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iki galui. Prezidentas Krueger liams suteikė daugiaus drąsos rj te
perkėlė savo sostapilę į geležin užpuolė ant miesto ir jį paėmė,
kelio trūkį.
Puolus Pretorijai, iszskerdė ąngliszkę kariauną.
Szianrinl Amerika.
kada žinia apie tai atėjo į Londo Kaip sako, ir angliszkas guherna
Amerikos valdžios netiki, kad ną, a tiglijonus isz džiaugsmo apė torius likosi užmusztas. Randas
patsai Aguinaldo,
filipinieczių mė kaipi kvaitulys, jie tikėjo, vienok ne patvirtina tos žinios;
vadovas butų likęs užmusztu ar kad
prisiartino jau
ka nežinia todėl, ant kįąk ji yra tei
ba paszautu, bet kaip sugrįžęs rėš pabaiga ir kadAnglijai.be to singa;
dabar nuo Filipinų jenerolas Otis lesnio kraujo praliejimo, pateks,
pasakoja, ypata Aguinaldo ne turtingiausias ant viso žemės
Chinai.
daug sveria, kadangi, kaip sako pavirsziaus krasztas isz savo au
Maisztai Chinuose vis labiaus
jenerolas Otis, jis yra tilipinieczių kso kastynių. Tuom tarpu dabar didinasi, pasikėlėliai ne tiek krei
nekencziamas. Czia turbūt buwęs pasirodo, kad dar toli iki karės piasi priesz ciecorienės valdžię ir
amerikoniszkos kariaunos virszi- pabaigai: būrai gali teip ilgai priesz raudę kiek priesz europie
nįkas klysta, arba pats, bijoda kalnuotuose apskricziuose tęsti ežius ir priesz krikszczionis. Chimas iszkiszti nosį isz miesto kovę už savo būvį, kaip tęsia nų viduriuose vienas amerikoManill«s, neturėjo progos apie tokią jau kovę filipiniecziai priesz niszkas misijonierius, patekęs į
tikrą teisybę dažinoti.
Jeigu amerikonus.
pasikėlėlių rankas, likosi į szmo
Aguinaldo butų
pasikėlusių
Isz Nataliaus į Transvaalių įsi lėlius sukapotas.
Užmuszė jie
priesz amerikonus tilipinieczių veržė ant galo ir jenerolas Buller belgiszkus inžinierius, kurie ne
neužkencziamas, tai jis ne įsteng su 40000 kariaunos, isz kurios spėjo pasitraukti į pakranezių
tu teip ilgai palaikyti prieszini- mažiausiai 20000 galės siųsti ant miestus, kur yra nuo laivų iszso;
mosi priesz didesnes ir gerai su pastiprinimo armijos lordo Ro dyti europeiszki jurinįkai.
naujausiais ginklais apginkluotas berte ir ant uždengimo užpakalių v Ant reikalavimo Europos am
amerikonų pajiegas, kuriems nie angliszkos armijos,kur wėl atsira basadorių, ciecorienė iszsiuntė jęko ne trūksta ant vedimo ^ne ly do'ginkluotų būrų pulkai ir per nerolę Neik-Li-Chong saugoti
gios karės.
kirto susineszimus angliszkos ar geležinkelį bėgantį į Pekinę. Ta
Amerikonams pasisekė paimti į mijos ėsanczios Pretorijoj su an- chiniszka kariauna turėjo smarkų
nelaisvę wienę isz smarkiausių gllszkoms valdyboms, iszardė ge susirėmimę su pasikėlusiais bokse
filipinieczių vadovų,
jenerolę ležinkelius ir pertraukė telegra rius. Muszyje krito 200 kareiPilar de Pio, kuris likosi atga fus.
Priskirtoj jau prie an- vių. Už tai jenerolas nuo ciecobehtas į Manillę.
Nežiūrint ant gliszkų valdybų Uranijoj, prezi nenės gavo nupeikimę ir likosi
pergalių, ant geresnių ginklų, dentui Šteinui ir jenerolui de atuzauktas. Mat ciecorienė,ar ne
karė su filipiniecziais amenko Wet pasisekė vėl surinki keHs drysta stoti priesz pasikėlėlius,
nams eina sunkiai, ant kareiwių tukstanczius būrų. Tokiu budu ar gal pati juos remia, kol jų
atsiliepia stoka kam nors tinkan- per toli nutraukusio lordo Ro piktumas kreipiasi priesz visų
czių kelių ir nesveikas oras. berts padėjimas buvo gana pa cĖinieczių nekencziamus europieMaisztinįkai wis dar drucziai .lai vojingas.
Traukdamas prysza- czius, arba, kaip czia juos vadi
kosi pietiniuose salos
Luzon kin, jis ant savo užpakalių paliko na, “baltuosius velnius”.
Prie
krasztuose, sziaunnėj jos užbai per mažai kariaunos, isz ko ir pa bokserų partijos, kaip sako, pri
goj, teiposgi ant salos Panay. sinaudojo Uranijos būrai, kurie guli su viražam 4 milijonai vy
Mueaisi terp filipinieczių ir ma- Į perkirto angii-zkai armija! prl- rų. Susitikimuose su ranto' ka
žesnių amerikoniszkos kariaunos vežimę maisto ir amunicijos. riauna, kareiviai pulkais pereina
dalių atsitinka nuolatai, priesz Praneszdamas apie tai į Londoną į bokserų pusę. Nežingeidu to
didesnę kariauną pasikėlėliai pa lordas Roberts sako, kad tikisi tę dėl, jeigu randas,* kol tik gali
sislepia neprieinamose klampy klaidę pataisyti. Angliszki jene- iszvengti, saugojusi su jais susi
nėse.
7 d. berželio, kapitonę rolai, palikti Uranijoj, pasirodo pykti.
Crenshav su 40 kareivių filipi per silpni ant pergalėjimo užpa
Europos vieszpatystės Užsodi
nietis vedėjas įwedė tyczia į tar liuose atsiradusių būrų; tie an no nuo laivų jurinįkus, bet to
pę pasislėpusių filipinieczių. Už gliszki vadovai • pareikalavo pasirodo per mažai, ypacz kad nė
gimė muszis, kuriame vienas a- greito pastiprinimo isz Kapstadto Amerika, nė Japonija ne nori eiti
mėrikoniszkas kareivis likosi už- ir nuo lordo Roberts. Aplinki isz vien su kitoms vieszpatysmusztas, patsai gi kapitonas pa- nėse Kronstadt vienas angliszkos tėrns.
Prie Chinų krantų at
szautas į galvę. Szita maža ka kariaunos
batalijonas
likosi plauks daugiaus amerikoniszkų
riaunos dalis isztruko nuo paėmi būrų paimtas.
Pastiprinimę kariszkų laivų isz Maniilės; Pran
mo greitai pasitraukdama atgal. dabar
galės
atsiųsti cūzija teiposgi atsiuntė du nauju
B^ivo paskutinėse dienose ir di įsiveržęs
į
Transvaalių isz laivu; siunczia daugiaus laivų
desni susimusztmai: viename isz Nataliaus jenerolas Buller, bet to Anglija ir ^Vokietija. Maskoliai
jų.atsitikusiame į pietus nuo Ma neužteks dar ant visiszko paver turėjo jau susirėmimę su chinisznillės, 8 amerikoniszki karei iriai gimo abiejų pietinės Afrikos re- kais bokserais, kuriame keli mas
likosi užmuszti ir 26 paszauti.
koliai likosi užmuszti.
Chiniepublikų.
Atkakę czia prezidento atsiųsti
Tuom tarpu, ne įstengiant pa cziai sugriovė maskoliszkę kop
komisoriai ant isztirinio, ko rei baigti karę Afrikoj, Anglija ne lyczię.
Maskolija,
norėdama
kia ant užbąigimo karės, pradėjo gali stoti apgynime savo reikalų daugiausiai isz maisztų pelnyti,
jau savo darbą.
Kaip laikrasz- ir įtekmės lygiai Chinuose.isz kur siūlo Chinų randui savo pagelbę
cziai garsina, komisoriai prisilai ję be karės dabar stumia laukan ant suvaldymo maiszto, mat no
ko nuomonės, kad ant pergalėji Maskolija ir Sziaurinėj Afrikoj, rėtu ji nedaleisti kitiems teiposgi
mo filipinieczių reikės daugiaus kur Prancūzija rengiasi paiimti isz to pasinaudoti. Chinų randas
kariaunos negu jos dabar yra, visą Morokko ir tokiu budu ap- vienok ginasi nuo tų maskolių
reiks įvesti kareiviszkę admi silpnyti Anglijos galybę a^t Terp- siūlomų geradejysezių.
Tonistraciją- Het tas kasztuos nema žeminių jūrių.
liaus gal bandys gazdiniinais
žai pinįgų. ^Vietiniai gyventojai
priimti
Prancūzija, rodosi,
jauczia, ciecorienę priversti
sutiktu padėti ginklus, jeigu a kad jai atseis Afrikoj susipykti su pagelbę.
Miskoliszka
ka
merikonai pripažintu jiems visisz- Angliją, todėl ji drutina svarbes riauna Chinų' pakrantėse da
kę autonomiją tik po Amerikos nes saWo valdybas.
Užpuolimo bar tvireziausia, Maskolija mato
wirszinįkyste,| bet to komisoriai Anglijos ant Prancūzijos krantų mai nuo seniai rengėsi, kadangi
Atsi- nesibijo, kadangi ant to reikia rytinėj Azijoj turi jr 110000 ka
ne nori jiems pripažinti.
szaukė prie jų ir kunįgai užmany daug žemės kariaunos, Anglija reivių.
Dabar maskoliai iszsodami atiduoti jiems valdžią, o jau gi tokios ne turi. Jį galėtu vien dino ant kranto 4000 kareivių;
per savo įtekme jie pasikėlimą užpulti ant vertesnių prancuzisz- kariauna ta.traukia į Chinų sos
suvaldysę.
Amerikos vienok kų valdybų. Prie tokių didelės tapilę miestę Pikinę. Pekinas
komisoriai atsisako nuo zokonįkų vertės, o toli nuo Prancūzijos dega. Ciecorienė pasislėpė maspagelbos, kadangi tik dėl jų priguli jos valdyba Madagaskar, koliszkoj ambasadoj.
baudžiavos filipiniecziai pasikėlė prieszais kurią,ant Afrikos sausžeAngliszki laikraszcziai vėl rapriesz Iszpanijos valdžią.
mio,yra angliszkos valdybos. Ant szo apie neiszvengiamę karę terp
gubernatoriaus ant Madagaskaro Japonijos ir Maskolijos ir garsi
Karė Afrikoj.
siunczia dabar geriausią szios na, buk Japonija mobilizuoja sa
Lordas Roberts užėmė Tran- dienos prancuziszkę karės vedė vo laivynę ir žemės kariaunę.
svaaliaus sostapilę miestę Preto- ję, buvusį karės ministerį jenero- Gal tę ir daro, bet ar nori karę
riję. Būrų vadovas su savo ka lę Gallifet ir duoda jam 5000 pradėti, ar teipjau tik pasinaudo
reiviais pasitraukė 10 mylių nuo daugiaus negu czia buvo žemės ti isz maisztų Chinuose ant pa
Ant Madagaskaro griebimo kokio nors gero kąsnio,
Pretorijos į kalnus.
Moterys kariaunos.
prezidento Kruegerio ir vyriau mat Anglijai parankiausiai butų to turbut ir angliszki laikraszcziai nežino.
Japonija viena
sio būrų kariaunos vado jenerolo užpulti.
Privatiszkos ateinanczios isz per silpna, ne gali stot priesz
Botha pasilikotPretorijoj.
Mie
sto būrai ne gynė. Įėję anglijo- angliszkų valdybų vakarinės Af Maskoliję; ji gali karę pradėti
rikos žinios ne linksmas angiijo- tik turėdama pažadėtę pagelbę
nai, ne lado mieste nė ginklų
An- galingesnės vieszpatystės. Jeigu
ginkluotų jo apginėjų. Būrai iki nams atgabena naujienas.
sziol ne paliko dar anglijonams gliszka kariauna, pasikėlusių ne todėl užgimtų Azijoj karė, tai ji
nė vienos kanuolės, kas isztikro grų apstota mieste Kumasi,bandė gali užimti visę civilizuotę avie
rodo, kad jie pasirengę ne pasi prasimuszti, bet likosi atgal į tę; nuo jos ne apsisaugotu Angli
duoti, bet kovoti už savo laisvę miestę numuskta, kas pasikėlė- ja, o tęsyk reiktu jai kaip norint

Politiszkos žinios.

