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Sziaurini Amerika.
Szalinįkai amerikonų mieste
Manillėj užsimanė iszkilmingai
apvaikszczioti pagareinimę prezi■' iento McKinleyo prokliamacijos,
per kuri? jis atleidžia kaltes pasikėlėliams, jeigu jie padės ginklus.
Ant apwaikszcziojimo to paminė
jimo buvo užkviesti ir Amerikos
komi šoriai, liet jie, gerai žinoda
mi, kad net prilankiausi filipiniecziai savo kalbose iszreiksz gei
smu visiszkos autonomijos salų
tik po Amerikos virszinįkyste,
isz syk atsisakė dalyvauti iszkilmėse ir ateiti ant susirinkimo.
Rengėjai vienok iszkilmių, filipiniecziai apdirbę programą tiesų
Filipinams, nois svarbesnes amerikoniszki virszinįkai atmetė, už
tikrino, kad nė jokių kalbų ne
bus.
Wisas vienok apvaikszcziojimas nenusidavė, džiaugėsi
vien keli susirinkę amerikonai, o
isz filipihieczių pusės vien pats
pro^ramo apdirbėjai. Sziaip tas
visas apvaikszcziojimas nė jokios
įtekmės ne padarė, isz ko matyt,
kad nė programas kelių filipinieczių apdirbtas,- nė prezidento at
leidimas kalczių pasiduodantiems
pasikėlėliams neužganėdina salų
gyventojų. Kad tyczia su pagelba kelių filipiuieczių parengtos
iszkilmės ne pasisekė, tę pripažį
sta ir pats amerikonai. Ant Fili
pinų mat wis dar Aguinaldo dau
ginus turi szalinįkų negu ameri
konai. Pereitę san vaite ant Fi
lipinų salų likosi užmusztų 10 a^merikoniszkų kareivių, o 14 paszautų, nors dabar kova turėjo
pasiliauti, kadangi dėl didelių
tvanų ir lytų sunku, beveik ne
galima, amerikoniszkai kariaunai
i&eiti isz miestų.
Ant salos Kubos, nors seniai
žinojo, kad amerikonų paskirtas
paczto direktorius Rathbone pa
pildė daug prigavįysczių, bet iki
aziol jis buvo liuosu, tik dabar
sūdąs liepė jį suaresztuoti ir tai
dar už jį bando užstoti vietinįkas
amerikoniszko » jeneral-gubernatoriaus, jenerolas Scott ir praszė
jį pastatyti po kaucija. Bondsmano jieszko nusidėjusiam urėdnįkui ir buvęs priesz karę Hava
noj amerikoniszkas konsulius je
nerolas Lee. Kasžin,ar tie amerikoniszki virszinįkai užstotų
teiposgi ir už nekaltus, kaip ban
do užstoti už nusidėjusį ir atsižy
mėjusį visai negražiais darbais
amerikouiszką urėdnįkę?
Ant
Kubos terp amerikoniszkų karei
vių apsireiszkė geltonasis drugys,
nuo kurio apsirgo jau kelios deszimtys kareivių. Dalį ežia 3tovinezios kariaunos gražina atgal
ir ji bus iszsiųsta į Chinus.
Ant salok Porto Rico apvaikszcziojo sukaktuves atradimo tos
salos. Laike iszkilmių miestas
buvo papuosztas iszpaniszkoms
vėlavo m s, amerikoniszkos gi
niekur ne buvo matyt Tas rodo, kad į teip trumpu laikę ame
rikonai jau spėjo įgristi gyvento
jams.

