Kitas 
trūkis buvo iszejas in ta paty 
Columbia Parka biski ankszcziau. 
Tas trūkis teipgi buvo užpultas 
per tuos paežius vagilius, bet no 
ten jie tapo nuvaryti lengviau.

goję baiikrutiįa.
Perdaug yra Chicagoje dideliu 

krautuvių, kurios net jau prade
da bankrutytie. VViena isz ju po 
vardu “Leader” tapo nupirkta 
per Siegel Cooper kompanija ir 
daugiau biznio po tuom vardu 
nevarys. Kita didele krautuwe 
“Bell” tapo pereita panedelio ry
ta uždaryta nersuda, pagal reika
lavimu “American Trust & Sa- 
vinge Bank”. Locninyku krautu
ves buwo per 12 metu H. Cohn.

ku, turėjome liktie be spaviedies.

Isz Dr-tes S- Daukanto.
Nedelioje, 7 Liepos, Draugys

te “S. Daukanto” Chicagoje lai
ke savo susirinkimą, ant kurio 
prisirasze net 14 nauju sąnariu, 
nes kiekvienas mato, kad Dr-te 
S. Daukaunto bus naudingiausia 
Draugyste del visu, ba czionai 
žmogus netiktai kad gaus paszel- 
pa ligoje, ale da ir moksle galės 
sziek tiek prasilavytie. Ant mi
tingo pribuvo ir D ras Stupnic- 
kis, kuris atvaževo isz Shenan- 
doah. Pa., o Dr-te žinodama ape 
jo sugabuma sutaisyme teatru, 
prasze, idant ir czionai dasidetu 
su sawo darbu surengime pirmu

1 tinio teatro dėl szios Dr-tes Chi-

EXTRA MITINGAS.
Lietuwiszk08 Republiko- 

niszkos Lygos.
Nedelioje, 14 Liepos, Ima ady- 

na po pietų, saleje L. Ažuko 
“Lietuwiszlta Republikoniszka 
Lyga” laikys savo “extra mitin
ga,” ant kurio neatbūtinai pri
valo pributie delegatai isz kiek
vieno Lietuviszko- Kliubo, nes 
yra labai svarbus dalykai, ant 
apsvarstymo. Ant pereito mitin
go ne pribuvo visi delegatai ir 
per tai ne buvo galima svarbes
niu dalyku nusprestie, isz tos 
priežasties yra szaukemas extra 
mitingas, ant kurio tur visi pri
butie neatbūtinai.

P. Jonaitis, prez.

Grand Opening.
Szioms dienoms atidariau nauja 

lietuviszka saliuna po nr. 52 
Taylor str., o ant 13 ir 14 dienos 
Liepos rengiu didely balių 
(Grand Opening) bus puiki lietu- 
viszka muzika ir kitokios zobo- 
vos, per tai užpraszau visus lie
tuvius ir lietuvaitias atsilanky- 
tie, o busit ko gražiausei priimti.

Teipogi jeigd kas norėtu no 
mania ta bizni (saliuna) pirktie, 
galima gaut už mažesniu prekia 
kaip yra vertas, o labjaus we- 
lyczia kavalieriui.

Suguodoue P. Bakeviczius.

— Panedelyje miesto Rodą 
nutarė panaikintie beveik nerei
kalingus trepus City Hali ir in 
ju vieta padirbtie keturis ele- 
veiterius.

— Panedelio vakare u^idege 
krautuves “Standard Oil” kompa
nijos, palei vežias Nortvestern 
geležinkelio, apverti milios už 
Oak Park. Gaisras tęsęsi iki 
2 adynos ryto ir padare bledes 
ant $5.000.

— Subatoje ir nedelioje 13 ir 
14 diena Liepos, bus didelis ba
lius atidarymo saliuno — “Grand 
Opening” po nr. 3081 Lock Ly- 
man ir 31 str., ant kurio užpra-' 
szau visus gerus lietuvius ir lie- 
tuvaitias atsilankytie, o datirsit 
puikaus priėmimo.

Šuo guodone N. Urbonas.
— Jeigu nori pirkt gera laik

rodėly, tai pirk pas “Indepen- 
dent VVatchCo.” 105 Brovn st. 
Chicago, III. nes tai yra kompa
nija lietuviszka ir atsius tau tik
ra ir gera laikrodėly. Saugokis 
kitokiu kompanijų, nes tai visos 
anos yra žydiszkos ir parduoda
mi tau laikrodėly apgaus tave.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažuyczios. 
Užlaiko viską czsytai ir puikei. 
\V isada 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.

— Wienas darbinykas, Fred 
Lav, no kampo Ruble ir Canal- 
port tapo užpultas per du vagi
lius ant platformos “Chicago 
Milvauke & St. Paul” geležinke
lio, kaip trūkis ėjo po Lake str. 
tylto. Wagiliai norėjo apvogtie 
jy, bet nepasiseke. W ienas isz j u 
miisze jam in veidą, permusze 
ant žemes ir dikezei sužeidė. Fo
tam tapo aresztovi William Ryan 
ir Patrich McKennan.



—

ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Nėapkentamas royaliszkas gubernatorius 
giitijoje, Dunmore mėgino sektie paveiksią 
įre’o,' užgriebdamas daugybia ainmunicijos, kuria 
Virginijos tevinainiai turėjo parengia. Patrick 
Henry paėmė partija kariumenes ir privertė Dun 
more užinoketie už paimta paraka. Tada Dun 
more mėgino keltie didesny triukszma, bet Vir- 
giniecziai išzvijo jy i«z kolionijos. Fo keliu me 
nešiu pribuvo Britijos kariaunykai jam in pagel- 
ba ir Dunmore atkerėjo Virginiecziams, sude 
gindamas miestą Norfolk, kur stovėjo laivyne, 
1 d. Sausio 1776 m.

Kolionistai isz Maine ir Georgia, tuojau po 
kovai -po Lexintonu, griebėsi už ginklu. Rudeny 
1775 m. galybe kiekvieno royaliszko gubernato
riaus buvo atimta. |

Nori Ii Carohnoje žmonis buvo da drąsesni. 
Buris tevinainiu susirinko Ch arlotte^—J^ecklen- 
burg Counry, Gegužyje 1775 m. ir apskelbė v ne- 
prigulmysiia- no Karaliaus ir Porliaaiento. Tas at
silikimas tapo pramintas “Mecklenburgo Dekla- 
racija”. .