su būrais Afrikoj taikytiesi ir stiilymo mokyklos ir ant jos už tus. Ant gesinimo ugnies a t-1
I
Grekiszka ugnis.
pra?zyti jų paliauti karę. Gal laikymo piuįgus praszanti žada siuntė kariaunę, bet ir tojė iki
Istorijoj yra paminėta, jog pra
tokio atsitikimo ir laukia būrai sudėti.
sziol neįstengė užgesinti.
džioj vidurinių amžių gadynės
traukdami prieszinimasi toliaus.
Tirinetojas prekystos žem: Werkai maskoliaus nu grekonys karėse su prieszais var
tojo teip vadinamę “grekiszkę
darbystCs produktais.
Pietini Amerika.
pirkti.
ugnį”, kokios su vandeniu ne
Pagarsėjęs kitę kart Lietuvoj
Republikoj Kolumbijoj, sziau
Isz dvarų Wokietijos kaucle- galima buvo užgesinti, degė ji ly
rinėj dalyj pietinės Amerikos.pa- Mykolą Podbereski, kurisai tu riaus kun. Hohenlohe, ėsanezių giai ant žemės, kaip ir ant van
sikėlėliai ima virszų ant rando. rėjo Aleksote vežimų ir meblių Lietuvoj, puikiausias dvaras dene. Isz kokių sudėtinių buvo
Apskrityj Rio Negro rando ka dirbtuvę, keliauja dabar į Pran- Węrkai iki sziol buvo ne par- tojė ugnis, tikrai iki sziol nežino
riauna trijuose mukiuose likosi cuziję ir Angliję ant isztirimo, duotas, kadangi mat ne atsirado jo; vieni už svarbiausię sudėtinį
pasikėlėlių sumuszta. Rando je kaip parankiausiai butų Užvesti teip turtingų
pirkėjų, kurie laikė salietrę, bet paskui persi
nerolas Penasolano ir 500 karei terp tų krksztų ir Lietuvos pre Werkus butų galėję nupirkti. tikrino, kad tų laikų, kada var
vių pateko į nelaisvę. Panamos kystę žeindarbystės produktais, Dabar laikraszcziai garsins, kad tojo žingeidžię grekiszkę ugnį,
aplinkinėse randas teiposgi ne kaip antai: mėsa, sviestu ir kito dvarę tę nupirko už milijonę grekonys salietros visai nepaži
tvirtai laikoei, rando kariauna kiais greitai gendaneziais. Dabar rublių maskoliszkas jenerolas nojo, o tas, kę tuom vardu vadi
apstota mieste Panamoj didesnių isz Lietuvos tokių produktų ne- Czopolovsky.
Werkai seniai no, ne buwo salietra. Enciklopepasikėlėlių pajiegų. To ne gana siunezia tiesiog nė į Angliję, nė į prigulėjo kunįgaikszcziui Radvi doj vyskupo Julijono Afrikoniedar, gal randas pagimdyti karę Prancuziję, bet jie ,ten patenka lui.
czio, pasimirusio 232 metuose po
su kaimyniszka Ecuadoro re pu per tarpinįkystę szved^szkų ir
Chrlstaus užgimimui, yra pami
blika. Mat Kolumbijos kariauna vokiszkų prekėjų, kurie už tarNauja judoszystč.
nėta apie “automatiszkę** ugnį,
pelnę;
stovinti mieste Ipiales užpuolė pinįkavimę gėrę turi
Girtuoklis Petras Savickas is^ kuri pati užsidega. Su ta medeant Ecuadoro kariaunos stovin Podbereski gi nori, kad tas pel Krinicziaus, Panevėžio pav., tu ga grekonys laike karių naktyj
ežios kitoj rubežiaus pusėj. Laik- nas pas'liktu Lietuvos žemdar rėdamas asabiszkę piktumę, ap isztepdavo
prieszų
laivus,
raszcziai tvirtina, kad tas užpuo bių rankose.
skundė žandarams Antanę Gaide- medinių^triobų sienas, kurios už
limas atsitiko per prikalbinėjimę
lionį už priiaikyinę ir platinimę tekėjus saulei, nuo jos spindulių
vyskupų Moreno irScumaro, ku
Wagys.
lietuviszkų rasztų. Padarė pas paezios užsidegdavo.
rie mat nori, kad užgimtų karė
Wilniau8 gubernijoj, ypacz jį kratę ir rado kelias prieszingas
Pagal minėto vyskupo rasztę,
terp Kolumbijos ir. Ecuadoro. Wileikos pavietyj, priviso daug valdžiai knįgeles, Gaidelionį su medega daranti automati«zkę ar
Kolumbija vienok, revoliucijo- vagilių, yra czia tvirtai suorga rakino į geležinius panezius ir ba grekiszkę ugnį susidėjo isz sa
nierių draskoma,ne gali kėsintie- nizuoti vagilių pulkai. Neeeniai nuvežė į Panevėžio kalinį, kur kų, petrolejaus, sieros, druskos
si užsitraukti ant savo sprando vagiliai atsilankė naktyj į dvarę sėdi jau keturis mėnesius ir neži ir negesintų kalkių. Taigi matyt,
dar karę su kaimynu. Reikės Chotenczicų,Wileikos pavietyj, ir nia, kaip tas pa-ibaigs. Yra tai kad ji užsidegdavo ne tiek nuo
todėl kaltajai pu^ei pe.'pra*zyti iezvedė isz tvartų du geriausiu naujas kankintinis patekęs į mas saulės spindulių, kiek nuo kamzužpultę kaimynę ir atlyginti už arkliu, pakinkė juos į dvaro ka kolių nagus per prisidėjimę musų czio, kurisai pasidaro per susiduužpuolimę.
rietą ir iszdumė, nežinia kur, gal paežių judoszių. Argi jau mes rimę negesintų kalkių su vande
į Wilmų, kadangi czia ant mas nerasime vaisto ant iszliMosavi niu arba su rasa, kuri' rytmecziais
Austrija.
kolių apgyvento priemiescz'o mo musų tėvynės nuo per daug pasirodo ant žolės ir ant sienų.
Austrijos ministerių pirmsėdis* “Naujas Svietas” yra vagilių joje prisiveisusių judoszių iszdaIsztikro, jeigu
sumaiszyti
Koerber, negalėdamas susitaikyti lizdas. Dvare Lukawa įsiwer wikų.
B.
petrolejų su sumaltoms negesin
su czekais ir dėl j4 pneaztaravi-.
16*1$ kžlkėms ir psTTe^ ant van
mo ne galMamas valdyti krasz net porę sznntų purų grudų.
dens pavirsziaus, tai tasai sumaiIsz pietinės Afrikos.
tę, panaikino tuom tarpu konsti- Paskui atsilankė į dwarę BokszNuo kada tikrai lietuviai pra szymas plonoms eilėms iszsiplatituciję ir valdys, teip kaip Mas- tai, bet czia nieko pavogti nepadėjo keliauti į pietinę Afnkę, to na ant vandens pavirsziaus, įkolijoj, be parlamento. Padava- sisekė, kadangi mat jų atsilanky■tikrai pasakyti ne galima.
Be kaista nuo szilumos pasidarusiosdyjimas tasai gana pavojingas, mę užtėmy]o ir nepraszytus sveabejonės kaip koks, ypacz isz* su per susiduri m ę kalkių su vande
kadangi dėl ju gali užgimti mai czius nuvijo.
tekėjusių, galėjo czia atsidurti po niu, smarkiai pradeda garuoti ir
sztai terp rando skriaudžiamų
lenkų maisztui, bet tokių buvo ant galo su dideliu pyszkėjimu
slaviazkos kilmės gyventojų, ku Netikęs dantų gydytojas.
teip mažai, kad apie tai nė kal užsidega, dega tamsia liepsna ir
rie tveria tris czvertis Austrijos
Jauna mergina, Majauckytė, bėti ne verta.*) Atradus dei leidžia į orę daug durnų.
gyventojų.
liesimokiuanti žeindarbystės Chi- mantus miesto Kimberley aplin
Garsi senovės grekiszka ugnis,
liczkuose, netoli Warszavos, ant kinėse, griebėsi jų jieszkojimo kuri grekonėms lengvino pergavelykų atkako pas tėvus gyve ir keli czia atsiradę lietuviai ir lėjimę galingų prieszų ant jūrių,
nanezius Panevėžyj. Czia jai kaip kokiam isz jų pasisekė pra niekuom kitu ne buvo, kaip to
pradėjo skaudėti dantis ir ji nusi lobti. Prie tokių pralobėlių pri kiu jau suinaiszymu petrolėjaus su
Isz Wilniau8.
davė pas vietinį dantų gydyto guli Pitkevyczia,kuri8,mirdamas, sumaltoms negesintoms kalkėms
Miestas Wilniua ant teip va- ję. Tas ant skaudamo danties
ir kitokioms deganezioms mededinamo Puszkino skveru rengia uždėjo plombę, bėt padarė tę ne paliko trims vaikams ne mažiaus
goms. Tokį sumaiszymę czirkszszitam maskoliszkam rasztinįkui gerai, nuo plombos isztino vei kaip po 40000 kontų kiekvie
davo isz ilgų metalinių czirszkypaminklę. Matyt musų tėvynės das ir pradėjo gesti žandas. Rei nam.
nių, kurių užbaigos buvo padirb
Dabar
Afrikoj
lietuvių
skaito
sostapilės miesto rodą pristatys kėjo greitai važiuoti į Harszavę
tos pavidale baisių drakonų nasrų
czia begalo paminklų maskoliams. pas tikrę dantų daktarę. Mat apie 900; galima juos patikti
ant padarymo didesnio įspūdžio"
Priesz Puszkinę nieko ne galima no įmokanti gydytojai daugiaus visuose didesniuose miestuose.
ir baimės prieszams. Lygiai ugnis,
Priesz
karę
daugiausiai
buvo
turėti, szitas rasztinįkas tai ne padaro pikto negu gero.
kuri iszczirszkus skystimą, pasi
mieste
Johanisbiirge,
Trans
v
da

budelis Muravjevas arba paleis
rodydavo ant vandens, kaip ir
liaus
republikoj,
daugumas
jų
tuvė Katarina, kurios pamtn- Reikia daugjaus gimnazi
dirbo dinamito fabrikuose. Tie paslaptis nežinomos galybės pla
klę Wilnius teiposgi turė->, bet
jų.
turėjo pasilikt ir laike karės, ka tino terp grekonių prieszų baimę
mes velytume, kad vietoj mas
Maskoliszkas apszvietimo mi- dangi Transvaaliaus randas ne ir ne kartę pirmutiniems suteikė
kolių paminklų galėtume turėti
nisteris užtėmyjo, kad didesniuo iszdavė jiems . pinįgų
ban- pergalę ant daug skatlingesnių ir
ir garsių Lietuvos vyrų ir gerase miestuose, o tame ir Wilniuje, kose sudėtų, neužmokėjo už mė galingesnių prieszų.
radėjų paminklus.
gimnazijose yra per daug mokin- nesį darbo (dinamito dirbtuvės
Wilniuje bus parengta dėl lietnių,
kas kenkia susigrūdu czia yra rando sumonopolizuotuviszkų gubernijų centraliszka
Atsiliepimas.
sių mokintinių sveikatai ir mok- tos). Kiti dirbo . aukso kastynėfeldszerių mokykla. Rengėjai mo
Praėjusiam rudenyj “Žiburėlis”
slui. Dabar nainisteris atsiliepė į se ir uždirbdavo po vienę konkyklos atsiliepė į miesto rodę
Wiluiaus mokslinio apskriezio tę ant dienos; dirbanti lengvesnį prisiuntė 50 rublių dėl a. a. Ku
praszydami duoti dykai pliacių
užveizėtoję, paliepdamas apsvar darbę ant virszauą; gaudavo po dirkos; bet tie pinį^ai atėjo per
ant pastatymo triobų, bet kad
vėlai, todėl “Žiburėlis” juos au
styti tę kiaurymę ir priduoti u- 15 kontų ant mėnesio. Užstojus
miestas atliekamo pliaciaus ne tu
kaują ant pastatymo ant kapo
ri, tai atsisakė iszpildyti praszy- mai savo nuomonę, ar ne reiktų karei, pasilikę czia apie 150 lie a. a. Kudirkos kokį nors atmin
Wilniuje parengti daugiaus gim tuvių likosi paversti į burus ir ties ženklę, kokį akmenį su paramę.
szu, ar kryžių.
W iena s lietu
Wilniaus miesto rodą ketina nazijų, o ėsaneziose sumažinti turėjo eiti į karę; kiti gi, kurie vys aukauja tam tikslui geležinį
mokintinių skaitlių? Žinoma, turėjo pinįgų, iszsikėlė į anglisz
parengti
prie
savo
biurų
aptvarą.
kas kolionijss.
specijaliszkę muzejų,
kuriame kad Lietuvoj reikia daugiaus
Gal būt, pakvietus ir kitus
Mieste
Kimberley,
laike
jo
ap
bus surinkta visokia medega pa gimnazijų, czia jų priesz pasku gulimo buvo angliszkoj kariau musų tautieczius aukauti sziek
rodanti
kulturiszkę
kibinę tinį lenkų pasikėlimę, nors skai noj lietuvys oficieras, paeinan liek ant to dalyko, atsirastų vie
nas kitas skatikas; gal būt ir
miesto: knįgos ir laikraszcziai tlius gyventojų buvo mažesnis, tis isz Kauno gubernijos, Jurgis
duosnus Amerikiecziai prisidėtų
buvo
daugiaus
negu
dabar,
o
Paliszeitis.
Nuvijus
burus,
iszleisti mieste, fabrikų ir amatimusų tautietis su regimentu isz- prie to; tad galima butų suteikti
nįkų iszdirbimai, vilnie ežių .iš priesz lenkmetį ukinįkų vaikų į traukė į karę į būrų žemę.
atminties ženklę tam bepailsio
gimnazijas ne priimdavo.
Ir
dirbusiam ir padėjusiam savo
radimai ir tt.
G. P. Jolcan.
Kaune vienos gimnazijos per
spėkas ant tėvynės labo.
•) Korespondentas raszo, buk .pirmuVarpas.
mažai.
tinisi atkakę po 1863 m. lietuviai keliaIsz Kauno.

Isz Lietuvos.

Kauno gyventojai atsiszaukė
į miesto užveizdą reikalaudami
parengimo vyriszkos prekystos
mokyklos ir moteriszkų prie jos
kursų; po praszymn paairaszę
prekėjai,fabrikantai,amatinįkai ir
žydų rabinas (kunįgų pasiraazušių nėra). Gyventojai praszo
nuo miesto wien pliaciaus ant
pastatymo trioboa ir iszdirbimo
daleidimo, o reikalingus ant pą-

Dega ciecoriaus girios.
Netoli maskoliszko rubežiaus,
priesza's Wisztytį, Prūsų Lietu
voj, yra vokiszko ciecoriaus gi
rios Romintai, kur ciecorius be
veik kiekvieną metę atsilanko
ant medžioklės. Dabar tose gi
riose, nežinia kokiu budu ir kas
užkrėtė ugnį ir ji platinasi smar
kiai ir užima vis didesnius plo-

wo į deimantų kastynea Kimberley ir ne
vienas esia pralobo. Tas ne gal būt
teisybe,
kadangi
1863 m. ne miesto
Kurie gabenate savo draugus ar gimi
Kimberley, nė deimantų kastynių ne bu nes Amerikon, paliepkite atvažiuojan
vo. Miestas Kimberley uždėtas vėliaus, tiems turėti su savim pinįgų. kada pri
bus Amerikos portan, nemažiau, kaip
kada czia deimantus surado.
*5.00. Dabar Amerikoje yra užgirtos
naujos tiesos:
Svetimtemiu, netu

Pasarga!

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po...................... 52|c
Prusiszkoe markės po............ 24jc
Prie kiekvieno pinįgų siuntinio
reikia pridėti 30c.ant paczto kasztų.

riuežiu keazenlųje 65.OO, Ameri

kon ne teleisti. Tie, kurte atvažiuo
ja turėdami su savim mažiau *5.00 tam
pa komisijos sulaikyti tolei, pakol ju
gimines neprisiunezia *5.00, o paskui isz
tu *5.00 atima nuo jo už boarda Ir tele
grafo kautus, kad kartaia pasažieriui ne
cento ne lieka. Už kuriuos nieku pinįgu neprisiunezia, tuos gražina atgal.

Isz Amerikos.
Menkas užderejiinas.

.

Szteto Ohio ženidarbystės ko
misijos urėdnįkai garsina, jog ant
viso- szito szteto plotų kwiecziai
iszrodo prastai; žemdarbiai su
rinks szįmet ant 30% mažiaus
kvieczių negu pernai.
Užbėrė 25 darbininkus.

GloucesTer, Oh. Kastynėse
N. 2 atsitiko baisrgazų expliozija, kuri bzgriovė olgi ir užbėrė
joje dirbanczius darbinjkus, isz
kurių 8 isztraukė paskui apmi
rusius, bet jie ant oro atsigavo.
Kalba, jog mažiausiai penki darbinįkai likosi užmuszti.
Ledai.

kias savo laike szerifas Martin
parengė Lattimere. Be jokios
isz sztraikierių pusės priežas
ties szerifo pagelbinįkai pradėjo vaikyti ir szaudyti į traukianczius ramiai sztraikierius. Ketu
ri isz jų likosi užmuszti, paszautų yra 50, terp jų 10 paszautų
mirtinai. Szęrifo pagelbinįkų
nėra nė vieno užgauto, kas aiszkiai parodo, jog sztraikieriai bu
vo be ginklų. Gubernatorius
rengiasi paszaukti miliciją; klau
symas tik priesz ką: priesz bjau
riausiai skriaudžianezias sztrai
kierius valdžias, ar priesz sztrai
kierius? Darbinįkai, žiūrėkite,
už kokius savo luotuos budelius
jus laike rinkimų duodate savo
balsus, vietoj savo partijos kan
didatų! Liaukitės rėmę- savo
balsais kapitalistų bernus, balsuo
kite už savuosius.

