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Isz Amerikos
APE

Lietuwiszkas Kolionijas Arkanso.
------ o------

South Chicago, III., 23 Rugp. 
Jau no seniai rengiausi pirktie 
kur nors farma ir pradetie gy- 
ventie ant jos, taigi dasiskaitias 
ape “Lietu viszkas Kolioni
jas” Arkanso, l-ma diena Liepos 
nuAvaževau apžiuretie lauku Ar
kanso. Nuvažeivias tenai, pasili
kau ant nedėlios laiko ir iszty- 
riau galutinai padėjimą minėtu 
kolioniju. Perėjau per keliolika 
farmeriu, kurie jau tenai no 5 
metu gyvena ir apžiurėjau ju vi
sus turtus. Už tokias kolionijas 
prigul tau mielas Redaktoriau 
“Lietuvos” didžiause garbe, 
kaipo inkurtojui tu kolioniju” Ta
vo vardas, garbus Rėdytojau, 
pasiliks ant Avisados garsus už

• pradėjimą to garbes Averto dar
bo, nes tenai pastos didžiause 
sostapile lietuviu isz visos Ame
rikos.

Pas senesnius Arkanso, farme- 
rius soduose net szakos lūžta no 
gausingumo obuoliu, gruszūi^sly- 
avu, Avynvuogiu ir teip toliau. 
Daržoves net miela žiuretie: ko
pūstai, barszeziai, dynai, agurkai, 
tomeitos ir tt. Laukai lygus kaip 
stalas, nėra nei jokio akmenėlio, 
nei kelmu, nei krumu, nei balu. 
Javai koki yra pasėti, net isz 
szaknu Avirsta per savo diduma 
ir buinuma.

Jau in dAvideszimts lietuAvisz- 
ku familiju yra apsigyAvenusiu 
ir jau, acziui Dievui, baigė staty
me lietuviszka bažnyczia ir turi 
lietuviszka kunigą, kur kas ned- 

^clelia susiAvažiuoja visi, savo loc- 
naisarkleis, in bažnyczia ant mi- 
sziu szventu, ir tenai linksmai 
sau pasimato ir pasiszneka.

Apžiurėjas ta viską, pamylėjau 
ta vieta ir iszsirinkias sau 160 
akru lauko terp lietuviu, pirkau- 
si, ir povalei, cze būdamas, kas 
met iszmokesiu, o kada bus lau
kas jau visiszkai iszmoketas, ta
da susipirkias padarus ir arklius 
įvažiuosiu ant savo locnos žemes.

Deltogi ir visiems broliams lie
tuviams Avelyju isz tikros szirdies, 
jeigu kuris kiek pinigu turi pirk
tis sau lauka lietuAviszkose kolio | 5 

. hijose, o tenai nei vagis pavogs, 
nei ugnis sudegys ir verte lauku 1 
kasmet eina augsztyn. Nekurie 
Savo pinigus laiko bankose, o ar 
tai syky atsitinka, kad bankcs su- 
bankrutyje ir žmonių pinigai žūsta 
nežine už ka nei kaip. Pirk broly 
sau lauka, tai taAvo pinigai nežus, 
Bet už keliu metu, taAvo szimtas 
dolieriu atves duszimtusdolieriu.

tleje, galbūt Baczkausko pa
klausei, kaip tas prizaunyjo, kad 
Aukanse nėra geros Avietos. Broli 
mielas, kas Baczkausko nepažys
ta?— Jeigu Baczkauskas butžmo- 
gum, tai Avelytu žmonėmis gero 
ir duotu geras rodąs, aie kaip yra 
gyvuliu, tai jisai nori ir visus lie- 
tuAvius paverstie in gyAA’ulius. 
Jam yra dabar geda, kad jisai 
per 8 metus savo iszdaivystes 

, tos susmirdusios “saules” (geriau 
kiaules) nieko neinstenge dėl lie
tuviu gero padarytie, o “Lietu
va”, da tik treczias metas, o jau 
inkure“Lietuv>riszkas Kolionijas”, 
kuriose szendien in 20 familiju 
gyvena ir jau turi savo kunigą 
ir locna bažnyczia; ‘‘Lietuva” in- 
kure Chicagoje LietUAvdszka mu
zika, kuri szendien pervirszyja

visas kitas muzikas ir užima pir
mas wietas ant balių ir teatru; 
“Lietuva” teipgi ragino žmonis 
prie palitikiszku Kliubu, per ku
riuos szendie jau keletas lietu- 
wiu turi sziokius tokius miesto 
darbus; o kagi gero padare tokis 
nemazgot-snukis Baczkauskas dėl 
lietuwiu? Ugi keliems szimtams 
nekaltu žmonių nuplesze bege- 
diszkai szlowia, kuria galbūt ka- 
da priesz savo mirimą norės su- 
gražytie, ale jau laiko nebus.— 
Taigi Avisada tokis žmogus, kuris 
pats nieko gero padaryt nein- 
stengia, tai rūpinasi kenktieir ki
tiems gerai darantiems.

Užtaigi broliai mieli, tiktai ge
rai apsAvarstykit patys sawo mis
ijoj darbus Baczkausko ir darbus 
p. Olszevskio, o tada lengvvai 
suprasite dėl ko Baczkauskas pei
kia ,,Lietuwiszkas Kolionijas” Ar- 
kanse. Jums gero welyjantis

Tamoszius Cziuprinskas, 
8613 Houston avė.,

South Chicago, III.

licmonai ilgai nelaukia, szowe du 
sykiu in duris; viena kulka pa
taikė jam ingalva ir žmogžudys 
krito negyvu. Tada palicmonai, 
ineja in vidų, atrado pas jy 8 re- 
wolwerius-keturi buwo pritaisiti 
prie diržo, du kiszeniuose ir du 
rankose ir visi buvo užloduoti. 
Yra tai didelis vyras, 6 pėdu aug- 
szczio ir svėrė 188 svarus.

Pagal wisa jo apraszyma pasi
rodė, jogei tikrai tas pats nuszowe 
detektiwa ant trūkio pereitame 
czetiverge, arti Youngston Depot.

F. S.

.jįįįą.

Riibaunykai geležinkelio.
Rugpjuczio 18 d., kada paša-

mylias no miesto, sulaikė jy 5 ru- 
baunykai ir su atkisztais revol
veriais inszoko in tvidu ir iszkra- , 
te visu pasažieriu keszenius, o 
konduktoriui ir inžinieriui atėmė ( 
laikrodėlius ir pabėgo. Tada tru- ( 
kys davaževias prie pirmutines 
stacijos, daAve telegrama in Gr. 
Rapids ape toky atsitikima. 
Isz miesto tuojaus tapo iszsiusti 
detektivai jieszkotie užpuoliku.

Kad czetAvergo vakare viens 
detektiAvas sėdo in trūky ant 
Youngston Depot, užtemyjo du 
kokius AvyrUs trūkyje — Aviens 20 
metu kits, 40. Tuojaus vieno už
klausė: “Ant kokio depot sėdai 
in trūky”. — Szis atsake — Ant 
Union. O ant kokio Depot tavo 
draugas sėdo?—užklausė vėl de- 
tektiwas ir jau norėjo aresztavvo- 
tie. Tuom sykiu Avienas isz tu už- 
temytuju priselino isz užpa
kalio detektivo ir szove jam in 
galva ir kulka perdemai perskro
dė. Ant trenksmo szuvio trukys 
sustojo, o žmogžudžiai pasmuko 
sau laimingai nesugauti. Detekti- 
was už dvieju adynu numirė.

Palicija jieszko žmogžudžiu bet 
nei vieno neranda.

Miestelyje Cleon, Mich. buvo 
jau no 2 metu apsigyvenias kokis 
Avalkijozas, kurio tenykszcziai gy
ventojai dideliai neužkente, nes 
jisai nedirbo jokio darbo, o tiktai 
valkiojosi ir niekam nesake isz 

i kur jisai atsiAvilko. Kartais nebu- 
> daAvo jo namieje po kėlės dienas 

arba ir nedelias ir pargryžias, pa
skui imdavo pardavinetie laik
rodėlius, revolverius, lenciuge- 
lius, valizas ir tt. Kaip pasklido 
gandas ape nuszovima augszcziau 
minėto detektyvo, tai tenyk 
szcziai gyventojai tuojau supra
to, kad tai buAvo ju susiedo dar 
bus ir kaip tik nedelioje parsivil 
ko jisai namo, tuojaus szie davė 
telegrama in Grand Rapids, kad 
toks ir toks czionai randasi. Pri
buvo isz Gr.Rapids 6 palicmonai, 
apstojo su reAvelveriais jo narna 
ir du isz ju inejo in vidų. Tasai 
žmogžudis sėdėjo ant kėdės. Kaip 
tik palicmonai pasirodė viduje 
su revolveriais, jis inszoko in ki
ta ruimą ir užsidarė. Palicmonai 
liepe jam duris atidarytie. Ji
sai atsake— atidaryki i patys. Pa-

Audros ir perkūnai.
Isz Bloomington, III. danesza, 

k-ad ten pareita sereda pratruko 
debesis ir Avanduo pasilejo upeliais 
ant žemes. In 30 miliutu medžiai 
liko nulaužyti stuoiubriai isz 
žemes iszrauti ir sausi upeliai 
paAvirtu in baisias, sriaumias upias. 
Tokio užtvinimo niekas ne pame
na, jog kada butu buAvias. Du 
vaikai nuskendo. Tvora no 
“shoAv”, kuris buAvo aptAvertas 
stacziomis lentomis, liko »ulau- 
žintair isznesziota ir kaip vanduo 
uždaAve in sienas, 500 žiūrėtojų 
ant “shov” persigando ir mėtėsi 
begtie, bet visi liko sAveiki.

Ta pati audra aplanke ir mie
stą Port Huron, Mich.,* kur nu
skendo 4 žmogystos, keliaudamos 
ant pikniko ant salos upes St. 
Clair. Ant 5 ad. Avakare audra 
dasigawo Nev York Avalstijos ir 
puse adynos szimtus dolieriu pa
dare bledes. Streetkariai liko už
blokuoti ir Avisi telegrafu ir tele
fonu drabai po Avisa miestą liko 
nuneszti per Aviesulas. Wienas liko 
užmusztas per griūnanti kamina. 
Daugiau bledes da nėra žinoma.

Isz dirwos lenkiszkai-lie- 
tuwiszkn parapijų. 

Cincinnati, O., 21 Rugp. 
Garbingas Redaktoriau!

Meldžeme prasergetie visus 
gerus lietuvius, kad jeigu kurie 
rengia kokia parapija, tegul sau 
rengia patys vieni, o niekad te 
gul nesusideda su lenkais iszAvie- 
no, ba tiktai shavo centus pražu
dys ii daugiau niekų. . de pawariIUU no darbo. Žinoma,

Sztai kas atsiliko su musu len-;įO|<įu foudu Pekeris sutraukė di- 
, o mer

gina turėjo vos tik kelis. Per to
kia didia daugybia liudinyku, 
prova tapo atidėta ant 17 Rugp. 
Kada stojo ant rytojaus, tai pa
tys lietuviai, gavia no to eretiko 
po $5, sznekejo už jy ir priesiege 
falszyvai, da nupleszdami begedi- 
szkai szlovia nekaltos merginos. 
Wiens vardu Martinas pasakė,kad 
ir jisai su taje mergina jau kelis 
sykius paleistuvavias ir kad jy 
yra didžiausia pasileidele ir tt. Ir 
kitas teipgi lietuvis, kuris da pats 
atbėgo ant riksmo merginos ir 
szauke, idant duris atidarytu, o 
szendien nevidonas eina ir pri-

puolima, tuojaus tuos ant rytojaus 
atstatė no darlx>.

Ta mergina nuėjo i n suda ir ap
skundė Juozą P. ir Pekery už 
i žpuolima. Sucss buvo 16 
Rugpjuczio.

