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Nr. 34.Isz Amerikos
A P. A. Omahoje.

Literos A. P. A. reiszkia war- 
da organizacijos “American Pro- 
teetive Association”, kurios siekiu 
vra apsaugotie Amerika 
no tokiu tikėjimu, kurie yra 
Medingi Amerikos liuosybiai. Or-

tai katalikai yra baisiauseis žmo
nėmis dėl Amerikos liuosybes ir 
jie visoms savo pajiegoms sten
gėsi katalikus pana i ky tie. Da
bar Omahoje tie A. P. A. eina 
ąnt peiliu su katalikais ir nori už- 
imtie wiriausia stoty policijos. 
Isz Chicagos prižadėjo iszsiunstie 
jiems in pagelba 5000 apginkluo
tu wyru.

Dvviguba žmogžudyste.
Ateina žinios kad kaime Cordova 

23 mylios no miesto Moline, III., 
inwyko dvyguba žmogžudyste. 
Atrado liekanas 28 metu niger-, 
kos, kuri buvo tarnaitia ant gar- 
laiwio „Sidney”. Prie jos liekanų 

. atrado fotografių kukoriaus to 
paties laivo. Kukoriaus vardas 
buwo Charles Jonės. VVienok nati A 
vieno farmerio pažino, kad at
rasta- lavonas yra nužuditos mo
teriukes, kuri priesz kelias die
nas, su vienu nigeriu buvo pas ja 
ir prasze valgyt. Jiedu turėjo 
kūdiky. Dėlto nutarė jieszkotie 
to kūdikėlio ir netrūkia atrado 
jupelia vaiko inkasta per pusią 
in žemia. Potam atrado ir kūnely 
8 metu nigerio vaiko, kuris regi- 
mai buvo su kojomis 'sumindžio
tas lig smerczio ir užkastas in 
smiĮtis. Kokis nigeris, tur būt 
draugas anos moteriszkes, o gal 
nužudytojas jos ir vaiko, buvo

• mieste Cardova ir pirko tikieta 
dėl iszvažiavimo in Chicago ir 
jis parode kelias 20 dolerinius po- 

susine-
ir
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nigpriu. Wyrus iszvilko, musze, 
szaude; kasė in žemia ir mote- 
riszkias iszjuoke ir musze, o dwi 
perszove. Negirdėtų budu jie kan
kino sawo aukas, nepasigailėdami 
nei ligoniu. Kada pribuvo szeri- 
fas, paszauktas per telegrama isz 
Princetono, jau buwo per vėlu, 
nes nigeriai iszbegiojo, o italijo- 
nai nebeturejo ka musztie.

cetono buvo apznaimintas pir
miau, kada italijonai da laike su
sirinkimą, bet jis ant to ne atkrei
pė atydos. Kada paskiau apznai- 
mino szerifa klerkas, tai .tas liepe 

ir ape

piertnias. \Vietine policija 
sze su policija Chicagos 
wieno jieszkos kalti nyku.

o

Žmogžudyste.
Isz Birmigham danesza, kad 

James Hurd liko iszbudintas 
isz miego per riksmus 
prie duriu savo namu. Atidarė 
langa ir suszuko ant žmonių, 
idant atsitrauktu. Jie pradėjo ant 
jo plustie. Hurd atidarė duris ir 
iszejo laukan. Cze jis krito palei 
slanjksty perszautas su kulka 
rewblwerio. Žmogžudžiai pabėgo 
ir prapuolė tamsinybese. Frances 
Kead, 15 metu mergaite, kuri bu- 

liudinykia žmogžudystes, pati
ko antra diena ant uliczios vyra, 
" iena isz anų žmogžudžiu ir nore 
jo paszaukt 4policijanta, bet cze 
žmogžudys mėtėsi ant jos su pei
liu rankoje ir bjaurei ja sužeidė, 
grūmodamas jai da smereziu, jei
gu lieps aresztavotie.
Kowa Italijonu su Nige- 

riais.
i

Italijonai Sprfag Valley’je jau 
senei kėsinosi iszvytie nigerius, 
l)et tik antra da nedelia jiems pa- 
sitaike proga. Pusnaktyje penki 
n,geriai užpuolė viena italijona 
ir ap'vogia jy nuszove. Kad ape 

dažinojo italijonai, susirinko 
ant rodos ir ape 10 adyna priesz 
piotgs ape 300 vyru iszdrože i n 
nigeriu kolionija, per 2 mylias in 
"akarus no Spring Valleys. Idant 
Digeriams užmuilitie akis, pa
samdė muzika, kuri ėjo ju prie
šakyje, teip kad iszrode, kaipo 
kokia paroda. Kada inejo in kai- 

jie mėtėsi ant neapginkluotu

isz

musztie i n "arpus alarmd 
pietus apginklavo nekiek pagel- 
binykų, bet'pribuvvias in vvieta, 
atrado po kowai.
Baisi explozija vvieszbuczio.

Mieste Denver, Colo, Wiesz- 
butis “Gumry” po nr.l 725-1733 
Lavvrence ui. liko sugriautas per 
explozija 12 ad. 10 min. Nedė
lios nakty. Užpakaline dalis bu- 
davvones penkių piontru . subirė
jo in trupinius. Wiesznamis bu
vvo pilnas svvecziu ape 50-60 žmo
nių, teipgi ir vvisa tarnysta, ku
ri miegojo toje dalyje, liko už
griauta po griuvėsiais. Tik ape 
15 žmogystų atrasta gyvais, ku
rie buvo vvisi daugiau ar ma- 
žiau sužeisti. Budynkas viesz- 
namio pavirto in krūva gruve- 
siu, 100 pėdu ilga ir 75 pėdos i 
augszta. Plynos ir cementas ky- 
jo ant 20 pėdu augszczio ir isz 
jo ju girdetie vvaitojimai nelai
mingu auku. Ant 12 ad. 35 m. 
tapo isztrauktos isz po griuvėsiu 
oenkios sužeistos žmogystos, 
turios gulėjo ant augsztiniuju 
jiontru. — Priežastis explozijos 
nėra žinoma, bet mislija, kad 
catilai apatinėse dalyse vvieszna- 
na mioex p I i oda v oj o. T re n ksmas 
explozijos buvo girdetie visoje 
jeveik aprubeje miesto ir per 
mylia tolumo iszbudino žmonis. 
Debesis no parako iszsikele in 
augszta i n 1000 pėdu ant oro, 
o kaip nebuvo jokio vvejo, tai 
žabojo per ciela diena. Terp 
užmusztuju yra valdonai hote- 
io Peter Gumry ir R. C. Gre- 

nier.
Wytas per žalty.

Isz Monmouth, 111. danesza, 
<ad vienoje vietoje po vardu 
Spring Grove, yra pilna gy- 
vacziu, kad gyventojai turi ge
rai saugotis no užpuolimo ir in- 
kandimo juju. Nekokia John Lee 
ir jo pati, liko užpulti paskutinia 
nedelia per du kirminus, kurie 
vijo juodu ciela mylia. Lee ne 
pažinias susirungusios gyvates, 
uždavė jai su lazda. Kirmėlė pa
sikėlė ir mėtėsi ant jo. Lee perga
lėjo ja užmusztie, bet draugas 
to kirmino mėtėsi ant jo isz už
pakalio. Su didelia beda pasisekė 
Lee su paezia iszbegtie no pikto 
užpuotikor-kuiis vijosi juos per 
mylia tolumo.

Milžiniszka wagysta.
Pittsburge, Pa. pereita nedelia 

rasztinyczia advokatu John ir 
YVilliam McDinanu liko iszvogta 
ant $10.000 vertingu popieru. 
Abudu advokatai per pora dienu 
ne buvo namie ir ju rasztinyczia 
per ta laika liko ufcdąryta. Namu 
sargas atrado skiepe to namo ble- 
kinia dežia su yvairiais doku
mentais, n prigulineziais advoka
tams. Liko pavogta 500 akcijų 
Nothern Pacific geležinkelio ir 
iszguldomi rasztai vertes $5000.

■ Ligsziol da nėra j 
1 rubaunyku.

Kąip tai linksmu.
Denver, Colorado, 15 Rugpju- 

czio. — Kaip tai linksma žmogui 
darosi kada perskaieziau 32 nume
ry “Lietuvos” ir atradau apgar
sinimus lietuviszku draugyseziu 
ape ju piknykus ir balius, o link- 
smiause ir labiausei man apeinan
ti žinia kada dasiskaicziau kad 
Chicagoje lietuviszka Dr-te “Si
mono Daukanto” rengia atgrajy- 
tie lietuviszka teatra “Pjovyne 
Kražių”.

Argi gali kas labjau palink- 
smyt žmogų lietuvy, ar gali kas 
labjau jy apeitie, kaip kad atgra- 
jyjimas tokio teatro, — perstaty
mas to gywo pa'veikslo szendie- 
ninio atsitikimo miestelyje Kra
žių, ant Lietuwo8. Sakau link
smybe apima szirdy žmogaus, 
girdint ir skaitant ape daugini
mąsi lietuwiu Amerikoje, ape 
platinimasi lietu'viszkos kalbos 
szioje svvetimoje szalije ir ape 
kylima lietuwiszko wardo.

Deltogi Broliai mieli, tegul bus 
jumis garbe, kurie užmanėte to
kius garbes wertus daiktus. Dirb
kite dėl labo lietuvvystes ir te
gul Jumis Diewas palaimina Ju- 
su darbuose, kelkite Lietuwa 
isz gilaus miego ir regykite Ja 
prie sawo locnu darbu; gana jau 
lietu'viai prisidirbo padedami len
kams, wokiecziams, maskoliams 
ir kitiems, o ape sawe ne nepa- 
mislijo; argi nebute laikas prade- 
tie jau ir dėl sawes dirbtie. — 
Kiek lietu'viai padėjo sawo kru- 
winos prociosdel labo swetimtau- 
cziu, jeigu ta wisa procia butu 
apwertia ant sawo labo, tai Lie- 
tuwa szendien gal butu galin
gesne už tuos paežius lenkus, ku
riems per 500 metu lietuwiai 
dirbo už dyka. -

Wiskas butu gerai, Lietuwa 
iradetu platytis, .jos darbai imtu 
cylt augsztyn, jeigu tiktai musu 
žmones turėtu supratima ape sa- 
wo laba; bet tas dalykas yra 
wargingiausiu, kad musu žmones 
to nesupranta — musu žmones 
mislyja, kad tokius teatrus at- 
grajytie, tai tik s'vetimtaucziai 
gali, o nė lietu'viai. Lietu'viai 
mislyja, inžinieriais, architektais, 
mechanikais ii* kitais didžiais a 
matnykais ar iszmislincziais, tai 
tik wokiecziai, franeuzai ir 
glikai būtie gali, o jeigu jis 
gimė lietuwiu, tai jau tokiu 
amatnyku būt negali. — O 
ko teip lietu'viai mislija? 
Del savvo nesupratimo. — O 
kaip jiem nk'veptie ta su
pratima? — Per mokslą—ir tiktai 
per mokslą. Jeigu lietu'vys gau
tu tiek mokslo, kiek kiti swetim- 
taueziai, tai nekarta toks lietu
'vys dvvigubai penvirszytu swe- 
timtauezius sawo gabumu ir 
smarkumu. Tiktai kaip sakiau, 
wargingiausei, kad tasai mok
slas no lietuvviu per toli atsito 
lino.

Užtaigi Broliai mieli? meskim 
in szali 'visokius niekniekius, 
o griebkimes už mokslo nors už 
tokio, koky dasiektie galime; 
pirniiausei iszmokime skaitytie 
sawo lietuvviszka raszta ir ne
tingėkime jy skaitytie, o kada 
gerai mokėsime sawa, tada bus 
mums lengwa iszmoktie ir ki- 
toky. Pasirupikime wisi, kiek tik 
mus yra, iszmoktie savvo lietu- 
wiszka raszta skaitytie, o tada 
rasis žmonių ir terp, lietuwiu,

an- 
už- 
pat 
dėl

kalboje, isz kuriu kiekvienas lie
tu vys galės iszsimokyt greicziau 
ir da geriau: daktarystos, aptie- 
korystos, inžinierystos ir kitokiu 
naudingesnių amatu. Tik tegul 
wisi lietuviai pradeda skaitytię 
savo rasztus, o tada ir knygos 
rasis. Bet kam dabar kas gali 
iszduotie kokias moksliszkas 
lietuviszkas knygas, kad nėra 
kam ju skaitytie, kas padės ta 
kaszta ant iszleidimo knygos 
kasztuojanczios $10.000 arba 20.; 
000, kad vos penktas procentas’ 
lietuviu yra mokaneziais^ 
skaitytie.