Gal primintie da, kad nors Amerikonu, kurie 
guldė galva už liuosybia, buvo didesnis skatlius, 
vienok teipgi buvo visose Kolionijose tokiu, ku- 

’ rie laikėsi puses Karaliaus per visa laika Revoliu
cijos. Užtai jie buvo praminti “Royalistais” arba 
•‘Turistais” (t. y. užtarėjais karaliszkos galybes).

Ga-

* Apskelbimas neprigulmystės. 
DECLERATION OF INpEPENDENCE.

Tai yra akyvas faktas Ankstyvoje istorijoje 
Amerikos Revoliucijos, kad jie da buvo padonais 
Anglijos. Iszpradžių tikrai teip buvo; bet kare 
padare didelius permainas jausmuose Amerikonu.

Pavasary 1776 m. Britijos Parliamentas ap- 
szauke Amerikonus maisztinykais, susikėlusiai 
priesz VValdžia ir renge dideliu urmija dėl numalš 
szinima ju. Amerikonai isz savo puses jaute, kad 
jiems ne daug trūksta taptie neprigulmingais.

Kongressas, būdamas svarbiausiu randu kolio- 
niju, buvo atsakancziu kunu dėl apskelbimo nepri- 
gulmystes. 7 d. Sėjos 1776 m. Rhrfrird Henyy Lee, 
isz Virginijos, inesze rezoliucija, kad “Suvienytos 
Kolionijos yra ir tur būtie liuosomis ir neprigul- 
mingomis ^Valstijomis”. Ta rezoliucija tapo ap
svarstyta ir priimta 2 d. Liepos.

Tapo paskirtas komitetas kongresso dėl paren
gimo “Deklaracijos Neprigulmystes.” Ta Daklara- 
cija tapo paraszyta per Thomas Jeferson isz Virgiui 
jos. 4 d. Liepos (July) 1776 m. Daklaracija liko 
priimta per kongressa. No to laiko tos trilika kolio- 
niju stojosi viena vieszpatystia, po vardu “United 
States of America” tai yra “Suvienytos ^Valstijos 

visasAmerikos”. Deklaracija buvo • skaitoma po 
bažnyczias ir kitas publicznas vietas.

VVa-

Žinios wisokio;
t Mt. Carmel yra sznekama, 

kad darbai pradesiant eit geriau. 
Duok Dieve.

t Austrijoje, mieste Laibach in- 
vyko didis žemes drebėjimas, 
kad siugrove keliolika namu.

t Mieste Newton, Kan. viesu
lą daug namu iszdraškė ir kitos 
bledes nemažai padare po sodžius.

t Mieste Gaston, Ga., viesulą 
teipgi daug namu iszarde ir de- 
szimts žmonių užmusze, o ape 20 
sužeidė.

t Mieste Hamburg, pabėgo 
prekikas Ernest Rambov, prida
riau daug falszyvu vekseliu ant 
dideliu pinigu.

t Audros Milvaukee, VVis. 
pagadino telegrafinius dratus, 
teip kad negalėjo susižinotie su 
nekuriuis miestais.

t Pagal statistika iždo Suvie
nytu Walstiju pasirodo, kad szy- 
met turi 111.173.054.00 skolos 
daugiau kaip pereituose metuose.

t Anglijos Parlamentas tapo 
pertrauktas 8 d. Liepos ir atidė
tas ant 12 dienos Rugpjuczio. Rin
kimai bus atlikti 13 ir!5 diena

Amerika su

Kare su Caiufda.
Prasidėjus kariai, Amerikonai nusvėrė, kad 

ne gal paliktie atdaro rubežiaus dėl Canados Roy- 
olistu. Už tai jie pirma užklausė Canadiecziu, ar 
jie ne pristotu prie ju kariautie už liuosybia, o 
■kad tie ne pristojo, Amerikonai nusprendė pa- 
musztie Canada.

Dvi koliumnos tapo nusiustos in Canada. 
Pirma kolumna, isz trijų tukstancziu Nev Yorko 
ir Naujos Anglijos kareiviu, po vadovystia 
Schuyler’io (o tam susirgus, liko po Montgomery) 
trauke ant miesto St. Jobus, kuris tapo paimtas; 
potam ėjo ant Montreal, kuris pasidavė 13 d. Lap 
kriezio. Daugelis isz Montgemery’o kareiviu pa
baigė, pagal užraszu, savo larnysta ir nuėjo na
mon. Su nedaug likusiu jis leidosi žemyn, pagal 
upia Sz. Lavryno, ant Quebec’o.

Ūmame laike,,’ antra koliumna, po vadovys
tia vado Benedikto Arnoldo, pribuvo, per pus- 
czias irgirias Maine, arti Quebec. Tos dvie ko
liumnos susitiko 1 d. Siekio ir ėjo prieszai Que- 
bec’o. 5 Visa Amerikonu šyla buwo isz devynių 
szimtu vyru.

Paskutinia diena 1775 metu užpuolė ant Que- 
bec’os bet nepasekmingai. Drąsusis kareivis Mont
gomery tapo užmusztas ir Arnoldas sužeistas.

Arnoldas su likusiais kareiviais pasiliko per 
žiema už tvirtyniu isz sniego arti Quebec. Bet 
sekanty pavasry, didele Britijos kariumene atstu
me juos atgal in Valstijas. Kariavimas Canadoje 
buvo pabaigtinu pakrikimu.—

III. Kare 1776 metu.
VVeikalai kares 1776 metu apima savyje tris 

-ivarbiiis atsitikimus — apgulimas Bostono, apgu- 
limas Charlestono, South (Karolinoje ir kariavi
mai VVashingtono Nev York’e ir New Jersey’e.

Apgulimas Bostono.
VVashingtono armija gulėjo palei Bostoną per 

žiema 1775—76 m. Miestas Boston tada da buvo 
apimta^ per Britijos armija, po Generolu Hove. 
Buvo žinoma, kad pavasary pribus in Amerika 
da didele Britijos Armija. Dėlto VVahin^tonui 
buwo paliepta paymtie Bostoną.

lapo priimtas per VV ashingtona planas paren
gtie baterijos ant “Dorchester Augsztocziu” 
(Heights of Dorchester), dabar South Boston. lai 

. buwo atlikta greitai ir paslaipcziai, kad Britijonai 
nusistebėjo, pamatia miestą po VV ashingtono ka
inu domis.

