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Metas Vili

Politiszkos žinios.
Sziaurini Amerika.

Matyt karė ant Filipinų ne 
daugiausiai randa pritarėjų terp 
Amerikos gywentojų, jeigu ran
dui tarnaujanti laikraszcziai gar
sina visokius iszimslus ant suma
žinimo pne»zų palaikymo kaipo 
Amerikos valdybų Filipinų salų. 
Kadangi amerikonai labiausiai 
godus ant aukso ir su jo pagelba 
greicziausiai galima nuomones 
perkeisti, tai republikoniszkos 
partijos laikraszcziai pagarsino, 
buk aut Filipinų salų rado labai 
turtingus aukso plotus, buk isz 
tonos žemės surenka ten aukso 
mažiausiai už $600; raszo ir apie 
kitokius miueraliszkus turtus, 
kad tik sutverti dauginus prita
rėjų begalinei karei ant Filipinų, 
paėmimui tų salų po Amerikos 
valdžū. Ar tis pasiseka, paro 
dys rinkimai lapkriczio mėnesyj.

Tuom tarpu filipiniecziai sten
giasi parodyti amerikonams, kad 
jų suvaldymas ne teip lengvas. 
Sztai dabar amerikoniškos ka
riaunos ant Filipinų salų virszi- 
nįkas pranesza apie naują nepasi
sekimu. 11d. rugsėjo, kapitonas 
Devereux su 51 kareiviu 29 re- 
gimento^ ant kanuolinio laivo 
Vildalados iszplaukė ant mažos 
salutes Porijos, į pietus nuo sa
los Luzon, ir dauginus nesugrįžo, 
matomai arba likosi visi užmuszti 
arba pateko į filipinieczių rankas. 
Kiek isz tų kareivių likosi už- 
musztų, o kiek yra gyvų filipi
nieczių nelaisvėj, nežinia, ka
dangi isz to mažo pulkelio ne su
grįžo nė vieno, kuris galėtų pa
sakyti, kas su kitais atsitiko. Sa
la Porijos yra mažytė, turi vos 
25 angliszkas mylias ilgio, ji yra 
atstume 200 mylių nuo Manilles. 
Ant jos iki sziol pasikėlimo nebu
vo. Amerikoniszkų kareivių ežia 
yra du silpni garnizonai, tie to
dėl ne gal iazdrysti iszeiti jieszko- 
ti prapuolusių nuo Vildalados 
kareivių. Jenerolas McArthur 
iszsiuntė isz Maniilės dauginus 
kareivių jieszkoti prapuolusių ir 
iszliuosuoti juos, jeigu dar gyvi.

Aplinkinėse Manilles pereitos 
sanvaitės liuvo teiposgi keli su- 
simuszimal Į pietus nuo Mani 
lies filipiniecziai užpuolė ant Las 
Pinas ir Paranagua, liet jų už 
puolimai likosi amerikoniszkos 
kariaunos numuszti. Aplinkinė
se Juna, Bacoor ir Mutin La pa 
buvo teiposgi keli susimušimai. 
Amerikoniszki oficierai tvirtina, 
kad tuose krasztuose griebė vėl 
už ginklų tie, kurie pirma buvo 
pasidavę už amerikonų drau
gus.

Atkako dabar į Ameriką bu
vęs Aguinaldo sekretorius Lopez. 
Iszlipo jis ant Amerikos kranto 
Nev Yorke. Mieriai jo yra, ap
lenkus randą, per atsakanezius 
praneszimus,iszreikszti Amerikos 
tautai geismus filipinieczių, isz- 
rodyti tikrą dalykų stovį, ko nė 
isz raportų amerikoniszkos ka
riaunos virszinįko, ne isz žinių 
atsiųstų specijaliszkos komisijos 
ne gali žinoti, kadangi teip vie
no, kaip ir kitų raportai ne yra 
teisingi.

Kare Chinuose-
Kas iszeis ant galo isz chinisz- 

ko choaso, dar visgi sziądięn 
nieko ne galima pasakyti, Ame
rika ir Maskolija iszdavė prisa
kymu savo kariaunai trauktiesi 
isz Pekino, kur pasiliks isz viso 
tik 2000 kareivių. Tuom tarpu 
amerikoniszkos kariaunos Pekine 
liko tik vienas regimentas infan- 
terijos, vienas eskadronas raite
lių ir viena baterija artilerijos. 
Pasiuntinys ir kita kariaunos da
lis persikelia į Tien Tsin.

Kaip stovi dalykai su tary

boms terp vie^zpatyscz'ų, tei- ] 
posgi tikrai nežinia. Rods pir
mutinį VVokielijos reikalavimą, 
kad butų nubausti arba lazduoti 
europiecziams tie virszinįkai, ku
rie dalyvavo europieczių sker
dynėse, atmetė Maskolija ir Pran
cūzija. Paskui szitoms vieszpa- 
tystėms pasisekė susitaikyti ir isz- 
dirbti naujus pamatus taryboms 
su Chinų randu; Anglija iki sziol 
ant Wokietijos užklausymo ne 
davė nė jokio atsakymo. Taigi 
sziuom kartu Chinuose eina isz 
vien: Wokietija, Maskolija ir 
Prancūzija; Amerika nori su vi
su pasitraukti, Japonija ne atme 
ta progratno pirmutinių vieszpa- 
tysczių, bet ir su savo pritarimu 
dar ne atsiliepė. Atsakymas pasi
vėlino per tai, kad pasitraukė 
nuo valdžios Yamagatos ministe
rija, kurios vietą užėmė Ito. An
gliški laikraszcziai tvirtina, buk, 
nežiūrint ant persimainymo mi
nisterijos, Japonija eis isz vien 
su Anglija ir Amerika. Apie tai 
vienok reikia abejoti. Japonijos 
ciecoiius, rodosi, pasirengęs eiti 
isz vien su Europos kietžemio 
vieszpatystėms; ant parodymo 
savo prilankumo toms v i esz pa
tys tėms, jis pasirengęs ateinau- 
cziuose metuose atsilankyti Pe
terburge, Berlyne ir^Paryžiuje. 
Jeigu todėl Japonijos valdonas 
rengtųsi prieszintiesi Euiopos 
kietžemio vieszpatyeczių mie- 
riams, tai jis nesirengtų atlanky
ti valdouus tų vieszpatyeczių. 
Taigi, nore Anglijos laikraszcziai 
tvirtina kitaip, bet turbut visos 
Europos kietžemio vieszpatys- 
tės, taigi Maskolija, Wokietija, 
Prancūzija, Austrija ir Italija ei
na isz vien Chinuoee; priešingoj 
gi pusėj liktų tik Amerika su An
glija. Jeigu teip, tai pirmutinėms 
suririszusiomB vieazpatystėms ne 
butų didelio reikalo paisyti ant 
paskutinių dviejų, kadangi jos 
butų per silpnos ant stabdymo 
Europos; jeigu prie jos dar ir Ja
ponija prisidėtų, tai tąsyk ne pai
sytų visai ant noro Amerikos ir 
Anglijos. Tąsyk, žinoma, szitoms 
nieko ne liktų, kaip visame su
tikti ant to, ko pirmutinės norės. 
Wokietijos rando laikraszcziai 
tiki, kad Amerika greitai 
pamatys nenaudingumą savo 
prieštaravimo ir eis drauge su 
Europos tautoms. Prancuziszki 
gi laikraszcziai garsina, kad An
gliję reikia isz Chinų su visu isz 
mesti ir ant jos nepaisyti, kadangi 
ir teip prie iszliuosavimo amba
sadorių Anglija prisidėjo su juo 
kingai mažoms pajiegoms, be ko 
kių kitos viešpatystės gali vi- 
siszkai apsieiti.

Kaip laikraszcziai pranesza, 
pakeltas europeiszkų vieszpa- 
tysezių protestas pnesz pakėlimą 
garsaus skerdynių parengėjo ir 
užpuoliko ant svetimų krasztų 
ambasadorių Pekine, kunįgaik- 
szczio Tuano, iszdavė vaisių, ka
dangi, pagal paskutines žinias, 
Tuan likosi ne tik nuo urėdo pra- 
szalintas, bet dar jį atidavė ant 
nubaudimo ciecoriaus dvaro su- 
dui. Tasai sūdąs vienok gal jį 
ne bausti, bet dar apdovanoti. 
Kiti neprilankus europiecziams 
virszfiTįkai, o tame ir virszinįkas 
visos chiniszkos kariaunos, kaip 
sako, likosi ciecoriaus degraduoti. 
Isz to vienok ne didelė nauda, 
kariaunos virszinįkas visgi ję tu
ri savo valdžioj ir nuo virszinį
ko vietos ne nori pasitraukti.

Chinų ciecorius atsiliepė į rau
dę Amerikos ir prie Maskolijos 
caro praszydamas pageltas prie 
sutaikymo su kitoms vieszpatys- 
tėms. Žinoma, Maskolija sa- 
viezkai pagelbės: ji užėmė Man- 
džuriją; Mongolijoj gi masko- 
liszka kariauna elgiasi kaip na- 
mieje; taigi Maskolija jau beveik 
priskyrė prie savo valdybų dide

jie viską žino), Uigi lygiai meti
nių sukaktuvių dienoj uuo prasi
dėjimo karės. Ar pranaszavimai 
angliezkų laikrsszozių iszsipildys, 
pamatysime. Tuom Urpu vie
nok būrai ne gerai stovi; angli- 
jouai apėmė visę geležinkelį isz 
Transvaaliaus į portugaliszkas 
valdybas ir tokiu budu perkirto 
būrams privežimę amunicijos ant 
tolesnio karės vedimo. Kiek 
dar yra būrų po ginklu, nežinia. 
VVokiszki laikraszcziai skaitlių jų 
rytiniame Transraaliuje paduoda 
ant 12000, vakariniame gi ant 
8000, Uigi isz viso 20000. Jeigu 
teip butų, Ui būrai galėtų dar 
gana ilgai giutiesi. Paskutinėse 
dienose keliose vietose buvo ga
na smarkus susimušimai, ku
riuose ne anglijonai, bet būrai 
buvo užpuolikais. Jų užpuolimę 
anglijonai numuszė. W iš
nok jau būrams, turbut, ne gali
ma atsįgriebti; tę pripažįsta lor
das Roberts, kadangi jis grąžina 
dalį kariaunos į tėvynę; sugrąži- 
no ir Kanados liuosnorius.

Angliszkas randas pranešė 
Holandijos randui, kuris iszsiuntė 
savo kariszkę laivę paimti Krue 
gėrį, kad jeigu priimtų kokius 
nore raštus ir pinįgus. Ui Angli
ja tę laikys už sulaužymę neutra- 
liszkumo. Sunku Um įtikėti, 
kadangi TransvsaliUo iki sziol ki
tų krasztų, kol jie ne priUrs pri
skyrimui jo prie Anglijos valdy
bų, laikomas už neprigulmingę 
krasztą, las tokių krasztų karės 
laike gali būt gabenami kitur teip 
raštai kaip ir pinįgai. Tę turi 
žinoti ir angliszki ministeriai, 
terp kurių, apart Chatnberlaiuo, 
labiaus tinkanezio į cirkę negu į 
ministerius, turi būt ir geriaus 
už jį pažįsUnti terpUuti-zkas tie
sas.

Pietini ir Widurini Ame
rika.

Ant syk užgimė revoliucijos 
arba naminės karės keliose net 
republikose vidurinės ir pietinės 
Amerikos. Republikoj San Do 
mingo buvo jau keli neiszriszti 
susirėmimai terp rando kariaunos 
ir revoliucijonierių. Revoliucija 
apima vis didesnius kraštus ir 
nežinia.kaip gali pasibaigti. Teip- 
jau užgimė . revoliucija priešą 
valdžię prezidento Zelaya re
publikoj Nicaraguoj. Nors- jau 
kelis kartus garsino, kad randas 
suvaldė revoliuciję republikoj 
Colombia, bet ji vis nesuvaldy- 
fa; revoliuoijouieriai vėl susi* 
drutino ir susirinko Panamos ap
linkinėse. Prieez juos isztraukė 
rando kariauna. Dabar prie re
voliucijonierių pristoja vėl visi 
tie, kurie buvo jau randui pasi
davę.

Rumunija užmanė atiduoti ne
sutikimus su Bulgarija ant nu
sprendimo santaikos sūdo. Už su- 
džię taikintoję užpraszė VVokieti
jos ciecorių. Tę užmanymę pri
ėmė ir Bulgarija. Nežiūrint vie
nok ant to, abudu krasztai trau
kia dar vis savo kariaunę ant ru- 
beiiaus.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

1900 m. isz Wilniaus guberni
jos į kariumenę szaukia isz viso 
11398 jaunus vyrus. Isz to pa- 
szauktų skaitliaus į kariumenę 
paims 4082. Isz Wilniaus pa- 
szauktų yra 553, isz ko paims į 
kariumenę 198; Isz Wilniaus 
pav. paszauktų yra .1556, paims 
559; isz Wileikos pav. pa 
szauktų 1588, paims gi 569j isz 
Dianos pavieczio paszauktų 1588, 
paims 569; isz Lydos paw. pa- 
szauktų 1581, paims 569; isz 
Aszmenų pav. paszauktų 1568, 
paims 562; isz Szventėnų pav.

lius Chinams prigulėjusius krasz- 
tus. Kitokios pageltas Maskolija 
niekam suteikti ne moka. An
gliški laikraszcziai tvirtina, buk 
Maskolija užėmė Mongoliją ir 
Mandžuriją su žinia ir pritarimu 
VVokietijos, kuriai buk Maskolija 
pripažino tiesę griebti Chinų 
krasztus prie Peczeli jūrių kojos; 
Prancuziję gi abudu szitie krasz 
tai pažadėjo paremti, jeigu ji pa 
norės užimti tūlas pietinių Chinų 
provincijas, kad ir su miestu 
Cantonu. Nežingeidu todėl, jei
gu Anglija su baime žiuri į szitas 
tris tvircziaunias Europos viesz- 
patystes ir ne nori su joms eiti 
isz vien, kadangi paskui jai nie 
ko ne liks, ypacz jeigu už pritari- 
mę savo mieli ims Europos vie- 
szpatystės ir Japonijai dalcistų 
griebti kokį Chinų szmotą.

VVirszinįkas visų sujungtų ka
riaunų Chinuose, vokiškas jene
rolas grafas VValdersee jau atka
ko į Chmus. Priėmė ežia jį gana 
iszkilmingai. Jenerolas atlankė 
vireziuįkus visų krasztų kariau
na.

Tarytas kaslink užbaigimo ka
rės su Chinų randu dar ne prasi
dėjo; svarbiausias Chiuų rando 
reprezentantas Li Hung Czang 
dar ne atkako ant vietos; veda 
jį į Pekinę sargyba susidedanti 
isz japoniazkų ir maskoliezkų ka
reivių. Amerika buvo bandžiu
si pasiūlyti kitoms viešpatys- 
tėms savo tarpinįkystę prie su
taikymo su Chmais, bet kad ji 
buwo pasirengusi ištraukti mvo 
kariauną isz Chinų ir kad Eu
ropos randai neturi didelio užsi- 
tikėjimo ant sumanumo Amerikos 
diplomatų, Ui visi tenykszcziai 
laikraszcziai griebėsi iszjuokimo 
Amerikos užmanymo; randas to
dėl nė ne bandė to užmanymo pa
duoti arft apsvkrstymo kitoms 
vieszpatystėms.

Kaip laikosi Chinų pasikėlė- 
liai—apie Ui ateina vien priesz- 
taraujanezios žinios: sykį garsi
na, kad pasikėlimas bokserų 
nupuolė, jie likosi iszskir»tyti; 
ant rytojaus vėl garsina visai 
prieszingai. Pagal paskutines 
žinias Wokietija pasirengusi ofi- 
cijaliszkai pradėti karę su Chi- 
nais. Ant to ji dabar traukia 
vis daugiaus kariaunos į Chinua.

