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Isz Užmarės
Maisztas aut Kubos.

Matridas, 22 Liepos. Daug ka- 
„ riumenes vėl bus iszsiusta ant 

Kubos. Iki 14 Rugpjuczio valdžia 
iszsius 20.000 pescziu, 1250 raitu, 
1200 artileristu ir 1.250 pionie
rių. Waidžia nusprendė praszyt 
Cerles’o, idant tuojau surinktu 
kareivius in viena krūva.

Havana, 22 Liepos. Muszoje 
ties Wenezuela likosi sužeisti 
pulkaunykai Paquoero, Samartin, 
Solo ir Bemites, o podraug kapi
tonas Trampsi ir leitenantas So- 
to.

Pulkaunykas Tejeda provi
ncijoje Santiago de Kuba netikėtai 
užpuolė ant maisztinyku, su 
degino ju abaza ir užmusze tris 
maisztinykus.

Terp Pnerto Principe ir Neu- 
witas maisztinykai suardė gele
žinkely ant didelio ploto.

Havana, 22 Liepos. Jenerolas 
Campos turi dabar 11.000 ka
reiviu, nes sutraukė kariume- 
nia isz Holquin ir Tunas. Wie- 
nok negalima užgint kad judė
jimas nebutu pavojingas. Mai- 
sztinykams atėjo in pagelba nau
jos gaujos isz visu krasztu pro
vincijos Santiago de Cuba, o ro
dosi pribuvo Maximo Gomer ir 
apėmė vadovystia.

Pranesza teip pat, jogei mai
sztinykai sutraukė sawo kariu- 
menia ties Corajo, inpietus no 
Bayamo ir aplink Manzanillo 
provincijoje Santiago de Cuba. 
Jie užsimanė sudegint Bayamo, 
Veųuita, Yara ir Manzanillo, o 
ju vadovai grūmoja, kad sude
gins visas plantacijas aplink 
Manzanillo, jeigu plantatoriai ne- 
iszmokes jiems kontribucijos.

Wadas maisztinyku Solano, 
pasimirė provincijoje Santa Cla- 
ra no žaizdų neseniai aplaikytu, 
o.jenerolas maisztinyku . Conlet 
likosi muszoje nuszautas.

Bayamo guli 60 miliu in sziur- 
vakary no Santiagos ir skaito 
70VO gyventoju.

Madridas, 23 Liepos. Padėji
mas ant Kubos kelia sziczia bai
lina. Laikraszcziai peikia gener. 
Camposa, užtat kad patarė siųst 
am Kubos generolus Weylery 
ir Polavicėja, kurie seniausiuose 
niaisztuose ant Kubos ingijo 

• tūla garsa.

lavo jisai niekur nepasirodyda- 
davo, bet po jo mirimui vaik- 
szczioja visur po miesto ulycziaa 
ir restauracijas ir iszrodo labai 
linksmu, teip kad net Wokie- 
cziai pasipiktino isz jo pasielgi
mo.

Londono dienrasztis “Times" 
pranesza, jogei policija turėjo 
pastatyt sargus ant kapo Stam- 
bulovo, dėlto kad davėsi girde- 
tie isz visu pusiu grasinimai, kad 
kapas bus atkastas ir lavonas isz- 
mestas. Prokuratorius stengėsi O 
iszrast galvažudžius, bet skun
džiasi, jogei policija neduoda 
jam atsakanczio paspirimo. Wie- 
nas iszsujimtu, Popovas, be a- 
bejones yra prieteliu Tufekcse- 
wo, užmuszejo Stambulavo. Jo 
gyvenime atrasta laiškas, kūrė
me yra kalbama ape tai, jogei 
Stambulovas veikiai bus užmu- 
sztas: jogei Jis (Popovas) 
sieme atlikt pasikėsinimą, 
atsirado kiti, kurie atliks.

Keturi aptartieje, u terp j u 
žejas Stambulovo, yra suimti.

VViednius, 22 Liepos. Bulga- 
riszkas prezidentas ministeriu ir 
ministerie viduriniu dalyku, 
Stoilovas, vakar dawe žinia ku- 
nigaikszcziui Ferdinandui, jogei 
mistiną atsisakyt no vietos. Stoi
lovas ne yra draugu Rosijos. Ant 
pareikalavimo Ferdinando mėgi
no susiartintie su Bosija, bet už- 
temijo,jogei tasnuvede jy per to
li, ir jogei i n tėkmė Rosi jos per 
daug pasididino.

Londonas, 22 Liepos. Tūlas 
korespondentas isz Karlsbado 
pranesza in “Standarda”, kad 
gyventojai ir svecziai to miesto 
yra užpykirf ant pasielgimo kun. 
Ferdinando. Kad leido -telegra
ma naszliai Stambulavo, jy ma
te besijuokianty. Bestauracijoee 
ir kavinycziose juokavoja ir 
pramincziaruoja; jau tūloje vie
toje jy svecziai iszszvilpe. Die
noje pasikėsinimo ant Stambu- 
lovo buvo teatre ant perstaty
mo ir balsiai juokėsi prie tulu 
scenų.

ap- 
bet

.numirė p. 
Japoniszkus 
pabaigė Ja- 
moksib, bu-

Atnaujinta bažnyczia. Jgz AnierikOS 
Ateina žinia iš Kauno, kad | > ! —o—

ten iškilmingai tapo atdaryta 
no senei jau apleista senoviška < • L • . 771 ••
Iražnyczia, išbūdavote per ku- LlCt 1SZK11 KolOlllJ U
nigaikšty • Vitauta. Atnaujini-! ArkilIlOn
mas tos bažnyczioe kaštavo 60 Al Kai IMI.
tukstaneziu rubliu, kurie Guodotrnaa Rodytojau “Lietu- 
pinigai tapo surinkti inpriva- vos" ir inkurtojau “Lietuvisz- 
tišku auku ir iszdalies pagalbos ^u Kolioniju”! Siuncziu Jumis 
valdžios. Ta bažnyczia puošia «irdingiausia acziu už jusu gar- 
nauji abrozai, teplioti per š. 1 verta darba ir po draugei 
a Andrioli. meldžiu praneštie per jusu gar-

Japonija gaiszinasu 
sanaoru.

Londonas, 24 Liepos. Isz Wie- 
dniaus ateina žinios in Times,kad 
Japonija pradėjo gaiszint dery
bas kas link pirklystes sandoro su 
Kynais; teip pat nebenori teip 
greitai iszsiiangint isz pussalio 
Liao-Tung. Priežastis to guli nau
juose rinkimuose Anglijoje. Ja- 

• ponai tikisi jog nauja valdžia 
Didžios Britanijos parems juos pa
nikoje priesz Rosija.

dėl “Journal

. Stambulowas numirė.
Laike laidotuvių buvusio pir- 

moj° ministerio Bulgarijos, kurs 
pasimirė 19 diena szio menesio, 
atsitiko keletas sumiszimu, teip 
kad ant kapiniu lavono velio- 

• nro Stambulavo lydėjo mažas 
^arelis jo draugu. Yra . spėjama, 
kad >umiszima pakele pati Bul
garijos valdžia, su žinia kuni- 
gaikszczio Ferdinando.

Kunigaiksztis Ferdinandas da
bar vieši Karbbade. Priesz be- 
gcdiszka užpuolimą ant Stambu-

tais metais buvo šienas po $7 
arba |8, tai žmogus czionai pui- 
kiausy gyvenimą veda.

Dabar kaskart czionai yra leng
viau lietuviams prasigyventie, 
nes pirmiaus, pakol da cze lietu
viu nebuvo, tai žmogus atvaže- 
vias neturėjo kur pasidetie, turė
jo mieste gyventie, ir kasdien 
per 4 arba penkias mylias vaik- 
szcziotie in darba; o dabar kad 
pribuna koks lietuvys, jau turi 
paska prisiglaustie, nes jau czionai 

bingt laikrašty šiais linksmas wtai lietuviai turi švo šokius 
Iszkasiinai Sevastopolyje, žinias mano prieteliams ir pa- tokius namelius, tuojaus pribu-

užpuolikai neinstenge suszaudyt, 
buwo didele suma pinigu. Galva
žudžiai turėjo geraj žinot ape tai, 
nes pirmucziausiai ėmėsi už jo.

Daugiau užpuolikai nieko neda
rė ir pabėgo in miszka. Pasažie- 
riai iszgirdia szuvius, pradėjo 
kaisziot pinigus ir brangumynus 
in sėdynių plyszius. Wienas ke
leivis iszejo su revolveriu ant 
platformos, bet susitiktas su szu- 
wiu pasiskubino uždaryt priesz 
aawia duris. 1

Galvažudžiu 
—4 ant trūkio, 
Ant rytojaus 5
suimti miestelyje Wauseon, ke
letą myliu no Beece. Sujimtiejie 
nenori duot ape savia aiškiu ži
nių jr sėdi dabar kalinyje.

Ant laimes nei vienas isz už- 
pultuju ne yra sužiestu.

buwo isz wiso 6 
o, 2 ant lauko, 
aptartieje buvovusi priglaudžia prie savęs ir vi

si jam padeda kuom galėdami; 
pakol naujai pribuvias pasistato 
savo locna narna, tai gali sau gy- 
wentie prie savo žmonių be jokio 
vargo, Wiskas eina gerai, kas
dien skaitlius lietuviu dauginas ir 
naujos stubeles digsta kaip gribai 
po lietui. Neužkenke nieko nei tie 
szuniszki lojimai kvailojo Bacz- 
kausko, lietuviai kaip važevo, in 
Arkansa teip ir kasdien važiuoja. 
Gerai priežodis sako: “gero nie
kas neiszpeika, o blogo niekas 
neišgirs". Teip ir Baczkauskas 
apsiseilejas zaunyje lyg kvai
liausias beprotis, o vienok jo 

rai įiedejima Lietuvišku Kolio- šunu nieks nepaklausė.
njju Ariame, ape kury netik 
philadelphecaiams, bet ir visiems | ladelphiecziai, neklausykite kvai- 
lieUiviams su džiaugsmu noriu

Ant kapiniu, atrastu - 1821 iy»tan>iems ape |»adejima „Lietu- 
metuose mieste 3avastopole (Kry- Kolioniju” Arkanse.
me), iszkase pastarame laike 7 metus gyvenau asz ant 

i mieste Philadelphijo> 
savo

pastarame laike 1 
75 auksinius auakarius, szeszis vieUM 
žiedus, 4 medalikus, 20 atikli- ir tdtajau tenai daugybia 
niu perlu, 40 blekinaicziu, au kn- paž^itamu, o kad pasirengiau wr 

t Arkanam, in Lietu 
vištas Kol i on i jas, tai visi pra
arė manias idant jiems apraszy- 
caia tikra teisybia, kaip iš tik
ro tose Lietuviškose Kolioni- 
jose yra. — Iš pat pradžios czio- 
nai atvaievias negalėjau teip 
greit viską pennanytie ir dėlto 
Susilaikiau su praneezimais, vie
nok dhbar kada czionai perleidau 
jau 7 menesius, pažinau gana ge-

• I ii o '
rioms senoveje uždengdavo akiu žiuotie in
ir lupas, 7 agatus, apdirbtus 
labai dailei Jr 22 kitus auksinius 
papuoštaius. Isz pinigu ir para
stu galima supraatie, kad tie 
isz kas ima i paeina no grekiszku 
kolionistu no laiku 4to amžiaus 
priesz Krist uš iki 6to amžiaus 
po Kristaus.

Franciui škas oficie- 
buvojo Japonijoje lai
stai ka pasakė ape 
Sušukavimas plauku 

amžių, ale ir

Uitai ir jus mano draugai, phi-

liu, bet turėkite savo protą ir

Isztarimai plauku.
Wienas 

rius, kurs 
ke kares, 
Japonias.
ženklina ne tik 
velijimus merginu ant isztekė
jimo, naszliu prilankoma ant pa
tiekęs ir smutku. Merginos sza 
kuoja plaukus labai auksztai, su- 
pindamos* kasa ant pat kaktos 
ir prisekdamos sidabriny sztriu
fely ar stiklinis galka. Naszles 
kurios jieszko kito vyro, susu
ka plaukus aplink špilka, insek- 
ta ant 
Naszle 
tikima 
amerti,
trumpai ir suszukuoja in užpaka
ly l>e jokiu papuošimu; vie
nok labai retai matyt moteriaz- 
kes su teip suszukuotais plaukais.

wirazugalwio užpakalyje, 
kury neri pa si rody tie i«- 
pirmam vyrui iki savo

Japoniszkas literatas.
Ligonbutyje Paryžiaus, po var

du “Laribois Cre” 
Motoyosi Saizau, 
literatas. Matoyosi 
ponijoje labai gera
vo ten mokytojunv ir kas jy pa
traukė in vakaru pusią, in Fran- 
cija.

