
; Rater of advertislng:
j > Urf-, l.ltaM.OB. yę.k..... «.<» Į

i 
(

<

> w *> w half year.'.
>• «• - 8 month

1 month......... ;
. t. 5 J1 on® įMertnient. 1 no ► iDchea.tMlQmnBxme year......... Įyofri l

• - “ - 00 ’- * - • months......,7 00 I
******* mon|h........4 on • 

( 3 inches.5columns?oneyean™ent»
* .. - ~ ^•lfy«ar..*.7.’.'.’eK**) I
••**-- 3 tnontba......ao «
• - - - 1 • month......... į. . .'o i

•• •• •* *• one insertment. ...R.U0 ►
Payments for one year advertisement, > 

half cash, balance afterO mnnths >
Paymments for all advertiaemėnts >

than 1 year mušt be paid iD adrance ‘

Isz Užmarės sargi» privalo prisilaikyti© jno ka
rei viszko ,užaidegimot ne turi per- 
žengtie rubežiaus VVokecziu, nes 
VVokecziai labai leugvei gali a p 
siaubtie juos isz visu pusiu.

Dėlto pirmoje pradžioje Pran
cūzai turi užsiganedintie tik vie
nu apsiginlmu, kuris potam pats 
per sawy gali persimai ny tie i n ti
kra karia.' >

i(Taigi dar nežine, ar bus kada 
kare, ar ne, o jau apsvarsto ko
vas jos).

Busenti kttre.
Jau yra žinoma, jog invykus 

kariai, Francija eis isz vieno su 
- Rossija, o ^Vokietija su Austrija.

Kapitonas Gilbert savo knygu
tėje, po vardu “Nouvelle Revue”, 
patąlpino gana originaliszka 
straipsny kas link busenezios ka
res Europoje. *

Isz dvieju prieszinykū Wokie- 
,tijo>, sako Gilbertas, Rosi ja yra 

t‘ne parangi.... Negalima misli- 
tie, idant ant Rosijos tuojau bu
tu užpulta po apskelbimo kares, 
bet ir pati Rosi ja to ne padarys, 
isz priežasties kad jos mobiliza
cija per didy platuma ir mažu
ma skaitliaus geležinkeliu, pra- 
sitens labai ilgai. Už tai mobi
lizacija visos francuziszkoš armi
jos bus visiszkai užbaigta in 12 
dienu, o visos kariszkos sylos 
Francijos bus sukoncentravotos 
(sutrauktos) ant rubežiaus Elza- 
so ir Lotaringijos. Dėlto jau szia- 
dien yra aiszku, kaip pasielgs 
^Vokietija tokeme priepuolyje. 
Sutikmiai su padavimais ape Ho
racijus ir Kuracijus, Wokecziai 
pirm visko užpuls ant to, kas 
bus pirmiau pasirengiąs in kova, 

.ir sunaudos visas savo sylas, i- 
dant užduotie jam mirtina smu
lky, o tada jau, kada tas planas 
jiems pasiseks, ataigryž prieszai 
antra savo neprieteliu.

Wokiecziai pasielgtu labai klai
dingai, jeigu jie, kaip mielina ne- 
kurie strategikai, padalintu ar
mija ant dvieju lygiu daliu ir nu
siustu koky deszimt ar vienuoli
ka korpusu ant rytinio rubežiaus. 
Tokiu bud u jie padarytu bloges
niu sawo padėjimą ir sutvertu 
mokovą ant dvieju frontu.

Wokiecziai be abejones pasielgs 
atsargei. Ant Rytinio rubežiaus 
jie sutrauks tris korpusus eili
nius, dwi divizijas kavalerijos ir 
kėlės divizijas dėl apsaugojimo 
kraszto. Korpusai veikenezios 
armijos bus iszstatineti Poznaniu- 
je, idant galėtu paduotie pagelba 
kariaunoms Austrijos, sutrauk
toms aplink Kroko va. Divizijos 
apsaugojimo kraszto visiszkai 
užteks dėl apsaugojimo rytinio 
rubežiaus priesz užjojima kazoku, 
nes laike pirmu szesziu nedeliu 
neturės nieko kito veiktie. Wi- 

likusi Wokecziu, veikenti ar
mija, t. y. 10 korpusu eiliniu ir 

divizijos kavalerijos, tuoj nu
oduos prie rubežiaus Francijos. 
— Ta armija, - skaitanti ape 750. 
000 gerai parengtu kareiviu, in 
deszimta diena po mobilizacijos, 
gale? stotie in kova su Francu
os ir pirm menesio laiko iszduo- 
tie užbaigtina musza.

Jeigu Wokiecziai pamusz Fran- 
(-'jk pergalėjusi armija vokie- 
P'/iu in kokias szesz.ias dienas ga- 
r■' stotie akis in akys su armija 
0 " įjos. r>ei prilaikimo pamusz- 
’ >' Francijos gana bus keliu wo- 
ki^zku korpusu rezerviniu, ku- 

galetu galetis su keturiais 
korpusais italiszkos armijos.

Del Woketijos pagelbėjimas 
l1 racijos, da pirm pradėjimo ka- 

su Rossija, yra klausimu gy- 
i'Vyhes ar smerezio. Jeigu jiems 
t;0 ne nusiduos, arba isz kokios 
nor.> priežasties veiklumas vo- 
kiszkos armijos užsitenstu, arba 
pasekme kovoje butu ant puses 
Trancuzu, tada VVokecziams gru- 
Jnoja didis paojus.

Armija francuziszka, idant gau- 
tie pergalia, turi" būtie labai at-

Anarkistas surlsztas.
Isz Paryžiaus ateina žinios, 

kad ten pereita nedelia vvel bu
vo užsimojimas ant namo bankie- 
riaus Rodtszildo isz anarkyatu 
puses, bet bepasekmes.

Kokis nepažystamas žmogus in- 
ejo in banka isz Lafayette uličzios 
ir susilaikė x priengyje, norėda
mas padegtie bomba su papie- 
rosu. Bet pelonai perszkadijo.—

Matidamas, kad szvvaicorius jy 
vaktuoja, jis mete bomba ant 
žemes, bet ir cze bomba ne užsi
degė, kad grindis buvo užklotos 
su^dyvanu ir nedalaido smarkei 
sutrenktie. Dabar jis liko jau pa
imtas per szvaicory ir kitus žmo
nis.

Netrukus pribuvo policiantai, 
kurie nuvede jy prie komisariato. 
Policija sanprotauja, kad jis yra 
brolis žinomo anarkisto Povel- 
so,- kuris priesz kelis menesius 
puolė auka savo locnoa bombos 
isz dinamito prie i nei gos in baž
nyczia sz. Magdalenos Paryžiuje.

Tas mislinamas Povele yra ape . 
33 metu senas, vidutinio ūgio, 
asus neszioja nukirptus ir labai 
yra iszbliszkias. Apsidarias buvo 
in juodas neturtingas drapanas.

Ant klasimu policijos, isz pra
džių tilejo, bet potam pradėjo 
szneketie. Apreiszke, kad esąs 
anarkistu ir neapkenezians bago- 
cziu, ir jo siekiu buvo pagazdin- 
tie bankierius. Gromatoje kuria 
jis buvmjgįuntiag Rotszildui, bu
vo paraszita tas pats, ka jis 
sznekejo. Jis tikėjosi, kad bomba 
labiau bus pasekpiinga ir padare 
ja pats. Ta bomba nusiuntė in 
chemiezna laboratorija.

Prie tirinejimu suprato, kad jis 
yra barberiu ir paneikia darba, 
nes pagal sziandieniszku suredimu 
visi dirba ne dėl sawias, bet dėl 
bagoeziu.

Proklamacija Knbiecziu.
Danesza in Nev York, kad Th. 

E. Paima, prezidentas Kubos ka- 
riauniku, apskelbė proklamacija, 
kurioje szaukiasi prie Su v. Wal- 
stiju, idant pažintu pasikėlusius 
kubieczius, kaipo partija vedan- 
czia karia. Iszreiszkia savo rūsty - 
bia už aresztavojima kubiecziu 
Penną.Grove; priligina sukilimą 
ant Kubos prie sukilimo Ameri
konu priesz Anglijonus ir dave- 
da, kad jeigu priesz szimta metu, 
Francija butu pasielgusi su suki
lusiais Amerikonais teip, kaip da
bar Amerikonai apsieina su Ku
bos sukilusiais, tai Amerika szen- 
dien ne butu liuosa.
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bažnyczia, kurioje galėtume at
likti© dvasiszkus reikalus savo 
prigimtoje kalboje ir katalikisz- 
kai iszaugytie savo vaikelius. 
Pręzideniai draugyseziu pagyre 
p. Abraiczio ineszima ir prižadė
jo dirbtie su visais'isz vieno dėl 
labo lietuvystes ir katalikystes.

Ant szio pikniko parapija tu
rėjo gryno pelno daugiau per du 
szimtus dol., kuriuos parapijos ka-1 galime jy parsikviestie, o su kiU. 
sierius J. Katilius sudėjo in ban- ■ taueziais suvisai nenorime jokiu 
ka. Dabar lietuviszka Brooklyno. parapijų tvertie, nei kunigu jieą?:- 
parapija turi jau Lankoje dėl sta-• kotie.” „ ■,

Melrose Parko lietuviai jau-., 
neyra toki kvaili kaip kitij idant_

•nuimtie ledžingas, .ir prikąbinįas prie ’ tir JžLimiiuas klJlpe- 
czki, įnles atliktife'tolesniu kelio
nių'. ‘ b . ’ h .
. Prie naudojimosi vėlocipedo, 
keleivis yra prikaltas prie nė- 
iszvengtino keblumo, o ant ke
liu duobėtu ir nelygiu paveržiu 
jy sunkumas. Dilbartineme laike 
tos ledžingos labai prasiplatino 
Szkotijoje. - ».

Japonu maudykles.
Japonai užyma pirma vieta 

terp visu tautu ant svieto, kas- 
link užlaikimo kurto raistai—pra
dedant no aukszcziausio valdono 
iki bedniausio darbinyko. Kiek
viename turtingesneme name J/įh 
poįrijojd yH ift^kltk Vhilirf,1 pastclr-' 
ta dvi maldyklos,o biedniėjie žmo
nes vaikszczioja in vistfomenisz- 
kas maudyklias, kurios randasi 
beveik ant kiekvienos uličzios. 
Tos maudykles yra inrengtofr ki- 
teip negu musu. Apaezioje medy* 
nes vanos yra inleista varine 
triuba, sudaryta isz apaezios. Ke
lios deganezios- medžio anglis, 
inmestos in ta triuba, ant adynos 
laiko apszildo vandeny. Japonas 
maudosi vandenyje karsztame 36 
laipsniu R. Prie musu yra nuomo
ne, kad karszta maudykle tankei 
apsylpnina žmogų," bet ten yra 
patyria, jog tai nieko ne kenkia. 
Europietis žlurTVu užstmilšinimu, 
kokias dįdelias sunkenybias gali 
nesziotie Japonijos darbinykus, 
kaip toli gali begtie. kokeme 
menkame apdare ir basas, trum
pose kelnese isz bovelnos ir trum
pame apsivilktuve, jis dirba žie

ma ir vasara. Sziaureje, kur žie
momis yra gilei sniego, Japonas 
savo madineme name ne su kuom 
nepridengtame,neturi jokios szilu- 
mos kaip tikeauja mediniu anglių, 
o vaikai visa diena praleidžia 
basi ffnt lauko. Teipgi Japonai 
stovi žiema basi ant sniego po 
kelias adynas, žuvauja szaltame 
kaip ledas vandenyje, arba jiesz- 
ko jame szakneliu lotusa, guli ant 
drėgnos žemes ir t. p. Jib turi 
vienintelei opias rankas žiema ir 
turi jas, kiek galint, be perstojo 
szildytie ant puodo su anglimis. 
Japonas kentes szalty ir gerai 
apszilditoje Europieczio stuboje, 
jeigu jis ne gali kaitintie ranku 
ant ugnies. Ant £alo ne jauezia 
szalczio niekad, o palinkimu ant 
prasiszaldimo.pas Japonus yra la
bai retas atsitikimas.

Brangus pietai.
Paryžiuje bovijasi žinomas 

Amerikos milijonierius John Wa- 
namaker, buvias ministru Ame
rikos pacztu. Paskutineme laike 
tas Amerikos “nababas” dawe pie
tus dėl savo prieteliu ir pažysta
mu, pirmos klasos restauracijoje, 
miszkelyje Bulon. Prie dvide- 
szimties užpraszitu svecziu nuva
žiavo karietos, užkin kitos po du 
arklius kožna ; seklyczia, kurioje 
kele pietus, buvo iszpuoszta ne- 
niatitomis kvietkomis, terp ku-Į 
riu I 
riu spalvų vaudentriszkiai, krin- pikniko pribuvo ir 3 lietuvisz- 
tanti ant milžiniszku gabalu le kos draugystes “Sz, Juozapo” ir 
do, vėsino orą. Kiekvienam sve |g2< Jurgio isz Brooklyno ir Dr-te 

Sz. Kazimiero isz Nev Yorko.
Draugyste Sz. Juozapo geria ūse i 
atsižymėjo, nes ant pikniko isz- 
state savo vėliava.

