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Kaip radosi, visata
miestų, niekur nėra kitur specijaveržė japoniecziai per spragę ka- lyvumę visos vieszpatystės da-|vasttes.
’ * Chiuų
’
prova yra tai komedija ir sukal
lyvavusios kovoje priesz
nuolių szuvių padarytę miesto *
Wil niaus žemdirbių drau listų akių gydytojų, Į tai žmonės,
bto visai ne buvo,’ tik anglijo- gystė parengia dideles krautu apsirgę akims, ne turi kur kreipmūruose; japonieczių paveikslę boxerius.
Sziaurini Amerika.
Isz VVokietijos siunczta" vis nams reikėjo sukalbinįkus surasti ves produktų irmaszinų reikalin tiest su skaudamoms akims, o per
sekė maskoliai, anglijonai ir ame
Teip vadinami prieszioįkai ex rikonai.
Didžiausias nuotrotas daugiaus kariaunos į Chinus. ant iszteidnimo žvįėriszkų darbų gų žemdarbiams. Draugystė par tai yra Lietuvoj laįbai didelis
panai jos, arba platinimo Ameii turėjo japoniecziai, kurie turėjo Paskirtis virszinįku terptautisz- Robertso ir jo kanaųųo*davinės, ne reikalaudama uždar nuoszimtis serganezių akims ir
Kaip pranesz«, priesz anglisz- bio, žemdsrbiszkas maginas ir neregių. Prie atkakusių į Senakos valdybų kituose krasztuose, 100 užmusztų kareivių; chinie- kos kariaunos grafas Waldersee
atlėkė keliese vietose susirinki czių užmuszė 300.
Terptautisz- jau iszkeliavo, keliauja jis per kas valdžias rengiasi pasiketi geriausių veislių sėklas; ims tei- pilę akių gydytojų kreipėsi per
mus, peikdami visaip dabartinę ka kariauna užėmė tik totoriszkę Italiję. Chiuų randas atsiszaukė ma/abehai, į sziaurlus nuo Tran- posgi ant pardavimo žemdarbių pirmutinę ganvaitę 816 ligorių;
operacijų daktarai pad»rė 72.
republikoniszkę administraciję, miesto dalį, kitos gi dalys, tei- į Maskoliję, kaipo arlymiausię svaaliaus. 10000 Batabelių jau produktus.
laikymę Filipinų salų ir Kubos. posgi ta dalys, kur yra ciecoriaus kaimynę, praszydamas pagelbos apsiginklavo ir laukia vien va
Wilniuje nuo ateinanczių mok
"Wisi f rieszinįkai platinimo Ame rūmas, dar chinieczių rankose. priesz kitas vieszpatystes ir nu dovų prisakymo aat pradėjimo sliszkų metų parengia amatinį- Isz kietuwiszko Minsko.
Lietuviszkame Minske darbai
rikos valdybų nutarė per atei- Kova
mieste tęsiasi
to- taikyti Chinus su kitais krasztais. anglijonų pjovyniųj Jeigu ,isz kiszkus
kursus.
Miestas
nanezius rinkimus ne balsuoti už liaus, sujungtos vieszpatysczių Kaip girdėt, Maskolija ne atsisa tikro matabeliui pasikeltų, reiktų isz savo pusės jau paskyrė ant to ir prekyste apsistojo; . lygiai preTransvaaliaus reikalingus pinįgus.
kėjų pagelbinįkai, teip amatinin
McKinleyę, bet balsus savo ati kariaunos stengiasi apvaldyti vi ko ir žada pagelbėti, bet tas gal anglijonams
duoti Bryanui.
Republikonai rę-miestę, visa s j jo dalis, tame ir Chin&ms brangia t b kasztuoti, ne siųsti kariaunę ant jų suvaldy
Naczelnikas Polesiaus geležin kai ir paprasti darbinįkai skun
vėl ginasi, kaip galėdami, nieki tę dali, kurioje yra ciecoriaus rū gu jeigu jie tai tusi pati su kitais mo; tęsyk būrai įgautų vėl dau kelių parengs Wilniuje specija- džiasi, kad sunku gąuti darbę;
na demokratus ir eina dabar vien mas, svarbiausios szventinyczios krasztais be Maskolijos pagel giaus dręsos ir tie, kurie jau pa liszkus elektrotechniszkus kursus. je’Ku jį kur ir sugriebia, tai ir
dėjo ginklus, vėl už jų griebtųsi. Miestas žada jam duoti paszelpę. nedidelis isz to džiaugsmas, ka
bos.
iszniekinimai tai vienos, tai kitos ir visoki augszcziausi urėdai.
politiszkų partijų.
Kur yra ciecorius ir ciecorienė,
Ant pirmo pusmeczio ežių me dangi uždarbisi teip maži, kad jų
Pietine Amerika.
Kare Afrikoj.
Ant Filipinų salų dalykai sto garsus kunįgaiksztis Tuan ir boktų VVilniuje iszdavė paliudyjimų net paczėdlyviausiam neužten
Gubernatorius Panamos ap- visokiems biznieiiams: ant vedi ka ant gyvenimo. Seniaus kas
vi po senovei. Nors ameriko serai, tikrai ne žinia. Pagal vie
Garsiam būrų jenerolui De
nams pasiduoda kaip kiks mažės nas žinias: ciecorienė, drauge su Wett ne tik pasisekė isztrukti isz skriczio pranesza, kad vis dau mo prekystes pirmo skyriaus 63; inet ę statydavo daug naujų na
nis pasikėlėlių pulkelis, bet prie bokseriais irj neužkencziaucziais besivejanezių ir apsiautus:ų jį su giaus revoliucijonierių vadovų antro skyriaus 752; III — 1782, mų, prie ko daug darĮsinįkų tu
Dabar pasi IV — 1533 ir V — 40 paliudyji rėjo darbę, bet dabai! statymas
tinkamos progos, tie pasidavėliai europieczių kariaunos virszinį- didelėms pajiegoms angliszkų je- pasiduoda randui.
griebia už ginklų ir tai geresnių, kais, kaip tik dažiuojo, kad terp- nerolų: Methueno ir lordo Kit- davė jų vadovai: Vargas, San mų. Ant vedimo pramonės III naujų namų s i visu ; pasiliovė,
kuriuos slapta priveža isz kitų tautiszka kariauna isztraukė ant chenero, bet jam pasisekė susi tos, Focion, Sifo ir Uribe. Taigi skyriaus—14; IV—24; V — kadangi ir pirmiausi pastatyti
krasztų; pasikėlimas neiną silp Pekino ii kad jos ne pasisekė su vienyti su Užtrukusiu pirmiaus isz to matyt, kad revoliucija su 42; VI — 85, VII — 175 ir VII stovi tuszli.
nyn. Lygiai ant salos Zebu, kaip laikyti, 7 d. pjutės apleido Peki- nuo anglijonų jenerolu Delarey. visu dar neisznyko, tik ji eina — 625; asabiszkų pramoniszkų
Apwog£ ageptą.
ir ant salos Luzon amerikonus nę ir persikėlė 100 mylių į vaka Ant susijungusių abiejų būrų ję- silpnyn,
paliudyjimų 1485. Prekijams I
Kolumbijos prezidentas, prieaz gildijos 47 — II gildijos 245.
Geležinkelio vagorie, važiuo
pasiekė keli nepasisekimai. Ma rus. Kokiame mieste ji apsirinko nerolų dabar ne drysta užpulti
jant isz Warezavos ;į Wilnių,
tomai filipiniecziai sugriebė dau vietę, toj^nieks nežino, tiek ži Kitchener ir Methuen. De Wettui kurio valdžię buvo pakilusi re
Gaisrai.
agentui laikrodžių dirbtuvės
giaus ginklų ir amunicijos; jie no, kad ji ėsanti provincijoj Sheu pasisekė isz kilpų isztrukti tik voliucija, pats atsisakė nuo urėdo
25 d. liepos, VVilniaus pavie- Weinbergui pavogė skrynelę,ku
dabar vartoja beduminį parakę, Si. Pagal kitas žinias,, atsiųstas per tai, kad jis, gerai pažinoda- ir tuom palengvino pasidavimę
Ar daug tyj, Ilinos valszcziuje, kaime rioje buvo už 2000 rublių laikro
kokio ne turi nė amerikoniszka amerikoniszko kariaunos v i roži mas tuos krasztus, kur jį gaudė revohucijonieriama.
kariauna ant Filipinų. Isz vi?ų nį ko, ciecorienė ėsanti dar Peki angliszkį jenerolai, galėjo įraukti dar yra ne pasidavusių revoluci- Szvirancuose, nuo nežinomos džių ir lencigėlių ir vjekselių už
Filipinų salų, per Paryžiaus trak- ne, buk ję’sulaikC naujoje miesto ir naktims,anglijonai gi,ne pažin jonierių, ne žinia; bet matyt, priežasties naktyj užgimė gaisras, 4000 dublių. Skrynutę ir vekse
tatę dvi, per neapsižiurėjimę dęlyj chiuiszkas jenerolas Yun- dami gerai vietos,ant nakties turė kad jų yra dar diktai ir jie galėtų nuo kurio sudegė namai, tvartai lius rado Gartene (Gtedne) įmes
ir kluonas, teposgl 5 avys ir tus į Nemunę; rado |ę besimau
amenVoniszkų sandaros delegatų, gedo. VVardas tas visai ne žino jo apsistoti,jie bijojo joti po kalnus maisztue palaikyti ilginus.
meitėlis ukinįko Petro Tomkevy- danti žydai ir praneszėį policijai.
pasiliko prie Lzpamjos. Ameri mas ir jis panaszus į japoniszkę, isz baimės, kad ne įpultų kur į
VVokietija.
cz aus; namai, svirnas ir tvartai, VVsgiliai likosi surasti] jais pasi
ka pridėjo dabar tarybss su Isz- o,ne į chiniszkę. Užklausta vie gilų revę. Priežodis sako: prasVVokietija, turėdama Chinuose teiposgi karvė ir 3 avys ukinįko rodė kareiviai Kobriniaus regipanijos randu, muo kurio nori nok apie tai japoniszka užrubeži- tę taokėję ir marezkiniai trukdo.
nuplikti ir tėa dar jai likusias Ba nių dalykų mįnisterija atsakė, kad Gans, kad būrų vadovui De vienokius reikalus su. Prancūzija Stepono Tomkevycziaus; namai mento, kurie tuojau* ėmė parda
lutes? Siūlo už jas 100000 dol. nieko nežino. Todėl visi mena, Wettui pasisekė isztrukti isz de ir eidama su ja >sz vien Azijoj ne ir tvartas ukinįko Adomo Tisz- vinėti pavogtus laikrodžius ir
Nors Iszpanijai jos ne tuii vertės, kad tasai jenerolas Yungedo yra szimtį kartų skaitlingesnės an- tik piiesz chinieczius, bet ir priesz kausko; namai Kazimiero Tisz lenciūgėlius ir už 1000 rubl. spė
bet ji stengiasi iszderėti kuo ge chinietis, tik priėmęs svetimę gliszkos . kariaunos ir susijungti visus Anglijos pasikėsinimus, kausko; namai ir tvartai Stepo jo parduoti. VVisiis tiįos daiktus
riausią prekę.
pravardę; bet koks tai butų chi- su kitu būrų jenerolu, prisigrieh- stengiasi gerintiesi, o ne erzinti no Tiazkausko; tvartai ir kluo atėmė nuo juos pirkusių. VVsgiliai
suaresztuoti, jie prisipažino.
Patekus po Amerikos valdžia niszkas jenerolas, tikrai nieks ne ti kalnuotų apskriezių, kur jau prancūzų. Pirmiaus Wokietijoj, nus Adolfu Statakevycziaus.
26 d. liepos, laike audros,
salai Porto Rico, jos gyventojai žino; visi jįJMaiko už prilankų ne teip lengva anglijonams juos teip kaip Amerikoj 4 d. liepos,
apvaikszcziodavo perkūnas trenkė kaime Rusakuoatsirado daug didesniame varge europiecziams.
pagauti. Sujungtos DeVVetto ir iszkilmingai
Atsiliepimas Londono
negu buvo prie Iszpanijcs val
Telegrafiszki susineszimai įsi- Delarey pajiegos siekia dabar Sedano dienę, arba dienę paėmi se, VVilniaus pavietyj, į tvartus
8zwiesos Dr4es.
dymo. Dabar darbai visur ap- j veržusios į Pekinę
8 w et irtų 5000 gerų kareivių su kelioms mo po Sedanu ciecoriaus Napole- ukinįko Pulro ir juos uždegė.
Nr. 27 “Lietuvos”, į korespon
Szį metę Kadangi kaimiecziai bijosi gesin dencijoj isz Londono, ,p. Londosistojo, darbinįkai tiesiog badę krasztų kariaunos su pakrantėms kanuolėms. Lordas Roberts sa no su visa jo armija,
kenezia. Delegacija isz 100 dar- likosi pertraukti. Prancūzai prie vo raporte, atsiųstame į Londo- VVokietijoj Sedano dienos visai ti perkūno uždegtos ugnies, tai nietis visai be pamano užgauna
binįkų atkako į San Juan pas paėmimo Pekino ne dalyvavo, nę, teisinami, buk De Wett tik to neapvaikszczioja, daleis t a vien žinoma, kad deganczių tvartų “Szvieses" Dr. ir stengiasi baltę
amerikonitakę gubernatorių pra- jie dėl stokos maisto kareiviams dėl galėjo isztrukti isz gaudan- privatiszkai ję paminėti, bet tik nieks negesino, jie su visu ir su perstatyti juodu. Kas žino sanUž degė.
szyti darbo, kadangi kitaip dar- turėjo pasilikti. Kaip sako, ant ežių jį angliszkų jenerolu rankų, triobose, o ne ant ulyczių.
lygas musų gyvenimoįir “Szviebinįksms atseis badu mirti. Gu apstabdymo traukimo svetimos kurie pirmiaus užtikr no, jį drausta likosi teipcsgi ir procesi l8ŽWarenos, Wilniaii8gu sos” Dr. Londone, t<s ne mes
bernatorius atsiliepė į Washin- kaiiaunos ant Pekino, chiniecziai paims, kad* iszdalino savo karei jos ant muszio laukų paveržtose
ant musų tų visų apįkaltinimų,
bernijoj.
gtonę praszydamas pinįgų ant norėjo iszardyti kanalų pylimus vius į mažus pulkelius, kokiems nuo Pranęuzijos provincijose, po
Kaip visur didesnio žmonių kokius meta Londonietis. Jis
pradėjimo kokių nors vieszų dar ir užlieti vandeniu lygumas, per lengviaus buvo iszspruati per Metz ir po Strasburgu. Daleista
skaitlius apgy venloj vietoj Lie sako, kad mes pirmąjį balių darė
tik dėti vainikus ant grabų mu
bų, kaip antai taisymo ir dirbimo kurias eina keliai į sostapilę, bet tarpus angliszkos kariaunos.
tuvoj, maskoliai ir Warenoje pa me be apsirokavimo ir pertai
kelių, kurie ant visos salos ne to neįstengė padaryt ir tik to
Lordas Kitchener iszliuosavo kiuose užmusztų kareivių.
rengė arbatnyczię, į kurię parsi kasztai ne uždengė ięzdavimų;
Be abėjonės Ameri dėl terptautiszka kariauna be di nuo būrų apgulimo anglidR^
kam tikę.
kvietė fanatiszkiausius, kvailiau bet jeigu mes* butume turėję defiPrancūzija.
kos randas paskirs reikalaujamus delių. kliuczių galėja prisigriebti į garnizonę mieste Elands River.
sius, nedoriausius maskoliszkus citę, tai butų nukentėjęs tik mu
Ant užganėdinimo rūgoj antai ų
Wirszinįkas angliszkos kariau
pinįgus ir galima bus pradėti miestę.
laikraszczius. VVieuok dabar pats sų kiszenius (Jeigu draugystė yra
Kę toliaus darys'Europos viesz- nos Afrikoj, lordas Robertą, nors prancūzų, maskuliszkas caras nu
darbus, o tęsyk nore ant tūlo
arbatnyczios uždėtojai ir užlaiky tautiszka organizacija: ir per jos
patystės, Amerika ir Japonija, ant karės lauko ne daug parodė sprendė atiilankyti ant parodos į
laiko darbinįkai turės uždarbį.
toje! skundžiasi, kad į jų parengtę vedėjų neapsirokavimę bus defi
Ant Porto Rico, kaip ir v įsuo dabar dar ne galima žinoti. Gal sumanumo, jeigu su 20 kartų di Paryžių, kur iszbus penkias die
maskolinimo lietuvių urvę ma citas, už tai turi tiesę ne tik drau
se krasztuose Suvienytų Wiesz- būt, kad. toliaus iszirs vienybė desnėms pajiegoms ne įstengia nas. Per tę laikp jis apeigyvęs
žai lankosi žmonių, partrauktus gystes sanariai bet irp*iszaliniai
patysezių,polit:szko8 partijos terp terp jų. Nė Amerika, nė Japo suvaldyti burų.tai bent stengiasi, maskoliszkoj ambasadoj.
maskoliszkus laikraezcziui labai nupeikti už neapsirokavimę.Red.)
Prancuziszka kariauna užėmė
gavęs ne.-ikenezia; mat ir ant pa nija ne turi reikalo vesti karę to kaip senovės Herostratas, pa gar
Per balių kolektavimo pinįgų
retai kas paima į rankas. Mas
veržtos nuo iszpanijonų salos iez- linus; VVokietija gi, kurios am sėti per iszleidinėjimę phtinkan- oazę Tuat, į pietus nuo Morokko.
kolbai sako, kad teip yra tik to ant Paryžiaus parodos reikalų vi
sidirbo tos paezios sanlygos, ko basadorius likosi užmusztaa, rei czių nuožmiems vadovams pro- Gyventojai be pasiprieazinimo į- dėl, kad ežia mažai kas moka skai sai ne buvo, tik mes patys sudė
kios yra Suvienytose Wieszpa- kalauja nubaudimo kaltų ir dide kliamacijų. Tiek jis Afrikoj įsi leido kariaunę ir priėmė Prancū
tyti. Ne, ne todėl, bet kad žmonės jome; nuo szvieczių pinįgų ne
tystėse. Sztai mieste Mayaguez, lio atlyginimo. Dabar jau užgi leido neiszmintingų prokliamaci- zijos virazinįkyBtę.
supranta, jog su arbatnyczioms ir rinkome, tik pasakėmė, kad jeigu
ant Porto Rico susirinko szalinį- mė nesutikimai terp Anglijos ir jų, kad jų visų ir suskaityti ue
maskoliszkais fanatiškiausios pa kas duotų už tarnystę, tas eis ant
Dabar jis vėl iszleido
kai republikoniszkos ir federalisz- Prancūzijos,su kuria Chinuose ei galima.
Surinkome tokių
kraipos, nedoriausikis laikrasz saito reikalo.
kos partijų ir po trumpai disku na isz vien VVokietija. Prancū prokliamaciję į abiejų būrų repu
ežiais caro tarnams ne tiek rupi pinįgų 5 shil 8| pen. .
sijai pradėjo pesztiesi, o paskui zija užprotestavo priesz Anglijos blikų gyventojus ir apreiszkė,
P. Londonietis užmeta, kad
pakėlimas doros, isznaikinimas
azaudytiesi. VViena žmogysta li pasielgimę, kuri užėmė be jokio kad jeigu kas isz jų, davęs žodį Isz Rado8zkowicq, VVil girtuokliavimų, kiek platinimas ant antro baliaus už limonados
niaus gub.
kosi užmuszta, o 12 sužeistų. reikalo miestę Shaoghay ir pra užsilaikyti neutraliszkai, jį sulau
terp lietuvių maskolystės, pa bonkutę reikėjo mokėti! po 3 pen.,
Apart revolverių,
politiszki neszė lordui Salisbitry, Anglijos žytų, bus arba susznudytas, paso
Aplinkinėse szito miestelio ne- vertimas jų į maskolius. Dau tuom tarpu mieste ji kasztuoja
priėszinįkai vartojo peilius, laz minuterių pirmsėdžiui, kad isrso dyUs į kalinį, arba turės užmo iszpa šaky tai daug priviso vagi gumas lietuvių apie VVarenę mo tik} pen. Ant to galime atsaky
dys tiek jau kariaunos, kiek ir kėti pinįgais dideles bausmes. lių, kurie kaip kareiviai į karę, ka lietuviszkai skaityti. Jeigu ti, kad
das ir akmenis.
limonado , bonkutę
Anglija, į portę, ant dabojimo Toliaus jis pranesza, kad visi gy traukia naktimis ant savo amatą maskoliams rūpėtų pakėlimas lie pigiaus parduoda tik aplinkinėse
Kare Chinuose.
anglijonų,atsiuntė kelis k»rinkus ventojai anglijonų užimtų ap Neseniai jie,nors daugumas vagi tu vių.suturėjimas jų nuo girtuok Brick Lane, kur žydeliai ję pats
Kaip pabaigoj pereitos sanvai- laivus. Teip jau žada daryti ir skriezių, apart davusių žodį an lių yra maskoliai, užsimanė ist- liavimų,tai partrauktų raaztus, ku padirba, bet ir ežia bonkutė kaAnglija teisinasi, glijonams, bus laikyti už karės tusziinti kasę caro parengtos Ra- riuos lietuviai moka skaityti,tuom sztuoja 1} pen., kitur ji branges
tės atėję telegramai paduoda, VVokietija.
terptautiszka kariauna jrisigiie- kad ji kariaunę iszsodino mieste laiko nelaisvius. Wisoe farmos, dosskovicuose degtinės parda- tarpu po bausme iszsiuntimo į Si- nė. Ar po baliui ptaįgai ėjo į
bė į Chinų sostapilę miestę Peki- Shanghay tik ant praszymo chi- kuriose apaietotų būrų kariauna, vinyczios. Tas vienok ne pasi beriję valdžių uždrausta lietu- rengėjų kiszenių, ar į Draugystės
viszki rasztai. Argi ežia ne bjauri
nę ir po smarkiam musziui, 15 d. niszko gubernatoriaus. Kaip tie bus sudegintos ir isznaikytos.
sekė, kadangi caro szinkorius iaz- veidmainystė valdžių? Ję, ant kasę, apie tai, rodosi, vlisiems paPrezidentas Krueger ne misly girdo stiklų suskainbėjimę, kada laimės, žmonės pradeda suprasti, szaliniems nėra reikaloi aiszkinti
pjūtis paėmė totoriszkę miesto visi nesutikimai terp Europos
dalį, kurioje yra svetimų krasztų vieszpatysczių pasibaigs, nieks ja pasiduoti anglijonams. Jis vagiliai iszmuszė langę; jis su ka kę rodo jų ezalinimasi nuo masko (Tame Draugystė klykta: jeigu
ambasadoriai. Ambasadoriai visi dar ne gali įspėti. Kadangi terp dabar perkėlė savo rezidenciję rabinu ir revolveriu rankoj atėjo lių parengtų arbatnyczių ir jų pinigai buvo imami nuo baliaus
likoęi iszliuosuoti ir yra dabar Prancūzijos daug yra nepabaigtų isz Machadodorp į Watervolon ginti caro savastį. Užpuolikai partrauktų maskoliazkų fanatisz- lankytojų,taigi nuo p
kų laikraszczių.
prie terptautiszkoe kariaunos. nesutikimų, o Paryžiaus paioda der. Czia yra ir Buthos kariau pabėgo ir jų ne susekė. Netoli
įžengimę, tai ir *pas linini turi
baigiasi,
tai
Prancūzija
be
abejo