Pribuvįas in Paryžių, jis skai
tė ape savo prigimta kraszta, 
raszinejo artikulus in laikrasz- 
czius ir t.t. Jis su ponia Indit 
Gautier parasze
daug straipsniu kaslink Japoni
jos moteriszkiu. Wienok beda jy 
persekiojo, greta su sausligia. /Virt 
galo jis nebegalejo užsimoketie 
už butą ir numirė ligonbutyje, 27 
metu amžiaus.

Apszmeiža. karaliaus.
Bute pasiuntiniu, Brukselyje 

(Belgia), pakylo didis sumiši
mas isz priežasties, kad vienas 
socialistas M. Demblon, savo 
kalboje apžeide karalių. Jis pa
sakė, kad karaliszka familija pri
buvo in Belgia biedna, kaip 
žiurkes ir dasigavo milžiniszku 
turtu, pasinaudodami iš prakai
to ir kruvinos procios biednu 
darbinyku. Didelis triukszmas 
pakilo, kaip jis isztare tuos žo
džius ir prezidentas susirinkimo 
kelis syk reikalavo, idant Demb
lon atszauktu tuos žodžius, bet 
tas nepriatojo ant atszaukimo nei 
vieno žodžio, kada gi jis iszsita- 
re teisingai.

tai nelaukite ilgai, nes preke lauku 
kasdien augsztyn eina. Tie laukai

Apsiriko.
Iš miesto Brazil raszo, kad ten 

vienas advokatas George A. 
Knight sėdėdamas vakare sawo 
kamaroje, iszgirdo koky kuksz- 
dejima ant virszaus. Kada jis 
stojosi eitie pažiuretie, kas ten 
gali būtie, tuom tarpu kas uždau- 
že duriukes, vedancziss laukan 
iš kiemo. Toje valandoje 
Knight pamate per langa einan- . 
ty greit koky žmogų. Nieko ne- 
mislydamas, stvėrėsi už revol
verio ir šowe. Wienok baisei 
jis persigando, kaip pamate, kad 
jis perazove savo geriausy drau-

kuriuos pernai pirkome po |7.oolga, pavietava klerką John 
akra, jau szymet akras po $8.ooo j Wehrle. Whrle da gyvena, bet 
ir po daugiau. Užtai imkitės ko nėra vylties kad iszgytu. 
greicziausei už farmu pakol da 
prekes prieinamos yra, idant po Į StraikRS tiltu darbinykll, 
laikui jiesigailetumete.

niekur lygesniu ir 
lauku kaip Arkan- 
niekur sveikesnio 
Arksnao, nes norint

Siox City Iowa, Liepos 21. Da-
Jums gero velyjantis Jusu bas ant Short Line tilto sziczia 

prietelius ir draugas,
Antanas Linauskas

Box 83, Hazen Arkansas

užsivilko ant 12 adynu ta ryta 
per straika statytoju mediniu 
stulpu ant šio tilto, jie dirbo po 
szeszias adynasant dienos, po tris 
adynas ant karto, su perstoju 3 
adynu. Neseniai jie pareikalavo, 

Toledo, (X, 24 Liepos. Szendie idant skaitlius dirbamu adynu

Galima pažintie po lupoms
Wisokiais budais galima buvo 

pažintie žmogaus pobūdy, o da 
bar da atrado viena būda, tai 
yra }>er lupas, “Stum įtoliogia", 
tai yra mokslus ape lupas, iszve* 
da žmogauf pabudy isz „didumo 
ir formos smakro, lupu ir dantų*. 
W ienas laikrasztis Nev Yorke 
paduoda rezultatus su patemiji- 
mu. Tetp lujios |>onioe Eeames 
reiszkia kad ji tapo sutverta ant 
giedorkos; lupos Saros Bernarda 
rodo artistka dramaticzna ir lu* 
pos Gladstono reiszkia vyra vai- 
stijos. Teisi be jie tokiais ir yra 
ant ko ju lupos neša. Da yra 
keli paveikslui Safo, Aspazia, 
Ruchel turėjo lupas paetiszkas, 
labai iškalbingos bet visai ne su* 
tnislioa. Lupos Melbos rodo ypa 
tiszkus apsunkinimus.

“Stomatoliogia” |>ersergsti no 
gražiu lupu, formoje pupurelio 
rožių. Moteryškes apdovanotos 
tokiomis lupomis turi neapsako
mai gražias rankas ir« kojas, liet 
“saugokiticsi pupureliu rožių”

— Arkansas tai yra vienatine 
vieta iš visos Amerikos dėl 
fermeriu. Nerasite Visoje Ame
rikoje lengvesny prasidėjimą 
ant gaapadorystos kaip Arkan
se. Nerasite 
derlingesnių 
se. Nerasite 
oro jmt orą
ne kurios dienos randasi šltes- 
nes, tai naktys yra tokios vė
sios, kad nekarta reikia su gera 
kaldra užsiklotie, pertai pasto
ja ant javu ir žoles gausinga 
rasa* ir norint diena butu didžiu
ma karsztii, tai nakties rasa via- I
ka atgaivina ir visoki augmenai a!,e pusią pirmos iszryto, expresi- butu sumažintas iki 4 po 2 adyni 
kyla iš žemes in viražu, lyg aut uis trūkis geležinkelio Lake Shore ant karto, su 4 adyniniu pertrau- 
mieliu. Tokia rasa stovi ant žo- hq>o sustabdytas per szešis užsi-! kiu. Ju reikalavimas likosi atmes
tas ir ant javu sulyg geru priesz- maskavusius galvažudžius ties tas, ir 2 adyuoje po pietų, 45 
piecziu. Žolia turime tokia di- vieta vadinama Reece,terp staci-1 darbinykai pamėtė darba. 
delia kad nekarta pasislepia jo
je karves ir arkliai. Karves ia*-

Drąsus užpuolimas ant 
trūkio.

j u Arehbold ir Stryker.
Mašinistas Tiernan, prisiarti-

rodo kaip nupenėtos ir pieno tu- n*ai prie Reecelii adynoje šia
Padekawone.

Baltimore, 21 Liepos, 
Mes Komitetas Draugystes “Sz.nakty, užtėmy j o raudona szvie-

š. Jis suturėjo trūky,odų vaikio- Jono Kriksztitojaus’’ apturėjome 
zai (trumpai), Kurie važiavo tru- no Jusu 420 konstitucijų, už ku- 
kie pasislepia ant lo kernoti v o, nu-1 rias prisiunczeme Jumis pareika- 
šoko žemyn ir pasakė,kad “svit- lauta užmokesty ir siuncziame 
cbai" yra atsukti. Toje paczioje širdingiausia acziu, kad teip pui- 
valaiidi)je du užsimaskavia wy- Į kiai ir aiszkiai iszdrukavojote, ka 
rai inlipo in lokomotyvą ir atsta- j°kia kita drukarne puikiau pada- 
tiu rewolweriu., liepe masiinistui Dr teg Komitetas:
su fajermanu nesijudint isz vietos. į w Sielis, J. Juszkeviczius, B. 
Trumpai iszvydia tai pasileido ( Maczis, J. M. Senkus ir J. K. Sen- 
bcgt in Archboldt, kur radia tele- kus.
graksta, davė žinia |>er telegrama 
ape atsitikima miesto valdžiai.

Trūkiui visai sustojus, keletas 
žmonių pradėjo šaudyt isz lauko 
tn lokomotiva ir expresiny va
goną, ir sulaužė šūviais lampa 
ant priešakio lokomotivos. Kon
duktorius Darliug iszejo lauk pa
žiūrėt, kas atsitiko, liet szuviais 
buvo priverstas gryžt atgal in 

Sitai ir mes 4 «u.ide-; Tad. du galwaiudžiu in-
ir vuaipirkomc ’ilauio in «l>re»'“y 'vagone pe- 

„H1IV guldė expresmana kerteje ir lie
pe jam gulėt tykiai, pasiėmė dra
skyt safe'a dinamitu. Keturis sy
kius jie dege dinamitą, l>et safe’o 

Tada jie atsigrįžo 
prie antro safe'o,. kury supleszia

rime kaip vandenio. — Bulves 
pirroutinias jau nukasėme ir au- 
traiaias susodinome. Kopūstu 
galvos pusiau trūksta per savo di
duma. — Agurku ir kitokiu dar
žovių neturime nei kur delie.— 
Kurie farmeriai gyvena cze jau 
po antra meta, kaipo Butkus ir 
Guszczius, tai jie savo javus su
sėjo in |>ernykszty piešiny, tai 
kornai iszaugo Ant 14 pėdu aug- 
szczio ir nesza antsavias po 5, 
6 ir po 7 varpas ant vieno stie
bo. Da tokiu komu asz kaip gy
vas ne buvau marias visoje A- 
merikoje.

Arkanse yra lengviausei pra
sidėti e gaspedorysta dėl biedno 
žmogaus ba czionai žmogus, nors 
isz pirmu metu ir suvis nieko ne- 
pasetu, tai isz vieno šieno pa-

(“Beware of the roeebud*), rašo įdarys sau gera gyvenimą da ir 
anas laikraštis. Tokias lupas tu-1 pinigą. C_—1 . 

jome in krūva 
mašina szienui rištie

tai kasdien galime pa- j 
darytie po 10 tonu šieno ir in 
kara sulioduotie. Tik tiek var
gas kad szymet šienas labai nesudraske. 
pigus, moka tik |»o >4 už tona, , * 
vienok via padarome ant die-jįHX pirmo karto, iszenie $60—vi- 
noe po |10 kožnas. O kaip ki- į akas ka jie pelnyjo. Safe’e, kurio

rejo Lukrecija Burgia. Joe reiš
kia negailestinga širdy ir uk- 
vata ant kankinimo sawo aukos. 
Tokias 1
bet lupos VVenus isz Milo reiškia 
geraszirdy ir padorumą. “Lai
mingus vyras kuria atidavė sa
vo širdy in rankas moteriškas 
su lupomis Weuua iš Milo", ra
šo tas pats laikraštis.

lupas turi Wenus Mediči; reB* ’

IN SKAITYTOJUS.
Kurie esate skolingi už „Lie

tuva" o noritia skaitytie ja ant 
toliau, tai pasiskubikite užsimo- 
ketie, ba ka> neužsimokes savo 
skolos, tam ateinantis numeris bus 
paskutinis. Kas užsimokės $2.oo 
iš viršaus, gaus^ puiku lietuvi- 
szka sapninyka, verta 75c. dovo- 
nu. Tie visi kurie turėjo užsimo- 
keja po $2 isz virszaus, jau gavo 
minėta sapninyka. Jeigu kas per 
koky a|>sirykima negavo, tai tegul 
atsibZMukia. Redakcija.,

Preke Pinigu
Rublis in Rosija.................53Jc
Marke in Prusus................24jc
Guldenai in Austrija.........40|c
Erankos in Francija.............20c



Kedsie are. atrado negyva kudi-

— Jau aktoriams tapo paskirtos 
“roles” ant teatro, kuris Ims gra- 
jytas per Dr-tia S. L>aukanto. A- 
teinanczia subata turas pirmatinv 
pameginima.

Bxee«te« »U kind of Job Pnntlag and tran* 
attag in all madera languagea.

Subscription $2.00 per year.
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The Lithuanian Veekly
“Iiietli va”

Nedelinis Laikrasztis 
"LIETUVA” 

Jszeina kas Subata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA:
• Ant Metu Amerikoje........$2.00

In Užmare.........................$3.00

Užvefzdetojas A.OLSZEWSKIS.
. B*nkraszczlai (korespondencijom) ir Iai«zk*i to

ri boti adre»*woti ant bx!o adreso:

^Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per Mom Omdub arba 

RueisTBAwoTora Gbomatoj ant ranku

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

Isz Chicagos
Ape Lietuwiszkus Kliu- 

bus.
Palitikiszki kliubai yra tai wie=. 