Kada visos draugystes atėjo 
ant sales, piknyko prezidentas 
Petras Abraitis, pasveikino szir- 
dingai draugyseziu, prezidentus 
ir apreiszke kad Brooklyno ir 
Nev Yorko lietuviams yra rei
kalingiausiu dalyku lietuviszka

Isz Brooklyno lietuviai, 
dan parapijos Sz. Marijos 
meldžiame patalpintie in 
laikraszty szy straipsnely.

Rugsėjo, 1 diena parapijonai 
augszcziau minėtos parapijos, tu
rėjo savo lietuviszka pikniką 
darže Washingtono. Piknikas 
prasidėjo 2 ad. po pietų ir traukė
si iki vėlyvam laikui nakties. 

; Diena buvo graži ir svecziu susi- 
iu žibėjo elektrine szviesa. Ivai* r*n^° *n kelis tukstanezius. Ant

Kareiviai ant ledžingų.
Anglijoje kareiviai važinėja 

ant bicykliu. Dabar tuos bicyklius 
nor apkeistie ant ledžingų su te* 
kinukais. Ant tokiu ledžingų 
kiekvienas pestinykas, pilname 
apdare, gali perbegtie, be didelio 
pailsimo, lig szimto kilometru per 
diena, ant g^ru keliu. Ant keliu 
netikusiu dėlto, keleivis galės

ežiui buvo patarnauta skyrium, j 
kiek vienas gavo ciela a viny kep
sny, ciela viszta ir t. t. vis po 1 
ciela; terp visokiu vynu, kiek-1 
vienas gavo |>o cielą, noketuriuj 
litru, butely szampano. Prie atsi
sveikinimo prie stalo, ambtrio- 
nas liepe atnesztie visiems mai- 
sza, isz kurio kiekvienas, pagal 
priepuolanti liosa iszsieme kokia 
nors didžios vertes brangumina, 
ant pamenklo meilaus pasiszne- 
aucziavimo.

{ Isz 8traiko įKlipeining'e.
Da tris kurti pahijok kariumėnės 

pribuvo in Camp" Ishpeming, dėl 
apgynimo pribuvusiu" ten nauju 
darbjnyku, anglekasiu, kurie tu
ri užimtie vieta- strarkieritr ka
syklose Lake Bnperier,' Lake 
Angeline ir Selisbary'. Szimtai 
straikieriu Borejo-*trmėgino' prf* 
kalbintie skobusį idant jie neitu 
dirbtie, bet tas jiems ne nusida
vė. Kareiviai iszvalke straikie- 
riusį o viena isz ju, kada tas 
perdaug prisiartino prie vieno o- 
fieieriaus/ stūmė su kardu. Dide
le gauja žmonių ėjo paskui nau
jus darbinykus apstatos karei
viais ir be pertrūkio buwo girde- 
tie riksmai. *‘pakartie anus! isz- 
musztia kaipszunisl lincziudtie!” 
Ukesai isz Negatmee prasze • per 
telegrafu gubernatoriaus", idant 
atimtu kariuinenia, bet tas rodo^ 
si, ne pristojo. -

< . .t Straikiis.
Dirbtuvėje “Baakes Wtre Nail 

Works”,šClevehmd; O., straikuo- 
jti 400 darbinyku dėl pakėlimo 
mokesties. Kompanija pergabeno 
sau 40 skebsu isz Pennsylvanijos. 
Formanas po tris syk mėgino in- 
vestie skebsus in fabriką, bet ko- 
žnu sykiu pavyko štraikeriams 
atkalbetie skebsus, idant ne eitu 
dirbtie, bet pristotu prie unijos. 
Aut .galu kompanija ^ pertrauke 
šilinga skyrių policijos, idant po 
ju užtarimu investie darbinykus. 
Bet ant nelaimes skebsai vienu 
balsu apreiszke kompanijai, kad 
jie geriau nori gryžtie. in Penn- 
sylvanija, negu ten dirbtie.

Paslaptingas myris.
Isz Oskaloosa, Ind. raszo, kad 

pone A.- Conelin 10 d. Liepos ta
po atrasta ne gyva. Iszrode, kad 
ji mirė no perkaitimo. Po jos lai- 
detuviu, pradėjo plėstis kalbos, 
kad p. Conelin ne pati numirė, 
bet kas kitas ja htižude. Už tai 
atkasė lavona - ir pavede jy isz- 
ži u reti e chemikui.Chemikas Floyd 
Davis nutarė, kad kūnas ponios 
Conelin liko apdegintas tada, ka
da ji jau negyveno. Wienok my
ris parėjo ne iaz priežasties nuo
du, bet isz kitos, dar nežinomos 
priežasties. “Grand Jury” dažiu- 
ri tirinejimus. ■

Isz Brooklyno, N. Y.
Mielas Redaktoriau! 

var- 
P.. 

Jusu

tymo savo bažnyczios 1984.75, 
o da tik du metai, kaip szi para
pija yra užsidėjus.

Nedelioje, 122 diena Rugsėjo 
2 adyna po pietų minėta parapija 
turės savo mitinga po nr. 73 
Grand st, Brooklyne, dėlto už- 
praszome visus gerus lietuvius 
—k^likyif p^i^ųtję ąnt szio mi
tingo ir kodąugiĄMsei prisirąęzy- 
tie prie minėtos parapijos, idant 
visi Suvienytoms spėkoms galė
tume pradetie statymą bažny
czios.

Beje raszant ape geras pusias, 
negalima užtyletie ir ape blogas. 
Musu įhieste randasi i n pusantro 
tuzino tokitf tamsunu,kuriuos ne- 
žine nei kaip užvadytie. Kada 
draugyseziu prezidentai kalbėjo 
ant sales ape reikalus' parapijos 
ir bažnyczios, tai toki 
pradėjo pakampėmis 
sakydami: “tai'brace, 
pamokslus sako; reiks 
in taradaika, tai tas jiems geres- 
ny pamokslą pasakys”. Oi jus 
puskvailiai! Jau ir taradaika, nors 

jisai yra taradaika, vienok nėra 
toks kvailas, kaip jumis rodosi, 
kad nesuprastu ir nemokėtu at- 
skyrtie susirinkimus ir kalbas 
draugyseziu, arba parapijonu, no 
kalbu karczemiszku. Už tiesa to
kiems tamsunams, kaip jus, 
ar draugystes mitingas, ar kar- 
ezemos girtu susirinkimai, vis 
iszrodo kad vienas ir tas pats. 
Kada Jus žmoneliai pražiūrėsite.

Su guodone Parapuonai Sz. 
Maruos P. Brooklyne.

’tarfisunai 
muhnetie 
klierikai, 
paduotie

Atsukimas Keleiviui.
Perskaitia nr. 36 “Lietuvos” 

atradome patilpusią žinutia ape 
lietuwius gyvenanczius Melrose 
Parke III. paduota per nekoky 
ten Keleiwy. Tas pons Keleiwis 
raszo ir gėdina czionykszczius 
lietuvius sakydamas, buk tai in 
Melrose Parka pribuwias, koks 
lenkiszkas kunigas, rinko po lie- 
tuwius pinigus ant lenki szkos 
bažnyczios ir surasze visus lietu
vius už savo parapijonus, ir tt.

Labai mums skaudu pasidarė, 
perskaiczius tokia neteisinga ži
nia ir su nenoru turime pasakytie, 
kad tas pons. Keleivis ape czio- 
nykszczius lietuvius arba visai 
nieko nežino, arba yra melagis.

Melrose Parke da nėra jokios 
lenkiszkos parapijos. Bažnyczios 
yra dvi—viena Italijonu, o kita 
dėl visu katalikiszku tautu, įsta
tyta per viena moteriszkia, ku
rioje tai bažnyczioje da jokio ku
nigo nėra, atvažiuoja in ja syki 
ant menesio bilekoks kunigas, ar 
tai lenkas, ar vvokietis, arairiszisir 
atlaiko diewmaldystia. Žinoma, 
kad toky nedeldieny žmones susi- 
rinkia in bažnyczia, duoda laike 
kolektos po kelis centu,skas kiek 
iszsitenka, bet ne teip kaip kad 
pribuvo koks lenku kunigas, su
rasze visus lietuvius ir rinko isz 
tarpo ju pinigus.— Tas yra ne
teisybe !
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• Rugpjuczio 4 diemų kada lietųsi 
iviszka Dr-te “Sz. Juozapo” laike 
savo mitinga, tai inlindo^* vienas 
vokietis ir prasze, idaiitlietnviak A 
dasidetu prie ju- ir padėtu jiemszi 
dirbtie a^ę gavima kunigo in 
tuszcziaja bažnyczia. Lietuviai J 
jam atsake teip: “Mes turime 
savo Jocua kunigą Ghirago ir ką-j • 
da tik mumis Ipub reikalinga, tai

twertu parapijas sykiu ^ujenkais,

telio beveik visLIietuviai skaito 
lietuviazkus laikraszczius ir jau 
yrą ganą prisakiusia, kas . 1 
su lenkiszkaf lietuviszkoms para
pijoms ir tvirtai tikime, kad Ir 
kiti visi lietuviai, kurie tikskai- 7 
to lietuviszkus laikraszczius jau z‘ 
daugiau su lenkais parapijų ne
tvers; Jeib tik tie kurie nieko 
neskaito, arba koki naujalenkiai.

Užtaigi ir tau mielas broli Ke
leivi praneszame, kad neteisinga 
padavei žinia ape mus i n 36 nr. 
“Lietuvos” ir staeziai pasakome, 
kad tas no kurio tamista girdėjai, 
bue arba melagis arba koks pai-: 
kas. . Su guodone

Dr-te “Sz Juozapo”. Melrose, ; 
Park. III.

Pirmutinis lietuffiszkas 
saliunas New Mexico. 
Jonas Wfskaczka ir Antanas

Levanokas nuwyka in tolima 
pietvakarinis walsty Amerikos 
tai yra in Nev Mexico, ir apsistoja 
mieste Blossburg uždėjo lietuvi- 
szka saliuna, po nr 2324 Main st. 
Tikimės jogei toje tolimoje val- 
steje szis yra da pirmutinis lietu
vi sz kas saliunas, nes in tenai ne 
daug lietuviu nuvažiuoja. Užtai 
paduodame dėl visu žinios, kad 
jeigu kam isz lietuwiu taikytusi 
in ta miestą nuvyktie, kad žinotu 
pas ka pirmutinia užeiga ir gera 
rodą rastie. Yra abudu geri ir tei
singi vyrai ir jeigu kada kam 
teks tenai užkliutie, busite ko- 
gražiausei priimti ir gera rodą su- 
szelpti.

Lekcija numirimo.
Žinoma angliszka artistka, Mrs 

Beere, apskelbė žingeidu nuro- 
dima, kaip reikia alptie ir mirtie 
ant regyklos. Ilsrmetinis patyri
mas daleidžia jai tvirtintie, jog 
neką teip ne sujudina žmonių, 
kaip regėjimas artistkos, krintan- 
czios styrei, iszilgai lentos. Bet 
nelengva dasiektie tos sztukos. 
Mrs Beere ingavo ta sztuka no 
akrobato, kuris ja iszmokino teip 
kristie, idant visas sunkumas kū
no remtųsi ant lopecziukiu. Pir- 
maisias prabas atlaikydavo ant 
szieniku. Po deszimt lekcijų, ar
tistka iszmoko “mirtie kogerjau- 
sei”. Dabar rodija ta mokslą sa
vo draugėms.

Prieteliszkos rodos.
t Nedaryk to kitara, kas tau 

paežiam nemiela.
t Jeigu nori kad tau žmones 

gerai darytu, tu pats daryk jiems, 
gerai.

f Jeigu nori turetie gerus prie- 
telius, buk pats ju prietelium.

f Norėdamas iszrodytie keno 
blogas pusias, pirmiau perkratyk 
savaisias.

t Norėdamas kitiems parodytie 
gera kelia, pirmiau turi pats juom - 
eitie.
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pasitiktie Arcivyskupa visos len
kiškos draugystes ir vestis pa- 
szventytie savo parapijinia mok- 
slainia, bet jos pražiopsojo ir lie
tuviai pirmiau sutiko Jy ir pra-

Isz Chicagos

Lietuwiszkas Teatras.

liai szaude, musze ir t.t. jie da 
potam sumėtė in duobia sužeistus 
su užmusztais ir vietoje užkastie 
prideraneziai, sumindė su arkliais. 
Tiktai priesz ta wiska neužmir-
szo iszkraustytie kiszenius už-.leido net iki lenkiszkai bažny- 
musztu ir sužeistu. Potam ant į ežiai; lenkiszkosios draugystes tu- 
žemes aplietos musu broliu krau- —----- »- ?-—--- «
ju girtuokliavo, paleistuvavo ir 
žydams pardavinėjo pavogtus no 
žmonių daiktus. Tas viskas bus 
perstatytas ant scenos. Todėl kiek
vienas Lietuvys privalo pributie 
nedelioje 15 Rugsėjo in Pulaskio 
salia po nr. 800 S. Ashland avė. 
tarpe 17tosirl8tos ui.