na
su
90
kanuolių.
Maisto
ir
Wiei ambasadoriai, jų szeimynotmiestelio pavogė keturis ukinįkų Isz Senapilfis, Suvalkų
tiesę žinoti, ant keno iudos apir ambasadų urėdnįkai ir tarnai nės stos dręsiau priesz Angliję. amunicijos būrai turi ne mažai, arklius, miestelyj gi reikalin
gubernijoj,
versti pinįgai: kas nonai mokės
yra sveiki, wien Austrijos amba Daugelis laikrataczių mena, kad todėl gintieai gal dar ilgę laikę. gas pakinkymui plėszkes. Pavog
Atkako ežia daktarai akių gy aut naudos Draugystės, gali ne
Pretorijoj prasidėjo [prova su- tų
_ arklių
_______
sadorius sužeistas, bet ne pavo isz nesutikimų Chinuose gali už
ne surado, matyt kad dytojai iszsiųeti isz Peterburgo. norėti mokėti ant naudos ypa
Kadangi mat, iszėmus didelių tų. Red.) Peikti kitus daug len
jingai. Į miestę putniausiai įsi- gimti baisi karė, kurioje imtų da- kalbinįkų ant lordo Roberts gy. j juos toli spėjo nuvesti.

Politiszkos žinios,

Isz Lietuvos.
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gviau negu pamokyti, tuom tar
pu musų prakilnioje peikti tai
peikia, bet kad duoti gėrę rodę,
pamokinimę, to jie ne daro.
Atatrus peikimai vienok be geros
rodos ne turi vertės.
Kę mes
ne padarome žingsnį pirmyn, vos
spėjame pasijudinti, žiūrėk tik, o
tuoj pamatysi kur iszniekinimę.
Pereitę balių mes kėlėme ne
ant savo naudos. Svecziai laike
baliaus rado pas mus kuo geriausię tvarkę ir pasilinksminimę.
Kai|x> prizus dalinome lietuwiszkas knįgas atėjusiems ant
baliaus lietuviams; jų iszdalinome už 8 dol. Per tai at«irado de
ficitas, kurį mum« atsėjo uždeng
ti.
Mes vienok nesiskundžiame, kadangi musų mieriai pratin
ti musų brolius prie gražesnių
pasilinksminimų. Užtai vienok
musų apszviestunai mus peikia ir
niekina. Ar ant to mes vien užeipelnom?
Szvienos Draugystė.

. Ar Wabalai girdi?
Ar visi vabalai girdi — tas
klausymas visiszkai dar ne iszrisztas,bet jszriszta nors tiek,kad ez:ędien, nesibijodami apsirikimo, ga
lime tvirtinti, jog skruzdėlės
girdi. Seniaus daugel's mokslinczių tvirtino, kad ne tik skruz
dėlės, bet teiposgi bitys ir szirszės negirdi, jauczia' wien sudre
bėsimus kietų kūnų paeinanczius
nuo balso, bet tonų atskirti ne
gali. Garsus angliszkas mok
slintai us Lubbock darė eilės
bandavonių su skruzdėlėms ir
bitėms, vartojo prie to birbynę,
bet smarkiausias jos balsas ne tu
rėjo įtekmės ant szitų vabalų.
Ant tų Lubbocko bandavonių
pasirėmę ir kiti mokslincziai
tvirtino, kad vabalai negirdi, ne
gali atskirti tonų. Tokiu tvirti
nimu vienok ne visi mokslin
cziai pasiganėdino, bet tūli ipz jų
užsimanė pats persitikrinti apie
tūlų vabalų girdėjimę, ar negirdėjimę.
Neseniai amerikoniszkas mokslinczius Develd užsiėmė
specijal įtakai
tirinėjimais ant
persitikrinimo ar skruzdėlės gir
di, ar ne;
pasirodė, jog
sprendimas Lubbocko buk vaba
lai ne girdi, bent kaslink skruzdė
lių, yra klaidus. -Develd persiti
krino, kad skruzdelės, bent tos jų
atmainos, su kurioms atliko bandavones, kurias tirinėjo, nors ne
turi ausų teip įtaisytų kaip
augsztesnių skyrių žvėrys, bet
turi girdėjimo organus, taigi jos
girdi. Develd darė bandavones
su dviem skruzdėlių atmainom,
lygiai su pavienioms kaip ir sir
czielais skruzdėlynais. Prie ban
davonių už įnagius iszduodanczius balsę mokslinczius vartojo
kamertonę,
birbynes,
sirenę
(szvilpynę, kokię tu ii garlai
viai). Mokslinczius pasirūpino,
idant balsas, jo tonai prieitų piie
parinktų ant tinnėjimų skruzdė
lių vien per orę, o ne per kokį
kielę kunę, kurio sudrebėjvuas
galėtų atsiliepti ant jirinėj»-mų
vabalų. Nors ant jų drebėjimai
kietų kūnų ne galėjo turėti įtek
mės, kadangi nuo to jie buvo
apsaugoti, bet kaip tik suskam
bėjo komertonas arba suszvilpė
syrena, skruzdelės kiekwienę kar
tę subruzdo, pradėjo bėgioti,
krutino savo usus. Kaip kada
jos artinosi prie prietaiso iszduodanczios balsę, kaip kada gi bėgo
nuo jos tolyn; taigi isz to aiszku,
kad skruzdelės žinojo, isz kur eina
balsas, taigi jos girdi, bet orga
nų, kurie suteikia girdėjin ę.
Develdui susekti ne pasisekė, ne
žinia, kaip tie girdėjimo organai
szitų sutvėrimų yra įtaisyti.
Kad jie įtaisyti kitaip negu ausvs
augsztesnių skyrių sutvėrimų,
tas aiszku, nes lęsyk ne sunku
būt tę matyti ir surasti jeigu jau
ne liuoeoms akims, tai bent ai
pagelba padidinanczių stiklų.
Tiek vienok Develd susekė, kad
dabar tikrai jau žinia, jog skruz
dėlės girdi.
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Isz Amerikos

Dega gtrios.

pseudonymu, ;»er “Saulę” niekino ra. Jeigu tautiszka organizacija tanezioms kapi alistų partijoms; Jeigu mes rinksime aukas, trauk*
ne tik Orleano Mergelę, bet ir jos užlaiko tikėjimiszkas ir kunįgų ar ne laikas aav ' balsus per rin- sime jas i-« lietuvių kisseniaus
vertėję, velionį D rę Kudirkę; knįgaa, tai jeigu nori lietuviams, kimus atiduoti t i'singeanėms Dar ant t >kių reikalų, kaip ant ba. Perkūnas sudegino bažnyezią.
ii$uu| rasdamas pats pamatų eilių o ue kunįgams vien tarnauti, tu tijoms? Mes ėi ioje darbinįkais, duojanczių indieczių, misijų Oto
Richmond, Ind. 16 d. pjutės,
niszymo, baudė iszjuokti Kudir ri užlaikyti ir kitokias, neiszaki- tai privalome rupintiesi ne apie nuose ir kitur, iszpirkimo Afri
naktyj, trenkė perkūnas į cziakos eiles. Net ‘ L'etuva” pri riant prisėtingų kunįgams. Ku kapitalistų, betįapie visų darbi kos nelaisvių, tai jau ne gaidai
nyksztę
katalikiszkę Szvento
verkta huwo iMrodyti juokingu- nįgai juk ir tautystė ne reiezkia nįkų reikalus, Vinkli į admini- me nu sapnuoti apie užganėdiniAndriejaus bažnyczię ir ję užde
tnę tų “Saulėj” pntilnusių D lui tę patį; tę sziędieti jau sziek tiek straciję tokius, kurie tuos reika mę savo locuų reikalų, turėsime
gė. Subėgę ugn.igiaiai neįstengė
Kudirkai suteiktų pamokinimų; paūgėję vaikai supranta.
lus supranta ir už juos užstoja. dar iemiaus nupulti.
ugnies užgesini i, bažnyczia su
savo mierį vienok p. As rainskas
Tokia paitija y ra darbo partija
R G.
Red.
wisu sudegė.
Blėdį skaito ant
at iekė: dabar Europos rasgtinį(Lsbor Party). ' Rods už balsus
$50000, bet ję beveik su wiiu už
Wardan tikros teisybes,
Už ką mums balsuoti.
ji ne duos alaus, nė pinįgų, kaipi
5 Pittsburg, Pa.
Window kai nerupina Tėvynės Mylėtojų
ty, grįžo namon. Ant jų užpuolė
dengia asekuracija.
Nr. 30 “Lietuvos” patilpo ko
Draugystei
ra^ztų.
Argi
lik
da