= na ir geriausia inredmia dėl žmo
nių, per kuriuos gali pakylt kas 
kart augsztyn ir pageryt sawo bū
vy. Sztai da tik pirmas metas 
kaip lietuviai pradėjo darbuotis 
politikoje, o jau szendien dvyli
ka lietuviu gavo darbus miesto, 
kur dideliai ne nusidirba ir tur 
sau atsakanezia mokesty, o yra 
viltis, kad ir da keletas lietuviu 
gaus sziokius tokius darbus. Tai 
yra tik pirmas metas, ir jeigu isz 
pirmo meto per klubus galėjo 12 
lietuviu gautie miesto darbus, 
tai antra meta galėtu gautie 20, 
trecziu 30 ir tt.—Bet ka tu žmogus 
cze padarysi, kad musu 
lietuvius jeigu parsieina suszauk- 
tie ant politikiszko mitingo, tai 
reikia eit in namus ir paėmus 
kožna viena in sterblia, nesztie 
in mitinga; kitaip jie ant mitingo 
ne atesi. Tai gaila darbo.

s Pereita nedelia, 21 Liepos buvo 
szauktas metinis mitingas kliubo 
6 tos vardoss Wardoje yra in ke
lis szimtus Lietuviu; taigi atmy- 
kit kiek ju pribuvo ant mitingo. 
—Pribuvo... .net cieli 5 isz vi
sos wardos.—Ar tai ne geda? ir 
kam da daugiau tie mitingai rei
kalingi, jeigu tiek daug susiren
ka? Ar tai gražu yra pavirstie in 
toki tinginy, kad ateitie ant 5 
minutu laiko ant mitingo, ir tai 
yra sunku. Paskui sako, ar nega
lėtum jam darba duotie isz politi
kos.—Fe, jeigu sziteip darote, 
jeigu jau teip pasilaidote in tingi
ny, niekad nepasikeisite, bet am
žinai skurduly skursite. Ar tai 
nebutu gražu kad ant kiekvieno 
tokio mitingo susirinktu nors ke
li szimtai vyru, tada galėtume 
užsipraszytie Amerikonus ir pasi- 
rodytie, kad mus czionai yra ne
mažai ir turime savo šyla, o už 
tiesa gautu ne vienas lietuvis 
ant paliemono, kaip dabar, bet 
keliolika; ne tik ant paliemonu, 
bet szimtai yra visokiu geresniu 
darbu, kuriuos butu nesunku gau
tie, jeigu tik netingetute ant mi
tingu ateitie. Ugi dabar, užsipra- 
szyk amerikonus ant savo mitin
go; ka jie ras ateja?—penkis lie
tuvius; ar tai negeda? ar tada ga
li eit ir praszyt darbo varde lie
tuviu? Fe, su tokiu darbu, piktu
mas ima, daugiau nieko. Argi už
simoka daugiau szauktie toki mi
tingai ir da burna auszytie, jeigu 
niekas neina? geriau bus velyt 
tuom syk patyletie. Užtaigi da
bar, kada bus szauktas mitingas, 
jeigu kam rupi ape dasigavima 
miesto darbo, tai tegul pribuna 
ant mitingo, o jeigu da syki su- 

- szaukus niekas neis, tai daugiau 
neužsimoka burnos auszytie. Te
gul jie velyt sau per ta laika bolias 
pabado, tai galbūt isz to didesnis 
nauda turės, negu isz miesto dar
bu. Tiek to, kaip kas pasiklos teip 
iszsimiegos.

Prižiūrėtojai Lincoln Parko 
insteige maudyklas, liaosas no 
mokestiea, ape kuriu rengimą bu
vo jau minėta „Lietuvoje” pir- 
miaus. 'Pereita nedelia jau dau
gelis naudojosi isz ju. Jos yra 
insteigtos in sziauria no “Senita- 
rium” ir teip yra pritinkancaiai 
parengtos, kad ikvalei vietos ir 
dėl tu, kurie mėgsta plaukiot 
ant plataus vandens. Wisoki in- 
taisai dėl apsisaugojimo no pao- 
jaus yra inrengti. Tos maudyk
los bus atdaros paprastomis die
nomis no 9 adynos isz ryto iki 
5 ad. vakaro, o nedeliomis no 
12 ad. pusdienyje iki 6 ad. vaka
ro. Penkios dienos per nedelia

Wietines Žinios. l”,:^.p^r^„taiJI;lAt’^“ w»*k“in
ra tokius, kad nei vienas ne gali 
paeakytie, kam ta kompanija pri
guli, ar žydui, ar vokiecziui, ar 
lietuviui. Teipogi daug i« lietu
viu klausia, kas tos kompanijos

> yra valdytoju ir koki vardai ir 
pravardes. Dėlto vardas “The 
Independent Watch Co.” yra pa

' naikinta*, o priimtas naujas var
dan: Kelpsch, h'oRZIKO & Co.

8zia nedelia iazpardaveme Weiijame visiems lietuviams pi
li 8 sapninyku. Kas norite pirkt laikrodėlius, lenciugelius, 
t.ii j , nes jau nv ui- žiedus ir kitus daiktus noju, neštai

bus paskyrtos dėl wyru ir vaiku, at-’’i maukia in redakcija "Lietu-

daug yra ir gali tuojaus iszsihaig- L^ lietuviai, katrie gauna 
^le’ daugiau ir daugiau kostumeriu

— Reikalinga yra mergina kožna diena. Jie padidino savo 
prie mažos familijos, kuri nors' bizni parduodami ne tiktai vie- 
kiek nusimano ape virimą. Tegul aus laikrodėlius ir lenciugelius,

jri

o dvi dienos dėl moteriszkiu ir 
mergaicziu. Maudyklinias drapa
nas kiekvienas turi ateinesztie 
savo. Kamaros dėl persirengimo 
už dyka.

▼os .
— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 

vynes,, galite gautie redak
cijoje “Lietuvoe” už 50c., už

Chicagos liauferiai.
Subatos nakty, 20 Liepos, 11 

adyna, kada Rokas Astrauskas li
ko tik pats vienas savo saliune 
po nr. 3357 Fisk st, inbego pas 
jy 3 liauferiai ir atstatia revol
verius liepe pakeltie rankas. 
Astrauskas persigandias lindo po 
baru, o vienas isz liauferiu szove 
ir pataikė in kairia ranka. A»- 
trauskas, nors jau buvo paszautu, 
bet suspėjo isztrauktie savo re
volvery isz keszeniaus ir szove 
kelis syk in liauferius. Liauferiai 
nusigandia iszbego isz saliuno 
ir da atsigryžia szove du sykius 
in saliuna, bet jau Astrauskui ne
pataikė, ir tada sau laimingai pa
bėgo nesugauti. Astrauskas sako 
Kad tai visi tris buvo airisziai 
ir da vienas pažystamas, ant ku
rio ketina iszimtie w ar a n ta. As
trauskas tuom tarpu turėjo prie 
sawias ape szimta dol. ir jeigu 
butu nesuspejas isztrauktie savo 
revolvery, tai liauferiai butu jam 
keszianius apkraustia ir da ant 
galo butu užszovia, idant j u po- 
tam neiszduotu. Ant ulyczios Fisk 
daugiausei atsiranda liauferiu 
ir tankiai jie daro panaszias pik- 
tadarystias.

-Lekcija “Trustams”.
Ape szeszis menesius atgal, 

milžiniszkas trustas po vardu 
“Standard Oil Co.” užpirko dide- 
snia daly akcijų Chicaginio tru- 
sto gazo. Netrukus po to, ta kom
panija pasirūpino pervestie per 
legislatura valstijos Illinois, ista- 
ta, idant kiekviena “nauja” kom 
panija gazo, norinti investie sky- 
lias (paipas) po apaezia ulieziu, 
turi pasirupintie pavelijimą val
donu namu isz abieju pusiu uli
eziu. Tas istataa perejo su tuom 
pataisimu, kad niera reikalo tu- 
retie pavelijimo no visu valdo
nu, o tik no didesnes puses juju. 
Su pagelba tokio istato, trustas 
gazo ant ilgo laiko butu buvias 
pakajingas no visokios konkuren
cijos, nes dėl “Standard Oil Co.” 
to pavelijimo nebereiketu, kaipo 
seno jau trusto. Bet gubernato
rius Altgeldas nors demokratas, 
vienok nėra szaliniku trustu; jis 
už vetavo (užgynė) ta istata. Ma
tydami, Kad negales pasinaudotie 
isz jokiu specialnu privileju, 
Standard Oil Co. iszpardave sa
vo gazinias akcijas su 25 procen
tais pigiau, negu pati mokėjo. Isz 
to matytie pamokinimas, kad ne 
butu jokiu trustu, nei siurbeneziu 
biednioku turtelius, jeigu ne bu
tu nesažiniszku istatimdaveju, 
kurie be paliovos duoda trustams 
ir korporacijoms specijalnas pri
vilegijas.

EXTRA MITINGAS.
Nedelioje, 28 d. Liepos, tuo- 

jaus po sumai, bažnytinėje saleje 
“Gvardija D. L. K. Wytauto” lai
kys savo extra mitinga, ant ku
rio szirdingai užpraszo visus są
narius pributie, nes yra 
svarbus dalykai.

W. W a balins kas,
P. Možeika sekr.

kelis tokius abrozus, tam kaistu 
paczto nerokuojame.

— Saliuna Juozapo Dsialt- 
vos, po nr. 3253 Laurel nt. paė
mė antras lietuvys Franci i akus 
Elsbergas ir szendie naujai viską 
atidaro. Dėlto meilingai užpraszo 
visus lietuvius atsilankytie.

Su guodone Fr. Elsbkkgo.
— Tūlas VViliam Langsdon 

užtiko savo paezia gyvenime 
kokio Williamo Groreno po
nr 311 Randolph str. ir isztraukias 
peily sužeidė ja in ran
ka, o Grovesui 
Žaizda Groveso 
Langsdon tapo

— “Dziennik 
szydamas ape Ispanus ir Kubie- 
czius, minėjo koky "randa Wa- 
shingtono", o ne randa Suvie
nytu Walstiju. Isz to matytie, 
kad jis nori, idant Wanhingto- 
ne sėdėtu “vienas” ir valdytu 
visa Amerika. Toksai demokra
tu siekis. 1

— Pirmas lietu viszkas saliunas 
Cbicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn are. ir kerte 33czioe 
arti lietuviszkos bažnyczioe. 
Užlaiko viską czsytai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu wesn- 
liju ir kitokiu zobovu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.J

— Drūta makaule. Nekokis 
Magnus Peareon, po nr. 325 O- 
hio st. užlipo ant 3czio floro 
mazgotie langu. Tuom kart kaip 
pasviro in viena pusią 
to staeziai ant galvos

in 
dure in krūtinis. 
nier> smertelna; 
aresztavotas.
Chicagoski” ra-

ir nukri- 
in "said- 
augszczio 
tik bisky 

nusibraukė.

ja, atwaže- 
Stachoviak 
priimtie ir

wel vienas

labai

prez.

Nieko jam nekenke, 
skurs no galvos 
Drūta makaule kad ne skilo.

— Wienas lenkas, Stanialav 
Stachoviak, tapo areeztavotas 
per atvažiavusia ias krajaus pa- 
czia. Jis buwo palikias savo 
paezia krajuj, o cze atvažiaviaa 
pasipažino su viena naszlia vo- 
ketia ir su ja ja gyveno. Pati 
dagirdusi no pažystamu, kad 
jos vyras užmirazo 
vo in Chicaga. Bet 
ne norėjo jos visai 
tapo aresztavotas.

— Ant Laurel ui. 
žydas uždege savo
sztorely, bet nevidonai uguege- 
siai greitai pribuvo ir apgesino, 
perka žydpalaikia pennažai į>elno 
gaus. Žydai visur daro biznius 
tiktai isz uždegimu savo aztoru. 
Jie parūpina tavoru pilna sztora 
ir “užaaekuravoja”, paskui tuos 
tavoruts parduoda po toke pat 
prekia, kiek jam paežiam kasztuo- 
ja teip, idant niekas kitas negalė
tu pigiau už jy parduotie. Ant 
galo, kada jau savo pinigus isz- 
renka ir sztore nieko nelieka, ta
da sztora uždega ir atsiima i«z 
kompanijos antrus pinigus už par
duotu^ tavorub. Tiktai žydas ta 
padaryt gali, daugiau niekas.