Generolas Howe, matidamas vis. tai, atydave 
miestą ant tu iszlygu, kad jam tapo pavelita su jo 
kariumenia iszeitie isz miesto. VV ashingtonas apėmė 
'Bostoną 17 d. Kowo. Generolas Hove nuvede ea- 
wo kariumenia in Halifat, kur jis lauke pribunant 
armijos 25 tukstancziu Britijos kareiviu ir 17 tuk- 
stancziu Hessians, kuriuos Anglija renge dėl isz- 
Huntimo.

VV ashingtonas ne žinojo, kur Hove trauke su 
sawo kariumenia; bet bijodamas, idant Britijonai 
ne atplauktu in New Yorka, jis nusiuntė savo ka^ 
riumenia in ana miestą.

Apgulimas Charlestono.
Pirmas kariszkas užplaukimas Britijonu 1776 

m. buwo nukreiptas ant Charlestono, South Caro- 
linoje. Sėjos menesyje, laivyne po užžiura Sir Pe
ter Parker’io ir kariumene isz dvideszimt penkių 
szimtu Britijonu, po vadovystia Generolo Clinton, 
pasirodė szale Charlestono.

Ineiga in uosta buvo apsaugota su tvirtynia 
I praminta paskiau “Fort Moultrie”), padaryta isz 
suiylcziu ir palminiu rastu ir garizavota keturiais 
szimtais vyru po wadu Moultria.

28 d. Sėjos ta tvirtyne tapo užpulta no žemes 
ir no vandens. Bet tai buwo visuotinas pakrikimas. 
Britijos laivyne ir kariumene labai daug nustojo. In 
kelias dienas expedicija nuplaukė isz Chailestono in 
Nev York’a.

South Carolina apturėjo padekavonia no kon 
gresso ir no visos žemes už narsu apgynima Uhar 
lestono- Tai bawo iszganimu dėl viso pietinio 
kraszto.

Karia\v iinas Washintono.
VValandoje apskelbimo Neprigulmystes, 

shingtonas turėjo Nev Yorke armija isz septiniali- 
kos tukstancziu. Per dvi dienas priesz Daklaracija 
Generolas Ho.ve pribuvo su savo armija isz Hali- 
fax ir apėmė S t a t e n įsi and. 12 d. Liepos lai
vyne po Adminirolu Hove (brolis Generolo) pribu 
vo in Staten Island su nauja armija isz Europos. 
1 d. Rugpjuczio kariumene po vadovystia Clinto- 
no, pribuvo isz South Carolinos. Dabar Generolas 
Hove turėjo trisdeszimt tukstancziu kariumenes.

Kova Long Islaiul'o Salon. i ♦*.•*••• u- u i j„ , . , | Ateina žinios isz Kubos, kadHove o planas buvo paimtie miestą Brook , ,
lyn’a pinu užpuolimo ant New Yorko. Del pasi- g“"8™1“ pa^kelusm prie.z. wal- 
vaktavimo no szito, VVashingtonas pavede penkis Jžia, Porzero, tapo užmusztas ko- 
tukstanuzius vyru Generolui Putliam dėl apgynimo voje su Ispan kariaiviais palei 
Long Islando. Altagracija.

Priesz gala Rugpjuczio Britijonai sulipo ant . . .. . . ... . .iT 7ii- j o • • J • t Ant ežero Lugano n alakuo-salos Long Island ir 27 d. Rugpjuczio pradėjo su .
Amerikonais musza, praminta “Kova po Long Is- se nuskendo 10 meigaicziu, va
landų”. Amerikonai tapo sumuszti. Jie daug patro- žinodamos namo isz darbo. Jos 
lijo ir nustojo ape du tukstancziu vyru. Britijonai važiavo valtyje, kuri užėjus 
nustojo tik penkta dalv to skaitliaus.

Po szito pamuszimo, Amerikonai atsitraukė 
in Brooklyno tvirtynia. Britijonai nesuspėjo jiems 
užbegtie kelio. Su dideliu gudrumu VVashingtonas 
antra nakty po kovos, iszvede savo šyla in Nev 
Yorka, po priedanga nakties ir dujos.

VVashingtonas žinojo, kad jis negali iszlaikytie 
Nev Yorko priesz didelia šyla Britisžku kariszku 
laivu. Dėlto jis apleido Nev York ir iszejo in Har- 
lem. Cze mėtrame susirėmime su Britijonais Ame
rikonai gavo virszu. Isz Harlem VVashingtonas isz- 
trauke in VVhite Plains. Cze jie teipgi turėjo mažus 
susirėmimus, kuriuose Britijonai pajeme virszu. A- 
merikonai atsitraukė in uolinius kalnus “North Cas- 
tle”.

Britijonu komandierius, vietoje sekimo Ame
rikonu, sumislijo pervestie .savo armija in Nev 
Jersey. Po pirmam jis pamusze drutvietia Fort 
VVashington. Szita tvirtynia jis užgriebė su trim 
tukstancziais .Amerikonu. 15 d. Lapkriczio.

Kaip tik VVashingtonas pamate, kad, Hove 
eina in Nev Jersey, jis nu'vede savo maža šyla per 
Hudson upia in Nev Jersey, patikdamas Generolą 
Charles Lee laikytie North Castle.

VVashingtonas atėmė garizona no drutvictes 
Fort Lee (prieszai Fort VVLshingtoo). Dabartis tu
rėjo ape penkis tukstanczius vyru ir pradėjo trauk
tis per Nev Yersey, 8 d. Siekio jis Įierejo upia 
Delevare.

Britijos šyla, po greita kamanda Lordo Corn- 
vallis, seke Amerikonus ir apėmė Nev Brunsvick, 
Princeton ir Tonton. *

Amerikonu armija ilsėjosi už Delavare, Ji 
buvo dabar blogame padėjime isž priežasties suma 
žejimo ju sylos, nes matydami nepasisekimus, dau
gumas apleido armija. VVashingtonas no turėjo 
daugiau per tris tukstanczius suvargusiu karei
viu.

