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Nr. 36. CIIICAGO, ILL., SUKATA, 7 Rugsėjo, (SEPTEMBER) 1895 m.
ENTERED AT THE CfllCAGO, IlL PoST OFFICE AB 8ECOND CLAS8 MATTER.

Ratefi of advertising:
J IncbM, lootamn, om yeap.......... |i2.oe
M year..............7.00
”••••- ,8 monthi.........<.00
M " •* •• * montb..........j.oo

- - - * halfye&r.............. .12.00
- - - ~ 3 months........... 7.00

1 month............ 4.00
r, n._ X__ °o® Insertment.. .2.003 iochos. S eolu mus, one year |30 00

3 months........ o ca
- - - 1 month............. mo
“•••••• °d® lnsertment....g,uo|

Payments for one year advertisement, 
halfcash, balance after 6 months. ’ 

Paymmcnts for *11 advertisemėnU less 
than 1 year mušt be paid in adrance.

Preke apgarsinimu:
Basliai, 1 kolumna,per meta.......ftg.oo
- - » pusią metu...7.00
- *• - - •• <szwerty metu.4.09
- - ~ meaesy...........2.80
r .7 , , - - wjeaa.syky.100 I
2 coliai, 2 kolumaos, per meta........t20 00 ►
- .• - ~ •• pusi* metu„12.00 1

- - oswerty meta.7.00
•• •• - - •' msaesy 4 00
r- •• ~ .. wiena syky.. .2 00
3 coiiaL 2 katumnos. per meu.........S30 00 I

~ » pusią metu.. 10.00 ►
•• - « •• ctwerty metu 7.00 I

- menesy.......... 5 00 •
-rį* <ten*syky...3 00 >

! >

, puse pinigu >
turi būtie už-n^keta uz wirszaus, o ki- ) 
U puse po 6 m .nešiu. ,

Us wisus kitus apgarsinimus,paduotus I 
ant trumpesnio laiko kaip ant metu.tarl ► 
būtie užmokėti wisi pinigai Uz wirsraus. I• • e w »

Metas III.

Isz Amerikos
Kyniecziai Amerikoje.
Žinoma kad Amerika no Kynu 

skiria Tykios Jūres, kuriais gali- 
ma pervažiuot beweik in tris ne- 
delias. Žinoma teip pat, iosrA A ▼ * O j
“Dangiszkoje VVieszpatysteje” 
vieszpatauja didelis wargas dėl 
daugybes gyventoju,—todėl Ky- 
niecziai, prispirti bado, pasiryžo 
jieszkot laimes už mariu ir dide- 1 
temis gaujomis pradėjo wažiuot 
i n Kalifornija, kur tapo atidengti 

- dideli sluogsniai aukso, Trakta- 1 tas padarytas 1868 m. terp Ky
nu valdžios bei Suvienytu Wal- 
stiju, talpina sekanty skyrių; | 
“Abi puses prisipažysta, kad žmo
gus turi neužginta tiesa mainytie , 
vieta užgyvenimo ir abipusiai 
leidžia savo pavaldiniams apsi-1 1gyventie ant visados arba laiki- . 
nai abiejose vvieszpatystese”. Tas 
traktatas • atidarė Kyniecziams i 
rubežius Suvienytu Walstiju, isz 
ko jie godžiai pasinaudojo.

Pats prigimimas sutwere juos 
ant emigrantu. Pirkliszkas ga
bumas, liaunus ir nusižeminias 
pobudi>, geležine valia, nenuils- ■ 1 .1 tantis iszturejimas, gabumas prie 
visokiu auku ir pasiszventi- 
mu, stebėtinas darbsztumas ir ’ 
taikumas užtikrino jiems pasise
kimą. Kasyklose aukso jie neti ek 
užsiiminėdavo jieszkojimu bran
gaus metalo, kiek pirkliawimu, 
pramonia, tarnysta, tarpinikysta 
ir y įvairiais amatais, kurie jiems 
gausiai užsimokėdavo. Povyzdis 
vienu pamokino kitus, ir neužil- 
gio susitvėrė Kynuose szeszios 
draugystes, užsiimanczios viena- 
tinai vežiojimu emigrantu; no 
1854 m. iki 1875 atvažiuodavo 
ju in Amerika po keliolika tuk- 
stancziu kasmet. Draugystes už 
maža užmokesny apsiimdavvo ne
tiktai pristatyt emigrantus in 
Suvienitas ^Valstijas, bet da už
tikrindavo jiems užlaikyma, jei
gu darbo negautu, apginima šū
duose, priegloba ligoje, ant galo 
numirus pervežimą už dyka in 
kraju. Kiekvienas Kynietis trok- 
szta karsztai ilsėtis savoje žemeje, 
taigi tankiai galima buvopatiktie 
San Francis coje laivus, kurie at
gręžia emigrantus, gryžo in Ky- 
nus su grabais.

Geltona gimine platinosi kas
kart toliau ir pasiekė Uuolingus 
kalnus. Tukstancziai ju dirbo 
prie statymo didelio geležinkelio 
Central Pacific; darbdawiai pra
dėjo jieszkot tu tykiu blaiviu ir 
kantriu darbinyku, kurie tenki
nosi mažu uždarbiu, ape sukal
bins neturėjo supratimo ir nieka
dos subruzdimu nekele. Aplink 
1870 m. Kyniecziai pradėjo apsi- 
gyventie rytinėse valstijose: 
Bostone, New Yorke, Maine, ant 
galo nuvyko in pietus, in Loui- 
siana. Kova už buwy, kuria jie 
ware terp yankees’u, garsiu isz 
energijos, sylos ir užmaningumo 
akyva perstato paveiksią. Mies
tuose Kynai ateina pas waldyto
jus dideliu namu, pastatytu de 
darbinyku, ir nusisamdo juos už 
dviguba prekia. Tie namai tuo
jau persimaino: Kynietis padaro 
isz wieno gywenimo—-du, o isz 
vieno kambario keturis. Langai 
užsikala ant wisados, pasilieka 
tik tiek wietos, kad galima duris 
butu atidarytie. Tuose tamsiuose 
ir angsztuose kambariuose juda 
tikras skruzdynas žmonių su ka
somis ; kaminu ir pecziu jiems ne
reikia, nes wisi verda ant kerosi-

nines maszineles. Nepatogi kaimi- 
nysta nubaido kitus gyventojus 
ulyczios, persikelia jie kur kitur, 
vvieta Kyniecziams, kurie pamaži 1 
užleisdami apima visa miesto da- < 
ly. Neikoks Amerikietis neinsi- 1 
nesztu in namus, užgyventus pir- 1 
miau Kyniecziu, todėl locninykai i 
turi parduot už pusią prekes savo 1 
namus geltoniemsiems, gaileda- . 
miesi po laikui, jog dawesi apsi- ' 
gautie augszta renta.

San Franciscoje 35.000 kynie- ' 
ežiu tokiu budu užvaldė gražiau- ’ 
šia daly miesto; Naujame Yorke 
skaito ju 7.000 apsigyvvenusiuju 
ant wisados; turi jie savas krau
tu wias, restauracijas, mokslainias, 
loszimo namus ir žinyczias (pago
das). Isztolo jau galima pažintie 
kyniszka gala isz bjaurios smar
ves, kuri kila isz garavvimo opiu- 
mo, kerosino ir žuwu, 
kepamu ant tauku. Namai yra 
nudaryti baltai, žaliai, arba rau
donai; ant wisu gyvenimu pilna 1 
yra sviruojaneziu balkonu; na- 
watnos lentos, su keistais para- 
szais, juokina praeivius.

Darbinykai veikiai patemijo, 
jog turi galinga prieszinyka, 
kurs pamaži atima jiems darba 1 
ir uždarby, stumia isz miestu 
dirbtuvių ir kasyklų. Pasibjau
rėjimas ir paniekinimas geltono
sios rasos gimines, susijungė da
bar su neapikanta ir bainria. Pats 
kongressas užsiėmė tuo klausymu , 
ir stengėsi legaliszkais budais su-. » ®_ .1laikyt emigracija Kyniecziu.Neapi 
kauta darbinyku priesz geltonus ( 
ateivius pasiekė toky laipsny, kad 
1879 m. kariumene ir policija 
vos teinstenge apgint Kynieczius 
no visotines skerdynes. Kongres
sas iszleido instatyma, pagal ku
ry nei vienas laivas negalėjo at- 
wežtie ju daugiau, kaip penkioli
ka; Kynu valdžia užprotestavojo 
priesz ta instatyma ir, atsiremda
ma ant senesniu traktatu, pri
vertė amerikoniszka valdžia at- 
szaukt jy. Suvienytos ^Valstijos 
knibždėjo no Kyniecziu, o kiek
vienas isz ju galėjo tikėtis tikro 
uždarbio. Sunku atrastie geresnio 
ir pakabesnio darbinyko, iszti- 
kimesnio ir darbsztesnio tarno, 
apsukresnio agento už geltona 
vargsza su kasa. Apsiimdavvo jis 
padaryt viską: būdavo jis kartu 
virėju, pakajava, skalbėja, leka- 
ju, sodinyku, siuvėja ir aukle. 
Kas turėjo namuose tania Kynie- 
ty galėjo miegotie ramiai.

Dovanai buwo persznekejimai 
žmonių bepusimu, dovanai jie isz 
rodinejo, jog tiktai su pagelba 
Kyniecziu Kalifornija iszdžiovinc 
peikiąs, pastate geležinkelius ir 
plentus, permaine tyrlaukius in 
dirbama žemia, tapo svirnu Su
vienytu Walstiju ir žydiniu pra
mones; balsas iszminties turėjo 
nutiltie priesz neapykanta^ 1882 
m. kyniszka emigracija tapo su
laikyta ant 10 metu, o 1892 m. 

( rubežiai Amerikos tapo uždaryti 
. visai priesz juos.

“Chinese Exclusion Act”, vadi
namas teipgi instatymu „Geary’ 
nusprendė, idant Kynietis, apsigy- 
venias Suvienytose VValstijose 
turėtu paliudijimą ir pavelyjima 
amerikoniszkos valdžios, kadagį 
kitaip liks iszvarytu. Be atžvil
gio ant naudos, kuria Kyniecziai 
atnesze krasztui, be atžvilgio ant 
paveizdos darbsztumo ir taupi- 
mo, kury dawe baltiems gyven
tojams, drakoniszkas instatymas 
likosi priimtas ir kyniszkiems 
gyventojams palikta tapo tik 2 
metai suvedimui reikalu.

Kyniszka emigracija nueis in 
kitas pusias: Brazilija ir Meksi
kas pareikalavo no Pekino kele
to tukstaneziu darbinyku prie 
dirbimo žemes, Afrika teippat 
stovi atvira priesz juos; geltoni 
žmones, gimia karsztoje szalyje, , 
lengviau galės tuose krasztuose ; 
apsigy vent, kaip baltiejie.

Mokslininkai Springilelde
Pirma atdara Sessija “Drau- 

gyseziu dėl pakėlimo Mokslo” ! 
buvo laikyta pereita nedelia Czet- 1 
verge mieste Springfield, Mass. 1 
Po atlikimo susirinkimo rodos, 1 
visuomeniszkas susirinkimas ta- * 
ik) atdarytas, ant kurio profeso- 1 
rius W. II. Brevster isz Ne v 1 
Haven užėmė vieta prezidento, 1 
vietoje Dr. D. G. Briston, kuris 1 
atsisakė no prezidentystos ir at
siuntė gromata isz Hollandijos, 1 
praneszdamas, kad jis negali bu-j 
tie ant susirinkimo. Ex Lieute- ' 
nant Governor William A. Hali 
ir Mayoras C. L. Lonar laike kai- 1 
bas atidarimo, ant kuriu atsake 1 
naujas Prezidentas Profesorius E. 
W. Moreley, isz Cleveland’o. Su
sirinkimai y vairiu szaku buvo ta- 1 
da atlikti dėl susiorganizavoji- ' 
mo ir po pietų buwo laikomos 
kalbos vice-prezidentu.

Gaudo už apszineiža.
Decatur, 111., 29 d. Rugpjucz.

