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Atsiranda tokiu nesuprantan- 
cziu žmonių, kad daeda arsziau 
mažu tvaiku. Sako “asz užmokė
jau du dol. o man sapninyko ne 
daviai”.Reik jumsžinotie kad yra 
ir tokiu, kurie ne du, liet net jau 
$5 turi inmokeja, o teipgi sapni
nyko ne gavo. Už tai kad mes ne 
prižadėjome duotie šapui nyka 
tiems, kurie mokėjo, bet tiktai 
tiems, kuries užsimokės, ne užka 
kita, o tik už 1895 meta. Taigi

Isz Užmarės

rei- 
kad 
bet 
tei-

turi 
me-

Kokia nauda gali turėt 
^Vokietija isz naujai 

padaryto perkaso?*)
Nėra da menesio, kaip Wokie

cziai iszkilmingai apvaikszcziojo 
atidarymu naujo perkaso, j au
gia neziu VVokiszkas marias su 
Baltomsioms. Tu perkasa, kurs 
VVokietijai kasztavo keletą de-

yra tokiu ka net 5 dolierius turi in szimeziu milijonu, Wokiecziai ke- 
mokeja, ale jau “Lietuva” skai-’lia iu padangias lygindami jy su 
to treczias metas,ir teip: už 1893|Suezo perkasu. Tuo tarpu kitos 
meta turėjo inmokejas $2, už 1894 tautos, pripažindamos tam vei

kalui inžymia verlia, iszranda 
vienok jame daug mažiau naudos 
nekaip VVokiecziai. Didžiausia 
nauda VVokiecziams itz to perka-

In Skaitytojus
Matydami daugelio žmonių 

nesupratimą, turime da karta pa- 
''aiszKintie kaslink gavimo paža
dėto -apninyko. Nekurie isz skai 

Rytoju skundžiasi, kad mes pir
mai prižadėjome duotie sapniny 
ka dovanu, o dabar jau neduoda
me. Nekurie ima plustie per laisz- 
kus, o atsiranda ir tokiu kad net 
Baczkauskui skundžiasi, mislyda- 
mi, kad mes Baczkansko bijome.

Perskaitykite szy paiszkinima 
su atida, o suprasite kad be 
kalo rėkaujate. < Suprasite 
mes nei vieno neapgavome, 
ka prižadėjome, kiekvienam
singai atiduodame ir kuriems tik 
prigulėjo, jau seniai sapninykus 
ąavo. .

Mes pradėjome sapninyka drd- 
kuotie pernai, priesz Kalėdas, 
pradžioje Gruodžio menesio, ir 
tada, numeryje 49 ir 50 “Lietu 
vos” apgarsinome visiems' skai
tytojams sziteip:

IN SKAITYTOJUS.
Netrukus musu spaustuvėje iszeis isz. 

po spaudo', didelis LIETUVVISZKAS 
SAPNĮ N YKAS. kuris bus didžiausias 
iszwisu iksziolai buvusiu Sapninyku 
ir isz.£uldys kožna viena sapna.

Kas užsimokės už “Lietuva” isz wir- 
szaus už ateiuanty meta du dolierius. ta
vu iraus ta Sapnu knygelis dovanu.

. R e ir.
Kuris turite tuos numerius per- 

nykszcziu metu, tai pasižiūrėkit, 
-o atrasite.

Jau tik szy apgarsinima, ne
tiktai vyras, bet ir mažas vaikas 
suprastie gali. Matote patys aisz- 
kei, kad mes prižadėjome duot 
sapninyka ne tiems, kurie 
užsimokeja už pernykszczius
tus bet tiktai tievns,*kurie už szy 
meta, tai yra už 1895 m. Ir kiek
vienas kuris perskaitias ta musu 
apgarsini tu a prisiuntė $2.00, ga
no prižadėta sapninyka dovanu, 
o kuris prisiuntė tiktai $1.00, 
sapninyko negavo, nes mokant 
po viena doliery, jokiu dovanu 
neduodame. Beto, kitas sako,kad 
jis pernai užsimokėjo $2 ant sy
kio, o dabar jam sapninyko ne
duodi.—Taigi turi atsimyt ant ta, 
kad tavo ' metai prenumeratos 
baigiasi už menesio, o gal kito 
szendien baigiasi, o nekuriu jau ir 
iszsibiige laikas, ir szie keli me 
nėšiai sziu metu yra visai neap
mokėti, o vienok reikalauja sap- 
mnyko dovanu, užmirszdamas 
to, kad mes prižadėjome davonas 
tiktai tiems, kurie užsimokėjo isz 
virszaiD už visa 1895 meta.— 
Ib ir tai užmirszta, kad kiekvie
nas kuris Įiernai mokėjo $2.00 ant 
karto,gavo sziokia tokia istorisz- 
ka knygeliu dovanu, vienok to 
neatsimena ir jau szymet antru 
dovanu reikalauja. Jisai mumis 

> moka ant metu syky, o dovanu 
reikalauja no musu ant metu po 
du sykius. Reiketu apsirokuotie, 
*;‘d ir jaueziui dvieju skuru ne

lAlvUClJyll IvIĮ/ • U 1 O O | 
meta turėjo inmokejas $2, už 1894 
m. $2, o už 1895 m. tiktai $1. Ir 
kaip jis gaus sapninyka, kad vos 
tik už pusią szio meto yra apmo
kėta. Juk mes prižadėjome duotie 
sapninykus tik tiems, kurie cielai so bus ateinanezioje kareje. 
užsimokės už 1895 m. Deltoj bu
kite vyrais ir supraskite ka skai- da ties Hamburgu ir baigėsi Kiel* 
tote ir daugiau neraszinekite nie- yj©—jungia per tat du didžiausius 
ku, lyg maži vaikai, ir da plūs- VVokietijos portu ant Sziauriniu 
darni patys nežinodami už ka.

Beje, turime da ir tai pritny- į karei abidvi VVokietijos eskadros, 
tie 
dabar sapninyko negavo, tai 
jau ir niekad negaus.—Neteisybe! 
gaus kožnas vienas, a bile tiktai 
užsimokės už “Lietuva” savo 
prenumerata. Ir dėl to tie visi, 
kurie esate toki urieszingi, kad 
jeigu pirmlaiko bijotės užsimo- 
ketie ir apsisteliuotie “Lietuva” 
ant tolesnio laiko,tai palaukite da 
keletą nedeliu, pakol jusu prenu
merata visai iszsibaigs, o tada 
prisiuskite 2 dolierius ant kito 
meto ir gausite savo sapninyka 
teip kaip ir kiti gavo. Mes duo
dame kiekvienam ta sapninyka 
dovanai, kuris isz karto moka po 
$2.00 už “Lietuva”, ar jis butu 
senas skaitytojas, ar naujas, bile 
užsimoka du dolierius, kožnas 
gauna.•

O dabar ant galu galo pasaky
sime, kad tiems, kurie užsiprasze 
“Lietuva” ant pažiūros ir skaitė 
per pora menesiu, o neprisiunte 
nei vieno cento, ir teipgi tiems 
kuriu laikas iszsibaige jau du me
nesiai atgalios ir nedave jokios 
žinios, ar nori skaitytie ant toliau 
ar ne,..........szy numiry siunezia-
me jiems paskutiny ir tegul 
už tai ant mus neužpik- 
sta, ba mes daveme laiko net ant 
keturiu nedeliu, o jeigu tyli, tai 
ilgiau uždyka siuntinetie negalime

VVienok ju neatstumeme no sa
vęs, kaip tik prisius $2.00, “Lie
tuva” vėl eis jiems per isztisa me
ta, kaip ir ėjo irda aplaikys pui
ku sapninyka dovanu.

Su guodone Redakcija.

kad jiems

in vieni,* arba vienu kartu isz 
abieju pusiu užpultu ant dvieju 
gan silpnu vokiszku eskadrų! 
Perkasas Sziaurineje ^Vokietijoje 
padėtu vokiszkai flotai tiktai 
paslėpt savo tikra spėka, nes 
vienu kartu abidvi eskadros ga
lės pasirodyt prancūzams, o kita 
karta maskoliams; palengvintu 
pervežimą amunicijos isz vienu 
portu in kitus; galėtu ant galo 
padėt pabėgt tai eskadrai, kuri 
butu sumuszta ant atviru mariu 
ir nenorėtu būtie uždaryta kokia
me norint porte.

Perkasas, kaip žinoma, praside-

ir Baltųjų mariu. Isztikus
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—Nekurie mistiną, kad kaip I sziaurvokiszka ir baltiška g

paleng vinanczias 
vedima kares su Rosija. Pir- 
lusiai sako jie, 9 

laivai
ant Didžiojo

Naujas Robinsonas Kru
zu©.

Norvegijos • žvejys,

ra tokiu, kad jie nežiūri 
a'it mus apgarsinimo, kad d u o - 

a m ę tik tiems sapninyka, 
Prieisi virs zaus u ž s i m o - 
*es po $2.00 Jie sako teip: 
‘A>z užsimokėjau žiema viena 

. o dabar moku kita, tai 
]ąu du dolieriai. ir turi man duo-

^ųminyka.”—Mes to padaryt 
'“gdime,—po viena doliery mo- 
k;i k(,žn i>—vienas ir be dovanu, 
't' ]’*igu mes norime kad mums 

h užmokėtu du dol. ant 
j‘irto už visa meta, už tai duoda- 

’ dovanas; jeigu nereikalau- 
užsimokant po $2.00 isz 

''1!'Zaus, tai nesiulitume nei do- 
'Vanas, ba kaip jau sakeme, kad 
Į)(> viena doliery‘moka kožnas 
lr >e dovatlu, ir kam da tada tu- 
retunie sapninykus siiilytie.

Skaitytojai didesniu miestu,ku
rie turite pilnai užsimokeja už 
1895 meta, o negavote šapu i ny
ko,tai nueikite prie musu agentu, 
o kuriam tik priguli, kiekwienas 
gausite. Baltimoriecziai tegul nu
eina prie Bon. Možeikos, S. Bal- 
timore Curtis Bay. Brooklynie- 
cziai tegul nueina prie Petro A- 
braiczio, 44 Fleet PI. Shenando- 
riecziai prie Motiejaus Kupczyn- 
sko, 201 E. Centre st. Ne v Yor- 
kiecziai prie Juozo Zarevicziaus, 
28 Scamuiel st. Pittsburgiecziai 
prie Povilo Obiecuuo, 1012 Car- 
son st. S.S. Minersvilliecziai prie 
Kazimiero Draugelio. Mt. Carme- 
liecziai prie Petro Bieliausko. Eli- 
zabethiszkiai prie Simono Mack, 
82 Bond st. Clevelandiecziai prie 
N. Olszinsko, 825 St. Clair st. 
VVilkes Barriecziai prie A. P. Ą- 
leko, 64 Mead st. Sziems visiems 
agentams iszsiunteme sapninykus 
ir kiekvienas, kuris turi pilnai 
užsimokejas už 1895 meta, tegul 
nueina o gaus. Ir tie kurie nebu
vo pilnai užsimokeja, tegul nueja 
užsimoka, o teipgi gaus.

du užmusztu ant lauko. Lieut.— 
Col. Talavera iszgirdias, kad 
maisztinykai sudegino kaima 
Sabana, netoli no Baracoa, i- 
dant priverstie garrizona pasi- 
duotie, — tuoj iszsileido in ta 
vieta ant garlaivio su 300 ka
reiviu, kurie iszvaike maiszti
nykus, užmuszdami asz tu on i s isz 
j u. Isz puses kareiviu tik ke
turi huvo užmuszti.

Sabanos garnizonas tvirtai gy
nėsi ir daug adynu iszbuvo be 
vandens. Lieut.-Col. Talavera, 
bijodamas, kad Baracoa gali būt 
užpultu, dapilde savo kariauna, 
po iszdraskymo tvirtynes Sa
bana. Antonio Maceo su 3000 
maisztinyku, tuoj užpuolė ant 
tvirtynes Bayare. Garrizonas 
susidedantis isz 40 vyru, rėmėsi 
kiek galėdami, kol ant galo, 
iszszaudia paskutinius szuvius, 
sulaužė savo ginklus, idant ne 
paduotie ant naudojimo neprie
teliams, kad jie paklius in ran
kas maisztinyku. Eina paskalas, 
kad expedicija razbainyku pri
buvo in Cartunes. Da vienas ■ 
susirėmimas kareiviu su maisz; 
tinykaisbuvo arti Gibara, kur 
liko užmuszti devyni maisztiny
kai ir 14 sužeistu, o vienas pa
imtas in nevalia.

geriausi
randasi

Okeano,
laivai

lengvai ir in trumpa valanda 
susi vieny t per ta perkasa 
in viena f lota, o susi vienyjusios 
eskadros, reprezenta vodamos jau 
labai rimta šyla, gali kartu eit 
ant neprieteliaus. Kaipo punktai 
atsiremimo bus joms kariszki por
tą i VVilhelmshaven, Cu.vhaven, 
inplauka Elbos ir Kiel’io. Pir 
minu susijungi m ui tu dvteju es
kadrų nemažai kenke pussalis 
Jutlandija.

