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Lietui iszkas Koiioni jas Arkanso.
Altus, Ark. 9 Liepos.

Ant “Fourth July” (4 Liepos) 
turėdamas laiko, kaipo dienoj 
amerikoniszkos szvventes, nuvy- 
kau ir asz atlankytie Lietuvisz- 
ku Kolioniju po wardu “Lietu
va”, o po draug ir savo farmos

Isz Colorado.
Danesza isz Denver, Col. kad 

tenai szymet nesvietiszkai yra 
szalta vasara ir daugybe lietaus 
tankei lyja. 9 ir 10 diena Liepos 
lijo isztisai be perstolio. Naktys 
yra tokios szaltos, kad reikia ge
rai insiklostytie gulant miegotie. 
Amerikonai didelei dyvijasi, nes 
da jie ežioje walsteje niekad to
kiu szalcziu neinate laike vasa- 
ros. Korespondentas raszo, kad

Moteriszke su plunksno
mis.

Gyventojai miestelio Nev Hol- 
land’o padare terp savias suda 
ant wieno8 moteriszkes Minnie 
Tarter, tur būtie moteriszke blo
go pasielgimo. Inpuole in jos 
narna nakczia, nurėdė ja, aplais
tė ja smala ir aplipinia plunksno
mis, iszveže už miesto ir po grės
mė smerczio uždraudė jai pagryž- 
tie in Nev Holland.

ji skyle, no pasibaigimo tiesio
sios skyles, turi ape 118 pėdu 
gylio. Tyrinėtojai mena, kad ta 
skyle eina da labai toli gilyn; 
tik jau sunku yra tyrinėt, nes 
randasi wanduo ir pavojus no už- 
griuvimo.

Ant dugno, kur tiesioji skyle 
iszeina in lyguma, randasi molis 
ir labai daug žmonių bei gyvu
liu kaulu............... . ................

Francuziszkoji Speleoliogisz-
pamatytie. Kasgi tai per džiaugs
mas, kada atradau visus lietu- 

. wius sveikus ir linksmus, besi- 
ruoszenczius ape savo namelius, 
kasgi per džiaugsmas pažvelgus 
in tuos placzius laukus žaliutį- 
janezius puikiausiais javais ko
ki tik visoje Amerikoje gali- 

.ma matytie, kas per puikumas 
daržovių: kopūstu, barszcziu, 
buhviu ir tt. o didžiausias džiaug
smas, kad atradau lietuviszka 
kunigėly senely su architektu be- 
sitrusenty ape bažnytelia, kuri 
jau beveik yra visiszkai užbaig
ta. Turiu pasakytie, kad archi
tektas, kurs budavoja ta bažny
telia, turi būt dideliai mokytu 
žmogumi, nes kiek man teko ma
tytie bažnycziu, jokia teip puikiai 
neiszrodo kaip szita Arkansuose. 
Dabar lietuviai turi dangiszka 
gyvenimą Arkanse, turi puikus 
javus, riebias karvias, visztu, 
aneziu ir žasu pilni laukai, turi

- duonos ir mėsos in valias, turi ne 
savo loena bažnyczia, kunigą, 
sveika orą ir linksma gyveni
mą. Taigi ir man jeigu Dievas 
padės kur nugriebtie gera bo- 
belka, mesiu jau mainas ir sesių 
ant savo farmos gy ventie.

J. Matuseviczius.

jau tenai gyvena no 1883 ir da: 
nesitaike nei vienos tokios szal-; 
tos vasaros kaip szymet. Pribuvo 
jis ten Sausio menesyje, vidur 
žiemos ir sako kad tada žiema 
buvo szilcziau, kaip dabar vasa
ra.

koji draugyste užsiėmė tirineji- 
mu tos “bedugnes skyles” ir ji 
žada savo pradetaji darba be- 
atlaidos varyti e tolyn. Aplinkiniai 

| gyventojai vadina ta skylia 
“peklos vartais” ir įvairiai pro
tauja ape ja.

Straikas.
Wisi mainieriai Ohio County, 

West Virginijoje, kurio dirbo 
lyg sziol už mažiau suderėtos per 
Unijas mokesties, pamėtė darba 
pereita panedely. Daugiau nei 
1000 vyru iszejo no darbo ir 
visi kiti yra laukiami iszeinant, 
kurie dirba už mažesnia alga. 
Darbdaviai tikisi, kad jie galės 
lengvai priimtie naujus darbiny- 
kus in straikieriu vieta.

t Kas nori dasižinotie tikros 
tesybes ape Arkanso Lietuvisz- 
kas Kolionijas, tai dabar parva- 
žewo in Chicaga J. Kaikaris, 
kuris tenai arti du metu gyveno, 
tai nueikit pasjy, o jis jums ap
sakys tikra teisybia, kaip yra Ar- 
kanse. Jisai parvaževo in oze, 
idant apsivestie su gera mote- 
riszkia ir tada važiuos vėl in 
Arkansa ant visiszko apsigyve
nimo. Jisai gyvena po nr. 
W.< 17th str. Chicago, III. 
yra žingeidus, gali nueitie ir V O 7 O
viską iszsiklaustie.
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t Szioms dienoms apturėjome 
$128 no Adolfo Kangiserio isz 
Dolgeville N. Y. ant užmokėji
mo kompanijai už jo farma 
4kLietuviszkose Kolionijose” Ar- 
kanse.

Pasimirė.
Bridgeport, Conn. 6 d. Liepos. 

Szendien persiskyrė su sziuom 
svietu Jonas Bezgela 32 metu 
amžiaus, paeinatis isz kaimo Krei
vosios, pavieto Kalvarijos, red. Į 
Suvolku. Buvo neženotu, ne-1 
prigulėjo in jokia draugystia, ir j straikai Madride, 
per 5 metus gyveno su svetima No 10 d Liep0St ateina žinia 
paezia, ii ant pagrabo pinigu ne yiadrį(įot kad wisi tenyksz- 
turejo. VV ienok jo broliai neaP‘ ežiai duonkepiai sustraikavo. 
leido sudėjo kaszta ir paloido-j gandas pavede kepimą duonos 
jo gražiai katalikiszkai su sz 

ei miszioms, 8toje dienoje Liepos.
’ Tegul jam Dievas suteikia amži

J. B

Szowein wagilius-
Kokia Annie Luken mieste- 
Evanston ne bijo vartotielyje 

revolvery, bet jos vartojimas
buvo pasekminga—Anksti 

Utarnyko ryta tris vagiliai
inejo in gyvenimą susėdo Paor 
ir vienuose namuose parengti 
prietaisai alarmos šukele visu 
namu gyventojus. Annie pama
te, kaip trys vagiliai szoko isz 
lango ant ulyczios ir jiems be
bėgant, pagriebė isz po savo 
paduszkos revolvery ir szowe 
isz lango sawo ruime. Ji szove 
in juos tris syk, bet kad jie bu
vo per toli, nepataike ir visi 
pabėgo neužgauti. Bet vagiliai 
nieko nenunesze.

In metus laiko.
Nr. 37 pernykszcziu metu ,,Lie

tuvos” Jurgis Matuseviczius pra- 
-nesze isz Arkansu ape smerty 
Juozupo Matulaiczio, kuris tapo 
užmusztas miestelyje Marche, 
Ark. Ikszioliai nebuvo žine kas 
jy užmusze, taigi dabar net in 
metus laiko, dažinojo tas pats 
Jurgis Matuseviczius, kad Ma
tulaitis laike didžiųjų straiku, 
pasisamdė kompanijai eit serget, 
idant nieks tyltu nedegytu. Pa
siėmė jisai no Lukoszevicziaus^ 
piuszkieta ir nuejas isz vakaro 
atsisėdo ant tylto. Ant rytojaus 
atrado jy po tyltu negyva ir vi
sa galva buvo sudaužyta. Isz 
to duodasi suprastie, kad jy už
musze straikieriai. Kompanija 
davė jo kunui graba ir užmokė
jo Lukoszevicziui už muszkieta. 

•Sako kad ir Matusevicziui butu 
sugražinia ta $20, ka Matulaitis 
buvo kaltas, jeigu tada butu 
atsiszaukias, dabar jau po laikui.

Liosas Chicagos anarhis- 
to.

Netoli Socorro, Ne v Mexico, 
tapo atrastas lavonas nepažysta
mo žmogaus su nukirsta galva. 
Po isztirinejimo pasirodė, kad tai 
yra lavonas J. P. Aslippo, žino
mo Chicagoje anarchisto, mokin
tinio Parsono ir Spiesso, kuris 
norėjo atliktie kokia užduotia su- 
miszimuose ant Haymarket’o. Jis 
buvo iždinyku vienos anarchis- 
tiszkos kuopos, o iszksleidias ju 
pinigus ir prigavias savo drau
gus pabėgo in tolimus rytus. Yra 
mislyjama, kad jis krito auka 
kerszto anarchistu. Jo galva 
nebuvo niekur atrasta.

__ 1 ■ ■ —— 
vystės, papildytos per žmogžu
džius. Palicija naršei jieszko to 
baisaus žmogžudžio arba žmogžu
džiu, bet nieko negali surastie. 
Aresztavojo keletą nužvelgtu 
ypatų, bet dėl stokos davadu tu
rėjo anuos paleistiė. Žmones 
teip yra inpykia, kad žada lyn- 
cziuotie kaltinykus (tai yra be 
sūdo nugalabytie juos), kad tik 
žinotu kad jie toki yra.

Dasfeks kraszta ,swieto.
VVisiems yra žinoma, kad že

me apvali, kaip obuolys, vie
nok da ne wisi jos szonai (krasz- 
tai) yra žmonėms žinomi. Svie
tui yra žinoma žeme tik po tie
siai linijai, tai yra isz rytu in va
karus aplink wiba žeme perdemai, 
bet no mus in sziaurius, da niekas 
perdemai neperejo, nepervaževo, 
nei perplauke, nes ant ledeniniu 
mariu suszalia milžiniszko aug- 
sztumo kalnai ledu, nedaleidžia 
in ten dasigautie. Taigi dabar Pa
ryžiuje nekokis Andre e.szvedisz- 
kas inžinierius, budavoja balona 
kuriuom rengia dalektie in paty 
vydury sziaurinio poliuso (begu- 
no). Balionas bus padirbtas isz 
dvylinkos szilkinesgelumbes, ku
rios sueis ant to 5500 kubikiszku 
ntetru. Padirbimas tokio baliono 
kasztuos 22.00 svaru sztprlingu. 
Tame balione galės sutilptie trys 
žmonos, visokį inrankiai, maistas, 
valtis in plaukimą, roges, gin
klai, amunicija ir fotografiszkos 
prietaisos. Bus pripilditas su tiek 
gazo, idant galėtu lektie ore per 
30 dienu, per 250 metru augsztu- 
mo no žemes. Leisis in kelionia 
su tuom balonu ateinanezia 
vasara. Jeigu geras vejas tar
naus, tai mistiną atliktie kelionia 
su 6 dienomis. Wienok inžinierius 
Andree mena, kad kelione persi- 
trauks 20 dienu, o per 40 dienu 
galės isztirtie sziauriny poliusa 
kotikriausei. Gryžtie atgal ketina 
per Amerika arba per Azija. Pa
gal aprokavima Andree, jeigu 
bus geras vejas, tai balionas per 
30 dienu galėsiąs nulektia 19.400 
kiliometru, o isz Spitzbergo iki 
sziauriniam poliusui yra parūkuo
ta tiktai 3700 kiliometrai. Dr-as 
H. Wichman isz Gotha, kurs yra 
vienu isz garsiausiu geografu vo- 
kiszku ape ta balioną teip kalba: 
“Atlikimui keliones minėtu ba
lionu gali tiktai užkenktie nepra- 
matytos kliūtys, bet pats projek
tas atsiremia ant moksliszkos pa
pėdės. O geriausiu to davadu, 
kad gerai žinomas meteoroliogas, 
dr-as Ekholm, kuris per pora me
tu rede observatorium Spitzber- 
ge, ketina imtie dalyvuma toje 
kolioneje”.