VVashingtonas dabar be perstojo liepe Genero
lui Lee pristotie prie jo su šyla, palikta Nav Yorko 
puseje. Lee ne klausė Galop jis iszejo pasitiktie 
VVashingtona, l»et liko pats pagautas. Isz to buvo 
suprasta, kad Lee buvo prigaviku Amerikonu.

Britijonai New Jersey lauke kol užszala Dele-1 
vare, idant pereitie ledu ir užiiutie Philadelphia, j 
VVashingtonas sumislino “nukirptie jiems sparnus”, 
kaip jis sakydavo.

Kalėdų vakaja- 1776 m. VVashingtonas perejo 
Delevare ir ryta užpuolė ant penkiolika szimtu H e 8- 
8 i aus Trentone. Jis užgriebė tūkstanty Hessians, 
o nustojo tik keturiu savo vyru.

Szitas pasisekimas pakelia dvasia armijos ir 
VVashingtono šyla pradėjo augtie skaitliuje. VVisa 
jo armija tapo pergabenta per Delevare, in Tren- 
ton.

Cornvallis dabar nusprendė užpultie Ameri
konus Trentone. Britijonai pribuvo 2 d. Sausio 
1777 m. Bet VVashingtonas ejodrasei ir stojosi už
pakalyje Britijonu. Traukdamas in Prinaeton, jis 
pamusze daly prieszu. Tada VVashingtonas trauke 
in Morristovn.

Szitas pasekmingas ėjimas VVashingtono pri
vertė Britijonus atsitrauktie atgal. Teip VVashing
tonas apėmė atgal beveik visa Nev Jersey. Briti
jonai liko apsupti iki Brunsvick ir Amboy. VVa
shingtonas laikėsi miestą Morristovn ir tokeme pa
dėjime abi puses pasiliko žiemavotie.

UŽGROBIMAS RHODE ISLANDO.

8 d. Siekio kada VVashingtonas traukosi per 
delevare Britijos laivyne, po užžiura Sir Peter 
Parker’io, apėmė sala Rhede Island ir kariszkos sy
los apsisedo toje VValstijoje.

(Toliaus bus.)

valtyje, 
audrai apsivertė.

t 9 d. Liepos in VVashingtona 
parvažiavo buvias sekretorius 
valstijos John W. Foster, kuris 
buvo prie padarymo sandaros 
terp Kynu ir Japonu ir parvežė 
daug žingeidžių žinių.

t Isz Montreal raszo, kad ten 
susidaužė trūkis geležinkelio 
GranJTrunk prie Craig’s Road 
kelio netoli Richmond. Penkiolika 
žmogystų užmusze ant vietos ir 
ape 40 bjauriai sužeidė.

t Augszcziausis sūdąs Prūsuo
se nusudyjo mieste Lipsk in ka
lėjimą prekika augliu isz Metz 
Hanna ant keturiu metu ir seržan
tu vokiszkos armijos Schreibera 
ant asztuoniu metu, už iszdavi- 
ma Fracuzams kariszku sekretu

t Isz Limerick, Airijoje, raszo, 
kad ten kliosztoriuje Laurell llill 
užninuodiiio visos zokonykes, ku
riu buvo szeszekdesi m ts keturios. 
Nieks ne supranta,kas anais galė
jo užnuodintie, nes pavalgusios 
kokiu vaisiu, tuo visos apsirgo. 
Dvi mirė tuoj aus, o kitos sunkiai 
serga.

t Cleveland’e, O. . darbinykai 
dirbtuves drato “American Wi 
re Co”. panedelio ryta susirinko 
ape 1500. ir nutarė straikuosie. 
Kompanija apreiszke, kad 
jau pradės dirbtie, bet dar
binykai nei vienas nėjo in darba 
ir fabriko ne atidarė. Fabriku 
“Baackes” ir “S. P. Nail Co”, 
visai nemėgino atidarytie. Ape 
3000 darbinyku vaikszczioja be 
darbo.

t Norvegiszkas laivas “Oscar 
11” pribuvias szioms dienomis in 
Taconia, VVash. isz Sibirijos, isz 
miesto VVIadivostok, atveže ii 
nia, kad isztiesu neužilgo bus ka
re Rossijos su Japonija.

Žinoma yra, kad VVladivostoke 
sutraukė Maskoliai 80.000 kariu- 
mehes ir yra parengti ant kares. 
Portas VVIadivostok yra pilnas 
torpedų ir kariszku laivu 
rengtu ant pradėjimo kares.

s Ape atwnžewima in Ame
rika.

Lietuviams yra gerai žinoma, 
kad Prusu palicija nenori inlei- 
stie emigrantus in
laivakortėms prisiųstoms aniems 
isz Amerikos. Tankiai tokius pa- 
sažierius sulaiko Tilžėje ir pri- 
verczia pirktie kitas szifkortias, 
o kaip pasažterius pinigu neturi, 
tai iszvaro per rubežiu ir atiduo- 

ida in rankas ruskos policijos.
NVienok nesu visais pasažieriais 
teip yra d.froma. Kartais atsi
tinka, kad abudu pasažieriai tu
ri atsiustas lai vakortias isz Ame
rikos — ir viena isz ju leidžia 
važiuotie, o kita gražina atgal. 
— Dabar paklauskite dėl ko tai 
teip. .

Tas dalykas teip stovi: Pru
sai jau no nekokio laiko nelei 
do nei
Rosi jos per savo žemia in Ame
rika be puszporto ir metai laiko 
atgal jau beveik niekas isz Lie 
t u vos negalėjo per Prusus i n 
Amerika i n važiuotie. Isz tos prie-- 
žasties daugiausei nukentejo lai
vines kompanijos, nes neturėjo 
pssažieriu. Taigi isz tu visu lai- 
vyniu kompanijų susitarė dvi 
prusiszkos turtingiausios kompa
nijos ir iszdirbo sau pavelyjima 
no savo valdžios, iszdavinetie 
Rosijos pasažieriams, važiuojan
tiems per Prusus in Amerika, 
paszportus. Tos dwi kompanijos 
vadinasi: “North German Lloyd 
Co”. ir “Hamburg American Pa- 
cket Co”. Tos dwi kompanijos 
po visus Prusu miestus, pa- 
rubežiu, turi savo agentus, kaipo 
Bajoruose Eidkunuose ir t.t. i r pa 
sužieriams pribuvusiems in toky 
miestą, su laivakortėms pirkto
mis isz tu—gi kompanijų, agentai 
iszduada jiems paszportus ir pra , 
leidžia laimingai juos in laiva. 
Tokiu budu kiekvienas pasažie- 
rius, ar jis pirks sau laivakortia 
Prūsuose, ar turės prisiųsta isz 
Amerikos, bite tik toji bus 
pirkta ant vienos kurios isz szitu 
dvieju kompanijų, tai atvažiuos 
sau laimingai ir nieks jo 
res.—Cze kalbėjome tik 
prusiszkas *kompanijas, 
tai turime angliszku ir 
laivyniu kompanijų, kurios ne
gali pasažieriams jokiu pasz- 
portu iszduotie ir tokiu budu jei
gu pasažierius apturėjo laiva- 
kortia isz Amerikos * ant anglisz 
kos kompanijos, žinoma kad Pru
su palicija jo nepraleis, bet pri 
verczia pirktie kita laivakortia 
no szytu dvieju kompanijų, ku 
rios duoda paszportus ;arbagraži
na jy atgal.