VVokiazka flota ateiteje isz- 
vengs da vieno pairojo. Prasi
dėjus karei terp VVokiecziu ir ko
kios norint kitos stipresnes 
vieszpatystes, Danija gali labai 
lengvai iszeit prieszinykia VVo
kietijos,o tuomet Zundus ir Beitus, 
vięnatinius vandeninius kelius, 
jungianezius VVokiszkas mares su 
Baltomsiomis, Daniecziai insteng- 
tu uždaryt priesz vokiszka flota, 
ar tai su torpedomis ties sala Spo- 
go, ar su batarejomis ties Korsor 
ir Nyberg’u ant Didžiojo Beito, 
arba ties Middelfufuhrt ant Ma
žojo Beito. Sustabdyt vokiszka 
flota 'galėtu ir vieni fortai aplin
kui Kopenhagena.

Toks uždarymas kelio vokisz
kai flotai iszeitu ant didžiausios 
nenaudos VVokietijos, jeigu pa- 
veizdon Prancūzija stotųsi prie- 
szais VVokietija, drauge su Dani
ja, aprinkdama sau už punktą ka- 
riszku operacijų Kopenhagena ir 
daniszkas salas.

Szendie, pastojus perkasu 
Sziaurineje VVokietijoje, VVokie- 
cziai nesibijo tokio x uždarymo 
kelio.

Prisižiurekimi buseneziai van
deniniai karei. Planai busenezios 
kares yra trys, nes VVokiecziai gali 
stot in karia arba su Prancūzija, 
arba su Rossija arba ant galo su 
abiejomis sykiu.

Jeigu isztiktu kare su viena 
tik Prancūzija, 
abidvi greitai 
jusios vokiszkos eskadros nega
les susilygint su prancuziszka 
flota, kuri yra stipriausia po an- 
gliszkos. (Prancūzai turi 444 lai
vus, o VVokiecziai tik 89). Nora 
tada abejones, jogei vokiszka 
flota, negalėdama atsispirt tokiam 
rimtam prieszinykui, turės po pir
mu susitikimu ant atviru mariu 
sugryžt in inplauka Elbos ir in 
Kiel’y, ir isz ten gintis. Fraocu- 
zai-gi isz savo puses turės pasta
tyt dvi skaitly ngas f lotas priesz 
tais dvi vietas, o su likusiais lai-

tai net 
susivieny-

♦) Perkasas reiszke kanala

vais ^ales bliokuotie atidengtus 
|M>rtub Baltųjų ir Wokiszkuju ma
riu, kuriuos gins tik armijos esan- 
czios ant žemes, nes flota bus už
darytį anose dviejose vietose.

Dazija k iekviename karte ne- 
uigins francužiszkiems laivams 
perplaukt per Zunda ir Beitus.

Dal.ar gali būt kitas atsitiki
mas: kare su viena tik maskolisz- 
ka floĮa. Ir cze Rossija yra pajie- 
gesne; nes rusiszka flota skaito 
ant B iltuju mariu 213 laivu, o 
Woki;cziai turi isz viso tik 89. 
Woki icziai supranta,
butu lunku isztesetie tokiam dik- 
tam p-ieszinykui ir iszranda dvi 
aplinkybių', 
jiems 
muczi
maskmiszki 
dabar 
bet ulmirszta, jogei tie 
neužil^io sugryž in sau paskyrta
vieta.' Antras dalykas. VVokie- 
cziai iiumano, buk kareiviai irofi- 
cieriai'maskoliszkos flotos stovi 
žemiau už vokiszkus mari nykus. 
Bet numano teip tik vieni Wokie- 
esiai. Kova eis ant atviru mariu; 
\Vokiecziai spėja, kad prieis prie 
keleto; didesniu m u szu. Perkasas 
Sziaurineje Wokietijoje tokioje 
kareje butu tiek tiktai naudingas, 
kad per jy galėtu vežiot karisz- 
kus materijolus ant Baltųjų ma
riu.

Didžiausia l»eabejones nauda su
teiktu VVokiecziams perkasas tuo 
syk, jeigu pakiltu kare isz dvie
ju frontu, t. y. jeigu ant vokisz i 
kos flotos užpultu isz vakaru 
prancuziszki laivai, o isz rytu 1 
maskoliszkaflota. O toke kare, ka 
ir patys VVokiecziai su baimia 
pri pažysta prie dabartinio padėji
mo dalyku Europoje, lengviausi 
gali isztikti.

Tokiame atsitikime vokiszka 
flohi susiremtu su dviems prie- 
szinykais, kuriu punktai operaci
jų, Cherbourgas ir Kronsztadtas, 
guli no savęs atogumo 300 mi- 
liu. VVokiecziai, kutie per perkasa 
gali sujungt savo eskadras per
trūkyje 14 adynu, tikisi pastatyt 
visa sawo šyla paeiliui vienam ir 
ant ram neprietel iu i.

Kol da perkaso nebuvo grei
tam susivienyjimui abieju vo
kiszku eskadrų kenke torpedos 
ir daniszkos kanuoles, o podraug 
skubus iszplaukimas isz Ches- 
bourgo ant pilnu mariu prancu- 
ziszkos eskadros.

okiecziai turi toky plana, 
kad abidvi savo eskadras kuo- 
veikiausiai sujungt ir mestis ant 
tos neprieteliszkos flotos, kuri 
greieziau priplauks prie ju. Taigi 
arba VVokiecziai mesis pirmiau ant 
prancuziszkos eskadros, arba ant 
maskoliszkos flotos, mesi s—ir kaip 
tikisi sumusz, pirm neg abi flotos 
instengs susiliet in viena krū
va.

In tiesa panasziausiai pirmi stos 
in kova prancūzai, nes isz Char- 
bourgo yra daug areziau prie isz- 
plaukos Elbos, n ekaip isz Kron- 
s z tad to in Kiel’y, o per tai sziau- 
rine prancuziszka eskadra atsistos 
ankazeziau prie inplaukos Elbos, 
nekaip maskoliszka flota priesz 
Kiel’y.

Kiekviename vienok karte 
vokiszka flota, kad ir susivieny- 
jusi, yra ant 550 proc. mažes
ne ir silpnesne už prancuziszka. 
Taigi prie atviros murzos nie
kad neprieis. Kas gi vienok iszei
tu, jeigu abidvi flotos, prancu- 
ziszka ir maskoliszka, susilietu

su keliais szu-

atsiminė, kad 
Nordenskjoeld 

kokia būda. Toje

W ienas 
vardu Brakmo, turėjo sekanty 
atsitikima. Kad jis iszplauke val
tyje su sunum ant žuvavimo, 
pakilo didele audra ir nunesze 
juodu in Spitzberga, kur didžiau- 
sis szaltis. Cze jis lauke atsakan- 
czio vėjo, bet kada norėjo gryž- 
tie, atrado kelia užgrūsta su le
dais ir lokiu budu bovo priver
stas žiemavotie ant salos visai 
ne apgyventos, apdengtos ledais 
ir sniegais. Ten jis perbuvo 13 
menesiu. Provijanto turėjo mažai, 
tiktai szaudyklia 
wiais. .

Ant laimes jis 
netoli tos vietos, 
>abudavojo
Budoje jis atrado sliesoriszkus 
inrankius ir nekiek parako. Su 
tuom jis szaude “reniferus”, val
gė ju mėsa ir gere krauja, ska
romis iszklojo vidų budos dėl 
apsigynimo no baisiu szalcziu. 
Tokiu budu jam pasisekė per try- 
ika menesiu užlaikytie savo 

gyvasty ir sunaus. Kada ant ga- 
o ledai sumažėjo ir jis norėjo 

gryžtie, atrado savo valty su
gadinta. VVienok jam ir tai pasi
sekė pataisytie ir jis iszplauke 
in Bardo, isz kur jis siuntė tele
grama paežiai in Tromso. Nese- 
nei Brakmo pribuvo in miestą 
Christiania, kur jis ant publicz- 
nu skaitymu papasakojo savo 
priepuolius.

Philippiniecziai užpuola 
karei wius.

Ateina žinia isz sbstapyles 
Ispanijos, Madrid, kad gyven
tojai Cabaganos netikėtai užpuo
lė skyrių Ispanu kareiviu, isz- 
muszdami ir sužeisdami daug 
isz ju. Dėlto tapo iszsiunsta ko- 
lumna Ispaniszkos kariumenes, 
kuri užpuolė miestą Cabagan, 
sudegino jy ir iszmusze 116 ten- 
gymiu, su juju virszinyku. Is
panai nustojo kapitono ir 16 
kareiviu užmusztu ir dikeziai su
žeistu.

{rlminoliszkas sūdąs 
priesz naikus.

Robert Coombs 13 metu ir bro- 
is jo Nathaniel 11 metu liko ap- 

skunsti 25 d. Liepos in Policijos 
suda VVestham, Anglijoje, už 
žmogžudystia. VVienkart su jais 
tapo apskustas kokis Fox, ku
rio gyvenime tapo nužudyta mo
tina Coombs’u. Policija isztyre, 
tad mažesnysis sūnūs ne eme da- 
ybos nužudime motinos ir dėlto 
y paleido ant liuosybes. Suditi 
bus tiktai Robert Coombs ir 
Fox’as. Yra mislijama, kad prie
žastis nužudimo ponios Coombs 
buvo ta, kad jy sumusze mažes- 
nyjy vaika. Per devyues die
nas gulėjo kūnas užmusztosios. 
Kada ja atrado, abudu vaikai 
prie jos losze kortas. Mistiną, 
kad Fox yra pamiszusio proto.

Ispanai Paojuje.
Kubos maisztinykai nepaliauja.

Isz Havana, ant salos Kuba, 
ateina žinios, kad Antonio Ma- 
ceo, virszinykas *6000 pasikėlu
siu priesz valdžia maisztinyku, 
užpuolė ant miesto Jiguani arti 
Boyomo. Ispanu generolas La 
Chambre su 2000 kareiviu isz- 
ėjo in pagelba miestui Jiguani. 
Kariumeniszka šyla isz Songo 
distrikto iszvaike maisztinykus 
arti miesto Songo, palikdami

Nebereiks dirbtie.
Edisonas, generaliszkas, iszra- 

dejas fonografo ir kitu stebuklu 
\9 szimtmeczio, pranaszauja, jog 
ateinanti karta sulauks laiko, kad 
niekam nebereiks dirbt!.... Tas 
tvirtinimas yra teip drąsus, kad 
net tikėt nesinorėtu, jeigu nema
tytume aplink savia daiktu, ku
rie priverezia mus perkratyt rim
tai žodžius Edisono. Tas didelis 
iszradejas »ako, jog ateityje uz
beką paspaust guzika, o paskui 
maszina pati dirbsenti.

Szendie, kaip matome, garas 
užleidžia savo vieta elektrikai, 
nes szi- pasirodė daug galingesne 
už jy, o jos privalumai rodosi y- 
ra neapribuoti. Jukgi vartojame ja 
jrie žibinimo, prie važinėjimo, 
prie szildimo ir tukstanezio kitu 
mažesniu darbu. Bet tai yra tik 
pradžia.

Ligsziol žmogus turi da sunkiai 
dirbtie ant lauko, o yra viltis, 
jog ir sziezia elektriką užvaduos 
arklius ir badai geresne pasirodys 
nekaip pabrikuose. .

Saksonijoje jau vartoja elektri
ką prie arimo. Francuzijoje, de
partamente Toru, vandeninis ra
tas iszdirba tiek elektrikos, kad 
ja užsivaduoja prie dirbimo lau
ko. Moravijoje trys maži laukiny- 
kai padirbo sau elektriszkus 
plautus ir tokiu budu nusikratė 
arkliu.

Arimas su elektriką yra daug 
pigesnis už arima su garu.

Buvusieje ligsziam laikioi ir da
bar da atsiliekautieje iszradimai 
pakisza klausymą, ar neateis lai
kas, kad ant lauko visi darbai bus 
atliekami su elektriką. O net. kai p 
yra žinoma, elektnka pagreitina 
inžymiai augima .augalu.

Žinome, jog Edisonas ne yra 
svajotoju.... Taigi laukime lai
ku, kad visoky darba atliks už 
mus maszinos, — o mes, susideja 
rankas, naudosimės isz ju darbo.



net per visa maszina.* Tos ma
szinos kasztuoja tik po pusantro 
dolierio sztuka. Kiekvienas ble- 
korius gali jas padarytie, o val
džia davanoja jis farmeriams, 
idant anuos pakurstytie ant naiki
nimo sarancziu. Profesorius tvir
tina, kad 400 maszinu naikina. 
800—1200 buszeliu szarancziu 
ant dienos. Jeigu tas apraszi- 
mas yra teisingas, tai iszradimas 
pono profesoriaus užsitarnauja la
bai dideles svarbos.