Pasikėsinimas ant gy- 
wasties buwusio pirmo

jo ministerio Bul
garijos Stam- 

bulowo.
15 diena Liepos, kad buvias 

premierasBulgari jos St ambulo was 
gryžo namo isz Union kliubo 
užpuolė ant jo nepažystami vyrai 
ir szuviais ir peiliais baisiai jy 
sužeidė.Žaizdos yra mirtinos. Ant 
galvos jis turi penkiolika duriu 
no peilio, viena akis visai isz- 
durta. Abidvi rankas turėjo jam 
nuimtie.

Nors Pasikėsinimas buvo at
liktas diena aut dideles uliczios^ 
vienok niekas nesiskubino Stam- 
bulovui su pagelga. Wisi yra 
persi tikrinis, jogei policija turė
jo daly v urna toje žmogžudystėje 
nes penki policijantai stovėjo ar 
ii, o ne vienas nei pasijudino isz 
vietos, idant apgintie užpultajy, 
oda, kaip vienas isz tarnu vyjo- 
si galvažudžius, policija tyc/.ia 
jam užstojo kelia.

Palicija ir kavalerija nuduoda, 
buk jieszko užpuoliku bet nei 
vienoda nerado ligsziolei.

Stambulovas sako, jogei jisai 
jau seniui tikėjosi, kad puls auka 
kerszto draugu majoro Panicor, 
kurs buvo nužudytas už pasikė
sinimu ant gyvasties kunigaiksz- 
Ferdinando.

Bet kiti mena, jog Stambulo
vas tapo nužudytas isz paliepimo 
kunigaikszczio Ferdinando ir su 
žine caro Rossijos.

Stambulovas vadinam is ,,Bi
smarku Bulgarijos” buvo di
džiausiu prieszinyka Ro&ijos. Jisai 
užsodino Ferdinandą koburgiety 
ant Bulgarijos sosto, suartino 
Bulgarija su vieszpatystemis 
vakarines Europos ir Užtraukė ja 
isz po intekmes Maskoliaus,

Pastarame laike, kada Bulga
rija pradėjo meilintis prie Masko- 
Iijo8, Stambulavas buvo didžiau
siu prieszinyku susiartinimo tu 
dvieju vieszpatyscziu, turė
damas didelia intekmia ant 
savo tautiecziu, jisai nemažai 
kenke užmanymams Maskolių ir 
kunigaikszcziui Ferdinandui. Ant 
galo negalėdami kitaip atsigint 
no Stambulavb, Maskoliai su 
Bulgaru valdžia jy nužudė.

Dabar ateina žinia, jog Stam- 
bulavas 18 d. szio menesio numi
rė angsty ryta. >

Jokios senatwes daugiau 
nebus.

Wienas Francuziszkas Daktaras 
apreiszke,kad jis atrado, “mikro
bus senatvės”, per kuriuos kiek
vienas gyvas sutvėrimas grei- 
cziau senst a, ir paduoda rezulta
tus tulu isztyrimu, kuriais jis da- 
veda,kad jo atradimas yra iszme 
gintas su visokiais aky vumais ir 
tie akyvumai iszaiszkina ana 
gamtos suredima.

Mikrobai kuriuos jis iszrado 
yra ne tik atrandami kraujuose 
seniu, bet jeigu juos iuleistie in 
gislas jaunu ypatų, tai isz sykio 
pagamynu visus fiziszkus ženklus 
senumo.

Dabar, vienok, daktaras Bris- 
son siekia daug toliau tame mok
sle. Jis skelbia kad inleidimas tū
los “dalies kraujo,” kuria jis isz
rado, panaikina visus tuos “mi
krobus”, bunanezius kraujuose se
niu; ir tai kad ta “dalis kraujo” 
užstoja kelia nupuolimui sveika
tos ir ligoms, o per tai žmogus 
gali gy ventie neappubeži uotai 
teip ilgai, kaip ilgai “mikrobai” 
gali būtie panaikinami kraujuose.

Tai fjali būtie, kad mes atsidu- 
reme ant rybos amžiaus “antro 
Matuzeliaus” ir kad priežastis 
ženklivai ilgo gyvenimo Patriar- 
ku, seno testamento laikuose, pa
eina no tos tikribes, kad “mikro
bai senatvės” tada ne buvo da 
insikereja. Matuzehs, Nojus ir ki
ti gyveno ilgai, nes per juos ne 
važinėjo elektrikiniai karai ir jie 
ne buvo apsiaubti kitais intaisais 
ar buk pagerinimais dėl žudimo 
žmonių. Bet wisi tie yvairus pa
gerinimai dėl užmusz Dėjimo žmo
nių sziuose laikuose, kaip antai 
“sukryže votos r^les”, sklan
dus karai, baicikliai ir t. t, iszwa- 
ro puse žmonių isz svieto., t

Delio kas nors turėtu būtie at
likta, idant duotie žmogui proga 
dėl pabuvimo ant svieto, kiek 
galima ilgiau. Labjausei turėtu 
būtie kavojama priesz tuos mi
krobus, kurie daugybėmis trankosi 
augsztin ir žemin, po žmogaus 
gyslas, suraukszliodami jo veidą, 
sugadindami regėjimą jo akiu ir 
iszkresdami jo dantys, teip kad 
da jaunose dienose, svajodamas 
ape pabaiga savo szesziu tuzinu 
metudabi r.iues gyvasties, i.i.o- 
<rus nupuola ir minzta ne dėl sc-. 
natves.bet dėl to, kad jo kraujas* 

lyra‘pilnas mikrobu.

dėl reikalu gyventoju kariszkdse 
kepyklose. W“ienok duonos sto* 
kuoja. Straikieriai daro maisz- 

I tus. A*na vakara (10 d. Liepos) 
inwyko ant gatvių susirėmimai 

. 60 žmo
gystų yra areszta v otų ir daugy
be sužeistu.

(‘1 rilgones ant Mo(kaUS«|au praliejimu kraujo. 
Guudotinas Redaktoriau!

Praszau užklaustie per 
raszly “Lietuva”, ar tas 
kus numirė ar kur jis dingo? 
beskaitydamas jo kotalioga 
dau apgarsyta knyga, talpinau-1 
ežia 294 kalbas, terp kuriu4 
ir musu lietuviszkoji yra paduo
ta. Preke jos paduota 75u. Tai
gi ir nusiuneziau jam “Money 
Order” ant 75 c. 10 diena Sėjos,' 
ir ik szei dienai jokio atsakymo 
no jo nesulaukiu. Rasziau paskui 
jau kelias gromatas ir klausiau 
ar gavo “ordery” vienok jokio 
atsakymo negaunu. Jau galbūt 
to žmogaus visai Detroite nėra. 
Užtai atsiszaukiu per laikraszty, 
jeigu kas žinotu kur tas Mockus 
besiranda, idant teiktųsi 
danesztie aut szito adreso:

F. Paul, 
Box 157, E. St. Louis, III.

Tragedija Omalioje.
Už pereita nedelia prispyrė 

penkias žmogystas, nužvelgtas 
žmogžudystoje tūlo John Seljano, 
pažiuretie ant lavono nužudytojo. 
lnwede juos in kamara, kur gulė
jo lavonas Seljano ir nudengė 
drobulia. VVienas isz ju Jonas Bu- 
kevicz suriko ir puolias ant žemes 
apalpo. Drobnik ir Mikan teip- 
gi baisei nusigando. Mikanie- 
ne teipgi ko tik nenualpo ir po- 
tam velke per adyna laiko. 
Kada Bukevicz atsigavo ir susi
ramino, jy vėl nuvede prie lavo
no ir klausė, ar jis nepažysta na- 
baszniko. Pasibaisėjas jis tik 
szauke: “Ne, ne, ne!” užsigry- 
žo ir mėgino begtie.“ o

Užsimokekit už “Lietuva” $2, 
o gausite puiku, nauja Sapninyka 
dovanu.
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atra-

man

Isz Užmarės

Drebėjimas žemes Bosijo- 
|e.

Ateina žinios isz Peteraburgo, 
kad daugelyje vietų ant Kauka
zo, Užkaukaziszkame kraszte ir 
kalninėse aprubese Uralo, pasku
tinėse dienose, davėsi pajustie 
didelis drebėjimas žemes. Pada
re dikcziai bledes ir nekokis skait
lius žmonių nustojo gyvasties. 
Drebėjimas tas jautėsi sekancziuo- 
se miestuose: Krasnovodsk, As- 
trachan, Kamisbov, Usanda ir 
Baku.

Planai Japonijos.
Isz Japonijos danesza in Wa- 

szingtona, D. C., kad netrukus 
Japonu iždas apturės no Kynu 
pirma ra ta kariszku kasztu, 
skaitliuje 100 milijonu taeliu, 
kaip rodosi, dalis tu pinigu bus 
apversta ant apmokėjimo užtrauk
tu skolų ir kita dalis bus apver
sta ant sudrutinimo kariszkos tė
vynės Japonijos. Be abejones 
Japonija rūpinsis ingytie kelis di
delius kariszkus laivus. Neku- 
rie mistiną, kad jie bus pabuda- 
voti Su v. Walstijose Amerike.

Tyrinėjimas bedugnes 
skyles. 

Jean Nauven arti Vaucliuse, 
Prancūzijoje, randasi milžiniszko 
gilumo skyle, kurios link atsi
kreipė prancuziszkoji Speleolio- 
giszkoji draugyste ir su atida 
pradėjo ja tyrinetie. Jau isztyrta 
ant 540 pėdu gylio. Ape dasie- 
kima visai da nėra ženklo, o jau 
dėl mokslo atrasta labai daug 
žingeidžių ir nuostabiu dalyku. 
No pat pavirsziaus žemes, sky
les plotis yra 15 pėdu, l»et gilyn 
tuojaus siaurinusi. Ta skyle no 
virszaus, gilyn in žemia, per 20 
pėdu eina pažvialnei ir susisiauri
na net iki 3 pėdu siaurumo. Tai 
tame daikte yra kaipo susmauga 
kokia. No susmaugos skyle eina 
stacziai, tiesiog gilyn in žemia 
ir ko eina gilyn, tuom darosi 
platyn. No virszaus, tiesaus gi
lumo, skyle turi 475 pėdas ir ant 
galo tos gilumos, turi 12 pėdu 
ploczio. • Pasibaigiant vertiką-1 7 mylias in sziaur-pieczius no 
liszkam tiesumui, skyle atsidaro miesto London, laike pastaru 
milžiniszkai plati, lyg laukas ir dvieju menesiu, tapo nužudytos 
kurti tusztuma vieszpatauja, ku-| penkios mažos mergaites no 4 iki 
ri in viena pusią tęsęsi kreivai, 
gilyn ape 65 pėdas, o in kita pu
sią labai placziai tęsęsi, paveik
sle lygumos ir galiaus vėl puolė 
gilyn stacziai in žemia; placzio-

Palociszka rewoliucija 
Koreoje.

Pagal ateinanczias isz Tokyo 
žinias, pi nusėd i s ministru Pay 
Yong Hyo, sostapyleje Seoul, kiu
ris valde vieszpatystia kaipo dik
tatorius, po intekmia karalienes, 
kuri yra szalinike Maskolijos— 
tapo apskustas už suvadžiojima 
ir pinklias valstijai ir už paslap
tinga prielankumą Japonams. 
Bijodamas, idant jy ne nubaustu 
smercziu be sūdo, pabėgo in. už- 
rubežy.

Eile žmogžudyscziu An- 
gliioje.