Kare Afrikoj.
Lordas Roberts, už gėrę vedl

inę karės, arba teisingiąus sakant, 
už paleminimę Anglijos ir jos ka
riaunos garbės, už parodymę, kad 
Anglijos geriausi jenerolai ne tu
ri supratimo apie terpUutiszkas 
tiesas, apie žmogiszkumę, o ne 
per daug didelį ir karės vedime, 
likosi pagarsintas augszcziausiu 
angliškos kariaunos virszinįku, 
vietoj lordo Wolseley. Jeigu 
pirmutiniai būrų vadovai, kaip 
anUi Joubert ir Cronje butų bu
vę sumanesni, Ui nė lordas Ro
berts butų nieko padaryti ne ga
lėjęs,Anglija jau gal butų priver
sta atsisakyti nuo visos pietinės 
Afrikos. Dabar rods, rodosi, kad 
būrų republikoe nors tuom Urpu 
pateks Anglijai, kadangi kę pir
mutiniai menkai iszmananti apie 
vedimę karių su didesnėms pa
jiegoms vadovai pagadino, to jau 
nė sumaniausias Botha ir De 
VVett pataisyti ne galėjo, Kova 
vienok dar ne pasibaigė, nors 
aiszku jau, kad anglijonai paėmė 
virezų. Svetimi liuosnoriai 
kraustosi jau isz .Trsnsvaaliaus, 
taigi jau, turbut, jiems nira kę 
daugiaus veikti. Robertą prane
šė, buk anglijonai rado 30 ka- 
nuolių būrų paliktų ant kelio, tik 
tos kanuolės teip buvo pagady- 
tos, kad ne tiko jau niekam. An
gliški laikraszcziai tvirtina, kad 
karė galutinai pasibaigs 11 d. 
spalių (gaila, kad valandos ne 
paduoda, jiems mat rodosi, kad 

paszauktų 1391, paims 498; isz 
Tiakų pav. paszauktų 1550, pa
ims 558.

Wilniaus pawietyj ir kituoee 
daržoves baigia Įtaikinti kirmė
lės. Kirmėlių daržuose prisiveisė 
tokia daugybė, kad net ant že
mės po jas reikia vaikszczioti 
kaip po dumblynę. Nuėdus kir
mėlėms daržų augmenis, prekės 
daržovių, kaip antai kopūstų, 
agurkų ir kitokių visur žymiai 
pasikėlė.

Ant galo, po ligų trukdymų 
isz pusės centraliszkų maskulisz- 
kų valdžių, 17 d. rugsėjo likosi 
iszkilmingai atidaryta W>lniuje 
vidutinė chęmiszkai - techniszka 
mokykla. Tuom tarpu telpa ji, 
pasamdytuose ruimose Ridu-zke- 
vycziaus namuose, ant Kalvari
jos ui.

Netoli Wilniaus, Aleksandri
joj, pradėjo statyti triohę rengia
miems vaikų prieglaudos ir dar
bo namams; prie tų namų bus pa
rengta specijalUzka dalis ant pa
talpinimo vaikų tėvų už viso
kius nusidėjimus patekusių į ka
linius; toki vaikai, paprastai, ne
turėdami nė jokios priežiuręs, 
pražūdavo arba į niekus pavirs
davo.

Szį metę Wilniuje apsistojo 
statymas naujų namų. Iki 13 d. 
rugsėjo mieetis davė isz viso 
456 daleidimus statyti naujus ar
ba perdirbti ir taisyti senus na
mus. Per tokį jau laikę pereitų 
metų daleidimų buvo iszduota 
497, taigi ant 141 daugięus negu 
szįmet.

Didžturcziai žydai, Warszavos 
bankierius Wawelbeng ir Pe
terburgo Ginsburg sutvėrė speci- 
jaliszkę draugystę statymo namų 
ir rengimo sveikų pigių gywe 
nimų ir prie jų amatininkiszkų, 
varstotų neturtingoms žydų ama
tininkų szeimynoms. Kapitalas 
draugystės yra 500000rubl. Apart 
to, Wilniuje, isz užraszo garsaus 
Paryžiaus didžturezio barono 
Hirscho, pastatyti dideli namai 
ir juose yra 200 gyvenimų netur
tingoms žydų szeimynoms. Nie
ko ne kenktų, jeigu ir krikszczio- 
nys didžturcziai sektų žydų pa 
paveikslę ir pasirūpintų parengti 
pigius gyvenimus neturtingiems 
krikszczionėms, kurie Wilniuje 
gyvena nesvikiausiose olose.

Pernai isz namų žydo barzda- 
skuczio Blondeso, ant ulyczios 
Pagulianka, naktyj iszbėgo krik- 
szczionė tarnaitė Giudzinskiu- 
tė su perpjautu kaklu, szaukda- 
ma pageltas. Policijoj ji papa
sakojo, buk žydai ję norėjo pa
pjauti. Policija nuvežė ję į li- 
gonbutį aut gydymo ir isztirimo 
proto. Protas jos pasirodė vi
sai sveiku, bet ji visgi tvirtina, 
kad žydai ję norėjo papjauti. Tę 
dalykę pavedė isztirti sudžiai 
tirinėtojui ir isztikro, turbut, tas 
kę ne gero isztyrė, kandapgi 
barzdaskutys Blondes, pas kurį 
tarnavo Grudzinskiutė, likosi su 
aresztuotas ir apskųstas už stengi- 
masi užmuszti. Nežinia dar, kaip 
ta prova pasibaigs. Žydų advo
katas, žinoma teiposgi žydas, 
stengiasi perkelti provę į Peter
burgo sudę, matomai bijosi, kad 
ne iszeitų į aiksztę toki dalykai, 
koki priesz žydus sukeltų visus 
krikrszczionis.

Kuuįgaiksztis Hohenlohe ir jo 
tarnai galutinai iszsikraustė isz 
Werkų, kuriuos pirko Witeb3ko 
gebernatorius jenerolas Czepe- 
levskyj, matomai aumaskolėjęs 
lenka^BFkriksztas. Laikrasztis 
“Gazeta Polska” tvirtina, kad 
Czepelevskyj pirko Werkus ant 
pardavimo jų su pelnu. Jis ren
giasi visę žemę iszparceliuoti ir 
parduoti ukinįkams už branges- 
niuS pinįgus. Žinoma, priveis 
ežia gana maskolių. Kas vienok

pirks paskui be žemės puikų ru- 
mę, sodus ir parkę?

Naktyj, 7 d. rugsėjo, ant prie- 
mieszczio Poplavų likosi plėezi- 
kų užmusztas raszto statėjas gu
bernatoriaus spaustuvėj, Pavytas 
Jankauskas. Eidamas namon, 
jis užtėmyjo, jog į vienus namus, * 
kuriuose gyveno jo brolis, va
giliai taikogi įsi kraustyti per lan
gę. Jankauskas pakėlė riksmę 
ir pribėgęs prie plėszikų, vienę 
isz jų sugriebė nž apikaklės. Tę- 
syk kitus iszsitraukė revolverį 
ir szpvė. Kulka perėjo Jankaus
kui per kaklę ir jis į pusę valan
dos pasimirė. Plėszikai visi pa
bėgo; kada aut szuvio atbėgo 
policijantas, jau nė vieno ne bu
vo.

Wilniuje, ant Szv. Jurgio ui., 
namuose Montvilo, atsibūva me- 
belių ir visokių audinių paroda. 
Isz viso ant parodos yra 150 vi
sokių mebelių. Terp jų gražiau
si yra iszdirbimarstaliorių: Iva- 
szkevycziaua, Beimo, Juozkevy- 
cziaus, Kutickio, Rekecio, Przy- 
tulskid, Zanievskio, Mereckio, 
Berczinskio, Mlodzianovskio, 
Juchno, Tumilovyczo, ‘ Wirb 
szo8, Waleiszo8. Atgabenti ant 
parodos mebeliai yra gana bran
gus: yra ežia stalai raszymui 
už 950 rubl., kėdės po 60 rublių, 
szėpos po 200 rubl., stalai po 110 
rubl.

Apart mebelių, ant parodos yra 
ir audiniai. Nore Lietuvos uki- 
nįkės audžia namieje visokius 
audinius, bet ant parodos beveik 
nieko ne atsiuntė. Yra ant pa
rodos vien audiniai iszausti spe
cijaliszkos mokyklos ir varstotų 
parengtų Szatuose. Audiniai tie 
yra gražus ir drūti. Szatų audi
mo mokykloj dabar mokinasi 22 
mokintiniai; mokintojumi yra 
tyczia isz užrubežių partrauktas 
specijaliszkas audėjas.

Wiloiuje rengiasi nuo ateina- 
czių metų priversti valginyczių 
ir traktiernių už laikytojus laikyti 
mažiausiai po tris laikraszczius 
ant pasiskaitymo svecziams. Wil- 
niujetiek laikraszczių nė nėra. 
Žinoma, lietuviszkų isz^iraszyti 
ne valia.

Nuo pradžios szių mokslinių 
metų Wilniuje atidarė mergai
tėms nauję mokyklę, kurioj yra 
parengta dalis mokinimo visokių 
moterims reikalingų darbų. Mer
ginos norinezios tokių darbų pa
simokinti,ne reikalauja už mokslę 
nieko mokėti. Butų gerai, kad 
lietuvaitės aplinkinių kaimų lan
kytų mokyklę ant pasimokinimo 
visokių rankų darbų.

Bruno Abakanowicz-
Netoli Paryžiaus, Prancūzijoj, 

pasimirė vienas isz garsesnių 
elektrotechnikų, lietuvys Bruno 
Ab&anovicz. Pabaigęs Rygos 
politechnikę, iszbuvo jis kelis 
metus užrubežiuose. Wanzavoj 
buvo užsidėjęs dirbtuvę elek- 
triszkų prietaisų. Pagarsėjo vi
sokiais pagerinimais elektriszkų 
prietaisų.Buvo sanlocnininku ke
lių elektriszkų dirbtuvių Pary
žiuj ir kituose Prancūzijos mies
tuose, isz ko surinko ne mažus 
turtus. Abakanovicz pasimirė 
staiga. Gimęs jis Wilkmergėj, 
Kauno gubernijoj, bet lietuviu 
niekur ne pasirodė, buvo visai 
sulenkėjęs kaip daugumas pralo- 
busiu lietuvių.

Suaresztawo.
Isz Lietuvos pranesza, kad 

Aleksote, Suvalkų gub., prieszais 
Kaunę, likosi suaresatuotas Dras 
Rokas Sali ūpas, brolis garsaus 
Amerikoj Dro Jono.Szliupo. Už 
kę jį maskoliszki žandarai suare- 
sztavo, dar nežinia; jie 
tankiai areszluoja ir visai ne kal
tus žmonis ant mažiausio nužiū
rėjimo.

Isz Valeikos.
Neseniai atkako ežią isz Wil- 

niaus urėdnįkas ant peržiūrėjimo 
kasos czianykszczio ligonbuezio; 
pajutęs tę jo užveizėtojas, vi
siems mieste pažįstamas girtuo
klių ne laukė, kol ateis urėdnį- 
kai ant peržiūrėjimo jo kuįgų ir 
kasos, bet nusinuodino; paėmė 
nuodų ir gaspadinė, įx> kurios 
prižiūra buvo valgio produktai. 
Kaip sako, paskutinę galima bus 
iszgydyti. Kaip pasakoja, nusi
žudęs ligonbuezio už vežė toj as 
pragėrė isz ka-oe kelias deszimtis 
rublių. Žinodamas apie rengia
mą reviziję kasos, jis pas vienti- 
kius maskolius, pas draugus ir 
pas žydus nuomininkus jieszko- 
jo nors ant vienos dienos, kol 
revizija nepasibaigs, paskolos 
ant uždengimo nedatekliaus, bet 
nieks paskolinti ne norėjo. Pali
ko jis paczię su mažais vaikais be 
okių turtų.

Neseniai ant grįžtanezio isz 
Wileikos randauninko Domovo 
malūnų, žydo, ant kelio užpuolė 
plėszikai ir baisiai sumuszę, iš
kraustė kiszenius ir paliko ant 
kelio. Wažiuojanti žmonės atve
žė jį į Wileikę, kur jis ir pasimi
rė. Keli nužiūrėti likosi suaresz- 
tuoti.

Isz Kobrinlaus, Grodno 
gub.

27 d. pjutės, kaime Lepeszi, 
netoli Kobriniaus, užgimė smar
kus gaisras, kuris į trumpę laikę 
isznaikino 8 namus, teiposgi 
daug negyvenamų triobų, 
kaip kluonų, tvartų ir tt Pade
gėliai nusiminę, ant nusiraminimo 
pradėjo jieszkoti priežasties gais
ro; jiems pasirodė, kad jis užgi
mė nuo padegimo. Kaimiecziai, 
eigų tik randa priežastį nelai

mės, tai greitai nusprendžia, kas 
yra kaltas tos nelaimės, o jau su
radę, baudžia dar bjauriaus negu 
pietinių sztetų Amerikoj negrų 
lynezauninkai. Taigi ukinįkai 
kaimo Lepeszi sugriebė nužiurėtę 
neva padegėję ir griel>ėsi jo pa
mokinimo ir nubaudimo ir baudė 
tikrai žvėriszkai. Įkaitinę jie 
kalvėj geležinę sztaugę, su ję 
nužiūrėtam kaimynui iszdegino 
abidvi akis, o paskui degino vi
sę jo kunę. Ant tų bausmių su
sirinką, viso kaimo gyventojai, 
bet terp jų neatsirado nė vieno 
žmoniszkesnio, kurisai butų su- 
draudęs. Ant to dar nepasibai
gė. Ant vietos atėjo vienas isz 
padegėlių ir tas užsimanė dar 
skaudžiau nužiurėtę nelaimės 
priežastį nubausti. Pagriebė kirvį 
ir su juom surisztam kaltininkui 
nukirto gatvę. Tose žvėriszko- 
se bausmėse dalyvavę szeszi uki
nįkai likosi suaresztuoti ir paso- 
dytl į kalinį. Į kaimę atkako 
budžia tirinėtojas ant isztirimo 
viso to atsitikimo. Žinoma, 
kalti bus skaudžiai sūdo nubau
sti. Kaip dabar sako, minių nu
žudytas žmogus buvo visai ne 
kaluu,, jis kaimo padegti ne galė
jo-

Isz Kanno.*
Kaune susitvėrė žemdarbystės 

draugystė; įstatai jos tapo jau 
maskoliszkų valdžių užtvirtinti. 
Reikia dabar geisti, idant drau
gystė prisidėtų kuom nors prie 
pakėlimo žemdarbystės terp kai- 
mieczių Kauno gubernijoj, kuri 
ežia ne labai augsztai stovi, 
žmonelės ne moka prideraneziai 
išnaudoti savo žemės, per tai ir 
sunkus jų darbas ne atgabena to
kios naudos, kokię atgabentų, 
jeigu jie protingiaus vestų ūkę.

28 d. spalių Plungėj, Kauno 
gub., bus atidaryta žemdarbystės, 
naminės ūkės ir naminių įdirbi
mų paroda,



Max

Isz AniiBziszkčs, Trakų 
paw.

Kaime Orlia, Anusziszkės 
walszcziaus, turtingiausio kaimo 
ūkininko 8 metų sūnūs, prisiarti

nęs prie szulmio, paslydo ir į 
puolė į vandenį. Szulinys mat 
ne turėjo augszcziaus pakelto 
rentinio. Tik į pory valandų 
tėvai patėmyjo prapuolimy vai 
ko, pradėjo jieszkoti ir užtėmyjo 
plūduriuojantį szulinyj. Įsitrau
kė iss vandens, bet atgaivinti 
jau ne buvo galima.

Isz VVilnlaus gubernijos.
Naminių galvijų ligos dar wis 

siauczia Wilniaus gubernijoj. 
Pirmoje pusėje pjutės mėnesio 
apsirgo vename tik Wilmaus 
pawietyj Š018 naminių galvijų, 
isz to pastipo 54 ir tai daugiausiai 
kiaulių. Raguotų galvijų apsir
go 3460, avių 2916, kiaulių 
1628. Siberiszku maru pivie- 
cziuose A-zmenų, Lydos ir Tra
kų apsirgo 10 raguotų galvijų. 
Wisus juos, ant valdžių padava- 
dyjimo, užmuszė pavieczio vele- 
ri n orius.

