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Politiszkos žinios.
Sziaurini Amerika.

jos kaslink Chinų iki sziol atsi
liepė vien Austrija ir Italija; Amerika, Prancūzija, Maskolija ir
Japonija dar ne davė savo atsa
kymo, bet kaip Wokietijoj tiki,
ir szitos vieszpatystės nesiprieszįs. Sutarimę tę Anglijoj norėjo
padaryti gazdiku kitoms vieszpatystėms, kad nieks ne drystų
kisztiesi su užtarimu už Afrikos
burus. Londono
laikraszcziai
stengėsi iszrodinėti, kad tas suta
rimas padarytas priesz Maskoliję
ir Prancuziję. Maskoliszki laik
raszcziai isz syk tam teiposgi pa
tikėjo ir pradėjo smarkię kovę
priesz tę sutarimę. Kadangi Wokietjai nėra dabar naudos Chinuošė pyktiesi su Maskolija, Jai
joc randas per sau tarnaujanezius
laikraszczius griebėsi teisinimesi
ir aiszkinimo padaryto su Anglija
Pagal tę aiszkinimę
sutarimo.
pasirodo, kad priesz padarymę
sutarimo Wokietija praneszė Maskolijai ir buk tojė ant pamatų pa
daryto sutarimo sutiko, kadangi
jis ne padarytas priesz Maskoliję
ir jos ne stabdo, jeigu ji užsima
nytų sau dabar jos suvaldytę
Mandžuriję pasilaikyti. Jeigu,
girdi, VVokietija ne butų pada
riusi sutarimo su Anglija, tai tojė
butų turėjusi susiriszti su Masko
lija ir Anglija butų įkinkyta į
Maskolijos vežimę, kadangi ant
vedimo
suvistovės politikos
Chinuose ji buvo per silpna.

Traukiasi toliaus, bet artinasi
jau prie galo, kova Amerikos po
litiszkų partijų norinczų savo
kandidatus ant augszcziausių urėdų pasodyti.
Kitę sanvaitę
bus jau po rinkimų ir kowa pasi
baigs. Katros partijos kandida
tai pereis, sunku dabar įspėti.
Kiekviena partija žada Jaimę
krasztui, jeigu iszrinktų jos kan
didatus, o prapultį jeigu pereitų
prieszininkai.
Isztikro vienok
tie partijų kandidatai nosuteiks
Amerikai nė rojaus, nė prapulties.
Rods paėmus valdžię repub'ikonams ir pervarius ant prezidento
Mc Kinleyę laikai buvo geresni,
bet ir tuos geresnius laikus atga
beno ne tiek nuopelnai preziden
to ir jo szalininkų, kieksanlygoe:
menkas užderėjtmas Europoj, Indijose ir Australijoj ir pradėtos
karės. Jeigu vienok karė pager i no kiek ir darbinįkų būvį, tai
vienok jos kasztus turėjo užmo
kėti pati Amerikos tauta per pa
didintus mokesczius.
Neužderėjimas svetur atgabeno gėrę pel
nę Amerikos farmeriams, bet ui
tai garbė ne priguli Amerikos
randui. Pasididino, teisybė, ir
iszveiimas iszdirbimų, bet tas
pasididinimas ne znaimus; jį vie
nok galima jau laikyti isz dalies
ui repu'olikoniszkos partijos nuo
Wisi krasztai turinti savo kapelnu. Ant visų vienok paža
riaunę Chinuose pavedė savo
dėjimų partijų nėra kę paisyti, tų
ambasadoriams pradėti tarybas su
pažadėjimų nė wtena, nė kita ne
Chinų randu, kaslink susitaikymo
iszpildys ir per keturis metus ne
ir atlyginimo už nuotrotąs, arba
gali iezpildyti, kadangi ant tvir
reikalauti pirma gvarancijos, kad
tesnių ir pastovesnių permainų
padarytas sutarimas bus isrpildylaiko per mažai.
tas. Apie tai dabar tariasi CbiAnt Filipinų sa]ų patikėlėliai nuošė ėsanti ambasadoriai. Už
vėl labiaus subruzdo.24d.spalių60 pamatę taryboms jie priima Pran
reitelių 3 regimento ir 23 pėkszti cūzijos užmanymę.
Klausymas
liucsnor'ai susitiko Manilles pro tik, ar dabartinis Chinų randas
vincijoj su 400 filipiuiszkų striel-Į turi tiek pajiegų, kad jis galėtų
ežių ir 1000 apsiginklavusių su ; iszpildyti padarytę su juom suta
teip vadinamais “Balopien”. Už rimę.
Jeigu jis ne turi spėkų,
gimė smarkus muszis, kuriame tai no turės jokios vertės su juom
amerikonai likosi sumuszti. ir tu padarytas sutarimas.
Žinios
rėjo greitai trauktiesi nuo muszio talpinamos laikraszcziuose viena
lauko į Narvican. Wienas aireri- kitai priesztarauj i. Wienę die
koniszkas oficieras ir keturi ka nę garsina, kad pasikėlimas eina
reiviai likosi užmuszti, 9 tapo silpnyn, kad neprilankus europiepaszauti, o 4 prapuolė, taigi tur cziams vii szinįkai.o tame ir garsus
būt pateko į filipienieczių ran kun. Tuau, nuo urėdų praszalinti,
kas. Filipiniecziams pateko tei- tai kad jie pats nusižudė, kadan
posgi 29 arkliai ir keli vežimai gi juos nusprendė buk ant iizvisu valgio produktais ir amunici jimo isz Chinų; ant rytojaus vėl
ja. Skaitlių užmusztų tame su prane-zs visai prieszingai: buk
sitikime filipinieesių ameriko- Tuan ėi-ęs pietinėse Chinų pro
niszkas raportas paduoda ant 150 vincijose, turi daug szalininkų,
žmonių. Tę turbut padarė ame- tvirtę kariaunę su geriausiais gin
rikoniszkos kariaunos vir-zinįkas klais. Buk jis mėto visur savo
tik ant pasaldinimo kartumo, atsiliepimus, kuriuose liepia sker
kadangi kiekvienas numano, jog sti europieczius ir visus kriksumuszti ir nuvyti nuo muszio szczionis ir prižada isz Ch'nų isz
lauko ne gali žinoti, kiek perga vyti europeiszkę kariaunę, kada
lėtojai nužudė savo žmonių.
užstojus žiemai, ne pripratę prie
Po Looe filipiniecziai, po va Chinų oro svetimi kareiviai pra
dovyste nežinomos tautystės balt- dės sirgti ir ne tiks į karę.
Per
veidiio, užpuolė ant dalies ame tuos atsiliepimus jis atrado daug
rikoniškos kariaunos, bet po 2 pritari jų pietinėse Chicų provin
valandų kaiszto muszio ameri cijose. Katros todėl isz tų priekonams pasisekė užpuolimę nu sztaraujanezių viena kitai žinių
raus-zti.
yra teisingos, o katros melagin
Netoli Aryat 150 filipienieczių,
ėsanezių po vadovyste pabėgė
lio isz amerikoniszkoa kariaunos
Davido Fagino užpuolė ant ame
rikoniško garlaivio ir buvo jį
suvaldę, bet iszgirdę szuvius to
liaus stovinti amerikoniszki ka
reiviai atbėgo į pagelbę ir iszliuosavo garlaivį nuo iszplėszi
mo.
Wisur dabar fiiipiniecziai
labiaus subruzdo, norėdami paro
dyti priesz Amerikos prezidento
rinkimus, kad nežiūrint ant dvie
jų metų kovos, amerikonams ne
pasisekė ne tik suvaldyti, bet atimti dręsę ir viltis filipinie
cziams.

gos, sunkuisupaisyti. Wieni l. i
kraszcziai garsins, buk ciecor us
gauna vis daugiaus pritarėjų ir
buk jo įtekmė kyla. Kiti vėl
garsina, kad Chinai pasidalino į
dvi dali: vakariniai Chinai pri
pažįsta ciecorienės valdžię, o ry
tiniai ciecoriaus; pietinėse gi pro
vincijose yra dar partijos, kurios
ne pripažįsta nė ciecor aus nė cie
oorienės. Kur todėl yra teisybė,
kas garsina tikrę dalykų stovį
Chinuose—ne galima supaisyti.
Su visais gi valdinįkais Europos
vieszpatystės ne gali vesti tary
bų, turi todėl palaukti,kol viskas
neiszsiaiszkįs, iki kol vienas ne
paims ant kitų viražų. Cieco
Kare Chinuose
rius, kaip laikraszcziai garsina,
Su pritarimu padarytam suta ketina sugrįžti į Pekinę.
Kad
rimui terp Anglijos su WokietL neužgauti garbės, jeigu jis krei-

piasi su kokiu praszymu pas kokį
nors vieszpatį ąrba prezidentę,
tai galima laukti, kad su tokiu
jau praszymu atsiszauks ir pas
kitus. Su praszymu pageltos prie
sutaikymo Chinų su kitais krasztais ciecorius atsiliepė jau į Pran
cūzijos prezidentę, į Anglijos ka
ralienę, Wokiet jos, Maskolijos ir
.Japonijos ciecorius, į Amerikos
prezidentę; o dabar ant galo su
tokiu jau praszymu atsiliepė ir
prie Italijos karaliaus, nors Itali
ja turi
Chinuose vos 2000
kareivių.
Dabar Chinų ciecorius atsiliepė
vėl prie maskoliszko caro praszydamas pageltos,už kę praszo, kad
Maskolija parodytų malonę ir pa
silaikytų sau Mandžuriję.
Argi
todėl ne juokingi iszrodo tie Chi
nų ciecoriaus atsiszaukimai?
13 d. spalių Livad joj pas tm»koliszkę carę atkako ministeris
dvasiszko valdono Tibeto, knszto mažiausiai pažįstimo, kur europieczių ne įsileisdavo visai.
Tibetas yri po Chinų virszinjky
ste, yra didesni* už Wokieliję,
Prancuziję ir Angliję draugo pa
imtas. Gal ir szitę krasztę Mas
kolija priskirs prie savo valdybų
ir tokiu budu prisiartįs |.rie angliszkų ludijų.
Anglija gana
stengėsi iaplatinti savo įtekmę
ant Tibeto, bet tas jai ne pasise
kė, dabar Maskolija jai užbėgo
jau už akių. Taigi isz dabartinių
maisztų Ch'nuose Maskolija dau
giausiai pelnys ir Ui tik per nelaimingę Anglijos pradėtę karę
pietinėj Afrikoj, dėl kurios An
glijai trukata pajiegų ant prideranezio apgynimo sivo reikalų
Chinuose; Afr.koj gi Prancūzija
užėmė naujus krasztus visai ne
paisydama,ar tas Anglijai patiks
ar ne.

Kare Afrikoj.
Pereitę sanvaitę pietinėj Afri
koj anglijonus pasiekė keli nepa
sisekimai, isz ko matyt, kad būrų
republikas dar ne teip greit an
glijonai suvaldy*; susirėmimų
buvo teiposgi daugiaus, nors ten,
kur anglijonų buvo daugiaus, jie
burus neva sumuszė, bet isztikro
tie, pajutę didesnes anglijonų pajiegas, pats pasitraukė kitur. Pe
reitę sanvaitę lordas Roberte praneszė, kad būrai atsirado vėl ap
linkinėse miesto Kimberley. Da
lis jų užpuolė ant miesto Jacobe
dal, į pietvakarus nuo Kimber
iey. Isz syk buvo pagarsinę,
kad tę miestę būrai paėmė, bet
paskui užgynė; visgi vienok pats
anglijonai pripažino, kad prie to
užpuolimo net kelios dcszimtys
anglijonų likoei užmusztų arba
paszautų, o keli pateko į nelai
sve.
Oranijoe republikoj, nežinia isz
kur, atsirado vėl daugiaus gin
kluotų būrų.
Pereitos seredos
dieoę viena jų dalia užpuolė ant
dalies Capo kolionijos milicijonierių ir ant jų vežimų. Anglijenai nužudė terp kitko ir dwi
Maximo kanuoli. Butų gal pate
kę viai«į būrų nelaisvę, bet
atėjo pagelba ir iszliuosavo isz
pavojaus, visiems su pasiliku
siais dar jų rankose vežimais pa
sisekė pabėgti.
Nors didesnė dalia svet'mų
huosnorių iszkeliavo isz Afrikos,
bet kaip anglijonai garsina, yra
po ginklų dar 15000 būrų, isz
kurių beveik pusė yra Oranijoj.
Paskutiniai pasidalinę į mažus po
300 žmonių pulkelius, kurie vie
nok teip iszskirstyti, kad atsiti
kus reikalui,gali visada sus1 jung
ti į vienę pulkę.
Wadovu jų
yra garsus De WetL Transvaaliuje vėl atsirado Botha, apie kurį
ilgai nieko ne buvo girdėt ir
laikraszcziai garsino, buk jis vi
sai pasitraukė nuo karės vedimo.
Dabar didesnės būrų pajiegoe at

sirvdo aplinkinėse Kronstatt ir | maskolių mokintojų kiszenių, tęBetlehem, Uigi tuose jau krasz- syk
' mokslinio apskriezio vir
tuose, kur jie buvo susirinkę, ka szinįkas uždraudė ję vartoti mo
da anglijonai pirmę kartę įsiver kyklose, kadangi ji ministerijos
žė į Oraniję ir paveržė jos sotta- ne pripažinta už atsakanczię.Nors
pilę miestę Bloemfontein. Argi ministerija rado knįgę niekam
todėl anglijonams' reikėtų karę ne verta du metii atga1, bet
vėl isz naujo vesti?
Wilniaus mokslinio apskriezio
Lordas Roberte iszleidė pro virszinįkas apie tai tylėjo ir pri
kliamatiję, kurioje Įgazdina burus, sakė mokyklų vaikams ję iszpirkkurio ne padės ginklų, kaipo ka ti, kada gi visos likosi iszpirrės nelaisvius iszsiuntimu ar ant ktos, tęsys tik pagarsino apie mi
salos Szv. Helenos, ar ant Ceilo- nisterijos ,nusprendimę. Tokios
no; tiems gi, kurie padės ginklus, tai doros mokyklų virszinįkus
daleidžia apsigyventi ant farmų siunezia į Lietuvę Maskol'jos
ir toki, pasibaigusį karei, galėsę carpalaikis!
pasilikti namieje, kiti gi visi bu
sę iszvežti isz Afrikos į kitas
Isz Wilniaus.
svieto szalis į visokias angį szkas
Ant ateinanezių metų masko
valdybas.
Atsiliepimas vienok litzka iždo minis'erija paskyrė
Robeitso ne radd atbalsio terp ant reikalų platinimo blaivystės
būrų, jie pasirodė ooriszkai aug isz viso 3 milijonus rublių, arba
szcziaua stovineziais ne lik už 300,000 rubl. daugiaus negu
patį lordę, bet už visę angliszkę sziuose metuose. Daugiausiai pi
randę. Pasiduodtnczių ui Ro- nįgų, nes 300,000 rubl. paskiria
be r 18o pažadėjimds ne atsirado. Peterburgo blaivystės komitetui
Matyt, kai karė trauksis dar il ant pastatymo didelio teatro pa
gai. Patsai Roberte 15 d. lap skirto mažai apszviestai publi
kriczio rengiasi apleisti Afrikę, kai. Maskvos komitetas gaua
kur jis savo darbais netinkan- 100,000 rubl.; Warszavos ir Ocziais civil'zuotam^ žmogui suter- desos komitetai gaus tik po 200szė savo kitur užpelnytę garbę. 00 rubl.; Wilniaus gi komitetas
Priesz iszkeliavimę jis dar iszlei- dar mažiaus. Komitetas rūpinsis
do prokliamaciję priskiiianczię ir apie parengimę žmonėms teatrų,
Trasvaalių prie angliszkų valdy pasilinksminimų, koncertų, arbų, kas be pritarimo kitų vieszpa- batnamių, skaitinyczių. Randas
tysezių ne turi nė jokios vertės. savo pajiegoms vienok ne sumaPrezidentas Krueger ateinan- žys girtuoklystų, o vėl darbavi
czię sanvaitę atkaks į Prancūzi mosi privatiszkų žmonių stabdo
jos portę Marriliję. Isz ežia ke įsireiięs; todėl ir jo iszleisti 3
liauja į Belgiję jr Holandiję; Pa milijonai rublių ne daug atgabęs
ryžiuj ketina visai nesustoti.
naudea. Lietuvoj gi randas drau
džia viskę, kas gali kokiu nors
Holandija.
bud u atsiliepti ant pasimažinimo
Neužilgio atseis
Anglija nuo seniai tykojo, ka girtuoklystų.
da jai pas'scks paimti visas Ho patiems caro tarnams persilikrin
lu ndiszkas valdybas, ypacz kolio ti, kad jų monopolizavimas blai
nijos Indiszko oceano ^yra labai vystės ne iszduos laukiamų vai
didelė? vertės; kolionijos pieti sių, ne pakels ne žmonių meilės
nės Afrikos isztikro pateko An carui, kadangi ant to reikia užsi
glijai; ji tikėjo, kad tas pats atsi pelnyti tikrai naudingais darbais,
tiks ir su kolionijoms Indiszko o- o ne monopoliais it uždraudimais
ceano, kadangi Holandijah truko privatiszkos konkurencijos net
galingų užtarėjų. Dabar vienok labdarystoj ir platinime blaivys
ji vis labiaus susiartina su Wo- tės.
4. d. spalių likosi apvogtas
kietija. Jauna Holandijos kara
lienė Wilhelmina dabar susižieda kun. A. Bartaszevyežius, pravo su vokiszku Miklemburgo baszczius szvento Baltramiejaus
kunįgaikszcziu. Tas Anglijai la bažnyczios. Kada kunįgas laikė
bai ne patinka, bet jauna Wilhel- miszias bažnyczioj, į jo gyvenimina ant to ne paiso. Holandie- mę įsikraustė vagiliai. J<e pacziai teiposgi gobtuvėms karalie szlavė sidabrinius, auksinius
nės pritaria, kadangi per tai užsi daiktus, bažnytinius indus ir pi
megs drūtesnis ryszis terp Vo nigus isz viso apie 5000 rubl.
kietijos ir Holandijos. Anglija, Wagilių iki tziol nesusekė.
isz baimės kad nesuerzyti su ga
Prie Wilniaas neseniai uždėtos
linga sziędien Wokietija, ne drys muzikos mokyklos dabar tapo pa
užpulti ant neturinezių skaitlin rengti ir giedojimo kursai po už
gos kariaunos holandi->zkų kolio- žiūra buvusios operos giesminin
nijų. Kad tik vienok Wokietija kes Praeger-Mariuos. Szitę moneužsimanytu puikias holandisz- kyklę užlaiko Wilniau^ Muzikakas kolionijas sau pasisavinti.
liszka Draugystė ir ję kas metę
platina, prideda naujus kursus.
Su laiku gal sulauksime musų tė
vynės soštapilėj pilnos konser
vatorijos.

Isz Lietu wos.

Ranka ranką mazgoja.