— Kokis lojeris Coli. Lane, kuris ' 
mėgino persekiotie loezikus isz 
pinigu, atsiszauke in vietinius 
uredininkus, idant sustapdytu par- 
davinejima vietų dėl loszimo isz , 
pinigu ant beganeziu keliu. Szian- 
dien jis dalineja aut ulieziu nedi- 
delias kortelius, kuriose parodo, 
jog ^Valstijos Attorney Isaac 
Mills, Mayoras D. H. Conklin, 
Szerifas Jerry Necholson ir Mar- 
shalas William M. Mason, szere 
300 losziku pinigu, kurie yra 
bjauresni už naktinius rubaunikus. 
VVakare tie uredinikai susirinko 
ant pasirodavojimoiriszdave va- 
rauta aut Lane, apkaltindami jy 
kriminaliszka apszmeiža. Depu
tatas szeryfas Uolines ir Walstijos 
Attorney > Mills, 10 adynoje 
nuėjo in jo narna arestavotie jy, 
bet jo ten ne buvo. Dabar jie 
medžioja jy.

Keturi mirė isz priežas
ties kirmino.

Isz miesto Sullivan, Mo, atei
na žinia, kad ten pereita nedelia 
tris maži vaikai naszles Jenkins 
bovijosi ant kiemo ir pagal pata
rimu vieno ibz ju inejo in darži
niu jieszkotie kiausziniu. Ta vieta 
yra attoku in szaly ir paojinga 
kirmeliemis. Wienas vaikas in- 
kiszo ranka in skylia, kuria laike 
už visztos lizdą, bet ūmai isz- 
trauke, szaukdamas kad viszta jy 
inkando. Kiti du netikėdami, kad 
viszta gali inkastie, teipgi kiszo 
rankas ir su jais atsitiko tas pats, 
kas ir su pirmuoju ir visi pradėjo 
kliktie isz skausmo ir iszgasczio. 
Motina su mažu kūdikiu ant ran
ku buvo prie szulnio, kad vaikai 
pradėjo klyktie. Persigandusi pa
dėjo mažiuku ir nubėgo prie kitu 
vaiku. Tas kūdikis inszliauže in

• szuliny ir nuskendo, o tris inkans- 
j tiejie per slanky, teipgi mirė.

$50.000 gawo už $15.
Isz priežasties pastaru rinki

mu, buvias senatorius valstijos O’ 
Malley turėjo prieszai savia ape 
pora tuzinu ivairiuprovu, papras
tu ir krimiuoliszku. Isz wisu isz- 
sisuko laimingai ir subatoje pa
baigė paskutiniu, kisling skriau
dos ant sumos $50.000. Cze jis 
užmokėjo apskunstojui tik $15 už kvitawoti teip, kaip visada, 
panaikinimu bylos. Tai pigiai! C---------

Isz Thorp, Wis.
Pasiryžau paraszytie nors ke

lis žodelius ir pranesztie wisiems 
ape czionai, apsigywenusius lie
tusius— Czionai, Thorp, Wis., 
yra labai mažai musu broliu, vie- 
nok jau ir mes sutverėme “Susi- 
vienyjimo kuopelia,” 25 diena 
Rugpjuczio, sziu metu., ant ku
rios aprinkome wirszinyku An
taną Malinauska. Ant to susirin-

Nužudė motina ir pats 
sawia.

Hot Springs, Ark.— Szicze ta
po atrasti negyvi lavonai D-ro E. 
M. Remingtono, garsaus jauno 
gyditojaus kurs pribuvo ape 8 
menesei atgal isz Atlanta, Ga. 
ir jo motinos, j u gyvenime ant 
Whittington avė. szi ryta. Ju kū
nai buvo baisei suterszti krau
juose ir žaizdose, ir po isztyrimo 
suprato, jog daktaras nužudė kimo tapo apszneketi szie inne- 
pinna savo motina ir potam ūžimai:
pats savia. Jie iszgulejo negy vi į 1) Pasigarsitie lietuviszkuose 
no pereitos petnyczios iki pane-1 laikraszcziuose ir juos skaitytie.
delio vakaro. Yra sanprotauja- 
ma, kad jaunas daktaras ne užte
ko pinigu dėl geresnio užlaikimo 
savo naszles motinos, dėl to jis 
nusprendė geriau pabaigtie jos 
buvojimą ant svieto, o Ilginai ir 
savo. Kaip ji užmigo, jis inslinko 
injos ruimą ir su kirviu suskal
dė jos e galva. Fotam 
inejo in kita ruimą, perdure kelis 
syk savia in kairia krutinta su a- 
sztrium peiliu, ir prie to dar per
pjovė arterijas cziurniu abieju ran
ku. Jis ne paliko jokio žodžioj 
dęlko jis dasileido tokio baisingo 
darbo.

Baisus priepuolis.
Mieste Cleveland, O. 30 diena 

Rugpjuczio, kokis James Beck- 
iueister nupuolė no pakabintu

ypa-

ape 
butu 
link

2) Turelie terp savęs ypatinga 
susiriszima ir szelptie vienas kita 
darbu, laike darbymetes, o 
tingai nelaimėje.

3) Pakeltie klausima 
“Juodąją knyga”, kurioje 
suraszytos nedorybes lenku
lietuviu no pat “Unijos Lubels- 
kos” iki szei dienai. (Gal kas at
siras, ka paaukuos konkursą ant 
tokios knygos).

4) Apgarsytie, kad norintiejie 
pirkt ie žemes, gali gaut pirkt 
prie mus, kaipo czionai žeme 
ūkiai yra atsakanti ir neszanti 
gerus waisius.

Lietuviu czionai apsigyvenu- 
siu yra 6, ir kiek žinome, tai 4 
yra da ne apsigyvenia. Uždar- 
biaujancziu yra czionai ape 10

Chicagos lietuviszko teatro, 
kury rengia atgrajytie Dr-te Sim. 
Daukanto, atgarsys atsimusza ir 
in musu ausis,— jaunumene užsi
degus pamatytie “Pjovynes Kra
žių”, tik tiek vargas, kad per to
luma negales pamatytie. Sako, 
kas tai teatras, juk neprasta 
žaisle,—o da lietuviszkas, 
ir jeigu butu koke 30 ar 50 my
liu, tai tuojaus įvažiuotume.— 
Malinauskas ir Waitkewiczius 
rengėsi važiuotie savais arkliais, 
nes arkliais yra tiesesnis kelias 
nei geležinkeliu, o turėdami sawo 
gyvuly,visada bus galima tikieta 
užczedytie. Jie turi daug reikalu 
Chicagoje, tai tyczia nori pritai- 
kytie ant lietuviszko teatro. 
Jaunumene praszo ju ,kad tik wa- 
žiuotu, ir sako iszsižioja lauksime 
parvažiuojancziu su naujienoms 
isz lietuwiszko tearto. Malinaus
kas prižadėjo viską apsakytie.

F. MikOlainib*

ežio ir užsimusze ant vietos. 
Tuom tarpu ėjo pro szaly kokis 
John Dickson, ant kurio jis-užkri 
to ir inlauže jam krutinia, nulau
žė abi kojas ir tas turės mirtie. 
Su Beckmeisteriu stovėjo ant 
leiptu da du vyrai, kokis Levis 
ir Cormler. Szniurai atsiliuosavo, 
laiptas persikreipe ir Beckmeis- 
ter nupuolė. Levis teipgi nuslin
ko no laipto, bet jam pasisekė 
pagautie už zimso lango ir dasi- 
gautie kopeezias, per kuria jis 
isigelbejo ne nupuolias. Cormler 
pagavo už szniuro ir potam jy in- 
trauke in vidų perlanga vienas 
žmogus.

Isz Scranton, Pa.
Scrauton, Pa., 1 RuMno. — 

Pas mus darbai eina vietiniai. 
Rugpjuczio men. kiekvienas dar
bi ny kas, turintis darba, mažiau- 
sei uždirbo po $30 ant menesio. 
Yra sznekame kad ir szy menesy 
teip gerai darbai eis.

Pas mus teipgi užsidėjo lietu- 
viszkas palitikiszkas kliubas. Pir
mutinis mitingas buvo 19 Rug
pjuczio, ant kurio prisirasze 71 
sąnarys. Prezidentu tapo aprink
tas Juoz. Tamuliunas; sekr. M. 
Bernotas. Užtai turime būt dė
kingais guod kun. Pežai, musu 
klebonui, nes tai per jo storonia 
szis kliubas užsidėjo.

No 2 d. Rugsėjo prasidėjo pas 
mus mokinimas vaiku skaitytie 
ir raszytie. Mokinimu užsiima g. 
kn. M. Peža. Dieve Jam padek' 
Jo geruose užmanimuose ir pail- 
gyk Jam amžy, idant galėtu jau- 
nuomeniai inkveptie lietuvisz- 
ka dvasia.

Su 29 d. Rugpjuczio iszlindo 
pas mus lyg isz maiszo, “Nauja 
Gadyne” su naujoms blevyzgoms 
ant bažnycziu ir kunigu. Jeigu 
pons Szliupas tik toky mokslą in' 
jiegia platytie, geriau butu nei 
nepradetie. J. P.

taip kaip 
dasižinotie 
žemes, tai 
Mikolainy

patys

buwo 
Kuo-.

In MtCarmelieczius.
Iszsiuncziant Postalkortias 

skolingiems per neužsižiurejima 
tapo iszsiustos ir tiems, kurie jau 
buwo užsi mokėja pas agenta. 
Deltogi praneszame sziuomi, 
idant niekas nepamislytu nieko 
blogo ant agento, ir kurie pas jy 
užsimokejot, bukit pakakajingi, 
Jusu pinigai neprapuls, agentas 
munis prisius ir visi busite pa-

Redakcija.

Czionai mums neperprastai ei
nasi. A. Malinauskas priesz 5 
metus pirkosi czionai 80 akru ant 
iszmokescziu, o begyje 5 metu 
dasipirko da 120 akru. J. Waitke- 
viezius turi pirkias pusią sekci
jos (320 akru). O kiti turi po 40 
akru arba po 80. Esame užgaue- 
dyti isz savo žemes, todėl ir ki
tiems lietuviams, norintiems 
pirktie, velyjame, o kada butu 
atsakantis skaitlius lietuviu czio
nai, tai ir mes galėtume pamisly- 
tie ape instengima bažnytelesr 
mokslaines ir kunigo, 
kiti. Jeigu kas norėtu 
ape pirkimą czionai 
tegul raszo pas F.
Thorp, Wis., indedami markelia 
dėl atsakymo, o bus patarnauta 
iszemime kontraktu, dytu ir tt.

Primename ir tai, jogei mes 
nenorime darytie konkurencijos 
kolionijoms Arkanse; kas nenori 
pirktie Arkanse tegul perka cze 
o nesigailės. (Žmogus kuris nori 
tikrai dasižinotie ape vertia lau
ku, tegul nuvažiuoja pažiuretie 
in VViBconsin ir in Arkansa, o ka
da savoms akymis pamatys, tada 
geriau žinos negu isz apraszymu. 
Žinoma, kad rasis visokiu: vie
niems galbūt geriau dabosis Wis- 
consine, o kitiems Arkanse. Dėl
to norėdami pirktie turi 
pamatytie. Red).

Jau pradžioje sziu metu 
mislijama uždetie “Susiv.
pa”, bet tas liko be pasekmes,— 
dasigirdias ape tai kn. Jachimia- 
kas, bažnyczioje vieszai iszkeike 
agitatorių busenezios kuopos, 
priligindamas jy Liuteriui, Žving- 
liui, Hurikui ir tt. ir prisakė vi
siems žmonėms trauktis no tokiu 
agitatorių. Žinoma toksai kuni
gas pakele klausima.—Žmonėms 
pasirodė navatnu dalyku ir pra
dėjo kląusinetie, delko jis ta už
manymą teip dideliai keikia, o da- 
sižinoja ape viską noringai susi
rinko visi ir užmezgė “Susivie
nijimo Kuopa’\ Norint tuom tar
pu maža kuopele, bet su laiku, 
pasidauginus lietuviams ir kuo
pa musu suaugs.

Beje, randasi cze apsigyveuia 
ir 4 bajorai, bet jie dėl lietuvys
tes jau yra prapuolia.

Isz Boston, xllass.
Guodotinas Redaktoriau! 

Meldžeme patalpytie szy straip
snely.

Rugpjuczio 25 diena, saleje po 
nr. 318 Broadvay st. South Bos
ton, Mass. buvo laikytas parapi
jos mitingas, ant kurio susirinko 
gerokas būrelis lietuviu ir pribu
vo pats probaszoziuH guod. kn. 
J. Gricius. Wisupirmiausei tapj 
paduotas inneszimas, idant kiek
vienas užsimokėtu savo menesi- 
nia. Fotam tapo paduotas klau
simas, ant keno vardo* turi būt 
sudėti parapijos pinigai bankoje; 
ir podraugiai buvo paduota inne
szimas, idant pinigai butu sudėti 
in banka ant vardo lietuviszkos 
parapijos ir arei vyskupo, o pas 
probaszcziu butu bankine knygu
te no pinigu.