Ant Galvestono auka.
Ž no<e, kad baisi vėtra isznai- 

kino beveik su visu miestę Gal 
vesiony, kur pražuvo apie 8<*00 
žmonių, kiti neteko savo namų 
ir turtų. Blėdį padaryę apskai
to ant 20 milijonų dobaių. Au- 
k»s ant nelaimingų Galvestono 
gyventojų renka ne -ik Ameri
koj, bet po visę civilizuotę svie 
ty. Isz Paryžiaus atsiuntė 110O00 
frankų, Meksikas paskyrė 300O0 
dol. Amerikos mokyklų waiaai 
iki sziol sudėjo 15500. Wi<*uoee Su
vienytų Wal-t jų miestuose, vi
sokių tikėjimų bažnycziose renka 
aukas ant nelaimingų Galvesto
no gyventojų. Ar gi lietuviai 
pasiliks užpakalyj kitų? R*ds 
Galvės tone gal nepražuvo lietu 
vių, kadangi gal jų ne buvo, bet 
užtai pr tžuvo tukstaneziai mu-ų 
san-ukėsų, gyventojų kra*zto, 
kur daugel s lietu vių rado kaipi 
amry savo tėvynę, kur 
daugelis jų turi geresnę duony 
negu namiege. Galvestoniecziai 
mums daug ari y mes ni negu Indi- 
jų buduoliai.' Aukas ant jų pri 
ima ir ‘'Lietuvos” redakcija. Pra 
wardės aukautojų ir jų aukos bus 
garbinamos laikrasztyj. t

Sniegas ColoradoJ.
Denver, Col. W šokiuose 

krasztuose prie Uolinių kilnų 25 
d. rugsėjo diktai pasnigo. Ap- 
link'nė-e Red M ’untain sniegas 
guli kalnuose ant 3 pėdų storai. 
Aplinkinėse LeadviHe sniego yra 
2 coliai. Drauge su sniegu siau 
tė smaki vėtra, paskui užėjo 
szalt s litus, kuris nupuolęs, pa
virto į ledy kaip žiemos laike. 
Llgonbutis džiova sergantiems.

Nev Turko gubernatorius pa
skyrė specjiliszkę isz dakt.rų 
komisiję ant parinkimo atstkan- 
czios vietos parengimui ligonbu 
ežio džiova sergantiems. Minė
ta komisija rado tokię wieię 
miestelyj Lake Clear. Miestelis 
tas prigu i pr-e sveikiausių viėtų 
ne tik BzUte Nev York, bet vi
sose Suvienytose Walslijose; jis 
yra Adirondach kalnuose,
gonbutis bus neužilgio parengtas 
ir jame galės rasti vieię džiova 
serganti szteto gyventojai.

Paveržė Jauna vedi.
Sr. Lovis. Mo. 19 metų

Lasker, sūnūs czianyk>zc/Jo žydų 
rabino, apleido savo tėvus ir su 
numylėta mergina, Eih-I Lesiie, 
atkako į Ciarkton. Czia s įdžia 
davė jiems szliuby. Kada jauna
vedžiai |>o szliu >ui iszėjo 
isz s įdžios biuro, atėjo Lt^kero 
tėvo telegramas, kad jis nedalei- 
džia sunui we-*ti jo išrinktos 
merginos. Buvo vienok jau 
per vėlu, jaunavedžiai sugrįžo į 
S'. Louis. apsigyveno po nr. 
3317 ant Wisconsin ui. Neseniai 
priesz jų gyvemmy atėjo brolis ir 
svainis jaunavedžio, jį isz-ivilio 
jo isz namų ir nežinia kur nusi
vedė. Nuo to laiko jis jau pas 
pacziy nesugrįžo. Jaunavedės 
mot'na tvirtina, kad rab no g - 

rminės paėmė vyry joa dukters ir 
laiko nelaisvėj; buk ji buvo jau 
reikalą t jo paleidimo, bet tas 
1.ko be p> sėkmė-*. D.brjiatsi 
liepė prie valdžių, reikalaudama 
i>zliuoe ivimo isz nelaisvės jos 
dukters vyro.

Li

Prova užmušėjo Gobello.
Frankfort, Ky Pasibaigė czia 

prova kito apkaltinto ui uimu- 
szimę demokratiszko gubernato
riaus Goobelio, Jim Hovardo. 
Sūdąs szity pripažino už tikrę už- 
muszėję ir nusprendė ant pakori
mo.

Negraži dovana.
Racine, VVTs.' Kaip kituose 

miestuose teip ir czia rinko aukas 
ant naudos nelaimingų Galve.-to- 
tono gyventojų; į trumpy laikę 
surinko 12000. Buvęs miesto 
majoras ir vienas isz didesnių 
šito miesto fabrikantų Secor ne 
norėjo nuo savęs nieko pridėti; 
jis tvirtino, kad duos Galvesto 
nui didesnę aukę negu visi Ract- 
no gyventojai drauge; Jis su
rinko rokundas Galvestono pre
kijų ant 10000 dol. n -užmokėtas 
už paimtus nuo Secoro iszdirbi- 
mus ir nusiuntė tiesiog Galvesto
no miesto majorui kaipo savo 
aukę. Ne daug isz tokios aukos 
turės naudos nelaimingo miesto 
gyventojai. «

Geras paveikslas musu kuni
gams

Shamokin, Pa. Czianyksztis 
rusmų kunįgas Konstankiewicz 
a p re isz k ė, kad jeigu dabar užgimę 
sztraikai užsitrauktų ant ilgo, 
t «i jis užtrauks ant bažnyczios 
savasties pankoly $25000 ant su 
szelpimo sztraikuųjanczių rusinu 
darbinįkų. Kę gi daro mu- 
siszkiai kunįga*? Jie rods sun
kina bažnyczių savastį skolomis, 
bet tik aut savo naudos, arba 
vien ant jiems vieniems žinomų 
reikalų.

Daugybe ateiviu.
Skaitlius ateivių alkankanczių 

į Amerisę pradeda labiaus didin 
liesi. VVienę tik 26 d. rugsėjo at
kako jų 4000 isz visokių kraš
tų. Daugiausiai jų atvežė lai
vas “Oceanic”, nes 1210, ma
žiausiai gi Hamburgo garlaivys 
Milano, nes tik 196.

Wyskupu susirinkimas.
VVat-hmgtone, ruimuose kata

likiško universiteto atsibus su
sivažiavimas visų katalikiškų 
Amerikos vyskupų ant apkalbė
jimo katalikiszkos bažnyczios 
reikalų. Gerai butų, kad vys
kupai surastų kelię ant išliuosa- 
vimo bažnyczių nuo visokių 
kunįsrinių putų, kokių Ameri 
koj per daug prisiveisė. Ant su
sivažiavimo ne galės vienok ai 
kakli Nev Orleanso vyskupas 
ChapeIIe, kurisai dabar yra ant 
Filipinų salų ir Chicagos vysku
pą* Feehan, kuri-ai yra ne svei
kas. Gaila labii, kad Ch cagos 
senelis ne gajės dalyvauti vysku 
pų susivažiavime, kadangi jo 
d'jecšijoj teiposgi netrūksta vi
sokių šašlavų. kurias ant lalio 
bažnyczios priderėtų sykį isz- 
sziuoti, kad jos bažnyczios ir ti
kėjimo- ne terszių. Tas iszeitų 
lygiai bažnycziai, tikėjimui, ir 
"aeziam vyskupui aut naudos. 
Sziędien Amerikos katalikiška 
kunįgija labi ius sudemoralizuota 
negu buvo Leluvoj prie gar- 
šus Žilinsko adminietracijos 
W n niaus dijecezijos.

Sūkurys.
Clarinda, Fla. Pereitos san- 

▼aitės utaruįke, baisus sūkurys 
atlankė miestelį Sharps ir be
veik su wisu jį išgriovė. 
Geležinkelio stacija, dvi bažny
czios, krautuvės, daug javais 
prikrautų geležinkelio vagonų 
ir keliolikas namų likosi sūkurio 
isznaikintų. Miestelyj Nevmar 
ket tas pats sūkurys sugriovė 
teiposgi kelias mažesnes, silpninus 
pastatytas triobas.

Wetros.
De* Moine", Ia. Toms pa- 

vietį. Indianoj, 25 d. rugsėjo at 
lankė sm <rki vėtra, kuri daug 
biėdies pridirbo. Mieste Fergu- 
soti sugriovė daug tnobų. P<ie 
to ket oi žmonės likosi užmušti, 
sužei’ių gi yra ne mažai. Gele 
žinkelio stucij i yra drueziai pa- 
gadyta Mietelis Ferguson yra 
prie Ch cago, Mitvaukee & Si. 
Paul ge i žiu kelio.
. Seatle, Wash. Smarki vėtra, 
kuri pirma s autė ir daug blė 
dies pridirbo Nebraskoj, atsilankė 
ir į Pa< ifioo pakrantes. Mieste- < 
lis rialomon, Ci y, pr e 
u|»ės Salomon likosi su 
naikytan; visos triobo* 
ba vilnių-nuplautos arba vėtros 
sugriautos. 200 szeimynų ne te
ko uė turtų, nė pastogė*. Laike 
lų vėtių susidaužė laivas, ant 
kurio buvo 8 žmonės; jie wisi tu
rėjo prigerti. z

įpuoliiuo 
visu iš
tapo ar-

Pabaigtas tunelis.
Ant Great Northern geleiinkelio 

linijos tapo pramuszlas per Uoli
nius kalnus didelis tunelis. Dar
binįkai dirbant isz abiejų krasztų 
susitiko. Pramušimas tunelio 
kasztavo 5 milijonus doliarų. 
Dirbo jį 1000 darbinįkų per įšali
ma trejus melus.

Gaisrai.
Boiring Cross, Ark. Sudegė 

ežia varstotai Iron Mountain 
geležiukėlio, o juose sudegė 6 lo- 
komotyvos ir 15 vagonų. Blė 
dį ugnies padaryty skaito ant 
1250000.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Mariom, III. Netoli Johnson 

City, ant tavorinio trūkio bėgan- 
czio isz Chicagos atsitiko ba si 
garinio katilu expliozija. Isz- 
lakszcziusių szųkių trūkio vedė 
jas ir peczkurys likosi ant vietos 
užmušti.

Harrisburg, Pa. Netoli Gran- 
iham, ant geležinkelio Philadel- 
phia, Harrisburg Pittsburg li
nijos susimušė prieszais bėganti 
du tavoriniai trukiai. Prie to 
trys trūkio tarnai likosi uimusz
ti, kili gi trys snukiai suleisti.

Ogdf.n, Utah. Ant Southern 
Pac tie geleiinkelio, ties Gaidner 
Siding.pasaiierinis trūkis iszszoko 
isz rėlių ir nupuolė į giliy grabę. 
Prie to viena imogysta likosi už- 
muszta, 15 gi tapo sunkiai apkul- 
tų.

Isz darbo lauko.
HfSztraikai kietų anglių distrik- 

tm se Pennsylvanijoj: Serą n to
no, Shenandoah, Wilkesbarre, 
Philadelph'os apskriezmose trau
kiasi toliaus savo keliu. Kas 
galėjo, tas siūlėsi į taikintojus: 
vyskupas, kuuįgai, kardinolas 
Gibbons, net palaikytojas McKin 
leo ant prezidento, garsus Mark 
Hanna, ir tas atkako į streikų 
apimtus kraštus, kadangi mat 
pabūgo, kad dėl sztraikų McKin- 
ley nenužudytų per rinkimus 
darhinįkų balsų, o be jų ne butų 
iszrinktu. Dalis atsiųstos ka
riantis, matydama, kad darbinį- 
kai maisztų ne kelia, ištraukia 
isz sztraikų apimtų krasztų; ji ne 
rado progos iszbandyti taikumo 
karabinų ant darbinįkų. Darbi- 
nįkai iki sziol laikosi vienybėj. 
Kastynių savinįkai, ant išardy
mo vienybės terp darbinįkų, pa
garsino, jog nuo 1 d. spalių pa
kelia uždarių ant 10%. Pirmiau- 
šiai ty padarė Readingo Co. Ji 
turi 30 kastynių, isz kurių 27 
dabar stovi; dilba dar trijose, 
bet- nedidelis nepristojusių prie 
sz tr ai ko darbinjkų skaitlius. 
Kastyčių savinįkai ne nori tar 
tiesi su unijų virszinįkais, kurių 
mat ne nori pripažinti; jie tikisi, 
pej* mažę pakėlimę užmokesnio, 
kurį paskui vėl gali, kada pano 
rėš, sumažinti, išardyti darbinį- 
kų organizacijas, kadangi tokias 
sunkiaus pergalėti, negu pavie
nius darbinįkus. Darbinįkai iki 
sziol klauso organizacijų virszi- 
uįkų ir nepasiduoda ant pasiūly
mo kastynių savinįkų; net tie, 
kurie neprigulėjo pue unijos, da
bar prie jos prisiraszo. Reikia 
geisi i, kad jie iki galui klausytų 
organizacijų virsziuįkų, o kasty- 
nių savinįkai turės ant 
galo nusilenkti ir sutikti ant vi
sų darbinįkų reikalavimų. Orga
nizacijų virszmįkai turi viltį, 
kad kastynių savinįkams nepasi
seks be pritarimo organizacijų 
patraukti darbinįkua prie darbo.

Lovele, Mas. Parvinyczio- 
se Merimac, 400 darbinįkų pakėlė 
ši raikę. Jų vietoj parsitraukė 
200 grekomų. Tas pagimdė mai- 
sztus, sztraikieriai ne norėjo gre- 
konių prie darbo prileisti. Užgi
mė muštynės, kuriose keliolikas 
grekiszkų seabsų tapo gana skau
dini sužeistų su akmenims. 
Scabsai bandė naudotiesi isz pei
lių. bet ir tas ginklas ne daug 
gelbėjo, kadangi sztraikuojanti 
rado pntanmy gyventojų. Gre- 
konys likosi ne tik isz parviny- 
ezių, bet visai isz miesto iszvyli.

5 Tampa, Fla. 1000 cigarų 
dirbėjų czianyKszczių dirbtuvių 
Sauchezo ir Lopezo pakėlė sztrai 
kę todėl, kad dirbtuvių savinį- 
kai ne sutiko praszalinti nuo 
darbo neprigulinczius prie unijos 
darbinįkua.

LIETUVA
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<1 Robinb, Oh. Czianykezczio- 
86 kastynėse dirba tik pdsę laiko.

Lbvbmvorth, Kam s. Czia- 
nykszcziose kaslynėse traukiasi 
sz t raikai. Tegul todėl nieks czia 
ne keliauja darbo jieszkoti.

5 Reading, Pa. Czianyksztė 
Iron Co. pagarsino, kad nuo 1 d. 
spalių numažina pudlerių užmo 
kesnį ant 25c. ant dienos.

5 Canton, Oh. 104 graveriai 
czianykszczių Dueber VVatch Co. 
dirbtuvių pakėlė sztraiky ant 
iszkariavimo didesnio už darby 
užmokesuio.

Armoke, Mo. Sztraikaa czia- 
nyksziose kautynėse traukiasi to
liaus. Sztraikieiiai tikisi pri
veisti kastynių savininkus pri
imti unijų užmokestį.

Joliet, Iix. Czianykszczios 
Illinois Steel Co. dirbtuvės likosi 
uždarytos ant vieno mėnesio ar 
gal ant dar ilginus. Per tai 3000 
darbinįkų ne teko darbo.

1 Valle City, N. D. Kaska
dinių kalnų distrikte, ant szteto 
Washinton rubežiaus.rado naujus 
kietų anglių plotus, kur neužil- 
gio bus parengtos kastynės.

5 Pluk, Pa. Netoli nuo czia, 
angliszkas t rustas pirko 25000akr. 
žemės su anglinis, kur parengs 
naujas kautynes. Dabar stato na
mus ant patalpinimo darbinįkų.

Glen Carbon, III. Czia- 
nykszcziese kastynėse iki dabar 
dirbo tik 2—3 dienas per ean- 
vaitę; nuo dabar darbai pasige
rino ir dirbs po 4—5 dienų.

1 Lebanon, Pa. Darbinįkai 
czianykt-zczių geležies dirbtuvių 
sutiko ant numažinimo iki $3 
pudlerių užmokesnio, dėl kurio 
buvo czia užgimę nesutikimai.

Sagimav, Mich. Wills 
Creek Coal Co. savo Jamestovn 
kautynėse reikalauja 60 iszlavin- 
tų anglekasių. Tose kaslynėae 
dirba kiekvieny dieny ir darbinį
kų užmokenis ne niekiausias.