“The Independent Watch Co.” 
periu ai n e savo warda isz prieža 
s ties, kad daug žydiszku kompa-

nūs laikrodėlius ir lenciugelius, 
bet ir visokius kitus daiktus, kai
po: peilius, britvas, kortas dėl 
grajinimo, skripkaa, harmonikas, 
maazinas dėl siuvimo ir t. t. Isz- 
siunezia daiktus in visus miestus 
ir miestelius Amerikos. Kai pri
sius tavo adresu per* 3 nedelias, 
gaus lietuviszka kataiioga ir gra
žu abrozely dykai. Adresavokit 
teip:

Kelpech, Nore i ko & Co., 
105 Brovn 8t., Chicago, 111.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
J. Alaburda, Mahanoy City........ I
J. Gustaitis, *• M...........
8. Mazurkevriciiua, Centralia.... 
P. LaAlauska*. Gilbertą................
Ig Paulekas, Uammood..............
Fr. Pollack. Lewiston...................
Fr. Wlrpssa, Wilkes Barre..........
M. Degutis, Worcealer..................
J. Ratkewicxius. Shenando&h... 
P. Grafas, Concord.........................
O. Paluobia, Glcnlyon...................
Fr. Matutis. New Haven..............
B. Macais, Baltinote...’................
J. Waucseckaa, Sugar Notch....
P. Batoewicsius, Toluca................
8t. Peleliuos*, Plymouth.............
A. B ubui s, Forest City..................
M. žiobs, 8o. Boston......................
A. Mikulicsius, Pi t U ton..............
8t. Bardtevricsius, Binhamton... 
J. Penik. Walerbury........ .............
J. Shappcl, Cumbola......................

• 1.00 
3.00 

, 3.oo 
2.oo 

, 1.00 
, 1.00 
, 1.00 

2.oo 
, 2.oo 
, l oo 
, 2.oo 
, l.oo 
, 2.oo 

l.oo 
l.oo 

, 1.00 
, 1.00 

1.00 
1.00 
2.oo 

, 1.00 
, 1.00 

3.00 
Fr. Eltbergu. “.....’.............. l.oo
J. Gencaiauskaa, **........................ l.oo
P. A.mbnu«wiciiua,......................   2.oo
K Majew»kl8 **..........................2.oo

B. Mateika laa Baltimorvs, agvntas musu 
lai kranelio, >ukolektawojo ir pri
siuntė prenumerata no sekaneziu 
skaitytoju:

P. Poetai lis.................... . .32.00
A. 8ekewlcsius............ .. 2.oo
M. Narijauskas........... • ••••• • .. 2 .oo
A. Dt m i Jonai lis........... .. 2.oo
J. Wenckewlcxius.... • . . • • . • .. 2.oo
J. J. Sakalauskas.......... .. 2.oo
F. Domu kai lis.............. .................. 2.oo
K. Draugelis, Minersviile Pa, agen

tas musu laikraszczio sukolek- 
ta*ojo irprisiunte prenume 

rata no sekanesiu skai
tytoju:

S. Mikais viržius •< 2.oo
J. Kaminskas 13 2.oo
J. Mackeliunas M 2.oo
W. Meszkinis •< 2.oo
K. Treigys << 2.oo
K. Možeika 1.00
M. Naikelis << 1.00
A. Walinczius •• 2.oo
J. Makauskas M 1.00

Klausimas.
„Dzennnik Chicagoski 

da toky klausima: Ar po
užę|uo- 

už stoji
mo i s ta to McKinley’o, (republi- 
kono), pasikėlė mokescziai d ar In
kam* ar nusimažino? o po perėjimo 
Billo Wilaooo (demokrato)—

atšakia republikonai.
Ant to yra trumpas atsekimas. 

Jeigu mokescziai nebuvo numa
žinti renkant republikoniszka 
randa, tai ne galėju j u nei pa- 
keltie. O kad demokratai ne tik 
kad pusėtinai sumažino , mokės* 
ežius, bet ir darbus visus sustab
dė, tai atgijus darbams, t u re j u ir 
mokeseziai taisytis. Bet tie mo- 
keszcziai dirbiny k ams nepasike
te tiek, kiek jie buvo sumažinti. 
O ir to da negana. Isz geradejis- 
tes demokratu viai darbai pasun
kėjo, o labjausei dėl prastu dar 
btnyku; nes pirma ne dirbo vie
nas žmogus už tris, o dabar 
dirba o per tai visiems darbu 
negana, kaip matytie f>as mus 
Cbicagoje. Jeigu to da negana, 
tai “Dziennikns” tegul paklausia 
Cozeyo ir Dėbso, o jie jam iaz- 
aiszkins geradejystia demokra
tu.

“Simono Daukanto” 
Chicagoje.

Sterling, Wis., 21 Liepos.
Meilingi broliai, sanariai Dr-tes 

“8. Daukanto”!.
Kiekvienas lietuvys, supran

tantis reikalus lietuvystes, di
džiai linksminasi isz to, jogei 
Jus Broliai dirbate dėl labo 
tos brangios lietuvystes, kaipo 
užtemijau nr. 28 “Lietuvos”. 
Dėlto ir asz neiszkencziu neisz- 
reiszkias džiaugsmao szirdies ma
no ir oeparaszias keleli nors 
menkos vertes žodeliu link Ju- 
su. Amerikoje daug yra lietu- 
viszku draugyazcziu, bet mažai 
randasi dirbančiu ant lietuvisz- 
koe dirvos. Isz dirbau ežiu gali
me paskaitytie tiktai sziais: 
Dr-te S. Daukanto, Chicago, III. 
Dr-te Walanczausko, Plymouth, 
Pa.; Dr-te Witauto, So. Boston, 
Mass. ir d tgerai atsižymėjo Dr-te 
Sz. Kazimiero, Waterbury, Conn., 
kuri uždėjo lietuviszka krautu- 
via paduodama ir kitoms drau
gystėms gera paveiksią. Szitos 
augszcziau minėtos draugystes 
dirba dėl labo lietuvystes, už ka 
reikia joms isztartie žody pagy
rimo. ’

Chicagine Dr-te Simano Dau
kanto nutarė atgrajytie lietuvi
szka teatru “Piovyne Kražių”, 
kuom pakels vardu savo ir visu 
lietuviu Chicagos. Teipogi nuta
rė padarytie ženklelius su paveik
slu S. Daukanto, kas yra dideliai 
pagirtinu dalyku, guodotie tuos 
vyrus, kurie dirbo dėl musu la
bo. Butu labai pagirtinu daiktu, 
idant minėta Dr-te padirbtu dau- 
gybia tokiu ženkleliu ir pardavi
nėtu kiekvienam lietuviui, o isz- 
surinktu pinigu galėtu padaugy- 
tie knygas savo knygyne. Asz 
teipgi melsiu, kada tie ženkleliai 
bus gatavi, idant ir man viena to
ky prisiųstų, tai nors turėsiu 
kuom pasidžiaugtie ir prisisiagias 
prie krutinės, pasirodysiu jogei ir 
asz esmių lietuviu ir guodoju 
Lietuvos didvyrius. Netik asz, 
bet ir kiekvienas geras lietuvys 
ta paty padarys.

Antras butu pagirtinas daiktas, 
idant Dr-te duotu atspaudytie 
paveiksią (abų^za) S. Daukanto, 
nors keletą tukstaneziu ir parda
vinėtu juos lietuviams. Toky pa
veikslą kiekvienas lietuvys isz- 
kabytu savo namuose su pasidi
džiavimu ir papuosztu juom sa
vo lietuviszka namely.

Kiek duodasi spetie isz pada
vimo “Lietuvos”, tai mierys 
Drtes S. Daukanto yra labai aug- 
sztas, ir jeigu tiktai jos vado
vams nepritruks spėkos ir ener
gijos, tai ta draugyste suaugs in 
milžiniszka draugystia ir atnesz 
lietuviams nemaža nauda. Delto- 
gi broliai chicagiecziai ne snau- 
skite, bet riszkites kodaugiauaei 
in minėta draugystia ir duokite 
gera paveiksią mažiau suprantan
tiems broliams. Asz tikiu, kad 
Dr-te S. Daukanto turės neužilgo 
savo pilna knygyną, turės savo 
locna muziejų ir perstatydama 
tankia teatrus isz praėjusiu lietu- 
wiszku atsitikimu, atves lietu
vius ant supratimo ir pakels ju 
varda.

Teipogi atsikreipiu ir in jus są
nariai Dr tęs S. Daukanto. Neat- 
szalkite savo darbuose, bet dirb
kit uenuilsdami, sekite paveiksią 
paties 8. Daukanto, o užsipeluisi
te ir jus ant tokios garbes, kaip 
kad jisai. Klausikite, kuom Jy 
vadina mokiti vyrai: “Žvaigž- 
dia autzros”; “pranaszu lietuvy
stes”; “tėvu Lietuvos” ir nenu- į 
ilstancziu darbinyku ant lietuvi- 
szkos dirvos; o jo paraszyta isto
rija ape Lietuva vadina “Perlu 
brangiausiu”. Del to g i ir mes se
kime jo pėdoms ir dirbkime, kai
po jisai dirbo, o garbe laukia to, 
kas isztvęrs iki galui.

Z ambras. i

Smertis B&czkanskul 
artinasi. ’

Wis mane dywyjo, koka galia 
pasidarė tam Baczkauskui, kad 
jau paskuti n e me laike teip baiaei 
intužo, kad net isz savo praėju
siu lygu pradėjo skustis svietui. 
Myslijau kad jis sudurnavojo.—

Ugi sztai danesza, kad tas szun- 
palaikelis ne tur ka estie, tai isz 
bado teip insiuto. Waikus savo 
iszvare . ubagautie, o pats da 
skursta iki laikui ir kiaikia 01- 
szevsky savoms ligoms, mislyda- 
mas, kad tai Olszevskis jy ant 
prapulties atvede. Wfenas jo sū
nūs insiprasze už zecery prie 
redakcijos “Garso A. L.” She- 
nandoah, kitas nuėjo ant brekerio 
szleitų pikiuot, o duktė iszejo už 
merga pas žydą (Irszku) Mahano- 
jui. Ba neturėjo ka valgy tie. O 
senis diedas likias pats vienas, 
szaukia isz desperacijos ant savo 
francuziszkos ligos ir isz piktumo 
kitus tokiais vadina, pakol ant 
galo ne pasikars.

Vaistas dėl užmigimo.
Wisiems jau žinoma, kokia 

kankynia žmogus kenezia nega
lėdamas užmigtie. Dėlto žmones 
metasi prie visokiu nuodu, kaip 
tai opium ir chlorai, kuriuos ima 
už vaistus, idant pargabentie 
miega. Dabar vienas fiziologas 
Huxley is^rado ir patyrė, kad . 
žmogus greieziau gali užmigtie 
suviniojas galva in kaldra, arba 
in paklodia. Tokiu budu žmogus 
nustoja daug traukias šviežio 
oro in plauczius, o oras užlaiko 
savyje tam tikras dalelias, 
veikenezias jautrei ant viso kū
no organizmo. Tas būdas užmig- 
dinimo kuna nėra nei kuom pao- 
jingas, nes dėl gavimo švie
žio oro, žmogus užmigias pa
gal instinktu savo numeta no 
galvos užklodia, kad jam n? bu
tu troszku. Ponas Huxley užė
jo ant kelio to patyrimo, prisi
stebėdamas ant szunu ir kacziu, 
kurie gulėdami susirieczia ir 
galva padeda teip kad dasi- 
glaustu j u plauku, kurie apsun
kina alsavima.
paukszcziai laike miego, kisza 
galvas po sparnais in plunksnas.

Pagalinus ir

Kaip greit moteriszke permai
no savo nuomonja.

Graži ir dailei apsirėdžiusi mo- 
teryszke inejo viena diena in 
offisa telegrafo ir parasziusi de- 
pesza, norėjo jy paduotie tele
grafistui. Bet cze greit persimis- 
lino, sugniaužė ir pametu&i rasze 
kita, bet ir su ta teipgi padare, 
kaip ir su pirma ir tik treczia para- 
szita padavė telegrafistui. Žin
geidus telegrafistas, kaip ji isze- 
jo, paėmė tas dvi pamestas de- 
peszas ir sztai, kas jose buvo 
paraszyta:

Pirma: “Nieko ape ta via ne 
noriu anei girdetie”.