Artinasi rinkimai. Todėl kyla tai daro kapitalįhtų partijos, nes
Glass Co. dirbtuvėse, kur os iki
Wargas amerikonu ant Paryžiaus trys atvažiavę ant bcykliųplėrespondencija
kokio ten “Tautieszikai. Užgimė imsztynės, ku sziol stovėjo, pradeda dirbti; vi bar “Tėvynės” redaktoriaus nuo k'aut-yma% už kę mes pri- darbinįkai ne tiįri pinįgų ant mė
Parodos.
czio
”
,
kurisai
visai neteisingai
Paryžiuj yra dabar 600 ameri- riose vienas czekas likosi nu sose dalyse darbai prasidės nuo monės teip persikeitė, kad ji-' valome balsuoti? Tę reikia pirm tymo, ant papirkimo bJsų ir pa iszuiekina Passiic’o, N. J. lietu
drysta
reikalauti,
idant
wi«»i
t-za
p
rkimais
bjaurįsi,
tę
gal
daryti
laiuo apkalbėti. Iki sziol lietukonų,kurie turi Amerikoj iszpirk- durtas, kitas gi mirtinai sužeistas. rugsėjo.
linįkai n formų “Susiv.” sa- viai savo balsus, tankiai už lik sudemoralięuoti kapitalistai vius. Tautietis raszo, “kad 30
tus 2 kliasos sugrįžimui tikietus. Piėszikai ant galo suvaldė dar oiWheling, W. Va. Czia
ir jų tarnai, ites ėsame darbinį d. berželio czianykszcziai sulen
Bet garliaiviai teip visada pilni nįkus ir atėmė nuo jų po 33 dol. nykszczios N.itional Tube Co. vo užmanymus t.įpintų paszali aluus stiklę poliiikierių pasistatę
kėję lietuviai parengė piknįkę,
niuoae
laikrat*zcziuose
ne
po
pseu
kais, todėl vienykimės su darbi
atiduodavo
tai
demokratams,
tai
grįžtanezių isz Paryžiaus 'ameri
Wežiai ant ulyczios.
dirbtu vė^,kurios iki dabar s ovėant
kurio užsipraszė isz Peterso
donymais. liet po liktoms prav«r republikonatds ir tie užtai mums nįkais visos Atįieri$os, -balsuoki
konų, žinoma, turtingesnių, kad
Nev York. Ant tirsztai »pgy jc, pridėjo dirbti.
Gavu jose
no
lietuviszkę draugystę, kuri
dėms? Mum« r Klosi, kad ai alt-idėkavodnvo, su pagelba sa- me už kandidatus darbo partijos.
anie wargszai ne gal patilpti. Jie ventes Fulton ui., bevežant ant darbę 3000 d .rbinįkų.
ant paskirto laiko pribuvo, liet
“
Kuopos
sanuryt.
”
butų
po
sivo
Laikas
jau
pridėti
agitaciję.
i
v<>
t
iruų
szauddydami
į
pulkus
be

iszbaigė jau pinįgus ir ne žino, pardavimo, iszsiliuosavo 400-diję tūli isz piknikininkų patiko su
T Connelsville, Pa. Darbai
F. Mikolainis.
kę daryt'.
Amerikoniszkas pa delių jūrių vėžių ir traukė kaip prie kokso peczių szitame apskri raazlu padėjęs tikrę pravardę ginklių musų brolių darbinįkų,
kumszczioms, parengė pesztynes.
ar pteudcnynię. t s dalykų stovio> kurie dryao, snt iszkar'avimo teisiuntinys ir parodos komisorius kareiviai trims eilėms.
Praei tyj eina wis nieky n. Pereitę sanPolicija szeszis smarkiausius kar
Isz
PhiladOlphijos,
Pa.
ne
permaino,
kadangi
pravardė
i
s
ilgesnio
užuokesnio,
pakelti
Peck stengiasi kaip norint tuos viai, ypacz moterys, klykdamos vaitę užgesino czia 5468 peczius,
žygius
nuvedė į poniszkę nak
nieko ne reiszkia, nurodymai jo •at raikę.
Czianyk.sztis laikraštis “Ibe
vargszus suszelpti, jie pareikšta bėgo nuo tos armijos, kavojosi taigi suvirszum ketvirtę dalį.
vynę, kur jie turėjo užsimokėti
yia
teiii«ięi,
tę
porę
metų
atgul
Demokrati žadėjo gerus laikus Evening Bullebtin” paduoda, kad
wo pagelbos isz Amerikos.
po pardavinyczias.
Wisis tas
150 dol. Petersono gi lietuviez1 San Francisoo, Cal, 15000 ir p. Astramskas butų pripažinęs. ir per rekliamę antru kartu per likcai suareazt jiotas garsus terp
vėžių
pulkas
ant
galo
ap-iautė
Kare baltveidziu su negrais.
ka draugystė, pamaeziusi tokij
Musų Susivienyjimas yra tik rinkimus perėjo. Ž įdėjo palikti czianykszczių lietuvių Antanas
darbinįkų Kalifornij< s lentų pjoLil»erty pavietyj, Georgijoj, ulyczios szlavėję.italijonę G io vati
graiię tvarkę, sugrįžo namon”.
isz
vardu
tautiszka
<
rganižacija
vinyczių pakėlė sztraikę ant i>zliuosoms privatiszkss mokyklas, Jockins, gyvenantis po nr. 764
Teip rsszo p. Tautietis, isztikio
negrai nudurė kokį ten Curlis. ni. Narsus Italijos sūnūs pamėtė
karuvimo
trumpesnio darbo ir dabartinei jo adųfiniitraci- bažnyczias ir tt. Jlvasiszkiems S. 2-nd str. už neteidngę pasilaiszluotę,
o
pats
pasislėpė
į
netoli*
gi buvo visai kitaip. Jeigu p.
Susirinkę baltveidžiai už tai pra
luiko, taigi 8 valandų anUdienos.*■ jai labiau rupi kunįgų reikalai ir vadovams tas labai patiko, bet kymę $1000Jcui iuos jam davė lenAnt galo aplinki
Tautietis nuo seniaus butų ska dėjo muszti kiekvienę patiktę mę aptiekę.
kiszkas
kunįgai
Limbert
ant
nu

monopoliai
negu
tautiszki
arba
ir
kad užstojo prasti laikai, stoka
Muncie, Ind.
Cziaųyksz
tęs lietuviszkus laikraszcz'us, tai
juodveidį, kuom, žinoma, baidai niai prekė jai subėgo su szluotoms,
organizacijos sąnarių reikalai. darbo, ne buvo kam palaikyti nė pirkimo vietos bažnycziai. Jockins
butų matę->,jogPas8aicolietuwiszvisus įerzino. Pulkas negrų už jiems neva pagelbėjo ulyczių ežios Palmer Steel ant Iron Co. Kun. Kaupas be jokio pamato
liuosų mokyklų^ ne bažnyczių, pastatytas po kaucija 2500 dol.
ka draugystė, kurię vadina ke
degė miestę Liberty City; bandė vaikai ir ant galo pasisekė su- dirbtuvės priėmė užgirtę Amal- buvo pripažinęs garbės sanaryitę
Nora
pravardė
įr
pirkreipta,
bet
ne viena gal kę tik ne liko par
liais sulenkėjusi ii j lietuviais au
padegti ir miestelį L imbert. Ge szluoti 300 vėžių, likęs gi 100, gamated Workers užmokesnio p. Baczkauskui. Už kę, sunku
duota už skolas, kadangi darbinį isz visko matyi, kad czia kalba
kavo pinigėlius ant lietuviszkų
ležinkelis terp Liberty City ir turbut pateko, į vaikų padėtojų tabe'ę ir todėl sztraikas pasibaigė suprasti, kadangi jo nuopelnų
kai, pats badę kęsdami, ne turėjo eina apie pseudpkunįgaiksztį. M^
ir darbinįkat sugiįžo prie darbo.
tautiszkų reikalų. To, kaip Tau
Lumbeit likosi iszardytas.
Sze- kiszenių.
dėl musų tautos nieks nemato. t<ek pinįgų, kiek reikalavo už vieni vargai . persekioja tūlų
tietis pats gali gerai žinoti, ne
T.fas pareikalavo milicijos, ka Isz mainu ne buwo užganėdinti
1 Youngstovn, Oh- Ant susi Ar t k ne bua už tai, kad “Siūlė”
laikymas tų institucijų. Prierepu- Philadeiptooe lietuvių vadovę.
dangi pats neįstengia užkilusių
Netoli Nev Brunsvick ant far važiavimo fabrikantų ir organi karsztai užtai ii už kunįgus, y- blikonų administracijos turėjome Kitur, kokiu nors budu susiter- darys sulenkėję lietuviai, bet
mai-ztų suvaldyti.
mų gyveno du geri kaimynai: zacijos Amalgamated Associition pacę gi už niekesniuosius? Gal wienę metę gėrę, bet ir to ne ga szusi ir ne apsitraliusi isz daromų stengsis nuo aukų atgrasinti. No
Handersou
ir Moose. Wienę dienę likosi nutarta pakelti pudleiių iez visų daromų užmetinėjimų lima už nuopelnus administracijos apkaltinimų ypata būva iszskirta rėtume žinoti, kiek ant tokių
Dovanos amerikonams ant Pa
ryžiaus parodos.
Moose užtiko Handersonę pas užmokesnį ant 12|c. nuo tonos. “Susiv.” prezidentas iszsiteisįs laikyti, tę gerumę pagimdė u-z tarpo dorųjų, pagal tūlų Phi- reikalų paaukavo nesulenkėjęs
Tautietis?
Jam
turbut
Ant terptautiszko ugnagesių savo paczię. Tuojaus užmanė, Finisheriai nuo dabar gaus po ant sziųmetinio seimo?
augsztenės negu administracijos ladelphios lietuvių nuomonę yra
labi aus rupi pasėti nesu'ikimus
kongreso Paryžiuj, kuriame da- kad jeigu ji teip jam patinka, lai $6.16 nuo tonos.
Kaip ten ne butų, reikia “Susi- nuopelnai priežastys. Djbar jau visai kitaip, pseudokunįgaiksz....„oi,. isz viso gali ję sau imti. Terp farmerių
terp Passaico ir Petersono lietulyvavo 5000 ugnagesių
•1 Datton, Oh. Dirbtuvėse vienyjimę pastatyti ant tikrai eina viskas niekyn. ir nieks ne tis sutvėrė ten* kuopę “Tėvynės
civilizuoto svieto, ugnagesių likosi padarytas sutarimas apsi Cash Register Co. pakėlė sztrai tautiszkų pamatų, o ne ant tikėji- gali užtikrinti, kad jeigu vėl pe Mylėtojų Draugystės” ir pateko viszkų draugysezių, kurios iki
sziol gražiai sutinka, negu šuka
szefas Hale isz Kansas City ir vi mainyti paezioms; ant mainų su
iszliuosuoti
j reitų per rinkimus republikonai, į jos admistraciję. Kitur laikkę stalioriai. Kompanija žada misakų,
vimas ant tautiszkų reikalų. Mes
sa isz to miesto sargų brigada tiko ir abidvi moteriszkės. Isz
raszcziai
ne
talpina
apgarsinimų
su visu uždaryti dirbtuves, jeigu nuo tarnavimo svetimiems, o ne užstos vėl geri laikai. Persikeis
czia, aeziu Dievui, gražiai sutin
gavo pirmę dovanę.
Už viso pradžių isz mainų visi buvo užstalioriai nesugrįž prie darbo. tautiszkiems mieriams. Juk tau- tus gamtiszkoms sanlygome ir re ir rekliamų tol ių ypatų, pas mus
kame, nėra visai reikalo patikti *
kius daiktus atgabentus ant paro ganėdinti, bet su laiku toks gyDrlbtuvėse Dayton Mfg Co. sztrai tiszkai organizacijai nėra reikalo publikonai per didelius muitus ne ir eu tuom yra visai kitaip.
Petersonieczius su kumszcziomis,
dos, amerikonui gavo 1981 do venimas visiems nusibodo, 13
rupintiesi
apie
tikėjimę,
kadangi
augręžys gerų laikų.
kuoja 2000 darbinkų.
vanę, tarno 220 augszcziausių d. pjutės, abudu farmeriai. susi
Isz Mahartoy City, Pa. pradedame mesti lenkiszkas
ant to yra net per gerai, su ne
Priešą ri ak i mus abidvi szitos
dovanų, 486 auksinius medalius, tikę
mieste
Waterville,
1 Clark* buko, W. Va. Dar nenauda kitų musų reikalų užlai partijos 'nesigaili žmonėms priža
“Saulė” pagjtfsiao, kad czia- plunksnas. PassaioTe susitvėrė
583 sidabrinius, 422 bronzinius atsimainė atgal savo paezioms. bai ežia su visu pasiliovė, kalna komi musų kunįgai. Kiekviena dėjimų; viena siūlo daug sida nykszczioj lieti)viszkoj bažnyczioj grynai lietuviszka draugystė
ir 270 pagyrimo laiszkų.
Ar ant ilgo visiems atsimainy kasiai pakėlė sztraikę.
Nesuti tauta susideda juk isz visokių brinių pinįgų, kita gi gražius auk užgimė gaisrasjkuris isznaikinodi- Szv. Jurgio 1898 m.; Petersone
mas patiks, žinoma, ne galima kimai užgimė ne ui uiiįaokesnj, tikėjimų ir lietuvių yra gana: sinius ir tiems prižadėjimams dy jį altorių. Ugnis užgimė per tai, gi geri lietuviai pradėjo tverti
Duokit alaus arba pasiskandinu!
pasakyti.
bet ui daktarę. Kompanija nu katalikų, liuteronų, kalvinų ir žmonės tiki, bet partijų vado kad czia nėra^akristijono, kurio lietuviszkę draugystę Szv. Kazi
Trenton, N. J. Koksai Elmer
traukdavo nuo nevedusių darbi netikėlių. Wiai žinome ir mato vams ne rupi žmonių gerovė, tik butų priderystė tuojaus po diev- miero szį metę. Mes tikime, kad
Baecker, įszokęsįki kaklui į van TurtingiausfaM žmogus ant svie
ngų po 1 d., o nuo apsivedusių me, kad tikėjimai terp savęs ne- savo loeuas pelnas.
to.
maldystai gesinti žvakes; neuž ir terp Petersono draugystė*-ve—
denį “Pover Stream”, szaukė
narių yra skaitanezių “Lietuvę“
po 50c. aut daktaro. * Darbinįkai užsikeczia, viens kitę niekios.
Kaip
matyti
isz
pagarsintos
gesintos
žvakės ir pagimdė ugnį,
Isztikro.argi neužstojo geri lai
aijt kranto stoaincziRm pol’c’stui,
ir
“Vienybę”, tai jie aszkiai ma
turtingiausias ant iki sziol ne rugoju, bet dabar ga Tai kaip gi tautiszka organizaci kai kapitaFstams prie republiko- kuri iszuaikino visę altorių.
kuris kalbino Baeckerį iszlipti: statistikos,
to,
kad Tautietis, raszydamas,
vo
tokį
daktarę,
kad
ant
iszsija gali Stovėti ant tikėjimiszko niezkos administracijos? Wiskss Blėdį joe padarytę skaito ant po
“duok alaus tuojaus, arba asz pa svieto didžturtis yra amerikonas,
liuosavimo nuo jo, reikėjo net su- pamato?Organizacijų paremtų ant pabrango dvigubai, darbinįkų gi ros tukstanezių doliarų, bet viskę buk Patersono draugystę ant
savinįkas
Standard
Oil
Co.,
Jo

siskandinu”.
Policistas žadėjo,
pikniko patiko su kumszczioms, **
sztraikuoti.
tikėjimiszkų arbaantitikėjimiszkų uždarbis pakilo tik ant 10%. Kodėl uždengia asekuracija.
iszlipus ant kranto, duoti tiek nas Rockfeller: turi jis kza metę
toli aplenkė teisybę. Passaic’o
gryno
pelno
$30000000.
Tiek
pel

pamatų ne galima priskaity- kapitalistai ne pakėlė ir darbinį
alaus, kiek gerti norės, bet BaecDraugystė patiko Peters mieczius
Atsiszaukimas.
ti prie tautkzkų, kadangi tikėji kų uždarbio, ant kiek pakėlė pre
, ker ne tikėjo žodžiams tvarkos no ne turi ant metų nė jokio
broliszkai,
visų linksminosi iki
ISZ
Mes, Chicagos lietuviai, apsi
mas arba ne tikėjimas yra visai kės savo produkuojamų tavorų?
dabotojo, tik reikalavo, kad alų kraszto valdonas. Terp valdonų
10 vai. vakiiro. Tik vienas
didžiausius surinkimus turi masavė.
gyvenę
ant
46
ui.
ir
5-th
kas kitas, o tautystė vėl kas ki Prie republikonisskos administra
j vandenį jam paduotų tuojaus
isz sąnarių Petersono Draugystės,
koliszkas caras, bet ir jis per me
tas. Tikėjimiszki reikalai skirs cijos susitvėrė truetai ant trustų turėjome savo susiriukimę 11 d.
bet kad policistas su tuom nesi
už
kurį vi os draugystės nieks ne
tus ne gauna daugias kaip Susiwieny jimo reikaluose. to žmonės, tautiszki gi be jokių ir jie, terp savęs susikalbėję, gali pjutės, ant kurio terp kitko nuta
skubino, Baecker panėrė. Wisi
gal kaltinti, p. R., nors pats ii bu
$12000000.
Alga
Wokietijus
cierėme
rinkti
aukas
ant
pastatymo
persigando ir laukė, kas bus to* Kaip garsina per “Saulę” kun. kitokių vystyklų juos vienyja. kelti prekes tavorų su skriauda
vo su kepure,kitiems pradėjo mė
coriaus yra tik $3852770 ant me
Kaupas, Sūri vienyjimo XV sei Argi todėl ne laikas iszliuosuoti gyventojų. Rods neva lazduo naujos murinės bažnyczios Szvėk- tyti kepures nuo gal vos.Tę greitai
liaus; panėręs vienok iazbuvo
vandenyj, kol. nereikėjo atsi tų, Austrijos ciecoriaus $3875000, mas atsibus Elizabetbe, N. J. 9, musų “Susiv.” isz visokių pa tos tieaos prie-z trustus, bet kas sznoj, Kauno gub., Reseinių pav. vienok sustabdė pikniko gaspaItalijos, karaliaus $2858000,Iszpa
Iszrinkomc isz savo tarpo komi
kvėpti.
Iszkilęs ant vandens
10 ir 11 d. spalinio. Laikas to szalinių, tikėjimiszkų ir luo isz to, jeigu valdžios nestoja ap
nijos karalius $200000.
tetu aukų rinkimui susidedantį dorius iszreikszdamas, kad ant
miazkų
vystyklų?
Mums
rodo