Užtaigi Broliai, kiek ingaledami* 
imkimės prie skaitymo lietuvisz- 
ku knygų ir laikraszcziu, o ko 
daugiau mus rasis skaitaneziu, to 
daugiau iszduotojai instengs isz- 
leistie naudingesnių lietuviszku 
knygų, o kaip visi lietuviai mo
kės raszytie ir skaitytie sawo 
rasztus, tada Lietuva galės pla- 
tytis, gale: kas kart ingautie di- 
desnia šyla ir susilygytie su ki
tomis apszviestoms tautomis, ant 
kuriu mes nekarta pasakome, 
kad tiktai anie gali tokius ste
buklingus daiktus padaryt, o ne 
lietuwiai. Tegul apsiszvieczia 
lietuviai tiek, kiek anglikai, o j 
instengs nekarta geresnius daik
tus 
tus

ant Broadway uliczios, kur jau in 
gatava jos skarbunka galėtume 
nuneszia inmestie tuos prižadėtus 
$25.

Jeigu norime kad bažnyczia 
pastotu, tai turime sudėtie tiek 
pinigu, už kuriuos butu galima 
bažnyczia iszstatytie, tai tada sto- 
wes, o liežiuwiais—savo prižadė
jimais jos niekad neiszstatysime, 
sakau nors per szimta metu ža
dėtume.

Užtaigi broliai mieli, kuriems 
norisi sulauktie savo locnos lie
tu wiszkos bažnyczios, tai pribuki
te ant mitingu, prisiraszykite 
prie parapijos, ir dirbkite su val
sais drauge, o dirbdami wisi isž 
wieno greicziau insteigsime 
dasiektie sawo miery. Kam ne
miela lietuviszka bažnyczia, tas 
tegul eina prie airisziu ir tegul te
nai mokinasi “cziutabakia” 
krimstie, teip lyg jautis atrajotie.

Brooklynietis.

8utwertie už anglikus ar ki
tokius.

Kazys F. Barauskas.

Isz Brooklyno.
Mielas Redaktoriau!

Meldžiu patalpytie szy straip
snely in juau laikraszty.

Kaip jau visiems žinoma, kad 
Brooklyne užsidėjo parapija po 
vardu ,,Sz. Marijos Panos” kuri 
isz valios auga kasdien ir yra 
viltis^ kad suaugs kada ir pastos 
twirta parapija. Szi parapija 
tapo uždėta per prakilnesnius lie- 
tuwius, kurie dirba ape surengi
mą jos nenuilsdami.

Taigi dabar paklauskite ka tie 
lietuviai kenezia už savo sunku 
darba no nekuriu tamsunu. Kada 
prireikė suraszytie visas famili- 
jas, kiek ju ant kurios uliczios gy
vena, tai nekurie pradejor mur- 
metie, kad jau ateina taksatoriai, 
jau uždės “texus” moketie ir tt. 
ir pradėjo vienas kita atkalbine- 
tie, idant nesiraszytu prie parūpi 
jos. Pradėjo žmonėms insztieketie, 
kad tie, kurie tveria parapija, 
tai dirba dėl savos naudos, 
nereikia eitie, nereikia priguletie, 
velyt prigulėkime 
airisziu ir tt.

Ak jus tamsunai 
žmones už tokias
ke tiems žmonėms nauda, kad 
pareja isz darbo teip, kaip ir tu 
pats, netur vainos valandos sau 
ant atsilsio, ale wel turi mėtės 
wiska eitie isz naujo in darba 
walkiotis namas no namo, troty- 
tie savo centus ant streetkariu, 
plesztie liežiuwy ir da no bile ko 
iszgirst-ie nežmoniszkus žodžius, 
—ir ar tai nauda yra dėl žmo
gaus?

Nekurie sako kad dabar, jis ne
duos nieko, ale kada jau bus baž 
nyczia, pastatyta, tai tada duos 
$25.—Ar tai cze kalba su protu? 
—Tai ir kitas ta paty pasakys, 
ir treczias, ir ketvirtas, ir wisi ta 
paty pasakykime, kad kaip bus 
bažnyczia pastatyta, tada duosime 
ant jos po $25.— Tai dabar sus
tokime visi in viena kuopa ir ža
dėkime po $25, nors nenustokime 

; žadeja nei diena nei nakty, žade-

prie lenku,

ir nedorėliai 
sznekas! Ko-

knyge- 
kpgeriau-

ln Shenandorieczius.
Asz Motiejus Kupczynskas, 

kaipo agentas laikraszczio “Lie
tuvos” apygardoje Shenandoah, 
Pa. pranesziu visiems czionyksz- 
cziams ir aplinkiniams lietuwiams, 
kad asz apturėjau isz redakci
jos ,,Lietuvos” keliolika tuzinu 
labai naudingas 
les sapnu, kuri
sei iszguldo visokius sapnus, nes 
jau ir man paežiam taikėsi, kad 
mano sapnu kotikriausei iszgulde. 
Deltogi kiekvienas isz Shenando- 
riecziu ir aplinkiniu, norintis tu- 
retie tokia naudinga knygelia, ga
li ja gaut pirktie pas mane. O jei
gu kuris isz Lietuviu užsiraszys 
“Lietuva” ir užsimokės už ja isz 
virszaus už visa meta, gaus ta 
puikia knygelia už dyka. Laik- 
rasztis “Lietuva” kasztuoja per 
meta tik du dol. o kas užsimoka 
isz virszaus gauna prie to knyge
lia sapnu werta 75c., tokiu budu 
jam laikrasztis pareina tik $1.25. 
Ar da pigiau reikia. Su guod.

Motiejus Kupczynskas 
2G1 E. Centre St,

Shenandoah, Pa.

Baisi nelaime.
Pittsburgh, Pa., 20 Rugp. — 

Baisi nelaime atsitiko szendien 
iszryto plienineme fabrike “Cor- 
nagie” miestelyje Braddock. 
Sprogo prie pecziaus koke ten 
prietaisa ir užmusze ant wietos 
6 darbinykus,o 3 smertinai sužei
dė. Užmusztiejie visi yra lenkai 
ir ungarai. Kiti danesza kad yra 
užmusztu in 16, o sužeistu* 200. 
Paczios užmusztuju pasiliko su 
mažais kudikiaisjvargingiauseme 
padėjime.

kurie nepasigailės sawo procios į kime Į)er szimtll meta> ui 
jokio pedsakiol ir kaszto ant iszdavimo brangiu czįa pati be pinigu nestosią, įata-

' vm i orv V ii Lmxrrvii I ii uricalrmn trru ic7 fianrpana nnntiunuia rtiitirvamoksliszku knygų lietuwiszkoje wa isz dangaus nenusileis mums

Paczta Maskolijoje.
Maskolija užvedą nauja per- 

sergejima kaslink perkratinejimo 
paslapcziu, vežamu per paczta 
gromatu. Paczta vi bjurai palei 
rubežius privalo atkreiptie aty- 
da ant nužvvelgtu gromata, pagal 
duotomis per policija instrukcijo
mis, kaip tai,—isz kur gromata, 
kaip adresuwota, kokio pavidalo 
ir spalvos konvertas, kaip sutai
syta ir tt. Ant tokiu gromatu, 
kurios liekti patemitos pagal pa- 
roditais klausimais, deda steni pe
ty su paraszu: “Atdarytakyveiz- 
doje priėmėjo.” Wienoje iszto- 
kiu “nužvelgtu” gromatu atras
ta du sudžiuvusius žolių žiedelius, 
pasiunstus kaipo praba žolinyko. 
Taigi policija priėmėjo klausinė
jo: “Kas tai per kvietkos9 l’elko 
iszsiustos? kas iszsiunte? kur 
randasi žmogysta, kuri i»zsiunte? 
kuo užsiima? ir tt.

ISZ 
Lietuwiszku Kolonij u 

Arkanso.
Lietuvva, 18 Rugpjuczio, 1895 m. 

Guodotinas Redaktoriau!
Kaip jau buwau pirmiau praoe- 

szias, kad musu lietuwiszkos ko
lonijos kasdien didin auga ir kad 
budawone bažnytėlės labai spėriai 
eina, taigi szendien su džiaugsmu 
turiu pranesztie, kad' jau mūsų 
minėta bažnytėlė yra beweik vvisi- 
szkai užbaigta ir savvo augsztu 
boksztu dabina musu naujas ko- 
lionijas.—Argi tai ne garbe mums 
broliai mieli, kad czionai toke ma
žyte saujale lietuvviu, o jau turi 
savvo locna bažnyczia? — Bet ta 
garbe ne mumis priguli, ale musu 
guodotinam proboszcziui kn. J. 
Balcewicziui, kuris ta wiska surė
dė savvo locna proce ir savvo kasz- 
tu. Mes da galbūt ir per keliasde- 
szimtis metu nebūtume to insten- 
gia padarytie, ka musu guodotin. 
prob. su puse metu padare. Tei
sybe, da viduryje bažnyczia he y- 
ra užbaigta, ba isz kur senelis 
gali tiek pinigu imtie, kiek, tas 
vviskas kasztuoja, vvienok yra 
vviltis kad su laiku musu dwa- 
siszkas tewas iszredys ir vvidury 
teip, kaip^kitu bažnycziu bagotuo- 
se miestuose.

Kelios dienos atgal, ugi atvva- 
žiuoja pas musu proboszcziu cze- 
ku kunigas ir klausia, kaip greitai 
busent jusu bažnyczia gatawa,nes 
jis norėtu czionai budavvotis sau 
klebonija. — Musu probaszczius 
atsake jam, kad szita bažnyczia 
kaip ir gatavva bus, tai bus tik 
dėl lietuvviu, o ne dėl kitu kokiu. 
Czeku kunigas klausia, kaip tai? 
juk ir czekai dėjo pinigus teip 
kaip ir anglikai ant iszbudavvojimo 
szios bažnyczios. O kad musu pro
baszczius atįgke jam, kad czekai 
su anglikais tik norėjo dasidetie, 
bet nei vvienas nedasidejo ir szia 
bažnyczia isęstacziau savvo locnu 
kasztu, tada cz«ku kunigas aplei
do ausis ir iszvvaževvo.

Tai matote broliai, kaip tai ant 
gatavvo tuojaus akvvatnykai ran
dasi, o delko tas ge radėjas negali 
savvo kasztu pabudavvotie bažny
czios dėl savvo czeku, teip kaip 
musu guod. kn. J. Balcevviczius 
iszbudavvojo dėl lietuvviu? — ant 
gatavvo tai kožnas butu iszmin- 
tingu.—Užtaigi sakau, kad garbe 
ir labai didele garbe prigul musu 
prabaszcziui, kurs nereikalavvd no 
musu nei cento, bet savvo kasztu 
iszbudavvojo mumis bažnyczia ir 
nepasigailėjo dėl musu gero, pats 
sawes nuskriaustie, pasilikdamas 
pertai pats be cento.

Argi galime rastie kur kita 
toky kunigą? Anot žodžiu evvan- 
gelijos sz. “Daug yra pavvadytu, 
bet mažai iszrinktu”, teip ir czio
nai, daug yra kunigu, bet ne vvisi 
yra pasiszvventia dėl parapijonu 
gero.

Užtaigi mes Arkanso lietuvviai 
linksminamės vvisi isz vvisos szir- 
dies, kad Dievvas mums suteikė 
toky geradejinga dvvasiszka te- 
vva, už ka tegul Jam Dievvas sti- 
orina sylas ir užlaiko Jy dėl mu
su perylgus metus. Fabmerys.

ar iszmokai Japoniszkai 
užklausė vienas sawo

ne, tas liežiuvis wisai 
atsake. * 4

wa-

Pagryžias isz Japonijos.
t Nu ka, 

kallietie? 
draugo.

Kodėl
lengvvaB,

Taigi pasakyk ma, kaip 
dinasi Japoniszkai medi??

Tam, atsake.
O kaip du medžiai?
Tam-tam, wel atsake.
O cielas . miszkas kaip " . dina- 

j si?
' Tam-tam tam tam tam 1 m...-
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Isz Chicagos
Atsibuskie darbinyke.
Firma Armour & Company par

gabeno naujas maszinas dėl mu- 
szimo neraguotu galviju. Kiek 
tai darbi nyku nustos darbo, o ku
rie liks tiems nebus palengvini- 
mo. Ogi ka maszinos padaris už 
tuos atstatitus darbinykus, tai tas 
uždarbis liks kompanijos kisze- 
niuje. Teip darosiitas diena ir vi- 
sur. Argi dar nesupranti darbi
nyke, kad netrukus, belaukiant 
geresniu laiku, wjsai nebeturesi 
kur dingtie. Ar dar ilgai dirbsi 
tiek adynu, kiek tau liepia ir už 
tokia mokesty, kokia tau duoda? 
Dėlto riszkimes visi in darbiny- 
kiszkas unijas, idant galėtume at- 
sispirtie priesz skriaudikus.

