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Isz Užmarės
Koks yra žmogus caras 

Mikalojus II.
Wienas vvokiszkas laikrasztis 

duoda akyva apraszyma pabu- 
džio naujo Rossijos caro, kury 
mes dėl žinios skaitytoju “Lietu- ■ 
vos” sziezionai paduodame.

“Mikalojus II suspėjo jau tapt 
baidykis politikoje Europos, raszo , 
tas laikrasztis. Neturėdamas spėkų 
ir stamanezios valios, pikeziur- | 
na, kerszinykas, pasiduodas in
tekmems be pėdu vienos kokios ( 
aprinktos pakraipos politikoje, , 
yra jisai, kaip vaikas, pasigaunan- , 
tis neatsakomu arba staeziai be- ’ 
seksiniu projektu su užsidegimu j 
vertu geresnio dalyko,, tai wel pa- | 
metantis viena, perpus inkunyta , 
užduotia, dėl kitos, turinčios da , 
mėnkesnia vvertia. Wiena diena j 
ji> yra po intekmia motinos; ryto j 
valdo juo pati; treczia diena ro- ] 
dosi iszsiliuosuoja no visokiu in 
•tėkmių ir norėdamas parodytie , 
savo galybia, atmeta visas patar- į 
mias savo ministeriu ir isztikimu- , 
iu- . . . . i

Lzeina isz to visotine netvar- , 
naldyme vieszpatystes . rei- | 

kalu Petersburge, atsimuszanti , 
kiekvienoje pasiuntinystėje (am- , 
hasadoje) Rosijos — ir sukelianti 
svisutiny neramumą Europoje. , 

Užeidamas ant sosto Mikalojus 
II. sznairiai žiurėjo ant Francuzi- 
jos ir rodė bicziulystia Wokie 
ežiams. Ypatingai mylėjo jisai cie
sorių \Vilhelma, kurio draugyste 
jam • visuomet pirmiau būdavo 
miela. Dėlto Jat caras pirmiau ne
norėjo kelt manifestacijų, patvir- 
tinaneziu susiartinimą Kosijos su 
Francuzija. Dėlto kad buvvo isz- 
siuntineti užpraszymai ant iszkil- 

miu Kiel’yje, Rosija, tebebūdama 
da vis prilauki ^Vokietijai, už ti
krino ta viesz()atystia, jog ji in- 
stengs paskatint Francuzija prie 
isžsiuntimo kariszku laivu ant tu 
apvaikszcziojimu— ir padare tai. 
Dėlto, kad atėjo laikas pasidalint 
vaisiais pergalėjimo Japonijos 
ant Kynu, VVokiecziai atsideka- 
wodami Rosijai už tai iszejo su ja 
ir Francuzija priesz Japonija. Bet 
s^tai korta persi maino. Caras da
bina prezidentą Faure’a juosta 
'Zv. Andriejaus, aukszcziausii>ir 
įžymiausiu orderiu Rosijos. Atei- 

. na mandagumai ir komplimentai 
teiĮ) Rosijos ir Francuzijos. Tie 

‘mandagumai tacziau neyra szczy- 
ri, nes sztai niioszirdžios groma- 
ti-s eina isz Rosijos in Poczdama 
ir Kiely, o caras užtikrina cieso
rių VVilhelma ( per lupas didžiojo 
kunigaikszczio), jog Rosija ir \Vo- 
kietija yra ir pasiliks prietelisz- 
koinis vieszpatystemis ——ir jogei 
susipratimas, esantis terp Rosijos 
ir Francuzijos, ne nueis teip toli, 
idant galėtu paremt kokius užsi- 
Uianymus Francuzijos kaslink Al- 

.zįacijos ir Lotaringijos. Tas vie
nok nieko nekenke Rosijai drau
ge su Franci ja ant rytojaus isz- 
tjaukt ^Vokietijai isz panoses pel 
iiinga paskolijima Kynams — da 
negana to: tapo sudarytas pa- 
Japtingas traktatas, ne esantis 
nieku kitu, kaip insteigimu fran- 
euziszkai—maskoliszko protekto
rato ant Kynu, su visuotiniu isz- 
skyrimu.

Aplenkiame keliolika mažesniu 
atsitikimu, parodaneziu kaip len
gvai caras Mikalojus maino savo 
politika ir prietelius. To yra ga
na parodymui, jog jis negali už
kilai ky tie prie vienos polytikos— 
isz dienos in diena.

ka

Teippat buvvo su Bulgarija ir 
Stambulavvu.

No pradžios sawo vvieszpata- 
vvinro iki pastarųjų dienu caras 
Mikalojus II neužsiiminejo neikiek 
Bulgarija. Priesz deszimty dienu 
pasklydo po diplomatiszka sovie
tą Europos gandas, jog Bulgari
joje yra susiras?ymas, turintis 
sau už užduotia nužudyt Slambu- 
lovva ir iszduotie kunigąikszti Fer
dinandą Rossijai, kaipo vvasala. 
Klausinėjama tada buvvo Peters- 
burge; ka mislyt ape ta gunda? 
Atsakyta (be abejones su žinia 
e iro), jog Stambulovvu (liaukas no 
gahvos nenukris su paraginimu 
arba pavvelyjimu Rosijos. 
Tuom tarpu in pora dienu vveliau 
jaunas caras, nepaisydamas ant 
perkalbinejimu Lobanovvo, priė
mė projektą kriminaliszko susira- 
szimo, turinczio iszszaukt Bulga
rijoje revvoliucija keltu nužudymo 
ir iszdavvimo. Yra tai faktas nea
bejotinas, paeinantis isz geriausio 
szaltinio. Carui buvvo perstaty
ta jog pasikėsinimas ant Bulgari
jos skaudžiai Užgaus Austrija ir 
treiny sandara, o per ja VVokieti- 
ja kuriai teip iszkilmingai rodė 
savvo bicziulystia; caras atsake, 
kad jam vvistiek. Pasekme—mir
tis Stambulovvo ir anarchija Bul 
garijoje.

Lygiai aiszkiu pavvidžiu ne 
nuseklumo caro yra pasielgimas 
Rossijos su amerikoniszkais reika 
lais.

Rosija szendien su kitomis 
vv ieszpaty stemis protestą w< »ja 
priesz baisybias Armėnijoje, ryto 
paslaptingai gundo Sultoną 
spaust Armėnus ir nepasiduot rei- 
kalavvimams vvieszpatyscziu ; po
ryt paremia pasirengimus Armė
nu prie maiszto, o kita diena ren
ka kariumenia ant rubežiaus Tur- 
k'szkos Azijos.

Teippat su Anglija. Caras szen
die kalba ape sandara su 
Didžiąją Britanija ir drauge su 
kunigajkšzcziu Wallijos vverkia 
ant kapiniu savvo tevvu, o po po
rai nedeliu praslinkus kreczia jai 
pikcziausius szposus tolimuose 
Rytuose.

Anglikai sako, jog vvylius netik
rybe ir neiszpildymas prižadėji
mu yra prigimta deme Maskolių 
apskritai, o • vvieszpataujanczios 
szeimynos Romanovvu ypatingai. 
Bet ne tas tiktai yra priežaszczia 
vvirszminetu faktu. Yra ežia daik
tas kitoniszkas. Eile pakampiniu 
intekmiu, kybaneziu ant žmogaus 
be charaktieriaus—sztai vviskas. 
Jaunas caras neyra labiau wylin- 
gas už kitus. Yra jisai ta paczia

1 esybe silpna, neapsimislijanezia, 
‘ be stiprios vvalios, su pabudžiu 
‘ bemaž moteriszku, kokia buvvo 

pirm priimimo vvainiko.
Jo mot inayra kunigaikszcziute 

Danijos, pripratusi neapkęst VVo- 
kiecziu. Jo pati paeina isz Wo- 
kietijos ir lenkiasi prie vvisko, kas 
yra vvokiszko, o laike buvvojimo 
VVindsore priprato gerbt Angli

Wo- 
ran- 
mi- 

Szu-

In butel- 
revolveris

bai prasta, bet apmislytai pada
ryta. Dežiukej gulėjo prie vie
na kitos keturi buteliai no vyno, 
pripildyti su benziną, 
kas buvo atsuktas
su (lenkias szuviais, o pagal jy 
žadinantis laikrodis, užsuktas ant 
puse dvyliktos adynos. Butel- 
kos buvo sujungtos terp savias 
ir su laikrodžiu. Gaidelis revol
verio teip buvo pritaisytas prie 
laikrodžio, kad paženklintoje 

)je turėjo iszszautie. — 
kitais žinias sako, kad 

paczto uredinikas pajuto kvapa 
kokio skystimo, kuris varvėjo 
per mediniu dežia. Ant dėžės 
buvo paraižyta: “VValgis greit 
gadinasi”, pridėjo žiuretie, užuo
dė benzinoa kvapa ir ėjimą laik
rodėlio.

Tas siuntinis buvo paduotas 
ant Furstenvalden paczto, laike 
didžio susikimszimo žmonių. Po
licija jieszko padaviko. Rodosi, 
kad tai nėra anarchistu darbas, 
bet tik kersztas vieno polici- 
janto, kuris buvo priimtas ant 

kurio auka krito ^Vokietijai; isz psmeginimo “■*11 ”*

joje ir tt. Isz -puses jaunos carie- 
nes. norinezios pakajaus, remian- 
cziosios ant susižinojimo su 
kieti ja ir Didžiąją Britanija, 
laši Lobanovv—Rostovvskij 
nisteris užrubežiniu dalyku,
vvalovvas, Warszawos jeneral— 
gubernatorius ir mažesne dalis 
dvaro.

Terp tUj dvviejit partijų caras 
yra lyg svvaigulys, blaszkomas isz 
vvienos puses in kita. Karta yra
jisai inrankiu motinos, kita syky vvalai 
paezios. Ir tas yra nrsziausia, kad! Pagal 
niekas nežino, kokios partijos 
lemtoje valandoje paklausys.

Jauna cariene yra dabar pade 
jime opiame, liguista, susinerva
vusi. Isz antros puses liga ir 
uždraudimas gydytoju neleidžia 
jai maiszytis in visus reikalus, 
inplauktie ant vvisu nusprendimu 
Mikalojaus II.

Isz to iszeina evvanturiszkas 
nusigręžimas jo polytikos pasta
ruose laikuose. Isz to umus susi
artinimas su Prancūzija; isz to 
szposas su kyniszku paskolinimu

to susiopinimas bulgariszku rei
kalu. Kila isz to atsitikimai, ku
riu užmatyt ir aprokuot negali
ma. Ar jauna cariene Alicya (oĮ 
tikrai Aleksandra Teodoriute)! 
atsikėlusi isz lovvos už poros me
nesiu, mokės sau duot rodą su 
tais atsitikimais?—;sztai klausy
mas.

Apskritai jaunas caras yra 
žmogumi, kurio darbu nei inžiu- 
retie nei apskaityte negalima.

Jo tewas Alek-andras III buwo 
tai pilwoczius su silpna ir atkak
lia galwa, kurio vvyriausis siekis 
buwo gerai gert, vvalgyt, serget 
sawo kaily ir nedaug mąstytic,— 
bet turėjo wiena gera privvaluma: 
stowejo wisados po puse paka- 
jaus. Karta užemias ta pozicija, 
nemaine jos niekados.

Jo sūnūs—atbulai. Be spėkų, 
mainus, kas kart pasiduodantis 
intekmems walandos, pasirengiąs 
szendie pasakyt “teip”, o ryto 
“ne”, opus, kaip moteriszke, be 
charaktieriauo, yra tikra baidyk- 
la. ramybei ir lygsvvarai Europos. 
VVisus iszrokavvimus suardys ji
sai netikėtu iszszokimu—ir in 
painiotie gali kas vvalanda, dėl 
sawo paikumo, vvieszpatystias in 
vverpeta kruvvinu ir baisingu ko- 
wu. Waldžia jo rankose—tai ka- 
lavvijas rankose pabludelio........

Teip raszo Berlino laikrasztis. 
Ant nelaimes Europos, jo 
džiai ape nauja cara, rodosi 
pasiremia —ant faktu.

pulkaunyku
netikusiu ir

per
Kraus’a, pasirodo 
liko atstatytas no tarnystes.

Kynai iszpjowe anglisz- 
k uosius misijonierius.

Isz Shanghai ateina žinios, jog 
angliuką misija 
Shanj 
Toki*

ir 
su

Isz to kilo kova dvieju partijų.
Isz puses motinos stovėjo 

Wannovskij, Hgsziol minesteris 
kares, Sziszkinas, virszinykas de- 
partmento ministerijoje užrubeži- 
niu dalyku ir vienu kartu galva 
maskoliszko panslavistu, y vairus 
intekmingi jenerolai ir sanariai 
dwaro. Tai partija kares, wedanti 
cara prie evanturu; geidžianti 
sau atwiro sandaro su Prancūzija 
sutrinimo Wokietijos, už užval 
Jimo Bulgarijos, pamuszimu Azi-

Aky was o tikrus atsitiki* 
mas po Maskoliumi.