Pekeris davė visiems savo dar- 
binikams po $5 ir liepe eitie in su
da už liudinykus, liudytie 
prieszai ta mergina; o kuris isz 
darbinyku nenorėjo eitie, tai bai-

---  ---------- ----- i lokiu uuuu reperis sutra 
kiszkai—lietuviszka parapija Čia-! dia gauja 8awo liudinyku, 
cinnati, O. I ei tiek metu dirbo- orinn turam wns tik kalia
me drauge su lenkais dėl naudos 
bažnyczios, tiek daug iszdejome 
savo kruAvinai uždirbtu centu ir 
dabar, paklausykit, kokia pade- 
kaAvonia už tai gavome no lenki 
szko kunigo — Avietinio proba- 
szcziaus. — Pasakė jisai,kad mes, 
lietuviai, esame nekatalikai, mu
su lietuviszki kunigai teip giesa 
nekatalikai esą maskoliszkais szni- 
pukais ir t. t. — Tai tau ir dai- 
liausei! Lenkai per tiek laiko 

^gvildeno musu keszenius Avis ant 
garbes Dievo, vis ant naudos ba- 
inyczios, o szendien, už musu cen
tus, jau padare mus nekatalikais ir aiegia prieszai ta Aviška, apkaltin- 
da musu kunigus dergia atvirai damas mergina.
akyse SAvieto. — Ar tai yra gra- j 
žu sziteipr Ugi ar mes kvaili bū
tume, kad turėtume ilgiau prie ju 
jriguletie ir da daugiau suavo cen
tu jiems in gerklių kimsztie. Mes 
galime rastie sau tokia bažny
czia, kuri mus laikys už katalikus 
ir žmoniszkai užlaikys musu kuni
gu ir neAvadys maskoliszku szni- 
>uku. O su lenkais gana no szios 

dienos sebrautie, nes szirdy skau
da isz gailesczio. J. D.

Metas III,

“Labor day”
(Diena darbinikiszkos szAventes).

Wisos darbinykiszkos organi
zacijos mislija padarytie dide- 
lia iszkilmia ir triukszma Ame- 
rike,- teip Avadinamoje “Labor 
day” dienoje, kuri pripuola 1 d. 
Rugsėjo.

Debs Prezidentas American 
Railvai unijos da sėdi Wood- 
stock’e kalėjime. Del parodinio 
saAvo prilankumo ir meiles -jau
smu visos organizacijos, o ligi- 

žmogystos at- 
isz-

nai ir pavienes 
siuns Debsui telegramus su 
reiszkimu savo prisiriszimo. Te
legramų suskaito in 5000.

Turtinga gysla aukso.
Isz Wence Junction, Colo., 

danesza, kad už penkių myliu 
no to miesto, kokis Jamea Blake 
atrado stelietinai turtinga gysla 
aukso. Yra tai gysla, kuri lig 
sziol yra isztirema per penkias 
mylias, ir duodanti ant tono/u- 
dies $50 lig $200. Jau daug ten 
yra jieszkotoju aukso ir visi pri- 
pažysta, jog tai yra Aviena isz 
turtingiausiu gyslų, kokios kada 
atrasta toje dalyje ^Valstijos Co- 
lorado.

Isz M t. Carinei, Pa.
MtCarmelio jauni vyrai labai 

puikiai elgeai. Neseniai turėjo sa
vo balių, ant kurio pelne gryno 
uždarbio $160, o dabar vėla deda 
kožnas po$1.00 ir už tuos pinigus 
intaisys du didelius altorius in 
lietuviszka bažnyczia. Už tai gar
be tiems jaunikaicziamS'.

Mt. Carinei, Pa. darbai pradė
jo su wis gerai eitie, jau trys ne
dėlios kaip dirba gerai.

Begediszkas Užpuolimas.
Brockton, Mass. gyvena wiens 

ietuvys Juozas P. su suavo pasi- 
eidusia paczia, pas kury tankiai 

atsilanko visokį palaidūnai ir ke- 
ia bjauriausia paleistuvystia. 

Terp kitu tokiu priprato ir vie
nas koksai amerikonas, Pekeris, 
contraktierius ulycziu, o pas ta 
,’ekery dirba ir tasai Juozas P. 
<aip tasai Pekeris cze pasiwaido, 
tai pas minėta Juozą P. plaukia 
alum ir arielka stalai in grindys, 
o gerai pasigėrus Pekeris užmoka 
Juozui $5 ir szis. leidžia suavo pa
czia eit su juom nors ant Avisos 
dienos kur nori.

Rugpjuczio 4 diena, kada tas 
Pekeris vėla radosi pas Juozą ir 
su jo. pa^e smagei ulavojo, 
ant nelaimes atsilankė tenai Avie
na lietiiAvaite, gera mergina. Kaip 
szitie ja pamate,apstojo kalbint ja 
prie gėrimo, su jais drauge. O 
kad mergina nenorėjo su jais 
gertie, Pekeris pakusztejo Juozui 
in ausy, kad. szis prikalbytu ta 
mergina su juom eit ant paleistu
vi stes ir pažadėjo Juozui už tai$5. 
Juozas P. nusivedė mergina i n 
atsaiva kambary ir pradėjo isz 
tikrųjų kalbint. O kad mergina 
nepristojo ant to, tada Juozas pa- 
siszauke Pekery, užsidarynejo du
ris ir langinyczias ir puolėsi abu
du, kaip žvėrys ant merginos. 
Juozas primynė jai rankas, o bur
na jos užeine suavo rankomis kac 
neiszrektu ir tt. Wienok mergi
na buAvo stipri, nusistūmė jo ran
kas no suavo burnos ir sukliko 
gelbct! Iszgirdia ta riksmą boar- 
diugieriai, pradėjo langus dra- 
sk^’tie ir szaukt atydarytie. Tada 
sziedu nusigandia paleido mergi
na.

Pekeris pamatias, kad jo paties 
darbiuykai periszkadyjo jam už

O Jus nevidonai! už $5 par
duodate duszia suavo kreivai .pri
slėgdami ir pleszdami begedisz- 
cai szloAvia nekaltos merginos!

Per ta daugybia liudinyku ‘ir 
7 d. proAva nepasibaigė; Avel ta- 

)o atidėta ant 19d., o kada tre- 
cziu sykiu stojo avi si in suda, ta
ni aresztaAvotais p. Pekeris ir 

Juozas P. ir pastatyti e po $1,400 
belos kožnas. ProAva eis in kri- 
minaliszka suda.

Butu geriausei, idant tokius ne
vidonus užpuolikus tuojaus pa- 
<artu. P. K. Brocktonietis.

Skabsas.
Paduodu dėl visu žinios, kad 

isz Hartshorne, Ind. Terr. iszva- 
ževo Mike Maszotas, kaipo vie
nas isz arsziausiu skabsu; nes per
nai per Avisus straikus jisai dirbtie 
nenustojo. Girdėjom kad iszsiba- 
adojo in Illinojy. Jeigu kur tenai 

; is atsivilktu, tai vyrucziai isz- 
Avykite jy kiaulių ganyt, o prie 
darbo ne daleiskite ba jis visiems 
uždarbius pagadys.

Indi jonas isz Krebso.

Isz Užmarės

k a, ir isz antros puses per milži- 
niszkas erdmias Azijos (Indija); 
potam sujungta su Australija. 
Bet liko da milžiniszkos erdmias 
Ramiųjų juriu, su nesuskaitomais 
savo archipelogais.

Isz Australijos, no visu intar- 
piniu punktu ant Ramiųjų juriu 
ne buvo pamatines telegrafisz- 
kos komunikacijos, net iki va
kariniu paaraszcziu Amerikos. 
Elektrinis rinkis, apibėgantis 
visa svietą, buvo pertrauktas 
ant tos milžiniszkos erdmes Avan- 
denu jūres.*

Isz cze kilo didelis bledingu- 
mas dėl visosvietiniu reikalu. 
Rytai Azijos, terp puscziu Siberi- 
jos isz vienos puses ir jūrėmis 
ne atgaivintomis elektriką isz ki
tos puses, buwo atkirsti no civi
lizacijos svieto ir jaute ilgėjimą. 
Ta ilgėjimąsi reikėjo praszalin- 
tie, ir dabar liko padarytas svar
bus žingsnis tame dalyke.

Iszvedimas pamatines linijos 
iki Havaii yra pradžia darbo.... 
Dabar tik reikia pravestie po- 
marinia linija isz Havaii in Au
stralija ir visos žemes skritulis 
bus apjuostas aplink elektriniais 
dratais.

Ne abejojama, kad tai netrukus 
stosis su didelia dėl žmonijos nau
da, o labjausei dėl Amerikos; su
laiką daugiausei pasinaudos isz 
to milžiniszka ir pilno svajojen- 
cziu pajiegu tolima Rytu szalis 
Azijos.

Tas kontraktas tapo padary
tas rando Havaii ir pulkauniko 
Spaulding ir linija telegrafo bus 
pravesta isz miesto Honolulu in 
miestą San Francisco. Darbai tu
ri prasidetie 1 d. Gegužio 1897 
m. ir pasibaigtie 1 d. Lapkriczio 
1898 metu. Koncessija yra ant 
20 metu. Havaii duoda per ta 
laika kompanijai telegrafo po 
40.000 dolieriu pagelbos kasmet.

Naujas telegrafas po ma
riomis.

Mieste Honolulu (ant salos Ha- 
Avaii) liko paraszitas kontraktas 
dėl iszvedimo naujos pomari- 
nes linijos telegrafo, kuri linija 
sujungtu Su vien. ^Valstijas A- 
meriko su salomis Havaii —per 
Ramiasi:fis jurias. Linija turi di
delis svarba reikaluose viso ci
vilizuoto svieto, o labjausei dėl 
Amerikos.

Žinome gerai, kokia rolia gra- 
jina pamarines linijos telegrafu 
reikaluose terptautiszkuose, poli- 
tikiszkuose, visuomeniszkuose, 
prekyboje ir abelnai ekonomijoje. 
Jos jungia du pusskritulius že
mes; risza terp savias tolimas 
žemias, praszalina yvairius ne- 
parangumus isz priežasties mil- 
žiniszko atogumo y vairiu da
liu SAvieto. Argi be pamariniu 
telegrafu butu galimas dabartinis 
galingas iszsipletojimas civiliza
cijos, kuri teip galingai vis ein 
pirmyn?

Dėlto jau senei buvo mislija- 
ma, idant telegrafinėmis linijo
mis apjuostie visa svietą. Dar
bas ėjo laipsnis no laipsnio. Eu
ropa liko sujungta su Amerika. 
Tapo iszvestas toli siekanczios 
telegrafo linijos skersai Ameri

Kyliai ne apkenczia Krik- 
szczioniu.

Isz miesto Foo Chov danesza 
ape nauja užpuolimą ant krik- 
szczioniszku missiju, ypatingai 
tuom laiku ant amerikoniszkos. 
Koplyczia ir mokslaine guli griu
vėsiuose. Keturis mokintojus isz 
Kynu gimimo missijoniszkosmok- 
slaines nužudė. Perdetinis mok- 
slaines, Amerikonas, spėjo pabeg- 
tie gyvas. Wisur ponavoja ne- 
apikanta prieszai smeti m žemius. 
Wisur kabo paraszai: “Szalin su 
sivetimžemiu velniais”!

Sudėjimas naujo parla-^ 
mento Anglijoje.

Naujas parlamertas Anglijos 
susideda isz 670 pasiuntiniu, ku
rie pagal savo užsiėmimą dalina- T 
si ant sekancziu kategorijų: 46 
kariszki, 9 diplomatai, 41 didžiu 
valdonu isz gimines lordu, 105 
žemdirbiu, 150 teisdariu ir su- 
džiu, 11 daktaru, 13 profesorių 
ir mokintoju, 31 Avaldonu laik- 
raszcziu, 7 kniginykai ir spau- 
stuAvinikai, 30 finansistu, 32 al- 
dirbiai, distilleriai ir t. t. valdo
nu kasyklų anglių, 54 audėju, 
18 valdonu laivu ir t.t.