Deltogi prasergstime visus lie
tuvius, perkanczius laivakortias, 
idant ant jokiu kitu linijų ne
pirktumėte, kaip tik ant “North 
German Lloyd” arba ant Ham
burg American”, o atvažiuosite 
laimingai ir niekas jus neužkabi- 
nes.

vieno pasažieriaus isz

neužtu- 
ape dvi 
o kiek 
kitokiu

Gryžorats.
Gryžoratis, arba kitaip “pauk- 

szcziu kelias”, kury kiekvienas 
mato ant dangaus szviesia nak
ty ir ant jo visi žiuri su nu
sistebėjimu,* pas visokias tautas 
turi yvairu varda. Pythagoras 
jy vadina “keliu, kuriuom du- 
szios nulipa isz dangaus ir in dan- 

pagryžta”. Ovidius tvirtina,

Wisada tas, kuris pats ko
kiu yra, tokiu ir ki

ta wadina.
Netikusios karves pavuodegys, 
o Baczkatsko būrna, tai yra vio 

na ir ta pati, ape ka skaitytojai 
gali persilikrytie isz jo pas
kutiniu numeriu “Saules”. Jau 
tik tam tam žmogpalaikiui pradė
jo baisiai nesisektie su taje ap
dergta “saulepalaikia” ir matyt 
kad nabagas bilediena bunkrutys, 
jeigu jau isz to piktumo griebėsi 
net tokiu žodžiu, kokiu ir arsziau- 
sias beprotis drovetusi isztartie. 
Užkrėtė jisai nabagas savo “Sau
lis” francuziszka liga, kuri jau 
isz to gal ik smert neiszsigydys.

Kur dingo tavo protas tu var
gingas Baczkauskeli? ir kas tave 
loky kvaila ant svieto paperėjo? 
Asz suprantu kad tau laibai pik
ta, jeigu “Lietuva” tavo visa 
bizny sulaižė; ale tai ka tau padės 
tie tavo plūdimai? Neiszmaneli, 
tavo toki plūdimai—tavęs ne
gelbės, ale da arsziau subjaurino 
tavo ta autkojy—“Saulia”, no 
kurios dabar atsimes ir tie, kurie 
da neva ja skaitė. Pasakyk tu 
man, kur tu mokinaisi tokiu gra
žiu. nauju žodžiu in polemika?— 
Gal būt tu juos iszmokai isz savo 
locnos praktikos, ba žmogui, ku
ris tokios ligos neturejas, toki 
žodžiai niekad negali ant mįslių 
ateitie. Duodasi suprastie, kad 
tu kada nors turėjai būtie neszio- 
toju fiancuziszkos ligos— ar tik 
ne už tai ir isz Alvito taveiszvi- 
jo? — Suprantama yra,# kad vi
sada TAS, KURIS PATS KOKIU YRA, 
TOKIU IR KITA VADINA. VVaglS 

mislina, kad visi žmones vagia; 
pasileistuve mislina, kad visos 
moterys yra paleistuvėmis; teip 
tai ir Baczkauskas, būdamas už
krėstu francuziszka liga, nori ir 
kitus lokiais padarytie.— Nesiū
lyk, neiszmaneli, savo ligos ki
tiems— pasidžiaug pats su jaje, • 
kad buvai tokiu laimingu to da- 
sistotie—nesziok sau ir gerekis.

Tu, besmegeni, su savo gyvu- 
liszkais plūdimais nekenki nei 
vieno biskio man, bet tik pats sau, 
ba mane pažysta žmones ne tik 
czionai, bet ir Lietuvoje pažino— 
ž no ir mato kokiu esu ir kokiu 
buvau, ir tu savo gyvuliszku 
plūdimu man nieko kenkt negali. 
— Sau, tai užkenkia': ir labai 
daug užkenkiai, ba pasirodei, kad 
esi gyvuliu, o ne žmogum, nes 
žmones tokiu žodžiu nevartoja, o 
ypacz da in laikraszty raszai; per 
tai apdergiai ta savo saulepalai
kia amžinai, užkretiai ja savo 
francuziszka liga, kuri jau isz to 
niekad neiszsigydys. Dabar bus 
in pora: “Koks ponai?— toks 
ir kromas”— koks iszduotojas 
toks jo ir laikrasztis.

Bus gana, ba su tokiu kales 
vaiku nepritinka žmogui szneke- 
tie; žinoma, kad szuva, būdamas 
szunies vietoje, turi lot—jam 
snuky neužimsi. Tegul sau loja, 
mes ant szunu lojimu visai nepai
some, nors jis diena ir nakty lotu, 
nes-vi«i žino, kad Baczkauskas 
buvo szunim, tokiu ir stips.

pri-

Debesis nukrito.
Atąjna žine isz Bucharesto, 

Rumunijoje, kad ten teip didelis 
lietus buwo, kad užseme visas 
luomas ir daug bledes padare. 
Sako, kad tai debesis truko ir 
nukaito ant žemes. Miestas Ola- 
nesci pusiau sugriautas. Bangos 
vandens iszvartė namus. Daug 
žmonių pražuvo, kuriu da tik 10 
atrado.