Antra: “Nieks nelaukia tavo 
pargryžimo”.

Treczia, kuri liko iszsiusta, jau 
skambėjo kitaip: “Parvažiuok 
namon, mano brangiausia — Wis- 
ka tau dovanoju”.

PAJIE8ZK0JIMAL
Asz Augustas Sadlia*uskis pa

jieszkau savo sunaus, Antano 
Sadliausko, paeinanezio isz Kauno 
gubernijos, Raseinių pavieto, 
Jurbarko vakties, pirmai gyve
no Scrantone Pa., o dabartės ne
žinau kur jis besiranda. Jeigu 
kas žinotu ape jy, arba jisai pats, 
praszau maloningai duotie žinia 
tewui, nes yra lal>ai svarbus daly
kai. Mano adresas yra toks.

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

L žsimokekit ui “Lietuva” $2, 
o gausite puiku, nauja Sapninyka 
dovanu.

Pajieszkau savo draugo Jono 
Madaikio, paeinanazio isz Kauno 
gub. Kupiszkiu parapijos, kainai 
Wiežionio. Tegul atsiszaukia pats 
arba kas kitas, jeigu ape jo buvi
mą žino, teiksis danesztie ant szi- 
to adreso:

Andrius Žebris
Florida N. Y.| Bos 237,



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

Žinios visokios.

(Taaa,) 
Atmaina Padėjimo.

- Balandyje 1778 m. Francijos laidyne po va
dovystia Cound’Estaing iszplauke in Amerika: 
Britijos laivyne po Delevare leidosi in Nev Yorka, 
Britijos ar-mija po Clintonu tapo pasiusta isz Phila- 
delphijos in Nev Yorka teipgi.

Kaip Britijos armija apleido Philadelphia, Wa- 
shingtonas isz Valley Forge seke paskui Britieczius. 
Atsitraukenczioji armija tapo davita arti Mon- 
mouth. Nev Jersey.

Cze tapo atlikta musza 28 d. Sėjos. Isz prie
žasties netikusios vadovystes Generolo Charles 
Lee, nieko nelaimėjo. Lee tapo atstatytas no tar
nystes per intekmia Washingtono.

Clintonas dabar iszvede savo armija in Nev 
Yorka. Washingtonas netrūkias leidosi linkon 
White Plains, Nev York.

Liepoje 1778 m. Francuziszka laivyne su ke- 
tureis tukstaneziais kareiviu, po vadovystia 
Countd’Estaing, dasieke Amerikos krantu. Pagal 
paturima Washingtono, D’Estaing nuplaukė in 
Rhode Island. dėl užpuolimo Britijos laivynes. 
Tuom pat laiku Washingtonas nusiuntė Ameriko- 
niszka šyla, po vadovystia Generolo Sullivan, dėl 
paėmimo Nev Port’o iszvien su Prancūzais.

Kada viskas buvo gatava D’Estaing iszplauke 
in musza su Britiecziu laivynia. Tuom tarpu paki
lo baisi audra, kuri teip pagadino Francuzu laivus, 
kad jie turėjo siustie juos in Bostoną dėl pataisimo, 
Del tos priežasties Sullivan’o šyla turėjo atsitrauktie 
isz Rhode Island’o.;

Liepos menesyje Toristai ir Indijonai, pa va
dovystia nevidono, vardu Butler, užpuolė ant lai
mingu gyventoju Wyomingo (vaioming), Pensil
vanijoje. Gyventojai tapoiszskersti, ju namai iszde- 
ginti ir viskas panaikinta. Lapkrityje,ta pati nelai
me patiko gyventojus Cherry Valley, Nev Yorke.

Kovvos 1779 metuose.
Francuziszka laivyne, pasitaisiusi Bostone, nu

plaukė in West Indija. Britiecziu laivyne turėjo 
sektie paskui Francuzus. Britiecziu~armiJir;Hkusi be 
laivynes nieko ne galėjo daug veiktie sziaureje, 
Tada Clintonas nusprendė perkeltiejsaria in pietus, 
kur jis galėjo būtie areziau laivynes. 

■■ ■
priesz pat pradžia 1779 meto. Clintonas iszsiunte 
isz Nev Yorko Britiszka divizija, kuri užėmė mies
tą Savannah, 26 d. Siekio 1778 m. Pradžioje Sau
sio 1779 m. Britijos Generolas Prevost apėmė 
drutvietia Sunburry ir nutraukė linkon Savannah, 
kur paėmė komanda ant Britijos šylu.

Netrukus po nusidavimais Georgijdje, Gene
rolas Lincoln apėmė komanda ant Amerikoniszkos 
kariumenes Pietinėje dalyje. Jis apsisedo South 
Carolinoje ir rengėsi ant remimosi priesz Britie
czius. i

Anglijonai pilningai tikėjosi, kad prie ju pris
tos didis skaitlius Pietiniu Toristu. Po teisybei, bu
ria atskalunu ėmėsi už ginklu ir pristojo prie ne- 
prieteliaus. Bet jie tapo patikti Kettle Creek’e, 
Wasaryje 1779 m. ir visuotinai atmuszti per vada 
Pickens.

Kowo menesyje, Lincolnas iszsiunte du tuk- 1 
staneziu vyru, po Generolu Ash, prieszai Britie- 
czips in Georgijų. Szita šyla inejo Brier Creek, kur 
ji- labai nusistebėjo, pamatia netikėta galybia prie- ' 
szinyko; liko sumuszti ir daug nustojo.

Balandyje Lincolnas su penkeis tukstansziais ( 
kariumenes leidosi in Gergija, Pagal to, Britiecziai 
trauke priesziai Charlestona. Lincolnas pasiskubino 
atgal dėl apgynimo jo. Dagitdia ape jo prisiartini- 

? ma, neprietelius atsitraukė. Lincolnas seke juos ir 
užpuolė ant Britijos šyla Stoney Ferry’e. Bet jam 
ne pasisakė. Britiecziai sygryžo in Lavannah ir 
vasaros karszcziai nutese tolesnes kovas iki Rugsė
jo menesio.

Nusidavimai Sziaureje.
Kolei tie nusidavimai krutėjo pietuose daug 

kovu tapo atlikta sziaureje.
Britijonu veikalai buvo: 1. Iszsiuutimas expe- 

dicijos in Cennecticut, po vadovystia Gubernato
riaus Tryon: 2. Iszsiuntimas laivynes in Virginia 
ir iszdraskymas dalyje miestu Portsmouth, Norfolk 
irt. t.; 3. Expedicija isz Nev Yorko, po vadovys
tia Clintono, kuri apėmė vietas Stoney Point’e ir 
Verplnaks Point’e ant Hudson upes, 4. Antra ex- 
pcdįcija^in Connecticut, po vadovystia Tryon’o, 
kuri iszdraske dalimis Nev Haven, East Haven, 
Fairfield ir Norvalk.

Isz puses Amerikonu pirmas veikalas buvo 
atėmimas Stoney Point, dvi ar tris nedėlios po to 
kaip Britiecziai buvo jy apemia. Stoney point bu
vo’ svarbium punktu dėl Washingtono, kuris nu
siuntė Generolą Anthony Wayne atimtie jy. Way- 
ne užpuolė jy nakezia ir apsvarstias jo šyla, apėmė 
jy- Antras veikalas buvo užėmimas Paulus Hook 
( dabar Jersey City) per majora Lee, Liepos mene
syje.

. Treczias buvo žemyne ir vandenine expedicija 
kuri Liepoje iszejo isz Bostono prieszai Britieczius 
Fort Cartine ant Penobscot. Tai buvo visuotinas 
nepasisekimas, nes toli Britiszki kariaunikai’ paga- 
dinoAmerikonu laivynia ir kareiviai turėjo gryžtie 
in Massachusettsa per pusezias ir girias.

Ketvirtas veikimas buvo surengtas ant at- 
•įorszijimo skerdynes Wyoming’e it Cherry Valley 

ashingtonas iszsiunte Generolą Sullivan su dide
liu šyla, kurie užpuolė Indijonus parubežiais Penn- 
silvanijos ir Nev Yorko, Nuožmunai tapo visur 
sumuszti r ketures deszimts kaimu iszdeginta.

Apgulimas Savannah.
Rugsėjyje 1779 m. D’Estaing’o laivyne isz 

ėst Indijos pasirodė szale Lavannah. Laivyne

Pirmas iszejimas in karia Pietuose buvo

Ebeno szesis tukstancziuB Fraucu*i**ku kareiviu 
laivyne su savo šyla veike su Amerikonais ias 

vieno, po komanda Generolo Lincoln.
Pasirengia per meneey laiko, jie pradėjo musa- 

tie Britijonu tvirtyaia. Bet tas užpuolimas liko et
ai u sz tas ant nelaimes Francusu ir Amerikonu. Arti 
tuk.tanc.io wyru tapo uimuMtu arba .uiei.tu.' “£>“ P“ , kuris tapo iMteigtat 

------ - 1911 metuose.
t Mt. Carmol, Pa. 18 d. Lie-

t Didžiausia ir seniausia ant
I svieto laikrasztis yra kyniszkas

t 8 d. Liepos ant puses keturiu 
laikrodžio užgimė Prezidento 
Clevelando treczia duktė, o sū
naus da ne turi jokio. Clevelan- 
das nors iszrodo linksmas isz gi
mimo treczios dukters, bet regi
mai butu daug laimingesnis, 
kad butu apturejas aunu.

t Pereita nedelia tapo iszpar- 
duota Londone 245 pakai gru- 
sziu Bartletto, 311 dėžių slyvų 
ir 206 dėžės grusziu isz Cort-

Narsus Kazimieras Pulaaki liko tarpe užmuaztuju. I
Po to Francuzu laivyne nuplaukė namon. >

Lincolnas iszvede savo sytas in South Carolina. pOSt nežine kokiu budu nukirto 
pirszta Karoliui. Milauskui. žmo
gus turės dabar pasirgtie keletą 
dienu.

t Porterville, Wis. sustraika. |hmd, San Jose ir Oakland, ku 
j vo 350 darbinyku, kurie dirboĮr*e vaisiai tapo pargabenti isz 
prie pjovimo lentų. Isz toe prie Californijos nes Anglijoje ir Fran- 

| žasties dieliuyczios taps uždary- cijoje ne buvo užderejimo isz
priežasties karszcziu. r

ant t Isz Bridgeport Conn. raszo t Amerikonai ne senei iszrado- 
, kad jau ir tenai darbai angleka- Į nauja “kalama szriuba”, kury 
syklose pagerėjo, ir sako kad ne reiks suktie, bet galės mkal-

Pietuose likn tylu.
Paul Jonės.—Wašara 1779 Amerikos kom- 

misionieriai Paryžiuje, parengė skvadrona, kury 
pavede po komanda Paul Jones o, kuris buvo 
Skotczas Amerikonas su stebėtinų gudrumu ir smer
kei mitrus ir lavus.

Rugsėjyje 1779 m. Jonės su savo skvadronu, 
kada plauke no kraszto, Skotlandijos, papuolė terp 
dvieju Angliszku su muszkietomis laivu, kurie bu
vo paskirti dėl apsaugojimo laivynes prekiku. Jo- 
nes užpuolė tuos ir po baisios kruvinos muszoe 
mariu, paėmė abudu.