1 Comnelhville. Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame apskri
ty] pradeda eiti geryn. Pereity 
sanvaitę degė 13850 peczių. 
Rengiasi pradėti darbu* prie 3500 
naujų peczių.

1 Jei.ioo, Tek. Nesutikimai 
saito dist rikto kastynėse
iszdilo: kastynių savinį
kai sutiko ant 9 darbo valandų ir 
pakėlimo užmokesnio ant 7%. 
Ksstynėse szito dislrikto dirba 
5000 darbinįkų.

1 Altoona, PA.Czianykazczio- 
se stiklu dirbtuvėse užgimė ne
sutikimai terp darbinįkų ir dirb
tuvių savinįkų. Jeigu nepasi
seks susitaikyti, tai turės užgimti 
šatrai kas, prie kurio pristos dar 
binįkai visų stiklo dirbtuvių.

Lanca«trr,Pa. Susųuehanna 
Iron & Steel Co. numažino pud 
lėrių užmokesnį nuo 4 ant 3 dol. 
nuo tonos. Darbiuįkai ant tu ne 
sutinka ir ketina sztraikunti. 
Szitoe kompanijos dirbtuvėse 
dirba 2500 darbinįkų.

1 Pitisburg, Pa. Czianyksz
tė Brovn & Co. uždarė savo 
VVayne dirbtuves ir per tai 1000 
darbiuįkų atsirado be darbo. 
Kompanija tvirtina, kad ji ne 
gali mokėti pagal užgirtę Amal- 
gamated Association užmokesnio 
tabelę ir todėl uždaro visai dirb
tuves.

5 Detroit, Mich. Czianykaz 
tė American Car & Foundry Co. 
priėmė Amalgamated Associa
tion užmokesnio tabelę. Szitose 
dirbtuvėse prasidės greitai darbai, 
dabar baigia jau reikalingus, per
taisymus. 2000 darbinįkų ras 
jose darbę.

Bradford, Pa. Caianyksz- 
cziose Tuuic Glus Co. dirbtuvė 
se, kur dėl užgimusių su darbinį- 
kais nesutikimų buvo pasiliovę 
darbai, pradės dirbti nuo pra
džios ateiuanezio mėnesio. Kom
panija prižadėjo mokėti darbinį- 
kams pagal unijos tabelę.

Remington, W. Va. Darbi
nįkai czianykszczių kautynių, ku
rie sztraikavo nuo pradžios lie
pos. pradėjo dirbti. Rodosi vie
nok, kad czia vėl užgims sztrti
kai, kadangi kastynių savinįkai 
nejiori pripažinti unijos ir keti
na visus prie unijos prigubnezius 
darbinįkua pra-zalinti nuo darbo. 
Kastynėse Ciarksburg traukiasi 
dar žztraikai.

Canmonsburg, Pa. Czia- 
nykszcziose Tin Pinte Co. dirbtu
vėse prasidėjo darbai.

5 Prrr^BURO, Pa. American 
Steel Hoop Co. prisakė pradėti 
darbus visose jai prigulineziose 
dirbtuvėse. Dirbtuvės hz i tos 
kompanijos yra: Pittsburge, 
Mennizson, Pa., Sharon, Pa., 
Greenville, Pa., Tomeroy, Oh. ir 
Youngstovn, Oh. Wisose azitose 
dirbtuvėse rasjdarby 8000 
nįkų.

ISZ
Lietnwiszku dirwu,

Isz Lawrenee, Mas.
Buvo jau garsinta la krasz- 

cziuose, jog musų miestelyj susi
tvėrė Dainorių Draugystė Dro 
W. Kudirkos. Prie tos draugys
tės prisiraszėme ir, mes, septynios 
merginos. Kada pradėjome lan
kyti paskirty ant mokinimosi dai
nuoti ruimy, daug mums reikėjo 
nukęsti nuo nesuprantanezių lie
tuvių, kuriems prigulėjimas mer
ginų prie draugysezių rodėsi ne
paprastu daiktu, baisiu nusidėji
mu. Kadangi pamatė, kad savo 
apkalbėjimais tik bereikalo burnę 
auszina, kad jų kalbos mus ne 
nugazdina, liovėsi apkalbų. Da
bar jau tūli isz tų apkalbėlojų 
nori pristoti prie pirmiaus jų isz 
niekintos draugystės.

Brangios Seserys Lietuvaitės! 
Nepaisykime ant apkalbų nesu
prantanezių tamsunų,kurie norėtų 
mus sulaikyti, palikti senuose 
raiszcziuose be savo norų ir va 
lios, bet stengkimės ir mes prisi
dėti prie prikėlimo motini v kos 
dvasios, pne prikėlimo mu*ų 
brangios tėvynės Lietuvos! Sek- 
kime gėrę paveikę kitų aug- 
szcziaue už mus stovinčių tautų 
moterų, kurios lygiai 
su vyrais darbuojasi aut labo sa 
vo tautos, savo tėvynės. At
minkime žodžius Jelenos, kuri 
Lietuvę labiaus mylėjo nėgu sa
vo gyvastį. Ji, uždegta tikros 
Lietuvos meilės ir tikėdama, kad 
Wltsutas galės atgabenti laimę 
Lietuvai, kada jį Jagailos szali 
ninkai drauge su tėvu pasodino | 
Krevo kalinį, atėjusi atlinkyti, 
kalbino Witautę pabėgti, tarda 
ma: Wiesųpatie, žinau, jog busi 
naudingas tėvynei,todėl paltkkie 
manę szitame urve, o pats gel
bėkis. Nusiwilkkie savo rubus, o 
su manaisiais apdengk savo ku- 
nę, o nuo Jagailos isztrdksi kaip 
nuo smarkaus, perkūno. Asz ne
sibijau mirties, nė kanezių; drę- 
siai, su džiaugsmu mirsiu ant la
bo tėvynės be rugojimo ir bai. 
mės. Wilauia8 paklausė, apsirė 
dė į moteriszkus drabužius ir isz 
ėjo i"Z kaimo ssrgų neužtėmytu*, 
o jo gelbėtoja likosi kalinyj ir jy 
į treczię dieny nukirto Jagailos 
tarnai. Sziędien nieks nežino nė 
jos kapo. Argi tai ne gražus pa
veikslas tė*ynės me lėa? į

Sekkime ię brmgios lietuvai
tės p'tveikslę, įgaūkime daugio-i 
drys<>8 ir eikime tikrais tėvynės ir 
mU"U tautos meilės takais; liau 
k i mės snaudusios! Argi ne gėda 
mums matyt, kaip moterys kitų 
tautų darbuojasi drauge su vy 
riszkiais, o kaip kitu* net vvrisz- 
kius užpakalyj palieka! Wisur 
terp augszcziaus stovinėsiu tau 
tų patiksime tokia" moteris my
li nezias savo tautę ir tėvynę, 
dirbanezias ir aukaujanezias sawę 
ant savo tėvynės labo, tik terp 
szios dienos lietuvaiczių tošių ne 
matyt. Argi tai ue gėda mum-! 
Kibkime prie darbo; skaitykime 
gerus laikraszcziue ir prmokinan- 
czias knįgas, o tysyk atsidarys 
musų akys, suprasime ir ty, 
sz'ydion suprasti ne galime, 
bijome ir už pikty Likome!

Mes. sanare-i Di. W.- Kudirkos 
Diaugystės siuucziame p. 
kiniui szirdingy . acziu už 
dovanotas knįgas.

Wardan v»ų
M. Pet«czlciuti.

S 
su tokiu jau pritarimu, galima 
būt greitai užmanymy įvikdyti. 
Asz karštai jam pritariamas, 
bet negalėdimas dėl neturėjimo 
skirti didelių pinįgų, skiriu nors 
|10. Kouperatyviszka krautuvė 
yra tai labai svarbus užmanymas, 
ji gali ne mažę naudy atgabenti 
ne tik patiems užd jtojams, bet 
visai musų tautai.

Neperseniai “Lietuva” pagarsi 
no, kad 10 kuopa Susi v. Liet 
Am. Philadelphijoj rengiasi atsi- 
szaukti į visas Philadelphijos lie 
tuv'szkas .draugystes, kad jos 
remtų užmanymy kooperatyvisz- 
kos krautuwėa.Tas vienok nenusi
sekė, kadangi tuojaus potam paki
lo Philadelphijoj parapijiniai 
vaidai už kunįgo priž«uromus 
parapijos piuįgus, ant tų vaidų 
susnuudojo visos czianykszczių 
lietuvių spėkos. Ant draugys- 
czių sutirinkimų ne galima pa
kelti nė jokių tauiiszkų užmany
mų; draugy-tės wos spėja ap- 
svan-tyti bėganczms reikalus, 
paskui ima rodavytiesi apie į- 
stumtua į dumblynę parapijos rei
kalus, apie parapijos pinįgus, ku
rių ne galima nuo kunįgo iszgau- 
ti. Kol vaidai ne pasibaigs, 
draugystės niekuom dabar dau
giau’ užsiimti ue gali. Pavieni 
žmonelės bijosi pritart', kadangi 
parapijiniai kunįgo stulpai juos 
galėtų bedieviais apezaukti; jie 
dar neužtnitszo ne pa-Lėkimo pir
ma Philadelph'joj buvusios koo- 
peratyviszkos krautuvės, j kurię 
įkišti sunkiai uždirbti lietuvių 
cen'ai nuėjo ant mekų. Pralobę 
biznieriai apie kooperatyviškę 
pardavmycz'ę ne nori ne klausy
ti; jie norėtų, kad lietuviai p«- 
laikytų jų pardavinyczias, dirbtų 
ant bizuier ų naudos. Taigi, kol 
nepasibaigs m tirų .parapijiniai 
vaidai, mes ant tautiškos dirvos 
nieko nuveikti nė galime. VVie- 
toj ko pero, dal»ar mes terp sa
vęs ėdamės ir pravardžiuojamės. 
ant susirinkimų girdėti vien žo
džiai: dievtiocziai ir bedieviai.

J. -Butkus.

Isz Philadephios, Pa.
. Musų parapijiniai vaidai ne 

tik nenuairamina, bet žengia to 
liaus. Dabar pasidalino parapi- 
jonai į dvi dali. Mat musų baž 
n y czia ir jos turtas neužraszytas 
ant dijecezijos, kaip tai, ar per 
nesupratimy. ar per ne apsižiurė 
Įimy parapijonų. padaryta su ki 
ioms Amerikoj lietu viszkoms
bažnyczioms. Musų bažnyczios 
turtai užraszyti ant vardo Szv. 
Antano draugystės. Tas mat tam
siems kunįgo tarnams nepatinka, 
kad pas mus ne teip yra, kaip ki
tur, kur kunįzai be jokios miela- 
»z<rdy£tėskerpaparapijonų vilny; 
įiegeilžia, kad bažnyczia ir visi 
jos luitai buių užrassyti ant vys 
kupo vardo,- o pinigus kad kunį- 
gas dabotų be jokios kontrolės, 
kaip tai yra beveik visose lietu
viškose parapijose. Kita gi da- 
1 s parap jonų ir Szveuto Antano 
Draugys ė nori, kad b<žnyczia ir 
pinįgai butų po tokia užžiura kaip 
iki sziol (rodo->i. kad ir iki sziol 
kasę i>e kontrolė’ valdė ku lįgas? 
Red.). Katra pusė paims viražų, 
dabar dar nieko ue galima žinoti.

Parapijouas.

“Vilties” prowa
Buvo jau laikmazcziuose pa

minėta apie provy “Vilties” re
daktoriaus, kurį apskundė p. 
Slavickas neva hi įieidimy jo 
garbės. Prova prasidėjo 13 d. 
rugsėjo, pasibaigė gi 14 dieny.

Skundikas Buvo pašauktas į 
sudę, kad darodytų, ui ky skun
džia. Jo apginėjas pats i a zs i ta
rė, kad nereikalingas visai buvo 
skundas. P. Stagaro apginėjas 
užklausė, isz kur Slavickas gali 
žinoti, kad “Viltis” apie jį raszė 
ir nupiešė jo garbę, jeigu straip- 
snyj ne buvo paminėta pravardė, 
isz pradinių gi literų nieko ne 
galima žinoti, kadangi daug juk 
yra žmonių, kurių vardai ir pra
vardės prasideda nuo tų paežių 
literų? Ant to Slavickas atsakė, 
kad žino, jog “Viltis” jį apraszė, 
kadangi ty dieny jis isztikro vai- 
kazeziojo. Klausinėjant tirmėto- 
jui, i-zėjo į aikštę, kad skundi
kas buvo ne tik apraszytose vie
tose, bet dar daugely j k i t ų. Ty ir 
liudinįkai pripažino. Daleidus 
sudilai ezaukti toliaus liudinįkus, 
atkako skundiko pažįstami ir isz 
kitų miestų, ne tik isz M i ners vi
ii es, liudyti apie jo dury, kad tik 
apskųstam padaryti daugiaus 
kasztų; už tai isz p. Stagaro pu
sės atsirado liudinįkas, kuris per
statė net tulus nusidėjimus skun
dėjo dar Lietuvoj jam ėsant. 
Taigi, norėdamas atitaisyti neva 
užgaulę garbę, dar labiaus savę 
suterszė. Skundėjai dabar gal 
gana gailisi,kad paklausė gandin
tųjų prikalbinėjimo skųsti laik- 
rasztį, kadangi per provy dar la
biaus savo ir savo draugų garbę 
suterszė. Wienas isz liudtnįkų, 
kūrinai po prisiega pripažino, jog 
skaitė “Viltyj” straipsnį, už kurį 
jos redaktorius tapo apskųstas; 
kada j <m sude davė perskaityti 
minėtę straipsnį, sukosi kaip vi
jūnas į tinkly patekęs, bet visgi 
ant galo pasirodė, kad literų ne 
pažįsta ir skaityt ne moka. Te
gul pasidėkavoja savo laimei, 
kad į kalėjimy ne pateko, nes už 
kreivy liudyjimy kaip ir už krei
vy prislėgę tupdo už geležinių 
grotelių ne tik Amerikoj, bet 
visur.

Kooperatywiszkog krautu 
wės reikaluose.

Nr. 38 “Lietuvos” p. Manau 
akas, paskirdamas nuo savę- 100 
dol. ant reikalų aidėjimo koope 
ratyvisakos krautuvės sujung
toms wi-ų lietuvių pajiegous. 
žymiai pastūmėjo ty klausyiny 
pryszakiu. Pirmi aus ant tu p • 
ties mierio p. Jankauskas paskyrė 
50 dol. Jeigu daugtaus atsirastų

Isz Trawerse City, Mich.
Mes, cztanykšcziai lietuviai, 

sudėjom aukų 11.60 ant Dr. V. Ku 
dirkos paminklo.ir 21 ceniy ant 
kankintmių kuriuos prisiuneziu 
Kaukintmių ko niietui. Noismu- 
»ų darbinį <ų sukos nedidelės, 
bet kad jus sudėtos ant tautos 
labo, todėl liksis užrašytas 
aukso literoms ir neiszdils. Au 
ksut ant sawo tauto* literstiszkų 
darbmįkų labo ir ant jų pamink
lų yra gariiės verti darbai. Bet 
daugumas musų tautieczių atbu 
lai ty supranta, jiems rodosi. Kad 
tik aukos ant bažnyczių reikalin 
gos. Todėl nė ne dyvai, -kad 
tokie ne ant luižnyczios Teukan 
ežius aukas wis»p niekina, laiko 
už bedievius, o p»s mus tai tarė
si jiem- nei kaulus laužyti, kad 
nustotų tę darę ir atnverstų prie 
D evo! Toks Karštas dievoba'- 
mmgas senis ir pa* mus atsirado, 
nuo kurio ir a»z gana gavau, 
kad už-imininu j <m apie sukas 
am tiuli-zkų reiaalų. Tam-u 
Bai ir priešai draugijos gerovės 
visur gal aisirarti, pas mus vie
nok tokių yra per daug, per tai 
jr sunku mums pasike>t<. ►

GaubaS.