Caro tarusi ypacz Lietuvoj
viens kitę užstoja, viens kitam
padeda, slepia net nusidėjimus,
stengiasi viena kitam žmonių pi
nigus varyti į kiszenių. Wienę
atsitikimę tę patvirtinantį apraszo net maskoliakus laikrasztis
“Nediela”.
Porę metų atgal,
dar būvant Wilniaus mokslinio
apskriezio virszinįku garsiam
Sergiejev?kiui, du Wilniaus mo
kintojai iszleido neva pradinę
knįgelę vaikams skaitymui mokykloee.
Nors visi laikraszczial
ję nupeikė, neužtvirtiuo ir apszvietimo ministerija, bet mok
slinio apskriezio virszinįkas pri
sakė visoms pradinėms moky
kloms Lietuvoj pasirūpinti nie
kam ne veitę knįgę ir kad ję be
simokinanti vaikai pirktų.
Pir
kimas traukėsi du metu, taigi kol
visų iszleiatų egzempliorų nei-z
pirko. Kada tas atsitiko ir ui
nupirktas knįgos pinįgai perėjo į

14 dienę spalių Wilniuje prasi
dėjo jomarkas sodų vaisių. Waišiai, atsiųsti ant pardavimo isz
visos Lietuvos, sudėti cirko
trioboj ant priemieeczio Lukiszkių. Gaila, kad vaisius suvežė
vien dvarai; atgabentų ūkinin
kų visai ne matyt.

Nuo 1636m. Wilniuje yra sve
tini tauezių katalikų draugystė
(lietuviszkos draugystės iki sziol
musų tėvynės sostapilėj nėra nė
jokioe) prie Szventos Onos bažny
czios. Mieris draugystės yra
szelpti visus gyvenančius mies
te vokieczius katalikus.
Sąna
riai moka po 2 kap. ant sanvaitės į kasę ir j kap. ant beturezių.
Draugystė užlaiko savo kasztais
prieglaudos namus, į kuriuos pri
ima visus katalikus paeinancaius
isz Lietuvos, ne tik vokieczius.
Draugystė turi savo namus. Pe
reituose meluose turėjo ji surin
kimų: nuo sąnarių 168 rubl. 37

kap., randos isz namų 2082 rub.
35 kap., paauktfvimų 132 rubl.
Iszleidimų turėjo 2249 rubl. 31k.
Prieglaudos namuose užlaikė 18
žmonių, o 8 užlaikė duodama paszelpę.
* f

vių. Novo Borisove dirba dau
giausiai czerpes pecziams ir siun
ezia jas į visus Maskolijos krasz
tus.

Mieste pradėjo siausti visokios
iimpanezios ligos, labiausiai apserga difteritu, sziltinėms ir ki
tokioms ligoms. Miesto ligonbueziai pilni serganezių, daug
reikalaujanczių daktarų pageltos
ne patelpa į ligonbuezius dėl sto
kos vietos. Miestas todėl ant
priemiesezio Lukiszkių atidaro
tuomtarpinį ligoubutį.

visokių krasztų delegatų ir kal
bėtojų, lig Filypas isz kanapių,
iszlindo ir vienas Lietuvos dvar
ponis, p. Podbere^ki. Szitas pa
gyrė darbus terptautiszkos san
taikos dr. Savo kaitoj p.* Podbereski pasakė terp kitko: “Seniai
kalbėjo, jog užstos toki laikai,
kad bus viena banda ir vienas
piemuo. Asz jau matau besiar
tinant tę laikę ir matau pieme
nį”. Czia mat Lietuvos dvar
ponis mislyjo apie carę Mikalojų.
Argi tai ne juokai? Ir tai Lietu
vos dvarponis katalikas drysta
teip garbinti Lietuvos budelį!

Neseniai kaime Czerniavka su
degė didžiausia puodų dirbtuvė
Garsas apie meldimus lietuvių Dolgovo. B'ėdį ugnies padary
apie lietuviszkę diervmaldystę ta apskaito aut 12000 rubl.
paduotus vyskupui Zianavycziui,
Kaime Benady, Borisovo pa
po kuriais pasiraszė 300 Wil- vietyj, iszleidę? 679 rubl. pinįgų,
niaus lietuvių, pateko jau ir į rando degtinės pardavinėtojas
maskoliszkus laikraszczius. Laik- Bibko nusiszovė. Į tę karezerasztis
“Južnoje Obozrienije” mę mat atkako pinįsrų peržiūrė
raszo, jog ant kzpildymo lietu tojas Lenskyj ir apsinakvojo pas
vių pra«zymo sutiko Lietuvos Babko. Tas naktyj isz sveczio
jeneral-gubernatęrius ir Wilniaus kiszeniaus iszėmė 3000 rubl. pi
gubernatorius,
bet vyskupas nįgų ir revolverį. Pabudęs rytZdanaviczius tę atmetė.
Tik metyj, Lenskyj tuoj pasigedo pi
dabartinis vyskupas Zvieravy- nįgų. Babko pinįgus atidavė ir
cziue praneszė lietuvių pilnaval- pats iszėjęt į malkinyczię, isz pa
nįkui Malinauskui, kad savo vogto revolverio nusiszovė.
laike lietuviai gaus savo kunįgę
Isz Czasnikų, VV iteb
ir bažnycz'ę lietuviszkai dievmaldystai. Klausymas tik kada?
sko gub.
Gal tęayk, kada- vietoj Zviera18 d. rugsėjo Czasnikuose siau
vycziaus ant dijecezijos virsžinį- tė baisus gaisra*, kuris ii isznaikiko pateks teisingesnis žmogus? no didesnę dalį miestelio. Sude
Toki mat tie bažnyczių virszinį- gė 150 namų, 800 žmonių per tai
kai veik visur! . Jie vis laikosi liko be turtų ir be pastogės.
galingų skverno, o iszpildymas Miestelyj gyveno daug žemdarteisingo reikalavimo varguolių bių; daugelio jų sudegė netik
jiems mažai rupi.
Ir kamgi suvežti visi sziųmetiniai javai,
jiems apie tuos rupintiesi, jeigu bet ir naminiai galvijai; sudegė
nuo varguolių ne gali laukt di daug naminių raguotų galvijų,
delio pelno, o už jų nuskriaudimę avių ir arklių. Žmonės pasako
galingi užmoka.
ja, kad gaisras užgimė nuo pade
Wilniuje, ant ulyczios Pogu- gimo, bet iki sziol nė jokio pade
liankoe likosi parengta dirbtuvė gėjų pėdsako ne susekė.
dirbimo kvietkų ir ornamentų Spangas caro garbintojas.
isz blėtos ir prie jos mokykla to
Ant atsibuvusio szį metę Pa
amato splinkiniems kaimiecziams. ryžiuj santaikos kongreso, terp

Isz Wilniaus gub
30 d. rugsėjo, už žemę terp sa
vęs susipyko ukinįkai kaimo
Wyžancų,
Wilniau8 pavietyj,
Rinkevycziai su kaimynu Kauszu. Ant kelio terp VVyžancų ir
Poiszilų Rinkevycziai užpuolė
ant Kauezo ir teip baisiai jį sumuszė, kad tas ant rytojaus pa
simirė.
Pirmoje sanvaitėj rugsėjo mė
nesio Wilniaus gubernijoj apsir
go 10365 naminių galvijų, isz ko
78 pastipo.
Kiaulių apsirgo
2333, pastipo gi 11. Sibiriszkas
maras terp raguotų galvijų siauczia Trakų ir Dianos paviecaiuose: Trakų pavietyj inarn apsir
go 11 galvijų, pastipo gi 7.

Pirmoje pusėje rugsėjo mėne
sio IVilniaus gųb. buvo 34 gaiš
rai, kurie užgimė: nuo neatsar
gumo 3, nuo nevalytų suodžių
kaminuose 2, nuo padegimo 1,
nuo perkūno įlrenkimo 4 ir nuo
nežinomų priežasezių 24. Wisuose tuose atsitikimuose ugnelėpridirto blėdies ant 84811 rubl.
Ddžiausias gaisras buvo kaime
Juratiszkiuose, kur sudegė 20
namų ir 56 negyvenamos triobos; blėdį ežia gaisro padarytę
skaito aut 18250 rubl.

Staigų mirezių per tę laikę bu
vo 9, užmuszystų 2.
Wagystų
papildyta 28; daiktų pavogta už
2620 rubl.r pinįgų gi 449 rubl.
Arklių pavogta 43; daugiausiai
Aszmenų pavietyj, nes 11.

Isz Bori8owo pawieczio,
Minsko gub.

Degtines prekes.
Nuo pradžios ateinanezių metų
maskoliszkas iždo ministeris pas
kirs vienokias degtinės prekes
visose Maskolijos gubernijose,
kur yra jau įveltas monopolius.
Dabar tik
pervalyta degtinė
kasztuoja visur lygiai, taigi 10
rubl. viedras, prekė gi niekesnės
kaip kur yra 7 rub., kitur gi 8
rubl. už viedrę. Ant ateinan
ezių metų prekė 10 rubl. už
viedrę geresnės degtinės pasilie
ka ta pati ir vienokia visose gu
bernijose, prekė gi niekesnėsęa
bus po 7 rub. 60 kap. už viedrę
visose gubernijose, kur yra ran
do karezemos.

Isz Naumiesczio paw.
Suwalkų gub.
12 d. rugsėjo į kaimę Gerulius,
Naumiesczio pav., atkako gauja
žandarų ir žemskių ir darė kratę
pas ūkininkę Motiejų Baltušį.
J i esz kojo mat lietuviszkų knįgų
ir laikraszczių.
Matyt kokio
niekszo buvo užskųsta. Nors
iszjieszkojo visus užkampius, iszkratė net szaszlavas, bet nieko
ne rado; žmogus dabar džiaugia
si, kad maskoliszki ponpalaikiai
blusas visas isznaikino, nes visur
badinėdami, jas nudurė, o jeigu
katra iszliko, tai ir ta, neužkęsdama maskolių smarvės, iszsinetzdino kitur.
Naumiesti szkis.

Borisovo pavietyj paskuti
niuose laikuose atsirado kelios
Prekė pinigų.
didelės molinių puodų dirbtuvės. Ruskas rublis po..... .a.... 52|c
Daugiausiai jų yra kaime Czer^ Prusiszkoe markės po............24 jc
Prie kiekvieno pinįgųsiuntinio
riiavka ir Novo Borisove. Kai
me Czerniavka yra 15 dirbtu reikia pridėti 80c.ant paczto ktn
tų.

LIETUVA
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Isz Amerikos,

Politiszka prigavyste.
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užkeneziamo geradėjo, kunįgas laikome kovoti su piktu nuo ku- pradėjome rinkti aukas ant kan- negu jis sveria, o visi žino, kad teisybę. M. sako, kad parapijos
Ne v York. Tūli žemesni po įėjo tik su policijoj pagalba. Da Dig1l paeinaneziu. Kovoje vie kintinių naudos, tai tie lenkber- buvęs lietuviszkų duszių gany komitetas tas pats jau antri me
litikieriai ir agentai republiko- bar parapijos iszrinktas komitetas nok mes ne laikome už tink*,n- nia> stengėsi įkalbėti visiems, tojas sveria ne mažai. Nužudęs tai, tuom tarpu dabartinis komi
hzruete in padanges Biliūną.
niškos partijos pridirbo daug apskundė kunįgėlį į svietiszk? czius ant melagystės paremtus kad isz tų aukų nė jokios naudos gėd? dvasiszkaj vadovas vis tetas iszrinktas po paszventiniFort Way»e, Ind. Nežinomi
prigavysezių. Kiek iki sziol eu<- sud?. Isz provos, ar sziaip ar argumentus, tendentiaak? neuž ne bus; bet kada tas likosi issai- dar bandų kolektuoti, bet žmo mui bažnyczios,berželio mėnesyj.
piktidariai padėjo dinamit? pe
sekė, je ant padirbtų jų paežių teip ji pasibaigė, lietuviai katali kant?. Tas niekur neiszduoda szkinta, tikri lietuviai, iszsiliuo- nės, ne matydami nė jokios nau Su parapijos reikalais ir neina
Hickmano saliunu miestelyj Mayczekių iszkaulyjo 1100,000 pinį kai nesuridrutya tikėjime. Kas gerų va’sių, ne gali lazduoti to ssvę nuo lenkystės, isz szirdies dos isz ikiszioliszkų aukų, jau teip gerai, kaip nori įkalbėti p.
sville. Mena, kad t? padarė pats
gų; isztikro vienok prigavystės svariausia, kad visi t e vaidai kių ir p a mbu j. Melagystė že aukavo, kiek galėjo.
daugiau jų kuoįgui ne duoda. M.; tas pasirodė ant parapijos
miestelio gyventojai, kadangi
gal pasirodys dar didesnės, ka kyla už pinįgus*, kuriuos kunįgė mina lygiai kuniginius kaip ir
Lietuviai ne tik prie paki- Suprato mat žmonės kokius szpo- mitingo suszaukto 10 d. rugsėjo;
mat jie ne noji, kad ežia butų ga
dangi gal dar ne visi jų prigauti liai avinyczios piemeneliai be prjeszkunįginius
lietuviszkų sus varinėja. Perpykęs kunįgas, ant jo buvo paduotos bilos ko
laikraszczius, mo aukų ant
liūnas. Dinamito expliozija iszatsisziukė.
patiko s
lenkų kad melžiama karvė jau nesiduo lektorių atjieezkoti skol? nuo pa
iszsirokavimo nori valdyti. Kaip naikina užsilikėjim? skaitytojų kankintiniu
metė j padangas vis? saliuuj.
Ir
lenkbernių
ne
pri
lanku
 da daugiaus milžti, per savo pa rapijos; reikėjo iaz naujo sudrugi
tie
yriai
vaidai
rodosi
musų
drukuotam
žodžiui,
taigi
užduo

Nelaime.
Žingeidi ola
Nev York. Ant keitės Green- kunigėliams? Mums rodosi, kad da visai prieszingus vaisius ne te?, bet tas pasirodo ant kiekvie moksi? 21 d. spalių kad keikė, tinti parapij?; turėjom rinkti
Blairstovn, N. Y.' Szulinių
vich ir ’tVarren ui. apliekoriszkų apie jų praszalinim? priderėtų gu isz to pasinaudojant! laukė. no žingsnio, kur tik lieluviai no tai keikė savo geradėjus; ezaukė naujus virazinįkus, nes seniejie
kasėjas Fr. Douglas isztyrė 300
ir chemiszkų medegų krautuvėj labinus rupinliesi musų kunį Waisiu8 to matome juk ir pas ri pasirodyti kaipo atskira tauta. ant jų net perkūno (per vėlai su pranyko, ne žinia kur, nėjo ant
pėdų giliai netoli nuo ežia ėsanTarrant & Co. atsitiko baisi ex- gama, kadangi jie kenkia labiau mus: 20 arba 30 metų atgal Kada czia susitvėrė lietuviszka tuom atsiliepė, nes jau perkūnai susirinkimų nežinia dėl kokių
czi? oi?, vadinam? D.viis Wheel
Tokius mat krik- priežasezių: gal tndėl, kad ir papliozija, nuo kurios v^si trioba siai geresniems kunįgams ir wi žmonelėj laikė visk?, kas yra draugystė D. L. K. Wytauto, pasiliovė).
wright Shop. Widuryj rado jis
szczioniszkoe
meilėm pamokini tjs parapijonai neina ant susirin
lenkai
ir
lenkbemiai
lietuviii
drūkuoto
už
tzvent?
teisybę
;
ar

sam
katalikiszkam
tikėjimui
likosi ant syk uždegta. Kada
gilų ežer?, kuriame plaukinėja
prie gesinimo subėgo ugnagesiai, Tuom tarpu musų duszių ganyto gi ir szi?dien teip yra? Užsiti- norėjo j? iszgriauti. Jiems ne mus suteikia lietuviams kunigė kimų? Buvo iszrinkti ir suražuvys be akių.
Ant žemės vo
atsitiko viena po kitai dar dwi jai, kaip Don Qu;xotd su malū kėjimas drukuotam žodžiui nu patiko vardas Lietuvos kunį lis! Jeigu kitų tautų bažnyczio- szintojai parapijonų, kurių pasi
liojasi daugybė senų indijoniszkų
expliozijos, kurios žmonės ir na nais, kariauja su buddizmu, kurio puola ir tokiu būda už kaltes mėg- gai kszczio; pakėlė protest? ir se su tokiu pamokslu iszdrystų rodė 639 (vyrų 407, moterių ir
ginklų ir žmonių kaulų.
mų lubos likosi ant 300 pėdų nieks terp lietuvių ir ne mis s ta n ežių mel?, seusacij?, reikia reikalavo permainymo vardo. kunįgas atsiliept!, tai pats parapi merginų 132). Skaitliaus para
Netikri piningai.
kurį tiek kęsti visiems musų rasztams. Už Lietuviai, nesuprasdami lenko- jonai su szluotoms iszvylų tokį pi jonų lankanezių bažnyczi? isz
augsztyn įsimesti. Prie to ma lyja platinti, apie
New York. Nev York Provi- žiausiai 150 žmonių tapo užmusz- žmonėms iezaiszkina, kad žmo kaltes mėgstanezių mel? ir sen- manų slastų, permainė vard? ant Chrietaus įpėdinį isz bažnyczios surinktų deszimtukų ne galima
suskaityti, kadangi nieks nežino,
dence Ezchange Bank pagarsino, tų irba sužeieių.
gaus dvasia pereina į gyvulį ir sacij? korespondentų reikia kęs Draugystės Brolių Lietuvių. Tas keiksmais terezitfmos.
Parjpijonae.
kiek į bažnyczi? ateina svetinilenkams dar labiaus ne patiktrir
kad mieste atsir.do netikros nau
jame
iszbuva
milijon?
metų
(dėl
ti
ir
musų
laikraszczių
redakci

Wagiliai fazgere užnuodiutą
tauerių,
ypacz gi airių, kurių da
jie
pradėjo
savo
tarnus
vėl
siun
jos penkių doliarų popieroe. Kliįtikėjimo
į
perėji
m?
žmogaus
joms
ir
geriamiems,
teisybę
my
pieną.
dyti ir įeikalauti, kad jie iš
bar,
kol
musų bažnyczi? prižiūri
szė nuimta fotografiszkai nuo
dvasios
į
gyvulį
į
t?
tikinti
la

lintiems
rasztinįkams.
Melas,
Isz
Lawrence,
Mas.
Tarbotville, Pa. 27 d. spa
airių
kunįgas
Kelly ir jo asisten
tikrų, todėl pinigai tie padirbti lių į vien? didelę grocerij? įsi bilus godoja gyvulius negu tsndentiszkumas, pinktumas ne griautų lietuviszk? draugystę,
Seni ii jau buvo garsinta laįkgerai, sunku labai juos pažinti kraustė plėszikai ir iszgėrė pien?, daugumas mu?ų kunįgėlių savo gali nieko gero atgabenti, jie at stengėsi įkalbėti, kad katalikiež- raszcziuoee, jog Lavrence, Mas. tai, renkasi gal tiek jau k? ir lie
kad jie yra ne tikri.
kuris ant lirinėjimų buvo sutai brolius ir penėtojus parapi jonus). gabena neauskaitom? blėdį. Tuom ka drausrystė negali būti lietu- susitvėrė lietuviszka szv. Pran- tuvių. Kada atėjo į namus užGarinio katilo eypliozjja.
sytas su nuodais arseniku. Nuo .Toki pamokinimai apie budizm? tarpu pas mus isz tų negeistinų tuviszka, kadangi, girdi, lietu ciszkaus parapija. . Bet aukos ant raszinėtojai parapijonų, tai vienur
Minonk, III. Kastynėse Chi to plėszikai turėjo numirti, bet geri gali būti mažiems vaikams, įnagių pasinaudoja teip kunįgai viai buwę stabmeldžiais (ir len pasUtymo bažnyczios plaukia pa juos iszkoliojo, kitur net su szluocago and M-nonk Coal & Tile niekur aplinkinėse nerado negy suaugę gi turi ties? reikalauti ne lik'- rasztuose bet ir pamoks kai, priesz priėmim? krikszczio- lengva, kadahgi kaip visur teip tomis iszvijo.
Kiek teisybės yra raszte p. M.
pilnesuio ir iszmintingesnio pa luose Dievo namuose, kaip ir ku nybės, buvo teiposgi stabmel ir czia, ne ėsmt kunįgui, lietu
Werks explioduvo garinis kati vėlių.
apie
parapijos reikalus, tiek jos
džiais.
R
d.).
T?*ynė.<
traukėsi
mokinimo.
nįgų
prieszai.
Jeigu
norime
sulas. Maszinistas ir du jo pagelviai ne nori duoti pinįgų. Da
Nelaimes ant geležinkeliu.
lietuviai
ma girdęs apie suijitvėrim? parapi yra ir apraszyme musų politiszko
gr?iinti nupuolusi? garbę mu^ų gana ilga',
binįkai likosi sunkiai sužeisti. 280
Gal
kunįgai
pasakys,
kad
vai