gynime
tų
tiesų;
todėl
trustai
kę
pavirszaus, vėl reikalavo alaus.
dėl ne tik kuopoms bet ir paviepikniko nieks nedraudžia būti su
Gaisrai.
Tęsyk vienas isz stovinezių ant
niems sąnariams apkalbėti reika si, kad tas yra reikalingu ir ant nori, tę daro. Trustas tvorinio isz pp. N. Urbono ir D. Žebelio. kepure,ar be kepurės. Potam bro
Jie
atsilankys^pas
visus
Chicagos
| Sudegė ludianopolia Kelly lingus pagerinimus toj musų or to atėjo jau laikas.
drato pakėlė prekes iszdirbimų
kranto nubėgo į galiūnę ir atne
lis p. R, prigulintis prie Pasaico
Reiktų priimti ir kitę rodę dvigubai; pirma farmeriai už lietuvius paeinanezius isz Szvėkezė jo pilnę blekinę, su kuria jau Axe Manufacturing Co. dirbtu- ganizacijoj. Rods kuopos ir pa
Szv.
Jurgio Dr.,priėjęs prie baro,
sznos parapijas. Kviecsiame ir
prikalbėjo Baeckerę iszlipti isz vės,kurio8e dirbo 1000 darbinįkų. vieni sanariai su visokiais reika Kuopos Sąnario — taigi rinkti 100 svarų drato mokėjo po $2.
pradėjo dalyti alų dykai. Pama
kitų
miestų
lietuvius
nepasigailė

Blėdį
ugnies
padarytę
skaito
ant
lais turėtų atsiliepti per “Susiv”, delegatus ant seimo tik isz tarpo 25, dabar gi reikia mokėti $5.
vandens.
Iszgeręs alų, jis ra
tęs tę Draugystės kasi erių s, p.
organę “Tėvynę”, kadangi ji isz- gerų tautieczių, o ne kunįgus ir Nors fermeriams tvoros reikalin ti aukų. Aukas galima iszsiųsti Linonis, uždraudė dalyti alų be
miai sėdo į pat rolės vežimę ir li 800000 dol.
ant komiteto ųntraszo: N. Urbo n,
Expllozija.
leidžiama tos organizacijos kasz-. jiems dėl biznio taruaujanezius gos, bet drato dirbtuves uždarė:
keri nugabentas ant policijos
239 W. 46 str. Chicago, UI.,’ ar užmokesuio. Isz to kilo barnys,
kada
jo
bus
mažiaus,
farmeriai
biznierius.
Matome
juk,
kad
kuni

tias'
bet
kę
gi
padaryti,
kad
stacijos.
Ne v Orleans, La. Czianykszba ant vardo prabaszcziaus atėjo pikniko gaspadorius ir pracziose Carbolineum Wood Preser- per redakcijos cenzūrą pereina gams, labiaus negu “Susiv.” turės brangiaus mokėti. Isz trusAmerikos iszdaviniai ant kariau
Szvėksznos parapijos: kun. Juli szė R. iszeiti isz už baro. KiloJJsuving Co. dirbtuvėse iszlėkė į pa tik toki rasztai, koki patinka cen- nauda, rupi palaikymas szitosi to malones darbinįkai likosi be
nos reikalu.
jono
Maciejovfskio. Szvėksznoj, sistumdymas, hike kurio kitas
organizacijos savo naguose ir* darbo, o farmeriai be drato. Ant
brolis R., pagriebęs stiklę, su
Amerikonai juokiasi isz Euro danges garinis katilas. Prie to traliszkam komitetui, kurie pagi
traukti isz jos sau naudę, kol tik kitų iszdirbimų trustams dar Kauno gubjuom metė tiesiog kasieriui į gat
pos, kur vieszpatystės laiko po Jonas Koeuig likosi ant vietos ria dabartinę -“Susiv.” organi
k
Komitetas
vę. Tada likosi isz parko iszzaciją, visus gi rasztus nurodan- bus galima; jie dėl to nesidrovi lengviaus begėdiszkai pakelti isz
ginklu didelę kariaunę ir ant jos užmusztas, motei uzkė Schveitzer
Nieks ne tu|i tiesos peikti, jei- mesti visi trys broliai R.
czius reikalę reformų, redakcija net pjudyti brolius su broliais. dirbimų prekes, kadangi dėl di
miltinai
apdeginta,
o
7
darbinįkai
užlaikymo didelius Užleidžia pi
Ant rytojaus Draugystė susi
sunkiai apkulti.
meta į gurbę. Todėl tai gei Už tę rodę, “Tėvynės” redakto delių muitų svetimų kraszlų isz-’ gu kas atliekamus pinįgus aukauja
nigus ir per tai randai ne gali
rinko ant perkratinėjimo ne gra
dirbimai
ne
gali
ateiti,
paveiks
ant
labdaringų
nors
ir
svetimų
riui
ir
“
Susiv.
”
sekretoriui
pri

džianti per reformas sudrutinti
Nelaimes ant geležinkeliu.
žaus brolių R pasielgimo. Buvo
prideraneziai rupintiesi apie kitus
Colorado Springs, Coų. Ant “Susiv.”, priversti kreiptiesi į derėjo būti dėkingu Kuopos Sa- lan, ant pastatymo triobos neat reikalų, bet jeiigu tę daro apleis užmanyta juos skųsti,bet kad vie
kraszto reikalus.
Teisybė, kas
Rio Grande geležinkelio,20^ nflylių kitus laikraszczius, turi aplenkti dariui, o ne niekinti jį, kadangi būtinai reikalingos vinys, be jų damas savo reikalus, to jau nieks nas isz jų priguli prie Petersono
tink laikymo po ginklu kareivių nuo Colorado Springs, susinuszė
Amerikos lietuviai Draugystės,' kuri ant pikniko li
savo pinįgais užlalkomę, “Tėvy priderystė kiekvienos organiza nieks triobos nepastatys. Todėl nepagirs.
akaitliaus, Amerika stovi užpaka du į prieszingas puses bėganti
cijos virszinįko rupintiesi apie jos statanti triobas turi trustams tiek turi sivo. neaprupintų būti kosi užkviesta, tai ne gražu butų
nės
”
redaktorius
turi.juk
ir
teip
lyj visų didžiųjų Europos viesz- trukiai ir isz dalies susidaužė.
pradėti provę su jos sąnariais
gana darbo su raszinėjimu isznie- naudę. Naudingus gi nutarimus tiek už vinis mokėti, kiek tie no nai reikalingų reikalų: sztai ir ir duoti aresztuoti. Teip vis
patysezių, bet prie prezidento Prie to 2 ypatos likosi užmuszrės.
Trustai
darbinįkams
moka
Chicagos
lietuviai,
jeigu
jau
ap

ant
seimo
gali
padaryti
tik
suma

kinimų
reikalaujanczių
reformų
ir
kas ir pasiliko. Bet broliai R 2.
McKinley skaitlius po ginklu lai tos; sužeistų gi yra ne mažai.
nus ir geri tautiecziai delegatai. po tiek, po kiek nori, valdžia vi leisime tautistkus, turi gana dva d. liepos nubėgo pas skvajerį ir
Grand Rapids, Mich. Ant In pataisymų “Susiv.” Redaktorius
komos kariaunos pakilo nuo
riszkų reikalų, kurių neįstengia iszėtnė varantus ant Jurgio ir An
Prie ne gerų daiktų “Susivie- same stoja trustų pusėj..
užsipuolė ant “Kuopos Sąnario”,
25000 ant 100000 kareivių,
Ui diana geležinkelio, 29 mylios nuo
Didžturcziai
veržte
veržiasi
nuveikti. Yra ežia jau net dvi driaus Linonių, W. Gribaucko,
nyjime
”
reikia
priskaityti
ir
da

kuris
nr.
31
“
Lietuvos
”
atsiliepė
tai kaslink issdavimų ant ka Grand Rapids, susimuszė du į
prieszingas puses bėganti pasažie- reikahudamas tūlų reformų. P. bartinę “Tėvynę”, iszleidžiamę į valdinįkų eiles, ant urėdų, lyg bažnycziae, o nė viena ne pa Jurgio Keturakio ir Izidoriaus
riaunos reikalų, galima [sakyti, riuiai trukiai. Prie to 9 žmonės
Novicko. Sudžia paetitė juos
Astramskas bara “Kuopos Sąnarį” sąnarių kasztais ant musų tautos kad be to duonos neturėtų. Daro baigta. Jeigu mes rinksime vien po kaucija $150 ir provę nusiun
kad Amerika stovi pirmose eilė likosi ant vietos užmusztų o 8
ui paslėpimę savo pravardės. labo. Dabar joje bereikalo jiesz- tę vienok ne dėl algos, bet todėl, aukas ant tolimų reikalų, tai ant tė į Grand jurę Jie neužmokėjo
se, o prilyginant surinkimus, tai sunkiai apkulti, terp kurių yra ir
Malonus “Tėvynės” redaktoriau! kotume paraginimų prie gerų kad užėmę urėdnįkų vietas, jie nuveikimo ar tymų pritruks $150, kaip raszo Tautietis, kadan
pralenkė toli Europos vieszpa^ mirtinai apkulti.
kiekvienas raszantis į laikrasztį idarbų, ji užsiima vien apgynimu tarnauja savo luomai su nenauda mums spėkų it tokiu budu pats gi provo, dar ne buvo. Ap
tyetes.
Wisi surinkimai per
Toledo, Oh. Netoli Sandusky, turi tiesę pasinaudoti isz pseudo- Centraliszko
komiteto darbų ir kitų, ypacz darbinįkų. Taigi, savę skriausime. Tuom tarpu, skųstiems po tam ne liko nieko
1
metus Amerikos rando ne perei prie Biy Bridge, du vagonai Lai
daugiaus, kaip griebtieji to pa
buvusio kol didžturcziai valdys szalį, kol ypacz Chicngoj, kur lietuviams
asabiszku
apgynimu
nymo
ir
nieks
neturi
tiesos
reik
ai
ties piiesz kelianezius vaidus ir
na $710150162. Tuom tarpu ant ke Shore geležinkelio iszszoko
jų
rankose
bus
visa
valdžia,
ne
patiems
trūksta
spėkų,
renka
au

lauti jo atidengimo, via tiek ar “Suaiv.” prezidento. Tokiu bu
pradėjusius provas ant pnkimszikariaunos ir laivynės iszleidžia isz rėlių ir nusirito į ežerę, ant
laimės ant negilios vietos. Prie raszantis yra paszalinis, ar orga- <du “Tėvynė" labiaus panaszi į galima laukti geresnių laikų, vis kas net ant baduojanezių indie- mo lojerių kiszenių. Jurgis Li
kas metę graiię ptojgų »umę, nes to 5 trūkio tarnai ir 14 pasažierių
organę “Susiv.” admi tiek, ar administracija bus repu- czių, kuriuos skelpti tai priderys- nonis užėmė varantus ant brolių
nizacijų sąnarys; turbūt ir p. asabiszkę
i
>187418945, ant pensijų.vetera- likosi sužeistų.
negu į tautiszfcę lie- blikoniszka, ar demokratiszka, tė Anglijos, o ji tūkstantį kartų R. Sudžia juos pastatė po kaucija
Astramskas'ne kartę,pasislėpęs po nistracijos,
i
' nams $145245230, isz
viso
tuwi-zkę
laikrasztį.
Per visus vargas vis bus didesnis*, kol ne turtingėsnė ui lietuvius ir ui su- !$200. Nabagai ilgai turėjo jieszA
llentovn
,
P
a
.
Ties
Palme,
pseudonymu,
gerai
isz
pėrė
kailį
l
$332664175, taigi beveik pusę
iszelpimp jos pavaldinių lietu koti, kol subado du žydeliu, ku
metus “Tėvynė" tarnavo prilips liepto galę.
visų rando surinkimų.
Czia ne Montgomery pavietyj, ant Per- ,ne vienai jam nepatinkaneziai y- sziuos
t
rie pastatė kauciję ir iszliuosavo
.
viams niekuom ne atlygys. Juk ir apskųstus. Prova ta teiposgi
priskaityti dar iszdavimai ant kiomen geležinkelio trūkis užbė- patai.
Taigi
czia
kviecziu
asz
lietu

Daugelis sąnarių “Tėvy- 1tik kunįgams. Net “Tėvynės”
eztetų milicijos. Pasirodo todėl, go ant skersai azėnių važiuojanezio nės
,
Mylėtojų
Draugystės” knįgų katalioge patalpintos tik viszkus politiszkus Kliubus nu terp lietuvių yra vargę kenezian- perkelta
į Grandjurę. Pažiūrėsi
kad Amerika ant kariaunos ir vežimo, kuriame sėdėjo trys vo- 1
ežių, kodJl apie tuos nesirūpina me, kas kaltu pasirodys sude.
spręsti,
ar
ne
laikas
jau
paliauti
<
tikėjimiszko
turinio
arba
kunįgų
kad
jis,
būdamas
vienu
isz
i
kariszkoe laivynas apverezia kiecziai. Wežimę sudaužė, o ja- Jb
Dr. Szv. Jurgio, Pasaic, N. J .
vinzinįaų, pasislėpęs po iszleidžiamos knįgos, kitokių nė tarnavus, sų skriauda kitų, lobs | Chicagos lietuviszki labdariai?
| me sedinezius visus užmuszė.
|j
daugiaus net už Maskoliję.

Isz darbo lanko,

Coioradoj, aplinkinėse Loveland ir Creslone siauezia jau nuo
Carolton, Oh. Noužlgio
kelių binvsiczių girių 'gaisrai,
ežia bus atidarytos naujos auglių
kurie labai d tug biėdies pridirbo,
kastynės. Žemės su anglimis nu
iszuaikino brangi i s medžius ant
pirkta 1200 akrų.
labai didelių girių plotų.
Jackson, Oh. Užgimė ežia
Ateįue darbininku uždarbi.
Green.-burg, Pa. Pulkus czekų nesutikimui terp kautynių sauikalnakasių, a t sėmę savo uždarbį nikų ir darbiuįkų, bet rodosi, kad
už darbę kautynėse Pleasant Uni- iki sztraiicui ne daeis.

Lietuwiszku kdirwn,

■'TT

-

Isz wisur.
| Ant Paryžiaus parodos bus
iazdalyta 12790 dowanų. atsiuntusiems geriausius iszdirbįtnus.

| Japonijoj, aplinkinėse Yokahamoa, užgimė baisus twanai, ku
riuose prigėrė mažiausiai 200
Kaimenių.

> '

;

| Wokiszkiems raiteliams ke
liaujantiems į Chinus, prie jų
durtuwių pritaisė elektriszkus ži
burius ant gazdinimo lengvati
kių chinieczių. Wokiecziai tiki,
kad chiniecziai tokių naktyj žibanczių durtuvvių labinus bijos
negu szuwių.
|| Hamburgo laiwas “Deutsch
land” yra dabar greicziausias ant
atfieto garlaiwys. Per paskuti
nes
garlaivių
lenktynes
i r- Deutschland atplaukė isz New
York į Plymouthę ant 5 valan
dų greicz'aus už Bremos garlivj
*‘Kaner IVilhelm der Grusse.

j Indijų vice—karalius atsiuntė
į Londonę žinię, kad szitame
kraszte dabar prasidėjo lytus, ku
rie, kaip jis tiki, pataisys dar au
gančius ant laukų javus ir su
mažys baisų badę, kurisai jau
nuo trijų metų kankina nelaimin
gus indieezius. Dabar raudas mai
tina 6149000 baduolių.