Italija. •
30 d. liepos, mieste Monza,
Lombardijoj (sziaurinėj Italijoj),
likosi perszautas Italijos karalius
Humbert. Karalius atkako pada
Xlyti dovanas gimnastikams. Pa
baigęs dovanų dalinimu, su ad
jutantu sėdo į karietę ir karsztai
pasirinkusių minių sveikinamas,
norėjo važiuoti į netoli Monzos
ėsantį karaliszkę rumę; tęsyk isz
pulko žmonių paleido kas ten į jį
tris revolverio szuvius. Wienas
szuvis pervėrė karaliaus szirdį ir
jis į trumpę laikę pasimirė. Užmuszėjas likosi suaiesztuotas,
juom pasirodė koksai Angelo
Bressi isz Prato, gyvenęs p rma
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mieste Paterson, N. Y., Ame patysczių kariaunos Chinuose bus rolas. Todėl turbut ir ta žinia
| pasibaigs, bet visgi jos gulo ne džių dirbtuvė ir 3 lentų pjoviIsz Wilniaus.
Lordas Roberts su
rikoj.
Prilankios
karaliui 75000. - Dabar jau ėsanti rengiasi neteisinga.
Mokslinio apskriezio užveizė- matyt: newa eina ji silpnyn, tai nyežios. Kiti darbai czia tai yra
minios žmonių butų jį sudras traukti ant Pekino, atėję vėliaus visa atliekama kariauna iszėjo tojas Wilniuje pigarshio, kad vėl pasikėlimas susidrutina. Mu- karė: vieni laikosi amerikonų,
kę, jeigu policija ne butų apsau svetimi kareiviai trauks paskui gaudyti būrų ir kaip praneszė į praszymus nuo norinczių pastoti į mllėj yra 4 kariaunos regimen- kiti klauso Aguinaldo. Neužil
gojusi. Užmusztas karalius yra ant pastiprinimo pirmiaus isz- Londonę, beveik apsiautė Bolhę, Wilniaus realisz^ę mokyklę pri tai, kareiviai dienos laike turi su gio pat-tatys czia dideles ledaunes
Garsus bet paskui pats sugrįžo atgal į iminės nuo 13 d. liepos iki 14 d. savim po 100 szuvių, nakties gi ant amerikoniszkos kariaunos
sunumi Wiktoro Emanueliaus, traukusios kariaunos.
gimęs 14 d. kovo 1844m.
Ant chiniszkas virszinįkas Li Huiig Pretoriję, ne pagavo nė vieno pjutės,nuo norinczių pastoti į kla- laike prideda kitę tiek; apart reikalų. Ledas czia brangus, už
sosto užstojo jis, pasimirus tėvui, Czang, gazdindamas, kad kaip isz gaudomų būrų. Telegramas siszkas gimnazijas nuo 14 d. lie amerikoniszkos kariaunos, pėksz svarę reikia mokėti 5c. ir tai ne
1878m. Sosto įpėdiniu yra suuus tik priesz Pekinę pasirodys sve isz Lorenzo Morųuez prauesza, pos iki 17 d. pjutės. Wietų yra tinįkų, raitelių, art lerijos 5 ba visada galima gauti. Yra czia ir
užinuszto karaliaus, kunįgaiksztis tima kariauna, tęsyk nė randas bukprezidentas Kru^ger yra da visose kliąsose, iszėmus szesztos. terijų, yra czia dar 400 policietų viena alaus leidinyczia, bet ji ne
VViktor Emauuel, gimęs 1869m. ne galėsęs iszgelbėti ambasadorių, bar vietoj Water Volonter. Lau
11d. liepos, gyvenantis Wil- tilipinieczių. Ypacz sargiai dabo spėja tiek to girymo pridirbti,
sėti nesutikimus ir ki imas czia muszis. Jeigu czia niuje darbinįkas Juozas Szuperis ja vandens traukimo įtaisas, 8 kiek žmonės reikalauja, nes da
1878. Neapoliui bandė Humbertę stengiasi
su peiliu nudurti virėjas Passa- stabdyti europieczius, bet jau būrai batų sumuszti, tai Krueger užsimanė pasiskandyti ir kad mylios nuo Manillės, nes filipinie- bar Manillėj daug priviso gir
vante.bet tęsyk karalius tapo tik jam nieks ne tiki, kadangi visi buk pasirengęs bėgti į portuga- vandenyj negalėtų plaukti, pir cziai jau kelis kartus buvo du tuoklių. Stiklas alaus kasztuoja
ne znaimiai užgautas. Humbert mato, jog jam rupi vien laimėji liszkas valdybas ir nuo czia ant ma su virve susinszo kojas ir daa pagadinę.
10c. Karczemoj iszpanijono San
valdė krasztę konstitucijonalisz- mas laiko. Angliszki laikrasz- kokio nors laivo į Europę. Tiek teip szoko į Nerį. Pamatė tę
Pirma czia buvo sausa, galima Miguelo, kur duoda didelius stik
kai, taigi buvo tik reprezentantu cziai paduoda, buk maskoliszkos jau vienok kartų anglijonai me- vienok stovinti ant kranto ka buvo.bent vaikęzczioti, dabar gi lus, ne vienas amerikoniszkas ka
savo kraszto, tiesų neiszdavinėjo kariaunos dalis, be susižinojimo lagingai gaišino apie norę Krue- reiviai Szuperę i-ztraukė isz ant to reikia pavirsti į žuvis, reivis prageria visę savo algę.
teip, kaip tai daro maskoliszkas su kitoms vieszpatystėms, isz- gerio pabėgti, kad ir szitam pa vandens ir nugabeno ant policijos kadangi nuo smarkių ir nuolatinių Karczemų Manillėj, atkakus acaras, bet užtvirtindavo vien to traukė isz Mandžurijos į Pekinę skalų') ne galima tikėti. Teiposgi stacijos. Užklaustas, kodėl už lytų visos žemesnės vietos už merikonams, priviso labai daug.
kias, kokias parlamentas užgyrė. ir buk prisiartino jau prie to anglijonai garsino, buk būrų je simanė nusižudyt', Szuperis papa tvino, per klampius laukus nė Kareiviai tankiai girti vaiksaNežinia todėl, kuom jis galėjo miesto. Maskoliszki vienok laik- nerolas Delarey norėjo pasiduoti, sakojo, kad laike atlaidų Kalvari pėkszcziam ne galima iszeiti, o jau czioja gat vėms, geria ant bargė,
keno nors neužkantę užsipelnyti. raszcziai laiko tę už neteisybę. praszė vien lordo Roberte, kad joj, kada jis užmigo pavėsyj, apie pervežimę kanuolių ne gal o kada ateina pėdė« diena, tai ne
Maskolija vienok rengia savo buiams daleistų grįžti ant farmų, pulkas
elgetų
užpuolė but nė kalbos. Lytus prasidėjo nori skolos mokėti. Dabar val
Rytini Azija.
pajiegas ir turbut mato, kad jų bet Roberts tę atmėtė ir reikala ant jo ir paveržė 50 rublių už- nuo 8 d. berželio. Dabar persi džia parengė saliunę, kur kiek
Ar gyvi, ar iszskersti Pe reiks daug ant apgynimo savo vo pasidavimo ant jo malonės. czėdylų pinįgų.
Be jų ne no- kelti isz vienos vietos į kitę gali vienas koreivis galės gerti iki 15
Pietinėj Masko- Tų iszlygų, žinoma,* Delarey ne rys gyventi, todėl užsimanė pa ma tik ant laivelių, vien filipi- doL, kuriuos paskui nutraukia
kine buvę
svetimų krasztų reikalų Azijoj.
Kaip ten
ambasadoriai,
europiecziai ir lijoj ji turi parengusi ant iszgabe- priėmė ir nepasidavė.
niecziai gal
vaikszczioti po nuo algos; už atlikusius karei
siskandyti.
krikszczionys, iki sziol visgi ne nimo į Aziję 250000 kareivių, ne butų, bet galo karės pietinėj
klampius, vandens apsemtus lau viai perka valgį ir kitokius rei
žinia.
Pagal chiniszko rando apart kariaunos dabar ėsanezios Afrikoj dar ne matyt, o anglijo
kus; jie mėgsta vandenį kaip kalingus daiktus. Musų bataliNiiiiuodiiio tėwą.
nams reikalinga kariauna Azijoj,
ambasadoriams atsiųstas žinias, Azijoj.
žuvys.
jonas (4 rotos) szgeria kas mė
Tilžės pi išalkintųjų eude per
visi ambasadoriai, iszėmus vo
Maisztai vis labinus platinasi kur, dėl stokos pajiegų, gali An 7 dienas traukėsi prova ukinįko
Isz Manillės bėga geležinkelis nuo po 128 gorezius. Tai gi ma
kiškojo, yra gyvi ir sveiki ir ir pietiniuose Chinuose, kur iki glija nužudyti vi-ę savo įtekmę. Stolgerio ir jo paczios, gimusios 165 mylias.
Amerikonai turi tote, kad daug yra girtuoklių.
buk randas suteikia jiems valgio sziol dar jų ne buvo. Czia skergana
darbo
tę
kelię
daboti, di
Terp kareivių siauezia viso
Josapaiczidtės, apskųstų už banPietinė Amerika.
produktus ir, gina npo pasikėlėlių džia dabar misijonierius ir krikdymę nunuodinti paskutinės tė- desnė dalis kariaunos ant to pa kios ligos: tankiausiai pilvinė,
Kaip paduoda paskutinės ži
užpuolimo. Privatisįkos gi žinios szczionis, iszskerdė jau jų apie
vę, ant iszriliuosavitno nuo mo skirta. Kada eina trukiai, tai visokių veislių votys, dedervi
ateinanezios isz Pekino paduoda 5000.
Tvirtynes ginkluoja vi nios, revoliucija republikoj Ko kėjimo ant jo užlaikymo. Senis drauge turi ginkluoti kareiviai nės ir kitokios. Nuo ligų daug
visai kę kitę.
Pagal tas žinias: sur, traukia į jas vh daugiaus lumbijoj, nežiūrint ant iki szio- Josupaitis gyveno pas žentę, ku važiuoti Ir tai ant trukių tankiai amerikonų invalidais liko, daug
visi ambasadoriai, europiecziai ir kariaunos, isz ko mat^t, kad Chi- liszkų pergalių, pasibaigė visai riam uiraszė savo ūkę, bet sau užpuola filipiniecziai. 24 d. ge jų į kapus nuėjo. Apie pasimi
krikszczionys 14 d. liepos likosi nai rengiasi į baiaiękovę su visu netikėtai. Revoliucijonierlai už iszsiderėjo aut
pragyvenimo gužio koksai filipinietis praneszė rusius, užmusztus arba paszautus
iszskeisti ir buk randas nė ne civilizuotu svietu. Kaip tokia puolė ant Panamos,maszis traukė daug lobio, kę žentas ir duktė amerikonams, buk mieste San lietuvius nieko lie girdėt ir raabandė jų ginti. Pagal kitas vėl kowa gali pasibaigti, nieks ne si ant miesto ulyczių -per tr s die palaikė už nepakeliamę sunkeny Miguel, 10 mylių nuo Manillės, do pagarsinimuose lięjpviazkų
Žinias, ambasadoriai yra dar ne- gali įspėti. Wokiet»ja, Prancūzi nas, bet randui atėjo pastiprini bę ir todėl užsimanė su pagelba yffifiiug gi n k tų. Sako, buk czia "pravardžių ne patinki, nore lie
iszskersti ir Chinų randas juos ja,. Anglija, Italija, Austrija ir mas ir revoliucijonieriai sutiko nuodų iszsiliuosuoti nuo seno tė isztikro daug ginklų pateko a- tuvių kariaunoj yra diktai. Mes
laiko savo rankose kaipo gazdikį Amerika uždraudė iszgabenti pasiduoti randui; reikalauja jie vo. Nud nuodų vienok tėvas merikonams.
Apie Aguinaldę, Manillės lietuviai turime du lieir tuom tikisi apstabdyti trauki ginklus į Chinus.
Wokietijos vien, idant randas ne baustų da nepasimirė, tik sunkiai apsirgo ir tai jau sral kokį 100 kartų garsi tuviszku laikraszczių: “Lietu
mę sujungtų vieszpatysczių ka ciecorius, ant iszleidimo plaukiau lyvavusių revoliucijoj. Tas isz- parvežtas daktaras tuojaus paži no, kad jį paėmė arba užmuszė, vę” ir “Vienybę”, kariais visi
riaunų ant Pekino ęors ant teip ežių į Chinus kareivių, pats atka ,lygi<8 randas priėmė. Ar ant il no, kad liga pfceina nuo ’ nuodų. bet jis’vis laikosi kalnuose ir ne apsidaliname. Laukiame jų su
ilgai, kol chiniecziai* ne pasirengs ko į Bremos portę ir savo pra go vienok bus sandara, tę neuž Sude apskųstų kaltė aiszkiai pa siduoda amerikonams. Suval didele nekantrybe, nes vien isz
ant geresnio pasiprieszinimo eu kalboj liepė kareiviams ne turėti-' ilgio pamatysime. Mažose pieti sirodė, todėl prisaikintiejie su- dyti Filipinus ne teip lengva kaip jų daiihome, kas gero ar blogo
ropiecziams.
Kaip* vienok yra pasigailėjimo, ne imti nelaisvių, nės Amerikos republikoee revo džios nusprendė juos ant 10 metų Amerikos indijonus. Czia kaip terp musų brolių atsitinka. Lie
isztikro su civilizuotų krasztų bet iszmuszti be pasigailėjimo liucijos beveik niekada nesiliauja. kalėjimo.
nustoja lytus nuo lapkriezio mė tuvių kareivų Manillėj yra; M.
ambasadoriais, to% turbūt, ne žino chiniszktu kareivius. Kalba tojė
nėšio, tai būva sausa ir labai szil- W08) liūs, I. Jankauckas, A. Sunieas apart chiniszkų urėdnįkų, teip asztri ne randa pagyrimo ne
VVerkai galutinai parduo ta; nuo gegužio užstoja lytus, tę jeta, Adomas Waliauskas, Wm.
bet tie teisybės ne garsina. Chinų tik kituose civilizuotuose kraszsyk visur užtvysta, net miestuo Juszkelis, Tamoazius Walenta,
ti.
se
ant ulyczių ne galima iszeiti.
A. Maciejunas.
ciecorius, ar gal pats maisztinįkai tuose, bet peikia ję didesnė dalis
Puikus dvaras Werkai, ne toli
Nubausti kun|gai
Manillėj yra ir elektriką, *
pasinaudodami isz jo vardo, atsi ir vokiszkų laikraszczių.
J. Wassell.
Wilniaus, savastis Wokietijos
Warszavos jeneral-gubernatoiszpanijonų graliai įtaisyta; lai
liepė jau ir į Anglijos karalienę
kancleriaus kunįgaikszczio HoKare Afrikoj.
rius kunįgaiksztis Imeretino nu
ke sausos metų dalies gana
praszydamas patarpinikauti prie
henlohes likosi galutinai parduo
NAUJI ISZRADIMAL
sutaikymo Chinų su kitais kra-z
Pietinėj Afrikoj karė traukiasi baudė szituos kunįgus Seinų di- tas už vienę milijonę rublių. linksma, ant pliacių griežia muzi
U Bostone daro dabar bandatais.
Pirnaiaus su tokiais jau savo keliu. Isz czia ateina į jecezijos: džiakonę Kalvarijos Pirko jį jenerolas Czepelevsky, ka. Tęsyk suvažiuoja czia tur
voties su naujais automobiliais
praszymais atsiliepė prie Prancū Europę teiposgi priesztaraujan- dekanato kun. Zalevskį uždėda buvęs pirma Wilniaus guberna tingi amerikonai ir svetimtau
(vežimais važinėjimui be ark
mas,
žinoma
be
sūdo,
bausmę
100
ežiai; ant jūrių parengtos gydan
zijos ir Amerikos i prezidentų ir< czios žinios, nors jos ateina dabar
torius, o dabar Witebsko. Ant
lių); pajiega varanti vežimę
prie Wokietijos ciesoriaus. Ame vien isz vieno angliszko szalti- rabi.; ant sekanezių gi kunįgų pravardės žiūrint, turėtų tai but czibs maudynės.
yra — sulaszintas oras.
Algos kareivių ne didelės, orikos prezidentas, patikėjęs tei nio. Szlai dabar atėjo į Londo- uždėjo bausmę po 50 rubl.: re lenkiszkas iszgama. KanįgaikszI Peterburgo patentų biuras
singumui neva nuo Amerikos nę specijaliszkas telegramas, buk gento Seinų seminarijos kun. tis Hohenlohe atkako dabar į reikia degti ant saulės kaip Pittsambasadoriaus atėjusio telegra būrų jenerolas Pritisloo su 5000 Giedraiczio, kun. Jono Orinto, Werkus ant perkraustymo ne burgo lelvriams prie ugnies. iszdavė patentę vienai sveti mGatvinius karus velka Manillėj tautigzkai draugystei ant dirbimo
mo, gal ir mislyjo apie tarpinį- tiansvaaliszkų būrų pasidavė je- kun. Motiejaus VVasiliausko, kn. parduotų krutanezių tai tų.
Motiejaus
Ridziukyno,
Winco
arkliai. Arkliai, maži, bet gali ne nuodingų briežiukų. Briežiukavimę ir padėjimę Chinams, nerolui Hunterui. Kadangi vie
daugiaus
iszlaikyti negu dideli; kai tie dažyti ne fosfore, bet subet kad ant jo smarkiai užsipuolė nok Transvaaliuje nėra tokio je- Wojczuko, Siinano Racziuno,
Nauji pliantai
chlorinės
szeria juos žole. Karai eina trims msiszyme surmos,
Europos laikraszczi ii ir pradėjo nerolo galinezio turėti tiek gin Adomo Hrinevycziaus, Juozo
Maskoliszkas randas nusprendė
druskos
ir
arabiszkos
gumos.
Karužo,
Mikolo
Migovskio,
gatvėms,
už
nu
veži
mę
4
mylias
iszjuokti lengvati kystę Amerikos kluotų žmonių, tai isz to matyt,
padirbti Lietuvoj naujus plian
rando, t ii ir prezidentas McKin- kad ir atėjęs į Londonę telegra Wladislovo Paliukaiczio, Juozo tua: fes miestelio Ružanę į Stoni- reikia mokėti 3c.,bet karai įtaisy Briežiukai užsidega, kaip ir da
bartiniai, per patrynimę.
Beinaravycziaus, Juozo Zeniaus,
ti prastai.
ley tuiėjo iszrižadėti garbės kai mas turi būt melagingas.
mę; isz Belsko į Pružanę; isz
Motiejaus
Skrzynskio,
Tarno
po tankintojo, kadangi pamatė,
Lordas Roberte atsiuntė į Lon
Aplink Manillę yra trys sienos,
U Gyvenantis Hazletone vokieGarteno, per miestelį Skidelį, į
kad jo tarpinįkysta bus atmesta donę žinię, buk būrų vadovas szisus Kiadž o, Antano Katiliaus, Lydę ; nuo miestelio Skidel, per dvi senos ir viena nauja, naujo tys John Boh: enengel iszrado
kitų vieszpatysczių. Dabar jau ir De Wett likosi anglijonų apsto Auimuo Radmskio, ^Valento Jur- Wolkovyskę ir Pružanę į mies ji visa mūrinė, vandeniu apleis parakę, kurisai prie szuvio neiš
Amerikos randas laiko garsų sa tas. Kadangi vienok szitam bū gilo, Užpulto, Jurgio Narkevy- telį Zaprudę; nuo miestelio Rot- ta, turi 14 pėdų augszczio. Wal- duoda nė jokio balao, nė dūmų,
vo ambasadoriaus telegramę už rų vadovui, pagal lordo Robertą cziaus ir Juozo VValoncevycziaus. nica, per Druskėnikus į Gaitenę. dant miestę iszpanijonams, ant nė liepsnos. Czia reikia pridurti,
chinieczių tyczia ant monyjimo a- žinias, jau ne kartę atsėjo būti Už kę nubausti szitie kunįgai, ne Caras Užleido jau savo pahepimę sienų buvo didelės kanuolės, bet kad prancūzas Humbert jau se
kių padirbtę. Wifli krasztai, ant apstotam, bet jis vis ant galo su žinia;
paimti nuo gyventojų reikalmgę senos mados, szuviai isz jų ne niai iszrado prietaiaę, kuri pritai
Chinų ciecoriaus praszymo pagel- rado kelię isz apstojimo iszriliuoant padirbimo kelių žemę, isz galėjo pasiekti atėjusios į portę syta pr.e karabinų ir prie ka
Isz 8zwentėnų.
bos, pareikalavo pirma pergabe suoti ir dar kaip kada paskui jam
nuolių, szaudant su paprasta
viso su virezum 1000 deriatinų ir amerikoniszkos laivynės.
Užstoję pabaigoj pavasario ir
nimo visų ambasadorių į kokį pasisekė perkirsti susineszimus
Mieste Manillėj yra 17 bažny- paraku, atima
balsę
szuužmokėti žemės savinįkams pa
europeiszkos kariaunos užimtę lordo Roberte, tai ir dabar gal pradžioj liepos mėnesio lytus ir gal rando nuaprendimę, neži innt ežių, 7 isz jų milžimszko didu viams.
portę. Chiniszkas randas žadėjo jam pasisekti prasimuszti per ap sziltos dien< s pataisė ant laukų ar jie norės, ar nenorės ję parduo mo, 3 kliosstoriai, 2 vyskupai ir
[ Inžinierius Fakell iszrado
tę padaryti į dwi dieni ir garsino, stojusių anglijonų eiles, kaip tas lygiai žieminius javus kaip ir
ti.
» vienas archivyskupas. • Archi- budę padaryti medį eu visu novasarojus ant viso ploto Szvenkad ambasadoriai po uždanga ne karta jau pasisekė.
vyskupo rumę laiko amerikonai, deganeziu. Ant to jis ypatiszku
raudo kariaunos keliauja į Tie n
vienę minyszkų kliosztorių pa budu mirkina medį po didelio
Gi r* u-i apginėjas miesto Mafe tėnų pavieczio ir yra viltis, jog
Tsin. Kadangi, nors perėjo jau king, jenerolas Baden Pavell vėl užderėjimas bus vidutinis. Žolė Isz ManiUea, ant Filipinų vertė į ligonbutį, kuriame telpa spaudimo įtekme savo iszrastame
salų.
veik wisa sanvaite, o ambasado tapo būrų apstotas mieste Rus- ant pievų, daržovės ir sodų
2000 ligonių; . viena bažnycz'a skysii ne ir perm'rkinęs, džiovina
riai į paakirtę vietę neatėjo, tai tenburg. LzsiuntėJ jam pagelhę, vaisiai iszrodo labai gražiai.
Ant Filipintų salų yra diktai tapo sugriauta laike bomborda kareztyje 130—150° pagal CeL
jau net Amerikos ministeriai pa bet tojė pasirodė. per silpna ant Szaltos naktys isznaikino vai lietuvių, tik mums, ėeantiems vitno rpie-t i. Katalikijzkoj ka ciaus termometrę ir paskui me
matė, kad juos,ant laimėjimo lai- nuvijimo būrų ir turėjo grįžti at sius naikinanezias kirmėles, kurių Manillėj, sunku su kitais susižino tedros Haitiyezioj atsibūva diev- dis jau nedega. Trioboe statytoe
ko.prigaudinėja chiniecziai. Da gal.
ti, kadangi nors paraszome lauz- maldystos katalikams Amerikos i»z tokių medžių teipj iu nesibijo
Jenerolas Hunter užėmė buvo daug prisiveisę.
bar jau Amerika ne bando atsi Relief Neck, prie to nužudė 100
kę pas tokį, apie k utį žinome, kareivian s.
uįpiiis kaip ir statytos se ak
Jawų prekės.
skirti nuo kitų vieszpatysczių ir angliszkų kareivių.
Cigarų ir popieroeų dirbtuvių mens. I-z ko yra tas ii saugojaakad czia yra, tai laiszlui sugrįžta
Pagal an
pasirengusi drauge su kitais sių gliukas žinias, 6000 būrų su dau Pereitęsanvaitę už lietuviszkus at^al.
Manillėj buvo dvi didelės ir ke ti» medį nuo ugnies akysimas, ųi
sti savo kariaunę ant Pekino. Į gybė vežimų ir su kanuolėms li javus mokėjoWilniuje: už pudę
Jau metsi praslinko, kaip ėsa- lios mažesnės, .pribuvę czia ame iszradėįas laiko pus'aptyj. Phirugių 75—-80 kap., avižų 60—73
Tien Tsin atplauks neužilgio dar kosi nustumti į kalnus. Tiek
kep., miežių 85—90 kap., grikų me ant Filipinų salų, toli atskir rikonai pastatė dar vienę nauję, ladelphoj uždėjo dirbtuvę, ku
viena japoniszkoe kariaunos di vienok kareivių, apart Bothos, 85—90 kap. Pūdas szieno 47—55 ti nuo draugų ir pažįstamų. Se kurioje dirba 2000. filipiuieczių; rioje dirba irioiių st itymui tiedevizija, tęsyk susijungusių viesz ne turi nė vienas kitas būrų jene kap., sziaudų 25—27 kap.
niai jau kalba, kad karė greitai yra czia teiposgi viena laikro ganezias lentas ir medžius.

Isz Lietuvos.

Isz Amerikos
Nebylys prabylo.

Pittsburg, Pa.’ Gyvenanti
ežia wokietys Tieman, sulaukęs
jau 69 metų, kuris ii, turėdamas
18 n etų, po rauplių nužudė gir
dėjimu jr tapo nebyliu, dabar ne
tikėtai atgavo girdėjimę ir kal
ba, kaip ir piima, jaunas būda
ma-. Betaisydams savo namų
stogę, Tieman pas'ydo, nupuolė
ir prisimuszė. Einantis pro szaIj daktaras, apžiūrėjęs prisimuszusį, liepė gabenti į ligonbutį.
Bevežant ten Tieman atsigavo
ir aiszkiai paklausė daktaro, kur
jj weža. Pasirodė, kad nebylys
ue tik gali kalbėti, bet ir girdi
gerai.
Ateiviai, pagal tautystę.

Kare New Orleanse.

Koksai negras užmuszė czia
policijos oficierę ir paszovė du
policistu. Dažinoję apie tai baltveidžiai, užsimanė ūžt d atmonyti visiems negrams. Wienas jų
pagautas negras likosi užplaktas.
Tas atsitikimas, žinoma, suerzino
visus mieste gyvenanezius ne
grus, jie ant atsigynimo priversti
tapo apsiginkluoti ir rinktiesi į
pulkus. Susimuszime terp bsltveidžių ir negrų vienas likosi
užmusztas, paszautų sunkiai isz
abiejų pu-ūų yra 26, legviaus pa
szautų yra 15- Gubernatorius
suszaukė miliciję ant užlaikymo
tvarkos mieste, kadangi policija
to padaryti neįstengia. Toki at
sitikimai kituose civilizuotuose
krasztuose labai retai pasitaiko.