Sziose dienose in vvisas "minas O
ir korporacijas Lenkijoje tapo pri
siųsti atsiszaukimai, idant žmones 
sudėtu pinigus ant paminklo dėl 
mirusio caro “mirotvvorco” Ale
ksandro III.

Policija spaudžia žmones, idant 
dėtu pinigus, ypacz zemskiai ir 
komisoriai. Paviete Skiernievi- 
cos iszejo dėlto juokinga istorija.

Atvažiavo in gmina komiso- 
rius ir ilgai sznekejo ape darbus 
“mirotvvorco”, o ant galo kar- 
sztai ragino visus sudėt dovanas 
ant paminklo. Ant to sviresnysis 
gminos atsake:

“Pinigu ne turime.... Bet jei
gu už sztropas liepiate sėdėti cy- 
peje, tai ir mes norime geriau 
vietoje pinigo tam paminklui 
perkehteti areszte, kiek dienu po
nas Romisorius paskirs....

Žinoma, iszgirdias tuos 
džius, komisorius nebežinojo 
ka sakytie.

mieste Wha 
kyniszkoje provincijoje 
Nvibiszkai sunaikinta.

Deszimtis žmogystų, paeinan
čiu isz Anglijos ir Amerikos 
kosi už'iiusztu baisingu budu.

Pastorius Stevart su paczia 
tvaiku tajx> sudegintas drauge
misijos namais. Kiti misijonieriai 
tapo nudurti su smaigais ir kala
vijais. •

Konsulius Suvienytu VValstiju 
isz Fu Chau Fu iszgirdias ape to- 
ky begediszka užpuolimą pasi
skubino pribut ant vietos ir liku
siu-: misijonierius paėmė su savi- 
mi.

Minia intužusiu Kynuužmu- 
sze dagi daug apsikriksztiju^iu 
vieliniu gyventųjų.

Ta begediszka užpuolimą pa
rengė vietine Kynu valdžia, nes, 
kaip žinoma, Kynai nemėgsta 
svetimtaucziu.

Anglija ir Suvienytos Wahty- 
os ketina pareikalaut no Kynu 

užgana padarymo už tais žinogžu- 
dystias.

žo- 
yra

Lžsimojimas ant Pulkauni-
ko policijos.

Isz Berlino ateina žinios, kad 
pekliszka maszina ta|>o pasiusta 
pulkaunykui Berlino palicijos 
Krausui. Atėjo isz Furstensvai
do medine deže ape | metro il
ga, 4 centimetrai ploczio ir ape 
penkis kilo svvarumo. Adresas 
ant jos buwo tokia: “Karaliui 
Prezidium Beri ine, ant ranku 
pulkaunyko Krauso”. Da wago- 
ne adresas tos dėžės atkreipė 
ant savvias atyda vvieno ured- 
nyko, kuris pradėjo prisižiuri- 
netie ir iszgirdo ėjimą laikro
džio. Ant wieno paraszo patemi 
jo žody “Thomas”. Cze jis atsi
minė, kad tokiu wardu wadinosi 
tvvertojas pekliszkos maszinos 
Bremerkafene, o dėlto dežiuke 
atidawe in departamentu paliti- 
kiszkos palicijos. Ten ja atdare 
ir atrado pekliszka maszina la-

nei

Subruzdimas Persijoje.
Londonas, 4 Rugpiuczio. — 

Isz Teherano (sostapilie Persi
jos) pranesza, jog mieste Tab- 
ris yra didelis badas. Duonos 
visai pritruko, teip kad visi 
turgai tapo uždaryti.

Isz to kilo mieste ir apilinky- 
je subruzdimas.

Priesz bruzdancziir? minas isz- 
siusta tapo kariumene. Prasidė
jo szaudimai ir ape 20 žmogystų 
likosi užmuszta. Tada mina paė
mė kunus nuszautuju — ir su 
jais nuvejo priesz namus masko
liszko konsuliaus.

Konsulius pareikalavo no gu- 
liernatoriaus nutildymo žmonių, 
bet gubernatorius negalėjo nieko 
padaryt.

Mieste wieszpatauja tikra anar
chija. Sujudia žmones renkasi in 
krūvas ant ulycziu. Kariumene 
szaudo perdem in žmones. Daug 
yra sužeistu ir užmusztu.

Persekiojimas Armėnu 
nesiliauja.

Nežiūrint ant to kad visos Euro
pos vieszpatystes užsiėmė visame 
wargingu padėjimu Armėnu ir pa- 
rcikalawo noTurkijossureguliauo- 
jimo armeniszku sulygu, persekio
jimai Armėnu nesiliauja. Isz Lon
dono ateina žinios, jog naujas gu
bernatorius Shakir Pasza tyczia 
pjudo wietiniu8 muzulmanus ant 
nekaltu Armėnu ir dalina jiems 
ginklus, kuriuos paskui muzubna- 
nai apvverczia priesz Armėnus. 
Žmogžudystes, užpuolimai ir api- 
pleszimai beginkliu Armėnu atsi
tinka kasdien.

Dideliuose miestuose kalėjimai 
yra pilni suimtu Armėnu.

Terp Armėnu wieszpatauįa nu
siminimas ir nebviltis. Yra mano
ma, kad jeigu priežadetos refor
mos nebus investos kuograicziau- 
siai, pakils maisztas terp Armėnu, 
o Bosija, kuri slapta paremia ta 
judėjimą, nieko nelaukdama užims 
Armėnija. Bosija dabar laiko daug 
kariumenes ant rubešiaus Armė
nijos.

Maisztas ant Kubos.
Key West, Fla. 4 Rugpjuczio. 

—Isz Salos Kubos ateina žinios, 
jog terp maisztinyku ir Iszpanu , 
isztiko didele kova. Toje kowoje 
maisztinykai visLzkai sumusze 
Iszpanus. Isz puses Iszpanu krito 
užmusztas jenerolas Sandowal. 
Maisztinykai sudegino jjiiestelius 
Signuani ir Baracoa.

Tompa,, Fla., 4 Rugpjuczio.— 
Maisztinyku vadas, Maceo apgar
sino 15.000 premijos tam isz va- 
du maisztinyku, kurs sugaus vy- 
riausy wada Iszpanu, feldmar- 
szalka Martineza Campos’a.

Maisztas Macedonijoje.
Maisztas Macedonijoje nesiliau

ja, Isz Konstantinopoliaus prane
sza, jog ties vieta, vadinama 

1 Strumica. isztiko naujas susiremi-
■ mas pakilusiųjų Bulgaru su Tur

kais. Isz puses Turku pasiliko 
500 užmusztu ir sužeistu; maisz-

■ tiniku krito 100. Wisus sužeistus 
nuveže in Salonika in ligonbuty.

' Teippat pranesza, juogei Ma
skoliai slapta veža in Macedonija 
persitaisiusius akvvatmkus isz Ru
sijos, kurie drauge su inaisztini- 
kais kowoją priesz Turkus. Teip 
pat darė Maskoliai 1875 m., kada 
Serbai kele maiszta priesz Tur
kija. ______

Užsiraszykit “Lietuva” ir 
užsijnokekit $2 isz vvirsZaus už 
wisa meta, o gausite puiku lietu- 
vviszka sapnu knygelia dovvanu.

Aklas daugiau kalba 
ape spalwas negu 

matantis.
Wiens vaikezas padirbias ape 

pustreczios dienos Prūsuose prie 
statymo literų, pribuvo in Ame- 
merika ir czionai tūloje spaustu
vėje dasigavo teipgi prie to pa
ties darbo. O kad jau suvokė pa- 
žytie iszdestimo alfabeto spaustu
ves dežese, tai jam rodėsi, kad 
jis dabar yra mokycziausiu žmo
gumi ir norėjo kad spaustuves, 
netik darbinykai, bet ir patys 
“manageriai” jo klausytu. O kad 
“manageriai” ant jo mokslof?) 
neatkreipe savvo atydos, privers
tu buvo isz tenai pasitrauktie 
szalin.— Perpykias už tai ant sa
vo buvusiu darbdaviu, raszo in 
kita laikraszti vvisaip juos isznie- 
kydamas ir praszo, idant tasai 
laikrasztis bliautų ant ano laik- 
raszezio, no kurio jisai turėjo pra- 
siszalytie isz darbo. Bet kad ir 
szis redaktorius apmastias vvertia 
jo straipsnio, ir žinodamas isz 
kokios pripžasties tai raszo,—par
siuntė atgal ta jo sziupiny ir duo
damas jam suprastie, idant aklu 
būdamas perdaug ape spalvas 
nekalbėtu, atsake teip; “Kiekvie
nas žmogus yra silpnas ir kiek
vienas gal norėtu savo laikrasz- 
ty padaryt geresniu, o ne bloges
niu; bet kaip negali, turi būt ir 
teip gerai.”— Atsakydamas^
sziuos žodžius, redaktorius davė 
suprastie korespondentui, idant 
iats būdamas silpnu nesidivvytu 
isz kitu silpnybes;—nes neperse
niai pats garsino Nev Yorke, kad 
iszleisias nauja lietuviszka laik- 
raszty po vardu “Kareivis”,— 
ir jeigu ne yra silpnu tai delko jo 
neiszleido?—Ar gal isz dideles 
puikes noras perejo? — Ant 
pagalios dirbo pats prie to laik- 
raszczio, kury užsimojo per keno 
lupas kritika votie, taigi kad yra 
tokiu galingu(?)o ne silpnu, tai 
delko jy neiszaugsztino teip, 
idant pereitu visus kitus laik- 
raszczius,—ar per užvydejima 
to nepadare?— Delko toky mo
kyta ir tiek daug galinga pavarė 
no laikraszczio, ar gal pabijojo 
kad to laikraszczio perdaug geru 
nepadarytu.

zDeltogi broli būdamas aklu, 
perdaug ape spalvas neinsikal
bėk, nes apieziupa nevisada ja 
pažysi ir tokiu budu ant balto 
uodą pasakysi. Nemokyk kitu 

prie spaustuves “managerystos”, 
o pilnovokis savvo “Kareivio” ir 
pasidžiaug isz to, kad per savo 
gera nusimanymą “managerys- 
toje” teip gerai viskas redakcijoj 
“Kareivio” klojasi. Kitu nepai
syk.

Beto, juk nevisi Amerikos lic- 
tuvviszki laikraszcziai yra jau toki 
silpni, matome isz paskutiniu ko
respondento rasztu, kad jau atiti
ko viena vertesfty, galingesny, 
kuris jo rasztus su pasididžiavi- 

‘ mu talpina taigi delko jame ne- 
■ patalpinai ir ano sugrąžytojo 

straipsnio, kury kiti laikraszcziai 
per savo ne3upratima(?)ar per 
silpnuma(?)nepa talpino?.—

Užtai dabar ir toki sunkus lai
kai ant svieto, kad kiauszinis 
vviszta mokina, o aklas ape spal
vas kalba—kuri gražesne.

GROMLATNYCZIA.
J. K., Hazleton, Pa. — Duok 

Tamista pakaju su tuom kiauliniu 
Baczkausku,—jis ne tik ant kuni
gu, bet ir ant paties Dievo blu- 
znija, arszinu Judosziaus, ir pertai 
su kiaulia nepritinka geriems 
žmonėms polemtza votie; nes 
kiaule gėdos nepažysta, — cze ja 
isz vijai isz bulwiu—cze ji vėl ap
sisukus kriuguoja atgal. Tegul 
sau loja szunies wietoje, o grei- 
cziausau gala dasilos.
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Žinios visokio; to. Toksai lietus lijo ant didelio Wietines Žinios.lietuviu isz puses „atejistu”, taigi 
kataliku visuomene tur protes- 
tavotie priesz maža būrely “ate- 
jistu.” Ir butu geda katalikams, 
jeigu Keliems tokiems, duotųsi už 
nosių vedžiotie. įTaigi apsvar 
sezius dalyku stovy, yra reika
lingu ir szitas punktas.

Kas link szio užmanymo, “Clu
bo”, labai yra naudingas: viena 
pasirodyt svietui, jogei ir mes 
lietuviai esam tauta, kuri gy
vuoja ant szitos liuosybes žemes, 
o antra greieziau stosis atsakan
tis skaitlius ukesu, nes su pagel- 
ba “Clubo”, lengviaus szita už- 
duote iszpildytie t. y. stot uke
su.

Ir gi nors szendien da labai 
mažas skaitlius ukeąu pilnu, bet 
yra’’viltis, jog trumpam laike, 
stos atsakantis skaitlius ir ateite- 
je pasiliks mus tauta guodojama 
no svetimtaueziu, tiktai jeigu sa
vo užmanymą stumsim pirmyn 
ir su atyda darbuosimės dėl labo 
naujos tėvynės.