Skundžia už tiesas patento.
Locninykyste Jauney’o karu 

coupleriu liko intraukta in skun
da, paduota pereita subata in 
United States Circuit Court’a 
per McConvay & Torley Co. 
Pennsy Ivanijos korporacija, prie- 
szai Shickle, Harrison & Hovard 
Iron Co. mieste St. Louis, Mo. 
Eli Jauney buvo iszradeju tu 
coupleriu (sujungu), ape kuriuos 
dabar eina klausimas ir jo tie
sos buvo pervestos ant vardo 
Januey Car Coupling kompa
nijos, mieste Alexandria, Va. 
Dabar yra reikalaujamas sekan
tis pervedimas tiesu locnasties 
ant skundiku. Tas skundas sako 
apima daug milijonu dolieriu.

Surastas per locna aunu.
Baigiant kariai atsirado mieste 

Deposit, N. Y. saldžiakalbis ir 
gražiaszirdis jaunikaitis, kuris 
po vardu James Mc-Coy, susi- 
milejo su Martha Westway, ge
ro vardo jauna moteriszkia. Tas 
susimilejimas pasibaigė ženatve 
ir keturi vaikai jiems užgimė. 
Per szeszis metus namuose žibė
jo laime ir isztekimas. Polam 
viena nakczia James McCoy, 
kuris buvo jau vyru ir tėvu pra- 
gaiszo isz namu, kaip butu kiau
ra žeme praryjus. Wietoje slė
pimo priesz vaikus prapuolimą 
vyro, motina jiems inkalbinejo 
jos prisiriszima prie vyro ir at
sidavė ant ju pagelbos dėl sura
dimo savo tėvo, kaip jie pa
augs. Kada George McCoy vy
riausia sūnūs, dasieke 12 metu, 
jis leidosi jieszkotie savo tėvo 
ir daejo, kad jis gyvena su ki
toms moteriszkems. Po apleidi
mo Marthos VVestvay, McCoy, 
sako George, nuėjo in Hornell- 
svill, kur jis sutiko su mergina 
Miss Bolles ir apsiženijo. Jiems 
teipgi užgimė vaikai ir po 11 
metu gyvenimo, McCoy teipgi 
nakczia pabėgo. Jis nukeliavo 
in Pennsylvanijos miestą Troy, 
kur apsiženijo su Amelia Gifford. 
Ir teię tas vaikas seke per mie
stus ir miestelius, kol ant galo 
dasigavo in Bloomington, N. J. 
kur atrado savo tęva ir 27 d. 
Lieposgjy aresztavojo
Paskutinis isz Shimecock-

Mieste Southampton, L. L, 
numirė James Bunn, virszinykas 
indijoniszkos atskalos, po vardu 
“Shinnecocks”. Jis numirė atsisu- 
kias veidu in saulia. Jis buvo 
paskutinis Indijonas tenai pilno 
kraujo minėtos atskalos. Nors 
toje rezervacijoje da yra daug 
Indijonu prigulincziu prie atska
los Sh'mnecocks’u, bet jie yra 
jau maiszyto kraujo ir negali 
vadintis tikrais raudonsknriaia. 
Tas virszinykas turėjo 85 metus. 
Da priesz kelis metus buvo 
drūtas ir sveikas vyras, o no 
keliu metu greit pasenejo, su
linko ir nedaug galėjo pats veik- 
tie, tik rodąs kitiems davinėjo, 
jaunesniems už savia. Dabar po 
jo smerczio aprinks tie Indijonai 
sau kita virszinyka.

Turtingas Kynas. ’
26 diena Liepos pribuvo in 

San Francisco, Cal. Kynu ban- 
kierius, Ho Tung, kuris važiuo
ja per Nev York in Londoną. 
Jisai sako, kad vice-karalius 
Kynu, nustoja savo popularisz- 
kumo isz priežasties neapsakyto 
turtingumo. Sako, kad jo turtai 
isznesza in 500 milijonu dolieriu. 
Ho Tung tvynina, kad Ame
rikonas John W. Toster, ku
ris reprezentavojo Kynus prie 
padarinio sandaros su Japonais, 
gavo no vice-karaliaus $100.000 
dovanu.
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Padidytos mokestys dar- 

binykams.
Reading, Pa., dirbtuvėje 

“Reading Iron Sheet Mill” padi
dino mokesty ant 10 pr. dėl visu 
darbinyku, kuriu tenai dirba ape 
350.

Mineapolis, Minu,, kompanija 
geležinkelio Soo padidino mokes
ty dėl visu maszinystu ir brek- 
manu pagal toblyczia 1893 meto. 
Teipogi yra sznekama, kad ir ki
tiems to geležinkelio darbiny- 
kams padidys.

Cleveland, Ohio, darbinykai 
ploszcziu “John Anifield & Co.” 
apturėjo padinima mokesties ant 
10 pr.

Iron Mountain Mich, kasykla 
geležies “Chapin” padidino ant 
10 pr. mokesty sawo darbi ny- 
kams. Ta paty padarys ir kompa
nijos visujkitu kasyklų tenai, i- 
dant apsisaugotie no straiku.

Atrado dusenowinius 
miestus.

Ateina žinios isz Oaxaca, Mo. 
kad trys Chicagos \ arkeologis- 
tai, profesorius J. T. Hovard, 
Robert Warrenir John F. Mer- 
rell, kurie perleido tris pasta
rus menesius laukinėje aprubeje 
Chiapas valstijos, pribuwo da
bar in Oaxana ir papasakojo žin
geidžia istorija ape atradima 
dvieju miestu gilios senovės. 
Tiedu miestai pagal padavimus 
profeseriaus Hovardo yra vidu
ryje girios labai kietu medžiu 
in sziaur-wakarus no miesto Co- 
tepoca. Tie miestai yra ape 24 
mylias ploczio skyrium ir sawo 
laikuose turėjo ape 200.000 gy- 
vventoju. Tie vyrai-arkeologistai 
surinko daug yvairiu papuosza 
lu, toblycziu su užraszais ir 1.1., 
kuriuos jie ima su savim in Chi- 
caga.

Maszina dėl naikinimo 
szarancziu.

Isz Winona, Wis., danesza, 
kad profesorius Luggar užstate 
lomoje upes Red River, palei 
Chicago ir Pine upėmis, 400 ma- 
szinu dėl naikinimo szarancziu. 
Tos maszinos yra 8 pėdos ilgio ir 
2 ped. ploczio; panaszios yra in 
lopeeziukia dėl sėmimo saszlawu, 
padarytos isz blekes, turi tris 
volelius su pagelba kuriu jas ga
li trauktie pora arkliu per ru
giena. Isz užpakalio lopecziukes 
yra viedrelis pripildytas su pi
giausia gaza. Užpakalyje maszi
nos i-zkleista yra didele plati 
drobe. Sarancziai szoka an^ lope
cziukes idant ne liktu sutrieksz- 
tais. Tie kurie inkrinta in gaza, 
beregint žūna, o kiti su laiku tik 
dasigauua in nafta ir teipgi greit 
žūna. Drobe užpakalyje maszinos 
nedaleidžia sarancziams perszoki-

Walkatos.
Pereita nedelia mieste Ashta- 

bula, O. ape 30 valkatų imzoko 
in trūky Lake Shore geležinke
lio, einanty in vakarus. Kad 
jie ne norėjo užsimoketie tikie- 
tus, jie tapo iszmesti laukan. 
Iszszokia isz vieno vagono jie 
tuuj sulipo in, kita. Keliaunykai 
tapo iszgasdyti ir konduktorius 
trūkio telegrafavojo in Erie. 
Wa Iki ozai pamatia isz tolo polio- 
monus iszszokinejo laukan, ne- 
davažiavia stoties Erie ir iszbe- 
giojo in visas pusias. Areszta
vojo tik asztuonis isz ju. — 
Tūlas Juliau Mullen tapo at
rastas negyvas su suskaldyta 
galva netoli rubežiaus valstijos. 
Yra misi! jam a, kad jy aproba- 
vojo ir isztreme isz trūkio.

Moteryszke perszowe tris 
wyrus.

Ape 6 ad. vakare 29 d. Liepos 
mieste Uticą, Ind., kad Joe Cal
vin buvo viena namie, atėjo trys 
vyrai, kurie nenoroms intrauke 
ja in kalba ir be pavelijimo norė
jo ineitie in narna. Mrs. Calvin 
pagriebė dubeltauka muszkieta ir 
abu szuvius paleido in tus vyrus. 
VVisi jie liko pažeisti, bet da ga 
Įėjo pabegtie, palikdami kruvina 
pedsaka paskui savia. Yra mi
si i jama, kad tie vyrai slapstosi 
terp kalnu po miszkua.Kaip galė
dama greicziau, poni Colvin da
vė žinia vyrui, kuris su savo su- 
sedais jeszko anų. Jeigu juos pa
gaus tai be abejones bus skau
džiai nubausti.

Moteriszkes ant galyniu.
Izabela Herma n d e z isz Me> 

xico City yra paduota po šūdu 
už pagaminirna myrio Ro- 
sos Guzman. Izabela milejo vie
na vyra vardu Barduone, kuriam 
nusibodus su jaja, atkreipė savo 
atida ant Rozos. Tos dvi mote- 
ryszkes pasitiko ant uliczios, 
du menesei atgal ir asztrei in 
viena antra pasakė. Tadajodvi 
nusprendė iszrisztie ta neužganė
dinimą per galynia ant peiliu. 
Galyne tapo surengta ir dvi 
moteres iszejo ant “lauko unoro”. 
Baisi imtyne prasidėjo. Galop 
Izabela pasekmingai pervere su 
ilgu peiliu kiaurai savo prieszi- 
riykia kuri krito negyva. Iza
bela tapo aresztavota, o teipgi 
ir ta, kuri davė peily. Garsiau
si loyariai stos i n apgynima ap
skustosios.

Isz Baltiniores, Md.
Liepos 23 23 1895 m. 

Guodotinas Red. “Lietuvos”!
Mldžeme patai py tie in Jusu 

garbinga laikraszti szia žinu- 
tia.

Baltimores lietuviai, 14 Lie
pos turėjo iszkilmingiausia ap- 
vaikszcziojima — paszventinima 
vėliavos Dr-tes “Sz Kazimiero”. 
Toje.iszkilmeje eme dalybas se- 
kanczios draug.“Sz. Kazimiero” 
karei viszka, po da vedžiojimui 
kapitono M. Narijausko; Dr te 
“Sz. Jono Krik.” po davedžioji- 
mui prez. W. Bielio, abidvi lie- 
tuviszkos; Dr-te vokiszka “Sz. 
Mykolo” kareiviszka, po kapi
tonu J. Nesslemen; Dr-te karei
viszka czeku “Sz. VVaclovo”, po 
kapitonu Simonek; Dr-te “Sz. 
VVIadislovo” po kap. J. Szibec- 
kio; Dr-te “Sz Waitiekaus” po 
kap. St. Nowakovskio; “Striel- 
cziai Sz. Kazimiero.” po kap: J. 
Szibeckiu.

Kunigai ant iszkilmes buvo 
ssie: kn. J. Lietuvnikas
vietinis prob.; g. kn. Monsignor 
McKolognju; g. kn. Dr. Barabo- 
szius; g. J. Radaviczius ir kleri- 
kas Nedbalek.

Pirmutiniu marszalka ant to 
apvaikszcziojimo buvo prez 
Dr-tes “Sz. Kazimiero” B. Žoly
nas.

11 adyna, kada jau visos drau
gystes puikiausioje parodoje sto
jo prieszai lietuviszka bažnyczia 
Sz. Jon Krik., pribuvo ir Jo 
Mylista kn. MonsignorwMcKolog- 
uju. Draugystes priėmė jy su di
džiausia garbia ir inlydejo in baž
nyczia. Bažnyczioje grajyjo puiki

muzika po direkcija prof. J. 
Smalensko.

Kada jau visi buvo bažnyczio- 
je guod. kn. J. Radaviczius pra
kalbėjo in susirinkusius lietuvisz- 
kai, velydamas visoms katali- 
kiszkoms tautoms vienybes ir 
palaimos Dievo.

Jo Mylista kn. Monsignor Mc 
Kolognju kalbėjo angliszkai ir 
pabaigtas savo kalba iszvaževo.

VVeliava tapo inneszta per 3 
jaunas mergaitias, apsiredžiuseias 
baltuose rūbuose.