Iszjojo ant lenktynių.
Pereita nedelia keturi “Cov- 

boys” iszjojo isz Chicago no kam
po 61 uliezios ir Cottage Grove 
avė. in Atlanta, Ga. Jie iszjojo 
ant lenktynių. Pergalėtojas netik 
gaus $1.900, bet teipgi apturės 
garbia, kaipo geriantis ir atsar
giausia jojikas Amerike. Pravar
des lenktinyku yra sekanezios: 
H. G. Payne, Harry Campbell, 
Henry Schultleg ir Arthur Bing- 
ham. Kiekvienas isz ju yra ge
riausiu jojiku ir tikisi iszgrajytie.

Attogumas j u keliones isznesza 
906 mylias. Iszligos yra asztrios. 
Arkly atmainytie yra nevale. Pas 
juos eina netik ape iszmegi- 
nima iszturejimo arklio, bet teip 
ir ape persitikrinimą, katras isz 
jojiku moka geriausei apsieitie su 
arkliu, idant galėtu atbutie tokia 
ilga kelionia.

Kelias, kuriuom jie turi jotie, 
yra siaurai apženklintas. Turi ap- 
sistotie ant 22 pacztavu stoeziu 
Indianoje, Kentucky, Tennessee 
ir Georgia ir turi praszytie poez- 
misterio, idant duotu žinia per 
telegrafą in Chicaga ape j u pri- 
buvina.

Pergalėtojas atliks ta attogu 
mainl2 dienu. Kiekvienas 
ju tikisi kas dien atliktie 75 
80 myliu kelio. -

LIETUWISZKA8 TEAT
RAS.

Chicagoje Draugyste “Simano 
Daukanto” isz tiesu surengs pui
ku lietuviszka teatra. Nedelioje, 
18 Rugpjucziu laike savoextra su
sirinkimą dėl visiszko surengimo 
teatro. Ant susirinkime pasirodė, 
kad jau komitetas tos draugystes 
nusamdė puikia salia ant Ash
land avė. po nr. 800 arti 18-tos 
ui. ir ant 15 dienos Rugsėjo, tai 
yra nedėlios vakare bus atgrajy- 
ta žaisle“PJOWYNE KRAŽ1UO 
SE.” Teipogi ant szio susirinki
mo tapo iszrinti komitetai dėl 
parūpinimo teatraliszku drabužiu, 
dėl apstalevimo druku, dėl sude
rėjimo muzikos ir tt.

Bus tai labai puiku* teatras,ant 
kurio bus perstatyta gyvu pa
veikslu, kaip tai maskoliai, 1893 
metuose, užpuolė nakties laike 
ant lietuviu, susirinkusiu in baž- 
nyczia miestelyje Kražių, ir pjo
vė szaude ir visaip žudė juos be 
mielaszirdystes. Saleje bus iszre- 
dyta bažnyczia, didysis altorius, 
priesz kury žmones melsis ir tada 
užpuls ant ju ruska kariumene 
kazoku ir ims muszt, durtuvais 
badyt, ir szaudyt. Bus prirengtas 
pulkas kazoku, oficieriai, 
gubernatorius, policija, mini- 
szkos, kunigas, ukinykai, ukiny- 
kes ir tt. Toks teatras yra labjau
sei interesuojentis, netiktai pa
ežius lietuvius, bet ir lenkus, nes 
po iszpjovimui Lietuviu Kražiuo
se, Lenkai pirmutiniai pradėjo da- 
rytie demonstracijas ir laike 
dievmaldystias savo bažnycziose, 
iszreikszdami savo apgailystavi- 
ma nukentėjusiu lietuviu, kaipo 
savo draugu, gyvenaneziu po 
tuom patim sunkum jungu mas
koliaus.—r Deltogi draugyste “Si
mono Daukanto” turi vilty, kad 
ant teatro pribus ne tik visi lie
tuviai, bet ir lenkai eis pažiuretie 
to graudingo atsitikimo, nes tok
sai atsitikimas da ir szendien sto
vy kiekvienam akyse.

Užtai broliai lietu via prisireng- 
kite ant tos garbingos dienos ir 
nepasigailėkite 5c. ant streetka- 
riu atvažiuotie, o pamatysite ta 
viską kas 1893 metuose dėjosi! 
miestelyje Kražių.

isz 
iki

Ne czistas pienas
Departamentas sveikatos pada

vė analizavojimui pieną, kury 
Elburn Dairy Co. pristatė i n 
ligonbuty. Ta Kompanija paėmė 
kontrakta dastatytie pieną už 
prekia $9.99 ant galiono. Užtik
rino, kad pristatys czista, ne su
rankiota pieną, toky, kuris turės 
savyje 3 procentus riebumo, o 12j 
procento daliu tikru. Bet kada 
analizavojo pieną atrado: Pirmos 
prabos 38 riebumo ir 12.04 tikru 
daliu; antros prabos 20 riebumo 
ir 10.48 tikru daliu; treczios 2.6 
riebumo ir 10.69 tikro, ir ket 
virtos prabos 2.6 riebumo ir 
10.69 tikru daliu pieno.

t Del ko smertis yra gerinsiu 
daktaru?

— Dėlto, kad tik viena syky 
atsilanko pas ligony.

Pagunda ant žmogžudy
stes ir saužudystes.

Gerai žinomas lietuwis Win- 
cas Puszinskis, kurs gyveno pas 
voketia p. Spikermanant kampo 
Jefferson ir 14 ui., nedėlios vaka
re 6 adynoje perszowe in kakla 
duktery sawo gaspadynes Mary, 
16 metu senumo ir potam szove 
pats sau in kairia plonima, bet 
kulka nudrėskė tik biski virszo- 
galwy; mergaite tapo labjau su
žeista, bet da iszgis. Mergaite 
gydosi pawietawame ligonbutyje, 
o Puszinskis, po apžiūrėjimo jo 
žaizdos, liko aresztawotas ir yra 
užrakintas, kol iszgis mergaite.

Priežastis saužudystes buwo 
wargingas gyvenimas, nes jau se
nei buvo be darbo ir turėjo sko
los savo gaspadinei už 6 nedelias 
už borda. O kas link mergaites 
szovimo, tai būt buvusi kokia 
meile, kaip žmones szneka.

Aresztawotas Pusžinskis pasa
kė, kad jis wisai ne mislijo szau- 
tie in Mary, o tik sau norėjo atim
tie gywasty, nes gywenimas jam 
nusibodo, kad ne žiūrint ant visu 
rupescziune galėjo darbo gautie. 
Jis sakosi buvvias girtas ir tai tik 
vienintele priežastis, kad jo re
volveris neju ežiom s pasileido in 
Mary, vienok jis sako, neturejas 
jokio gailesezio prie mergaites, 
ane; reikalo szautie. Kada Puszin- 
skiui pasakė, kad jis gali gautie 
už tai 5 metus kalėjimo, tai jis 
atsake: “Nors ir deszimts metu 
kalėjimo,tai man nieko ne užgau
na, nes gyvenimas dėl manės ne
turi jau jokios wertes”.

Nelaimingas Puszinskis yra ge
ras muriųikas pagal amata ir su 
visais gražiai draugavo. Dabar 
atsiminkime broliai, jog kiekvie
nas isz musu yra sirata szitoje že- 
meje ir kiekvienas reikalauja bė
doje užtarimo. Dėlto wisi jo 
pažinstami ar draugai susirinkite 
dėl pasirodawijimo, ar ne galėtu 
i^uom pagelbetie tam nelaimin
gam Lietuviui.

Wadowai didžiųjų straiku 
Chicagoje liuosi.

Wakar ryta tapo paleisti isz 
kalėjimo direktoriai “American 
Ry. Union” (Keliher, Goodwin, 
Rogers, Burna, Elliot ir Hogan), 
kurie buvo nusūdyti už straika 
geležinkeliu, isz priežasties Pull- 
mano, pereita meta. Jie iszkente 
kalėjime po tris menesius kožnas 
ir dabar pribuwo in Chicago, kur 
liko szirdingai patikti per sena- 
rius Unijų. Prezid. Debs, kurs bu
vo viriausiu wadu ir komandie- 
rium straiku, buvo nusuditas 
dvigubai ir turi kestie da tris 
menesius kalėjime, nes jis atmete 
dovanojimą trijų likusiųjų mene
siu, kuria dowana jam buwo iszsi- 
storawoja darbinikai irju priete- 
liai. Jis pasakė, kad ne nori jo
kios loskos priimtie no kraujage- 
riu ir padekavojo geradejams 
už storonia.

Wisi tie direktoriai dabar isz- 
syk imsis perorganizawotie pakri
kusias no straiko unijas. Pirmasis 
sekretorius organizacijos, Keliher 
tuojau iszvažiavo in Minneapolis 
ir Goodvin in St Paul, kur jie 
tikisi sutwertie naujas drūtas uni
jas. Keturi likusiejie pasiliks 
Chicagoje ant nekurio laiko dėl 
apsižvelgimo reikaluose unijos. 
Tada Rogers wažiuos in Pueblo, 
Colo., Hogan in Ogden, Utah, 
Elliot in Philadelphia ir visi ap
sistos Cleveland’e, O., lyg szven- 
tes darbinikiszkos dienos, kuri 
bus pradžioje Rugsėjo. Burns pa
siliks Chicagoje dėl dažiurejimo 
weikalu wiriausios kwarteros u- 
niju.

Perorganizavojimas pakrikusiu 
uniju jau buvo pradėtas. Net 156 
vietiniu uniju jau yra surengtos 
ir nauji charteriai buwo gaunami 
kasdien. Dabar bus iszduota 100, 
000 kopijų specijaliszko laikrasz- 
czio “KaiIvay Times”, kuris bus 
iszdalytas sąnariams unijos kaipo 
orgonas. Teipgi i n ves naujus in- 
status, idant tvardai sąnariu uni
jos butu užlaikomi sekretnei no 
publikos. Teipgi insteigs darbi- 
nikiszkus distriktus visuose cen
truose, didesniųjų geležinkeliu. 
Kiekviename tokeme distrikte 
bus organizacija, su tam tikrais 
dažiuretojais ir vadovais. Jie ti
kisi, kad ant tolesnio laiko gele
žinkeliu unijos bus daug drūtes
nes ir galingesnes, negu pirma 
buvo.

susikalbėja pasimatytie Bu Sveetu.
Pone Gleenn perpikusi 

už toky pasielgimą Burrienes, 
pažadino vyra ir pasakė jam, 
kas darosi. Burr tuoj nuėjo pas 
ponia Nichols, kur jis atrado buvo 
paežiu, jos sesery. Sveeta ir Ni- 
cholsa, vyra sesers paezios. Jis 
asztrei pasakė paežiai, kad eitu 
su juom namo. Pati paklausė ir 
stojos eitie, bet cze paszoko 
§veet ii užklausė, ar ji vėl nori 
gyventie su vyru. Kaip jy pa
sakė tvirtai, kad jy gyvens su 
wyru, Sveet isztrauke revolvery 
ir szove in ja, pataikindamas in 
kakla. Potam szove antra syky 
norėdamas 
Burr, ale 
galo dti syk szove sau in kakta 
ir ant vietos numirė. Burriene 
sužeista mirtinai yra ligonbuty 
ir jos vyras vaikszczioja ape 
Iszgydytie negali.

nuszautie paty 
nepataike. Ant

Wietines Žinios. ja.

Konstabelius suniusze.
Du Konstabeliai Komorovski 
Christian iszsirenge in nr. 82 

idant areszta-
ir

įCornelia uliezia, idant areszta- 
tie kokia ponia Votava. Nemis- 
lijo jie ape tai kokis priėmimas 
ju laukia. Votava pasitaisė kar- 
szto vandens, paszauke susie- 
dias ir susiedus ant pagelbos ii* 
džiugo ant anų. Konstebeliai ne 
žiūrint ant visos galyl>es tiesos, 
ne galėjo 
prapuolė.

atlaikytie pleciaus ir

Smertis už (bvejopa mei
lia.