‘ Jeigu Lenkai su dideliu noru 
laukia 15 Rugsėjo, idant galėtu 
pamatytie “Skerdynia Kražiuo
se”, ape kuria kiekvienas maž
daug jau girdėjo, tai ko labjau
sei privalo Lietuviams ant to 
teatro susirinktie. Daug dasiži- 
nosi, daug naudingo iszgirsi, 
geriau pamylėsi savo Tevynia ir 
geriau žynosi, ka mums privalo 
darytie.

Pasibaigus teatrui, bus paro- 
ditas vienas gyvas paveikslas 
“Dabartinis padėjimas^Lietuvos”.

Po teatrui balius, kur kiekvie
nas galės grąžei pasibovytie, ir 
linksmai laika praleistie, nes 
kaip laike taatro, teip ir ant ba
liaus grajys puikiause muzika.

Su guod. Dr-te S. Daukanto.
Kiekvienas girdėjo, arba laikr 

raszcziuose skaitė ape skerdynia 
Kiažiuose, bet vienas girdėjo teip, 
o kitasAuvisu kitaip. Kienas gir
dėdamas ape skerdynia Kražiuose 
apsiliejo ašaroms, o kitas tiktai 
tiek tesirūpino ape ta skerdynių, 
kiek ape pasaka. Todėl Draugy
ste Simano Daukanto užmanė 
perstatytie gyvuose paveiksluo
se “Pjovynia Kražiuose”. Už- 

. mane ta padarytie, idant atgai- 
vintie ta baisu atsitikima po- 
mietyje visu Lietuviu. Idant a- 
tidarytie akis kiekvienam Lietu
viui ir parodytie, kokiu barba- 
riszku budu Maskoliai žudė ne- 
kaltus musu brolius. Idant atida- 
Tytie akis ir parodytie, kaip Mas
koliai apseina su musu broliais, 
ko caras reikalauja no musu bro
liu ir ka jis su musu broliais 
nori padarytie.!

Teipogi tas teatras gal kiekvie
na Lietuvy pamokintie, ka pri
valo Lietuviams darytie.

Priesz teatra bus kalbos pritai
kintos prie intalpos teatro ir prie 
dabartiniu aplinkybių.

Teatras prasidės 7 adyna vaka
re. Ant scenos ukinykai sznekes 
ane savo bedas, ape prispaudimą 
no Maskolių, ape kankinima Lie
tuviu ir ape ta, kad caras Masko
lių yra neapsakytai kaltas. To
liau galima bus matytie, kaip 
žmones su aszaromis maldavo 
Maskoliszkos virszinybes, idant 
paliktu bažnyczia, kaip siuntė 
praszymus pas cara, kaip jieszko 
jo užtarytoju prie caro ir kaip 
turėjo vylti, jogei carus iszklau- 
sys ju maldavimo. Galima bus 
matytie, koks nuliūdimas bus u- 
kinyku, kada dasižinos, kad ca
ras netiktai j u maldavimu ne- 
iszklause, netiktai ne paliko jiems 
bažnyczios,^ bet da teip nemalo- 
ningai su jais apseina.

Žmones lauke atsakimo no ca
ro, bet vietoje atsakymo, vietoje 
dovanojimo bažnyczios, pamate, 
kad užpuolė Maskoliai nakty ant 
kliosztoriaus miniszku, sveikas 
ir serganezias barbariszku budu 
iszgabeno isz Kražių ir klioszto- 
riu atėmė. Žmones norėjo, kad 
nors bažnyčze pasiliktu, todėl 
dienoms ir naktimis susirinkdavo 
in bažnyczia ir vis da lauke at
sakymo no caro, bet ir cze vieto
je atsakymo, užpuolė nakty gu
bernatorius su uriadnykais ant 
žmonių susirinkusiu bažnyczioje 
ir žudė tironiszkai nekaltus žmo
nis. Potam da užkviesti kazokai 
darė su žmonėmis, ka tiktai norė
jo: musze, draskė, szaude, vo
gė, skandino, isznevožijo -.mer
geles ir moteris ir 1.1.

Mažai da buvo to, kad Masko-

Iszkilmo paszwentinimo 
warpu Chicagoje.

Kaip seniai lietuviai Chicago
je gyvuoja, da niekad teip pui
kiai nepersistate, kaip kad ant pa- 
szventinimo varpu lietuviszkos 
parapijos sz. Jurgio.

Ant tos iszkilmes susivaževo 
lietuviai isz viso Chicago ir isz 
aplinkiniu miesteliu; buvo net 9 
lietuviszkos draugystes, ir dvi 
lietuviszkos muzikos, Ape adyna 
3 po pietų visos draugystes susi
taisė in reda ir ape 4-ta adyna 
ėjo patiktie atvažiuojanty Jo 
Mylista Arcivyskupa. Net septy
ni Tharszalkos jojo ant grąžei 
aprėdytu arkliu, apsiredia 
draugyseziu drabužiuose. Pir- 
miausei nesze amerikoniszka vė
liava ir da pirmiau jojo vyriausia 
marszalka, nekaipo 'darydamas 
kelia dėl marszuojancziu; paskui 

| ėjo griausminga lietuviszka muzi
ka po direkcija K. Kigo; paskui 
muzika trauke, su nuogais kala
vijais, kareiviai Gvardijos D. L. 
K. Witauto; paskui kareivius ėjo 
Draugyste Panų Sz. Marijos 

’ P. R., visos buvo baltuose drabu- 
’ žiuose kaip gulbes; paskui Dr-tia 

Panų trauke ylgu redu Dr-te Sz. 
Kazimiero, neszdama pirma savęs 
savo vėliava; paskui ja ėjo 
Dr-te Sz. Juozapo isz Melrose 
Park, III.; paskui szita Dr-te Ap- 
veizdos Dievo; potam vėl nesze 
antra amerikoniszka vėliava ir 
ėjo antra lietuviszka muzika po 
direkcija Fr. Tarozo; tada Dr-te 
Sz. Jurgio neszdama savo locna 
vėliava; paskui Dr-tia Sz. Jurgio 
ėjo Dr-te sz. Jono; o paskui ja i 
Dr-te D. L. K. Gedemino, ir pa- 
skiausei - Dr-te Sz. Baltra- 
tramiejaus isz Waukegan, III. 
Wisu draugyseziu sanariai, kiek
vienas buvo su baltoms pirszti- 
naitems ir turėjo prie krutinės 
prisegta ženklą savo draugystės. 
Draugystes: Sz. Kazimiero, Jur
gio, Jono ir 
turėjo savo 
parėdytus ir 
ciu arkliu, 
szalies taisė 
-Gvardijos Witauto buvo net du 
raiti apsiredia ir apsiszarvoja ka- 
reiviszkuose ginkluose ir tautisz- 
cuose drabužiuose; jie nuszviete 
visa paroda ir persistatė kaip tik
ri senovės lietuviu rycieriai. Be
das parodos buvo toks ylgas, kad 
užėmė net kelis blokus. Iszejo 
visi no lietuviszkos bažnyczios 
33-czia ui. in Laurel ui. o Lau
rel in 33-czia Court, taje in Hals
ted ui. o Halsted in 32-ra ui., 32- 
ra in Auburn avė. o taje in 31- 
ma ui., ant kurios sutiko ir Arci
vyskupa atvažiuojanty su keletu 
kunige Tame pat laike turėjo

rejo eitie paskui lietuvius. Po pa- 
szventinimui lenkiszkos mokslai- 
nes vėla lietuviszkosios pirmuti
nes ėjo prie Arcivyskupo, o len* 
krszkosios paskui ir teip visi lie
tuviai ir lenkai atlydėjo Arci- 
vyskupa prie lietuviszkos bažny- 
czios, kur prasidėjo ceremonija 
apkriksztinimo varpu. Po cere
monijai apkriksztinimo varpu 
vėla visos draugystes lietuvisz
kos ir lenkiszkos nulydėjo Arci- 
vyskupa per kelis blokus ir po
tam iszsiskirste. .

Prie asistencijos Arei vyskupui 
buvo keletas kunigu.

Lietuviszki varpai yra gana 
dideli ir savo balsais pereina 
varpus bagotosios parapijos len
ku ant Bridgeporto. Karpai turi 
vardus lietuviszkuju draugys- 
cziu, tai yra; Sz. Jurgio, Sz. Kazi
miero ir Sz. Jono. Laike krikszti- 
nimo buvo iszkabyti ant žemos 
platformos, kur pasibaigus cere
monijai ėjo kožnas zvanyt kiek 
norėjo, o szioms dienoms taps in- 
traukti in virszu varpinyczios.

Da Pirmu sykiu Chicagos lie
tuviai iszejo tokioje puikioje pa
rodoje, net ir patys airisziai ste
bėjosi, neiszmanydami isz kur ju 
tiek ėmėsi ir kas juos teip puikiai 
surėdė. Lenkai jau cze vadinasi 
senais gyventojais Chicagos, ku
riu kelesdeszimts sykiu yra dau
giau negu lietuviu, o savo paro
doje iszrode prastesniais už lietu
vius.

Užtaigi tegul jums būna garbe 
Lietuviai, laikykitės vienybes 
ir rupikiteo kad tos visos drau
gystes, kurios dabar yra, daugy- 
tusi; o nesimažytu, tada per szi- 
tokius ir kitokius apvaikszczioji- 
mus galėsite pasirodytie svietui 
jogei Jus esate tauta ir tik tokiu 
budu galėsite pakeltie savo var
dą.

Teipgi visa parapija yra dėkin
ga guod. kn. M. Kravczunui, 
savo prabaszcziui už surengimą 
tokios iszkilmes ir už parupinima 
varpu, ant kuriu parapija nerei
kalavo detie extra pinigu nei 
skolų užtrauktie, kaip kad len- 
kiszki kunigai daro, bet isz tu 
paežiu kolektu ir teip toliau, jau 
aeziui Dievui turime savo locnus 
varpus.

Padekawone.
Kisiems lietuviams katalikams 

o labjausei lietuviszkoms drau
gystėms, kaip isz Chicagos teip 
ir isz Kaukegano ir Melrose Par
ko, kurios teikėsi pributie perei
ta nedeiiai ant iszkilmes apkrik- 
sztyjimo varpu prie Chicagos lie
tuviszkos bažnyczios szv. Jurgio 
ir kad czionai teikėsi sutaikiai ,ap- 
sieitie ir kogražiausei svietui pa- 
siroditie, siuneziu per laikraszty 
“Lietuva” szirdingiausia aeziu.

Karpas vardan szv. Jurgio 
sveria 2,500 svaru, szv. Kazi
miero 1,500 svaru, szv. Jono 
1000 svaru. Su guodone,

Kun. M. Kravczunas.

Apveizdos Dievo 
marszalkus gražiai 
užsodytus ant pui- 
kurie jodami prie 

visa paroda-, o

Parapijos Knygele.
Kas nori d^sižinotie kaip yra 

didele ir turtinga Chicagos lietu- 
viszka parapija, tegul peskaito 
knygelia, kuri dabar iszcjo isz po 
Raudos ape suvedima rokundu 
iez 1894—1895 metu tos paczios 
parapijos, o dasižinos ape viską; 
dasižinos kiek in ja priguli para- 
pijonu, koki priguli ir kas kiek 
yra davias ant užlaikimo tos pa
rapijos. Asz perskaitias ta kny- 
lia, dideliai nuaidi vijau, kad dau
gelio gerai žinomu biznierių, agi
tatorių ir palitikieriu ne
tiktai, kad nėra nieko duota ant 
bažnyczios, bet nei j u vardo ne
radau užraszytu. Na, suprask da
bar tu žmogau,keno cze teisybe - 
Kiek iksziolei davėsi matytie ir 
girdetie ant visokiu susirinkimu, 
tai tie žmones visur iszrode pir-

mutiniais, szimtus sykiu buvo 
galima iszgirstie žodžiai ju: 
“mes pastatėme szia bažnyczia, 
mes ja užlaikome, mes cze esame 
pirmutiniai ir tt. ka būdavo ne
karta pamisliju, kad galbūt 
tie žmones yra iszdeja ant szios 
bažnyczios po kelis szimtus dol. 
kad teip yra drąsus ir visur pir
mutiniai, o tuom tarpu pasirodo, 
kad kits isz ju yra da nei cento 
nedavias. Matyt kad tie, ka daug 
szneka, tai visada mažai dirba.

Parapijonas.

In Gvardija Witauto.
Kiši sanariai Gvardijos D. L. 

K. Ki tauto teiksis susirinktie in 
bažnytiniu salia nedelioje tuojaus 
po sumai ant extra mitingo, reika
le užsimokėjimo už savo kareivi- 
szkus drabužius. Nes kompanija 
kuri sutaisė minėtus drabužius, 
reikalauja savo pinigu ir kabina
si prie bansmanu, ir jeigu iki pa- 
nedeliui neužsimokeaite, tai pa
duos bansmanus po sudu. Dėlto 
idant draugyste neiszsistatytu sa
vęs ant juoko, tegul nedelioje ant 
minėto mitingo suima pinigus no I 
sąnariu ir užsimoka kam yra 
kalta.