Skundikas norėjo “Vilties” re
daktorių j kalėjimy pasodyti, bet 
to ne įstengė padaryti, ne tik * 
garbės ne atgavo, bet ję pažemi- 
no dar labinus ir dar likosi nu
spręstas ant užmukėjįmo sūdo 
kasztų isz viso 248 dol. Taigi 
puntreczio sz mto doliarų likosi 
kaip į balę įmestų; o kur dar 
advokatams abiejų pusių užmo- 
kėti pinįgai? Jie dykai juk į su- 
d ji ne stojo; kur sugaištis paežių 
besiprovojanezių ir liudinįkų?- 
Ar be butų geriaus, nors kelis 
nuošimčzius nuo tų kasztų ap
vers i ant tautiszkų reikalų negu 
sukišti svetimiaucziams?

Kaip vienok ežia ne butų, bet 
gal šita pro v a ir ant gero 
iszeia? Gal visokios ne ramios y- 
pa'os liausis tęsymo po sifdus tei- 
»ybę skelbianczių laikraszczių, ka- 
kangi mato, jog per sudus ne gali 
laikraszczių nubausti. Kn. Krav- 
czun s apskundė “Lietuvy” ir 
provy praloszė; Pitt-,burgo kar
šti katalikai skundė “Vienybę”— 
'-odas skundę rado be pamato ir 
jį atmetė; skaudėj ims “Vilties” 
aidėjo net didelius kasztus užmo
kėti. Toki tai vaisiai provų su 
laikraszcziais. Tas turį ir nera
miausiems akis atidaryti.

Buvęs ant provos.

Naujas Kataliko redakto
rius.

Nuo rėdymo Chicagoj kuo. 
Krawczuno iszle džiamo laikrasz- 
czio “Ka’aliko” pasitraukė p. 
Rusikis. Jo vietoj kun. parai- 
t<aukė buvusį GI ingovo “Val
di ytė?’ iszleistojy ir redaktorių 
p. Montvila. Naujas redaktorius 
jau užėmė savo vieię. P. Rusi
kis dabar pats pamatė, kaip kun. 
Kravczunas užmoka už jo nuo
pelnas laike provoe ir kaip laiko 
duotus pažadėjimus.

Freke plnįgų.
Ruskas rublis po......................52fc
Prusi-tzkos markės po............24jc

Pr e kiekvieno plnįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz
tų.



A
LIETUVA

—

Isz wisur,
| Hamburgo porte sudegė keli 

magazynai ir medžių krautuw5s. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
1| milijono markių.

B Wokietijcs dirbtuvėse dirba 
544283 vaikai neturinti 14 me
tų, koki pagal kraszto tiesia turi 
lankyti mokyklas, o ne uždar
biauti.

B Netoli Paryžiaus, prieszais 
Mont Parnasse, iszszoko isz rėlių 
darbinįkiszkas geležinkelio trū
kis. Prie to 17 žmouių likosi 
sunkiai apkultų.

I Ant Paryžiaus parodos, iaz 
8wetimq krantų isz statyto jų: 
dideses dowanas gawo: 215 A- 
merikaj 236 Wokietija, 209 Mas- 
kolija, 184 Anglija; auksinius 
medalius: 547 Amerika, 410 
Wokietija, 34C Maskolija, 406 
Anglija; sidabrinius medalius: 
593 Amerika, 575 Wokietija, 
411 Maskolija; bronzinius meda
lius: Amerika 501, Wokietija 
321, Maskolija 321, Anglija 410; 
pagyri mo laie-zkus: Ameiika 
348, ^Vokietija 185, Maskolija 
206, Anglija 208.

| Angliszkas randas praneszė 
Rymo policijai, buk isz Londono 
iškeliavo keli itaiiszki anarchi
stai, kurie pasirengė nužudyti 
popiežių.

Ryme 26 d. rugsėjo popiežius 
priėmė bažnyczioj Szw. Petro 
30000 svetimų pelegrimų. Ne
žiūrint ant ii los senatvės, popie
rius iszrodė tvirtu ir sveiku.

| Turkiszkas pasiuntinys Isz- 
panijoj turėjo apleisti sawo vie- 
t?, kadangi mat jam randas 
mokėjo nė skatiko algos ir 
tai pasiuntinys ne turėjo isz 
gyventi.

ne 
per 

ko

B !■*« visų Europos krasztų, 
greitiejie geležinkelio trukiai 
greieziausiai bėga Prancūzijoj. 
Ant linijos nuo Cala's į Paryžių 
trukiaį bėga su greitumu 60 an- 
gliszkų mylių per vaLnd?; kiti 
trukiai ant tos linijos bėga su 
greitųjų u 50 mylių; Anglijoj 
greieziausi trukiai padaro lik 40 
mylias į valandę. Beveik su 
tokiu jau greitumu, taigi po 60 
mylių, bėga trukiai ir nuo Pary- 
ž aus į Orleans. ^Vokietijoj tru 
kiai bėga vidutiniszkai su greitu
mu 40 mylių į valandę. Ameri
koj trukiai greieziausiai bėga ant 
Philadelphia Atlantic linijos, jie 
į vanland? nubėga ant 3 mylių 
toliaus negu greieziausi Prancū
zijos trukia*.

Ant augmenų klimatas dar di
desnę turi įekmę. Sitai paimsi
me šit? paveiksi?: musų tėvy
nės rugiai arba kviecziai, pasėti 
vidurinės Brazilijos k r asiluose 
visai neiszduoda grudų, iszauga 
į šiaudus, iszi-iktroja, bet varpų 
ne leidž a. Europeiškos daržo
vės teiposgi iszsi veisia ir ne tinka 
valgiui, kopūstai ne suka 
galvų, bet iszauga ant sieksnio 
augsziyn, įgauna kietus lapus. 
Toki iaasi veisim? tūlų europeisz- 
kų augmenų galima užiėmyti 
visur: jie po įtekme kitokio kli
mato žudo savo Europoj įgau
tas ypatybes.

daktiras King, 
speoijaliszkuose 
iszrado bud p 

ne drūtus žino-

su-| Peterburge, Maskolijoj, 
degė puikiai įrengtos G a to vir
vių dirbtuvės. Blėdį ugnies pa- 
dkryt? apskaito ant milijono su 
vrirezum rublių.

žwė

AP]E TURTU ISDIRBIMą.
Parade Schram.

| Pietinėj Amerikoj, terp Pata- 
gonijos ir salų Ugninės žemės su 
sidaužė prancuziszkas laivas 
“General Charette”. Laivas 
skendo; su juom prigėrė du 
rinįkai, kiti gi iszsigelbėjo.

pa 
ju-

ap-
Htn

| Į Paryžių atsilankė ant 
žiūrėjimo parodos brolis K 
bodies karaliaus, kunjgaiksztis 
Inkanthor ir pasidavė ežia už 
sosto įpėdinį. Kada jo priga- 
vystė iszėjo į aiksztę, jis isz ežia 
slapta prasiszalino, ne žinia kur.

| Mieste Hamburge, Wokieti- 
joj, dokų darbinįkai . pakėlė 
sztraik?. Jų vietoj parstraukė 
kitus, bet ant nepraszytų sveczių 
užpuolė sztraikieriai. Susimuszi- 
me 100 darbinįkų ir 3 policijantai 
tapo sužeisti; policija suareszta- 
wo 60 darbinįkų.

| Siberijoj du geležinke'io tru
kiai, važiojanli maskoliszkus ka
reivius ant Mandzurijos rūbe 
žiaus, iszszoko isz rėli*:, ir susi
daužė. Pne to 11 kareivių liko 
si ant vietos užmusztų, o daug 
sužeistų, terp kurių yra ir mirti- 

_ nai sužeisti.

| 20 d. rugiėjo, ties Ofiordu, 
Islandijoj, siautė baisi vė ra, a u 
ri paskandino veik visus žvejų 
laivus tuose k ra sz tuose. Wėjas
bėgo su greitumu 120 mylių į 
valand? laiko. Ant kranto kaip 
Szluote nuszlavė triobas. Prie 
to daug žmonių likosi užmuštų.

| Wak»rinėj ^Vokietijoj, pro
vincijoj Hee-en Na-sau, baidus 
tvanai neiszpasakytai daug blė- 
dies pridir *). Debesų praplyszi- 
mai isznaikino laukus ir vyny- 
estas. Lahuo klonis likosi pa 
versta į tirus. Perkūną? iszde- 
gino daug tiiohų ir užmušė net 
keliui ik? žmonių.

| Pucziamų armonikų fabri
kantas Hohner isz Trosinger, 
Wokietjoj, padovanojo Wok e 
tijos kartszkoms valdžioms 6000 
tokių armonikų ant iszšiuntimo 
vokiszkiems kareiviams į Chinus. 
Gal kareiviai su toms armoni
koms griaus chiniszkų miestų niū
rūs, kaip savo laike žydai su 
trimitoms ardė m u rus miesto Je
richo?

| Pietinėj Siberijoj, geleži n ke 
lio trukyj, vežami nusidėjėliai 
nuspręsti prie sunkių darbų į 
Nerczinsko kastynes, už-imanė 
pabėgti. Penki isz jų suvaldė 
du savo sargu, kiti gi stengėsi 
pabėgti. Ant riksmo vienok 
sargų, subruzdo pasaž eriai ir ki
ti sargai, trūkį sustabdė ir su 
jungtoms wisų pajiegoms pasiae 
kė nusidėjėlius suvaldyti. Du 
sargai prie to likosi sunkiai su 
peiliais sužeisti.

Įtekmė klimato ant 
rių.

Klimatas turi didelę į'ekmę 
ant wisų gywų su i vėrinių, jis 
atsiliepia aut Užsidirbimo viso
kių gyvūnų ai mainų labiau* ne
gu kitokios priežastys. Ant iš
rodymo to ne trūksta faktų, isz 
kurių priwesime ežia vien?.

Mažojoj Azijoj (Azijatiszkoj 
Turkijoj), apluikinė-e miesto An- 
gora yra kiužių veislė*, vadina
mos angoriszkoms; katės ton turi 
balt?, ilgę ir labai minkyt? vii 
n?, isz kurios audžia brangias 
skepetas ir kitokius audinius. Poi? 
melų atgal Paryžiaus aklimatiza- 
cjos (pripratinimo prie kitokiu 
klimato) draugystė pargabeno 
tuos žvėris į Paryžių. Draugys 
tės paveiksi? sekė turtingi že
mės savinįsai ir prekėjai mies
tuose. Su laiku tiek tų žvėrių 
prigabenoį Praucuzij?, kad ne tik 
Paryžiuj,liet po kaimusgalima bu
vo gauti už labai pigius pinįzus. 
Paskui vienok mada persikeitė 
ir paliovė gabenę. Su tuom 
vienok tos veislės katės greitai 
isznyao Pr incuzijoj. Kur gi to
dėl dingo seiliaus ežiu pargaben
tos? Juk pirmiau* pargabentos 
turėjo pririveisti. To ilgai ne 
galima buvo iszaiszkinti, kad >n 
gi niekur negalimu buwo užtikti 
visoj ih-ancuziji j nė vienos ežia 
gimusios angoriszkų kaczių weis 
lės. noiB nė pargabentos, nė 
Prancūzijoj užgimusios ne Lzgai 
szo: visos mat jos jiersikeiiė į 
paprast? Prancūzijoj gy venanezi? 
veislę. Nors kuo Maigiausiai sau 
gojo nuo siit-imaiszymo, bet 
Prancūzijoj pagimdyti angorisz 
kų k ežių vaikai niekuotn nesi
skyrė nuo papr stų pilkų prancu- 
ziszkų. nužudė ilgus baltus plau
kus. Aplink nė-e Ang'*ros ne 
lik katės ir ožkos turi ilg? balt? 
plauk?, bet teiposgi raguoli gal
vijai, tnusziai r szunes. Tos 
vienok ilgaplaukės, duodauezio* 
brang? wilu? naminių galvijų 
vei.-lės, pergabentos į Praucuzij?, 
nežiūrint ant sargiausio auginimo, 
neuilaikė ypatybių savo veisb'8, 
bet persikeitė į tokias, kokios au 
ga ir augo nuo seni iu8 Prsncuzi 
joj Kadangi labiausiai stengė*! 
užlaikyti ožkų veislę, tai jų per
sikeitimai yra geriausiai isztirti. 
Persitikrino, kad tik pirmoji ir 
antroji pargabentų į Prancuz j? 
angoriszkų ožkų veslė užlaiko 
ypatybes veislės, treczioji jau 
buvo persikeitusi. o jienktje ne 
liko jau nė mažiausio ženklo an 
goriszKų, ožkos tos niekuotn jau 
nesiskiria nuo papras ų Prancūzi
joj auginamų, pauasz ų, lik didės 
n’4» j *ydy anginamas Lietuvos 
mie-teliuose. Tas urnas persikei
timas aiszkiai parodo, kad augo- 
r>8zkoa veislės k*ežių, ožkų, ra
guotų galvijų, szuinj ir triuszių 
nėra, bet papr stos atmainos, 
po įtekme klimaio Angoms per 
sike>czi.i ir įgauna balt? parw? ir 
ilgus plauaus; kraaztuoBe su ki
tokiu klimatu t< B ypatybės vėl 
greitai isznyksta.

NAUJI 1BZRAD1MAI.
[ Londono laikraszcziai pra

nešta, buk wiena8 angliszkas 
mechanikas iszNew Castle iszrado 
nauj? greitai szaudanczi? kanuo- 
lę, kuri į minut? gali paleisti 300 
szuwių. Ant iszszoarimo parako 
ne reikia, iszmeta kulk? kitokia 
paj ega, todėl prie *zuwtų, balso 
kanuolė neiszduoda ir jos wamzdis 
ne įkaista.

| Londono duktariszkas laik- 
rasztis “Laucet” pranesza, kad 
angliszki daktarai Indijose, kur 
dabar siauezia baisus maras, už
tėmy jo, jog nuodingiausių Indi
jose skudurinių gy*nczių n&odai 
gydo mnrj. lai sziol bandaero- 
nes darė tik ant, bez Ižioaių, bet 
wisos aprirgusiosmaru beždžionės, 
..urioms įczirszkė truputį gy- 
waczių nuodų,-umaiszyių su gly- 
cetina, iszg jo su wisu.

| Paryžiaus mokslo akademi
joj susekė, kad dvigubas t»xydas 
uatrono turi ypstybę atnaujinan- 
cz? iszpm-t? prie kvėpavimo 
oxygen? leip, kai jis vėl tinka 
kvėpavimui; oxydas patrono at
skiria is* jo anglerugszlį. Tas yra 
labai svarbiu, kad <ngi naras po 
vandeniu, tur>nlis sparai? su ųa- 
trono oxydu gali liuos i vaiksz 
czioti po vandeniu, teiposgi ug 
uasargisi galės ilgai Labuti trio- 
bose priėjusioje troszkinanczių 
gazų, anglekasiai ne užiroksz 
nuo gazų užsidegusiose kastynių 
olose.

| ^Vokietijoj, isz sumaiszymo 
aliumimjaus ir magnezijos dirba 
nauj? metalių, pramini? vaidu 
m.agnalium, kurisai teip jau leng
vas kaip aiiuminijus. bet turi 
žalvario ypatybes. J s ‘duodasi 
lengv i gręžinį*, kalti, szviesuo- 
ti kaip žslvaris arba geležis. 
Kaslink kietumo ir Lzlaikymo, 
jis pereinu geležį ir žalvarį, tame 
stovi greta su piieuu. Svaras 
to naujo metabaus, kuris t>e abe
jonės ras platų priiat-ym? pra
monėj, kasztuoja dabar 50c., bet 
ueužilgio prekė jo turės pasima 
žinti.

| Prancūzas Gali isz Lemnr 
iszrado bud? pawerlimo medžio į 
nepuwanczi? pailsta ? į akmeni
nes anglis m-degy Ant to jis 
Liko medį po įtekme didelio 
spaudimo ir didelio karszczio 
ir {>o tūlam laikui medis isarodo 
wisai kitaip, iszrodn lyg kad bu
tų hutarpintas ir uulietas. Į me
dį wi-ai ne paoaszus, panasze^uis 
į anglis, juodas, kietas, sunkus, 
lengwai duodasi poliruoti. Ne 
l eka nė m .žiausio ženklo orga- 
niszko sudėjimo. Įraunawisai 
kilokias negu paprusins medi* y- 
patybes, dėl kurių gali rasti pla
tesnį negu papra-tas medis pri 
taikym?: duodasi suspausti kwar- 
mose, nepeileidžia wandens, nesi
bijo graužianczių rugszczių kaip 
antai sz luvasario ir kitokių, ne- 
perle diia eleatrikos. Ar teip 
perdirbtas medis ras pntaikym? 
ir prie inohų »tatymo, tas, žino
ma, paeis nuo ka*ztų jo perdirbi 
m o.