Seatle, \Vash.Netoli Buldarbinįkų, superintendentas ir lard, iszbėgęs ant paplauto kelio, dus kelia tik keli bedieviai, c rasztams,iszraukimei>z musų tar tydami, kad su lenkberniais ne jos Bostono prabaszczius, kun. kliubo. ■ Taisėme mes kliub?,
kiti kastynių urėdujkai yra 550
dori žmonės laikosi visur su ku- po t? pikžolę; kovokime už prin galima susitaikyti, kad jų mieris Gricius, užsimanė išgriauti para kiek galėjome: szaukėme susi
susidedantis isz 30 vagonų tavopėdų giliai po žemė ir ne gali
nįgu. Mieli kunigėliai! tokias cipus, už nuomones, už žmonių yra iszgriauti lietuviszk? drau pi j?: atkako pas mus ir nors pa rinkimus ir aiškinome mieiius ir
rinis truk s iszszoko isz rėlių ir
pasakas galite kalbėti mažiems tiesas, bet kovokime su teisybe. gystę, Iri versti buvo visus lenk rapijonai nenorėjo, iszrinko savo naud?, koki? isz kliubo galime
iszeiti ant paviršiaus.
i-z dalies susidaužė. Prie to du
vaikams, kuriuos užganėdina ži Rods amerikoniszki laikraezcziai bernius iszmesti ir jų ant siisirin komitel?, bet lietuviai laikėsi sa turėti; užpraszėme ir aogliszk?
Didele vagj sta.
trūkio tarnai likusi užmuszti, o
Dabar lietu- vojo ir Griciaus nepripažįsta. politikierių, kuris aiszkino poli
nia,
apie budintus, kad jų dvasia, teiposgi lankiaus prisilaiko melo kimų ne įleisti.
Nrjr York. Wiename isz di; trys sunkiai apkulti.
viszkoj
draugy
stėj
daug
ramiaus Turime nusipirkę du lotu ir no tiškus reikalus; priminė, jog ant
negu
teisybės,
bet
kasgi
mus
werpasimirus, pareina į kiaulę, bet
dėlių czianykszczių bankų susekė
. Applet.n, Wis. Ant cz'anyk- toks iszteisiuimas ne gerai besiel- czię tame sekti amerikonų pa ir tvarka geresnė.
rėjome pradėti t-tatyti bažnytėlę, sudrutinimo kliubo ir pagerinimo
dideles prigavystes, kokias per
szczio geležiukel.o stacijos loko gianezių kunįgų ne gali užganė veiksi?, jeigu j's negeras? Im
Galima vien džiaugtieji, kad bet dėl kokių ten piiežasczių pa musų būvio reikia, idant visi
eiles metų padirbo vienas isz tumotyvą užbėgo ant stovinezio dinti suaugusių ir turinezių akie ki mo nuo svetimtauezių ger?, o czianykszcziai lietuviai keliasi iaz sitraukė senasis komitetas susi lietuviai pastotų ukėsais szio
rinezių užsitikėjim? banko urėd
ant szėuių trūkio, kurluom va žmonių, kurie tiek turi suprati pikt? tegul j:e pats sau geria ilgo miego, įgauna vis daugiaus dedantis isz gerų lietuvių ir vie kraszti. Na ir kas atsitiko? Isznįkų Charles Alvord. Ant kiek
žiavo negrų truppa L h t m King mo, jog žino, kad viena pusė, be Wiena pusė vienok ir prie ge tėvynės meilės ir tautiszko supra toj pasitraukusio, iszricko kit/. girdę toki? kalb?, tūli lietuviai
dabar apskaito, j’s prisisavino
Erastus Co. Prie to 17 truppos prisidėjimo kitos, negali vaidų riausių norų tokios reformos ne timo. Tikimės, kad ant to, k? Nora tas naujasis-komitetas gana bėgo iaz salės, kad tik jų ne užmažiausiai 1700,000 banko pinj
sąnarių tapo sunkiai sužeistų.
sukelti. Jums ne patinka laik- atliks; ant to reikia, idant visi iki sziol nuveikė, neapsistos, bet ilgai gyvuoja, bet lietuviai ilgai raszytų Amerikos ukėsais! Argi
gų. Darė t ? nuo seni ii, bet tu
raszczių
korespondencijos apie paniekintų mel? ir piktum?. K? žengs nuolalai prjszakin. Ne- negalėjo suprasti, kur jis veda tokiose sanlygose galima sudruJ
ackson
,
W
h
.
Netoli
nuo
rėdamas banko knjgas savo ran
užilgio gal czia susitvers kuopa lietuviškos parapijos reikalus, tinti politiszk? kliub?? Szįmet
kose, mokėjo prigavystes per ežia, ant Illinois Central geležin peiktinus kunįgų pasielgimus, gi pelnysime, jeigu ir daugiausiai
“Tėvynės Mylėtojų Dr.” Lietu dabar vienok visi pamatė, jog buvome jį atnaujinę, bet jau vėl
melo
į
sviet?
paleistume,
jeigu
bet
laikraszczių
priderystė
yra
kelio,
sutimuszė
du
į
prieszingas
metų eikš užslėpti.
Kada
vių yra užtektinai ant sutvėrimo jis stengiasi patarnauti lenkams griūva, nieks ne ateina ant susi
prigavėjęs pabėgo, t?«Yk jo szel- puses bėganti trukiai. Prie to apszviesti visas dalis musų gy jam daugumas žmonių ne tikės?
ir
palaikymo kuopos.
Tikimės, neturintiems spėkų ant pastaty rinkimų. Pinįgų pas manę yra
Ir
pats
mel?
platinanti
aut
žmo

venimo, lygiai geras, kaip ir pik
mystos iszėjo į aiksztę. Suėmė trys žmonės likosi užmuszti.
kad ji susitvers neužilgio, kadan mo savu bažniycz os. Neseniai keli doliarai, teiposgi ir nuo Be
nių
godonės
ne
užsipelnys,
be*
tas,
laikraszcziai
ne
gali
tylėti
jį Bostone.
We-t Superior, Wis. Neto
jeigu j? tarėjo, tai nužudys. Iiz gi ant to reikia vien gero noro. parapija nutarė ant 20 d. spalių niaus liko keli doliarai. Juos,
Ii
nuo ežia susimuszė tavorinis apie pikt?, jeigu jis kur apsireiUžnuodino szulini.
Gaila, kad terp czianykszczių surengti balių ir nutarė pagarsin rodosi, reiks apversti ant tautisz
szkia, jų priderystė iszvilkti į kitos wėl pusės ir tylėjimas apie
Pont Du Lac, Wil Apsirgo trūkis si veža d ežiu darbinįkus. aiksztę, kad draugija galėtų pik- piktus
apsiroiezkimus,
apie lietuvių ne daug yra skaitauezių ti laikraszcziuose. Nors pas mus, kų reikalų, kadangi kliubo, gali
ežia visi sanariai 8 szeimynų, isz Prie to du darbinįkai likosi už I? iszrauti. Ne laikraszczių kal skriaudas žmonių tepjau yra blė- gerus lietuviszkus laikraszczius apart naujo komiteto, “Saulės'’ ma sakyti, nėra ir prie tokio su
viso kelios dešimtys žmonių, isz muszti.
tė jeigu jie garsina apie peikti dingu. Apie pikt? kunįgų luo- ir moks'.Hzkas knįgas. Jeigu jie skaitytojų beveik nėra, apie ba pratimo dangumos musų brolių
kurių kelios ypatos, kaip tvirti
St. Paul, Min. Prieszais De nus kunįgų pasielgimus, bet pa moj priderėtų patiems kunįgams daugiaus skaitytų, labiaus apsi- lių pagarsino vien “Saulėj”. Ne negalima laukti jo pusidrutinimo.
na daktaras, turės mirti. Isz tiri- Hart, Mont, ant Pacific geležin ežių kunįgų, kurie peiktinai el žinoti ir pasirūpinti apie iszrovi- szviestų, geriaus suprastų savo žiūrint vienok-ant to, ant baliaus Daugumasczianykszczių lietuvių
nėjimų pasirodė, jog visi apsirgo kelio, susidaužė pasažierinis trū giasi, kurie savo peiktinu pasiel m? pikto, kadangi už darbus paežių reikalus ir uaud?.
Tiki susirinko diktui lietuvių ir lielu- puryja ant laikrasczių ir kalbėto
nuo nuodų, pripiltų į szulir.į. kis bėgantis į rytus. Prie to 7 gimu piktina žmonės. Ne val- vieno arba kelių piktai daran- mės vienok, kad ir aut to ateis vaiezių ir gana gražiai linksmi jų, kad jie buk nieko nesupranta
Pasrodė, kad j szulinį koki niek- pasažieiiai likosi užmuszti, 9 sun namaniai ir ne kunįgų prieszai, czių, prie solidariszkumo visos neužilgio laikas.
nosi. Komiteto prezidentas Szu- ir nemokina, kaip vien apie tauszai pripylė karbolinės rugszties. kiai sužeisti; lengviaus apkultų jeigu toki yra, yra griautojais ti kunįgų luomos, reikia ir geriems
Tautietis.
kevieze sustabdė muzik? ir užsi tiszkum? ir politik?, o ūz to,
Nežinia jau nė k? mislyti apie yra daug.
Uždraudi
kėjimo, bet nedorai besielgianti kunįgams atsakyti.
manė laikyti kalb?, kurioje kal girdi, nėra jokios naudos. Žino
tokius niekszus. Laikraszcziai
Isz
Lawrence,
Mas.
mais,
kaip
daro
maskoliazki
caro
Espliozija.
kunįgai, besisavinanti ne jiems
bino lietuvius susidėti bu lenkais ma ir czia yra suprantanti lietu
nežino nė kaip niekinti ChinieDarbai eina czia prast ii. Lie ir isz vien pastatyti bažnyczi?: viai, kurie, kiek galėdami, dar
Washinoton, D. C.
Netoli prigulinezius pinįgus, o tokių, tarnai, kalbėti apie peiktinus ku
ežius, kurie kaip kada, įsiveržus nuo ežia,ant kariaunos szaudymo ant musų nelaimės, Amerikoj tu nįgų darbus, kaip carai, teip ir tuvių yra diktas būrelis, bet terp juk, girdi, visų
vienas ti buojasi ant labo lietuviszkos
į jų tėvynę prieszams, užnuodina pliaciaus Indian Head, nuo neži rime daugiaus negu gerų. Jeigu musų kunįgai garbės ne pakels, jų didelės meiles ir vienybės ne kėjimas, tai ir dirbkime isz vien draugijos, bet kad tokių yra per
vandenį szuliniuose. Pont du nomos priežasties atsitiko baisi ne butų piktai daranezių kunįgų, bet turės visi lygiai nupulti, tai matyt. Atsitikus reikalui, labai (nabagas mat nė nežino, kad vi mažai ir jie ne randa pasekėjų,
Lac ne Chinuose, bet apszvie- expliozija parako krautuvėse, jeigu jie butų tikrais Christaus gi ir piktai daranti ir už juos už ret? galima patikti tokį, kuris sur, kur tik lenkai su lietuvių nė pritarėjų, tai ir jie nieko ne
stoje Amerikoj, o ežia ant kersz expliodavo 25 tonos parako. Ant prisakymų pildytojais ir valos- stojanti ir slepianti piktus dar savo vientautį euszelptų, arba pagelba pastatė bažnyczi?, pas gali nuveikti gero. Norint k?
to nuodina vandenį ne ant naiki kelių mylių aplinkui triobos liko maniai nė bedievius ne rastų bus. Terp musų kunįgų yra net kad dluotų rodę,kaip pridera bro kui lietuvius isz parapijos iszvi gero ant visų labo nuveikti, rei
nimo prieszų karės laike, bet ant si pagadytos.
Kaip sako, prie tiek pasekėjų, kiek jų szi?dien loki veidmainiai, kurie pasislė- liui; greieziau lietuvys gali ti jo, arba teip skriaudė, kad lietu kli visiems kibti prie darbo;
naikinimo tų paežių sanukėsų.
to ir 12 darbinįkų tapo už randa. Walnamaniai, bedieviai pę po kokiu pseudonymu per laik kėti rasti pagelb? pas svetimtautį viai pats turėjo pasilraukti). Pa vienas, arba kad ir keli, ne daug
juk ne sukelia vaidų parapijose, raszczius ne pagiria piktai daran- negu pas savajį. Žinoma, kaip baigęs savo kalb?, pakvietė kit? gali nuveikti be prisidėjimo kitų.
muštų.
Musais.
28 dien? spalių atlaikė pirm?
kadangi į jas jie ne priguli, bet czio kunįgo, bet už tai laiszkuose kitur teip ir czia yra visoki, ne kalbėtoj?, žinom? lenkbernį NorMedvilnės dirbtuvėse Valley
__
Gaisrai
į piktai žeminaneziai vis? kunįgi- trūksta ir czia gerų tautieczių, tik kun?, kaipo daug isamanantį dievmaldyst? kunįgas Daugirda,
Field užgimė darbinįkų sztraikai.
Montreal, Canada. Užside priguli vien tikinti, k? aiazkiauSzitas gi lietnviszkas sveczias isz Szveicarijos, kuris
Kadangi darbinįkai užsilaiko ne gė czi* mažas medinis kotelis siai parodo jau tas faktas, kad j? besielgiantį sandraug? jį rami tokių yra mažai, likusi dalis—yra žmogų.
ramiai, tai ežia atsiuntė milicTj?. ant Archambault La ne. Ugnyj atsitraukę nuo parapijos dėl ne na ir net kankintiniu ant Dievo tai szaltaszirdžiai, kokiems var iszgama ir užczirezkė ant lietu bus prabaszczium lietuviszkos
Wiename susirėmime, kurį neži pražuvo 5 vaikų Blanco. Tė galėjimo susitaikyti su dvasiszku garbės vadina. K? gi mislyti gai ir reikalai brolių visai ne ru viszko susirinkimo lenkiszkai, parapijos ant tūlo laika Pusiau
pi, tie nesupranta, kad ir juos nors ant baliau* buvo tik trys miszių pasveikino parapijonų b
nia katra pusė pagimdė, 8 karei vas uitroszkusių durnuose vaikų vadovu, stengiasi tuojaus tverti apie tokios doros kunįgėlį?
gali nelaimės ir reikalas patikti, lenkai. Susirinkę lietuviai švil Diovo žodžiais ir peisistatė, jog
viai ir 15 darbinįkų likosi sužeis sunkiai apdegė, bet kaip dakta kit? parapij? ir statyti nauj? baž
kad jie gali pagelboe reikalauti. pė ir trepsėjo, bet ir tas lenkber- yra Broctono lietuviszkos para
Isz Branford Conn.
tų, o tame du kareiviai ir vienas rai sprendžia, nuo apdegimų ne nyczi?, nors ir prie senos ne ma
Žinoma,tas atszalimas paeina nuo nio nesustabdė.
pijos prabaszczium; pratarė kelis
žai
yra
pinįgų
pridėję;
mat
jie
ti
Iki
sziol
musų
broliai
ne
labai
sztraikieris sužeisti mirtinai. Į numirs; motina apdegė ne pa
Ant rytojau?, svetainėj pu. žodžius į brocktonieczius,juos paki, jog į nauj? gaus doresoį ir kuom atsižymėjo ant tautiszkoe tamsumo, kadangi juo žmogus
sztraikų apimt y viet? atsiuntė vojingai.
žmoniszkesnį kunįg?. .
dirvos, kadangi mat pas mus ne tamsesnis, juo mažiaus jauezia ar- 288 E'tet atr. buvo suszauktas girdamas, kad toks mažas būre
daugiaus kariaunos.
Rods ne musų priderystė būti buvo ragintojų.
Girdėdami tymo reikalus ir mažiaus turi ar lietuviszkos parapijos mitingas, lis atkeliavusių isz tėvynės Lie
Didžiausi Amerikos miestai
ISZ
o ant jo buvo lenkiszkos prakal tuvos be dvasiško vadovo įsten
apgioėjais tikėjimo ir bažnyczių vienok, kaip kitų vielų lietu ty mo meilės.
^Vidutinis pasidauginimas gy
W arguolis.
bos kaip ir ant ienkiszkų susirin gė pastatyti bažnytėlę. Po mi
ir mes į tuos kunįgų vaidus su viai deda savo centus ant visoventojų didesniuose miestuose,
kimų. Tokį tai mat turime lie szių pasakė gražų pamoksi?. Ant
parapijonais nesikisztume, * 'bet kių tautiszkų reikalų, czianykkaip pasirodė per paskutinį žmo
Isz Bostono, Mas.
tuviszkos parapijos komi tėtę. Jie dievmaldystos buvo 230 žmo«
Parapijiniai waidai ir ne kad ant užlaikymo bažnyczių ir szcziai ne norėjo pasilikti užpaka
nių suskaitym?, nuo 1890—1900
Bostono ir South Bostono lie norėtų visus lietuvius į lenkus nių, kiti nėgalėjo ateiti dėl'
kunįgų eina veik visi atliekami lyj ir prisideda su savo naszlės
sutikimai su kunįgais.
m. siekė 32,5% (nuo 1889—1890
Musų parapijiniai vaidai teip lietuviszkos visuomenės pinįgai skatiku prie suszelpimo Lietuvos tuviai raszosi prie naujaį susitvė paversti Ir už musų pinįgus pa smarkaus lytaus.. Tikimės, kad
m. buvo ant 17% didesnis, nes
kaip debesis, ne apsirubežiuoja su skriauda kitų musų reikalų; kankintiniu, už darbus ant visų rusios lietuviszkos Szveuto Petro statyt? bažnyczi? ir musų sutver- dabar bus geresnė tvarka para
s’ekė 59,5%). Ne v Yorke gy
viena vieta, bet platinasi, trau kad kunįgai visokiais budais, dėl lietuvių naudos
maekoliszkų parapijos ir traukiasi nuo Gri t? parapij? paversti į lenkiszk?. pijoj,jei parapijonai mokės elgtis
ventojų pasirodė su virszum 3
Nauja bažny- Tikimės vienok, kad geri lietu su kun. Daugirda.
kiasi isz vienos vietos į kit?, lyg savo asabiszkos naudos, stengiasi valdžių sukisztų į kalėjimus ir ciaus valdomos.
milijonai; 2 miestai: Chicago ir
limpanti liga užkreczia vien? po daboti žmonių saužini?, mi'lis ir isztremtus isz brangios tėvynės į czia yra statoma ir ant aleinan- viai to ne daleis ir lenkbernius
W. J. Pelkon.
Philadelpbija turėjo suvirszum 1
kitai musų parapijas. Po apsi- darbus; kad parapijiniai vaidai Maskolij?. Sudėjome ant to mie czio pavasario bus pabaigta. Jei iszvya isz sa#o tarpo. Tegul
milijonu gyventojų, 3 miestuose
Isz Worcester, Mas.
reiszkuaių Chicagoj vaidų ir pro skirsto lietuvius į nsužsikenezian- žio 18.30. (vardai ir pravardės gu mes teip rūpinsimės ir laiky jie eina terp lenkų ir ten ant
yra su virszum po pusę milijono
Darbai eina czia prastai, fabri
vų, išz kurių kunigas skundėjas ežias partijas terp savęs besikau- aukantojų ir jų aukes yra ant simės vienybės kaip iki sziol, tai Lenkijos labo darbuojasi, mums
gyventojų, 5 su virszum 400000,
iszėjo tik labiaus purvais ap janezias, ant ko susinaudoja veik 3 puslapio. Red.) Garbė užtai sulauksime savo bažnytėlės, hz- rupi lietuvių, o ne lenkų labas! x kai kiek vien? dien? paleidžia po
8 su virszum 300000. Miestų gi
Parapijonas.
drėbtas, parapijinių vaidų buvo visos lietuvių spėkos—tai jau tie Branfordo lietuviams, kad jie siliuosuosime nuo globos isznaukelis darbinįkus. Yra czia dabar
turinezių su virszum 25000 gy
daug darbinįkų be darbo; lie
ne mažai: Kum Masziotas ir Pu dalykai ne gal būt laikomi už neužmirszta apie beaidarbuojan- dotojo, lupiko žmonių.
ventojų pasirodė 159.
Isz Broctono, Mas.
Prabaszczius pirmutinės musų
tuvių yra apie 200 be darbo.
žą net apleido savo vietas; kun. privatiszkus kunįgo ir parapijo- czius ant tautos labo ir nž tokius
Nr. 37 ir 39 “Tėvynės” patik Jie vienok nenusimena, nes tiki,
Ambrazevicziui isz baimės, kad oų prietikius; jie demoralizuoja, darbus nukentėjusioms stengiasi kasztais užlaikomos parapijos kn.
Aukso szmotas.
New York. Į czianyksztį As o neiszvytų, atsėjo pasiduoti pa- nupuldo lietuvius ir tuomi pa savo aukomis mažinti, kiek gali Gricius jau septintas metas kaip po du straipsniai apie musų mie kad darbai apsistojo tik tuom
renka pinįgus neva ant statymo stelio lietuvius. Wieno straips tarpu, o po kokiai sanvaitei arba
Waterburyj kuni ežiu stojasi visuomeniszkaia Ru- ma jų kentėjimus.
say Ofice ant Wall ulyczios at rapijonams.
Musų
broliai
pradeda
jau
su