Tūlas Frank Sveet pora metu 
atgal, kalbinėsi prie vienos isz 
trijų seserų. Su viena jau buvo 
susitaikias. Bet jam besibaudint, 
jo iazrinktoji isztekejo už kito 
vyro, vardu Fred Burr. Tada 
Sveet paėmė antra seserys. Me
tai atgal Sveet’o pati numirė ir 
jis vėl pradėjo kalbintie sawo 
pirmąją numiletinia, kuri dabar 
buvo pati Burro ir norėjo pri- 
lenktie ja idant persiskirtu su 
vyru. Rodosi, kad ji buvo priža
dėjusi iszpildytie Sveet’o pra- 
szima, nes viena diena apleido 
paslapczia vyra ir iszvažiavo 
in Michigan. Bet vyras ja surado 
ir prikalbino gryžtie. Pagryžusi 
i n Chicaga, ji ne apsistojo pas 
vyra» liet pas kokia ponia vardu 
Glenn |x> nr. 375 Thomas uliezia, 
o vyras jos gyveno po nr. 487 
Austin avė, Būdama pas ponia 
Glenn, ji tieszijo abudu, kaip 
Burr’a, teip ir Sveet’a.

Wiena syky ji iszvažiavo su 
vyru Burr pasivažinetie in Lin
coln Parka; o kada pagryžo ma
tydama, kad vyras jos yra pail- 
sias, prikalbino jy atsigultie pasi- 
ylsetįe pas ponia Gleen; • o pati 
tuom tarpu nuėjo pas treczia sa-

| vo sesery p. Nichols, kur buvo

— Už nedėlios laiko prasidės 
“Fairas” lietuviszkoje parapijoje. 
Lietuviai taisykitės ant pasilink
sminimo.

— Aktoriai ant pameginimu 
kasdien geriau grajyja, yra vil
tis kad kiekvienas iszmoks at- 
sakaneziai savo szaka.

— Amžina atsilsy Mik. Nor
vilas, ape kurio susižeidima ant 
geležinkelio praneszeme nr. 31 
“Lietuvos”, jau numirė ir pereita 
utarnyka tapo palaidotas grąžei 
su miszioms. Gentes ir pažys
tami yra užpraszomi atsidusitie 
prie Dievo už jo duszia.

— Ape 200 Italijonu, dirban- 
cziu pas kontraktierius Booth ir 
Flynn, sustraikavo reikalaudami 
pakėlimo mokesties ant 25 centu 
ant dienos. Kada in ju vieta pri
ėmė kitus darbinykus, jie mėtėsi, 
ant anų. Toje muszoje liko kelio
lika sužeistu. Policija 
Italijonus.

— Wisi aktoriai ir 
kurie prisiraszete prie 
mo teatro, pribukite subatos va
kare ir nedelioje po miszparui in 
salia L. Ažuko ant prubos.

— Kokis Schlosser nupirko 
savo sunui arkly ir vežimėly. 
Wiena syky jis pats važiavo ir 
pagryžo su labai nuilsintu ir su- 
szilusiu arkliu. Pamatias sūnūs 
savo arkly nukankinta, iszmeti- 
nejo tėvui, kad nesigaily gyvu
lio. Isz to daejo lig barnio ir se
nis isztraukias revolvery perszo- 
tve aunu, kuris in kėlės sekundas 
mirė.

— Nedelioje, 18 Kugp. Gvar
dija D L. K. VVitauto turėjo sa
vo pirmutiny balių, ant kurio 
pribuvo daugybe lietuviu, bovy- 
josi visi grąžei ir draugyste ap
turėjo geroka pelną isz savo pir
mutinio baliaus. Teisybe atsitiko 
viens koks ten mažas barnis terp 
dvieju ar trijų, vienok kita kar
ta žmones pasirupis, kad daugiau 
to nebutu.

— Kam yra reikalinga anglių 
ar medžiu, tegul duoda žinia sa
vo tautieziui P. Zacharevicziui 
gy venaneziam po nr. 848 Attica 
str., o greieziausei ir pigiausei 
Jum pristatys ko reikalausite. 
Teipogi užsiima perkrastimu isz 
vienu namu in kitus, ir visokius 
reikalus su arkliu atlieka.

P. Zachareviczius 
848 Attica st. Chicago, III.

— Nedelioje, 25 Rugpjuczio, 
1 adyna po pietų bažnytinėj sa
lėje, Gvardija D. L. K. Witauto 
laikys savo extra mitinga, ant 
kurio užpraszo pributie kodau- 
giausiai jaunu vyru lietuviu ir 
prisiraszytie prie tos puikios

iszvaike

aktorkos 
atgrajyji-

Mulkiu reik saugotis 
visiems.

Arba, kas mažiau žino, tas dau
giau gir Ii. Teip atsitiko ant Ca- 
nal striezio, Chicagoje, kur yra 
nekokia gyvanaszlis, žinomas isz 
kraujaus Graž-jonis, (Amerike la
bjau pritiktu jam vardas “Meszla- 
jonis”), nes isz jo burnos niekas 
pe iszeina, kaip tik meszlas, ku 
riuom jis vemia ir terszia gerus 
žmonis. Susirgus vienai moteri-i 
szkei, jis norėjo būtie už daktaru, 
ale kaip nieks jo ne užkvietė, 
teip apsiėjo ir be jo. Žinoma terp 
Lietuviu niekas ne iszmano nieko 
ape ligonius, tik prie moteriszku 
ligų g d pagelbetie viena kitai 
susiedes. Bet tos nelab ukvatnios 
aut pagelbėjimo artimui. Nors jos 
ir atsilankydavo isznejucziu pas 
minėta ligony, bet kasžin delko 
visos laikėsi isztolo, gal būtie 
norėjo, kad kas in ranka pabu- 
cziuotu, o ne buvo kam to^pada- 
rytie, nes vyras daugiau rūpinosi 
ape bizny, negu ape ligony. Taigi 
burdingeriai, matidami, kad nieks 
neko ne gelbsti, o dažinoja no dak
taro, kad su ligoniu yra blogai 
ir reikia gero prižiūrėjimo, jie pa
siryžo gelbietie, kiek galėdami 
Wienok pagal prisukimadaktaro, 
jiedu kaipo vyrai prie moterisz- 
kes, ne galėjo nieko weiktie, o 
tos bobeles neberode nei akiu. 
Taigi jiedu, pagal patarima dak 
taro ir su pristojimu jos vyro, 
iszleido ja in hospitaly, kur ji 
greit pasitaisė ir pagryžo namo. 
Dabar, kad jau praslinko visos 
bėdos, anas “Meszla-jonis” su ki 
tais Ūgiais sau pusgalviais pradė
jo vemtie peklos smarve ant a- 
nos moteriszkes, buk ji susirgusi 
no vieno bordingerio, tai bordin- 
gierius ana ir gydias.O kad ji pa
gavo ji bemaluojant, tai jis ginasi, 
kad tai ne jis iszmishjas ta kalba, 
bet antrasis jos bordingeris. O kad 
tas antrasis jo užklausė, kada jam 
sake ir paprasze in akis pasiszne- 
ketie atvirai, tai mus “gražjonis” 
apkaito lyg ausu ir gindamasis at
sižadėjo pasirodytie akiesna. Tai
gi ant galo ne liko nei grieko, 
nei iszgrieszitoju, o jog smirdan- 
czioja pavietre da siauezia po 
kvailiu burnas, kraieziodama no 
liežuvio ant liežuvio, kaip užtru- 
czyta szlapdriba, kuri žinoma, tu
rės sutirptie, nerasdama geres- 
nios vietos dėl užsilaikimo.

Dabar pareina klausimas, kokis 
pėdsakas isz to paliko?—O tai tos 
ligonio vyras, nors nieko ne turi 
priesz ana apkalbėta bordingiery, 
žinodamas gerai, kad jis tik bu
vo parejas per pora dienu priesz 
susirgimo ir negalėjo jokio susine- 
szimo su jo moteri turėti, isz ko 
ji butu apsirgusi. VVienok dagir- 
dias tokias bjaurias kalbas, ne 
iszkente ne iszmetinejas paežiai. 
O pati žinodama gerai, kad jos 
vvyras liginai žino, jog ue galėjo 
neko blogo būtie isz jokios puses, 
kaip tik isz praėjusiu sunkiu dar
bu, o teipgi matydama, kad jos 
vyras, sunkiauseme jos padėjime, 
buvo prie jos atszalias ir nieko 
gero dėl jos pats ne darė, o tik 
viską pavede kitiems,ji suspaudi
me uebenorejo nei prisileistie jo 
prie savias, jeigu kada jis megi- 
uo ka gelbetie. Asz isz savo pu
ses misliju, kad jis ne buvo at-

Guodotinas Redaktoriau!
Praszome patalpintie keletą 

eilių “Lietuvoj” dėl žinios wisu 
lietuviu, ape musu maszinukias 
dėl drukavojimo gromatu. _
Sziomis dienomis mes nupirkome 
500 geriausiu maszinukiu dėl dru
kavojimo gromatu, ir norėdami 
jais kogreieziausei parduotie, 
parduodame labai pigiai m a- 
žiau kai p už pusią pre
kes. — Pradedant no 20tos 
Rugpiuczio iki 1 dienai Spaliu; 
VVienok mes mislijame, kad par
duosime jais pirmiau. Todėl kas 
norėtu tokia maszinukia pirkie, 
tegul prisiuneziu savo adresa, o 
jam bus prisiųsta apraszimas, pre
ke, ir praba drukavojimo. Wy- 
rai pasiskubinkite. Su guodone

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

GROMATOS
Bartosz Wenzel 
Budis Mrs Petroma 
Dianis Josef 
Dorwainis Jan
Dylla Paul .'
Dzuwaicze Jule 
Gavronsky Jozef

1288
1305
1322
1325
1326
1327
1349
1359 Grigą Andrei
1363
1364
1372
1373
1389
1391
1393
1394
1460
1476
1481
1484 Schestakovsky Malke
1516' • -
1545
1546

Gurbisz Michal 
Gurąs Josef 
Karais D.
Harris D.
Jasinski Jan 
Jocis Stanislaw 
Jonik Theodor 
Juszka Kazimer 
Ostrovsky Albin 
Kadis And.
Kumszas Jan

Szignarovits Anton 
Zebrovski Endrus 
Zavada Kataryna

Nauja knyga.
Tilžėje, Prūsuose, szioms die

noms iszejo isz po spaudos, kasz- 
tu p, M. Noveskio, nauja pasakų 
knygele, po vardu ANDERSO
NU PASAKOS. Toje knygelėje 
randasi 10 pasakaieziu priligstan- 
cziu prie prastu darbinyku žino- , 
niu, kuriais turint liuosa laika 
kiekvienas su noru skaitys ir pa
sidžiaugs isz ju apsakimo. Preke 
tos knygeles 30 kapeikų arba 15 
centu. Galite gautpirktie Redak
cijoj “Lietuvos”.

Ožka dėl waisto.
Ten toli terp Lenku nėra ožkų, 

o vienam žmogeliui daktaras lie
pė nupirktie ožka dėl serganezios 
paezios. Nuėjo įvyrąs in turgu ir 
nupirko. Kad partvede namon, 
liepe merginai eitie pamelžtie 
ožka. Tarnaite tiek tiktai žinojo, 
kad ožkas ir awis melžia gniau
žydami teszmeny. Taigi nuėjo ir 
spaudo teszmeny viena ranka, 
liet pienas ne bėga; paėmė gniau- 
žytie su abiem rankom, ožka pra
dėjo bliautie, o pieno vis nėra. 
Pareina in stuba ir sako gaspadi
nei: “Ožkos teszmuo teip supen- 
tejo, kaip akmuo, o pieno ne no
ri iszduotie, ir nežinau kas tai 
yra”. Eina gaspadine ir žiuri, kad 
tai ne ožka, bet ožvs. Szaukia 
įvyra ir duoda jam pipiru.

draugystes. Dabar instojimas da.gZalias, o tik ne mokėjo su ligo-
yra labai pigus, o toliau pa Į 
brangs, už tai pasiek ūbi kitę vi
si prisiraszytie. Nekurie bijosi, 
kad drapanos brangiai kasztuos; 
to nereikia bijotie, nes drapanų 
po prievarta niekas neliepia im- 
tie, drapanas ima tik tie kurie 
nori, o kas nenori, tai gali pri- 
guletie ir be drapanų . Užtai pra
szome visus lietuvius prisiraszy
tie P.Možeikis sekr.