| Wilnietia L vcz k iazrudo 
prietaii*?. kių’i pritai-y tn prie ge 
ležmkelių trukių inausiuų duoda 
vedancziui trūkį m <8ziiiiatui kuo 
teLiiigiairems infurmac jaa ne tik 
apie aiovį kebo, liet |*er*ergnti 
jį, jeigu toms paczioma szėnima 
t»ėga kitas trūkis, kaip jus yra 
tod; ženklina autom ti zkai per
bėgi? trūkio kel ? ir tolum? iki 
tbaCijai. Tured anas Li«czako 
prietai-?. mar-zinielaa ne reLa <u- 
ja V’sui pažinti keli?, kur uom 
vedajrukį. Kadangi vi-k?, k? 
jam re k'a pinoti, parodo prietai
są. A1 likto* bandavoiiėe ant 
geležinkelio hėganezio i<>z Peter
burgo į Maakv? buvo su visu 

| pasekmingos.

| Seniaus ant pastatymo tuom- 
tarpiniu triobų ant pirodų war- 
todawo medį, o ant jų padailini
mo, ant ornamentairitDO sienų, ant 
padirbimo tuomtarpiuių atatuų 
vartojo gips?. Wietoj gipso aut 
sziųmetinės parodos Paryžiuj 
pritaikė nauj? medeg? pramint? 
wardu Staff. Staff susideda isz 
pakulų ir gipso. Teip sutaisytas 
gipsas laiko daug ilgiausw ne 
plyšėta, ypscz etatuos padarytos 
isz stsffo duiliaus iszro lo negu 
gipsinės.

| Angliszkas 
kaip garsina 
laikraszcziuose, 
kaip silpnus,
nes į trump? laik? padaryti neisz- 
pasakytai drūtais teip, kad jiems 
pavydėtų garsus drutuoliai. Ant 
to King vartoja sawo paties isz 
rast? elektriazk? katil?. Ligonį, 
arba teip susilpnėjusių pajiegų 
žmogų, sodina ant ypatiszkos 
platformos ir prie jo peties pri- 
kisza elektriko* iszvadžiotoj? ir 
laiko teip tul? laik?. Po kelių 
dienų rankų muskulai pradeda 
didintieji ir rankos įgauna neisz- 
pasakyt? tvirtum?.

| Prancuziszkos kariaunos 
daktaras Tankine, Moumot, pra- 
ue*za apie nauj? waist? chinisz- 
kų daktarų vartojam? nuo dis- 
sentenjos arba kraujinės. Wai- 
etas tas gydo daug pasekmių- 
giaus *zi'? lig? negu wisi iki 
*ziol daktarų vartojami; chinie- 
cziai jį vadina vardu “Ko - 
zam”. Karatuose k ra sz tuose nuo 
kraujinės labai daug europieczių 
mirszta. D-ras Moumot t? chi 
szU? vaist? pritaikė prie gydymo 
879 ligonių ir hz to skaitliaus 
799 likosi į tris dienas su visu 
iszgydyti, 57-/ atsilikimuose ant 
iszgydymo reikėjo 15 dienų, tik 
7 atsilikimuose 
turėjo uėjokios 
mat pasirodo, 
daktarai gali ko
net nuo chmiszkų. Waistaa tas, 
kaip paskui Europos specij distai 
susekė, yra sėklos augmenų au- 
gauezių ant salų Indiszko oceano, 
Tonkine ir pietinėse Chmų 
pro v i ncjoee; mokabszkaa war 
das tų augmenų yra “Brucc su- 
matrana”. Sėklas atsiuntė į Pary
žių ir Kolionijaliszkame, užlaiko
mame prancuziszko rando darže 
daro dabar bandavones ant pri
pratinimo tų augmenų 
Prancūzijos klimato.

“Ko - zam” ne 
įtekmės. Taigi 
kad europeiazki 
gero iszmokli

prie

Draugyscziu Reikalai
Balius ir prakalbos.

Philadelphia. Pa. 10-ta S. L. A. Kuo
pa turės savo balių su prakalbomis ant 
atmintie* 10 metų sukaktuviu laikrass- 
c«k> “Ukiniko” ir 25 metų jubiliejaus 
D-ro Basanaviesiaus, 8 d. spalių, 8 vai. 
vakare, Pennsylvania salėje, ant1 Chris- 
tian ui. terp 7 ir 8 ulyczių. Kalbėtojai 
yra užkviesti ir isz kitų miestų. Terp 
kalbų bus dainuotos patrijotiszkos dai
nos per daininikų Chorą po vadovyste 
p. A. Dyczkausko, pabaigusio kolegija. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
kuoskaitliufiausel susirinkti. įžengs 
kiekvienam dykai.

J. Butkus, sekr.
Didelis Mums Mitingas.

Chicago, Subatoj 6 spaliu, 8 vai. 
vakare, salėje P. Karecko, 1193 8. Oak- 
ley avė. Liet Demokratiikas Kliubas tu
rės dideli mass mitinga, ant kurio bus 
lietuviszki ir anęliszki kalbėtojai apie 
reikalą rinkimu. Todėl visus tos var
dos lietuvius kvieczia susirinkti.

VVybiaustbb.
Chicago, Nedelioj 7 spaliu, pusiau pir

ma vai. po pietų, saleje Liaudanakio 
3301 S. Morgan st. Dr-te 81 m. Daukanto 
turės savo prieszmetinį susirinkimą, ant 
kurio kiekviena sąnarys privalo pribūti 
su mokescriu knygele ir užsimokėti vis- 
ką kiek |ki tai dienai draugystei skolin
gas. Toje dienoje bus rinkimas naujos 
administracijos ir rinkimas visu tarnau
toju ant ateinanezio apvaikszcziojimo. 
Už nepribuvimę ant szio susirinkimo 
bausme 81.00.

8. Abramaviczia, prez. 946 33rd 8t.

Chicago, Dr-te 8im. Daukanto turės 
metini apvaiksseziojima dienos Simano 
Daukanto nedelioj 28 spaliu. Freiheit 
Turn saleje, 3417 8 Halsted st. Apvaik- 
cziojimaa atsibus tuom patim budu kaip 
ir pernai: visos draugystes imanezios 
dalyvumą iszmarszuos isz susirinkimu 
sales su paroda į apvaikszczjimo salę. 
Todėl sziuom užkvieczfa visas lietuvisz- 
kas draugystes paduoti savo drsugiszka 
ranka ir imti daly vuma musu apvaiksz- 
cziojime. Draugystėms imanezioms ap- 
vaikszcziojime daly vuma įžengę į salę 
dykai. Draugystės ketinanezioe daly
vauti apvaikszcziojime bus teip malo
nios pirm to suteikti žine S. Daukanto 
prezidentui, 8. Abromavicztui, 946 33 8t.

Komitbtas.

Chicago, Jaunu Amer. Liet Pasi
linksminimo Kliubas turės savo baliu- 
nedėlioj, 14 spaliu, Freiheit Turn sa
lėje 3417 8. Halsted 8t.. Prasidės 5 vai. 
ra kare. įžengs porai 25c. Gera muzika 
ir ssokiu programai bus duoti dykai. 
Todėl visus lietuvius ir lietuvaites 
kviecziame atsilankyti, o busite meilin
gai priimti. Komttktaz.

(Tąsa.)
Pagal šiądien priimtą būdą daryti at

skaitas, didumas procento iš kapitalo išneša 
tik 16%, bet jeigu palyginsime išmokėtą 
užmokesnį su gauta atliekama verte, 
t. y, su neapmokėtu darbu, tai šitos gausime 
150 procentų (150%). Kitaip kalbant, dar
bininkai, drauge su ponais direktoriais gau
nančiai po 5.500 talerių kiekviena galva, 
pagaminapusantrokart (IĮ) daugiaus vertės, 
nėgu gavo užmokesnio. Tokiu budu išeina, 
jog kiekvienas darbininkas, gavęs vertę vie
nos darbo valandos, turėjo dirbti pustrečios 
valandos.

Kalbėjome jau apie algas ponų direkto
rių; čia paduodame išrodymą visų išm'okėtų 

Kasmet* mokėta:
suriršum 1000 talerių 14 valdininkų. 
901 iki 1000 “ 4

algų.

nuo
44 801 44 900 4 4 '. 4 44

4< 701 4 4 800 4 4 13 44

44 601 44 700 44 18 4 4

501 44 600 . 44 58 44

44 401 • 4 500 ;-4 4 93 ‘ 44

44 301 44 400 44 295 44

44 201 44 300 44 460 4 r

44 144 4 4 200 44 306 44

1255 valdininkai.
skaitliai parodo 
skiriasi didumas 
didumo procento 
to reikia dar at

• viso
Viri augščiau paduoti 

juo aiškiausiai, ant kiek 
procento iš kapitalo nuo 
nuplėšimo darbo* Apart
minti, jog, pasigerinant mašinoms, o pertai 
ir pasididinant nepermainomam kapitalui,di
duma* procento nuplėšimo darbo dar labiaus 
pasididina.

Šita atskaita parodo teipogi, jog kapita
las nuplėšia ne tik paprastą darbininką, bet 
ir teip vadinamus valdininkus. Gudriausias 
technikas lygiai su ašių tepiku, taštininkėlis 
su kelio sargu yra samdininkais, ir savo dar
bu turi apmokėti “pačėdumą ponų kapita
listų”. '

Apart to reika patėmyti, jog skirtumas 
terp sunkaus ir lengvo, įiaprasto ir kvalifi
kuoto darbo išnyksta nuo to laiko, kada dar
bas pradėjo tarnauti kapitalui. Kaip svar
bu yra atminti skirtumą terp paprasto ir 
kvalifikuoto darbo, lygiai teip svarbu yra 
paženklinti, jog kapitalistiška ūkė išnaikina 
tą skirtumą. Šiądien kiekvienas darbas turi 
būti parsamdomas ir nekartą atsitinka, jog 
kvalifikuoto darbo yra perdaug, daugiaus 
negu paprasto darbo. Taigi nekartą atsitin
ka, kad užmokesnis, daleiskime, staliui, ku
ris turi mokintis savo amato, esti mažesnis, 
nėgu ,užmokesnis prastam darbininkui.

Apie tokius atsitikimus Marka šiteip sa
ko: __

Chicago, III. Tautiszka Linosybės 
Dr-te laikys šatro susirinkimą nedelioj, 
7 spaliu 12 vai. vidurdienio, salėje Pe- 
troaziaus, 168 W. 18 th Su, ant kurio są
narius ir norlnczius prisiraezyii užkvie- 
czia. įstojimas draugystėn 81.00.

Db-tb LiveeTBKS.

Chicago, subatoj 6 spaliu, 8 vai. wa 
kare saleje Szemaiszio, 632 8. Canal st. 
laet. Repu b. Kliubas 7 vardos turės 
savo mitinga, ant kurio visus tos var
dos lietuvius užkvieczia.

• P. Woodman, prez.

PajieHzkojimai.
Pajieszkau Jono Juknalio, kurs gyve

no Springvalley, III. Jie pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinę ant adreso. 
Winc. Juknelis, Box 8, Mu Carmei, Pa.

Pajieszkau Augusto Semito, kurs gy
veno Hamilton. ant Hanover ui. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinę 
ant adreso:

G. M., Box 73, Cuddy, Pa.
Pajieszkau Izidoriaus Macziulio, Jono 

Celskio ir Jono Tamulio. Jie patys ar 
kas kytas, teiksis duoti žinę ant adreso: 
* John Globia, Box 834, Charleroi, Pa.

Pajieszkau Prancisskaus Puiszio, 
Kauno gub. Raseinių pa v., kaimo Jo- 
kubaieziu. Teiksis atsiszaukti ant 
adreso: D. Puiszis,

Box 40, Harvood Minės, Pa.
Pajieszkau savo brolio, Liudviko 

Waszeliausko, Kauno gub., Saiauliu 
pa v., kaimo Szlapgiriu, gyveno Phila- 
delphijoj. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duoti žinę ant adreso:

Herom i n Wasleliauskas,
2854 8molm 8t., Pi t tabu rg, Pa.

Pajieszkau Antano Kuioko isz kaimo 
Paliunu, Suvalkų gub. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duoti žinę ant adreso:

Mat. Launikonis,
174 Masson St., Pittston, Pa.
Pajieszkau Florino Bviokloe, Garte- 

no gub., kaimo Szvendubres; gyveno 
Wandergrift, Pa. JU pats, ar kas kitas, 
teiksis duoti žinę ant adreso:

Mike Petrelis,
1 Route, Plymouth, N. H.

Pajieszkau Juozapo Kuncevycziaus, 
Kauno gub., Raseinių pav. ir Juozo 
Grubliausko, Suvalkų gub., Alytaus 
gm- Jie patys, ar kas kitas, teiksis 
duoti žinę ant adreso:

J. Kellart, Box 54, Frank, Pa.
Pajieszkau savo szvogerio, Simano 

Kinczino, isz Pocių, Wiekzznos parap. 
du metai kaip Amerike. Turiu labai 
svarbu į jį raikai? Teiksis atsiszaukti 
ant adreso:

Julijonas Ciekanovicz, Kent, Wash.

Pajieszkau Tamosziaus Jesulaiczio, 
kurs iszvažiavo įShenandoeh. Pa. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinę ant i 
adreso: John Radinski,

73 Grand 8t- Brooklyn, N. T.

“Skirtumas tarp prasto ir augštesnio 
darbo tankiai esti tik pramanytas, arba bent 
galima sakyti, jog tas skirtumas dyla ir ne 
turi jau dideles svarbos. Kur tas skirtumas 
dar ir šiądien tebyra, yra jis tik paviršutinis, 
prigulintis tik nuo persenusių papročių. 
Terp darbininkų nemažai yra tokiame padė
jime, jog neįstengia pagerinti savo būvį, ki* 
ti, susivienyję, turi kovoti ir iš to kyla skir
tumas užmokesnio. Atsitikimas čia turbut 
turi didžiausią svarbą. Teip Štai, kur dar
bininkų sveikata ir pajiegos jau nusilpnėję, 
ten darbai reikalaujanti stiprių raumenų o 
ne mokslo yra apmokami geriaus ir tampa 
“augštesniu” darbu, kaip tai yra Anglijoje, 
arba Amerikoje, kur mūrininko darbas yra 
laikomas augščiaus, negu darbas audėjo ada- 
maškų. Bet nereikia mislyti, jog, teip vadi
namas, augštesnis darbas -užima visuomenėj 
daugiaus vietos savo daugumu. Ponas Laing, 
vienas iš didelių valdininkų Indijose, apskai
tė, jog Anglijoje 11 milijonų žmonių gyvena 
iš paprasto darbo. Anglijoje Laing’o lai
kuose buvo 18 milijonų gyventoju, jeigu vie
ną milijoną atskirsime ant aristokratų, kitą 
milijoną ant nusikaltėlių, valkatų ir pasilei
dusių mergų, tai gausime 5 milijonus, ka
riuose bus pirkliai, mokintojai, artojai, raš
tininkai, valdininkai, smulkus valdytojai 
ir darbininkai, užsiimanti augštesniais dar
bais. Pažymėkime čia, jog Laipg laiko mu- 
rininkystę ne per “prastą darbą ”

Iš geležkelio atskaitų, kurias augščiaus 
parodėme, aišku, kad didumą procento nu
plėšimo reikia išskaityti kitaip, negu didu
mą paprasto procento iš kapitalo, kad pir
mutinis procentas yra nepalyginamai dides
nis už antrąjį. Jeigu lengva butų apskaity
ti, kiek kurioje šalyje išeina ant visų užmo- 
kesnių, ant algų ir tt., tad lengva butų su
skaityti didumą procento nuplėšimo. Tada 
persiliudytume iš skaitlių, jog juo labiaus 
didinasi kapitalas, juo žemesnis yra didumas 
procento iš kapitalo, o podraug juo augštes
nis yra didumas procento nuplėšimo.