$3000 už keturis dantis.
Kokis Albert Rozmarynovski 

reikalauja $3000 skriaudos no Ch. 
Boeckerio už tai, kad tas iszmusze 
jam keturis dantis. Sawo skunde 
in suda jis nurodą, kad 19 d. Lie
pos jis turėjo gincza su Boeckeru. 
Ape ka tas ginczas tikrai ėjo, 
skundikas ne apraszo. Tik sako, 
kad Boecker, laike ginczo, paga
vo jy ir smarkei dawe in valgoma 
ir teip dikczei uždavė in weida, 
kad iszmusze keturis dantis. Prie 
to dar nudraskė jo drapanas ir 
sumusze jyin galva ir paszonias. 
Už tai skundikas reikalauja $3000 
atlyginimo.

— Pone H. Anderson isz nr. 
388 Thomas ui., norėjo uždegtie 
gazoliną pecziuje, kada prikiszo 
briežuka su ugnia, iszsimusze di
dele liepsna ir suknia aplieta ga
zoliną užsiėmė liepsnomis. Jps 
aimanavimai sujudino susiedus, 
kurie ugny užgesino. Daktarai 
laukia jos myrio kas valanda.

— Pereita nedelia policijos sto- 
teje prie Harrison ui. liko paim
tas 12 metu Elias Varneli, kuris 
panedelyje pabėgę no tėvo isz 
Wooster,0.ir leidosi eitie pas mo
tina in St. Paul. Tris metai atgal, 
motina persiskire su vyru ir vai
kas paliko prie tėvo. Dabar vai
kas pasistengė apleistie tęva ir 
eitie paskui motina. Ape jo su- 
laikima tapo duota žinia tėvui.

— J. Lekas, lietuvys, gyve
nantis po nr. 3357 Fisk st. nuva- 
ževo ant North Side pasiimt pi
nigu isz bankos. Pasielnias isz te
nai $50 važevo ant streetkariu 
namo ir turėjo prie savęs revol
very, dėl apsigynimo no lauferiu. 
Buvo tai 11 adyna nakties. Kada 

į sėdėjo ant streetkario ir sztai 
vienas isz drauge su juom sedin- 
cziu pamate jo keszeniuje revol
very ir tuojaus paemias Leką už 
rankos sako: — Asz tavia are- 
sztavoju — ir atsidengiąs parodo 
žvaigždia kad jisai yra detekti- 
vu. Lekas pamatias žvaigždia, 
nusigando detiktivo ir davėsi a- 
reszta votie. Detektivas iszsodino 
Leką isz karo ir veda prie palicijos 
“boxa”. Tuom syk pasivedė in 
szaly, atėmė no jo revolvery ir 
pinigus ir paliktas Leką tusz- 
czioms bestoviuty, detekti vvas 
pabėgo. Ant galo Lekas dasipro- 
tejo kad tai nebuvo detektivas, 
o tik vagi% ale jau po laikui. Ki
ti ta atsitikima kitaip nupasako
ja, ale geriausei ape tai gali pasa
kytie pats Lekas.

ne 
ti, 
jo 
ji

Wienintelis

^Vietines Žinios.
— Kas nori turetie puikia kny- 

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

— Kokia Jen. Mayers, no 203 
Madison st., nusižudė pereita ne- 
delia, paimdama doza karbolines 
rukszties. Nelaiminga meile pri
vertė ja ant saužudystes.

— Lenke Jadwiga Levandov- 
ska, gyvenanti po nr. 15 Ward 
st., suaresztavojo savo susiedia 
isz kito namo MaryConnel užtai, 
kad ta pusnaktyje darė riksmus 
ir nepakaju.

— Szioje nedelioje, tai yra 15 
ta Rugsėjo bažnytinėje saleje fai- 
ro nebus, nes visi lietuviai isz- 
važiuoja ant teatro in Pulaskio 
salia po nr. 800 S. Ashland avė.

— Szioms dienoms Chicagoje 
buvo užganetini karszcziai, dides
ni negu praeituose menesiuose.

— Aptiekorius J. Leszczinskas 
lenkas, po nr. 3315 Laurel str. 
storojasi gautie in savo aptieka 
stacija paczto, ant ko renka pa- 
raszus no aplinkiniu biznierių, 
kuriu jau keliolika yra pasira- 
sziusiu ir tikimės joge i gaus.

— Policija Chicagos pagavo 
Stockyardose 6 metu Th. Ritche, 
turis vienkart su kitais vaikais (

musu palaidojimo, tai mes džiaug- 
tumes, kad jus matytumėt, jog 
apsejome be elgetoju kapiniu. Nė
ra abejones, kad kokis grabiny- 
kas palaidos mus pagal apgarsi- 
nima, jeigu bus galima nupirktie 
liguma žolino kur mudu galėtume 
ilsėtis.

“Isz musu menkos krūveles 
pinigu, užmokėk, kad loska mu
su byla už viesznamy, isz viso 
$4 ir apreiszkie valdonui musu 
skausmus, kad mes buvome pri
versti padarytie tokia nepriem- 
nasty dėl jo. Dekavodami jums 
už jusu busianezia mielaszirdys- 
tia ir praszydami reporteriu bū
tie, lengviems, mes liekame su 
guodone Jusu.

„Louis Hammond. 
Cathry Hammond”.

Tie nuodai neveike. —Groma- 
ta buvo raszyta ant viesznamio 
notes popieriaus ir ant užpakali
nes puses huwo pažimieti szitie 
žodžiai: “Gerai tai ne veike. Pra- 
leidia baisu skausmą viduriuo
se, kuris mus kankino per visa 
nakty ir diena, mudu katras paė
mėme po tris grudus morphinos, 
pasitikėdami, kad ta padarys sa
vo. Mes esame L. H. ir pati”.

Kaip jo pati mirė, Hammond 
parasze gromata, kuri prasidėjo 
no žodžiu. “Szita yra kaipo tasa 
pereitos gromatos, bet nėra pilna 
istorija. Asz misliu, kad tolesni 
iszaiszkinimai priguli abiems isz 
musu”. Toliau jis rasze: “Paskuti- 

doza, kuria priėmė mano pa- 
likosi jos viduriuose ir ji ne 
gult iki szviesaus ryto, kada 
jau buvo be j vusmo. Asz ne

galėjau tada prarytie nieko, tai 
asz laukiau galo, kokis sutiko ja 
biedna, narsia, maža moteryszkia. 
Tada asz pradėjau imtie jnorphina 
laikas no laiko kas tris adynas 
visokiose dozose.
priepuolis su manim buvo, kad 
asz turėjau užmigtie ant trijų a- 
dynu, kada asz atsibudau ir paė
miau kita dožą. Ape 2 ad. po 
pusnakezio asz paėmiau paskuti
nius du grudus, iszviso ape 45 
grudus beveik in trylika* adynu. « 

“Ape 2 ad. 30 min. asz gavau 
lova, atvyko isz Nev 1 orkb in • szpilka isz skrybėlės mano pa 
Bostoną su pastanavijimu mirtie ežios ir induriau visa jos ilguma 
sykiu no locnu ranku. Pereita ne- jn 
delia ju negyvi lavonai tapo at- j Asz galėja 
rasti ruime viesznamio po var
du “American house”. Tai buvo 
akyviausi saužudyste, kada girdė
ta, atsižynyejusi atszalimu, už
kietėjimo szirdies ir vilkimu lai
ko ir turi vienokias pažvalgas, 
nes pirm pasikėsinimo užbaigimo 
gyvasties,, jiedu pasirasze savo 
vardus ant gromatos, adresavo- 
tos koronieriui, kurioje groma- 
toje jie apraeze, ka jie pastana- 
vijo ir delko pripažino už geres
ni myry, negu gyvenimą.

Sztai gromata, kuria jie para
sze koronieriui ir abudu pasira 
sze, isz kurios matyt visi ju 
kalai, laike saužudystes.

“Aug. 20. T895<—To the Caro- 
ner: Szitas yra raižomas dėl su
trumpinimo jum klap.atu, o Ilgi
nai ir dėl musu labo. Tikėdamie
si, kad tai jums ne užkenks, mes 
velijame danesztie, kad szia nak
ty mudu abudu kuriuom nors lai
ku, terp 10 ir 12 adynos, paimsi
me sekanezius vaistus: Hydro 
chlorą, du drachmus; oil camph

Abudu numirė wienu lai
ku isz priežasties ne 

pasekmingo gyve
nimo.

Kokis Louis Hammond ir jo 
numiletine Cathry isz Dės Mainės, I

V nrlr/t

szirdy ir kepenis, 
pajudinti mane 

szirdy stumdamas ar 
traukdamas szpilkos galva. 
(Szpilka buvo sukiszta cielai pen
kis colius, ir kad per pusią ady
nos pradėjo, man skaudetie, aez 
ja isztraukiau). Tai nebuvo sun
ku ma indurtie ta szpilka, bet 
asz padėjau visa mano šyla, kol 
isztraukiau ja laukan.

“Asz labai nusistebėjau, kad 
vis tai nieko ma ne padare. Kiš
kas dabar jau buvo iszmeginta ir 
rytmetyje ėjau pirktie revolve
rio. Baisia kankynių^ jaueziau, 
kad ma reikėjo stotis ir eitie. Isz 
vienos puses jaueziau kankynia 
viduriuose, o isz kitos puses ta 
szpilka ma skaudėjo. Mano gal
voje sukosi karezios m i slys, ka
da asz pamislijau, jeigu man isz- 
ėjus, ineitu kas in ruimą. Asz 
buezia buvias aresztavotas už 
nužudima jos, nes per 24 adyilas 
ji iszbuvo negyva ruime, o asz 
ne daviau alarmo. '

Gerai ant galo ma pasisekė, 
nors asz du syk vemiau aut uli-
czios ir pardavėjas nužvelgė ma
no užmanymą saužudystes ir ne 
norėjo prilioduotie szaudykles. 
Ant galo isz pagryžau atgal ir 
viską radau, kaip palikau. Asz 
nusipirkau revolvery ir pasiuau; 
dosiu jo netrūkias. Tik dabar asz 
esmių per sylpnas ta padarytie, 
o tepgi nebegaliu daugiau raszy- 
tie. Asz misliju, kad ta szpilka 
butu padarius ma gerai, kad asz 
buezia davias jai gana laiko. 
Good by, asz tikiuosi jog tai pas
kutinis sykis.

“Louis Hammond”.
Hamond buvo ape 35 metus 

senas. Pirmiau jis gyveno Nev 
Yorke, kur pasipažino su Cathry 
S^vyer ir apsivedė. O, nelaimin
ga pora ir nekalta meilei /

mano

ta paežio amžiaus, visiszkai isz- wiena drachma; sp. vini gal., 
vogė gyvenimą Edv. Kennedy, 
po nr. 4119 Halsted ui. Tas pra
dėjo ne vėlai.

— Neužmirszkite, kad ryloj,! 
tai yra nedelioje, 7 adyna va
kare prasideda lietuviszkas te-1 
atras nepasivelykit pribūtie* ir 
pamatytie viską no pradžios iki 
pabaigai, f 
kokias 3 adynas, no 7tos iki vie
nuoliktai. Potam bus balius, szo-1 esame pailsiano priespaudžiu. Mes 
kiai irt.t Nepainirszkit adreso: loe lurimc d Ui kuriema rei. 
800 S. Ashland avė., tarpe 17tos , . . .. .. . , .. -i ©*. i » r ketu duotie žinia, arba kurie ture-ir 18tos ui. .....tu pributie, jeigu žinia butu duo- 
. Nedelioje, 15 Rugsėjo, tuo- Mes norime tik viena dalyka 
jaus r»o sumai, saleje L. Ažuko, .. . . ., . .
•‘Lietuwiszka Bepub. Lyga” lail ? ? ° i
kys savvo menesiny susirinkimą, | but«meme Pe^rt'- Mudu esame 
ant kurio užpraszo delegatus isz I wyras 8U P^czia ir noriflfc ilsėtis 
wisu lietuviszku kliubu pributie. drauge. Jeigu isz pardavimo mu-

P. Jonaitis, prez. ■ su menku daiktu butu gana de’ |

; tris ances. Ne reikes jokio ravi- 
■davojimo, kaip tik persitikrintie, 
. ka mes parodome szitoje groma- 
' toje ir tikimesi, kad „post mor- 
tem” nereikes.

< ?‘Kas prisiein musu nuomones, 
kas link iszpildimo szito darbo, '•.juo iivf pmuaivj 1 rv i . *

Žaisle teatro užims p®®8 tik pasakytie, kad
musu pinigai stovi žemai ir mes



ISTORIJA
Suvienytu Walstiju

AMERIKOS^
(Taaa.)

1 riežastis szitos kares Buvo tai, kad Suvieni
tu M alstiju randas kėsinosi nustumtie Indijonus 
in M akarus no Mississippi. Pirmiau jie buvo pada- 
ria sandora, idant Indijonai atsitrauktu in Indija- 
nos Territorija, bet dabar atsisakė.

Pirmame užsidegime kares Indijonai užpuolė 
ant szimto septiniolikos kareiviu Suvienytu Wals- 
tiju, po Mayoru Dade, ir visi žmonis, atmetus tik 
keturis, liko iszmuszti.