Ledai ir vėtra.
Pereitos sanvaitės “Lietuvos”
M
ayville! N. D. Ties miestu
numeryj pagarsinome, kiek nuo
liepos mėnesiojie^eitų metų iki ir jo aplinkinėse siautė baisi au
liepos mėnesiui szių metų atkako dra su ledaisįir viesulą, kuri ant
isz viso j Amerikę svetimų atei didelių plotų su visu iaznaikino
vių. Dabar pažiūrėsime, kokių laukų ir sodų vaisius. 16 my
Uutų buvo tie ateiviai. Atei lių nuo Mayvilles esantis mieste
wių isz Ai strijos ir VVengrijos lis Fongerings likosi vėtros su
buvo daugiausiai, nes 114847; visu išgriautas.
E.vpliozija.
italijonių 100125, . ateivių isz
S
pk
ngfield
III. Milicijos >-toMa-kolijos 90988, isz Sz vedi jos
18650, Wokieiijos 1^8507, Angli vykiose atsitiki) b>isi expliozija,
jos 17254, Japonijos 12905, Nur- ku ios 10 žmonių,, kareivių ir ci65000 yr< vilistų, liko-i sunkiai sužeistų,
vegijos 9575. Likę
I
isz visokių kitų musų žemės Nelaimė atsitiko per tai, kad kas
I ton ne toli prairusio parako mai
krasztų.
Atstprovojo nuo archivyskupo szo, isz kurio pab r> kiek para
ko, pametė degantį cigarelo galę,
pinigus.
Nev York. Koksai Hugh Rus nuo kurio užsidegė iszhiręs para
•;
v
eel apskundė į sudę aich-vysku kai.
pę Corrigauę ir kunį?ę F. D m
Gaisras.
■es, pajieszkodamts tėwo palikių
St. Paul, Min. 23 d. liepus
pinįgų. Ru-ielo tėvai mat 1885 8u(]e(r^ CZ'a d dėlės krautuvės
m. padėjo pas kun. Donnes 1000 valgomų daiktų St. Paul S orą
dol, ir praszė iszmokėti tuos pi- ge & Warehouse Co. ant E i g le
mįgU8 sunui, kada tasai priaugs ui. B ėdį ugnies p. dirytę skai
pilnų metų. Kada s mus priaugo, to ant & 75OOOO.
archivyskupas ir kunįgas it-i-mNelaimes ant geležinkeliu.
kė jam -tėvo pinįgus i-zmokėti
Detroit, Mich. Netoli Miltodėl, kad tas neturėjo dokumen
tų. ^Vaikinui nieko daugiaus ne vaukee Juoclion, važiuojant
liko, kaip kreiptiesi į svietiszkę I garsiam cirkui “Buffalo B*H ’,
sudę. Sudžia Smith prisudyjo vien ta vagonas sus daužė. \Vie
jam 1000 dol. ir palukus po 3J% nas bz cirko į sąnarių likosi už
nuo 1885 m. Laimė vaikino, kad musztis, o 9 juokiai apkulti.
jis nepūs klausė rodos 1 etu«iszBellevillk, O.vr. Ant Graud
ko zokomiko, kuris, žinoma, butų Trunk geležinkelio, netoli Mauždraudęs skųsti evietiszkam su doc Junction susimuszė du į pnedui dvasiszkas ypatas po baime szingas pu-es bėganti trukiai.
wisų pragaro kanezių; o kad už Abidvi lokonjotyvos ir du pasaarchivyskupę vyresnis Jtik po žteriniai vaginai susidaužė. Prie
piežius Ryme, perkėlimas tsn to du geležinkelio tar.iai likosi
provos butų kasztavęs diugiaus užmuszli ir penki pasažieriaf’sun■egu buvo paliktų pinįgų, t»i jų kiai sužeisti. į 1
vaikinas ne butų galėjęs matyti.
Realtmont, Tex. Netoli nuo
Kaip kada mat ir m šit likymas
ežia iszszoko isz rėlių pasažieriprie pamokinimų tūlų zokoninkų
irs trūkis Pacįfic geležinkelio ir
iszeiti gal ant gero.
isz dalies susidaužė. Prie to 20
Erelis pagriebė vaiką
pasažierių ir trūkio tarnų likosi
Sheboygan, Wią. 25 d. lie- sunkiai apkultų; diktai pasažiepos, netoli nuo czia užpuolė unt rių tur. sulaužytas rankas ir ko
sėdinezių lauke firmerio Smitho jas. Terp apkįiltų yra teiposgi
vaikų dideli? erelis, įkabino na mirtinai apkulji.
gus į tiijų metų farmerio dukteiį
Lucrose, V^is
Pasažieri nis
ir stengėsi su ję pasikelti ant oro.
trūkis Chic *go, Milvaukee & St.
Pamatė tę vienok d.r'iant s lauke
Paul geležinkelio, netbli Kingo
farmery®, pagriebęs kar ibinę szoCorlic, užbėgę* ant vandens pa
vė ir užmuszė gana augsztai pa
graužto pylimo, iszszoko isz rė
kilusį erelį, kuris sj jo pagrieb
lių ir isz dalies susidaužė. Prie
ta mergaite nupuolė ant žemės.
to trūkio vedėjas ir peczkurys
Mergaitė likosi szuvio neužgau
likosi ant vietos užmuszti. Ap
ta, tik prie puolimo nepavojin
kultų pasažierių yra daug, o terp
gai aj si k ulė.
tų yra ir pavojingai apkulti.

Kaip žinote, laike apvaiksz1 Tarentum, Pa.
Czianykszczios stiklo dirbtuvės bus pa cziojimo 1 dienos gegužio szį me
didintos ;paskui priims prie darbo tę Warszavoj suaresztavo daug
žmonių, ypacz darbinįkų. Žydaugiau darbinįkų.
Sztraikas anglekasių sztete diszki socialistai Nev Yirke,
Alabamoj pasibaigė, darbinįkai pri jausdami auaresztuotiems Warsusitaikė su darbdaviais ir sugrį szavoj idėjos pasekėjams darbinįkams, parengė koncertę ant jų
žo prie darbo.
naudos 21 d. liepos. Ant kon
5 Great Bend, Pa. Czia-. certo, apart dainų, buvo kalbos
nykszczios skurų iszdirbinyczios ir dekliamacijos, bet viskę atliko
likosi uždarytos ir per tai 100 žydai lenkiszkai-žydiszkamc žar
darbinįkų ne teko darbo.
gone; grynai kalbėjo tik Alek
Nev York. Pakėlė czia sandra Dembskis, neseniai atva
sztraikę 3000 kelinių siuvėjų. žiavęs isz Austrijos. Isz koncer
Jie reikalauja didės lio užmo- to surinko diktai pinįgų. Tuos
kesnio ir trumpe nio darbo laiko. pinįgus ir pataikė paimti czia5 Flemingtun, W. Va. Užgi nykszcziai lenkų socialistų va
mė czia anglekasių ir kokso dar dovai, nors ant koncerto vos ko
binįkų sztraikas.
Tegul todėl ki penki lenkeliai atėjo pažiopso
nieks ne keliauja darbo jieszko ti, taigi pinįgai tie surinkti ne
per rūpestį lenkų, tik jie pa>ila
ti.
vino sau svetimus nuopelnus.
Paughkeep.he, N. Y. Darba
Ant minėto koncerto atsilankė ir
czia eina labai prastai, beveik
daktaras Szliupas su savo drau
visos dirbtuvės sustojo, darbai
gais.
D ras Sdiupas tuojaus
prasidės tik po kokių trijų mėne
užklausė vadovo lenkiszkų so
sių.
cialistų p. Dembskio, kodėl len
Yonker-j, N. Y. Darbai eina kai ne nori pripažinti Lietuvoj
gerai. Rengia czia dabar didelę liuosų tautiszkų lieluviszkų or
stalioriszkę dirbtuvę, kurioje rus ganizme jų, pasiremdamas tame
darbę 2500 darbinįkų.
aut straipsnio patilpusio “Lietu
T CoNNELLSVILLE, Pa. Dirbai voj”. Pakėlė ir daugiau-* klau
prie kokso peczių eina wis nie symų, pnsiskųsd anai ant neprikyn: pereitę sanvaitę degė jau tankumo lenkų lietuviams. P.
tik 16099 pecziai ir prie tų dirbo Dembskis ant visų D ro Szliu|>o
i rgumentų neįstengė nieko atsa
vienur 5 dienas, kitur gi tik 4.
kyti, tik murmėjo kaip katinas,
1 Daytun, Oh. Pakėlė czia
wien su ranka glostė savo vedę.
sztraikę darbinįkai cigarų dirbtu
Kaslink teisingumo, darbsztumo
vių, bet vietoj sui-ztraikavusių
ir tolerancijos, lietuvis* jau tcli
parai rankė skibsus. Sztraikieriai
užpakalyj paliko lenkus. Pra
vienok tikisi skabaus isz miesto
lenks juos ga| neužilgio ir kituose
i«zvyti.
dalykuose.
Lulefield, Min. D irhę czia
J. Naujokas.
dabar lengva gaut , kadangi rei
kia ne mažai darbinįkų ant nuva
Isz Lawrence, Mas.
lymo liukų. Pjauja dabar aviDarbai eina ežia dabar prastai:
ža.->, o paskui reiks valyti ir kvie- didžiausia vilnonių iszdirbimų
czius.
dirbtuvė sustojo ir nei nia, kada

vo Dilonj ir ne davė jam prakal
bų laikyti; miesto majoras uždėjo
savo valia bausmę 95 dol. Ad
vokatai vienok Dilonį iszliuosavo isz areszto ir vardu iszliuo
luoto apskundė miesto majorę pajieszkodami nuo jo 40000 dol.
už suaresztavimę ir iszardymę su
sirinkimo.
Pamatysime, kaip
ežia sūdąs nuspręs? Kaltė už pa
žeminimu visų lietuvių vardo
puola ne ant majoro, nes jis,
nieko nežinodamas apie lietuvius
ir sziędien nežino ir nesupranta
kę padarė, jis sukėlime maiszaties
yra wien įnagiu kitų, kuriems
lietuvių susirinkimas buvo ne
parankus. Draugijos balsas už
tas visas maiszatis ir pažemini
mu lietuvių vardo kaltina Pittstono lietuvių dvasiszkę vado
vę. Žinoma, sude pasirodys, ant
kiek tie apkaltinimai dvasiszko
vadovo yra teisingi. Jeigu jis
isztikro yra nagus pridėjęs, tai ne
vertas būti lietuvų nė dvasisžku
vadovu, kadangi per sukėlimę
visų tų mai-tztų ir provų be jo
kios sau naudos pažemino visų
lietuvių vardę, labiausiai užken
kė visiems lietuviams, pagadino
jų renomę.

Isz Philadelphijos, Pa.

jau daug girdėt ne gražių darbų
to musų aferisto ir
doresni
lietuviai rengiasi jį Tėl atiduoti į
.policijos nagus, isz kur jau su sa
vo saldžia kalba, su kuria tamsunus pasiseka iaznaudoti, ne pasi
seks teip lengvai iszsiliuosuoti.
15 d. liepos atsibuvo mitingas
Szvento Antano Draugystės, ant
kuriu nutarė priimti už Drau
gystės sanarį gana PhiLdelph'joj
pagarsėjusį pseudokunįgaiksztį.
Nutarimas toksai labai ne patin
ka visiems czianykszczi ims lie
tuviams, teiposgi daugeliui mi
nėtos Draugystės sąnarių, kadan
gi per tai likosi.sulaužyta Drau
gyatės konstitucija, kurioje ai
szkiai
pasakyta, kad sąnariais
gali būti vien lietuviai gražaus ir
doraus gyvenimo iszpažįstanti
Rymo-aatalikiszkę
tikėjimę.
Pseudokunįgaiksztis gi prie tokių
ne priguli.
Wbi žino juk, kad
jis gana ilgai sėdėjo Nev Castles
kalinyj. Rods isz jo likosi paliuosnotas, bet neiszteisintas;
nieks juk ne pasakys, kad jis ten
butų neteisingai buvęs pasodytu.
Niekur į draugystes, bent į s‘.ovinezias ant doraus pamato, ne
priima už sąnarius tokių, kurie
savo gyvenime yra suterszę savo
garbę kokiais nors negražiais
darbais. Kas tokius už draugus
priima, jau tuom paežiu priima
ant savęs visas kaltes priimto
draugo.
Daugelis Szvento
Antano sąnarių ne nori, kad ant
draugystės pultų apkalti nimai,
jog ji proteguoja ir užstoja
už piktai daranezius; todėl ta
protestuoja
sąnarių
dalis
pseudoku
priehz priėmimę
nįg likszczio -nors teip ilgai, kol
isz jo pusės nematysime metavonės už papildytus nusidėjimus.

dos? Ne pauaukavo, kadangi nė
reikalo, nė naudos toki$ aukų
nesupranta, nesupranta jie, kas
yra jų tėvynė, ir kę jie privalu
ant jos gero daruti. Kodėl kunįgas prie aukų jų ne paragino nė
puse lupų? Nev Philadel, hijoa
lietuviai klauso kunįgo pamoki
nimų, todėl jeigu jis ragintų prie
gero, galėtų prie to savo aveles
patraukti.
Kodėl t> ne daro?
Jeigu czianykszcziai lietuviai ne
sigaili doliarų praleisti karezemose, nesigailėtųjų ir aut gero
praleibti, jeigu tik būt kam prie
to paraginti.
Tvarkos musų parapijos reika
luose nėra, todėl mažai žmonių
lanko bažnyczię ir mažai priguli
prie parapijos.
Už tai ne laikraszcziai ir knįgos kaltos. Wienas kunįgas užmanė nauję bažnyczia statyti, tai kitis pri i toj o
supuvusį pirkti, kurię reikia
tuojaus taisyti, kas kasztuos į
1000 dol. o naujoji szale stovi ir
750 dol. įdėtų pinįgų ant niekų
uuėjo ir dar po sudus vargižams rreiks trintie-i, kad jie ant niekų
savo pinįgus prakiszo.
Argi .
žingeidu, jeigu žmonės prie to
kios tvarkos ne nori prie parapi
jos prigulėti?
Nevilkas.

Musų miesto lietuviai pradėjo
isz Franklin, Wash.
jau dėti aukas ant pr.ivos Gies
Dirbai eina czia gerai, dirba
mininkų Draugystei, kuri likosi
kiekvienę dienę.
Lietuvių yra
suaresztuota losziant lioteriję rui
muose Laisvojo Kliut»o. Prova
ne daug, bet visi sutikime gyve
t^i isztikro neatbūtinai reikalin
na.. Ne seniai buvo czia toks
ga, kadangi prastos garbės Kliuatsitikimas. . VVienis lieti vys, J.
bo ruimuose visai ne kait om ieito
M. paėmė nuo kompanijos anglių
valdžių likosi nuskrianstis 69
ir supylė j is lauke. Pasinaudojo
ypatus ir visos be teisingos prie
bz to kaimynas, paszlavė anglis
žasties tapo nubaustos. Draugys
ir jas sukuriuo. J. M., netekęs
tė Ssvento Antano paaukavo
angį ų, sumislyjo vagiliui atker110; Gedimino Kliub-sgi pasky
szyli.
Wienaine szmote anglių
rė net 125.; kitoš draugystės teiiszkalė skylę ir pripylė parako, o
posgi žada po sziek tiek paaukau
paėmęs nuo kompanijos kkiek an
Isz Mhiersvilles, Pa. glių, jas sumaiszė su taom s z mo
ti. Žinoma, aukų plauktų dau
Musų d vatiszkas vaduva**, kn. tu, kuri une buąro parakas ir vis
•į Marion, Ind. Uždarė szita- wėl pradės dirbti. Daug mu<ų giaus, tik ant nelaimės, komitetasi
me apski' tyj 16 stiklo dirbtuviųi biolių turėjo darbę tojė dirbtu pjovai vesti prisiėmė per daug Kaminskas nuolat.ii per savo pa kę papylė toj vietoj, kur buvo
pagartsėj usį pseudokunįgai ksz' į, mokslus bara žmonis raszauczius p*r na pavogtos.
Go lūs vagi
ir per tai 16000 darbinįkų ne te vėj.
dėl
kuriu
ypatos
daugelis
nenori
korespondencijas
į
bedeviszkus
lius
isz
to
pasinaudojo
ir tas an
Kaip
visur
tei|>
ir
ežia
yra
lieko darbo. Stovės jos per du mė
nesiu. Užd rė ežia teiposgi ir. tuviai atj iucziantiataut s<kus rei- nieko aukauti. 22 d. liepos, ant laikraszczius (mes tokių lui'crasz- glis pavogė. aKada vienok už
blėtos dirbtuves, nežinia ant kaip, kalus ir neligailidti ant jų uiga- susirinkimo Szvento Juozapo1 ežių ne pažįstame) ir skaitanezius degė anglį su paraku, anglis experskaitytas' tokius rasztus. Kadangi žmonės pliodavo ir drueziai pagadino pe
nėdinimo aukų, su aukoms pra Draugystės likosi
ilgo laiko.
deda pasirodyti jau ir lintuviez Giesmininkų Draugy.-tės atsilie na gali pats atskirti gerų rasztų czių, Pavogęs anglis buvo tei.
Chicago, III,
Sztrailcai kos moterys ir merginos,ui kę jas pimas su praszymu aukų ant nuo piktų, todėl, girdi, reikia poegi lietuvys.
czianykszczių darbinįkų dirban- galima tik pagirti; bet uit ii yra varymo pro vos.
Draugystė ateiti pas kunįgę pasiklausti, kę
_ Kalnakasys.
czių prie triobų statymo traukiasi ne mažai stahdytojų tokių darbų, vienok praszymę atmetė, nieko galima skaityti, o kę ne(kę daryt
toliau*, vien murinįkai sulaužė' o tų, turbut, bus dukart daugiaus. ant prowos ne paskyrė ir tai tik tęsyk, jeigu ant kunįgo iszmin- “Su8lwienyjimo Lietuwių
.sztraikę. Ant susželpimo sztrai- negu gerųjų. Tikimės \ vienok, todėl, kad Giesmininkų Draugys ties negalima pasitikėti?). MumsI
Amerikoj” reikaluose.
kuojanezių,unija atsiliepė praszy- kad tiems issgamoms, griautojams tė prie vedimo provos priėmė rodosi, kad ir terp musų raszliuįArtinasi »XV.}*‘Susi v. L. A.”
dama pagelbos į visas darbinį gerų darbų nepasiseks viskę už ypatę neturinczię geros garbės, kų yra gana iszlavintų, todėl ko seimas, kuris už ponis mėnesių
kiszkas organizacijas Amerikoj ir griauti, kadangi skaitlius gerųjų ant kokius ’ ne turi užsitikėjimo. dėl negalima ant jų pasitikėti ir turės atsibūti; bet kę gero tas
Europoj.
nuol-itai didinasi, o anų iszgamų Užtai Szv. Juozapo Draugystėsi upei-m be kunįgo cenzūros? Nors' beimąs nuveiks, sunku {įspėti.
.
Buffalo, N. Y. Czianyksz- mažinasi; ateis todėl laikas, kad peikti ne galima. , Wiei geri lie tuui-ų kunįzelis jau kelintu kartu Rodosi galima reikalaut, kad nors
ežiai pr.gul’nti prie unijos muri jie su visu isznyks. Pr e grisu- tuviai priguli prie tos Draugys bara mus už skaitytmę bediewi-z- dabartinis susivažiavimas kę
nįkai buvo pakėlę sztraikę reika tojų gerų užmanymų priguli ir tės, ji i.iekada nesigaili ir nesigai kų rasztų, bet, turbut, pats apie naudingesnio nuveiktujteip ant
laudami po $3.50 už dienos dar “Saulės” skaitytojai; tie ir kitus lėjo aukų ant tiutiszkų ir labda tai ne daug iszmanydamas, nepa ‘ Sasiv.” labo kaip ’ irjvisos tau
bę, ant 50c. daugiaus negu dabar draudžii nuo dėjimo aukų ant ringų reikalų: ant naudos aukų aiazkiiio, katrie yra tie bedievisz ros. Apie naudingesnius dalykus
Mums rodosi, kad turi būti pirm laiko apkalbėta
gaudavo.
Wisi kuntraktoriai tautiszkų reikalų, kandangi, gir Littimėro skerdynių ji paaukavo ki rasztai.
|15.
ant
Paryžiaus
parodos
reika

