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Metas XI

Politiszkos žinios.

Amerika.
Prasidėjo jau politiška 

agitacija partijų, kadangi 
mat ateinančiuose metuose 
atsibus prezidento ir tautos 
reprezentantų rinkimai. Pre
zidentas Roosevelt ir jo mi- 
nisteriai, kaip moka, teip ge
rinami tautai, kad ji jų nuo
pelnų per rinkimus neuž
miršti} ir teiktųsi vėl išrink
ti. Besigerindamas tautai 
Roosevelt, su pagelba savo 
agentų, sutvėrė silpną, ati
duotą ant Suvienytų - Valsti
jų malonės Panamos repu- 
bliką, kuri ištikro bus kaipi 
valdyba Suvienytų Valstijų, 
ant užlaikymo tikros savysto- 
vyetės ji per silpna. Toki 
vienog prezidento darbai ne 
visiems patinka: tūli senato
riai tiesiog apskundžia prezi
dentu, jog jis, vesdamas sve
tur intrigas, dalindamas 
viešpatystes be pa^i klausimo 
tautos reprezentantų, laužo 
Suvienytų Valstijų konstitu
ciją, laužo krašto tiesas.

_ Ištikro Suvienytos Valsti
jos įgavo svetur godonę ne 
per savo galybę, kuri iki šiol 
ištikro visgi ne didžiausia, 
bet todėl, kad stojo apgyni
me silpnų, ne griebė žemės 
plotų nuo silpnesnių tautų, 
kaip tai darė Europos tvir- 
tesnėsės tautos; Suvienytos 
Valstijos stengėsi nesikišti į 
reikalus kitų: per tai turėjo 
didesnį užsitikėjimą ypač pas 
silpuus.Nuo McKinleyo Ame
rika pradėjo įnėgždžioti Eu
ropos tautas, o godume, geis-, 
mue?e svetimo paskutiniuose 
laikuose net Europą pralen
kė. Keliais McKinleyo nu
mintais eina prezidentas 
Roosevelt, ’ Stengiasi po sa
vo globa paimti viską, ką ga
li, kišasi, kur reikia ir nerei
kia, į svetimus reikalus. Ar 
tas išeis ant gero Amerikai, 
apie tai reikia abejoti. Už- 
sitikėjimą silpnų turi nužu
dyti, o ant gazdinimo tvirtų 
Amerika dar per silpnas turi 
pajiegas.

Neužtenka ka prezidentas 
savo besistengimais megždžio- 
ti Maskoliją naikina užeiti: 
kėjimą kitų tautų, tame jam 
jiadeda politikieriai jenero- 
lai, atsižymėję ne tiek ant 
mūšio lauko kiek politiškoms 
agitacijoms ir už jas pastoję 
jenerolais, kurie tyko vien 
progos ant paerzinimo kokios 
tvirtesnės Europos tautos. 
Štai neseniai jenerolasMcAr- 
thur vienoje iš savo kalbų 
apreiškė viešai, jog Amerika 
neužilgo turės stoti į karę su 
Vokietija. Tas gal. ištikro 
ateitėj atsitiks, bet tauta nuo 
jenųrolų turi tiesą reikalauti, 
kad jie mažiau kalbėtų, o ge
riau į karę parengtų kariškas 
pajiegas, kurios šiądien stovi 
toli užpakalyj Vokietijos pa- 
jiegų, nors Amerika ant to 
apverčia daugiau pinigų ne
gu Vokietija. Politikierių 
jenerolų rėksmas ir erzinimai 
kitų ne sutvers didesnių ka
riškų pajiegų, ant to reikia 
proto, doros, tėvynės meilės 
ir darbo,o ne rekliamavimo sa
vęs kad ir garsiausiais rėks
mais. Jeigu iš tikro neužil- 
gio turės užgimti karė su Vo
kietija, tai ją pagimdys ne
rangumas Amerikos jenero
lų, mažai besirūpinančių apie 
sudrutinimą kariškų pajiegų; 
neišmintingos kalbos jenero
lų gali suskubinti karę, ji 
gąli užgimti tada, kada Ame
rikos pajiegos bus silpnos, 
kada ji bus į karę mažiausiai 
pasirengusi. Apie vertę 
Amerikos kariškų pajiegų, be 
abejonės,Vokietijoj teip jau 

gerai žino, kaip žinojo apie 
vertę ir tvirtumą prancūziš
kos kariumenės 1870 m.; ir 
prancūziški jenerolai, vietoj 
drutinti pajiegas, žadėjo į 
kelias sanvaites būti Berly
ne, o tuom tarpu į kelis mė
nesius po pradėjimui karės 
vokiški kareiviai apstojo Pa
ryžių.