Ateina žinios no 7. d . Liepos, 
kad aprubeje NVatthamstav, ape

7 metu amžiaus. Jos buvo duk- 
teres darbinyku. Ju lavonėliai 
tapo atrasti laukuose, nupleszti 
isz drabužiu, baisei sužeistos su 
pedsakiu ant bjaurios paleistu-



LIETUVA.

puses niekad nevelytume tokiu 
dalyku “ktabytie, kurie veda in 
amžina pjuvinia. Gavo lietuvys 
darba, tegul turi jy ir tegul jam 
Dievas tame padeda, o mes nei 

• vienam neperiszkadykim.—Kam 
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Isz Chicagos

Paliti-

dėl musu, kad lietuviai da lik 
pirmas metas kaip sukruto pali- 
tikoje ir tai da su nenoru, b jau 
dvylika vyru, per ta paczia pa- 
litika, turi szendien darbus mies
to ir da yra viltis, kad ir da keli 
lietuviai gaus.—Argi ne gražu, 
argi ne garbe mumis, argi ne 
galime su tuom pasigirtie svietui? 
Cze yra pakėlimas lietuvystes, 
cze iszaugsztinimas lietuviu var
do. Kiekvienas isz mus nekarta 
szaukia: “kelkim lietuvystia! kel
kiui Lietuvos vardai” ale kaip 
ja reik keltie, tai mažai kas isz 
musu nusimano, galbūt nevie
nam rodosi, kad paims ant kokiu 
ten t-zakiu ir iszkels in virszu, 
lyg kuly sziaudu pasmeigiąs.— 
Ne szaukimu Ja kelkim, bet ge
rais darbais ir gražiu paveikslu, 
o tada bus matyt kad keleme ir 
jeigu su kantrybia dirbsime ant 
Jos pakelymo, isztiesu pakelsime, 
nes jau pirmo meto musu triūsos 
vašiai matytie.

Taigi da sykypaantriname: 
gul isznyksta wisoki vaidai 
tarpo musu, o užvieszpatauje 
taika, meile ir geri darbai dėl la
bo Lietuvos.

pradeda 
kasdien 
žmonių

J uotas

te- 
isz 
su-

Isz ‘"Lietuwiszkos Palit. 
. Lygos’’.

Nedelioje, 14 Liepos, saleje 
L.’ Ažuko “Lietuviszka
kiszka Lyga” laike savo extra 
mitinga, ant kurio nors ir bu- 
vo užkvviesti visi delegatai, vie
nok tik puse ju susirinko. Reika
las extro mitingo buvo tokis: Du 
lietuviai, Fr. Masionis ir J. Lato- 
na», kuriedu neseniai gawo mies
to darbus, ūmam laike tapo su
mainyti. Masionio darbas buvo 
prastesnis, o Latono geresnis, tai
gi Lotonas tapo pastatytas ant 
vietos Masionio, o Masionis ant 
vietos Latono. Žinoma kad Ma
sionis sulaukiąs geresnio darbo, 
sėdėjo sau žmogus tykiai ir 
ta darba dirbo, ale Latonas ture- 
jas geresny, o pasilikias nustum
tu ant prastesnio darbo, stojo ne- 
užganedytu ir pradėjo ružytie 
ant viso komiteto “Lietuviszkos 
Lygos” sakydamas, kad tai vy- 

( riausybe ,.Lygos” jy tyczia nus
tūmė ir sulaukiąs mėnesinio mi
tingo, 7 d. Liepos, atejas apsi- 
skunde priesz visus ;o kad ant to 
mitingo nebuvo visi delegatai, 
nei pats sekretorius nepribuvo, 
už tai nė buvo galima iszrastie 
kaltinyka ir reikėjo ant to su- 
szauktie extra mitinga. Ant szio 
mitingo pribuvo ir tie, kurie bu
vo menami už kaltinykus, vienok 
teisinosi, kad kasling permainos 
tu vyru, nieko nežino. Kiek isz 
szalies davėsi patyrtie, tai teip 
rodžias, kad ar tik nedasilypsno- 

x jo tos permainos nesutaika terp 
“Iszpyldanczio Komiteto”.— Ta 
nesutaika. net pasirodė ir laike 
paties mitingo terp ukesu W. 
Wabalinsko ir P. Jonaiczio. Ka 
matydama visuomene, nusprendė, 
idant minėti ukesai teiktųsi su- 
sigerytie, arba viena isz ju 
praszalytie, ir in jo vieta isz- 
rinktie nauja sanary komiteto. 
Sugerytie nesidavė ir ukesas W. 
Wabalinskas atsitraukė isz komi
teto, o in jo vieta tapo aprinktu 
Fr. Masionis. Dabar “Lygos” 
“Iszpyldantis Komitetas” suside
da isz sekancziu ukesu: M. Pa
ranka, L. Ažukas, A. Jauksztis, 
ir Fr. Masionis. In j u rankas yra 
pavesta visi reikalai “Lygos*’ ir 
jie turi juos, vardan reikalavimo 
lietuviu Chicagos, iszpildytie. 
Teipogi ir reikalavimas Latono 
tapo atiduotas in rankas minėto 
komiteto, kuris megys klabytie, 
gal da Latona duosis pakeltie in 
augsztesnia tarnyste.

Matote, toke mažyte nesutaika, 
tiktai terp dvieju, o jau kenkia 
reikalams ir geroviąi lietuviu. 
Deltogi visi broliai, kurie kiek 
nors daugiau turite supratimo^, 
rupykites tvertie terp lietuviu 
sutaiką, o naikytie vaidus. Ateina 
cze ant mislies dalykai “Lygos” 
su Kaz. Andriusziu. Mes isz savo

METINIS MITINGAS
Lietuwisz. Kliubo 6tos Wardos

Nedelioje 21 Liepos, tuojauspo 
miszparui, saleje L. Ažuko “Lie- 
tuwiszkas Republ. Kliubas 6 to s 
Mfardos” laikys savo metiny mi
tinga, ant kurio bus rinkta nau
ja administracija ant tekanczio 
meto ir jau bus laikas pradėt dar
buotis ant ateinancziu rudeniniu 
elekciju. Užtai užkviecziame vi- 
8us lietuvius 6 to s v ardos koskait 
lingiausei susirinktie. Kam mie
la lietuvyste, tegul nepatingi 
pributie. A. Olszevskis, prez.

Atrado numirėly.
Dr. Berry isz 4594 Michigan 

avė. atrado lavona1 nepažystamo 
numirėlio ant tuszczio loto pagal 
46 str. ir Michigan avė. ant 
6 adynu utarnyko ryta. Kūnas 
da buwo sziltas ir žmogus re
gimai buvo ka tik mirias. Dak
taras pasakė, kad myris parėjo 
no plyszimo szirdies. Jis buwo 
ape 37 metus senas, 5 pėdu 6 
coliu auksztas ir swere 140 svaru 
Jis turėjo szviesius plaukus 
rudus usus. Ant pažiūros 
iszrode buvias mekanikas.

jis

Apsiaubė wagiliu8.
Waezmanas John Michaels pus

naktyje i n seredos ryte, pamate, 
tad tris vyrai inlindo per langa 
ir uždare už savias langinyczias, 
namuose po nr. 36-38 Boston avė. 
Jis davė žinia per telefoną in 
jolic-stoty, policmonai pribūvu 
ir apsiaubė namus.
)UVO (
iszdinyczios. Tris 
iszjieszkojo korridorius ir atrado 
visus. Apstatyti 
revolveriais, žmones 
VVagiliu tarankiai 
rasti ruime, in kury jie 
mam inejo. Wienas isz ju jau bu 
W O l ' “ w ■ .. —------ ----— —
jime. kaip su jais toliau bus da 
ne žinia.

Nekantrus darbinykas*
Wienas darbinykas Frank Schaef- 
ferisz Bell avė. apskundė “Niekei 
Plate Co.” ant $5000 bledes. Jis 
sako, kad jis bereikalo tapo atsta
tytas no darbo ir užraszitas in 
juodas knygas. Dabar ne galėda
mas niekur gautie darbo, kol ne 
pristatis paliudijimo no kompani
jos, kad jis ne dalyvavo straikė 
geležinkelio pereita mete. Tokio 
paliudijimo kompanija ne nori 
jam iszduotie, už ka jis apskundė 
ja, parodidamas $5000 bledes.

Namuose 
dvi gerai pripildytos 

policmonai

policmonu 
pasidavė, 

tapo at- 
popir-

— Wisos balhiernes nedėlios 
dienomis turi būt uždarytos. Kas 
drystu nedėlios diena tokia atida- 
rytie, papuls po kora $20 pagal 
nauja prova.

— Dabar no Bridgeporto ant 
“West sidei*” jau galima nuva- 
žiuotie už 5c., o pirmiaus k aa z t įlo
davo 10c.— Dabar duoda “trans- 
fers” no Halated ant 18toa ir ki
tu ui.

— Lietuvaites uepatingekit 
užsiraszytie prie D ro Stupnickio 
ant grajyjimo teatro. Tokiu budu 
padarysite nauda dėl labo lietu
vystes ir paezios savo varda pa- 
garsysite.

— Darbai Chicagoje po neku
rtais dirbtuvias kas kart 
geriau eitie, vienok da 
gali pamatytie szimtus

I darbo jieszkanczius.
— Pereita utarnyka,

Dzialtva apleido savo saliuna ir 
iszvaževo gyventie privatnei in 
kita vieta. Priežastis apleidimo 
yra—blogi taikai.

•<— Turtingos angįiszkos mo
tery szkes invede mada,—imtis 
fotografijas nuogos, kaipo dievai
tes ir turi albumus nuogu draugiu. 
Angliszka spauda labai baudžia ta 
utnaujinta senovės mada.

— Kurie Skaitytojai buvo pil
nai užsimokeja iki ateinancziu 
nauju metu, visi gavo po sapni- 
nyka dovanu. Jeigu kartais j>er 
apsirikimą kuri-i negavo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime ir jam.

— Nekurios lietuviszkos 
Draugystes-.supranta, kad mes 

' visai nenorime tai py tie ju apgar- 
| sinimu.— Neteisybe-—mes norime 
I tai py tie ir intalpysime kiekvie
nos draugystes tegul tiktai moka 
pinigus, o apgarsinimai bus pri
imti. Red. .

— Pereitoj nedelioje, kada 
Feliksas Majauskas ir jo duktė 
Ostrauskene važevo in kapiniai 
palydėdami nabasznyka, pasibai
dė arklys, sudaužia “buggia” ir 
sumusze juos abudu. Duktery tu
rėjo •* nuvežtie’ ant “ambulanso” 
in namus.

— Pereita utarnyka wel 4 lie
tuviai gavo miesto darbus, tai 
yra szie: Juozas Sierunas ir Mi
kas Kubilius isz 16 tos v ardo s; 
Kazimieras Jankauskas isz 7tos 
vardus ir Franciszkus Serefi- 
naviezius isz 29-tos vardos. Da
bar isz viso jau 12 lietuviu turi 
miesto darbus, o yra viltis kad ir 
da keletas ju gaus.—Ar negerai 
priguletie in khubus?

— Pereita Utarnyka buvo 
mėginta vežtie trūky, prilioduo- 
ta su 2.800.000 svaru sunkeny
bes, per Baltic tunely. .Wisas{ 
trūkis buvo sukabytas isz 26 ka-I 
ru, kurie visi buvo prilioduo-Į 
ti kaupinai. Du inžinai ir beveik į 
visa elektrikos syta buvo sunau
dota ant to darbo. Tai buvo ge- 
riausis pasisekimas elektrikisz- 
ko mėginimo.

— Pirmas lietuviszkas šaitanas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czioe 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užtaiko viską czsytai ir puikei. 
Wisada* szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu wese- 

ju ir kitokiu zobovu. Jeigu iszi mejo. vyienas jsz ju jau bu Į1]u Atokiu zobowu. Jeigu isz keltis pnesz toky stovy dalyku,
buvias deszimts metu kale-lu:t i t atvažiuota ltatnwtai L • . »• u -s , . .tuo mušto n įvažiuoja lietuviai, tie keturi gali szaltai ir drąsiai

Preke Pinigu.
dublis in Rosija.................53 jc
Marke in Prusus................ 24jc
Guldenai ip Austrija.........40|<
Frankas iii Franci ja............20c1.20c

gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

— Jeigu nori pirkt gera laik
rodėly, tai pirk pas “Indepen- 
dent VVatch Co.” 105 Brown at. 
Chicago, UI., nes tai yra kompa
nija lietuviszka ir atsius tau tik
ra ir gera laikrodėly. Saugokis 
kitokiu kompanijų, nes tai visos 
anos yra žydiszkos ir parduoda
mi tau laikrodėly apgaus tawe.