Wiens isz susirinkusiu pasakė 
ant to, kad kaip bus ant vardo 
arei vyskupo, tai arei vyskupas 
musu bažnyczia parduos, o mes 
turėsime kita statytie. O antras 
vėl atsiszauke szeis žodžiois: “O 
jeigu kada atsitiks kad viena ku
ry isz mus suaresztavos—ir 
kuom mes jy tada iszbeluosime 
jeigu musu, pinigai bus sudėti 
ant vaido arcivyskupo?”.

Na, kur cze dabar sensas.— 
Mes isz tikros szirdies dedame 
pinigus ant to, idant už juos ga
lėtume sau bažnyczia pasistaty- 
tie, cze nekurie norėtu galbūt 
už juos kokius balius keltie, pasi- 
gertie, susipesztie, o kada už tai 
bus suaresztavoti, tai kad jy 
teipgi parapijos pinigais iszbe- 
liuotu,— ugi kur tu žmonių smo- 
kas.Ar tai ant szitokio mierio mes 
turime pinigus detie?— Ant to 
yra pagelbines draugystes, ir jei
gu kas tokio blogo atsitiktu su 
katruom, tai tegul draugyste rū
pinasi ape iszbelavima savo są
nario, o ne parapija. Matyt kad 
tie musu broliai katalikiszku ku
nigu neužkenezia, ir kaip rodosi 
_ jie, in vieta szito kunigo,malo
nėtu vėla Dembsky parsikviestie 
teip, kaip jau pereita žiema pada
re, ir no to prisigeria ano mok
slo, tai jau dabar tik muilina vi
saip, abile trukdytie parapijos rei
kalus.

Broliai jeigu sziteip darysime, 
tai niekad bažnyczios nesusilauk
sime ir pasiliksime dykais, be re
ligijos, arsziau laukiniu Indijonu. 
Negražu teip! Mes szy kunigą 
laikome už gera kunigą ir ant jo 
ranku norime pavestie visus pa
rapijos reikalus įlasitikedami, 
kad Jisai viską dėl musu parapi
jos padarys kogeriausei ir nieka
dos musu nenuskriaus. Kas bijosi 

t idant kunigas neapgautu,gali sau 
■ no parapijos atsitrauktie.

Su guodone Parari jonas.
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rie bu didelia gražybia ir iszkil- 
mia parodavojo po uliczias.

Priemescziuose Chicagos teipgi 
buvo keletas parodu yvairiose 
wietose, bet tos yra tik szeszeliu 
pirmu trijų parodu. Kur tik paro
dos ėjo, ten jokia biznis nebekru- 
tejo ir wisi vežimai buvoprasza- 
linti no ulicziu.

Kada parbaigė parodavojimas 
ir Labor kongresas nuėjo in Au
ditorium, kur susirinko ape 2,500 
klausitoju ir Kier Hardie norėjo 
praszneketie in publika, tai paki
lo nenustojanti plojimai ranku ir 
klikimai yvairiais balsais. Ponas 
Hardie mėgino kelis syk sustab- 
dytie, bet negalėjo numalszintie 
užsidegusios dvasios, pilnos jau
smu meiles swetimo ir negirdeto 
kalbetojaus. Taigi p. Hardie atsi
rėmė ant stalelio ir lauke kol pri
sisotins žingeidingi jausmai tu 
wargdieniu, troksztancziu iszgirst 
ka nors ape reikalus darbinyku.—

Wietines Žinios.

Pinigai turi būti siunsti per MomkyO&dir arba 
Rbgibtra wotojk G Roma toj ant ranku

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

Isz Chicagos

o antroji per 
Council, kurie 
savo pikniką 
Darbinikiszkas

“Labor Day” Chicagoje.
Pereita panedely liko apvaik- 

szcziota darbinikiszka diena, kai
po tautiszka istatimiszka szvente. 
Mayoras miesto Chicagos dar pe- 
tnyczioje oficialiszkai apskelbė, 
kad panedelyje, 2 Rugsėjo pri- 

* puola istatimiszka tautiszka 
szvente, kuri yra szveneziama 
kas metas pirma panedely Rugsė
jo menesio. Wisi urėdai liko ta 
diena uždaryti iszskyrus tik poli
cijos, ugnies sargybos ir sveika
tos departamenta.

Panedelyje priesz pietus susi
rinko in 15,000 darbo žmonių ant 
Lake Front’o ir antra 15,000 ant 
kampo Randolph ir Market ui. 

. ir, abidvi parodos trauke marszu 
per uliczias. Pirmoji paroda bu
vo surengta per vietiny darbini- 
kiszka kongresą, 
Building Trades 
turėjo po pietų 
Ogdens Grove.
kongresas ne turėjo pikniko, bet 
jie atsižymėjo iszkilmia demon
stracija didžioje seklyczioje hote- 
lia Auditorium, ant Michiffan av. 
ir Congress ui., kur laike kalbas 
garsiausi isz darbinikiszku vado
vu vyrai; Ju susirinkimas pagar
sėjo labjausei svecziais, pribuvu
siais isz Anglijos, o tie buvo: J. 
Keir Hardie, didis darbinikiszkas 
vadas ir agitatorius socijalistu, ir 
John Svinton, jo bendras, kurie- 
du pribuvo in Chicaga petnyczios 
vakare ir buvo gražiai patikti 
per Vietinius darbinikiszkus va
dovus.

Ape pietus prisklido begalinies 
uliezios Chicagos darbinikiszko 
svieto, kurie ėjo eilėmis po tris 
uliezioje, o tu eilių galo ne buvo 
niekur matytie. Wistai buvodau- 
giausei suorganizavoti in unijas 
darbinikai, j u paezios, merginos 
ir vaikai, kurie su linksmiais vei
dais szvilpdami ir klikdami leido
si in marsza greta didžiųjų. Gar
sai muziku, budnu ir yvairiu 

. szvilpiniu buvo girdetie visose 
pusese, o mirgėjimas i vairi u ka
rūnėlių ir vėliavų darė nesupran
tama inspudy ant szirdies. Atsi- 

• minus, jog tai ne daro ta iszkil
mia bagoeziai-milijonieriai, anei 
koki valdonai turtu, bet tik bie- 
dni darbinykai per savo susiriszi- 
mus in unijas, padare toky neap
sakoma sujudimą terp varguoliu 
ir pasižiurėjus ant daugybes ju 

1 biednesniu ir turtingesnių apdaru, 
o prie to da pamislijus, kad nė
ra da deszimtos dalies visu dar
binyku, kurie galėtu priguletie in1 
unijas ir suprantaneziu savo už- 
duotia, tai szirdis verkia, kad tu
rėdami tokia šyla, darbinykai da 
duoda savia skriaustie tiems 
kraujageriams turtiecziams. .

Ta darbinikiszka szventia daug 
pakele nesenei pribuvias in Chi
caga cirkus Barnum irBailey, ku-

Ka Hopkinsas sake Deb- 
sui.

Pereita nedelia unionistai, sa
vo pasznekose ape apsaka, buk 
Mayoras Hepkius paremias Prezi
dentą unijos Debsa ir sekretorių 
Hovardą laike didžiu geležinke
lio straiku, 1894 m., pripažino 
už teisybia. Wienas vyras kuris 
daug dirbo prie straiko, pasakė:

Mr. Hopkins nesake Mr. 
Debsui, anei Mr. Hovardui, 
kad sustabdytu judėjimą ant 
bile kokio geležinkelio. Bet 
kaip tik buvo patarta, kad jei
gur ant Pullmano kompanijos 
bus padarytas “boycot” tai 
privers Pullmana ant sutaiki- 
mo, tai Mayoras atsargei pris
tojo, tardamas, kad jis pažino
jo Pullmano karaktiery gerai 
ir kad jis mislijo, jog geležin
kelio manažeriai padarys ga
linga intekmia ant sleeping ka
ru iszdirbejo.

George W. Hovard sake, 
kad laike konferencijos, Debsas 
turėjo labai mažai pasakytie bet 
nurodė, kad jis mislino, jog Hop- 
kinas turi teisinga nuomonia. Jis 
sako, kad jis bijojo,idant po kon
ferencijos, Debs nepasielgtu teip, 
kad ne užkenktu streikui ant pra
žūties kas butu labai baisu dėl 
reikalu American Labor Unijos.

Pasimatimas terp Mayoro Hop
kins ir Amerikan Railvay unio- 
nistu buvo Sherman Hove kote
lyje ir netrukus po to “boycot” 
buvo apskelbtas.

HMogai szaudo.
Pereita nedelia Detektivas N. 

J. Callagher nuėjo in stonia 
prie namo po n r. 4437 Union 
avė., idant aresztavotie koky 
Andrew W. Gormely. Kaip tik 
Callagher i nėjo, Gormey isztrau- 
ke revolvery ir szove jam, bet 
ne pataikė ir pats leidosi begtie. 
Detektiwas vijosi jy ilga laika 
per ywairias uliczias net iki Wal- 
lace str. irwisa kelionia, kaip bė
gantis, teip ir vejantis szaude in 
viens antra be perstojimcr. bet 
jokis isz priesz i nyku anei sykio 
viens kitam nepataike. Ant galo 
Gormey sutiko vaikina Eddie 
Fassell, važiuojanty ant dvira- 
czio privertė jy nuliptie, o pats 
užszokias ant dviraczio pasprūdo 
ir iksziolaik da jo niekur ne 
surado.

Mitingas naujos parapijos 
Apweizdos Diewo.

Nedelioje, 8 Rugsėjo, 4 adyna 
po pietų, saleje Pulaskio, 800 So. 
Ashland avė., nauja parapija Ap- 
veizdos-Dievo laikys sawo mitin
ga, ant kurio visus lietuvius ka
talikus užkvieczia pributie. Ku
rie buvote ant pereito mitingo, 
žinote gerai, kad dalykai szios pa
rapijos tapo atiduoti ant valios 
komiteto ir pasakyta neszauktie 
mitingo patol; kol ne bus žinios 
no kunigo; užtaigi, szendien, su
laukia žinia no kunigo užpraszo- 
me visus pributie ir iszgirstie a- 
pe parapijos stovy. Nepatingėki
te jeigu norite naujos parapijos.

Su guodone, Komitetas.

LIETUWISZKAS TEAT
RAS.

Jau tiktai nedelia laiko turime 
iki dienai, kurioje atsigrajys “Lie- 
tuviszkas Teatras, tas pirmutinis 
svarbiausia ir dide« garbes ver
tas užmanimas Dr-tes Simano 
Daukanto. Nėra lietuvio Chica
goje, kuris ne geistu pamatytie 
szy teatre—ta gyva paveiksią 
kankinimo lietuviu per maskolius 
miestelyje Kražių. Ne tiktai lie
tuviai, bet net ir patys lenkai Į 
su iszsiilgimu laukia 15-tosdienos! 
Rugsėjo, idant galėtu pamatytie I 
“Pjovynia Kražiuose”; nes tasai| 
atsitikimas placziai į 
sviete, kiekvienas jy pamena ir!na smarkiai, net ir naktimis, vie
pė rtai kiekvienas geidžia pama- j n°k žmonių visur mažiau dirba 
tytie savo locnomis akimis, kaip Į kitais metais.
jy lietuviai perstatys ant teatre- —Daktaras Fayette M.Weller, 
liszkoe scenos. kuris buvo vienas isz pirmu-

Užaigi ir jus broliai—lietu- cziausiu gyventoju miesto Chi- 
viai, kurie turite nors kibirkszte- cagos, pereita Panedely numirė, 
lia meiles prie lietuvystes, nepa- xir. . , . . . . , . .r J . — n įsi aktoriai ir aktorkos,tingėkite pributie ant szio teatro, , . . . . .....® \ ’ kurie pnsiraszete prie atgrajyji-
o pamatysitia ta viską, kas de- nj0 teatrOt pribukite subatos wa_ 
josi miestelyje Kražių 22 Lapkri- kare in, salia L. Ažuko ant 
ežio, 1893 metuose.