Ispanai baisūnais.
Pastaras telegramas isz Kubos 

danesza, kad Ispanai baisiu bu- 
du žudo revoliucionierius ir da
ro baisius ir žveriszkus darbus. 
Eiles Ispaniszkos kariumenes už
puolė ant ligonbuczio ir prade; 
jo žudyti e ir pjaut. Szimtas žmo
gystų liko supjaustyti in szmo- 
telius. Daromi baisumai pereina 
visoky supratimu. VVisi tai teip 
užpykino gyiventojus Kubos, kad 
žmonis dabar būriais vienijasi 
su* pasikėlusiais ir Ispanijos rai 
das ne turi vylties ant pi rgale- 

. jimo.
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t Bridgeport, Conn. darbai ei
na pusėtinai; žmones uždirba sau 
ant duonos ir da prie duonos.

t Mieste Ashland, Wis. kokia 
Trush, liko pripažinta kalta už 
nužudima savo vyro.

t Ant pussalio Kryme, 
priežasties dideles pagados visi 
javai iszdžiuvvo. Tenykszcziai gy
ventojai kenczia bada.

t Parama tevyniszkos kalbos 
yra Jaikraszcziai lietuviszki. Del 
to kiekvienas Lietuvys turi 
skaitytie juos.

t Isz Hardvood Minės, Pa., 
danesza kad tenai darbai anglių 
labai silpnai eina, žmones nei ant 
maisto uždirbtie negali.

t Mieste Detroit Mich. kokia
• Mary Ralaiczik, už baisu muszi- 

ma savo keturiu vaiku, liko 
apsudita ant 30 dienu kalėjimo.

t In Shenandoah, Pa., pribuko 
isz Lietuvos viena pora 12 Rugp. 
ir 19 to paties men. tapo suriszti 
lietuviszkoje bažnyczioje rysziu 
moterystes.

t Isz miesto Trinidad, Col. ra- 
szo, kad kokia Birdie Cootes, | 
kelionėje in Californija, mirė va
landoje, kad trūkis dasieke vir- ' 
szunes kalno Raton. Ji sirgo ant 
sausliges.® •

‘J t Tūla moteryszke* Noe isz 
Little Rock, Ark., tapo aresz- 
tavota už pasirodima ant uliczios 
apdaruose “bloomers” ir apskus
ta už nepaprasta užsilaikima.

t Boston, Mass., ant.tikrųjų už 
nedėlios laiko iszeis naujas lietu vi- 
szkas laikrasztis po vardu “Lie
tuviu Sargas”. Welyjame jam 
kogeriausios kloties.

t H. B. Martin, sąnaris iszpil- 
danczios rodos “Unijos Karži- 
giu darbo”, sako, kad 2 d. Rug
sėjo prasidės “boycott” prieszai 
pinigus, iszduodamus per tautisz- 
kas bankas.

t Middleton, N. Y. nakty 21 
Rugpjuczio atlankė teuykszczia 
apygarda didelis szaltis. Rapukai 
visi iszszalo, o kornai ir daržo- į 
ves teipgi labai nukente. Blede Į 
didele.

t . Grand Rapids, Mich., kad 
vienas lietuvys apsivedė su len
kia, tai jau dabar ir sawo brolio 
su seseria iszsižadejo; sako “asz Į 
ponas, o jie yra chamai”, ar asz ga-1 
liu su jais draugautie.

Darbai labai netikusiai eina. 
Wisose dirbtuvėse laiko tik po 
3czia daly darbinyku kaip pirmai 
ir per tai daugybe svieto raudasi 
be darbo.

t Kiekviena mergina turi sa 
vyje po tris velnius: kurczia 
nebyly ir spangy. Po szliubuj 
kurczias pradeda girdetie, neby
lia kalbetie ir spangys regetie.

t Terptautiszkas Kongressas 
visos Amerikos, prasidės mieste 
Mediko, 15 d. Spalio. Siekiu to 
kongresso yra praplatinimas 
etnologijos, žinojimo kalbu ir 
istorijos Amerikos.

t In Londoną ateina žinia, kad 
sūnūs kunigaikszczio Ito, prezi
dento Japoniškos ministerijos 
pribus Lapkriczio menesyje in 
Anglija dėl užsteliavimo kelio
likos didžiu kariszku laivu.

t Straikas dirbtuvėse karpe- 
tu, Philadelphijoje, pasibaigė. 
Perdetiniai 22 dirbtuvių pristojo 
pakeltie mokesty ant 71 procen
tu. Tame straike dalyvavo 3000 
darbinyku ir streikas tensesi jau 
no Liepos menesio.—

t Elizabeth, N. J. darbai pa
gerėjo, tenykszcziai žmones dide
lei linksminasi, kad nors keletą 
centu galės užsidirbtie. Dalykai 
parapijos teipgi gerai eina nes ga
vo gera kunigą, kuris moka ve- 
stie gera tvarka.

t Koke Any Oudek, padavė in 
auksztajy suda praszima, idant 
perskirtu su jos vyru, Andrejum, 
kuris musze savo sužiedotinia 

Į po kelis syk ant dienos. Sudžia, 
ne žiūrint ant da vadu ir meldimu 
vyro, perskyrė nelaiminga pora.

t Mieste Berline vienas žmo
gus eidamas uliczia, suklupo per 
vysznios kauliuką ir puolė teip 
nelaimingai, kad su galva davė 
in slanksty skiepo ir in pora mi- 
nucziu numirė, ne atsipeikėjas.

Fl’ai jaunas vyras 20 metu.
t Isz Liberty, N. Y. danesza, 

kad ten kokia pone E.E. Hen
ry pagymde vaika moteriszkos 
lyties, kuris sveria tik viena 
švara ir 7 uncijas, neką daugiau 
per pusantro svaro. Galvele to 
kūdikio yra teip maža, kaip vi
dutinis sėtinis (gruksztis).

t Miestelyje Pinetep, valsteje 
Oaxa, Mexico, jau no keliu nede- 
liu duodasi jaustie drebėjimas že
mes, nors nedidis, bet kasdien 
pasinaujina ir garsiinu trenksmu 
po žemia. Tenykszcziai gyvento
jai apleido mūrinius namus ir gy
vena būdose, bijodami, idant mu
rai ant ju neužgriutu.

t Isz Berlino danesza, kad 22 
d. Rugpjuczio, puseje antros a- 
dynos pas Ciesorių Wilhelma at
sibuvo pietai ant garbes Cieso
riaus Franciszkaus Juozapo, kurs 
ta diena pradėjo 65tus metus, 
buvo užkviesta 90 svecziu. Au
strijos pasiuntinis, kaipo persta- 
tantis ciesoriaus ypatybe, užėmė 
garbinga vieta.

t Netrukus Amerikonai inves 
giedojimus želaunus, kalbas pa- 
grabinias, poterius, kurie bus 
atlikti per fonografa (prietaisas 
elektrikinias). Tullas Stillvell 
Gravesaude, jau intaise nesenei 
fonografa, kuris padare didžius 
dyvus, atkalbėdamas poterius už 
inejusius ant pagrabo sveczius.

In portą Antivaria (Czarnogo- 
ra) 25 Rugpjuczio pribuvo ruskas 
kariszkas laivas isz Kronsztadto 

j ir atveže 30,000 karabinu, 15 mi- 
! lijonu szuviu, kelias armotas ir 
nekiek dinamito. Yra sznekama, 
kad tai caras Rosiįos prisiuntė ta 
viską dėl kunigaikszczio»Czarno- 

*goros, ant prezento, o kiti sako, 
•kad tie ginklai yra siunczemi 
maisztinikam Macedonijos.

J Isz Poquonock, Conn. dane
sza, kad tenai randasi viena lietu- 

i viszka bobelka, kuri savo negru- 
žum pasielgimu piktina visus 

Į žmonis ne tik lietuvius, bet jau 
ir svetimtauczius. Negana ka jau 
kur po krumus besivalkioja su 
svetimais vyrais, ale da ir po sa- 
liunus landžioja visa apsikudlojus, 
lyg ragana. Jau isz lietuviu nei 
viens nenori pas ja nei ant boardo 
eitie, tai dabar prisiėmė kitas dvi 
jaunas merginas, idant per tais gu
lėtu vyrus priviliotie. Pasitaisyk 
bebelia su tokiu savo pasielgimu, 
nes jeigu da teip ir ilgiau 
darysi, tai busiu priverstu iszreik- 
sztie tavo vardą ir pravardia.

Susiedas, i

Subscription $2.00 per year.

UI commimications mušt be addressed
“Lietuva” Publishing Co.,

954 33rd St., Chicago, III.

Nedelinis Laikrasztis 

"LIETUVA” 
Iszeina kas Subata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........$2.00
In Užmare.........................$3.00

Užveizdetojas A.OLSZEWSKIS.
' Bankr&azcziai (korespondencijos) ir laiszkai tu*  

n būti adreaawoti ant szio adreso:

* Lietu va” Publishing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Plblgai tari boti siunati per Monkt Ordkr arba 

Rigibtrawotojr Gbomatoj ant ranku

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

Žinios wisokios.

isz

t Karalius Wilhelmas liepe 
pabudavotie dėl savias tam tik
ra trūky, prie kurio darbas turi 
trauktis per 3 metus. Tas trūkis 
bus tikru viesznamiu. Jis susidės 
isz 12 vagonu, kuriuose bus, 
seklyczios, ruimai dėl valgimo 
kukne ir t.t. Du vagonai bus 
paskirti dėl karaliszku ir j mik
liu. Tas trūkis turi būtie intai- 
sytas su negirdėtais iszmislais.

t Shenandoah, Pa. Lietuviai 
musu miesto parsibedavoja, k id 
darbai blogai eina ir maži uždarbiai 
netur isz ko iszsimaitytie. Ale te
gul kada nors tik bisky geriau 
darbai sukruta, tai jau lietuviais 
užsikemsza visi skvajeriu offisai. 
Sztoruykai, buezeriai gaudo juos 
kaip laukinius, idant nors kiek sa
vo skolų apsimokėtu; kur tau— 
nėra laiko reik skubint neszt sa
vo uždarby skvajeriui. Ar tai 
teip gražu yra?

t Wisas kapitolas draugyszcziu 
telegrafu po mariomis 1889 me
tuose buvo aprokuotas ant 40 
milijonu svafu sterlingu (sterlin- 

Igas vertas 5 dolieriu). Skaitlius 
myliu angėlsku ilgumo drato isz- 
nesze 120 tukstaueziu (180.000 
viorstu). Liejimas Draugyszcziu 
isznesze 3.204.060 sv. sterlingu; 
fondas rezervoaro 3.610.000 s v. 
st. VVisa ta linija telegrafo, isze
mus tik kokias 8600 myliu, pri
guli Anglijonams.

t Da niekad nebūtas straikas 
mieste Rochester, N. Y. prasi
dėjo pereitos subatos vakare, 
kada ape 1000 sąnariu unijos po 
vardu United Garment Workers 
association pamėtė darba. Jei
gu bosai ne pristos ant j u reika
lavimu tai finiszeriai ir botton- 
hole meikeriai iszeis, teipgi ape 
tūkstanty vyru ir iszviso strai- 
kuos ape 8000 darbinyku, kurie 
reikalauja pataisimo mokesties, 
sutrumpinimo laiko ir kitu isz- 
fygu-

t Danesza isz Haverhill, Mass., 
kad tenai vienas lenkas buvo per 
dwejis metus priprotias prie sve
timos paezios, o kada atvaževo 
pas jy isz seno krajaus jo locna 
pati su mažais vaikais, tai jau bu 
vo priverstu svetimąją apleistie 
ir gyvent su savaja. O jis labai 
savosios nekente. Tada ka jis da-Iriau persistatė, yra viltis, kad iki 
ro kaip tik ateina naktis tuojaus 
su savaja susibaria ir bėga in upia 
neva skandytis, o kaip viskas 
aptyksta, tada patykeliu sugryž- 
ta prie svetimosios ir sau laimin
gai ta naktialia praleidžia. Bet 
tiktai teip ilgai tenai sekesi, pa
kol nedasižiuojo kiti boardingie- 
riai, o kada dasižinojo, tai naba- 
ga pripilnevojo gryžtanty isz u- 
pes ir sugaviu atidavė in rankas 
tos bobos vyro, pas kuria jis kas 
nakt bėgdavo.

Neteisingai apsūdytas.
Pirm vienuolikos metu, sodžių

. je Castellier, gminoje Saint Cyr 
de Provence, atsitiko baisi žmog
žudyste. Staiga prapuolė septy
nių metu mergaite, Juze tina Au
drio, ir tik porai dienu praslin
kus atrado ja nužudyta, baisingai 
sužeista, ant mariu kraszto. Toje 
žmogžudystėje apkaltintas tapo 
tūlas Benjaminas Reynier’as, jau
nas žmogus nesutepto pasielgimo; 
visas sodžius sudėjo kogeriausy 
paliudyjima ape jo gyvenimą. 
Skundas iszejo no kažinkokios pa
slaptingos ypatos, kurios sūdąs 
nenorėjo iszduot. Aut galo Rey
nier’as tapo pripažintas už kalta 
ir aprūdytas ant viso gy venimo 
in kalėjimą, paskui vieuog tas 
nusprendimas likosi sumažintas 
iki 15 metu. Laikas slinko, visi 
užmirszoape Reynier’a; neužmir- 
szo tik ape jy jo tėvas, kurs bū
damas tikras, jog jo sūnūs yra ne
kaltas, rinko stoviai dokumentus, 
parodanczius nekaltumu sunaus. 
žmogui neturtingam *tas  darbas 
ėjo sunkiai; bet ka nepadaro te- 
wiszka meile. Po vienuolikos me
tu senas Reynier’as atėjo su surin
ktais dokumentais pas ministery 
teisybes ir iugijo iszliuosavimo 
sunaus. Bet koks sopulys ir nusi
stebėjimas jy apėmė iszvydus au
nu, kury iszleido da jaunu ir pil
nu spėkos vaikinu, o sutiko su
skaldyta fiziszkai ir m orui isz kai 
auka baisaus apsirikimo sūdo!