Nesmagu da szendien ape toky 
dalyka szeip ar teip atsilieptie 

1 per laikraszczius dėl priežasties 
nevisu sąnariu, suprantaneziu rei
kalingumą “Clubo,” bet yra vil
tis kad toliau supras.

Deltogi brangus tautiecziai lai
kykitės tvirtai szito pradėto dar
bo, o sulauksim isz jo gausingos 
naudos.—

J. Ramanauckas sekr. .
Isz Elizabeth Porth, N. J.

Rugpjuczio 5 diena 95. 
Guodotinas “Lietuvos” Kedak.! 

Teiksies patalpytie in jusu laik- 
raszty szia linksma žinutia: 

Kaip jau nekarta buvo pra- 
neszta per “Lietuva”, kad Eli- 
zabetho lietuviai gana stropiai 
ruosziasi kaslink savo tautiszku 
dalyku, kad jau ape 150 vyru 
priguli prie “Susivienyjimo L. 
K. A.”, kad turi savo palitikisz
ka Kliuba, kad susitvėrė savo 
locna parapija ir nusipirko lo
tus-po bažnyczia, už kuriuos 
užmokėjo isz karto visus pinigus. 
Taigi dabar jau viskas buwo, 
tiktai reikėjo kunigo. Praszeme 
vyskupo idant mumis duotu 
lietuviszka kunigą, tai vysku
pas liepe patiems ape tai ru- 
pytis. Tada mes suszaukemc 
mitinga, ant kurio užsipraszeme 
guod. kunigą Zebry, VVaterbu- 
rio probaszcziu ir klausėme jo 
rodos. Guod. kn. J. Ž. prižadė
jo mumis kunigą parupytie — 
teip ir padare. Nurasze laiszka 
prie kn. J. Servatkos, kurs bu
vo lenkiszkoje parapijoje Pitts- 
burgh, Pa. ir ant 31 Liepos 
parkviete jy in musu parapija. 
Paskui atvaževvo pats g. kn. 
J. Žebris ir g. kn. Sutkaitis isz* 
Pittsburgho ir czionai visi trys 
patruseja valandelia, surengė 
<numis ir bažnyczia. — Pasamdė 
salia po nr. 30 Bond str. ir 4 
diena Rugpiuczio atsilaikė isz- . 
kilmingas jos paszventinimas ir 
pirmutines miszios sz. tapo at
laikytos. Musu naujas prob.guod. 
kn. Servatka pasakė puiku pa
mokslą, kad net kiekvienam 
lietuviui aszaras isz akiu iszspau- 
de.

Už ta brangia tu trijų dva- 
siszku vadovu geradejistia, 
mes visi Elizabetho lietuviai 
isztariamia szirdingiausia aeziu. 

Teipogi duodame žinotie visiems 
aplinkiniams lietuviams jeigu 
kurie turėtu kokius dvasiszkus 
reikalus, gali kasdien prieitie 
ir viską atliktie, nes miszios sz. 
kasdien bažnyczioje atsilaiko.

Teipogi praneszame ir tai dėl 
visu žinios, kad szy menesy 
pradesime statytie savo locna 
bažnyczia ant savo locnos žemes, 
o tada ir mes jausimės ligiais 
su lietuviais kitu dideliu mies
tu. Parapijom ai.

Piknykas! Piknykas!
Lietuviszka parapija Scranton, 

Pa. rengia Piknyka ant panede- 
lio, 12-tosjd. Rugpjuczio. Pikny- 

--- ---------------  — . fcas bus South Side Parko prasi- 
Nors 5tas punktas prie paliti- dės 2 adyna po pietų, ant kurio 

kiszko “Cliubo” nebutu reika- užpraszo visus aplinkinius lietu- 
lingas, bet kadagį yra dvi p«r- vius atsilankytie. 
tijos ir tokios audros darosi terp
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954 33rd St., Chicago, III.

t Austrijos ciesoriene kasdien 
suruko mfcžiausei po 20 papero»u.

t Karaliene Italijos kasdien jo-

Yra sznekama, kad ir isz žmonių 
keletas smerty gawo tose pawan- 
denese.

— Kas užsiraszys “Lietuva”' 
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Isz Minersville, Pa.
Rugpjuczio 2, 1895 

Malonus Redaktoriau!
Teiksies patalpytie jusu laik- 

rasztyje sziuos kelis žodžius, kas 
link Minersvilles lietuviu paliti
kiszko kliubo.

Da galbūt jokeme laikrasztyje 
ne buvo minėta ape jy, užtaigi 
pasiryžau nors kelis žodžius ape 
tai paraszytie.

Ne kiek laiko pirmiaus, czio- 
nykszcziai lietuviai pradėjo ruo- 
sztis ape insteigima palitikiszko 
kliubo, kury ir sutvėrė duodami 
jam varda “Lithuanian Citizens 
Club No.l”. Isz karto begis 
kliubo pasirodė kogeriausiu, bet 
nepoilgam pradėjo kyltie nesuti
kimai terp lietuviu isz nevieno 
kiu pažiūru ant tikejimiszku da
lyku. Antikatalikai niekydavo 
ir iszjuokdavo katalikus, o kata
likai juos ir isz tos priežasties 
turėjo persiskirtie. Katalikai at
siskyrė no antikataliku ir susi
tvėrė sau kita palitikiszka kliu- 
ba, po vardu “Lithuanian Ca- 
th’olic Independent Club”, pa
likdami juos tik mažoje kuopelė
je.

Naujasis “Independent” kliu- 
bas priėmė sziuos įstatymus:

1. Platytie tarp savias apsz- 
vietima.

2. Nedorus pasielgimus isz tar
po savias naikytie ir vienbalsiai 
papeiktie.

3. Neatbūtinai storotis iszsiimt 
ukesiszkas popieras, kurie da 
neturi.

4. Prie gavimo ukesiszku po- 
pieru, “Clubas”, turi būt pagel- 
boj tame;

5. Kiekvienas sąnarys turi būt 
prielankus katalikystiai ir svar- 
berne reikale ja užtartie.

6. Ant susirinkimu doriai ap- 
- sieitie ir vienas prieszai kita a-

sabiszku neapikantu neiszleistie.
7. Su tokiais nedraugaut, kurieO 7 

yra mums prieszais.
8. Sąnariui kurs nekaltai in- 

puls in kokia nors nelaimia, jy 
vienbalsiai užtartie.

9. Susirinkimai bus laikomi du 
kartu ant menesio.

• 10. Pirmas susirinkimas bus 
laikomas antroje nedelioje kož
no menesio, o antras pirma ne- 
deldieny po 22rai dienai kožntf 
menesio. ,

11. In klubą galės priguletie 
kožnas lietuvys, prielankus ka- 

, talikystiai ir turintis ukesiszkas 
popieras, o jai tuom laik neturė
tu, turi prižadėt iszsiimt.

Taigi szitu visu instatu turi lai
kytis gerai kožnas sąnarys ,.Clu- 
bo”, o kurs to nenorės iszpyldy tie, 
turi būt įsimestas isz “Clubo”.

Suguodone Komitetas.

Isz Mt. Carinei, Pa.
Draugyste Sz. Petro ir Povilo, 

ant 15 ir 17 dienos Rugpjuczio 
rengia didely balių, ant kurio 
szirdingai užpraszo visus lietu
vius ir lietuvaitias, kaipo isz Mt. *
Carmel, teip ir isz aplinkiniu mie-|do raita ant dviraezio (baisiklio). 
stelių meilingai atsilankytie.

Komitetas

Rugsėjo 7 d., terp Mt. Car
mel ir Shamokin Brades Parke, 
bus milžiniszkas piknykas, kury 
iszkels darbinikiszka organizaci
ja “U* M. W. of America”. Ant 
to piknyko susivažiuos isz visu 
aplinkiniu miestu ir miesteliu vi
sokios darbinykiszkos kuopos 
kaipo tai: lietuviu, lenku, ame
rikonu ir kiti. Bus tai vienas ir 
puikiausia piknykas. -

Unija darbinyku kas karts di
dyn auga, — ant kožno mitingo 
prisiraszo po kelis naujus sąna
rius.

Darbai Mt. Carmel nelabai ge
rai eina. Kartais iszdirba po ketu
rias dienas ant nedėlios, o kartais 
ir trijų užtenka.

Mt. Carmel yra kalbama, jogei 
czionai stosis vienas geležinis 
fabrikas, isz ko žmones dideliai 
džiaugiasi. Tik nežine kaip greit 
pradės jy statytie.

Apsipacziawo ant 
ulyczios.

Springtield, O., 7 Rugpj.—Ne-, 
kokis A. J. Smith turtingas fer
meris isz Kenton, O., turintis a- 
pe 55 metus amžiaus, pereita pa- 
nedely apturėjo czionai “laisnias” 
ant apsivedimo su Misa Phoebe 
Smith, iszTremont City. Utarny- 
ke kada tas fermeris su savo my
limąją važevo karietoje per mie
stą Tremont, pasitiko ant ulyczios 
savo kunigą Rev. J. J. George, 
baptistą, ir prasze, idant ko- 
greicziausei surisztu juos rysziu 
moterystes. Jaunavedžiai abudu 
iszsedo isz savo karietos, apsirin
ko vieta ant “sidevalk'o” po me
džiu, suėmė rankas ir teip aut u- 
lyczios, viduryje miesto Tremont, 
minėtas kunigas davė jiems szliu- 
ba. Gyventojai to miesto pama- 
tia tokia ceremonija ant ulyczios, 
bego isz visu kampu prisižiuretie 
ir teip Smitho sužiedotuwes tapo 
atliktos po akiu keliu szimtu liu- 
dinyku, isz ko wieni dyvijosi kiti 
juokėsi, o kiti jau szoktie mėgino 
kaipo ant tikros weseilios. Smi- 
thas užmokėjo kunigui už szliuba 
ir paemias savo jauna pacziutia 
insodino in karieta ir nuvaževo. 
Wisa ta ceremonija apsipaczevi- 
moneužeme ilgiau kaip 5 miliutas.

- Balius! Balius!
Ansonia, Conn. Draugyste 

broliszkos paszelpos po wardu 
“Sz. Kazhniero” prigulinti, kaipo 
szaka* prie draugystes “Sz. Kazi
miero” VVaterbury, Conn., ant 
30 d. szio menesio rengia didely- 
baliu ant naudos draugystes. Ba
lius bus saleje “German Hali.” 
po nr. 7 ir 9 High si. Prasidės 7 
adyna vakare ir trauksis iki ry
tu. Grajys puiki lietuviszka, mu- 
ziaa, bus szokiai ir kitos gražios 
zabovos, ant kurio meilingai už- 
praszome irisus lietuvius ir lietu- 
waitias atsilankytie.

K. BuRKAUdkAS sekr.

Ne gražiai.
“VVędrovieu” paduoda žinia, 

kad mieste Willingford, Conn. 
vienas Lietuvys Charles Thomp 
son būdamas pas Lenką Zaikov- 
sky ant burdo, buvo ūžt i ketas 
ir potam pabėgo be pedsakio 
pavogias 123 dol. pinigu. Zai- 
kovski dabar garsina po visus 
laikraszczius, prižadėdamas už 
moketie $25 už suėmimą to “Lie
tuvio”. Tai labai bjaurus daly 
kas teip pasigarsintie te r p sve- 
timtaueziu, o labjausei priesz to- 
ky žmogų, kurs jy laike už gera 
vyra ir pasitikėjo ant jo kaipo 
ant doro žmogaus. Tokis žmogus 
gali būtie priligintas prieszuns 
kurs isz pasalu, kanda. Dėlto, 
broliai Lietuviai, jeigu kur jis 
pasipintu, tai suimkite palis ir 
atiduokite jy jieszkancziam, ne
laukdami, kol Lenkai jy pagaus. 
Jeigu vienas pagadino Lietu
viu varda, tai kiti turite patai- 
sytie, kiek galėdami. Zaikovskio 
adresas ant pacztos Willįngford
Conn. / *

t Szluotos jau buvo vartojamos 
Egipte net 2000 metu priesz už
gimimą Kristaus.

t Amerike 8000 su virszum 
merginu dirba spaustuvėse prie 
statymo literų, kaip zeccrkos.

t Sako, kad no pradžios svieto 
sulygsziolei da nei viena Kynu 
moteriszke ar pana ne buvo foto- 
grafavota.

t Berlinas, 5 Rugpj.— Dakta
ras Rauso na & iszrado vaista ant 
koleros. Ligsziol davė bandymus 
naujo vaisto am gyvuliu ir per 
siliudyjo, jog jisyra pasekmingas.