bažnyczios, o iki sziol statymo ne nio raszėjas p. Teisybė, gailes po dviejų vėl pradės geriaus
pintiesi
apie
tokius
reikalus,
gėlis
negalėjo
išduoti
rokundų
siuntė didžiausi? terp iki sziol kur
nors surastų aukse semot?. Sai parapijonams isz pinįgų. Dabar stengtieji ne geras sa n lygas pa prasti savo tautiszk? skirtum?, pradėjo, nėra nė bažnyczios nė tauja, kad musų lietuviai, kurie dirbti. Ar teip bus, t? pamaty
tas svėrė 735 sverus, vertas jis vėl užgimė smarkesni negu kitur taisyti, juk tai laikraszczių pri- keliasi isz lenkiszko dumblyno, pinįgų, mežinia nė kiek jų žmo pirmai teip augsztai stovėjo, vėl sime. Priesz rinkimus paprastai
Žmo žemai nupuolė. Kitas korespon tyczia a|Htabdo darbus; gal ir
Yra nės ku. Griciui sukrovė.
Kovoti su kunįgija kuriame buvo nugrimzdę.
1154,000.
Ant perneszimo jo vaidai Philadelphios lietuviszkoj derystė.
nuo vežimo į biur? reikėjo 4 parapijoj. Czia parapijonai net teip sau, dėl kovos—lik todėl czia dar vienok gana lenkbernių, nes kalba, buk jie kunįgui sukro dentas, p. M. užmeta pirmuti dabar tik todėl sumažėjo darbai,
kad artinasi rinkimai.
žmonių- Rado gi jį Britiszkoj užrakino duris bažnyczios, neno kad ji kunfgija, mes ne laikome koki lietuvystės labiaus neužken- vė kelis kartus daugiaus pinįgų niam melagyst?, bet to melo ne
Lietuvis.
parodo
ir
ant
galo
pats
raazo
ne
|
ne
tik
negu
jis
vertas,
bet
net
czia
negu
pats
lenkai.
Kada
už
musų
mierį,
bet
už
pareig?
rėdami
(leisti
į
savo
bažnyczi?
neColumbijoj.
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tuviszkas daineles ir jomis papuoeze
tuwieškos liturgijos, bet wien
a visai atbulai, kad ir patsai žmogus atlieNežinia, ar melas?
musu apvaikszcsiojima, kaipo ir 'vi
rfyien gamtos jam paskirtą užduotę, o žemė
Ch;cagoj kunigų iszleidžiamas lietuviszkų pamokslų ir lietu
siems lietuviams ir lietuvaitėms, kurie
pati
sukinėjasi apie svarbesnį dangišką kuviszkų
giesmių
tose
bažnycsiose,
lenkiszkas Isikrasztia “Dziennik
teikėsi atsilankyti ant apvaiksscziojimo
— Pereito alarnįko (vakare Ir baliaus musu draugystes.
Pagal Lunkevyčių ir kitus.
Chicagoeki”, Nr. 254 patalpino kur didesnė dalis parapijonų yra
Chicagoj užkilo audra au perkū
Su guodone.
Dabar ir apie augmenis visi turi kitakią
jienginį straipsnį, kuriame be jo lietuviai, o vyskupai lenkintojai
Komitetas Dr-te* 8. D.
(Tąaa.)
nija. Teip vėlai rudėnyj perkū
to
pripažinti
ne
nor.
nubmonę,
senosios prisilaiko gal dar koki
kia apsiiiurėjimo tvirtina, buk
SprinjrvaUecaianui.
nijos pasitaiko labai retai.
neapšviesti tamsu n ai. Dabar visi žino, jog
VIII.
tūli Lietuvos seperatistai padavė
Petnyczioj ir Subatoj, t ir 8 Lapkriaugmenims reikalingos visos dalys, visos jos
— Panėdelyj, CoEseum trio- csio lankysis Bprinralley, Iii. D-ras J.
Wardan teisybes.
maskoliszkam randui praszymą,
atlieka kokią nors užduotę turinčią susiriši*
boj,
ant
Wabash
ui.,
likosi
atida
Bzliupas
ir
turės
esionai
prakalbas.
To

Ne
visi
vienok
augmenys
traukia
maistą
idant kaUlikisakose bainycaiose Guodotina? Pone!
roą su augmenų gyvybe ir augimu; žali lapai
dėl visus lietuvius ir lietuvaites, vieti
butų įvesta į liturgiją lietuwiszka , Tamistos redaguojame laik- ryta arklių paroda, kuri traukais nius ir isa aplinkiniu miesteliu kvie- iš žemės. Yra terp jų ir toki netikę, kurie teipjau jiems reikalingi kaip ir šaknys ir be
naudojasi
iš
svetimo,
kurie
prisikabina
savo
per
isztiaą
sanvaitę.
Pėtnycsioj
kalba vietoj lotyniszkos. To rasztyje “Lietuvoje” Nr. 42, tencsiame kuoekaitlingiausial susirinkti ir
šaknelėms prie kokio kito augmenies ir trau jų augmenys ne gali gyventi kaip ir be ša*
bus iazdalintoe dovanos auginto pasiklausyti.
liaus laikrasztis sako, buk randas deiftiszkame apraszyme Susi*,
kia iš jo syvus.Tokius augmenis vadina para kniį. Jeigu, paveikslan, mažam medeliui
(Vardan Springvalles lietuviu
su savo prit irimu perdavė lietu seimo, patiIpo didei netikusi me jams ir sairinįkams geriausių
Alb. Jokubk*.
zitiniais,
teip kaip gyvūnus mintančius ant pa vasaryj nuskabysite visus lapus, tai jeigu
vių praszyma Kauno ir Wiluiaus lagystė. Raszėjas koresponden arklių.
kitų gyvūnų vadina parazitais, užtai kad jie jis turi užtektinai gy vingų pajiegų, vietoj
— Per wirą pereitą sanvaitę
■vyskupam?, bet tie atusakė ką cijos, pasislėpęs po pseudinymu
minta
svetimu maistu, kuris ne jiems buvo n (iškabintų leidžia greitai kitus; jeigu gi ta
Paįieszkojimai.
nors daryti, kad&ngi tas prigulys ‘ Seimo Delegatai”, tvirtina, buk Chicagoj užgimė isz wiso 522
sukrautas, bet tiems, kurie savo šaknimis darysite kelis kartus, ne duosite lapams at
Psjieszkau Juozapo Kslwaiczio, Sunuo popiežiaus,
prie kurio kunįgai viską cenzūravę ir pa vaikai, kuriame tai skaitliuje bu walku gub., Wlsdyslswawo paw., Ęal- ištraukia jį iš dirvos. Parazitiniai augmenys, likti jiems paskirto darbo, tai ant galo me
delis nudžius teipjau, kaip ir kad jau nu
kreipėsi
tie
lietuwi?zki statę sargus aut durių, buk atz vo 26? vyriszkos ir 253 mote- mo Pspartinu, gyweno Piltaburg, Pa. kaip vagiliai, ne atskiria savo nuo svetimo,
ir
pjautumėte šaknis. Ir su šaknims juk būva
seperatistai; juos parėmė masko- iszrinktas seimo reporteriu prisa riszkos lyties. Mirai ų per tą Jis pala ar kas kitas teiksis duoti ii ne bet atima gyvingus syvus nuo visų augmenų, teipjau: jeigu pavasary j į drėgną žemę paso
ant
adreso:
ant
kurių
jie
auga.
.
liszkas randas.
Teip tvirtina kę-? neleisti į salę anghszkų repor laiką buwo 396, kuriame tai skai
dinate žalią, nenudžiuvusią gluosnio šaką, tai
Br. Waiwada,
Tokių augmenų mintančių svetimu dar ji ne tik sprogsta, leidžia lapus, bet ir ša
Chicagos lenkiszk?8 laikrasztis, terių ir tik kunjgams naudingas čiuje buvo 210 wyr sakos ir 186
1112 Willoughby avė.
bu, svetimu maistu yra daug ant svieto; knis; jeigu gi nuskabinsite išleistus ugius su
Brooklyn, N* Y.
persergsti tuos niekrzus litvoma- žinias per'eidęs. Tai yra gryna moteriazkoa lytės. Daugiausiai
nus ir stengiasi iszaiszkinti jiems melagystė, melagystė paleista į imon ų pasimirė nuo džiovos, nes Kur dabar gywena Ignacas Bzkutas, ypač ne trūksta jų šiltesniuose kraštuose, lapais, tai ir silpnų jaunučių šaknelių ne už
kurs gyweno East Chicago, InA Jis terp tų yra ir gana dideli; yra vienok toki ir teks, gluoksnio šaka ne prigis, bet nudžius.
vienpusio ir 14 y pala.
pawojų isz iszpildymo praszymo: svietą žmogaus
— Pereitos nedėlios dieną Chi- pats ar kas kitas teiksis duoti fine ant musų tėvynėj ir ne vienas lietu vys tokius Taigi čia aišku, kad augmenims ant palaiky kadangi, girdi, paskui maskolisz piktos valios.
adreor
augmenis yra matęs. Vienas iš tokių min mo gyvybės, aut augimo neužtenka šaknų
Teisybė, asz su p. Makaucku csgos Simano Daukanto Draugys
kos valdžios iszwys ir lietuvisz
“Lie.uva”, 924-33r< st.
tančių kaštais kitų augmenų visiems pažįsta be| teip kaip ir jos reikalingi ir žali lapai,
Chicago, III.
ką kalbą isz kataliki-zkų btžny- buvome iszrinkti į presos komi tė iszkilmingai apwui cszcziojo
mas yra amalas; jeigu kas jo ne matė augant
czių Lietuvoj ir jos vietoj įves tetą, ale jokių cenzūrų nemisly gimimo ir varduvių dieną gar Pajieszkau sawo draugo Tamoaziaus ant kitų medžių, tai galėjo matyti įkištus į kuriuos augmenys turi ne vien ant pasipuo
šimo, bet jie atlieka svarbesnę užduotę, pa
maskoliszkj. Nereikalinga rodą jau daryti. Rezoliucijas seimo, saus littuviszko istoriko. Iman Balcziuno, Kaunogub., Pauewe4io paw., verbas atvežtas ant pardavimo į bažnytkieWaiszwydžiu kaimo. Jis pats, ar kas ki
laiko gyvybę augmenų.
už
kurių
apdirbimą
seimas
vien

ežios
dalyvumą
apwaikascziojiaie
lietuviams, jos jie nuo Chicagos
mius verbų nedėlioj. Amalas yra vodingas
tas teiksis duoti line ant adreso:
Jeigu nuimtumėte nuo apačios lapo plo
kietiems augmenims, auga jis terp šakų po
kuuįgų lenkiszko Likraszczio vi balsiai man padėkavojo,, o ku draugystės marszavo su muzika
Btan. Czalusska,
nutę
plėvelę ir pažiūrėtumėte per padidinan
rias
asz
apdirbau
su
p.
Mockevi704
E.
Baltimore
stBaltimore,
Md.
pelių, aržuolų, net ant vaisinių sodų me
kelioms ulyczioms apl'nkinėse
eai ne praszo. Apiepalį strai|)8
tį stiklą, tai pamatytumėte daugybę mažyčių
džių.
vietinio
angliszko
iaikraszczia,
Pajieszkau
Kazio
Jesewicaiaus
ir
lietuviszkos
bašuyczios
ir
nus
:
da
nį nežinia ką sakyti: ar remti jį
skylučių išmėtytų po visą plėvelės paviršių.
anl nežinios, ar yra tai paprastas czio redakcija neapsiėmė patai vė į Freihelt Turuer h*llę aut Liudwiko Petrikio, abu 9uwa)ku<gub.,
Apsigyvenę ant ša Per tas skylutes išeina nereikalingas drėgnu
Wilkawiszkio paw., gyweno Walerbnry,
melas ant iszteisinimo VViluiaus pint’, nes,’esant, per asztr.ai kri Halsted ui. Czia kalbėtojai lai Conn. Jie palis ar kas kitas teiksis duo
kos kokio nors medžio, mas, jeigu jo per virš įtraukė šaknys. Sau
tikuoju mes kapitalistus....
kė patrijotiezkas kalbas. Ap- ti tinę ant adreso:
ir Kauno vyskupų.
amalai plačiai ištikėto- suose metuose, kada žemėj yra mažai drėgnu
August Gortnan.
Jei neapkenczianli mano ypa vaikszcziojime ėmė dalyvumą ir
Lietuviai nė seperatistai, nė
ja ir ant galo išduoda mų, tos skylutės beveik su visu užsidaro ir
cfo Perkins Danforth, Wcet Seboois, Me.
daug apvalių limpančių drėgnumas neišeina, kadangi tąsyk augmenis
kitoki nesikreipė į maskoliazką tus tautiecziai, kur e NB nedrįsta jiuna vardo D-ro Kudirkos Gie
ne didelių vaisių bu ne turi jo per virš. Jeigu žemėj drėgnumo
randą su praszymu, kad į bažny- pas rodyti sawo ypatoje, nori, dorių Draugystė. Jos dainos su Pajieszkau K. Zajankaucklutee. Teik
sis
aUiszaukti
prie:
sėkloms.
Kaip kada so mažai, tai augmenims atseina jį čėdyti; tą
czias butų įvesta lietuviszka Ii idant jų užpuldinėjimams įtikėtų sirinkusiems labu patiko. Po
J. Naujokas,
tam buwo balius ir szokiai. Su
duose
ant
obelių ir gra augmenys ir daro užraukdami lapuose skylu
kas,
t
*gul
pasako,
kas
tie
per
188 Henry st. New York. N. Y.
turgija, kadangi jie geriaus už
sirinkę grašiai linksminosi. Žmo
šių tiek jų prisiveisia, tes, kurioms drėgnumas gali išeiti, jeigu gi
(*-H)
redakcija Dzienniko Ch cagoskio sargai buvę, kunigų pastttyti nių į salę susirinko ne mažai.
. kad medžiai ne gali nuo jos užrauktos, tai suprantama, kad drėgnuPajieszkau Juzės Bartkaitės, Kauno
žino, kad tas ne nuo rando bet prie durių ir kokias žinias asz
jų atsiginti: amalai no išeis daug mažiaus negu per atidarytas.
gub., Raseinių pa*., isz kaimo Upines.
cenzūravęs?
nuo popiežiaus paeina. Lietu
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti iinis
traukia gyvingus syvus Lytinguose laikuose, kada dirvoj yra pakak
Ne pirmas t>i seimas, kad asz
viai padavė praszymus "VVilniaus
ant adreso:
iš medžio, o tanai, nega tinai drėgnumo ir jo čėdyti nėra reikalo, ka
buvau
iszrinktas
į
presos
komite

John tViliuszia,
ir Kauno vyskupams, bet juose
lėdamas Šaknimis tiek da augmenys pritraukia jo daugiaus negu
Box 245, Coal Centre, Pa.
reikalauja ne lietuviszkos liturgi tu: ant kelių jau seimų tą darbą Chicago. Dr-te Sz. Kazimiero turės
pritraukti
maitingų reikalauja, lapų skylutės labiaus išsitęsia,
sa*o metini balių nedalioj 11 lapkricsia,
jos, tik giesmių ir pamokslų lie- esu dirbęs, ale turiu pasakyti, saleje Pulaskio, 800 S. Ashland avė. terp Pajieszkau sa*o broliu, Juozapo ir
Amalas.
medegų kad jų užtektų atsidaro visai, kad atliekamas drėgnumas ga
Aleksandro Balscriu, isz kaimo Saukaituviszkoj kalboj nors vienoj lie- jog niekur, kaip Elizabetbport’e, 17 ir 18 ul. Prasidės 5 wal. wakare. ežiu, Raseinių pa*. Teiksis aUiszaukti ant savo ir svečio reikalų, pradeda nykti, ne lėtų lengvai išeiti. Čia reikia pridurti, kad
auga, leidžia mažai šakų ir lapų, o kaip ka drėgnumas išeina iš lapų ne tašais, bet pa
tuviszkoj bažayczioj VViluiuje, į nebuvo sunkesnių aplinkybių. įžengs *yrams 25c. moterims ir mergi svarbiam reikale ant adreso
noms dykai. (Visus lietuwius ir lietu
• J. Balses,
da su visu nudžiugta. Tąsyk amalas, netekęs veiksle nematomo garo.
Lietuvos sostapilėj, kur ant 181 Niekur te'P 9unku nebuvo dasi vaite* k*ieczia atsilankyti.
406 Park Bt,
Puebio, Color.
savo maitintojo, ištraukęs iš jo visus syvus, o
•katalikiszkų
-................................
bažnyczių nėra
nė- praszyti redakcijų, kad atsiųstų
D r-te Sz. Kazimiero.
Ant išleidimo nereikalingo augmenims
Pajieszkau Stantslp*o Ežersklo ir (Ve pats savo darbu ne mokėdamas savę maityti
savo
reporterius
(į
vieną
redak

drėgnumo
nepasibaigia lapų darbas, jie turi
vienos, kur lietusisi savo pri
Brooklyn, N. Y. Dr-te “Lietuvos Su
ronikos Zogines, abu Kauno gub., Ra ir pats nudžiugta dėl nedatekliaus maisto,
dar ir kitokią užduotę.
Jeigu lapai butų
gimtoj kalboj iezgirstų pamok ciją net trissyk turėjau telefo- nu“ turės savo susirinkimą subatoj, 3 seinių pa*., kaimo Paaieriu. Jie patys
kurio, nudžiovus medžiui, nėra kam amalui paskirti vien ant prašatinimo nereikalingo
sius arba kur galėtų Dievą gar nuot', kolei prisiuntė reporteiį, Lapkriczk), 7:30 vai. vakare, saleje po ar kas kitas teiksis duoti tinę ant adreso:
parūpinti.
nr. 7^ Grand st., ant kurio bus gauti
drėgnumo, tai labai sausuose kraštuose, kur
Petras Bartis,
binti lietuwiszkomia giesmėmis. ir tai dar atsisakė talpinti rezo nai apkalbėta rengiama konstitucija ir
Prie išplatinimo amalų, prie sujieškoji- drėgnumo niekada nėra per virš, augmenys
Box 3,
Seatouville, Iii.
liucijas
ir
žinias
apie
seimą,
ku