Miszios sz. buvo laikomos per 
guod, kn. J. Lietuvnika, vietiny 
probaszcziu. Asistavojo jam g. 
kn. Dr. Baraboszius ir klerikas 
Nedbalek.
Po misziu visos draugystes perė
jo parodoje keletą ulicziu ir su- 
gryio in bažnytinis salia ant pasi 
vaiszinimo. Cze linksmai pasikal
bėja ir pasivaiszinia, svetimtau- 
cziai iszsiskirate, o pasiliko tiktai 
nekurie prakilnesni su dviems 
lietuviszkoms draugystėms “Sz. 
Jono Krik.” ir “Sz. Kazimiero”. 
Cze guod. kn. Dr. Baraboszius 
prakalbėjo in pasilikusius len
kiukai, iszgirdamas lietuvius ir 
pranaszaudamas jiems geros atei
tos. Pasakė kad civilizacija XIX 
amžiaus pasiekė ir lietuvius ir 
parode, jogei jie yra no amžių at
skyriu tauta, kuri turėjo savo loc- 
nas tiesas, ir yra viltis kad, jeigu 
tik terp ju vienybe gyvuos, da 
gali sulauktie vėla tos laimingos 
ateites. J. Kurtinaitis,

sekr. Dr tęs “Sz. Kazimiero”.

Kaslink Lenku.
Kanaunykas Machniko vskis 

isz Shamokin, Pa., pubiicznai isz- 
keike ant sakyklos laikraszty 
“Polak v Americe”, kury iszduo- 
da kun. dziakonas Pitass, mieste 
Buffalo.

Kunigas Žychoviczius apskun
dė kun. Pitass už a|>szmeiža, pa
talpinta jojo laikrasztyje. Taigi 
gražus paveikslas isz tu Lenku, 
bet da gražesnis isz ju kunigu, 
kad jau nebemoka nei priesz sa
vo parapijonus pasleptie savo 
piktu darbu ir užpykus žmo
nėms kogreicziau praszo vys
kupo uždarytie bažnyzzia, idant 
žmones, kurie ja pastate už sa
vo pinigus, negalėtu ineitie pa
simelst. Gerai darbuokitesi, 
broliai Lenkai, o tokiu budu jug 
atgausite savo tevynia, kuri 
iszsprudo jums isz nagu ir * jau 
supuvo. Ne Lenkas.Wietines Žinios.

— Gvardija Witauto nutarė 
iszkeltie savo balių ant 18 dienos 
hugpiuezio, saleje ant 12tos ui.

— Prie lietuviszkos bažnyczios 
statosi varpinyczia ir neužilgio 
jau zvanys savo locnais varpais.

— Redakcija neatsako už jo
kius apgarsinimus, koki jie te
nai nebūtų. Atsako patys biznie
riai kožnas už savo apgarsinima.

— Namas su lotu ant parda
vimo, geroje vietoje ant Laurel 
st. Wertas $3000, o galima nu- 
pirkt už $2000. Atsiszaukite rn 
redakcija “Lietuvos”.

— Szioms dienoms majoras 
miesto G. B. Sviftas, kam i šori us 
Kent’as kontrolierius VVhetherell 
ir kiti augaztesni urednykai isz- 
važiuoja ant vakacijoa.

— Kae nori važiuotie in Arkan- 
sa pamatytie iietuviszku koloni
jų, tegul atsiszaukia in redakcija 
“Lietuvos”, o gaus exkursios ti 
kietus kožna diena.

— Szendien, tai yra subatos 
vakare, 7 adyna yra užkvieczia- 
mi visi aktoriai ir aktorkoa susi- 
rinktie in bainytinia salia dėl pir
mutinio teatraliszko pameginimo.

Dras J. M. Stupnickis.
— Bagocziausi sztorai Chicagos 

kasdien bankrutyje.Neperseniai su 
degedidelissztoras “TheBell”,ku
ris jau daugiau neateibudavoja; 
polam subankrutyjo “The Lea- 
der”; o szioms dienoms užsidarė 
garsinga krautuve drapanų “Bee- 
Hive”.

— Isz gyvenimo “czaines” 
Lee vagis isznesze pora apati
niu kelnių, kelia tuzinus azilki- 
niu nosiniu skepetaieziu ir $34 
pinigais.

— Thomas Downs isz po nr.27 
Randolph str. dirbdamas prie 
Ferris rato ant kampo Clark ir 
Sherman ui. nupuolė isz augsz- 
czio 140 pėdu iružsimusze ant 
vietos.

—r Deszimts metu vaikas, No- 
nan Roebecko, isz po nr. 2567 
36 str. liko pervažiuotas per 
Chicago ir Alton’o trūky.

— Wieszbutyje “Revere” nu- 
siszove vienas sveczes, kuris už- 
sirasze in knyga D. B. Mandel. 
Jis buvo ape 55 metus senas.

— Gražu Abroza “Kražių Pjo- 
vynes,, galite gautie redak
cijoje “Lietuvos” už 50c., už 
paczta 10c., o kas ant sykio ima 
kelis tokius abrozus, tam kasztu 
paczto nerokuojame.

— Benjamin Sanderson, 20 
metu, isz po nr. 3111 Fifth avė. 
neredamas už.-zoktie ». ant trūkio 
Niekei Plate geležinkelio, papuo
lė nelaimingai po tekiniais, kurie 
nupjovė abidvi jo kojas, Jis 
turės neiszvengtinai mirtie.

— JonbB. Leoni, kuris iszdau- 
že daug langu viduryje miesto, 
už ka liko pripažintas pamiszu- 
sio proto ir tapo nuvežtas in li- 
gonbuty Detention. Kad jy pa
gavo bedaužant langus, jis pasa
kė, kad nebemusz langu, jeigu 
jam pavelys uždegiotie namus.

— Szioms dienoms tapo inkor- 
poravotas lietuviszkas republi- 
koniszkas kliubas 29tos vardos. 
Inkorporatoriais yra: Jurgis Ar
mėnas, \V. Paulauskas, Kaz. Mar- 
tinkus, Antanas Jonikas ir kiti. 
Labai gerai.—Dirbkite lietuviai, 
o kas karts stosite ant augsztes- 
nio laipto.

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

— Washingtone, Liepos 27 d. 
Benjamin Hyde isz Chicagos kon- 
traktierius, kuriam tapo iszduo- 
tas kontraktas dėl budavojimo 
naujo liglaikinio Post-office (pa- 
cztos). Hyde davė žinia szian- 
dien viriausiam arkitektui, kad 
jis padaugys bonda iki $65.000 
tuojau ir jau turi gatavas gele
žis dėl budavones. Tai užbaigs 
paczto debata, kuris tęsęsi per 
tris menesius.

— Szioms dienoms atidariau 
nauja lietuviszka saliuna po nr. 
3234 Ulinan str. kerte Springer 
avė., ir ant 3 ir 4 dienos Rugpju- 
czio iszkeliu dėl lietuviu dide- 
ly balių, ant kurio maloningai 
užpraszo visus lietuvius ir lietu- 
vaitias atsilankytie, o busit ko- 
gražiausei priimti ir datyrsite 
dailaus pasibovijimo; nes grajys 
8 muzikantai ant triubu lietu
viszkas dainas.

Su guod. P. Možeikis.
— Moteryszke Frances Kabot 

tapo atgabenta in pavietava li- 
gonbuty, nedėlios vakare ir ne
trukus numirė. Po apžiūrėjimo la
vono numirėlės, buvo duota ži
nia in police-station. Jokio kito 
adreso ne buvo palikta, kaip tik 
No. 1242 Grand avė., kur gyve
no ana moteryszke. Bet policija 
visai ne galėjo rastie tokio nume
rio. Tiri ne j imas prasidėjo pereita 
utarnyka. Numirėlės vyras tapo 
aresztavotas panedelyje ir užra
kintas dėl suradimo pedsakio gal- 
važudystes.

— Nedelioje, 3 Rugpjuczio, 1 
adyna po pietų bažnytinėje saleje, 
Dr-te S. Daukanto laikys savo 
menesiny mitinga, ant kurio už- 
kvieczia kodaugiausei lietuviu 
susirinktie. Bus parodymas žen
kleliu tos Draugystes ir nutari
mas kada ir kur turi teatras būtie 
atgrajytu.

• J. Aleksandraviczius, prez.

— Szioms dienoms važinėjo 
Arkanse Jonas Gustavas, gyve
nantis po nr. 4443 Goodspeed st. 
Chicago, apžiuretie “Lietuviszku 
Kolioniju,” kuris atradias viską 
teisingai ir da geriau negu mes 
apraszeme, iszsirinko sau 80 akru 
ir bile diena padarys kontrakta 
su kompanija. Dėlto jeigu kurie 
norite dasižinotie tikros teisybes 
ape geruma, puikumą ir derlin
gumą lauku “Lietuviszkose Ko- 
lionijose”, tai nueikite pas jy, o 
jis jums apsakys ka mate. 'Visa
da, jeigu norite ape ka tikrai 
dasižinotie, klaus, skite lai 
tu žmonių, kurie ta vieta mat<o, 
ne Baczkausko, kuris daugiau 
niekur nebuvo apart Mahanojaus 
saliunu ir daugiau nieko nežino, 
kaip tik pasilak s v etim m ete
ri aut ir ant žmonių plustie.

— Chicagos lietuviai dasilau- 
ke viena ir geriausia lietuviszka 
kompanija laikrodėliu, Kelpsch, 
Noreiko & Co. ^Velijame vi
siems lietuviams pirktie laikro
dėlius, lenciugelius, žiedus ir ki
tus daiktus no ju, nes tai yra tikri 
lietu v i aT, katrie grauna dausriau 
ir daugiau kostumeriu kožna 
diena. Jie padidino savo bizny 
parduodami ne tiktai vienus 
laikrodėlius ir lenciugelius,O 7
bet ir visokius kitus daiktus, kai
po: peilius, britvas, kortas dėl 
grajinimo, skripkas, harmonikos, 
maszinas dėl siuvimo ir t.t. Isz- 
siunezia daiktus in visus miestus 
ir miestelius Ameiikos, Kas pri
sius savo adresa per 3 nedelias, 
gaus lietuviszka katalioga ir gra- 
žu abrožely dykai. Adresavokit 
teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
105 Brovn St., Chicago, III.

— Pereita sereda, 11 adyna ry
to darbinykams dirbant ant gele
žinkelio, prireikė jiems pava
žiuotie toliau ant teip vadinamas 
drezinos (Hand Car) ir kad suli
po ant jos net 12 darbinyku ir 
pradėjo greitai suktie, lūžo isz to 
smarkumo maszinukes rankena, ir 
krito su jaje in pryszaky Mikolas 
Norvilas, lietuvys, ant kurio už 
leke visa maszina su 10 žmonių ir 
baisiai jy sulaužė. Nulaužė varg- 
szui abi kojas ir nugara. Tapo pa
imtu in ligonbhty ant 26tos ui. ir 
nežine arba iszgis. Tuojaus buvo 
szauktas kun.ant iszklausymo spa- 
viedies. Norvilas paeina no Ne- 
makszcziu, Raseinių pavieto, red. 
Kauno. Turi ape 34 metus am
žiaus ; buwo neženotu ir in jokia 
lietuviszka draugystia neprigule- 
jo. Gyveno po nr. 225 Bristol st.

— Tas pats pedleris, kuris cze 
pereita žiema pardavinėjo lietu
viams lotus Wisconsine po $5, 
pakol tuos pinigus nepraede, tai 
perejo visokius biznius: pedlio- 
riavo su skystimais no gydymo 
niežu, sortavo reksus pas žydus 
ant Conasl tryczio, pilnevojo na
mus paežeieje, idant kartais tie 
nebėgtu skandytis; ant galo jau 
pritruko jam profesijų, tai dabar 
pastoja žydiszku dunincijantu. 
Pamatias kad “Lietuvoje” apsi- 
garsino lietuviszka kompanija 
laikrodėliu ,,Kelpsch, Noreiko & 
Co”, tai bėgioja nevidonas prie 
wisu chicagos žydu ir skundžia 
juos, buk tie lietuviai žydams bi
znius gadina.—Oi, tai latras! ko
kio da Chicagoje nebuvo. Ar tik 
kartais nebus ir jis pats žydu, kad 
jiems teip “vierniai” tarnauja? 
Rodytume tiems, per jy apskun- 
stiems lietuviams, idant jy apžiū
rėtu, ar tik neras apipjaustytu. 
Bu joks lietuvys lietuvi žydams 
neskundines, o tiktai žydas ta pa
daryt gali.

Per welu.
Berne Moravskame, laike Sek

minių Szvenles kokis Strzelecki 
duonkepio darbinykas, su sawo 
milimaja abudu metėsi i n van 
deniu upes, kur abudu smerty 
gavo. Priežastis saužudy stes dvie
ju mieliamuju turėjo būtie didis 
biednumas isz abieju pusiu, per 
ka jiedu ne galėjo apsiženytie. 
Netrukus po ju smerczio, laike 
pastaru traukimu liosu ant lo
terijos, 20.000 auksiniu krito 
ant dalies saužudžio Strzeleckio. 
Tuos pinigus iszmokejo jo moti
nai.