Wichita, Kans. 8 d. berželio
siautė ežia smarki audra, wėtra ir
ledai. Aplinkinėse Medford ir
Pond Ureek ledai iszmuszė dide
Nelaimes ant geležinkeliu.
lius javais užsėtų laukų plotus.
Nev York.„ Netoli Laurel
Pond Creeke wėtra sugriovė di Hill, ant Long įsi and geležinke
delę jawų krautuvę.
lio, pasažieriais trūkis pervažia
Inpatiszka vogtu daiktu krautu vo ir užmuszė tris darbinįkus
ve.
einanezius iszilgai kelio szėnių.
Neseniai į garlaivį plaukiantį Wisi pervažiuoti, rodosi, buvo
isz Nev Yorko į Prancūziją įsėdo airisziai.
senas ponas su jauna mergina ir
Wichita, Kans.
Smarki
atsigabeno prisavintą sztrausą, vėtra, kokia ežia siautė 8 d. ber
kurį, kaip sakė, vežas ant paro želio, numetė nuo szenių ir nuo
dos į Paryžių.. Pauksztj dabojo kelio pasažierinį trūkį, Prie to 5
du tarnai ir jį kasdienei lankė se žmogystos likosi sunkiai apkul
nis ir mergini ir penėjo. Isz- tos. Ta pati vėtra beveik suvisu
plaukus laivui ant jūrių, kajutų iszgriovė miestelį Faulkner.
pasažieriai
pasigedo
visokių
Providence, N. J. Ant O ik
brangurnynų; m atomai kas juos
land Beach sųsimuszė du pilni
vogė, bet vagilių sugriebti ne
žmonių elektriški karai. Prie
buvo galima. Laike kelionės
to 2 žmonės likosi užmuszti, o
nežinomi vagiliai pavogė viso
26 sunkiai apkulti.
kių auksinių ir deimantinių daik
Omaha, Mo.
Bėgantis isz
tų už $45000. Atkakus įaivui į
Cherbourgą, praueszėapie tas va- Chicagos greitasis trūkis Chicago,
gystas policijai, kuri iszsiuntė Milvaukee & St. Paul geležinke
detektyvus jieszkoti vagilių ir lio iszjzoko isz rėlių netoli Counpavogtų daiktų. Pasirodė pa cil Bluffs stacijos. Wienas Pulskui, kad pauksztis ant parodos Imano vagonas susidaužė. Pen
ne atkako; ant galo jo iszdarinė- ki pasažieriai prie to likosi labai
. tą kūną rado pamestą ant tusz- sunkiai, gal mirtinai apkulti, 10
czio p'.iaciaus vieno Paryžiaus gi yra lengviaus sužeistų.
priemiesezio. Tąsyk tik supra
*
Explioztjos.
to, kad sztrausas buvo tai krau
Traverse City, Mich. Reedo
tuvė pavogtų brangių daiktų, lentų pjovinycziose expliodavo
o vagiliais buvo jo savinįkas ir garinis katilas.
Iszlakscziusių
jo graži duktė. Jie vogdavo szukių ir sugriuvusių sienų trys
nuo pasažierių daiktus, o kad jų darbinįkai likosi užmuszti, sun
ne rastu, duodavo sulesti Štrau kiai sužeistų gi yra 10.
Pjovisui. Sztrausai, kaip žinote, pra nyczių trioba su visu nugriauta.
ryja gana didelius daiktus be jo
Anniston, Ąla. Dakes plytnykio pavojaus. Isz 'to mat vagi
cziose expliodavo garinis katilas.
liai ir pasinaudojo.
Prie to du darbinįkai likosi už
Woklet|jos ciecorius pasmauktas muszti ir du mirtinai apkulti.
iu Amerikos sūdą.

Philadephia, Pa. Czianykszcziame apskriezio sude atsibus
prova vokiszko rasztinįko Fiscbero, kurisai apskundė knįgų
iszleistoję Davisą užtai, kad
tas Fischero paraszytos khįgos
po vardu . “Privatiszkas gyve
nimas ciecoriaus Wilhelmo”,
nors rankrasztį nupirko, bet ne
isžleido. Fischer tvirtina, kad
Davis gavo nuo Wokietijo$ cie
coriaus $10000,kad knįgos ne isz
leistų.
Ant persitikrinimę ar
tie apkaltinimai teisingi, Philadėlphios sūdąs paszaukė Wokietijos ciecorių už liudinįką. Ži
noma, kad tas ne tik į Amerikos
sūdą ne atkaks, bet ir jokio jam
ne duos atsakymo.
Nepaprastas uzraszas.

Warbe-ter. Mas. Naszlė kongresmano isz Pennsylvanijos, El
ta N. Amercan užraszė $10000
isz savo palaikų dviem arkliam
ir szun. Ant
iszpildylojaus
uiraszo paskyrė pastorių baptistų
bažnyczios Dixoną isz Bostono.
Isztikro geras gyvulys tankiai
labinus užsipelno ant dovanos
negu uiekszas dvikojis be plunk
snų Dievo sutvėrimas.
Be ateiviu sumažėtu turtingu
mas.

Amerikoj ne trokšta ateivių
prieszų, koki norėtu tiesų uždraudžianezių arba bent didelio
apsunkinimo ateivystės. Tuom
tarpu kraszto ateivių užveizdos
komisorius Sveeney atvirai gar
sina, kad jeigu ateivystė pasiliau
tų arba butų neiszmintingoms
tiesoms sulaikyta, butų tai di
džiausia Amerikos nelaimė, ka
dangi per tai nupultų jos ekonomiszka gerovė, kurią palaiko
labiausiai ateivystė.
Bjaurios skerdynes.

St. Louis, Mo. Traukiasi ežia
sztraikai tarnaujanezių ant ulyczinių geležinkelių. Pereitos nedė
lios dieną tarnaujanezios kapita
listams valdžios su pagelba szerifo pagelbioįkų parengė tokias
jau sztraikierių skerdynes, ko

5 Fairmont, W. Va. Netoli
nuo ežia, vakarų kapitalistai pir
ko 6000 akrų žemės su anglims
ir ant jos parengs naujas kasty
nes.

Vandegrift, Pa. Mc Clintock
Marsball Contruction Co. pasta
tys ežia dideles geležies liejinyczias, kuriose ras darbą 400 dar
binįkų.
•Į Apollo, Pa. Ketina su vi
su uždaryti czianykszczias gele
žies liejinyczias. Per tai su vir
šum 100 darbinįkų ne teks dar
bo.

PiTTSBUBO, Pa. Czianykszcziai ir Alleghenes elektrotechni
kai reikalauja pakėlimo užmokės
nio po 7|c. už darbo valandą, ki
taip ketina sztraiką pakelti.
5 Frugality, Pa. Netoli nuo
ežia, rytinių sztetų kapitalistai
pirko 10000 akrų žemės su an
glių sluogsniais ir parengs kas
tynes, kuriose ras darbą 2000
darbinįkų.
•I Stevart, Pa. Neužilgio ne
toli nuo ežia bus parengtos nau-‘
jos anglių kastynes ir kokso pecziai. Reikalingą žemę su anglims
jau nupirko.

5 Štai: Juncion, Fa.
VVat-hington Coal Co. netoli nuo ežia
pirko žemę su anglių sluogsniais,
ant kurios parengs naujas kasty
nes, kuriose rus darbą 200 darbi
nįkų.

• Martinsville, W. Va. Ra
do netoli nuo ežia naujus anglių
sluogsnius ir bus ežia parengtos
kasiynės, kuriose ras darbą 100
darbinįkų.
•' Allegheny, Pa. Skurų iszdirbinycziose Standard fLeather
Co. darbai eina labai gerai, kom
panija priėmė 150 į^darbinįkų
virsz paprasto jų skaitliau#.

5| Lectonia, Oh.
Cherry
Valley geležies dirbtuvėse, ku
rios stovėjo per isztisus metus,
prasidės neužilgio darbai; dabar
atlieka ežia reikalingus pertaisy
mus.

•į Milvaukee, Wis. Pasibai
gė ežia sztraikas laivų iszkrovėjų. Laivų savinįkai priver
sti
buvo sutikti ant darbinįkų
Ellsvorth, Pa.
Ellsvorth
kastynėse atsitiko smarki dujų reikalavimo.
expliozija, kurios du darbinįkai
T Chicago, III.
Dirbtuvės
likosi ant vietos užmuszti, o 3
Mc Cormik
Co.
praszalisunkiai apkulti.
no nuo darbo 1500 darbinį
Gaisrai.
kų, kadangi mat ne gali padirb
Richmond. Va. Sudegė ežia tų iszdirbimų parduoti ir ne tu
dirbtuvės Virgima & North Ca- ri reikalavimų.
rolina VVheel Co. Blėdį ugnies
padarytą* skaito aut $200000.
•J St. Louis, Mo.
Sztraikas
275 darbinįkai ne teko darbo.
tarnaujanezių ant štritkarių

Dullth, Min. Atėjo ežia te
legramas, jog; iszdegė beveik
visas vidurys miestelio Virginia.
Blė^jį
ugnies pada
rytą paduoda ent pusės milijono
doliarų. 2000 žmonių neteko
per tai pastogės.
----- ---- - ■ .... - ■

>

Isz darbo lanko.

traukiasi toliaus. Musztynės ir
kraujo praliejimai atsitinka kas
dieną. Be abejonės reiks smauk
ti kariauną ant apstabdymo
kraujo praliejimų.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.
Isz Hazleton, Pa.

Jųu diktai metų praslinko,
5 Clarksburg, Pa,
Darbai
eina ežia pusėtinai. Dirba visur kaip lietuviai savo aukoms pas
tatė ežia bažnytėlę. Nors bažnypilną laiką.
czia pastatyta seniai, bet dar isz
1 Lafayette, Ten. Atidarė jos ne daug gero sulaukėme. Ro
ežia naujas anglių kastynes, ku dėsi, kad atsiradus kunįgui, vis
riose 250 darbinįkų rado darbą. kas bus gerai. Kur tau! Praszaiinus vieną bėdą, atsiranda kita.
•f Ford City, Pa. Neužilgio Atkakus ežia kunįgui, kurį su di
ežia bus pastatytos didelės veid deliu vargu galima nuo vysku
rodžiams stiklo dirbtuvės, kurio po iszmelsti, reikia pinįgus rin
kti. Gautas sykį kunįgas teip
se ras darbą 2000 darbinįkų.
ilgai būva, kol jam patinka, kol
^1 Crabtree, Pa. Sztraikuo- neužuodžia kur atliekamos geres
janti czinnykszcziai kalnakasiai nės paiapijos, kol jam biznis eina
sugrįžo prie darbo. Sztraiką jie gerai; bet tik kiek sumažėjo pel
praloezė.
•
nas, tai jau parapijonai gali eiti
kad ir į pragarą, kunįgui wis
5 Leetonia, Oh. Ant nupirk tiek, apleidžia parapiją ir eina to
tų ežia plotų su rudos sluogs kios jieszkoti, kur pinįgų dau
niais Cherry Valley Iron Co. giaus sunesza. Wyskupui skun
parengs naujas kastynes.
džiasi, kad iszmisti ne gali, kad
žmonės ne mirszta, ne gema, tai
•Į Sharon, Pa. * Czianykszpelno nėra.
Rodosi vyskupas
czios Steel Co. dirbtuvės, bus pa
galėtu kada ant persitikrinimo
didintos, o paskui priims prie dar
atkakti,bet jis ne mėgsta susitikti
bo daugiaus darbinįkų.
su žmonėms, o
pasiganėdina
4.
Nev York. Prasidėjo dar tuom, ką kunįgas pasako, skun
bai cukraus rafinerijose Molenhau- dams žmonių ne tiki ir atlikta.
Dabar sulaukėme kunįgo, bet
ero ir 60 darbinįkų gavo jose
ir isz to didelės naudos ne turi
darbą.

me. Arklį pasisamdę*. vakarais
važinėja po miestą, o už tai bažnyczia pavirto į pirkliavimo
vietą. Pas mus renka paraszus,
kad bažnyczią galima būt par
duot. Žmonės sako, kad jeigu
pasiseks surinkti nors vieną paraszą daugiaus negu kunįgo su
raižytų yra pusė parapijonų, jau
nė mitingo ne reiks szaukti, baž
nyczią galės parduoti.
Žinoma,
kad galės, kadangi vyskupai ne
mėgsta tirinėti ir žmonių noro
klausyti. Per pamokslus musų
meilės mokytojas žmonis pravar
džiuoja bjauriais žodžiais,szaukia,
kad teip turi būti, kaip kunįgas
nori; nors neturėtumėte kuom
apsidengti, ir ką valgyti, bet ku
nįgui turite duoti.
Be jomarko pas mus bsžnyežioj ne apsieina.
Sztai per
gramnyczias kunįgas atsineszė
pundą žvakių ir jas paszvcntines, liepė žmonėms už brangius
pinįgus piikti; tų gi, ką žmonės
su savim atsineszė, szventinti ne
norėjo. Tas pats buvo ir verbų
nedelioj su verboms. Pasistatė
szale gurbą ir liepė imantiems
verbas dėti pinįgus; pamatęs,
jog gurbas ne pilnas,ėmė szaukti,
kad pasiskubintu jį pripildyti.
Na mieli broliai, kaip jums iszro
do toasai kunįgo pasielgimas?
Juk szventose knįgose paraszyta, kad Iszganytojas su botagu
vijo laukan isz bažnyczios pa
vertusius ją į prekiavimo vietą.
Per Velykas vėl, atlaikęs iki
pusei miszias, ėjo nuo žmonių pi
nįgų rinkti; kas ne turėjo, tą už
raszė skolingu Dievui ir gazdino
vyskupo bausmėms; tikrai gi neturinezius gėdino, liepė į bažny
czią neiti. Toki tai mat Ameri
koj yra dvasiszki vadovai ir to
ki drysta savą įpėdiniais Christaus vadinti, drysta niekinti ki
tus už juos doresnius žmonis.
Smalioriu9.

Isz Waterbiiry, Con.
Musų miesto lietuviai subruz
do labiaus su tautiszkais darbais.
Rods nieko sueziuopiamo iki sziol
ne nuveikė, bet dar tik užmany
mai gema; toliaus gal pasirodys
ir vaisiai užmanymų.
Wietiniai laisvamaniai featlaikė
savo susirinkimą,
ant kurio
svarstė, ar siųsti delegatą ant
rengiamo dabar Nev
Yorke
“VValnamauių seimo”, apie kurį
buvo pagarsinta veik visuose
lietuviszkuose
laikraszcziuose.
Nutarė ne siųsti, kadangi nežinia
kas tą seimą rengia ir su kokiu
mieriu; užmanytojai seimo atsių
stuose pakvietimuose to nepaaiszkina.
Kun. Saurusaitis ant mokintojaus į parapijinę mokyklą par
sikvietė p. Grinių, kurisai,ne ga
lima nė suskaityti,kiek kartų jau
perkeitė savo pažvalgas. P. Gri
nius laiko prakalbas visokio tu
rinio. Žmonės kalba, kad tuom
jis stengiasi suvaryti bedievius į
kunįgiszką tinklą, kadangi ma|
pats kunįgas, nužudęs žmonių
užsitikėjimą, to padaryti ne įstengia. Ketina pritaisyti dėžę
mokykloj, į kurią kiekvienas ga
lės įmesti rasztą su visokiais,
kad tik ne moksliszkais, klausy
mais, o p. Grinius ir kn. Saurusaiįis žada iszriszti tuos klausy
mus žmonėms per atsakauezias
diskusijas.
Laisvamanis.