gu
jog tai yra “kelias kuriuom die 
vai
sai IĮ
gyvasties”; Indijonai isz Ryti
nes Indijos — “keliu dievobaimin
gu”; Skandinavai “keliu deivai- 
tes Hel”, (kuri yra dievaite my
rio). Anglosaksai vadina jy 
“Earing Street”, kas reiszkia 
“keliu neturtingu dusziu”. Fi
nai, Lietuviai ir Irokezai vadi 
na jy “keliu paukszcziu”, kurie 
senoveje buvo suprantami kai 
po duszios įnirusiu. Amerikos 
Indijonai vadina jy “taku dva
siu” arba “keliu pelenu”. — Da
nai mislina, kad tas gryžoratis 
buvo padarytas isz pieno ir kad 
dalis to pieno persimainė in sū
ry; tas suris turi būtie “menu
lis”. Lenkai vadina jy “mlecz- 
na droga”....

eiu in palocius Joviszo. Per- 
jy vadina “keliu” pelgrimu

PAJIESZK0JIMA1.
Pajieszkau Antano Matuse- 

vicziaus, du metai atgal buvo ji
sai Balti moreje, o dabar nežinau 
kur. Jeigu kas ape jy žinotu, 
teiksis man danesztie, nes turiu 
in jy labai tvarbu reikalą, arba 
tegul pats atsiszaukia ant adreso 
szito.

Jurgis Matuseviczius, 
Box 112, Altus, Ark.

Asz Augustas Sadliauskis pa- 
jieszkau savo sunaus, Antano 
Sadliausko, paeinanczio isz Kauno 
gubernijos, Raseinių pavieto, 
Jurbarko wal»ties, pirmai gyve
no Scrantone Pa., o dabartės ne
žinau kur jis besiranda. Jeigu 
kas žinotu ape jy, arba jisai pats 
praszau maloningai duotie žinia 
tėvui, nes yra labai svarbus daly
kai. Mano adresas yra toks.

Mr. Aug. Sadliauskis(3—8) 
954 33rd. st. Chicago III.
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LIETUVA

Balius! Balius!
Benediktas Petrauskas ir Sil

vestras Wirszilas, po atidarimui 
naujo saliuno aid Gond^pecd st. 
po nr. 4429 rengia didely balių 
ant subatos ir nedėlios, 13tos ir 
14tos Liepos. Grajys muzika ant 
trubu, bus szokiai ir kitokios ža
bo wos, ant 
lietuvius ir 
kytie.

Su guodone

ko užpraszo * wisus 
lietuvaitias atsilan-

j B. Petrauskas 
( ir S. W1RSZILA8.

GROMATOS 
Lietuviszkos ir lenkiszkos 

laikia ant paczto.
Blikovski Ignaci 
Dubinėki Jakob 
Dutkovski Antoni 
Gordon L.

uisi-

Knygos iiioksly>zkos.
AKYVI AP8IRSINEKIMAI. ant kuriu žino | 

ne* nuolatos žiuri, bet Ju gerai neejipran- j 
lt; su 7 abruzuliai*. Naudiuuiause kuy-| 
gele aut svieto dei dasižinnjimo Isz ko I 
darosi žaibai, griausmai. li<-tu* ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. * | 

Prvke.... .............. ................ • te .
Etnoliogiazfco* smulkmenos 2&c į
Naujas Lementorius iietuwuzkas ,, 10c Į
Spasaba* greito isrsimokinunu angHsko* kai 

bos ne apdaryta* • ,
o apdaryta*

Istorija Europos su manom* —
K* darytie. kati butume sveiku ir ilgai ryventu- 
.. ............................................................................ 
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1M05 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senove# Lietuviu Istorija 
Letnentorius Lietuviszkas su peteriai* 

kotekirmai* ir mistranturu.
enttvz* būdas paežiam per *awes pramo’ 
tie tasz*’tie, dėl nemoka ncziu 

Pilnas sziiutmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas ’^turivse kalbose: lietuwi»zkai 
latviszkai. lenkiszkai. ir raškai, y- 

. ra ' r ia ūse knyga dei nori ne žiu isz- 
mok tie lenkiszkos, ruskos arba ht- 
tviszko* kalbos ,, ,. |2.oo

Kasdienines Maldos “ 5c
Pradžemoksli* Rankos Raszto d*l norincziu 

iszmoktie gražiai raseytie 10c
brozas “Kražių skerdynes’ perstata kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny
czios Kražių mėtuose 1M«3. Ganėtinai ai 
delis. Prek€ 

asu prisiuutimu

50
...KM. 
“ 15c 

MM. 
‘ Kto

10c

10c
15o.

EINDEPENDENTHATCH 
IO5.BROWN ST.

S. BAROS FORMERLY OF
676
717
718
739
756 Jenczevski Kaz.
782 Liasko Stanjslnv
787 Linski Mr.
798 Mengel Antoni 
84ž Služevski Piotr.

UŽMOK ĖJO UZ LIETUVA
Ch. Matek 
J. Sutkus 
•J. Cuchynskas 
,1. Dombrauskaa 
J. Szimkewiczius 
The Garlow 
.J. Jocis » S. 
Kn. Žindžius 
J. Draugelis 
J. Lukaszeviczius
S. Derginch 
A. Maciejauskas 
J. Draugelis 
A. Wiltrakis 
G. Bekeris • 
Kn. J. Kuras 
J. Noreika 
J. Tamuliunas 

•Ch. Busih 
J. Mataitis 
J. Banains 
J. Kreweck 
J. Sawickas
T. Marcinkewiczius 
J. Augustai!is 
P. Maczis E 
J. Bubulas 
J. Balczew.skis 
J. Trijonis 
A. Kalasauskas 
Ch. Kunca
J. Gustawas
K. Dominskis . 
T. Melynis 
P. Ramoszka
J. Kazlauskas
K. Palszis 
A. Jonikas 
P. Damulis 
W. Olszewskis 
J. Szedbaras 
Jos. Kunca ' 
S. Szlepawiczius 
Fr. Palionis
J. Szeputis
K. Klusewiczius 
A. Audinis

Melrose Park 
Waukegan 
Wilkes Barrv

Philadelphia 
Cambridge 

H ai r Grower Co. 
. Chicago
Detroit 
Hardvvood

; Pittston
Oronoque 
Hyman 
Sheboygan 

Ansonia 
Torrington 
Forest City 

Druecker 
Athol 

Southwick
Millville 

Pittsburgh . C a
Braceville

i Balti more 
Waname 

Elizabeth Port 
North River
McKees Rocks

Chicago

1.00 
l.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.oo 
1.00 
1.00 
1,00 
1,00 
1.00 
2.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.oo 
1.00 
1.00 
2.oo 
2.oo Į 
2.oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
2-oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 I 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

1.00
2oo 
l.oo

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34:52 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
•karbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis krizei*, iszsodyta bal- 
eaiauseiskauleleis, visaip zatatitos, 3.50 ir #4.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūtai tkuroje. zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ "

Apdaryta szagrine “
Balsas Balandėlės didžiauses ir puiki* ūse _ 

apdare, balcziauseis kaulelefs puikei 
iszauksuotais kryžeis po I3.CC*.