Grand 0 peni n g.
Szioms dienoms uždėjau nauja 

lietuviszka saliuna South Chica- 
goj 8819 Husten avė. ir ant 20tos 
ir 21 mos dienos Liepos keliam 
didely balių “Grand Opening”, 
ant kurio užpraszom visus lietu
vius ir lietuvaitias atailankytie, 
nes grajys puikiausia .muzika ir 
bus visokios zabovoe.

Su guod. N. Norbutas.

Žmonija ar Plutokracija18»w<> užduotes ant kurios jis pri- r - - — ’
Wiso svarbiausias klausymas— 

Klausymas, kuris privalo ir turi 
būtie iszrisztas laiku ir teisingai, 
nėra jau klausymu siekiniu (t. y. 
su traukimu isz tos privatiszkos 
sau naudos), o pagalinus klausy
mu pinigiszku, nor jis dasilyti 
pinigu. Klausymas ant kurio visi 
gilei turime užsistauavytie, yra 
tas, kas turi valdytis toje repub- 
likoje—žmonija ar Plutokracija? 
Tai yra Demokracija ar plutokra
cija? Neturime cze ant mislies ir 
nekalbame ape partija demokra
tu, nei a|>e demokracija preziden
to Clevelando, kurios tik vardas 
yra demokratiszkas, o yra apvilk
ta in rubus plutokracijos. Cze 
kalbame ape demokracija Jeffer- 
sono ir Lincolno, kuriedu smerke- 
si visada ir rūpinosi ape tai, idant 
butu valdžia žmonių ir dėl žmo
nių,

Laikraszcziai kapitalistu rus- 
tindamiesi ir pikdami ant pasike 
limo prieszai syta kapitalizmo, 
kurie szendien jau prasiplatino, 
raszo straipnius, Kuriuose rūpina
si darodytie, kad galybe kapitolo 
visai negyvuoja, kad tai tik yra 
fantazija tulu agitatorių, kurie 
užkuria sau ugny, idant užtem- 
dytie darbiuyka, kepa prie jos 
savo kepsny.

Žemiau mes parodysime syta ir 
paojinguma nemielaszirdingo ka
pitolo ir davesime, jog gerove 
visuomenes spiria ir reikalauja 
supratimo to deganczio klausy
mo.

Ar yra cze plutokracija? Jeigu 
teip, tai ar yra ji prieszinga ir ar 
veikia ant nenaudos žmonijos.

Ne abejotinai teipyra.’
Statistika jug parodo, aiszkei, 

kad 30 tukstancziu žmonių valdo 
pusią turtu tos republikos, kad 
yra 12 žmonių, isz kuriu kožnas 
turi szimtus milijonus dolieriu, ne 
sznekant nieko ir ne primenant 
jau ape visokius “trustees” ga- 
zos, cukraus, mėsos, degtines, 
skuru, brežuku ir tt.—kurie kon
trolevoja begalinius kapitolus 
ir siurba krauja žmonijos.

Garsus kalbėtojas ir visiems 
žinomas milionierius Chancey M. 
Depev, isz Nev Yorko, pasakė 
viena syky, kad 59 turtiecziai 
gali, jeigu nori, laike 24 adynu 
uždarytie visokias didelias d irta 
tuvias ir atimtie darba darbiny- 
ku ir suparal ižą votie pramonias 
ir prekyba.

O Williatud8 Windom, kuris 
isz dvieju atveju buvo ministru 
finansų, pasakė, kad "tarne krasz. 
te yra 24 žmonis, kurie reikaluo
se apdejimo padotkais, turi tokia 
galybia, kokios neturi anei kon- 
gressas anei jokia legislatura.”

Tie žmones kožuame laike, jei
gu jie nori, arba jeigu jiems teip 
patinka, vienu patraukimu 
plunksnos gali numažintie vertia 
realiszkos locnasties ant keliu 
szimtu milijonu dolieriu. Tie ke
turi yra teip galingi ir šilingi, 
kad jeigu nori gali periszkadytie 
visai prekybai, gali priespaustie 
viena mieste ir pabudavotie ki
ta, gali pralobintie viena, o pa- 
vcrgtie visus kitus, kurie su 
juom norėtu stengiesio jeigu 
visuomene pradėtu skustiesi ir 
keltis priesz toky stovy dalyku,

atsakytie: “Ir ka jus mum galite 
padarytie?—musu valia yra 
tiesa”!.

No ju priguli verte locnasties 
realiszkos, o godulyste ju siurbia 
k ra uja žmonijos ir kaupia ir sle
pia turtus viso kraszto savo ne
sudeginamuose ižduose.

Jeigu tokia pasiutusi galybe 
yra rankose tu keturiu žmonių, 
tai kagi juisakytie ape 3000 mi- 
lionieriu, ape trustus, korpora
cijas begalimas, ape bankas, ape 
valdonus geležinkeliu jeigu jie 
pamislitu susivienytie ir veiktie 
visi isz vieno. Jie kontrolevoja 
(daiiuri) pastatytas istatimdavy- 
stias—o juos protegavoja augsz- 
cziauai uredinikai szitos Replikos.

Ministras teisybes ne iszpilde

siege o jug prezidentas Cleveland 
parėmė jy nes paskyrė jy p i r m - 
sėdžiu ministerijos.

Toliau, statistika aiszkei paro
do, kad verte realiszkos ir in- 
dvidualiszkos locnasties no 1893 
iki 1894 metu pietinėse valstijose 
nupuolė ant $50.284.580. valsti
jose vidurinėse ir vakarinėse— 
ant $111,655.252—o valstijose 
tolimu vakaru ant $210.671,153. 
Rytuose o labjausei viduriniuose 
punktuose kapitolo verte pasi
daugino ant $337.800. 753, isz 
kuriu ant vieno miesto Nev 
York pripuola $235.883.482.

Nesenei priesz “tai trustas” 
guzus “Standard’,, pakeliąs pre- 
kia ant savo produkto, uždirbo 
laike dvieju nedeliu gryno pelno 
50 milijonu dolieriu; o trustai 
meios, kviecziu s kuru ir tt. ap
vagia žmonija kas met ant mili
jonu dolieriu.

.Dėlto tai musu skola isznesza 
40 bilionu dolieriu, o procento 
kas met užmokame 2 bilionu ir 
400 milioniu dolieriu, kas iszeina 
po 34 dolierius ant kiekvieno 
vyro moteres ir vaiko. -

Plutokratai nedirba ir ne reika* 
louja dirbtie, jie tiktai naudojasi 
raskažiais ir lėbavimais. Gerai 
jiems gyvent ant svieto; už pi
nigus gaus viską, ka ju szirdis 
geidžia. Baisus tie dalykai. Sep 
tinęs deszimt milijonu žmonių 
sunkiai turi procavotie liedami 
prakaita, idant užlaikytie kelis 
tukstanczius savo artimu, kurie 
naudojasi raskažiu, ape kuriuos ir 
godumas daug ne mislina.— Ta 
luomą žmonių kas met eina vis 
turtiugin, o luomą darbinyku vis 
biednyn ir priesz jos veidą stovi 
baisy regikla vargo ir bado—sto
vi ir juokingai dantys jai rodo. 
Plutokracija teipgi rūpinasi ape 
tai ir smerkesirprie.to, idant skyri
mą terp luomu paplatintie, sakau 
skyrimą, kuris dalina piniguo- 
czius aristokratus, no dirbancziu 
žmonių. Darbinykiszka žmonija 
paskendusi skolose, fermeriu u- 
kes yra hipotekovotas, o aris
tokratai piniguocziai tas formas 
nuperka ir isz žmonių darbinyku 
daro nevalnykus.

Baisus dalykai—ar ne tiesa?
! Ant užbaigos szito straipsnio | 
privesime žodžius Lincolno, ku
ris su pranaszaujenczia dvasia 
i n spėjo ateinanczia kova dvieju 
luomu ir isztare tuos neužmirsz- 
tamus žodžius, kuriuos kiekvie
nas isz musu turi insitemytie— 
iszraszytie juos ir ta iszrasza pa
tai py n tie regimoje vietoje savo. 
Tas didis ir garbingas vyras isz- 
tare sziuos žodžius:

“Matau prisiartinanty krizisa, 
kuria m a n gadyna krauju ir yra 
priežasczia mano drebejimo isz 
baimes ape ateitia tos Republi- 
kos. Kaipo pasekme namines ka
res, pasididino ir susidrutino kor
poracijos, o galybe kapitolo rū
pinsis apakintie žmonija, monida- 
ma juos nesupratimais ir intikeji- 
mais—ir kaups turtus to kraszto 
in rankas keliu ir nualmu ta liuo- 
staga vieszpatystia. Toje tai 
valandoje labjausei bijausi už lio- 
sa t oš republikos, negu pradžioje 
namines kovos. Duok “Dieve, 
idant mano žodžiai neiszsipilditu”.

Bet aziadien matome, jog žo
džiai to miletojaus liuosybes ir 
žmonių darbinyku jau iszsypildo. 
Kova jau pradėta, jau ežeringai 
stoja in prieszaky ir kovos ko- 
lumnos, Plutokracija lig sziol 
virszuje ir ima po savim vis- 
k*a.

Da keli metai valdžios pluto- 
kratu—ir liusybes ir valios nebe
turime. Galybe kapitolo kiaurai 
aklina žmonis darbinykus ir mo- 
nija juos visokiais budais. Deltogi 
visi žmones geros valios turi 
užmirsztie visus monus ir prigau- 
liojimus ir stotie po sztandoru, 
ant kurio blizga paraszas: Rau
das žmonių ir dėl žmonių”.

Szslin su plutokracija—Lai 
gyvoja žmonija!.

(Isz Zgodos).

Protestawoja Kun. V. B.
No.15 “Vienybes” raudasi pa- 

tilpus korespondencija isz Petro- 
les: “Wardan teisybes”, po ku
riai padėtas paraszas Kun. V. 
B.—Tos literos pritinka var
dui ir pravardiai vieno tik ku
nigo isz viso Petersburgo . ir 
Mohilevskos viskupystės, ir tas 
kunigas V. B. dažinojas isz lai- 
szko sawo draugo ape paminėta 
korespondencija, protestavoja 
prieszai vagiszka pasinaudoji
mą jojo inicijalais ir praszo lie- 
tuviszku laikraszcziu, Amerikoje 
iszeinancziu, idant daugiaus nie
kas nepriimtu korespondencijų 
isz Petropiles su paraszu kun. 
V. B., nes prįeszingam atsitikime 
kun. V. B. pataikys ta už skriau
da jojo vardui padaryta ir bus 
priverstas asztriau protestavotie.

Prie tam kun. V. B. prideda, 
jogei jokie kun. A. A. Petropi- 
leje ne mirė ir jokio kunigo A.A. 
ne turi sau už drauga nei prie- 
teliu; kaipo ne tik jis pats, bet 
ir jokis kitas kunigas lietuv- 
nikas isz apsigyvenusiu Petropi- 
leje ne skaito lietuviszku. lai- 
kraszcziu Amerikoj iszeinancziu 
ir in juos jokiu laiszku ne raszi- 
neja,

Pereitam mete Petersburge 
mirė trys kataliku kunigai: Jo
kūbas Skillandis (dominikonas), 
Antanas Wroblevskis kanaunin
kas ir Apolinaras Dargella pralo
tas. Apsigyventa gi Petersburge 
sekanti lietuvninkai kunigai: 
kun. Wincas Blaževiczius kanau- 
nikas Seinų katedros ir delega
tas assesorius Seinų Wiskup. in 
Katal. kollegija; Antanas Bere- 
suevicziu% Konstantas Maciulia- 
viczius, Kazys Prapuolanis se
kretorius Konsistorijos, Justinas 
Pranaitis professorius Dr. Aka
demijos (iszvežtas), Ignotas 
Baltruszaitis, Jonas Maciulavi- 
czius, VVitoldas Erdman, Felik
sas Poszka, Dominykas Kollu- 
paila, Pranas Kazlauckas.