Neseniai prezidentas pakė
lė į Rūgštesnę rangą savo 
draugą, buvusį Kubos guber
natorių jenerolą Woodą. 
Tuom tarpu ant jo atėjo tiek 
skundų, kad senatas atsisa
kė užtvirtinti prezidento pa- 
davadijimą, bet pirma užsi
manė ištirti, ar tie apkalti
nimai Woodo yra teisingi. 
Pasirodė, kad jenerolas Wood 
ant Kubos ištikro elgėsi ne 
visada pagirtinai. Ant išsi- 
teisinimo nutarta jį pašaukti 
nuo Filipinų salų. Prieš 
Woodą liudija net kiti Ame
rikos jenerolai ir iš liudiji
mų išpuola, kad terp Ameri
kos jenerolų net karės laike 
iš tikro nėra didelio suti
kimo, žemesni jenerolai ne vi
sada klauso prisakymų per- 
dėtinių, bet daro teip, kaip 
sumislyja. Toki jau nesuti
kimai, užvidėjimai terp ofi- 
cierų išėjo į aikštę laike 
Schleyo provos ir Amerikos 
kariškoj laivynėj. Tą tegul 
pirmiausiai stengiasi praša
linti jenervlas McArthur, o 
paskui galės kalbėti apie ka
rę su kuom nors, bet ne da
bar. Nesutikimai terp augė
lesnių oficierų laike karės ir 
geriausius kareivius gali į 
niekus paversti.

Rytinė Azija
Maskolijos atsakymas ant 

paskutinių Japonijos reika
lavimų atėjo iš Peterburgo į 
Tokio. Atsakymas tas dar 
viešai ne pagarsintas, bet re
porteriai tvirtina, jog jiems 
pasisekė dasižinotį, kad su 
tūloms permainoms Maskoli- 
ja priima Japonijos reikala
vimus: pripažįsta Japonijai 
tiesą platinti savo įtekmę Ko
rėjoj, žada padaryti tulus 
palengvinimus Japonijos pre- 
kystai Mandžurijoj, bet iš 
Mandžurijos maskoliai neža
da pasitraukti. Jeigu teisy
bę laikraščių reporteriai gar
sina, tai ištikro Japonija ap
turi tą, ko geidė, taigi. Korė
ją; platįs čia savo įtekmę tol, 
kol visa šita neseniai sutver
ta ciecorystė, turinti 8 mili
jonus gyventojų, atsiras ja- 
poniečių rankose. Ir seniau 
Korėja buvo po protekcija 
Chinų ir Japonijos, taigi 
paskutinė tik atgauna tą, ką 
buvo nužudžiusi, jeigu ištik
ro Maskolija paveda Korėją 
Japonijai.

Jeigu ne visame,tai rodosi, 
kad reporteriai šiuom kartu 
kalba teisybę; galima many
ti, kad šiuom bent kartu terp 
Maskolijos ir Japonijos karės 
nebus. Iš Japonijos išgabe
no į Porthą Arthuro.ant mas
koliškos kariumenės reikalų, 
net kelias dešimtis tūkstan
čių tonų anglių. Jeigu iš 
tikro Japonija tikėtų,kad ga
li užgimti karė su Maskolija, 
tai juk ne išleistų anglių, 
maskolių Japonijoj pirktų, 
dagi ant kariumenės reikalų; 
jeigu randas daleido išgaben
ti anglis, tai matyt jis yra 
persitikrinęs, kad karės ne 
bus.