— Pirmas lietuviszkas galiūnas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko tviska czsytai ir puikei. 
NVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir ktvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu tvese- 
liju ir kitokiu zobotvu. Jeigu isz 
kito miesto atwažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut, i

niu apsieitie, bet j i isz sawo pu
ses sako, kad jis kada norėjas, tai 
visada mokėjas jai patarnautie. 
Taigi dabar, kad pasipletie tokios 
kalbos, pasidarė tame stone mo 
terystes baisi neapikanta viens 
kito, ne tiek isz priežasties ano 
apskelbtojo vyto, kiek isz viens 
antro užgauliojimu. Bet asz mi 
sliju, kad Dievas yra teisingas, 
tai neteisybe turės pragaisztie, o 
geri žmones tiems bliaujantiems 
avigalviams ne intikes. Mulkiu 
reik saugotis wisiems, o labjausei 
prie stono moteristes.

Miletojas Teisybes.

Preke Pinigu
—o--

Rublis in Rosija..........
Marke in Prusus... •..
Guldenai in Austrija..
Frankos in Francija....

.53|c 
.24jc 
.40|c 
..20c

— Chicagos lietuviai dasilau- 
ke viena ir geriausia lietuviszka 
kompanija laikrodėliu, Kelpsch, 
Noreiko & Co. Welijame vi
siems lietuviams pirk tie laikro
dėlius, lenciugelius, žiedus ir ki- 
tus daiktus no j u, nes tai yra tikri 
lietuviai, katrie grauna daugiau 
ir daugiau kostumeriu 
diena. Jie padidino savo bizny 
parduodami ne tiktai 
laikrodėlius ir lenciugelius, 
bet ir visokius kitus daiktus, kai
po: peilius, hritvas, kortas dėl 
grajinimo, skripkas, harmonikus, 
maszinas dėl siuvimo ir t.t. Isz- 
siunezia daiktus in visus miestus 
ir miestelius Amerikos, Kas pri
sius savo adresa per 3 nedelias, 
gaus lietuviszka katalioga ir gra
žu abrožely dykai. Adresavokit 
teip:

Kelpsch, Norbiko & Co., 
105 Brovn st. Chicago, III.

kožna

vienus



ISTORIJA
Suvienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa,)

A t y d a. — Louisiana no pradžios prigulėjo 
prie Francuzu. 1763 metuose, pabaigoje Francu- 
zu ir Indijonu Kares, Francuzai perleido ja Ispa
nijai, už jos pagelba priesz Anglijonus. 1800 metuo
se Iszpanai atidavė ja atgal Prancūzams. Teip 1803 
metuose Louisiana tapo atpirkta no Francuzu.

Ta plati aprube, kury apėmė visus wakarus 
no Mississipi iki Rocky Mountains kalnu ir in sziau- 
re iki Britijos apvaldimu. Ta piksnis buvo didelia 
Twarba dėl Suvienytu Walstiju, nes-ji pridavė ne- 
periszkadijama plaukinejama upia Mississippi.

Prekyba Suvienytu Walstiju daug nukentejo 
skriaudų ant Terpžeminiu Mariu no piratiszku*) 
Barbarijos M alstiju 1801 m. viena isz tokiu Wal- 
stiju Tripoli, apskelbė karia prieszai Suvienytas 
^Valstijas. Prezidentas Jefferson 1803 metuose isz- 
siunte in Terpžeminia maria, kariszka šyla su lai- 

’vynia.
Wienas muszkietinis laivas “Philadelphia”, vi- 

damosi maža neprieteliu laively prieszai Tripoli, 
užbėgo ant uolos ir liko pagautas per Tripolieczius, 
kurie apsiėjo su užgriebtais žmonėmis, kaip su 
vergais.

Piratai mislijo, kad tai dėl ju didele laime; 
bet ^Vasaryje, 1804 m. Lieutenant Decatur insi- 
gavo in prieplauka Tripoli mažeme laiwelyje nak- 
czia, ir užgriebė ir sudegino laiva “Philadelphia”.

Kelis menesius paskiau Commodore Preble ke
letą sykiu bombordawo Tripoli. Bet maisztai vis 
ne nustojo iki 1805 metu, kada basza Tripolies 
geide padarytie sandora pakajaus.

Liepoje 1804 metu, isz priežasties politikisz- 
ku ginczu, iszejo ant galiniu Aaron Burr, \Vice 
prezidentas Suvienitu VValstiju, su Alexander 
Harnilton’u, kuris liko užmusztas ir labai apgai- 
listautas per žmonija Suwienitu VValstiju.

Rudeny 1804 metu Jeffersonas liko isz naujo 
aprinktas Prezidentu. George Clinton, isz Nev 
Yorko, liko Wice prezidentu.

Burr buvo vyras gražios iszmiuties, bet blo
gu principu ir troksztantis didžios galybes ir gar
bes. 1806 m. jis buvvo pagautas besirengentis in 
expedisija žemin upia Ohio. Jis liko apskunstas už 
mėgdžiojimą atskirtie no Unijos kraszta, in va- 
karus no Alleghanies kalnu, kaip ir apemima Me- 
xiko. Burr liko aresztavotas ir auditas. Pagal ne 
isztekima davadu jis liko paleistas' ant liuosybes, 
bet žmonija nenustojo mislijusi, kad jis norėjo 
prigautie Suvienitas ^Valstijas.

Europoje didele kare terp Anglijos ir Franci- 
jos, su Napoleonu jos galva, wis da tensesi. Su- 
vienitos ^Valstijos laikėsi atstu no abeju pusiu. 
Kaip galinga Anglijos marinikyste nuszlave be
veik visus laisvus Fraųcijos ir jos szaliuyku no 
mariu, Amerikos prekikai gawo naudinga proga 
pervvažiojimo gerybių dėl Francuzu ir kitu Euro
pos tautu.

Del to, Britijos valdžia, Gegužyje 1806 me
tu, apskelbė, kad didele dalis krantu Europos yra 
užgulta, tokiu budu periszkadidami Amerikos lai
vams inplauktie in uždraustus portus. Lapkrity
je 1806 metu, Napoleonas atmokėjo Britieciams- 
apskelbdamas užgynima Britijos salų. Skaitlingi 
Amerikos - laivai, kurie dryso ateitie in tuos y- 
vvairius portus, buvvo pagaunami ar per Anglijo- 
iui.- ar per Francuzus. Pasekme isz to buwo ta, 
kad Amerikos prekybabuvvo vvisai arti pakrikimo.

Szitoki priepuoliai buvvo prieszingi tiesoms 
tautu. Dėlto Amerikos prekikai protestavojo bal
sei ir visas krasztas buvvo dideleme sujudime. 
Bet vvis tai buvvo ant tuszczio.

Antras dalykas, kury Amerikonai jaute, kai
po neteisinga pasielgimą Anglijonu, kad jie pri
pažino sau tiesa dasigautie iki Amerikos laivvu 
ir atimtie kiekviena marinika, Angliszko gimi
mo. Tai buvvo praminta “tiesa krato” (right of 
search”). Amerikonai su užsidegimu atmete ta 
prDavvinta tiesa; ir teip daug sykiu AmeriKonu 
marinvkai buvvo užgriebiami ir gabenami in Bri- 
tijonu laivvynias vvadindami juos veidmainiais, 
arba atskalūnais.

Birželio menesyje 1807 m. invyko baisus at
sitikimus. Amerikos muszketinis laivvas “Chesa- 
peake”, atsisakė atiduotie keturis vvyrus, kuriuos 
Ahglijonai savvinosi, kaipo pabėgėlius; už tai 
Britiszkas muszketinis “Leopard” paleido ugny 
ant Amerikonu. Chesapeake, būdamas ne pasiren
giąs ant apsigynimo ir užpuftas nejuczioms, nusi
leido ir tris jo žmonis buvvo užmuszti ir asztuo- 
niolika sužeistu. Po tam Britiecziai suėjo ant jo 
ir nunesze keturis isz ju. Po isztyrimo tapo at
rasta, kad tris isz ju buvvo Amerikos ukesai, ku
rie buvvo inžymeti per Britieczius ir potam pabe 
g°-

Szitas atsitikimas pagamino drąsu apgarsi- 
nima (Proclomacija) per Prezidentą Jeffer&on, už
draudžianti inejirna vvisu Britiszku laivvu in Ame
rikos prieplaukas, kolei užganedinimas už praei- 
tia ir ūži ikrintmas už ateitia, isz puses Anglijos, 
bus padarytas.

Lapkrytyje 1807 m. Britijos randas iszdavve 
ženklyvus paliepimus, per kūrins visos nuosza 
lines tautos butu uždraustos prekiauti su Fran
cija, arba jos szalinikais, atmetus tik, jeigu bus 
mokama Anglijai donia. ,Tai buvvo tuojau patikta 
per Napoleono “Nusprendimą Milan’e”, pagal ku
ry konfiskavojo vvisus laivus, kurie pristojo ant 
krato per Anglijos laivva arba kurie mokėjo do- 
nias.

Del atvvitojimo Francijai ir Anglijai, Siekyje 
1807 metu, kongressas nusprendė “Uždraudimą’., 
per kury vvisi Amerikos laiwai ir marinikai buvvo 
paszaukti namon ir sustapdyti, o svvetimzemiams 
laivams tapo uždrausta imtie gerybias isz musu

portu. Bet ir per tai nepavvyko aplaikytie no An
glijos irFrancijos prilankumo dėl Amerikos tiesu 
ir per tai labai pasylpnejo prekyba szitos žemes.

Ginczas per szita uždraudimą Suvienitose VVal- 
stijose atvvede ant to, kad didelis, skatlius Repub 
likonu, kuriu rankose tuom sykiu buvvo vvaldžia, 
apleido republikonu partija ir pristojo prie Fede- 
ralistu.

Isz priežasties tokiu atsitikimu, Prezidentas 
Jefferson atsisakė no tarnystes ir Kovvo menesyje 
1809 metu jis nuvvyko ant savo farmos, kuri bavvo 
arti miesto Monticello, VVirginijoje.

IV. Madisono administracija 1809 1017.
Ketvirtas Prezidentas Suvvienytu VValstiju 

buvvo James Madisonisz VVirgiuijos. Jis buvvo 
in vestas 4 d. Kovvo, 1809 m. George Clinton isz 
Nev Yorko liko atgal iszrinktas ant wice-prezidento.

Aprinkimas Madisono buvvo pergale Republi
konu, kurie dabar pirma syky pradėjo vvadintis De
mokratais. Prie rinkimo Madisono, žmonija parode, 
kad jie buvvo prielankus Jeffersono politikai. Fe- 
deralistai, būdami prieszingi sustabdimui mariniki- 
szkos prekybos, ne buvvo dar gana drūti, idant ap
rinkti© savo kandidatus.

Akyvvesni faktai. — Kovvos menesyje 1809 m. 
istatas po vvardu Embargo Aktas, per kury liko 
pertraukta prekyba su Anglija ir Francija, tapo pa
naikintas, o liko invvestas “Non-Intercourse Aktas” 
per kury vvisa prekyba Suvvienitu VValstiju su Di
džiąją Britanija ir Francija, liko Uždrausta. Ne tru
kus mes pamatisime, kad vvis tai ne daug gelbėjo ir 
kad ginezai daejo iki kares.

1811 m. Indijonai ant sziar-vvakariniu pakrasz- 
cziu buvvo labai prieszingi ir geide kares. Genero
las Harrison, gubernatorius Indianos Terr., surinko 
didelia šyla ir leidosi prieszai juos. Ju vviriausio 
vvado Tecumseh ir jo brolio “Prophet” ne buvvo; 
bet kada generolas Harrison prisiartino, kiti vvado- 
vvai iszejo patiktie jo. Jie prisiuntė konferencija, t. 
y. susitaikintie per apsvvarstima iszlygu isz abieju 
pusiu, ir prasze jo, idant apsistotu per nakty, ant 
ko Harrison pristojo. Anksty sekanti ryta, Indijo
nai užpuolė ant baltųjų ir prasiliejo kraujas. Tas 
susiemimas atsitiko arti Tippecanoe upes ir dėlto 
tapo pramintas “Kova Tippecanoe”.

Akyvviausiu atsittkimu isz Madisono admini
stracijos yra apskelbimas kares prieszai Anglija ir 
kiti kersztavvimai, kurie tensesi per du metu.

Kare 1812 metu.
Priežastis kares.—Pasielgimas Anglijos 

trukdime prekybos Suvvienitu VValstiju ir atiminė
jimas mariniku no Amerikos laivvu, kuriuos jie at
imdavo dėl savvo tarnystos, buvvo priežanezia kares 
1812 metu.