Isz Pittsburgo. Pa.
Pradžioj berželio, Wytauto knįgyne atsibuvo susirinkimas su
prakalboms. Pirmiausiai kalbė
jo kn. Sutkaitis apie reikalą go
doti valdžią. Toliaus kalbėjo p.
T. Naujokaitis apie nerangumą
lietuvių.
Dilionis kalbėjo apie
rasztus pastoriaus Donalaicaio,
apie silpnumą Pittsbutgo lietu
vių, nupeikė isznykimą Susi vi enyjimo kuopos ir kalbino prie jos
atgaivinimo; priminė apie nau
dą “Tėvynės Mylėtojų Draugys
tės”, nupeikė girtuokliavimus.
Žinoma, tiek klausymų ne galima
trumpoje kalboje iszriszti, todėl
kalbėtojaą jų tik dasilytėjo. P.
Lorencas kalbėjo apie lietuvių
skriaudas ir apie jų sziądieninį
padėjinąą.
Szita kalba labiau
šiai susirinkusiems patiko ir jie
delnų plojimais dėkavojo kalbė
tojui. P. Uriakis aiszkino skriau
das, kokias kenezia darbinįkai
nuo kapitalistų. Paskutinis kal
bėtojas, p. Dominaitis.ne pabaigė

kalbos, kadangi mat žmonėms
nusibodo ir jie pradėjo skirstytiesi
isz salės.
Pittsburgo Tėvynės Mylėtojų
kuopa skaito jau apie 40 sąnarių
ir kaip girdėt, atgis ežia vėl ir
isznykusi Susivienyjimo kuopa.
VVarpelis. ’

Isz WestviHes, III.
Neseniai “Vienybė” ir “Lie
tuva” pagarsino, juog musų
miestelyj susitvėrė lietuviszka
kompanija. Noriu ežia
placziaus apraszyti apie tą.naują lietuviszką kompaniją. Užsimez
gė jį pradžioj gegužio mėnesio ir
gavo VValstijos Illinojaus valdžių
daleidimą pardavinėti akcijas ir
dąbar pradėjome stumti tą reika
lą pryszakin. Pirmutiniuose laikraszczių pagarsinimuose įsiskver
bė klaida kaslink kapitalo kompa
nijos: kapitalas yra $2500, o ne
2000 dol. Kompanija užsidėjo pa
gal tiesas szteto Illinojaus ir ta
po valdžių inkorporuota. Akci
jos yra žemos vertės, nes tik po
10 dol. ir kiekvienas lietuvysj
lygiai vyriszkis, kaip ir moterys
ir merginos gali jas pirkti. Mieris kompanijos yra: pirkti lotą,
statyti ant jo namą ir parengti
pardavinyczią valgomų ir kito
kių daiktų, teiposgi apsirėdymų.
Taigi broliai, kas suplauta
naudą ir reikalą kooperatyviszkų
kompanijų, remkite musų užma
nymą, prisidėkite prie kuo vei
kiausio jo įkunyjimo pirkdami
akcijas. Kviecziame prie to ly
giai vietinius kaip ir isz visų
aplinkinių miestelių pristoti prie
musų kompanijos, o tąsyk užma
nymas veikiai bus įvygdytas;
rinį^ai už reikalingus žmogui tavorus neis ant naudos evetimtauczių prekėjų, bet pasiliks mu
sų paežių rankose. Kas tik gali,
tegul perka akcijas: kas ne gali
daugiaus, tegul perka nors po
vieną. Ant teip naudingo daly
ko kaip įkunyjimas koo)>eratyviszkos krautuvės retas ne įstengs paszvęsti 10 dol.
Geistina butų, kad tokios koo
peraty viszkos kompanijos t vertų
si po visas Suvienytas Walstijas
ir Lietuvoj (jų maskoliazkas ran
das" ne draudžia), kur tik vieno
je vietoje gyvena'daugiaus lie
tuvių, o tuom ne tik akyse svetimtauezią įgytume geresnę gar
ite, bet galėtume pagerint ir sa
vo paežių būvį, ne vienas lietuvys turėtų geresnį jĮegu kasty
nėse darlią. Baudykime tik ir
norėkime, o lengvai nuveiksi
me!
W. S. Kreivėnas.

viai su tautiszkais darbais sektų
paveikslą brocktonieczių, kokį
jie parodė prie statymo savo baž
nyczios, kurią į trumpą laiką pa
statė; kitų gi vietų lietuviai per
ilgas metų eiles nė ant tautiszkos, nė ant tikėjimiszkos dinyos
nieko ne nuveikė.
Naujoje lietuviszkoje bažnyczioje, kol lietuviai ne gaus savo
kunįgo, dievmaldystą atlaikys
kas nedėldienis airių bažnyczios
klebenąs kun. Kelly. Po dievmaldystai 3 d. berželio kun. Kel
ly pasakė lietuviams angliszką
pamokslą,
pagirdamas lietu
vius, pasakė, kad ir vyskupas
juos giriu ir kad jie kuo veikiau
siai surastu kunįgą savo tautietį.
To gal neužilgio ir sulauksime.
W. J. Petkon.

Isz Boston, Mas.
Lietuviszka draugystė Simano
Daukanto Massachusetts Walstitijoj susitvėrė ant iszleidinėjimo
moksliszkų ir kitokių geresnių
knįgų. Kadangi sąnariais jos yra
vien darbinįkai, tai jie neįsten
gia ant syk sudėti didelės pi
nįgų sumos, reikaligos ant iszleidimo parinktos dabar knįgos.
Ant surinkimo daugiaus pinįsrų,
18 balandžio parengė Bostone
balių, bet ant jo ne daug žmonių
susirinko ir per tai pelno buvo
mažai. Dabar ant 17 d. berželio
minėta draugystė rengia po nr.
318 \V. Broa*dvay, S. Bostone,
prakalbas, teiposgi bus traukimas
ant islaimėjimo grafofono. Wisus
lietuvius isz Bostono ir visų ap
linkinių užpraszome atsilanayti
ir pirkti tikietus.
'
A. Romanauckas,

Gana nesutikimų!
Komitetas Paryžiaus parodos
dar neužbaigia nesutikimų. Pra
džią jiems padarė kunįgas Žilins
kas, kurisai ne tik savinosi to
kias atribucijas, kurių jam nieks
ne pripažino, bet dar iszrado
“szpicbukus”. Atsiliepimas p.
Daumanto tik užmirsztus vai
dus atnaujino. Isz visų apkal
tinimų lygiai pavienių sąna
rių, kaip ir partijų matyt, kad
visi besiskundžianti turi tiesą,
arba kitap sakant, visi kalti.
Kaltas gi ne gali ant kito mesti
su akmenim*. Dabar jau visi
Europos ir Amerikos komiteto
sanariai, kokius tik turėjo ant
szirdies pasiskundimus lygiai visuomeniszkus kaip ir asabhzkus,
apreiszkė per laikraszczius ant
žinios visuomenei. Gana todėl
jau tų vaidų ir tegul komi
tetas darbuojasi ant kuo gerųtusio nuveikimo užmanymo, o
vaidus terp savęs tegižl jau sykį
užbaigia.
Kunįgas Žilinskas
juos pradėjo,tegul ant jo atsiliepi
mo patilpusio dabar “Tėvynėj”.jie
ir pasibaigia. Priežodis juk sa
ko, kad iszmintingesnis visada
nusilenkia.

teisingos. Protestus kelti dabar
jau per vėlu, jau nepertikrimime
nesuprantanezių reikalo teisingų
žinių administratorių paėmusių į
savo rankas žmonių suskaitymą.
Jeigu gi enutneratoriai per savvalią ne nori lietuvių lietuviais
užraszinėti, tai ir už tai atsako
virszinįkai statistiszko biuro,
kadangi jie ne davė enumeratoriams reikalingų informacijų ir
už enumeratorius priėmė nesuprantanczias reikalo teisingų ži
nių ypatas.
Red.

Isz 8. Boston, Mas.
South Bostone gyvena daug
lietuvių bet terp jų net per
daug yra sulenkėjusių ir tie sulenkėjėliai priguli prie tamsiau
sių: terp jų gali atrasti net to
kius, kurie nė lietuviszko laikraszczio, nė knįgos rankose ne
turėjo. Kalbinant man tokius
prie skaitymo gerų knįgų ir
laikraszczių, atsakė daugumas,
kad isz skaitymo nėra žmogui nė
jokios naudos, o užmokėti už
knįgas ir laikraszczius pinįgai
yra kaipi į balą numesti; skaity
mas, girdi, ne duos nė darbo, nė
duonos.
Terp tų sulenkėjusių tamsunų
yra teiposgi ir toki, kurie bijosi
prigulėti prie draugyseztų, arba
vaikszczioti ant mitingų ir kito
kių susirinkimų, ant kurių laiko
prakalbas.
Kalbinant tokius
vieną kartą prisiraszyti prie kok*os nors draugystės ir paaiszkin u s naudą, kokią sanariai apturi
ir kaip draugystės surėdytos,
paklausė manęs pas ką yra ir kas
valdo pinįgus? Ar jie sudėti
pas kunįgą? Kada jiems paaiszkinau, kad draugystės pinįgų ne
reikalauja neszti kunįgui, kadan
gi jos paezios valdo savo turtą,
nieks isz tų tamsunų nenorėjo į
draugystę prisiraszyti. Ant mL
tingų ir susirinkimų neina todėl,
kad mat jiems rodosi, jog svietiszkam prakalbas laikyki ir žmo
nėms klausyti ėsąs “sodomiszKas
griekas”; pamokslus gi gali sa
kyti tik tie, kurie likosi iszromyti. Mat tiems lenkbernaims ro
dosi, kad kunįgai yra romyti
(romyti yra tik popiežiausgiesrninįkai, o ne kitokį dvasiszki.
Red.).
Draugas.-

Atsiliepimas.

Guodotinas Redaktoriau!
Teiksitės patalpinti sziuos ke
lis žodelius ant užsipuolimų p.
M. J. Damijonaiczio,sekretoriaus,
kurs N. 22 “Lietuvos” suvis ne
teisingai manę užgauna. Tautie
tis, užmetinėdamas man, buk asz
Isz Brockton. Mas.
nuskriaudęs jų biedną Draugystę,
nepasako visos teisybės apie ma
Besidarbuodami
per kelis
no prietikius su jaisiais. Teisybė
m^tus, aut galo pastatėme lietuyra, jog asz paraginau vaterbuviszką bažnytėlę, kuri 30 d. ba
rieczius loszii ‘ Keistutį”, pado
landžio likosi pašventinta. Pavanojau jiems kelioliką knygelių,
szventinimas atsibuvo su dide
padėjau p. Senkui, jų managet’iui
lėms iszkilmėms, kokių Brocktoiszrinkti ir pasamdyti drapanas
no lietuviai niekada ne turėjo ir
nesitikėjo turėti. Pribuvo už Lietuwiai pasiduoda Kuš reikalingas ir atsilankiau su pra
kiais.
kalba pas juos aut baliaus, ant
prašytos ant paszventinimo baž
Man teko patikti vieną “Pilt- naudos teatro daromo.' VVisi sei
nyczios draugystės ir stojo visos
į eilę: pirmiausiai ėjo vietinė stono enumeratorių” renkanti mo delegatai žino, jog apart ba
Szvento Roko draugystė, toliaus žmonių suraszą. Dėl žingeidumo liaus, vaterburiecziai daugelį vi
Bostono Draugystės Szvento Ka atvereziau knygų lapus ir per sokių pra m ogių darė ant baudos
zimiero ir D. L. K. \Vytauto ir žiurėjau užraszytus lietuvių var savo rengiamo teatro, teipgi ir
draugystė Szvento Liuryno isz dus. Isz szimto su virszum užra- seimo iszkilmių; teip pat nema
Lavrence, Mas.
Kiekviena sžyių lietuviszkų szeimynų. var žai seimo delegatų dar ir sziądraugystė turėjo lietuviszką vė- dų nebuvo nė vieno užraszyto dien atmena, jog už pinįgus, už
•avą ir bandą. Parodajėjo gat lietuviu; kitu* pažįstu asabisz- dirbtus isz priežasties atsilinkyvėms: Mantelo str., Centre, kai, visi buvo pasidavę ruskiais. mo jų Waterburyje, ano miesto
Main, Ames ir Webiter į lietu- Nors lietuviszki laikraszcziai ra lietuviai “paridavojo” ir garbę
viszką bažnyczią. Szventinimas gino Letuvius užsiraszy'i liet u- nuo savo sanukėsų apturėjo,kada
atsibuvo 10| vai.; ceremonijas wais, bet jų raginimas pasirodė daugumui delegatų padaryta afatlaikė vyskupas Brady isz Bos nevaisingu; kadangi laikraszczių rontą. Pats p. M. J. D. gerai
tono. Prie to asistavo szitie ku- lietuvio ne skaito, iszėmus mažą žino, jog jis už nieką palaikė sa
nįsrai: kun. A. M. Milukas, kun. jų dalį, ^rie užsiraszymo lietu vo garbę ir suvylė užsilikėjusips
J. Žebrys, lenkų kunįgas Chrnie- viais tarėjo paraginti musų bro ant jo delegatus (turiu pasakyti,
linsk; isz Bostono, prancūzų kun. lius kunįgai bįžnycziose, gal ki kad anų skaitliuje ne buvau), o
Rainville, kun. Delaneyįir vieti tose aplinkinėje ir paragino, bet tai vien dėl'to, kad viena isz
niai: kun. J. Kelly ir Kealing, pas mus ne buvo girdėti; už tai vietinių partijų galėtų nužeminti
Lietu viszką pamokslą
pasakė tik maža dalis bus lietuvių, nes kitą. Nebuvo teip pat negirdė
r efk visi pasiduoda ruskiais.
tu dalyku visiems delegatams,
kun. Milukas, t
J. K.
jog Waterburio lietuviai vieni
Po paszventinimui bažnyczios
visos draugystės vėl stojo į eilę
Pas mus Chioagoj enumerato- kitus visaip kritikuoja ir užmetiir ėjo į svetainę ant baliaus ir riai ne nori lietuvių lietuviais nėja vieni kitiems sunaikinimą
tauliszkų prakalbų. Sziaip kal užraszyti. Ar jie tą daro isz sa pinigų surinktų per seimą ir
bėtojų ne buvo, kadangi mat ne vo valios per nesupratimą, ar priesz seimą per visokius poky
buvo gero surėdymo; pribuvo gal tokias turi instrukcijas nuo lius. Kada ir man teko girdėti
vien kun. Milukas ir kun. že augsztesnių-valdžių? Jo gu vai toki žodžiai, asz rodijau tuojaus
brys.
Kun. Žebrys trumpoje džios tokias instrukcijas iszdavė, iszduoti visą skaitlių visuome
kalboje pagyri gerus darbus ir tai matyt, kad jų sanariai suside nei, o kad atsakymą suversta ant
peikė pikui besielgiamaius, y- da isz paprastų politikierių visai kitų, asz pasakiau p. Senkui, jog
pacz gi peikė palaikytojus gir- nesuprantanezių svarbumo sta- už savo atsilankymą ir prakalbą
tuoklystų. Kun. Milukas ragino tisti»zkų žinių, kurios turi būt reikalauju $10, kuriuos “atiduosiu
lietuvius pasirodyti teip jau su teisingos. Teip gi kaip dabar ant visuomeniezkų reikalų, o jei
tautiszkais darbais, kaip jie atsi yru, žinios surinktos per azitą gu vaterburiecziai iszduoi-ęskait
žymėjo su statymu bažnytėlės; žmonių suskaitymą ne turi mok- lių ir pasirodys, jog pelno nebu
issreiszkė geismą, kad visi lietu- Įsliszkoe vertės, kadangi joe ne vo, asz apsiėmiau ir savo kelio