Wietines Žinios. ,
—- Szioms*  dienoms uždėjau 

nauja lietuviszka saliuna po nr. 
584 S. Jefferson ir kerte 14 th PI, 
o ant Subatos t.y.31 d. Kugjuczio 
darau balių atidarimo “Grand O- 
pening”, per tai meldžiu visu 
lietuviu atsilankytie pas mania 
ta diena, nes bus puiki muzika ir 
kitokios zobovos, kur galėsit lin
ksmai sau laika praleistie ir pa- 
sibovytie. Balius prasidės no 4tos 
adymu vakaro ir trauksis iki 12 
ad. nakties.

Su guodone L. Priszkaitis.
— Rytoj tuojaus po miszparui, 

bažnytinėje saleje prasideda fairas 
lietuviszkos parapijos. Fairas 
trauksis per visa Rugsėjo mėne
sy kožna nedelia ir czetvergo, 
vakarais. Inženga kasztuos tik 
10c. Wisi parapijonai privalo at- 
siknkytie.

— Nedelioje 1 Rugsėjo, 1 ady
na po pietų, saleje L. Ažuko, 
Drte Simą Daukanto laikys savo 
menesiny susirinkimą, ant kurio 
yra užkvieczemi visi sanariai 
susirinktie. Toje paczioje 
saleje tuojaus po mitingui bus pa
mėgini mas teatro “Pjovynes Kra
žiuose”. Aktoriai ir aktorkos ne- 
pamirszkite pribūtie visi.

J. Aleksandraviczius.
— Nedelioje, 1 Rugsėjo, 4 a 

dyna po pietų saleje L. Ažuko, 
“Lietuviška Republik. Lyga” 
laikys savo menesiny mitinga, 
ant kurio delegatai isz visu lietu- 
viszku kliubu privalo pributie.

P. Jonaitis, prez.
— Kas nori turetie puikia kny

gelis sapnu, tegul užsiraszo “Lie
tuva” ir užsimoka už ja isz vir
szaus, o gaus ta knygeliu dovanu.

— Chicagoje jau kelinta diena 
labai smagiai palyja. Wisur balos 
stovi.

— Darbai Chicagoje kasdien 
gerinasi, bet kiek czionai žmonių 
yra darbo laukencziu, tai nieka
dos visiems jo užtekt negali; vi
sada randasi ganėtinai žmonių 
darbo jieszkancziu, bet jau ne tiek 
daug kiek ju buvo pavasario lai
ke.

— Aktoriai teatro kas kart ge-

> 15 Rugsėjo iszmoks ganėtinai.
— Wisi aktoriai ir aktorkos, 

kurie prisiraszete prie atgrajyji- 
mo teatro, pribukite subatos wa- 

• kare ir nedelioje po mitingui in 
salia L. Ažuko ant prubos.

f
— Kam yra reikalinga anglių 

ar medžiu, tegul duoda žinia sa
vo tauticziui P. Zachare vieži ui 
gyvenaneziam po nr. 848 Attica 
str., o greieziausei ir pigiausei 
Jum pristatys ko reikalausite. 
Teipogi užsiima perkrastimu isz 
vienu namu in kitus, ir visokius 
reikalus su arkliu atlieka. <.

P. Zachareviezius
848 Attica st. Chicago, III.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviškos bažnyczios. 
Užlaiko viską czsytai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu pvese- 
liju ir kitokiu zobovu. Jeiįfu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— Chicagos lietuviai dasilau- 
ke viena ir geriausia lietuviszka 
kompanija laikrodėliu, Kelpsch, 
Noreiko & Co. ^Velijame vi
siems lietuviams pirktie laikro
dėlius, lenciugelius, žiedus ir ki- 
tusdaiktus no ju, neštai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna daugiau 
ir daugiau kostumeriu kožna 
diena. Jie padidino savo bizny 
parduodami ne tiktai vienus 
laikrodėlius ir lenciugelius, 
bet ir visokius kitus daiktus, kai-

• po: |>eilius. britvas, kortas dėl 
grajinimo, skripkas, harmonikas, 
rnaszinas dėl siuvimo ir t.t. Isz- 
siunezia daiktus in visus miestus 
ir miestelius Ameiikos, Kas pri
sius savo adresa per 3 nedelias, 
gaus lietuviszka katalioga ir gra
žu abrožely dykai. Adresavokit 
teip:

Kelpsch, Noreiko & Co., 
' 105 Brovn st.

Tukstaneziai nori darbu.
Civil-service komistonieriai pe

reita sereda iszdave tūkstanty a- 
plikaciju blanku dėl norincziu 
gautie miesto darbus. Daugiau nei 
250 darbi nyku atsiszauke. Isz vi
so pasidarys 5000 aphkantu, ku
rie iszeme blankas no pradžios, 
taip atsidarė komisijos ofisas. Ant 
ateinanezio susirinkimo komisio- 
nieriu bus klausta, idant paveli- 
tu Will. E. Masonui laikytie kal
iam visusaplikantus. Mr. Mason 
iriguli prie “Union Political ir 

. ?rotective Grand Army of the 
iepublic Association” ir gal pa

sakyt i e daug panjokinancziu da
lyku.

Rengiasi ant szwentesdar- 
binykiszkos dienos.

.Sykiu su darbinykiszkoms 
amatuiku unijomis, dienoje darbf- 
uyku (Labor day,) ateinanty Pa- 
nedely, ims dalyba teipgi pavie
to ir miesto urėdai, bankai, 
“board of trade” ir pacztas, visi 
szves ta diena, kaipo istatimisz- 
ka toje žemeje dabar szventia. Wi- 
si miesto ofisai, atmetus policija, 
ugnies sargyba ir sveikatos de- 
partnlenta, ta diena bus uždaryti. 
Paczto departmentas iszduos 
gromatas tik viena syky isz ryto, 
o rinks gromatas du syk—ryte ir 
vakare tiktai. Wiskas paczte 
bus uždaryta, atskyrus tik viena 
stempu langely, kuris bus atdaras 
per diena.

Eugene V. Debs, vadovas li
nijų per |>ereitas didžiausias strai
kas, dabar būdamas Woodstock’e 
kalėjime, tikisi ateinanty pane- 

Chicago, III. dely apturetie tukstanczius tele- ;

Chicago gal turės deginy- 
czią.

Chicago gali turėt savo degi- 
nyczia, jeigu majoras Sviftas 
pr stos. Dixon’o deginyczia, ver
ta 16.000 dol., kurioje per die
na galima sudegintie 100 tonu 
visokiu bledingu atmetu. Mie
stas gali degiutie joje per 30 
dienu visokias gyvuliu atmetąs,- 
padvesiusius szunis, galvijus ir 
sugedusias daržovias, ne mokė
damas už tai nei vieno cento, 
iszemus kūrenimą. Jeigu degi
nyczia pasirodys tokia, kokia 
miestas nori turėt, tada miestas 
užmokės kasztus, jeigu ne — ta
da nemokės nieko.

Tokia deginj'czia yra jau ki
tuose miestuose, terp kitu ir At
lantoje, Ga., kurioje no 25 Sėjos 
sudegino 5,248 vežimus atmetu, 
48 vežimus sugedusiu žu vu, 114 
arkliu, 60 karvių, 1,037 szunu 
ir t.t.

Prie deginimo neiszeina neiko- 
kia smarve.

Jeigu Chicago insitaisys sau 
Dixon’o deginyczia, tada visi 
pastipia arkliai, szunys, sziuksz- 
les ir t.t. vietoje in stokyardu 
sztinkaunias, eis in deginyczia— 
ir miestas bus daug sveikesnis.

gramu su pasveikinimais, iszrei- 
szkenczais dėkingus jausmus ir 
meilia visu darbinykiszku uniju 
ir pavieniu žmogyscziu.

Pereitos seredos vakare, komi
tetas darbinykiszkos dienos laike 
savo paskutiny mitinga, kur su- 
organizavojo paroda isz dvylikos 
skyrių, o su kiekvienu skyrium 
eis muzika ir marszalas. Wisa 
paroda susidės isz 150 y vairiu 
uniju ir dreugyscziu, visokiu a- 
matu ir tautu.

Wisa paroda susirinks ant “La
ke Front” ir trauks in pietus per 

jMichigan avė. iki 12 str.; potam 
iki Ashland avė; isz cze iki Wa- 
shingtou bulvardo, no ten iki 
Halsted str. iki Chicago- avė. iki 
Dearborn avė, lig Lake str. Po
tam ant “Lake Front” ir kožnas 
savo keliu.

Skhuidkariai tarnaus dėl 
laidotuwiu.

VValdonai Chicagos ulicziniu 
elektrikiniu ir kabbiniu karu da
ro planus kas link inrengimo 
nauju karu dėl laidotuvių numi
rėliu. Tie karai bus malevoti že- 
launai, juoda spalva isz virszaus 
ir su visokiais laidotuvių paži- 
mejimais ir bus siuncziama in vi
sas tolim’iauses kapinias. Tai bus 
didele gerove dėl biednesniuju 
žmonių. Pradės važinetic ne 
ankszcziau kaip ateinanty pava
sary.

Armouro agentas are- 
sztawotas.

Agentas dėl mėsos Armouro 
kompanijos, Robert Vikery, isz 
Muncie, Ind., tapo aresztavotas 
už nusukima kompanijai 515 do- 
lieriu. Jis neprisipažino kaltu ir 
tuoj pastate belą ant $1000. Mr. 
Vikery sako, kad tai yra darbas 
kito žmogaus, kurs nori užsleptie 
savo vagystia sumesdamas ant 
jo ir garsina, kad jis suras viską 
lengvai.

Reikia skaitiniu.
Kiekviena idėja, kad ir gra- 

žiausi, kiekviena institucija, 
nors naudingiausi, reikalauja sti
prios agitacijos dėl savo naudos, 
nes kiteip idėja ne atranda prie- 
lankunu, o institucija ne iszple- 
toja teip, kaip turėtu ir galėtu 
iszsipletotie. Tai yra viena isz 
senei ir wisuomemszkai žinomu 
teisybių, kurios ne reikalauja da- 
vadu isz priežasties savo aky- 
wiaizdumo.

Dėlto norėdami investie ko
kia institucija ar inrengtie kokia 
gera organizacija, turime laiky
tie vieszius skaitimus ir kalbas, 
kaslink siekiu ir naudos organiza
cijos arba institucijos, idant su- 
pažindintie žmogelius su paregi
mu daliku, kad igautu sawo loc- 
na supratima, kokiu taku parei
na geras ir kokiu blogas, o tik 
tada musu žmoneles rupinses ape 
savo gerovia ir drutins organi
zacija. Bet nelaime Lietuviams, 
kad jie tone daro, arba nemoka 
darytie, dėlto ir visos iszdygu- 
sios organizacijos yra tik gru
mulu durnu....

Už tai mokinkimes ir kitus 
mokinkime, jeigu norime mirtie 
žmonėmis, o ne gyvuliais.

‘•Grand Openings”.
Dominykas Norbutas ant ker

tes Superior av. ir 85tos ui., So. 
Chicagoje atidarė nauja lietuvi- 
szka «saliuna, ir ant subatos 31 
Rugpjuczio rengia balių atidary
mo, ant kurio užpraszo visus lie
tuvius atsilankytie, Grajys puiki 
muzika, bus szokiai ir kitos zabo- 
vos. Prasidės 7 adyna vakare.

Su guodone,
D. Norbutas.

Franciszkus Elzbergas naujai . 
atidarius saliuna po nr. 3253 Lau- 
rel ui. rengia balių atidarymo 
“Grand Opening” ant subatos ir 
nedėlios 31 Rugpjuczio ir Imos 
Rugsėjo. Grdjys lietuviszka mu
zikalius szokiai ir gražus pasilink
sminimas, ant kurio szirdingai 
užprašo visus lietuvius atsilan
kytie. Su guodone,

Fr. Elzbergas.