Ant scenos iszeis ukinykai ir 
ukinykes, iszeis miniszkos, kuni
gas, pribus gubernatorius K.lin- Lqq wiorstu ant dviraczio laike 3 
genbergas su pulku uriadniku, Ldynu, ! mia. ir 42 sekundų -Teip 
pribus pulkas kazoku apsiszanvo- greit Rusijoje da nieks ne Bkrai' 
jusiu; bus iszredytas klosztorius, d£jojOe 
bažnyczia, žmones bažnyczioje 
giedos, paskui užpuls ant ju ka- Subatos ryta pasikorė Gar- 
zokai, musz, szaudys, badys ir tt. Held Parke’ kokifl wokiel” Ge0‘ 
Wiskas bus parodyta, teip, kaip Niewert- 75 metu senas- Palikt°- 
1893 metuose atsitiko Kražiuo- Pe kortelej° ra«o: “Ne turu anei 
ge darbo, anei gimines, anei ko estie.

Užtai nepatingekite ir pribuki- ^t’mu sau £5 vaSty
te visi in Pulaskio salia po nr. — Didžiausis garlaivis ant e- 
800 Sd. Ashland avė. tarpe 17 žeru po vardu “A uranija” tapo 
tos ir 18-tos ui, nedelioje 15 Rug- nuleistas in vandeny pereita su
sėjo, 7 adyna vakare, o tikrai bata no doku “Chicago Shipbuil- 
pasigeresite tokia puikia regykla. dinK Co.” Jis priguli J. Corriga 
Pasakykite ir kitiems lietu- nu’» idz Cleveland, O.
viams, kurie da to nežino, tegul Į — Kompanija “Fitzsimmons & 
ir jie pribuna. pamatytie minėto I Connel”, kuri veda darbus ant 
teatro, o pamatia bus užganedy- pakraszcziu ežero, tapo pripažin
tais ir Jumš užtai pasakys—aeziu. i ta per koronias Jury, kalta smer-

Su guod. Dr-te S. Daukanto. . czio Johno Litevskio, kuris liko 
užmusztas prie darbo. ♦

— Nedelioje, tuojaus po pasz- 
Iventinimui varpu, prasidės fai- 
j ras. Nepamirszkite. Teipogi esa 
fairas kožua czetverga vakarais. 
Kita nedelia, tai yra 15 Rugsėjo 
fairo ne bus, nea ta diena pripuo
la lietuviszkas teatras.

— Netrukus vakarines mok- 
slaines. vėl tap.-* atidarytos. Lie
tuviai, kurie pereita meta isztve- 
re iki galui, gaus ir szymet tais 
paezias vietas. Kurie nusijauezia 
kad galės užimtie mokytųjų vie
ta, tegul pasirūpina, o kartais 
szymet gali gaut kelias vietas 
virszaus.

— Szioms dienoms uždėjau 
nauja lietuviszka saliuna po nr. 
621 S. Canal str. ir ant subatos ir 
nedėlios vakaro t. y. 7 ir 8 die
nos Rugsėjo rengiu balių atida
rymo (Grand Opening), ant kurio 
užpraszau visus lietuvius ir lie- 
tuvaitias atsilankytie, nes bus 
puiki muzika ir kitos zobovos, 
ir kiekvienas atlankantis bus už- 
ganedytas musu priėmimu.

Su guodone J. Gudžiūnas.

— Kam turite eitie pas sve- 
timtauezius, kad turite savo 
lietuviszka daktara, kurs visas 
ligas gydo su geriausia pasekmia, 
ape ka liudija daugybe laiszku 
su padekavonems. Kožna petny- 
czia no 9 iki 12 ryto biedniems 
duoda rodą už dyka. Atminkit ad 
resa. Daktaras M. S. Stupnickas 
3121 Laurel str, Teipogi galite 
ateite in aptieka Juozupo Le- 
szczinskio. 3315 Laurel str. ir isz 
ten paszaukt D-ra. Stupnicka.

— Dauguma darbinyku miesto 
atstato no darbu, o in ju vieta 
priima kitus. Matyt kad tas de
dasi isz to, jogei didis daugumas 
palitikieriu už savo palitikiszką 
patarnavima reikalauja miesto 
darbu, o cze visiems tu darbu 
neisztenka; tada vienus, kur ma
žesnius, no darbo nustumia, o duo
da kitiems ju vieta. Terp atstum
tu randasi ir pora lietuviu. Jeigu 
lietuvhzki kliubai butu tvirti ir 
visi ape juos atbotu, tai tuos at 

stumtus lietuvius butu galima pa- 
graiytie atgal prie darbo, bet ka 
tu padarysi su lietuviais, kad 
jiems mieliau bobas pabadyt, ne-

— Nekokis Mikas Kasius Mc 
Donai, katalikas, paėmė žydauka 
sau už motery ir pats perejo ant 
žydiszkos religijos.

— Kas nori turetie puikia kny
gelis sapnu, tegul užsiraszo “Lie
tuva” ir užsimoka už ja isz vir- 
szaus, o gaus ta knygelia dovanu.

— Stanislovas Szimkus, kuris 
I laike saliuna ant Laurel st., da
bar atidarė kita saliuna po nr. 51 
E. Taylor st. arti Polk Depot.

— Chicagoje nekurie geležiniai 
pagarsėjo fabrikai ir Stockyardos dirba ga-

prabos.
— Kokis M. Horodinski, eikli- 

Istas isz Warszavos perskriede

Paszvventinimas warpu.
Ateinancziame nedeldienyje,. 

8 d. Rugsėjo Ireczia adyna popie- Į 
tu Jo My 1 i staarc i vyskupas teik
sis paszvestie ir apkriksztytie trys 
varpus dėl lietuviszkos parapi
jos szv. Jurgio (Chicagoje III.

Užtai, dėl didesnes Dievo gar
bes, kuria no tos dienos pradės 
garsytie paszventinti varpai, 
srirdingai užpraszau pribut ant 
tos dienos visus lietuvius kata
likus. ’ Su guodone

Ku. M. Kravczunas.

Nusuditas ant kankinimo 
per warmus.

1874 ra. mieste Chicago iszduo
tą knigute ape veikalus Trumbu- 
le pavieto. Toje tai knygutėje y- 
ra žingeidus straipsnis kas ling 
teisingumo tiesdarystes aprubese 
mažiau apgyventose. Terp visko 
randame sekanty paveiksią:

“Sūdąs susidėdavo isz žmogy- 
scziu tverencziu draugystia tei
sybes ir tie turėjo sudytie apskun- 
sta žmogų už vagystia. Iszrado 
jo kalczia ir prisudijo ant to, i* 
dant iszredyt jy nuoga, pririsztie 
prie medžio ir paliktie ant kan
džiojimą “moskytu” (dideliu A- 
merikos varmu) per ciela adyna. 
Bet laike keliolikos minucziu su
prato, kad jeigu kaltinikas liksis 
pririsztu per adyna, tai jis nebe- 
turetu savyje vieno laszelio krau
jo ir dėl to po puses adynos kan
kynes jy paleido”. Wienok no to 
laiko jau jis daugiau nebewoge.

PAJ1ESZKOJIMAI.
Pajieszkau savo draugo Miko- 

lo Kubiliaus, paeinanczio isz red, 
Suvolku, pav. Marijampolės, 
vaitystos Weiveriu, kaimo Kaz- 
liszkiu. Jisai du metus buvo An
glijoje, o keturi metai kaip jau 
Amerike. Jeigu kas ape jy žinotu 
teiksis meilingai man danesztie 
arba pats tegul atsiszaukia, ant 
adreso szito;

Mike Miller 
North Jay,

Žinios visokios.

t Pensylvanijoj nekuriose vie
tose jau gana yra szalti orai, ne
kurtais rytais jau ir szalnos rodo-

• J
81.

t Danesza isz Mahanoy City 
Pa., kad tenai darbai labai sma
giai eina. Yra sznekama kad teip 
dirbs gerai iki Nauju Metu.

t Diena 2 Rugsėjo daugumas 
isz Mahanojaus lietuviu apturėjo 
amerikoniszkas popieras. Sudžios 
turėjo darbo prie Uždavinio po- 
pieru per visa diena.

t Szimtas stikliniu darbinyku 
straikuoja East Liverpool’e O. 
Jie reikalauja sugrąžinimo tiesu 
kas link padalinimo darbo, kuris 
buvo prieszai ju įstatus su
griautas.

J Nekokiam kFihertui važiuo
jant isz Nev Boston in Mahanoy 
City Pa., 31 diena Rugpjuezio, 
trenke perkūnas ir užmusze jo ar
kly, o jy paty tiktai apkvaitino, 
bet daugiau nieko jam nekenke.

t Birminghamo geležies ir plie
no prekikai susitarė pakeltie 
prekia lanku, sztangu, siauru 
bliakiu, ir vinelių ant 5 shilingu 
už tona. Geležines bletos teipgi 
liko pakeltos ant 5 shilingu.

t Nev York 31d. Rugp. Isz pe
reitos nedėlios cze buvo 425 bylos 
apskunstu peržengimo prisakimu 
kaslink pardavinėjimo degtines. 
VViai liko nukoroti ir isz tu koru 
susirinko $8050 pinigu.

t Nev York, 31 d. Rugpjuezio. 
Kokia McArthur, 30 metu mote- 
riszke, norėjo szi rita szoktie no 
Brooklyno tilto už derybas. Poli
cija jai ne pavelijo to darytie. 
Pone McArthur užtikrino, kad ji 
kada nors szoks no to tilto.

t Isz Londono raszo, kad ten 
pribuvo isz Nev Yorko garlaivis 
“Etruria”, kuris atliko savo ke
lionia in 6 adynas 30 minucziu. 
Tas laivas da pirmas perplauke 
jurias teip trumpu laiku ir tai 
pirma syky.

t “Graždanin” pranesza jog 
kilo projektas sumažinimo skait- 
liaus cukrinycziu Rosijoje. Lap- 
krytyje sziu metu tairausisape tai 
komisija, susidedanti isz persta
tytojo ministerijų: žemdirbystes 
iriždo.

t Isz Brukseles danesza 31 d. 
Rugpjuezio, kad karaliene Belgi
jos, būdama prie vandenų Spa, 
laike jodinėjimu, nupuolė no ar
klio ir susižeidė galva. Nežiūrint 
ant bėgimo kraujo, atsikėlė užsė
do vėl ant arklio ir nujojo namo. 
Dabar guli lovoje po priežiūra 
daktaru.

t Kokis Jacob Hulau, mieste 
Vincennes, Ind., yra apskunstas 
už numarinimą keturiu metu kūdi
kio. Tas kūdikis tapo atrastas ne
gyvas, surisztas, apleistame na
me miszke. Yra mislijama, kad 
jis pats paliko ta savo vaika ten, 
idant numirtu isz bado.

; Arthur, III., Aug. 29 — Ko
kia MrsEdvards inejo inMentze- 
rio & Co. aptieka su dideliu bota
gu ir pradėjo czaižytie p. Mentze- 
ry be jokios mielaszirdystes. Ji 
sake, kad Mentzer ka padarias 
jai cirke utarnyko vakare. Jos 
pasielgimas ne visai sutinka su 
pasaka ir rodosi, jog yra kitos 
da priežastis tos jos rūstybes.

t Tribunolas Sekvanos užve
dė publiezna licitacija nejudi
namu turtu, likusiu po smerezio 
Growo Paryžiaus. Skaitliuje jo 
turtu yra palociai po vardu 
“Eu”, apcienyti ant 5 milijonu ir 
ir palociai “Amboįse”. Turtingas 
kunigaiksztis d’Aumale mislina 
ingyrie tuos palociusj Jis nori 
davanotie palocius “Eu” sunui mi
rusiojo, kunigaikszcziui Orleanos.

t Darbinykai Tvo Rivers Mrg 
Kompanijos, Wis., susidedanti 
isz dirbėju szriubu, medžio pjau
namu maszinu ir viedru dirbtu-

unija sukurstė darbinykue kom
panijos stotie priesz darbdawius 
ir parasze prie waldonu in Mil- 
vatfkee, reikalaudami paženklin
tos ir atsakanczios dienos mokės- 
ties. Dažiuretojai atsisakė no 
pristojimo ant ju reikalavimo.

| 30 d. Rugpjuezio, mieste 
London, tapo užmegsta organiza
cija darbinyku po wardu: “Tau
tiszka Federacija vietiniu drau- 
gyszcziu budavones”. Prie tos 
Federacijos priguli visi didesnie- 
jie miestai Didžiosios Britijos, 
terp kuriu yra Londonas, Birmin- 
gham, Glasgov, Halifax, Leeds, 
Liverpool, Manchester, Sheffield, 
Bristol Hali, Portsmouth ir 
Southampton. Ana apims 75.000 
darbinyku.

t Isz Waukegan 111., danesza 
kad miestelyje Libertyville, kū
rėme yra in 1000 gyventoju ir 
50 namu, sudege 31 d. Rugpjnczio 
14 stubu ir daug bledes padare. 
Ugnis prasidėjo krautuwese gele
žies Scauk’o ir isz priežasties di
džio vėjo, ugnis apėmė visus na
mus prie tos prekystes. Davė 
žinia ugninei sargybai in VVauke- 
gan ir i n Chicago, bet kol tos 
pribuvo, tai ugnis apsidirbo be
veik su visais namais toje krū
voje, nes visi buwo medinei.

paslapcziausi sekretai 
valdinyku Italijos ir 
(masonu)—ypacz gi 
jos skyriai yra ape 
per masonus velnio.