Vienas Anglijos mokslinčius jau gana 
seniai apskaitė, jog Anglija turi pelno tris
dešimts du tūkstančiu milijonų auksinų, iš 
Kurių 12 tūkstančių milijonų eina ant užmo
kėsiu ų už darbą, ant algų valdininkams, 
raštininkams ir tt.,o 20 tūkstančių milijonų, 
kaipo renta, tenka saujalei turtingųjų, o 
pertai didumas procento nuplėšimo išsireiš- 
kia teip, jog darbininkai už vertę 3 valandų 
darbo turi dirbti 2_|_5 t. y. 8 valandas.

Kitai progai atsitikus, peržiūrėsime tas 
draugijos sanlygas, kuriose didumas nuplė
šimo auga, šiądien mums jau aišku, kad pel
nas užsiėmėjų ir kapitalistų, didumas pelno 
iš kapitalo gali būti padidintas tiktai neap
mokėtu darbu darbininkų. ■

O viską tą šiądien vadina “harmpnija 
(sutikimu) reikalų kapttŽloJr darbo”.

GALAS.

Pense rg ej imas.
Chicagos ir aplinkinės lietuvius, užsi 

imanezioe politika, persergseziu nuo 
keliaujaneziu ir prikalbinėjancziu 
lietuvius prie demokratizskos partijos, 
žydu, kurie yra už lietuvius pereistatę; 
man skaudu iszgirdus, jog žydai nau
dosis už jeib katrai partijai atiduotus 
balsus. Man rodos, kad mus tautiecziai 

^ietu oriai patys palaikis isz savo darbo 
naudotis.

kanklntlnlu.

Aglinskis.

Ant Paminklo Dr. V.
A. Szvagždia, M
J. Karalius, **
P. Tarnui i tinai, “
J. Pauliukas, *'
J. A. Gaubas, “
Stanialoiras, “
Motiejus, “ •*
Rafolas, “ - ’*
J. Gaubas, "
K. Paazl uosta, “

Kudirkos. 
‘ “ 10c.

“ 15“
“ 15 “
“ 15 “
.< 20
“ 10 “
“ 10 ••
•• 35 ••
“ 10 “
“ 20 “

■ Sykiu 81.60 “

21c.
Wiz,

Pirmos kliaso* kriauczius.
Ignotas Mikuszauskas pabaigė aka

demija drapanų kirpimo pas J no J. Mit- 
chell & Co. New Yorke 31 rugpjuczio 
ir gavo ant to diplioma. Dabar laiko 
drapanų sztora Havre De Grace, Md., o 

-ofisą Baltimorej Md. po nr. 105 Penn. 
8t., į kur visus lietuvius kvieczia atsi
lankyti ir persitikrinti jo iszdirbimais. 
Teip pat norintiems mokintiesi kirpimo 
duoda lekcijas ui labai pigu užmokesti.

Aukos ant 
B. Gaubas, 
Keidooaius, Thorp

Poetui Wiszteliauskui.
F. Mikolainia, Thorp Wis. 60c

AUakymas
Gavau daug uipraazymu prisiųsti po- 

pieras gromatu rastytnul, bet būdamas 
kelionėje negaliu to veikiai isspildyti. 
Todėl meldžiu visu palūkėti valan
dėlę, o kaip tik namon sugrysziu 
vienam viską teisingai prisiusiu.

Su guodone,
W. Kudarauskai.

Pranaszyste pustelninku, 
kurie tvirtino, kad naujasis szimtmetis 
prasidės su didelėms alementariszkoms 
katastrofoms, rodosi tikrai Užsipildo. 
Bet tikresniais ir positi viszkesniais pa
sirodo pranaszavimai tu, kurie 10 metu 
atgal tvirtino, jog Trinario American 
Elixir of Bitter VVine su laiku pastos a- 
belnai pripažintu, geriausiu ir populia- 
riszkiausiu vaistu nuo wisu pilvo ligų, 
kurios kas mets issnaikina daugiau žmo
nių negu visos elementariszkos k<. astro- 
foa. Fabrikuoja jį Jos. Triner,, 437 VV. 
18th Str. Chicago, 111., kurs per ilgus 
bandymus pasiekė tikrąjį siekį; maiszy- 
damas įvairiausias gydanczias žoles ir 
szaknig,kad padaryti drucziausia gydą n- 
ežia pajiega, jis isztikro suteikė joms 
pobūdį geriausiu ir veikliausiu gyduolių 
nuo dispepsijos, viduriu užkietėjimo, 
nuo užterszto kraujo ir visas to pasek
mes. Trinerio American Elizirof Bitter 
VVine pataiso žlebcziojitna, reguliuoja

kiek-

Pigiai ant pardavimo visi na
miniai daiktai: mebelei, lovos, kukni- 
niai indai ir viskas kas tik prie užlaiky
mo namu reikalinga. Atsiszaukite pas: 

Joną Kuczinski,
4613 Atlantic SL, Chicago. III.

Reikale duodamu farmu dykai.
Chicago, Mes. žemiau paairuzę važi

nėjome valsteje Wisconsin apžiūrėti 
žemės duodamos ant farmu dykai ir 
persitikrinome, kad toje valstijoj dar 
daugybė yra raėdavos žemės, kūrę žmo
nės gali gauti ant farmu dykai, ne po 
daugiu ant kiekvienos farmoe kaip po 
160 akru. Mes aprinkome ant apsigy
venimo Oneida Oo., nes tenai daugiau- 
sei randasi liuoeos žemės. Kituose Coun- 
tyse jau yra labai mažai.

Nodelio: 7 spaliu, 3 vai. po pietų baž
nytinėje salėje bus tame reikale mitin
gas, ant kurio visus interesuojanezius 
tuom i meldžiame susirinkti, o gausite 
apie tai platesnes žines.

R. Peisus, 11818 Stevard avė.
M. Rakauskas, 929 33-rd St.

kraujo, atgaivina ir sudrutina isz visu 
pusiu ne wien tik kuna l>et gydymas tai 
Jis suteikia žmogui ir aiszkesnia mislį. 
Kas jį vartoja, tas apsisaugos nuo daug 
didesniu pavoju negu minėtos elementa- 
liszkos katastrofos.

A Matnsawiczia, AGENTAS
Wargx»nu, Pijanu, Siuvamu Ma- 

uinu, Cigaru ir Papierosu.
Vargo***, Pijanu* ir Masaina* duodu ant20

pirkaite wlak* flglao kaip wl» 1 Atn-rik»J galė
tumėt gauti nei> aat wiaokiat daiktu* buu ra
uni iu fabriko ir todėl galiu pigiau Juo* par
duoti taip įle kūne hi aboleaale Ima. Mrldtiu 
Uk pamėginu, o aitlkrlnu kad bailte utgaoe-

A. M. MatnR*wiczia,
SheuandoHti, Pa.

Popieros Dykai!
Kaa prisius sawo aisskų adresa ir 10c. 

markėmis, aplaiky* turinę puikių gra
mą to m s popierų. Popieros su puikiomis 
k wi e t ko mis, gražiais apskaitymas ir pa
veikslais musų didvyrių bei kunigaiktt- 
ciių. Adresuokite teip;

W. KUDARAU8KAS, 
Box234, Lavrrence, Mas.



LIK TUVA

geriausia Chicagoj Krautuve!#
Nusipirkti Dresems materijas, Wyruir Waiku drapanas,

Moteriszkus Kepus bei Jakes.
Dowanas duodame prie kiekwieno moteriszko paredalo ir Skribeles prie kiekwieno 

wyriszko siuto ar owerkoto
Moterfazkl nauji pliuaziniai ar 

velour kepai, padaryti sziam sezonui 
pairai naujausia mada su augsztu storm 
kalnierium, padailinti visur su szilki- 
niais szniureliais ir vringucziais, neku
rie su naujais atlasiniais atlangiais, pa- 
Jimuoti aplinkui su thibet puszais, 22 co
liu ilgio ir 106 col. pioczio, paprasta pre
ke 98.00, gausi pas mus 4.98

Moteriszki nauji pliusziniai ke
pai, isz puikaus szilkinio pliuszo, pada
ryti pagal szio sezono naujausia mada ir 
forma, su augsztu storm kalnieriu.kepai 
apszcziai padailinti sp szilkiniais szniu
reliais ir wingucziais, 2 box pleate nuga
ra, su geru pamuszalu, skvernai ir kai- 
nierius palimuoti su gražiu thibet puszu, 
28 col. ilgio ir 120 col. pioczio, paprasta 
preke $12.00, paleisime 7.95i

Nauji moteriszki kepai, isz nau-s 
jo importuoto szilkinio pliuszo. su aug-> 
sztu storu kalnieriu, nekurie .padailinti ? 
su szilkiniais karbatkais ir szniureliais, S

nekurie padaryti su iszvirkszczloms 
siūlėms, o nekurie su dviguba box pirate 
nugara, visos su šilkiniu pamuszalu ir 
visos palimuoto* su gražiu Martin pu- 
szu, visokio ilgumo ir pilno pioczio, 
paprasta preke j u 916.00, Q

paleisime už............... CZaKzO

Grynai wilnone Venetian 
materija.

40 stukiu 42 col. pioczio grynai vilno
nio* Venetian materijos, dailus granatas, 
Wokis*kasszilku ir vilnoniai 
audimui, vertes 75c. y ardas.

Grynai wilnonis 50 col.
Storiu Seržas.

40 stukiu vilnonio 50 col.plocsi6 storm 
seržo, granauvos materijos, szevioto, 
herringbones, homespuns ir kletkiniu 
audiniu, naujausiu rudens spalvų.visur 
parsiduoda toks po 91.00 yar-
das, pu mus tik.....................-OizCz

Atlasines Soleiles.
25stukiai42 col. pioczio importuoto atlasinio soleiles, 

prunellos, paplin. teipsri 54 col pioczio venetiano. szevioto, 
granato, homespuns. vhipcords, sharkskin materijų ir už
valkalu, didelis sandelis ant pasirinkimo, 1 V'kO

vertes $1.50, vardas už.......... ............... A.V/Vz

Dailus taffeta szilkas.
25 stukiai gryno tatfeta szilko, drižuoto ir vingiuoto, 

naujausiu rudeniniu spalvų, vertes 91.00, už
yarda tik..............................................................O u/U

Grynai juodas taffetas.
10 stukiu grynai juodo taffeto szilko; geriausio audimo.

gvvaranluojame už jo standumą, verte 65c. OQo 
y ardas, už...,............................................O C/

Juodas duehess atlasas.
20 stukiu grynai juodo duehess atlaso, storo dvinyczio 

surahs, szweicari*zko taffeto, Pean de Soies ir atlšinio 
brocades, šios materijos yra 27 col. pioczio ir

vertos 91.25, paleisime y arda po...................f Czk/

—v.. Szilkai Pean de Soie.
20 stukiu geriausio francuziszko Pean de Soie szilko, 

geriausio gatunko audimas, grynai įuoda, gwarantuotas 
nuo nuslszerimo ar irimo, tikra preke 91.50, l>a- QQp

leisime yarda už......................... ......J/OL

Linksma bus tawo namuose,
jei nusipirksi wiena musu Home Music Box*a.

Yl* U1 pnlkiud Ir prirytam

; . . .

i r-• • b'-.i
"y■» • - ■m-.-

« -į"’z k./■. .<
irkejaa ztabU ir dilaulatl 

k -ajo, naša tu inztromeatai 
■ rajlja lavtrzz SCO mellodija, 
F įrodytu iat llzto. kari prlda- 
r iami prie kiekvieno Instru- 

oento.
Home Muile Bla'i gilinu 

oaadotl ausie lavinimai valka 
lainaoti vieaaaamaoae ir luvil- 
ioea vlMioee vieloee. Jie gili 

uite ep.imok.tl per vieni alkti 
zriljint, duokime eiu. ant kokio 
6a tako ar nokia. J U grijita gana ' 

bailiai ir tari meilu balu. Himnue.

L16LUWiSZKa ADliGKa
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekorinku tavorų czionykracziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisada galima raut DAKTABA, kurs duoda ligoniams 
rodą* dykai.

Aptiekoje galim* susikalbėt: lenkiukai, ruskai, lietuviukai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257

f M ---- -------- - ■■■'- lama* grajloa teip. tog gal tik kele
li >«a.Ma»m—.ui gabiu mazlkania gsllma butu >m 

prie, ogiau. Veikai gauna ira to didele llaksmybe. kaip ir kožaas, kuris lik glrdijin graljant
W otelis, parodytas oria ant panreikslello. yra prlsmaigytaa plieninėmis ėda telemia, kurtos ra- 

kanties voleliui išduoda tonus Jis atkartoja daiuasarba šokius be sustojimo.
Sus inatebus Instrumentas Rašaluoja 11K SS.OO- Apda-yma* jo yra pulkas. Jei te- 

mi.nuori. arisiUnaK 92.00 mums ant pasitikėjimo, o likusiu* pinigas galėsi priainnsti po 
aplaikymul Tastrum.nio Agentą i Saro garu* pinigu*. Prlslausk to marke, o gavot 
wisea oSrkultoriaa. arba pn.iuoak C ai, o apJaitysl Home Mu 10 Box a pirm negu tomisto* kai
mynai toki nusipirk*. Jie wl*l uores toki tipeli, kaip tik jin pa* tomistą pamatys.

Standard Mfg. Co. 46 Vesey St., New York, Dept 62.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12to* ryto.

A. Sukurskis & Co,

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos. , . t

Kaip kiekwiena maazina, teippat ir žmogau* orjfaniz- 
mae nu laiku genda.—Kad mašina ir toliau* pasekmingai 
veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai 
teippat dėdasi ir su žmogaus kunu. Kad sugrąžinti jam iszsem- 
taa sunkiu darbu spėka*, reikia ką nors imti.—Mokslas aiszkiai 
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per dieną 
isznaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metu* pasisekė man su
vienyti įvairiu* vaistu* su vynu, kurs sudrutina visą organiz
mą, pasekmlngiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odo* ligas, 
gumbą, nežlebcsiojimą, dispepsiją, neuralgiją, nerviszkumą, e te., 
ir tam vynui suteikiau verda: Kartus Wyna» Dro Božyn- 
czio.

Kartu* Wynaa Dro Božynczo turėtų wišdos rasti* kiekvie
nuose namuose, kaipo šrga* sveikatos ir gyvasties. Pirkdami 
tėmykit ir reikalaukit tiktai Kartaus Wyno Dro Božynczo.

Gali gaut wlsoHe aptiekoHe arba pas
Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chicago.

TIKTAI DEL WYRD.

Wyru Siutai.
Wyriszkl Rudeniniai Siutai, padaryti 

isz sunkaus clay vorsted ir grynai vilnonio 
seržo, szkotiszko tveeds, 10 nauju in vairiu gi-, 
tunku dėl pasirinkimo, su geru itališko seržo 
pamuszalu, atlaso atsiuvimai, iszrodo lyg sta- 
1 i uoto darbo, visokios mieros. Už tuos siutus 
perpigu butu dar ir 910.00, bet PvfY
paleisime dar pigiau, už.............e į st/V

ir duosime skrybeledowanu.

~ Wyrtazki Bintai, padaryti isz geriausio 
importuoto clay vorsted, dailiausio kaszmero, 
geriausio homespuns, naujausiu szkotiszku 
miszineliu ir nabby, naujausiu ruoszeliu ir ny- 
cziu. Szitie siutai visados lyginasi steliuotiems 
pas kriauezius siutams, o daugeli dar ir virški
na. Mes gvarantuojame kiekviena siutą vi-

šame kame, o jei kra atrastu blogesniu, sugra
žinsime pinigus. Jie buwo padaryti ant par
isimo po $15.00. bet tiek to, "I 4A 
atiduosime už........... ...........  a 1 VF • Xz vz

ir dar skrybėlė priedo.

Waiku Siūleliai,
Waiku tvopiece siūleliai isz melino tT juo

do szevioto, teipgi pilko kašmero, metu nuo 
7 iki 14, geri siūleliai einantiems mokslainen 
valkams, vertes 91.50, paleisime 98c

2-pie«*e knee panta įdutelial, iš gry
nai vilnonio ševioto, tveeds, skoeso ir naujo 
dundees. kelnaites padarytos su drutu juosme
niu ir gerai suveržiamos, siūleliai labai tinka
mi ir geru kriaueziu daryti, 1 O O

vertes 93.00, už ..................... 1>OO

Lietuviszkas , 
CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaikė inportuota tabaką tinka- 
miaųseant papierosų isz Rosijos, Turki
jos ir kitų tzalių. Biznieriams daaiun- 
czia tabako ir Cigaru* į visu* Amerikos 
kraštu* už pigi a ūse prekę.
Fabriku: 1126 N. Maplevvood avė. 
Ofisu ir Krautuve: 3269 So.Halsted 

CHICAGO.