Keletas muszu buvo atlikta laike 1835 ir 1836 
metu. Tada Generolas Scott apėmė komanda. 1837 
m., Osceda, virszinykas Seminoles’u, atėjo in 
Amerikonu guola, po vėliava netrunkanezio paka- 
jaus. Jis liko pagautas ir uždarytas per Generolą 
Jessup.

Siekyje 1837 m. Colonel Zachary Taylor su
musze Indijonus prie ežero Okehobee. Po kovos 
nuožmunai atsitraukė in smuklynias ir užpuldine- 
dami laikas no laiko, trauke karia iki 1842 ra. Ta
da pakajus liko investas.

In pabaiga Jacksono administracijos buvo di
di palitikiszki klausimai kaslink banko irtarif- 
fo. Politika pasikėlė labai augsztai. Tie, kurie 
reme Jacksono administracija ir prieszinosi Suvie 
nitu VValstiju Bankui ir tarifui, buvo žinomi kaipo 
Demokratai. Tie, kurie buvo prilaukus ban
kui ir tairifui, vadinosi M’hisrs.

VIII. Van Biiren’o Administracija 
1837-1841.

Asztuntas Prezidentas Suvienitu ^Valstijų bu
vo Martin Van Buren, isz Nev Yorko. Jis buvo 
investas 4 d. Kovo 1837 m. Richard M. Johnson, 
isz Kentucky, liko aprinktas VVice-Prezidentu.

Aprinkimas Prezidento Van Buren’o buvo 
pergale demokratu. Tai buvo tolesnis trūkis Jack
sono palitikos.

Akyvesni faktai.—Netrukus, kaip tik Prezi
dentas Van Buren apėmė urėdą, karsztas kente di
dely suspaudimą isz priežasties lūžimo pramonių 
ir pinigiszku reikalu. Tas priepuolis yra žinomas 
po vardu “Panikos 1837 metu.” Beveik visi 
bankai kraszto turėjo suspendavotie iszmokejimus 
kaltais pinigais. Szitas pagamino didelia daugybia 
pakrikimu ir iszsipletojusiu kaneziu.

Del pataisimo szito trukszrno, extra sessija 
kongreso susirinko Rugsėjo menesyje 1837 metuo
se. Kongressas iszleidp keletą billu, terp kuriu bu
vo viena kaslink iszdavimo yždiniu kotu ant de- 
szimt milijonu dolieriu. Szitas ne dau^ gelbėjo; bet 
po nekokio laiko, krasztas pradėjo iszeitie isz sa
vo pinigiszku painiu.

1837 m. invyko Sukilimas Kanados. 
Daug Amerikonu perejo rubežiu dėl pugelbos pa
triotams. Szitas privertė Prezidentą iszduotie pro
klamacija, kad tie kurie iszejo in Kanada užtarimo 
sawo rando.

1840 m. Kongressas iszleido teip vadinama 
“Sub Treasury Billa’a.” Szitas istatas tapo pareng
tas dėl apsaugojimo publieznu fondu. Daugumas 
prieszinos tam užmanimui.

LV. Harrisoii’o ir Tyler’o Administraci
ja 1841-1845.

Devintas Prezidentas Suv. VValstiju buvo 
W illiam Henry Harisou isz Ohio. Jis tapo inves
tas 4 d. Kovo 1841 m. Jopn Tyler, isz Virginijos 
buvo aprinktas ant AVice-prezidento.

Aprinkimas Prezidento Harrison buvo perga
lę M hig partijos. M’higai sake, kad suspaudimai 
kraszto buvo kalczia finansavo suredimo Demokra- 
ti^zkos administracijos, ir kad Sub—Treasury įsta
tas buvo negeras. Dėlto jie paėmė wirszu.

Prezidentas Harrison iszbuvo urede tik viena 
nienesy, kaip jis numirė. Pagal isziigom konstituci
jom, \V ice-Prezidentas Tyler užėmė jo vieta prezi- 
dentystoje.

Svarbesni faktai.— M’hig’ai, kurie aprinko 
> Hari sona ir Tyler, tikėjosi insteigtie Suv. M al- 

> t i j u B a n k a; bet billai iszduoti per Kongressa 
liko užvetuoti per prezidentą Tyler, kada jis insto- 
jo in urėdą. AVhig’ams labai ne patiko jo pasielgi- 
ina> prieszai žmones, kurie jy pastate ant urėdo. 
Kiekvienas sąnarys prezidento Tyler’o kabineto, • 
at-kyrus viena Daniel \Vebster, tuoj atsisakė no 
8U vo urėdu.

I^ubežine ryba Maine, kuri pagamTnd~~daug 
pi‘:e>‘žginiawimu įerpSuv. \Valstiju ir Didžios Bri- 
tijos, tapo pataisita 1842 m. per du komisijonierius 
Daniel \Vebster ir Lord Ashburton.

4842 m. asztrios kliutes invyko Rhode Islan
de. Priežastis triukszmo buvo ta, kad nekurios par- 
tij<]s norėjo permainytie konstitucija Rhode Island o 
i kuri buvo tik senas charteris, duotas per Charles 
H.;, ir parengtie nauja konstitucija. Partija sukur- 
'tjta per Dorr, linko prie permainimo; kita partija 
buvo prieszinga tam. Dorr jo draugai pasikėlė prie- 

. 8zai ir vis tai iszrode kai|>o butu namine kare. Pre
zidentas turėjo iszsiunstie kariumenia dėl sulaikimo 

• l'tikajaus. Nauja konstitucija liko priimta ta pat\ 
meta. ' .

In pabaiga Tyler’o uredavimo, krasztas buvo 
1'bai sukeltas klausimu kaslink priejungimo Iexas o. 
1 exas buvo dalis Mexikos; bet Texenai numėtė Is- 
P'tnu junga 1836 m. ir insteige sawo locna republi- 
k t. Dabar jie norėjo pristotie po randu buwi.enj.tu 

alstiju. Liuosos M alstijos drūtai prieszinosi prie- 
j tinginiu i tex aso nes tai prisidėtu dar viena pa- 

, vergta valstija, Bet pavergtos ^Valstijos isztikru 
linko ant priejungimo.

X. Polk’o Administracija 1845-49.
Wienuoliktas prezidentas Suw. M alstiju buvo 

James K. Polk isz Tennessee. Jis liko investas 4 d. 
Kowo 1845 m. Geo. M. Dalias, Isz Pensylvanijos, 
buwo iszrinktas Wice-prezidentu.

Aprinkimas prezidento Polk buvo pergale de
mokratu partijos. Whig’ai buvo pastatia Henry 
Clay. Polk prižadėjo priejungtie Texas. Whig’ai 
buvo prieszingi tam. Demokratai iszlosze.

Svarbesni faktai. — Labjausei svarbium fak
tu Polk’o administracijos buvo “M e x i k o s 
K ar e”. Dabar turime pamatytie, kaip tai pasikė
lė.

Sausyje 1845 m. Kongressas iszdave billa dėl 
prijungimo Texaso. Republika Texas prijeme ta 
billa 4 d. Liepos 1845 m. Terp Texas, liko val
stija Unijos.

Bet Mexica wis da savinos i Texas, kaipo 
dalia savo territorijos. Prie to da vakarinis ru- 
rubežius Tęxa8*o buvo ginezijamas. Texonai sa
vinos! kraszta in vakarus iki Rio Grande upes. 
Mexikonai sake 
iszaiplete toliau 
ces. Mexikonai 
prenstu tiesu.

kad Republika Texas nekad ne 
in vakarus, kai tik iki upesNue 

rengėsi ant apginimo sawo du-

Mexikos Kare.
Wasara 1845 m., Generolas Taylor tapo isz- 

siunstas in ginczijama territorija. Jis parengė savo 
gaula pas Corpus Christi. Anksti kita meta jis 
trauke, prie Rio Grande prieszai Matamoras. Cze 
pastate tvirtynia Fort Brown (dabar Brovnsville).

Kare užsiėmė sekancziu budu: 24d. Balan
džio 1846 m., kapitonas Thornton su buriu dragū
nu, buwo iszsiunstas auksztin upes dėl apsižiureji- 
tno. Jis netikėtai papuolė Mexikonams ir tapo pri- ; 
įvestas pasiduotie, nustojus szesziu wyru.

Netrukus po to Mexikonai užpuolė FortBrovn. 
Generolas Taylor, kurs buwo paeinias savo viriau- 
sia šyla in Poin Isabel, trauke in pagelba garri 
zono su dvideszimts trimis szimtais wyru. 8 d. 
Gegužio jis patiko ir sumusze sĮZeszis tukstahczius 
Mexikonu, po Generolu A rista,’ prie Palo Alto. 
Sekauczia diena jis užpuolė Mexikonus prie Resa- 
ca de la Paima. Mexikonai nustojo tukstanczio 
vyru; Amerikonai tiktai deszimtos dalies viso , 
skaitliaus. 18 d. Gegužio Taylor perplauke Rio 
Grande ir paėmė Matamoras.

Naujiena ape paemima Thornton’o partijos 
dragūnu, padare didely inspudy Suvienytose \Val- 
stijose 11d. Gegužio Kongressas apskelbė, kad ka
re užsimezgė terp Suv. VValstiju ir Mexikos. Bu
vo patarta, idant padaugintu armija ir ukvatnikai 
susirinko dideme skaitliuje.

Suv. VValstiju randas padare plana injimo 
in Mexikos apvaldinius isz trijų i vairiu pusiu. 1. 
Tayloro uždaviinu buvo veiktie ant rybos Rio 
Grande, noMatamoras; 2. Kolumna j>o generolu 
Kearney turėjo eitie ir pamusztie Isponiszkus ap- 
valdimus Naujos Mexikos ir Kalifornijos; 3. Ki
ta kolumna po Generolu Wool, turėjo ineitie 
sziaurinias valstijas Mexikos ir apgaletie Chihau- 
hau (czivava).

T a y 1 o r’o veikalai: — Laike vasaros 
Tayloro sylos buvo padaugintos. Rugsojo mene
syje 1846 m. su szesziais tukstancziais kareiviu, jis 
leidosi ant Monterey, kyris buvo ginamas per Me- 
xikos armija isz devynių tukstancziu drutu. Po 
keturiu dienu apgulimo ir keleto muszu, Monterly 
pasidavė Amerikonams, 24 d. Rugsėjo.

Sekanty menesy Taylor nusidavė ir paėmė Sal- 
tillo ir tuom pat laiku laiviszka šyla paėmė Tam- 
pico.

Dabar, diktoka dalis Tayloro armijos nuėjo in 
pagelba generolui Scott, kuris\tur£jo eitie in Mexi- 
ko isz puses Vera Cruz.

VViriausis Mcxikonu komandierius buvo gene
rolas Santa Auna. Jis turėjo susirjnkias armija isz 
dvideszimts tukstancziu vyru. Su ta šyla jis trauke 
prieszai sumažinta Tayloro skaitliu. Amerikonai 
patiko Mexikonus siaurame terpkalnyje Buena Vi
sta, 23 VVasario 1847 m. ir ten sumusze juos visi- 
szkai.

Isz priežasties pegalejimo * terpkalnyje Buena 
Vista Amerikonai Rio Grande upes ir atdarė jiems 
kelia dėl vedimo ju visos sylos prieszai Vera Cruz.

Paėmimas Naujos Mexicos ir Californijos.
Kearney’o kolumna, paskirta dėl inejimo Nau

jos Maxikos ir Californijos, susirinko Fort Leaven- 
vorth'e (Kansas), Birželije 1846 m.

Kariumene ėjo žeme tūkstanty myliu in Santa 
Fe, Naujoje Mexikoje.

No Santa Fe, Kearney isz-iunte kolumna po 
vardu Col. Doniphan Įlietu linkon in Chihuahua. 
Doniphan sumusze gauja, kuri jam prieszinosi ir 
cielybeje dasigavo in Saltillo.

Su kita kolumna Kearney leidosi ant Califor- 
jos gyventoju. Ant kelio Kearney iszgirdo, kad 
California jau yra apvaidita per Fremont. Dėlto 
jis dide&nia savo šyla nusiuntė atgal in Santa Fe ir 
dasigavo su szimtu raiteliu in San Diego, Cal.

Apelinkybes, per kuriais Californija liko paim
ta, buvo labai pasakingos. Keli menesiai pirm pra
džios Mexikoniszko kares, kapitonas John C. Fre
mont, pribuvo in California su mažu būreliu dėl 
isztyrimo to kampo.

Fremont buvo iszsiunstas per randa atjieszko- 
tie nauja kelio in Oregon. Būdamas Californijoje, 
1846 m. ir pirmiau, negu jis žinojo kad yra kokia 
kare su Mexiko, Fremont dagirdo, kad Mexikos 
komanderius Californijoje rinko sylas dėl iszvijimo 
amerikoniszku gyventoju isz anos provincijos. Ape 
ta-laika isz VVashingtono atėjo žinia pas Fremont, 

1 idant gyntu reikalus Suvienitu IValstiju Californi
joje. . . _

Dabar Amerikos gyventojai susirinko po Fre- 
’ monto sztandaru. Jie patiko Mexikonus keliuose 

susiemimuose lemoje Sacramento. Mexikonai liko 
pamuszti ir priversti atsitrauktie Pietų linkon. Pa
gal Fremont’o patarimu Amerikos gyventojai Cali
fornijoje apskelbė »wo n e p r i e g u I m y s t i a Me- 
xikos, 5 d. Liepos 1846 m.