L1 ET U V A
tfės kasztus Teatr. Draugystei do užėjo baisi audra. Mieste Wand- joms kunigijos ir jos padėtojoms briežiukus. Briežiukai tie užsiPasirūpinsime paaiškinti šitais pavyžvanoti. Matyt nemalonu buvo sbek perkūnas trenkė j kariaunosi buvo svietiszkos valdžios, ku- dega teip kaip ir dabartiniai per
tižiais iŠ gyvenimo paimtais. Pakanka per
tautieeziams skaitlinių iszduoti kasino namus ir juos sugriovė.. rios visame tarnavo kunįgams,* patrynimą, bet ne bijo szlapumo:
skaityti aprašymą gyvenimo turtingų žmo
visuomenei tame laike, kad man Netoli Thorno užkrėtė ugnį ir pa sziądien gi, juo koksai krasztas mirkyti net kelias dienas vande
nių, idant galima butu suprasti, kokį neapParade
Schram.
reikalautus $10 prisiuntė ir asz gimdė girių gaisru, kurisai isz-• augszcziaus kulturiszkai pasikėlė, nyj užsidega teip kaip ir sausi;
sakomąųierteklių'jie sau paima.
paaukavau juos aut stipendijos naikino 2000 margų girios. Kaip> juo mažiaus kiszasi į kovę užI nuo szilumos neužsidega. Isz koPonių apsitaisymai, rūmų išdabinimai.
(Tąsa.)
vardo kn. Burbos (žiur. Tėvy kur buvo ir ledai.
,
tikėjimą, palieka kunįgams tąi kių medegų padaryti, to iszradėvalgiai ir gėrymai, per vieną vakarą suvarto
nėje”). Nesmagu man raszyti
Regisi, gana aiškiai išrodėme, jog nega ti, išneša, sakysim, kokį 100.000 dolerių.
atlikti, kadangi ginti jį tai kunį- jai ne garsina.
limu yra daiktu, kad kiekvienas našus dar
teip apie Waterburio lietuvius,
|| Wengrijoj, mieste Somsa,, gų priderystė, o ne svietiszkų
yra lygu, atskaičius net didelį už
Šonus garsaus amerikoniszko bininkas atsiimtų tavorais visus produktus, Tai
nes kitam gali iszrodyti, jog no einant katalikiszkai procesijai,, valdžių,'po kurių globa tankiai
iszradėjo Edisono iszrado dabar kuriuos jis padaro,nes iš tų produktų turi gy darbį fabrikantų ir tarpininkų, beveik
riu peikti juos už gražų perstaty- persigandęs giesmių ir būgno bu yra iszpažintojai visokių tikėji
• 100.000 darbo dienų, todėl iš ekonomiškos
naują kalnakasiams liampą. Szijną “Keistuczio”, už ką tik garliė lius, pririsztas ant kiemo pjovi- mų; jeigu svietiszkos valdžios tojė liampa sveria 4 svarus, bet venti ir kiti žmonės, kurie produktų nedirba. pažiūros yra tai labai piktas dalykas, nes
jiems bus visados, ale vėla nega nyczių, nutraukė vii ves ir puolė užstotų už reikalus vieno tikėji ji teip padirbta, jog ne gali gim Todėl reikalaudami, kad kiekvienas darbi beveik 380 žmonių turėjo dirbti per ištisus
ninkas gautu visus savo darbo vaisius, mes1 metus, idant padarytu daiktus per vieną va
Įima užtylėti ant insinuacijų p. į pulką žmonių einauezių su pro mo, tuom juk skriaustų dalį ukė- dyti gazų arba anglinių dulkių
nenorime pasakyti, kari jo darbo vaisiai, ta- karą didžturčių suvartotus.
Daugumas gi
M. J. Darni jonaiezo. Reikėjo cesija, viską ant kelio mynioda. sų kitaip tikinezių. Kad ne ge expliozijos.
Ž binanezios mede- vorai, turėtų prigulėti tiktai jam vienam ar- darbininkų, dirbančių pertekliaus daiktus,
jam užsipulti ant manę su skun mas ir badydamas. Prie to' 22 rai yra vieszpatystėse, kur svie gos jose užtenka ant 10 vai., taigi l>a darbininkų draugystei; musų reikalavi
vaikščioja skarmalais apsitaisę.
dais tuojaus po seimui, kada, žmonės tapo arba sumynioti arba tiszkos valdžios apgina vieną ti ant viso laiko, kol darbinįkas isz mas, tikrai suprastas, reiškia tik, jog kiek
Audėjas, kuris audžia ploniausią batistą,
anot jo, asz teip juos nuskriau subadyti.
kėjimu ir rūpinasi apie jo prapla būva po žeme ir žiburys ta* vienas darbininkas, ar jis dirba tavorus, ar
tankiai
neturi marškinių savo vaikams, dar
džiau, ir reikėjo nors nesigėdyti
tinimą, geriausiai matome ant kasztuja tik 2e. Szvieša daug atlieka tarnystą, turėtų gauti tokį užmokės- bininkė, gadinanti savo akis, bemegzdama
nį
už
savo
darbą,
kuris
išneštų
vertę
viso
jo
jam iszeiti szviesoje, kokioje jį
Neaprubežiuota didesnė negu sziądienitiių kalna
plonus kaip vortinkliai mezginius, palengva
D Paryiionys renka jau auksi- Maskolijos.
darbo arba tarnystes. Kas nedirba, tas ne miršta badu; darbininkės dirbančios aksomą
matė visi seimo delegatai, o ir j nius waisius isz parodos, Perei- valdžia 'vienok kunįgams pa kasių vartojamų liampų.
turi nė jokios tiesos naudotiem iš svetinio
Waterburio lietuviai, kurių ne tą sanwaitę atsitiko dwi dienos, vesta valdyme ne vien bažny
ir šilkus, neturi šilto žieminio drabužio. Siu
darbo
vaisių.
|
Chemikas
Hali,
amerikonas,
vienas turėjo ką nors pasakyti a- kuriose skaitlius parodos lanky czios bet ir parapijų, kaip tai
vėjai ir siuvėjos, darbininkės, kurios daro
kvietkas ir plunksnas, gyvena vargingai, pa
pie p. M. J. Damijonaitį, Norė tojų perėjo putę milijono. Iki matome Amerikoj, teiposgi ant netyczia užtiko veislę kalkinių
II
lengva mirdamos badu, visi-gi šitie darbinin
dama pasakyti ką nesmagų tau- sziol atlankė parodą 8000000 gero ne iszeina žmonėms, nors akmenų, kurie iszdeginti nesutru
Perteklius.
pa į kalkes, bet pavirsta į vilną,
kai ir darbininkės turi juk džiaugtis, kad jų
tiecziui, galėcziau priminti jo žmonių.
Tegul tik kiekvienas isz tokio surėdymo tunka ir lobs isz kurios galima, teip kaip isz
Paprastai ;yra *kalbama, Jjog tinginių darbo reikia kam, nes jeigu ponai nemėtytų
laiszkus apie Tėvynės Mylėtojų isz jų iszleido Paryžiuj po 200 ta kunįgija: ne vienas isz kunįįierteklius esąs uždarbio šaltinis, jis darąs ge piningų, jie visi butu be darbo—teip nekar
Draugystę arba žinutes apie jo frankų ($40), lai padajo jau pel gų už mažiausią patarnavimą asbesto, austi nedeganezius ir ne
rą darbininkams.* Sako, kad jeigu turtin- ta yra kalbama.
perszlampanczius
audimus
ant
korespondeneijas“Garse”ir kituo no paryžionems su ivifszum pu lupa nuo žmonių paskutinį centą,
giejie paliautu taisę savo pačias ir dukteris
Jeigu tie 380 žmonių per metus butu dir
se laikraszcziuo.se, ale tai butų santro milijardo franku.
už žmon>ų pinįgus statytas ir už drabužių. Bandavones atliko vil- aksomais ir šilkais, jeigu jų rūmai nebūtų
bę
paprastą
medvilnę, gelumbes ir kitus pa
jos
nonių
iszdirbimų
fabrike
ir
laikomas bįžnyczias stumia į sko
asabiszkumai, kurių praszycziau,
išdabinti puikiais divonaia, gražiais sienų ap našius daiktus, tai jie patys butų ne tik gerai
Iszbuvo
kuo
pasekmingiausioš.
kad ir ant manęs guodojęs savę
las ant savo paties naudos. Ar tai
mušalais, margintais mebliais ir daugybe ki apsitaisę, bet ir galėtu padaryti tiek daiktų,
|| Kriokavoj iszkilmingai apgerai ir tesingai? Ar priesz tai austas isz tų akmeninių vilnų au tų jiertekliaus daiktų, tai daugelis darbinin jog dusyk daugiaus j žmonių galėtų gražiai
laikrasztis netalpintų. Pasitikiu,
vaikszcziojo 500 m. sukaktuves
jog p. M. J. D. sunaudos kur ki
doresni žmonės ne vien socijalis dimas yra lengvas, o vienok teip kų, kurie dirba tuos daiktus, neturėtų darbo apsitaisyti*
nuo uždėjimo pirmutinės Lenki
tai neprivalo protestuoti ir iszro- szdtas kaip ir audimai niivehi ir uždarbio, pertai jiems nebūtų iš ko ir
tur sawo plunksną, o ne ant mai
Paimkime kitą pavyzdį. Turtingas žmo
joj akademijos, kuri užsilaikė iki
dyti žmonėms kaip jie yra Chris- isz verbliudų plaukutis ne dega misti.
nymų mano ypatos į savo ko
gus
stato
sau rūmą, kuris drauge su viduri
sziai dienai. Ant sukaktuvių at
Todėl daugelis tiki ir sako, kad turtin- niu įtaisymu kaštuoja jam, sakysim, 300.000
taus įpėdinių skraudžiami? S >- ir ne perszlampa, taigi drabužių
respondenciją, dar norėcziau už
kako delegatai nuo wiso svieto
isz
to
kalkinio
audimo
pasiutų
ne
gujų perteklius maitina neturtėlius, Nors dolerių. Tai vėl yra lygu 1000 žmonių dar
cijalistai ne kovoja priesz tikė
klausti jo ir jam panaszių, ar jie
universitetų ir teip mokslincziai.
misfija, kad lietuwi-zkoji idėja
jimu, bet vien priesz laužanczius per lyja, net vandenyj jie ne per ir sunku, vienok reikia sutikti, jog šituose bui per vienus metus; taigi 1000 žmonių me
Krioks vos akademija uždėta Ja
žodžiuose ant nelaimės yra daug teisybės tus dirbs ant pastatymo triobos vienai didž
Christaus prisakyrans kunįgus, mirkstą.
sudužos, jei tautiecziai reikalaus,
gailos, taigi Lietuvos kunįKiek gi prastų,
0 Gyvenantis Nev Yorke ser dėlto, kad dabar jau teip neteisingai yra su turčio šeilnynai gyventi.
kurie tikėjimą daro įnagiu poliidant dirbanti ant tiuti-zkos
sidėjęs žmonių gyvenimas.
Bet jeigu kal bet sveikų ir ruimingų namukų butų galėję
gaikszezio, kada tasai pastojo
bas iszradėjas Nicola Tešla garsi
tiszkų ir asabiszkų siekių.
dirvos važinėtų po visas mus
bėsime apie perteklių pagal tai, kaip reika
Lenkijos karaliumi.
Jagaila,
Bažnyczia yra vieta pildymo na per laikraszczius, jog iszrado lauja mokslas ekonomijos, tada pamatysime, pastatyti tie žmonės per metus' Dabar jie
naujokynes ir be jokio atlygini
Ibnkiszkų ponų vadžiojamas, rū
turi gyventi tamsiose nesveikose triobose, be
mielaszirdystės, ant palaikymo naują laivą, kurisai vit-ai be kad perteklius yra negeras daiktas.
mo laikytų prakalbas? Meldžiu
šviesos
ir oro,, su spausti angštame ruime, be
pinosi apie laimę lenkų, bet ne
jos nereikia svietiszkos galybės, žmonių gali būt ant jūrių paleis
atminti ką AValerburyje sakiau
Kad tai suprasti, pirmiausiai turime at skirtumo lyties, amžiaus; kur netik miega,
apie naudą lietuvių.
per kurios prisidėjimą tikėjimas tas ir isz tolo gali isznaikinti kad siminti, kad visi žmonės gyvena suvartodami bet ir verda, esti per visą dieną, tankiai-gi
per sawo prakalbą: beje mes pri
pasidaro vienpusiszku, politisz ir (Ų*ucziauęią prieszo laivyną. produktus, t. y. apversdami juos ant savo čia ir dirba. Viskas, ką tik vartoja tie varg
valome teip apsieiti, kad tie, ku
rie gali dirbti ant tautiszkos dir Ką Socijalistai kalba apie ku įnagiu. Paveikslan Masko- Rodosi, kad turintiems drūtas reikalų, toliaus, kad teip vadinami našus šai. turi būti padaryta jų brolių, dirbančių
tikėjimą?
lijoj arba ^Vokietijoj dvasiszkija laivynes krasztams nėra reikalo darbininkai, t. y. tie, kurie dirba tavorus, naudingus daiktus, kurie savo darbu turi
vos, nebūtų priversti savo ta
Matome, kad musų kunigui ir irauna a'gas isz vieszpatystės ii per daug szito naujo isžradimo turi jiadaryti jų tiek, idant visiems užtektu. pristatyti tiek tų daiktų, idant užtektu ir jų
lentą ir pajiegas aikwoti ant už
Dabar beveik kiekvienas gauna už savo broliams, kurie tarnauja pertekfiui ir išlei
dirbimo savo kąsnio duonos. Ge kiti su jais susiriszę neužkenezia do, tai ežia valdžia gali nuo ku nusigąsti, kadangi Tesla^jau ir
rai surėdytoje draugijoje darbas socijalistų ir jų mokslo, liet ko-, pįg’jos reikalauti, idant ji pa Amerikoj pagarsėjo tokiais isz- darbą užmokesnį piningais, kuriuos išleidžia, dimui.
Noriai pripažįstame, kad perteklius ne vi
yra visada padalytas, nes tik to dėl? Gal todėl, kad tie keikia lengvintų valdžioms atsiekimą radimais, kokių no tik ne iszra- pirkdamas kromuose visokius daiktus gyve
sada yra vienaip suprantamas ir lygus. Daik
kiu budu galima didesnius dar mi socijalistai nori varguolius Kokių nors jos mierių; Amerikoj do, liet turbut niekada 'neiszras; nimui reikalingus.
Visoki ta vorai sudėti ant rinkos, kro tai, kurie pirm pusės amžiaus buvo laikomi
bus nuveikti. Kožnas pripažįs, apszvviesti, pagerinti jų buwį, vienok užlaikymas bažnyczių ir per tai jis jau net terp Amerikos
muose
ir magazynuose ir paskirti ant parda už perteklių, šiądien, pagerėjus ir palengvėužsitikėjihumbugierių
nužudė
k'unįgijos
guli
vien
ant
sprando
stengiasi
apsaugot^
juos
nuo
isz
jog atmetus kelionės kasztus (bivimo,
yra
darbininkų padaryti, suma-gi tų jus dirbimui (produkcijai), yra visų vartoja
lietas-tikietas ir valgis) $4.50, naudojimo isz didžturezių pusės? tikinezių, isz kurių malonės yra mą, kadangi mat jis ne ėsantavorų
yra
visi vaisiai darbo visuomenės są mi; galima dagi sakyti, jog, besididinant
ežiais
savo
iszradimais
kitus
pra