Gal vienog būt, kad Mas
kolija vien žiemą rodo Japo
nijai didesnį nuolankumą, 
kadangi laike žiemos iš tikro 
vesti karę ne paranku. Mas
koliškų kareivių padėjimas 
Mandžurijoj ir dabar iš tikro 
ne vertas pavydėjimo. Šal
čiai Mandžurijoj tankiai di

deli, termometras nupuola 
iki 20" žemiau zero, o dėl 
stokos kazarmių, kareiviai 
gyvena ir miega vaslirinėse 
šėtrose, vos nuo vėjo uždeng
ti, bet ne nuo šalčio. Per 
tai terp maskolių neišpasa
kytai platinasi visokios ligos. 
Su sergančiais kareiviais nė 
galima katę vesti su kokia 
nors tvirtesne viešĮatyste; 
Japonija gi prie silpni} ne 
priguli; jai ir kareivius pa
raukiau siųsti ant karės 
lauko ar tai į Korėją, ar į 
Mandžuriją, kadangi Japoni
ja netoli nuo Chinų, o nuo 
Korėjaus dar arčiau.

Nepaisant ant to viso, Lon
dono laikraščiai visgi prana
šauja karę nuo pavasario. 
Japoniški ir maskoliški ka
riški laivai buk likosi juodai 
nuteplioti, taigi į karės par- 
vą-

Japonijos parlamentas nu
peikė randą, išreiškė jam 
nenžsitikėjimą už teip ilgą 
vilkimų nesutikimų su Mas
kolija. Ciecorius ^įleido 
parlamentą ir paskyrė nau
jus rinkimus pasiuntinių. 
Gal naujiejie bus prilankęs- 
ni randui ir jo darbo per ne
kantrumą ne stabdys.

Anglijonai iki šiol nei** 
dryso įsiveržti į Tibetą, nors 
ant jo rubežiaus sutraukė ša
po kari umenę. Da žinojo 
mat, kad net keli regimeu- 
tai maskolių likosi su
traukti ant Tibeto rubežiaus. 
čia padirbo tvirtynes. ir lau
kia vien įsiveržimo auglijo
nų, kad rasti progą įeiti per 
rubežių neva ant gelbėjimo 
Tibeto, bet ištikro ant jo vi
siško paėmimo po savo globa, 
taigi jieško progos lodaritisu 
Tibetu tą patį, ką padarė su 
Mandžurija.

Vidurinė ir pietinė 
Amerika.

Kaimyniškoj Suvienytoms 
Valstijoms republikoj Meksi
ke iki šiol ne buvo preziden
to vietininko, kuris, pasimi
rus prezidentui, arba jam su
sirgus, galėtų jo vietą užim
ti. Dabar iy Meksike įveda 
urėdą vice prezidento, kurio 
rinkimai neužilgio atsibus.

Republikoj San Domingo 
revoliucijouieriai vos spėjo 
paimti valdžią | savo rankas, 
o jau prieš jų randą gyven
tojai nori pasikelti, kadangi 
naujas randas ne tik ne ge
resnis už išverstą, bet dauge- 
lyj dalykų jis dar niekesnis, 
dar mažiau paiso ant tiesų, 
mynioja jas teip kaip ir Mas- 
kolijoj caro tarnai.

Columbijos special iškas 
pasiuntinys jenerolas Reyes 
lankosi dar vis VVashingto- 
ne. Ar jam pasiseks išderė- 
ti nesikišimą Suvienytų Val
stijų į karę Columbijos su 
atsiskyrusia nuo jos Pana
ma, kuri kaipo silpna, vis 
reikalaus svetimos pagelbos 
ir per tai bus kaipi Suvieny
tų Valstijų valdyba'

Columbijoj atsibuvo dabar 
prezidento rinkimai, bet ką 
išrinko, tikrai nežinia. Tūli 
laikraščiai praneša, buk iš
rinktas tapo esantis dabar 
Wafrhingtone jenerolas Re
yes. Tas vienog. reporterių 
užklaustas, atsakė, jog neži
no ką išrinko; užsilaikyti Wa- 
shingtone žadėjo dar dvi san- 
vaiti.