F

[ Du Windobonos gyventojai.
Enzermann ir Treibisch susibeczyjo isz 5000 frankų, kad jie
nuris isz Austrijos sostapilės j
Prancūzijos scstapilę, Paryžių,
■sverianczij 500 svarų, statinę.
tikro į du mėnesiu tę padarė
ir pelnė 5000 frankų (1000 dol.)
Rodosi, kad jie butų galėję ir kę
naudingesnio nuveikti.
| Mieste Jarak, Sliavonijoj,
pietinėj Austrijoj, policija susekė
netikrų svetimų pinigų dirbtuvę.
Dirbėjai buvo: vokiecziai, an
ghjonai, amerikonai. Wienę vo
kietį ir vienę anglijonę suaresztawo, kitiems pasisekė pabėgti.
Szitie žmonių prigaudinėtojai
dirbo sidabrinius ir popierinius
■ jPMUįįjHV tSuvienytų Wieszpatysczių, Italijos ir Wokiet:jos.

| Wengrijos sostapilės, miestu
Peszto operos teatre, laike persta
tymo operos, kurioje ant scenos
giesmininkė nusižudo, gerausiai
veogriszkai giesmininkei Nemethy, nežinia ar per apsirikimę ar
su mieriu nužudymo, padavė
vietoj vandens su cukrum, tikrų
nuodų. Kaip tik iszgėrė nuodus,
giesmininkė ne galėjo jau nė pra
dėtos scenos iszgiedoti, puolė ant
grindų ir susirinkusių j teatrę
akyse pasimirė.
| Nieks teip dorybėmis no
mėgsta girtieji kaip lenkai, bet
isz tikro tos dorybės yra tik jų
pacz ų žodžiuose, gyvenime jų
mažai.
Lenkiszki laikraszcziai
prie kiek vienos-progos szaukia,
kad tik tęsyk ant žemės užstos
laimingi laikai, kada bus sutver
1 ta nepngulminga Lenkija, kada
lenkai bus ponais ir vadovais
F vakarinės dalies rytinės Europos.
Kadangi vienok kitos tautos lenkų
dorybėms ne nori tikėti, tai nieks
nesiskubina sutverti tuos laimin
gus laikus, ne ii skubi n a nieks
vesti kruvinas kares ant sutvė
rimo neprigulmingos Lenkijos.
Teipgi kaip dabar yra, pamatai
ant atsirėmimo lenkystės eina, ypacz Prūsuose, vis silpnyn ir silp
nyn ir tai labiausiai per prisidė
jimą lenkiszkos bajorijos, kuri per
amžių eiles buvo visų lenkų va
dovu ir ponu. Sztai viename
tik Pleszovo pavietyj lenkai nu
žudė 22 jų rankose buvusių
dvarų, užimanezių 45729 margų
žemės, kuriuos lenkiszki bajorai
■Žardav^ vokiecziams. Per 30
5|etų vienas tik buvęs vokieczių
Kokose dvaras,turintis 1224 marFgus, peteko lenkams. Wisas
'• dvarų plotas Pleszovo pavietyj
užima 134000 margų; lenkams
priguli tik 59500 margų, Apart
to reikia dar pridurti, kad 4 dvai rus lenkiszkų aristokratų, .Taczanovskio ir kunįgaikszczio Czartoryskio randavoja vokiecziai;
vokiecziai gi dvarų savinįkai
lenkams jų niekada ne paraudamo
je nors nuo vokieczių mažiaus
gauna randos.

| Ant geležinkelio linijos nuo
Dortmund į Berlyoę, Prūsuose,
netoli Camen susimuszė greitasis
pasažierinis trūkis su tavoriniu.
Prie to maszinifĮjta ir peczkurys
greitojo trukiolikosi ant viet< s ui
muszti.
Daug pasažierių likosi
sužeistų, diktai vagonų abiejų
trukių susidaužė.

U Tūluose apskricziuose Persi
jos, o tame ir kraszto sostrpilėj
■Teheranu daug gyventojų kenczia badę. Pulkai baduolių laiko
apgulę biurus ir rumus augsztų
urėdnįkų ir reikalauja duonos.
Randas bijosi, kad re užgimtų
visame kraszte baduolių maisztai.
Persai mat ne moka ramiai lauk
ti mirties isz bado, kaip tai daro
angliszkų Indijų baduoliai.
|] War-zavoj, laike parodymo
Mažame Teatre,sėdėjo szale viens
kito du neužsikenczianti prieszai:
Korwin Piotrovski, iszleiatojas
laikraszezio “Tygoduik Polski”
ir PaszkovskL Terp jų užgimė
barnys, paskui Paszkovski szoko
ant savo prieszo, Tas iszsitraukė revolverį ir paleido du szu
viu į pritszę; pirmas szuvis pa
taikė į ložę, antras gi į szonę
Paszkovskiui. Žandarai ir po
licija per szalines duris iszvedė
Paszkowskį. Piolrovskis gi Ii
kosi suaresztuotas. Laike szau
dymo teatre ne viena isz bauges
nių moterių net apmirė isz bai
mės.
|] Profesorius Pennsylvanijos
universiteto Hilprecht grįžta da
bar į Amerikę isz Turkijos, kur
jis buvo iszkeliavęs ant tirinėjimų senoviškų liekanų. Profe
sorius isztyrė aplinkines Nippur,
kur terp kitko prikasė žemės užnesztę Belio ii u y ežios knįgynę.
Jame rado 17000 rasztų istoriszkų, moksliszkų ir literariszkų au
ra s zy tų aut molinių toblyczių
(kol žmonės ne mokėjo popieros padirbti ir spaudinti knįgas,
raszė jas ant skuros, o dar pir
miau ant molinių toblyczių).
Terp rastų knįgyne rasztų ne ra
do
nė
vieno
paraszyto po 2280 pirm Christaus
gimimo, visi yra senesni, turi
daugi aus negu 4180 metų.

Nuo kada atsirado žmonės
ant žemės?
Isz raszto Apie isznykusius se
nų gadynių sutvėrimus žinote,
kada ir koki sutvėrimai gyveno
ant žemės, žinote kaip isznykusių
sutvėrimų kūnai užsiliko žemės
žievės eilėse. Tūlų gi gyvūnų,
kaip antai arklių, galite susekti
visus pemkeitimų laipsnius iki
isz isznykusių žvėrių ne iszsiveisė szios dienos arkliai. Kaslink
atsiradimo žmogaus, augszcziau
paminėtoj knįgoj nėra žinių, jo
je nėra teiposgi parodyto iszsivystymo laipsnių žmogaus. Pasi
stengsime todėl szitame rasztelyj
paduoti, kę iki sziol isztyrė mokslincziai ant iszriszimo klausymo,
kada atsirado žmogus ant žemės.
Žemės sluogsniuoee iki neseniai
žmogaus liekanų nepatiko gi
liaus, kaip sluogsniuose ket virta eilinės eros. Prie žmogaus lieka
nų vienok, apart kaulų, reikia
prakaityti ir visokius jo darbo
vaisius, kaip antai apdirbtus ak
menis, ko juk nė žvėrys, nė
gamtos pajiegos padaryti negali;
jeigu žemėj todėl rasime apdirb
tus, iszkapotus matomai su kokiu
įnagiu akmenis, tai tas aiszkiai
parodys, kad tę galėjo padaryti
tik žmogus. Lygiai vienok žmo
gaus kaulų, kaip ir jo darbo
ženklų ilgai nesurado gilesniuose
kaip ketvirtaeiliniuose žemės žie
vės sluogsniuose. Tas visai bus
suprantama, kadangi juo pereina
me į senesnius laikus, juo mažiaus
ant žemės rasime žmonių, juo
mažiau jų darbo ženklų: todėl juo
giliaus kasinėsime žemės sluogs
niuose, juo tirinėsime senesnius
sluogsnius, juo mažiaus turėsime
patikti žmogaus ir jo darbo lieka
nų, kadangi juo jų buvo mažiau,
mažiaus liekanų paliko, o su
prantama, kad ko yra mažiaus,
tę sunkiaus užtikti.
Kadangi
vienok sluogsniuose ketvirtaeilinės eros randa labai daug lieka
nų žmogaus buvimo, tai tas jau
rodo, kad ne tuose laikuose, bet
daug vėliaus jis turėjo atsirasti ant
žemės.' Laikuose ketvirtaeilinės
Šios, kaip rodo liekanos, jau ap-
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gyvenant] žemę žmonės dalinosi j siuntė į Paryžių net 85 titnagus
“Užfcipelnymas pinįgų neužbaigia darbo,
atskiras rasas te!p kaip dabar, tik su ženklais apdirbimo žmogaus;
nes siekis yra vėl toliaus jieškoti turto ir
vartoti pinįgus. Tokie darbas sutinka tei
žinoma, rasos buvo kitokios, titnagus tuos rado jis netoli Otta,
singą
papeikimą, nes jis yra nenaturališkas
žmonių tipai visai kitoki: dar Portugalijoj, virszutiniuose eoce
Paraše Schram.
ir remiasi ant apgavimo viens kito. Dėl tos
mat szios dienos rasos ne buvo no sluogsniuose. Mokslincziai,
pačios priežasties visiškai teisingai nekenčia
susivažiavę ant kongreso į Lisiszsidirbę.
(Tąsa.)
mas yra skolinimas pinįgų ant procentų, nes
Kad žmogus gyjyeoo aut že bonę 1881 m. iszkeliavo tyczia į
Jeigu vis tai yra kapitalas, tai liberaliz čia žmonės turi uždarbį iš pačių tik pinįgų ir
mės laikuose tvėrymosi trecziaei- aplinkines Oltoa, rado ežia dar
atitraukia juos (pinįgus) nuo jų tikrosios
linės eros, sziędien jau mokslin daugiaus apdirbtų žmogaus titna mas neklysta, laikydamas per kapitalistą užduotės-i-mainu įrankiu būti.
Kadangi
kiekvieną
darbininką,
nes
musų
klimate
cziai ne abejoji, tik nėra terp jų gų ir tai tuose jau virszutiniuo»e
pinįgai buvo išrasti tavorų mainams palen
kiekvienas
žmogus
turi
šiek
tiek
drabužio,
1877 m.
vienokios nuomonės kaslink to, eoceno sluogsniuose.
savo nuogumui pridengti. Vienok jei Bas- gvinti, procentas gi juos padaugina, dėl to
koki buvo, paveikslan, žmonės tokius jau apdirbtus titnagus ra
tiat pasikaki na tuom, kad kiekvieną žmogų jis ir gavo savo vardą (grekai iki šiai dienai
laike tvėrymoni vidurinių tre- do mokslinczius Rėmės aplinki laiko per kapitalistą, tai vienas iš mokintų procentą vadina “t o k o s”, t. y. užgimęs,
cziaeilinės eros sluogsnių. Wie- nėse Puy-Courny, Prancūzijoj, ekonomistų, profesorius Roscher iš Leipcigo, pagimdytas); kadangi vaikai seka tėvus, pa
Jeigu eina dar toliaus ir visai rimtai.be jokio pasi tys yra toki, koki tėvai, tai procentai yra pi
ni mokslincziai, isz kaulų surastų myoceno sluogsniuose.
tuose sluogsniuose, sprendžia, apie paėjimę ir apdirbimę titnagų tyčiojimo, priskaito prie kapitalistų teippat nįgai, giipę iš pinįgų ir dėl to tas būdas pel
kad tai buvo tikri žmonės, kiti galima buvo dar abejoti, tai pro ir gyvulius
ant žiemos užmiegančius. nymo yra labai nenaturališkas. ”
Liuteris gi rašo:
gi tvertina, kad tai buvo tarpi fesorius Bolonijos universiteto Savo rankvedyje ekonomijos jis rašo: “gy
“Klebonas, idant sakytų pamokslus
nė forma terp žmonių ir panaszių Copellini rado ženklę tikrai per vuliai užmieganti ant žiemos teiposgi turi
į žmogų beždžionių, bet* vaiksz- tikrinantį apie buvimę žmogaus išteklių ir gyvenimus—taigi jie turi kapita prieš nuomininkus.
ant žemės laike darymosi viduri lą”.
Vienok kas ima daugiaus arba geresnį
eziojanti ant dviejų kojų.
Tas, kuris, kaip profesorius Roscher, daiktą kaip yra davęs, yra nuomininkas ir
trecziaeilinės eros žemės
Ant kongreso tirinėtojų prieez- nių
istoriszkų lamų, atsibuvusio Pa sluogsnių; tas radinys galutinai priskaito prie kapitalo kiekvieną triobą, kiek tai nesivądina tarnysta, bet pragaištį artyryžiuj 1857 m., mokslinczius lasei visų mokslinczių abejojimę isz- vieną valgio išteklių, tas, žinoma, kovą prieš mui daryki, kas lygu vagystai ir apiplėšimui
Copellini aplinkinėse kapitalą turi vadinti labai neišmintingu, nes ko nors”. I
apreiszkė susirinkusiems, kad naikino.
tik esant tokiems “kapitalams”, gali gyventi
Taigi matome, jog vartojimas kapitalų,
1852 m>, netoli njiestelio Savona, Poggiorone, plioceno sluogsniuo
dabartiniai žmonės. Visi mes, kurie gyve idant mainuose galima butų pelnyti daugiaus
prie Genovos jūrių kojos, plioce se, užtiko kaulę isznykusio žvė
name šiauriniame klimate, galime gyventi daiktų turinčiu vertę, buvo visados, bet bu
no marglio sluogsniuose prikasė ries vadinamo Balaenotus, ant tiktai dėl to, kad pirma mus, per kiaurus
vo laikbnias, kaipo darbas nedoras, lygus važmogaus kaukalį, o paskui ir ki kurio su titnagu buvo iszrėžyli tūkstančius metų ilgų darbų buvo išdirbtos gystai ir plėšimui.
tus kaulus. Bet pats mokslincz'Us aiszkus paisziniai, kuriuos , tik sanlygos buvimo dabartinio visuomenės ir
Pirkliškas ir nuominis kapitalas buvo
prie kasimo ne buvo, todėl ,ne žmogus su titnaginiu įnagiu isz- ekonomiško stovio.
Pripratinta naminiai jau senuose laikuose lygiai, kaip dabarti- ■
pjaustyii
galėjo.
Balaenotus
gy