Tegul dabar “Vienybe” paro-
į do, kuris isz minėtu kunigu in ja 
raszo, arba kada noris raszinejo.

Isz augszcziau paraszyto ma
tytie kiek yra vertos anos dvi . 
korespondencijos isz Petropiles 
patilpusios nr. 4 ir 15 “Vienyta 
no A. A. ir kun. V. B., kad po 
jomis autoriai ne padėjo net 
savo pravardžių. Tur būt tikros 
autorių pravardes ne daug ka 
vertos akyse lietuviu, ir dėl 
to jais slepia, prisisavidami be- 
gediszkai Svetimas pravardias.

Teisybe szviesos nesibijo! — 
O jus lietuviai,—lietuviu mony- 
tojai uetoli nukeliausite su savo 
melagystėmis. X.

Už szia korespondencija re
dakcija neatsako.

Apsisaugokite su gezelina.
Kas pakliuvo in gezelinos liep

snas, tas >jau gyvas ne iszliko. 
Nėra tos valandos, kad neatsitai- 
kytu saiertelni priepuoliai su ge- 
želina. Sztai vėl du baisus atsi
tikimai to paojingo gazo.

Koke Mrs Bartel Allen czysti- 
jo savo lova su gezelina. Norė
dama pažiuretie ar visur yra isz- 
tepta su gezelina ji už brieže brie- 
žiuka ir tuoj jos drapanos užsiėmė 
liepsna. Jos sesuo puolė gelbė
ti e, bet ir jos drapanos užsidegė 
ir isz tos priežasties abidvi bjau- 
rei apdege ir mirė. Kitas atsiti
kimas buvo ant kertes 80 ui. ir 
Arthur avė. kur Mrs Mary Gur- 
nevald sudege ir in kelias minu
tes numirė isz priežasties explio- 
davojimo gezelinos, kada jie ren
gėsi virtie vakarienia. Jos vy
ras teipgi liko baisei sužeistas ir 
ugny užgesino tik ugnine sargy
ba. Paskui da vienas atsitiki
mas panaszios nelaimes buvo po 
nr. 441 W. Chicago avė., kur 
Mrs McNamarai verdant vaka
rienia, expliodavojo peczius ir li
ko ledva gyva.

Už^imokekit už “Lietuva" $2, 
o gausite Šapuinyka dowanu. 
Kas yra kaltas, o neužsimokes 
laike ateinančios nedėlios, tam 
“Lietuva” bus sulaikyta.



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.

siuntė Wada Baum dėl. užgrobimo ju. Baumo kari u- 
mene t* po visiszkai su m u hz ta 16 d. Rugsėjo per 
VVada John Stark su keturiais szimtais “Waiku 
Žaliųjų Kainu” ir su Nev Hampnhire milicija. Pri
buvusi nauja britiszka kariumene teipgi stojo in 
pagelba, po VVadu VV'arner. Britieczai nustoju sep
tiniu szimtu vyru, o Amerikonai mažiau szinito.

Po keliu dienu po pergales po Benningtonu, 
atėjo linksmios žinios teipgi ape pergalia ant Mo 
hawk lomos. Burgoyne buvo nusiuntias kariume- 
nia po wadowystia St. Leger, dėl apėmimo Ameri- 
koniszkos tvirtynes Fort Schuyler (dabar Rome) ir 
potam dėl pasitikimo Albangje! Bet St. Leger, 
po apgulimui tvirtynes Fort Schuyler, tapo atstum
tas in Canada ir Burgoyne nebedasigavo in Alba- 
ny.

Burgoyne per ta laika likosi Fort Edvard’e, 
o Schuyler su Amerikoniszka armija buvo uoste 
upes Mohavk. Pasekmes pradžiugino žmonis ir jo 
armija staigu padaugėjo. VViduryje Augusto, Ame
rikos armija tapo pavesta komandai Generolo Ga
tės. Jis nusidavė in Stillvater.

Dabar Britijonai persikėle ant Stillvater, arti 
kurios vietos ant Bemis Auksztoczių, invyko susi 
rėmimas 19 d. Rugsėjo. Ta kova liko be iszriszimo.

Antra kova tapoadikta toje pat vietoje, 7 d. 
Spalio, Szituom sykiu Amerikonai turėjo neklai- 
džia pašekmia.

Burgoyne dabar mėgino atsitrauktie in Fort 
Edvard. Amerikonai teip greit trauke in ta vieta, 
kad perkirto kelia atsitraukentiems ir paėmė Briti- 
jonus mieste Laratoga. Britijonai jau liko be reika
lingu daiktu ir maisto. Burgoyne’ui liko apsiskyrtie 
viena— pramusztie sau keliu, arba pasiduotie. 17 d. 
Spalio jis pasidavė su visa armija, a|>e szeszis tuk- 
stanczius vyru. Atsitikimas szitos pergales buvo 
labai didis. Tai iszliuosavo Amerikonus no baimes 
užejimo isz Canados. Teviniszkumas atgijo ir Wa- 
shingtono maži būreliai kariaunos prisipildė.

Kas dabar su Clintonu? Clintonas vede savo 
šyla augsztyn Hudson upes, linkon Kingstono, ku
ry jis iszdegino. Naujiena ape pasidavimu Bur- 
gtoyne sugražino jy in Ne v York.

WaNhingtonas lomoje Forge.
Mes palikome Wasgingtona su armija žiema 

vojant Lomoje Valley Forge, Siekio menesyje 1777 
m. Tai buvo samsi žiema, tamsiausi laike visos 
kares. VVashingtono armijai nusiltodo tie pasidavi
mai ir atsitraukimai. Jie buvo menkai apžiūrėti su 
reikalingais daiktais. Daug isz kareiviu buvo basi. 
Jie buvo silpnai apdaryti, prastai maitinami ir 
neapmokėti.

Jeigu szitie nepadare ik valei szirdgilos dėl 
VVashingtono, tai skundai dasikale in kongressa, 
idant atimtie no jo komanda armijos. Tas atsitiki
mas tapo pramintas “Convay cabal”. Kada žmoni
ja dagirdo ape tai, ji .buvo teip nekantena, kad 
skundikai džiaugėsi nutyliu.

Konfederacija.! *)
Lapkriczio menesyje 1777 m. kongresas* ap

svarstė ir priėmė dalykus, vadinamus “Artikulais 
Konfederacijos”, Szitie artikulai buvo dėl surengi
mo konstitucijos arba viriausio rando, dėl Suvie- 

I nytu valstijų. Bet tai galėjo būtie tiktai, jeigu vi
sos VValstijosant to pristojo. Wi-*os Walstijoa pri
stojo, bet tik sulig 1781 m. I 
tucija buvo tai patriotizmas Amerikonu.

Žinios visokios.

(Tasa.)

IV. Dvviguba kare 1777 metu-
Laike 1777 metu bavo dvi akyvos kares. Pir

ma buwo, kariavimas Washingtono priesz Britijo
nus Ne v Jersey’je ir Peiinsilvanijoje antra užeji- 
mas Britijonu in sziauriny Nev York, po vado- 
wystia Burgoyne.

Pirma negu pradesime peržinrinetie szitas ka
rias, yra dėl patemijimo du akyvumai. Pirmas, 
Balandyje 1 777 m. Britijos šyla, po gubernatorium 
Tryon, užpuolė ant Counecticus, isznaikindami ka- 
riszkas krautuvias mieste Danbury ir sudegindami 
miestą. Užpuolikai buvo iszvvyti ant savo laivu 
per Amerikoniszka kariumenia ir baisei atmuszti.

Antra, mažas būrys Connecticuto milicijos po 
vadu Meigs užpuolė ant BritijoiDr-prieplaukoje Sag 
Harbor, ant salos Long Island, sudegino kelis 
laivus^ir isznaikino dikczei Britijos daiktu.

IVanhingtono kariawinias.
Mes palikome VVashingtona jo žieminėse 

kwaterose mieste Morristovvn, Nev Jersey, kur jis 
perleido žiema pagerindamas savo armija. Gegužy
je 1777 m. jis turėjo ape 10 tukstancziu kariame- 
nes Nev Brunsvick’e.

Siekis Btitijonu dabar buvo .imtie Philadel- 
phia. Bet jie bijojo eitie sausu keliu, kol Washing- 
tonas da buwo Nev Jersey’e. Jie apsi m išlijo ge
riau keltis per vandeny.

Galop Sėjos menesio 1777 m. Britijonai aplei
do Nev Jersey ir nueje ant Staten Island. Menesy 
vėliau, liovė susodino asztuoniolika tukstancziu 
kareiviu ant laivu ir nuplaukė pietų linkon, palik
damas likusia kariumenia po vadovystia Clintono 
dėl gynimo Nev YorKo, ,

Britijos laivyne ne galėjo plauktie upia Dele- 
vare in Philadelphia, nes Amerikonai isz būdavo 
jo tvirtiiiias Miffin ir Mercer žemiau Philadelphi- 
jos dėl apsaugojimo upes. Del tos priežasties laivai ' 
Britijosmuplauke ant Chesapeake moriu kojos ir 
kareiviai iszlipo Elkton’e, Maryland. Isz cze jie tu- ' 
rejo eitie in sziauria ant Philadelphijos; ----

Kaip tik VV ashingtonas dažinojo, kad Britijos ' 
laivyne nuplaukė in pietus, jis nuvede savo arini- .' 
ja per Nev Yersey in Philadelphia. Ten prie jo 
pristojo Marquis’ de Lafayette, narsus jaunas 
Francuziszkas bajoras, kuris pribuvo musztis už H 
Amerikos neprigulmystia. T

Isz Philadelphijos AVashingtonas nuėjo pietų . 
linkon in Brandyvine, dėl periszkadijimo Britijo- 
nams eitie in Philadelphia.

11 d. Rugsėjo Britijonai, po vadovystia 
Hove, pribuvo in Brandyvine, kur tapo atlikta 
musza, praminta “Bettle of Chad’s Ford”. Ameri
konai liko sumuszti ir nustojo ape dvylika szimtu 
wyru.
/ Washingtonas suprato, kad jis ne gali apgin- 
tie Philadelphijos. Kongressas persikėle in Lancas- 
ter ir potam in York. Amerikoniszka armija atsi
traukė in Pottsgrove ant Schuykill upesr—Britijo
nai užėmė Philadelphia, 26 d. Rugsėjo.

Netrūkias po to, Washingtonas surengė plana 
dėl užpuolimo atskiros dalies Britiszkos armijos 
mieste Germantovn, szeszios mylios no Pbiladel- 
phijos. Užpuolimas buvo padarytas 4 d. Spalio, bet 
Amerikonai tapo atmuszti ir nustojo dvylikos I 
szimtu vyru.

Britijonai dabar turėjo beveik užemia Phila
delphia. Bet navigacija ant upes Delevare da ne 
buvo dėl j u atidaryta, isz priežasties drutviecziu 
Mifflin ir Mercer.

Pastarose dienose Spalio Britiecziai užpuolė 
abidvi tas tvirtynias. Amerikonai gynė jas daug 
dienu, bet ant galo turėjo atiduotie. Tada Britijos 
laivyne nuplaukė augsztyn upes Delevare in Phila
delphia.

Dabar jau buvo ruduo 1777 metu ir abidvi 
armijos nuėjo ant žiemavojimo.—Britiecziai Phila- 
delphijoje ir aplink ja, o Amerikonai lomoje, po 
vardu “Valley Forge”.

Užejima Generolo Burgoyne.
Kada Britijonai seke savo pasekmingus ka

riavimus P.ennsylvanijoje, Amerikonai turėjo pasi- 
!?ekmes Sziaurineme New Yorke.