tokių
rasztų
lietuviszkoj kalboj per laikraszczius. JKuopomsJreidi,
“
Saulė
”
nuo
to
draudžia
ir
ant to sutiko, nesutiko tik kont rak torius dirbantis prie taisymo pervergsi skaitytojus tvirtinda lų |10, ant kankintinių (tik au beveik nėra, iszskyrus knįgos kia būti atsargesnėms su siunti- .
paczto rūmo. Todėl dabar sztrai- ma, buk paaukautijpinįgai dings kos dar ne . isz šių stos) |5, sąna “Isz ko kyla melai”, kurioje vie mu delegatų, priderėtų’ nerinkti
riams, kurie po į-tojimui tuojaus noje vietoje raszėjas knįgos bara vien tokių, kurie apsiima savo
kuoja vien darbinįkai paskutinio aukų rinkėjų kiszeniuje.
Mieli broliai, ne klausykite tų apsirgo, kokių szelpti pagal kon- Dievę už sutvėrimę velnio; ki kasztais nuvažiuoti (tokiais esti
kontraktoriaus.
zaunų, bet dėkite aukas ant viso stituciję ne ptivalo, paskyrė pa- tos visos, rodosi, pamokiuanezios kunįgai arba biznieriai),"kadangi
kių gerų užmanymų. Matėte juk, szelpę|20; nelaimingam Rėkliui ir naudingos kiekvienam žmogui tokiems ne daug tuįS’i lygiai kuo
ISZ
kad iki sziol sudėtos] aukos ne vienę sykį |5,ki'ę sykį |3, nelai Wieno8 mokina apie gamtos surė- pos kaip ir jvisoe* organizacijos
Siųsdami
ant
pražuvo, bet viskas, apie kę ge mingam Bardauskui |3 Tos aukos dymę, kitos apie draugijos rei reikalai.
resni lakrjszcziii raszė, likosi rodo, kad szita draugystė remia kalus, mokina kę daryti, kad seimų žmones} nesiruptnanezius
Lenkai ir lietuwiai.
nuveikta: Paryžiuj yra lietu- pagal iszgalę tautiszkus ir labda ne reiktų būti vergais kapitalistų, apie visų labę,’mes visi ėsame
Praeitis rudo, kad lenkai visa wiszka knįgų paroda; gauna pa- ringus reikalus; ji butų aukavusi kad sunkiai uždirbtus pinįgus ne kaltais, jeigu nieko naudingo nu
Giriu gaisrai.
da stengėsi lietuvius laikyti po szelpę ir kankintiniai—taigi jūsų ir Giesmiuinkų Draugystei ma nesztumo ant penėjimo be darbo veikti nejgalitne. JTodėl laikau
savo jungu; teip darė aristokra paaukauti pinįgai apversti ant to, žiausiai $10—15 ant provos, jei lobstincz ų tranų. Kaip apsisau už reikalę pakelt szitę^klausymę,
St. Paul- Aplinkinėse szito
tai ir su jais besilaikanti klerika ank ko juos aukavote. Neklau gu ji prie vedimo provos hutų goti nuo skriaudų juk musų ku kadangi mes privalome rupintiesi
miesto siauezia baisus girių gaišlai, dabar gi tinkini galima užtė- sykite todėl juodvarnių, kurie priėmusi doresnę ypatę. Jeigu nįgai ne "pamokys vargdienio apie' labę “Sisiv.”. kad jisai tap
rai. Iki sziol ugnis isznaikino
Kastynėse’Delavare ir Hud- myti, kad kaslink prilankumo ir jus atkalbinėja nuo aukų ant tau Szvento Juozapo Draugystė ne d urbi n į ko, bet greieziaus pats tų tikrai tautiszka organizacija.
jau kelis milijonus akrų girios.
Ga aras siauezia 30 vietų, todėl jį, son Co. pakėlė sztraikę 4000 kal teisingumo tvėrusiems senovės tiszkų reikalų, kadangi tiems mat užkenezia ypatų šutei sztos garbės, bandys juos išnaudoti, iszspausti. Turime pirm laiko apsvarstyti
Tai kurgi darbinįkai ia^ reikalin programę sekanczlo^S jsivienyLenkiję tautiszkiems gaivalams, visti nerupi tiutiazki liettvisz už tai jos nieks ne gali peikti.
sunku suvaldyti. ^Vietinės val nakasių.
Laikas pastatyti
džios tvirtina, kad gaisrus ty
Nereikia užmirszti, kad jeigu gus pamokinimus, jeigu paklau jimo seimo.
* Bjrmingham, Ala. Darbai tais paežiais keliais stengiasi eiti ki reikalai; t'e ardytojai tautisz
czia pagimdė indi jonai, besisteng einaczit gerai ir uždarbiai ne ir liberaliszkiausioji lenkiszka kų lietuviszkų darbų tarnauja kas sykį atsižymėjo negražiais sys kunįgo drausmių ir neskaitys Susi vienyjimę ant tokios papė-.
partija —* lenkiszki sočiai-demo kitiems dievams, o tiems lietu darbais, daro tę patį, jeigu tik knįgų, kuriose yra reikalingi dės, kad jis užganėdintų sąnarių. dami su pagelba ugnis iszvyti į menkiausi.
<
reikalus, kad ne butų'keno nors
kratai. Na ir dar lenkai dryst i vių pasikėlimas užstoja kelię; tie tinkanti proga atsitinka.
laukus laukinius žvėris.
Kad pamokinimai?
T Huntington, W. Va. Dvi
Nesakau, kad visi kunįgai įnagiu, kad jame ne butų tokių
girtiesi
ir
statyti
savę
augsz
musų
iszgamos
norėtų
užmigdyti
daro
tę
ir
pas
mus
negražiais
dar
Norėjo sudeginti paeitą ir na
anglių kastynės pakėlė ant 10%
cziaus už maskolius arba vokie lietuvių krutėjimę, kadangi mat bais pagarsėję tamsių biznių va draustų nuo apsuzvietiino, yra pjuvynių, kaipjdabar yra prie da
mus.
darbinįkų užmokesnį.
ežius! Gyvenimas parado, kad tamsius, nieko nesuprantanezius rytojai,, pat v ii tina sztai naujas terp jų gerų ir net raginanezių ir bartinio centraliszko komiteto.
Meriden, Con. Gyvenantis
5 Ithaca, N. Y. Rangia ežia kaslink teisingumo gaivalams lengviaus į svetimę maiszę su atsitikimas.
Wienas žmo kalbinanczių prie skaitymo, yra
IFallingforde lenkas Rokotinski
Pažiūrėkime į jo nuveiktus
na liję cemento dirbtuvę. kurioje tvėrusiems senovės Lenkiję, nors varyti. Supraskite sykį mierius gelis norėjo pigiai parvažiuoti į ir tokių, kurie savo kasztais rūpi
■orėjo sudeginti savo namus,
darbus! Perstatė už garbės sąna
300 darbinįkų rąs darbę.
pamokinanezius rį didžiausię prieszę lietuvių;
be pagelboe tų gaivalų pat-* stabdy tojų musų tautiszkų darbų, Lietuvę aut darbinįkiszko luvo. na naudingas
paczię ir trejatę vaikų. Ant lai
Pittsburg, Pa. Kaip girdėt, nieko ne gali pelnyti, lenkai ne o tęsyk nesiduosite jiems savę Pagal apgarsinimę, užmokėjo knįgas; musų gi kunįgėlis, kuri- ir kad tūlos kuopos tam pasipriemes, naktyj pabudusi m< ter.szkė
garsam lietuviszkam neva biz sai nuolatai b r i knįgų parūpin 8zino,tai p. prezidendas užsipuolė
ir pajutusi durnus kambaryj, pa darbai cziany kšzcziose dirbtu- geresni už maskolius arba vokie- ui nosų vadžioti.
czius.
i
Kaip girdime, dabar geri laik- nieriui $10; paskui vienok ki to] u 8 ir jų skaitytojus pats dėl ant to ir iszsiteisino pasiremda
griebė vaikus, iszbėgo laukan ir vėse neužilgio tyėl prasidės.
Neseni d “Lietuva” praneszė, raszcziai renka aukas ant pa taip sumyslyjo ir nevažiavo; tai musų tautos nieko gero nėra nu mas ant netikrų faktų. Kitas
pakėlė riksmę. Subėgę kaimy
1 Mt. Carmkl, Pa. Wakarikad
lenkiszki socialistai ne nori minklo garbės vertam’tautiecziui jam garsus lietuviszkas “biznie- veikęs,lobsta jis vien iaz lietuvių kunįgėlis apskundė vuę kuopę to
nai paszaukė ugnagesius, kurie nės kastynės jau įtaisytos ir
ugnį suvaldė. Užgesinus ugnį, nuo 1 d. pjutės ketina pradėti pripažinti lietuviams mokan D rui Wincui Kudirkai. Rink- rius”sugręžino tik $2.50, kitus gi pinįgų. Jiinesidarbuoja ant tau- dėl, kad ans kunįgėlis asabiszkai
dirvos, nenori savo bro pykstasi su kuopa. Centralisztiems lenkiszkai būti lietuviais, kime ir mes aukas ant pagarbini pinįgus pasitaisė. Girdėt daug tiszkos
1
pradėjo jieszkoti Rokotinskio; dirbti.
liams
patarnauti,
nes rūpiną apie kas komitetas skundę priėmė ir
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rado jį keluorėj baisiai apdegusį
Lexington, Mo. Užgi nė ežia pamato organizuotis, bet norėtų ko! Czianyksztė Szvento Lau biznieriaus rugojimų nuo tų, ku- jų
j pakėlimą bet dryeta nuo to pa visę kuopę szaukia ant iszsiteisiniau perszauta galva. Szale jo
anglekasių sztraikas.
Tegul to juos į lenkus paversti; taigi ir ryno Draugystė žada ant t) paau rie per jo tarpinįkystę siuntė pi- grasinti.
Koki pamokinimai, to :mo, kę tik seimas turi tiesę pada
;
gulėjo revolveris. Mat Rokodėl dabar nieks ne keliauja darbo tie elgiasi mat su lietuviais vi kauti keletę doliarų. Tikimės, nįgus į L:etuvę. Ne kartę ir ku- Iki ir vais ai.
Sitai Nev Phila- ,ryti, ir tik ant seimo tokį aptinskiui reikėjo apleisti namus,ku
nėra gal nė 10 lietu- {skundimai turėtų būti paduoti.
sai teip kaip vokiecziai arba kad savo pažadėjimę iszpildys.
nįgas bažnyczioj persergsti ž m o- delph'joj
<
riuos paėmė už skolas. To žmo jieszkoti.
Lizdeika.
gui teip pagailo, kad jis užsimaPerrjn, Pa. Įtaisose czia- maskoliai su lenkais. Dabar pa
nis, liepia saugotu si prigavėjų, ’vLzkų laikrR-aczių skaitytojų ir
Paimkime patį “Susiw.” or■ė nesikraustyti, o kad nieko ki nykszczios Tumės Coal & Coke sirodė, kad jie ne nori isz savo
(
bet daugelis žmonelių tų perser- Ikę jie gero nuveikė klausydami ganę,
kę ten rasime? W i etoj
to iszmislyti negalėjo, sumislyjo Co. darbai eina gerai. Moka po globos paleisti žydų ir juos norėtų
Isz Plttstono, Pa.
kunįgo pamokinimų? Ar ibu ii bepusiszku, rimtu apginėju
gėjimų nesupranta, kiti gi tyczia mu-ų
i
wisę savo szeimynę ir save nusi
jie kę nors ant kankin- (org mizacijoj
____ _____ir__________
jos sąnarių, kaLMkraszcziai pranešta, kad limpa prie to, nuo ko kas juos paaukavo
I
žudyti; kad kreditoriams nepa 45c. nuo tonos. Darbę ne sunku paversti į “polakov mojžetiuių,
arba ant Paryžiaus paro-1 daugi organizacijos kasztais isz
draudžia
ir
persergsti.
Dabar
1
szovego
vyznania
”
.
P
i
t
tsto
n
e
antru
kartu
suaresztaežia
gauti.
x
tektų namai juos padegė.