JAMES J. HIGGINS,
Buccessor to M. Dūmine.

Rėdytojas Pagrabu ir .
' Balsamnotojas Kūnu.

Naųji nobby westee siūleliai dėl ma
žu vaiku, metu nuo 3 iki 9,dailiai apsiuvinėti, 
su gražiu mažu bruslioteliu, puikus vaikams 
siūleliai kokius tik gali gauti, (Y Q 
paprasta preke yra 94.00 už.... e * Jt O

KLEIN BROS
’ 795-805 S? Halsted St.

Cor Canalport AvėS ' •:!

167 First 8t.. Ellzabeth, N. J.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.

Temykit mėsininkai!
Asz ant sawo farmos tu

riu priauginęs daugybe 
wyHztu. kurios yra dideles 
ir riebios, todėl lietuviszki 
mėsininkai gali pas mane
pirkti jas ant mėsos pigiau j O*«ingas gydytojas vyrisakų ir mo- 
kaip visur. Teip pat turiu ' teriszkų ligų. Mokinosi universitete 

šviežiu kiausziniu ant I Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuose:
pardavimo 

Dominikai! Šamas, 
Box 120, Barnstable, M ras.

Naudokitės!

Kas arisiui 98.00 ipii.je genauiU ir 
niujauiios mados muzinoke gromatomi 
drukuoti. Szi mazziouie teip gerai priuiiiu, 
kad klekvieaaa, nors Ir maiiauiUl juokintai, 
per 10 mioutu IszmokiU dillei d nik uoli. Prie 
kiekvieaoe maeziaukeiduosim dorinei ittorin- 
kome knlgoms bei popieromt su puikioms krlet- 
koma ir graAiiis ipakaitymeis gromatu raižy
mai. Tokia popiera tuzinu kuztuji 35c; 5 tu
zinai 11.00, Agentu reikalaajame kiekvienoj lle- 
tuvnzkoj apigardo] ir duodame pn uždarbi. 
Ruzyk iziadien.

W. Kudarauckas,
Boi 234, Lavrence, l&ss.

Wiedniuje, Berlyne, karališkoje mo
kykloje Londone, buvo perdėti ni u moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
Hoapital College ir t.t.

UaZtikrin* I*Zjgy<lymn
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
gal voe,nepom ietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriškas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisas.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSUUS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 601-602
87-89 K. IishiDgtoū st, Chicago, Iii. 
Užsiimame civiliškoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriauui iszvarome pra
ves už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonu Možeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

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

Gydo visokes .igu, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir chroniš
kose ligose. Teipogi geriausei atlie 
k* aperaciju visokiuose atsitiki
muose, t

867 32 nd St., Chicago

OFISO WALANDO9:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak 

TZLZLONAB YARDS885.

iszgydysiu į kelea dienas, teipogi li
gų pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, *- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename ataitiki- 
me. Chroniszku ligų gydau pasekmin
gai, ir slepemu ligų užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexing-ton Av.

Offiv, wa^ndo.:|-S^‘« 
Nedellomlatnuo 8 iki 10K wai.ryto;nuo* iki 4 ral. 
po piet.

Rodą per Gromatas Dykai 
Užpruzydami gydyklų prisiuskite 91.00

ty-Jeigu sergi, tai paruzyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir aprauyk savo ligą, o 
uz prisiusiu gydyklų kuriomis iszsigy- 
dysi.

Mea dirbame geležinius ir blekinius 
darbus, budinkams rynas, kaminams 
virszua, komisus ir tt. Prekes musu pi
giausios. t

Fred C. Ewert,
3108 So. Halsted str. Chicago. Iii.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chronišku, Ner- 
višku ir privatisz- 
ku ligų vyru, mo- 

Zr’ teriu ir vaiku. Li-
gonius gydo per 
laiszkus.

si’OooNagrailoa d uos
"JT kiekvienam p’dy- ’ilF tojui, kuris iszgy-

“ dy> livk ligoniu su 
tiek* laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
le*, yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstaneziu* ligotu žmonių, 
guriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuojaus prie Dr. Kallmkrtrn, o 
rodą OAI-SI DYKAI. Apraišyk gerai savo 
liga. lyti (vyras ar moteriške) amžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar 
galima iszgydyti ar ne. Adrešs:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

Ot Tautiškos Popieros..

J. K. Chmelauskas & Co.
Wienatini* Lietuvišku

Cigaru ir ei garėtu fabrikas
. Dirbame Cigaru* isz

A A geriausio tabako,
♦ (’igaretus isz Rusiszko

V 'r Turkiszk°. Biznie-
, riamsda.tiuncziame in
n visus Amerikos mieš
ti Atus už pigiause preke.
T**1K*-^FABRIKA8:

i!'* s Halsted st. 
OFISAe, O..-..CTUVE IR PARDAVINYCZIA: 
878-880 W.33rd at„ CHICAGO.

Zemlapls Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
tiniszkoms litarams Peterburge, gauna
mu pu: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevskij p ros pe k t, n. 111 b- 73.

Susitaisykit sawo peczius 
ant žiemos.

- Asz duosiu Pecziu taisytoja kiekvie
nam kurs pu mane ataiszauks ir už- 
czedlsiu Jums pinigus.

Fred. C. Ewert,
3108 B. HalMted st. Chicago.

Wisi —

Dr. O. C. Heine,
DENTI8TA8.

Kerte 31 st irHalsted ulicziu, 
wirszui Aptiekos. Chicago.

Pigiau kaip kitur!
Czysto šakio. 14 ir 18 K. izliablnial žiedai; 

Laikrodžiai,ir laikrodėliai pas mane pigia* kaip 
• vi.ur. Darau naujas Ir taisau sugadintu* laik
rodžiu* Ir laikrodėlius, žiadus, draugystėm špil
keles ir visokiu* auksinius ir sidabriniu* daik
tus pigiau kaip visi ir visa darbe gvarantuoju.

F. Prožanskis,
964-33 Str, Chicago, III.

HILI.E S fotografas,
S4Š S. Halsted St.

$2.00

Prisiusk dešimtuką ir už 2c. marke, 
apturėsi puse tuzino popieru ir potogra- 
pija D. L. K. Vytauto didumo 12X10, O 
už 91. gausi 6 tuz., už 50ą. 2 tuz. ir po- 
tograpija.

W. J. Petkon,
306 N. Main wtr.,Broekton, Matu 

Naujas SztoraH
Chicago, 9 rugsėjo atidariau nauja 

sztor*. kureme užlaikau visokius groee- 
riszkus valgomu* daiktus, apatinius 
drabužius, drobes, perkeli u* irti. Wiras 
tavoras naujas, o prekes pigesnes kaip 
visur. Užkviecaiu visus atsilankyti, o 
busite užganėdinti.

John Schultz,
3049 Poplar ava Chicago.

00-6)

pas —

wyral—

Baltrlikoųi!!
Rasite ezalt^ alų, seniausea ariel

kai, wyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RlverSideSL,

laterbory, Conn.

Kur atsw6dinti Karščiuose.

Tikrai Lietuvisskas

SALIUOS.
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystu a- 
rielku ir kvepenczius cigarus. Geriause 
užeiga dėl šviežiai atvaievusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis csyscziau 
sės ir teisingiauses lietuviuku saliu 
nu mieste naterbury.

J. F. DANI8EWICZIUS, 
839 Bank, ka 
Waterbury, Conn

Ant Potopeco upė* kraszto, 
Tenai rasi ir be rauto, 
Gražę vietą, orą sveiką. 
Žalėm gojui gerą laiką. 
Ten lietuviškas uliunas 
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gėry m ų puikiausiu 
Ir su užk*ndžlu<geri*u*iu. 
Czi* vėl ant upės laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiezi nesiliauja.

Antanai* NarŲaiiNkSM, 
We*t Port, McriUnd

F.P Bradchulis
Adwokatas ir Notary Public.

Wienintelia lietuvy* advokatas, baigą* 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda prova* 
kriminaliszku ir civiliszku. Atjieszko 
užsenėjusiu praves, iszdirba visokius 
dokumentu* *ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per grumstu Tolin
tieji* reikalą tesiszaukia tuojau*.
3251) 8. Halsted st., Chicago, UI.

Telephone 5 ards 772.

Už dyka sampelinis pakelis bos atsiustas 
pacztu iožnam wyrni, katras prisiūf

< sawo warda ir adresa.
Sugražina b we i kata ir smagumą urnai.

Pakelis sta Ouklingu gy-
dubliu bu* ulalustaž ko*

'lėk išgydė vyru, kurie 
p«r metus ėmėsi su pro 
tiszkais ir kuniszkais ka*- 
tejlmais, teip kad I Mula
te nutarė ui dyka dalyt 

. bandymo pakelius tiems, 
kurie paprašys.

Užsigydys! namie nuo 
kies vienos lyllszkos ligos.

—Tikrai Lietuwiwkaa—

SaliliųaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kwe- 
pianti cigarai ir cxyata vieta dėl užei- 
viu. Apart to didele ir czysta ule ant 
mitingu, balių, veeeiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius,
1681.18th st. Kerte Union. Chloro.

niaukamai, gražiai kvietkaotas.rtikr* mineriko- 
alazkal. viduriais, gviraatuotas ant SO meta, 
lezrodo kaip 040.00 auksinis laikrodėlis. Atsiusi
me C.O.D. Ir jei paitdiboe. užmokėk ant ezpreao 
agentui *3.86 ir laikrodėlis tavo, iei n..sugrąžyk 
atgal ant mus kausto. Ratzvk koki nori vyriška 
ar moteriszka.Prt* kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI auksu lieta iencingeil jeigu su orde
riu prisluilš.a*. ir apmokame kaistai prtilunti 
mo. Apileteltuok szendien. nenjn prekes eina 
augeztyu. Raižyk o prisiusime 200 pusiu Kata
logą parodanti tukstaneziaa viookiu puikiu d ai 
Irtu. ROYAi. BARGAIN HOU8E, M DenrbornSt 
Chicago. Iii. '

MANE 
«*
Grasas 4K

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, Ui pirk visus reikalingus prie 
peesiaus daiktus pas

Ontlet Fnnitm i Stove Co.,
3249 S. Morgan 8L.

o jie suUisys Uvo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių pecziu 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Žingeidus swletui dalykas.
Tikrai vienatine gydykla ant uiželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, uvelnlu* ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumu prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikrauczius. 
Pagelba yra visiems, tik aUisuukita.
OFF1SAI: Bmoklyn.NY

Norėdami puikiausi rodos per latakus, 
adresuokite Tbv J.M. BRUNDZA OO-.

tea iszdykumo, sugražini 
patrotyta pajieg* ir at 
■alati, paraikys skaude]!
ma stresu, audrutys *11į>- 
aus lytisskua sąnarius.

Gyduoles yra labai unae 
<io* ir pamaczlyvoo, ro
dos plaukte plaukia pne

lindimos kur reikia. Jo*

vienam atsitikime vialas- 
kal išgydo. Atsišauk i* 
State Medinai Institute 8M 
Elektros Buildlag. Ft. 
Wayne, Ind . o apturealt 
ui dyka sampeli. Institu
te stengiant susinant su 
didžiausiu skaitliam tmo-

traukt U* aamn, kad cydyties ir aite sam poliai parodys Jiems, kaip taagva issalgydyt nuo lytisz 
ka liga, kada vartoja*! ataakaaoto* gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Sodnas, kurs 
atsiaraaks, gaus dailiai aplpeezetyta pakely, kad kiti nažinotu kas ten yra.Rayzyk dabar,neatidėk

Diemanto Elektros Kryžius.
u V.-Ju Kni un . k^teta auti t»- 

I“ Austrijoj, ir į and. kia-ojaut »wo naudai
kryžius tas auk ;.ru>pl*uuo tSoktetiyo) FrancumjoJ, 
SkandinsTijol ir kitose Europos ezartse. ir szendi^u vra ia- 
t'isusiai psir^idauisn-Sf k».p< fauniriu »iuts« cuo &eunto- 
llitno ir dausalio kitu kūno negaliu.

Eiežiro, Dirmanu. Kr; sius gide Rrutnatirma teip tnui- 
k“lu <r»'P >r subaru. Sruralgiya ir kitus kubo skaudrji 
mu’ ^raiškumą. Nrrwu nusilpDelima. Silpnumą. Pras- 
u ta N.r»u Gyvumą. Nervu Nupuolimą. Nemiga. Abejo 

IMBMMmIIMMKI tingumą. Itostio* Mupuolims Hyster.ja. Paraiytfu. Sus 
tengima. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Nuomari.

M Wtto 6lokl Srirdies Plikimą.Galios skaudejima ir visus 
* , Nervingo Systetno sugedimus.geBBMKSsi

Krynu reikli nesunt diena ir rnaty pakabinta ant snil- 
kinio szuiuriuko ant kaklo, augsacziau sztrdinez indaubos.

lis ir gvatabtuojam*. kad jis suteiki takia pat nauda kaip 
kad rariauaiejieutektHsiki dirui. kaaiUiojanU penkiolika

tan nriasisI visokia* kūno mkaIss it skausmas. Prisiusk viena doleri per ezpreaa. ar money 
orderi arba reiriatruatoj aromato], o mes lamstai mwm kaaztaii pasiusim viena Eiektrltzka Die- 
manto Kryžių, arba 6 š-®.00 Gaunamos tucstanciiai* NkooMBdacijos nuo ypet*. kurto* ra 
gacelba salo Stebuklingo^KrTŽiaua laaalęyde. Yra užtektina dėl parodymo jo maclazkos giljihas

Aas naudojausi jaia Dlemanto Elektros Kryžium nuo lt Kovo ir persitikrinau, kad tas kryžiui 
tikrai teip page Ibi aras, kaip sakėte. Per ilga laika aas negalėjau valdyti savo dešines rankos 
ir d*ug kentėjau: visada turėdavau laikyti ja parišta. Po naudojimo >>egvj dvieju uasratoziu 
jusu Diemanto Elektros Kryžiaus galėjau apsieiti jau be patinimo. Dabar gi ra ta ranka nešu 
pilna kibirą vandens Ašį ir nežlaau. kaip atidekavot jums už teip didele suteikta man pagel- 
ba.-ANDRES MAIMEN, SB66 Qulncy Are . Oemrg. Utar.. April 1£ 1888.
The Diamond Electric Crora Co., 306 MUvvaukee avė., CHICAGO.

STATE 
MEDIGAL

Dispensary
E. Mtdison Str., CHICAGO, ILL
(arti McVickers Theatre.)

Klausk rodos pas seną Daktarą, 
geriausiai* attestatai* užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chroniszku ligų. Tuk- 
stancziai jaunu žmonių tapo jo issgelbeti nuo priešlaikinio kapo, sugražinu* 
jiems* vyriškumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^pnKu"^ t^rwn> isznaudo. 
J ’tas systemae, prastota at

mintis, neapkentimat* draugystes, prastota energija prieszlaiklnls > 
HiiNikuprinimas. meMzlungis bei abelna*i nusilpnėjimas, vis ui yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neišmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadrttme, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per- 
velu gydytis, ir tad giltine juos palipetejo!

Limoanczios ližros,k*‘pui wi»u°“ »aw0 *udiumuo*e: Pir- 
’mame, antrame ir trecziame,puyvimas 

gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir meszlung’is, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus 
veikiai išgydytos. Mes gydome virszminėta* ligas teip, kad netiktai ja* vei
kiai praszaliname, bet ir visiška sveikaU ligoniui sugražiname.

Atmink, kad me* pilnai gvarantuojame išgydyti kiekviena liga, kokia 
F tik apeiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

Ui rašykite mums gromau reikalaudami klausymu lieta, nes mes cydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mum* teisinga ligos aprašyme ligoni* prisiuncaia. 
Gyduole* me* supakuojame latsakanczia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokio* žingeidystos pašaliniu ypatų.

Maso prekes yri pigesnes oi bet kokio oficijilistoiisoj 
šalyj irtodel kiekvienu ligoniu pritinamos

.......................... a.....................įsi.................

Offiso adynos: į-
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