Wilniuje to veltu meldė to nuo
kiti svarbus reikalai. Todėl visi sąna
mo jų sėkloms vietos labiausiai prisideda visai ne reikalautų lapų, tuom tarpu ir tų
vyskupo Zdanavycziaus ir da rios,anot jo nuomonės, neapeinan- riai teiksis būtinai pribūti.
tūli
paukščiai, labiausiai gi strazdai. Straz kraštų augmenys turi lapus. Taigi tas aiškiai
Aukos
ant
kaakintiniu
A.
Lesnicvakis,
sekr.
bartinio Zvierovyczo.
Kauno ežios amerikoniszką publiką).
Surinktos A. Bernoto ir J. Mockevi- dai mat labai mėgsta amalų vuogas.
Prilė- parodo, kad lapai reikalingi atlikimui ir ki
37 E. 8rd st. Nev York, N T.
Ar-gi
asz
kaltas,
ką
Elizabeth
czizus, Brznford, Conn.
gi vyskupo praszė tik atskiros
sęs
vuogų,
strazdas
perlekia
ant
obels,
ar- tokių darbų, nes kitaip gamta ne krautų
AtNiNzaukhnaM
•1.00
A. Bernotas,
parapijos, kuriose parapijonai lie port’o lietuviais teip mažai inte
žuolo, arba kitokio medžio. Priėjo kojų ir augmenims nereikalingų dalių, ne naudingos
Kurie laike seimo prlslraszete prie M. Paleszevieži*
.10
resuojasi
jų
sanukėsai
anglijonys?
tuviai, o kunįgai lenkintojai ne
"Busi*. L- Laisvamaniu Amerikoje“ o J. Mockeviczia,
.10 snapo prilimpa daug smulkių sėklų ir Čielų sunkenybės, o jeigu ir krautų, tai su laiku
Strazdas, besistengdamas nuo to nereikalingos dalys pačios sunyktų, prapul
daleidšia 'nė lietuviszkų giesmių, (Vėla ar manę kaltinti, jog tūlas nepadavete savo adresu, teiksitės to J. Baciaviczia,
.06 vuogų.
.05 nereikalingo kojoms ir snapui papuošimo nu tų.ne sako nė lietuviszkų pamok reporteri?, norėdamas sensaciją kius prisiųsti, nes jie yra reikalingi. J. Tverijonas,
Siuskite Juos ant adreso: Susi v. L. L
.25 sivalyti, gramdo kojas ir snapą į medžio žie
slų. Tokių parapijų yra gana ne padaryti, isz sawo galvos ką isz- Amer. 73 Grand st. Brooklyn, N. Y., (V Rimkus.
.10
L. Bobinaa,
mislijo?
vę, kiša snapą į tarpą šakų arba po žieve.
tik Wilniaus ir Kauno bet ir Sei
nes toje vietoje 4 d. Lapkriczio bus su A. Ringis,
.0*
Snapą
nuvalo, bet už tai amalų vuogos ir
Isz
ties
panaszius
užmėtinėji
sirinkimas.
.10
J.
(Verseckai,
nų dijecezijoj. Tas buvo pagar
Į
J. Naujokas, sekr.
.25 sėklos pasilieka tarpe šakų arba po žieve.
Žinote, kad žmogui, ant palaikymo gy
J. Naikelis,
sinta ne tik lietuviszkuose laik- mus gali daryti tik žmogus pik
.10 kokį laiką patekusios ant medžio sėklos dyg vybės, apart maisto, reikalingas yra oras ir
J. Aleksa.
tos
valios
ir
žmogus
netpszviesBoston.
Mass.,
Latviu
Dr-te
turės
sa

raszcziuose bet ir maskoliszkuose.
10 sta, diegai išsikeroja ir ant galo pavirsta į
vo dideli bailu, czetverge 22 Lapkri J. Zingeviczla,
šviesa. Tas reikalingas yra ir augmenims,
Kunįgai lenkintojai gi su pagel-ĮĮ tas. O kadangi tokiu nelemtu už- czio, ant Deacon sales, 1651 (Vashington J. Tamuleviczia,
.10
krūmelius,
leidžia
šaknis
vis
giliaus
į
žievę
ir jie be oro ir šviesos ne gali gyvuoti. Jeigu
no
i
puldinėjimu
mano
ypatą
ana
tau.10
ba “Dzienniko Chicagoskio” r*
st., Bostone. Prasidės 8 vai. vakare. M. Klrkickaa.
medžio, ant kurio tapo jiaukščių pasėtos jauną su žaliais lapais augmenėlį patalpinsi
.0*
L
.i
jtietis
ar
tautiecziai
norėjo
kuo(Vin Naikelis.
Inženga
vyrui
su
motere
*1.00.
(Visus
rėtų menkai iszmanantiems skai
.10 sėklos.
te tamsioje rūsyj, tai lapai pabals, augmenė
Wln. Tamuleviczia
tytojams įkalbėti visai kI a "kita hjauriausiatįieisti, taigi į akis lietuvius kaipo sanbrolius szirdiogai J. Kas setą,
.10
(viekus |iam ar j>ematl,r'u pasakyti, jog kvieczia atsilankyti.
Amalai auga musų tėvynėj, giriose gi jų lis eis silpnyn ir ant galo nudžius. Ant to
apie tuos netikusius lietuviszkus i- , .
.
, .,
- . .
10
(V. Jesukevicsia,
Komitetas.
pasibaigs, jeigu augmenį laikysite po stikli
seperatistus. Ar liotuviszka kai- j tok» 1dar^ la,kau ul 4etn? ,r
15 yra ne mažai, todėl lietuviai juos pažįsta. Už
J. Grikis,
ba gera ar negera liturgijoj,ap.e Pykinimo vertą.
26-tas metinis Balins
10 tai kituose kraštuose, toli nuo musų tėvynės, niu kliošu, iš po kurio kokiu nors budu iš
A. Molis,
Ui nėra kalbos, bet nė lietuviai į
8u°d°ne
Nev York, Dr-te Ss. Kazimiero turės J. Žiogas,
10 auga daug žingeidesni už musų amalus para trauksite orą. Rusyj augmenėliui ne trūksta
10 zitiški augmenys, žingeidžiausias iš tokių oro, o po stikliniu kliošu jis turi užtektinai
seperatistai ne reikalauja dar lie-|
Kun. A. Milukas. savo 26-ta metini balių Subatoj, 17 Lap Benign* Kvaraicziute,

Wietines Žinios.

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.
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Draugyscziu Reikalai

x.

kriczio, Caecilia saleje, 101—103 Grand
st. Brookline. Prasidės 7:30 va) vaka
re. (Vyrsms inženga su pasidsjimu dra
bužiu 25c. Moterims inženga su pasidejimu drabužiu 15c. (Visus lietuvius
ir lietuvaites szirdingal kvieczia atsi
lankyti.
Komitetas.

Chicago, Driė- Panų 8z. M arijo Ražanezevos laikys susirinkimu nedalioj. 4
Lapkriczio, tuojaus po 12 vai. vidur
dienio po nr. 324 (V. 18th st., ant kurio
visas drauges ir norinozias prisiraszyti
kvieczia pribūti.
Dr-te P. Sz. M. P. R

Chicago. Jaunu (Amerikos Lietuviu
Pasilinksminimo Kliubas turės savo mė
nesini suslrihkima nedelioj, 4 Lapkri
czio, 1 vai. po pietų, saleje L. Ažuko,
3301 Auburn avė., ant kurio visus sąna
rius ir norinezius prisiraszyti kvieczia
pribūti.
J. A. L. P. Kliubas.

Chicago, Dr-te Liuosybts laikys savo
mėnesinį susirinkimą nedelioj, 4 d. lap
kriczio, 1 vai. po pietų, saleje J. Petrosiiaus, 168 W. 18th 81.,ant kurio visi są
nariai teiksis pribūti. Naujiems įstoji
mas *1.00
Dr-te Liuosybea

Didelis MaM-Mitlngaa

Lietvwys Adwokatas
-Angliszki laikraszcziai pranesza, kad musų viengentis p.
Franciszkus P. Bradchulis iszdawė examiną ant advokato ir 12
dieną spalių Supreme Court da
leis ta - jam stoti augszcziausiuose
suduose.
P. Bradchulis yra 29 metų am
žiaus; būdamas dar visai jaunu,
pribuvo į Chicago ir buvo vie
na isz pirmueziausių lietuvių
apūgyvenusių Chicagoj. Jis,bu-

Chicago, Liet. Republ. Abraham Lincoln’o Kli ubas, 10-toe vardo* turės dide
li mass mitinga nedelioj, 4 Lapkriczio,
7 vai. vakare, Oakley saleje, 1144 8a
Oakley avė. Bus angliszki ir lietuviszki geriausi kalbėtojai. Todėl visus lie
tuvius kvieczia kuoekattlingiausei su
sirinkti.
Komitetas.

damas gabiu
moksle, ai* pa
baigė teip vadinamu Chicago
High Manual Eiglish iSchool ir
Metropolitan Bussnoss College.
1895 metuose įstojo į Lake
Foreat Universitetą mokytis ju
risprudencijos, isz kur 1899 aplaikė dipliomą.
Mes isz savo pusės linkime p.
Bradchuliui pasivedimo, kadangi
ant kiek mes žinome, yra tai pir
mas lietuvis pabaigęs mokslą advokatystos Amerikoje.

b

Padekavone

Chicago, Dr-teSinuso Daukanto dan
elis szirdinga aeziu visiems lietuviam!,
kurie dalyvavo apvaikuciiojime die
nos gimimo garbingo Lietuvos istoriko
Bimano Daukanto, 28 d. spaliu. 1900; o
labiausiai esame dėkingi draugystėms*
“D. L. K. Gedimino*’,> “Liuotybos“,
“Lietuvos Sunu“ ir "Teisybes Mylėto
ju“, kurios stojusios į eiles marszuojancztu rede musu paroda sksitlingumu
sąnariu savo; teiposgi
“Daininyku
Draugystei Dro V. Kudirkos“, kuri terp
prakalbu ir deklismaoiju, prie palydėji
mo partepijono padainavo saldžias lie

augmenų bus, turbut, teip vadinama raffltsia; šviesos, bet jis nė vienoj, nė kitoj vietoj
auga ji karštuose ir drėgnuose kraštuose ant ne augs. Taigi aišku, jog ant augimo jam
salų Indiško oceano, ypač gi ant salos Sama- ne užtenka nė vieno oro, nė vienos Šviesos,
troe. Rafflesia neturi ne virkščios, nė šakų, bet reikia abiejų Žmonės ir visi gyvūnai
nė lapų; veisiasi gi ji ant šaknų vynmedžių. be gali gyvuoti be oro, kadangi be jo ne bu
Taigi ištikro žingeidus turi būt augmenis, tų kuom kvėpuoti ir jiems atseitų užtrokšti.
jeigu jis ne turi nė virkščios, nė šakų, * nė la Jeigu gi ir augmenys reikalauja oro, tai
pų? Ką todėl jis turi, jeigu jam trūksta to, reiktų manyti, jog ir jie kvėpuoja ir ant
kvėpavimo reikalauja oro. Teip yra ištikro
ką turi veik visi augmenys?
Vietoj to visko rafflesia turi didelę —augmenys kvėpuoja teipjau kaip žmonės ir
kvietką, tokio didumo, kaip diktas gurbelis žvėrys, tuom vien . vieni nuo kitų skiriasi,
Lietuvos moterų vartojamas prie rinkimo kad žmonės ir žvėrys kvėpuoja plaučiais, •
augmenys gi lapais, kad žvėrys ir žmonės
1/ 10
50 bulvių, jas kasant; apart to ji turi dar ma
*1.00 žas šakneles, su kurių pagelba prisikabina prie kvėpavimo sunaudoja ne tas pačias ipe25
degas ir ne tas pačias išpučia kaipo nereika
10 prie šaknų vynmedžių ir jos traukia syvus iš
50 šaknų teip, kad ant galo numarina augmenį, lingas: žvėrys ir žmonės išpučia anglerugštį,
Patsai žiedas augmenys gi tą medegą sunaudoja ant augi
(Viso labo •8,30 ant kurio šaknų apsigyvena.
rafflesijos, jos kvietka teiposgi ne panaši į mo, taigi jie išvalo orą nuo vodingų žmo
kvietkas kitų žydinčių augmenų; nuo vieno nėms ir žvėrims medegų ir padaro jį tinkan
Jis pageltonawo.
iki kitam kraštui turi pusantro ir daugiaus čiu kvėpavimui žmonėms, o už tai tie vėl iš
P. ChMCubr. 337 E. 71st SU, Nev masto;
patsai
kvapas
teiposgi
ne pučia tokias medegas, kurios augmenims rei
York City, buvo susirgęs kokis tai ne
kalingos, o žmonėms ir žvėrims ne reikalin
paprastas
—
rafflesijos
žiedų
kvapas
yra
toks
paprasta liga, apie kuria Jis setai ka pa
gos. Taigi augmenų lapai atlieka tokį jau
kaip
ir
kvapas
pūvančios
stervenos.
sakoja: “Liga manu pa#Jo iss sugedimo
vidurių, teip kad asz paskui visai pra
Šiltuose kraštuose yra ir daugiaus žin darbą, kokį atlieka pas žmonis plaučiai. Žmo
žudžiau norą valgyti kad ir skaniausius geidžių parazitiškų augmenų.
Prie tokių nes ir žvėrys įtraukia į plaučius orą per bur
valgius, j trumpa laika asz visai su
priguli tūlos rietenos šiltų kraštų, kaip an ną ir nosį, augmenys tą daro per skylutes la
blogau ir pageltonavau teip, kad mahęs
tai
Amerikos, kurios apsiriečia apie medžius pų plėvėj.
Jau n# nepažint būva Gyduoles jokios
Kam reikalinga augmenim^ šviesa? Kvė
negelbėjo. Bet kada aaz daiinojau apie ir trankia iš jų syvus.
puoti juk teip žmonės ir žvėrys kaip ir aug
Trinerio American Elixir of Bitter WiSeniaus tikėjo, kad ant traukimo maisto menys gali lygiai prie dienos šviesos kaip ir
ne ir pradėjau Jį vartoti, po iszgerimui
dvieju bonku ass Jaucaiausi Jau gana augmenims reikalingos vien šaknys, o šakos naktyj, kada šviesos nėra, jeigu tik yra oras?
gerai, o iszgerus puae lusino viaisskai ir lapai tai tik papuošimas, be kokio augme*
Tas.tiesa, šviesa ant kvėpavimo nereikalinga
paavelkau. Ui toki stebuklinga iszgy- nys gali apsieiti, kaip žmogus be brangių
dyma asz n8 atsidėkavoti nežinau kaip, drapanų arba avis be vilnos vasaros laike.. teip žmogus, žvėrys, kaip ir augmenys lygiai
gerai kvėptfoja šviesoje, kaip ir tamsoje.
ir viaiems velyju ta vyną naudoti. Tri
Buvo toki laikai, kada visi tikėjo, jog viskas, Vienok visi ne kartą galėjo matyt, kad aug
nario American £lixir of Bitter Wine
gausi visose aptiekose ir pas pati Iišdir kas tik yra gamtoj gražaus, linksminančio, menys be šviesos ne auga: lapai jų pabala,
bęj a Joe. Triner, 437 W. 18 81, Chicago. yra Dievo sutverta ant linksminimo žmogau^
suvysta ir ant galo augmenis nudžiugta. Tai
Reikia tik saugotis, ksd aptiekoriai ne sutverto ant Dievo pavidalo; tąsyk tikėjo,
iš to aiškiai matote, kad ir šviesa augmeįbruktu Jumis neteisiai sudaryto po lo jog medžių burnas, puikumą* kyietkų iiedų gi
»im8 reika|j
’joe
ir
jie
kiu pat vardu vyną Kad tas vynas yir
HU
Q
ti
ne
gal
.
U
tili
‘
ro
jį
reikall
^.
ra pagalbi ngas, tai parodo tukstancsiai yra ne anj ko kito kaip tik ant inkanummo augti
HHHHB
Iš tikro ji reikalin
žmogaus akių; tąsyk .tikėjo, kad lygiai saule, ga, tik
— ne -kvėpavimui.
gaunamu rekomendacijų.
Bet apie tai pakal
žvaigždės, planetos teiposgi yra tik ant link bėsime toliaus. Reikia žinoti, jog visi aug
UssIssaMyma i»xgr4y« M visna dlana.
sminimo žmogaus naktimis ir dienomis, kad menys, taigi medžiai, krūmai, žolės ir kvietImk "Lasallva Bromo Qolna Tablata''. G asai
kiekvtaaoje apUakoje ui 23e. Jai napagydy*. tie dangiški avietei rakinėjaai viri apie žmo- k^ ne tik'kv'ėpuoja
i oru, bet ir maitinasi.
logralles pialgas. Sst kiekvteoo ooxallo yra gaus apgyventą, žemę.
Dabar visi žmo, kad
parastas E. V. Orora.
(Toliaus bus.)
P. K išželi n as,
Domicėlė Jesiukevicsieo*,
Juozapa* Ivaszkeviczia
B. Jesukeviczia,
81. Miglinas,
P. Stocakus,
Magdalena Naikeliene,
J. Radavlczia
J. Miglinas,
J. Dowid»s.
M. Lipski (žydas),
S. Domanski,
Olesia Kirkicklene,
»
Ona Temulevicziene,
A. Atkoczaltis,
J. Jakuceviczia,
J. Jurgeieviczia
Joeef Laich (Austrijokas),
Ramumus Raczkauskas,
Antanina Bernotiene,
Birut* Bernotuke,
L. Mak (žydaaK

10
. 10
*1.00
10
10
10
15
10*
10
05
25
10
10
10
10
05

F.PBradchulis A. SoMis & Co. Linksma bus tavo namuose,

Knygų kataliogas.
Knygos sawos spaudos.
JLkyvi Apsireiškimai Sviete, ant kuriu Amo
nei nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta;
su 7 .broleliais. Naudingiausi knygele ant
svieto dasiiinojimui iš ko darosi žai
- bal, griausmai, lietus ir sniegas; kas yra
debesiai ir ant ko jie laikosi.......... 3Oc
Aritmetika. Kniga išsimokinimai rakandu.
Preke......... ................................................. .83c
BYGIKNA. Daktariška knyga arba mokslas
apie užlaikymą sveikatos, iš kurios gali be
pagelbos daktaro isuigydyti nuo daugybes
Ilgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas Jf su atyda perskai
tys,palaikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu Ilgu, pataikys uilaikytieuelybejesavo
sveikata, pailginu sawo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius.
Preke........................................................ :t5«
Istorija Suvienytu Valstijų Skiautines Ameri
kos. Apraszo kaib Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki
žmonų pirmiausiai iš Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka
karevo ir kokiuose metuose; kiek prezidentu
buvo, koki ir kiek kuris gero padare ežiai
žemei O ant pat galo talpinąs! Konstitucija
Suvienytu Valstijų. kuri yra reikalingiausiu
dalyku perskaityti kiekvienam
žmogui
šioje Amerikosžemeje gywenancziam.idant
suprastu kokes jis ežia tiesas turi, kas jam
irs vale daryti, kas ne vale Turi
Hu

jei nusipirkai viena mtuu Home Muslc Box'a.