Isz darbo lauko,

Lietuwiszku dirwu,

L1ETUV A
lediiamas, jis pastojo asabissku ’j inių pridirbo rytiniuose Prūsų
organu centraliszko komiteto ir. krasztuose, y|mcz Stetino, Geda
jo draugų, 8awo įtalpoj t u a z - nijos, Elbingo aplinkinėse, kur
ežias. Ar ne būt genaus, kad perkūnas užmuszė 4aug žmonių
wisai ne butų tokio laikmszczio, ir naminių galvijų; iszdegino
ne kaip dabar yra?
daug triobų ant kaimų ir mies
Taigi, jeigu norime pakelt tuose. Wien vakaiiuių Prūsų
*‘Susiw.”, jeigu mums rupi jo ge provincijoj perkūnas užmuszė 15
rowė. tai nesnauskime pti».*z sei žmonių ir iszdeg no 23 ukes.
Br lun.-chveige ir
ni£, bet agituokime, kuop s ar Poznmiuje,
draugystės rūpinkimės iszriukt' Breslaue daug kareivių likosi
gerus, teisingus wyrus ne wei i saulės spindulių uogautų.
mainius į •pasiuntinius; ypacz
kunigėliai nužudė jau musų uisi- I Parwa tulų gywuolių ir
tikėjimu, kadangi matome, kad
aplinkybes.
kur tik j e nagus prikiszę Liko,
Parva gyvulių, kaip dabar
ten gero dėl mus nėra, kadangi jau žino v si sziek tiek ap
jie rūpinasi tik apie ger.iw^ sawo szviesti sraitylojai, kaip kada
pusės: jie prisiraszo į “Susiw.", mainosi, paeina nuo visokių ap
kad juos wirszinįkais aprinktų; linkybių. Nors tę galima užtėnumirus “Susiw.” sauar ui wie myii pa» visus gyvūnus, bet
tinė» kuopos kietumas iszkilm'n- aiszkiai tas duodasi matyti ant
gai palaidoja numirėlį, nes žino, žuvių ir vabalų. (Z nota, pakad ant jo rankų pris’ųs webo- veikslan, kad L:etuvos ginęse
nio posmertinę ir kiek norės, žiemos laike būva balti zuikiai,
tiek pasiliks už sawo darl>$, jam vasarę gi balių ne matyt, kadan
ne galwoj apie likusius naszlai- gi tęsyk ir tie baltiej e turi t >kį
czius. “Susiw.” reikėtų pasirū jau plaukę kaip visi laukuose gy
pinti apie gywus». kad galėtų nau venanti. Tankiausiai parva žvė
riji turėti ne tik po smert.
rių riszasi su parva tų krasztų,
Szijdien tardo centraliszkas kuriuose žvėrys gyvena. Žvė
komitetas
Szw.
Baltramie rys gyvenanti pieskiniuose ti
jaus Blaiwystės Dr-tę ar nenus - ruose yra gelsvos pu r vos, taigi
kalto pnesz kn. Szedwydį, nors tokios kaip ir pieska; ęziauriniuo
pats centrai szkas komitetas wi se poliari*zkuose krasztuose, kur
skjt gerai žiuo, kaip ten wiskas žemė per didesnę metų dalį už
buwo. Pagal mano numonę, kn. klota sniegu, žvėrys paprastai
Szedwydį tuiėtų ‘ Susiw.” isz turi bailę plaukę; gyvuoliai pra
braukti ant sekanezio seimo už leidžianti savo amžį terp lapų
jo keliamus ergelius, už stabdy ir žolių yra žalios parvos; pal*zos
mu apszwietimo, tautiszkų drau- *parvos plaukę turi žvėrys gy
gysezių, prakalbų.
venanti prie pats žemės arba
Kn. Szedwydis stengiasi t? ant arimų. Kaip kada net gy
wisk^ užsloginti, kad awelės wis vuoliai tos paezios atmainos, pa
duotųsi wilnas plikai kirpti. gal vietę gyvenimo, perkeiezia
Mums reikia blaiwy-t?8, dr. wieua savo kūno parvę. Ne visi vie
isz beaitwerianczių bene bus Pitts nok gyvūnai teip jauslus ant
tono “Szw. B. B. Dr-tė”. Bet aplinkybių: yra t?rv jų toki, ku
kn. Szederydžiui ji nepatiko, kad rie, nežiūrint ant gyvenimo vi
ji, vietoj rengimo tautiszkų sokiose vietose, užlaiko visada
prakalbų, nedaro balių ant baž- vienokię parvę, bet yra teiposgi
nyczios ir kunįgo naudos. Su toki, kurių parva mainosi pagal
tokiais vadovais “Susivienyji- apgyvenimo vietę.
Kaip jau
mas” ne pakils, bet turės pasida sakėme, jauslinusi ant aplinkybių
linti į dvi neužsikenezianti par- yra vabalai ir *žuvys. Žuvys
tiji, kaip tai yra pas lenkus. Jei mat turi odoje mažytes celes ar
gu norime to isz vengti, t ii pirm ba kamaraites su parvuojaczioms
seimo apkalbėkime, ko reikia ant medegoms; dėl tų medegų žuvys
sudrutinimo jr įvedimo geresnės gali greiežiaus perkeisti savo kū
tvarkos oS-a-ivienyjim/’. Ku no parvę. Žuvių parva mai
nigai to mums nopalengvįs per nosi greitai: žvejai gerai žino,
seimai.
kad žuvys szviesių pavarų, įleis
Szito rasztelio nesiuneziau į tos į tamsius, pavėsingus vande
“Tėvynę”, nors ji yra “Susiv.” nis, įgauna greitai tunsesnę par
organu, kadangi tasai laikrasztis vę ; gyvenanezios terp pakrandabar yra vien ant apgynimo czių žolynų į gaun i žalsvę par
centraliszko komiteto; kas jam vę. Pagal žuvių parvę, Reino
ne patinka, to “Tėvynė” netalpi ir Alpų ežerų žvejai žino net isz
na, nors ję palaiko savo pinį- kokios upės paeina žuvys. Isz
gais wisi “Susiv.” sanariii.
žuvių jausliausi ant aplinkybių
“S. L. A.” sąnarys W. kuopos. yra laszvarai. Kaip žuwjrs, teip
ir drugiai greitai maino parvę:
sztai Anglijoj drugiai tos paezios
atmainos gyvenanti terp saulėtų
| Maskoliszkas caras ant szių kreidinių uolų yra beveik balti, o
metų prisakė į kariauną paimti gyvenanti ant pievų tamsus. Žio
isz viso 297000 naujų kareivių. gai ant pievų yra paprastai palszos.arba žalios parvos,bet tos pa
j Piętinėj Amerikoj, Brazili ezios jų atmainos antri Wuer
joj, rėpublikoj Paragvay ir Ar temberge, gy venanezios terp rau
gentinoj siauczia azijatiszkas ma donų uolų, greitai įgauna tokię
jau raudonę nugarę kaip ir uo
ras.
los, terp kurių gyvena; gyve
| Paryžiuj pereita sanvaitė nanti gi ant pieskų tuose jau
buvo labai karszta; dėl didelių krasztuose pasilieka palszos par
karszczių ne daug žmonių galėjo ves, kurios dėl isz tolinus jų ne
lankyti parodę. Nuo saulės spin galima atskirti nuo pieskos.
Klausymas todėl, kam reika
dulių ulyczinių karų kompanija
nužudė 1200 arklių, isz viso gi lingas žvėrims perkeitimas kūno
saulės spindulių užgautų iszgai- parvos pagal vietę, kur jie gy8zo gal trissyk daugiaus arklių. vena? Tę galima iszaiszkinti
vien tuom: w i šoki gyvuoliai tu
Į| Warszavos jeneral guberna ri prieszus, kurie juos gaudo ir
nuo kurių
reiki*
torius uždraudė vietiniams pei naikina,
lių dirbėjams pardavinėti peilius slėptiesi. Ant pasislėpimo to
be policijos daleidimo; už peržen- dėl silpnesniems beginkliams gygimę to savo padavadyjimo pas vuoliams gamta suteikė galėjimę
kiria bausmes iki 500 rublių arba perkeisti savo kūno parvę teip,
3 mėnesių kalėjimo. Revolverių, kad ji mažai skirtųsi nuo parvos
karabinų Lenkijoj ir Lietuvoj vietos, ant kurios gyvuolys gy
jau nuo seniai ne valia pardavi vena, o per tai kad pneszas isz
tolo ne galėtų užtėmyti.
nėti be valdžių daleidimo.

Isz wisnr.

| Iszeinanti mieste
Hongkong, pietinėj Azijoj, angliszki
laikraszcziai patalpino atsiszaukimę generaliszko katalikiszko vikarijaus Tibete, kad to ėsanezio
po Chinų globa kraszto virszinįkas Dalai Lama pripažino vi
siems tikėjimams liuosybę. laz
duotas pirmiaus uždraudimas at
kakti į Tibetę europiecziams ir
krikszczioniszkienfs
misijoniejriams likosi panaikintas. Dabar
katalikiszkos misijos gali būt
liuosai rengiamos Tibete.

Saulės spinduliai ir sweikata- -

Saulės spinduliai atlieka geradėjingus darbus ant žemės: jeigu
ne butų saulės duodamos szviesos ir szilurnos, visa ant žemės
gyvybė turėtų isznykti, ne bu
tų augmenų, ne butų nė gyvų'
sutvėrimų, ne butų nė žmonių;
saulės szviesa ir sziluma yra pa
laikytojoms gyvybės ant žemės,
szaltiniu pajiegos, kuri gimdo
visokius apsireiszkimus, kokius
I Karszcsiai ir audros pereitę kasdienę matome. Apart to, ji
sanvaitę daug blėdies ir nelai- turi gydanezię ir saugojanezię

nuo visokių 1 gų žmoni* įtekmę.
Su pagelba saulės spindulių Dinijos sostapilės, Kopei.hasjeno.
profesorius Finsen, be jokių ap
tiekų v <istų gydo iinone* nuo
daugelio ti npanczių linų ir ti i
daug pasekmių/iaus negu var
tojant a pliekose perkamus vais
tus.
Wokiszkas tuoksiinezius Ufl'el
man ilgai tirinėjo įtekmę saulė*
szviešo* aut žmog tu* ir susekė,
kad ji tuii ant žmonių sekanezię
įtekmę:
Saulės szvieia padidina jauslumę drigsnių ir apart to chemiszkai darbuojisi ant (Klos. Ji
turi įtėkmę ir ant dvasios žinogius, kę gal ir pale skaitytojai
ne kartę užtėtnyjo. Giedra sau
lėta diena lamina ir linksmina
žmogų, suteikia daugiaus noro
dirbti ir daugi tus pajiegų; apsi
niaukus oj gi dienoj yra visai
prieszingaiPo įtekme saulės szviesos au
gmenys paima isz oro daugiaus
aiigler.igszties ir atiduoda dau
giaus reikalingo žmonėms ir^gyvuoliams oxygeno.
Saulėtoj
dienoj musų žemės ore yra dau
giaus naudingo oxygeno, o ma
žiaus vodingos anglerugszties,
per tai giedroje dienoje kvėpuo
ti yra daug lengviaus negu apsiniaukusioj, kada yra visai prie-zingai, kada augmenys ne gali
paimti liek anglerugszties isz
oro, todėl jo jame yra daugiaus,
O mažiaus reikalingo oxygeno.
Nors skirtumas ne teip didelis.kad
galėtų užkenkti,bet wiagi.t^ skir
tumu atjauezia žmogaus organiz
mas. Apart to, saulės spindu
liai naikina visokius ore ėsanezius
smulkius organizmus vodingus
žmonių sveikatai, o t inae ir ligas
gimdaiiczias bakterijas.
Taigi
jie ne tik saugoja žmogų nuo Ii
gų, bet ir, kur gali pasiekti, ir
šydo ligas. Platesnį saulės spin
dulių pritaikymę prie gydymo
ligų stabdo tas, kad jų negali
ma įvesti į serganezio žmogaus
vidurius.
Kambariai
todėl, į kuriuos
daugiaus prisigriebia
saulės
spindulių, yra sveikesni už tam
sius, surukusius. Lietuviai gi,
nesuprasdami savo paežių nau
dos, stato tamsius namus su
mažais niekada ne mazgotais lan
geliais, kambariai per tai tamsus,
per langelius mažai gali prisi
griebti saulės spindulių ir todėl
lietuviszki namai ne sveiki. Juo
didesni langai, juo daugiaus per
juos įsigriebia saulės spindulių,
juo sveikesnis yra kambarys,
juo jame gyvenanti recziaus bus
kankinami visokių ligų.

vien rrsz)ti ir skaityti maskoliszkai, kuri tai kalbi buvo vartoja
ma Lietuvos urėduose; kili siun
tė vaikus į vokiszkas mokyklas
Rygoj. Patsai Witaut*s gerai
kalbėjo, apart lietuviszkai ir gudi-zkai, teipo*gi vokiszkai ir lotyniszkai.
Patį Witau’ę ir jo
moierį Kyburg stato labai augtztai, giria jo budę, apsiėjimę ir
dtfrbsztumę.
VVerlėjas szito veikalėlio var
toja tūluose žodžiuose kitokię ne
gu dabar musų rasztuose varto
jama raszybę: Dras Basanavi
eži us priima diftongę eu, vietoj
kurio mes vartojime iau. Kon
jugacijose teiposgi prisilaiko kl
iokiu galų, kaip antai: raszo
veike, viet >j veikia.
Kadangi Tėvynės
Mylėtojų
Draugystės knįgutės paskirtos neapszv lestiems žmonelėms, tai
mums rodosi,jiems visai nereika
lingi lenkiszki paaiszkinimai tulų
lietuviszkų žodžių, kadangi tio
svetimi žodžiai sunkys tik supratimę skaitomo raszt >.
Senu gadynių isznykę gyvi su
tvėrimai
Pagal Hutebinsoną
Sutaisė Szernas Kasztu Ir spau
stuvę! "Lietuvos. “1000,370 pusi.

Šiitas rasztas
pirma tilpo
“Lietuvoj”, todėl skaitytojai tu
rėjo progę pirmiaus jo vertę ma
tyti; perkrat nėjimu todėl vertės
neužsi imsime.

Wietines Žinios.
— Ch cagos verbavimo biu
ras renka liuosnorius į Amerikos
kariszkę laivynę. Kas dienę pri
ima po kelis atsiszaukusius liuos
norius.
Ą
— Cbicagos slovakai uždeda
ežia nęuję tautiszkę organizaciję
po vardu ‘ Spolek Tat ra”. Chicagos lietuviai, nors bus jų ne
mažinus, ne turi nė jokios tantiszkos organizacijos.

— Pereitę sauvai'ę viduryj
dienos ant Ch:cagos ulyczių atsi
tiko 8 užpuolimai ant praeivių ir
tiek jau iszplė*zimų gyvenimų.
Kę gi veikia policija,jeigu tas gali
atsitikti? Turbut policistai ren
giasi prie ateinauczių prezidento
rinkimų, tai tvarkos mieste da
boti ne gali, ant to truksti jiems
laiko.

— Nuo pirmos dienos pjulės
Cbicagoj atsibūva susi važiavimas
“Lygos amerikoniszkų motinų”,
ant apkalbėjimo reikalų augini
mo ir mokinimo vaikų. Ar su
si važiavusios motinos iszras ge
resnį budę apUszymo kiek nors
vaikų, kadangi tokius, kaip da
bar užaugyti, ne labai kur kitur
galima patikli. Matyt, kad mo
Naujos knįgos.
kyklose visai ne mokina vaikų
Grovo Kyburg’o Kelione Lletužmoniszkumo
ir gražaus užsilai
vona 13117 m Lietuvtazkai iazgulde J Haaanaviržius (Su I). L kymo.
K. V i ta u to paveikslu). Plymuoth,
— Į nauję lietuviszkę parapil’a. Spauda “Vienybes Lietuvnin
ję Cbicagoj, praazalinus vyskupai
ku” 1900

Yra tai ketvirta knįgutė įsi
leista Tėvynės Mylėtojų Draugys
tės. Isz tikro telpa ežia ne ke
lionė po visę Lietuvę, bet vien
isz Ragainės Nemunu į Kaunę ir
nuo ežia Neriu į Wilnių. Lz
vietų, placziaus apraszytas Kau
nas, kuris, kaip Kyburg sako, di
delei buvo nupuolęs, arba ne
spėjo dar atsigauti po sudegini
mui Keistuczio laikuose. Wil
nius apraszytas placziausiai. Jis
prigulėjo jau 1397m. prie ne ma
žų rytinės Europos mies ų, nes
skaitlių jo gyventojų Kyburg
paduoda ant 25000.
Apart apraszymo Kauno ir VVilniaus, tel
pa ežia trumpi iszaiszkinimai
Lietuvos istorijos, tulų lietuvių
paproezių.
Kyburg augszcziau
stato lietuvius negu maskolius ir
sako, kad maskoliai bjauriai, ne
simpatiszkai iszrodo, ypacz bjau
rios moterys; lietuvaitės gi jam
labai patiko. Augsztai labai sta
to lietuviszkę kalbę, gailestauja
labai, kad ji raszto ne iszdirbo.
Kyburg sako, buk raszto lietuviszkoj kalboj ne buvo, jeigu jį
stabmeldiszkuose laikuose lietu
viai turėjo, tai priėmę katalikys
tę,užmetė. Rods jam parodė ko
kius rasztus, kurius laikė už lietuviszkus, bet Kyburg jų per
skaityti ne mokėjo.
Rods Vai
tauto laikuose prie kliosztorių
buvo kur ne kur mokyklos, bet
jose lietuviszkai no mokino. Bs
jorai savo vaikus į mokslę siuntė
į Baltgudiję,
į maskoliszkus
kliosztorius, kur vienok mokino

kun.
Steponą vy ežių,
pateko
gsna pagarsėjęs Peunsylvanijoj
kun. Pėža.
Pereitos nedėlios
dienę naujas lietuviszkų duszių
ganytojas teikėsi bažnyczioj ap
reikšti, kad eis kolektuoti pi
nigų nuo naujų parapijonų. Ko
mitetas tikėjo, kad kunįgas laiky
sis apdirbtos konstitucijos ir
kolektis paves komitetui. Yra
mat terp lietuvių gana lengva
tikių! Su laiku turės isznykti
ir pats komitetas, jo vietoj kunį
gas gal iszsirinks savo įnagius.
Argi pas Pėžę gal būt kitaip,
kaip yra pas Kravczunę?