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju po medaly ir

Kariawlmai Greene’o 1781 m.
Pradžioje Sausio 1781 m., Generolas Greene 

iszsiunte Generolą Morgan su tukstaneziu vyru in 
Wakarinia daly Pietines Carolinos dėl palaikimo 
Britiecziu prispirtais. Drąsus Britijos vadas kava
lerijos, Tarleton buvo iszsiunstas prieszai Grene 
Dvi sylos susitiko Covpens’e 17 d. Sausio ir Mor
gan sumusze Tarlelunn’a. Amerikonai nustojo sep- 
tinesdeszimts vyru, o Britiecziai septinis szimtus 
ir visa juju artillerija.

Kada Cornvallis dagirdo ape pamuszima Tar- 
I e ton o, jis vijosi Morganą, kuris tuom laiku trauke 
Virginijos linkon su likusiais po kovos ir paim- 
tais nelaisvais Cornvallis norėjo užbegtie Morgą- 
nui, kol jis nedaseke brostvos per Catavba upia. 

, Bet jam nepasiseke Po dvieju adynu, kaip Morgan 
perbrido, Britiecziai pribuvo ant kranto antroje 
puseje upes. Bet laike nakties užėjo diktas lietus, 
kurs priliejo dikezei vandens, kad upe liko nebe
galima perbristie per dvi dienas.

Greene dabar pristojo prie Morgan ir apėmė 
komanda. Cornvallis kaip galint greieziaus seke 
juos. Bet Greene iszsisaugojo no ju su dideliu gu
drumu ir laimingai perejo per upia Dan in Virgi
nija.

Cze Cornvallis nustojo vijas ir atsitraukė in 
HilĮsborojigb Greene. netrūkias sugryžo in North 
Caralina ir ne davė pakajaus Britiecziams. Wie- 
nas isz jo oficieriu, Colonel Lee, inpuole su trimis 
szimtais penkesdeszimts loyalistu ir iszmusze arba 

. paėmė in nelaisvia visus. .
■■ - Trumpame laike Greene, gavias daugiau sylos, 
jautiesi galis užduotie smūgy. Jis nusidavė in Gu- 
ilford Court-House, kur baisi musza tapo atlikta, 
15 d. Kovo. Protas isz abieju pusiu buvo l>eweik 
lygus ir kova liko be iszriszimo.

Netrukus po to Cornvallis atsitraukė ir su 
visa sawo šyla leidosi in Wilmingtora, North 
Carolinoje ir neuzilgio buvo paszauktas in Virgi- 
nia.

Britiszkoji šyla, palikta South Carolinoje, bu
vo po Lordu Ravdo. Greene ėjo ant Britiecziu 
ir buwo užpultas per juos ant Hobrik’s Hill, Ba
landžio menesyje. Pasekme linko beveik ant Bri
tiecziu puses. Bet Greene teip spaude 
kad jis iszsileido in Eutav Springs

Ūmame laike kariaunykai Marion, 
Lee apėmė yvairias Britiszkas vietas, 
to buwo, kad vidurvasaryje 1781 m. _ r____

o liai liko apsiaubti terp Ninety-Six, Eutav Springs 
ir Charleston. <

Greene Gegužyje užpuolė ant Ninety-Six. 
Bet tas miestas laikėsi drūtai ir jam nepasiseke. 
Tada Amerikonai iszejo in kalnus San te e dėl pra
leidimo karsztuju menesiu.

Rugsėjyje Greene pradėjo vėl darbuotis. 8 d. 
Rugsėjų jis užpuolė Britieczius Eutav Sprmgs’e. 
Musza liko be iszriszimo. Isz abieju pusiu lygiai 
patrotijo.

Musza po Eutav buvo paskutine musza Caro 
linose. Neprieteliai teip buvo inerzinti per Greene 
ir kitus Amerikonu vadovus, kad jie paliko atvira 
kraszta ir atsitraukė in Charlestona. Cze Ame-J 
rikonai vaktavo anuos iki pabaigos kares.

Ir teip dabar matome, kad kariavimuose Ga
reliuose, nore Greene tankiai traukėsi ir neiszlo- 
»ze jokios svarbios pergales — vienok viriauois 
siekis liko iszpyldytas. Greene buvo generolas 
su stebėtinu narsumu ir uolumu.

VII Pabaigtinas kariavimas.
Mes palikome Washingtono armija žieminėse 

kvarterose 1779-80 metu. Tai buvo periodas di
džiu kaneziu, kokiu ne buwo laike visos kares.

Widurvasaryje l780 m. Amerikonai buvo 
pradžiuginti pribuvimu Admirald de Ternay su 
laivynia, kuri gabeno szeszis tukstanezius Fran- 
euziszku kareiviu,, po vadovystia Count de Ro- 
chambeau (roszombo). Tai ai vyne su kariumenia 
tapo iszsiunsta per Francuzu karuliu pagal intek- 
mia Lafayette, kurs perleido pirmesniaja žiema 
Francijoje. '

Ta Francuzu laivyne ir šyla nusidavė in Nev- 
port’a, Rhode Island’e. Jie nemislino, idant ka 
nors nuveiktie laike pabaigos 1780 meto.

Arnoldo Pr1gawistia.
Tai buvo Rugsėjis 1780 metu, kad prigavys- 

tia Generolo Benedikto Arnoldo tapo atidengta.
Arnoldas buvo mitrus ir Javus oficierius; bet 

jis papuolė ant blogo kelio Philadelphijoje, kūrė
me mieste jis buwo komafidierium 1778 metuo
se. Jis buvo bartas už kleidima pubiieznu pinigu, 
bet liko dovanotas per Washingt»na. Rugpjūty
je 1780 metu W«shingtonas pastate jy komandie- 
rium svarbios tvirtynes West Point.

Užsineszias ant kerszto, Arnoldas susineaze 
su Britijos komandieriu Nev Yorke, Clintonu. 
Jis pristojo duotie prieszams We*t Point už de- 
szimt tukstaneziu svaru sterlingu ir generolo ran
ga. Del pasimetimo su juom, Clintonas nusiuntė 
prie jo savo szalinyka Majoro Andre, mažame 
laive upe Hudson.

Kad Andre jau buvo gatavas gryžtie, jis at
rado, J jog jo laivas buvo pasileidias žemiu upia. 
Dėlto jis leidosi in Nev Yorka žemes keliu. Jis 
buwo persirengiąs kaipo ukesas. Tarrytovn’e jis 

• buvo paymtas per tris kariaunykus, kuriems jis 
prisipažino, kad jis yra Britietis-oficierius. Jis 
nusiuntė jy prie .areziausio savo kamandieriaus.

Raudon’a,

Sumter ir 
Pasekme 
nepriete-

ve kiekvienam 
visa gyvenimą.

SuiniNzimai terp kariumenes.
Žiema 1780-81 metu kareiviai Washingto- 

no vėl kente neužganėdinimus Morristovn’e. Tie 
neužganėdinimai teip inkyro, kad dienoje Nauju 
Metu (1781) trilika szimtu kareiviu isz Pennsylva- 
nijos apleido sawo vietas, idant eitie in Philadelp- 
hija ir reikalautie kongresao pagalbos. Jie buvo 
patikli Princeton’e per komitetą, kury iszsiunte 
Kongresas, ir ju reikalavimai užganėdinti. Po to 
jie pagryžotin savo vietas.

Szita demonstracija ir viena panašai, atsiti
kusi vėliau terp Nev Jersey’s kareiviu, priver
tė Kongressa s u prast i e, jog kas nors turi būtie at
likta dėl pagerinimo padėjimo armijos.

Kongressas dėl to paskyrė Robertą Moris, 
turtinga prekejy Philadelhijos, finansavu agentu 
rando. Jis buvo didis piniguoezius to laiko ir eine- 
si in pagelba armijų.

Susirinkimas Virginijoje.
Pirmuosiuose menesiuose 1781 m. prieszin

gos milicijos susiejo areziau viena kitos, teip kad 
Amerikonai galėjo gautie pergalia, kuri užbaigė 
karia.

Sausyje 1781 m. Generolas Clinton iszsiunte 
Arnoldą su szesziolika szimtu vyru in Virginija. 
Jis nuėjo ant Richmond'o, kur daug bledes pa
dare, iszpjaudamus žmonisnr degindamas. Putam 
jis užaitvirtiuo Portsmuth’e. Czė jam prisiuntė 
da du tukstaneziu kareiviu. i.

Del atrėmimo Arnold’o, Washingtonas isz
siunte Lafayette in Virginija, su dvylika szimtu 
vyru.

Tuom pat laiku Cornvallis, kury mes pali
kome einanty in Wilmingtona po Carolinos ka
riavimo, trauke sziaures linkoln in Petersburg, 
Virginijoje. Dabar Cornvallis apėmė komanda 
ant wisu Britiszku šylu Virginijoje.

Lafayette su savo maža armija, kuri dabar 
liko padauginta iki trijų tukstaneziu, galėjo 
vaktuotie neprieteliu.

Birželyje 1781 m. Cornvallis apturėjo 
no Clintona, kuris jam liepe atsisestie ant kranto 
mariu Virginijoje.

Cornvallis apsirinko Yorktovn ant pietinio 
szono upes York, kur jis teipgi užsitvirtiuo.

Clintonas liepe Cornvallisui prisiartintie prie 
mariu kranto dėlto, idant ju pylas Virginijoje 
butu po ranku reikale, j?igu Washingtonas už
pultu ant Nev Ycrko.

Washingtonas po teisybei buvo mislinias va
sara 1781 m. atakavotie Br i tijūnus Nev Yorke, 
bet dabar jis atmainė savo nuomonia, iszra da- 
mas geriau sumusztie Cernvallis Virginijoje.

Kaip ne buk IVashingtonas weike teip, idant 
inkveptie Clintonui ta mislia, kad jis isztikro ren
gėsi užpultie aut New Yorko. Rugsėjyje, kada 
viskas buvo gatava, jis staigu Atsitraukei 
Nev Yorko ir leidosi ant Yorktovn’o.

Apgulimas Yorktowuo.
Washingtonas pasirodė priesz Yorktovn 

Rugsėjo 1781 m.
Francuziezka laivyne, su vadovu Count 

Grasse, buvo pirmiau inplaukusi in Cheeapeake 
ir užkimszo upias James ir York. Tai buvo peri- 
szkada dėl pabėgimo per vandeny; Waahintonas 
periszkadijo no žemes puses. Tai buvo vienintelis 
kl iusimas laiko kas link pasidavimo Britiszkos 
armijos. Ji skaitė asztuonis tukstanezius, o Wa* 
shingtono armija szesziolika tukstaneziu vynu

Washingtonas su Francuzu ir Amerikonu py
lomis pradėjo apguolima Yorktovn’o. Szimtas 
szluku artillerijos tapo pargabenta dėl musaimo 
Britiszkos tvirtynes ir padare baisia bledia dėl 
apgultųjų. Laike bombardavones Britiecziai 1 nu 
stojo su virszum penkių szimtu vyru.

Corn<allis per tris nedeliasiszlaike apgulima. 
Pajutias save be vilties, jis nuspreude pasiduotie.

d. Spalio Britiecziu komaudierius padavė sa- 
armija, su virszum septynis tukstanezius vyru.

Užbaiga kares.
Naujiena ape ta didžia pergalia suteikė ne- 

iszpasakyta džiaugsma žmonėms no vieno galo 
iki antro Suvienytu* Valstijų. Wisokios patri- 
otiszkos demonstracijos*) buvo atliktos. Kongres
sas paskyrė 13 diena Siekio, kaipo kliena visuo- 
meniszkos padekavones.

Nors kare da ne užsibaigė visai, vienok jau 
buvo prie galo. Bntiecziai da laike apemia mies
tus Nev York ir Charleston’a, bet “dusze” kares 
buvo jau pranykusi.

In Britijos Parliamen'a tapo paduoti inneszi- 
mai kaslink derybų ir užbaigime kares. Pavasary 
Britijos Ministerija pristojo susitaikytie su Ame
rikonais John Adams, Benjamin Franklin, Henry 
Laurens ir John Jay liko paskirti komiaionie- 
riais isz puses Suvienytu Waistiju dėl u^verimo 
sandaros su Didžiąją Britanija. 30 d, Lapkriczio, 
pirmutiny sandara tapo paraszyta Paryžiuje.*

Galutina sandara pakajaus, po vardu “S an
dai a Paryžiaus” tapo paraszyta «3 d. Rug 
sėjo 1783 m. Per szita sandara Didžioji Britija 
pripažino neprigulmystia Suvienytu ^Valstijų. 
Rubežius Suwienitu W aisti j u liko nutartas in 
sziauria sulig Didžiaisiais Ežerais ir in vakarus 
sulig upe Mississipi.

In vakarus no Mississipi liko pripažinta Is
panams. Florida, kuri buvo Britijos valdžioje 
no 1763 metu, buvo pagražyta Ispanams.