Attomey and Counselor at Ui.

idi d,uglzu linkini ūmo negu
it 100 wirtii wnrgonal. kadangi
ĮŪe ailadoi gali graintl. JokkM
■Bauzlkoi pažiatlM ežia ,mIV reikalauja. Ir koėnai w»lkš
■ gali ant Ju graintl. Kožnai
■ pirkėjai itebii ir džiaugiu!
■ iš Jo. neš te, mitru meniu
Mgnjite lUFliii 600 meliodljn
^Fparodytu ant bito, kuri pride■ dūme prie kiekwleno Initru-

Lietuviszkas
Telephoue Yards 471.
VVienintelii lietuvy* advokatas, baigęs
CIGARO ir TABAKO FABRIKAS.
mokslą jurisprudencijos esion Amerikoj.
Dirba Cigarus iss tikro Havanos taba
Weda provas kaip civiiiszkas teip ir ko ir užlaiką Inportuotą tabaką tlnkakriminaliszkas visuose suduoto.
miauseant papierosų isz Rosijos, Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiunczia tabako ir Cigarus į visus Amerikos
Už $1.75 Maszinuke.
krasztus už pigiause prekę.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3259 So. Halsted

•

CHICAGO.

Mieli Broliai!

CMindaugis, Liet u wos Karalius, I stori
jos paveikslas 5-se aktuose. Lenkiszkai
paraszė Julius Slovacki. Lietuwis’kai
vertė Vincas Kapsas (Dr. V. Kudirka).
Iszleista kasztais ir spauda "Lietuvos”.
Puiki tragedija teatrui isz laiko Mindaugio Lietuvoje Karalevitno. Raszyta eilėmis. 86 puslapiai. Prekė 25c.
Gaunama “Lietuvos” reakcijoj.

Tapęs elektrikinio drato sužeistas ir
negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekyste: visokiu knygil,
abrozu, stovy)u, szkapleriu, rožaneziu,
popieros g.-omatoms raszymul, plunksnų
užlaikancziu savyje atramenta, drukuojamu maszynu nuo $1.00 iki $200.00,
revolveriu, karabinu, szpilku į kakla
raiszczius metaneziu iszsaves ugnį irtt.
Prisiusk už 2c. marke o gausi katalogus
kitus apraszymus dykai.

Prisiusk $1.75 o aplaikysi szila maši
nuke grotnatoms drukuoti ir 2 tuzinu
tautiszku popteru su paveikslais Lietu
vos Didvyru ir gausi potograpija Wy-.
tauto D. L. K., didžio 10x12, ir bonkute
atramento dėl maszinukes.
Tik _ ne
siusk markėms.

VVm.J. Petkon,
305 N. Main St.

'

Brockton, Mass.

griijini. duokime uu int kokio

ke-pog. <r »
dainai grajlna teip. U-g gal lik kelatul gabiu muzikantu galima bute jam
prlitlygintl. Vaikai gauna Iš to didele llnkimyba, kaip trkožnu. kiru Uk girdi jin grijljant
Wolelia. parodytai ozte ant paveikitello, yra ptlemiigytai pllenlnemli adateiemii, karto, inkantiei voleliui išduodi tonui. J ii atkartoja dainai arba šokiui be autojlmo.
Sali initeboi išimtu e n tu kasatUoja tik $8.00- Apda'ymaą jo yra paiku
Jei te
rauta nori, arisiunsk $3.00 niurna ant pultlkejlrao, o Ukuaiua pinigu galėti prlatanati po
aplaikymul inatfuraento. Agentai daro gerus plniŽUs. Prialnnak 8c. marka, o ganai
wiaua olrkulioriu. arba pmiunik 0 00, o aplaikyii Home Huno Boz a pirm negn temlatoa kai
mynai toki nuaiplrka. Jie wlal nona toki turėti, kaip tik jin pu tanltate pamatyt
zKk-y ~

Lietu wiszka Grocerne.

902 S. Front St.,

723 W. 18th Street.

|

Telefonas: Canal 78.

Telefonuot galima isz kiekvienos -i
sptiekos.

Nuo Stos iki 12tos ryto.

Lietuwiszkas Daktaras.
New York.

Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo
teriszkų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoee:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir Lt.

Tikrai Lietuvlazkaa

SA kI U N AS.

22G Orcli&rd St.,

atsiIjrtiš

traukt Iš narna, kid gydyt (et Ir ule umpeltei parodys jiems, kaip le
kn ilge, kada wi riejasi etsalcencaioi gyduoles. Institute ne n leno
atsišauks, gi ui dailiai apifeczetyta pakely, kad kiti nežinota kas ten

lad. Stankevviczia,

Diemanfo Elektros Kryžius.

3201 S.Hahted,kerte 32 uj.
Užlaiko didele Krautuvo:

Laikrodžiu, Laikrodėliu,

Szliubiniu Žiedu

.

ir daugybe visokiu kitu au
ksiniu ir sidabriniu daiktu.
Teip pat taiso laikrodėlius
ir visokius Jubileriszkus dai
ktus. Prekes pigesnes kaip
kitu. Ateikite o penutkrinsite.

DR. KALLMERTEN.
SPECIJALISTAS

Nagrados
duos
kiekvienam gydy
tojui. kuri# iszgydyz tiek ligoniu au
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
le* yra autaiaytoa isz žolių ir szaknu dėl
kiekvienoligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių,
guriuos kiti gydytojai laike už neiszgydomiu. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuoj aus prie Db. Kallmerten. o
rodą AACai dykai. Aprsszyk gerai savo
liga, lyti (vyrasar moteriszke)amiy,kiek
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar
galima iszgydyti ar ne.
Adresai:

Tite IHaniond Electric Cross Co., 306 Milvaukee avė., CHICAGO.

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

Ontlet Forniture 4 Stove Co,
3249 S. Morgan St.
o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
turime didelę daugybę visokių pecziu
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

DR. F. J. KALLMERTEN.

ĮSTATE
■ MEDIGAL
Dispensary
F 76 E. Hadison Str.,

CHICAGO, ILL.

(arti McVickers Theatre.)

Klausk rodos pas seną Daktarą.ci°į”

TOLEDO. OH1O:

geriausiais atteata ta Ižui bajges medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijiliztu gydyme slaptu nervvisBKU ir chroniška Ilgu. Tukstancziai jaunu žmonių tapo jo išgelbėti nuo prieszleikinio kapo, sugraiinta*
jiems vyriškumu ir tėvystės laime.

Zemlapis Lietuvos ir
Latvi los.

STERN

Wadtnsmu teipgi Volte Kryžium, keletą meta atgal tapo tezrutas Austrijoje, ir pe«4d»kiwojant uwo naudai
Kryžiui ui weik pruiptetino Vokietijoj. Fnocurijoj,

Elektros Diemanto Kryžiui gydo Reumatizme teip mus
kulu kaip Ir sunertu. Neuralgija ir kitus kūno skaudėj!
mus. Nerviškume. Nervu nusilpnėjimą. Silpname, Pras
tota Nervu Gyvume. Nervu Nepeohma. Nemiga. Abejo
tingumą, Dvaiioe M u puolimą Hysterija, Paralyžių, Siu tengima. Drebuly. Neuralgija. A popleksija. Muomara,8zv.
W|to Suoki. Szirdies Plakime.Galvei iksudejima ir visu.
Nerviško Syitemo sugedimui.
Veikme jo apsireiškia pati per save begyje keleto, die
nu. bet kartais užtrunka želes dienu.
Kryžių reikia neszlnt diena ir nakty, pakabinta ant įšil
kime szuiuriuko ant kaklo, augucziau srlrdines indaabos.
Mėlynoji puse tari bet in apaezis apversta. Prieš naudnjlma ir vienąsyk! ant dieno* po to indek Kryžių in truputi
drungna geriausio uksoso skystime rr laikyk per kelete
minucziu. Vaikėme, žiūrint pagal amžių, uksusa reiklu
vandeniu atskiesti Preke to Kryžiaus yra Vienu doieUs ir gvarentuojame. kad jis suteiks takia pat nauda kaip
kad geriausiejie elektriški diržai, kukuojanti penkiolika
—— bei dvidešimta sykiu daugiau Kožnu šeimynos u narys,
•velku ar ligotu, niekadoeaeturi bot be to Elektriško Kryžiaus, kurs yra geriausiu gefbetoJum priešai visokiu kūno negale* ir skausmus. Prisiusk viena doleri per exprese ar money
orderi arba registruotoj grommoj, o mes tamstai uvu kuziais puluelm viena Elrktrlszka Dlemanto K ryžte, arba 8 uStk.Ct) Gaunamos tu cstaacziale rekomendacijos nuo ypatų, kurie* au
pagelba ulo Stebuklingo Kryžiaus išsigydė. Yra užtektina dėl parodymo jo magiško* galybes.
Sitai pora tokiu rekomendagŲu;
• <
Aš naudojausi luu Diominui Elektros Kryžium nuo 21 Kovo ir persltikri.au, kad tu kryžius
tikrai teip pagelbinzu. kaip sakele. Per ilga laika asz negalėjau valdyti savo d-szines rinkos
Ir daug kentėjau; witeda turėdavau laikyti ja pari«zla. Po r nudojimo begyj dvieju uovniezlu
jutu Diemaate Elektros K ryžis ui galėjau spsi-iti jae be per|*zimo. Dabar* gi •• ta ranka neezu
SIna kibirą vandens Aš Ir nežinau, kaip atidekavot jums už teip didele suteikta mau pagel■—ANDRĖS MADSEN'. 2®6 Quincy Are.. Oudu. CtsB.. April 1S. IHW

$1,000

Mes dirbame geležinius ir blekinius
Kartųjį Wyna Dro Božincz gali gauti
visose aptiekose.
Fabriko ofisas: 519 darbus, budinkams rynas, kaminams
viražus, kornisus ir>t. Prekes musu pi
Milvaukee avė., Chioago, III.
giausios.

kfek-

Chlcigo, III.

Chroniazku, Ner
višku ir privaliszku ligų vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius gydo per
laiazkua.

SaliUųaS.

■Hp.

L etuvi&zkfis L tikroduiakaa,

Chicago, III. GARSINGAS

Žingeidus swietui dalykas.

, dalyt
tiems.

Z?

F. l’rožanMkls,

Tikrai vienatinė gydykla ant užželdina
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už kągvarantuoju. Prof. Brundzašutei
Chicago kia puikius, švelnius ir tankius plau
cGuodotinas Kuningas Tarasievicz, 867 32nd St..
kiu, ką liudyja daugumu prisiųstų pa
klebonu szv. Kazimiero parapijos, Mil_ OFISO WALANDOS:
vaukee, sztai ka raszo apie kartųjį vyną Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak dėka vonių per laiszkus ir laikruzoziiu.
Pagelba. yra Visiems, tik atsiszaukite.
Dro Božynczo.
Tilklonas Yards 885.
OFFISAi: ižŽ^,‘į.B~>klr-.NY
Kad persitikrinti apie gydytino veik
me kartojo vyno Dro Božincz, dagiau jį
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
sergantiems sawo žmonėms ir atradau,
adresuokite: The J M BRUNDZA CO.,
kad jis isz t ikro daug gero padaro, nes
2361. Nev York. U S. A.
sudrutina pajiegas. Tūla ypata, kuria 3431—3433 So. Halsted Str.
per daug metu “rėmuo” be paliovos
---- Parduodą —
grauže, weik pasveiko, kaip tik ta vy
Czewerykus,
Waiku dra —Tikrai Lietuwiszka8—
ną pradėjo vartoti.
Kita ypata turėjo viui sugedusį pil
panas, Lowu apvą; po išgėrimui tik vienos to vyno
redalus,
bonkoa, jaueziasi dabar visai sveika ir
Wuolakt:nius Tavurus, Szalikus, Apa
linksma.
tinius apredalus, marszkinius ir kelnes.
Su guodone,
Tavorai geriausi. Prekes pigiausios.
Kn. Idzi Tarasievicz,
įėjimas musu sztoran tik po nr. 34.71
992 Bremen ui.
Milvaukee, WisSq. Halsted St. į visus departamentus
Rugpj. 30, 1900.

20616

m prie
indrų-

Pigiau kaip kitur!

Kas prisius $8.00 aptekyt (rariaužla ir
naujausios mados
mu/.inuke
gromalons
drukuoti Szi masrinuso teip gerai priteisite,
kad kiekvienas, nota Ir mažianstal mok lutas,
per 10 mlnutu išmoksta dsilei drukuoti. Prie
kiekvienos maszinukesduosim dovanas Istorlszkome knlzoms bei popieroms su puikioms kvietkoms Ir gražiais apskaitymais gromatu rašy
mui Tokiu popieru tuzinas k ašt u Ja S5o; 5 tu
zinai |l 00. Agentu reikalaujame kiekvienoj lletuviszko) apigardoj Ir duodame gera uždarbi
Rašyk šiądien.

įr*'.

Ft.

Kerte 31et irHakted ulieziu,
win?zui AptiekoB. Chicago.

954-33 str.

Pakelta st< onklingn gyduoiiu bus tai uitas kofr
«am, kas parašys in Steu Nedieal k .ritute. Jie
,ek iszgyde vyra, kurk

jaMpjigįž-;-.-

Sncc. to Kelpsch, Norelko At Co.

Czytto aukao. 14 ir II K. sziluMsial žled«i;
Laikrodžiai ir lai k rodrljai paz mane pisiau kaip
r-i.ur. Darau aaujaa ir tateaa zuiradlatua laik
rodžiu, Ir laikrodėliui, žiedui, draugybėm įpilkelei Ir viiukiš aukilniui ir •Idabrimui daik
tui pigiau kaip viii ir wiu darba gararaataoju.

Prastotas wyriszkumas,«»pn*,n‘as

isznaudo.

J
’tas systeman, prastota at
mintis, neapkentitnas draugystes, prastota energija, prieszlaikinis
susikūprinimas, menElungis bei a bei nas nusilpnėjimas, vištai yra pa

Lietuviszkoje kalboje, atspaustM loiniszkoms litan ms Peterburge, gauna
tėkmėms jaunystš iszdykumo ir neišmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad ju* sparczial artinatės į paskutini. Taigi
Neviklj prospekt, n. 111 b- 73.
Rasite szalių alų, seniauses ariel tegtil klaidinga geda ar.didyste nesulaiko jus nuo prašu tinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie iswo padėjimą daejo to, kad jau buwo perkai, wynp net iss Europos, o
velu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

Baltrlikoųil!

Susitaisykit sawo peczius
ant žiemos.
Aš duosiu Pecziu taisytoja kiekvie
nam kurs pas mane ataiazauka ir uicsedlsiu Jums pinigus.

Fred. C. Ewert,
3108 8. Hatated st.

Chicago.

cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykite po nr.

11 N. RirerSidebL,

Viterbory,

Godo.

A. M. Matusawiczia,

Limmnczios liffos,kB,pui

8*w° ■^umuo*: Pir

L
O
-maine, antrame ir trecziame,puvimas
gerkles, noses Ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mais, iszberimas ir meszlungta, pasekmes nevalystM ar iszdykavimo bus
veikiai iszgydytos. Mm gydome virszminėtas ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, betlr visiška sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink,
kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia
,
"tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj,

tai rašykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome
teipgi per paeita, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunesia.
Gyduoles mes supakuojame įataakanezia deže Ir siuneziame jas pacientui, taip
W»rgoiiu, Pijanu, Siuvamu Ma- kad neatkreipti jokios tingeidystos pašaliniu ypatų.

AGENTAS

Fred C. Ewert,

Geras alus, seniausios arielkos, kve
Chicago. III. pianti cigarai ir czysta vieta dėl užel
viu. Apart to didele ir czysta sale ant
mitingu, bailu, veMiliu ir kitokiu zaboF0T0GRAFA8, wu.

3108 So. Halsted str.

AM taSMflfei ir kitoktaraikžU mMm ihtap*-

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam vyrui, katras prisiu?
sawo warda ir adresa.

Kelpsch & Co.

O. C. Heine,

Geo. M. Glaser, M. D.

W. KUDAKAUSKAS,
Bok 234,
Lawrence, Mas

Aptiekoje gslhns susikalbėt: lenkiazksi, rusks.1, lietuviszkaf ir
daugelyj kitokiu kalbų. *

Lietuwi8zkas Kataliogas auksiniu
sidabriniu ir nikeliniu Laikrodėliu,
Lenciugeliu, Kompasu, Špilkų,Britwu, Pustu, Instrumentu ir daug ki
tu daigtu bus prisiųstas kožnam dy
kai, kas prisius sawo adresa:—
• Adresuokite teip:

Dr. Leonard Landės,

Km prisius savo aiszkų adresa ir 10c.
markėmis, aplaikys tuziną puikių gro
matams popierų. Popieros su puikiomis HILLE’8
kvietkomis, gražiais apskaftymM ir pa
3452 8. Halatod St.
veikslais musų didvyrių bei kurdgaikš Mm paikias Fotografijas; U taikią tiktai
ežių. Adresuokite teip:
$2.00

Pilna visokiu aptiekoriszku Uworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Didelis Lietuwiszkas Kataliogas Dykai!

Dr.

Popieros Dykai!

Boston, Mass

Aptiekąje wtaa<la galima raat DAKTARA, kurs duoda ligoniam*
rodą* dykai.

...HEI! WYRAI! HEI!...

J. K. Chmelauskas,

Pigiai ant paidavimo pirmos kliasos
saliunas, lietuviu apgyventoje vietoje.
Priežastis pardavimo, kad savinikas
išvažiuoja į sena kraju.
Atsiszaukite
W. Kudarauckas,
pas:
Martiną Raudoni,
8901 Houaton avė., South Chicago, 11).
Boi 234,
Lavrence, lass.
(11-28)
Pigiai ant perdavimo pirmos kliasos
Saliunas, arti Lietuviszko Gedimino
Kliubo, prie didelio klijų fabriko; aplink
Medicinos Daktaras.
daugybe lietuviu ir lenku gyvena. Ra- Gydo visokes .igas, turi geriausę prakti
szykite po adresu:
ką ligose moterių, vaikų ir chroniszV’om Meter,
kose ligoset Teipogi geriausei atlie
3301 E. Richmond st.. Philadelphia, Pa.
ka aperacijas visokiuose atsitiki
(U-2)
muose.

257 Hanover St.,

Sugražina sveikata ir smagumą urnai.

ADVOKATUS IR KONSUUS.

Laike sekaneziu 20 dienu gali gauti
lotus prie pat lietuviszkos bažnyczios
ant 32nd place po $750, kurie kasztavo
•900. Po 20 d. vėl j u preke bus $900.
Tie lotai priguli vienam bankieriui.kurs
laike szios 20 dienu turi iszmoketi dide
lius pinigus ir todėl reikalaudamas pini
gu parduoda tuos lotus po $750. Jeigu
per 20 dienu ju neparduos, tai toliau
vėl ju preke pakels iki $900 Norinti
juos pirkti gali dasižinoti “Lietuvos”
redakcijoj.