Tuom paežiu laiku komanderius Sloat, kurs 
plaukinejo netoli kranto Ramiųjų juriu ir dagirdo 
ape apskelbimu kares prieszai Mexika, užgrobė 
prieplauka Monterey, Californijoje. Netrukus po to 
komandierius Stockton užėmė komanda in vieta 
Sloat.

(Toliaus bus.)

Žinios visokios.

| Pittstono lietuviszka Teatra- 
liszka Draugyste renge 
ant 30 Rugsėjo.

t Mieste Mineapolis 
bažnyczia IVestminster. 
isznesza in 150,000.

t Isz Floridos danesza, kad ten 
szimet surinko apelsynu tiktai 
100,000 dėžių, kur pereita meta 
surinko 50,000,000 dėžių.

t New Yorke aresztavojo ko
ky S. V« Nagle, kuris Chicagoje 
mitrei apgavo daug waldonu 
krautuvių degtines, ant daug 
tukstancziu dolieriu.

t Kinuose labai prasiplatino 
kolera. Wiename mieste Pekin’e 
ant dienos mirszta iki 2000 žmo
nių. Giventojai yra labai nusi- 
gandia ir nusiminia.

t Pietinėj Afrikoj atrado nau
jas gislas aukso. In ta wieta kur 
atrado auksu,susirinko daujr žino-F c
niu, o daugiausei žydu, 

a • ✓
t Kokis J. D. Farden kasierius

Adams Expres Co. ir agentas 
gelažinkelio Vandalia pabėgo, 
o kartu su anais prapuolė $16000.

t Kompanijos garlaiviu augli- 
szku ir wokiszku keliaujancziu 
isz Europos in Amerika ir atgal, 
susitarė pakeltie užmokesny už 
szifkortias, už taworus teippat 
ketina pakeltie. Ta pakėlimą 
užmokesties i ketino pradetie no 
pirmo Spalio.

t Agentas 
“Standard O ii Co”. 
Kaukazo mieste Baku 
tonu keresinos.

t Mieste Barcelona 
joje, policija aresztavojo wiena 
isz maskoliszku anarkistu Ivana 
lwanowa. Pas ji rado kelias prie
taisas dinamito ir kitus anarki* 
stiszkus daiktus.

teatra

sudege
Blede

amerikoniszkos 
pirko ant 
30.000000

Hiszpani-

t Pittsburghe su 1 diena Rug
sėjo- iszejo 4enkiszkas dienrasz- 
tis. Nedelinis laikrasztis “Przy- 
jaciel Ludu”. permaine savo 
warda ant “Dziennik Pittsburgs- 
ki” ir dabar iszeina kasdien.

t Sszioins dienoms jau galbūt 
pasirodys ir iietuvviszkas naujas 
laikrasztis “Lietuviu Sargas”, 
kuri ketina iszleistie p. A. Zda- 
naviczius Boston, Mass.

t Yra sznekama kad Rusijoje, 
daugelyje vietų, vvieszi kolera. 
Po visa Wolvniu, gub. Podol- 
akoj, ant Kaukazo, o labiausei 
Ęrzerum.

t Skaitome “Gurse A. L.”, 
kad Shenandorio lietuviai niekad 
nepaliauja terp savęs pesziasi ir 
po sudus bylojusi.

t Shenandorio visos angleka- 
syklos dabar dirba labai smagiai 
ir lietuviai uždirba gerokai už 
tai turi už ka ir byloti s (provo-

t Shenandoah, Pa. teipgi už
dėjo “Susi vvienyjimo Kuopa”, in 
kuria isz karto prisirasze 28 sąna
riai. Yra menama kad szio meto 
“Susi v”. seimas papuls i n She
nandoah, kaipo in sostapilia lie
tusiu.

t Butte, Mont., 6 Rūgs.— Cze 
ant 12 ad. 25 min. po pusiaunak- 
czio davėsi jaustie nedidelis dre
bėjimas žemes, kuris traukėsi per 
6 sekundas. Miestuose 
Great Falls drebej mas 
dėsnis ir padare daug 
ir iszgasczio.

Ilulen ir 
buwo di- 
triukszmo

t Buflaloje du girti
puolė poliemona ir sumusze jy. 
Policmonas pamėtė savo paika, 
žvaigždia ir skribelia. Ant ryto
jaus aresztavojo du kalti nikus ir 
nusztropavo ant $50.

t* ^Vyskupas 
rius Petro py les 
demijos, kurs 
dėl pataisimo
iszvažiavo in Ryma, o isz tenai ciesorių Wilhelma liuosybes spau- 
po keliu dienu sugrvž atgal in dos (kaip laikrasztis ‘Vorvaerts), 
Petropilia.

lenkai už-

Simonas rekto- 
dvasiszkos aka- 
buwo užrubežije 
sveikatos, dabar

t Arci-kunigaiksztis Austrijos 
Wladislovąs iszvyko ant medžio
kles in miszkus Agya ir ten neju- 
ežioms liko perszautas. Dabar jis 
mirė no žaizdų, padarytu per szu- 
wy.

t Neperseniai pribuvo isz Lie- i 
tu vos in Amerika vėl vienas jau- i 
nas lietuviszkas kunigas — Deli- i 
nikaitis, kurs tuom sykiu randasi j 
da be parapijos. ’

t Ant banketo gromatnesziu 
Philadelphijoje 5 d. Rūgs. wiriau- 
sis pacztmeisteris laike kalba in 
gromatneszius, kaslink svarbumo 
ei vi Inos tarnjstos. i

t No los dienos Rugsėjo 7 lai
vines kompanijos padare terp sa
vęs sukalby laikytis vienybes, ! 
kaslink pardavimo laivakorcziu 
ir sumažino skaitliu savo genera- 
liszku agentu. Teipogi pabrangi
no tikietus invaževimo in Ame
rika.

t In Katulikiszka universitetą 
Washingtone buvo daleidžiami 1 
tiktai vieni vyrai ir tai tiktai to
ki, kurie norėjo pasiszvenstie 
dvasiszkam stonui, dabar in mi
nėta universitetą bus daleidžia- 
mos ir moteris.

t AJaskolija ketina iszkastie di
deli kanala, kurs sujungtu Bal- 
taisias Marias su Juodomjom Ma
riom. Kanalas tur būtie tokio di- 
durno, kad didžiausi garlaiviai 
galėtu plauktie. Kanalas prasidės 
netoli Rygos, o pasibaiks Odes- 
soje. Butu tai didžiausis kanalas 
ant svieto ir aprokavo kad kasz- 
tuos 30.000.000 rubliu.

| Nev Yorke atrado ape 2000 
užmestu provu. Tas visas pro- 
was rado sudėtas in sena skrynia 
ir paslėptas namuose pas viena 
seniau buvusi teisdary. Daug 
žmonių, kurie padavė skundus, 
arba užvede provas jau negy
vena, vienok dabar perkratė 
tuos skundus, idant persitikrintie 
ape vertumą tu skundu.

t Isz Petersburgo (per Berli 
na) danesza, kad nihilistai viso
je Maskolijoje yra labai darb- 
sztus. Policija ir žandarai saug- 
sti kiekviena žingsny caro, isz 
baimes, kad ne nugalabitu. Jau
na cariene, kuri yra sunkiose die
nose, labai serga isz tos priežas
ties ir rūpinasi ape paoju caro. 
Tai gal atsilieptie baisiu budu ant 
jos sveikatos.

t Isz Toronto, Ont., ateina ži
nios, kad ten persprogo sienos 
vandeninio tunelio, kuris buvo 
iszvestas po apaezia upes. Tas tu
nelis atgabendavo vandeny dei 
cielo miesto Toronto. Pataisimas 
paims kelias dienas, o per ta lai
ka miestas liks be vandens ir 
baisei bijosi gaisru. Palicija aptu
rėjo paliepimu bai saugotie na
mus, idant niekas ne padegtu na- 

, mu ir gaudytie padegėjus.
t Tūlas H. H. Holmes, tirine- 

jamas dabar Philadelpnijoje už 
nužudima Benjamino *F. Pitzel ir 
nužvelgtas trilikoje kitu žmogžu
dy bCZlu,
priesz suda. Idant bylu pasibaig-j 
tu iszliuosa .vimu Holmes’o no kal- 
czios, jis bus iszduotas in Indiana. 
In Kanada jis bus iszduotas tik 
tada, jeigu Suv. ^Valstijose jo ne
gales pasodintie.

t Isz kanalo, pagal Spaa, isz- 
trauke keturis • lavonus ameriko
niszkos gimines, o tie buvo moti
na ir tris dukteres; ju vardas 
Boeckell. Mislijo, kad su jo
mis atsitiko kokia nelaime, bet 
potam daseke, jog ta gimine liko 
iszžudyta, su mieriu aprubavoji- 
mo. Galvažudžiai inmete aukas 
in kanala, atemia 10,000 franku 
gatavu pinigu, kurius p. Boeckel 
turėjo su savim.

t Kongresas darbinikiszkos or- 
ganizaciios po vardu “Trades U- 
nion Congress” mieste Carliff,An 
glijoje, nutarė rezolucija, prote 
stawojenczia prieszai laužimą per

darbinyku, k^ajeneziu užliuosy- 
bia Woketijoje.

t Lietuvoje Maskoliai dabar 
raszo, kas kiek užlaiko gyvuliu 
ir kokio vertumo yra tie gyvuliai. 
Tas padarytie yra prisakyta no 
ministerio. su tuo mieriu, kad ži
notu kiek katram ukinykui užde- 
tie mekeseziu už gyvulius. Kaip 
galima matytie isz maskoliszku 
laikraszcziu, ateinaneziam 
bus uždėtos mokestys už 
viena gyvuly.

t Grodno red. Brzesko
30 Rugpjuczio buvo lietus su le
dais ir dideliu szturmu. Szmotu- 
kai ledo buvo didumo visztos 
kiauszo. Terp szmotuku ledu 
žmones patemyjo szmotukus drus
kos. Tokios druskos ukinykai pri
rinko keletą goreziu. Waldžia 
pamaezius toky stebėtina daikta, 
aprasze kaip toji druska iszrodo, 
kur rado, kokiam laike ir 1.1, 
potam szmotukus druskos kartu 
su iszaiszkinimu nusiuntė in Pe- 
tersburga.

I
t ^Vincentas Kaugiseris, kuris 

užpernai pirkosi Arkanse ,,Lietu- 
viszkose Kolionijose” 80 akru 
lauku, jau szymet vėl pirko kita 
80 akru. Turi dabar jis in 20 
sztuku galviju dėl kuriu reika
lauja ir daugiau ganevos, ir pasi
giria kad viskas gerai eina. A- 
cziui Dievui, bebedavojant 
Baczkauskui kad Arkanse teip 
bus blogai, o cze lietuviai in pu
santrų metu jau dasigy veno dau
giau verto, negu jie tenai savo 
pinigu innesze ir kaskart daugiau 
žemes dasiperka.

t Bostone lietuviszka parapija, 
kiek duodasi girdetie, persiskyrė 
pusiau, — viena puse eina drau
ge su kn. J. Gricium, o antra 
prieszai. Isz kokios tai priežas
ties teip stojosi, tikrai negalima 
žinotie, nes vieni skundžiasi, 
kad tas iszsidvejojimas 'pastojo 
isz priežasties bedieviu, o antri 
sako, kad isz priežasties parapi
jines kasos pasidarė nesutikimas 
ir iszsidvejojimas. Toliau duosis 
tikrai girdetie.

+ Elmer L. Corthell, mokintas 
inžinierius, skaitiniuose savo prie 
“American Association for the 
Advancement of Science”, mieste 
Sprintield, III., tvirtina, kad Chi
cago laike nedaugelio metu bus 
antru miestu ant svieto, pagal 
daugumo žmonijos. 1896 m. jis 
aprokuoja skaitliu žmonijos bu- 
sent sekanti. Londonas 8,345,000 
Chicago 7,797,000 j Nev York 6- 
337,500; Paryžius 3,808,500;z 
Berlinas 3,422,200; Philadelphia 
1,838,000 ir Petersburgas 1,470,- 
800.

laike 
kiek-

paw.

Padekawone.
Melrose Park. III., 7 Rugsėjo.

Draugyste “Sz. Juozapo S. Sz. 
M. P.” isz Melrose Park, III. 
siunezia Redakcijai “Lietuvos” 
szirdingiausia aeziu už puiku at- 
spaudima konstitucijos dėl musu 
Draugystes, ir velyjame visoms

, kita uedelia bus statytas f lietuviszkoms draugystėms duo- 
j 1...I --- tie savo visokius drukus dirbtie

ir iszreiszkenczia prielankumu dei

in Redakcija, “Lietuvos”, o už
tikriname kad niekas puikiau ne
padarys. Su guodone

Dr-te Sz. Juozapo S. Sz. M. P.