Armija laike visu tu veikalu likosi ant lau
ko. Kariszkos sunkenybes dėl kareiviu nustojo. 
Bet da buvo priežaseziai sumiszimu, kurie paga
mino nelaimias dėl Republikos. Kareiviai ne bu-

tiktai

žody

no

28
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19 
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Komandierius teip buvo neatsargus, kad pavely- 
jo jam nusiustie gromata Arnoldui. Arnoldas da- 
žinojas ape prisiartinanezia beda, pabėgo in Nev 
York prie Generolo Clintono, kur jis apturėjo 
savo nagrada. Andre liko pakartas, kaipo sani-

t Kasztai telegrafiszkus linijos 
po mariomis isznesza in |l.000 
mylia.

t Ežeras Erie iszduoda dau
giau žuwu, negu kokis kitas ant 
svieto.

t Ant vienos salos ant ežero 
Superior davėsi jaustie drebėji
mas žemes.

t ^Valstijoje Kansas yra ape 
20 miestu, kuriuose nėra nei vie
no gyventojaus.

t Suvienytose valstijose turi
me 2 tukstaneziu yvariu geležin- 
keliniu kompanijų.

t Jeigu Clevelandas nori žino- 
tie€ ka žmonija ape jy mielina, 
tegul mėgina da syky lemtie ant 
prezidento.

t Kubos gyventojai nori pirk- 
tie balionus (orlaivius), su ku 
riais galėtu meste bombas ir di
namitus ant Kareiviu Iszpanu.

t Nev Yorke ir Brooklyne su 
straikavo daugybe amerikonu, 
žydu ir lietuviu ir streikas yra 
didelis. Nežine kaip greitai pasi
baigs.

t Miestelyje Taylorville, III. 
daktaras Reasoner tapo nuszau- 
tas per fermery Alfrede Entre- 
kin isž kerszto, kad daktaras 
blogai gydė jo paezia arba ne 
mokėjo iszgyditie.

t Debsas ir jo sandarbinykai 
mokinasi kalėjime politikiszkos 
ekonomijos ir kareiviszkos gud
rybes. Kaip anuos paleis ant liuo- 
sybes, tie galės kovotie prieszai 
plutokracija su abiem ginklais.

t Laike pastaru penkių metu 
apleido savo tarnyste 56.000 ka
reiviu, o priėmė 70.000 vyru. 
Klausimas kam reikalingas tas 
padauginimas kariaunos, jeigu 
nėra su kuom kovotie, szitoje že
meje. Tai vis dėl bieuuo darbi ny
ko, kad ne streikuotu.

t South Bend, Ind. Woolen 
Company, apskelbė pereita ne- 
delia, kad no 1 d. Rugpiuczio pa
kels savo darbinykams mokesty 
ant 7 j procentu. Ta kompanija 
pakele mokesty vien tik isz sa
vo valios, be jokio reikalavimo 
isz puses darbinyku.

t Biedna Brazilija pamokino 
Clevelanda, isž kur galima gautie 
pinigus. Jai reikėjo 20 milijonu 
dolieriu, p kongressas pripažino 
“paskila no žmonių”, ir visi gy
ventojai tos žemes sudėjo pini
gus. Clevelandas dėl paskolinimo 
nusidavė pas židus bankierius.

t Charleston, W. Va. July 
29 Circuit Court’e to miesto 
audžia Faulknes nusprendė pasi
elgimus daktaro W. E. Perry’s 
ir nusudijo jy in penitentiary 
ant 14 metu. Dr. Perry buvo 
pagautas apmarinime ir primu- 
szime merginos Miss Rose John
son, kuri pas jy gydėsi.

t Ishpeming, Mich- danesza, 
kad iuwyko permaina stovio — 
straiko ir nėra abejones, kad darb
daviai turės pasiduotie, nes jie 
jau nori pakeltie nekiek mokesty, 
ale ne nori priklausytie vienybes 
darbinyku. Jie užprasze dirbiny- 
kus susirinktie prie kasyklos, i- 
dant vieni kitiems iszaiszkintie 
klaidas.

t Cambridge, III., 29 Liepos. 
J. S. Sullivan, M. Lavrence ir 
W. Morrov, kurie buvo arusza- 
voti Taylorville ir pas kuriuos ra
do vagiszkus įrankius, tapo nu
sūdyti už pavogimą I30G0 it*z 
bankps Orion’e pereita po vasary. 
Sullivan tapo nusuditas in peui- 
tentiary ant 17 metu, Lavrence 
ir Morrov kožnas po 15 metu.

t Kaipo buvo pranešate nr.22 
“Lietuvos”, kad Brooklyne tapo 
suaresztavoti 2 lietuviai—Nauja
lis ir Auszra už padirbimą falszy- 
vu pinigu ir atiduotie po “Grand

jo keitiesi prieszai valdžia. Wienok Waszingto- 
nas per savo tvirtuma ir gudrumą numalszino 
visus pasikėsinimus.

(Toliaus bus.)
eudyjo juos in kalėjimą po 5 n 
tus kožna.

t Isz Bristoj Pa. reszo, kad 
ten vienas biednas žmogus Ed- 
vard Cardvell, kurs dirbo ant 
fanuos dėl kitu, apturėjo žiniafermos dėl kitu, apturėjo 
pereita Bubėta, kąd gimtyneje 
Anglijoje mirė jo tęva s ir 
jam 13.000.000. Cerd veli neval
go nei pietų, bet tubjaus sėdo in 
trūky ir isz važiavo in Nev Y or
ka, idant pagautie pirmuoziausi

t Cleveland, O. — Būrys vyru 
po priežiūra miesto elektrikie- 
riaus Hoag, darbavosi pereita 
subata prie kirtimo telegrafiniu 
ir telefoniniu stulpu ant ulieziu 
bizni savoje dalyje įpiesto be jo
kios paguodos ir neatsižiureda- 
mi ar drūtai buvo nuimti ar ne. 
Miesto valdžia jau priesz kelis 
metus buwo sakiusi įvairioms 
elektrikiniems korporacijoms, 
idant pakastu savo dratus po 
žemia, bet stiebu ne kirto iki 
sziolaik. Telegrafu ir telefonu 
kompanijoj dabar skubiai rengia
si p ik a s tie dratus po žemia, 
kaip galint greieziau.

Kwailas galwažudis.
Nekokie lenkas St. Daszkovski 

tris metus atgal apsivedė su ko
kia Katarzyna Galaszkievicz isz 
Erie, Pa. J u gyvenimas buvo ne
laimingas ir susiedai apgailistavo 
paežiu, kad jos vyras piktai su 
jaja apsieidavo. 3 d. Sausio sziu 
metu Daszkovskiene staigu pra
puolė be žinios. Jos vyras buwo 
nužvelgtas nužudime savo pa- 
czios, nors jis teisinosi, kad ji pa
bėgo no jo. Palicija paėmė atsi
tikima ir padavė in suda, bet Da
szkovskis tapo nuteisintas, isz 
priežasties trūkimo davadu. Po- 
tam Daszkovskis pribuvo inChi
cago ir apsigyveno pas savo mo
tina po nr 73 Fry st.

Priesz nedelia jis pasitiko ant 
kampo 47 ui. ir Lincoln su kokiu 
Tomaszevskiu, kuris pirmiau bu
vo poliumonu.fjis pažinojo jy,bet 
senei jau nesimatė su juom. Pasi
sveikino su juom grąžei ir inejo 
in kalba. Tomaszevskis paklau
sė jo ape paezia. Daszkovskis ne 
galėjo suąilaiky tie ir pradėjo kei- 
ktie, iszsitarė tuos žodžius: “Ana 
jau yra teip gilei žemeje, kad 
daugiau nebepikdins manės”. To- 
maszevski pradėjo jo klausinetie, 
o Daszkovskis, pasitikėdamas ant 
senos pažinties mistino, kad jo ne 
iszduos ir prisipažino, kad 3 die
na sausio nugabena paezia in mi- 
szka pagol Lima, pasakęs jai, kad 
ęina malku kirstis. Ten jis užmu- 
sze savo paezia su kirviu, nukir
to jos galva ir sąnarius, wisa kū
ną sukapojo in szmotelius; potam 
tuos szmotelius sudėjo in dežia ir 
savo darže pakavojo.r

Tomaszevski su piktumu isz- 
klause Daszkovskio žodžius ir ta
rė: “Nors jau ne esu policijantu, 
bet tawe tuojau aresztavoju, kad 
esi toksai bestija”. Daszkovskis 
kaip ten iszsprudo ir pabėgo Lin
coln ui. Wejamas per Tovaszev ■ 
ski jis inbego in viena narna, už
bėgo laiptais in aukszta ir no tre- 
<-zio piontro iszszoko per langa, 
bet nesusižeide ir bego toliau. Po
tam inszoko in Street kary ir isz- 
truko. Per nedelia Tomaszevskis 
ju jeszkojo ir atrudo palei n&muis 
jo motinos. Nugabentas in 
police-station jis buvo prispirtas 
ir iszdalies prisipažino. •

“The Chicago Record” paduo
da žinia, kad 28 d. Liepos sheri- 
fas Delaney pagryžo isz Chicagos 
in miestą Green Bay, Wis. su 
Daszkovskiu, kuris nužudė savo 
paezia miestelyje Eaton. Dasz
kovskis visai yra uuliudias. 
Pereita utarnika jis tapo gaben
tas in jo farma, dėl parodinio vie
tos, kur jo pati yra pakasta.

Nori apsaugotie waikus
Wisiems jau žinorpa organi

zacijos, po vardu Civic Federa- 
tiou, dabar pakele klausima, kas 
link apsaugojimo prasikaltusiu 
jaunuose metuose vaiku, užda
romu in kaleiimus. Dėlto dabar

bus insteigti įstatai, kaslink 
vaiku sūdo ir pabudavoti tam ti- 

jimuoae.

Chicagos saliunykai.
Pastaruose laikuose kas syk 

daugiau atsitaiko aresztavojimu 
saliuniku už. laikima atdaru biz
niu po 12 ad. nakties. Lig sziol 
viskas ėjo pagal valius policijos, 
kuri rodėsi, yra atskira* valdžia 
miesto, nes kiekviena isz areezta- 
votu nubausdavo piningine ko- 
ra. Wienok tam užstojo keliu 
audžia Kehoe, kuris apskunstus 
saliunykus už teip didy “persi* 
žengime,” visai no k oro s iszliuo- 
savo, iszaiszkindamas, kad vai 
donui savo reikalu valia laikytis 
duris atdaras teip ilgai kaip ilgai 
jis nori. Prie tu da, kad policijan- 
tai nemate, kad apskunstiejai | 
pardavinėtu gėrimus po dvylikos. 
Tas nusprendimas sudžios padare 
didely triusszma tarpe policijos.

Teisinga nuomone.
“The Chicago Evening Post” 

patalpino straipsny, kritikavo* 
janti Rodą Mokslainiu ui prami- 
nima vienos czionykszczios Pu- 
blicznos mokslainee, vardu “Bis- 
mark School”, pagal geidimą 
vieno sąnario tos rodos, kuris 
yra voketis. Tame straipsnyje 
yra porodyti faktai, kad Bismar
kas niekad nieko gero nepadare 
dėl Amerikos ir nėra raszliauni 
ku, o tik kareiviu, ir neprivalo 
mokslaine nesziotie jo varda. 
Toliau tas straipsnis daweda, kad 
publicznose mokslainese vaikai 
yra mokinami guodotie ir myle- 
tie liuosybia, o teipgi neprigul- 
mystią, o netironystia ir pado- 
uystia. Ta mokslaine mokina vai
kus neapkenstie Bismarko.

Jeigu vokiecziai ne turi kitu 
vyru užsitarnavusiu ant raszlia- 
viszkos dirvos, arba jeigu neat
būtinai reikia pramintie pu b Jiez
nas mokslainias vardais užsitar
navusiu karei vi u svetimžemiu, 
tai turime Lafayette Francuza, 
Pulaski lenką, ir Košeiuszko lietu
vy, kurie szieze kovojo už liuo
sybia. Tikra teisybe priguli tam 
laikraszcziu.