Kada prezidentas Madison stojo ant urėdo 
1809 m., stovvis dalyku buvvo matomas. Non-In
tercourse Instatas pasibaigė Gegužyje 1810 m. Su
vvienitu VValstiju randas tada prisiule Anglijai ir 
Francijai, kad jeigu katra nors isz jųdviejų atszauks 
įstatus, užginanezius prekystia su nelaikaneziais jo
kios puses laivvais, tai Suvvienitos VValstijos atnau
jins Non-lntercourse Istata prieszai kitas tautas. 
Francuzai 1810 metuose atszauke savvo istata “Mil- 
an Decree”.

Pasekme to buvvo tai, kad Lapkrityje 1810 m. 
prezidentas Madison apskelbė, kad dabar jau yra 
liuosa prekyba su Francija, bet kad vvisokia preky- 
sta su Didžiąją Britanija yra uždrausta.

Dabar Anglija dar labjau padidino savvo prie- 
szinguma, negu kada pirmiau. Ji pastate savvo ka- 
riszkus laivvus prieszai skvarbesnius portus Suvvien. 
VValstiju. VVisi Amerikos prekikai, iszplaukenti 
ar pagryžtanti, buvvo iszkratomi ir daug isz j u tapo 
iszsiusti in Britijos portus, kaipo istatimiszki už
griebimai.

Tuom paežiu laiku “tiesa kratos” dar tensesi 
ir atiminėjimai mariniku no Amerikos laivvu buvvo 
tankus. Britijos laivvinikystes oficeriai vveike su di
deliu miklumu ir stropumu.

VVieuame atsitikime ju drąsumas tapo dikezei 
nubaustas. Gegužyje 1811 m. Amerikos muszke
tinis laivvas “Prezident”, kuris buvvo po komanda 
Rogerso, kada atsitraukė no krantu Virginijos už
puolė ant nedidelio laivvelio “Little Beit”. VVieto- 
je gavvimo užganedinanezio atsukimo, buvvo atliep- 
tie szuvviai. Tuoj susijeme ir Britojos laivvelis pa
silpo, aplaikias vvienuolika žmogystų užmusztu ir 
dvvideszimt vviena sužeista.

Amerikos randas norėjo pataisytie ta priepuo
ly, bet Amerikos žmonija abelnai mislijo, jog ju 
vvadovvai pataikauja Britiecziams.

Szitokis stovvis dalyku buvvo bjauresnis už ka
ria. Amerikonai kente vvisas bedas kares ir neko 
negaleje padarytie dėl atlyginimo skriaudų. Laike 
pirmesnių septiniu ar asztuoniu metu, Britiecziu lai
vai užgriebė devynis szimtns Amerikos laivvu delei 
peržengimo neteisingu Anglijos pri®isawinlu krei
vu tiesu.

Prezidentas Madison, 1 d. Birželio 1812 me
tu susinesze su kongressu, perstatidamas apskel
bimą kares prieszai Anglija. Tai liko priimta.

19 d. Birželio 1812 m. Proklamacija kares prie
szai Anglija tapo apgarsinta. Generolas Henry 
Dearborn isz Massachussetts liko paskirtas virinu
siu komandierium.

Kariszki nusidawimai 1812 metuose.
Buwo nutarta eitie in Britijos Provincija Kana

da.
VVidurvasaryje Generolas liuli, Gubernatorius 

Michigan Territorijos, perejo no Detroit in Saud- 
vvich, Kanadoje, su maža šyla. liuli ne buvo atsa
kantis. Jis nieko neveike Sandvvichi’e ir be gaisz- 
tant jam ten, Britiecziai užgriebė svarbia vie
ta Mackinavvo. Szitas privertė Hull’a pasiskubintie 
gryžtie in Detroit.

Nedidele Britiecziu ąyla dabar pasirodė prie
szai Detroit. Amerikos kreiviai d rase i pasiszventie, 
kad jie galėjo iszlaikytiip priesz Britieczius, Kada 
Hull paszauke pasiduoti^, jis iszkabino balta velia 
wa ir pasidavė ant nekuriu iszligu, be uždavinio jo
kio smūgio. Armija ir vvisas krasztas užsinesze prie 
szai Hull už toky begediszka pasielgimą ir jo var
das liko iszbrauktas isz skaitliaus armijos,

Žinios visokios.

Pyratyste vadinasi robawojimai ant maria. Isz oze pareina žodis 
‘piratiszkaa”.

(Toliaus bus.)

t Amerikoniszkas kariszkas 
garlaivis, vvardu, “Marblead” 
iszeina in Syria. Mažoje Azijoje.

t Woketijoje kokis Emil Do- 
minik nubzove savo mi Įima ja 
Ida Vogei, ir potam pats savia 
nusižudė.

t Kokia Rozalija Barczevska 
sukapojo in szmotelius savo nau
jai gimusi vaika. Ta motina ta
po atiduota sudui.

t Boston, Mass., 25 szio me
nesio tenykszcziai lietuviai turės 
didely mitinga, aut kurrio bus 
daryta rodu ape statymą lietu- 
vviszkos bažnyczios, •

t Shenandoah, Pa. jau bisky 
darbai pagerėjo: szioms dienoms 
dirbo jau po 9 adynas. Wisi lie
tuviai yra linksmi isz to.

t Isz Viennos ateina žinia, kad 
szefas policijos miesto Sofia tapo 
aresztavotas, kaip nužvelgtas 
surasze ant gyvasties Stambulo- 
vo.

t Berlyne taps atdaryta Kali
fornijos paroda, kurioje dalivaus 
125 firmos firmos eiles, dasta- 
tanezios Amerikoniszkas iszdir- 
bystas in Europa.

| Pittsburghe keliolika biednu 
Lenku ir Lietuviu, kuriuos miesto 
randas praszalino isz gyvenimu ant 
upes, skundžia miestą už atligini- 
ma no 500 iki tukstaneziodolieriu.

t Isz Tifliso danesza, kad 
Kurdai vėl užpuldinėja ant tur- 
kiszku kaimu Armėnijoje. Banda 
rubaunyku panaikino ir iszroba- 
vvojo kaima Pasekau; kitas už
puolimas buvo padarytas ant 
kaimo Segurekan.

t Gubernatorius Altgeld, val
stijos Illinois, iszdave proklama 
cija, per kuria paženklino 5 diena 
Lapkriczio, dėl specialiszko aprin- 
kimo sudžios in vieta numirusio 
Blanke Cook Countyje.

t Ispanijoje mokintojai ir auk
lėtojai žmonių mirszta isz bado, 
arba elgetauja po uliezias. Taigi 
gal tikėtis, kad jie neiszmokins 
naujos pakeleines ant paklusnumo 
kraujageringai valdžiai.

J Isz Tipton, lud., danesza 
kad ten pereita nedelia kokia 
Jesse Hamier, pagimdė waika 
vyriškos lyties su dvviem gal
vom. Tas vvaikas gyvuoja.

t Kad musu moteriszkems, lai
ke szliubo, kunigs risztu ne vvie
na ranka bet abidvi, dėlto kad 
jos misi i na teip, kad su vviena 
ranka priguli vvyrui, o su antra 
pavvelyja sau ka nori.

t Karalius Siamo, su kuriuom 
Francija vede karia, teip vadi
nasi : “Sandelz-Fra-Paramindr- 
Maoa-Koulanlankurn-Fra-Khoula 
-Korn-Klao”. Tegul kas dabar ta 
vvarda atmena ir greit tegul isz- 
taria.

$ Mieste Ellensburg, Wash. 
nesenei liko nužudyti be sūdo Sa- 
mvel Wilson ir jo sūnūs Charles, 
kurie buvo užrakinti pavietavva- 
me kalėjime, už nužudima besi- 
muszdami M. Kohlaffo ir Jos 
Bergmano.

t Isz Sofijos danesza in Lon
dono laikraszty “Times”, kad 
grabas Stambulowo liko užpulta* 
ir iszdraskytas per banda nieka- 
deju.- Policija pribuvo ant laiko 
ir periszkadijo isznevožijimo 
kūno. Piktadejai pabėgo.

t Samuel Gompers ir P. T. Mc 
Guire, delegatai darbinykiszkos 
unijos, po vardu “American Fe- 
deration of Labor.” iszvažiavvo 
in Britija (Anglija) ant kongres- 
so “Trades Union”, kuris atsiliks 
mieste Cardiff W aisti joje.

| Isz Paryžiaus danesza, kad 
vienoje vietoje, vadinamoje Cri- 
zon, kokis darbinykas, gawias 
pamiszima proto, nukirto galva 
savvo motinai su dalgiu. Kitoje 
vietoje pamiszias prekejas, Benį 
hard Pratt užmusze savo tęva su 
kirviu.

t Detroit. Mich. Senis no 70 
metu atsisėdo .ant lango an- 
tro piontro namu prie kampo 
Labrosse ir 7 ulieziu, užmigo ir 
nukrito žemin. Daktarai abejoja 
ape jo iszgijima tokeme sename 
amžiuje. Jis turi sudaužyta vir- 
szugalvy.

t Shenandoah, Pa. Petras Pa- 
szkeviczius nupirko saliuna no 
VVinco Chieliausko, kur viską 
surėdė kogražiausei ir gerai biz
ny veda. Welyjame visiems lie
tuviams atsilankytie kaipo pas 
nauja biznierių—lietuvy, o busi
te kogražiausei priimti.

t Isz Toulono (Francijoje) a- 
teina žinia, kad ten name paku
los atidengė grėsminga susiraszi- 
ma kaliniu. Jie norėjo iszžudytie 
vvisus dažiuretojus ir iszsimusztie 
ant valnasties. Pas juos atrado 
pakeptus ginklus, bet periszka
dijo iszpildimui susiraszimo.

t Tūlas Thomas Bates liko 
pervažiuotas su karais, dirbda
mas Pullmano kompanijoje “Ju- 
ry” koronero pripažino, kad 
kompanija yra kalta. Tas sūdąs 
atrado, kad Bates teip dikezei 
buvo nusidirbias, kad netekias 
sylos parpuolė ir liko pervažiuo
tas.

t Nauja liga apsireiszke pas te
legrafistus Amerike. Isz priažasties 
be paliovos klausimos!, pasikėlė 
užimąs ausyse, potam skausmas 
galvos ir skaudulei. Isz tos prie 
žast.ies tapo nusprensta duotie te
legrafo urednikams adyna atilsio 
po kiekvienu keturiu adynu tar
nystos. ♦

t Detroit, Mich. koks Ryan no
rėjo perpjautie sau gerklia su ki- 
szeniniu peiliu. Padare sau žaizda 
no penkių coliu, kuri tapo apžiū
rėta ligonbutyje. Ryan sako kad 
jis yra Detroite ne ka daugiau ir 
neturi darbo, nei gyvenimo. Tur 
būtie pertai norėjo atymtie sau 
gy vasty.

t VVienose Anglekasyklosė, 
arti VVanamie, Pa. padege kas 
toks “szantia” kur mainu parakas 
buvvo sudėtas, o kad ugnis daejo 
in paraka tai buvvo trenksmas 
neapsakitas. Artesnių namu vvisi 
langai iszbirejo ir balsas davvesi 
girdeiie per 30 myliu. Isz žmonių 
nieko neužmusze.

t Terp keturiu tukstaneziu Pik-. 
tadariu suymtu Paryžiuje pirmoje 
pusėj 1895 metu radosi vviena grio- 
vviene francuziszka, vviena kuni- 
gaiksztiene angliszka ir duktė 
vieno isz vvieszpataujencziu ku- 
nigaikszcziu vvokiszku. VVisos 
tris liko no koros atliuosuotos, 
vienok turėjo sudėtie ant biednu- 
ju Paryžiaus 100.000 franku.

| Pereita nedelia paviete Fi- 
ney Kansas’e. liko 25 karves už- 
musztos per perkūną. Reikėjo 
gytie 800 galvyju in kita gany
kla, o kad anuos tenai pervarytie, 
reikėjo gytie siauru keliu^ ap
tvertu dygiu dratu. Užėjo audra, 
trenke perkūnas in stulpely tvo
ros, trenkdamas perbėgo 200 yar- 
du dratu, užmuszdamas, kiekvvie
na karvia, kuri ėjo arti drato.