t St. Louis, Mo. 1 d. Rugpjū
čio prie skaldimo akmeniniu uo
lu tapo .užmuszti 3 darbinykai. 
Parakas per daug greit užsidegė 
ir nelaimingi nei ne pasijutu kaip 
tapo užgriauti daugybia sunkiu 
akmenų.

t Norvich’e pratruko rezer
vuaras, isz kur pasigaudavo dėl 
miesto vandens, ir 50 milijonu ga
lonu vandens su baisiu smarkumu 
iszsiverže ir pasiliejo ant ulicziu 
ir lauku- VVanduo padare daug 
bledes.

t Ne bus geriau darbinykams, 
kol nebus padarytas kokis planas, 
kuris pavelytu darbiny kaina 
naudotis isz bzradimu maszinti. 
Kaip ilgai iszradimai bus locnas- 
te didžtureziu tei ilgai darbiny- 
kas bus persekiojamas per kapi
tula.

t Kuopos ienkiszkos organi
zacijos “Zviązek Norodovy” nu 
rodo, kad socializmas nėra teip 
bjaurus, už koky jy pirmiau len
kai laikydavo ir kaip girdėt tai 
ant ateinanezio seimo punaikins 
įstatus, pagal kuriuos iszmeta so
cialistus isz “Zvi^zko”.

t Laikraszcziai garsina, kad 
Egiptas no laiko, kaip ten pona- 
voja^Didžioja Britanija, liko 
apsunkytas skolomis $40.000. 
000. Nėra ko stebėtis. Jug ir su 
ponavojimu musu Clevelando, 
musu “liuosas” krasztas liko 
apsunkintas daugiau nei $100. 
000.000. skolos.

t Nev Yorke viena Italijonka 
Maria Barberi, kuri nužudė sa
vo milimajy D. Cataldo, už pa
metimą jos, sūdąs pripažino kal
ta ir nusudijo ant smerezio 
elektriką. Tai bus pirma moterisz
ke Nev Yorko valstijoje nužu
dyta ant elektrikinio krėslo. — 
Kas žin kada bus tie sudžios so
dinami ant tokiu krėslu už to
kius bjaurius dekretus.-

t CantonOhio, 26 Liepos nusi- 
trutyjo nekokia Rigs Stamp. Pati 
jam numirė, o vaikus jo gimdy
tojai priėmė ant iszauginimo, ta
da jisai pardavias savo narna už 
kury paėmė $1400, važinėjo po 
aplinkinius miestelius patol, pa
kol visus pinigus nepragere. O 
kada pinigu neteko, tai no vieno 
sali u nyko pasiskolino $1, už kury 
pirkosi nuodu ir iszgeriaa užmigo 
amžinai.

J Canton. Ohio, 2 Rugpjuczio. 
Dvi mylios no czionai in rytus 
susimusze du tavoriniai trukiai. 
Kada vienas sustojo prie szulnio 
pasiimtie vandens, kitas isz užpa
kalio užbėgo ant jo ir abudu susi
grūdo. 3 žmones tapo užmuszti 
ant vietos ir 5 bjaurei sužeisti, 
Sako kad to trūkio, kuris ant jo 
užbėgo, nulužo kas toks prie lo- 
komativos ir inžinierius jokiu bu- 
du sulaikyt ne galėjo.

t Albuquerque, Nev Mexico 1 
d. Rugpjuczio buvo toks baisus 
lietus, kad vanduo nunesziojo di
džiausius tyltus no geležinkeliu 
ant upiu. Javai visi laukuose 
randasi po vandeniu iszblokszti. 
Sykiu su lietum puolė dideli le
dai, kurie visiszkai javus parkir-4galviu.

t San Fra nei sco, Cal., rodą te- 
nykszczio miesto uždeda nauja 
mokesty ant “baisikliu”. Nurodo 
ji kadszendien “baisikliai” jau už
stoja vieta arkliu, perka bankru- 
tyja daugybe tokiu biznierių, ku
rie užsiimdavo samdymu arkliu, 
karietų, ar davimu paszaro ir t.t. 
Wisi toki biznieriai padėdavo mo- 
ketie savo mokestis in kasa mie
sto, o kada dabar pri si vaisė foke 
daugybe “baisikliu”, per ka aug- 
szcziau minėti biznieriai bankru- 
tyja ir nėra kam moketie padot- 
kai, per tai turės moketie tie, ku
rie jodo ant “baisikliu”.

t Baczkausku kasdien vis lab- 
jau nesiseka, tai žmogpalaikis 
graibosi visokiu gydiklu, lyg 
skensdamas už britvos. Už “sau- 
lia” niekas nemoka, duonos netu
ri už ka pirktie, tai vaikus iszlei- 
do pas kitus ant tarnystos, duktė 
net pas žydą tarnauja, o senis ba- 
da kenezia. Sulygsziol jis buvo 
atsilu, tas nieko jo neszelpe, taigi 
dabar pavirto jau in kiaulia kas 
prie jo snukio labai pritinka ir ži
noma, būdamas kiaulia tai nors 
pigiau iszmis, ba apibegias kas 
rytas ape Mahanojaūs “bekhou- 
zias”, tai tiek ras, kad visko nei 
nevalios.

m yno per t/ ‘ I Paryši

Pabaiga svvieto- -
Paryžiuje nesenci atsirado nauja 

knyga, kuri pranaszauja gala 
svieto, kuris busiąs 23 d. Ba
landžio 1908 metuose. Tas pra- 
naszavimas teip skamba: Sekan- 
cziouse dvejuose ketuose Fran- 
cija turės dideles karias, isz ku
riu vienok iszeis pergalėtoja. 
Francuzai atsiims no VVokiecziu 
Alzacija ir Lotoringija, ir ru- 
liežius savo žemes paplatins net 
iki upes Reno. No to laiko Euro
poje bus tik dvi vieszpatystes 
ir ja is valdys vienas isz imimo 
Napoleonu. Geriausia proga dėl 
apėmimo to trono turi kunigaik- 
szcziai Wiktor ir Louis. Tas 
naujas Na|joleonas, inejas in val
džia 1898 metuose, padarys wi- 
supirmu sandara su žydais ant 
7 metu. — 12 d. Kovo 19G3 m. 
žengs in dangų 144000 ^riksz- 
czioniu, o po to meto užeis marus 
orai, kprie visa žmonių veislia 
naikins. Ant galo užstos neper
stojanti žemes drebėjimai, kurie 
visa sugriaus žemia, o 23 d. 
Balandžio 1908 met. viskas gy
vas turės numirtie. Tie prana- 
szavimai remiasi ant evangelijų 
ir ant knygų paslapcziu. Kokis 
ten turtingas kvailys liepe jas 
savo kasztu atspaudintie ir už- 
dyka jais davinėja ant ulicziu 

žiaus.

ir 
tzaus, 
sapninyka dovanu.

— Pereita subata iszvaževo 
in Arkansa Tamoszius Czup- 
rinskas isz South Chicago, ap- 
žiuretie “Lietuviszku Kolioniju”

— Ant pereito palitikiszko 
mitingo da tapo perstatyti du 
geri lietuviai aut paliemonu, tai 
yra Ant. Jauksztis ir W. Bal- 
ceviczius. Komitetas “Lygos” 
rupysis ape instatyma j u 
in darbus departmente palicijos.

— Mieste Chicagos per mėne
sy Liepos szi meta numirė 2582 
žmogystos. Pereita meta tame 
pat menesyje mirė 2780.

— Waldonai locnasties ant 
Wabash avė. padavė Majorui 
miesto peticija, idant užvetuotu 
(užgintu) privileja, pavelinan- 
cz.ia budavotie elektrikiny ge
ležinkely ant tos uliezios.

— Szendien t. y. subatos va
kare ant 7tos adynos yra užpra- 
szomi susirinktie in bažnytinių sa
lia visi tie lietuviai ir lietuvaites 
kurie užsirasze prie grajyjimo te
atro. Bus tai antras pameginimas.

Dr. Stupnickis.
— Pereita subata buvosuszau- 

ktas pirmutinis pameginimas a- 
ktoriu, kurie grajys teatra “Pjo- 
vynes Kražių”. VVienok pribuvo 
vos tiktai pu«e užsirasziusiu ak
torių, o kiti visai nei akiu nepa
rodė. — Aa tai negeda dėl tokiu 
jaunu lietuviu ir lietuvaicziu,kad 
tingi prisidetie prie lietuvystes 
darbu.

Užmanymas hdkraszczio.
Iszleistojas Paryžiaus dienra

szczio “Gaulois”, idant padidintie 
skaitliu skaitytoju savo laikrasz- 
czio, ažsimane sztai ka padaryt.

Kiekvienas abonentas gaudavo 
losa, su kuriuom bu vo galima isz- 
grajyt ant Joterijos.

Iszgrajiamu buvo 37: 
laimingi 36 iszgrajyjo 36žverius, 
užpirktus zoologiszkame darže 
(szlapis, hipopotamas ir tt. — net 
iki kralikui), o 37tas laimingiau- 
sis—gaudavo prova važinėti per 
10 dienu po Europa, ant kasztu 
dienraszczio.

Užtekdavo su liosu nuveit in 
redakcija, o ant ritojaus pas jy 
ateidavo dienraszczio sekretorius 
su klausymais kur nori važiuot. 
Paskirtoje valandoje užvažiuoda
vo pas jy vežimas sua tarnysta, 
ant geležkeldvario lauke jau jy 
saloninis vagonas, visur pareng
ti buvo jam geriausi rūmai ir tt.

Per ta užmanymą laikrasztis 
“Gaulois” ingijo daug abonentu.

Skundas ant $5.000.000.
Kokia mergina Minnie Garis 

mokintoji muzikos ir dainavimu 
apskundė valstija ant penkių mi
lijonu bledes, už neteisu uždari - 
ma jos in narna beprocziu. Pana 
Gana rodėsi, kad ji turi 
gražiausy baisa ir per buvimą 
name beprocziu, ana nustojo skvar
bos, kaipo giedotoji ir nuken
tėjo bledia ant tiek pinigu. — 
Isz to matyt, kad Pana Garis tu
rėtu da syky eitie in narna pus-

— Nedelioje, 11 Rugpj uezio, 
tuojaus po sumai bažnytinėje sa
leje moterių Draugyste Szventos 
Onos, laikys savo extra mitinga, 
ant, kurio szirdingai užpraszo vi
sas draugias tosDr-tessusirinktie, 
yra labai svarbus dalykai.

K. M. Szpakevicziene, Sekr.
— Extra mitingas “Lietuvisz- 

kos Repablikoniszkos Lygos” bus 
nedelioje, 11 Rugpjuczio 1 adyna 
po pietų, ant kurio delegatai »isz 
visu lietuviszku kliubu privalė 
pributie o teipgi ir tie, kurie jau 
yra darbus miesto gawia, nes yra 
labai svarbus dalykai.

P, Jonaitis prez. ■
— Su sziai diena ketina Chica- 

goje pasirodytie naujas lenkiszkas 
dieninis laikrasztis, kuris jau no 
seniai yra ketinamas. “Dziennik 
Chicagoski” norėdamas padarytie 
jam konkurencija, pradės no szios 
nedėlios iszeidinetie kasdien, nes 
sulyg sziol iszeidinedavo tik szio- 
kiomis dienomis, bet niekad 
szventomis nei nedeliomis.

— Del Chicagiecziu, kuriu jau 
seniai laikas prenumeratos buvo 
iszsjbaigias ir ape savęs jokios 
žinios nedave, “Lietuva” sulai
kėme. Teiksis to nepalaikytie 
už bloga, nes kaip jokio atsaky
mo neduoda, tai nežinome kas 
ka mislyja. Del tolimesniu mie
stu da viena nedelia palaukė
me, nes isz toliau tai ir žinios 
ateina vėliau. Bet jeigu neat- 
siszauks iki 15 szio menesio, tai 
visiems skolingiems bus sulaiky
ta.

— Chicagos lietuviai dasiiau-, 
ke viena ir geriausia lietuviszka 
kompanija laikrodėliu, Kelpsch, 
Noreiko & Co. ^Velijame vi
siems lietuviams pirktie laikro
dėlius, lenciugelius, žiedus ir ki
tus daiktus no ju, neštai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna daugiau

L kožnair daugiau kostumeriu 
diena. Jie padidino savo bizny 
parduodami ne tiktai 
laikrodėlius ir 1 
bet ir wisokius kitus daiktus, kai
po: peilius, britvas, kortas dėl 
grajinimo, skripkas, harmonikas, 
maszinas dėl siuvimo ir t.t. Isz- 
siunczia daiktus in visus miestus 
ir miestelius Ameiikos, Kas pri
sius savo adresa per 3 nedelias, 
gaus lietuviszka katalioga ir gra
žu abrožely dykai. Adresawokit 
teip:

Kelpsch, Noreiko & Co., 
105 Brown St., Chicago, Ui.

vienus 
lenciugelius,
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ISTORIJA
Suvvienytu Walsiiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Treczia diena Lapkricz'o 1783 m. buvvo pa
skirta dėl atleidimo kariaunos. Tada tevvinainiai 
kareivviai Revvoliucijos pargryžo in' savvo namus 
Jis didžiausis savvo dvvasioje, kad jie padare tevvy- 
vvynia liuosa ir nepriegulminga.