Ape Masonus.
Profesorius Margiota, buvias 

pirmiau masonas, o dabar ju prie- 
szinykas, raszo daug ape masonus, 
atidengdamas j u paslaptis. 
Ypacz naujai iszduota jo knyga 
“Adrianno Lemmi—vyriausia 
vadas masonu” labai sujudino 
žmonis priesz masonus. Apraszy- 
ti joje yra 
dabartiniu 
Franci jos 
akyviausi 
garbi n ima
Ape ta garbia, kuria masonai 
atiduoda liucipieriui, randamežin- 
geidu straipsny tycziai iszleidžia- 
ma priesz masonus laikrasztyje 
“Ri vista antimassonica” (priesz 
masoniszka Peržvalga,) o kury 
mes dėl aky vumo savo skaitytoju 
sziczia sutrumpinia paduodame.

Apsivedus kunigaikszcziui 
Seipiondi Borghese su kunigaik-

V. sugrįžo in rankas savo seno- 
viszku valdytoju. Pirm keleto 
nedeliu tapo iszsiusti perstatyto
jai tu dvieju giminiu apžiūrėt 
palociu ir invest in jy keletą 
perdirbimu ir pataisymu. Buvo 
jie apeja jau visus ruimus ir pa
siliko tik viena salia, prigulinti 
prie masoniszkos ložos, in kuria 
vienok vietiniai tarnai nenorėjo 
niekaip inleitstie svecziu, vienok 
asztriai prispirti atidarė ant galo 
duris. Apžiuretojai atsirado 
“szventinyežioje” masonu. Pui
kioje toje saleje apmusztoje ada- 
maszku juodos ir raudonos spal
vos, apstatytoje paauksintomis 
kresemis—atrado svecziai daugy- 
bia knygų, paveikslu, trikampiu 
ir yvairiu kitu simboliszku 
daiktu, o viduryje sales iszvydo 
lyg sostą; o gale jo, vidurinia
me indubime sienos, wirsz “au- 
ku židinyczios” su iszgaszczia pa- 
temijo milžiniszka pavydala 1 i u - 
cipieriaus, perstatyta teip, 
kaip žmones iszvaidino sau sze- 
tona. Perimti pasibjaurėjimu, ap
žiuretojai apleido kogreieziausei 
ta “szventinyczia”, kurioje gar
bina velnią; o žinia ape ta atsiti
kima, patvirtinanezia jog maso
nai isztikruju garbina szetona, 
šukele isz vienos puses gyvento
juose Italijos smarku sujudimą 
priesz masonu,o isz kitos—dide
lia baimia terp masonu virsziny- 
ku. Kagi vienok pasakysi, mielas 
skaitytojau, ant to, kad Italijos 
valdžia tam paežiam Lemmi’ui, 
vyriausiai galvai Italijos maso
nu, paskyrė 300.000 lirų paszel- 
pos perkėlimui vyriausios maso
nu ložos in palociu Borghese’u.

i gu ant palitikiszko mitingo pasi-1 viu, skaitliuje ape 300, iszejo
Me. rodyt. ,a°t straiko. Susiorganizavojusi

Preke Pinigu.
Rublis in Rosija... ........... 53|c
Marke in Prusus................ 24jc
Guldenai in Austrija.........40jc
Frankos in Francija.......... ..20c



LIETUVA. i

ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Muszos ant mariu 1814
Laike 1814 metu pergales ant mariu buvo 

Vienokios isz abieju pusiu.
Kovo menesyje 1814 m., laivas “Essex”, su 

kotnandierium Porter, buvo paimtas per du Bri- 
tiszkus. laivus, po ilgo plaukinejimo, kuris buwo 
labai bledingu dėl Angliszkos prekybos. Balandy
je Amerikos laivas “Frolic” buvo pagautas per 
Britiszka frigata. Amerikoniszkas laivas “Peacok” 
paėmė Britiszka brigą*), o laivas “VVasp” paėmė 
kita toky. Anksty kita meta, frigatas “Prezident” 
su komandierium Decatur, buwo paimtas per An- 
Hiszka skvadrona. Laivas “Constitution” ~3tr-ka- 
uiandienum Stevart, paėmė du Britiszkus laivus. 
Amerikonu “Hornet” paėmė Britiecziu brigą.

Szitie užgriebimai inkvėpė drūta užsineszi- 
ma ant kares, labjausei Naujoje Anglijoje. Tai 
dawede iki teip vadimos “Hard Fordo Konvenci
jos**). Ta konvencija susidėjo isz delegatu isz 
Naujos Anglijos Walstiju ir susirinko Siekio me
nesyje 1814 m. Jie apsvarstė dalykus sekretnei. 
Kas iszte iszejo, buwo paduotas ineszimas kaslink 
nekuriu permainų konstitucijoje.

Musza po Nevv Orleans’u.
Siekyje 1814 metu, galinga Britijos laivyne, 

su daugiau neitukstaneziu kariumenes, prisiartino 
prie Nev Orleans isz puses ežero Borgne (boru). 
Ta paėmė nedidelia Amerikos laiviszka šyla ant 
ežero, po asztrios muszos.

Mieste Nev Orleans buvo Generolas Jackson 
su šyla ape szesziu tukstaneziu vyru. Jis skubi
nai padare sienas isz žemiu ir bovelnos rysziu už 
keliu myliu no miesto ir pastate savo geriausius 
szaudejus už ju.

8 d. Sausio 1815 m. visa Britijos armija, po 
wadowystia Sir Edvard’o Pakenham’o (pakna- 
mo), pasiryžo musztie tas sienas. Bet jie paliko 
baisu atremima. Jakson iszlosze didžia pergolia, už- 
muszdamas ir sužeizdamasdu tukstaneziu Britiecziu, 
pats nustodamas tik asztuouiu vyru užmusztu ir 
trylika sužeistu. Pakenham liko užmusztas. Szitas 
kietas smūgis privertė Br tie zius atsitrauktie prie 
sawo laivu ir Nev Orleans liko iszgelbetas.

Sandara.
Sandora terp Didžios Britijos ir Suvienytu 

Walstiju tapo paraszita 24 d. Siekio 1814.mietu. 
Tai tapo praminta “Sandora Ghento” (Treaty of 
Ghent). Ji buvo pripažinta per Suvienytas Wal- 
stijas 17 d. VVasario 1815 metuose ir padėjo gala 
kariai 1812 metu, kuri traukėsi biski per du me
tu ir pusią.

Kare su Alžyrija.
Laike kares su Didžiąją Britija Dey isz Al- 

žyrijos darė užpuldinėjimus ant Amerikos Įirekybos. 
Dvi sustabdimo szito, tuojau po padarymo sanda
ros su Anglija, tapo iszsiunstos.Decatur su laivy- 
nia in Terpžeminia maria.

Decatur paėmė du Alžirijos kariszkus laivus 
ir privertė Dey pasiraszytie ant sandaros. Pagal 
szita >andora jis iszliuosavo visus Amerikonus, 
kurie buwo užgriebti, apsisaugojo no kitu skriau
dų ir pniSzalino visokius prisisavinimus doniu 
ant uteinanezio laiko.

1816 m. finansiszka institucija, praminta“Ban- 
kas Suvienitu Walstiju”, tapo užtvirtinta po 
czarteriu ant sekaneziu dvideszimts metu. Ape ta 
Banka mes vėl girdėsime.

V.Moaroe’o Administracija. 1817-1825
Penktas prezidentas Suvienitu Walstiju bu

vo James Monroe, isz Virginijos. Jis buvo in- 
westas 4 d. Kovo 1817 metuose. Daniel D. Tomp- 
kins isz Nev Yorko, tapo iszrinktas vice-prezi- 
dentu.

Aprinkimas prezidento Monroe ne buvo per
gale jokios partijos, nei Federalistu, nei Republiko- 
uu. Jis liko iszrinktas beveik per visus žmonis, be 
jokiu priesztaravimu. Kowa terp politikierių susto
jo aut nekokio laiko. Tas periodas apturėjo var
dą “gadyne geru jausmu”.

Akyvesni kaktai.— Nustojimas kares irdarb- 
sztumas žmonijos greit atnesze didely gerėjimą dėl 
Suw. IValstiju. Prekyba, iszdirbysta ir agrikultū
ra atgijo ir židejo stebėtinai.

Ape pabaiga 1817 metu, Seminole Indi jonai 
stojo antkelio kares ir pradėjo visokius prieszgy- 
nevimus priesz gyventojus Georgijoe. Jie buwo 
pakurstyti per Ispanu uredinikus Floridoje. Ge
nerolas Jackson buvo iszsiunstas prieszai nuožmu- 
nus ir j u kfasztas tapo iszdraskytas. Potam jis trau
ke in Florida, paėmė Ispanu tvirtynia St. MarKs 
ir užgrobė Pensacola.

Daug žmonių peike Generolą Jacksona už eji- 
in Florida, nes tai buvo draugiszka šyla; bet 

jis buvo paremtas per didesnia pusią žmonijos. 
Greta Jaksono veikalu buvo daromos derybos sn 
Dpanija, pagal kurioms Florida tapo atduota Su- 
vienitoms ^Valstijoms, už penkis milijonus dolie- 
riu.

1820 metuose Maine tapo prijungta prie Su v. 
Valstijų, kajpo sau stovi Walstija. (Žiūrėk pusi. 
57 ir 58).

1820 m. pakilo klausimas ape pridėjimą Mis- 
Suri prie Unijos, kaipo ^Valstijos. Labai neužga
nėdintas ginczas užsidegė, ar ji bus prijungta kai
po liuosa valstija, ar kaipo pavergta. Ant galo 
per abelna sutarimą, Missuri liko pridėta prie U- 
nijos 1821, kaipo pavergta Walstija. Werguwe 
lapo uždrausta visoje territorijoje in vakarus no 
upes Mississipi ir in sziaur no 36 gr. 30’ sziauri-

*)• “Brig” wadinasi laiwas su dwiem muštom, su saistytomis wirwem»s. 
**) “KonweDciJa” 'vadinasi susirinkimas dėl apswarstimo reikalu.

Paskutinis atsukimas
Guodotinas Redaktoriau!

Buk teip geras patalpink “Lie
tuvoje” szia kor spondencija, 
kaipo paskutiny atsakymu užta
rytojams maskoliszko rundo,o po- 
d raugei apkaltitojams kunigu ne 
teisingai no to rundo nukorotu.