Pajieszkojimai.
Pa] ieazkau sawo pusbrolio Jono Csepaiezio, Kauno gub., Panevėžio paw.,
kaimo Kiauzeriu. Seniau gyveno Brooklyne. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso:
Jonas Czepaitis,
2552 1071h str.
Chtcago, III.

Pajieszkau savo brolio, Jurgio Menkevieziaus, Suvalkų gub. Marijampolės
pa v., Mikaliszko gm. 4 me Ui atgal jis
gyveno Mahanoy Plane, Pa. Jis pats ar
kas kitas teiksis duoti žinj ant adreso:
Jos. Menkeviczius,
9 Harkins Lane,
Wilkes Barre, Pa.
(8-10)

Pajieszkau Fortūnato Žolio,Konstanti
no Gedmino ir Franciszkaus Žako, isz
Kauno gub., Telszių pav. Lūkės parap.
Jie patys, ar kas kitas teiksis duoti tinę
ant adreso:
Benediktas Žalis,
Box 247, Coal Center, Pa.

Aukoe ant kankintinlu.
K. Jokūbaitis, Chicago, III. “ 11.00
K. M. Westvill«, III.
" “ “
-50
Z. Malinauskas isz Finlandijoa, .45

dėlios darbų. Daugiaus jis negali išleisti
ant drabužio, pertai perka jis drabužį už 50
auksinų, nors žino, jog už 100 auksinų
drabužis butų geresnis ir ilgesniam laikui
. ' (T^sa.)
patektų.
Dabar į vietų drabužio imkime
Mainoma verte negali kilti dėlto, kad daiktų nereikalingų būtinai, kaip autai abropirkikas ir pardavikas nutaria kokį daiktu; zus gyvenimui papuošti. Šiaip ar teip,par
nutarimas gali parodyt tiktai jos didumu. duodantis jį paskyria prekę pagal darbų ant
Jeigu butų kitaip, tai žmones, susitarę terp jo padėtų. Perkantis apsvarsto reikalaujamų
savęs, padarytų neišpasakytas vertes; reikėtų prekę, prilygina jį prie savo pelno, kitaip sa
tik palaikyti smiltį krūvoj su auksu ir būtu kant, tyrinėja savo produktų, pinįgus, teip
me uišpasakytai turtingi. Kaip mažų turi įtek pat pagal darbo laikų, būtinai reikalingų
mę nutarimas ant tikros vertės, parodė mums jiems įgyti.
neseniai bankrotas Vienoje. Akcijos, suktu
Paskyrimas tavoro vertės pagal visuoti
mui bežydint, arba, kaip sako, įsteigimo laike, nai reikalingų darbo laikų tavorui padaryti
buvo abelnai perdaug pabrangintos ir per yra toks dalykas, kuris nulemia mainus pa
tai prekė jų buvo perdidelė, neatsakanti gal pardaviko ir pirkiko siekius.
tikrajai jų vertei. Turbut, ir ponai profeso
Vienog kaip gi yra sprendžianja vertė
riai nenorėtų tvirtinti, jog tada vertė tų ap- mainomų daiktų? Šitų klausymų jiakankamai
gavingų užsiėmimų buvo ištikro teip didelė išaiškina mums net buržuaziška ekonomija.
dėl to, kad juos teip brangino, šiųdien gi su Pagal jų—prie visiškai laisvos konkurencijos,
mažėjo dėl ’ to, kad paliovė teip branginę; kiekvienas daiktas stengiasi sulyginti savo
priešingai, jie turėtų pripažinti, jog vertė ta prekę su išleistais ant jo kaštais. Jeigu ko
da buvo perdaug pakelta. Iš šito matyti, kių nors tavorų perdaug pridirba, tai jų pre
jog vertė ne nuo nutarimo priguli, bet yra kė nupuola žemiaus dirbimo kaštų ir pabri '
daiktas reališkas, fiziškai neprigulintis nuo kantai liaujasi juos dirbę, pakol suvartoji
nutarimo.
mas neišims tų tavorų, tada ant rinkos jų
Prekė ir vertė daikto šiųdjen neišrodo yra permažai, prekė jų kyla augščiatis kaštų
mums kaip du atskyru daiktu dėl to, kad ir ragina padidinti produkcijų.
mainomų vertę kiekvieno produkto skaitome
Dabartinėj žmonijoj konkurencija sten
pagal abelnai priimtų mierų, tai yra pinįgais, giasi sutvirtinti prekes, t. y. padaryti tokias vienog vertė yra pačiame produkte, yra tai prekes, kurios labiaus atsakytų produkcijos
esantis jame darbo laikas.
>
kaštams, kiekvienas pirklys žino vidutinę
Musų priešininkai pripažįsta, jog parda- prekę, t. y. vertę esančio tavore visuotinai
vikas brangina daiktų pagal produkcijos reikalingo darbo; todėl tiktai ypatinguose
kaštus, pirki kas gi pagal naudų, kokių duo atsitikimuose gali būt kalba apie išskaitymų
da jam daiktas. Mainai yra abidvi pusi in jo vertės.
teresuojantis dalykas, bet jie užmiršta pridė
Iš to turėtų išeiti, jog išskaitymas mai
ti, jog pirkikas yra teippat pardavikas ir at nomos
daikto vertės—yra išskaitymas kaštų
bulai. ^Galima net tvirtinti, jog supratimas j*.dirbimo, t. y. išskaitymas visuotinai rei
“perkantis” Įiakilo iš supratimo “parduo kalingo darbo tavorui padaryti.
dantis”.
Profesorius Sybel kitaip išreiškia vertę
Kas nori įgyti kokį nors daiktų, turi pir bet teipgi remiasi ant perkančio sprendimo
mučiausiai turėti pinįgų; kas nieko negali “Miera vertės,—sako Sybel—yra žmogaus
duoti mainais už daiktų, kurio reikalauja, darbas prilygintas prie žmogaus reikalavimų,
tas negali mislyti apie pirkimų to daikto; kuriuos pakakiną tas darbas”.
Pagal šitų
pertai kiekvienas pirkikas turi pirmučiausiai pažiūrų—mainoma vertė turėtų didintis drau
būti pardaviku. O kadangi kiekvienas, ku ge su reikalavimais, nors pakakinimui žmo
ris nori kų nors išmainyti, kaipo pardavikas, gaus reikalavimų butų suvartota tiekpat
brangina ir žino vertę daikto išmainymui darbo. Todėl, jeigu sulyginsime dų vieno
paskirto, tai yra perkamų jiajiegų to daikto * kiu daugumu žmogaus darbo, pakakinančiu
ir tai dar neapsvarstęs siūlomų jam mainais du nelygaus didumo pareikalavimu, tai juodaiktų, tai prie pirkimo visados ima viršų dviejų vertė turi būti nelygi, nes nieks nega-nuožvilgis (larduodančio, tai yra tavoras yra Ii tvirtinti, jog yvairios sanlygos butų lygios
branginamas pagal esantį jame darbo laikų. terp savęs.
Kitaip pardavimas iš geros valios niekados
Paaiškinkime tai pavyzdžiu.
negalėtų būti atliekamas, butų tik priverstas
Du žmogų, alkanas Jr sotus, perkasi
l>er y{>atingas sanlygas. Jeigu gi mainus da
rome ne iš geros valios, tai negali būti tei duonų pas vienų duonkepį; kepalaičiai yra
singo nusprendimo daikto iš pusės to, kuris vienokio didumo ir gerumo, yra produktai
Alka
yra priverstas parduoti, o pertai vėl nėra vienokjo daugumo žmogaus darbo.
dviejų nuožvilgių sprendžiant tavoro vertę. nam duona pakakįs didelį prigimimo reika
lavimų—alkį, sotus gi perka jų savo lakštinPaaiškinsime tų keliais pavyzdžiais.
galams lesinti. Taigi vienas iš tuodviejų
Labai senuose laikuose, kada kiekvienas kepalaičių pakakina neišvengiamų reikalavi
dirbo tik sau, mainai buvo mažai žinomi, mų, kitas gi yra perteklius. Alkano reikala
nes abi pusi galėjo atiduoti tik atliekamų vimas bus mažiausiai 10 sykių didesnis, negu
nuo savęs dalį padarytų daiktų gyvenimui sotaus. Kepalaičiai, sakysim, yra produktai
reikalingų. Jeigu kas turi kų nors atlieka vienos valandos žmogaus darbo, tad prilygi
mų, tai vertė to daikto yra dėl jo labai maža, nus darbų prie reikalavimų galima išeiti šio tai dėl tos prastos priežasties, kad darbas teip:
padėtas jo produkcijai nebuvo būtinai reika
1 valanda darbo ir viena dalis reikalavi
lingas. Tiktai prie kapitalistiškos produk
mo.
cijos visas darbas yra^suvartojamas tavorams
1 valanda darbo ir 10 dalių reikalavimo.
dirbti, visose-gi pirmiaus buvusiose gadynė
se turėdavo viršų produkcija savo naudai.
Net gudrusis profesorius Sybel nesaky
Todėl mainoma vertė tik naujesniuose lai tų, jog tuodu didumu yra lygus; jeigu tad
kuose pasirodė ekonomistams savo tikrame vertč priguli nuo panašių prilygimų, tai
alkano duona turi 10 sykių daugiaus vertės
pavidale.
Kitaip yra atliekami mainai tada, kada negu duona sotaus, o pertai ir duonos prekės
viena pusė dirba mainams, kita-gi atiduoda tik butų nelygios; duonkepiai privalytų taikyti
tai atliekamus daiktus. Tokis prilygimas yra prekę savo duonos prie alkio savo konsumenpirkliavime terp civilizuotų (apšviestų) ir tų. Ponas profesorius painioja vertę eu jos
nuožmių žmonių. Čia turintis tavorų, pats miera, mainomų vertę su sunaudojama verte
paskiria jo prekę, žino, kiek jisai kaštuoja ir iš čia kyla pas jį painiojimas vertės ir pre
jam ir pagal tai paskiria, kiek kitas turi už kės sunaudojimo ir mainų vertės. Čion neina
mokėti jam atliekamais tavomis. Musų pre nė apie sunaudojimo vertę, nė apie prekę,
kystė vedaųia su negrais ant vakarinio Afri bet apie išreiškimų mainomos vertės, kurios
kos kranto patvirtina šitų nuožvilgį. Senų gudragalvis profesorius, kaip jau parodėme,
persigulėjusį tavorų atiduoda negrams mai ne gali dnoti.
nais ant jų produktų ir prie to sprendžia
Ant galo pone profesorius Sybel sutrum
apie mainomų vertę ne pasikakinimo jausmas pina savo teorijų šitokiame sakinyje: “darbo
nuo įgijamo daikto, bet drųsus išskaitymas siekis yra šaltinis ir miera vertes.
Šitas iš
(išrokavimas) apgavikų.
Ant galo ir pas reiškimas vertės yra neaiškus ir vėl painioja
mus teisingumų to paaiškinimo galima maty prekę su verte; vienok tokį išreiškimų galima
ti iš pasielgimo keliaujančių kromininkų, priimti, nes tuose žodžiuose galima suprasti
kurie daiktus atliekamus kaimiečiams, kaip tų,kų garsus Marka pavadino “Visuotinai rei
antai: skudurus, kaulus apmaino ant žie kalingu darbu”, tiktai ponas profesorius kal
dukų be jokios vertės. Čia prekę paskiria ba paukščių liežiuviu.
valdytojas tavoro, nes kaimietis negalėtų
Darbas atsako savo siekiui, jeigu su kuoĮiasakyti prekės atliekamų nuo jo daiktų.
mažiausiu pasistengimu pakakina reikalavi
Abiejuose čia privestuose pavyzdžiuose mų daikto. Vartojimas žmogaus pajiegos prie
atiduodami daiktai yra atliekami ir mainai produkcijos priguli nuo mekaniškų užvaduo
nėra laisvi. Vienok kada drauge su vienu jančių įtaisų, o pertai dąrbas atsakantis sie
valdytoju tavoro stovi kitas, kaip tai yra da kiui yra tiktai tada, kada nesusi vartoja dau
bar, tiktai tada gali būti kalba apie laisvus giaus pajiegos, negu tai visuotinai yra reika
mainus, tokiu budu apie laisvų nusprendimų linga. Kaslink žmogaus reikalų, kuriuos pa
vertės. Musų visuomenės sanlygose nekartų kakina žmogaus darbas, jis tiktai tada atsa
atsitinka, kad viena pusė priversta yra su ko siekiui, jeigu tiems reikalams suvartotas
tikti ant sanlygų kitos. Parduodant darbo toks darbas, koks pagal laikų yra geriausias
pajiegų, pabrangus duonai arba vėl pirkliavi- ir tiek kiek jo teisingai reikia; taigi, jeigu
mui apsistojus,pirklys priverstas yra parduoti dirba tiktai tų, kas yra visuotinai reikalinga.
savo produktus.
Paminėsime čia dar vienų išreiškimų ver
Įsižiūrėkime dabar šitam dalykui prie tės priimtų prancūzų. Pagal juos:vertė pri
visiškai laisvų mainų ir pamatysime, jog čia guli nuo tarnystes, kurių žmonės kits kitam
Šito išreiškimo klai
nulemia ne klausymas: kiek gausiu suvarto atlieka per mainus.
jamų daiktų, bet kiek pareina man tavoras. dingumui parodyti, bus gana paklausti, iš
Sakysim, kad Petrui reikia drabužio; kų gi ko pažįstame yvairų didumų? Taigi, kaip ži
jis daro? Klausia io prekės. Žinoma,kad dra nome, tarnystes vertė priguli nuo daugumo
bužis iš plonos gelumbės labiaus patiktų jam, suvartoto jai paprasto visuotinai reikalingo
negu iš prastos. Bet Petras gali išleisti ant darbo. Taigi prancūzų išreiškirhas vertės
drabužio tik 50 auksinų, nes kiti reikalai reikalauja dar pats kito išreiškimo, idant bu
suėda visų jo pelnų. Taigi kas išriša klausy tų suprantamas, nes jis išreiškia vertę tar
mų? Reikalaujamų prekę Petras prilygina nystes, tuom tarpu gi reikia dar išaiškinti,
prie savo pelno: 50 auksinų tai jo nedėlinis nuo ko priguli tarnystes vertė? Ant galo toks
uždarbis, per taijie kaštuoja jam vienos ne- išreiškimas tiktai pavyzdžiu aprašo dalykų,
nes prie tavorų mainų, tarnystų atlieka ne
* Perkama pajiega yra kiekviename daikte, kuria kiek
nori verias, nea ui jį galima iį tę pirkti, o pertai daiktaa turi pardavikas, bet pats tavoras, savo sunaudo
jama verte.
aavyje perkamę pajiegę.

APIE TURTŲ IŠDIRBIMĄ.

LIETUVA

Draugyseziu Reikalai
Chicago, Simano Daukanto Dr-tė kwieczia visus Chicagos lietuvius ir lietu
vaites į savo knyginą. isz kurio kiek
vienas gali gauti sau knygas į namus
ant pasiskaitymo. Dr-tės sanariai gau
na visokes knygas į namus dykai; kitigi
visi imdami knygas į namus tur užsi
mokėti už kiekvieną egzempliorių
duoti
po 5c. ant sanvaites
ir
kad
kaucija
arba
užtikrinimą,,
knygas po dvieju sanvaieziu sugražins.
S. Daukanto Dr-te.