Balsas Balandėlės arba Maža* Szaltineiis 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Baisas Balandėlės szagrine 
Balsas Balandėlės su offictum Parwum 
Garbe Dievui ant auksztybe*, skaroje, ap 

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

Marijos Panos 
Meno szv. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanczius amžinas •* 
Ražanczius ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szv, -Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkom* 

literoms “ “ “ 11-00
Senas ir naujas Aukso Altorius^ skuroje apkau

stytas ir su k*be “ #1.60
Szlovinimas szv. Panos Marijos per mena-

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike l 
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalmu Dowido kara iau* ant paveikslo 

kanticzku ,, * „
Kanticzko* <
Njaujos kantiszkos formate knygos

51 .00 
12.00

Balsas Balandėlės didžiauses ir puiki* useme 
apdare, balcziauseis kaulelefs puikei 
iszauksuotais kryžeis po 13.00 ir 3A0

75c
52 50 

1.50 
l.oo

WIENATINIS
Lietuviszkas i Saliunns

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

Pa* mane raudasi puikiausia* Alų*, geriau** 
Degtine pargabenta isz užmarės. Cigarai isz Tur
kijos. skanus in rūkymą, durnai kvepenti.—Pa* 
mane lietuvy-* atvarevia* gali gautie ramia na- 
kvynia ir prieteliszka rod*. Teipogi turiu gera

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

pas ABBarrr tviska gausi. 
Ateik broli pamatytie

ir to viso pabandytie.

KASIN CLEVELANDA ATKELAVSIT 
PAS OLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VVISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikinusia Karczema iaz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėry m u užlaikau

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIU N A

wisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 

Į nai, Likieriai ir 1.1. Tin i gera di- 
delia salia^del susirinkimu, mitin
gu, balių ir weseliju; 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 b*n^a dėl užaavoiimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no #5 ir augszcziau ir 
moku ui juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitu* ir duotis apsignudtnet, kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atiiktle interesus pa* 
sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

11.50 ! Uždėjau nauja bunka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no #5 ir daugiau pinigu, ui ku- 

riuo* moku procentą.
j SZIFKORTES

•"įc ant geria u sijų ilniu isz Chicago per NevYor-
į ka in Berlina ir isz Beriino in Chicaga.

30c i Isziuntimas pinigu in sena kraju.
4001 UWAGA:

Rublis;...................................53|
Guldenas.............................. 39f
Marka................................   .24f

Juliau Plotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

20c.
15c

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos “ “ “
Diaugija dėl duą^iu “ “
Evangelijos, drauge Uetuviszka i ir lenkiu

ką ant kožnos nedelos ir azventes 
Pilotes arba kelas in maldinga giwenima 
Garsas ape batsibia sūdo Dievo *’ 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas n. 

Franciszkaus 
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant "i ožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna.po
Istorija Kataliku Bažnyczios _ . _
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozeleis 15c 

• lsV'rij.a seno Įstatinio no pat sutvėrimo 
pa-au.e* iki užgimimo Knstuso

Ištarų i szwenta seno ir naujo Įstatymo 
šutve?-no svieto iki smerti Knstuso 

Iszguldyma s metiniu szveneziu ’’ 
Ka- yra grDkas? labai naudinga knyvele 
Kalba upe Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija ”
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios * 

knygele
Lietiiwiszk>s miszios su natom is
Mokslas Rymo Kataliką 
Mokstas kataliku. “ “
Pamokslai apesuda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szwencziu 

ir didžiosios nedelos ,,
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szuenta tikėjimą 
Perkratima- sumiantjos “
Prisigatavojimas ant smerezio “

, Raktas m darniu “
Trumpos Katekizmos pagal kunigu 

kauskto
Trumpi Pamokinimai ir Rodos Įsiimta isz 

, knvzu kuu K. Antonevicziaus. 
Wadowas in dangų “ 
VVartai dangaus “ 
Vadovas aplankaucziu k a ne žios Wle«zpatiee 
J ezuso Knstuso ** 15

0.5c 
10c
75c 
50c 
25c 

25c.

20c.
50c 
10c 
20c
65c 

SI .00

no
15c 
10c 
15c 
15c 
15c

20c 
10c 
40c 
15c 
15c
50.-

10c 
20c 
40c 
15c 

Pila-
15
10 

40c 
15c

$1800.00
GTVEN AWAY TO INVENTORS.
pilė* through us for the moti mcruorious patai during
Che month precechng

We aocure the best patente for our eilėn ta,

IT ’S THE SIMPLE, TR1V1ALINVENT10NS 
THAT YIELD FORTUNES,

such •* the “car-vindow v-tuch can be easily *lid up 
and down vrthout breaking the passenger's back, 
•‘sauce-oan,” “colhr-button,** “nut-lock,” *'bottle- 
ttopper, and a thousand other Ktdc tbinp that mo*t 
any one can find a w*y oi improving; and these sunple 
inventions are the one* that bcing largest retumą to the 
author. Try to think oi something to mvent.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receive«pecial notice in 

the “ National Recorder, ’ published at VV.ishington, 
D. C.,which ts the Best nevspaper pubiLhed in Atnenca 
in the interests of inventor*. We fumish a year's sub* 
■cnption to this joumal, free of cost, to all our clients. 
We also adverūse, freeof cost, the iarention each month 
which wins our $130 prize, and hundreds of thousand* 
of copies of the “National Recorder,” containing a 
sketeh of the mnner, and a deaciipuon of his inventioo, 
will be scattered throughout the United States amoag 
capitahsts and manufacturen, thus bringuig to tbeu 
attention the tnents of the inrention.