ežia
puikios
bažnyczios,
norėjų
kurie mau liko už prakalbą, bu- Ar gal todėl, kad jie reikalauja, inarių.
Tegul
butų teip, jog kiekvienas ati produkcijai, vis daugiaus pertekliaus daiktų
n ugram zdy tos į lenkė.
wo hhai men kss atlyginimas už dant lygybė ne butų vien tuszczi u užveizėtojų
duotų į tuos magazynus visus tavorus, ku pavirs į daiktus kasdieninio vartojižo.
mano darbą, ale ne tik tą, bet ir žodžiu, idant laimė ne butų didi skolas, yra pralobę ne pagal
riuos jiadaro, i vietą gi jų gautų reikalingus
Bet tai nepermaino dalyko! Nuožmiems
Wietines Žinios. jam,
savo kitus, t. y. visą $10 paau turezių sumonopolizuota, bet kad nuopelnus kunigui, dėl kogi ir
kitų žmonių padarytus tavorus, kurių žmonėms vartojimas muilo gali išrodyti jau
kavau visuomeniszkiems reika ji prigulėtu kiekvienam žmogui ežia kunįgija laikosi skverno ne
vertė išneštų uždarbį, užmokamą dabar pi perteklium: daugumas darbininkų iki šiol
-- O-1—
gy venaneziam ant svieto? Ne, tų, kurie juos užlaiko ir peni,
— Pereitą sanvaitę isz meilės ningais.
lams.
Kun. A. Milukas.
laiko skaitymą laikraščių už nereikalingą
tie, kurie prakeikimus siunczia bet valdanczių partijų, kodėl apsivedė 22 metų naszlė Juze
Taigi, jeigu kiekvienas gautų už savo perteklių; teipgi daugumui turtingųjų rodo
ant socijalistų, ne drysta prie to užstoja už reikalus darbinįkų Podolską, lenkė, su 85 m. Fridri darbą užmokesnį ne piningais, už kuriuos si, kad moksliškos knygos apie ūkę yra nerei
per
rinkimus ku Clampe. Priesz szliubą jau paskui jierka sau tavoms, bet pačiais tavo kalingas perteklius, pertai muilo fabrikan
Isz wisnr.
prisipažinti, sako, kad socijalis skriaudėjų,tai yra bedieviai, nori sugriauti atiduoda savo balsus ne už var nikis užraszė nuotakai $10000. rais. tai tuojaus pasirodytu, jog darbininkai, tai,. literų rinkikai ir spaudintojai gali būti
„ Azijatiszkas maras vis smar bažnvezią, ne tiki į Dievą, drys guolių kandidatus, bet už var Pinįgai tie turbut ir uždegė nuo kurie dirba jiertekliaus daiktus, beveik nie laikomi per dirbėjus pertekliaus daiktų, vie
ko negautų jų pačių padarytų, suvartodami nok mes neišsižadame dėlto savo nuomonės
kiau* pradeda siausti Brazilijos ta iszrodinėti žmonėms kunįgų guolių prieszus kapitalistus, ku takos szirdyj karszią meilę.
tiktai daiktus, kuriuos abelnai visi žmonės apie perteklių, kuris visada yra svarbus
sostapilėj, mieste Rio Janeiro. suktybes, melagystes ir kitokius rie užtai paskui daleidžia kunį
— Chicagoj susitverė nauja vartoja.
žmonių gyvenime, nors ir nevisada vienaip
Liga ta vėl isz naujo apsireisz- ne gražius darbus ir per tai yra gams liuosai gaudyti žuvis su
lietuviszka “Szvento Pranciszžmonės jį supranta.
Visi
paprasti
produktai,
be
kurių
žmo

kė mieste Buenos Aires, Argen j iu bedieviais, prieszais tikėji drumstame vandenyj? Užtai,
kaus susaida” ir likosi inkorpo nės negali apseiti, kaip antai: maistas, dra
Kur daugumui žmonių nereikia muilo ir
tinoj, kur buwo jau isznykusi.
kad socijalistai stengiasi varguo
mo.
ruota.
Inkorporatoriais yra: bužiai, namų rakandai, virtuvės indai ir laikraščių, ten ir darbininkai, kurie dirba
Pažiūrėkime vienok į socijKlis- liams atidaryti akis, iszaiszkinti
Goldstein, Wolf ir McCarkle. prietaisai daro lyg atskyrią ‘dalį inagazynuo tuos daiktus, dirbs jei ne vien tik, tai dau
H Geologas Neuburger. Waka- tų mokslą, ar jame tasime ką jų tiesas, pagerinti jų buwį, ku Pravardės dvi žydiszkos.o viena šė. Iš šitos dalies gauna reikalingus gyve giausiai mažumai žmonių ir pats suvartos ne
rinėj Algenjos dalyj užtiko net nors tokio, kas rodytu, jog soci nįgai ir jų szalinįkai ap-zaukė ainszka. Argi tai žydai ir airi nimui daiktus tie darbininkai, kurie dirba daug daiktų, jų pačių padarytų.
14 apskriezių su labai turtingais jalistai yra prieszais tikėjimo ir socijalistus bedieviais, nuo kurių szis tvertu lietuviszką draugystę tavorus, teipgi tie, kurie atlieka tarnystas.Prie dabartinių sanlygų turtai vienų ran
kerosi no szaltiniais.
Paryžiuj bažnyczios arba Dievo? Socija liepia saugotiesi; draudžiu skai ųesziojanczią szventojo vardą?
Tuose magazynuose pilna produktų jiadarytų kose surinkti ir esantis pertai begalinis per
darbininkų, kurie dirba tiktai daiktus abel teklius daro tai, jog visi darbininkai, kurie
susitvėrė jau 10 kompanijų ant listai sako, jog tikėjimas yra da tyti rasztus pakelianczius var
— Pas sudžią Burke atsiszau- nai visiems žmonėms reikalingus; taigi tų dirba pertekliaus daiktus, turi būti užlaiko- •
lykas saužinios kiekvieno žmo guolių supratimą, iszrodanczius
isznaudojimo tų szaltinių,
gaus, privatiszkas jo reikalas, o jų tiesas ir kelius vedanezius kė praszydama perskyrimo 59 darbininkų darbas yra teks našus, jog jo mi jų brolių dirbančių naudingus daiktus,
metų Karolina Parlkier. Wyras vaisių užtenka ir darbininkams, kurie dirba šiądien anų darbininktj produktai yra reika
|| Prieszais Statfelbach, Fran- apie tuos reikalus ne socijalistų prie pagerinimo būvio, už skai
j oš turi jau 73 metus. Sudžia pa- pertekliaus daiktus, teipgi tiems, kurie atlie lingi tik mažam skaitliui turtingųjų. Jeigu
tymą
tokių
rasztų
neduoda
iezripriderystė
rupintiesi,
ant
daboji

konijoj, ant Bavariszkų geležin
rodyjo nesutinkantiems seneliams ka tarnystas.
žmonių gyvenimas teisingai susiklotu, tai
kelių susimuszė greitasis trūkis mo jų yra žmonių aukomis nupe mo prie iszpažinties; rasztus
bandyti dar pagyventi, o gal su
Pertekliaus daiktai daro vėl kitą skyrių lengva butu pamatyti, kiek pikto dabar daro
tuos
isz
sakytų
apszaukia
bedienėti
net
su
skriauda
kitų
luomų
su tavoriniu ir susidaužė.
Prie
sitaikys. Pati gamta tokius se tuose magazynuose: čia yra. surinkti visi perteklius visų naudai.
to mažiausiai 27 žmonės likosi kunįgai. Tas aiszkiai juk paro viszkais, nes kitokio pavadinimo nelius perskirs geriausiai, pa- daiktai, padaryti darbininkų, kurie dirba
Kaip tik žmonių darbas paliks našesniu
neįstengia
iszrasti.
Teip
sznekėužmuszti. Sužeistų gi ir tai pa do, kad pas socijalistų* nėra nė
szaukdama į geresnį gyvenimą tiktai jiertekliaus daiktus, bet iš šito skyriaus ir žmonėms nereikės suvartoti visas savo pati
ant
teisyliės
ir
laimės
jieszkan
jokios
tikėjimiszkos
prievartos,
vojingai yra daug.
ima daiktus tik turtingi žmonės, kurie beto jiegas ant išdirbimo būtinai reikalingų
gal drauge gyventi lygiai karsz ežių milijonams varguolių gali vieną isz nesutinkanczių.
vartoja ir daiktus abelnai visiems žmonėms gyvenimui daiktų, tuomet atliekamus darbus
—
Kriminaliszkame
sude
Chi

vien
žmonės
ne
p
Ino
proto
arba
| Prancūzai vėl pradėjo darbus tas katalikas, kaip ir protestonas
reikalingus, imdami iš magazynų duoną, mė galima bus vartoti ne tik didesniam skaitliui
cagoj
perkratinėja
dabar
provą
prie pabaigimo Panamos kanalo. arba ir bedievis; socijalistii, ne- doriszkui nupuolę. Argi laimė policijanto B įginekio, lenko, ku są ir tt.
daiktų padaryti, bet ir atydžiaus ir gražiaus
Mat tuom jie, nori užbėgti už užsiiminėdami tikėjimiszkars da milijonų žmtmių, iszIiuusavimas risai nuszovė vieną italijoną, ki
Idant tą dalyką galima butu gerai su jiems nudailinti. Tada kiekvienam bus pri
akių amerikonams, kurie rengiasi lykais, visiems pripažįsta lygias varguolių isz po kapitalistų jun tą gi,nu8zaulo brolį, sunkiai sužei prasti, reikia tik aiškiai sau jierstatyti. kokia einami ne tik kasdieniniai daiktai, bet ir to
bet
nė go yra tai bedievystė, o krovi dė. Baginski stovi po kaucija daugybė darbininkų dirba jierteklius daiktus ki, kurie šiądien yra laikomi už pertekliaus
pradėti darbus prie nukęsimo tiesas,
už 15000 dol. Iki sziol iszklausinėti ir adverniai, kaip mažai yra turtingų žmonių, daiktus. Žmonės, galėdami įgyti sau dailes
Niearaguos kanalo, j sziaurius vienam ne pripažįsta privile mas turtų, skandinimas
gijų ir monopolių. Jie prieszina žmonių pinįgus pastatytų bažny' liudytojai tvirtina, kad polici- kurie suvartoja visus vaisius tų darbininkų nius daiktus, įpras branginti gražumą ir mok
nuo Panamos.
ši persekiojimui tikėjimiszkam. ežių į skolas ant asabiszkų rei jantąs szovė be jokios priežas darbo; teijiosgi reikia tik atsiminti, jog tie slą, pertai jiakils nauji estetiški jausmai, nuo
ties; jis gi tvirtina, buk ant jo
kurių visas žmonių pasielgimas taps jiatogesII Artilerijos stovyklose Jae- Istorija mums parodo, kad pati kalų, paleistuvystės klebonijoje su peiliais užpuolė itabjonai. turtingieje žmonės, iš viso suėmus, suvartoja niu.
daugybę
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ir
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bažnyczia,
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Kaip ta pro va pasibaigs, dar da
terberghe, netoli Berlyno, perkū
Beto, pakilus darbor našumui, atliks
patys-gi, jei ką ir veikia, tai ne viršaus, kaip
nas trenkė į parako krautuves ir rioje Iszganytojas liepė platinti vystės? Tegul ant to skaityto bar negalima į-^jiėti, kadangi apdaugiaus
liuoso laiko nuo darbo, žmonės ga
tiktai,
kad
veda
dirbimą
arba
pirkliauja.
ginėjų
liudinįkai
dar
ne
iszuždegė 15000 svarų parako. medę ir brolystę terp žmonių, jai sau atsako..
Teisybė, tie žmonės, kaip jau augščiaus sa lės sunaudoti jį dvasiškaįn išsilavinimui savo
k (ausyti.
P.
G.
L.
daugiaus
pagimdė
persekiojimų
Nuo espliozijos tokios daugybės
kėme, turi neužginamą tiesą gauti daįi ben prote. Pertai apšvietimas bus prieinamas
— Draugai senos airiszkos drai jiadarytų daiktų, atsakomą jų naudin netik turtingiems, kaip tai šiądien yra, bet
parako iszbyrėjo langai ant vie negu kokia nęrs kita draugystė:
kalbos,
arba
teip
vadinama
nos mylios aplinkui. Gyvento isz pradžių stabmeldžiai persekio
Tada butų aišku, kad
NAUJI ISZ RADIMAI.
“Gaelic League”, kurios mieriu gam darbui, bet sunku prijiažinti, kad jų visiems žmonėms.
jai tikėjo, kad yra tai svieto pa jo krikszczionis, kada gi tie susiyra
tirinėti
ir
platinti
seną
airisz- darbas išneštų nors dalį vertės tų daiktų, anoji pasaka, buk socijalizmas turi sunai
|
Dantų
daktaras
Zierler
isz
drutino, dėl tikėjimo persekiojo
kinti “civilizaciją” yra tai niekis, pramany
baiga.
ką kalbą ir rasztus, pereito pane- kuriuos jie suvartoja iš visų tautos turtų.
stabmeldžius, kada gi tų ne teko, Wuerzburgo, kaip paduoda laik- dėlio vakarą, Cenrtral Music
Dabar daleiskime, kad žmonių gyveni tas piktliežuvių, o atkartojamas mulkių.
Tūlas perteklius bus visados, bet ne kai
| 6 d. berželio visokiose vie- terp paežių krikszczionių prasi rasztis “Daily Chronicle”, persi hallej parengė tautiszką airiszką mas teip jiersikeitė, kad nieks nereikalauja,
tose Prancūzijoj siautė baisios au dėjo persekiojimai už pažiūrų tikrino, kad su elektrikos pagel- koncerią. Giesmininkai giedojo o jier tai nieks ir nedirba jiertekliaus daiktų, po daiktas prieinamas tik nedaugeliui turtin
dros, kurios daug blėdies lau liuosybę. Ir dabar juk keikianti ba galima isznaikinti ir labai pri senas airiszjcas giesmes gaeliszkoj tada visi darbininkai, kurie pirma dirbo gųjų,© kaipo daiktas visiems prigulintis.
kalboj, akomponiuodami ant ar
Kad tai yra galima, istorija duoda mums
kams pridirbo. Perkūnas užmu- socijalistos. apszaukdama juos siveis usiss ligas gimdaeczias fų; dekliamavo eiles gaeliszkoj tuos daiktų^,turėtų gyventi iš daiktų papras
tai visų žmonių vartojamų. Bet kas nedirba, sučiuopiamą paveikslą. Niekur ir niekada
bakterijas.
Jeigu
teip,
tai
su
szė daug žmonių ir galvijų. griautojais bažnyczios ir tikėjimo
kalboj. Czia reikia pridurti, kad tas ne turi ir valgyti, todėl tie darbininkai supratimas gražumo ir mokslo ne buvo teip
Aplinkinėse Thiers dideli dvasiszkija ne kovoja su socija- elektrikos pagelba galima iszgy- jaunesnėj! airiszka gentkartė jau
pradėtų dirbti daiktus visų žmonių vartoja išlavintas, kaip senovei Atėnuose.
Ten aš
laukų plotai yra vandens ap lietais už liuosybę tikėjimo, ką dyti visas limpanczias ligas, ko užmirazo savo seną gaelisaką mus, savo darbo vaisius atiduotu į tą jiatį triai buvo uždraustas perteklihs atekyrioms
kias
gimdo
bakterijos,
kaip
tai:
kalbą, bet priėmė angliszką, nors
semti ; ežia, kiek iki sziol žino, socijalistai už reikalingą pripa
magazyną, iš kurio pirma imdavo daiktus, ypatoms, pertai perteklius apsireiškė visuoti
žįsta, bet už monopolių vieno džiovu, cholerą, azijatiszką marą, anglijonų neužkenezia. Paczioj jier tai jiadirbtų sumą visiems reikalingų niuose, visiems prieinamuose daiktuose: ar
prigėrė 7 žmonės.
Airijoj, ant 5 milijonų airių, nė
tikėjimo ant nenaudos kito. Sera jau nė milijono mokanezių pridėdami visus savo darbo vaisius, galų gale chitekturos(dailjdystė8)ir 8knlpturos(8kapto|| ’Bzvedisaki inžinieriai Lun- gaelisakai, mokanti gaeliszkai yra kiekvienas galėtų gauti už savo darbą dau rystės), kuriems panašių paš mus dar ir šią
| Per sekmines Wokietijoj niaus kovoj už reikalus vieno tikė
buwo labai karsztas oras, paskui jimo ant ne naudos kito gelbėto den ir Hernander iszrado naujus tik seneliąi.
giaus daiktų, negu pirma.
dien nėra.