Fftlsziwas. |
“Dziennik Chicagoski” dyvija- 

si, kad d ai lydos (artistai) daug 
uždirba ir turi begalinius turtus. 
Prie to priveda da kelis pavek- 
slus ape baisu turtingumą ne
kuriu dailydu. — Artistai savo 
turtus uždirbo teisingai, nes 
anie turėjo no pat pirmu metu 
savo gyvasties lavintiesi ir mik
lintieji, idant atliktie ar pada- 
rytie tokius dalykus, kurie isz- 
rodo nesuprantaneziam visai ne
galimu daiktu, arba monais. 
Užtai tokie ilgas ir inkirus mok
slas yra brangus, o ir darbas tu
ri būtie brangus. Prie to da, ar
tistai , daugiau yra apdovanoti 
no Dievo tokiu talentu, kury 
ne kožnas žmogus turi, arba jei
gu ir kožnas turi, tai retas už
tinka ant savo talento. Užtai jei
gu Dievas per gamta jam tai 
pavelijo, tai nėra ko dyvitis, 
kad jie gerai uždirba. O treczias 
dalykas —jie nu iszpelni isz kru
vinos procios biednioku, bet 
renka iszliuosos valios duoda
mus pinigus per bagoezius, ku
rie ne turi kur pinigu sudėtie, 
tai nors ant užganedinimo jeib 
kokiu savo pajautu atiduoda men
ka dalialia savo nesus
kaitomu turtu. Taigi nėra ko 
stebėtis, jeigu kas uždirbo 
pinigus geru budu, arba isz 
valios Dievo. Dabar klausimas, 
kodėl “Dziennikas” ne sidy vija, 
kad kraujageriai darbinyku di
desnius turtus sukrauja, vertus 
nesuskaitomu milionu, o jug nie
ko ne dirba, tik ka ulevoja ir 
raszkažius gaudo. Argi irtiems ~ . 
Dievas toky talentą dawe? — 
Asz netikiu, kad Dievas ge
riausia teip butu blogas dėl 
biedno darbi nyko.

Preke Pinigu.



* PAJIE8ZKOJIMAI.
Asz Augustas Ssdliauskis pa

Perspejimas ape iiwenta tikėjimą
Perkratima* sumtamjoa 
Prisigatavojima* ant smerczio

20c 
40c ISZEJO isz po SPAUDOS

NAT.IAIS1S LICTDIVISZKAS

SAPNINYKAS

w e o M*
®* Q-

Raktas m darniu
Trumpos Katekizmo* pagal kunigą Pila- 

'kauskio
'irnjgu *kun ~K Aptqnevtoziaus 10
^Vadovas In dangų '
bartai dangau* 
Wadova» aplankatieziU kantrios Wie*ap«tien 
Jezuao Knstuso , < ( ,**?

Knygos moksly^zkoa.
AKYWJ APSIRKISZKIMAI. ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet 1u gerai nesupran
ta: su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas vra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke... ..............................
Etnoliogiszko* smulkmenos
Naujas Lementoriu* lietuvuzkas ,, 10c i
Spasabas greito iszsiihokinimo angetskoa kai I 

bos ne apdarytas “ “ •}-£!
o apdarytas “ 9 1®

Istorija Europos su manoms 
Ka darytie, kad bulume sveiku ir ilgai gyventu- 
m h...................................................  • • *
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasz.Unvkai 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija .. 
Lementorius Lietuviszka* su peteriais 

koteki/mais ir mistranturu.
eugwas būdas paežiam per savęs prani“1' 
tie :asz"tie. dėl nemoka neziu

Pilnas sgiiutmetinis kalendorių* su plane
tomis

1 Žodynas ’->turiose kalbose: lietuvisr.kai 
latw.szkai, lenkiszkai, ir ruskai. y- 
ra na ūse knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszko* kalbos „

| Kasdienines Maldos

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasako ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunuinenes. “ “ 25o

Amerika Pirtyje „ 10c
Ape senove* Lietuvos pili* “ 10c
Aukso Wer«zis, komedija vienoje veikmėje 20c 
Gyvenimas Stepo Rauduosio 
Istorija gražios Katruko* 
Istorija i*z laiko Francuzu vainos 
Kaip igytie pinigus ir turtą 
Kas teisybe Ui nemela* puikios apysakėlė* 

isz’ lietuviu gyvenimo ,.
Birutes dainos 
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 
Bestiality of the Rusaian Czardom tovard 

Litbuania “ “ —
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Zemaiczu, 

pa ras z Simano Daukanto 
Graži vaiku knygele “ 
Istorija Simono Daukanto, didžiausia^isto- 

rija Lietuvos “

' jiėszkah' kimaus, ^^Jį^TTamokmtimri tr Rodo* isz.mta mz
Sauliuko, puei^mezio isz Kauiiv.
guberh¥,s’ Raseinių pawieto,

* JurbarkrlWLtiė^, pirtimi gyve
no ^rantonO'Pii., dabar te® 
žinau kur jis besiranda. Jeigu 
kas žinotu ape jy* «rba j’,6.ai Pa,H’ 
praszau maloningai duotie žinia 
tewui, nes yra labai swarbus daly 
kai. Mano adresas yta toks.

Mr. Aug. S«dliauskis(3—8) 
954 33ri. st. - Chicago III.

Pajieszkuu snwo brolio Antano 
Matusowicziuu-. Du metai atgal 
gyw.eco jisai Baltimore Md., o 
dabar nežinau kur. Kas žinotu 
ape jo buvvima teiksis man duo
tie žinia ant adreso szito:

Jurgis Matusewiczius 
Box 112, Altus, Ark.

Uiceros u kęsai prieszais.
i - . .Cicero wadinasi priemiestis, at

skiras no Chicagos, wažiujant ant 
Mav'vood. Cicero ukesai suszauke

reikalu urediniku to miestejio,kas- 
linkdaivimo privvileju Metropoli 
tan Electric Ry. Co. Ineszimas in 
miesto rodą buwo panaikintas 
dwt nedeli atgal su nutarimu pagal 
kuriuom kompanija turi moketie 
in miesto yžda $1000 už mylia pa
daryto geležinkelio ir su užgul- 
dimu $27.000. Po nedėlios laiki
nio apswarstimo,komiteto priesz- 
tarawimai liko atmesti ir^ineszi- 
mas užtwirtintas, atiduodantis 
kompanijai daugiau da asztuo- 
nias uliczios. Terp mokėtoju pa- 
dotku yra kersztas ir jie nori isz- 
imtie “injunction” dėl atmetimo 
anų wirsziniku nutarimo, pagal 
kury uliczios liko atiduotos 
kompanijai.

UŽMOKĖJO UZ LIETUVA

S. Urban t Detroit.................. 1 oo
Fr. Kruzius Krebs.................l.oo
K. Labecki Cooper Hill....... l.oo
M. VValenta Baker Brown... 2.oo 
J. Machnis Shaft..................2.oo
S. Lauczaitis Graphite.........  1.50
A. Szimkonis Sugar Notch...2 oo 
M. Zimer Maywood..............2.oo
S. Stoczkus Pittston.............2.oo
St. Grigaliūnas Hartshorne. .2.oo
L. Stankewiczius Brocton....2.oo
S. Ažukas Sopris...................2.oo
J. Wiskowskis Blossburg. ...2.oo 
J. Kuzmen Springfield........2.oo
D. Endrukaitis Pittsburgh. ..l.oo 
J. Gegeckas Philadelphia. ...l.oo 
J. Sedgvvick Ansonia..........2.oo
J. Žylvvytis S. Boston.......... 2.oo
Lithuanian Indep. Club Phil.2.oo 
P. Markūnas Elizaoeth Port. 2.oo 
F. Szimkus Mahanoy City....2.oo
J. Paliliunas Forest City...... l.oo
M. Andriukaitis Minersville. 2.oo
K. Witkus Chicago 2.oo
J. Kolesinskas......................  l,oo
Fr. Serafinaczius.................... 2.oo
J. Adomavviczius.. . ............ 2.oo
J. Szpakiewiczius...................l.oo
A. Kovvarskis..........................l.oo
P. Abraitis. Brooklyn. JC Y. agentas 

musu laikraszczio sukalektawojo 
j ir prisiuntė prenumerata no se- 

kaneziu skaitytoju:
A. Janulewiczius..................2.oo
J. Milcziunas..........................2.oo
A.Miller................................2,oo
J. Skili kaiti s.......................... 2. imi

A. Beržinskas........ ................ l.oo
.J. Zarewic»ius New York, agentas 

musu laikraszczio sukolektawo- 
jo ir prisiuntė prenumerata 

no sekaneziu skaityto
ju: 

W. Petrauskas 
T. Bajbraitrs 
S. Grajauskas. 
F. Giedraitis..

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

Katalogas knygų
Knygos Dwasiszkos.

B ros t vos “ •• “ 0.5c
Draugija dėl dusziu “ “ 10c
Evangelijos, drauge lietuviszka 1 ir lenkisz-

ka ant kožnos nedėtos irszwentes ~~ 
Flloteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo " 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas 

Franciszkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo “
Gyvenimas" szvento Benedikto “ 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos ,, 
Gyvenimą visu Sz.ventu ant I oino* dienos

4 dideles knygos, kožna po
Istorija Kataliku Bažnyczios t__
2'torij* seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c 
lavvųs seno istatimo no pat sutvėrimo 

pa-auie* iki užgimimo Kristuso
Iston.a szventa seno ir naujo įstatymo 

autver m o svieto iki smerti Kristus© 
lazguldyma i metiniu szveneziu ’’ 
Ka* yra gri^kas? labai naudinga knygele 
Kalb* ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianlja
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Lietu viszkoa misziOs su natom is
Mokslas Rymo Kataliku “
Moksias kataliku, «» “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedeloa „
, Pekla arba amžinas pra gasas

50c
25c

sz.
20c. 
50c 
10c 
90c 

i
65c 

tl.00

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

20c
' Kb 

40c 
16c
16c
50c
76c

a>

irisam mieste Shenandoah
— pas —

J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bowers ktr.

W laka t yra czysta, gerymai vlaoki pirmo* kla- 
ao*. o žmones lai dusli o* prietehazki. Rodyjama 
visiems lietuviams, turintiem* valandela laiko 
stailankytie pa* aavo broltts lietuvius. o husitu 
kogražiaunei priimu. Teipogi ir naujai’pnbunan 
tiem* in Shenandoah welytame nusiduoti* kaipo 
In geriausia ir in tikra lietu viazka užeiga

..10c.
•• 15c 

5Oc.
10c
10c

10c

15c.

I2.ao

15c 
lto 
30c 
20c
15c 
10c 
30c
20c

91 00 
10c

...__________ , . UJO
[storija*gražio* Magelenoa 20c
[•torija septynių Mokytoju * “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuiziu* 10 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szirntai “ 12.00
Lietuwiszkas sziupinia “ 5e
Lietuviszkos Da'nos užraszytoa per Antana 

Juszkevicziu Welionos apygardoje, Isz 
žodžiu Lietuviu daininyku Ir darbiny- 

kiu “ . “ 1-50
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviazkos ka

res Indijon u Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Palangos J u?e •• “ 20c
Petro Armino rasztai “ *• 10c
Puiki iatoria ape Kantria Alana. kuri per 22 me

tus waikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir wargu kantrei iszkentejo 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rinaldina “ ** “ f 1.50
NAUJAU8IS LIETUIVISZKAS SAPNINYKAS.

surinktas isz daugel svetimtautlszku sapnt- 
nyku ir sredytas pagal tikra Persiazkai 
Egiptiszka aapninyka.—*u 310 aiszkiu abro- 
Zeliu,—su apraszymu planetų ir pa*lapcziu 
kokias senovės žmones vartojo dėl uuspeji- 
uioateites.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke.............. . . ... ........................ ................. 75c,
Apdarytas....... . ............................................ |i 00

Talmudas židu “ “ 10c
Waiku knygele 3U abrozelais “ 30c
Ripoaas bei Žipone 25c.
W isokiaKrolUlelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigalksz 

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

Abrozas “Kražių skerdynes* pers ta to kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bažny 
ežios Kražių mituose 18V3. Ganėtinai ai
delis. Preke „ 50c

o su prialuntimu ŽOc

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY SW. PANSKICH F.U0

ANIOL STRČo. Zbidr ModMw i Piežni alužfuy 
dladusz pobožnyeh (sdodatkiem nieszpor6w 
i piežni lacihskich). Zaviera blizko660 scro- 
nic vyraznego druku na pigknym papierze, 
vydanie dla obojga plci; opravne v morocco 
»k6rkę, vyzlacane brzegi ze zJooonym tytuli ■ 
kem; cena......... *7.................   96c

Ta sama opravna v morocco skurkj, wyzlacane 
brzegi, ze ztoconym tvtnlikem, okuta i ze za- 

mkiem................................................  Ii 25
CICHA LZA. Zbičr ModMv, i Piefni služfcy dla 

duaz pobožnyeh (Wydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv 1 pleini laclhakich. Za
viera blizko 660 stronnic vyraznego druku 

' napipknym papierze, —Opravne w morocco 
skorkp. vyzlacane brzegi, ze ztoconym tytul i- 

klero Cena.....................  96c
OLTARZYK ZtOTY. Zbior modlow i piežni, 

sIužįcy dladusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
BęžczyznTrS-dedatkiem nieszporov i piežni 
lacihskich. Zaviera blizko 660 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze. opravne 
v morocco sk6rk{, vyzlacane brzegi ze ztoco
nym tytulikiem...................   95c
sama opravna v morocco *k6rae, vyziacone 

brzegi ze ztoconym tytulikiem...............* 1.25
WYBOREK........................................— po 40c I 65c

KABALA czyli odkrycie tajemnic przysztožci 
za pomocf kart. (Dla zabavy i rozryvki) 