Telefonuot galima isz
kiekvienos aptiekos dykai.

TIKTAI DEL WYRD.

Kauno gub. Szauliu pavieto.

i

Telefonas: Yards 709.

Li6wwiszka flPUGKa.

MARJA DOWIATT,

878-880 W.33rd st., CHICAGO.

Naudokite si

kasdien kiekvienoje valandoje.

, 1,u.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas arielkas inkvepenesius cigarus. Geriause
užeiga dėl szviežia i atvaževusiųį Waterbury. Yra tai vienatinis czysczlau
UaZtikrinn IsZ^rydytna
sea ir te’singiauses lietuviškas saliu
visų slaptų ir paprastų ligų,*kaipo tai: nas mieste Waterbury.
plauczių, kepenų, skaudėįimr vidurių,
J. F. DANISEWICZIU8,
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 839 Bąnk, kampas 8 Leonard st.
“Lietuvos” keliaujanti agentai žaizdas, tynimą, moteriszkgs ligas ir ne Waterbury,
Conn.
Sziaurrytiuiuose ateituose “Lietuvos” vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
reikia
naudot
elektrikinias
prietaisas.
keliaujaneziais agentais yra: Wincas
THEO PR0ULX
I^ytiaZktz įgaliu
Kudarauckas isz Lavrence, Mass. ir Jo
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
nas Tareila isz Waterbury,Conn., pietry
tiniuose steit lose Jurgis Kazakeviczius gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuviJONAS MOŽEIKA,
isz Pittston, Pa., ir Juozas Petrikis isz mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, aScranton, Pa., o valsteje
Illinois kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tl Iš
Assistentas
ir Notary Public.
gydymą
užtikrinu
kiekviename
atsitiki

Antanas Žvingilas isz VVillisville, 1)1. me. Chronišku ligas gydau pasekmin
ROOM 601-602
Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
87-89 K- Washington st, CMcigo, 111.
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvą” je.
Užsiimame civiliškoms ir kriminallšir prenumeratą jiems užsimokėti; piDr. Leonard Landės,
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 134 E.24.h8t.,Cor.Lexlngton Av. koms pravoms. Geriausei iszvarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
juos teipgi galima gauti visokes knįgas
Offiso valandos - J B*° 9 rjrto. l*> * P° P*»‘ sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
uraso vaianaos. į BBOspo ptet iki Swakaro
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.
nereikalaujame
Nedeliomisnoo 8 iki 10% val.r,to;iiuo2 Iki irai,
A. Žvingilas sziose dienose atlankys lie po
Jonas Mozeika gyvena po nr. 31 W.
piet.
14th pi., kur galima ji rasti iki IT vai.
tuvius East St. Louis ir aplinkiniu mies
R<xIh per Gromata, Dykai.
kas rytas.
teliu.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00
^Vietiniais agentais; Jonas Naujokas,
tyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi
Nev Yorke, Stanislovas Rinkeviczius metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o
Brooklyne N. Y., Andrius Maczis She- asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigynandoah. Pa., Petras Bieliauskas Mt dysi.
1) E N T Y 8TAS.
Carmel, Pa.
“Lietuvos” Iszleistuve.

Juozo Leszczynsko aptiekoje

LIETUWIU DAKTARAS

Philadelphia. Ps.

Atidariau nauja Sztora, kuriame už
laikau visokius valgomus daiktus, apa
tinius drabužius, cigarus, papierosus
tabaka, grotnatoms popieras, pavincza
vones ir visokius kitus daiktais szeimynoms reikalingus. Wisi tavorai szvieži,
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkviecziu visus atsilankyti, d busite užganė
dinti.

3315 Suoth Morgan Str

Standard Mfg. Co.,45 Vesey St., New York, Dept. 62.

M- A. Ignotas.

134 E. 24 UI.,

p. L. GĘpiGZUųfIS
■

3259 S. Halsted aj., Chicago, III

Dt'it'i"*“, gražiuose apdaruose.............. 81-35
Kražių Skerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima
kadaitis m. maskoliai užpuolė antbažnyežios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgnove altorius Ir užpeczetijo bažnyczte. Aiškiausiai apraše
ta wim atsitikima............................. 15c
I .ietnviszkas Lementorius su poteriais, kate
kizmais ir mistranturu.............
15c
Mokslas apie Žemj Ir kitus svietus, ju būvy ir
pabaiga. Apnc-zo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi;
kas
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra
in kitas žvaigždes; kas yra plianetos, kome
tos ir kilos retai matomos žvaigždes. Su 30
astronomiszku abrozeliu. turinti 225 puste
pius. Yra tai vienatine knvga. isz kurios
tikrai žmogus gali apaiszviesti........ . . .Įtiko
D'u'i’ose, gražiuose apdaruose........... 81.00
^antausis Lletuviszkas Sapninykas. surinktas
ir suredlt. isz daugel svetimtautišku sapninyku ir surėdytas pagal tikra Persisukai
Egiptiszka špninyka,—auSlO aiszkiu abrozeliu.— su apraszymu planetų ir pulapczlu
kokias senovės žmones vartojo inspejimul
ateites—Gerteusei iszguldo visokius
sapnus................... .,....................
5Oc
A Įdarytas..................................
......O5c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos kares
Indijonu Amerikos....................................... — 5c
Puiki istorija ape Kantria Alana,kurl per 23 me
tus vaikszoziodama po sviete, daugybe
bedu ir sArgu kantrai iškentėjo. SOc
Rankvedis Gromatu ruzymul. Yra labai
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik
raszytie gromatas in: pažystamus, prieteliūs, giminias, mylimaisias ir mylimuos.Cs priesz apsivedima, In ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai stovscczias ypatas Pasveikinlmai(pavinczewones) ant Nauju Metu, dienoje varduvių,
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose................................................. ..5Oc
Robinsonas Kruzius. moraliszka ir žingedl
apysaka pasivesta jaunumeuei.. 85c
Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpaiti
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gyvuliu ii
» medžiu. Tink.mijuse geografija in pradine
moksteing...................
85c

L1ETUVVI8ZKAS DAKTARAS.

Jonas Petroszins,
168 T. 18th t.Kerte UdIob. Chicago. f

*

JAMES J. HIGGIN8,
, Successor to M. Durning.

Rėdytojus Pagrabu ir
Balsunnotojas Kiidii.
Iiteiftoi UM meteose.

167 First St.,

EHsabeth, N. J.

į J ^MK1 ttt
Teteftmš: į Lo,< otateaos M B.

azlnu, Cigaru ir Papierosų.

Varfoaas, Pi Janui ir Maišiau duoda ant 80
dienu aal iiamegtaimo. J einu par te laika pa
•Įrodys paimtu lastrumaatu negaru, ar per
brangute, ui ji atsiimsiu atgal ir ai ta laika
nieku nekantaoe. Užtikrinu kad nuo taaaepirtilte wlska pigiai kaip wlsoj Amerikoj galei
tamet gauti, nu au visokiu daiktas Imu itecziai lu fabriko Ir todėl geliu olgiau juos par
duoti calp tie kerte Iš vbolesate Ima. Meldžia
Uk pamėginu, • užtikrina kad baalte užganė
dtatiT

A- M. Matusawiczia,

Shenąndoah, Pa.

; Musūprekesjrapigesnes ui betkoliooflcijalistoiisoj !
šalyj ir lodei liekvieDunligonioiprieiiiunos.
fldvnivr l 180 10 nto iki 4 po plote ir nuo 61K18iiUre,
UlilDV aujnuo. J 'nedalioms tik nuo 10 iki 11 ryto
Ateik pats arba raszyksziadien,nesrytogalibutperwelu.

Supplement
to
• Isz darbo lauko.
1 South Chicago. D dviejuo
se departamentuose Illinois Steel
Co. dirbtuvių pradėjo vėl dirbt.
New Kensington, Pa. Stato
ežia naujas stiklo dirbtuves, ku
riose nuo ateinanczių metų prasi
dės darbai.
i

•J Sanevich, III- , Czianykszczips Iron & Steel Co. liejmyczioa pradėjo dirbti.
Gavo jose
darbut 400 darbinįkų.

« ’Joliet, III. Pagarsino ežia,
kad visos dirbtuvės Illinois Steel
Co. bus uždarytos. Per tai 2000
darbinįkų pasiliks be darbo.
•Į Watson, W. Va. Darbai
eina ežia gerai, dirba* piln? laikę
ir geras kalnakasys isz kitur at
kakęs greitai gauna darbę.
fĮ Martins Ferky, Oh. Czianykszczios
Langhlin
Shavel
Work« dirbtuvės likosi uidary
tos ir per tai 300 darbinįkų ne
teko darbo.

I lETIIlfA
No. 44
UE IUf f|Nowember 2,1900
H Shakpsville, Pa. Sztraikaa darbinįkų dirbanezių Sheriango tarpinycziose traukiasi toliaus.
Kompanija iszvarė darbinįkus isz
jos pastatytų namų, vietoj sžtraikierių priima italijonus, bet tas
gali suerzinti sztraikierius ir pa
gimdyti kruvinas musztynės.

I Waldžios miestuose Štrasburg, Muethausen ir Kolmar, Alzatijoj, kadangi dabar ežia anglys
neiszpasakytai pabrango,
nu
sprendė miesto kasztais jų antsyk
|| Prieszais Alicante, Iszpanijos ant visos žiemos pripirkti ir par
pakrantėse, paskendo praneuzisz- davinėti neturtingiems gyvento
kas garlaivys Faidberbejsu juom jams už toki? jau prekę, kiek an
prigėrė 23 Įmonės.
glys miestui kasztuoja, taigi be
uždarbio, nors pirkių kas visai
mažoms dalimis.
II Mieste Tokio, Japonijoj, va
žiuojant ciecorienei ciecoriszkame
B Pereitos nedėlios dien? Oxparke, koksai beprotis metė į j?
forde, Anglijoj, pasimirė garsus
su strampu, tik ant laimės nepa
moksliuosius kalbų žinovas Max
taikė.
Mueller, profesorius Oxfordo uni
versiteto. Terp daugelio kalbų,
|| Mieste Kaysersburg, Abati jis mokėjo ir lietuviszkai, buvo
joj, vienuose namuose užgimė sąnariu Tilžės Lietuviszkos lite
gaisras. Prie to sudegė visa szei- ratiszkos draugystės. Max Mue
myna namų sawinįko susidedanti ller gimęs mieste Dessau, Wokieisz 9 ypatų.
tijoj, 1823 metuose.

Isz wisur.

•Į Birmingham, Ala. Darbai
sziuom tarpu eina ežia gerai. Ati
| Prancuziszkas randas nu
darė kelias naujas dirbtuves; ati sprendė pailginti dar ant vienos
daro ir naujas kastynes, darbo sanvaitės parodę; ji bus uždaryta
todėl yra uitektinai.
nedelioj, 11 d. lapkriczio.
Per
paskutinę sanvaitę betureziai ga
5 Connellsville, Pa. Prie
lės vakarais lankyti paiod? be jo
kokso peczių darbai vis eina ge
kio užmokesnio.
ryn, pereit? sanvaitę uždegė ežia
100 naujų peczių; degė isz viso
| Paryžiuj, stovinti ant uly14220 peczių,
czios policijantai be mažo ne su• Youngstovn, Oh.
Czia- aresztavo atkakusio ant parodos
nykszczios National Tube Co. Belgijos karaliaus, kadangi jis su
dirbtuwės, kurios nuo 7 mėnesių savo automobiliu ulyczioms va
stovėjo, pradėjo vėl dirbti ir 400 žinėjo greieziaus negu daleista
darbinįkų rado jose darbę.
policijos.

•Į Colfax, Mich. Darbai ei
na ežia labai gerai. Dirba po 8
valandas ant dienos ir darb? ne
sunku gauti. Geras darbi n įkas
uždirba po $60—70 ant mėnesio.

0 Isz Indijų prunesza, kad Hi
malajų kalnuose likosi apsiausta
angliszkos kariaunos dalis susi
dedanti isz 45 kareivių. , Wisi
kareiviai ir jų oficieras likosi užmuszti.

, | Porte Corunna, Iszpanijoj,
garlaivy s Llorem užkabino elektriszk? drat? ir pagimdė porte nuo
karės laiko paskandytas torpedas.
5 PiTTsBUBG, Pa. Darbai vi Wienas porte stovintis amerikosose stiklo dirbtuvėse jau prasi niszkas laivas be ^pažo ne tapo
dėjo ir dirba visose isz visų pa- iszardytas.
jiegų; visi dirbę pirma stiklo
dirbtuvėse rado darbę.
| Waraza voj ,prie statymo nau"
Reading, Pa. Reading Iron jos bainyczios įgriuvo lubos.
Co. numažino nuo 6—25% darbi Prie to 8 darbinįkai likosi už
nįkų užmokesnį. Dearingo kom muszti, o 5 sunkiai apkulti. Ži
panija numažino uždarbį ,dar žy noma, kaltė ežia puola ant ar
chitekto, kuriasi neprižiūrėjo darmiau, nes nuo 10—50%.
bo. Be abejonės bus jis sūdo nu
Chicago, III. Darbai pjo baustas.
v inyežiose eina prastai, Armouro
ir Svifto kompanijos prie?** kiek
| Mieste Caracas, Wenezuelėj,
vienos progos praszalina nūn
darbo baltveidžius darbiu įkas, o Pietinėj Amerikoj, smarkus že
mės drebėjimas daug blėdiee pri
jų vietoj priima negrus.
dirbo. Nuo jo sugriuvo daug
Sztraikus kietų anglių ap
namų, o dar dauginus tapo paga
skrityj Pennsylvanijoj galima lai
dytų. 15 žmonių likosi sugriau
kyti už pabaigtus, 90% kastytuose namuose užmusztų, apkulnių sutiko' ant pakėlimo darbinį
tų gi yra daug.
kų užmokesnio ir ant numažini
mo parako prekių. Darbinįkų
| Mieste Czersk, Wakarinių
vadovas Miteheli paragino darPrūsų provincijoj, nežinia kas,
binįkue tų kastynių, kurios priė prisigriebęs ant žydiszkų kapinių,
mė unijos reikalavimus, nuo pa- sudaužė keliolik? paminklų ant
nedėlio grįžti prie darbo. Kas kapų pastatytų, atkasė net nese
tytės Audenried, Honey, Brock niai palaidot? vaiko kun?.
Mat
ir Green Mountain, Hazletono yra ant svieto žmonės, kurie ir
distrikte, ne priėmė dar darbinį numirėliams neduodu ramiai ilsėkų reikalavimo kaslink pakėlimo tiesi.
užmokesnio; kastytės tos prigu
li Lehigh & Wilkesbarre Coal
E Indi jose ir Chinuoee tankiai,
Co. Milenvilles kastynės keti negalėdami iszmaityti szeimynų,
na pasilikti uždarytos, kadangi tėvai parduoda savo vaikus sve
jų savinįkai ne sutinka ant pakė timiems. Tokios vietos, kur
limo užmokesnio.
Van Winkle parduoda vaikus yra ir MaskoliCo., dėl kastynių Coleraine ir joj, po via? placzięSiberij?: par
Beaver Miadov priėmė padidint? duoda vaikus ne tik cziabuviai
užmokesnio tabelę.
Kistynęs bet ir maskoliai, perka gi juos
Calvin Pardee Lattimere, kuriose turtingi prekėjai ir caro urėdnįdirbo 800 darbinįkų, ne bus ati kai, kad turėti savo vergus, to
darytos.
Daugumos savinįkų kius kaip galvijus. Prekės ne
kastynių Wyomingo klonyj pri brangios—10—50 rubl. Na, ar
ėmė naųj? padidint? užmokesnio gi caro vieezpatystę galima prie
tabelę ir jose sztraikai pasibaigė. civilizuotų priskaityti?

| Bamberge, Wokietijoj, kur
dabar lankosi amerikoniszkas cir
kas Barnumo, užgimė kruvinos
musztynės terp gyventojų ir cir
ko tarnų, kurie be jokio reikalo
pradėjo į susi inkusiua netoli cirko
budos žmonės mėtyti su akme
nims ir kelis žmonis sužeidė. Gyventojai reikalauja, kad valdžios
iszvytų su visu hz ^nieeto amerikoniszk? cirk?.
J

szale, i szsi tiekia augsztininkaa
ant žolės ir žiuri augsztyn pro
medžių.szakas į dangaus bedugnę
paversmę ilg? valand?. Paskui
atsikelia ir vėlei pasiima meszkerę. Kartais kokia žuvytė nu
sprūsta nuo vasziuko bemetant ir
pliumptelia atgal į vandenį. Tuojaus visos žuvytės dumburėlyje
iszsigasta ir sulenda urnai į pakriauszį.
Jisai vėlei pasideda
meszkerę, iszsitiesia ant žolės ir
vėl žiuri į dangų. Balti szalvoti debesėliai slenka padangėmis
ir bežiūrint skysta ir nyksta be
galinėje ervoje... Kas ežia štai
ga suszlamaztėjol... Al tai gan
dras skriedžia per medžių viražunes, nusitvėręs į snap? gebai?
spalių. Tartum iszbudintas gan
dro, jisai atsitiesia ir vėlei ima
meszkerę į rank?, velei meszkerioja...
— O kodėl tu sėdi pasirėmęs,
kodėl ne dirbiH—auszuko storas
užveizdo balsas pro nejutome at
vert? durų skylę.
Kalinys kryptelėjo, siekė beeanmonėa popierėlių ir drebanežiais pirsztais pradėjo vėlei ty
loms sukti makszlutes popierosams.
Jau dvi žiemi praslinko, jau
antras pavasaris iszauszo, o jisai
dar vis tebekalėjo už storų mūrų,
už geležinių durų, už apkaustyto
langelio.
Kalinys.

. Auksas medžiuose| Mieste Carthagena, Ispani
joj, ant parengto mokyklų vai
kams pasilinksminimo, atsitiko
nelaimė. Parengė mat nuo kran
to ant jūrių augszt? platformą.
Kada ant jos susirinko vaikai, jų
tėvai ir giminės, platforma griu
vo ir 150 žmonių supuolė į jūres.
Didesnę dalį jų vienok iszgelbė
jo. Isz tirinėjimų pasirodė, jog
Avis? nelaimę surengė koki neži
nomi dar niekszai ar beproeziai,
kadangi pasirodė, jog visi aziiu
bai pritvirtinanti : phlform? bu
vo atsukti ir iszimti; užėjus žmo
nėms, ji neiszlaikė sunkenybės ir
nugriuvo į jūres drauge su ste
iki neziais žmonėms.