APIE TURTŲ ISDIRBIMĄ.

J. K. Chmlel&uku, J. Siliersteln, ACo.

Draugyscziu Reikalai

lotu. Namuose talpinusi buęzernė ir
Didžiauisas Lietuviszkas
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki- Cigaru ircigaretu fabrikas
te: Dan. Knakevicze, Box 403, Toluca,
In sąnarius Lietutvos Simu Dr-tes. III.
(7-3) .
Dirbame Cigarus isz tikro Havanos taba
Kadangi nedėhoj, 17 sėjos yra drau
ko. Cigaretus isz Rusiszko ir Turkiszko.
Pigiai ant pardawimo geras ar
Biznieriams dasiuneziame in visus
gystes piknikas, todėl mėnesinis mi
AmerikoH.krasztus už pigiause preke.
tingas bus laikytas subatoj, 16 sėjos, 18 klys ir dengtas vežimas, tinkantis pedlio- FABRIKAS:
498 So Halsted st.
vakare, salėje L. Ažuko, 3301 Auburn riams, duonkiapioms ar grosernikams. KRAUTUVE. OFISAS IR PARDAVINYCZIA:
Savinįkas
apleidžia
miestą,
705
W.
20-th
808-880
W.
33rdst., CHICAGO.
avė., ant kurio visi sanariai yra kvie8t., Chicago. 111.
cziami pribūti.
Dr-lė Liet. Sūnų.

Pirmas Piknikas.
Chicago, III. Draugystė Szv. 'jono
Kriksztytojo turės savo pikniką 1 d. lie
pos 1900,Reising’s Grove, prie Desplaines
avė. ir 28 ui. River Side, 111. Parkas la
bai gražus, dideli uksmėti medžiai, pui
kus takai ant pasivaikszcziojimo, teipo
gi graži nauja platforma szokiams, bov
ling alley szale parko teka czysto van
dens upė. etc. Kiekvienas bus užganė
dintas. Ant pikniko grajys gera muzi
ka. įženga vyrams 25c, moterims ir mer
ginoms dykai. Imkite virszutinį ^Metro
politan” 48tos avė. Elevator gelež'nkelį,
kurs davež iki W. 48tos avė... tenai
gausite ,,La Grange“ stritkarį, ant ku
rio bus isztiestas audeklas su paraszu:
„Lietuviszkas Piknikas” ir tasai davež
į vietą. Galima važiuoti ir visais stritkariais, kurie eina į W. 48 avė. o nuo 48
avė imkite La Grange streetkarį.
Su guodone, Dr-tė Szv. Jono Kr.

Teatras.
\Vaterbury, Conn. 21 d. sėjos, 1900
Dr tė Simano Daukanto losz komedija
“Prilips Ožys Liepto Gala”, svetainėje,
lietuviams žinomoje Concordia hall.
ant Bank St. Prie to bus puikios dekliamacijos. Psasidės 8 vai. vakare. Įženga
10, 25 ir 35 centai. Szirdingai kvieczia
visus.
Komitetas.

Lietmviszkas PiknikasChicago, 111. Dr-tė Lietuvos feunu tu
rės savo pikniką 24 d. sėjos, 1900, Bergman's Parke, prie Desplaines avė. ir 26
ui. River Side, III. Parkas labai gražus,
dideli uksmėti medžiai, puikus takai ant
pasivaikszcziojimo, teiposgi graži, nau
ja platforma szokiams. bovling alley,
kiekvienas bus užganėdintas.
Ant.’piknįko grajys gera muzika; įžengs vyrams
25c., moterims ir merginoms dykai.
Imkite virszutinį “Metropolitan 48tos
avė. Elevator geležinkelį, kurs davež iki
W. 48tos avė. tenai gausite “La Grange
streetkarį” ant kurio bus isztiestas au
deklas su paraszu: ••|Aetuwiszkas
piknikas" ir tasai davež į vietą. Gali
ma važiuoti ir visais Street kariais, kurie
eina į W. 48 avė., o isz 48 avė. imkite
La Grangestreetkarį.
Su guodone, Dr-tė Lietuvos Sunu.

Dr. F. M. Božyncz
v

^Ttery/i^
Ką Paryžiecziai geria
. priesz walgįLaikrodis iszmusza penkta adyna po
pietų ir ofisai, mokslainės bei krautu
vės ūmai iszsitusztina. Pulkai žmonių
pripildo bulvarus,* kad prasi vai kszczioti
priesz pietus, kuriuos ten paprastai val
go 6 vai. vakare, — arba eina į viena isz
puikiausiu cafe iszsigerti stiklą—absiti
no . Maži staleliai, kuriais nustatyti
platus trotuarai, aplipę puikiai pasirė
džiusiais (tonais, besznekancsiais ir bejuokaujaneziais apie dalliaja lyti bei begerineziais isz augsztu stikliniu geltonai
žalią.tamsaus dažo skystimą: absintha su
vaiiiieniu! Tas padidina apetitą, —teip
mylėtojai to gėrimo sako, ale ne gydyto
jai, kurie ta gėrimą tiesiog nuodais va
dina! Szis gėrimas, po tūlo laiko var
tojimo, iszduoda baisu rezultata: suga
dina ne tiktai pilvo skystimus bei visus
vidurinius organus paralizuoja, bet ypa
tingai turi jis labai vodinga įtekme ant
smegenų: aptemdina protą, naikina protisz.kus gabumus, o vėliaus, didesnius to
gėrimo mylėtojus paverezia
idijotus
bei lunatikus. Kaipgi daugelis tu žmo
nių galėtu apsaugoti savo sveikata ir
protą, jeigu jie vartotu Trinerio Ameri
can Elisirof Bitter Wine, kurs padidina
apetitą daug geriau ir priegtam neužlai
ko savyje vodingu absi n t ho ypatybin, o
veikmė jo labai pagelbinga- Jissudrutina žlebcziojitna, reguliuoja vidurius,
valo plauczius. inkstus ir abelnai visus
organus,czystyja krauja ir,-kadaugi svei
kam kūne užsilaiko sveika dvasia.-tuom
pačziu laikublaivina teipgi protą. Smokas
jo yra teipgi daug priimnesnis, negu ab
si n tiio. kurio sunkam kvapui ne kiekvie
nas gali atsilaikyti, kuomet Trinerio
American Elisir of Bitter Wine (iszdirbėjum jo yra Joseph Trinner, 457 West
18th St., Chicago, 111., ir galima parsi
kviesti toki arba tiesiog nuo jo, arba isz
aptieku) galima duoti teipgi vaikams,
nors, žinoma, mažose dozose, o vasaros
laike jis yra naudingiausiu kiekvienam
vaistu ir reiktu rastis kiekviename na
me. Jį rekomenduoja daugybė turincziu didele praktika gydytoju, kurie,
kaip ir visi kiti, yra dideli priesziniukai
absiutho.

Dr. Leonard Landos,

Pajieszkojimai.

Lietuwi»zka» Daktaras.
134 E. 24 Ui.,

New York.

Garsingas gydytojas vyriszkų ir moteriszkų ligų. Mokinosi universitete
New Yorke; praktikavo ligonbueziuose:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkąje mo
Pajieszkau Juozapo Skirkaus, Kauno kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
gub. Sziaulių pav., miestelo Urbiszkes, lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
gyveno Pittsburge. Jis pats, ar kas ki Hoepital College ir 11.
U.xtikrina IvsaT<tyma
tas, teiksis duot .žinią ant adreso;
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
— Aleks Gricius.
plauczių. kepenų, skaudėlimą vidurių,
2203 5-th avė.,
Pittsburg, Pa.
galwos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
Pajieszkau Antano ir Petro Aliukevi- žaizdas, tyųirną, moteriszkas ligas ir ne
czių isz (Vilniaus gub. Trakų pav.. Už vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
girėlio kaimo ir Onos Spaustinaicziukės reikia naudot elektrikinias prietaisas.
isz liauno gub. Raseinių pav., MeszkiniI.i^HH I.ytiHzkn Daliu
kų kaimo. Jie patys, ar kas kitas,
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
teiksis duoti žinią ant adreso:
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi(Vincas Aliukeviczius,
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, aBox 1542, Orange, Mass.
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. IszPajieszkau Juozo Adomyno, gyveno gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki-

ChicaįN>j isz kur iszvažiavo į (Vilkes gai, ir slepetnas ligas užlaikau slaptybėBarre, Pa. Jis pats, ar kas kitas, teiksis
duoti žinią ant adreso:
Dr. Leonard Landės,
Geo, Gustaitis,
134 E.24th St.,Cor. Lexington Av.
47 (V. 25-th St.,
Chicago, III.
Offiso valandos:] SĖJOMS*
Pajieszkau savo sunaus, Juozapo Bal- Nedaliomis:nuo 8 iki 10yį wal.ryto;nuo2 iki 4 vai.
cziaus, Kauno gub., Raseinių pav., Mi- po piet.
Kwlu per Gromatus Dykai.
szuczių kaimo, gyveno Chicagoj. Jis
Užpraszydami gydyklas prisiuskite SI.00
pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant
J3f~ Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi
Adreso:
Mike Balęzius,
metų, kiek sweri ir apraszyk sawo ligą, o
Bos 245, Coal Centre, Pa.
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy(29-6)
dysi.

Kas prisius $8.pO aplakyn geriau*!* ir
naudiuuiau.iu. rua.lu* maizinuk- grauiatom*
drukuoU* 8xi maolnuae teip gerai pntainita,
kad kiekviena*, nori ir iDaii*u*iai mokinta*,
per 10 minatu isznioktta dailei drukuoli. Frie
kiekvieno, maezinuke, dupaiia^iovana* i»tori*zkoni* knigotna bei popierom* eu puikiom* kvlelkom* ir gražiau aptkaitymaia gramam raazymui. Tokiu popieru tuziną* kaaztuja J5o; k tu
zinai *1 00. Agentu reikalaujame kiekvienoj lletuviazkoj apigardoj, du.alaiue gera uždarbi.

W. Kudainuckas.

Liwrence, Mass.

Boi 234,

k

REUMATYZM.

NEURALGIĘ 1 podobne choroby,
vyrablsny na pod»tawie Sclaiycti J

NIEMIECKICH

HK PRAW 1 EDiCZIYCR,
Uwny Dr. RICHT ĖRAITI

K'„KOTWICZNY”\S

FPAIN EKPELLERl

AlTOHIVS

Įmik MA NIC LEPSZEGO: Pn«dzlwy tyl[ko ma ,,KOTWlGE”um*nę ochronn*
IT. Ad.RichterRCo..215 Pvri Sl, n.w Yvk.

B 2SCT. ISOct. Uznaja go i poieca: B
M n*j*h«wniej«i lekarze. uteMiciele M
,kla>low aptecznych duchowui
i
„
'

■HRk k'.dv ,

*.1 ” ■•*■* * c°-

DBA RHHTERA HMEsJ
IkOTWICZNY «TOMAKĄL najli pa«ym srod
Į klam na koikl niaatmwno*o, eborob T iotędba.

Mažas Aukso Altorius N. 3. $1
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"------ dikba------Arnotus, Karūnas ir wisu8 baėnytinius parėdus,
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Draugystėms: įeitaiis, Szarpas, Kokardas ir U.
*
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.

C
__
Chicago.

Mokinausi to darbo Warszawoj, dirbau jį kelis
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wiv ibjSgfąvHFsa darbu gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir
lietuwiszkos draugystes reikalaudami draugys.
tems ar bažnytiniu iszdirbimu, raazy k i te pas maneklausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku,
U
ut •
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.
Su Guodone,

T. AndriiiNzewiczaite,

.

116 W. Dlrision St, ChlcMo, III.

NERVITA

Suirražlua nužudyta vyru
•tipruma ir drąsumu
Gydo impotobclia. stabdo naktiala
uolurija ir Visas litras ingaukas prr
l.zdj kurna ur u< atsars’utuo. S/ila ^yH dykla sudrutlua ut-raas ir daugina
Yaį
krauju; priduoda vridul raudonumu
L
ir sugražinu žmogui jaunystia. Siun■tfata/ eriumr paeitu už 50c baxeli. už 12 SO
bulelius Ir guarautuojume iszgydy*>” vi Vtl. arba pinigus sugražinti.
nervita McdicalCo.,
Ollnton A Jakson 8ts.,
Chicago.

Danlseviczin,
ne. pa* ji randa
•i geriausi-*
iznapaa* irsiu*.

er- Gaunama yra ir Aptiekoje Clark ir V»n
Buren S
Chioago.

Tikrai Lietuviszkas

SALIUNAS.
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas arielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause
užeiga dėl szviežiai at važevųsių į Waterbury. 'Y'ra tai vienatinis tfzyscziau
sės ir teisinziauses lietuv'szkas daliu
nas mieste tVaterburv.

J. F. DANISEYV1CZIUS,
831) Bąnk, kampas S Leonard st.

Waterbury,

Conn.

kam* weiim«li *u paleruoto plieno
ratais, ašie mis, sprin£*al*, eto. Quarantuota* ant 3 metu. Ui
£6
nupirksi naujausio darbo “Go<’art
t AHKiAi.K . Duodam** 10 dienu ant
isxbaadymo. Pinigu isz kalno nervik-,'
k*laulame. Suteikiame geriausius
paiiudyjimus kaslink musu teisin
gumo Ra s zyk szKNDiKK rvik m laudamas musu
naujai iszl isto puikaus 48 pusiu kataliogo.
Adresuok:
Victor 3Is*nufs*<*turiny Co., Dept.Q-l.
įeito 167 Plymouth PI , Chicago, III.

Povilus

Možeika,

3321 So. Morgan st.,

Chicago, 111.

G .

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.
Baisa paikių Fotografijas; už tolia. Ūktai
*2.00

Aat ves ima ir kitokia rsitaaia auiaa tVotagn*

Žingeidus svvietui dalykas.
Tikrai, vienatinė gydykla ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už k)gwarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
ktu, ką liudyja daugumas prisiųstų pa
dėka vonių per laiszkus ir laikraszczius.
Pagelba yra wi«iems, tik atsisznukite.

OVriSAI.

3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynskio,
kožna diena
nuo 10-toH iki 12-tos adynos
priesz pietus.

Brookly., NV

Norėdami pasiklaust rodai per laiszkus,
adresuokite; The J M. BRUNI1ZA CO.,
Boz 2361, New York. U .S. A.

J.Burnian & Stefankevicz,
231 S. Roebling st-, Brooklyn, N. Y.
prie lietumi b zk os bainyczios.