Cena ’ ._  „ 10c
ALEKSANDRA CHODZKI stovnik Polako-An- 

gielskii Anglelsko-Polski v mocnej opravie 
%e ztoconemitytulikamy. Cena 94.00

SENNIK’czyli Wr6ženie ze snčv, na przeszto 
1500 przypadkachalužfce, z r6žnychstarodaw- 
nych ksifg zebrany i porzfdkiem abecadto- 
vym dla rozryvki i zaoavy ciekavych Indu 
ogtoszone przez Przyjaciela Nievinnych za 
bobondv. •’ ” 15

Elementarz Polski “ “ 25c
Ksi%žka Pohko-Njemecka do latwego nau- 

czene stg ezytač pisač i m6wi6 po nie- 
mieeku “ “ , 75c

LISTOIVNIK polsko-amerykahski. Podrgczmk 
zavierajgcy: Naukg pisania listčv. v w*zyst- 
kich przypadkach zycia, mianovicie: Listy 
polt-cajače. radzfcę. opisujgce. poviuszova- 
nia, podanla itd. ’’ ’’ 60

KOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 
tajemnic niezavodny sposob czarovania. ve 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco 
Sehvanenfeld. Tvardovski. Fuust. The»oh 
rastus, Paraoelsiua, Dobbler, Filadelfia i vie
lų mnych Cena ’ 85c

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Naipevniejszy aposob vygrania na loteryi 
veUlug kombinucyi stynnycn rnagikčv i pro- 
fesorov inatematyki Orlice itp.tudziež 
vyjavienie tajemnic i aposdb, takich užy va 
no v starožytnofci do przepc viadania i v r o 
ženia przysztofci. - Z 200 oorazkami. Doslov 
uy przedrūk z Sennika drukovanego v dru 
karui Universytetu Jagiellonskiego v Kra 
kowie. ” ” 30

MALY LISTOWNIK dla szkdlnyoh dziecl; uczf- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vafi —-” ” 25

Ta sama opravna w morocco skdrkg. vyztocone 
brzegi, ze ztoconym tytulikiem, okuta i ze 
žhrakiem ............  .. .................... 9 1.25

POSREDNIK POLSKO-ANGIELSK1; kaifakadla 
Polakčv v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig poangielsku; opisaniem každego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač; 1 rdžne listy w pol- 
sktmi angielskim jgzyku 66

PRZEU ODN IK do pisania liatdv mitožnych o- 
ra tycz-eyeh^aij^oženienia i zam*žpdjžcia 20c

WE1NATIH1S L1ETUV1SZKAS

SALIUNAS,
W’.nco M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City,

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra ruginia, lietuwisz- 
ka Trejonkia visokiu VVynu ir Li 
kieriu. Turiu Billiurda dėl žabo 
wu. Pasmane gali gautie kiek 
wienas pakeleivingas puikia nak 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kagzekgis.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO,

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Paiietai&s.

IR NOTARY PUBLIC.
iszpro*oja genauaei srisokiaa prowaa visuose 

• aduose. Ktumocayja kaiboae : lenkiszkoje,‘wo- 
kįšaltoje ir angelskoje. Teipogi kolektawoja pini
gu* už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

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

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 31OAISZKIU ABR0ZELIU.

Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų. seniausia Degtinia, Wyna. Likkrius ir kwe- 
penrzius Cigarus, teipogi ir Blljardaūe) rabovoa.

Užprašiau visus lietuvius atsilankytie.
Kasp. Majauskas. (15—12).

LIETUWISZKAS SALIUNAS.
Felikso 

Majausko,
A 3234Ulman st 

Chicago.
, Užlaikau *wieiia

: Ą Y J bawar»ka Ale. ge-
I 1 riauaia* - Į

"'yna. ;
JF- - įįįr t Likieriu* 

ir puikiausius Ciga- 
ru*

Ateik Broli pamntytie ir to wiao pal>andytie.
F. M*jiwaka*. (15—12)

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIE TUVVISZKAS AGENTAS

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

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

N ujimą puikia* Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujiina Fotogra 

ftja* kopulkiauaei.

KA8IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos ir 
Kwepenczin Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO W ISO PA BANDYTI E.

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

Tunu puikiausia Karczema iaz ari t u Clerelando 
lietuviu irdaugiauae visokiu gerymu užlaikau

lL (*yka!
Norėdami prapla- 

^nK^B^^^^tytie terp žmonių matu naujus 
‘ Henry Clay" cigaru* paslryžo- 
n,,‘ P*'r kZ*t* 80 dienu duotie prie 

ĮKjMflk 'Ztio buvo einam se<anczias <lo 
IKI « 1 puiku r.-vohv.-rs ant 5
įKInvvfV - . >
įKlraK*Yjff t) tas. -u zuminia rank. nukin >- 
tKBmz A*^ r:i patmszus m naujos umdot pa 

lu-inuniszkii r>-wolweri. imasi in 
s. a tt 3* nr patronai, toki re- 
v. ivi-riai yra uartojiimy dabar 

z nnt cfelo svieto; 1 tiražu »u 3 ge
1 *žtemis peily: 1 tikro Meerachau- 
tuo pypkia:

ly, ausukia užsukama, pui
kiai iszmarsyta. 14ka>at. 
drauge *u lenciugeliu ir 
kompasu. Luksztai jo yra 
i>z vidaus ir isz virszaus 
auksiti 14 kar. iszrodo teip 
kaip kad laikrodėlis už |50 
Pirkdama* ba.va cigaru 
li iszairinkt sau viena 
augszrziau paminėtu daik
tu. o duosime prie kožno baso dovanai. Tiktai 
prisiusk mum* *avowarda ir adresa ir savo ež- 
preso adresą, o mes tau prisiusime in ofl*a tavo 
egpreso. l*zexatninavok, o jeigu tau dairosi*, už
mokėk tik *♦ ir kasztus exprr»o oexpre- 
*as tau vi v »•'**“ Ska priduos. Tla praszome 
idant kogreicziauset ateitum antexpre*o -tsiim- 
tie savo orderiuotus ••igarus. kurie yrugvamn- 
ta votį ant gerumo, waso* ir skaieziau*. Norint 
mum* kasztuoja, ale mes norime žmoni* in pra- 
tytie prie musu cigaru. Teipogi jeigu nori nali 
apsiimtie už agente, o mes duosime gera darba.

Cubnn Cignr VVorku,
KD tVasliington St., Chicago, III.

'aikmde-

$1800.00
GIVEN AWAV TO INVENTORS.
pilės tbrough us for the most meritorious patęst during 
the month preceding.

We aecure the best patente for our eilėn ta.

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENT10NS 
THAT YIELD FORTUNES,

luch u the “car-window ” which c»n be easily slid up 
and dovn vithout breaking the pasaenger'• bade, 
M*a»ce-pan,” ”collar-button,'’ “nut-tock, “bottie-

invenuons are the one* that bnng largeit retum* to the 
•uthor. Try to think of aomethmg to inrenL

IT IS NOT S0 HARD AS IT SEEMS.
Patente taken out through us receiveapecial notice in 

the “ National Recorder," published at Wa*hington, 
D. C.» vhich t* the bestnevtpaper published in America 
in the interest* of inrentora. We faruish a year’s sub- 
senption to thi* Journal, free of co»t, to all our elient*. 
We also advertise, free of cost, the invention e ach month 
vhich vin* our $150 prize, and bundreds of thousand* 
of copies of the “National Recorder,** containing ■ 
sketeh of the m n nėr, and a description of bis invention, 
will be seattered throughout the U nited States among 
Capital,sts and manufacturere, thus bringing to tbeu 
atten tion the tnents of the invention.

All comtnunicataon* regarded stnctly confidendaL 
Addresa

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

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

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Augliu.
Atweža anglius kožuarli in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervvažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame wisienB geriau 
eitie pas sawo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swetimtauty, 

(24-3)

Grdl< U. 1 l-.’Z^uldo ^visokius sapnus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali. leipogi apraszo planietas ir paslaptis, kokias se- 

notves žmones uartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 15c.

‘ apdaryto .. 31.00.

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

SAPNINYKA DOWANU.
PiuiguS'gn lite siųst ie registrą tvotose gromatose, arba perimo- 

ney order”. Siuuczinnt mažiau kaip wiena doliery, galite prisius- 
tie pacztinemis 2*centinemis arba Lcentinem is markėmis.

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitoky adresu:

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

A. ZDANAHIUZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MAS8.,
Uždėjo pirma lietuwis. agentūra

Parduoda l*iw*kortes (azifkort**) antgreicziau- 
■lu lniwu in ir i*z Europi *, iszmaino ir siunozt* 
fiinigus in wian* *wieto *z*li* kuomipigi*u*ei ir 

n 4nedele* po iazsiuntnno parodo kwit* *u prie* 
muaio pnair**zymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perk* l*iwa- 
kortes jo ofioe duoda tikėta už dyk*, net i n pat 
New York*; o laiw*korcziu preke t* pati k* Ir 
New Yorke.—i*įdirba rasztu* d*l dalie* iszjetz- 
kojimo i*z tewi*zke* arba kitokiu dalyku ar ra- 
■ztn* *u konaulio užtwirtinimu. O teip-gl atjle 
■zko skola* Isz Europos :a»ekurawoj* uuo ugnie* 
namu* ir kitus dalykus; parūpina srlntas darbi- 
nikam* ir wietas tarnam* ir tarnaitiem* ir užlai
ko wi*oki*a malda knyge*.—Wi«ka atlieka kuo 
migertausel.

Didele Lietu wiszka
KRIAUCZWieTe

Juozo Grigaliaus,
720 N.^Ashland at’., Chicago, III.

Darba* eina iaatlsai, visada dirba in D 
siuvėju. Gera* lietuvy*. vyras ar mergi
na kriaucziui. atkeliawla* In Chicago, vi 
•ada pa* mane gali darba gentie.

J. Grigalius.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giweiiimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

M. Wyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersei City, 1. J.

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SAL1UNA

vvisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin* 
gu, balių ir weseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuwiszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame wisiems eitie 
pas sawus, o ne pas swetimtau- 
czius.

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

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

r~i riapriimu pinigu* no 96 tr augszcziau ir 
moku už juo* procentą,

Kam turit M aikszcziot?
Paa kitus ir duoti* apaigaudinet, kad galitia teip 

~~dygei gerai ir pigei atlikite interesus paa 
i 7> *avo>žmogu. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigu* no 95 ir daugiau pinigu, už ku

riuo* moku procentą.
SZIFKORTES
Z* *nt geri a u sijų lintu isz Chicago per NevYor- 

ka in Berlina ir isz Beri!no in Cnicaga.
Isziuntimas pinigu in sena kraju.

UWAGA:
Rublis.............................. 53|
Guldenas......................... 39$
Marka...........................  .24$

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAlfi) PRAIR1E. ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirko 24 lietuvviszkosfamilijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Bttlcewicziu® ir pabudawojo lietuwiszka 
bažny ežia.

Laukai yra derlingiausi isz tvisos walstes Arkanro. Wisoki 
jawai dera labai gausei,
prietaro auga bovetna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Walstiju. Klimatas sveikas 

žiemos trumpo*, o vasaros ytgos, karszczm didelu nėra, szituma iyginasisu Chicagos.
\Vanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia straipsneli puikios girios, farmerei gali gautie taukus su giria ir be gi 
rios. Raikei ir lentos neiszsakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu. * <

Preke lauku 110 $6 iki $8 už akra.
Mokami $l,oo isz wirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

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

UNION LAND COMPANY,
163 Wašhington St., Chicago, III.

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

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

Ben. Hatowski, 
W ZIEGARMISTRAS gį

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS,
ZIEGORIUS ir Rjf

■gKHSHHHBH akulorius. Jų 
527 S. Ganai ir Judd uliczios, OT 

CHICAGO, 1LL. iįLV
U 1--k:u- zi.-irof-Ju', žiaurius ir kitokiui. 

nukrynius dajktus. zibinimas ir sidabrinima. • • 
wisokiu dajktu laba j pigoj, aukszynius sydabryus ziego- 
relių* iszwejcze k*jp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

Ziegorelaczistyiinas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO — 

T KOBRE &.HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

142 Di Vision St.
New York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 
su greicziausiu laiwu už pigiausia preke, si uncziame pinigus,kuriuo., 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kontoroje galite ausiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad met 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen. -

S. BAROS FORMERLY OF
M, R0SENBAUM & CO.

L1TUW1SZKA1 LENK1SZKA BANKA.
400 Grand Street, NEW YORK, N. Y.

Wyrai! duodu jums žinižT,kad
Jt j mes parduodam Szifkortes ant wi-

A 'Su greicziausiu laiwu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos 

-iiusu priGte-iai gaaua in 15 dienu.
. Musu kontoroje įgalite susiszneke-

~'J,r--r»^S32Ž.u^f^tie lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ą- 
teikite ir persiliudykite, kad. mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikėtus antfwisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje. ,

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.
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