Guodotinas Redaktoriau!
Praszome patai pi utie keletą 

eilių “Lietuvoj’’ dėl žinios visu 
lietuviu, ape musu maszinukias 
dėl drukavojimo - gromatu. — 
Sziomis dienomis mes nupirkome 
500 geriausiu maszinukiu dėl dru
kavojimo gromatu, ir nored-ami 
jais kogreicziausei parduotie, 
parduodame labai pigiai m a- 
žiau kaip už pusią pre
kes. — Pradedant no 20tos 
Rugpiuczio iki 1 dienai Spaliu. 

Į VVionok mes mislijame, kad par
duosime jais pirmiau. Todėl kas 
norėtu tokia maszinukia pirkie, 
tegul prisiuncziu sawo adresa, o 
jam bus prisiųsta apraszimas, pre
ke, ir prabų drukavojimo. Wy- 
rai pasiskubinkite. Su guodone

Kelpsch Noreiko & Co. 
105 Brown str Chicago, UI*.



LIETUVA.

ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

13 d. Spalio kitas Amerikoniszkas skyrius ka 
liaunos persikėle per Niagara upia i&z Leviston in 
Kanada ir užpuolė ant Queenstown Auksztocziu. 
Amerikonams isz pradžių sekesi, bet ant galo buvo 
apgalėti, labjausei isz tos priežasties, kad Ameriko 
niszkn milicija ne norėjo kaltis per upia in pagelba 
sawo broliams. Tame veikale atsižymėjo Lieutenant 
Colonel VVinfield Scott, kuris potam liko Genero
lu.

^Veikalai laiwininkystes 1812 metu.
Laike kada pakrikimas patiko neswarbius ir 

blogai vedamus vveikalus kares 1812 metu, Su
vienytu VVaisti j u laivyne atliko keletą veikalu, 
kurie daug pradrąsino'kraszta. Laike 1812 me
tu buvo atlikta keletą laiviniu kovu, kuriose kiek
vienoje Amerikonai turėjo pasekmia; 1. Musz- 
kietinis laivas, arba frigatas “Essex” su kapitonu 
D.ivid Porter, paėmė maža kariszka Iaiwa “Albert, 
13 d. Rugpjuczio; 2. Frigatas, “Constitution” su 
kapitonu liuli, szale užplaukos St. Lavrence, pa
ėmė “Gerriere” (gerjar) 19 d. Rugpjuczio; 3. 
Nedidelis kariszkas laivas “Wasp” su kapitonu 
Jonės, paėmė Bntiecziu laiva (brig) “Frolic” 18 
Spalio; 4. Frigatas “United States” su komandie- 
rium Decatur, plaukdamas in pietus no Azoriniu 
salų, paėmė laiva “Macedoniam”, 25 d. Spalio; 5. 
Frigatas “Constitution”, su kamandierium Bain- 
bridge, paenie szale Brazilijos Britiszka frigata 
“Java”, 29 d. Siekio, keletas isz tu kovu buvo be 
vvlties, vienok buvo palengvintos wien tik per 
amerikonu vyriszkuma ir narsumą.

Kol regularna laivyne weike vyriszkai, skait
linei Amerikos laivai tapo iszrcngti dėl griebimo 
Britiszkos prekybom Laike 1812 metu ne mažiau, 
kaip tris szimtai užgriebimu buwo naudota. Tai 
buvo dalis atliginimo už Britiszkus užgriebimus 
laike pakajaus.

Didesne puse Amerikos žmonijos buvo noszir- 
dies užganėdinti isz tos kares. Pasekme buvo ta 
kad per sekanczius rinkimus, rudeny 1812 metu, 
Madison liko isz naujo aprinktas Prezidentu Suw. 
^Valstijų. Elbridge Gerry liko aprinktas vice-pre- 
zidentu

Kariszki vveikalai 1813 metu.
Pradžioje 1813 metu, Amerikoniszkos sylos 

sziauriniuose pakraszcziuose buvo padalitos in tris 
armijas. Armija VVakaru po Generolu Harri- 
son, buvo pastatyta arti prieszakio Erie ežero. 
A r m i j a C e n t r o, po. Generolu Dearborn 
prieszakyje Niagara; Armija Sziaures 
po Generolu Wade Hampton, arti ežere Champlain.

Užduote ^Vakarines Armijos buvo atymt at
gal Detroitą ir Michigan no Anglijonu. Sausyje 
1813 metu, nedidele kariumene, po Generolu 
AVinchester, pasikėlė ant Frencztovn, pamuszdami 
Britijos dalia ir paimdami kaima. Netrukus potam 
didesne šyla Anglijonu ir ludijonu bjaurei iszžu- 
de visus serganezius ir sužeistus Amerikonus.

Dabar Generolas Harrison pabudavojo Fort 
Meigs tvirtynia Maumee Rapids’e. Cze jis buvo 
apgultas 1 d. Gegužio per Colonel Procter. Ame 
rikonains pribuvo in pagelba ir Britiecziai apleido 
apgulima ir atsitraukė in Malden. Po to Procter 
užpuolė Fort Stephenson Žemojoje Sandusky (da
bar Fremont), phio, bet liko atmusztas.

Weikalai ant žemes ir laiwu.
Laike vasaros 1813 metu, laivyne isz devi

nių laivu su penkes deszimts penkiomis muszkie- 
tomis, surengė po Erie ir pastate po komandie- 
rium Perry. Del atlaikimo szito, Anglijonai turė
jo laivynia isz szesziu laivu, su szeszesdeszimts 
trimis muszkietomis, po komandierium Barclay.

10 d. Rugsėjo, du skvadronai susitiko vaka
rinėje dalyje ežero Erie ir baisi kova ant vandens 
prasidėjo. Musza tensesi per tris adynas ir pasibai
gė garbinga pergalia dėl Amerikonu. Perry isz- 
reiszke savo garbinga pergalia trumpiuose ir ra 
miuose žodžiuose, tardamas: “Mes palikom 
neprieteliu ir jie patiko mus”.

Harrisono kariumene dabar suėjo ant Perry’s 
laivu ir perplaukė in Kanada; paėmė Malden ir 
vyjo Britieczius iki Thames. Cze buvo atlikta mu
sza 5 d. Spalio. Britiecziai buvo priversti biegtie, 
o teipgi Indijonais, kuriuos wede Tecumsch. Indi- 
joniu virszinikas liko užmusztas.

Atgavimas Detroito ir Michigano Territorijos 
padėjo gala kariai anoje kvvarteroje. Harrisono 
sylas dabar gulėjo pristotie prie Centro Armijos.

Armija Centro.—VViriausi užduote dabar bu- 
voĮ.eitieun Kanada. Generolas Dearborn Balandžio 
niepesyje nusiuntė kariauna dėl perplaukimo ežero 
Ont.irio ir užpuolimo York (dabar Toronto,) Bri- 
tieėziai, atduodami Yorka, uždegė savo parakus ir 
tokiu budu užmusze ir sužeidė daug Ameriko
nu.

Po to Generolas Dearborn trauke ant Fort 
George tvirtynes, uoste Niagara upes, Fort Geor
ge tapo paimtas ir visa Kanados puse no Niagara 
upes liko Amerikonu. Britiecziai užpuolė Sacketts 
prieplauka, bet liko atstumti. Bėgant laikui dides
nes Amerikonu sylos buvo paimtos in kitas vie
tas. Tada Britiecziai atsigavo. Jie atėmė atgal 
lort George ir paėmė Fort Niagara; rudeny ke
lis syk užpuolė ant sziaurinio Nev York, iszdra 
skydami ir degindami gyvenimus. Tuom jie at 
kerszijo Amerikonams už iszdeginima kaimo Ne- 
vark Kanadoje.

Sziaurine Armija. — Buvo padari- 
tas planas, kad Sziaurine Armija, susivienijus 
su Armija Centro, dabar po generolu ilkinson 
galės atliktie expedicija prieszai Montreal.

Lapkriczio menesyje, Wilkinson su Armija 
Centro leidosi linkon ežero Champlain in bt. La- 
vrence upia, kuria jis nuplaukė iki St. Regis. Cze

į jis turėjo būt patiktas per Hamptono sylas. Bet 
iHamptonas nesijudino. Tokiu budu visa expedicija 
piko apleista.

Creek ir Seminole kare.
Laike tu metu, Creek ir Seminole' Indijonai 

pradėjo karia prieszai baltuosius Georg’joje ir Ą- 
labamoje. Rugpjūtyje jie paėmė Ford Mimms, 
pietinėje Alabarnoje ir tris szimtus wyru, mote
rių ir vaiku iszpjove.

Baltiejie isz Georgijos ir Tennesse* griebėsi 
už ginklu, po vadovyste Generolo Jackson’o. In
dijonai tapo sumuszti keliose kovose. Paskutine 
ęLidele ir asztri musza tapo atlikta prie Tohope- 
ka, arba Horseshoe Be n d ant Tallpoosa upes. Cze 
Generolai Jackson ir Uoffee baisei sumusze Indijo- 
nus, iszmuszdami ju ape asztuonis szimtus. Szitas 
užbaigė Creek Karia.

Muszos 1813 metu ant mariu.
Greta laivines pergales ant ežero Erie kele

tas inuszu ant mariu^da buvo atlikta 1813 metuose
24 d. VVaserio, mažas karhzkas laivas “Hor- 

net”, su kapitonu Lavrence, paėmė Britiszka 
“Peacock”, kurL tuoj po muszai nuskendo.

1 d. Birželio, kapitonas Lavrence, kuris bu
vo pakeltas dėl komandavojimo frigato “Chea- 
sapeake”, užpuolė Britiszka frigata “Shannon”, 
szaleje Bostono prieplaukos. Po smarkios mu- 
szos, kurioje Lavrence liko mirtinai sužeistas, ne
prieteliai apėmė “chesapeake”, sauvaliai sulip
dami ant jo. Lavrence* o paskutinis ir drąsus prisa
komas buvo: “Nepaduokite laivo”, — kuris iszta- 
rimas, ners laivas tapo paduotas, patarnavo už 
paveiksią dėl Amerikos mannyku, kurie prie dau-
geliu pergaliu riekavo tuos žodžius.

Pavasary 1813 metu, Britiszkas skvadronas, 
po admirolu Cockburn, inplauke in mariu koja 
Chesapeake Bay ir iszdraske Frenchtovn, George- 
tovn, Havre de Grace ir Frederick. Jie norėjo 
paimtie Norfolk, bet liko atmuszti ir daug nustojo. 
Po atlikimo bjauriu darbu Hampton’e, ta laivyne 
nuplaukė in West Indija.

Kariawiinai 1814 metuose.
1814 metuose buvvo dvi kares,—Sziaurine 

ir Pietine.— Sziaurine kare buvo palei Niagara 
pakraszcziais. 3 d. Liepos 1814 metu. Generolas 
Brovn, su kuriuom buvo dar Generolai Scott ir 
Ripley, perplauke Niagara upia ir paėmė Fort Erie 
Tada jie nusidavė ant Chippeva, kur pamusze ne
prieteliu, po Generolu Riall, 5 d. Liepos.

Britiecziai atsitraukė prie ežero, Ontario, kur 
Generolas Drummond paėmė komanda su naujomis 
sylomis. 25 d. Liepos, dwi mažos armijos susiejo 
siaurumoje “Lundy’s Lane,” arti Niagara Falls. 
Kova liko be iszriBzimo. Abi puses ape po asztuonis 
szimtus nustojo vyru.

Netrukus po to Amerikonai atsitraukė in Fort 
Erie. Britiecziai surinko penkis tukstanezius tvir
tos kariumenes ir apgulė ta vieta. Jie musze ant 
Amerikonu 15 d. Kugpjuczio, bet liko atstumti 
ir nustojo tukstanezio vyru. Menesy Weliau, Ge
nerolas Brovn iszejo isz tvirtinęs ir davė Britie- 
cziams toky sunku smūgy, kad jie turėjo apleistie 
apgulima.

Amerikonai dar likosi tvirtyneje Fort Erie 
per du menenesiu ir tada jie isz savo valios, iszne- 
sze su paraku tvirtynia ir iszejo isz Kanados kran
tu.