Perskaiczius korespondencija 
patilpusiu No29 “Lietuvos”, viens 
geradejas nusijuokė, o tūla p. 
Mikolainy dywai ima, kodėl ak- 
menai nesijuokia; tuom tarpu nei 
vienas nei kitas isz ju ne supran
ta (gal isz daugumo iszminties) 
intalpos korespondencijos beesan- 
czios dėl ju “lapis offcusionis”. 
Kur p. M. atrado, kad p. X. 
prisispyrias reikalauja pilnu pra
vardžių korespondentu in “Vie 
nybia” isz Petropiles, arba kn.
A. B. isz kur žino ta, jogei p. X. 
bei kaip jis mena kn. J,J. gavias 
tikrus vardus korespondentu in 
Amerikos laikraszczius, tuojau 
nuraszytu carui, o szis tokius ni
hilistus tuojaus nusmaugtu arba 
pakartu”.—Kas su atyda perskai
tė straipsny “prot. kn. V.B”, 
tas suvis ne patemijo jame to, 
ka ma užmetineja mano iuterlo- 
kutoriai. —

Mano prieszai nuolat prikiszi- 
neja ma karsztligia, užsidegimą, 
kury saviazkai mėgina gbsytie. 
Asz jiems ta nelaikau už pikta, 
nes yra žinoma, kaip girtam-vi
si iszrodo girtais, kvailam— 
kvailais, teip lygiai ir už
sidegusiems visi nuduoda užside
gusiais. Jeigu kun. A.B. butu 
pats pasinaudojas isz tu vaistu, 
kuriuos siūlinėja kitiems, ne bu
tu papieszias toki liepsniny straip
sny, kureme, ir per žiūronus te- 
mijant, ne rasi nei trupuczio logi
kos. Insižiurekiine tik jam. Ap
drebiąs isz pradžios kun. Ą .B. 
purvais ir koja paspyrias (pagal 
priimta garinusia laikraszcziuo- 
se lakta) kun. J. J.,kury laiko už 
autorių prieszingu jam straipsniu, 
priveda toliau kelis vardus ir 
pravardins galimas pritaikytie 
paraszui kn. V. B.,
kurios suvis netinka 
gani apdgyvenusiem 
pileje, kaip ta rodo koresponden
cija No.29 “Lietuvos”, kur visi 
kunigai lietuvninkai randasi su- 
raszvtuis. Ant galo kun. A. B. 
iszvadinias visaip p. X. net isz- 
daviku carui korespondentu in 
laikraszczius Amerikos, o kores
pondentus “Vienybes”, padarias 
net nihilistais (tokius nihilistus 
tuojaus nusmaugtu arba pakartu), 
smarkiai bara p. X. už tai. kad 
jis ne parasze tikros pravardes 
savo draugo kun. V.B., o savo 
pravardia suvisai užslėpė. Kas 
link pravardes kun. V. B. tai toji 
randasi minėtoje koresp. No.29 
“Lietuvos” pilnai paraszyta ant 
pirmos vietos tarpe kunigu lie
tuvninku, apsigivenusiu Petropi 
leje, Gal aptemo no užsidegimo 
akys kun. A. B., kad to ne pate
mijo. — Kas link pasiraszimo pil
nos pravardes per mania, tai tas 
suvis ne buvo reikalingu, juk ir 
asz pats papeikiau koresponden
tą palindusi po paraszu kun. V.
B. , ne už tai, kad jis ne parasze 
savo- pravardes, bet tik už va- 
giszka prisavinima inicijalu gar
singos dvasiszkos y pa tos. — Jei
gu asz buczia po savo straipsniu 
padejas inicijalus svetimus (duo
kime F. M. arba kn. A. B.) ga
lėtu mania teisyngai pa baust i e to
kia F. M. arba kn. A, B., bet da
bartės už ka? Bardami mania ma
no interlokutoriai' sako, jeigu 
„Redakcija iszduotu pravardias 
sa"’o korespondentu, tai tuojaus

nio ploczio. Insitemik gerai natūra Mi&8ouris pri
ėmimą: tai yra svarbu.

Rudeny 1820 metu, prezidentas Fonroe ir vi- 
ce-prezideutas Tompkins liko aprinkti isz naujo. 
Ju antras laikas uredavimo prasidėjo 4 d. Kovo 
1821 metuose.

Laike 1822 m. Prezidentas Monroe, savo pa- 
| siuntinystoje in Kongressa, perstatė apsiskelbima
Pietiniu Amerikos Republiku, kurios kovojo už ne- 
priguhnystia priesz Ispanija, kuris atsiszaukimas 
liko apskelbtas, po vardu “Monroe Doktrina”. 
Tai reiszaia, kad Amerikos žeme neprivala būtie 
padonysteje, laike busaneziu kolionizaciju per jeib- 
kokia Europos galybia”.

1824 Generolas Lafayette pribuvo in Ameri
ka dėl atlankimo to kraszto, kuriam jis gelbėjo 
iszsimusztie in neprigulmystia. Jis pasiliko szito- 
je žemoje per metus, kaipo sveczias Amerikos žmo
nių. Jis buwo visur prijimamas su didžiausia guo- 
donia ir meilia.

Monroe* isztarnavias du laiku, atsisakė no 
naujo aprinkimo.

VI.- J. 2.Ada 11180 Administracija.
(1825—1829).

Szesztas Prezidentas Su v. Walstiju buvo John 
Quincy Adams isz Massachusettso, sūnūs antrojo 
Prezidento. Jis buvo investas 4 d. Kovo 1825 
m. John C. Calhoun, isz South Carolinos, liko ap
rinktas vice-prezidentu.

Ant pabaigos Monroe’o administracijos, tos 
dwi politikiszkos partijos — Federaliszka ir Re 
publikoniszka — buvo visai palaužtos. John Quin- 
cy Adams buvo Republikonas, bet pastojo vienu 
isz vadovu tos partijos, kuri potam tapo praminta 
Whig partija. Laike rinkimu buvo ne mažiau, 
Kaip szeszi kandidatai ant Prezidento. Kaipo ne 
vienas isz ju ne gavo daugiau renkamu balsu už- 
wiens kita, tai Namas Reprezentantu turėjo rink- 
tie viena isz ju ir iszrinko J. Q. Adams.

Akyvesni faktai. — Laikas Adamso ureda- 
vimo buvo periodu pakajaus ir staigaus augimo 
ir gerėjimo. Unija dabar susidėjo isz dvideszimts 
keturiu Wal-stiju ir turėjo deszimt milijonu žmo 
uijos.

4 d. Liepos 1826 metur buvo penkiolikta su
kaktu ve metu Amerikomszkos Neprigulmystes. Ta 
diena du patriotai, John Adams ir Thomas Jef- 
ferson, abudu mirė. Tas atsitikimas buvo patemitas 
kaipo labai skaudus smūgis.

Laike Adasm’o Administracijos buvo daug kal
bama ape “apspangota tariffa”. Tariffas yra siste
ma padotku uždėtu ant invežamu gerybių isz ki
tu krasztu. Apsaugotas tariffas yra dideli padot
kai, uždėti ant iszdirbtu daiktu, dėl apsaugojimo 
ir pakurstimo savųjų iszdirbiszcziu, idant dirbtu 
pauaszius daiktus namie.

Apsaugotas tarifas tapo investas per Congres- 
sa 1828 m. Henry Clay buvo autorium szitos po
litikos, kuri tapo praminta “A me r i k o s S i- 
i t e m a”. Paskiau ji d^vede iki smarkiu politi- 
^kiszku gineziu.

Jackson’o Administracija 1829-1837.
Septintas Prezidentas Suv. Walstiju buwo 

Generolas Andre v Jakson, isz Tennessee. Jis buvo 
investas 4 d. Kowo 1829 m. John C. Calhoun liko 
isz naujo aprinktas vice prezidentu.

Aprinkimas Jacksono buvo pergale partijos 
prieszingos \Vhigsams, ir reprezentavotas per A- 
dams ir Clay. Partija, kuri aprinko Jacksona, da
bar pradėjo vadintis Demokratiszka Partija.

Akyvetni faktai.— Tapo patemitas užtirti- 
kiimas “Banko Suvienytu Walstiju”. Dabar buvo 
pritarta atnaujintie czartery. Prezidentas Jackson 
sawo pirmoje pasiuutinystoje in Kongressa stip- 
rei prieszinosi tam atnaujinimui. Kaip nebūk, 
1832 metuose, kongressas nutarė, jog chartcris ga
li būtie atnaujintas. Prezidentas užvetavo*) ta 
akta; ir kaipo kongressas ne padare istatu ant 
jo veto, czarteris liko ne atnaujintas. Czarteris 
pasibaigė 1836 metuose.

Bet pirmiau, negu czarterio laikas iszejo 1833 
metuose Prezidentas paliejie, idant randavi pinigai 
kurie buvo pirmiau indeti in ta banka, butu atim
ti. Tas buvo padarita. Daugelis žmonių peike ta 
auksztos rankos” veikalą.

1832 metas atsižimejo “Black Havk Karia”. 
VVakariniai Indijonai, po vadovystia Blak Havk, 
pradėjo prieszingautie priesz žmonija Illinos’o. Mu
sza tapo atlikta ant krantu Mississipi ir Indijonai 
tapo pamuszti. Jie buvo prispirti padarytie san
talkas, pagal kurias jie atdavė didelius traktus 
Wakariniu žemiu.

1832 m. Kongressas iszdave nauja Tariffa 
Bill uždedanti sunkius “apsaugojimo” padot- 
kus ant invežamu daiktu. Szitas buvo patiktas 
su dideliu pasiprieszinimu. Pasiprieszinimas buvo 
labjausei drūtas Pietuose, kur žmonija ne turėjo 
da dikeziai dirbtuvių ir norėjo gautie svetimže- 
minias gerybias pigiau, kaip galima.

Sauth Caroiina pasikėlė priesz Tariff Billa. 
Susirinkimas žmonijos tos VValstijos tarė, kad tas 
istatas ne gali būtie iszpildomas Suoth Carolinu- 
je, kad jis tur būtie silpnas ir panaikintas ten. Tai 
buvo praminta “nulifikacija”. John C. Calhoun 
buvo drueziausis paremejas nulifikacijos.

Prezidentas Jackson tada iszdave proklema- 
cija, prikalbindamas žmonis, idant istatai butu už
tvirtinti. South Caroiina grūmojo atsiskyrimu no 
Unijos.

Iszrode, kad invyks kare terp viriausio bandoj maskoliai isztremtu juos in Sibe-

bet 
kuni- 

Petro-

ir valstijos South Caaolina Bet triukszmas laimin
gai tapo nutildytas per vi šuo meniszka susitaiki
nimą. Henrj' Clay ingyjo billa, iszduota per Kon
gressa, pagal kuria padotkai buvo laipsningai- 
numažinami ir teip triukszmai pasibaigė paka 
jingai.

Per rinkimus 1832 metu, Jackson tapo aprik
tas isz naujo ir Martin Van Buren liko iszrinktas 
vice-prezidentu Suvienitu ^Valstijų.

•) MWeto” ienkllna uigintie, uidrauttie &rba, panslkintic
••) Bill aziczt reiszkia atskira nusprandima kokio naujo Įstato.

(Toliaus bus.)

nugrustu in Siberija, arba pakartu ginėju szvento: tikėjimo ne ma- 
ir tai da ne už savo kaltias, betžai randasi tarpe kunigu po įnaš
ui svetimus, politikiszkus nuside- koliszku jungu skurstaneziu; tūli 
jimus. Ale ko cze bijotis ponui 
F. M. ir kun. A. B.? Už ka tuos 
ju korespondentus korotu caras? 
juk tai jie —geriausi, isztikimiau- 
si tarnai maskoliszkos valdžios ir 
teisintojai jos priesz savo tautie-. 
ežius už jos barbariszkus darbus, 
opodraugei papeikėjai katalikisz- 
ku kunigu, labjausei neužkenstu no 
maskolių. — Už tiesa, tik užmo
kestis, „czinai” ir „krėstai” dėl 
tokiu korespondentu, o ne Siberija 
nei virve ant kaklo!....

Man ding, juju pravardes yra 
gerai žinomos maskolems, nes jie 
patis, tikiuosi, pasirūpino ape ta, 
idant taptų užraszytais tarpe isz- 
tikamuju maskoltarniu.

O vėl, kas žyn —ar tos kores
pondencijos, ypacz antroji, atke- 
lavusios isz Petropiles, ar mate 
jos Petropilia? Daugelis aplinky- 
b.u verstia, verezia pasakytie, 
kad korespondencija su pa
raszu kun. V. B. nemaezius bai
sybių placziuju mariu, kuriomis 
ja tikras jos tėvas isz pradžios 
gyvenimo pabaugino, paraszias 
po jaja žody: “Petropile”. Jau 
teisingiau butu, kad po jaje 
butu padėtas vardas kokios — 
pilies,iždygusios ant amerikonisz- 
ku dirvų. — Tas dasi prote j imas 
aiszkiausia meta szviesa ant prie
žasties baimes tulu ypatų kas link 
parodimo tikro korespondencijos, 
autoriaus Ar tai—isztiesos galima 
ne pyktie ant tokio besme
genio, kaip tas p. X., kuris “pri
sispyrias” reikalauja iszdavimo 
tūlo kareivio tėvynės, visiem 
lietuviams ant apjuokime, kaipo 
drūto melagiaus. Jau ponulis isz 
Petropiles pargryžai? užklaustu 
tada ne vienas pasitikias jy; kas 
ten girdetie, gal cara matei? o 
kada vėl važiuosi?; neužsimirszk 
tamista velei palinksmitie mus 
su savo laiszku ape maskolių 
geradejistias ir 1.1.