Už lotyniszkas literas.
Jau dvi žiemi praslinko, jau
antras pavasaris iazauszo, o jisai
dar vis tebekalėjo už storų mūrų,
už geležinių durių, už apkaustyto
langelio. Langelis buvo pravi
ras, ir jam buvo girdėti kurezias
miesto užimąs, pypavimai garlai
vių Nevoje... Ir atsiminė jisai
laik?, kada po mokslo metų par
važiuodavo jisai ant vasaros į
tėviszkę. Ir vėlei atsiminė jisai
giedri? pavasario dien?, kada
jisai sėdėjo pavėsyje po medžiais
ant Nykos krante. Wanduo
szokinėjo per akmenaiezius ir mir
gėjo nuo saulės spindulių. Akims
darėsi baugu, žiūrint į blizgantį,
marguliuojantį vandenį.
Jisai
meszkeriojo. Baltoms, tamsioms
nugaroms gružės spite pulkais
prie slieko.
Oras buvo tyras
kaip krisztolas, pakvipęs sprogstaneziais medžių pumpurais, žo
lių žiedais. Aplinkui po žaliuojanezi? lank? geltonavo snauda
lės, ant jų laipiojo gauruotos bitys ir jieszkojo medaus. Medžių
szakose be paliovos skambėjo
yvairi balsai plunksnuotų gies
mininkų.
Augsitai ore czy vy
ravo vyturiukai ir linksmino er
toj? su pavasaringais jauesiais.
Nusibodus rankai laikyti meezkerykotį, jisai pasideda meszker

Senesni “Lietuvos” skaityto
jai žino, kad auksas yra ne tik
žemėj, bet ir jūrių vandenyj.'
Jūrių vandens mat turi galybę
sutarpinti auka? ir jį palaikyti.
Jūrių vandenyj todėl ant viso
jūrių ploto, užimanezio tris syk
didesnį ruim? negu sauažemiai,
aukso yra gal daugiaus negu že
mės viduriuose. Jeigu teki? jau
ypatybę tarpinanezi? auks? turi
ir prėski vandens, ypacz gi po
žeminiai, tai ir tekiuose vande
nyse turi būt jo tūlas nuoszimtie,
o jeigu teip, tai turi jis būti ir
augmenyse, kurie traukia vande
nį isz žemės savo azaknimia. Ži
noma, požeminėse prėsko van
dens gyslose auksas gali būti tik
ten, kur jis yra žemėj, kur gi jo
nėra, tai suprantam?, kad vanduo jo nepadirbs. Tirinėjimus
ant persitikrinimo ar medžiuose
gali bui auksas, darė Nev Torko
mokslinusius, vokietys Langvitz.
Jis aplinkinėse aukso kastynių,
kur požeminiai vandens teka per
aukso gyslas, pakirto keli? me
džius, nulupęs žievę, suskaldė
kamienus, skyrium sukrovė sza
kas ir ant geležinės blėtos sude
gino skyrium kamienus ir szakas
į pelenus. Paėmęs 100 gramų
pelenų, kuriuose buvo ir truputis anglių, pradėjo tirinėti, ar
juoee yra kiek aukso. Isz syk,
kol tirinėjo pelenus paeinanezius
nuo minksztų medžių, aukso ne
rado, bet kada sudegino tokiu
jau budu ant geležinės blėtos aržuolo ir kitokių kietų medžių ka
mienus ir szakas, pelenuose užti
ko tul? aukso nuoszimtį. Auk
sas vienok ne lygiai buvo iszdalintae: pelenuose nuoszaknų ir
kamieno buvo jo mažiaus, nuo
szakų gi dauginus. Wienoje to
noje pelenų nuo szaknų ir ka
mieno Dr-as Langvitz rado tik
už 40—140 fenigių aukso; tokio
je jau daugumoje pelenų nuo sza- *
kų buvo jo už 140—160 fenigių.
Juo medis buvo senesnis, juo ilgiaus szaknimis traukė isz žemės
vandenį bėgantį per aukso gys -

laa, taigi turintį savyje tūlę nuo
šimtį sutirpusio aukso, juo Jau
niaus ir pelenuose huwo to bran
gaus meta Ii aus; juo gi medis bu
vo jaunesnis, juo mažiaus jo pe
lenuose buvo aukso. Tas ir su
prantama, kadangi juo medis
jaunesnis, juo mažiaus szaknimis
įtraukė isz žemės vandens su
auksu, juo mažiaus jo medyje pa
siliko; juo-gi medis senesnis, juo
ilgiaus traukė vandenį su auksu,
juo daugiaus jo medyj turėjo
pasilikti.
Taigi ne tik jūrių vande
nyse,
bet teiposgi prėskuo
se, piaujancziuose aukso gyslas,
yra sutirpęs auksas; upės tekanczios per aukso plotus dalį
jo sutarpina ir gabena į jūres.
To ne gana, prėski požeminiai
vandens aukso plotų įtraukti
auganczių augmenų szaknimis
suteikia auksę augmenims, kurio
ypacz szakose kietų medžių yra
gana žymus nuošimtis.

Naujos knįgos.
Kaip geriausiai laidoti numirė
li. Piešinys Daktaro L. Wehlau. isz angliško iszgulde kun
VDetnbskis Špatui inta kaštais
Susivienyjiiuo Lietuviu Laisva
maniu. Cblcagoj, Iii.
Spauda
“Lietuvos”. 1VOO
-D pusLa p

l?90m. Shermano parūpintas anAltgeld ir Alschnler.
Blogos įtekmės, lydėjusioe ti-trustų bilius perėjo per kon
gresę tik aeziu smarkiam perėmi
pirmęjį, lydi teipgi ir antręjį.
Reikia neužmirszti.kad Alachu- mui vyro, kurio vardas yra Wiler yra mokintiniu Altgeldo. Kę lliam McKinley. Williamas J.
padarė Ahgeldas, tę pat atliks ir Bryan wos tik dabar tesuprato,
Alschuler, jeigu bus gubernato kad trustai yra blogu dalyku, ir
rium iszrinktas. Tos pat blogos pakėlė rikemę prieszai trustus,
įtekmės, lydėjusios Altgeldę, at kuomet Williamas McKinley jau
silieps teipgi ir laike administra deszimts metų atgal prieszai juos
cijos Alschuler’io, gal dar baises kovojo.
niame pavyzdyje.
Deszimts metų atgal, pirm ne
Altgeldo administracija po isz- gu Bryanas galėjo kę nors apie
mintingos ir ekonomiszkoa*admitrustus suprasti, jau McKinley
nistracijos gubernatoriaus Fifer’io prieszai juos grūmėsi.
Kę-gi
paveldėjo arti 13.000.000 valsti
Bryanas padarė sekaneziuose 1891
jos kasoje. Iszsibaigus keturiems
metuose? Kada tapo įnesztas anmetams Altgeld’as, apleisdams ti-trustų bilius į kongresę, kurs
savo urėdę', paliko ant valstijos
tęsyk beveik isz vienų demokra
skolos 1567.301.10.
tų susidėjo, o tarp jų ir W. J.
Fifer isz visokių szaltinių lai Bryan,—kę kongresas padarė?
ke keturių metų surinko dėlei Tiesiog tę bilių paliko dėl apvisokių
valstijom iszieidimų apsvarstymo sekančiam kongre
$16.154.388. Apleidžiant savo sui, suprasdami, kad sekantis
urėdę valstijos kasoj paliko gry kongresas turės būti repub’iko
no kapitalo arti $3.000.000, tik- niszkas.
riausiai-gi $2.598.244.10.
Kada 1893 metuose demokra
Altgeld’ęa isz visokių szaltinių dėl tų paežių reikalų surin tai kontroliavo kiekvienę szakę
ko $19.088.314, ir dar paliko naciįonaliszkoe administracijos, jie
nesirūpino nė sulaikyti trustų
skolos ant $567.301.10.
ūgį, nė juos kontroliuoti.
laz
Taksų skalė laike keturių me
antros vėl pusės, kada neseniai
tų Fifer’io administracijos buvo
republikoniszka partija stengėsi
36.33 ir 31 Centų.
perleisti per kongresę priedinins
Laike Altgeld’o administraci prie konstitucijos įstatymus, ku
jos taksų skalė pakilo iki 52.55 rie suteiktų kongresui galę aš
ir 66 centų.
triai veikti prieszai trustus ir neDrauge su pagrįžimu republi- daleisti jiems plėtotis, ant pakonų prie valstijos urėdų, sugrį veizdos valstjos Nev Jersey,
žo ir ekonomija. Bėgyje gulter- kur susitvėrusios korporacijos
natoriaus Tanner’io administraci iszplatina savo veikmę ir ant sujos Altgeld’o skolos ne tiktai ta siedinių valstijų,—tai demokra
po atlygintos, bet valstijos kasoje tai stojo appozicijon ir įstatymai
vėla atsirado szioks-toks kapita užtvirtinimo neįgijo!”
las. 1 Liepos 1900m. valstijos
kasoje radosi gryno kapitalo
$2.105.779.
Taigi ir Altgeld’o užtrauktos
William E. O’Neill.
skolos tapo iszmokėtoe, ir įkurtas
Republikoniszkas kandidatas į
vėl valst jos kasoje kapitalas, o kongresę isz treczio distrikto, su.
podraug ir skalė taksų sumažin sidedanezio isz 1, 2, 5, 6 ir 7
ta. Altgeld’o taksų skalė 66 cen vardų teipogi dviejų precinktų
tai sumažinta ant 42 centų, o me ketvirtosios wardosRinkimai
tai—kiti tolesnės rebublikonų ad bus 6 d. lapkriczio.
ministracijos be abejonės sugręžintų metinę taksų skalę vėl ant
senosios republikoniszkos skalės
Oflicial Publication.
31 centų.
Annnal
Statementof the PbitmzylvaNeužmirszk tai.
Altgeldiz- mia Fiaz
InsUrancb Company of Phimas ir Akchulerizmas yra viens ladelphia.in the State of Peunsylvania,
on the 31st day of December, 1899;
ir tas pats. Tos paezios įtekmės made to the Insurance Superintendent
pagimdys taspat pasekmes—sko- of the Šute of Illinois, punuant to
Lav:
lę, augsztas taksas, nedateklių ir
CAPITAL.
vargę.

KXPEND!TURE8.
Lkmm paidduring the year 91.225.528.70
Deposit premiums retumed
on perpetual rieks..............
17.768.15
Dividends paidduring theyear 100.000.00
Commissions and salaries paid
during the year...................... 459.465.65
Taxes paid during the year
,
(Including fees etc., or inaurance departments). .............. 71.224.65
Loss on sZ ea, or maturity of
ledger asaeta........ . ...............
12.972.24
Amount of all^ither expenditures....................................... ■ 89.790.84
Totai expenditurea..91.9^6.^50.23

M1SCELLANEOUS.
Totai riaka taken during
the year in Illinois.... . ..98.286.583 00

Totai premiums received
during the year in III............ 992.497.66
Totai loeses ineurred dur
ing the year in Illinois......... 958.804.06
Totai amount of outstanding risks.............. 9371.880.866.00
R. DALE BEN8ON Pbu.
W. GARDNER CROWELL8bc’y .
Subscribed and svorn to before me
this 15th day of January, 1900.
GEOv. HUNT,
(8«al).
~
Commisaioner.

Oflicial PublicationAnnual Statement of the Pacific Fikk Insuzanck Compant of New York,
in the State of New York, on the 31st
day of December, 1899; made to the
Insurance Superintendent of the State
of Illinois, punuant to Law:

CAPITAL
Amount of Capital stock
paid up in cash................... 9200.000.00

LEDGEK ASSETS,
Book value of real estate o*n- .
ed by the company..............
9.015.50
Morlirage loans on real estate 232.350.00
Book value of bonds and stock 417.000.90
Cash on hand in bank..........
18.328.87
Totai.................... . tefti tšsT?
Deduct agente' credit balances,
borrowed money, and all
other ledger liabilitles.... 32.500.00
Tatai net ledger assets 9644.194.37

NON-LEDGEK ASSETS.
lnterest and renu accrued.3.227.09
Market value of bonds and
stoeks over book value........
71.506.00
Net amount of unoollected
premiums.'
.........
68.317.62
Grose assets.... Ž^.Ž44.0Ž

Yra tai antra knygutė iszleista “Susivienyjimo Lietuvių Lai
svamanių”. -Telpa ežia visoki
budai laidojimo numirusių teip
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
dabar vartojami visokių tautų
Special deposiu to secure
liabilitles in Georgia........
33,500.00
kaip ir seniai praėjusiuose lai
Totai Admited Assets 9748.744.68
kuose. Kadangi, ka:p isz dakta
L1AB1LITIE8.
rų tirinėjimo pasirodė, nuo pasi
Losiei, adjusted and
unpaid.................... 937 681.87
mirusių nuo visokių limpanczių
IAmsės, in procese of
adjustment, or in
ligų, laidojant kunus į žemę, pla
suspense........ ..
49.060.61
tinasi tos ligos terp gyvų ir
Loeses resisted..........
4.083.33
Totai amount of
sveikų, tai autorius rodyja gy
claime for loeses 990.815.81
viems, kad jie stengtųsi permai
Deduct re-insurance
due
or accrued.. 22.552.64
nyti dabartinį budę laidojimo kū
Net amount of unpeid"kmses.. 968.263.17
nų, kad vietoj užkasimo į žemę,
Totai unearned premiums.... 330.061.66
Due for commissions and
isz kur ligas gimdanezioe bakte
brokerage, salaries, rents,
rijos iszeina į pavirszių ir pri
interests, bills, ete..............
10.866.66
Return and re-insurance
kimba prie sveikų, platina ligę,
premiums..............................
11.026.31
Totai liabilities.... 9420117 80
jie degintų numirėlius, nes ug
Lees liabilitles secured by
nis paverezia į pelenus ne tik nu
special deposita in Georgia
8.300.98
mirėlio kunę, bet ir visokias voRalanoe......... 9411.916. ė2
dingas žmonių sveikatai bakteri
INCOME.
Premiums received during
jas, naikina lygų sėklas. Degi
the year.............................. 400.187.89
nimas numirėlių nėra naujas, jo
Internet, renu and dividends
received during the year... 27.383.96
prisilaikė isz pradžių ir pats
Pro6U from sale or maturity of
krikszczionys.
Lietuviai stab
ledger asseu over book value
492.50
Totai income......... . mil.Wl4.fc
meldžiai teiposgi numirėlius de
Amount of Capital stock paid
EXPENDITURE8.
gindavo. Krikszczionybės pla
up in caah...l.................... 9400.000.00
Altgeldo
skandalai.
Loeses paid during the year.. 276.278 81
LEDGEK ASSETS.
tintojai isz pradžių neeikiszo vi
Dividends paid during the year 20.000 06
Surokuota maž-daug suma pi Book value of real estate ownCommissions and salaries paid
sai į laidojimo numirėlių reika
ed by the company............ 290.667.67
during the year.................... 135.625.83
lūs, bet priėmę krikszczionybę nigų isza>kvotų ir suvogtų nuo Mortgage loans on reti estate 719.900.00 RenU paid during the year.... 2.518.75
Loans on collateral security.. 169.900.00 Taxes paid during the year
valstijos
Illinois
per
gubernato

stabmeldžiai,laidodavo savo nu
Book valueef bonds and
(including fees etc., of Insur
stoeks.......;...................... 3.579 797.15
ance departmenU).................. 13 850.27
mirėlius tokiu budu, kaip ir bu riaus Altgeldo urėdninkus laike Cashon
hand in bank.......... .. .163,668.27 Legal advertising proflt
vo tada, kada jie buvo stabmel jo keturių metų administracijos,
Tolal net ledger assets 94.813.927.69
and loss etc.... ................... .
81.63
Amount of all other expend•
džiais, tik paskui kunįgija už vien tik isz sekanezių septynių
NON-LEDGEK ASSETS.
itures..................................
-0.447 39
draudė senę laidojimo budę. ir. įrėdnių siekia $982.078.34 ir da Inte ręst due and accrued.... 11.363.44
Totai ezpendlturec $483 002 uMarket value of bonds and
įvedė savęjį, porimtę nuo žydų. linasi sziaip:
stoeks over book value........ 85.292.85
M18CELLANEOUS.
amount of unoollected
Totai risks taken during
Dabar gi, nors zatalikiszka baž- Į Illinois Universitetas............. *548.662.29 Net
premiums...,...................... 268.890.50
the year in Illinois.’.... 93.222.494.00
Grosą assets........... 95.179.47k&
nyczia prieszinasi, visų krasztų i West parko užveizd*.......... ....318.000.00
Chester pataisos namas.............. 30.000.00
Totai premiums received
daktarai reikalauja, idant numi Neregių industrijos namas......5.000-00 DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED
during the year in UI.....
937 519.11
from book
Totai losses ineurred dur~
rėlių kūnai butų deginami, ka Genewos namas merginoms........ 8.594.30 Depreciation
values of real estate.. 98.167.67
ing the yearin Illinois.... 931.536.03
dangi tik tokiu budu galima už Jawų i nspekcijos departmen tas. 10.785.00 Special deposiu to secTotai amount of ouUtanTlure liabilitles in Vir*922.041.59
stoti kelię besiplatiuimui limpan
ing risks.......................... 967.900.249.00
ginia and Oregon.... 80,000.00
Wagystos ir nedorybes Peorijoj..60.036.75
Totai.................... .. 988 167.67
FRANK J. 8TIN8ON, Pzzs.
czių ligų. Specijaliszki pecziai
9982.078.34
ToUl Admitted Assets 95.00f.306 21
GEO JEREMIAH, Bac’v.
deginimui numirėlių kūnų yra
Subscribed and sworn to before me
LIABILITLES.
Trustai.
this 30th day of January, 1900.
daugely] vietų Europoj ir ChicaIAmsės, adjusted and
GEO R. BRUN8ON,
unpaid........ .'.L......... 18.696.47
goj ant Graceland kapinių yra
Sudžia Yates savo kalboj, lai
(8*al)
Notary Public.
Loaaes, in procesą of
teipgi peczius, bet ežia sudegini kytoj Monticello, pajudinęs klau
adjustment, or in
mas kaštuoja brangiaus negu gimę apie t rustus, sziaip iszsitarė: suspense. ...,.,...164.954.85
Loeses resisted........ . 9.563.76
laidojimas į žemę. Kas nori pla- “Daleiskite man porę žodžių isz Net amount of unpaid loaaes 9193.215.08
cziaus susipažinti su motyvais, tarti apie veikmę ir taktikę de Tatai unearned premiums.. 1.556.227.30
Amount rečiaimed on perpetkodėl daktarai rodyja deginti nu mokratų. Sztai matau ten isz
ual policies.....................
840.018.57 iszeina kas aereda jau 14-taa
Totai liabilitles...... ,92.589.460.9d
mirėlių kunus, tegul perskaito klijuotę atsiszaukimę: “Rememmetas, Plymouth, Pa., ir praI<eesliabillties secured by
augszcziaus paminėt ę knįgelę isz- berthe trustai—Atminkite trus
neesą evarbiauaee ir teisiuspecial deposiu in Vir
23.742.00 giauses tinęs isz Lietuvos ir
leistę Laisvamanių Susivienyji- tus.” Gerai; mes juos atminsime. sima and Oregon...........
Balanee................ tt.Md ?18^
visos pasaulės, talpina pui
mo; lygiai szalinįkai dėgimmo, Atminsime žiauriaueię, biauriau
INCOME.
kias apysakas bei kitus nau
kaip ir prieszininkai ras ežia aię ir niektngiauaię trustę, koks Premiums received during
the year.............................. 91.648.619.66 dingus apsiszvietimui rasstus.
daug žingeidžių žinių. Norint su ' tik kada buvo—Nev Yorko ledo Deposit premiums received
on perpetual risks.............
34.412.94 “Vienybė” ant metų kaszkuom kovoti, reikia pirma ir trustę.
Lnterest, rents and dividends
tuoja $2,00 o ant pusės $1.
prieszininkų nuomonę iszklausy“Atsiminkite trustus”—tai ab- received during the year... 228.353.47 Pin|gai turi būt apmokami
Proflta from sale or maturity
li. Tik besiremiant ant pamato surdiszkiausias klykavimas, kada of ledger assets over book
iss kaipo. Laiszkus ir pinį11.518.75
audiatur e£altera para, galima asz kokį girdėjau. Wienatini į- L,. value?...................................
gus reikia siųsti ant tokio
Amount received frou> all
apsisaugoti nuo vodingo visur statymai prieszai trasius pareng other sources.......... .......
j35
adreso:
Totai income..........
vienpuaiszkumo.
J. J. PAUKSZTIS,
ti tapo tik po* republikonus.

“Vienybe Lietnvniku”

Plymouth,

Pa.