Musza ežero Champlain.
Rugsėjo menesyje 1814 m., Sir George Pre- 

vost, prieszakyje keturiolikos tukstaneziu kariau
nos pasikėlė ant Plattsburgo, ant krantu ežero 
Champlain. Cze Amerikonu Generolas Macomb bu
vo pastatitassu šyla mažiau dvieju tukstaneziu. 
Amerikoniszkos skvadronas, po komanda Generolo 
Macdonough gulėjo prieplaukoje Plattsburgo. •

Britiszka šyla pribuvo priesz Pittsburga, 6 d. 
Rugsėjo Generolas Macomb tvirtai gynese ir per- 
keturias dienas laike neprieteliu mariu kojoje; vie
nok Amerikoniszka šyla buvo labai blogame sto
vyje.

Szitame padėjime Britiszkas skvadronas, po 
komanda Koapitono Dovnie pradejo’rengtis in mu
sza. Komandierius Macdonough ant savo laivu pa
sirengė teipgi. Po poros adynu kovos, visa bri
tiszka laivyne ant ežero liko paymta per Ameriko
nus.

Britiecziu šyla ant žemes tada skubinai atsitrau
kė in Kanada. Neprieteliai nustojo ape dvideszimt 
penkis szimtuvs yru.

Karuiwiinai Pietuose.
Rugpjuczio menesyje 1814 m., Skvadronas isz 

peukiu ar szesiu deszimtu Britiszku laivu pribuvo 
in Chesapeake mariu koja su kariauna isz Europos. 
Ju siekiu buvo užpultie ant Washingtono, sostą py
les Suvienytu VValstiju. Penki tukstaueziai kareiviu 
po Generolu Ross, iszlipo ant žemes ir trauke tie 
siog ant to miesto.

Tuom laiku ten buvo labai maža šyla dėl ap- 
ginimo Washingtono. Wienok, Generolas \Vinder 
su šyla ape keturis tukstanezius vyru, pasitiko 
neprieteliu Bladensburg’e, arti Washingtouo. Ta 
kariumene ne veike geriau ir buvo priversti beg- 
tie. Prezidentas ir kabinetas turėjo apleistie miestą. 
Ross inejo in Washingtona 24 d. Rugpjuczio. Ju 
kareiviai sudegino kapitula ir kitus visuomenisz- 
kus (publieznus) namus. Tas pasielgimas buvo su 
paneika civilizacijos. Po to Britiecziai atsitraukė 
prie savo laivu.

Dabar Ross nuplaukė ant Baltimore. Jie iszejo ant 
žemes North Point’e, kelios mylios žemiau miesto 
ir vede kariumenia ant Baltimore. Prasidėjo mu
sza, kurioje Amerikonai buvo prispirti atsitrauktie 
in tvirtinias miesto. Ross tapo užmusztas. Wienok 
neprieteliai bijojo užpult ant tvirtyniu ir nuėjo 
szalin.

Ūmame laike Britiecziu laivyne padare nepa- 
sekminga užpuolimą aut drutvietes Fort McHenry, 
kuri užstojo inęiga in miestą. Po to jie suėjo ant 
laivu ir apleido in m&riu koja.

(Toliausebui.)

Pavveikslns Sz. Ambroziejaus.

Weizekit! Maskoliai praded jaust sarmata.... 
Jaucz jog visas svietas ju bledystia mato. ... 
Geidž jie pasirodyt’ priesz visus teisingais, 
Q tuom didžiau daros žmogžudžiais baisingais....

Szvento Ambraziejaus paveiksią garbinga 
Mokslnvietes Kražių, dideliai szlovinga 
Laikytie krautuvėj*) Sarmata —pavogus; 
Nes czionai i n ėjas mato kožnas žmogus....

Iszsimane atgal in Kražius gražintie?!
Bet kaip in bažnyczia Jy bepasodintie, 
Jog jau “p r a v o s I a v n u” Jy, jie sau padare. 
(Kitoks ne iszkliusi, ka meszkins uždare

Besotinguos naszuos). Tai eme dumotie, 
Sugrautie Bažnyczia, cerkvia budavotie 
Ir in ta, paveiksią szventojo granžintie: 
Savotiaikoj cęrkvej Ana pakabintie, 

:Kad tuom katalikus prie savęs pritrauktie, 
O neklausancziuosius iszžudyt, iszsmaugtie.

30 dien. Rugsėjo, 1894 m. A. Kibirksztelis.
•> Ro«t)os laiKraszti* “Sl*wenu tiniot” (Slowlan«kij» Jzwie8tij») Nol7 

m. Balacdiio 23 dienoj ant lakazto 434 raazo:
“Ksifdz Luko«zewlcz poiertwowal w Istoriczeakij tnuzeum w Peterbur

ge obraz twiatoho Ambrozija. Eto dragoeennoje proizwedenie ixku*twa 
nachodito* niekogda w Krvtsicfch azkolacb Vilenakoj gubernij".

Teisinga ir Maloninga tiesa.

Už prigimta tiesa, daug kaneziu turėjo 
Kruvini su žaizdom — kalinėj $edejo. 
Ko necielus metus. Ant galo sulaukė, 
Kad spenst’ anų kalczia in teisybia szaukia.... I

Kas nori gaut geros mė
sos tegul perka pas..

žydą
Nev York, 23 Rugsėjo. 

Guodotinas Redaktoriau!
Ar nebūtumėt teip meilingi 

patai py tie szy mano straipsnely 
in Jusu garbinga laikraszty, dėl 
apsaugojimo lietuviu no tu par
kuotu žydu.

Atsitikus sziems bedarbes lai
kams, taikėsi man apvažiuotie 
beveik visa valsty Pennsylvani- 
jos ir atsilankytie kiekviename 
miestelyje kur tik daugiausei lie
tuviu yra apsigyvenusiu, be- 
jieszkant sau darbo. Taigi darbo 
neradias, sugryžau vėl in Nev 
Yorka ir cze apsistojas, noreczia 
szy-ta papasakotie kas man 
iszrode žingeidesnio isz 
mano atsilankymo terpu lietuviu.

Didžiausi dy vai mane ima isz 
to, kad kur tik. daugiau kureme 
miestelyje užtikau lietuviu, ten 
daugiausei randasi ir žydu,—ir 
teip iszrodo, kad lyg tai lietuviai 
butu pusbroliais su žydais, kad 
teip meilei visur su jais sėbrau
ja.— Kur tik daugiau lietuviu 
gyvena, ten visur atrasi žydisz- 
kus galiūnus, grosernias, buezer- 
niss duonkepius ir tt., o kad terp 
tu randasi ir koke ■ lietuviszka 
buezerne ar groserne, tai lietu- 
viai pas lietuvius su vis nieko 
pirkt neina, ale visi, lyg primo- 
iiyti, traukia prie žydo. — Ateik 
in tokia žydiszka grosernia, tai 
pilna lietuviais užsikimszus, o 
nueik in lietuviszka. tai kada-ne- 
kada iszvysi ten lietuvy atfii- 
lankanty, o greieziau pamatysi 
airiszy, franeuza ar k a kita. Ir 
tai man dyvai dideli, argi jau 
tie žydai dabar visus lietuvius 
apmonyjo, kad anie teip labai 
paskui žydus seka. — Delko tie 
žydai nesi platina teip labai terpu 
kitu tautu, o tiktai terp lietuviu? 
— Užtai, kad kittaucziai paremia 
savus žmonis, o ne žydus, o lie
tuviai no savu bėga ir remia žy
dus, taigi delko žydai nesi vai
sys terp lietuviu, — nes kitur 
jie geriau rast negali.

Nors žydai kiaulių ueužkeneziu, 
vienok dėl meiles lietuviu laiko 
ir kiauliena savo buezernese, o 
laiko labai geram padėjimo, ba 
suverezia in viena kampa ant 
žemes, o bokurai su nuogais pas- į 
turgaliais szliaužioja ik) ta mėsa 
ir su kojoms trempia, tai ka, — 
arba žydas ant to veizi, jis žino 
kad lietuvys atejas nupirks no 
jo ir teip lygiai užmokės kaip ir 
už gera.—

Ka* da man geriautei pasidabojo 
isz tu žydiszku kromu, kur užlai
ko valgomus daiktus. — Ineinu 

I viena karta pasiimtie tobako, ugi 
žiurau kad prie bjurkos, kur žy
das raszo, stovi koke nedidele 
baczkute, kuria žydas užlaiko sau 
vietoje spjaudines (spituno), ke
lis sykius atsikosejas atsikrank- 
szte geroka skreply ir inspjove 

in ta baczkutia. — Asz pamislijau, 
kad tas žydas per savo netikuma 
nepasistato sau spjaudynes,tai in 
ta baczka spjauna. Ale cze man 
bemislyjant, ineina vienas nuga
ras ir praszo pas ta žydą duot 
už 5c. kiaulių raugytu kojų. Ugi 
žiurau, tas žydas pasiėmė szaku- 
tia, pasilenke prie tos paezios 
baczkutes in kuria skrepliavo, 
ir pasmeigiąs isztraukia dėl unga- 
ro kiaules koja, — nukratė no 
jos skreplius ir su vyniojas in po- 
piera atidavė ungarui už 5c.— 
Per maž-ka nususi vemiau, maty
damas tokia czystata to prakeik
to peisuoeziaus; pamislijau: tai 
Dieve mielas, tie nugarai, tur 
mistie žydu skrepliais, ogi ar tai 
vienas ir isz lietuviu atsivalge 
tu žydiszku—kojų, skrepluose 
raugytu.—

Ak broliai mieli — lietuviai! 
kada jus atsibusite ir kada no tu 
žydu nusikratysite.7 Ar tai nege
da dėl tokiu lietuviu, kurie ap
lenkia lietuviszkus sztorus, o ei
na per kelis blokus toliau pas žy
dą, idant no to parkuoto peisuo
eziaus pirktie skreplius sau dėl 
maisto. Da paskui tie patys lietu
viai dyvijasi, delko mes teip že
mai stovime, delko nepasikele- 
me?— Dėlto broliai, kad in vie
ta savus pakeltie, tai žydus' ke
lete, ir jeigu mes to negero savo 
paproezio nepamesime ir be pa
baigos s u žydais biznius vėsime, 
tai lietuviai niekad nepasikels, 
žydai visus suims in sawo ke- 
szenius teip ir Amerikoje, kaip 
Lietuvoje.

Laikas jau laikas butu mumis 
pasikeltie i«z to žydiszko purvi
no. Darbinykas.

Priedas Redakcijas:— Teisy
bia szis darbinykas raszo. Lietu
viai yra teip baisiai per tuos žy
dus apmonyti, kad nei kaip no ju 
atsiskyrt negali. Sztai ir paezeme 
Chicage yra užsidejas szioks toks 
lietuviszkas sz to re lis drapanų, 
taigi visada daugiau lietuviu ei- 
na pirkt prie žydo negu prie lie
tuvio. Yra teipgi užsidėjus lietu
viszka kompanija laikrodėliu, 
kuri užlaiko geriausius tavorus 
ir parduoda teisingiausiai, vienok 
lietuviai greieziau perka no žy
diszku ir jau girdėjau kelis tuzi
nus tokiu, kurie pirko laikrodė
lius no žydiszku kompanijų, tai 
szendien keike kad tie laikrodė
liai su pora nedeliu iszsilupo ir 
pasidarė kaip vėžiai, o vienok ne 
gryžta prie lietuviu, bet da vis 
greieziau kimba prie žydu. —Ugi 
su siuntimu pinigu in Europa — 
tie visi kurie per mus siunezia in 
5—6 nedehas gauna atsakyma 
no savo draugu,jogei jau pinigus 
priėmė, o kaip iszsiunczia per ne- 
kuriuos žydus, tai laukia 8-—9 me
nesius ir da atsakymo nesulaukia, 
o vienok eina greieziau prie žy
do kaip prie savo žmogaus. Pa
žiurėjus ant to viso lietuviu pa
sielgimo, nenoroms turi pasaky- 
tie, kad jie žmones yra primony- 
ti per žydus.— Ne kitaip!

I Dabar pastebekim koks spendimą teisingas.... 
Nors isz tiesos skaudus—bet mielaszidingas.... 
Keturis tik sprendė: deszimts met’ kentetie 
Siberijos urvuos, kitiems tik sedetie

Kalinėj nedelia, o ir ta korone
Lenk po caro kojų, kad rodyt’ malonia, 

j Kad deszimts—meti ui a retežiais kankinia 
| Apverstu — sedetie kalinei metinia.... 
Kaip skaudi teisybe? kaip didi malone?! 
Už teip didia kalcza — teip maža korone? 
Kaltybe? Szit vaikas už motina savo_
Bažnyczja, kurioj tikėjimą gawo,

Kurioj klausės mokslo, kaip myIetie Dievą, 
—Už ciesorių meldes, kaip už tikra tęva....