Arit pabaigos meto puskutinio “raudonrubis” 
tsznyko isz Suvvienytu Valstijų. Britiecziai ap
leido Nevv Yorka 25 d. Lapkriczio ir Charlestona 
Siekyje.

4 d. Siekio V ashingtonas atsisvveikino su sa
vvo oficieriais Nevv Yorke. Tada jis nukeliavvo in 
Annapolis, kur buvvo Kongressas ir atsisakė no sa
vvo vvietos (urėdo) 23d. Siekio. Potam jis pagryžo 
i n savvo farma Mount Veruon’e neszdamas su sa- 
vvim meilia žmonių ir ženklus garbes.

Konfederacija.
Randas Suvvienytu Walstiju pabaigoje kare.**

* ne buwo randu koky mes dabar žinome. Tai 
buvvo konfederacija, arba susivvienyjimas Valstijų. 
Vietoje Konstitucijos, jie turėjo “Artikulus konfe
deracijos”. Szitie artikulai konfederacijos buvvo nu- 
sprensti per kongressa 1777 m ir pripažinti per 
vvisas Valstijas 1781 m.

Konfederacija per tuos Artikulus turėjo galy- 
hia padarytie skolas, bet ne galėjo j u iszmoketie. 
Viskas, ka jie galėjo vveiktie, buvvo ju atsukimu 
perstatyti© Valstijoms, idant kiekvviena užmokėtu 
savvo dalia. Bet Valstijos turėjo savvas vvietinias 
skolas ir“business”pramone buvvo labai suspaustas: 
teip buvvo atrasta labai sunkus pasitikėjimas ant 
tvvirtumo Virinusios Valdžios.

- Nekuriose Valstijose, kur buvvo mėginta užde- 
tie padotkūs ant žmonių dėl apmokėjimo skolų, 
invvyko pasikėlimai. Tai buvvo isz (TatTes Massachu- 
setts. Cze tai 
mas po vvardu ‘

• maisztas). Kariumene tapo vvel 
malszinimo ju.

Konfederacija, be to da 
tvvertie vvisuomeniszku istatatu, 
jimo prekybas. Pasekme to buvvo teip niekinga, 
kad prekikai isz vviso kraszto ateidavvo dėl pakurs 

- timo, idant insteigtu kokia vvienokia sistema dėl 
prekybom rinkliavvu.

Konstitucija.
Konstitucionaliszka Konvvencija tai yra sel

ina', susirinko in Philadelphia Gegužyjo 1787 m. 
Jurgis \\ ashingtonas buvvo iszrinktas pirmsedžiu 
kada konvvencija pradėjo apsvvarstytie Artikulus 
konfederacijos, jie atrado tuos teip netikusius, kad 
turėjo nutartie, in vvieta taisimo senos konstituci
jos, geriau parengtie nauja konstitucija 
nyjima.

Po keturiu menesiu apsvvarstimu 
liko nusprensta. Ji liko paraszyta 17 
1 787 metuose.Puseje 1788 metu didesne dalis žmo
nijos, vvienuolika. Valstijų pripažino konstitucija. 
Likusios dvvi vvalstijos priėmė ja netrukus vvelian.

Laike apsvvarstimu daugelyje Valstijų, kon 
'titueija tapo patikta su stipriu pasiprTeszinimu. 
Daugumas mislijo. kad tai yra duota perdaug galy
bės dėl Eederaliszkosf*) vvaldžios. Žmonija pasida- 
liifn in dvvi partijas,—Federalistai, kurie pristojo 
prie konstitucijos ir Anti-Federalistai, kurie prie- 
szifiosi tam. Tai buvvo vvienintele priežastis, kodėl 
konstitucija liko nepriepažinta iki 1790 metu.

4 d. Kovvo 1789 m. liko paskirta dėl invvedi- 
nio naujo rando., labjau atsakantis susivvienyji
mas.

Pagal ta konstitucija žmonija Suvvienytu Val
stijų iszrinko sąnarius Kongresso ir Prezidentą. 
Užrinktas Prezidentas buvvo Jurgis Vashingtonas.

Pawirszutine Peržvalga Rewolincijo- 
niszkos Kares.

I. Pirma kovva Revvoliucijoniszkos Kares buvvo 
po Lexingtonu, 19 d. Balandžio 1775 m. Paskutine 
-—buvvo apgulimas miesto Yorktovvn, kuris pasida 
we 19 d. Spalio 1781 m. Ir teip vveikalai Revvoliu- 
cijoniszkos kares tęsęsi ant lauko per szesis metus 
ir pu>ia.

II. —Pirmas skyrius Revvoliucijoniszkos Kares 
yra kariavvimai 1775 metu. Atsitikimai szitie: I. Po 
Lexingtonu—Amerikonu pasekmed 2. po Ticonde 
roga—Amerikonu pasekme; 3. ant Bunker Hill 
Britieeziu pasekme; 4. Montgormery’s inbridimas 
in Kanada Amerikon u pasekme.—

Ilf.—Antras skyrius Revvol. Kares yra karia
vimai 1776 metu. Atsitikimai szitie: 1. Apgulimas 
Bostono ir užėmimas jo per Vashingtona Kovvo 
menesyje,—Amerikonu pasekme; 2.; apgalimas
Charlestono Birželyje.—Amerikonu pasekme; 3. 

ashingtonas leidžiasi Nevv \ orko linkon, Britie- 
vziu susirinkimas ant Staten Island ir musza ant 
Dong Island, Rugpjūtyje—Britieeziu pasekme; 
4^ Vashingtonas atsitraukė No Nevv Yorko ir su- 
>’ireniimas Vhite Plains’ej— Britieeziu pasekme; 
5. Užėmimas Fort Vashingtono— Britieeziu pa- 
"ekme; 6, Vashingtono atsitraukimas in 
Jersey, užpakalyje upes Delevvare, kuria perejo 8 d. 
Siekio; 7. Vashingtono pagryžimas per Delevvare 
ir smūgis Britiecziams Trentone,—— Amerikonu pa- 
'ekme.

IV.—Treczias Skyrius Revvol. Kares yra dwi- 
gubas kariavvimas 1.777 metu; iszejimas Vashing- 

, tono prieszai Hovve, Peunsilvanijoje ir kariavvimas 
Schuyler’io ir Gates’o prieszai Burgoyne, Nevv 
Yorke. Atsitikimai laike Vashingtono kariavvimu 
szitie: 1, Permaininimas Britieeziu stovvio isz Nevv 
't orko i n Chesapeake, Liepoje 1777 m.; 2. Va
shingtono drąsus ėjimas in Brandy wine; 3. musza 
“Chad’s Ford” ant Braudyvvine, Rugsėjyje,—Bri-

I*) Konfederaliszkas ženklina wiiuomem*zka, arba priklausanti*.

buvvo ženklyvvas sumiszimas, žino- 
‘Shay’s Rebellion” (Shay’o 

paszaukta dėl nu-

neturėjo galybes 
kaslink regulavvo-

ir susivvie-

konstitucija 
d. Rugsėjo

Itiecziu pasekme; 4.Britieczini apėmė Philadelppia; 
|5 Vashingtono užpuolimas ant Germantovvn, Špa 
lyje,—Britieeziu pasekme; 6. užėmimas tvvirtiniu 
Mercer ir Miffin iratidarimas Delevvare;—Britieeziu 
pasekme.

Atsitikimai Burgoyne’s kariavvimuose szitie: 
1. Užėmimas Ticonderogos, Liepoje, — Britieeziu 
pasekme; 2. Apleidimas Fort Edvvard’o per schu- 
ylery, kuris apima vvieta uoste Mohavvk upes; 3. 
Veikalas Benmingtone, Rugpjūtyje.—Amerikonu 
pasekme; 4 Apgulimas Fort Schuyier per Brilie- 
czius, Rugpjūtyje,—Amerikonu pasekme; 5. Pirma 
kora “Bemis Heigts”, 18 d. Rugsėjo, be iszriszi- 
mo; 6 antra Kovva “Bemis Heights”; 7 d. Spalio; 
Amerikonu pasekme; 7 Pasidavvimas Burgoyne’o 
armijos Saratogoje, 17 Spalio,—Amerikonu pasek
me'.

V. Ketvvirtas skyrius Revvoliucijoniszkos ka
res apima kariavvimus 1778—79 vietų. Akyvviau- 
si assitikimai tame laike buvvo szitie: 1. Francuzu 
sandara susivvienijmo, 6 d. Vasario, 1778 m.; 2. 
Permaina Britieeziu stovvio isz Philadelphijos in 
in Nevv Yorko. Sėjos menesyje 1778 m. 3 Musza 
Monmouth’e, 28 Sėjos.— be iszriszimo, 4. Pri- 
buvvimas Francuzu laivvynes ir sylos po vvado- 
vvystia S. Estaing, Liepoje; 5 Mėginta musza 
prieszai Britijonus Nevvport’e— be pasekmes; 6 
Francuzu laivvyne plaukia in West Indija, rudeny 
1778 m. 7. Pagal tuom Clintonas perkelia karia 
in Pietus,; 8. Georgia apimta per Britieczius, 
Sausyje 1779 metu; 9. Pamuszimas Toristu Ketle 
Creek’e, Vasaryje, per Colonel Pikens, Ameri 
konu pasekme; 10. Užpuolimas ant Britieeziu 
Brier Creek’e, Kovvo menesyje,—Britijonu pasek
me; 11. Mažesni vveikalai ir susiremimaf’per Bri
tieczius Sziaureje,; vvasara .1779 m. užgriebimas 
Stouy Point per Vayne, Liepoje; 12 Pargryži- 
mas Francuziszkos laivvynes in Savannah, Rug- 
sejyje 1779 metu, ir apgulimas tos vvietos per 
Prancūzus ir Amerikonus,—be pasekmes. .

VI. —Penktas skyrius Kares yra kariavvimai 
Carolinos prasidedantis no put pradžios 1780 metu 
—iki pabaigai 1781 metu. Atsitikimai Carolinos 
kariavvimuose buvvo szitie: 1. Perkėlimas Britiszkos 
armijos su vvisa šyla per Clintona isz Nevv Yorko 
in Savannah. Sausyje 1780 m. 2. Apgulimas Char
lestono; jo pasidavvimas 12 d. Gegužio 1780 m.;— 
Britieeziu pasekme. 3. Gatės iszsiunstas in Caruii- 
na; 4 Kovva Sander’s t’reek South Carolinoje, Rug
pjūtyje,—Britieeziu pasekme; 5. Musza po Kings 
Mountain, South Carolinoje, Spalyje, Amerikonu 
pasekme; 6 Greene apyma komanda ant Carolinos 
Armijos, Siekyje 1780,: 7Kowa Covvpens’e Sausyje 
1781 m.;—Amerikonu pasekme, 8. Atsitraukimas 
Amerikoniszkos armijos in Virginija ir vvijimosi per 
Cornvvalis, Sausyje 1781 m.; Amerikonu pasekme; 
9. pagryžimas Greene’o in Nori h Carol ina. Musza 
Guilford Court-House, kovvos menesyje; neiszrisz- 
ta; 10. Sumuszimas Greene’o Ninety Sixe, Biržely 
je,—Britieeziu pasekme; 12. Musza Eutavv Springs 
Rugsėjyje,—beiszriszimo ir 13. kaipo pasekme 
vvisu kariavvimu Carolinoje per 18 menesiu, Britijo- 
nai apima tiktai vvienu Cearlestona.

VII. Szeztas skyrius Revvoliucijoniszkos Kares 
yra pabaigtinas kariavvimas. Atsitikimai tame lai-Į 
ke buvvo tokie: 1, Pribuvviinas Francuziszkos lai-i 
vvynes ir sylos isz szesiu tukstancziu vvyru, vvidur-| 
vvasary 1780 metu; 2. Britieeziu susirinkimas in1 
Virginija, ankstyvvuose menesiuose 1781 metu.! 
Arnoldas ir Cornvvallis iszsiunsti in Virginija Corn-j 
vvallis apsisedo Yorktovvn’e, Birželyje 1781 m.; 3i 
Washingtonas apgauna, Clinton i, nuduodamas kad 
kad jis eina užpultie ant New Yorko, o tada mėtė
si ant Yorktovvn; 4. Apgulimas Yorktovvn’o 
suvvienytas sylas ir laivvyne, Rugsėjyje 1781 m. 
sidavvirnas Cornvvallis’o, 19 d. Spalio 1781 
Amerikonu pasekme ir pabaiga kariavvimu.