Padėjimas pabaigoje 1779 m.
Pabaigoje 1779 meto ne buvo jau jokios vii-1 kiekvienas norintis, tenai darba I su kujaliu. Tas naujas szriu- 

ties. Amerikonai da neturėjo jokios svarbios per- gauna. bas yra daug pritinkamesnis ir
galės. Be to da Amerikos pinigai buvo labai blo- D . . geriau laikosi medyje, nes ne
game stowyje. Kongressim no pat pradiio. darė įx>- t P—’denes pridirbo
pie tini u s p i n i g u s dėl vedimo kares. Tu pini- daugjbm bledes mieste bdver . .. . . .
gu tiek daug buvo iszduota, kad jie labai nupuolė i Creek Pa. Sugriovė daugybia UUa 1SZ Wlsu P’,H1U
verezioje. Tuom laiku reikėjo triadeszimts dolieriu namu ir javus, kuriuos ant lauko SUbPausta8« 
dėl padarimo vieno pilno kalto pinigo: potam da ; iszneaze su szaknimis.
labjau nukrito, kad net reikėjo atiduotie 50 ar 60 
kontinentaliszku dolieriu už viena kalta. t Canton, O., kur buvo darbai

Pirkimas proviziju su tais pinigais buvo pir- sustoja blekinuose fabrikuose, no 
mu painumu ir galop visai negalima. Wa»hingto- pereito panedelio, vėl pradėjo 
nas turėjo rinktie reikalingus dalykus apielinkinese Į djrbtie ir tie 45 darbinykii, kurie 
aprubese. Teipgi jo armija, azaldama iemincM Lo Statyti, tapo priimti atgal 
kvarterose, labai daug nukentejo. Jeigu Amenko- . 
niszki kareiviai ne butu musziasi už principą, su 111 a’ 
paaiszwentinimu kare dabar jau butu likusi nulaui-Į t gilver Creek, Pa. no Imoa I 3kurinjs. j;igu kur toks pasjrody.

d- LieP°s wi8os anglekaayklos tUi duokite iinia in Mt. ėarmei 
VI. Kariawiniai Carolinose- įdirbo tik po 3 dienas ant nede- pa

. • • i_ • !_• _ i t r> lios, bet no 15 tos pradėjo dirbtiePo 1779 metu, visi kariaumszki veikalai Re- ’ r
voliucijoniszkos kares buvo atlikti pietuose. Buvo P° diepas, o toliaus nežino kaip Į 
dvi kares—kare Carolinose ir pabaigtina kare Vir- dirbę, 
ginijoje. Szitas perakirimas apraszi. Carolinoe ka- , Laikrasztinykai ir epau»tuW- 
riavimus o sekantis Virginijos. . . T J . .. .nykai Londono tapo visi užkvie-

Brittjonai permaino stowy. ati ant prabos naujos maszinos dėl
Antra diena Kalėdų 1779 m. Sir Henry Clin- statinio literų. la maszina sako 

ton susodino svarbiasnia daly savo armijos in gali sustatytie per adyna 50,000 
laivus Nev Yorke ir nuplaukė in pietus po prie- literų, t. y. tiek kiek 20 zeceriu^ 
globa Britiszko skvadrono, po admirolu Arbuth- 
not. Britiecziai iszlipo Savannah ir rengėsi užpultie ♦ 19 ir 20 diena Liepon Jauni- _ —
ant Charlestono. j kaieziai Mt-Carmelio turėjo savo laidotu.

Apgulimas Charlestono. • Žmouiu buwo ant baliaus | , Tame paezeme mieste

1780 metuose Clintonas iszlipo arti Charlesto-1 
no ir Balandyje pradėjo dirbtie tvirtynia ant iszki- I 
szos žemes užpakalyje Charlestono.

Po nedeles (9 d. Balandžio) Britiszka laivyne 
praplauko pvirtynia Fort Moultrie ir sustojo tarpe | 
kanuoliu, sustatytu aplink miestą.

Kada Clintonas teip laike Amerikoniszka ar
mija Charleston’e, jis pasiuntė skyrius kariaunos dėl • 
pasitikimo kiekvienos sylos,pribunanczios in pagel- 
ba miestui. Dvi partijos tapo surengtos—viena ■

t Danesza isz Mt. CarmeI, Pa. 
kad tenai nekokia Markus Badaus* 
kas, paeinantis isz VVilniaus gub. 
apgavo keletą lietuviu ir iszejo 
po velniu,Jis turi 5 pėdas ir 3colius 
augszczio, daug szneka, mažai dir
ba, “kotelis” senas kelnes tamsei 
pilkos, skrybėlė sziaudine, baxas

| Pa.
t Mt. Carmel, Pa., 16 Liepos 

Motiejus Babarskis lietu vys rado 
Ismerty anglekasyklose. Nukrito 
jisai 200 pėdu žemyn ir užsimu- 
sze ant vietos. Babarskis turėjo 
paczia, kuri dabar liko naszle su 
mažu kūdikiu. Prigulėjo jisai 
prie draugystes “Sz. Kazimiero”, 
už tai 18 diena Liepos tapo 
ta paczia draugystia puikiai

t Nekuriuoae 
laikraszcziuose j 
kad Edvardsdale, Pa. 18 Lie
pos, tapo užmusztu St. Grigaliū
nas prie darbo mainose, paeinan
tis isz redybos Kauno. Puolė ak
muo isz virszaus ant jo ir visa 
baise i sulaužė, isz ko nelaimingas 
tuojaus pasimirė. Tapo palaidotu 
pereita subata. Wiena pažystama 
St. Grigai iuna turime Harstshor- 
ne, Ind. Terr. galbūt da jo gimi
naitis.

t Pereita Petnyczia po pietų 
užtiko baisi audra . mieste St. 
Clair ir aplinkinėje.. Daug val- 
cziu ant upes apvarteliojo, du 
vaikus užmusze per sudraskymą 
kamino. No vieuo vieszbuczio* 
vejas nunesze stogą. Boksztas 
dailaus namo tapo nugriautas ir 
stogas nuplesztas. Daug medžiu 
iszUužytu, o dratai telegrafu ir 
telefonu liko sutraukyti ir su
painioti. Sako, kad ir miestelyje 
Cartvrigt, Ont. daug namu liko 
sugadytu ir dvi bažnyczios su
griautos.

t Konstantinopolis, 22 Lie
pos. Isz Salonikos atėjo žinia, jo- 
gei arti Strumicos maisztinykai. 
tapo sumuszti ir iszsiskirste in 
kalnus. Maisztinyku buvo 125.

Londonas, 22 Liepos, Isz Fili- 
popolio Rumenijoje atėjo telegra
mai, jogei Macedonijos maiszti
nykai buvo keletą sykiu susire
mia su turkiszka kariumenia ties 
Džuma Macedonijoje, arti rube- 
žiaus Bulgarijos. Tūkstantis mai- „ 
sztinyku užpuolė ant Turku ir su- 
musze juos. Padėjimas tampa pa- 
pavojingas.

lenkisakuose
skaitome

per 
pa-

Mt. 
daugybe ir visi bovijosi gerai Į Carmel, !7 d. Liepos tapo baisia 
ir gerokai uždirbo. Pinigai eis aut 8uiei8Us antras lietuvys Au- 
padabinimo tenyksztes lietuvisz-| gustas Gibas, liko nuvežtu in li
kos bažnyczios.

t Liepos 19 d. sustiraikavo 
mainieriai miestelyje Carbou Ui 11, 
III. isz priežasties sumažinimo mo- 
kesties. Pirmai tose kasyklose nu- 
musze 20 proc. o szymet vėl nu- 

Monk’s Corner’e ant upes Cooper, antra ant Santee, Į musze 9ta procentą. Darbinykai 
ir abidvi tapo sulai kitos per neprietelius.

Padėjimas Amerikonu dabar buvo be vilties. 
Lincolnas Liko priverstas pasiduotie su penkeis 
tukstaneziais vyru 12 d. Gegužio 1780 m.

Dabar Clintonas užmislino pasidarytie randi to
ju visos vajstijos. Jis nuspreude pavergtie South 
Cnrolina ir inkurtie ten royaliszka galybia. Dėlto 
jis iszsiunte skyrius kariaunos in svarbesnias vietas 
dėl saugojimo valstijos.

Britiszkas komandierius aprokavo, kad daug 
Pietiniu royalistu pristos prie jo. Jis ne visai tame 
apsiriko. Skaitlius ju pristojo prie neprieteliu 
kraszto ir per nekoky laika visa žmonija iszrode 
prilauki Britiecziams.

Clintonas tikėjosi, kad jo darbas jau yra atlik
tas: jis susodino didely būry savo armijos in lai
vus ir sugražino in Nev Yorka. Lordą Cornvallis 
jis paliko komandierium pietuose.

Marion ir Sumter.

Prilankumas žmonių Britiecziams buvo tik ant 
pažiūros keletas oficieriu, kaip Francis Marion ir 
Thomas Sumter, pasikėlė ir su nelavintais karei
viais, kokius jie tada galėjo surinktie, kovojo 
priesz neprietelius. Jie erzino neprieteliu ant kož- 
no žingsnio, laike toristus no pasikėlimo ir kosi sū
riausiai aprubežiudavo Britiecziu veiklumus.

Gates’o Weikalal.
Del parėmimo pietiniu patriotu, kongressas 

Liepoje 1780 m. iszsiunte Generolą Gatės su kariu
menia, kuri susidėjusi in krūva su Virginijos milici
ja, skaitė penkis tukstanezius vyru.

Gatės trauke per sziaurinia Carolina in Pieti- 
nia, Cornvallis skubinosi prieszai isz Charlestono 
dėl patikimo jo. Jiedu susitiko arti Camden, kur 
atsiliko kova “Sanders Creek,” 16 d. Rugpjuczio. 
Toje muszoje Gatės tapo sumusztas ir daug nusto
jo.

Po szito Gatės atsitraukė in Hillsborough, 
Sziaurineje Carolinoje. Britiecziai dasileido Pietinė
je Carolinoje bjauraus nuožmumo.

Bet jie nieko daug negalėjo veiktie. Partizanu 
vadovai ne snaude. Asztuoni isz ju suvienijo savo 
mažus burius kareiviu ir užpuolė ant Britiecziu ir 
Toristu ant Kings Mountain. Patriotai galutinai su- 
musze neprietelius, kuriu vienuolika szimtu liko 
užmusztu sužeistu ir pavergtu, kada patriotai nus
tojo tik dvideszimts ypatų.

Siekyje 1780 m., Generolas Nathaniel Greene 
užėmė vieta Gates’o mieste Hilsborough. Greene 
buvo galingiausia isz Amerikos komandieriu.

gonbuty ir 19 d. Liepos pasimirė. 
Paliko paczia naszlia ir keletą 
vaiku siratomis. Nabasznykas 
prigulėjo prie draugystes “Sz. 
Petro ir Povilo” ir draugystes 
kasztu tapo palaidotu.

| Pereita nedelia nuleido in 
1 vandeny nauja garlaivy “Geor- 
i gic” mieste Belfast, Irijoje.
Sako, kad tai esąs didžiausis 

ir daug turtin- garlaivis tern visu, koki dabar 
sudeire. Bledes plaukioja. Jis tapo pabudavo- 

tns dėl “VVhite Star Line” ir 
plaukios terp Liverpool ir Nev 

I York. “Georgic” sveria tusz- 
czias 6580 tonu. In jy gali su- 

| talpintie 900 galviju ant vir- 
* szaus ir ant tiltu.

Xt Arti miesto La Crosse, Wis.

didžiai neužganedyti.
t Miestą Pinską aplanke dide

lis gaisras, kuris panaikino vie
na daly miesto i 
gu krautuvių 
padare ant keliu milijono rubliu. 
Pinsk yra senoviszkas miestas 
ant upes Pina, gerai žinomas 
Lietuviams.

t Peoples Party valsteje Ohio, 
ketina szymet naminavotie ant i 
gubernatoriaus Coxey’a kuris per
nai vede darbi nykus in Waahing-1 grenžent arteziszka szulny, Ge- 
tona dėl privertimo prezidento, orFe Graft atrado gysla kokio 
duot jiems darba. Jie tvirtina | 12 stoyio.^ kuria
kad Coxey busiąs paremtu balsais 
per visus darbinykus. *

t Isz visu pusiu Lietuvos atei
na skundai, kad szymet tenai ne
apsakytai yra sausas metas ir wi- j 
ai jai iszdege; žmones duonos ne
turės. Keletas lietuviu, kurie szy 
pavasary buvo iszvažiavia isz 
Chicago in Lietuva, atrasz e 
in savo draugus idant lauktu— 
atvažiuoja atgal.

t Kaip pasirodė pagal rando 
padavimais, iszdavimai .rando 
Suvienytu Walstiju pervirszi- 
no inplaukimus ant $42.825.049. | 
Isz iszduotu 
kasztu, ant 
jo daugiau 
Inplaukimai 
rinktu užtęko tik ant vienu 
sijų.

| Isz Mexico danesza, 
ten per nekury laika buvojo i ministerijos. Jis gimė 1828 m. 
Grovas Potockis ir kada jis ren- miestelyje VVarniu, r-’—: -

356 milionu visu 
vienu pensijų nue- 

nei 143 milionai.l 
no padotku

i storio, kuria 
|jis laike už sidabrą. Jis davė ta 
| uaugy peržiuretie vienam kemi- 
kui isz La Crosse, kuris užtikri
no, jog tai yra grynas sidabras. 
Mieste Brovnsville, kuris yra 
netoli tos gyslos žmonis labai

I pradžiugo. Jau seuei toje apie- 
linkoje rasdavo ženklus szvino 
ir sidabro.

t Arti Bridgeport, Conn. far- 
merys užmusze berną. Sako kad 
susirokavo už niekus ir bernas 
norėjo farmery sumusztie. Farme- 
rys paemias kuolą reže bernui in 
galva ir tasai krito ant vielos. 
Paskui farmery s pasikinkė arkly 

Į ir negyvėly nuveže ii( “Police 
station”. Policija negyvėly sudė
jo pas graboriu, o farmery paso- 

8u" dino in kaliny iki sudui.
peu- »

t Paryžiuje nesenei mirė Lie- 
tuvys Ildefons Kosilevski, bu- 

“^Įvias uredinyku prie kariszkos

Isz Scranton, Pa.
Guodotinas “Lietuvos” Redakto

riau !
Meldžiame patalpytie in jusu 

garbinga laikraszti szia linksma 
žinutia:

Mes Scrantono lietuviai 7 d. 
Liepos, turėjome iszkilmingiausia 
diena. Ta diena tapo iszkilmingai 
apvaikszcziotas paszventihimas 
kampinio akmenio po musu nauja 
bažnyczia. Paszventinima dapyl- 
de Jo Mylista Wyskupas O’Hara. 
Ant tos iszkilmes susivaževo 
daugybe svieto; buvo net sze- 
szios draugystes ir dvylika kuni
gu, terp kuriu keturi lietuviszki 
szie: g. kun.M. Szedvydis, prob. 
Wilkes Barre; g. kun. J. Zloto- 
rzynskas, probasz. isz Pittstono; 
g. kun. J. Kuras prob. isz Forest 
City ir vietinis prob. g. kn. M. 
Peža.