Pasarga.
Szioms dienoms iszejo isz po 

spaudos parapijos knygele paro
danti rokundas Chicago lietuvi- 
szkos parapijos no pat jos užside- 
jimo iki 1 Liepos 1895 m. Wie- 
nok ant puslapio 27 insiskverbe 
viena klaida, in vieta žodžio mi- 
szios, turėjo būtie žodis misijos. 
Kitaip ta klaida pataisyt negali
ma, kaip tiktai turime per laikra- 
szty paaiszkytie.

In lietuwius JerseyCity.
Paduodu dėl wisu žinios, kad 

asz szioms dienoms atidariau nau
ja lietutfiszka saliuna po nr. 171 
Morgen st., kur užlaikau puikiau
sius gėrimus ir czysta vieta dėl 
užeigos. Dėlto užpraszau wisus 
brolius lietuvius pas manės atsi- 
lankytie. Su guodone,

Ignotas Bakunas.



LIETUVA

pajieszkojimal
Pajieszkau Savo broli6 Juozo

Wh»ieteto, puoinanceio tos rcd. Su 
wolku, paw. Kalvarijos, gm. M<>- 
ckawo, kaimo Palnyezioa; pir
miau gyveno Shenandoah, o*da- 
bar Chicagoj, bet jo tikro adreso 
nežinau, o turiu laimi svarbu rei
kalą; už tai kas žinotu ano adre
sa, moloningai teiksis man prisius- 
tie- Wn>« Winickis,

Minersville, Pa.

Katalogas knyga
Km hm malda.------

Del žinios lietuwiu.?; <
Lietuviai gyvenanti ape M ėst 

' Pitiston ir Exter Borough, Pa. 
da galbūt nežinojo, kad ju mies
telyje, tai yra Exter Borough už
sidėjo lietuviszkas yvalgoinu daik
tu kromas, kury uždėjo du jauni 
kaieziai ir užlaiko visokius daik
tu* czystus ir szviežius. Teipgr 
užlaiko daugybia marszkiniu, cze- 
veriku ir kitokiu • daiktu, o 
parduoda viską pigiau kaip kiti. 

' Prietam siunezia pinigus- in 
Lietuva ir in visas dalis svieto.

Broliai wisi pas savus, o ne 
pas žydus. Ateikite, o atrasite 
savo pažystamus vyrus.

Su guodene
A. J. Golumrauskas ir 
A. SziLIN’GIS.

1176 Wyoming avė. 
Exter Borough Pa. (21—9)

*~Aukso Altorius sr6s Szaitinl* danglsikli 
skurdu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
bnneis ir kttokeis križel8, tezaodyta bai- 
cmauseisksulejeis, visaip zalatitos, 3.50 ir 64 0U 

t.ukso Altorius arba Szaltmls dt^ngiazku 
skarbu. apdaryta drutol ikuroje, saisty
tais krasztai*. druoajai apkaustyta lt su 
kabėmis “ “ •į-8®

.Apdaryta szagrine ' - • ; r. uu
Baisas Batan-ielea didžiauses ir puikia u šerne 

apdare, balcziauueis kaulelei* 
iszAuksuotai* kryžeis po J3.(l>irXMJ

Balsas Balandėlės arba Stažas Szattineli* 75c 
Balsus Balandėlės Krisztolinis F- 50
Balsas Balandėlės szagrine ‘ ‘-80
Balsas Bsriandekja a*» Officiura Ps*iĮum_ l.oo

8 L50

SDC 
Mte.

50e 
6c

10c

ALEKSANDRA CHODŽKI slownik Polsko-An- 
gielskii Anglelsko-Poj.ki w inocnej opravie 
te zloconemitytulikamy. Cena 64 00

ŠEN N IK czjįli IVniženie ze *n<5w, na przeszlo 
IM,aržYuadteAiduiGX. tri^YdnUrudajir, , n^tl. L .1 Įft ZMlirany i - uoriĮtlkium alm-adlu.- 
wym dlarozryvkii zabavy ciekavyob iudu 
ogteszone przez Przyjaciela Niewinuych za 
bobondv. ■ »* “Y ' ” 15

Eleinentarz Pol-ki 25c
KsifžKa Polsko-Njemecka do latvego nau- 

czene Mg czytaŽ ptua£ i inovič po nie- 
iniecku *• •• 75c

LISCOVNIK poKko-amerykafeski. Podrpcznik

Puikiausias Salunas ISZEJO isz po SPAUDOS

iszauksuotei* kryžeis po B3-*
„alsas Balandėles arba Stažas Szaltjneh* 
Baltins Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrine 
Balsas Balandėles au Offictuni Uarvum 
Garbe Dievui ant aukštybes. * kur oje. ap 

kaustyta Ir su kabe . . i -
(szgantngi dūmojimai ape sopulusszv.

Marijos Pabos ■ < . ”• 7 • •
Meno sz#. Marijus Panos 
Mažae Aukso Altorius .. .
Ražanczins arnžirias 
Ražanczius Ir draugyste “ 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės 
Stebuklai DieWo szW. -BakramsnUi

Užmokė jo už “Lietuva“ 
Geo. Pocevvicze Plymouth. < 
J. Balcziunas Glen Carbon. 
A. Pavlik Hammond...........
J. Miglinas Glasco..............

• K. Rok*as Ch’caga.. J.........
Fr. Gencziauckas.
J. Szimkus...........
M. Zameckis.........
P. Abraitis Brooklyu. N. Y

prenumerata no sekaneziu 
., į skaitytoju.;

A. Wanagas Ne v York..
J. Jeseviczius Brooklyn.
J. Waisznis.......................
M. Castello........................
Ig. Bakunas Jersey City..

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

_ _.2’ Y. agentas musu laik- 
rasaezio ;*ukoiektawoju ir prisiuntė

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

Guodotin&S R ed aktoriau!
Praszome patalpintie keletą 

eilių “Lietuvoj” dėl žinios wisu 
lietuwiu, ape musu maszinukias 
dėl drukavojimo gromatu. — 
Sziomis dienomis mes nupirkome 
500 geriausiu<maszinukiudel dru
kavojimo gromatu, ir norėdami 
jais kogreicziausei parduotie, 
parduodame labai pigiai m a- 
fiau kaip už pusią pre
kes. — Pradedant no 20tos 
Rugpiuczio iki 1‘dienai Spaliu. 
Wienok mes mislijame, kad par
duosime jais pirmiau. Todėl kas 
norėtu tokia maszinukia pirkie, 
tegul prįsiuncziu sawo adresa, o 
jam bus prisiųsta apraszimas, pre
ke, ir praba drukawojimo. Wy- 
rai pasiskubinkite. Su guodone 

Kelpšom Noreiko & Co.
105 Brovn str Chicago, III.

30c 
40c

fenas ir Naujės Aukso Altorius, wokiszkoms 
literoms ' ' - - “ - “ ‘

Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje »pk»»*- 
stytas ir su kebe ' H-M)

Szlowinitnas szw Panos Marijos per mena- 
sius Gaguiy Lapkrity irkoinunie talke 3Oo. 

Tajemnyczios Gywojo Ražancziaus 
tSOpsalmu Dowido kam inus ant paweik»lo 

' Kanticzku „ ..
Kanticzkos 

Į Naujos kantiszkba formate knygos

Knygos Bvasiszkos
Broatwos 
Draugija dėl dusziu “ *
Ewan«elijo\ drauge lietuviszka i ir lenkigz- 

- ka ant kožno’s nedelos ir szwentes 
Filotea arba kelaa in maldinga giwenima 
Garsas ape baisibta-Sudo Dievo " 
Gydyklos no baimes smerties 

; Gyvenimai szw- Dievo tr III zokonas sz. 
, Franciszkaus 
Gyvenimai Szventuju Dievo 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas szwencz. Marijos Panos „ 
Gyvenimą wi«u Szventu ant l ožnoa dienos

4 dideles knygos, kožna po 
istorija Kataliku Bažnyczios 
Istorija seno i. 
1» .srija seno įstatinio no pi 

pa-auie? iki užgimimo Kristus© 
Istorija szventa seno ir naujo įstatymo 

sutwer tno svieto iki smerti Kristųso 
Iszguldymas metiniu szveneziu 
Kas yra griskas? labai naudinga knyrele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą „ r 
Kaip apspakajitie sumiauija 
Kanczia wiesapaties Jtezaus arba Oavežios 

knygele 
Lietuviazkos miszios su natom Ls 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokslas kataliku, “
Pamokslai ape suda Dievo “ »
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneaiu 

ir didžiosios nedelos A
Pekla arba amžinas pragasa?. 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą 
Perkratimas sumiantjos 
Prisigatavųjimas ant stnerezio , “ 
Raktas in dangų 
Trumpos Katekizmo* pagal kunigą 

kauskio ** ‘
Trumpi Pamokinimai ir Rodos Įsiimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziauš.
Vadovas in, dangų 
Vartai dangaus • “
Vadovas aplankauoziu kandžios Wie»zpaties 
Jėzuito Kristliso * **" 15
Kasdienines Maldos . , , “ , , 5c

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APSIREISZKIMAI,' ant 'kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta;■ 7 abrozeliais. Naudingiause kny
geli* knt svieto dėl daslžinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai tr ant ko jie laikosi.

, Pjejce.... ... , ................... ..  -30ę
Etnoliogis^kos Smulkmenos 25c
Naujas Lementorius lietuviszkas „ 10c
Spasabas greito Iszsitnokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “ 11.00
o apdarytas “ . 11.25

Istorija Europos su m a po m s 50
Ka dar y tie, kad butume sveiku it ilgai gjrventu- 
me...............    10c.

- - - - - --------- •• 15c
50c.
10c 

10b

10c

15c.

15c

75c
75c.
toc

0.5c 
10c

75c 
50c 
2fic 

25c.

20c. 
50c 
10c 
arn

ikų Bažn vežios f 1.00
ir naujo įstatinio su abrozelei* 15c 

■ " — — sutvėrimo

no

poLcsjace. Tadzace,’opisujac*-. povinszova- 
nia. podania itd. ” 50

HOKUS POKUS ezarnoksigznlk, čzyii odkrycia 
tajetnnic niezavodny spoaob czarovano*. we 
<Rug *J»w nyob sztuknistnčv jako to: Bose o 
Sehvanenfeid TvardovskL raust. Tbeop b 
rastus, Paraoeluius, Dobbier, FUadelfia i vis
lu mnycb Cens * 86c

PRAVDZIVY PERSKO-KGIPSKI 8KXNIK— 
Nsipevsiejszv sposob vygrsnis ns loteryi 
veiinig kombfnacyi styunych manikė v i pro- 
feeot6v rustertiairki' Oriiee itn, — tudzteš 
vyjsvienie tajemnic i sposčb. tekich užyvs 
no v stsra£ytaofol*do'przejKWlad&nia i vro 
ženis przytiloAci. - Z 200 obrazkstni. Doslov 

•nji przedruk sSenniks drukofFSQego w dru 
ksrni Universytetu Jagielion*kiego v K ra 
kovie. y • i ” i 80 

MALY LISTOVNIK dls szkdlnrch dzieci: uczf* 
cy pisauia li*tdw z dodatkium povinsziL 
v<6 ', ,f ‘ ' •’ *• ts

Ta.sama opraVna w morocco sUbrkf, vyzloeone 
brzegl, ze zloeonym tytulikiem, okuts i ze 
zamkiem,..... ......... . ........................ i 1.26

POSREDN1K POLSKO^ANGIELŠKl: kiifskadla 
< Potekdv w Ameryce dls i»twego nsuczenis 
slę po sngtelsku; z opisantem každego w y ra
žu jak šie ma vymavmZ;! rdžne listy v pol- 
•kim i angitlekim języku - 66

PRZEUODNIK do plsania listdv miložnych o- 
ratjnąz-cycb.eie oženienia L|zam«ip6j6cis 2dc

— pas —
J. Ktip?zynska ir Broly.
Kanj|ms E. Centre & Bovers str.

Viskas yra czyste, gervinai visokį pirmos kla
ses. o įmones isz dus žios prietehszki. Rodyjame 
wi*teui* Itetuvism*. turintiem* watand*4a laiko 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kograiiausei priimti. Teipogi Ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah valytose nusiduetie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuvisžka užeiga

Didele Lietiiviszka: :::
KKlAUCZWieTe

Juozo Grigaliaus, 
720 Nt Ashland ar.^Chicago, III.

Darbas eina1 iiįtteat^vtsadu dirba In 20 
siuvėju. Ova* lietewys, wyra« nrmergi- , 
na kriauezius. atkeliavias in Chicago, vi 
uada pas maht gili darbcuiiuUe. ii J

— ? 3 *: f ji * 7 J,., Grigalius.
I ■■■ . s ............................................. —

, M t ____ SL*. \
Yra tai diktoka knygele, turi 298 /mshrpTTarį'^urtnttas i^ĮK dauge 

sveti m t aut isz k u sap^uiyku i/-kuKed»

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 310 AISZKIU A B ROŽELIŲ.