Treczias piknikais.
Chicago, Dr-tė Apveizdos Dievo turės
savo treczią pikniką nedelioj, 12 rugpju
czio, 1900, darže Bergmans Grove, prie
Desplaines ir 26 ui., Riverside, III. Pik
nikas prasidės 9 vai. ryto. Įnženga
vyrams 25c., moterims ir merginoms
dykai. Daržas didelis ir gražus, pilnas
didelių uksmetų medžių prie upes tyro
vandens, kur laike vasaros karsezių yra
geriause vieta ant pasivaikszcziojimo.
Todėl visus lietuvius ir lietuvaites
kvieczia atsilankyti. Imkite Metropoli
tan 48 avė. Wirszutinį geležinkelį į W.
48ta avė., isz ten La Grange stritkarį,
ant kurio bus audeklas su.paraszu “Lie
tuviszkas Piknikas”, tasai davež į vie
ta.
Su guodone.
Komitetas.
Lavrence, Mass. Dr-tė šz. Lauryno
turės savo apvaikszcziojitną ir balių
subatoj, 11 rugpjuczio, svetainėje
Board Broads ant Oak ulyczios. Dr-tės
sanariai susirinks ant 3:30 wal. po pietų
į salę po nr. 288 Esaex st., isz kur pilno
je parodoje su baltoms pirsztinaitems ir
muzika marszuos į apvaikszcziojimo
salę. įženga vyrams 25c.. moterims 15c.
Wisus lietuvius ir lietuvaites, vietinius
ij isz aplinkiniu miestelių' szirdingai
kvieczia atsilankyti.
(8—3)
Komitetas.

Mass-M i t iii gas.
Chicago, 4 rugpjuczio. 7 valanda su
batos vakare, saleje po nr. 778 S, Halsted st., terp!9 ir 20 ulyczių. Parapija
“Apveizdos Dievo” turės didelį massmitingą, ant kurio wisi parapijonai yra'
kviecziami pribūti,nes yra labai svarbus
reikalai. Kn.Peža. be žinios komiteto kolektuoja sau pinįgus varde musų parapi
jos. Todėl privalome kuoveikiausei szį
dalyką apsvarstyti ir apsiginti nuo to
kių kolektorių, idant musu parapija
neisznyktu. Teiksis visi ant szio mitingo
.kuoskaitlingiausei susiringti.
Komitetas parap. Apv. Dievo.
Chjcago, Dr-tė Sim. Daukanto turės
sawo czvertinį susirinkimą nedelioj, 5
rugpjuczio, pusiau pirmą vai. po pietų,
salėj K. Liaudanskio, 3301 S. Morgan
st. ant kurio visi sanaHai.yra kvieczia
mi pribūti.
Fr. Pupauskis, Sekr.

Waterbury, Conn. Lietuviszkas Politiszkas Rimbas, ant savo paskutinio su
sirinkimo, laikyto 7 d. liepos numažino
įstojimo mokestį ant SI.00, idant kiek
vienas lietuvys galėtų prisiraszyti ir
drauge dirbti ant ateinaneziu rinkimu
Suv. Walstiju prezidento.
Apart to,
kliubosanariams paskyrė $5.00 ant san
vaites paszelpos laike ligos.
Sekantį susirinkimą Kliubas turės sa
vo kambariuose po h r. 646 Banks st. 4
d. rugpjuczio, 8 valandą vakare, ant
kurio visus Waterburio lietuvius kvie
czia atsilankyti.
Kitigi susirinkimai
bus laikomi kas pirmą subata kiekvieno
menesio virsz minėtuose kambariuose.
Norintie apturėti platesnę informaciją
kliubo reikaluose, te kreipiasi prie kliubo virszinįkų.
J. Žemantauskas, Sekr.
’

Chicago. Dr-tė Liuosybės, laikys savo
mėnesinį susirinkimą, nedelioj tuojaus
po 12 valandai vidurdienio, 5 d. pjūties
1900m. salėj J. Petrosziaus, 168 W. 18th
st. kampas Union, ant kurio bus apsvar
stomi labai svarbus dalykai.
Dėltogi
kiekvienas sąnarys privalo pribūti.
Naujiems sąnariams įstojimas dar už
vieną dolerį.
Dr-tė Liuosybės. • .

Mitingas.
Chicago, vestsides lietuviai turės su
sirinkimą reikale lietuviszkų kolionijų
salėje 8. Lelfcsziaiis, 68 W. 25-th Str.,
subatoj, 4 rugpjuczio, 7:30 vai. vakare,
ant kurio visus lietuvius kviecziame
susirinkti. Yra labai svarbus dalykai.
Komitetas.

Balius!

Balius!

Chicago, 4 rugpjuczio, subatos vaka
re, darome pasilinksminimo baliiį, ant
kurio grajys gera muzika, bus szokiai ir
gražus pasilinksminimas. Todėi visus
aplinkinius ir pažystamus kviecziame
atsilankyti.
S. Lelaszius ir M. Mieldažis.
68 W. 25 St.
Chicago, III.

Sztoras ir Offisas.

Dr. Leonard Landės, F.P Bradchulis A SBkDmi5 & Co
IAetuwi8zlca8 Daktaras.

Nauja knĮga.
Knygos sawos spaudos.
A.žyvl Apnreiszkimai Svieto, ant kartu žmo
nes nuolatos žiuri, bet ju uerai nesupranta;
su 7 abrozeliats. Naudingtause knygele ant
svieto dasižinojiniui Isz ko darosi iai
bai, griausmai, lietus ir sniegas; kas yra
debesiai ir ant ko jie laikosi........... GOc
jVritmetika. Kniga iszsimokinimuirokundu.
Preke.........................................................ižSc
HYGIENA. Daktariszka kuyga arba-mokilas
apie užlaikymą sveikatos, isz kurios gali be
pagelbos daktaro Iszaigvdyti nuo daugybe*
figų. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas ją su atyda perskai
tys, pataikvs apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu liguj patalkys užlalkytiozielybeje sa vo
sveikatą, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius.
Preke..........................................
35o
Kranu Skrrdyne. Apraszo ana balsu atsitikima
kadalB93m. maskoliai užpuolė antbainyczios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgnove altorius ir užpeczetljo bažnyozia. Aiszkiaustai apraszc
ta visa atsitikima...,....................ISc
Lietuviszkai Lementonus su poteriais, kate
kizmais Ir mistranturu...................... 13c
Mokslas apie Žemą ir kitus svietus, ju būry Ir
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, Įsa ko ji su
sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; kas
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra
in kitas žvaigždes; kas yra plianeto*. kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30
astronomiszku abrozeliu turinti 225 pusta
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurios
tikrai žmogui gali apsiszviesti. 73e
D’u’i-oee, gražiuose apdaruose.......... $1.00

134 E. 24 UI., ,.

Adwokatas ir Notary Public
New York. Wieninteli* lietuvys advokatas, baigęs

Garsingas gydytojas vyriszkų ir moteriszkų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose;
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale
Hospital College ir 1.1.
VTvatilcz-ina lMZ*rydyznsi

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj,
Lake Forest universitete. / Weda provas
Lietuviszkas
kriminaliszkaa ir civiliszkas. Atjieszkd
CIGARU
ir TABAKO FABRIKAS.
užaenėjuBias provas, iszdirba visokius
Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų ko ir užlaiką inportuotą tabaką tinkagal rodą pasiekti per gromatas. Tuuo- miause ant papieroeų isz Rosijos. Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriam* dasiuntiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3250 S. Halsted ■$., Chicago, 111 czia tabako ir Cigarus į visus Amerikoa
krasztus už pigiause prekę.
Telephone T ards 772.
Fabrikas: 1123 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3251) 8o. Halsted

rt.38
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Szernas. Ji apraszo seniausių gadynių
įvairius
sutvėrimus
gyvenusius
ant žemės dar priesz žmogaus ant
jos atsiradimą.
Sziądien tų su
tvėrimų kunus žmonės kasdami gilius
szulinius, kanalus ar imdami isz žemės
anglis, randa giliai palaidotus žemėje.
Tūlų sutvėrimų atrado cz’elus, nesugadytus. kunus, užklotus eile keliolikos
sieksnių storio žemės. Tie atrasti že
mėje kūnai yra sziądien iszstatyti įvai
riuose muzėjuose.isz kurių žmonės moki
nasi pažinti, kaip yra sena musų žemė,
kiek tai daug milijonų metų reikalavo
pakol ant mirusio žvėries kūno užaugo
jos eilė keliolikos sieksnių storio. Mokslincziai isz to-semia brangiausią mok
slą susipažinimo, kaip ir Kokiu budu gy
vi sutvėrimai keitėsi isz žemesnių į
augsztesnes veisles, ir pagal storumą ir
senumą žemės sluogsnių, kuriuose tų
sutvėrimų kunus randa, gali be apsiri
kimo spręsti, kaip seniai ir žmogus ant
musų žemės atsirado. Knyga turi 370
puslapių stambaus druko, ant gražios
popieros; ir apie 150 paveikslų įvairių
senų gadynių isznykusių sutvėrimų,
kurių kūnai, sziądien randasi mokslo
muzejuose. Knygos prekė $1.00. Norė
dami ją gauti, siųskite pinįgus ant adre
so;
A. Olszevskis,
924—33-rd St.,
Chicago, 111.

Pasaka apie muses.
•Skraido trys musės jiestzkodamos sau maisto. Viena radus
iszgėiė pieno, ir numirė: mat
pieno falszuoto hutą. Antroji ra
do alaus, ir teipgi iszgėrus žuwo:
alaus mat teipogi falszuoto butą.
Treczioji, matydama sawo seseris
negywas, dideliame nusiminime
norėjo teipogi mirti, ir pradėjo
jieszkoti nuodų, musėms pareng
tų. Ira kas atsitiko* — szi tre
czioji pasiliko gywa, kadangi
nuodai mat buwo teipgi falszuoti! Sziądien wiskas yra falszuojama, maistas ir gi rimas, nuodai
ir gyduolės, ir todėl wisai neįstabu, kad ir Trinerio American
Elizir of Bitter Wine rado sau
tulus “gabius” falszuotojus, nors
jų tie falszawjmai, žinoma, toli
nesusilygina su tikruoju. Gydy
mas pilwo, plauczių ir inkstų Ii
gų, net ir užsisenėjusių, kaipgi ir
walymas kraujo wisame organiz
me pasiekiamas yra kuo pasek
mingiausiai wien tik tikruoju,
placziai pagarsėjusiu American
Elixir of Bitter Wine, per ilgus
jau’metus fabrikuojamu per Jos.
Triner, 437 West 18-th sL, Chi
cago, III., ir rekomenduojamu ne
tiktai daugelio praktiszkiausiųgy
dytoj ų'bet teipgi tukstanezių ypa
tų juomi iszsigydžiusių. Triner’io
Bitter Wine (neužmirszk wardo
“Triner”) sudrutina ir atgaiwina,
kuomet naudojant falszuotojų iszdirbimus, neseniai pasirodžiusius
ir wisiems begėdiszkai brukamus,
žmonės jaueziasi silpnais — kaip
musės.

MANE

darais lukaitate, su ausuke
nustatom- a ir
užsukama*, gražiai kvtetkuotaa.ftikral amertkonlszkals viduriais, gvarantuota* ant 20 metu,
taarodo kaip 840.00 auksinis laikrodėlis. Atsiusi
me C.O.D. ir jei pasidabos, užmokėk ant eipreso
agentui *3.96 ir laikrodėlis tavo, tel ne augražyk
atgal ant mus kauto. Ra.irk koki nori vyriška
ar moteristka.Prie ktekvieuo laikrodėlio duoda
me DVKAI auksu lieta leaclageli jeigu įuonie
134 E.24th St.,Cor.Lexinjctou Av. riu prisluslSS M, Ir apmokame kssitus prtsluntlmo. Apslstelluok ssendien. nesata prekeaelna
Offlso walando.:|
sugsztyn
Rassyk o prisiusime *00 pusiu Kata
loge parodanti tukstanoiius visokiu puikiu dai
Nedrlloml*:auo 8 iki 10% val.ryto;nuož iki 4 šai giu. ftOYAL BAROAIN HOUSE, 63 Dearborn St
po plot.
Chloago. III.

Telefonai*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos
aptiekos.

Nuo 8toa iki 12toa ryto.

TIKTAI DEL WYRU

CHICAGO.

Už dyka sampelinis pakelis bus ateius/MS
pacztu kožnam wyrui, katras prisiu?
sawo warda ir adresa.

—Tikrai Lietuwiszka8—

SaliiiijaS,

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelis su ouklingu gy
duolių bus atsiustas kožnam, kas par-szys in Sta
te Medical In .ritute. Jie
'tek iszgyde vyru, kurta
p<r metu* ėmėsi su pro
ttazkai* ir kuniszkata ken
tėjimais, teip kad Institu
te nutarė už dyka dalyt
bandymo pakelius tiems,
kurie papraazys.
Iszsigydysi namie nuo
klės vienos lytiazkos ilgos,
paelnanozlos nuo jaunys
tes iszdykumo, sugražln'
patrotyta pajiega ir ai '
minti, panalkys skaudėj!
m* strėnų, sudruty* silp
nus lytiszkus sąnarius.
Gydrote* yra labai sma
gios ir pamaczlyvoa, ro
do* plaukto plaukia prie
nesveiku sąnariu sudru-

Rodą per Oz-omatas Dykai.

Užpraszydami gydyklas prisiuskite $1.00
(JTJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy
dysi.

Knratswčdinti karščiuose.
Ant Potomac upė* kraszto,
Tenai rasi ir be raszto.
Grąžę vietą, orą sveiką.
Žalėm £ojui gėrą laiką.
Ten lietuviszkas saliunas
Parengts puikiai kaip bijūnas:
Pilnas gėrynių puikiausiu
Ir su užkandžiuigeriausiu.
Czia vėl ant upės laiveliai,'
Plaukioj mergos ir berneliai.
Tai žuvauja, tai vėžiauja,
Bovintiesi nesiliauja.

Antanas Narįjauskas,
West Port, Merilaiid

Pigiau kaip kitur!
Czyato aukso. 14 ir H K •zliublmai tiedvi;
Laikrodžiui ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip
vi»ur. Darau nauju* ir taikau sugadintus laik
rodžius ir laikrodėlius. tienus, draugystėm špil
keles ir wixokius auksinius ir sidabrinius daik
tus pigiau kaip wisi ir wUa darbu gwarantuoju.

THEO PR0ULX

ADVOKATAS IR KONSULIS.
JONAS MOŽEIKA,

Astistentas ir Notary Public.
ROOM 601-602

87 89 E. lashington st, Chicago, Iii.
Užsiimame dvilinkoms ir kriminaliszkoms provoms. Geriausei iszvarotne pro
vas už sužeidimus. 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.
,

JAMKS J. HIGGINS,
SuccessortoM. Durning.

Jonas Pętroszius,
168 W. 18th st. kerte Union. Chicago.

Dr. M. P. Kossakaaskis,
3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynfikio,
kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos
priesz pietus.

Rėdytojas Pagrabu ir
Balsamnotojas Kudd. CHJCAGO.

LL

Eiieabeth, N. J.

107 First St.,
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kožna lig* ir panaikiną neitnaguma ir kiekvienam atsitik ims vistaskai tazgydo. Atatazaok in
BtBt* Medical Institute 864
Elektron Bnilding. Ft"i’nyne, Ind.. o apturėsi!
UŽ dyka įampeli. Initltu-

'lĮĮĮ r
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I Long Dtotance Vt B.

Diemanto Elektros Kryžius.

Už 2.75 nupirksi Kliugu pint* wai-

kam* veaimeli su pelenuoto plieno
rantuotA*

"

Ti Zi ~

Chicago, III.

BMVuK'i'StirinM
ryfM

pailudyjlmut ksalink musu toi.lngumo Rzsztk szaunaa. reikalaudama* musu
naujai Iszl t.to puikaus 48 pusiu kalaliogo.
Adresuok:
181 to 167 Plymouth PI.,

3321 So. Morgan st.,

KkCaSr

kSHaBAp.
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Chicago, III.