Pavasary 1777 metu Burgoyne atvede isz Eu
ropos armija isz septiniu tukstancziu senu Britijos 
kareiviu ir pribuvias in Kanada padaugyuo šyla lig 
deszimt tukstancziu. Su ta kolumna Burgoyne atė
jo in Nev York Walstija pagal ežerą Champlain 
Jie tikėjosi, kad Clintono kolumna tuom paežiu lai
ku atplauks upe Hudscm isz Nev ork miesto. 
Britiecziai nusprendė užymtie ryba TIudsono upes 
ir tokiu budu ^takestie Nauja Anglijano iduri- 
niu Walstiju.

tvirtynes Crown Point, kuri tada buvo po Britijo- H merikonams, ka jie reikalauja, kad tik jie pasilik
au valios. Isz ten jis pribuvo ir apgulė tvirtinta royaliszkaia pado n na i • Anglijos. Kongresas! M 
Fort Ticonderoga,kuria jis paėmė 2 d. Liepos 1 77 7 neapikanta atėmė ta prisiulima. Žmonija dabar ne 
m. Amerikonu garizonas atsitraukė in Fort Ed- norejo kito nieko, tik neprigulmyBtes.

Netrukus po atėmimo Anglijo! prisielimo P*-

Ša

po

nustoja* vil-

Reilly isz 
važiuodamas 
Halsted str.

t Nesenei palicija maskolijoe 
vėl suvuode kuopa nichilistu ant 
nužudymo caro.

| Maskvoje atidengė nauja 
draugystia nichilistu, kuriu mie- 
riu—nužudytie naujajy cara.
ko, jogei caras davė $10.000 
bliu szefui už ta atidengima.

t Arabijoje yra augalas,
vardu “Augalas Juoko”. Jo vai
siai sunaudoti, kaipo valgys su
judina juoką. Tik maža dalis 
tos žoles tiek ženklina, kiek per 
mier pasigėrimas no trunku.

t Karpenteris A. Balder 69 
metu ^enas, nusiszove savo na
muose po nr. 349-22 ui. Jis sirgo 
i>er ilga laika ir yra mislijama, 
kad jis nusižudė, 
ties iszgijimo.

t Tūlas Alonzo 
5245 Union avė. 
ant baicyklio ant
arti 42 ulyczios, tapo suvažinė
tas ;»er elektrik kara ir bjauriai 
sužeistas. Jo dviratis tapo sutru
pintas.

$ James O'Brien isz 6038 
Peoria str. buvo statytas in kri- 
minoliszka suda, utarnyke, už 
pametimą paczios. Jo pati skun
džiasi, kad jis apleido ja ir jos 
kūdiky. Byla da nepabeigta.

t Wilniuje pas kunigą Laboka, 
policija laike kratos atrado kny
gelis ape Kražių pjovynia, pri
siųsta jam isz Galicijos. Guberna
torius Orževskis paskaitė kuni
gui tai už baisiausy nusidėjimą ir 
iszveže jy už tai ant dvieju metu 
in Tūla.

Į Danesza isz Warszavo, kad 
teuai Apuchtinas Į>erdetinis ant 
mokslainiu iszdave iszsakyma, 
pagal kury bu» nevale nei vie
nam lenkiszkam mokytojui moky
tis istorijos nei geografijos len
kiškoje kalboje. Netiktai gimna
zijose, bet ir privatnose mokslai- 
ne*e.

t Augszcziausis sūdąs Suvie
nytu Walstiju numesdamas inei- 

Re.li^zka (••) konsti- P“1®11““- -uczedijo .menko 
niszkiems didžturcziams 30 mili- 

Ta paty metu (1777) Kongressas užtvyrtino jonu d‘>lieriu kas meta. Dabar 
žvaigidi as ir družias, kaipo vėliava Su- randas vėl jieszko nauju padotku, 
vienytu Walstiju. Taigi meta kapitonas Wickes pa- kuriais apdėtu biednus žmonis, 
sėkmingai plaukinejo Britijos vandenyse su ta we- idant tuos 30 milijonu surinktie. 
liava, pririszta prie prieszakines macztos.

C. Stiverso, kuris apskundė mer- 
gaitia Catherine We*t ant 10. 
000 dolieriu užnedalaikima žo
džio, kaip prižadėjo už jo teke- 
tie. Sudžia Simley paliepė, idant 
“jury” kuris turės sudėtie ta by- 
la, butu surinktas isz vienu mo
terių. Pažiūrėsime kokis bus ga
las tb.

t Pundas vilnų nukrito perei
ta panedely no antro piontro 
per lahga Silvermano “Commi- 
sion house” ant Michigan avė. 
ir North State str. ir užkrito 
ant galvos tūlo Michael VValsh 
27 metu sęno, kuris stovėjo ant 
saidvoko. Smūgis buvo teip randasi jis Amerike. 
smarkus, kad inlauže gaivos 
kaula ir jis gal numirtie.

t Priesz pat pietus Utarnyke, 
Bert ir Tillie Gorinanai tapo 
atrasti l>e jausmo ju ruime po 
nr. 38 North Clark str. Ten 
buvo atsukti du gazos knatai, 
kuriuos tur būtie katras isz jų
dviejų paliko atdarus. Abudu ta
po nugabenti in ligonbuezius ir 
yra mislijama, kad abudu mirs. 
Pats Gormanas yra 35 metu se
nas ir pati 27 metu.

. t Tūlas Edvard Mc.liovan 
tapo aresztavotas pereita nede 
lia ir utarnyko ryta statytas 
priesz audžia Chott. Mr Roper 
pasakė, kad Mc. Govan iszdau- 
že didely marginta langa jo 
krautuvėje ant Jackson boul- 
vard. Jis bus statytas in krimino- 
liszka suda po liela $500.

♦ Canton, O. blekineme fabri 
ke szioms dienoms 45 darbinykai 
atstatyti no darbo, terp kuriu ir 
lietuviu keletas randasi. Prie
žastis to, kad tai dirbtuviai pa
brangino blekia firma, isz kurios 
ji pirkdavo, tai dabar szita rū
pinasi partrauktie sau blekia isz 
toliau ir pakol-ta viską surengs, 
tai 
ka 

ke.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo szvogerio 

Kazimiero Liubino, paeinanczio 
isz kaimo Mazgaigalio, pavieto 
Panevėžio, red. Kauno; yra ap- 
sivedias su ^Viktorija Ųsaitia. 
Tegul atsiszaukia ant adreso azi- 
to:

Benediktas Anjjriusziunas, 
1004 34th Ct. Chicago, III.

Pajieszkau sawo pusbrolio Fr. 
Sz i pa i los. paeinanczio isz red. Su- 
volku, pav. Naumieszczio, gm. 
Griszkabudžio, pirmiau glveno 
Anglijoje ir jau du metai kaip 

Kas ape 
jy žino teiksis danesztie ant ad
reso tokio: J. Moekeliunas, 
NValkers Mills, Allegheny Co.Pa.

Pajieszkau sawo brolio P. Ben- 
daravicziaua; priesz du menesiu 
gyweno jisai Mahanoy City Pa., 
o dabar nežinau kur. Rasziau in 
jy keletą gromatu ir wisos man 
atgal sugryžo. Jeigu kas ape jy 
žino teiksis danesztie ant saito 
adreso: John Bender
333 Park str., Nev Britain, Conn.

Asz Augustas Sadliauskis pa
jieszkau savo sunaus, Antano 
Sadliausko, paeinanczio isz Kauno 
gubernijos, Raseinių pawieto, 
Jurbarko val&ties, pirmai gyve- 
no Scrantone Pa., o dabartės ne
žinau kur jis besiranda. Jeigu 
ras žinotu ape jy, arba jisai pats, 
)raszau maloningai dvotie žinia 
tėvui, nes yra labai svarbus daly
tai. Mano adresas yra toks.

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

t VValstijoje Illinois, tapo in-
V Kare 177S-M) metu. I vestas naujas i n statas, pagal ku-

Pribtojimas Fuahcubv. ry korporarijo. ture, mokė-
. . . ... tie in iždą po doliery už inkorpo-Dabar mes inienaigme in visai nauja kana. .. ._ . . ..... • * i . r- • ravojima, o pirma nors ant mili-Szita kare atsižimejo,—pirmas tuom, kad Francuzai . * r . .

stojo szalinykais Amerikonu ir iszsiunte savo lai-1 ionu mkorporavojoai, o nieko ne- 
vynia ir kariumenia in pagelba; antra, kad kare po mokėjo, arba labai mažai.
to buwowedanial.bj.UHei Pietuose. { Om.hoje, Nebroekoew.li>.

D. pradiioje k.ree. Amerikonai m.te. kad deteirtiw.i yra uieimieliiime, 
Francuzai pristos prie ju puses. 1776 m. Šilas Dea-r, ... . ., .i . __ kaslmk pragaiszimo pinigu maine buvo iszsiunstas prie rraneuzu dėl pakurstimo i ... °
ju prie Susivienyjimo. Francuzai neapkentė Angli- sto 8U 16000 dolieriu no expre- 
jos, bet jie dar ne galėjo atvirai išeitie, kaip ne aso Pocific kompanijos. Yra nu 
buk jie sekretnei pristatė ginklus ir kitus kariszkus į žiūrom i clerkai eupresso, bet jo- 
dalykus. kiu aresztu nebuvo, nes-ne ran-

Po apskelbimo neprigulmystes, kongresas dl jokio pedaakio kaltinyku. Ti- 
Į iszsiunte Benj.min. Franklinu ant . kiai #urastie tole,neme laike.
prie r rancijos dvaro. Szitas augsztai paguodoUs j
ir garbingas philosophas buvo labjausei pertikri- | Ar jus žinot kas bus?—Wi- 
nanezio budo žmogus ir jis padare be galo daug s, szuniuiai “kupeziai” turės ban- 

| gero dėl Amerikos reikalu. ■ ’ krūty t, — negales nei viena szu-
Kada Fr.ncuxu karalių, d^irdo .pe PMid.wi. njekiim Ugi kam

ma Burgoyne, jis ilgai ne tinsimo ir 6 d. n asano ... _ . . ., •* .. • •• c • a dabar žmonėms szunes pirktie ir1778 m. jis pripažino neprigulmystia Suvienytoms I . 1
W aisti joms ir padare sandora vienybes su jaunai d* juos lakytie, kad užtenka 
Republika. vieno Baczkausko, jis aploja vi-

Draugiškas Prisiulimas. U* Amerik*- Tlk t,ek’ ^d jau
_ , . . .. .. , bestija persenias, gali bite dienaTas naujas paoius ir naujienos ape i>a-idavima| ... ... . ..

■I ... Burgoyne. atwede Britijo. w.ldii. in prota. Tnoj P«'uet>e ir pr.rmk. p.k.rt>e, Ui
Burgoyne pirmas nuwede sawo armija linkou i.zsiun*ti koinmi.ionieriai. id.nt tie atiduotu <r wel MbM kam loti..

| Kaszo iss Rrbcton 
kad tenai randasi in 150 lietuviu, 
kurie turi užsideja viena lietu- 
v isz k a draugystia po vardu “Sz.

kajaus, kongressas aplaike žinias isz Francijos a|>e į Roko”, turi viena palitikiszka 
suotikmia ant vienybes. , kliuba ir uždėjo lietuwiszka pa-

Amerikos draugai. I Į rapija, teipgi jau laike viena mi-
Ape ta laika daug didvyriu isz i v airi u tautu i tinga ir iazrinko jos vadova. Ik 

Europos pribuvo in pagelba Amerikonams Lafayette »ziol tenai lietuviu buvo teip 
jau buvo paskirtas. Frie jo buvo da pridetie du kaip negirdetie, jau szendien su

kruto po bisky.
| W aisti joje Kentuky nesenei 

tapo in v estą s i statas, pagal ku
rio šyla mote re s gali pyldytie 
urėdus audžiu. Pastarame laike 
bus sprendžiama byla kokio W.