Po paszventinimui guod kn. J. 
Kuras, pasakė puiku pamokslą, 
kurio žodžiai pasiliko atmintyje 
musu ant ylgo laiko, už ka mes 
visi Serantono lietuviai siunczia- 
me Jam karszcziausia padėka vo
nia, o po draug ir musu prob. g. 
kn. Pežai už surengimą teip pui
kios iszkilmes. Su guodone

Juoz.* Petrikis parapijos sekt.

(Toliaus bua.)

gosi gryžtie in Europa, jam pa
vogė brangumiuus, popieras 
vertingas ir ginklą iszsodinta 
auksu ir branguminais, isz viso 
ant $200.000 vertes. Jis buvo 

I visus tuos daiktus supakavias 
in dežias, kuria jam ir pavo- 

Ige.

, Telsziu pa
viete. Ilga laika tarnavo kariu- 
meneje Wengru, po tam Turku. 
Ant galo apsigyveno Paryžiuje 
ir netrūkias liko paznoezytas aut 
sekretoriaus vienos mokyklos.1 
Jis buvo visu guodojamas ir 
milymas. Mirdamas paliko pen- w0 j° duszia. 
kis vaikus.

Baltimore, Md., 17 Liepos. — 
Szendien persiskyrė su sziuom 
svietu Lidtuvys, Lauriuas Nau
jalis. Sz. atminties L. Naujalis pa
ėjo isz kaimo Budeles (Podgabo- 
wa), gm. Mikaliszkiu, par. Plu- 
tiszkiu, pav. Marijampolės, gub. 
Suvolsku. Pribuvo czionai priesz 
5 metus ir dirbo prie kriaucziu. 
Buvo geru kataliku ir kataliki- 
szkai persiskyrė su sziuom svietu 
tapo apveizėtas SS. Sakramentais 
per guod. kn. J. Lietuvnika ir 
per storonia jo draugo, Balt r a* 
miejaus Maczio, jo kūnas tapo 
grąžei, su miszioms sz. palaidotas 
ant kapu parapijos Sz. Kryžiaus.

Užpraszome visus jo gentias ir 
pažystamus pasimelstie prie Die-

B. Maozis.



pakirti trr t! n 11 r

e.ii'^e^okis kapitonas \yalteris, 
gyvenantis Anglijoje, iszrado 
prietaiso, su kuriai galės wai£- 
Bzcziotie po marias peksti. Prie
maiša taje yra tai guminiai luote
liai, pripylditi viduryje oru, ku
riuos prisirisza prie kojų ir gali 
•eitie per giliausy vandeny pavir- 
szium. Apart to da turi rankose 
ilgoka szatrelia, prie kurios abie
ju galu yra teipgi pritaisytos 
gumos iszpustos su oru. Tada 
waikszcziojantis, jeigu pakrypsta 
in kuria pusią, gali su bile ku- 
riuom galu tos szatreles atsirem- 
tie kietai in vandeny teip, kaip 
in žemia ir valdytis kaip tik nori.

Walteris vaikszcziojo po ban- 
guojanezias marias per dvi ady- 
nas ir nei sykio ne parpuolė. Jisai 
netrukus ketina eit pekszczias isz 
Anglijos in Francija per vando- 

- ny “Canal la Manche”. Isz tiesu 
yra tai vereziausiu iszradiinu.

Akywas atidengimas.
Ant farmos Will, Cook, Town 

West Point kasdami szulny a-

Vžirtas » . *r 15c
Trumpos Katekizmo! pagžl kual«a Plla-
Trtitate’r^moklnimai ir Rodos įsiimta tas • 

knygų kum K. Antoneviosiauž^. - 
W>4ow>s In danga AT“’
Vartai dangaus “
Vsdžvas aplankaucziu kanozlos Vi»azpaU*s 
Jezuso Knstuso “

Knygos mokslyszkus.
AKYVI APSIREISZKIMAI,. ant kurtu žmo 

nes Duolatca žiuri, bet 1u «rat nesupran
ta; su 7 abrozeliažs. Naudingiause kny
gele aat sviete dėt daaUtaejiiuo ist ka 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.;.. ....llu.i.. 20c
Etnoliogiszkos smulkmenos 26c
Naujas Lementonus lietuviszkas ,, Kto
Spasabas greito isuimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytos ** H-9?
o apdarytos 

Istorija Europos su mapoms
Ka darytis, kad būtume sveiku ir ilgai gyventa
me........... . ................................................ iii’••• ,A”
Lietu viszkas Kalendorius ant meto 1896 *
Lietuvigzki Rasztai ir Rasztinvkal 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir miatranturd.
engwas būdas paežiam per savęs pramo’- 
tie raszytie, dėl nemokaneziu 

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas ’-^turioee kalbose: lletuviszkai 
latvtszkai, lenkiszkai, Ir ruskai, y- 
ra i riause knyga dėl norinoziu isz- 
mokti* lenkiszkos, ruskos arba ta- 
twiszko« kalbos M ,. 

Kasdienines Maldos "

Knygos istoriszkos, svvietlsz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. “ ° 25o

Amerika Pirtyje „ 10c
Ape senovės Lietuvos pilis ** 10c
Aukso Verszis, komedija vienoje veikme)* 20c 
Gyvenimas Stepo Ra u d uosio “
Istorija gražios Katrukos “
Istorija įsa laiko Francuzu vainos ** 
Kaip igytie pinigus ir turto 
Kas teisybe tai nemeias puikios apysakėlės 
---- - xsz lietuviu gyvenimo 
Birutes dainos •* **
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom toward 

Litbuania “ “

60

.10c.
* iže 

60c.
lOo
10c
10c

16c.

11.00 
6c

16c 
10c 
30c 
2Uc
16c 
10c 
30c

trado obliai Žemeie 7 indiionisz- -Budas Senove* Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicsiu, 
, _ *. . . / paras* Simano Daukanto 1100kus kiiwius ir misinginy kryžių. 
Ant vienos puses to kryžiaus ran
dasi paveikslas nukryževoto Kri
staus, o ant kitos paveikslas Sz. 
Marijos P. Profesorius Bergen 
isz Prąirie Du Sac mena, kad ta
sai kryžius gali būt jau 200 metu 
senas ir prigulėjo in misijonierius 
Jėzuitus, kurie ten pribuvo upia 
Wisconsino.

' Naujos Knygos.
1) . “Akyvi Apsireiszkimai 

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

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

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

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

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

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
’ skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 

brineis ir kitokeis križeis, iszsodyto bal- 
csiauseiskauleleis,visaip zaiatitos, 3.50 ir 14 00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, žala ly
tais krasztois, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ 11.60

Apdaryta szagrine “ “ 12.00
Balsas Balandėlės didžiauses ir puiki* useme 

apdare, balcziauseis kauielefs pulkei 
iszauksuotais kryžeis po S3.00ir3J>0

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Balandėlės Krisztollnis 
Balsas Balandėlės szagrine “
Balsas Balandėlės su Offioium Parwum 
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyto ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ”
Meno SZ*. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius “
Ra Žane žiu s amžinas •* “
Ražanczius ir draugyste “ **
Ražanczus amžinas ir su stacijoms **. 
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szw. Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altoriui, vokiszkoms

literoms *• “ •• I
Benas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ |l-flO
Szlovinimas szw. Panos Marijos per mena- 

sius^Gagužy Lapkrity ir kostiume laike ! 
Tajemnyczios Gyvojo Ražaneziaus 
160 psalmu Dovido kars iau* ant paveikslo 

kanticzku „ , ,,
Kanticzkos .
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos,
Brostwos “ •* “ <
Draugija deldusziu ** “
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos irszventes 
Filoteaarba keias in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” 
Gydyklos n<> baimes smerties 
Gyvenimai szv- Dievo ir III žokohas sz.

Franciszkaus 
Gyvenimai Szwentųju Dievo “ 

_ Gyvenimas szventg Benedikto “
Gyvenimas szwencwn Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant l ožnos dienos 

4 dideles knvg< _ 
Istorija Kataliku Bąžn, 
2»to rija seno ir nau; 
lt, .-'tij.a seno istatimo no pa. 

pa«aui*s iki užgimimo K ris tušo 
Istonj-i szventa seno ir naujo įstatymo 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristuso 
Iszįfuldymas metimu sZvencziu M 
Kas yra-gri*kas? labaijiaudinga knygele 
Kalas ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
K a neria viesipaūes Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 20c
Lietuvuzkos miszios sn natom Is 10o
Mokslas Rymo Kataliku “ 40c
Molęstas kataliku. ** u 15o
Pamokslai ape suda Dievo “ “ 15c
Pamokslai »nt didžiuma metiniu szveneziu 

'-‘ir didžiosios nedelos „ 60b
Pekla arba amžinas pragasas 75 o

75c
62.50

1.50 
l.oo

I 1-50

90c
30r

50c
5c

10c
5c

30c
40c

11.60

f 1.60
20c.
15c
75c

75c.
75c

0.5c 
10c
75c 
50c 
266 

25c.
20c. 
5Oc 
10c 
90c

:o*. kožna po ’’ fioc 
:u Bažnyczios 11.00

įjo įstatinio su abrozelei* 16c 
'-------- nat sutvėrimo

25c 
no

15c 
10c 
15o 

-15c
15c

NĮĮBJAŲgIS £

T atsUankyti* pas savo brolus lietuvius, o busitta 
kogMttMMi priimti. Te f pegi tr nanjai pritattfeh 
tiemsln Sbenandoah welytame nusiduoti* kaipo

KumynsU k ąr«lx.
Kampas, E. Centre & Bowers atr.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fhk St. CHICAGO.

Užlaikau geriausia* gerinu*, kaipo tai: įšalto 
Alų, seniausia Degtini*. Wyna, Likierius Ir kwe- 
penezius Cigaru*, teipogi Ir Biijarda dėl sabovoe.

Užprašiau wi*ut lietuviu* atsilankyti*.
Kasp. Majauskas. (15—12).