t Tylias geležinkelio Ohio 
Southern, einantis per Paint upia 
pagal BrainLridge ingriuvo 10 d. 
szio menesio po pietų, laike 
kada ėjo trūkis tavvorynis. Lo- 
komativas ir deszimts karu su
puolė in upia isz augszto no 15 
pėdu. Maszinystas peczkuris ir 
dar vienas nustojo gyvasties 
po griuvėsiais sudaužytu karu. 
Bledes aprokuoja ant $50.000. 
IViename kare buvvo 10 jojamu 
arkliu, iszsiunstu in Springfield 
ant lenktiniu, j

t Jacksonvile, Fla., numirė ko
kis C, A. Smith, kad;i dažinojo 
isz laikraszcziu ape jo smerty sze- 
szios jo paezios, jos visos atsi- 
szauke prie jo kūno ir palaikų 
(turto).Ta pati su kuriai jis gyve
no, tuoj liepe kuna numirėlio pa
laidot ie, idant galėtu paimtie vi
sa palikta turtą. Žingeidi bus ko 
va terp tu szesziu paežiu, kaip

jos susivažiuos, idant pasidalytie 
turtais, kurie susideda isz vieno 
barzdskutinio krėslo, keliolikos 
britvu, veidrodžio, paezios su 
dviem vaikais ir terp naminiu 
rakandu da turėjo $153 skolos.

t Daug triukszmo padare Ber- 
line paėmimas po priežiūra sū
naus vieno prekiko Juliuso 
Schvvabacho. Tas jaunas Schwa- 
bach būdamas valdonu žemiszku 
gerybių, siutusei be apsirokavi- 
mo klede turtus. In 18 menesiu 
jis iszleido nei mažiau nei dau
giau, kaip milijoną markiu. Savo 
kriaueziu jis gabendavo isz Ber- 
lino ant extro trūkio, Pats nie
kad kitaip nevažinėjo, kaip tik. 
ant extra trukiu. Jo parednes ir 
arklei atsižimejo turtingumu ku
nigai kszczio. Persergejimai tėvo- 
ne buvo naudingi dėl jauno pus
galvio. Ant galo tėvas atsiszau- 
ke in suda, kuris atidavė jy ir jo 
turtus po priežiūra.

t Pereita nedelia atsibuvo 
VVashingtone demokratiszka kon
federacija,szalinyku sidabro irge- 
resniejie delegatai kalbėjo ir pa
dare nusprendimą ir atsiszaukima- 
dėl organizavojimosi ie šyla. Wi- 
si kalbėtojai abelnai kritikavojo 
dabar esanty randa Clevelando; 
Leonidas F.Levingston isz Geor
guos pasakė kad atėjo laikas dėl 
naujo apskelbimo nepriegulmys- 
tęs ir iszsimutzimo isz po jungo 
tironyates; o labjausei bjauriais 
isžtarimais priesz prezidentą ir 
ministrą finansų atsižimejo Hill 
isz Missouri, kuris pavadindamas 
prezidentą Clevelauda ir ministrą 
Carliste prigavikais vieszpatys- 
tes davede, kad ju politika veda 
kraszta in prapulty.

Akademija socijalistu.
Berlyne yra dwi Sočiai Demo- 

kratiszkos akademijos, kurios ne
senei apskelbė savo plana mok
slo. Seneu buvo Berlyne szeszios 
tokios akademijos darbinikiszkos, 
o dabar liko tik dvi, viena sziau- 
rineje dalyje miesto, o antia piet- 
vakaryneje.

VVerta pasistelietie tam planui 
mokslo abeju akademijų darbini- 
kiszku. Planas mokslajnes sziaa- 
rineju dalyje miesto yra tokis. Pa- 
nedeliais mokin* draugiszka eko
nomija (intekme kapitolo ant 
paskyrimo vertes, daugumas pel
no no darbo irtt.); Utarnykais— 
medecina popularna (ligok dirb
tuvėse ir fabrikuose, hygiena gy
ventoju); Seredomis — mokslas 
gamtos (darvynizmas, apspren- 
dimai atsiradimo žemes ir žmonių 
ir koki yra ant to davadai); 
Czetvergais — raszbava vokisz- 
ka; Petnycziomis—istorija 10 am
žiaus su abelna pažvalga revolu- 
cijos 1848 m., (iszsipletojimas so- 
cijahzmo ir politikiszku szalinin- 
kyscziu Woketijoje); Subatomis 
—lavinimai diskusijoj, tai yra 
kalbos ir terpsaniszki iszaiszki- 
nauti gynezai.

Planas mokslai nes pietvakary- 
neje dalyje miesto yra tokis. Pa- 
nedeliais medicina popularna (bū
da vone ir apsireiszkimai gyveni
mo sveiko ir ligoto); Utarnykais 
draugiszka ekonomija; Seredomis 
istorija (kova luomu senebineme 
Ryme, cezaryzmas, atsiradimas 
krikszczionybes); Czetvergais 
mokslas gamtos, darvinizmas, 
gatnliszkas susejimas lycziu ir ko
va už būvy;; Petnycziomis voki- 
szka raszliava ir Subatomis lavi
nimai diskusijoje. Tokios lekcijos 
tensesi per dvi adynas no puses 
devintos iki pusei vienuoliktos 
kas vakaras.

Ar ne Hutu gražus dalykas ir 
dėl Lietuviu pana*zius vakarus 
insteigtie,^ dėl apszvietos darbi- 
niku.

PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Seatonville, Iii. ant 7tos die

nos Rugsėjo, tai yra ant s ubą tos,, 
tenykszcziai lietuvi ii rengia pui
ku pikniką, ant kurio užpraszo 
visus lietuvius ir liet u vairias pri- 
butie, kaipo tai i-zSpring Valles, 
Ladd, Maquette ir kitu aplinki
niu miesteliu. Bus puiki muzika 
ir gražiausias pasilinksminimas ir 
susipažinimas visu lietuviu. Ne- 
ižmirszkite pributie.

Su guod. L. Novikas.
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Užmokėjo už Lietuva 
Powers Sag Harbor 
UI pis Wa namie 
Shalus Brockton 
Miliauskas Mahanoy C.

M. ^Vilkaitis Mahanoy PI.
* B. Jusaitis Bridgeport 

W. Szolaszewiczius J.City 
S. Adomaitis New Britain 
F. Brazauskas Melrose P. 
W. A Žuką s Chicago 
J. Polojanskis “ 
Ch. Bataitis Southvvick 
L- Sinkevviczius Simsbury

^M. Stengei Northampton 
M. Szawlis Brighton 
L. Nowikas Šeatonville
P. Abraitis. Brooklyn. N. Y.

2.oo 
1.00 

50 
4.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
3.oo 
2.oo 
2.oo

P. Abraitis. Brooklyn. N. Y. agentab 
musu laikraszczio sukalektawojo 
ir prisiuntė prenumerata no se- 

kaneziu skaitytoju:

J. Tauezkus Brooklyn
G. VVhite
M. Ragutis
J. Karoblis
M. Szpokewicz Jersey City 2.

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

oo

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Šlaitinis dangiszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križ-is. iszaodyta bal- 
«aiauseiskauleleis,wisaip zalatitos, 3.50 ir 14.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu.apdaryta drutoi skiltoje, zaiaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ ’100

Apdaryta szagrine “ “ ®00
Balsas Balandėlės didžiauses ir pulkis useme 

apdare, balcziauseis kauleleis puikei 
iszauksuotais krvžeis po 13.00 ir3^50

75c 
12.50

andeles didžiauses ir puiki* ūse 
______ _ balcziauseis kauleleis puikei 
Iszauksuotais kryžeis po Į3.CC

Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsus Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szagrine “
Balsas Balandėlės su Offictum Parwum 
Garbe Dievui ant auksztybes, skyroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv. 

Marijos Panos 
Meno sz*. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius “
Ražanczius amžinas 
Ražanczius ir draugyste " “
EUžapezus amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szv, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

literoms “ “ “ *1-60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skaroje apkau- 

‘ stytas ir su kebe “ *1.60
Szlovimmas szv. Panos Marijos per mena- 

sius Gasfužy Lapkrity ir kožuume laike ‘ 
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalmu Dovido karš iau* ant paveikslo 

kanticzku „ .. (
Kanticzkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Divasiszkos.
Brostvos " “ “ <
Draugija deldusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos nedelos ir szventes 
Filotea arba kelas in maldinga giuenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo “ 
Gydyklos h" baimes smerties i
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas *z. 

yranciszkaus ‘
Gyvenimai Szventuju Dievo .“ 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos ,, 
Gyvenimą visu Szventu ant l ožnos dienos

4 dideles knygos, kožna po 
Istorija Kataliku Bažnyczios 

' Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
.vijS seno istatimo no pat sutvėrimo

paname* iki užgimimo Knstuso 
Istorija s z-ve u ta seno ir naujo įstatymo 

sutiver.mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldyma i metimu szvencztu ” 
Ka- yra gri->kas? labai naudinga knyvele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 
Lietu viszkis miszios«u natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Moksias kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

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

kauskio “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta 

knygų kun. K. Antonevicziaus.
Wadowas in dangų “ 
Wartai dangaus “ 
Wadowasaplankaucziu kanezios Wieszpatiea 
Jezuso Kristuso * “ 15

Knygos nioksly^zkos.
AKYW1 APSIREISZKIMAI. ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ti;. su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 

J darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas vra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke...  30c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas Lementonus lietuviszka* „ 10c
Spasabas greito iszsi mokinimo angelsko* kai 

bos ne apdarytas “ “ *1.00
o apdarytas “ 91.25

Istorija Europos su mapoms y 50
Ka darytie. kad butume sveiku ir ilgai gyventu
me,.......................................................................... . *"■
Lietuviszka* Kalendorių* ant metu 1896 *
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

* kotekizmais Ir mistranturu.
engwas būdas paežiam per savęs pramn’- 
tie asz-'tie. dėl nemokaneziu

Pilnas szirutmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas ’teturiose kalbose: lietuviszkal 
iatwiszkai. lenkiszkai, ir ruskai, y- 

, ra nause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszko* kalbos 

Kasdienines Maldos

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

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

Aiuerika Pirtyje „ 10c
Ape senovės Lh 
Aukso Wer*2H, __ _ 
Gyvenimas Stepo Rhu<1l. ..„ 
Istorija gražios Katrukos “ **
Istorija i*z laiko Prancūzu vainos “ 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Ka* teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo ,.
Birutes dainos " “
Boleslovą* arba antra dalis Ge nove t os 
Bestiality of tbe Russian Czardom tovard

Litbuania " " __
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz S i mano Daukanto 
Graži vaiku knygele " “ •
Istorija Simono Daukanto, didžiauslajisto- 

rija Lietuvos “ .,
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju • “
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizins 
Lietu ris^koa dainos isz visur surinktos, 

a ** keturi szimtai 
» Lietuviszkas sziupinis

Lietuviszkos Da'nos užraszytos per Antaną 
- Juszkevicziu VVelionos apygardoje, isz 

žodžiu Li-tuviu daininyku ir darbiny- 
' ta “ “ 1 50

Namelis pustelnyko “ “ 75o
Umy pa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu iszlai- 

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Palangos J u-re •• “ 20c
Petro Armino rasztai “ •• 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

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

Pirmutini* degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rluajdina “ “ “ |i.5O

1.50 
l.oo

• 1-50

90c
30c 
50e
5c 

10c
5c

30c
40C

20c.
15c

75c 
75c.
75c

0.5c 
10c

75c 
50c 
25c 

25c.

20c.
50c 
10c 
20e

65c 
H. oo

no
25c

15c 
10c 
15c 
15c 
15c

20c 
10c 
40c 
15c 
15c

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

15
isz

10 
40c 

' 15c

,10c. 
" 15c 

50c.
10c

10c

10c

15c.