Mass.

didžiuma darbinyku netur 
veiktie.
Baltimoreje viena inoterisz- 
neuž-ūtikedama savo vyrui,

visada bėgdavo jo jieszkotie, 
kur tik tas iszeidawo. Taigi 
ežioms dienoms nuėjus ji jieszko
tie ir atradus vienuose namuose, 
griebe no komodos moliniu sto 
vyla ir mete in galva, ale patai
kė ne vyrui, bet 7-tu metu mer- 
gaitiai, kuri primuszta krito ant 
žemes. Ui tai tapo suaresztavota 
ir paduota po sudu. VVienok sude 
susigerino, tiktai turėjo kasztus 
užsimoketie.

t Amžina atilsy, Juozas Pet
raitis (tikra pravarde Petras 
Kuczas), kuris per du metu re- 
dagawojo laikraszty “Vienybia”, 
susirgo ir 27 pereito Gegužio isz- 
važevo in Lietuva dėl pataisi- 
mo savo sveikatos. Sztai pasku- 
tineme numeryje to paties laik- 
raszczio “Vienybes Liet.”skaitome 
kad minėtas Petras Kuczas vos 
spėjo parvažiuotie in Lietuva ir 
....pasimirė. Užbaigė žmogus 
redaktoriszkus wargus, tegul jam 
Dievas suteikia amžina atilsy.

t Paryžiaus ■ garsinga lietu- 
viszka draugyste „želmuo” be- 
procevodama ant apszvietimo 
lietuviu—pati užmirko lietuvi- 
szkai ir sztai dėl naudos (?) lietu- 

> viu-prisiuntė „Lietuvos Istorija” 
in lenkiszka laikraszty „Zgoda”, 
iszeinanty Chicagoje. Negražu ir 

, labai negražu tokiems lietuvi- 
i sakiems inteligentams dirbtie de 

labo leuku^o dėl labo lietuviu— 
nei ne kukszt.

Pajieszkau savo dukters Fran- 
ciszkos Zaksikiutes; paeina isz 

kauno red. Raseinių, pav. Min- 
cunu vakties, kaimo Ražaiteliu. 
Ji pribuvo in Nev Yorka 19 
Gegužio ir nežinau kur dingo. 

Las ape ja žinotu teksią danesz
tie ant adreso szito: *

Juozas Beržinskas
East Broockfield, . Mass.

Pajieszkau savo trijų draugu: 
?etro Juozaiczio, Kazimiero Juo- 
zaiczio ir Povilo Kareckio, visi 
trys peina isz Kauno gub., Pane
vėžio pavieto, Naujamiesczio 
vaistės, kaimos Berčiūnu. Perei
tus metus buvo jie Chicagoje, 
o dabar nežinau kur besiranda. 
Teiksis patys arba kas kitas da
nesztie man ape ju buveinia, nes 
turiu svarbu reikalą. Adresas 
toks:

J. Urbas
3ox 60, Hazen, Ark.

Debsas ir Pullmanas.
Debsas yra kalėjime, o Pullma

nas, pa! ociuose Dabsas valgo duo
na su vandeniu ir guli ant kie
tos lovos, Pullmanas praleidžia 
laika ant savo valcziu terp gra
žiu salu Szw. Laurino. Debsas 
užstoja darbinykus, o Pullmanas 
monopolus-kraujagerius. Wienaš 
yra vadovu luomu, antras klia- 
su. Po vieno pušiai yra gera 
valia visu mylincziu liuosybia 
ir teisybia,' o po antro sūdai 
sziandieniszko visuomeniszko su- 
riszio. Delio Pullmanas yra liuo- 
sas, o Debsas kalėjime. Ar vi
sada teip bus? Prasikrapsztiki- 
te darbinykai akis.

m. Amerikonu garizonas atsitraukė in I ort Ed-1 
ward.

Fort Edvard’e Amerikonu Generolas Schuyler' 
turėjo keturis tukstanezius vyru. Tas šyla buvo I 
per menka dėl patikimo Burgoyne’o kolumnos. 
Per tai Schuyler mėtėsi atgal ant salų uoste Ma- 
havk upes. Priesz apleidima Fort Edvardo, Schu}- 
ler užvertė medžius ir iszdraske tyltus ant kelio, 
kuriuom turėjo pributie Britiecziai. Isz tos priežaa- 
ties Burgoyne negalėjo dasiektie Fort Edvard auij- 
szcziau 30 tos Liepos.

Burgoyne turėjo pasiliktie Fort Edvarde per 
szeszias °nedelias. Jiems buvo jabai kablus darbas 
vežtię kariszkus daiktus per miszkus ir Ticondero- 
ga. . . jBritiecziu komandyrius dagirdo ape dauguma 
krautuvių mieste Bennington, M ermont, ir nu-

Lenkai patriotai—Tadeuazas Koacziuazko ir Court 
Pulaski ir vok ©ežiai—Barron Dekalb ir Baron 
Steuben. Jiebuvo gabus oficieriai ir padavė dideliu 
pagelba.

(•) ■ KoBfedemcU*" H* Mta iu»l)uar**i
(•*» bUli»» parMBita, <ywa.

(Toliam bus.)

MITINGAS.
Naujos Lietiiwiszkos para

pijos.
Nedelioje, 21 Liepos, 5 adyna 

po pietų, saleje Pulaskio 800 S. 
Ashland avė. lietuwiai naujos pa
rapijos laikys sawo mitinga, ant 
kurio ketina pributie lietuvisz- 
kas kunigas. Deltogi užpraszome 
wisus gerus ir dievobaimingus 
lietuvius susirinktie. Jau yra pri- 
siraaziusiu prie naujos parapijos 
300 parapijonu. Praszome dau
giau. Su guod. Komitetas.

In Skaitytojus.
Kurie yra jau kalti už “Lietu

va”, o laike ežios nedėlios neužsi- 
mokės, laikrasztis bus jiems su
laikytas. Kas užsimoka du dolie- 
riu isz virszaus tam duodame 
puiku sapninyka dowanu. Red.

GROMATNYCZIA.
Kas toks isz New Haven pri

siuntė 11.00, tegul paduoda sa- 
wo warda, prawardia ir adresa ir 
tegul pasako, ka jam prisiustie 
už ta doliery.
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Elenuen tart Pofski “ >
Ksifžica Polsko-Njeasecka dolatvugo nau- 
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LISTVVNIK polako-amerykaKukl. Podrpcinik 
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S. BAROS FORMĖRLY OF
M. KOSENBAUM & CO.

L1TUWISZKA1 LENK1SZKA BANKA
400 Grand Street, NEW YORK. N. Y.

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAUS18 L]ETUWISZKAS

90c 
»>• 
50: 
te 

10c 
te 

30c 
40c

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius »rb» Sz*ltini* d»ngi»zku 
gkarbu,puikiausiuose apdaruos, su sid* 
brineis ir kitokeis kritei*. Lszuodyte b»l- 
Cfdftuseiakaulelels.wissip zalatitoa, 3.50 ir >4 00

Aukso Altorius *rb» Szaltinis dangiazku 
skarbu. apdaryta drutoi ikuroje, zatety- 
tals krasztais, druczjai apkau»tyta ir *u 
kabomis “

Apdaryta sz&grine " “ I
Balsas Balandėlės didžtauses ir puikisusem* 

apdare, balcziauseis kauleleis Pu,į*’ 
iszauksuotais kryžeis oo T3 00 r^į2

Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinehs 75c 
Balsas Balandėlės Ęrisztolinis 5- 50
Balsas Balandėlės Szagnne ‘
Balsas Balandėlės su Ofncium Parwum l.oo 
Garbe Dievui ani auksztybes, skuroja. »P 

kaustyta ir su kabe • 14w
Iszganingi dūmojimai ape sopulu.* szv.

Marijos Panos 
Meno szv. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius 
R&žanczius amžinas 
Ražanczius ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės 
Stebuklai Dievo szw. Sakramente 
Senas ir Naujės Auk*o Altorių*. woki»zkom*

Utaroms “ “ “ ** 60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkąu- 

stytas ir su kabe “ •!.«>
Szlovintmas szw. Panos Marijos per mena- 

sižs Gagužy Lapkrity ir kožnume laika 20c.
Tajemnyczios Gvvojo Razancziaus 15e
150 psalmu Dowldo karaliau* ant paveikslo 

kanticzku „ .»
Kanticzkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dwasiszkos.
Brostvos “ 
Draugija dėl dusziu “ “
Kvangeiijoa, drauge lletuviszka i ir lenkis*- 

ka ant kožnos nedelo* ir *zventes 
Fllotea arba kelas in maldinga givenima 
Gafsas ape baisibia suao Dievo ” 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas *x. 

Franciszkaus
Gyvenimai Szwentuju Dievo 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas szvenez. Marijos Pano* ,, 
Gyvenimą visu Szventu ant i ožno* dieno* 

4 dideles knygos, kožna po 
istorija Kataliku Bažnyczios 
li -orij* seno istaiimo no pat *i>.........

■ pa-auies iki užgimimo Kristuso
Istorųa szventa seno ir naujo įstatymo 

sutwer.mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metimu szveneziu ” 
Kas yra' griskas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą » 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 
Lietuviszkos misziossu natom is 

, Mokslas Rymo Kataliku 
Mokėtas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo 
Pamokslai ant didžimu metiniu *zwencziu 

ir didžiosios nedelos „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos 
Prisigatavojimas ant smerezio “
Raktas in dangų “
Trumpos Katekizmo* pagal kunigą Pila- 

kauskio M
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iazimt* is* 

knygų kun. K. Antonevicziaus. „ 
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus “ 
Vadovas aplankauczlu kanezios Wie*zpatiea 
Jezuso Kristuso “ 15

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APSIRE1SZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet iu gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliMs. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo Isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 

Preke.... .................................
Etnoliogiszkos smulkmenos 
Naujas Lementonus lietuviszkas „ 
Spasabas greito iszsimokinimo angetekos kai 

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Istorija Europos su mapoms 
r ’ , ■ ...... 
me....................................................................... .
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais. 

kotekizmais ir mistranturu.
engwas būdas paežiam per save* pramr>>- 
tie įaszvtie, dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas ‘vturiose kalbose: lietuviszkai 
iatviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
rar riause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
twiszkos kalbos „ 52.00

Kasdienines Maldos “ 5c
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai rasrytie 10c
b r ozą s “Kražių skerdynes’ perstata kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny
czios Kražių mituose 1893. Ganėtinai ai
delis. Preke ,, 50c

o su prisiuntimu ,, tOc

75c
75c.
75c

0.5c 
10c
75c 
50c 
25c 

25c.
20c. 
50c 
100 
90c
05c

___ _----_ ------------------ -------- fl 00 
Istorija seno ir naujo įsiutimo su abrozeleis 15c *_____ _____ ......_____ sutwerimo

20c 
10c 
40c 
15c 
15c
50c 
75c 
10c 
30c 
40c 
15c

15
10 

40c 
Ite

.30c 
25c 
10c 

i
• 1.00
• 1.25

___________,________ ,___ 50 
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu-
— ' ..10c.

*• 15c 
50c.
10c 

10c
10c 

15c.