Ant galo, teikėsi pasakytie žo
dy ape lenkiszka priežodi: “mil- 
czenie znak t vierdzenia”, prilipin> 
ta prie kun. J. J. už tai, kad jis 
neatsake ant No.15 “Vienybes”. 
Kn. J. J. neatsake ant užpuldinė
jimu savo prieszu,- nes jis ne no
ri būtie panaszum tiems, kurie 
visuose savo darbuose, po prie
danga abehio labo, jieszko tik 
savęs ir savo garbes. Prie tam, 
kas užsiima gintie teisybias turi 
būtie pasirengiąs ant persekioji
mu ir ne paisintie ant asabiszku 
užpuldinėjimu isz szaljes savo 
prieszu, kitaip jis butu apgineju 
savo ypatos, o ne teisybes. Ant 
iszreikszto remdamasi lenkiszka 
iszmintis sutvėrė priežody: “psie 
glosy ne idg, pod niebiosy”, ape 
kury kun. A. B., kaipo ne lenk- 
bernis, gal ne žinojo ik sziolei.

Tiek ape korespondencija kuni
go A. B. ir pono F. M. o 
dabar atsiliepiu in Lietuvius, 
milinezias savo tevynia ir prisi- 
riezusius prie szvento katalikisz- 
kotikėjimo ir klausiu: ar rastųsi 
tarpe ju nors vienas tokis, kuris 
papeiktu tokius kunigus, kurie 
susitarė gintie musu szventa ti
kėjimą ir duszias katalikiszkas no 
nasrų maskoliszko (pravaslav- 
no) smako, apsaugotie,ne paisant 
ant to, ar juos už ta darba 
maskolei nusmaugs, ar isz- 
gabens inSiberija(ko tūli, karszts 
lietuvei labai bijosi, ir dreba, no
ris žino, kad juos ranka masko
liaus nepasieks).—Juk tai tas pa- 
siaukavimas dėl gelbejimo du- 
sziu yra viena isz svarbiausiu 
prideryszcziu kiekvieno kunigo. 
“Nebijokite tu, kurie užmusza 
kuna”. Ypacz dabartinėm laike, 
kada tas smakas kasdien 
placziau ir drąsinu atidaro savo 
nasrus, idant visus katalikus su- 
rytie in savo pravoslavna pil
vą, privalo kožnas kunigas pa- 
roditie, kad baidyklu jo (Siberi- 
jos, Kazamatu ir t. t.) nesibijo ir 
pasirengia greieziau viską nu- 

| kentetie, negu noris viena duszia

jszju, idant drąsiau pažiuretie in 
akis smakui, padare sutartis duo- 
tie pagelba tam draugui, kuris 
taptų isz vežtu i n Maskolija ar
ba in Siberija. Dievas daleido, 
kad tas susivienijimas tapo ati- 
denktu. — Gal dėl pertikrinimo 
maskoliaus, kad “vartai peklos 
ne pergales bažnyczios Dievo,” 
nes jie turi apgintojus, kurie už 
teisybia pasirengia' padėtie savo 
galvas. O sztai atsiranda isz tar
po lietuviu vienas, kuris tuos 
kunigus apdrebia purvais, vadi
na juos maisztininkais, “pasikė
lusiais kovotie priesz valdžia”, 
kurie daugeli bledes atnesze baž- 
nyežiai.“Vienybe” priglaudžia jy 
ir da vadina karszcziausiu karei
viu tėvynės, isztikimiausiu sū
numi bažnyczios, o tūli, nemažiau 
karazti kareiviai, stato visas sa
vo spėkas, idant jy apezystytie. 
Butu tai visai grąžei (ir asz pats 
— jeigu jis yra numirias ir iszsi- 
teisyt negali—sakau: “Dieve at
leisk jam, nes nežinojo ka darė”,) 
bet kam cze prisispyrus gintie ne- 
teisybia? Kas kitas yra iszteisintie 
negerai daranti, o kas kitas pagir
dė ir gintie negera (piktadarys- 
tia). Wisi katalikiszki laikrasz- 
cziai gina tuos kunigus, ju var
dus taria su paguodonia, kaipo 
vardus kankytiniu už szv. tikėji
mą; kam tai viena tik “Vienybe” 
ir jos užtarytojai daro prieszin- 
gai. Teikitės pažiuretie i n No. 5 
“Ūkininko” ir su atyda perskai
tyti jo 33 ir 34 puslapius; o ti
kiuosi, kad ta padaria, atmainy
site savo “credo” kas link minė
tu korespondencijų.

Su guodone K. J.

Isz Melrose Park III.
Pasitaikė man būtie Melrose 

Park’e. Graži wieta kokios nie
kur ne buvau matias. Darbiny- 
ku be darbo visai nėra, o teipgi 
ir Lietuviai nebeda voja. Wisi 
^ra prie cento ir gražiai gyvena; 
kaip girdetie ir draugystia kokia 
turi, taigi gali prilaikytie lietu-' 
wystia. Isz tikru viskas yra ge
rai, bet labai pikta buvo iszgirs- 
tie. kad buvias pas juos kokis 
lenkas kunigas, kuris rinkias pi
nigus ant bažnyczioą ir susiraszias 
visus lietuvius, kaipo savo pa
rapijoms. Tai labai negražu dėl 
lietuviu, jeigu ju yra didesnis 
skaitlius negu lenku ir prie to 
da turi savo draugystia, o duoda 
savia kirptie lenku kunigui. 
Jug turite savo kunigą ir bažny- 
czia Chicagoje, kodėl negalite pa- 
remtie savo, dėl pakėlimo litu- 
viszko vardo. Žinokite gerai, 
kad pinigai atiduoti lenkams 
tiek szildo lietuvius, kiek kad 
in bala inmestumete, nes lenkai 
jums nieko gero nepadarys ir ui- 
pinigus nei dėkui ne pasakys.

Keleivis.

rija, kur pipirai auga, arba pa
kartu”. Ugi kodėl ne pakaria jie 
ano korespondento, kuris netei
singai po savo straipsniu padėjo 
inicijalus vardo ir pravardes ku
nigo, paženklindamas ta paczia 
vieta, kurioje tas kunigas būna? 
Argi teip kieta turi szirdi p. F. 
M. ir kun. A. B. link kun. V.B., 
kad jo suvis nesigaili, ir nesirū
pina ape ta, kad jis gali taptie Į atiduotie. — Teip karsztu ap-

In Baltimorieczius.
Asz Bonowenturas Možeika 

kaipo agentas laikraszczio “Lie
tuvos” praneszu wisiems czio- 
nykszcziams lietuviams, kad asz 
apturėjau isz redakcijos “Lietu
vos” kelis tuzinus labai naudin
gos knygeles sapnu, kuria kiek
vienas norintis gali pas manės 
gantie pirkt už ta paczia prekia. 
kaipo paczioje Redakcijoj. O kas 
užsiraszys “Lietuwa” ir užsimo
kės už ja $2.oo, gaus ta knygelia 
dovanu, ir nereiks kasztuotis ant 
paczto prie iszsiuntimo pinigu. 
Wisi baltimoriecziai norinti ap- 
turetie laikraszty ar sapninyka 
tegul atsiszaukia pas mane ant 
szito adreso: *

Bon. Možeika
Curtis Bay, So. Baltimore.

Priedas Red. Mes velyjame 
visiems baltimoriecziams užsimo- 
ketie už “Lietuva” pas musu a- 
genta Bonoventura Možeika ir 
užtikriname kad Jusu pinigai ne
pražus, mes imame atsakima pa
tys ant savęs. Redakcija.



LIETUVA.

A^iigliszka kalba-
Pa "ai padavimus laikraszczio 

l‘Chaniber Jonrual”, Angliszka 
kalba yra labjausei prasi platinu
si ant svieto. Pirm 300 metu, 
laikuose karalienes Elzbietos, 
kalbėjo angelska kalba tiktai 5 
žmones, o liežuviai: Francuzisz- 
kas, VVokiszkas ir Ispaniszkas 
pervirszino Angliszkaja. Dabar 
szneka Angliszka kalba 115 mi
lijonu žmonių, Francuziszka 45 
nnhjonai, Wokiszka 70 milijonu, 
Ispaniszka 50 milijonu, Rusisz- 
ka 80 milijonu, Italijoniszka 30 
milijonu ir Portugaliszka 15 mi
lijonu. Ypatinga Angliszka kal
ba vartoja 38 milijonai Didžio
je Britijoje ir Irlandijoje, 65 mi
lijonai gyventoju Suv. \\ alsti- 
ju Amerike, 4 milijonai gyven
toju Australijos, 2| milijono gy
ventoju Indijos ir Ąfnkos ir 2 j 
milijeno gyventoju vakarines 
Indijos ir Guyanos.

Užmokėjo už “Lietuva“.
M. Czupas Brooklyn.......... $l.oo
Wm. Normantas Elizabet P. 2.oo 
W. Sl»sewiczius Waterbury l.oo 
K. Karalius Baltimorę........
Kn. A. Burba Plymouth...
S. Szymauawiczius..“........
P. Czaplickas So. Boston... 
St. Pocewicze Chiacago.... 
A. Bfiblis Toluca................
P. Szwerabas Boston..........
P. Petuszka llardwood....
J. Nawickas Pittsburgh...
K. Szulskis “..........
K. AVisztorta sS.Chicago... 
J. Abraitis Duryea........ 
Monika Mayžis New York.. 
Jos Dovkus Angele Camp.. 
J. Balcjeiunas Glen Carbon 
A. Konarskis, Chicago,... 
Geo. Guntorius Worcestes. 
M. Gerulis Forest City.... 
J. AVahlnussJocksonville..
T. Andriuszkevviczius Brač.
J. Jakas Cincinnati............
J. Stelmokas AUgheny. ... 
Fr. Budas Morrell..............
A. Kaczkauskas Cgicago.., 
J. Budawiczius “
A. Rudauskas “

2.oo 
3.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.o<» 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
1,00 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo

Del žinios Iietuwiii.
Lietu wiai gyvvenanti ape West

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorių* arba Szaltiui* danglszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
bnnel* ir kitokeis krivis. iszsodyU bai- 
Miauseiskauleleis, visaip zalatitos. 3.50 ir 84.00 

A.ukso Altorius arba Szaltims dangiszku 
skarbu. apdaryta drutoi skuroje, zalaty- 
tai* krasztais, druczjai apkaustvta ir su 
kabe-ni» “

Apdaryta szagnne .... v
Baisas Balandėlės didžiauses ir puiki*usęme 

apdare, baicziauseis kaulelei* puikei 
iszauksuotais kryžeis oo ».C_

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltineli* 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 
Balsas Balandėlės szaerine 
Balsas Balandėlės Au Officium Parwum 
Garbe Dievui ant aukštybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv. 

Marijos Panos
Meno szar. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanczius amžinas 
Ražauczius ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijom* 
Bzauksma* balandėlės 
Stebuklai Dievo szv, Sakramente 
ienas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkom* 

litaroms “
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ 21.00
Szlovinimas szv. Panos Marijos per mena- 

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike 20c.
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
150 psalmu Dowido kam’iau. ant paveikslo 

kanticzku „ «<
Kanticzko* 
Naujos kantiszko* formate knygos

Knygos Dvasiszkos.
Brostvos “ 
Draugija dėl d ūsai u 
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos ncdelos ir szventes 
Filoteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz.

Franciszkaus 
Gyvenimai Szventuju Dievo 
Gyvenimas szvento Benedikto 
Gyvenimas szvencz. Marijos Panos „ 
Gyvenimą visu Szventu ant I ožuos dienos 

4 dideles knvgos, kožna po 
istorija Kataliku Bažnyczios 21-00
’torija seno ir naujo istatimo su abrozelels 15c 

Is^rija seno istatimo no pat sutvėrimo 
pa-auies iki užgimimo Knstuso

Istoriji szventa seno ir naujo Įstatymo no 
sutver.mo svieto iki snterti Kristus© 

Iszguldymas metiniu szvencztu 
Kas yra griskas* labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kauczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 
Lietuviszkos rniszios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokslas kataliku, “
Patmkslai ape suda Dievo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvencziu 

ir didžiosios nedelos ,,
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szwent* tikėjimą “ 
Perkratima* sumianijos 
Prislgatavojimasant smerozio “ 
Raktas in dangų “ “
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Plla- 

kauskio “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevlcziaus.
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus “ 
Vadovasaplankaucziu kanczios Vieszpaties 
Jezuso Kristuso “
Kasdienines Maldos “

Knygos mokslyszkos.
AKYVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu žino 

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

Preke....  30c
Etnoliogiszko* smulkmenos 25c
Naujas Lementorius lietuviszka* „ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 
x bos ne apdarytas “ “ 2100

o apdarytas “ 21-25
Istorija Europos su mapoms 50
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu- 

10c.