gali spręsti, ar tie kaulai į ženię
gyvuliai, iškirsta amžinos girios, išdžiovinta niam tikramjam kapitalui atsiradus, vienok
pateko laike tvėrymosi plioceno veno ant žemės plioceno laikuo balos, išdirbta žemė, padaryta keliai, pasta kapitalas subrendo ir tvirtu tapo tada, kada
sluogsnių, kurie priguli prie vir- se; kad drauge su juom gyveno ir tyta miestai ir kaimai, pramanyta yvairus laisvi darbininkai buvo priversti pardavinėti
szutinių treczaeiliuės eros, ar žmogus, tę patvirtina pataši įrankiai ir išmintingai jie sunaudota; su di savo darl)o pajiegą, kada tie, kurie turi ka- .
gal vėliaus ežia pateko, galėjo niai padaryti ant kaulo to žwė- džiausia fantazija ką tik galėtume perstatyti pitalą, kaip tai pinįgus,galėjo tapti pirkliais,
sau, kokį gyvenimą turėtume šiądien vesti, idant trauktų pelną iš svetimo darbo ir kapi
būt užkasti kaip ir dabar užkasa ries.
jeigu visi darbai ne butų atlikti ir jų rezul talo. Tdigi tada valdytojai kapitalų įgijo
numirėlius kapuose. 1866 m. ATaigi aiszku, kad ne tik pabai tatai ne butų surinkti ir sukrauti.
galėjimą ^uolatos dauginti savo pinįgus, t. y.
merikos mokslincziusWhitney pa goj trecziaeilinės eros, bet jos
nuolatos Savintis daugiaus' svetimo darbo.
“
Seniaus
atliktas
ir
sugėdytas,sukrautas,
gaivino, jogauksiniame kvarce ne viduryj gyveno ant žemės žmo
Atytlus skaitytojas ir šitų nurodymų ga
toli Los Angelios, Kalifornijoj, nės. Kiek todėl laiko galėjo per darbas”—štai, kaip ankščiaus išreikšdavo
ekonomistai supratimą kapitalo.
lėjo jau užtėmyti skirtumą, kuris yra terp
120 pėdų giliai, teiposgi plioceno eiti nuo tų laikų, kuriuose į že
Surinkę drauge visus išreiškimus kapita socialistų ir liberalų supratimo kapitalo.
sluogsniuose, prikasė žmogaus mės sluogsnius pateko musų aplo, kokius daro liberališki ekonomistai, Liberalai kiekvieną valdomą daiktą vadina
gatvę, bet Wh tney ne turėjo raszyti žmogaus buvimo ženklai?
aiškiai matome, jog jiems patiems nepatinka kapitalu^ bet pripažįsta, kad kapitalas yra
progos isztirti ’t >s vietos ir suly Nuo pradžios ketvirtaeilinės eros
tie išreiškimai, kad negali užtektinai išaiš tik ta daįlis turto, kuri yra vartojama toliginti kokię tie sluogsniai galėjo iki dabar mokslincziai skaito su kinti tveriančią kapitalo ypatybę, t. y. tai, mesniai produkcijai (dirbimui), toliaus jie
turėti įt-kmę ant prikastos žmo virszum 200000 metų. Kadan kad kapitalas duoda pelną. Dėl to tai Bas- sako, jog kapitalas visados buvo ir jog tai
gaus galvos, taigi ne galėjo per gi sluogsniai trecziaeilinės eros tiat, kaip jau augščiaus parodėme, išreikšda yra tik socialistų nenaudumas, kad jie kal
sitikrinti, ar jam atsių.-ta aukso daug storesnį ir jų yra trys: eo mas kapitalą, drauge išguldo visokias tiesas ba apie kas žin kokią dabar įvykusią kapita
•
kastynių saviuįko žmogaus gal ceno, myočeno ir plioceno, tai ta imti procentus, tam pelnui, kylančiam iš val listišką produkcijos sistemą.
va pateko į tuos sluogsnius laike era turėjo trauktieji daug kartų dymo kapitalo.'galiina tad iš to išvesti, nors
Pagal socialistus gi, kapitalas, teip kaip
jų darymosi, ar gal vėliaus.
ilgiaus negu ketvirtaeilihė ir laikę jis atvirai to nepripažįsta, jog procentąs, jį Karolius Marke pirmutinis išreiškė, yra ta
1860 m. italiszkas moks’inczius tę mokslincziai skaito ant 10— renta, pelnas yra šiaip ar teip surišti su ka dalis turto, kuri yra apverčiama pirkimui taRagazzoni, aplinkinėse miesto 93 milijonų metų. Kadangi žmo pitalu. Paprastoje kalboje nieks nepava- voro “darbininko pajiegos”, už kurią kapita
dįs kapitalistu berną, turinti ožką ir užsidir lo valdytojas užmoka darbininkui .visą ma;.
Brescia, apatinėse eilėse plioceno gaus buvimo ženklus randa visa
bantį su jaja gyvenimui, nieks nepasakys nomą vertę ta voro “darbininko pajiegos”
užtiko teiposgi
suakmenėjusį me viduriniame sluogsnyj, tai
teiposgi, kad darbininkas, eidamas į gilią su paveiksle dienos ušmokesnio, o sunaudoda
žmogaus kaukalį. Isz syk ne laikę nuo atsiradimo žmogaus kirviu ir maisto išteklium medžių kirsti per
mas naudojamą darbininko pajiegos vertę,
palaikė to radinio už svarbų, bet reikia skaityti milijonais metų. visą nedėlią, paėmė su savim į girią visą savo
kapitalistas gauna atliekamą vertę, naują
kada 1880 m. toj paezioj vietoj Kada bus geriaus isztirti dar gi kapitalą; jau paprastas išsitarimas vartoja vertę ir atsiima ją sau, kaipo savastį.
ir tuose jau sluogsniuose užtiko lesni sluogsniai, gal ir juose už mas kalboje liudyja, jog tik tokius daiktus
Galima sutikti su liberalais, jog kaip
tiek žmogaus kaulų, kad isz jų tiks žmogaus arba jo pratėvių galima vadinti kapitalu, kurių valdymas
tai augščiaus parodėme, kapitalas—kaip antai
sudėjo tris pilnus skeletus, tęsyk buvimo ženklus, o tęsyk laikę duoda pelną be darbo.
žalia medega, išteklius ir įrankiai visados
apie tai apreiszkė susirinkime nuo atsiradimo jo reiks skaityti
Vištai, kas reiškia kapitalą,kaip—ištek buvo, lygiai kaip jų įkūnyta mainoma vertė:
B resc i os gamtos mokslų draugys deszimtims milijonų metų.
lius,’ žalia medega, įrankiai—-duoda pelną pinįgai yra vartojami jau nuo tūkstančių
valdytojui tik tada, kada jis suvartoja juos metų; vienok dabartinis kapitalas, valdantis
tės.
1892 m. holandiezkoą. kariau Nuo parapijos Apweizdos tolimesniam dirbimui; dėl to tai liberalai šiądien visą draugiją, yra produktas sociaekonomistai, išreikšdami kapitalą, prideda liškų saplygų paskutinių laikų. Jis kilo,
nos daktaras Dubois, ant salos
Diewo, Chjcagoje.
paprastai persergėjimą, jog tik ta dalis val kada pinkliavimas tapo visuotinis, apėmė vjJavos, pietinėj Azijoj, aplinkinė
Musų kn. Pėža, baigdamas sa domo turto turi būti vadinama kapitalu, są svietą.
Atradimas Amerikos ir jūrinio
se miesto Batavijos, rado virszuvo dievmaldystę nedėlioję, 19 d. kuri nesusivartoja tuojaus, bet yra surinkta kelio į Rytinę Indiją yra pradžia jo kylimo.
tinę kaukelio dalį, du dantis ir
rugpjuczio, užsigeidė pasirinkti ir sukrauta tolymesniems siekiams, produk
Kas nori pažinti esybę ir svarbą dabarti
blauzdkaulį; kaulus tuos vieni
sau prilankesnį parapijos komite- cijainio kapitalo, turi gerai sau išaiškinti tavorų
mokslincziai palaikė už prigulinĮsižiūrėkime arčiaus į tuos išvadžioji mainus ir sujungtus su jais ekonomiškus da
tę. Atsigręžė nuo altoriaus ir
czius žmogui, kiti gi skaito juos
pradėjo mitingę.
Parapijonai mus.
lykus, tįy. mainus su pinįgų pagelba.
už prigulinezius sutvėrimui užVisokis pelnas susideda iš daiktų turin
ėsantį ant dievmaldystos tokiam
Atsiminkime, kad seniai musų pažįsta
imaneziam tarpę terp žmogaus ir
mitingui prieszinosi, kadangi, pa čių vertę; kiekvienas daiktas, kaip jan žino mas audėjas mainė produktą savo darbo au
beždžionių, kokių sziędien ant
gal jų nuomonę, bažnyczioje, kur me, tik tiek turi vertės, kiek jame yra pa dinį tieąiog ant drabužio; tuomet kada var]
žemės nėra, bet nuo kurių, kaip
prasto visuotinai reikalingo darbo,išmieruoto tojama jau pinįgai, jis teipgi naudosis iš to
altoriuje stovi szveneziausias
mena, turėjo iszsivystyti žmonės.
laiku; kapitalistas tad nesutveria jokios ver mainų įrankio. Taigi jis parduos savo 20
sakramantas ir yra laikomoadievtės. Per tai kapitalistai gali, jeigu pasitai mastų audinio ir, sakysime, gaus 10 talerių;
Kaulai vienok D-ro Dubois su
maldyetos, mitingai ne pridera ko proga, pridėti prie savo kapitalo tik vai
rasti panaszesni į kaulus žmogaus
laikyti. Tada kn. Pėža su po- sius svetimo darbo ir tai jie gali daryti dėl už tuos 10 talerių nusipirks jis sau drabužį,
negu į kaulus sziędien gyvet. y. atiduos savo pinįgus ir už tai gaus dra
piera rankoje ėjo ppe kožno sė- to, kad dabar yra tam tikri savasties ir val
nanezių panaszių į žmogų bež
bužį. Rezultatas bus tas pats, ar pinįgai bus
dinčzio lonkose ir praszė,kad pa- dymo įstatymai.
džionių. Lygiai kaulai surasti
vartojami kaip mainų įrankis, ar ne; audėjas
siraszytų ant komiteto. Jis reikala
Šitokioje prasmėje jau nuo tūkstančių atidavė gavo audinį ir gavo drabužį; čia vis
prof. Ragazzoni, kaip ir D-ro
vo tik szeszių vyri) į savo komi- metų yra kapitalai ir kapitalistai ant žemės, tiek, ar jis per šitą procesą vartojo pinįgus
Dubois buvo gerai abiejų moktėtę,idant sa tais galėtų iszgriauti nes esant privatiškai savasčiai, visados gali ar ne, tas ue turi jokios įtekmės ant paskuti
slinczių isztirti >r sulyginti su
Pirmu nio mainų rezultato. Atiduoda tavorą, už
visę isz 15 vyrų senąjį komitetę. ma savintis svetimo darbo vaistus.
vieta, kurioje likosi surasti ir pa
plrkliavime tai gauna pinįgus, vėl atiduoda pinįgus ir
Bet nė vienas ne dryso praszan- čiausiai kapitalas atsiranda
gal mokslinczių isztirimę iszpuoPirklia- gauna už tai tavorą. Taigi pradžia ir pabai
cziam kunįgui pariraszyti. Per ir skolinime pinįgų ant procentų.
lė,kad jie j tuos žemės žievės
pykęs,kunįgas gryžosi atgal prie vime kapitalas rūpinasi, pigiai perkant ir ga mainų yra tavoras, turintis kokią nors
sluogsnius galėjo patekti tik lai
altoriaus, kur už grotelių stovė brangiai parduodant kokį nors daiktą, dau sunaudojamą vertę; žinoma, maino tiktai neke darymosi tų sluogsnių, bet ne
giaus pinįgų padaryti. Skolinimas kapita vienokias mainomas vertes, nes nėra tokių
jome su surinktais laike dievvėliaus likosi į anuos sluogsnius
lo, pasinaudojant iš reikalų arba sunkių neišmintingų, kad 20 mastų audinio išsimai
maldystos ninįgais asz ir kitas ko
aplinkybių kokio nors žmogaus, paskolintas nytų aut pinįgų, arba, kaip dabar yra sako
atgabenti.
lektorius.
Kn. Pėža griebė isz duoda procentą, o pertai valdytojas gauna
Tiek iki sziol surasta žmogaus
ma, parduotų, ir už gautus pinįgus vėl nusi
mano rankų kauszę su pinįgais, daugiaus pinįgų, nekaip paskolino. Vienok
kaulų trecziaeilinės eros sluoge
pirktų 20 mastų audinio tokios pat vertės.
a>z jį laikiau drucziai, ne norėjau kas gauna daugiaus vertės, nekaip yra da
niuose. Ant to vienok dar ne
Taigi siekis tokių mainų yra pakakiniatiduoti; kunįgas traukė kauszę į vęs, ima svetimą darbą, nes tik darbas paga
mas tikgo reikalo; audėjas parduoda audinį,
pasibaigia ženklai žmogaus buvi
savę, asz į savę, tasėmėsi prie al mina vertę.
idant galėtų įsitaisyti drabužį, kurio reika
mo laike darymosi trecziaeilinės
toriaus valandę laiko, pinįgai isz
Nedorumas ir neteisingumas tokio budo lauja; siuvėjas parduoda drabužį, idant už
eros žemės žievės sluogsnių.
kauszo pabiro ant aslos, bet kunį kapitalui vartoti visų yra pripažintas ir pei gautus pinįgus galėtų nusipirkti audinio, ar
Apait kaulų, už ženklę žmogaus
gas buvo tvirtesnis, maųę muszė kiamas; vienok paskutiniubse laikuose libe ba kitą tavorą, kokio reikalauja, Taigi par
buvimo reikia teiposgi priimti
į zokristijos duris,j kurių aeztrię ralizmui pasisekė, numetus įstatymus a- siduoda jtavorai, idant galima butų vėl pirkti r ženklus jo rankų darbo.
briaunę skaudžiai sutrenkė man pie nuomas, išteisinti pirmykštį vartojimą tavorą, pinįgai atlieka čia tik darbą tarpinin
1867 m. ant antropologų kon petį, apdraskė rankas ir ant galo kapitalo, t. y. nuomas, savintis svetimą dar ko, kurie palengvina mainus.
greso Paryžiuj, kunįgas Bour- kauszę isz manęs iszveržė.
Asz bą, tačiaus jis negalėjo išnaikinti žmonių*
Vists procesas tų mainų bus aiškesnis
geois atsigabeno titnago szmotus, turėjau pasitraukti, o kunįgas, supratime jausmą paniekinimo nuomų.
šitokioje formoje. Jeigu dėl sutrumpinimo
kurie ne tik buvo sutrukę nuo pas raitojęs aibę, atsiklaupė ir nuo
Žinomi yra žodžiai papeikimo biblijoje pažymėsime žodį tavoras litera T, žodį pinį
ugnies, bet ant jų buvo iszkapoti aslos susižarstė iszbirusiua pinį- ir bažnyčios tėvų priešais imančius procentus gai lifert P, tai gausime tokią fonnulą.
visokį ženklai; tę gi tik žmogus gus ir sau juos nusineszė. Asz gi ir nuomininkus, musų skaitytojams privesiTavoras----- Pinįgai----- Tavoras
galėjo padaryti. Jie vartojo mat buvau priverstas eiti pas dakta me čia tik ištraukas iš dviejų autorių, kurie
arba I T. ----- P. ----- T.
rę, kad man apžiūrėtų petį, nes terp naujų priešininkų turi būti pripažinti,
jau ne tik akmeninius isz titnago
teip skaudžiai buvo sutrenktas, kaipo bešališki tiesdariai, būtent Aristote- tai yra procesas, kuris prasideda nuo tavoro,
padarytus įnagius, bet prie jų ap jog mislijau.kad kaulas įlūžo.
pereina per pinįgus, kaipo per mainų įrankį
liaus ir Liuterio žodžius.
dirbimo, ant suminkaztinimo
T. Globia.
ir vėl baigiasi tavorų. Jei daromi tikri
Aristotelis,
kalbėdamas
apie
uždarbiavi

akmens, vartojo jau ugnį, ir momą pinįgų, toliaus teip išsitaria: “Pirkliavi- airkliškU mainai, tai procesas yra .kitokie.
kėjo ję sukurti. Rado tuos titna
mas pagamina pinįgus ir ne kitaip, kaip tik Pirklys perka tavorą, idant jį vėl parduotų.
Frekč pinį^U*
gus apatinėse myoceno eilėse, tai
apversdamas pinįgus. Čia visa kas daroma, Jis atiduoda pinįgus, gauna už tai tavorą,
gi viduriniuose
trecziaeilinės Ruskas rublis po..................... 52 fc priguli vien tik nuo gyvų pinįgų; gyvi pinį vėl atiduoda tavorą ir gauna už tai pinįgus.
Prusiszkoe markės po........... 24jc
Jei norėsima šitą procesą teippat išreikšti foreros sluogsniuose netoli Thenay,
Prie kiekvieno pinįgųSiuntinio gai yra pradžia ir pabaiga apyvartos, ir tur
Prancūzijoj. 1878 m. portuga- reikia pridėti 30c.ant paeito kasz- tas, kurį pinįgų apyvarta pagamina, neturi muloje,$Li ji bus tokia;
liszkas mokslinczius Ribeiro at- tų.
Į rubežių.
(Toliaus bus.)

APIE TURTŲ ISDIRBIMĄ.
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Draugyscziu Reikalai

Aukos ant kanklntiniu.
Waterbury, Conn. Dr-tė 8z. Kazimiero
laikė balių ant naudot kankintiniu, ir
nors ant jo nieko neuždirbo, dar trota
turėjo, vienok sawo pažadėjime d ai ai ko
ir aukauja isz sawo kasos ant kankinti
niu.
$20.00.
Sz. Kazimiero Dr-tes komitetas.