Geriausei iszguldo viJMikiue.sapnus, IjLoki tik žmogui prisisapnuot 
gali Teipogi apraszo planietas ir paslaptis, kokias &e- 

*<)veė žmones vartojo 4^1* nuspėjimo ateitos.
Preke neapdaryto ... 7 5c.

.• ‘ apdaryto .. 31.00.

20c 
10a 
40c 
15c 
15c

50c

IDo 
• 20c 

10c 
• 15c
Pils- 

15

■10 
40c 
15c

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

— Chicago* lietuviai dasilau- 
ke viena ir geriausia lietuwiszka 
kompanija laikrodėliu, Kelpšom, 
Noreiko & Co. Welijame vi
siems lietuviams pirktie laikro
dėlius, lenciugelius, žiedus ir ki
tus daiktus no ju, nes tai 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: peilius, brittvas, kortas dėl 
grajinimo, skripkas, harmonikos, 

' maszinas dėl siuvimo ir t.t. Isz- 
siunezia daiktus in visus miestus 
ir miestelius Ameiikos, Kas pri
sius’sawo adresa per 3 nedelias, 
gaus Hetuviszka katalioga ir gra
žu abrožely dykai. Adresavokit 
teip:

Kelpsch, Noriiko & Co., 
105 Brown st. Chicago, III.

Lietuviszkas Kalendorius ant motu 1895 
Lietuviszki Rasztai Ir Raeztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija _ 
Lementotius Lietuviszkas su peterlai*. 

kotekizmais ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per savęs pramr*'- 
tie raszvtie, dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

žodynas keturiose kalbose: lietuvisakai 
tatviszkkt, lenkisikai; ir raškai, y- 
ra t'Hanso knyga dėl norineziu isz- 
moutie lenki suos, ruskos arba ta- 
tviszkos kalbos „ S2.oo

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

ROBINSONAS KREŽIUS, moraltezka apysaka 
dėl jaunumenes. “ ** 25o

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaiooiu............. . .................... 15c
Amerika Pirtyje „ • 10c
Ape senovės Lietuvos ęilis 10c

' 15c 
. 10a 

30c 
20c

15c 
’ 10c

30c

.. •  _________ 20c
Budas Senove* Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto 11.00
Graži vaiku knygele “ “ * 10c
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju 1 “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltebuizius 10 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “ 12.00
Lietuviszkas sziuplnis “ 5c
Lietuviszkos Dainos užraszytos per Antena 

Juszkevicziu Velionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny- 

kiu J •• “ 150
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res indi jonu Amerikos. 25c
Puikus apniszyma* tikru atsitikimu isz lai

ko lėnkmeczio vainos 1863 m. 40c
Palangos Juze •• “ 20c
Petro Armino rasztai “ ” 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kurt per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 90c

Pirmutinis degtine* varytojas, komedija 10c.
Rinalda Rinaldina “ “ “ I1A0
NAUJAU8IS LIETUVISZKAS 8APNINYKAS. 

surinktas isa daugel svetimtautiszku sapnt- 
nvku ir sredytas pagal tikra Persisskai 
Egiptlszka sapninyka.—su 310 atšakiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartoto dėl nuspėji
mo steites—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gaU. 
Ureke.............................................................75c.
Apdarytas............... . ....... ............. . .................M 00

Talmudas židu “ “ 10c
Vaiku kntgel* su abrozelaU 30c
japonas bei £ipone 25c.
Wisoki aheozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedimino. Lietuvos kunigalkst 

czi.0, didelis ir labai puikus; Masko- 
lu* puota prlesz jy ant kėlu 30c

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

o su prisiuntimu ,, 90c

Knygos ienkiszkos.
ŽYVOTY SW. PAN8KICTI F00
ANIOL STRČta. Zbi6r Modldw i Pie*ni sluifcy 

dla dusz pobožnyeh (sdodatkiem nie*zporow 
i piežnilacihAkičh). Zaviera blizko650 stro- 
nicvyraznego druku na ptpknym papierze, 
vydanie dla obojga plcl; opravne w morocco 
skorkp. vyziacane brzegi ze ztoeonym tjrtuii - 
kem; cena.................................................   95c

Ta sama 6prnwna w morocco skurkj. vyziacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za
mkiem....................i............................ 9 1 25

CICHA LZA. Zbidr ModMv, i Pieini služfcy dla 
dusz pobožnyeh (Vydanie dla niewiast) z 
dodatkiem nie«zpordw i pieAni lacifiskich. Za- 
viera bllzko650 stronnle vyraznego druke 
napteknyni papierze, —Opravne v morocco 

skdrke. wyzh*0ane brzegi, ze Zloconym tytul i- 
kiem Cena...................................................96c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modh>w i piežni, 
stužacy dla dusz pobožnyeh. (Vydanie dla 
mežczyzn). Z dodatkiem niessporov i pieini 
lacifiskich. Zaviera blizko 660 stronnic vyra- 
znego druku na pieknym papierze, opravne 
v morocco skdrkp. vyziacane brzegi ze ztoco- 
nym tytulikiem...................... .. ..............
sama opravna w moroeco skdrze, vyziacnne 

brzegizs zloconym tytulikiem...,......... 11.25
WYBOREKL..........I................„..-..po 40c 1 66c

KABALA esyli odkiyoie tajemnks przyszlofci 
ta pomoca kart. (Dla zabawy 1 rozryvki)

Aiuerik* Pirtyje 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Aukso Verszis, komedija vienoje veikmėje 2Qc 
Gyvenimas Stepo Raudnosio “ 
Istorija gražios Katrukos **
Istorija iszlaiko Prancūzu vainos ** 
Kaip igytie pinigus tr turte „ ,
Kas teisybe tat nemeili puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „
Birutes dainos “ **
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 
Bestiaiity of the Russian Czardom toward 

Litbuania “ “

NAUJAU LIETUVVTSZKA

Salinna ir Restauracija,

t
 Kur užlaiko geriausiu* geri- 

, - j mus: *
SZALTA ALAUS,

SENIAUSIAS ARIELKOS, 
LIKIERIUS, ''-i'-

: ; MlYNUSirtt.

Pietus duoda už 15 centu ir 
ds prie to gers stiUn siaus. 
Ant stalo visada randasi ge
rus užkandis.

St. Sziniku^,
51 E. Taylor st.^ Chicago.

(2S-0)

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAJ8— i z?

Adwokatas,
. praktika voja wisuose suduose, 

iszpildo savo dalikus ..teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvy nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu. -
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Rando! ph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

LIETUVVTSZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko, 

3357 Fjsk St. CHICAGO.

7 Užlaikau geriausius gėrimus; kaipo tWl:'sz»lta 
Alų, seniausia Degtinis, Wyna. Likierius ir kve- 
penezius Cigarus, teipogi ir Biljarda dėl zatravos.

Užpraszau visu* lietuvio* ateilankytle

Kasp. Majauskas. (15—12).

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

— užlaiko — .
PUIKIAUSIA 8ALIUNA

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

Kas užsiraszo laikraszty /‘Lietuva? ir užsimoka už ja du 
dolieriu Isz vvirszaus, gauna szy

SAPNINYKA DOVANU.
Pinigus galite siustie registrą votose gromatosę, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziant mažiau kaip viena doliery, galite prisius- 
tie pacztinemia 2-centiiiemi8 arba 1-centinemis markėmis.

Siųsdami pinigui visada uždekite szitoky adresa:

JI. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL. 
Pirma Letmiszka Kolionija 

po wardu “Lietuwa“,
GRANU PRAIRIE, ARKANSAS.

Kurioje jau apsipirku 24 lietu viszkos familijos ir jau 10 lietu- 
viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Bulceviczins ir pabudavojo lietmviszka 
bažnyczia^ '

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
javai dera labai gausei,' 
prietam augs bowetna. o vaisei sodu puikiausi Isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos, karszdzte didelu ners, szilunda lygi na** s u Cbicagos.
Z Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

* Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios,"farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rios. Raikei ir lentos neiszsakvtei pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

ant 5 metu iazmokeszcziu._  . -
_____  Norinti tikrai dasižinotie ape wlska raszykitia in

163 Washington St., Chicago, III.
ARBA T*»-----

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

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

NAUJA
LENK ISZ K A APTIEKA

Tapo atidaryta po nr. .; 
972 31st St. kerte Ulman.

Apžiūrėta daugybe visokiu gy
dyklų naminiu ir importavotu. 
Receptai, diena ir nakty yra isz- 
duodami koatsargie ūse i. Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie in aptieka > per telefoną 
už dyka. Teipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
Wistein no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards 848.

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

— ir. —

moku ui juos procente, '

Kam turit waikszcziot?
Pa* kitus’ir duotis apsigaudlnet, kad galitia teip 

lygei gerai tr pigei atlik tie interesus pas 
savoižmogu. Ateikit ir persiludyklt.

Uždėjau nauja banku ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no f5 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procente.

SZIFKORTES
ant gerianslju llniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir Isz Beclino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

RIPA'-NS

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

I11LLES FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu n ujimą Fotogra 

fijas kopuikiausei.

$1800.00
GIVEN AWAV TO INVENTORS.
plie* through us for the mušt mentorious patent during 
the month preceding

We secure the best patente for onr clientu, 
and the object of this offer is to encourage inventor* to 
keep tnek of their brigbt ideas. At the šame tune we 
wisn to itnpress upon the pubiic the £sct that '

n ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

such as the ”car-vindow " vhich can be easily tlid up 
and dovn without breaking the pasaenger’s badų 
•‘sauce-nan,” “collar^utton,*’ “nutUock," “bottle- 
stopper, and a thoasand other Kttie thing* that most 
any one can find a way of improving; and these stmple 
inrentos* are the one* that bring largest returns to the 
author. Try to think of somethiog to in venL

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patente t.ilcen out through us receivespecial ootice in 

the** National Recorder, * pubiahed at W.i*hington, 
p. C., which is the oest ne vspaper pubtished in America 
in the interem of iaeentors. We furaish a year’s sub. 
scription to this joumal. free of cost, to all our elient*. 
We also advertise, free of cost, the inventioo each month 
srhich arins our $150 prize, and hundreds of thousands 
of c opios of the “National Recordez,” contaimng a 
sketen of the vmner, and a desciiption of his invention, 
will be seauered throughout the U nited States among 
capitalists and manufacturers, thus bringing to tbea 
attention the ments of the inrention.

All Communications regarded strietly confidentiaL 
Addres*

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

618 F Street, N.W., 
80x385. Washington, D. C.

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laure i ui., ant Bridgeporto.

— NAUJAS —
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

S ave‘
Chicago.

Užlaikau šviežia 
r \ -A/ bavarska Alų. ge- 
i \ Lr riausias - |

Atsik

F.

rielka*.
Vyną, 
Likierius- 
ir puikiausius Ciga
ru*.

ir to viso pabandjrtie.

(15—12)

KAS IN CLEVELANDA ATKELAU8IT 
PA8 0LSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE.

Gy wcnu po nr. 825 St. Clair str.
Clereland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiau** w Įšoktu gėry m u užlaikau

JONAS ZAWE€KAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Augliu.
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip j4as svetimtauty,

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabells Paiietai&s.

IK N0TARY PUBLIC, 
szprovcta geriau sd visokias provss visuose 
luote. Khimoczyia kalbose: Uaktezkoje. wo-

3200 Muspratt kerte 82 et.

Ben. Hatowski, 
ZIEGARMISTRAS M'

— parduoda — (Kh| 
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, jlf
ZIEGORIUS ir ĮJV' AKULORIUS. J1Į

ffcSMBBSi 527 S. Ganai ir Judd uliezios, |£TJ
CHICAGO, ILL. • ĮbLj

" i'-ckiu- ;r kitokius
aukrymus dajktus, zalatiimas ir sidabrlnimss w 
tvi.okiu dajktu laba j pigej, aukszynius sydabrvus ziego- 

— ’o- ralius iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant
•" orderio. . į

ZiegoreiaciZj’ityimasSOc. Sprendzyna 50c. Styklas ir skąeupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —

40 Ganai Str.

142 Di Vision St.,

New lork

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

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

Erųaųiiel Gross,
73 MotCSt.,

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

JERSEY CITY, N. J
.:. 1 užlaiko.'...

Didelias Krautuwias Gėrimu,
su sal unykais: isz tos krautuves j^rka gėrimus tiktai pirmo* kliaso* Is iuna“ Teii^£Uur gl*- 
rą pažinty su daugybia Hetuviu, su kuriais tejsingiausei biznv veda ir pe u, užniE idant 
kinkwienas saliunykas pirktu gėrimus pasEmanuel Grosą, o nesigraudy* uzpraszo, maut 

EtnanuelGross yru teipgi kolektorium bravoro Shepiro irSunaus, New Yorke kuris tai bra 
voros duotis minėtoms įkrautuwems Gėrimu geriausa rekomendacija ’ k (io-Sb

Wincentas Urbanskis,
Į^ontraktorius ant ^ndavojimo gailiu.

879 33RD ST.. CHICAGO.
Visokius budinkus, ar tai mutinius ar medinius- pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa darba, koks tik 
prie budawoimo namo gali rastis ir padaro viską.koo-eriausei ir 
teismgiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mislina budawotis, 
darytle kontrakto su juom, o busite užganedyti.
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