11. Peržwalga sivarbesniii kowu.

iszeisenczio bus

vvisas, wirszum 
prie tokio susi

da pasi
imtu rei- 
Rosaijos 
sauvval-

Kada 
kowesi. Kl’R KOVĖSI.

1775

■ 1777

1778

1779

1780

1781

Lezington 
Tieonderoea.........
Bunker H1II....... '.
(Juebec-.............. .
Fort Mouitrie.... 
Lonu I«land.........
VV'hite Plaius.......
Fort VV’ashington 
Trenton................
PrinoeU n...... .. 
Ticonderotra.........
Fort Schuyier......
Benniugton..........
Bennington........
Brandywine.........
Stillwater ...........
Germantown........
Stiliwater.............
Fort Mercer:.......
M»nmouth............
VVyomini;.............
R h ode Island.......
Cherry Valley.... 
Sava n na h.............
Sunbury................
Kettle Čreek.........
BrierCreek...........
Stone Ferry..........
Stony Point..........
Paulės Hook.......
Savannah.............
Monk's Corner... 

jCbarleston...........
iSander s t’reek...
Fishinft Creek.... 
Kings Mountain.. 
Cowpens...............
Oiilferd C. H......
Hobkirks Hill.... 
N’f ne Six...............
Fort Griiwoid.... 
Eutaw springs.... 
Yorktown.............

KOMA5DIER1AI.

Amerikonu. Britieeziu.

per
Pa-
ra.

AR.MI.JA 
Pvrgalejuii.

ParK-r............
Alton................

jPr»‘«cot............
Montgomery...
Mouitrie..........
[Putman..........
McltougaE . ..
Magnw.............
VVashington... 
VV'ashington... 
St. (’lair...........
Štark........\ J
VVarner............
VV'aabington .. 

'Gatės................
VV'ashingten....
Gate*...,...........
!Col. Greenne.. 
VVafchington... 
Zeb. Butlet.....
Sullivao...........
Robt. Howe.....
La ne....... . ........
Pickens............

, j.Vth.................
Lincoln............
VVayne.............

' Lee...................
Lincoln............
Lincoln............

[Gatės.................
Sumpt»-r..........
iCatnphell.........
I .Mdrgan............
Greene............
Creene ............
Greene-...,.......
LedyarJ...........
Greene..............
j VV’ashington 
1 A DeGrasse

J Smitb ir 
I Pitcairn 

l>e Lapiaee.... 
( Howe ir 
i Clinton 

Clinton............
> Clinton ir 
į Peter Parker 
j Howe ir 
l Clinton 
Howe................
Ho*e...............
R.iil ........ :....
Mawbood.........
Burgoyne.........
St. Leger.........
liauni................
Brdeyman....» 
Howe...............
Bnrgoyne.........
Burgoyne.........
Donop....... .
Clinton.............
John Butler.... 
Pigot................
Brant...............
Campbell.........
Prėwo»t............

iBoyd ...............
ĮPrewo«t............

JohaoB.......«...
Pro wost....... 
Tarleton..........
Clinton............
Cornmallis.......
Tarleton.........
Ferguson........
Tarleson..........
Cornurallis.......
Rawdown.........
Arnold......... 
Stewart............
Cornwallis.......

Amerikonu 
Amerikonu
Britieeziu 
Britieeziu
Amerikonu
Britieeziu 
Britieeziu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Britieeziu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Britieeziu 
Be i*>rizzimo 
Amerikouu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Britieeziu 
Amerikonu 
Rtitiecziu 
Britieeziu 
Bntii-cziu 
Amerikonu 
Britieeziu 
Britieeziu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Britieeziu 
Britieeziu 
Britieeziu 
Britiecztu 
Britieeziu 
Amerlkouu 
Amerikonu 
Britieeziu 
Britieeziu 
Britieczin 
Britiecztu 
Be izzrUzimo 
Amerikonu

Peržvalga svarbesniu politikiszku fak
tu.

I. Amerikoniszka neprigulmyste apskelbta 4 
diena Liepos 1776 m.

II. Ivvairios vvietos kuriose susirinkdavvo konti- 
nentaliszkas kongressas: Philadelphia 1774—76 
metuose; Baltimore 1776 m.; Philadelphia 1777.; 
Lancaster ir York 1777 m.; Philadelpia 1778—83 
metuose; Princeton 1783 m.; Annapolis 1783 me
tuose; Trenton 1784 m.; New York 1785—89 me
tuose.

III. Artikulai konfederacijos priimti per kon- 
gressa 15 d. Lapkriczio 1777 m.; pripažinti per 
vvisas VValstijas 1781 metuose. Kowo menesyje. 
Potam isz ju tapo parengta konstitucija kraszto.

(Toliaus bus.)

Prąnszimas ape nau
ja laikraszty.

Apturėjome laiszka isz Euro
pos, kuriame nekokis p. Juozas 
Baltasis pranesza ape užsidejima 
naujo turptautiszko laikraszczio. 
Sztai ka raszo:

Sziuom lapeliu praueszam lie
tuviams, jog neužilgo pradės isz- 
eitie tarptautiszkas politiszkas 
laikrasztis. Bus jis iszleidžiamas 
kalbose tu tautu, kurios nesza 
sunku Maskoliaus junga ir gei
džia iszsiliuosavvimo isz po jo, 
kaipo tai mes lietuvviai, mus pus
broliai latvviai, musu kaimynai 
lenkai, baltgudžiai, estai, finai, 
mažagudžiai, nerusiszkos gentes 
Kaukazo ir Siberijps, ir 1.1. Už- 
duote to laikraszczio, kiekvvienoj 
kalboj skyrium 
szi tokia:

• 1.) Privveati 
minėtas tautas
pratimo, * idant jos netiktai nepa
siduotu aprusintie, bet 
rengdamos ant teisybes, 
kalautie atsiskirimo no 
ir už-imanytu jieszkotie 
Jystes.

2. ) Privvestie tas tautas prie 
to, idant jos isz savvo tarpo pra
dėtu tvvertie savvas tautiszkas 
vvyriausybes, kurios tautiszka 
padėjimą savvu tautu galėtu pri- 
gulineziai sutvvarkytie ir su vvy- 
riausybemis kita, bendru tautu 
reikalui esant susinesztie.

3. ) Kiekvviena tautos vvyriau- 
sybe galės savvus politikiszkus 
mierius, pagal sawo numanimo ir 
vvietiniu reikalu turetie, vvienok 
neprivvalo užmirsztie abelno mie- 
rio—atsiskirimo no Rossijos.

4. ) Tos tautiszkos vvyriausybes 
metas no meto siuntines rasztus 
in augszcziausias vvyriausybias 
svvarbesniu Europos vvieszpatys- 
cziu ir in garsingesnius užrubeži- 
nius laikraszczius, ir in szeipjau 
augsztai mokytus vvyrus, aiszkin- 
damos priežastis dėl kuriu neru
siszkos tautos geidžia atsiskirtie 
no RossijoB.

5. ) Szitie vveikalai apie atsisky
rimą no Rossijos tolei turi tęstis 
kolei bendros persekiojamos Mas
koliaus tautos neprieis in susiprati
mą tame dalyke.

6. ) Susipratimui gi invvykus, 
' vvis<» vvienu sykiu turi atsiskyrti
no savvo abelnos persekiotojos ir 
pradėti savviszkai vvaldytis.

Platinimui ir aiszkinimui tu i- 
deju bus paskirtas minėtasis ter|>- 
tautiszkas laikrasztis.—Kadangi 
pirmutine mislis tame dalyke pri- 
gul lietuvviams, užtai toks laik
rasztis pirmueziausei pradės iszei- 
tie lietuvviszkoj kalboj po vvardu 
“Li uosy be”, Redakcija “Liuosy- 
bes” pagal savvo pajiegu rūpinsis, 
idant neužilgio toki pat laikrasz- 
cziai pasirodytu latvviszkoj; len- 
kiszkoje ir kitose kalbose.

Lietuvviszkoj “Liuosybej 
talpinami straipsniai ne 
Lietuvvos, bet ir ape 
vvergtu tautu praeitia ir 
ny padėjimą; bus ten 
ir apraszomi yvvaįrus parsekioji- 
inai žudimai, neteisybes ir kito
kios Maskolių piktybes link neru- 
siszku tautu.

Bus teipgi “Liuosybej” akyvvi 
istoriszki straipsniai netiktai ape 
gyvvuojanczias, bet ir ape prany
kusias tautas, kuriu senovvinis 
pa Įėjimas maždaug paneszejo ant 
dabartinio musu padėjimą. 
Redakcija “Li uosy bes” turi wylty 
jog apszvviesti lietuvviai ir mylė
tojai savvo tautos neatsakys su- 
szelpti nauja laikraszty savvais 
rasztais ir abonementu.

bus
ape 
pa-

tik 
kitu 
dabarti- 

iszrodyti

L Lietuvviai yra atskyri tauta, 
nesutinkanti su maskolių, slavve- 
niszka tauta, nei kalboje, nei ti
kėjimo, ne pobūdžiuose, isz nau
ju kalbu lietu vviszka yra seno- 
wiszkiause.

2. Nauji istoriszki takai 
raszyti “Varpe” ’94 m.

Maskolija Lietuvva ne per 
karia paėmė, todėl ir atsiskirti ji 
turi ne par karia.

II. 1. Maskolių darymas 
maiszto terp musu žmnoniu.

Metu 30 su vvirszum praslinko 
no iszliuosavvimo baudžiauniku no 
dvvarponiu, bet provvos dėl žemes 
piewu ir ganykliu ne pasibaigė.

2. Kelei paczto; plentu nėra; 
uczastki bevvekai vvieniems vvals- 
czionims pavvesti taisyti.

Položenije vvysoczaisze utvverž- 
diennoje 9, jiunia 1886 g. o po 
zemielnom ustroistvvie sielskich 
vviecznych czinczerikovv ’Tzdanije 
Ziemsk. otdiela. St. Peterburg.

4. Perdetinis už kaita ar ne
kalta žmogaus nuskriaudima ne
atsako. Isz to daros skriauda ir 
papiktinimai.
i 5. Žemes dalijimas tarpe bro
liu.

III. Apszvvietimo dalykuose:
1. 1840 m. Sostapilije Wilniu- 

je Wisuotina ir Dvvasiszka Aka
demija iaznaikino; turtas joms 
prigulejas duodavvo 700,000 r. 
palukio. Isznaikinimas szeip jau 
daugybes mokyklų.

2. Spauda užgynė.
3. Inkare “žmonių mokyklas”, 

bet Lietuvviams mokytojais ten 
būt neleidžia.

4. Dvvasiszka Žemaicziu Semi
narija parkele isz Warniu in Kau 
na, kur daugybe jaunumenes l»e 
laiko su pasaule parsiskiria isz 
priežasties prastumo gyvvenimo.

IV. Tikėjimo dalikuose.
1. Daugel bažnycziu isznaikino, 

neduodami nauju statyti.
2. Begalinis persekiojimas ku

nigu.
3. Lietuvy i s katalikas savvo te- 

vvyneje jokios vvietos ne gali gau
ti, užginta priirntie jy.

4. Waikai isz nelygaus stono 
moterystes—kada yra vvienas sta- 
cziatikis, turi būti vvisi staeziati- 
kiais.

5. Be vvaldžios leidimo permai
nyti tikėjimo negalima.

• V. Rubežius.
Daug turi reikalą pareiti rube- 

žiu, l»et be biliato užginta: parei
nantis be biliato turi daug wargo 
kartais ir gyvvasty prikisza. Stoka 
gelžkeliu, plentu, per upias tiltu.

Maskolių apszvvietimasyra men
kas szioje apszvvietimo vvisu ga
dynėje. Mes tada turime tarp sa- 
vves pakelti didesni apszvvietima.