23.00 ir
75c

22.50 
1.50 
l.oo

2 1.50

30c 
30c
20c 
5c 

10c 
5c

30e
40c 

i 
21.60

15c

75c
75c.
75c

0.5c 
lOo

75c 
50c 
25c

20c. 
50c 
10c 
30c

65c 
11.00

25c

15c 
10c 
15c 
15c 
15c

20c 
10c 
40c 
15c 
15c

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

15

10 
40c 
15c

15 
5c

ErpaųUel Gross,
73 Mott St.,

NEW' YORK, N. Y.
ir313 Henderson St.,

JERSEY CITY, N. J.
... .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
Impertavoti Vynai. Likieriai, Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausios kaip visur. 

Parduoda tiktai ant “whole*ale”. Prabas siunczi* už dyk*. Jau no daugel metu weda prekystia 
su saliunykais; isz tos krautuves perka gėrimu* tiktai pirmo* kliaso* saliunal. Teipogi tur ge
rs pažinty su daugybia lietuviu, su kuriai* teisingiausei bizny veda ir per tai užpraszo. idant 
kiekvienas saltunykas pirktu gėrimu* pas Etnanuel Gros*, o nesigraudy*.

EmanuelGross yra teipgi kolektorium bravoro Shepiro irSunaus, New Yorke, kuris tai bra 
vorus duoda minėtoms krautuvėm* Gėrimu geriau** rekomendacija (10—2)

ISZEJO isz po SPAUDOS
N AU J AUSIS UETUWISZKAS

SAPNINYKAS
Wincentas Urbanskis,

Kon t rak torius ant J}udawojimo Įįamu.879 33RD ST., CHICAGO.
Wisokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

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

NAUJAU LIETUWISZKA

Saliuna ir1 Restauracįja,Į
Kur užlaiko geriausius gėri

mus:
SZALTA ALAUS, 

SENIAUSIAS arielkos, 
LIKIERIUS, 
VYNUS ir tt.

Pietus duoda už 15 centu ir 
da prie to gera stiKla alaus. 
Ant sta^o visada randasi ge
ras užkandis.

St. Sziiukus,
51 E. Taylor st., Chicago.

(28-91 

LIETŲVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO.

Užlaikau geriausius gėrimu*, kaipo tai: szalU 
Alų, seniausia Degtinis. Wyna, Lik Cerius ir kwe- 
pencziu* Cigarus, teipogi ir BHjardu <1?1 zabowo*.

Užprašiau wi*u* lietuvius atsilankytie.

Kasp. Majauskas. (15—12).

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

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 31OAI8ZKIU ABROZELIU.

Geriausei iszguldo visokius sapnus, koki tik žmogui prisisapnuot 
gali Teipogi apraszo planietas ir paslaptis, kokias 8e- 

«owes žmones vartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 75c.

“ apdaryto .. 81.00.

Puikiausias Salunas
wisam mieste Slienandoah

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

Wi*kas yra czysta. gerymai wisoki pinno* kla- 
*o*, o žmones isz duszio* prietehszki. Rodyjame 
visiem* lietuviams, turintiem* valandela taiko 
atsilatfkytie pa* sawo b r o lūs lietuviu*, o buaitia 
kogražiausei priimti.Teipogi ir naujai pribunan 
tiem* in Sbenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

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

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

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

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitoky adresa:

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

Didele Lietuviszka : :::
KRlAUCZWieTe

i Juozo Grigaliaus,
720 N.^Ashland av., Chicago, III.

Darba* eina isztisai, visada* dirba in 20 
siuvėju. Gera* lietuvy*. wyfca« ar mergi; 
na kriauezius. atkeliavia* in Chicago, vi 
sada pa* inatie gali darba gautie.

J. Grigalius.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

Pittston ir Exter Borough, Pa. Į LiHuvIszka* kalendorius ant metu 1896 
da galbūt nežinojo, kad ju mie- ’ " - — -
stelyje, tai yra Exeter Borough 
užsidėjo lietu vviszkas valgomu 
daiktu kromas, kury uždė
jo du jaunikaicziai ir užlaiko vi
sokius daiktus czystus ir szvie
ži us. Teipgi užlaiko daugy bia 
marszkiniu, czeveriku ir kitokiu 
daiktu, o parduoda viską pigiau 
kaip kiti. Kas pas mus atvažiuos 
isz toliau ka pirktie, tai už street- 
karius sugfažisime jam pinigus.

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

Su guodone
A. J. Golumbauskas ir 
A. Szilingis.

1176 Wyoming avė.
Exeter Borough, Pa. (21—9)

•• !5c
50c.
10c

10c

10c

15c.

Guodotinas Redaktoriau!
Praszome patai pi utie keletą 

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

Kelpsch Noreiko & Co.
105 Brown str Chicago, Ilk

— Pirmas lietuwiszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuwiszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czsytai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai. ir kwepeuti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingu wese- 
liju ir kitokiu zobowu. Jeigu isz 
kito miesto atvvažiuoja lietuwiai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakwot, teipogi ir rodą gaut.

I Lietuviszki Rasztai Ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 
Lementorius Lietuviszka* su peteriais, 

kotekizmaia ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per save* prato©’- 
tie raszvtie. dėl nemokaneziu

Pilnas szlmtmetinis kalendorių* su plane
tomis

Žodynas ’vturiose kalbose: lietuviszkai 
tatviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra:-riause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba ta- 
tviszko* kalbos „ „ 22.oo

Knygos istoriszkos, Rwietisz- 
kos, pasakų ir giesmiu.

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

Amerika Pirtyje „ 10c
Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Aukso Werszi8, komedija vienoje veikmėje 20c 
Gyvenimas Stepo Ra u d uosio “ 15c
Istorija gražios Katruko* “ “
Istorija užlaiko Francuzu vainos “ 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Ka* teisybe tai nemelas puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Gepovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard

Litbuania “ “ —
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Zemaicziu, 

parasz Bimano Daukanto I
Graži vaiku knygeie “ • “ ‘
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju • “
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuiziu* 10 
Lietuviszko* dainos isz visur surinkto*,

ape keturi szimtai “ 22.00
Lietuviszka* sziupini* “ &c
Lietuviszko* Da’nos užraszytos per Antana 

Juszkevicziu Velionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku Irdarbiny-

kiu “ “ 1.50
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszko* ka

re* Indijonu Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu iszlai- 

ko lenkmeczlo vainos 1863 m. • 40c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ " 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana. kuri per 22 me

tus vaikszcziodam* po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrai iszkentejo 20c

Pirmutini* degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rloaldina “ “ “ 81.50
NAU.JAU8IS LIETI VVISZKAS SAPNINYKAS.

surinktas isz daugel *vetimtautiszku sapni
nyku ir sradytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—*u 310 aiszkiu abro- 
zėliu.— su apraszymu planetų ir padapeziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl nuspejt- 
roo ateites.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Prake............................ r...... ........75c,
AjMlaryt.1* ....... j.......................81 oo

Talmudas židu “ “ 10c
Wa!ku knygele su abrozelais “ 30c
Žiponas bei žipone 25c.
Wisoki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

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

o su prisiuDtimu ,, 20c

JONAS ZAIVECKAS 
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei 

Krautuwia ' Augliu.
Atweža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti analiniai expresmanai. Tee- 
P°©i _ _ 
tymu ir perwažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame wisiems geriau 
eitie pas sawo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swetimtauty, 
_________________ (24-3)

KASPAR BARTKOWIAK,
Konstabelis Pavietavas.

IR NOTARY PUBLIC.
! Iiszprovoj* gžriausei visokias provas visuose 
soduose. Klumoczyja kalbose: lenklszkoje, vo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.

320) Muspratt st., kerte 32 st.

NAUJA 
LENKISZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972 Jlst St. kerte UI man.

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

Telefonas: Yards 848.

praktikawoja wisuose suduose, 
iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame Visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Kandolph St.
Giwenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Pirma Letuwiszka Kolionija
S o wardu “Lietuwa“,

PRAIRIE, ARKANSAS,
Kurioje jau apsipirkti 24 lietu vi szkosfam iii jos ir jau 10 lietu- 

viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balceviczius ir pabudavojo lietuviszka 
bažnyczia.

Laukai yra dęrlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisok 
javai dera labai gausei, 
prietaro auga bovetna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszczia didelu nėra, szilutna lyginasisu Chicago*.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

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

Preke lauku no ?6 iki ?8 už akra.
Mokasi Sl,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalin» 

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

UNION LAND C0MPANY,
163 Washingtou St., Chicago, Iii.

------ARBA I*-------

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

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

10c 
30c 
20c

15c 
10c 
30c

20c

2i 66 
10c

iiimaexprosysta perkrau-

$1800.00
OIVEN AWAV TO INVENTORS.

$150.00 everymonth given avay to any onevho *p- 
plies tbrough u* for the mo»t mentonom patent during 
the month preceding.

We secure the best patente for our eilėn ta, 
and the object of thi* offer is to eacourage inventon to 
keep track of their bright ideav At the šame ome we 
vuh to impresa upon the public the £*ct that

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENTIONS 
THAT Y1ELD FORTUNES,

•uch a* the "car-window’' which can be easily *!id up 
and down vithout breaking the passenger's back, 
“sauce-pan,” “ collar-button,” “nut-lock?’ “bottie- ! 
stopper, and a thousand other little thinn that mott 
any one can find a way of improving; and these timple 
inventions are the one* that bring iargest return* to the 
author. Try to think of sotnething to inveat.

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patent* taken out through us receivespecial notice in 

the •• National Recorder, * pubhshed at Wa*hingtoa, 
D. C.,vhichisthet>estnewspaperpubltshedin America ' 
in the intemts of inrentors. We furnuh a year't *ut> 

. scription to thi* joumal, free of co»t, to all our elient*.
We aho ad vertise, free of co*t, the invenhon e ach month 
vhich win« our $150 prize, and hundred* of thousand* 
of copies of the •'National Recorder,” containing a 
sketeh of the wmner, and a description of his invention, 
vili be scattered throughout the U nited States among 
capitalists and manntacturers, thus bnnging to tbeu 
attention the merits’of the invenbon.

An^cominunicaūons regarded striedy confidential

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

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

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

wisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir vveseliju; turi daugy
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuvviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame wisiems eitie 
pas sawus, o ne . pas swetimtau- 
cziuH.

Ben. Hatowskl
ZIEGARMISTRAS 

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKUL0R1US.
527 S. Ganai ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL.
T*j*o visokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

, aukrvnius dajktus, zatatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu laba j pigej, aukszynlus sydabryus ziego-: 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

ZiegorelaczistyftnasSOc. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej^7.00. Wyska garantawoje ant metu.

tU
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RIPAN-S

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

KA8 in clevelanda ATKELAUSI^T 
PA8OLSZYNSKA WISKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTOS.

Gywonu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausi* Karczema isz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiau** visokiu gėrynių užtaikau

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

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

__ riapriimu pinigus no 85 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą,

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duoti* apsigaudtnel, kad galit!* teip 
_ lygei gerai ir pigei atlikti* interesus pa* 

savoižmogu. Ateikit ir persiludykit.
Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 

pinigu* no 85 ir daugiau pinigu, už ku
riuos moku procentą.

SZIFKORTES
an» geria-islju lintu isz Chicsgo per NevYor- 
ka in Berlina it isz Bėdino in Cnicaga

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

— NAUJAS — 
LIETUWISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial avė.
S. Chicago.

Užlaikau šviežia 
bavarska Alų, 
riausia* 
ir seniau 
šia* A- 
rielkas, 

H“rin.
ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytie ir to viso pabandytie.

F. Majauskas. (15—12)

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO —T KOBRE & HERSCHMANN

Litewski i Polski Bank
40 Ganai Str.

IR

142 Diiision St.

New York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 
su greičiausiu 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, Rotterdam. 

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & CO.

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

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant wi- 
su greicziausiu laiwu už pigiausia 
preke, siuncziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuwlszkai ir lenkiszkai. A- 

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai.:;Teipogi parduodame tikėtus ant wisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puiki** Fotografija*, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotagra 

fija* kopų Įklausei.
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