. O nakty užpuolus kaip žvėrims stroszniausiems, 
Nedave iszplesztie žmogžudžiams baisiausiems.

Už ta szimtai rado smertinias kuronias, 
Su jieszmais kazokai caro bemalones: 
Bade, musze, szaude, su kardais kapojo, 
Kitus gyvu^ upėj po ledu kavojo....

Dabar tiesa sprendė. Del ko nieks nežino,
Koks darbs Klingenbergo....Žmonis nuskandino, 
Kiek užmusze smereziop? kiek lupszais padare? 
Kiek visai nekaltu kalinėj uždare?

Kiek teip ilga laika — nekaltiems sedetie?
Kiek isz to tiems vargszams reik troto turetie?.... 
Szit teisybe Rusu teisdariu sziauriniu?!
Geras tas kas iszpildo geidalus meszkinu....

Gudijoj kas teisus—tam smerti darytie, 
Žmogžudys bailiausia toki padidytie 
Ant augszcziausios vietos... .Tokia vyresnybe, 
Toks cars, toki tarnai, tokia ir teisybe?! •

10 d. Spaliu, 1894 m. A. Kibirksztelis

Antras Joris.
Acziui Dievui, jau Amerikoje 

turesime ir antra Jocy.
Koks ten vaikezas, neseniai 

atsibaladojas in Amerika, prisi
glaudė prie “Garso Am. Liet”, 
už zecery. O kad isz tenai netru
kus turėjo atsitrauktie, ar gal
būt pavarė jy ar kaip tenai atsi
tiko, tai jis isz to piktumo, para
ižė ilgoka straipsny, visaip isz- 
peikdamas laikraszty “Garsa” ir 
prisiuntė in redakcija “Lietuvos” 
praszydamas jy intalpytie. Wie- 
nok raszydamas,nepasirasze savo 
locno vardo, ale parasze varda 
kitos ypatos. Mes perskaitia ta jo 
straipsny ir daugiau nieko aky- 
vesnio jame neradia, kaip tiktai 
asabiszkus užpuldinėjimus ant 
“Garso” redakcijos ir ant jo isz- 
leistoju, o da žinodami kas ta raszo 
ir isz kokios priežasties raszo, su
gražinome jam atgal jo rankrasz- 
ty ir pasakėme, kad mes tokiu 
straipsniu nepriimame. Oda teip
gi pasakėme jam: “Jeigu tamista 
teip labai geidi ape patalpinima 
tokio straipsnio, tai megyk jy pa- 
siustie Baczkauskui, o tas kaip 
papratias amžinai su žmonėmis 
rietis, tai gali būt, kad ir tavo 
straipsny priims.”

Na ir dabar žiūrėkite kas isz to 
vaikezo darosi,—Jau antru kar
tu raszo in “Vienybia L.” ir už
puldinėja ant iszduotojaus “Lie
tuvos” visaip zaunidamas, pats 
nežino už ka. Isz tiesu tai “an
tras Jocis” radosi. Atsivilko kas- 
žin isz kur, nei vaditas, nei pra- 
szytas, ir ryzga kitam in akis, 
lyg koks taksukas.

Waikeli! pasižiūrėk pirma 
kuom pats esi, ir apsivalyk savo 
panosia, o tada galėsi imtis už 
mokynimo kitu. Pazaunyt teip, 
kaip tu, tai kiekvienas kvailys 
pataikys, ale kas isz tavo tu zau
nų?— Jeigu nori pasirodytie 
svietui naudingu, tai pasirodyk 
su savo darbais, o ne su zauno
mis.

Matyt kad tu tiek daug žinai 
ir ape tuos savo tipografiszkus 
archyvus, ape kuriuos teip pla- 
cziai “Vienybėje” insisznekejai, 
kiek ape Olszevskio plikuma, ir 
galbūt isz to paties szaltinio pa
semtai ir savo visa mokslą, isz 
kurio semi žinia ape Olszevskio 
plikuma, Oi, tu puskvaileli, tu! . 
Pakol da Olszevskis nupliks, tai 
da tu turėsi daugel spaustuvių 
apzeceriautie, o da nekarta gal 
teks ir žalekupriu paszertie, tada 
geriau sugebėsi ir ape savo ar
chyvus paszneketie ir gal be rei-

I Lalo ant’ žmonių neužpuldinesi, 
j lyg paikas.
I " Jis mielina, kad “Lietuva” yra 
nusamdyta ant talpinimo keno 
asabiszku užpuldinėjimu.—Wi»ai 

’ne! Ant tokiu asabiszku užpuldi
nėjimu yra susitverusi “Saule”, 
kuri per asztuonis metus tik vien 
tuom užsiima, gali in ja vary tie 
viską, kas tik tau dabojasi. O 
“Lietuva” yra paszvesta vertes- 
niems dalykams ir szitokiais užsi
imi nemislina. Žinoma jeigu kas 
nepraszytas užpuola ant “Lietu
vos”, arba ant jos iszduotojaus, 
paveizdon teip kaip tu, tai turi 
duot tokiems atsakyma, idant 
žiurėtu savo biznio, o in Jos ne- 
sikisztu. “Lietuva” pataikys ap- 
sieitie be tokiu tipografu, kaip ir 
iksziolei apsiėjo.
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PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Seatonville, III. ant 7tos die 

nos Rugsėjo, tai yra ant subatos, 
tenykszcziai lietuwiai rengia pui
ku pikniką, ant kurio užpraszo 
wisus lietuwiusir lietuwaitias pri- 
butie, kaipo tai iszSpring Valles, 
Ladd, Maquette ir kitu aplinki
niu miesteliu. Bus puiki muzika 
ir gražiausias pasilinksminimas ir 
susipažinimas wisu lietuwiu. Ne- 
užmirszkite pributie.

Su guod. L. Nowikas.

PAJIESZKOJIMAL
Pajieszkau sawo brolio Juozo 

. Jusaiczlo, paeinanezio isz Suwal- 
ku red., Naumiesczio paw., (vai
tystes Griszkabudžio, kaimo Pu- 
piu. Jau bus 20 metu kaip jis gy- 
wena Amerikoj. Jeigu kas ape jy 
žinotu meldžiu man danesztie ant 
adreso szito:

. Bronislowas Jusaitis, 
269 Broad st., Bridgeport, Conn.

Pajieszkome Dominyko Wujin- 
skio, kuris pirmiau laike suliuna 
po nr. 53 E. Tayior et., o dabar 
tris paskutinias nedelias buwo ant 
“boardo” pas Kaspara Majauska, 
po nr. 3357 Fisk st. Jisai ana u- 
tarnyka, 20 d. Rugpjuczio iszejo 
in miestą pasivvaikszcziotie ir 
daugiau nesugryžo. Jau yra wie- 
nuolikta diena kaip iszejo, o da ir 
szendien jo nėra. Bijomes kad ne- 
inpultu kur in rankas kokiu lau- 
feriu ir gywasty sawo neprakisz- 
tu< Jeisru kas szioms dienoms kur 
jy mate, teiksis mums danesztie, 
arba jeigu jis yra liuosu tegu 
pjįts atsiszaukia, nes mes esame 
dideleje rūpestyje.

K. Majauskas, 
3357 Fisk st., Chicago, III.

Del žinios lietusiu.
Lietuwiai gyvenanti ape West 

Pittston ir Exter Borough, Pa. 
da galbūt nežinojo, kad ju mie
stelyje, tai yra Exeter Borough 
užsidėjo lietuvyiszkas vvalgcmu 
daiktu kromas, kury uždė
jo dn jaunikaieziai ir užlaiko vi
sokius daiktus czystus ir szvvie- 
žius. Teipgi užlaiko daugybia 
marszkiniu, czevveriku ir kitokiu 
daiktu, o parduoda (viską pigiau 
kaip kiti. Kas pas mus atvvažiuos 
isz toliau ka pirktie, tai už street- 
karius sugražisime jam pinigus.

Broliai wisi pas. savvus, o ne 
pas žydus. 
sawo

Su

Ateikite, o atrasite 
pažystamus (vyųus. 

guodone
A. J. Golumbauskas ir
A. Szilingis.

Wyomjng avė.
Pa. (21—9)

1176
Exeter Borough,

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

^akso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis, iszsodyta bal-

- caiauseiskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir 14.00
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu, apdaryta drutoi įkuroje, zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustvta ir su 
kabėmis “ “ “ 1

Apdaryta szagrine “ '• I
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikia useme 

apdare, balcziauseis kauleleis puikei 
iszauksuotais kryžeis po I3.CC

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

kaustyta ir su kabe
Iszgalftaigi dumoiimai ape sopulus szw.

Marijos Panos
Meno szv. Marijos Panos
Mažas Aukso Altorius “
Ražanczius amžinas •• “
Ražanezius ir draugyste “ “
Bažanczus amžinas ir su stacijom* ’• 
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv, Sakramente
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

Ii tarom s “ •• “ |1.0O
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ 11.00
Szlovinimas szv. Panos Marijos per metu

sius (iagužy Lapkrity ir kožnume laike 20c.
Tajemnycžios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalmu Deivido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku ‘ „
Kanticzkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dwasiszkos.
Brostvos “ ’ “ . “
Draugija deldusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

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

Franciszkaus >
Gyvenimai Szventuju Dievo *•
Gyvenimas szvento Benedikto •• 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szveutu ant 1 ožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po
Istorija Kataliku Bažnyczios •1.00
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozelei* 15c 
Is'^nja seno įstatinio no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Knstuso
Istorija sžventa seno ir naujo Įstatymo 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristuso
Lszguldymas metiniu szveneziu ”
Kas yra griskas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajftie sumianija ”
Kanczia yieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietuviszkos miszios su natomis
Mokslas Rymo Kataliku “
Mokstas kataliku, •• “
Pamokslai apesuda Dievo " “

f 1.00 
•200

•3.00 ir 3.50 
75c 

•2.50 
1.50 
1.00

e 1.50

90c 
30c.
50:
5c

10c 
5c

30c
40c

15c

75c
75c.

0.5c 
10c

75c 
50c 
2ftc 

25c.

20c.
50c 
10c 
90c

05c

no

15c

Pamokslai ant dMžiuiu metiniu szveneziu 
ir aidžiosios nedelos „

Pekla arba amžinas pragasa* 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas suminnijos 
Pri*igatawojima» ant smerozio “ 
Raktas tn dangų “ "
Trumpos Katekizmo* pagal kunigą Pila- 

kauskio “ “
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* iszimta isz 

knygų kun. K. AntouevScziaus. 
Wadowas in dangų 
Wartai dangaus 
(Vadovas aplankaucziu kanczios Wieszpatie* 
Jezuso Kristuso “

Knygos moksly^zkos.
IKYW1 APSIRE1SZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ti; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jte laikosi.