LletDYiszkts Sztoras Rellgiszka Daiktu.
Užlaiko Ražanezius, Szkaplierius, Abrozdus. Maldaknyges lietuviazkas irlenkiszkas, teipogi ir visokias kitas knygas dvasiszkos ir svietiszkos intalpoa.

LL

CHICAGO.

PirtoLaikrodėly už $3.75Gražu* i*ikwletkuoti 14c.
auk-eotl luk.ztai. au Amen
konUzkai* widuriai«. gwantaoti *nt 20 metu, dailu*, tosrado k ai |h |35 aukainis Laikrodeli*. ant tam>t<>* užpra»»vmo prlaiuaim per
C.O D. Užm. ke.i Exi.rohSA <> ag- ntm r laikroieli*
aure .Jei nepssnlabo* *urraryk anl iuu*u ka.zto
J kad užmokė*) *3 75 ir
Kxproso koztun. tai lenciugeli pn*iu*ini dykai.
■V Ap>i*teliu< k tuojau* ne*
Į^S' paiku) bu« t range.ni.pl_ _____
gu. I*zpardawima* yra
tik ant trumpu Jalko. Adresuok:

The Llthtianlau YVatch Co.
880 33-rd St.,

Chicago, III.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinom Daktarai*.
Gydo wisokės Jgas, turi geriausj prakti
k) ligose moterių, arnikų irchroniszkoee ligose. Teipogi geriausei atlie
ka aeracijas visokiuose atsitiki-

723 W. 18th Street.

Telefonas: danai 78.

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonuot galima isz kiekvrienos
apdėtos.

TIKTAI DEL WYRD
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustus
pacztu kožnam wyrui, katras prisiuf
sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakeli* atebuklingn gy
duolių bu* at*iu*ta* kožaam, k** paraazy* In Sta
te Medical Inctitute. Jie
tiek iizgyde vyru, kurie
per metu* e mesi *u pro
tiazkai* D kuni*zkai* ken
tėjimai*, teip kad In*tl to
te nutarė už dyka dalyt
bandymo pakeliu* tiem*,
kurie paprauy*.
Itzaigydyd namie nuo
kiecvieno* lytiuko* ligos,
paelnanczio* nuo jaunyates iszdykūmo, Bugraiin;
patrotyta pajiega ir at
minti, panaikya akaudeji
ma >tranu, audruty* (lip
nu* lytiszku* aanarlu*.
Gyduole* yra labai dau
gio* ir pamaetlyvoa, ro
do* plaukte plaukte prie
netveiku (anarlu audrutindamo* kur reikia. Joa
gydo kožna liga ir panai
kina nesmaguma ir kiek
vienam atdtlkime vulaskai iugydo. Ataiazauk in
State Medical Institute 8M
Elektron Bulldlng. Ft
Wayne, Ind.. o apturedt
už dyka lampeli. Inatitote *tengi**l *u*ine*zi su
didžiaudu •ksitllnm žmo
nių, kurie negali ateitraukt tai namu, kad gydyti** ir *zie aampeliai parodyt jiem*, kaip lengva i«x«igydyt nuo lytiu
ku Ilgu, kada vartoja*! attakancaio* gyduole*. Inatitute ne vieno ne atmeta. Kožna*, kur*
atiiazauk*, gnu* dalijai apipecietyta pakely, kad kiti nežinotu ku* ten yra.Raazyk dabar,neatidėk

Diemanto Ele
Dook! dnok mums brolao gert.

Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
ne Alų. Vyną ir kitus minkaztus gerymus. Cigarai ir Cigaretai net nuo Philipinu salų. Turiu ruiminga 1r czyata
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
OFlbO (VALANDOS:
su
savo broliu lietuviu. Praszau atsilanIki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak
Tklklonas Yabds 885.

867 32ud Mi

J. K. Miknaitis.

* Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pegrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose galima ežia gauti. ToIvmesniejie gali jmszaukti per telefoną:
YartU 700.
(3—0)

883 Bank Rt«, Watert»ury. tonu.
Už 13.23 Nupirks! Puiku HMM) mo-

• |Q.2S ,
ItfU

terlazka ar wy
» rišiką dwirati
_

taT.'.i; "įt \
To Repai r
Broken Articlee ūse

Remember
MAJOR’S
RUBBER
CEMENT,
MAJOR’S
LKATHER

Rodą Dykai!
Vien tiktai vyru ligose.

State Medical' Dispansary
76 E. Medlson Straat
Chicago. III,

—dėl n«iaxžydy»lrr»—
n«imsim mokcatiea.
Isztirtl 8p*cijall*tal *zioa
Gydlayczlo* gvarantuo
. Jk i«zgvilym» ni'oilioJ klu ryriizku lig* kaip odoa.
kraujo, lytluk* Irchrool**ku negaliu. Bailias pam-kmes saužagy *to*. kalp tai: Pnuudymaa
vyl-inzklinio. nusilpnėjimą*.
varieooela,
Nervu .llynumae.Szirdie*
_______ plakimą*, pražudyma* atmintie* nekentima* lr*ugy*te*. nervisz
kurna*,
krutinę*,__________
n u garo* Ii kryžiau* skaudėji
______ _________
mą*. rsugavima*. pilvo ir žarnų uždegimą*, aemalima*. Inskstu lig*, pražudymas apetito,
smarve gerkleje, paniūrima*, viduriu užkištoji
ma*. mu*zlma* kraujo la galva, persstejlma*,
ausu cypimą*. l*zbenmai aat kuao ir lytiszku
daliu, pražudyme* aeklo*.

Ru duigubau brnmrials. Pabduovams

k UI tai gali i>*d*ryti
t’tMlikr i*x W mo’
d*Hal už pigrunc a*,
euw*rt*a preke; klUpo|R. 210 ir |I2
G*arantuoti aat 2 metu Musu modeliai 11. trijų Crova
rėmu yra p**kutiniaa«io* mado* ant ItOil m A.
gantu raikalaujam* Dolracalu ir kitokiu daly
tu katalloea *luootiame už dyka. Pinigu 1*1
kalno nereikalaujame. Adreaaok:
"Vieton* Munulai turingCoTapi. H. I.
161-107 Plymouth PI
Chicago, UI.

ta

L

U *

[Cemeut
Ar Tnwo peczius
reikalauja pataisymo?

J. LESZCZYNSKIO

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaūs daiktus pas
Lenkiszkai - Lletuwiszka

Ootlet Farnitnre & Stove Co.,
3240 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
turime didelę daugybę visokių peczių
už pigiausi) prekę, pigiau kaip fabrike.

MANE

APTIEKA
3316 S. Morgan St., Chicago, III.

Oflsa* atidaryta* nuo 10 vai. ryto iki 4 po pie
tų. ir nuo 6 iki S vakar*. Nodelioml* tik nuo 10
iki išryto.
Kiekviena*, kur* kankinasi koki* nor* ohrenl*<k* Ilga, tegul atsmaukia pa* mu* ir 1**bando musu n«ujau*i* ir paa«kinlngi*u*la gydy
mo metodą. daigu gali, pribuk pat*, o Jeigu
ne. tai raazyk pa* mu* reikalaudama*“Klau
symo Llato*"— tad* galėsi bet užgydyta* na
mie.

Latvijos.
Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo-

lius, laikrodžius žadinamus ir sa muzi
ka, albumus, knįga.s visokes, ražanezius,
szkaplierius net isz Lietuvos ir daug ki
tokių daiktų. Mano prekės pigesnės
kaip kitų.
Meldžiu ataiszaukti ant
adreso;
J. J. M. Laukaitis
425 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. |

■welka> ar ligota*.
orderi arba regūtru.itoj i
mante Krytis, arba 6 už--------------------------------------------- -------------- ™..^
Kuriv.au
gaireiba *zio^Stebukllngo^Kr^žian* iauigjrda. Yra užtektina dėl parodymo jo magiszkoa tršlvhm

A.i naudojami Jutu Diemanto Elektra. Kryžium nuo 21 Kowo ir persitikrinau. kad ta. krežiu,
tikrai teip pagelbingas. kaip .akete Per ilga laika a.* negalėjau vraldvti šatro dr.zine. rauko,
ir daug kentėjau; wisada turėdavau laikyti ja paritzla. Pv naudojimo begyj dviejų aanvaieziu
ju.u Diemanto Elektra. KAžlau. galėjau apsieiti jau be pari.iimo. Dabar gi .u ta ranka ne»u
pilna kibirą <-auden> Asz ir nežinau, kaip attdekavot jum. už teip didele nuteikta man Basei
ną.—ANDRĖS MADsEN, 2866 Ųulney Avė , Oodek. Uta*.. April 1b, 1W8.

Tbe Diamond Electric Cross Co., 300 MUvvaukee avė., CHICAGO.

Li6iuwiszka APUeKa
257 Hanover St., Boston^ Mass

Pilna wisokiu aptiekoriszku taworų csionykszcziu ir užrubežiniu.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių
ligų; užlaiko viaokee Europines žolele^

$3— Bobro mėsa, ruskaa gyvas dieles ir tt.

LADIS0”
SaLm] 11»

OrsžM U K

an pavilkta* Ir
dentftaU ar atdarai* lak*ttai*. •• au*uke

Atsiszaukusiems per laiezkus ir aprasznntiems savo ligas, duoda rodąs ft
pruiunczia gydyklas per paėstą arb>
per espresą.
Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefona gali paszaukti daktare kas tik koki nori.
Dr. M. P. Kossakauskas visada aplie
toje.

Tel. Varde 700.

W. SIOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue,

CHICAGO^ 1LL.
^an0 Dirbtuioc tapo
/\
Apdowanola

Gyduole* dykai—pakolei Ihzgydyatm.

Rasite szalt ji alų, seniauses ariel tiniszkoms litar:>ms Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
kai, wyop net isz Europos, o
Nevskij prospekt, n. 1|1 b. 73.
cigarus net isz Turkijos.
Mažas Aukso Altorius N. 4. $1.50 Atsilankykite po nr.
Už $® Drukuojaiua niaszi nuke.
Misiniginems literoms, greitai gali ant
11 N. River Side 8t,
A- Olszewbkis,
iszmokti drukuoti gromatss. Asz
924—33-rd St,
Chicago, III.
odo jos
užlaikau siuvamas maszinas, laikrodė

iaterbury.

Kauno gub. Szauliu pawieU>

Dr. M. P. Kossakaoskis,

Žemlapls Lietuvos ir

BaitrOkoi}iI!

LIETUW1U DAKTARAS

Adwokataw ir N ota ry Public.

THEO PR0ULX

ADVOKATAS IR KONSOLIS.
JONAS MOŽEIKA,

Assistentas ir Notary Public.
KOOM 601-602

pas

40 akrų farma valstijoje Arkanso.
Kasztavo man 8300; parduodu ja už 8150,
nes esiu priverstas grįžti į kraju.
S. Kudirka.
39 MarketSt., Brighton, Mass.

.—

*72*1^

511> Milwaukee avė.,

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs
mokslą Jurisprudencijosczion Amerikoj,
Lake Forest universitete. Weda prowas
kriminaliszkas ir eiviliszkas. Atjieszko
užsenėjueiaa provai, iszdirba visokius
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai isz kitų nriestų
gal rodą pasiekti per gromalas. Tunotiejie reikalą tesiszaukia tuoj aus.

Telephoue Y ^rds 772.

State Medical Dispeasery,
76 E. Medison St„ Chicago, Iii.

Už puse prekes.

Į
Į

FJ’.Bradchulis

3251) 8. HalNtcd st., Chicago, 111

Jau Gawome!

Knįęjas No. 3 ir 4 “Mažas
kso Altorius”, kurios buwo
siszkai iszsthaigusios, jau wel gawome. Kurie jų laukėte mel
džiame ataiszaukti, o prisiusime.

D*u< metu tyrisejlmu ir Meškiu darbu pa»l*ekeman lazraatl kombinacija žolių ir *<aknu kuriotumataiytoe
wynu duoda (nitabli. gydykla nuo
kataro pllwo žarnų. netrawinlmo. kepenų ir odoe U*
gu. padaugina krauju Ir *udrutina wl»a *y*tema.
Kartu* Dro F. M. Božynozo wyna*, dirbta* po jo
a*abl*xka užžlura. yra pripažinta* aug*rextau»iuju
daktaru gertau*iu už vi*a* buwu*las tr e>anezia*
tam tyk*lui gydyki**. Yrate! wai*iu*. jietzkota*
per ilgu* metu* žmonių, at*idawu*iu amatui, o ne
žmonių, nepažy.tanozlu mokdo, tuom labiau mok•lo medioino*. Jeigu ligonii. po *un*udo|imu *ieno* bonkute* teuczla dideli palengvinimu, ta* liudyja apie gydyklo* verte. Pamėginkite, o pereitlkrindto apie ju ttebokhnga veikme.
Galite gaut aptiekooe arba pa*

N B. Temykit. Idant ailt bonkehu butu paraaza*; Dr. F. M. Božynoz, ne* tik U »e bonkeleae Ttp?
randui tik rado* gvdyklo*.

Už 2.75 nupirk.1*! Kliugu pinta tarti-

Pajieszkau savo brolio, Winco Artnono isz Kaunogub. Raseinių pav., (Vėju
kų kaimo, gyveno Pittsburge. Jis pats,
ar kas kitas, teiksis duot žinią ant adre
so:
Simanas Armonas,
572 S. Jetferson St. Chicago, III.

Stebuklingos Gydyklos.

87-89 K. Washm^ton st,

Chicago, III.

Užsiimame civiliezkoms ir kriminalisztoma provoms. Geriąuaei iszvarome provaa už sužeidimui Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
Jonas Možeika gyvena po nr. 31 W.
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.
kas rytas.

JAMES J. HIGGINS,
. Successor to M. Dūmine.

Rėdytojas Pagrabu ir
Balsamootojas Kana

Lietu viszkas

incnžimiM
rujom

DflIEMS BEDALIAIS

J

ant Kosciusr.ko« Paro
dos ūFrupestli
slnga ir artinti
dirbimą.

119*

CIGARU FABRIKAS
Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dąsiunezia į vigus Ame
rikos kraaztus už pigiausi) prekę. Užlai
ko geriausią tabake ant papierosų, im*
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3251) So. Halsted

CHICAGO.

VYRUCZIAI!
Daili zabova ir užeiga pas

V. PIKELI,
4458 8. VVood st, Chicago.

Užlaikau Pabst alų, visokius likierius Ir
kvepenezius cigarus. Teipgi turiu gera
sale mitingams laikyti, baliams, veeeliI(teigto* IMS metaom.
joms ir kitokioms aabovons, ir rusiszka
467 First St.,
Elisabeth, N. J. b a n e (pirtį) kas petntezia, subata ir
Telefoną.: | ££ ftįUno« H B.
nedėlios rytais. Užpraszau atsilankyti.

KARŪNŲ, SZARPŲ.jj
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, j <
BERLŲ,

MARSZAL-į

KINIŲ LAZDŲ Ir tt.

*

W

jgjnH

Turiu už garbę npreikszti guoIMTAI
dotiniems Kunįgams ir guodotin.
t
Draugystėms, kad asz dirbu wi'
•už augszcziaui paminėtus daigtus Piglauiaei, Teisinglausei
Ir GeriaUKel, nes per 30 metų
BĮ
užsiimdama iszdirbimais įgijau
stf
M
geriausę praktiką ir dėl to galiu
V M mĮ Jti fii lai
wiską padirbi pigiau ir geriau neM!
M
gu kiti fabrikai.
H
Su guodone
■
■
W. SizOMINSKA, 67® MILWAUKEE AV.* CHICAGO, HJ*.

g