AU Communications regarded strktly confidrntial 
Addres*

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

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

M. ROSENBAUM & CO.
LITUWISZKAI LENK1SZKA BANKA

NEW YORK, N. Y.400 Grand Street

. Wyrai! duodu jums žinia,kad
mes parduodam Szifkortes ant vi- 

žyLffiįfrfr; k su greieziausiu laivu už pigiausia
preke, si miežiam e pinigus, kuriuos 

' udu Pr*ete’*a> gaaua in 15 dienu.
M u su kantoroje galite ?*u>iszneke- 
t i e lirtuvlszkai ir lenkiszkai. A- 

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

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

JONAS ZAVVECKAS
3314 MUSPRATTSTREET 

atidarė naujei

Krautuwia Anglių.
Atveža anglius kožnam in na

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

. (24-3)

Puikiausias Salunas
visam mieste Slienandoah

— pas —
J. Knpczynska ir Broly.
Kampas E. Centre <fc Bovers str.

W tekąs yra cxy<U. gerymai visokį pirmo* kla- 
•o*. o žmones i*s duszio* prtetehazki. Rodyjame 
viciam* lietuviams, turintiem* valandela Įniko 
atsUankytle pa* tavo brolu* lietuviu*, o busitia 
kogražiauaei priimu. Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in Sbenandoah velytame nuniduoUe kaipo 
in geriausia ir in tikra lietu viazka užeiga

LIETUVVISZKAS

.^SALONAS• ••• ••••

J u ozu po Dzlaltwos, 
3253 Laure! u), ir kampas 33 ui. 

Užlajkau šviežia Bavaraka Alų. *eneuae* ge- 
reu*e* Arielka*. Liktorių* Ir kvepeneziu* 

Cigaru*.—Kasdien • vieta* užkandi*.

KASPAR BARTKOWIAK,

Konstabelis Paiietaias,
IR NOTARY PUBLIC.

lazprovol* geriausei vtookLa* provns vl*uo*e 
•adnooe. Kramoozyj* kalbo**: lenkintoje, vo
ki *zk oje ir angelskoto. Teipogi kolektovoja pini
gą* ež visokia* ikota*. Gyvena po nr.
3200 Muspratt s t. j kerte 32 st.

▲tejk Broli pnmntitie
>- Ir to vteo pabvndltto

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.'
c 9? 9 JT

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO.

Užlaikai geriausius gėrimus, kaipo tai* szalta 
Alų, seniausia Degtinis, Wvna. Likierius ir kwe- 
peneziu* Cigarus, taipogi ir Biljanla de| jtabovoa. 

Užpraszau wisus lietuvius atsilankyti*.
Kasp. Majauskas. (15—12).

- NAUJAH
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Felikso
Majausko, 

3234Ulman st 
Chicago.

Užlaikau šviežia 
bawar*kii Alų. ge
riausia* _ • 
ir seniau 1 4 
■ia* A- A A 
rielkas, 
Wyn*. JmM I 
Liktorių* 
ir puikiausiu* Ciga

Ateik Broli pamatytie ir to viso pabandytų.
F. Majauskas. (15—12)

WEIMATINIS LIETUVISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M./> Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
)egtinia tikra niginia, lietuvisz- 
<a Trejonkia visokiu Wynu ir Li- 
cieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
wienas pakelevingas puikia nak- 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczerois.

KAZIMIERAS PETRIKAS 
LIETUVVISZKAS AGENTAS.

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

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

-a.-

A. ZDANAHICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laivakorte* (czifkorte*) ant greieziau- 
■iu laivu in Ir t*z Kurop< *, iazmaino |r siunezta 
pinigu* iu wi*aa svieto *zali* kuomipigiauaei ir 
In 4 nedele* po tozaiuntimo parodo kvitą *u priė
musio pa*ira*zymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
korte* jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
Nev Y orka; o laivakoicziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—iszdirba n**ztu* dėl dalies i*zje*z- 
kojituo mz tewi*zke* arba kitokiu dalvku ar ra- 
■ztus *u konaulio užtvirtinimu. O telp-gi atjie- 

i szko skola* t*z Europon, ase kuravo ja nuo ugnies 
namu* ir kitu* dalyku*; pampina vieta* darbi- 
nikam* Ir vietas tarnam* ir tarnaitiem* ir užlai
ko visokia* maida-knyge*.—Viską atlieka kuo- 
migeriausei.

Didele LietuwiNzka
KRJAUCZVVieTe

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

Darba* eina i*ztl*ai, wl»*d« dirba in D 
•iuwelu. Gera* lietuvy*, vyra* ar mergi
na krtauciiu*. atkeliauta* in Chicago, vi 
•ada pa* mane gali darbe gautie.

J. Grigalius.

MAS DKZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

"LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis, 

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

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

“Lietuva”^^$2.00
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 Szifkorteė ant geriausiu .laivu. 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.0ISZ6WSKlS
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“, 

GRAND PRAIRIE. ARKANSA8.
Kurioje jau apsipirkti 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietuviszka bažnytėlių. *

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prietam augu bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveika* 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, kanzeziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chicago*.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstia straipsnei* puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi' 
rio*. Raikei Ir lentos neisuakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

1«3 Washington St., Chicago, III
REDYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. Chicago. III.
ARBA PAS

J. Butkus, Hazen, Ark.
P. O. Box82.

Ben. Hatowski,W LIEGARMISTRAS
— parduoda •— Ira//1

įk DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS,
ziegorius ir AV

4KUL0RIUS. Jfį
VHoBHHjl 521 S. Ganai ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL. Įljju
Taj.-o visokiu-zi.‘į*or-lus. ziegonui- >r Kitokius 

aukrvnius dajktus, zaHtiima* ir sidabrinim&s ’ 
visokiu dajktu tabaj pigoj, aukszynius sydabryus ziego- 
relių* iszvejcze kajp nauju*. J*z plauku lencng^lnsdaro 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 garantawoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — ’

K.OBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str. Fewlork
IŽDiiisionSt.
Wyrai ! duodu jums žinia, kad mes parduodam Sztfkortes antwi 

-su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo- 
jusu prreteliai gauna ia 15 dienu. Musu kautoroje galite susiszne- 
keti lietuvlszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mef 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi -parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat stra^sei Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam. 

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.
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