Preke.... ............................... — -
Etnoliogiszkps smulkme no*
Nauja* Leme n tori u s lietuviszka* „ 
Spasabas greito iazsimokinimo angetekos kai 

bos n* apdarytas “ “ “
o apdarytas “

Istorija Europos su mapoms 
E " , ' . * ’ ------------------ -- ‘ .
me.....................................................................................
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykal 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmai* ir mistranturu.
engwas būdas paežiam per savęs pramo1 
tie rasz’'tie. dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas ’vturiose kalbose: lietuviszkai 
latviszkai, lenkiszkai, irruskal, y- 
ra - ' nause knyga dd norinczlu isz- 
moktie lenkiszko*, ruskos arba la- 
tviszko* kalbos „ 

Kasdienines Maldos

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. “ “

Amerika Pirtyje „
Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Aukso VVerszis, komedija wi ,
Gyvenimas Stepo Rauduosio “ 
Istorija gražios Katrukos “ “
Istorija isz taiko Francuzu vainos “ 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 
Bestiality of tbe Rnssian Czardom tovard 

Litbuauia 
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

narasz Simano Daukanto 
Graži vaiku knygele “ "
Istorija Simono Daukanto, didžiausiacisto- 

rija Lietuvos “
Istorija gražios Magelenos 
istorija septynių Mokytoju 
Juokingas pasakojimas ape 
Lietuviszkos dainos isz vist 

ape keturi szimtai
Lietuviszkas sziupinis •• 5c
Lietuwis/.ko< Dh'uos užraszytos per Antanu 

Juszkevicziu (Veliones apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu dalninyku ir darbiny- 

klu “ “ 150
Namelis pustelnyko M “ 75c
Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszko* ka

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

ko lenkmeczio vainos 1803 m. 40c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ •• 10c
Puiki istoria ape Kantria Alanu, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rinaldina ' “ “ “ tlAO
NAUJAU8IS LIETUWISZKAS SAPNINYKAS.

surinktas isz daugel svetinitautiszku sapni
nyku ir sredytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateites —Geriausei iszguldo visokiu* 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke...............;........................................................ 75c,
Apdarytas............................................................ |loo

Talmudu* židu “ “ a 10c
(Vaiku knygele su abrozelai* “ '30c
Žtponas bei žipone 25c.
(Visokį abrozdelei in knyga* 5c
Abrozas Gede m i no. Lietuvos kunigalksz

ežio, didelis ir labai puikus; Mas ko
lų* puola priesz jy ant kėlu 30c

Abrozas “Krupiu skerdynes’ perstata kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai
delis. Preke „ 50c

o su prisiuntimu .. «*■

50c 
75c 
10c 
20c 
41 te 
15c

15

10 
40c 
15c

. .30c 
25c 
10c

• 1.00 
|1J» 

_____ _______ r__________r____ 50
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu- 

..10c.
15c 

50c.
10c

10c

10c

15c.

• 2.oo

‘ •• 25c
.. 10c

“ 10c
•ienoje veikmėje 20c

15c 
IOo 
3Oc 
20c

15c 
10c 
30c

20c

•T’oo 
10c

•1.50 
20c 
50c

i Szaltabuizlu* 10
Isuf surinktos,

•• 12.00

RIPA-N-S

The modern Stand
ard Family Medi
či ne : Cures the 
common every-day 
ills of humanity.

NAUJA
LENKISZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972 Jlst St. kerte Ulman.

Apžiūrėta daugybe wisokiu gy- 
yklu naminiu ir importavvotu. 
Receptai diena ir nakty yra isz- 

c uodą m i koatsargi pusei. Daktarus, 
tas kokius nori, gali paszauk- 
tie in aptieka per telefoną 
už dyka. Teipogi toje pat aplie
toje randasi kasdien D-ras J. L. 
VVistein no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards 848.

JONAS ZAVVECKAS
331 i MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Anglių.
Atvveža anglius kožuam in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta petkrau- 
tymu ir perwažiojimu (visokiu 
daiktu. Rodyjame (visiems geriau 
eitie pas sikvo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas svvetimtauty, 
___________________ (24—3)

KASFAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Paiietav&s.

IK NOTAKY PUBLIC.
1 iszprovoj* genausei visokias provas visuose 
soduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir augelskote. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.

3200 Muspratt st., kerte 32 at.

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS.

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

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

ErųaųUel Grosą,
73 Mott St,

NEV YORK, N. Y.
313 Henderson St.,

JERSEY CITY, N. J.
... .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
Impertawotl tVynai Likieriai, Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausio* kaip visur. 

Parduoda tiktai aut ‘*wboleeale*’. Prabas siunczia už dyka. Jau no daugel metu weda,prekystia 
su saliuuykais; isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kliasos saliunal. Teipogi tur ge
ra pažinty su dauitvbia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny veda ir per tai užpraszo, idant 
kiek vienas saliunykaa pirktu gėrimus pas Rmanuel Grose, o nesigraudys.

EmanuelGross yra teipgi kolektorium bravoro Shepiro irSunaus, Nev Yorke, kuris tai bra 
vorus duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriansa rekomendacija * >(10—2l

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAU JAUSIS L]ETUWISZKAS

SAPNINYKAS
Wincentas Urbanskis,

Kontraktorias ant pndawojimo J|amu.

Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 
svvetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal 

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 31OAI8ZKIU ABROZELIU.

879 33RD ST, CHICAGO.
Wisokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa darba, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kogeriausei ir . 
teisingiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mistinu budavotis, 
darytie kontraktasu juom, o busite užganedyti.

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

nowe8 žmones (vartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 75c.

apdaryto .. S 1.00.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO

Užlaikau geriausiu* gėrimus, kaipo tal:*žalta 
Alų. seniausia Degtinis. (Vyną. Likierius ir fcwe- 
peneziu* Cigarus, teipogi ir Biljarda uel rsbovo*.

Užpraszau visus lietuviu*atsilankytie.

Kasp. Majauskas. (15—12).

— NAUJAS ——
LIETUWISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer-

Chicas°- 

< Užlaikau šviežia 
\ *• A bawar«ka Abi g<--

* V L** riausias - | 
f ir seniau II,

sla* A- MA
- Kr \ iEv rielkas, 

J Wvna. IMMT 
Kuf. -z fl* Likierius

*r pulki*’**!®8 Ciga- 
t rus.

Ateik Broli pamatyti* ir ta wi*o pabacdytie.

F. Majauskas. (15—12)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikia* Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujlma Fotoitra 

fija» kopuikiausel.

/KAS IN CLEVELANDA ATKELAT’SIT 
PAS OLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

^z.atto alaus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

riu puikiausia Karczetna isz wisu Clevelando 
| uwiu ir daugiaaše visokiu gėrynių užlaikau

ir

Už dyka!
-A Km VJr N< redami prapla- 

/ tytie terp žmonių matu naujus
“Henry Ciay“ cigaru* pasiryžo- 

1 " lĮKįf Tf* me per’szita 00 dienu duotie prie 
Ikožno baxo cigaru sezanezias do- 

fTj ra»a*: i vvtku ant5
i izuwtu, pats atsilaužia, nlkel-plei

1 t tvt»s, *u guminis rankenukia. y-
ra panuszus in naujos mados pa- 
licmoniszka revolvery, imasi in 
S. A W. 3s nr. patronai, toki re- 

J 7 ir volveria! yra vartojamy dabar 
iŠ'1* Rnt 8* '**to: 1 gražu su 3 ge-

1 ‘žtemis peily: 1 tikro Meerschau- 
mo pypkia: 

ly. ausukia užsukama, pui
kiai iszmargyta. 14 karst, 
drauge su lenciugvliu ir 
kompasu. Luksztai jo yra 
isz vidaus ir isz virszaus 
sukalti 14 kar. iszrodo teip 
kaip kad laikrodėlis už $50 
Pirkdamas basa cigaru ga
li iszsirinkt sau viena isz 
augazrziau paminėtu daik
tu. o duosime prie kožno baso dovanai. Tiktai 
prisiusk mums savo verda ir adresu ir savo es- 
preaoadresu, ome* tau prisiusime in ofisu tžvo 
ezpreso. I.zexamina vok. o jeigu tau dalinsis, už
mokėk tik Q 4 "7 ir kasztus expreso o *xpre
sas tau vi ska priduos. Tik praszome
idant kogreicziuusei ateitum ant expr»*s<> .tsiiin- 
tie savo orderi uotus cigarus, kurie yragvaran- 
ta votį ant gerumo, vagos ir skalėliau*. Norint 
mum, kasztuoja, ule mės norime žmonis iu pra- 
tytie prie musu cigaru. Teipogi jeigu nori gali 
apsiimtie už agentu, o mes duosime gera darba.

Cuban Ciffnr Works,
89 Washington St., Chicago, III.

lalkmde

$1800.00
GIVEN AWAYT01NVENT0RS.

$150,00 ererymoeth given away to any one who ap- 
plie* through u* for thc most meritorious patent during 
(be tnonth preceding

(Ve *eciu*e thc best patent* for our eilėn ta, 
and tbe object of this ofier is to encourage inventor* to 
keep track of their bright idea*. At the šame ūme we 
wuh to impress upon the public the £*ct that

IT ’S THE SIMPLE, TRIV1ALINVENTIONS 
THAT Y1ELD FORTUNES,

such as the “car-window " which can be easily slid up 
and dowa vithout breaking the passenger's back, 
“sauce-pan,” " collar-buttoo,** “nut-lock,” ■■bottie- 
stopper, * and a thousand other little thing* that most 
auy one can find a vay of improring; and these sūnple 
in ventions are the ones that briag largest returns to the 
author. Try to think of somethmg to invent.

IT IS NOT S0 HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receire spėriai aobce ia 

the ** National Recorder, ' published at (V ishington, 
D. C., which u the Best neurspaper pubiished in Amenca 
in tbe interesu of inTenu>ra. We fumish a year’s sut> 
senpdon to thujoumal, free of cost, to all our elients. 
Wealso advertise,freeofcost, theinvenūon eachmonth 
which wins our $150 prize, and hundreds of thousand* 
of copies of the “National Recorder.” containing ■ 
sketeh of the winner, and a description of his mvention. 
will be scattered throughout the United States among 
capstalisu and manufacturen, thus bringing to tbcts 
atten uon the merits of the invention.

All Communications regarded striedy confidentiaL
Address

JOHN WEDDERBURN & CO.,
Solicitors o f American and Foreign Patent*.

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

in America

Puikiausias Salunas
irisam mieste Shenandoah

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

Wiskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla
ses, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela taiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražlausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

A. ZDANAVVICZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
siu laivu in ir isz Europ< s, issmaino ir siunczia 
fdnigus in visas svieto szalis kuomipigiauseį. ir 
n 4nedeles po iszsiuntimo parodo kvit$ su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva

kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
Nev York*; o laivakorcziu nieke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—iszdtrb* rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtvirtinimu. O telp-gl atjie- 
■zko skolas isz Europos;asekuravoja nuo ugnies 
namu* ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
ntkaras ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokia* malda knyges.- Wi*ka atliek* kuo- 
migeriausei.

Didele Lietuviszka : ::: 
KRJAUČZWieT e

Juozo Grigaliaus,
720 N. Ashland av., Chicago, 111.

Darbas eina isztisai, visada dirba in 2^ 
siuvėju. Geras iietuutys, vyras ar mergi
na kriauezius. atkeliavias in Chicago. vi 
saus pas mane gali darba gautie.

J. Grigalius.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpifdo savvo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giwenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

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 svetimtau- 
czius.

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

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

■ r~~ riapriimu pinigus no |5 tr augszcziau ir 
moku už juos procentą, .

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duoti* apsigaudtnet, kad galitta teip 
dl?g«iger*i ir pigei atlikti* interesus pas 

savo'žmogu. Ateikit ir persiludykit.
Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 

pinigus no 26 tr daugiau pinigu, už ku
riuos moku procentą.

SZIFKORTES
ant geriausiju Hutu tas Chicago per NewYor- 
ka in Beri Ina ir isz Berlinc in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

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

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

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

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitoky adreea;

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

Pirma Leiuwiszka Kolionija
po wardu “Lietuwa“,

GRANT) PRAIR1E, ARKANSAS,
Kurioje jau apsipirkti 24 lietuwiszkosfamilijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balcewiczius ir pabudawojo lietuwiszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz (visos (vaistės Arkanro. Wisok 
jawai dera labai gausei, 
prietam auga boveina, o vaisei sodu puikiausi Isz visu Suvienytu (Valstijų. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos, karszczia dldelu nėra, szihima lyginasisu Chicago*.
Wanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Balkei ir lentos neiszsakvtai pigios dėt pasistatymo sau namu.

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

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

UNION LAND COMPANY,
163 VVashington St., • Chicago, III.

REDTSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. UI.

Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

Ben. Hatowski,
W ZIEGARMISTRAS rfi

— parduoda — IK'' >
DEIMANTUS, W

ZIEGORELUS,
~ ZIEGORIUS ir AJ

AKULORIUS. Jų
527 S. Ganai ir Judd uliezios, fefj 

CHICAGO, 1LL. Į»M|
Tajso visokiu* ziegon lus. ziegonus ir kitokius 

aukrynius dajktus. zaiatiimas ir sidabrinimas * • 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszi nius svdabrvus ziego- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio. .

ZiegorelaczistytmasSOc. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog 13 iki $6. Sidabrini 

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — ’

T KOBRE &.HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str. New lorh
142 Division St.
• M y ra i. duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu |aiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo^ 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite ausiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su koznu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant (visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinvveg, Bremen.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & 00.

LITUWISZKA1 LENK1SZKA BANKA.
NEW YORK, N. Y.

VVyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant (vi
su greieziausiu laivvu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuvviszkai 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. A

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

400 G ra n d Street
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