12.00

ietuwos pilis “ 10c
■», komedija vienoje veikmeje 20c 
epo Ra u d uosio " ]5c

lOc 
30c 
20c

15c 
10c 
30c

20c

IlOO 
10c

11.50 
20c 
50c

10

22.00 
6c

NAUJAU8I8 LIETUW1SZKAS SAPNINYKAS. 
i surinktas isz daugel *vetimtautiszku sapni- 

nyku ir sredytes pagal tikra Persisąkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir pa»lapcziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl nuspėji- 
mostei tęs —Genausei iszguldo ^visokius 
sapnus, koki tik žmogui prUapnuot gali. 
Preke.......................................................-76c.
Apdarytas...................................................... 41. oo

Talmudas iidu " “ 10®
Wsiku knygel- su abrozelais M 50c
Žiponas bei £ipone 25c-
Wįšoki abrozdelei inknvgss 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Mssko- 
tas puola priesz jy ant kėlu 30c

Abrozas "Kražių skerdynes’ perstatė kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
czioe Kražių matuose 1893. Ganėtinai di
delis. Preke „ SOc

o su prisiuntimu „

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PAN8KICH *7.00
ANIOL STRČz.. Zbidr Modtdv i Piežni služfcy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpor6w 
i piežni lacihskich). Zaviera blizkofl50 stro- 
nic vyraznego druku na pięknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne w morocco 
skorkg, vyzlacane brzegi ze zloconym tytull- 
kem; ......... .................................................. 95c

Ta sama opravna v morocco skurkg, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtullkem, okuta i ze za- 
mkiem......... . ........................... .. t l 25

CICHA LZA. Zbidr Modl6w, i Piežni stužfcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla nieviast) z 
dodataiem nieszpordv i piežni lacifiskich. Za- 
viera blizko660 stronnic vyraznego druku 
napięknyin papierze, —Opravne w morocco 

skorke. vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i* 
kiem Cena.. ...................................  96c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlčv i pietai, 
služ^cy dla dusz pobožnyeh. (VVydanie dla 
mežczyzn). Z dodatkiem nieszporov i pietai 
lacifiskich. Zaviera blizko 660 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierze, opravne 
v morocco skorkę, vyzlacane brzegi ze zloco
nym tytulikiem................................... 96c
sama opravna v morocco skdrae, vyzlacone 
brzegi ze zloconym tytulikiem................11.25

WYBOREK. ............................................po 40c i 66c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszlofoi 
za pomoca kart. (Dla zabavy i rozryvkl)

Cena ’ , „ 10c
ALEKSANDRA CHODŽKI slčvnik Polsko-An- 

gielskii Angielsko-Polski v mocnej opravie 
te ztoconemi tytulikamy. Cena *4.00

8ENNIK czyli YVroženie ze snov, na przeszlo 
1500 przypadkachslužęce, z rožnychstarodav- 
uycb ksijg zebrany i porzędkiem abecadlo- 
vym dla rozryvkl i zabavy ciekavych indu 
ogtoszone przėz Przyjaciela' Nievinnych za 
bobondv. ■’ ” 15

Elementarz Polski “ ' •• 25c
Ksifžka Polsko-Njemecka do latvego nau- 

Czene šie czytač pisač i movič po nie- 
miecku - , " 75c

LISTOWNIK polsko-amerykaftski. Podrpczmk 
zavierajfcy: Nauke pisania listdv. v wszvst- 
kich przypadkach zycia, mianovicie: Listy 
poli-cajače. radz^ce. opiaujfce. povinszova- 
nia. podania itd. ” ” 60

HOKUS POKUS czarnoksifznik, czyli odkrycia 
tajemnic niežąvodny Žposob czarovania. ve 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco 
Sehvanenfėld, Tvardovski. Faust. Theoph 
rastus. Paeaoelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų mnych Cena ’ 85c

RIPA-NS

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

NAUJA 
LENKISZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972 31 st St. kerte UI man.

Apžiūrėta daugybe wisokiu gy
dyklų naminiu ir importą tvotu. 
Receptai diena ir nakty yra laz
duodami koatsargieusei. Daktarus, 
kas kokius nori, gali 
tie in aptieka per 
už dyka. Teipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
VVistein no 2 iki 4 po pietų. 

Telefonas: Yards 848.

paszauk- 
telefona

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Anglių.
- Atweža anglius kožnam in na
mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expresmanhi. Tes- 
pogi užsiima exprcsysta perkrau- 
tymu ir pervvažiojiniu wisokiu 
daiktu. Rodyjame wisiems geriau 
eitie pas sawo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swetimtauty,

(24—-3)

KASPAR BARTKOWIAK, 
KoosUbelis Pavietavas. 

IR NOTARY PUBLIC, 
t hszprovoja genausei visokias provas visuose 
soduose. Kfumoczyja kalbose: ienkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
32(M> Muspratt st.. kerte 32 st.

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUVY ISZ KAS AGENTAS

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

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

WEIHATIMIS LIETUWISZKAS

SALlUNAS,
Winoo M. Kaezergio

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

Degtinia tikra ruginia. lietuwisz- 
ka Trejonkia wisokiu VVynu irLi- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pasmane gali gautie kiek- 
wienas pakelewingas puikia nak- 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergis.

Enįaiįliel Gross,
73 Mott St,

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

JERSEY CITY, N. J
.užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
Impertawoti VVynai. Likieriai, Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausios kaip wisur. 

Parduoda tiktai ant "wholesale”. Prabas siunczia už dvka. Jau no daugel metu veda prekystia 
su saliunykais; isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kliasos šaitanai. Teipogi tur ge
ra pažinty su daugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny weda ir per tai užpraszo, idant 
kiekvienas sahunykas pirktu gėrimus pas Emanuel Grosą, o nesigraudys

"EmanuelGross yra teipgi kolektorium bravoro Shepiro irSunaus, NevYorke, kuris tai bra
voras duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija (10—t)

Wincentas Urbanskis,
Koutraktorius aut J}udawojimo JJamu.879 33RD ST., CHICAGO.
WisdkiuB budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa darba, koks tik 
prie budawoimo namo gali rastis ir padaro wiska kogeriausei ir 
teisingiausei. Dėlto welyjame wisiems, kurie mislina budawotis, 
darytie kontrakta su juom, or busite užganedyti.

LIETUVVISZKAS SALlUNAS.
- Kasparo Majausko, .

3357 Fjsk St. CHICAGO.

Puikiausias Salunas

Užlaikau geriausias gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia Degtinis, Wyna. Likierius ir kve- 
penezius Cigarus, teipogi ir ^iljarda dej zabovos.

Užpraszau visus lietuviu* atsllankytie.
Kasp. Majauskas. (15—12).

— NAUJAS — .
LIETUWISZKAS SALlUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Coinmer- 

cial avė.
S. Chicago.

Užlaikau swiežia 
bawar«ka Alų, ge
riausias . I

ir seniau I A 
sias A- AA 
rielkas, 
Wvna, 
Likierius 
ir puikiausius Ciga
ras.

Ateik Broli pamatyti* ir to wiso pabandytie. _

F. Majauskas j (15—12)

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną Ūktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujtnsa Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KASTN CLEVF.LANDA ATKELATSIT 
PASOLSZYNSKA W!SKO GAUSIT;

Szatto alaus, geros arielkos
Kwepeucziu Cigaru.

ATEIK BROLI. PAMATYTI® 
IR TO W1SO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz *isu Ckvclando 
lietuwiu irdaugiause wisokiu gerymu užlaikau

ir

Norėdami prapla- 
^ptvtle terp žmonių manu naujus 
"Henry Clay" cigarus pa* i ryta
me per szita 00 dienu duotie prie 
kožno baso cigaru sekanezias do 
wana*: 1 puiku revolvery ant 5 
szuviu, pat* atsilaužia, nikel-plei 
tvtas, su numintarankenukia. y- 
ra panašius in naujos mados na- 
licinoniszka revolvery, imasi in 
S. A W. 38 nr. patronai, toki re
volveriai yra wartojamy dabar 
ant cielo svieto; 1 gražu su 3 ge- 
1 ižtemis peily; 1 tikro Meerschau- 
mo pypk fa; * *

ly, ausukia užsukama, pui
kiai iszmargyta. 14 karat. 
drauge su lenciugeliu ir 
kompasu. Luksztai jo yra 
isz vidaus ir isz virszaus 
auksitl 14 kar. iszrodo teip 
kaip kad laikrodėlis už |50 
Pirkdamas baxa cigaru 
ii iszslrinkt sau viena 
augszcziau paminėtu------
tu. o duosime*prie kožno bazo dovanai. Tiktai 
prisiusk mums savovsrda ir adresą ir savo ex- 
preso adrasa. o mes tau prisiusime in ofl-a tavo 
ezpreso. Iazexainlnawok, O jeigu tau dabosis, už
mokėk tik Q 4 ir kasztus ezpreso oespre- 
sas tau vi yska priduos. Tik praszome 
idant kograicziausei ateitum ant ezpreso <tsiim- 
tie savo orderi uotu s cigarus, kurie yra gwaran- 
tavoti ant gerumo, vagos ir skalėliau*. Norint 
mums kasztuoja, ale mes norime žmonis in pra- 
tytie prie musu cigaru. Teipogi jeigu nori gali 
apsiimti* už agenta, o mes duosime gera darba.

Cuban Ciffnr VVorks.
89 WashingtonSt., Chicaoo, III.

•aikrode-

$1800.00
OIVEN AWAY TO 1NVENT0RS.
plies through ui for Che moit mentorious p* ten t during 
the month preceding.

We secure the beit patente for onr cliente,

vun to impress upon the public the &ct that

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENTIONS 
THAT YIELD FORTUNES,

such as the car-vindow " vhich can be easily slid up 
and dovn vrithout brcaking the passenger * back, 
*‘sauce-pan,” “collar-button," "nut-lock,” "bottle- 
stopper, * and a thousand other littie things that mest 
any one can find a vay of improeing; and these umple 
inventions are the one* that bring iargest returns to the 
author. Try to think oi sometlung to inreni.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.

in America

vhich wins our $150 prize, and hundreds of thousand* 
of copies of the “National Recorder,“ containmg a 
sketeh of the vinner, and a description of hii invenoosų 
vili be scattered throughout the United States among

Addresa
JOHN WEDDERBURN & CO.,

SolkUtors of American and Forelgn Patente.
618 F Street, N. W., 

Box 385. Washlngton, D. C.

irisam mieste Shenandoah
— pas —

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

Wiskas yra czysta, gerjrmai visokį pirmo* kla
ses, o žmones isz duszios prletehszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems vatandela laižo 
atsllankytie pas savo b rotus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Sbenandoab velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

A. ZDANAW1CZIUS,
181 Salem ui.

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunczia 
f įtaigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 

n žnedeles po tszsiuntimo parodo kvitą su priė
musio pasiraszymu.

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva
kortes jo ofice duoda tikėta už dyka, net in pat 
Ne v Y’orka; o laivakorczlu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo mz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsullo užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Eumpos;asekuravoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriauMi.

Didele Lietuwiszka
KRjAUCzwjeve

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

Darbas eina isztlsai, visada dirba in D 
siuvėju. Geras lietuvy*, vyras ar mergi
na kriauczius. atkeliavias in Chicago, vi 
sada pas mane gali darba gautie. -

J. Grigalius.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja wisuose sudųose, 
iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi

nė ja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giweaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

wisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di
deliu salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir weseliju; turi daugy
bių ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuwiszku familiju, rentas labai 
pigus. Rddyjame wisiems eitie 
pas sawus, o ne pas svvetimtau- 
cziub.

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

uždėjau banka dėl uiaavoiimo pinigu, in ku- 
r~ riapriimu pinigus no *5 ir augszcziau ir 

moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Fa* kitus ir duotis apsigaudinet. kad galiu a teip 
—ilygei gerai ir pigei atliktie interesus pa* 

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

pinigus no *5 ir daugiau pinigu, ui ku
riuos moku procentą.

SZIFKORTES
ant geriauslju ilniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Beclino in Chioaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis"..............................53|
Guldenas......................... 39f

. Marka.............................. 24|
Juliau Piotrowski,

3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAUS1S LJETUWISZKAS

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

swetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 310 A I S Z K I U ABROZELIU.

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

nowes žmones wartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 75c.

' r “ apdaryto .. S 1.00.

Kas užsiraszo laikniszty “Lietuva” ir užsimoka už ja du 
dolieriu isz vvirszaus, gauna szy

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

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

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitoky adresa:

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

Pirma Letuwiszka Kolionija
S o wardu “Lietuwa“,

PRAIRIE, ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirks 24 lietuwiszkos familijos ir jau 10 lietu- 

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

Laukai yra derlingiausi isz wisos walstes Arkanro. Wisok 
jawai dera labai gausei, 
prietem auga bowelna. d waisei sodu puikiausi isz visu Suwienvtu Walstiju. Klimatas streiku, 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszczin didelu nėra, szihima lyginas<su Chicagos.
Wanduo sweikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

Preke lauku uo $6 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz vvirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 

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

163 Washington St., Chicago, III
REDYSTIa’’’,LIETUVA”,

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

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Jndd nliczios,

CHICAGO, ILL.
uH 1|

Tajso visokius ziegorelus, zi«‘gonus ir kitokius 
aukrynius dajktus, zaiatiimas ir sidabriūimas v 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabryus ziego- 
relių* iszvejcze kajp naujus. Isz plauku le'ncugelusdaro ant 
orderio.

Ziegorela czistynnas 50c. 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 Division St.
New York

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

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

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.O ’

400 Grand

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

LITUW1SZKA1 LENKISZKA BANKA.
NEW YORK, N. Y.

Wyrail duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant wi- 

laiwu už pigiausia
siuneziame pinigus, kuriuos 

prieteliai gaaua in 15 dienu, 
kantoroje galite susiszneke- 

tie lietuwiszkai ir lenkiszkai. A- 
teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome
teisingai..7Teipogi parduodame tikėtus ant wisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.
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