Knygos istoriszkos, svvietlsz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KREŽIUS, moraliszka apytaka 
dėl jaunumenes. “ “ 25c

Amerika Pirtyj* • .. 10c
Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Aukso VVerszis, komedija vienoje veikmeje 20c -------- .----- --------------- , ... .. 15c

10c 
30>: 

,20c
‘ 15c 

10c 
30c

Amerika Pirtyje . „
Ape senove* Lietuvos pilis 
j___  _____ . , ___ ,
Gyvenimas Stepo Rauduosio “ 
Istorija gražios Katrukos “ •*
Istorija iszlaiko Francuzu vainos *• 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tavard 

Litbuania “ “
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto •( 00
Graži vaiku knygele “ “ ‘ 10c
Istorija Simono Daukanto, dldžiausiajato- 

rija Lietuvos •• 51.50
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 10 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

•2.00 
te

Istorija gražios M aire Ienos 
Istorija septynių Mokytoju 
Juokingas pasakojimas ape 
Lietuviszkos dainos isz vist 

ape keturi szimtai 
Lietuviszkas sziupinis 
Lietuviszkos Dainos užraszytos per Antaną 

Juszkevicziu Weliono» apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku irdarbiny- 

kiu “ “ I
Namelis pustelnykb '* “
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos.
Puikus apraszymas tikru atsitikimu irt lai

ko lenkmeczio vainos 1803 m.
Palangos Juze •* “
Petro Armino rasztai “ ••
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 i 

- Xns vaikszcziodama po svietą, <* '
du ir vargu kantrei Isakentejo 

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Rinalda Rinaldina “ “
Talmudas židu “ *•
Vaiku knygele su abrozelais “

1 50 
75c
25c
46c 
20c 
10c 

. me-
svieta, daugybia be- 
------- - 90c

10c 
“ •1.60

10c 
____ _____ _________ 30c 

Visokį abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko- 
lus puota priesz jy ant kėlu 30c

Žiponas bei Žipone 25c.

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY S V. PANSKICH |74»
ANIOL STRČ*. Zbidr Modtdv i Pienui stužfoy 

dla dusz pobožnyeh izdodatkiem nieszpordv 
i piežni lacifiakich). Žaviem blizko 050 «iro
me vyraznego druku na pięknym pa piene, 
vydanie dlaobojga plci; opravne v morocoo 
skorkg, vyzlacane brzegi ze ztoconym tytuli- 
kem; cena............................................... 95c

Ta lama opravna v morocco skurkf, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tytulikem, okuta i ze za- 
mkiem............................................... • 1 25

CICHA ZZA. Zbidr Modlov, i Pieim služfcy dla 
duaz pobožnyeh (V'ydanie dla ni«wiast) z 
dodatkiem nie*zpordw i piežni laci&skich. Za- 
viera blizko060 stronnic wyrazneg<> druku 
napigknym papierze, —Oprūvne v morocco 

akdrkg, vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul I- 
kiem Cena............................................... 96c

OLTARZYK ZZOTY. Zbior modlov i piežni, 
shižfcy dladusz pobožnyeh. (Vydanie dla 
mjžczyzn). Z dodatkiem nieazpordv i pie4ni 
lacihskich Zaviera blizko 650 stronnic vyra- 
znego druku na pigknym papierze. oprairne 
w morocco skorkg. vyzlacane brzegi ze zloco
nym tytulikiem................................. 96c
lama oprawna w morocco skdrze, vyzlacone 
brzegi ze zloconym tytulikiem...............• 1.25

VYBOREK.........A................................po 40c i 06c
KABALA czyli odkrycie tajemnie przyszložc* 
ta pomoca kart. (Dla zabawy i rozryvki) 

Cena ’ „ 10c
ALEKSANDRA CHODŽKI sidvniH Polako-An 

gielskii Anglelsko-Polski w mocnej opravle 
ze zlocont-mi tytulikamy. Cena M-Pf

HOKVS POKUS ciaraoksifiaik. myh odkryeto 
tajemmc aiezavodny «po*’b czarovania. ve 
dlug nlavuvrh-OtukmUtradvJako to.Hoauo 
SehvaDeufrid Tvardovakl. Faaat.
rastus. Par»<**lsius, Dobbter, Flladelfia I vie
lų innyck Ona

UŽMOKTO UŽ LIETUVA
J. Markūnas E. St.Lx)uis 
GTPreitkis “
K. MarcinkevicziuB Fhilad’ 
J. Ellis 
J. Pnszautis 
J. Matulis 
T. Žylvytis 
J. Kalade 
J. VValiuczius 
J. Karaszka 
M. Geconis 
M. Bridickis 
P. McNavich 
J. Cranauskas
J. Buriuskaa Grand Rapida
K. Klimąvieziua Gleu Lyou 
A. L i n n 
A. Bubnis 
P. Daykmen 
J. Beritnskh
J. Szimkeviezius Caiubridge l.oo Į 
A. Guzo vykis Grape Creek l.oo 
S. Gauczaitis 
S. Katilius 
Fr. Aisniout 
Iz. Petkus
K. Rupszis
J. Widrewiczius
F. Tarozas
K. Juszka 
J. Kaikai •is 
A. Bijanskis
G. Anas 
S. Abromavicziua

S. Boston 
Peoria 

Pittston 
Edvardsdale 

Denver 
Lošt Creek 
Baltimore 
Poguonock

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

Ž.oo j 
l.oo

Pusnie
Forest City

Aetna 
E. Bropckfield

2.oo
1.00

2.oo 
l.oo 
1.00 
1 oo

a^rr / Wyr*i! duodu jums žinia,kad 
JjK nie!* parduodam Szifkortes ant vi-

1 8U Kre‘<*I'“u,,‘u laivu už pigiausia
^*3 preke, siuncaiamepinigus, kuriuos 
Ms Ju'u l’rivte'.iai ganu* m 15 dienu 

Musu kantoroje'galite -ii-i-ziivkt“- 
44'^i tie lietuviszkai ir lenkiszkai. A- 

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tik»etus ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 A dm i rali ta t strasse, Hamburg. 20 Mauskade, Rotterdam. 

46 Heerdeothorsteinveg. Bremen.

SAPNINYKAS
Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 

svetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 31OAI8ZKIU ABROZELIU.

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

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

“ apdaryto .. 81.00.

JONAS ZAWE< KAS 
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė uaujei

Krautinvia Aliuliu
Atveža anglius kožnam in na* 

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai ezpreamanai. Tes- 
pogi uisiima eipresysta perkrau- 
tymu ir pervaiiojimu visokiu 
daiktu. Rody jame visiem♦ geriau

Puikiausias Salunas 
visam mieste Bhenandoah 

. — pas —
J. Kupczynska Ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovers str.

vU4*m« |tet«wtams. UrtlUtui vatendela teizo 
alteteakytie P*» **w<> brola* lietuviu*. o busiu*

ta gacteasia

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

SAPNINYKA DOVANU.
Pinigus galite siustie registrąwotose gromatose, arba per“mo- 

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

Siųsdami pinigus visada uždekite szitoky adresa:

H. Olszewskis,
KASPAR BARTKOWIAK, |954 33rdst. CHICAGO, ILL. 

Ittstibelh Piiietivis.
IK NOTAKY PUBLIC

nei kaip pas svetimtauty, 
(24—3)

Graphite 
VVilkea Barre 

D m j u esu e 
Chicago

M. VV’alancziunas
M. Dovydaitis
P. Končius
J. Lakas
J. La tonas

50 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
3.uo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
2.<x>

LIETUVVLSZK AS SALIUNAS
3200 luspratt «t., kerte 32 et.

3357 Fhk SL CHICAGO.

t

r

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRA1RIE, ARKAN8AS.
Kurioje jau apsipirks 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 

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

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei,
prtetam auga bovetna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

•temos trumpos, o vasaros ytgos, kanzeziu didelu nėra, szituma lyginasisu Chicago*.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinka liziid raikšti* straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 
rtoa. Raikei ir lentos neiszaakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

— NAUJAS — 
LIETU WLSZKAS SALIUNAS.

Felikso
Majauaift),. 

3234L’lman n( 
Chicafo.

išlaikau *w ietie 
bavuraka Aha. ge- 
rtaualaa * g 
ir aruiau K Ą 
ate* 
rtelkau.

WIENATINIS
Lietmviszkas f Saliomis

A. ZDANA W1CZIU8,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

JONO

F. MnjauRkas. (15—12)
•te Laiva la ir tas Raropa. Ucnaiao Ir siuaczia

103 VMhlngton St., Chicago, III
-----ARBA)*------

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

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

VKIIiTUUS UETUVISZUS 

SALIUNAS, 
W!dco M. Kaczergio 

338 Aidersoo str. Jersay City.
it M kontallo ažtvirtlali

ABRAICZJO,
32 Riverdale av., Yonkera, N. Y.

Pa* mane randasi puikiausias Alus, geriau** 
Degtine pargabenta is* už mare* Cigarai įsa Tur- 
kijo*, skanu* iu rūkymą, durnai kw»peaii —Pas 
mane lietuvy* atvatewi*» gali gautie ratui* aa- 
kvynla ir prtetehsaka rodą Teipogi turiu gera

SALIA
dėl mitingu, baltu ir sre*eliu.

Jei in Yonker* atkeliausi.
pa* Aaaarrr visk* g*u*i

Ateik broli pamatyti*

KASIN CLEVF.LANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT;

Szatto ataus, geros arielkos ir
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIK 
ir to wiso Pabandyti k

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

Turiu puikiau*!* K*rc««m* i*z visu Cte«el**4o 
lietuviu lrd*ugi*u*« visokiu c*ryt*« užteik**

$1800.00
GIVEN AWAY TO INVENTORS.

IT ’S THE S1MPLE, TRIVlAL INVENBONS 
THAT Y1ELD FORT L .N ES,

Patento taken aut through 
«M Nabonai Recorder. 
. C.,vhid>M th«MatBewr(| 
the interesu rf invsMosu 

npaoo to this joumaL free

IT IS MOT SO HARD AS IT SEEMS.

D. C.

JOHN WEDDERBURN & CO.. 
SoUcitora ot American and Furulga Pateata.

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

Užlaikau puiku aaalta Alų, 
Degtinia tikra ruginis, lietnviss- 
ka Tre junkis visokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl šabo 
vu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. KaCZKROIM. !

Didele Lietuwi*zka
KRJAUCZVViSTe

J«ow Grigaliaus,
720 N.gAshland av., Chicago, III.

1U8

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETU WISZKAS AGENTAS.

Siunaria pinigus in viaaa dalis 
svieto ir paniuoda szifkurtias 
aut geriausiu laivu pigiauaei ir ■ 
teeiugiausei.

Oftsaa: 314 E. Centre str..

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3152 N. Halsted u L

62.00

Perteliau Sawo Offi
isz po nr. 3117 po nr. 31 

— ir —

Kam turit waikHZczioti

SZ1FKORTES

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktika v o j* visuose suduoee, 

iszpildo «avo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodi j am e visiems liet u v nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi

nė ja pro vu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 lUndolph 8t.
Giveuimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

M. Wvszniauskiene.V

403 Heiderson it, Jarai City, H. J.
— užlaiko —

PUIKIAUSIA 8AL1UNA
visame mieste Jersei City.

Genausies Alus, Arielkos, Wy-
(Hiuntimu pio.Įfu in «». kr.ju. “Jį l-ki.n..ir Lt.Turi ger. di- 

delta salia dėl sufinnkimu, milin
gu, balių ir vemeliju; turi daugy
bia ruimu ant paftamdymo dėl 
lietuwisxku faiuihju, rentas labai 
pigus. Rody jame visiems eitie 
|>aa savus, o ne pas įvetimtau-

UWAGA: 
Rubliu.....................................53j
Guldeną*.............................. 39f
Marka.................................... 24 f

Juliau PiotroH^kį,
3121 Laurtl ui., ant BįkImportoI<*xiu«.

i Bert. Hatowski,
W /■ ZIEGARMISTRAS gi' 

—• parduoda — I
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, K/
ZIEGORIUS ir Aj

AKULORIL’S. Ja
BkMMbįįB 527 S. Ganai ir Jndd uliczios, fel®

chicago, 1LL.
sukrynius dajktus, zatatiima* ir sidabrlnimas w
visokiu dnjktu labaj pigej, aukuzynius aydabryus ziego- 
relius užvėjose kajp naujus. Isz plauku lencugAuad&ro ant 
orderio.

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

*^-^1)** ziegorej 27.00. Wyska garantavoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

142 DirisionSL

New York

Wyr*i! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 
su greieziausiu laivu už pigiausia preka, siuneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite sb«iszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORA1 MUSU EUROPOJE YRA TOKI:-
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotferdam. 

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

|^£JGU

HEINDEPENDENTMTOt 
lOS.BROtVH ST.

. CHICAGO, ILL5^/
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