Juozapas Baltasis.
Priedas Redakcijos. Nekoky 

laika atgalios, szy paty straipny 
mateme patai pyta “Vien. Liet.”, 
bet kaip tenai teip ir czionai, ta
sai pons Juozaps Baltasis, prane- 
sza tiktai, kad iszeisias naujas tar- 
tarptautiszkas laikrasztis ir nuro
do jo miery, bet kur jis iszeis ir 
kas bus jo iszleistojais, ape tašu 
vvisai nepamini. O jeigu to nemi
ni, tai dėl žingeidžių tokis prane- 
szimas reiszkia tiek, kiek sapne 
radinys.

kurio vvienas isz lietuvviu užsipuo
lė plustie ant prezidento minėtos 
Dygos, kad tasai jam miesto dar
bo nedavve. — Na ir kur cze tu 
žmonų protas?— Kaip priguletie 
in klubus arba nors ant ju mitin
gu ateitie, tai ateina vvos wienas 
isz szimto arba iszdvrieju szimtu, 
0 kaip gautie miesto darbus, tai 
wisi norėtu. Jiems rodosi, kad 
prezidentas tokios jaunos organi
zacijos, in kuria vvos isz szimto 
wienas procentas lietuvviu priklau
so, gali kam tik sumislyja duo- 
tie miesto darba. Padarykite jy 
prezidentu nors poros tukstancziu 
lietuvviu, ir tegul’ tie lietuwiai 
ant jo paszaukimo būna wisada 
gatawi, tai tada galės duot dar
bus mažiausei dėl szimto vvyru.—- 
Skaito Chicagoje iu 7000 lietu
siu, na ir pažiūrėkime, kiek isz tu 
7000 tukstancziu rasime tokiu, 
kurie priguli in kliubus ir vvaik- 
szczioja ant ju mitingu, isz tiesu 
rasis isz 7000 in 70 tokiu, kurie 
kada nekada ateina ant apgarsy- 
tu mitingu. Na ir tada tie wyrai 
prasėdėja per vvisa laika namieje 
už pecziaus, dabar rėkauja, kad 
jiems prezidentas kliubu darbo 
neduoda. Jeigu majoras Svvift’as 
žinotu, kiek lietuvviai atboja ape 
palitika, jeigu jis žinotu kad ant 
tokiu palitikiszku mitingu susi
renka wos penki-szeszi lietuwiai, 
tai ne 11 wyru, bet nei vvienam 
butu darbo nedavvias, ba nėra už 
ka duotie. Tiek turime laimia, 
kad pernai g. kun. M. Kravvczu- 
nas padėjo mums suszauktie pora 
“mass mitingu”, ant kuriu patai
kė pributie Svvift’o reprezentan
tai ir pamatytie daugybia lietu- 
win susirinkusiu, pamislyjo kad 
vvisada lietuvviai teip tvvirtai lai
kosi sawo kliubu ir per taituo- 
jaus keliems vvyrams davve mie
sto darbus. Už ta pora mitingu 
priguli g. kn. isztartieacziu. Tai
gi jeigu musu lietuvviai nepatin
gėtu teip gausei susirinktie ant 
kiekvvieno palitikiszko mitingo, 
tai už tiesa, ne vvienuolika vvyru, 
ale deszimts sykiu po vVienuolika 
gautu miesto darbus ir gerus dar
bus. Ale ka tu žmogus padarysi, 
kad musu lietuvviai netiki, kad 
per kliubus gali gautie miesto 
darbus, jie galbūt mislyja kad to
kius darbus gauna už 
boliu saliunuose.

Už taigi jeigu norime 
lias deszimts lietuwiu
in miesto darbus, tai kiekvienas 
tur iszsiimtie amerikoHiszkas po- 
pieras ir neatbūtinai tur prigule
tie in kliuba ir nepatingetie pasi
rodyt ant kiekvvieno 
mitingo. Kaipo tai 
dos ukesai, gywena 
kelis szimtus wyru,
tu, jeigu ju nors treczia dalis atei
tu ant apgarsytu mitingu; tada 
negeda butu užsipraszytie ir mie
sto palitikierius antsawo mitingo 
ir paskui reikalautie no ju dėl 
lietuvviu darbo. Ale užsipraszyk, 
tu žmogau dabar tokius politi
kierius ant mitingo, kad kaip su- 
szauki mitinga, tai tuszczia sale 
esti ir ka tada užpraszytiems pa Ii ti- 
kieriams parodytie, ar sales sie
nas?

Beda su musu lietuvviais paliti
ka waikytie, kad yra tokiais ram
biais, kaip.... Prisižiūrėkime ant 
žydu, kaip tie riszasi. ir renkasi 
ant savvu mitingu, teip kaip bai
siausias kirmelynas, už tai szen- 
dien arti in du tukstancziu žydu 
dirba darbus miesto, ir da ne bile 
kokius darbus, ale daugiausei ofi
suose turi užemia vvietas. Ar tai 
nebutu gražu, ar nebutu garbe 
ir mumis, kad ir isz lietuvviu nors 
keletas dirbtu otisuose“City Hali”. 
O ta butu lengwa gautie,jeigu tik
tai lietuwiai nepatingėtu ant mi
tingu susieitie.

badyma

nors ke- 
inkisztie

palitikiszko 
ir 6tos vvar- 
ju czionai i n 
ko tai reik-

Isz Palitikos.
Nors Chicagos lietuvviai da tik 

pirmas metas kaip su kruto pali- 
tikoje,vvienok jau 11 vvyru, perta 
paczia palitika, gawo sziokius te
kius miesto darbus. O jeigu szy- 
met gavvo 11, tai kita meta gale- 
tu gautie jau koke 20 vvyru, tre
czia 30, ketvvirta 40 ir tt. Wienok 
tame dalyke kenkia mumis tin
ginys ir tamsybe.—Tamsybe ken
kia, kad musu lietuvviai neskaito 
jokiu laikraszcziu, nei savvu nei 
svvetimu ir už tai nežino kas svvie- 
te dedasi, nesupranta to, kad tik 
per palitikiszkus kliubus gali pa- 
keltie savva tauta ir iszaugsztytie 
jos vvarda, o kad to nesupran‘a 
už tai iriu kliubus prigulei nenoii 
—Tinginys kenkia,—kad jau yi a 
daugybe lietuvviu, kurie prie kliu
bu prisirasze, vvienok tingi atei
tie ant kliubo mitingu ir peitai 
toki sutvverti kliubai nesyky gau
na sukatas ir isz to myrszta, o tie

aP” patis lietuvviai paskui dyvvyjasi ir

3. Istorija Palemono ir Liūtą- ■ 
waro dinastijos.

4. Du svvarbiausiu Europoje at
sitikimu; Kryžioku ir Totorių isz- 
tremimas.

nežino delko jie miesto darbu ne- 
1 gawo.

Pereita nedelia, 4 Rugpjuczio, 
“Lietuwiszka Republikoniszka 
Lyga” laike savvo mitinga, laike

Balius! Balius!
Juozas Raszynskis, po nr. 584 

So. Jefferson st. atidarė szioms 
dienoms nauja lietuvviszka salin
au, o ant subatps ir nedėlios 17 ir 
18 Rugpjuczio rengia didely balių 
atidarymo saliuno “Grand Ope- 
ning”, ant kurio1 užpraszo vvisus 
lietuvviusatsilankytie. Grajys pui
ki muzika, bus szokiai ir kitos za- 
bQW08. Su guodone,

J. Raszynskis.
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pajieszkojimal
Pajieszkau Kazimiero Juod- 

walkio paeinanezio isz Kauno 
gub. Nowo Aleksandro^sko pa- 
wieto, Salako parapijos, sodžiaus 
Pikcziunu. Tegul atsisszaukia ant 
adreso tokio,

J. Jazawitas
1002 34 et. st. Chicago, III.

Pajieszkau sawo tewo Antano 
Bieliausko, paeinanezio isz Puns
ko, Suwolku vedybos, uirdejau 
kad randasi Plymouthe. Jeigu 
kas žinotumėte ape j<> buweinia 
bukit teip geri danesztie man ant 
szito adreso.

Ant. Bieliauskas 
269 Centre avė. Chicago, III.

Pajieszkau sawo brolio- Jono 
Jankausko, paeinanezio isz Kau
no gub., Raseinių paw., vaistės 
Kaltinėnų. Pirmiau gyveno New 
Yorke, o dabar nežinau kur besi
randa. Kas ape jo buveinia žino
tu, teiksis duotie žinia ant adre
so szito: Juozas Jankauskas, Mt. 
Carmel, Pa., Box 133.

Pajieszkau savvo kaimyno Juo- 
zupo Januszos, paeinanezio isz 
Kauno gub., Raseinių paw., vai
stės Eržviikos, kaimo Paupiu. 
Pirmiau gyveno Chicagoje, o da
bar nežinau kur. Jis pats ar kas 
kitas tegul duoda žinia ant adre
so szito: Iz. Hendrikis, box 235, 
Florence, Mass.

Pajieszkau sawo brolio Stani
slovo Kowalewskio paeinanezio 
isz Kaunored., Szauliu pavieto, 
Krupiszkiu parap., isz dvaro Al
brechtu; jau 3 metai kaip Ameri
koj ir nežinau kur besiranda. Kas 
žinotu ape jo buveinia teiksis 
danesztie ant adreso szito:

J. Raszynskis,
584 S. Jefferson st., Chicago, III.

1 10c
20c 

. 40C 
‘ 15c
Pila-

15
10 

40c 
15c

I Perspėjimas ape szventa tikėjimą
Perkratimas sumintu jot

. Priaigatagrojimas ant •mere/10
Raktas m dangų /“
Trumpos Katekizmos palfcal kūnu

kauskio
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun K. Antonevicziaus.
Vadovas in dangų
Vartai dangaus
Vadovas aplankaucziu kanczios Wieszpatiea
Jezuso Kristuso “

Knygos moksly^zkos.
kKYWI APS1RBISZKIMAI. ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet iu gerai nesupran- 
t»; su 7 abrozeliais, Naudiugiau.se kny
gele aut svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas v r* debesiai ir aut ko jie laikosi.

Preke.... ..................................
Etnoliogiszkos smulkmenosV ----- ----- *------t •— J I,.

t
11.00 
9 1.25 

50

..KM.
“ 15c

50c. 
10c
l(to 
10c 

15c.

Naujas Lementonus lietuwi<zkas 
Spa»abns greito iszsiinokinimo ang^ekos kai 

bos ne apdarytas “ “ •
o apdarytas “ •

Istorija Europos su mapoms 
Ka dantie, kad butuine sveiku ir ilgai gyventu- 
nj*... ....................................................... .  • iii*r'
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykal 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ., 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais. 

katekizmais ir mistranturu. 
engwas būdas paežiam per savęs pramo- 
tie ^asz"tie. dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas ’v*turi<*e kalbose: lietuviszkai 
latviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra nause knyga dėl norineziu isz- 
mok tie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tvisz.ko-1 kalbos „ ..

Kasdienines Maldos

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.,

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

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

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

Lithuania ” " —
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Zemaicziu, 

na ras z Simano Daukanto 
Graži vaiku knygele “ 
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos “

92. oo 
5c

UŽMOKĖJO UZ LIETUVA

Girard
Scranton

New Castle

Gallup
Anson ia
Tol ura

J. Miller North River " 
• J. VVaitkunas Monchester

W. Kvesulaitis Yonkers 
M. Morkewiczius Edward.
J. Urban
J. Petrikis 
K* Kubili us 
J. Putnis
F. Majauskas S. Chicago
J. Totoraitis Forest City
V. A.Lobikis
K. Burkauskas 
P. Balseviczius
J. Rinkeūiczius Minersville
Iz. Hendrikis Florence 
Ch. Szibaitis “
P. Wolodkewiczius Mahan.
C. Gedmin Flushing
A. Balandis Philadelphia
K. Plungis Chicago
P. Zachareviczius “ 
K. Jokūbaitis - “ 
G- AcKelly “
K. Barauskas . “ 
Kaz. Juszkeviczius “
Jos. Sierunas “
W. Wasiliauskas “
T. Waiczaitis “
J. Raszyuskas “
J. Urbikas “

2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
3.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
l.oo 
l.oo 
1.00
50c 

l.oo

Extr;i mitingas.
— Extra mitingas “Gvardijos 

D. L. K. Witauto” bus nedelioje, 
11 Rugpjuczio, 1 adyna po Įlietu, 
bažtinyneje Saleje, ant kurio yra 
užpraszomi visi sanariai, nes bus 
pasikalbėjimas ape surengimą ba
liaus už nedėlios laiko. Teipogi 
yra užpraszomi ir nauji sanariai 
prisiraszytie, nes dabar karei- 
wiszki drobužei yra daug pigesni 
nei kaip pirmai buwo.

W. yVabalinskas, prez.
P. Možeika sekr. ----

Katalogas knygų
Knygos Dwasiszkos.