Chicago, III. “Tėvynės Mylėtojų
Draugystės“. Kuopa laidys sawo mėnesi
nį susirinkimą nedėlioj, 126 d. sz. m. K.
Liaudanskio svetainėj, 3301 S. Morgan
St., 1 wal. po pietų. Wisi sąnariai tegul
neužmirszta susirinkti, o norintiejie prisiraszyti į musų kuopą tegul ateina ir
Nedeli<Jj,26 rugpjuczio, 3 wal.po pietų
prisiraszo.
Kuopos sekr.
turėsiu sawo salėje gera muzika. Todėl
Chicago,Simano Daukanto Dr-tė kvie kwiecziu visus atsilankyti ir pasilink
J. Petroszius,
czia visus Chicagos lietuvius ir lietu sminti.
168 W. 18 st.
Chicago.
vaites į savo knyginą, kuris randasi K.
Liaudanskio salėje, 3301 So. Morgan st.
isz kurio kiekvienas gali gauti sau kny
Ką Kolumbas sakytų.
gas į namus ant pasiskaitymo. Dr-tės
Jeigu jis 8zendien, po teip ilgos
sanariai gauna visokes knygas į namus
dykai; kitigi visi imdami knygas i na kelionės, iszliptų ant Amerikos
mus tur užsimokėti už kiekviena eg
žemės, jis wisai kp kitą pasakytų,
zempliorių po 5c. ant sanvaites ir duoti
kaucija arba užtikrinimą, kad knygas negu pasakė 1492 metuose. Tuo
po dvieju sanvaieziu sugražinsmet jis naująją žemę apskelbė
S. Daukanto Dr-tė.
kaipo turtą Iszpanijos karūnos;
Chicago, Dr-tė Dovido karai, turės sa
vo pirma metini balių nedelioj, 26 rug
pjuczio, Freiheit Turner saleje, 3417 So.
Halsted st. terp 34 ir 35 ui.; prasidės 3
vai. po pietų. Sale didele ir graži, grajys gera tos paezios draugystes muzika
ant visokiu instrumentu, kur kiekvie
nas galės gerai paszokti ir pasilinksmin
ti. Todėl visus lietuvius ir lietuvaites
ir visas lietuviszkas draugystes szirdingai kvieczia atsilankyti. Iženga vyrui
■u motere 25c.; merginoms dykai. Se
kantis Draugystės mitingas bus nede
lioj 2 rugsėjo, tuo po 12 valandai diena,
bažnytinėje saleje.
Dr-tė Dovido Karai.

Chicago, lietuviai, gyvenanti aplink
nauja parapija, tvėrė politiszka “Independent Kliuba“, reikale kurio turės
pirma susirinkimą subatoj vakare, 25
rugpjuczio, saleje Petrosziaus, 168 W.
18 st. Todėl visus lietuvius kvieczia
susirinkti ir ta reikia apsvarstyti.
Komitetas.
Chicago, užsideda naujas lietuviszkas
kliubas po vardu “Chicago Lithuanian
Academy Sporting Club“, kurio mieriu
bus mokintis szokiu.
Pirma susirinki
mą turės subatoj, 1 rugsėjo saleje J.
Petrosziaus 168 W. 18 st. ant kurio vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieczia su
sirinkti.
Paul Raith, prez.
611 S. Union si.
Chicago.

So. Boston, Mass., ant paskutinio susi
rinkimo “Literatiszkos Dr-tės Simano
Daukanto“, nedaug draugu susirinko,
net ir komiteto sanariai nebuvo pilnam
skaitliuje.
Idant draugystės
rei
kalus davsdan suvesti,ištrinko susirinkusiejie provizoriszka komitetą isz pre
zidento, sekretoriaus ir kasieriaus. Už
rinktasis komitetas susiėjęs 5 d. rugpju
czio ant lietuviszkos svetainės So. Bos
tone, nutarė sekanezius dalykus: 1) Kad
wisi sanariai, ėmę pardavinėti tikėtus
ant grafofono, pasirūpintu pinįgus iki 1
d. rugsėjo prisiųsti draugystės karieriui
arba prezidentui: Frank Mockevicziui
318 W. Broodvay, So Boston. 2) Kad
draugystė ant “Labor Day” (2 d. rugsė
jo) laikytu balių ant savo naudos, kur
nebus svaiginaneziu gėrimu, o įženga
bus vyrams 15c. merginoms 10c. 3) Jei
pinjgai už iszparduotus tikietus nebus
prisiunsti lik minėto laiko, tai jie bus
palaikomi už neiszparduotus.
Frank Mockeviczia, prez.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo Juozapo Gruazo, Kauno gub., Panevėžio pav., kaimo
Palecziu. Jis pats ar kas kitas teiksis
duoti žineant adreso:
Jonas Kranauskas, -.
Box 172 Poųuonock, Conn.
(8—24)
Pajieszkau savo brolio, Juozo Kuro,
isz kaimo Galiniu, Griszkabudžio parap.,
Naumiesczio pav., Suvalkų gub. Jis
pats, arkas kitas, teiksis duoti žiną ant
adreso:
W. Kuras,
Box 62, Alderson, Ind, Ter.

szendien-gi, turėdamas sugadintą
pilwą b’ogu ant laiwo maistu, ja
tuoj aus pareikalautų Trinerio Ainerican Elixir of Bitter Wine ir
tąjį jis tuojaus apszauktų kaipo
geriausi? waistą nuo ligų, paeinanczių isz neilebcziojimo. Nėra
abejonės, kad jis tai žinotų, ka
dangi kiekvienas jo reikalauja ir
nė vieno pasitikėjimas jame ne
buvo suviliotas. Suvirsz jau 10
metų fabrikuoja jį Jos. Triner, 437
Wo»t 18—th St., Chicago, III., ir
galima gauti jį visose aptiekose.
Bet ežia reikia tėmyti, idant jums
duotų ne kitokį, kaip tik t/krą
Triner’s Bitter Wine, kadangi
tiktai mm turi prajoving? gydanezi? galybę, kuomet daugu
mas siūlomų publikai vaistų yra
wien falszavimai, be jokios ver
tės ir tankiausiai kenkianti žmo
gaus sveikatai. Trinerio Ameri
can Elixir of Bitter VVine vald
pi Iv?, kraują ir protą, praszalina
vidurių užkietčjim? ir nežlebcziojimą ir daugybėje atsitikimų pa
sirodė kaipo geriausias vaistas
nuo kepenų ir inkstų ligų, net ir
gana užsisenėjusių, kurios rodėsi
jau yra neiszgydomoms.

Pajieszkau savo draugu: Kajetono ir
Tamosziaus Norvilu Kauno gub., Telsziu pav., kaimo Palukszcziu, gyveno
So. Chicagoj. Jie patys, ar kas kitas,
teiksis duoti žinę ant adreso:
F. Jurevicz,
924 33- rd St.,
Chicago, HL

Lietuwiszlca8 Daktaras.
134 E. 24 UI.,

F.PBradchiilis

Adwokata>< Ir Notary Public.
New York. VVienintslis Uetuvys advokatas, baigęs

Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo
teriszkų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo llgonbucziuoss:
Wiedniuje, Berlyne, karališkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir 1.1.
TJnZtikrina InZsryiiymv

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui:
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
žaizdas, tynimą, moteriazkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nervisskų ligų
reikia naudot elektrikiniaa prietaisas.
I^ytieZku Daliu

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvimą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, akių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iszgydym* užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

mokslą jurisprudencijos esion Amerikoj,

Lake Forest universitete. Weda provas
kriminaliaskas ir dvilinkas. Atjiessko

DENT Y8TA8.
Kerte 31 st irHalsted ulieziu,
wirszui Aptiekus. Chicago.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos

aptiekoa.

TIKTAI DEL WYRU
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiusiąs
pacztu kožiiam vyrui, katras prisiui
sawo warda ir adresa.

—Tikrai Lietuviazkaa—

SaliiiijaS.

MANE

,

'“*3-

Sugražina sveikata ir smagumą nmal-

Gražu, H K

‘u
d-niriau ar
luk»lOfflso olBodos:^“^3^^*^^
’
tan.iuauiuk.
naatatom.* ir
Nedaliomis: nuo 8 iki 10% vai. ryloms t iki 4 tai.
po plet
ažaukanas,gražiai kvletkaotas, tikrai amertkonlizkala w>4«rial». rwarantuotaa aat 30 mrtu,
Rodą per Gromstas Dykai
laznaln kaip 80.00 aukltate laikrodėlis. AUlaalUžpraszydami gydyklas prisiuskite #1.00 me C.O.D it tai paaidaboa. užmokėk aat.zpreso
amatai 88JSiriaikrodeln tawo, jei oaangraSyk
drJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi atgal ant mus kaazto. Raaivk koki nori w yri,k a
ar moterlaska.Prf- kinkvieno laikrodėlio duoda
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o me DYKAI aukas lieta lencinseli jeigu eu orte^
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- riu priziu,183.M. ir apmokame kaaztu, prlaiuntl
mo. AĮilstell.ok ,aendlen. neea ja preke, eina
dysi.
ingeztyn. Baazyk o prisinzime 100 puls Kataloea parodami tuk,tancilu> wlaoklu puikiu d*l
■ta. ŠOVA L BAROAIN HOU8E, M Desrborn St
Chicago, 1U.
*

Kur at8wedihti karščiuose.
Ant Potomac upė, kraszto,
Tenai rasi ir be raszto,
Grąžę vietą, orą sveiką.
Žalėm gojui gerą laiką.
Ten lietuviszkas saliunas
Parengta puikiai kaip bijūnas:
Pilnas gėry m ų puikiausiu
Ir su užkandžiu*geriausiu.
Czia vėl ant upės laiveliai,
Plaukioj mergos ir berneliai,
Tai žuvauja, tai vėžiauja,
Bofrintiesi nesiliauja.

Antanas Narijauskas,
West Port, Meriland.

Pakelis sh bnklingn gy
duolių bus -įsiustas koteasm, kas pateszys ta Sta
te Medteal In.tltute. Jta
'tek iszgyde vyro, kurte,
per metus ėmėsi su pro
tiszksi, ir koniszksis ken
tėjimais, teip kad Instltnte nutarė už dyka dalyt
bandymo pakelius tiems,
kurie pepraszys.
Užsigydys! namie nuo
ktesvtenos lytiszkoe ilgos,
paetaauczlos nuo jaunjretes iszdykomo, sugražins
patrotyta pejiega ir at
minti, panalkys skaudėj!
ma strėnų, audra tys silp
nus lyti takus sąnarius.
Gyduoles jrrs labai sma
gios ir pamaoalyvoe, ro
dos plaukte plaukia pnn

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai, ir czysta vieta dėl užeiviu. Apart to didele ir czysta sale ant
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu žabo-

Jonas Petroszius,

Pigiau kaip kitur!

1681.18111 st.kerte Union. Chicago

Czysto aukso. 14 ir 18 K. szliublnial žiedai;
Laikrodžiai Ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip
visur. Darau naujus Ir taisau sugadintus laik
rodžius ir laikrodėlius, žiedus, draugystėm špil
keles ir visokius auksinius Ir sidabrinius daik
tus pigiao kaip wisi ir wisa darbe gvarantnoju.

JAMES J. HIGGLNS,

F. Proza n skis,
954-33 str.

Chicngo, III.

Už 2.75 nupirksi Kliugu pinta wal-

kam. wMimoll au paleruoto plieno
ratais, oazėmis, apringsala, eta. Qua_rantuotas ant 3 matu. Už 1325
MlTlHkai n»u',»u»io darbo "Got a kt
. Duodame 10 dienu ant
t4BBMBiszbsndvmo. Pinigu i,z kaino ner-iW vVv kalanjame. Sutelkiame geriausiu,
pailndyjlmue kailiuk musu teisin
gumo. Kasztk iinmiz reikalaudamas musu
naujai tori Isto pnlkaus 48 pusiu hntaliogo.
Adresuok:
Victer Manufai'turingCo., Oopt.G-l,
įeito M7 Plymouth PI, Chicago, Iii.

Succetaor to M- Durning.

Rėdytojas Pagrabu ir
Balsamootojas Kimo.
įsteigtos 1888 metuose.

167 First 8t.,

FJlzabeth, N. J.

Teteten-: į

B.

GARSINGAS

SPECI JAUSTAS
Chroniszku, Nėrvisiku ir privatiazk u ligų vyru, moteriu ir vaiku. Li#?ūiu*
P®!1
Isiszkus.

$1,000

X:iirraiios
duos
kiekvienam gydy'[Jy J
tojui, kuria iszgydys tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių.
Kuriuos kiti gydytojai laike už neissgyTikrai LietuvisakM
domus. Jeigu kenti aut kokios ligos, raSpecijalistai
szlo,
szyk tuojaus prie Isztlrtl
Dh. K
allmbrtkn
.o
Gydiayczlos
gisrentuoGjduolea
dykai
—pakolei
issbodą
gausi dykai
. Aprsszyk
gerai
jn
issgydrms
nuosavo
vieo. Ilgu, kaip
artnoterlszke)amžy.kiek
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- liga, lyti (vyrasgydysim
klu eyrtszku
odos,
kraujo,
lytissku
IrohroniszOflsa«indek
atidarytas
nuo
10
vai.
ryto
4 pocen
pie-
truputi
plauku
ir Iki
už
du
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause sveri,
ku negaliu.
Baisias
tu, ir
nuo t ikimarke,
8 vakare.
tik pasek
nuoar
10
pacztine
o Nedaliomis
gausi aisakyma
užeiga dėl szviežiai atvaievusiųį Wa- tu
mes.13sauaagystos,
iki
ryta.
kaip tai: Pratudymas
issgydvti
ar
ne.
Adresas:
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau galima
▼yrianlrmzno.
verloooels.
Kiekvienas, kars nusilpnėjimas.
kankinasi kokia'nors
chroNervu .ilynurnaa
Hzirdlee plakimas,
pražudy
sės ir teisingiauses lietuviszkas saliu nlsrka
ilgas tegul ataisiaukla
pas mus
ir Iss-
mas atmintie,
uekeutlmas
draugystes, nervisibando
muša a sujausiu
ir paaekmlngisuaia
gydy
nas mieste Waterbury.
kumas. kratines, nugaros ir kryžiaus skaudėji

SALIO AS.

J. F. DANI8EWICZIU8,
839 Bank, kampas 8. Leonard st.

tindamos kur reikia. Jos
gydo kožna liga ir panai
kina nesmagume ir kiek
vienam atsitikime wistaakai iszgydo. Atsiszauk ia
State Medinai InsUtateSM
Eiektron Bullding. Ft.
Wsyne, Ind.. o aptureslt
už dyka sampeli. Institu
te stengiasi susinesstsn
didžiausiu skaitliui žmo
nių, kurie negali atsitraukt Iss nan u, kad gydyties ir szle sampelini parodys jiems, kaip lengva iszslgydyt nuo lyties
ku ligų, ksdatesrtojati stsaksncsios gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Sodnas, kure
atsiszauks. gaus dailiai apipeczetyta pakely,-kad kiti nežinotu ku ten yra. Kassyk dabar.neatidėk

Diemanto Elektros Kryžius.

DR. KALLMERTEN

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?
Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

Outlet Foniitore & Stove Co.,
3249 S. Morgan 8L
o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
turime didelę daugybę viaokių peesių
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

DR. F. J. KALLMERTEN.

mo metida. daigu gah, pribuk pats, o jeigu
mas.tai
raugavimes.
irralkalaudamas
žarnų
uždegimas,
neM,
rassyh paspino
mus
“Klau—
dal
nciszžvs»gint
—
TOLEDO.
OHIO.
malimas,
lankstu
apetito,
symo
Llstam"
—tadaliga,
galėsipražudymas
būt moKcatioa.
užgydyta,
uansimslm
smarve gerkle)?, paniūrimas, viduriu užkirtejt
mes. murzinas kraujo la galva, persstejlmes,
ausu cypimas. Iszbenmai aat kuuo ir lytiszku
dalia, pražudymas sekios.