Povilas Mozei k a,

Daniscwiczin,
nei pa> II randa
■i geriau v.
sznapsas ir alus.

■ I IIii
n! Hrl11■'
‘įDUlilll

traukt m namu, kad aydytiei ir szte sampaltai parodys jiems, kaip lengva taisigydyt nuo Ijrttaz
ku Ilgu, kada vartojasi atsakaneaio* gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kožnas, kurą
•tatozauks, gana dailiai apipeezetyt* pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra.Raszyk dabar,neatidėk

įsteigto* 1808 metuose.

F. Frožanskis,
034-33 str.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užeiviu. Apart to didele ir czysta sale ant
mitingu, balių, we*eiliu ir kitokiu zabovu. Subatoj ir nedelioj bu* balius ir
muzika. Wisus užkviecziu atsilankyti.

Chicago, III.

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?

Ari- .
''pzi-iį'2?’

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

Ootlet Forniton & Stote Co,

/RMnMflVVKVVcSKl
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Mint si»wo naudai

Au.-tnJoje. ir

Knziu., tas ».-ik prasiplatino Vokietijoj EranruujoJ,
Skandinu, i Joj ir k .n »e Eurr iza.'
► zendi-u i ra laI
.n-a- ka
,*
tu. R, ult.atltmo ir daugelio kitu kuuo negailu.
) ■••ktr< » l'ien.snti Kryžių, fi.io KeumatizTra U r muskulu kaip ir aunanu. Neuralgija ir kitur kurio ekaudeji
nius. Nermazkunia.
u tiuulpneįima. Silpnumą, Fra»u’ta Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą. Nemiga. Ate-Jo

tęngima. Drebuly Neuralgija. Apopleksija. M u.-mara, Szv.
" no Szoki Srirdies p,akima.Galvos skaudejima ir wisua
Nerviszko Systemo sugedimus.
W eikme jo spsireiszkia pati per save begyje keleto* di?Du t*1 kartais uitrunks kelesdienas.
Krymu r. kis n.-szim diena ir naktį pakabinta ant szilk‘l
ant kak. u u
, .. 1.
indaub.s
Mėlynoji puse turi bat 10 KĮ.aciiH apversta
Priesz naudoĮima ir vi. r.B sy ki ant dient.s Ik Krizių in truputi
drungna geriausio uksuso skutimą rr laiki'k r-r keletą
minucziu. U alkams, žiūrint pagal arnuu. uksusa reik su
vandeniu atskiesti
Preke to Kretinus yra Alenas dole-

324» 8. Morgan St.
o jie sutaisys tavo peesiu dykai. Teipgi
turime didelą daugybe visokių peczių
už pigiausią preką, pigiau kaip fabrike. ordert arba registruotoj grotos tol. o mes lamstai savas kasztais pasiusim viena E lektriszka Do

manto Krytis arba A už *00 Gaunamos tuastaneziats rekomendacijos nuo ypatų, kuriui su
pagelba szio Stebukliago Kryžiaus iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiszkoa gal j be*.
Batai pora tokiu rukomandacUu:
Ari naudojausi Jusu Diemanto Elektros Kryžium nuotl Kovo ir persitikrinau, kad tas kryžius
tikrai teip pagelbingas. kaip sakele Per ilga taika asz negalėjau valdyti savo deaaines rankos
ir daug kentėjau; visada turėdavai laikyti ja pariszta Po naudojimo begyj dvieju saavalczia
Jusu Diemanto Elektros Kryžiaus galėjau apsieiti jau be parisaimo. Dabar gi su ta ranka neaan
pilna kibirą vandens Ana ir nežinau, kaip atidekavot jums už teip didele suteikta man nagelba.—ANDRĖS MAD6EN. MBB Ųutaoy Avė . OoZMM. Vran.. Aprtl ta. II*.

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu. veseiliu ir ki
tuose reikaluose galima ežia gauti. ToIvmeaniejie gali paszauktl per telefoną:
Vania 700.
(3-9)

Tikrai LietuviHzkaN

SAkI UNAS.
Užlaiko gerą alų, seniauses ir esystas arielkas ir k vepenezius cigarus. Gerlause
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Waterbury. Yra tai vienatinis ezyseziau
sės ir teisingiauses' lietuv'.szkas saliu
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIUS,
83f> Bank, kampas S. Leonard st.

Waterbury,

Conn.

The Diamond Electric Cross Co., 306 Milvraukee avė., CHICAGO.

Rodą Dykai!

L16MlWiSZKa ADUGka.

Vien tiktai vyru ligoeo.

HB

_ >
fPŽME

Statu Medical Di.penaery
70 E. Medinon Strout
Chicago. III.

Užtini Spvcijalistai tzio«

Žlngeidim swietui dalykas.

dailu, pražudymu. uekkw.

Gyduoles dykai—pakolei isagydyslm.

orriSAI:

BTOkly.,NV

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
Ofluav atidaryta! nuo 10 vai. ryto Iki 4 po plu
ta. Ir nuo 0 Iki 8 vakaru. Nadeliomla tik nuo 10 adresuokite: The J M. BRUNDZA CO.,
iki liryto.
Bos 2361, Nev York. U -8. A.
Kiekviena!, kur. kankiniai kokia noru chro-

tymo Li»to»”—tada gaūai būt lazvydyta! aa-

Štate ledical Dispeasery,
78 E. lodison St., Cblcago, III.

Gali gaut wisoxe aptiekose arba pas

Drą Božyncz, 51V Milwaukee avė. Chicago.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Baltriikoųi!!

VaterbuŲ,

Conn.

Ut 13.25 Nupirksi Puiku HMM) moB|4.Z8
teriszkaarwy
W:*
,
riazka dvirati

Gydo visokes .igas, turi geriausą prakti
ką ligose moterių, vaikų ir chroniezkoše ligose. Teipogi geriausei stlie
ka nperacijas visokiuose atsitikimuoae,

867 32nd St,

J. LESZCZYNSKIO

3315 S. Morgan St., Chicago, 111.

veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai
Kad sugražinti jam- iszsemtaa sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors imti.—Mokslas aiszkiai
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per diena
isznaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasisekė man su
vienyti įvairius vaistus su vynu, kurs Sudrutina visa organiz
mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas,
gnmbą, nežlebcziojimą, dispepsiją.neuralgiją, nerviszkumą. ete
ir tam vynui suteikiau vardą: Kartun Wynaa Dro Ižožyn-

t teippat dėdasi ir su žmogaus kunu.

Kartus Wynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami
tėAykit ir reikalaukit tiktai Kartaus YVyno Dro Boftynczo.

Zemlapis Lietuvos ir
Latvijos.

APTIEKA

Kaip kiekwiena maszlna, teippat ir žmogaus organiz
mas su laiku genda.—Kad maszina ir toliaus pasekmingai

czlo.

Arti Mc Vickers Teatro.

Ant vasailia tr kitokia reiksią nuima • Foto*ra
nte* kuopa ik lašalai.

257 HanoverSt., Boston, Mass

Tikrai'vienetine gydykis ant užželdiniPilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
kaip tai:
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, Aptlckąje vrisada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniam*
■•silpnvjli
Nervu •ilynumaa,__
Srirdiet
____ ______
p
rodau dykai.
už kągvarantuoju. Prof. Brundzasuteimat atmintie!. Mkentlman dravirj
kis puikius, szvelnius ir tankius plau
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir
malimai, ta.kitu Ilga, pražudymai apetito, kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padaugelyj kitokiu kalbų.
imarve yerkleje. paniūrima., viduriu užkirtoji dėkavonių per laiszkus ir laikraMCzius.
mus. mu.tlma. kraujo in gnlvn. perostojlmaa,
257
JIXMX^.QKLTQNA
PARWA MUS APTIEKOS 257
au.u cypimą., I.ibenmal ant kūno Ir lytlsiku Pagelba yra visiems, tik aUissaukite.

J.Burman & Stelhnkevicz,

John Wasrl.
pjuczio pas K. Jokūbaitį, 695 W. 16th
Box 443. Iron Mountain, Mich.
tr Chicago.

723 W. 18th Street.

Dr. Leonard Landės,

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas )oDar penkiolika minutų, pakol stritkarį
(nustverti. tiniszkoms litarams Peterburge, gauna
Tai eik azian brolau pas Szimkų—sznap- mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
231 S. Roebling st-, Brooklyn, N. Y.
Nevsklj prospekt, n. III b. 73.
(są iszaigersi
prie lietuviszkos bažnyezioB.
Jis turi czystą saliuną. naujutėlį bara
Lietnvisikas Sztoras ReligisZku Daiktu. Wyną,sznap8ą,8zaltą alų ir užkandį gerą. J. L Chmielanskas, J. Silierstelū, ACo.
Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, AbrozStanlslowaa Szinikus.
Didžiauisas Lietuviszkas
dus, Maldaknyges lietuviszkas irlenkiszkas, teipogi ir visokias kitas knygas dva- 8700 Commercial avė., So. Chlcžgo, 1)1. Cigaru ircigaretu fabrikas
siszkos ir svietiszkos i n talpos.
Dirbame Cigarus isz
tikro Havanos tabako,
Cigaretus isz Rusissko
Temykite.
ir Turkiszko. Biznie
Pro** J uoto Polnblaskio, kuri buwo painioja Lenki hz kai - Lietuwiszka
riams dasiuneziame in
ma pokimplniu rodu davėju, kurte po namus
visus Amerikos kraszPigiai ant pardavrimo pirmos jteszko sužeistu žmonių, paskui juos apgaudlnaus už pigiause preke.
je draug tu sawo advokatais. 18 liepos tapo už
FABK1KA8:
kliasoe buezernė (mėsinyczia) su taworu baigta Henry paviete, mleite Cambridge. Ant
___
__
4t>8
8. Halsted st
ir visais prie jos reikalingais įtaisimais, naudos Palubtnikto prisudjrta *6000 Ir 81100
KRAU-tc
OFISAS IR PARDAVINYCZIA:
su arkliu ir vežimu. Atsiszaukite pas: kaszta. Prova vade Fr, Golubiekn su advoka878-880 W.33rd st., CHICAGO.
talsC.v Wilson, John W. Streed fr S. 8. Shiržr.
K. Kabelis ir A. Zėkas,
3329 8. Morgan St., Chicago.
3301 S. Morgan St. Chicago.
Turi ireriauses gydyklas nuo visokių
ligų; užlaiko visokes Europines žolele^
Pigiai ant pardavimo visi naminiai
Bebro mėsa, ruskas gyvas dielea ir tt. W18i —
rakandai: mebliai, kuknios indai, lovos
Nesiųsk pinįgų.
Atsiszaukusiems per laiszkus ir aprair viskas kas tik reikalinga prie namų
Daug žmonių serga ant policijos, kuri szantiems savo ligas, duoda rodąs ir
wyrai—
užlaikymo. Priežastis pardavimo: iszva- apeireiszkia laike miego ar prie nusi- pnsiunczia gydyklas per pacztą arba
per expresą.
žiuoju į sena krajų.
szlapicimo, ir jeigu isz to neisigydys,
Aptiekoje visada randasi keli dak
Juozupas Kuczis,
pas —
tarai. teipogi per telefona gali pa
ji neapleis žmogų kankinussį. Žmones
787 W. 22nd St.
Chicago, III.
smaukti
daktirra kas tik koki nori.
turinti ta liga kenezia nemigą galvos
Dr. M. P. Kossakauskas visada aplin
Pigiai visi naminiai rakandai, meb skaudėjimą, pilvo užkietėjimą arba neliai, lovos, kuknios indai ir viskas kas iravinimą, nerviszkumą. vidurių ir nu koje.
Tel. Yardu 700.
tik prie užlaikymo namu reiktlinga. garos skaudėjimą ir apsilpnčjimą lytiszRasite szaltp alų, seniauses ariel
Priežastis pardavimo, savinįkaa iszwa- kų kūno dalių. Jeigu tokiuose atsitiki
kos, wyną net in Europos, o
žiuoja isz miesto. Auiszaukite po nr. 17 muose reikalauji pagelbos, nesiųsk pinįHILLE’S FOTOGRAFAS,
cigarus net isz Turkijos.
gų, bet raszyk pas maną įdedamas mar
Btrlng st. Chicago.
3482 S. Halsted St.
Atsilankykite po nr.
ką,
o
asz
atsiųsiu
apraszymą,
pagal
kurį
gurina
paikina
Fotografijas;
už
tuziną
tiktas
Pigiai ant pardavimo antros rankos
<8-17)
11 N. Rlver Side St,
$2.00
bicyklys. Atsiszaukyte nedelioj 5 d. rug- tikrai iszsigydysi. Adresuok:

Atidarėm naują sztorą ir ofisą lietuviu
reikaluose, kur užlaikome visokes lietuviazkas knygas, lietuviszkas žoleles nuo
visokiu ligų, užsiimame visokiais lietu
viu reikalais, kaipo raszymu ir skaity
mu laiszku, užvedimu provų visuose
atsitikimuose ir tt. Prie to turime saliuną ir užlaikome gera alų, arielkas ir
kvepenezius cigarus. Wisus kvieczisme
pas mus atsilankyti.
John Mitchell & Co.
547 S. Canal St.
Chicago, III.

Kaušo gub. džauliu paviete

ui *QH5

LAOIES
teV----Graius 14K

Ligas LytisZkn LJaliu

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvimą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a-’
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iszgydyma užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
Dabar iszėjo isz “Lietuvos” spaudos, gai,
je.
nauja moksliszka knįga po vardu“Senu

Gadynių Isznykę Gywi Sutvėri
mai”. Pagal Hutchinsoną; sutaisė

LIETUWIU DAKTARAS

Duok! duok maras brolau gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gerymus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Philipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Praszau atsilan
kyt)

Chicag*

OFlbO WALANDO8:
Iki B ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak
Telklosas Yards 885.

Naudokitės!

nencą purtau nei
' «iti tai gali padarytiUžsilikę tax '*W mo
deliai už pigesne ne-

rrma yra paikntintaa.kM mados ant ll<00 m. A>
gantu raikalaujama. Dvlntcsfo D kitokiu daly
ke katalioea ilunciiame už dyka. TPlnigu tas
kalno nereikalaujame. Admauok: i---- 1
.Victor Manufa.etTiriiicCo.0ant. H.
101-107 Ptymouth PI.
Chicago, I

Ar nori Gero Laikrodėlio
už pigia preke?
.. **• K

Bruchaa Chicagoje

Idniha už>»iko didžiause laikrodėliu
^nreVfiMpy krautuve, telpoegi lencugellu.

J. R. MiknaitiH.

'jums

883 Bank st., Waterbury. cuun.

žiedu Ir tt. Prekes pigesnei
*“*ė klto Wlto tavom irvarantuoja
Kzllublniu

to padaro amt parelka*
lavlmo.
Latkrodkltai Goki llled.
Elitinė vidnriaU. gvarantuoU ant W ma-

Laikrodėliai Gold fliled,
aaujau.ios mados
maaiinuke
gromatoma
emerikoalaįkali widudrakuotl Bii maalina.e teip gersi pritatalta,
kad kiekvieoM, nors ir mažiausiai mokintas,
K 10 minėtu iszmok.ta dailei arukaoU. Prie
keienoa maestaukea deoeim dorėnas tetortaž- Laikrodėliai Gok! fllled gvaran. aut 10 metu 7.7»
Laikrodėliai aidabrintai Elglno aridunaia gwarantuotl ant 10 metu........................................ .7JB
mui Tokiu poptaru lažines ke.rtuJalSo; S tu Laikrodėliai sidabriniai amer. wid arinis . .8.88
tinai »l 00. Agentu reikatenjerne kiek eterioi Ite- Laikrodėliai nikeliniai Elvino ariduriai. ... J M
tirri.tkoj epinrdo] ir duodame gera uždarbi. Laikrodėliai n .kelintai amer. widariata....k.W
Tavorua siunortu t* visus miestus C. O. D.
Raszyk aatadien.
kai tik per Ištaikai pareikštas ja. Adresuokite:

W. Kudar&uckas,
Boi N4,
Uirence, H&ss.

P. K. Urachas,
88O-33rd St.,

Chicago, UI