Brostvos “ “ “ 0.5c
Draugija dėl dusziu “ “ 10c
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Filoteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ” _
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas

Franciszkaus' • > 20c.
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 90c
Gyvenimą visu Szventu ant i ožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po ” 65c
Istorija Kataliku Bažnvczios 91.00
Istorija seno ir naujo (statinio su abrozeiets 15c 
Is\>njs seno istatimo no pat sutvėrimo

pa'a mes iki užgimimo Kristuso 
Istorųa szventa seno ir naujo istotymo 

sutwer.mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metiniu szveneziu ” 
Kas yra grtekas? labai naudinga knyrele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija *’ 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios

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

ir didžiosios nedeloa „
Pekla arba amžinas pragasas

10c 
30c 
20c
15c 

. 10c 
30c
2fto

91 00 
10c

__________ 91.50
Istorija gražios Mageleao* ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 10 
Liecuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtai “ 92.00
Lietu viszkas sziupinis “ 5c
Lietuviszkos Da'nos u iras z y tos per Antana 

Juszkevicziu Velionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku irdarbiny- 

kiu *• “ 140
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsawiszkos ka

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

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Palangos Jure “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Pulki istoria ape Kantria Alana, kori per 22 me

tus vaikszcziodama po sovietą, daugybia be
da ir vargu kantrei iszkentajo 90c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rinaldina “ “ “ 91.50
NAUJAU8IS LIETVVISZKAS 8APNINYKAS.

surinktas isz daugel svetimtautis/ku sapnt- 
nvku ir sredytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
želiu,— su apraszymu planetų ir pa«lapcziu 
kokias senovės žmones vartojo dėl uuspeji 
mo ateites.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui pnsapuuot gali. _

Apdarytas .........................
Talmudas židu *• 
VVaiku knygel- su abrozelais 
fciponas bei £)pone
Wisoki abrozdelei in knvgas 
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu 90c

Abrozas “Kražių skerdynes’ persta to kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
czios Kražių mituose 1893. Ganėtinai ai
delis. Preke „ 50c

o su prisiuntimu ,, Mc

Knygos lenkiszkos.
ŽYWpTY 8W. PAN8KICII 9700
ANIOt STRČz.. Zbidr Modlčv i Pie4ni služ^cy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordv 
i pietini lacihskičb). Zaviera blizko 550 scro- 
nic vyraznego druku na pięknym papierze, 
vydanie dla obojga plci; opravnc w morocco 
skčrkg. vyzlacaue brzegi ze ztoconym tytuli- 
Tcem; cena................................................ 95c

Ta suma opravna v morocco skurkg. vyzhscane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
mkiern................................................. 9 1 25

CICHA LZA. Zbidr ModMv, i Piežni služfcy dla 
dusz pobožnyeh (V’ydanie dla nleviast) z 
dodatkiem nieszporov i pieAni lacifiskicb. Za
viera blizko 650 stronnic wyraznegq druku 
napigknym papierze, —Opravne w moroeco 

skorkę, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Cena................................................95c

0LTARZYK ZLOTY. Zbior modldv i pieini, 
siuž^cy dladusz pobožnyeh. (VVydanie dla 
ngžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i piežni 
lacihskich. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze. opravne 
v morocco skdrkf. vyzlacane brzegi ze zloco
nym tytulikiem................................. 96c
suras opravna,v morocco skonte, vyztaoone 

brzegi ze zloconym tytulikiem...............9 1-25
VYBOREK............................................ po 40c i 65c

KABALA czyll odkrycie tajemnic przyszlofci 
.. -a pomoca kart. (Dlazabavy i rozryvki)

Cena ’ ._  „ 10c
ALEKSANDRA CHODŽKI slovnik Polsko-An- 

gielskil Angielsko-Polski v mocnej opravie 
ze zloconemi tytulikamy. Cėpa o

SENNIK czyli \Vn>ženie ze snov, na przeszlo 
1500 przy padkach služ^ce, zrčžnychstarodav 
nych kstjg zebrany i porz^dkiem abecadlo- 
wym dla rozryvki i zabawy ciekavych ludu 
ogloszone przez Przy'jaciela Nicwinnych za 
bobonov. •’ . ” 15

Elementarz Polski “ “ 25c
Ksi^žka Polsko-Njemecka do latvego nau- 

czene sig czytač pisač I mdwič po nie- 
miecku •’ “ 75c

LISTOVVNIK polsko-amerykafi.ski. Podrpcznik ' 
zavierajįcy: Nauke pisania listdv. v w«zvst- 
kich przypadkach zycia, ulianovicie: ListyJ 
poltcajaėe. radzace.’opisujace. povinszova- 
uia. podania itd. ” ’ ’’ 60

MOKUS POKUS cra^noksigznlk, czyli odkrycia 
tajemnic niezavodny sposob czarovania, we 
dhig alavnych sztukmistrzov jako to: Bosco 
Sehvanenfeld, Tvardovski, Fnust, Theoph 
rastus, Paracelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych Cena ’. 85c

PRA\VDZIWY PER8KO-EGIPSKI SENNIK— 
Naipevniejazy sposdb vygrania na loteryi 
veulug kombin^cyi<lynnydh magikčv i pro- 
fesordv matemntyRi Orlice itp.— tudziež Į 
vyjavienie tajemnic i sposob. takich užyva 
no v starožytnožei do przepoviadania i vro 
žentą przysztofoi. - Z 200 obrazkami. Doslov 
uy przedrūk z Sennika drukovanego w dru 
karni Universytetu Jagiellon«kiego v Kra I 
kovle. ’’ ” 90 i

MALY LISTOW?<IK dįp jzkolnych dzieci; uczf- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- Į 
vafi ” 25 |

Ta sama opravna v morocco skčrkg, vyzlocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze I 
zamkiem .......................................... 9 1.95

POSREDNIKPOLSKO-ANGIELSK1; ksifskadla 
Polakov w Ameryoe dla latvego nauezenia 
sig po angielsku; z opisaniem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač; i rožne listy w pol
ėkiai i angielskim jgzyku 65

PRZEU ODNIK do pisania listdv miloinych o- 
ra tycz«cych si* oženienia i zam«žp<Sj6cla 90c

41 oo 
10c 
30c 

25c.
5c

50c 
25c 

25c. 
sz.

no
25c
15c 
10c 
15c 
15c 
15c

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

Erpaųiiel Gross,
73 Mott St.,

NEW YORK, N. Y.
313 Henderaon St-

JERSEY CITY, 1
ir

__ .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
ImivrtavoU W ynai. Likteriai, Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausios kaip visur. 

Parduoda tiktai ant - v hotesale . Prabas siunczia už dyka. Jau no daugel metu veda prekystia 
su saliunykais; isz Uis krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kllasos saliunai. Teipogi tur ge
ra pažinty su daugvbia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny weda ir perui užpraszo, idant 
kiekvienas sahunvkns pirktu gėrimus pas Emanuel Gross, o nesigraudys.

EmanuelGrosi yra teipgi k< lektorium bravoro Shepiro irSunaus, New Yorke, kuris tai bra
vorus duoda minėtoms krautuvėms' Gėrimu geriausa rekomendacija (10—21

N« į

5 N*

®

oo

■—• ffl 2T. s
66 Q 7T -

- r'

23

3
— x

N
o

p 9 N
p

u = -* S ® » ® r 3 r** 
C.’ 2

3 « 2

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO.

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAU81S LJETUWI8ZKA8

SAPNINYKAS

7 WEINATINIS LIETUWISZKAS 

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.
Užlaikau puiku szalta Alų, 

Degtinia tikra ruginia, lietuvisz- 
ka Trejonkia visokiu VVynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
vu. Pasmane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaozergis.

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietaias.

IR NOTARY PUBLIC.
iszprovojs geriausei visokias prowas visuose 

suduose. Klumocryja kalbose: tenkiezkoje, vo
kiškoje ir angelskote. Teipogi kolektavoja pini* 
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

JONAS ZAVVECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

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

(24-3)

Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia I^egtinia. VVyna, Likierius ir kwe- 
penezius Cigarus, teipogi ir Blljarda uel zabowo*.

Užpraszau veltus lietuvius atsilanleytie.
Kasp. Majauskas. (15—12).

A. ZDANAW1CZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz ęįauge 
swetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal 

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 310AISZKIU ABROZELIU.

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

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

‘ apdaryto .. $1.00.

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

SAPNINYKA DOWANU.
Pinigus galite siustie registravotose gromatose, arba per'‘mo- 

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

Siųsdami pinigus visada uždekite szitoky adresa:

H. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, Tt/l

— NAUJAS —
LIETUyvISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Cominer

cini avė.
8. Chicago.

Užlaikau šviežia 
bawar»ka Alų, ge
riausias 
ir seniau 
sias A~ 
rielkas. 
Wyna. 
Liuterio*
ir puikiausius Ciga
rus.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu Ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KA8IN CLEVELANDA ATKELAT’SIT 
PA8OLSZYNSKA W1SKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu irdauglause visokiu gėry m u užtaikau

FREE GRAND PRIZES!

>ily; 1 tikro Meerschnu- 
; 1 wvriszka 'siktode

N«redami prapla- 
_ tytle terp žinomu musu naujus 
>*Henry Clay” cigarus pasiryžo- 
mc per szita 50 d4«*nu duotie prie 
kožno bato cigaru seicanczias do
vanas: 1 puiku revolvery ant 5 
szuviu. i>ats atsilaužia, nikel-piei 
tytas.su guminisrankenukia. y- 
ra panaszus in naujos mados pa 
licmoniszka revolvery, imasi in 
S. A V. 3H nr. patronai, toki re
volveriai yra varto  ja my dabar 
ant cielo svieto; 1 gražu su 3 ge
ležtėmis pei* 
mo pypkiai 

ly, ausukia užsukama, pui
kiai tszmargyta. 14 karat, 
drauge su lenoiugeliu ir 
kompasu Luksztai jo yra 
isz vidaus ir isz virszaus 
auksiti 14 kar. iszrodo teip 
kaip kad laikrodėlis už $50 
Pirkdamas baxacigaru ga 
ii iszsirinkt sau viena ia 
aiigszrziau paminėtu daik
tu, o duosime prie kožno baxo dovanai. Tiktai 
prisiusk mums savo varūs ir adresu ir savo ex- 
preso adresa. o mes tau prisiusime in oflsa tavo 
rxpreso. Iszevamlnawok, o jeigu tau dabosią, už
mokėk tik Q4 ir kasztus expreso o expre
sas tau vi .Ra priduos. Tik praszome
iūant kogrelcziausei ateitum ant expreso atsiim- 
tie savo ordenuotus cigarus, kurie yra gwaran- 
tavoti ant gerumo, vagos ir skaidžiau*. Norint 
mums kasztuoja, ate mes norime žmonis in pra 
tytie prie musu cigaru. Teipogi jeigu nori gali 
apsiimtie užagenta, o mes duosime gera darba.

Cuban Cigar .VVorks,
89 Washington St., Chicago, III.

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivu in 1r isz Europi s, iszmaino ir siunczia 
fdnigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
n 4 nedeles po iszaiuntimo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurte perka laiva

kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—iszdirba rasztus d*l dalies isz.jesz- 
kojimo mz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsuiio užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekuravo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vieta* darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias maida-knyges.—Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

Didele Lietuwiszka
KRJAUCZWieTe

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

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

J. Grigalius.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja visuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems 1ietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Itandolph St.
Giweainias 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA* 8ALIUNA

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

Puikiausias Saluuas Offisa
visam mieste Slienandoah

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

Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla
ses, o žmones isz duszios pri-teliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems vaiandela laiko 
atsUankytie pas savo brolus lietuvius, o busitla 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame nusiduoti* kaipo 
in geriausia Ir in tikra lietuviezka užeiga

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS.

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

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

isz ponr. 3117 po nr. 3121 
— ir —

uždėjau banka dėl užkavoiimo pinigu, in kn- 
p—I riapriimu pinigus no 95 tr augszcziau ir 

moku už juos procentą. %

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad gslltia teip 
r~)lygei gerai ir pigei atlikti* Interesus pas 
r —savo'žmogu. Ateikit ir persiludyklt.

Uždėjau nauja batika ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no 95 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.
SZIFKORTES

ant gertauslju liniu iaz Chicago per NevYor
ka in Berltna ir isz Berlino in Cntcaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
^121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

Pirma Letuwiszka Kolionija
S o wardu “Lietuwa“,

PRAIR1E, ARKANSA8.
Kurioje jau apsipirkti 24 lietuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai sryvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balceviczius ir pabudavojo lietuwiszka 
bažnyczia.

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

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

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

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

ant 5 metu iszmokeszcziu.
_____  Norinti tikrai dasižinotie ape viską raezykitia m

UNION LAND C0MPANY,
163 Washingtoii St., Chicago, III.,

-----ARBA 4N------
REDYSTIA „LIETUVA”,

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

-

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS 

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir . 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Jndd nliczios,

CHICAGO, 1LL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegonus ir kitokius —— 

aukrynlus dajktus, zahitiimas ir sidabrlnimas * * 
visokiu dajktu laba j pigej, aukszynius sydabryu^ ziego- 
relias iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

Ziegorela czistynnas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziogorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

T . KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

142DivisionSt.

New York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo- 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

LITUW18ZKA1 LENK1SZKA BASKA.
NEW YORK, N. Y.

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

______________ tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 
teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikėtus ant wisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

400 G ra n d Street, _ . _ - -..--------------- ;

Naudiugiau.se
tytas.su
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