Wadlnatnas teipgi Voltą Kryžium, kr lėta metu atgal tai“’ iszrasta, Austrijoje, ir pasidekavojant savo naudai
Kryžius tas veik prasiplatino Vokietijoj Francuzijoj.
Skandinavijoj ir kitose Europos ezalvse. ir szendieu vra laI^KcFJK^CM blausiai pageidaujamas kaipo galingas vaistas nuo &eumaUrmo ir daugelio kitu kūno negaliu.
Elektros Diemanto Kryžius gydo ReumatiTms teip Buskulu kaip ir suuanu. Neuralgija ir kitus kūno skaudėj!
mM^Esr 7 X^ta mus. Nervišzkuma. Nervu nnsilonejima. Silpnumu. Prastotą Nervu Gyvume. Nervu N upe o hm a. Nemiga, Abejo
tingumą. Dvasios Mupuolima Hvsten>. Paraiyžiu, Su, ■
tengima. Drebuly. Neuralgija. Apopleksija. M uomara, Szv.
Wito Szoki Szirdie, Plakime.Galvos skaudejima ir visus
Nerviszkc Systemo sugedimus.
Weikme jo spsireisukia pati per save bėgyje keleto, die—
«8S^Si3S3IB nu. bet kartais užtrauks kėlės dienas.
■
Kryžių reikia neszint diena ir nakty, pakabinta ant szilkimo szuiunuko ant kaklo, augszcziau azirtine, indą u boa.
Mėlynoji puse turi bat in apaezia apversta Priesz naudoŪma ir viena syki ant dienos po to indek Kryžių in truputi
drungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per kelete
minucziu. tvaikams, žiūrint pagal amalu, uksusa reik su
vandeniu auk lesti Preke to Kryžiaus yra Wienas doloLf
lis ir gvarantuojame. kad Jis suteiks tekis pat nauda kaip
h#
kad genaueiejieelektnszki diržai kasziuojantl penkiolika
bei dvidėsiimta sykiu daugiau r<-*r-r sirsimyvs. MMiyii
Mas. niekados neturi bot be to Elektriszko Kryžiaus, kurs yra geriausiu gelbstonsoklas kūno negales ir skausmus. Pnsiusk viena doleri per ei presą, ar moner
orterl arba re Ištrukta) gromatoj. o mes lamstai savas kasztais pasiueim viena KlektrHzka Dlemente K ryži: arba 8 už 86 01 Gaunamos tuastaoczials rekomendacijos nuo ypatų, kurios su
pagalba szlo įtebuklingo^Kryžlaus iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiazkos galytaž.
finai pora tol
_______ <Tpsi lasu Diemanto Elektros Kryžium nuotl Kovo ir persitikrinau, kad tas kryžių
tikrai teip pageltingu. kaip sakėte. Per ilga laika asz negalėjau valdyti savo drszine, raukos
ir daug kentėjau; visada turėdavau laikyti ja pariesta. Po naudojimo begvj dvieju sau va tezių
jusu DiemanU) Elektrų, Kryžiaus galėjau apsieiti jau be parisslmo. Dabar gi su ta ranka neszu
pilna kibire <-andens Asz ir n-4lnae. kaip atldekavot jum, už teip didele suteikta man pagelU.-ANDRE8 MADSKN, taM Quincy Ars , Oodsm. Utak.. April 1< 18ta.

The Illamond Electric Cross Co., 306 Milwaukee avė., CHICAGO.

Waterbury,Conn. Štate Heilai Dlspasery,
76K. lediscn St., ChicQo, III.

Rodą Dykai!

Vien tiktai
vyru ligose,
Arti Mc Vickerz
Teatro.
•tote Medlcal Oieponserv

<

78 E. Medison Street
Chicago. III.

Žingeidus swietui dalykas.

OPFlSAI;

B^Oyo.NT

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO.,
Box 2361, Nev York. U .S. A.

8o. Chicago, III.

J. LESZCZYNSKIO
Lenklszkal - Lietuwiszka

APTIEKA

3315 S. Morgan St, Chicago, III.

J.Bunnsn & Stefankevica,

ADVOKATAS IR KONSULIS.

231 S. Roebling sr, Brooklyn, N. Y.

Kaip kiekwiena maszina, telppat ir žmogaus organiz
mas su laiku genda.—Kad maszina ir tolinus pasekmingai
veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai
teippat dėdasi ir su žmogaus kunu. Kad sugrąžinti jam iszsemta* sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors imli.—Mokslas aiszkiai
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per dieną
isznaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasisekė man su
vienyti įvairius vaistus su vynu, kurs sudrutina visą organiz
mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas,
gumbą, nežlebcziojimą, dispepsija,neuralgiją, nervišzkuma, etc.,
ir tam vynui suteikiau vardą: Kartus Wynas Dro BožynKirtus Wynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami
tėmykit ir reikalaukit tiktai Kartaus WynoDro Božynczo.

Gali gaut misose aptiekose arba pas

ZemlapiN Lietuvos ir
Latvijos.

Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chicago.

LietmriMkoje kalboje, atspaustas lotiniszkoms literoms Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
Nevsklj prospekt, n. 111 b. 73.

U4 13.2fi!Nupirksi Puiku 1900 mo#14.25
teriazka ar wy
ImB
rišiką dwiratl

J. L ChmielittskisJ. Sllversteln, ACo.

K
"L VES# -ui tel gali padaryti
VETT** VkgHKgy Užsilikę isz W mo——■— :•
-iESA£=i- deltai už plgrsno ne
gu wortee prrke; kiti po 88. 810 ir 813. Gvnrun“ —tu Musu modeliai 41, trijų Crown
tutlnten-ioe mados ant 1800 m. Alujamo. Dviraostž irkitekiu dalyiunedame už dyka. ^Pinigu isz
aujam*. Adresuok:

Didžiauisas Lietuviszkas

Cigarą Ir cigaretu fabrikas

eite
.
Dirbame Cigarus isz
Turi geriauses gydyklas nuo visokių
A
A tikro Havsnos tabako,
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles.
Ciparetus isz Rusiszko
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. ♦
Turkiszko. BiznieAtsiszaukusiems per laiszkus ir apra \
'
r'ams,,aHiunczi'‘m*'in
išantiems savo ligas, duoda rodąs ir
visus Amerikos kraszpnsiunczla gydyklas per paeitą arbt
Q MMus už pigiause preke.
per expresą.
Aptiekoje visada randasi keli dak
498 8. Halsted 8t.
tarai. teipogi per telefon a gali pstRAl ui., UFI8AB IR PAROAVINYCZIA:
szaukti daktarą kas tik koki nori.
Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie 878-880 W.33rd s t., CHICAGO.
koje.

Tol. Yards 709.

Wi8i

nžlaikoK lidiuu'“ Irtkrode^

kaip kitu. Wi*a tavora gwarantuoja
Siitubinius
žiedo, isz geriausio ankso padaro ant pareika/vVSjjteMjKnHlA lavimo.

prie lletuvi»iko« bažaycuos.

Baltrlikoųi!!

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted St.
FotogranjM; a# taUną tlktst
•2.00
Aa# esiimn te kHokta nikaJs astasa jVoSaciv

11 N. Rlrer Slde 8t.,

Vaterbui,

Conn.

FORU
FBBKR
EMKNT,

IV argonus, Pijanus ir Maszina, duodu ant 83
dienu ant iszmeginimo. Jeigu per ta laika naeirodys paimtas iutrumemas negera, ar nėr
brangum. us Ji atsiimsiu atgal ir už ta laika
nieku nekurtai .
Užtikrinu kad nuo manės
pirk eite vieku pigiau kaip visoj Amerikoj galė
tumėt gauti. nes ui visokiu daiktu imu staosial iss fabriko ir todėl galiu pigiau juos Bar
du otl galp tie kurie iss vToleMlė ima/ Meldžiu
«k ^mėginti, o užtikrinu kad busite užgane-

Ar nori Gero Laikrodėlio
už pigia preke? i

J. R. Miknaitls.

Rasite saaltą alų, seniauses arielkae, vyną net ias Europos, o
cigarus net ias Turkijos.
Atsilankykite po nr.

AGENTAS
VVargonu, Pijanti, Siuvama MaMtlnu, Cigaru ir Papierosų.

Shenandoah, Pa.

Užtaikau geriausia je seniausia Degti
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus grrytnui. Cigarai ir Cigaretei net nuo Philipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Praszau atailankyti —~

883 Bank st., Watcrbury. Utssin.

Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, Abrozdbs, Maldaknyges lietuviszkas irlenkiszkas, teipogi ir visokias kitas knygas dvasiszkos ir svietiszkos intalpos.

A. M. Matnsawiczia,

A. M. Matusawiczia,

Duok! dook mums brolio gert.

LietnTiszku Sztons Religiszia Daiktu.

*mma

Boston, Mass

czio.

8 ta n Įsi o was Saimkus.
8700 Commercial are.,

257 Hanover St.

Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdiniPilni visokiu aptiekoriszku taworų czionykszctiu ir uirubetiniu.
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, Aptiekoje wisada galima rasit DAKTAELA, kurs duoda ligoniams
už kągvarantuoju. Pro f. Brundza sutei
rodąs dykai.
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, rutkai, lietusriszkai ir
kus, ką Budyje daugumas prisiųstų padaugely] kitokiu kalbų.
dėkavonių per laiszkus ir laikraszcziua.
Pagalba yra* visiems, tik atsiazaukita.

Dar penkiolika mmutų, pakol stritkarį
(nustvers:.
Tai eik szian brolau pas Szimkų—sznap(są iszsigersi
Jis turi czystą saliuną. naujutėlį barą
Wyną,sznapsą.szaltą alų ir užkandį gerą.

THEO PR0ULX

Pajieszkau savo dedies Augustino
JONAS MOŽEIKA,
Waitulionio ir Mikolo Pinkam, Wilnlaušgub., Traku pav, isz miestelio Assistenta^ ir Notary Public.
Nemunaic*iu: gyveno Shenandoah, Pa.
ROOM 601-602
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinę
87-89
E.
I&shiogton
st, Chlc&go, III.
ant adreso.
Jos. VVaitulioni*.
Užsiimame civiliszkoms ir kriminaliszMillbourn, N. J.t
koms provoms. Geriausei iszvarome proPajieszkau savo seselės, Marijonos vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti
visokiomis kalbomis, vertėju
8zalaszevic»iulės,5 menesiai atgal ji gy
veno Brooklyne.
Ji pati ar kas kitas nereikalaujame. .
Jonas'Mozelka gyvena po n r. 31 W.
teiksis duoti žine ant adreso:
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.
Mrs Barbara Jazavitaviczienė,
cfo Joseph Jonės, Warehousepoint,Oonn. kas rytas.

Nuo Stos iki 12tos ryto.

134 E.24th St>,Cor.Lexington Av.

Lavrence Mass. P. Aurila lietuvys
uždėjo nauja sztora valgomų daiktų ir
viską parduoda pigiau kaip kiti. To
dėl visus to miestelio lietuvius kvieczia
ateiti ir pamėginti naujame sztore, o už
tikrina kad kiekviena bus užganėdintas.
P. Aurila,
(9—7)

Temykite.

723 W. 18th Street

CHICAGO.

Dr. Leonard Landės,

Naujas sztoras.

Frova J uoto Poiubinskio, kuri buvo painioja
ma pokamptaiu rodu davėju, kuriu po namu*
jieszko sužeistu žmonių, paskui juos spgsudineje draus su sawo advokatais, 1S liepos tapo už
baigta Henry paviete, mieste Cambridge. Aut
naudos Palubinsklo prisūdyta >5000 ir (1100
kaaztu. Provn vedė Pr, Oolubieku su advoka
tais C. C. Wllson, .Jobu W. Streed ir 8.8. Bhlrer.
.
3320 8. Morgan St., Chicago.

Kauno gub. Szauliu pavieto.

Lietuviszkas

CIGARU ir TABAKO FABRIUS.
užsenijusiM provas, iszdirba visokius
Dirba Cigarus is^ tikro Havanos taba
dokumentas ir duoda rodą visokiuose
reikaluose, lietuviai isz kitų miestų ko ir užlaiką inportuotą tabaką tinkagal rodą pasiekti per gromatas. Tutin misuse ant papierosų isz Rosijos. Turki
tieji* reikalą teaiuaukia tuojaus.
jos ir kitų szallų. Biznieriams dasiun3209 8. Halsted s U, Chicago, IU czia tabako ir Cigarus į visus Amerikos
Tetophone I arda 772.
krasztus už pigiause prekę.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3239 So.Halsted

Knygos savos spaudos.
Akyvi Apsireiszklmal Sviete, ant kurio žmo
nes nuolatos žiuri, bet j u gerai nesupranta;
su 7 abroseliais. Naudingiause knygele ant
svieto dasižinojimui isz ko darosi kai
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra
debesiai ir ant ko jie laikosi............ 3Oc
Aritmetika. Kniga isssimokinimulrokundu.
Preke.......................
W5c
HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas
apie užlaikymą sveikatos, Įsa kurios gali be
pagelboe daktaro iszsigvdyti nuo daugybes
ligų. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose.' nes kas ja su alyda perskai
tys, pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu liga, patalkys-uilaikytio-ielybejesavo
sveikata, pailginti savo amžl ir mokės atau
ginti sveikais ir tvirtais antro valkelius.
Preke......................................................... 3Sc
Kražių Bkerdyne.Apruzo ana balau atsitikima
kada 1803 m. maskoliai atpuolė ant batuyczios miestelyje K raitu, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus amonis, mgrio ve altorius ir užpeezetijo bainyezia. Aiszkiauslal apraazo
ta visa atsitikima..............
13c
Lletuviszkas Lementonus su poteriais, kate
kizmais ir mlstranturu....... ................. 15c
Mokslas apie Žemį ir kitus svietus, ju būvy Ir
pabaiga. Apra»zo kas yra žeme, isz ko Ji su
sideda. ant ko laikosi Ir kaip auksai:
kas
yra saule, žvaigždes, menu Ils; kaip toli yra
in kitas žvaigždes; kas yra plianetos, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30
astronomiszku abrozelia. turinti 225 pusią
pius. Yra tai vienatine knyga, isz kurios
tikrai žmogus gali apsiszvlesti......75c
Drutcosa, gražiuose apdaruose............ iJl.OO

Pajieszkau savo pusbrolio, Petro Ma
38Comnion St., Lawrence Mass
linausko. Kauno gub., Panevėžio pav.,
kaimo Poszkaicziu. Jis pats, ar k ar ki
tas, teiksis duoti žiną ant adreso:
Sztoran ir Oflisas.
P. Sarguna?,
Atidarėm naują sztorą ir ofisą lietuviu
806 E.8 ButtonvoodSt.,Wilmington,Del.
reikaluose, kur užlaikome visokes lietu
Pajieszkau Aleksandros Zarankos ir viszkas knygas, lietuviszkas žoleles nuo
Povilo Mirauskio, abu Kauno gub., Ra visokiu ligų, užsiimame visokiais lietu
seinių pav., kaimo Paakmenes. Jie viu reikalais, kaipo raszymu ir skaity
patys, ar kas kitas, teiksis duoti žinę ant mu laiszku, užvedimu provų visuose
adreso:
Tony Zarankas,
atsitikimuose ir tt. Prie to turime šaita
Box 134, Beaumont, Wis.
ną ir užlaikome gera alų, arielkas ir
Pajieszkau Juozapo Lukosziaus. Kau kvepenczius cigarus. Wisus kviecziame
no gub., Raseinių pav., Kviedaiuos pa pas mus atsilankyti.
John Mitcjiell & Co.
rapijos. Szakėnų kaimo, 2 metai gyve
547 S. Canal St. * Chicago, iii.
no Hartford Conn. Asz neseniai pribu
vęs isz Anglijos norėczia su juom susiži
noti. Jis pats, ar kas kitas, teiksis duoti
žinę ant adreso:
busitaisykit sawo peczius
Kaz. Lukoszius,
ant žiemos.
1 Island avė.,
Allegheny City, Pa.
Asz duoąiu Pecziu taisytoja kiekvie
Pajieszkau savo dėdžių: Mikolo ir nam kurt pm mane atsiszauks ir užAdomo Steponą vi cziaus, Wilniaus gub., czedisiu Jums pinigus.
Trakų pav., kaimo Lomianiu. Jie pa
Fred. C. Ewert,
tys, ar kas kitas teiksis duoti žinę ant 3108 S. Halsted st.
Chicago.
adreso:
Adom Ivanovicz,
Bex 196, Saugus, Mass.
Pajieszkau savo szvogerio, ^elvestro
Dargewycziaus, kurs gyvena Chicagoje. Teiksis aisiszaukti ant ardreso:
Jos Bettingis,
Box 3, Whitney, Pa.

Dr. Leonard Landės,

Įsius ae.OO splakys mnanite lt
Uiado.
niasilonke
gromatoms
Sgi ma.riau.. teip gerai priteisiu,
o0. nors Ir mažian,iat mokintas,
tu i,šniokšta dailei drnkeoll. Prie
niaokes duosim dovanas istorfsskom, knlšoa bol popierom, su puikiom, kvlelIroms Ir graži is apskaitymais gromato rastymot Tokio įpieru tusi nas kasotu ja 3Se; 5 totinai Sl.00. j v n tu reikalaojamv kiekvienoj ne
irtoj ir daudanie gota užaarbi.

W. Kudaranckas,
BoxM:
Lairtice, lass.

''1Eln" '•Idunau, t-wnauluoti ant
mcia 75
Ln.kr.
Gold Blled
smorikonis/kais wtdu'
r'a'kant
.
» metu...................... 11 Y*
Laikrode.rei uu.d žlled gvaran. ant 13 meta T.78
Laikrodėliai sidabriniai Elgtao viduriais gva
ran t uoli ant 10 meta........... ...............
..IJt
Laikrodėliai sidabriniai amer. viduriais, i ta
Laikrodėliai nikeliniai Elgino viduriais.... JI M
Laikrodėliai a.kellnlal amer. viduriniu....! 80
Tavora, siunerta la visu, miestus C. O. D
kas uk per Įsisukus pareikalauja. Adtenorite:

MgtžMMĮjPvRCM ’u

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

Chicago, Iii