KASPAR BARTKOWIAK, 
Konstabclis Palietam 

IK NOTARY PUBLIC.
kistkeje ir angliškoje. Taipogi kolektavoja pini
gus už visokias škotą*. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dange 
svetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal 

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SC 310 AISZKIV ABR0ZELIU.

parasz Simano Daukanto si 00
Grasi vaiku knygele •• “ • 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausiais to- * 

rija Lietuvos ** |1.50
Istorija gražios Magelenoa “ 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 10 
Lletuwiszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtol “ 12.00
Lietuviszkas sziupinis “ 5c
Lietuviszkos Da’nos užraszytos per Antaną 

Juszkevicziu Velionos apygardoje, isz , 
žodžiu Lietuviu daininyku irdsrbiny- 

kiu “ “ 150
Namelis pustelnyko " “ 75c
Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

re* Indijon u Amerikos. x 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Palangos Juze “ “ 90c
Petro Armino rasztai “ " 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svieto, daugybia be
du ir vargu kantrei tszkenlejo 90c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rlnalda Rinaldina “ ** “ tlAO
NAUJAU8IS LIETUVISZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas isz daugel svetimtautiszku sapni
nyku ir s rody ta * pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zenu,— su apraszymu planetų ir pastapoziu 
kokias senovės žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateites.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot galt.
Preke..........................................................  75c,
Apdarytos....'............................................ -fl oo

Talmudas židu “ ** 10c
Valku knygei» su abrozelais “ 30c
tiponas bei £ipone 25c.
Visokį abrozdeletin knygas 6c
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaikss 

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

Abrozas “Kražių skerdynes* perstoto kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bažny
czios Kražių mituose 1896. Ganėtinai ai
delis. Preke „ 60c

o su prisinotimu „ ŽOc

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8V. PAN8KICH tf.00
ANIOL STRČo. Zbidr ModMv i Pietai stužfcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordv 
i pietai tacihskich). Zawiera blizko 660 Štro
mo vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dtaobojga plci; opravne v morocco 
Skčrkę, wyzlacane brzegi ze zloconym tylu Ii- 

. kem; cena..................................................... 96c
Ta suma opravna v morocco skurkg, vyzJncane 

brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za
mkiem..................... . .......................... . I 1 25

CICHA LZA. Zbidr ModMw, i Pietai siužfoy dla 
dusz pobožnyeh (Vydanie dla niuviast) z 
dodatKiem nieszporov i piežm lacifiskicb. Ža- 
viera blizko 660 stronnic vyraznego druku 
napigknym papierze, —Opravne v morocco 

skčrkę. vyzlacane brzegi. ze zloconym tytul i- 
kiem Cena................................................96c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior mod»6w i pietai,.
služ^cy dladusz pobožnyeh. (Vydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkieni nieszporov i pietai 
tacibskich. Zaviera blizko 660 stronnic vyra- 
znego druku na pięknym papierze, opravne 
v morocco skdrkg, vyzlncane brzegi ze zioco- 
nym tytulikiem........................................ 96c
sama opravna v morocco skčrae, vyzlacone 
brzegi ze zloconym tytulikiem............. . 11.25

VYBOREK........................................ „..po 40c i «6o
• KABALA ezyli odkrycle toje m n ic przyszlofci 

za pomoca kart. (Dla zabavy i rozry wkl)
Cena * , „ 10c

ALEKSANDRA CHODŽKI M6wnik Polsko-An 
gielskii Anglelsko-Polski w moenej opraw|e 
ze ztoconemi tytulikamy. Cena 64.00

SENNIK ezyli Vrdženie ze snov. na przeszlo 
1600 przypadkach služęce, z rčžnych ntarodav- 
nych ksiag zebrany i porz^dkiem abecadlo- 
wym dla rozrywki i zabavy eiekavych ludu 
ogloszone przėz Przyjacieia Nievinnych za 
bobonov. •’ ” 16

Glementerz Polėki “ “ 25c
Ksiažka Polsko-Njemecka do iatvego nau- 

czene šie czytač pisač i mowič po nie- 
miecku •• “ 75c

LIST(JV5-MC__p<>lsko-ainerykaftski. Podrjczmk 
zavierajacy: Naukg pisania listdv. v wszvst- 
kich przypadkach zycia, mianovicie: Listy 
polrcaj^ėe. radžose. opisuj|ce. povinszova^ 

HOKUS POKU8 czarnoksijznik. ezyli odkryoia 
tajemnic niežąvodny sposob czarowania, ve 
dlug slavnych sztukroistrzdv jako to: Bosco 
Sehvanenfeld Tvardovski. raust, Theooh 
rastus, Patacelsius, Dobbler, Filadeifia i vie
lų innvch Cena ’ 85c

PRAVDZ1WY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
NaipevniejszT sposob vygrania na loteryl 
vedtug kombfnacyi slynnych magikdv i pro 
fesorov matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob. taKich užy va 
no v storožytnotai do przepcviadania i wro 
ženia przyszloici. - Z 200 obrazkami. Doeiow 
ny przedrtik z Sennika drukovanego v deu 
karui Universytetu Jagieliomkiego w Kra 
kowie«- •’ ” 30

MALY LISTOVNIK dla szkdlnych dzieci: uczf- 
cy pisania listdw z dodatkiem povinszo-

T* «ama opravna v morocco sk6rkg, vvziocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ........................................ I 1.95

POSREDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ksifzkad 1* 
Polakčv w Ameryo* dla tatwego nauezenia 
sig po angielsku; z opisaniem každego wyra- 
zu jak sij ma wymawiač; i rožne Ji*ty w pol- 
skim i angielskim Języku 06

PRZEUODNIK do pisania listdw rnilotavch o- 
ra tycz-cych ii* oženienia i sarn*ip<5jAcia 20c

WEINATIMIS LIETŪHSZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.
—o—

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinis tikra ruginia, lietuvisz
ka Trejonkia visokiu Wynu ir Li
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak- 
vynia ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczeegis.

— NAUJAS — 
LIETUWISZKAS SALIUNAS. 

Felikso
Majausko, 

3234UIman st 
Chicago.

1 Užlaikau šviežia 
\ b*WBr»ka Alų, ge- 

1 | fcr rtauitas _ *

JONAS ZAHECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

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

(24-3)

Geriausei iszguldo visokius sapnus, koki tik žmogui prisįaapnuot 
gali. Teipogi apraszo pi anie ta s ir paslaptis, kokias se

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

“ apdaryto .. 81.00.

Kas užsiraszo laikraszty “Lietuva” ir užsimoka už' ja du 
dolieriu isz wirszaus, gauna gzy 

SAPNINYKA D0WANU.
Pinigus galite siustie registrąvotose 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 adresa:

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

rieikas,
Kiuriu
ir puikiausiu* Ciga-

Ateik Broli pamatytie Ir to viao p*bandyti*.
F. Majauskas. (15—12)

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKA8 AGENTAS.

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

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

HILLE’S*FOTOGRAFAS,
3452 8. Hahted ui.

Nujimą puikia* Fotografijas, u* tuziną tikto!

$2.00
Ant veieliu ir kitokiu reikalu nujim* Fotogra 

fijas kopuiktausei.

; KA8IN CLEVELANDA ATKELAU8IT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO VISO PAHANDYTIE

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

Turtu puikiausia Karczema isz visu Ckvelando 
lietuviu ir daugiaaše visokiu g*rymu atlaikau

WIENAT1N1S .
Lietuviszkas i Salitinas

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

Pa* mane randasi puikiausia* Alų*, geriau*. 
Degtine pargabenta isz uzruare*. Cigarai Isz Tur
kijos, sgauus tu rakyma. durnai k vapenti —Pa* 
man* lietuvy* aiva -evias gali gautie ramia na- 
kvynia ir pneteli«zka rodą. Teipogi turtu gera

ŠALIM
dėl mitingu, balių ir weseiiu.

Jei in Yonkers atkeliausi.
pa* Ansarrr viską gausi.

Ateik broli pamatyti*
Ir to viso pabandyti*.

$1800.00
GIVEN AWAY TO INVENTORS.

A. ZDANAVVICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MAS8.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentura

Parduoda laivakorte* (szifkortes) ant grelcziati- 
aiu laivu in ir tss Europos, iszmaino ir siunczia 
pinigus in viaaa svieto * žalis kuom i pigiausei ir 
in 4ned*Jea po lsx*inntimo parodo kvito su priė
musio pasiraszymu

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
korte* jo oftoe duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke to pati ka Ir 
Nev Yorke.—iszdirba rasztua dėl dalie* iszjesz- 
kojimo Mz tevMikes arba kitokiu daivltu ar ra 
sztus su konsulio užtvirtinimu O teip-gi atjie- 
szko Skola* is* Europos.asekuravoja nuo ugnies 
namu* ir kitus dalykus; parūpins vietos darbi- 
nikam* ir vietos tarnam* ir tarnaitiem* ir užlai
ko visokias malda knyge*.— Wi*ka atlieka kuo- 
migertausei.

Didele Lietuviszka : :::
KRIAUCZWięTe

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

Darbas eina isztisai, visada dirba in 20 
siuvėju. Geras lietuvy*, vyras ar mergi
na kriaueziu*. atkeliavias in Chicago. vi 
sada pas mane gali darbe gautie.

J. Grigalius.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietu vnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja pro v u.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Itandolph St.
Giveiiimas 1256 N. Halsted St.

Telf? N. 4923

M. Wyszniauskiene,
403 Henderson st., JerseI City, I. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
i-į Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 

j nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di- 
jdelia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy
bių ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

We soeure the best patas te for our cllente, '

VMb » unpruM upoo tbe pubKc the fact that

IT ’S THE SIMPLE, TRIV1ALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTLNES,

rudi a* the “ear-window*' vhich can be eaiily *Ed op

stopper." and a thousand other Kttte thing* that most 
any one can find a vay of impraring; and tbese umplc 
in ventioos are the ones that bring iargest retumą to the 
author. Try to think of somethwg to mvenL

rr is not so hard as it seems.
Patena taken out thrmigh tu recenrc spedal aobce i— 

the** National Recorder, * pubiuhed at Vashingtoa. 
D. C., which u the oest-------------------- —**- *—J

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

— ir —
uždėjau benk* dėl užu a wo limo pinigu, in kn- 

CD riapriimu pinigus no |6 ir augsnczlau ir 
„ moku už Juos procento.

Kam turit waikszcziot?
r Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galltta teip
I r~nlVKet gerai ir pigei atlikti* Interesus oasI C3lyp*i K*rai ir pigei atlikti* Interesus pas 

t;—J savo’žmogu. Ateikit ir perslludykit.
, Uždėjau nauja banka ant užkavojlme gali sudėt 
■ pinigu* no |5 ir daugiau pinigu, us ku- 
“» rioos moku procento.

~c*fdnuah a yėarA uK SZIFKORTES
prize, and hundredi of thousaads 
lational Recorder,’* containmj a

Address
JOHN WEDDERBURN & CO.

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

ant gvrrtauilju liniu 1** Chicago per NewYor- 
ka in Berilu* ir isz Berllno in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Plot rowski,.
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRANl) PRAIRIE, ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirko 24 lieuviszkosfamilijos ir jau 10 lietu

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

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prietom auga boveina, p wai»ei *odu puikiau*! i*x wi*u Suvienytu Valstijų. Klimato* įvelka* 

kiemo* trumpo*, o wa*aro* ylgo«, karazczlp didelu nėra, azttuma lyginasnu Chicago,. ‘
Wanduo sveikas. Szujnei gylo no 20 iki 50?

Aplinkų iazsldralkstia straipanei* puikios girios, farmerei gali gautie laukui au viri* ir h« vt 
rto*. Balkei ir lento* nei.aakytoi pįglo* dėl pasistatymo sau namu. B g

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai daaiiinotie ape wi*ka raszykitia in

163 Washington St., Chicago, III
REDYSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. Chicago. III.
Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark*.

Ben. Hatowski, 
ZIEGARMISTRAS įĮįį

— parduoda — |Bu| 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS,
ZIEGORIUS ir RJ

AKULORIUS. JfĮ
527 S. Caoal ir Judd uliezios, /|Tv|

CHICAGO, ILL. Į||Ju
Ta>’ kitokius

aukryuius dajktus. ralatiinAs ir sidabrlnimas • 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
reiiu* iszvejcze kajp naujus. J#z plauku lencug^!t)sd iro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

40 Ganai Str.

142 Diyision St.

New York

yrai ’ duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 
sugreicziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kauvoroje galite ausiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
81 Admiralitat strause, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam. 

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & C0.

LITUAVISZKAl LENK1SZKA BANKA.
400 Grand Street. XEW YORK, N. Y.

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant wi-
su greicziausiu laiwu už pigiausia 
preke, si un ežiam e pinigus, kuriuos 

ua in 15 dienu.
si un ežiam e 
ieteliai gaa

‘ Musu kontoroje galite susiszueke-
lietuviszka! lenkiszkai. A- 

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

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

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.
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