Columbijos randas išsiuntė 
į pietinės Amerikos republi- 
kas vieną iš geriausių jenero
lų, jenerolą Uribe — Uribe 
jieškoti pagelbos pas tas re- 
publikas, jeigu dėl Panamos 
reikėtų vesti karę su Suvie
nytoms Valstijoms. Jenero
las Uribe-Uribe atlankys re- 
publikas: Peru, Ecuador,

Boliviją, Chili, Argentiną, 
Braziliją, o paskui ketina 
keliauti ir į Meksiką. 
Jeigu visos iš}aniškos repub- 
likos Amerikoj padarytų vie
ną ryšį ant atsigynimo, ir Su
vienytos Valstijos Šiaurinės 
Amerikos be abejonės ne iš- 
drystų jų užkabinėti, kadan
gi susijungusios į krūvą išja- 
niškos republikos butų lygiai 
beveik drūtos, reikalui atė
jus, galėtų pastatyti tiek jau 
mažai reikalaujančh} karei
vių kaip ir Suvieny
tos Valstijos; gyventojų ispa
niškose republikose beveik 
tiek jau kaipSnvienytoseVal- 
stijose.

Ant prašalinimo užgimusių 
nesutikimų terp Venezuelės 
ir Columbijos prižadėjo jene- 
rolui Reyes jatarpiniukauti 
turintisdidelęįtekmę pas pre- 
zidentą Castro Suvienytų 
Valstijų )>asiuntinys Bowen.

Balkanų pu tumi im.
Aut Balkanų pusžalio 

maištai ne išnyko ir vargiai 
bo kada išnyks. Suvaldžius 
vieną provinciją, Įiasikelia 
kita. Gal įvedant Austrijos 
ir Maskolijos užmanytas re
formas Macedonijoj ir pasi
seks gyventojus nuraminti; 
per užmanytas reformas Ma- 
cedonija beveik įtasiliuosuo- 
ja nuo sultano. Įvedimui 
vienog reformų nutarė vi
soms j\ijiegoms priešintieji 
visi ai Im n iečiai, gyvenanti 
ant Balkanų pussalio: jų da
lis gyvena Macedonijoj. Al- 
baniečiai priguli prie nar
siausių Turkijos gyventojų, 
jie gali pastatyti apie 100000 
gerų kareivių, papratusių ir 
mėgstančių kariauti.

Nuraminus šiaip teip vie
ną Turkijos tautišką gaivalą, 
pasikelia tuo jaus kitas. Sul- 
tanas. neturėdamas pinigų, 
ne gali pasikėlusių savo }>a- 
valdinių suvaldyti; į kariu- 
menę gali įrnimti vien gyven
tojus Azijatiškos Turkijos 
dalies; išEuro|K)s.a|>art alba- 
niečių,nieks už sultano reika
lus nenori kovoti;krikščioniš
ki gyventojai stoja tankiau pa- 
sikėlėlių pusėj negu sultano. 
Ant padarymo galo nesibai* 
giantiems maištams ir nerei
kalingiems kraujo pralieji
mams nėra kito kelio, kaip 
Įiadalinti visą Turkiją į ne- 
prigulmingas viešpatystes pa
gal gyventojų kilmę. Mat 
likimas atmonyja už pikti} 
praeitėj padarytą. Turkija 
susitvėrė iš plėšimo svetimo, 
o dabar griūva, ne įstengia 
užlaikyti to, ką kitiems išplė
šė. Toks jau likimas laukia 
Maskoliją ir Angliją, paver
gusias daug visokių kilmių 
tautų. Ateis laikas, kad ši
tos viešĮjatystės neįstengs su
valdyti pasikėlusių jų pa- 
vergtų tautų. Kaip žmogus, 
teip ir tautos vien neteisy
bėms negali gyventi; netei
sybė ir skriaudimas kitų nie
kam laimės ne atgabena.

Tą mato dabar ir supranta 
ir Serbijos naujas karalius, 
su kurio žinia ir pritarimu, 
kaip tvirtina tūli, likosi nu
žudytas žmogžudžių oficierų 
karalius Aleksandras ir jo 
moteris. Užėmęs sostą žmog
žudžių nuo pirma ant jo sė
dėjusio išliuosuotą, naujas 
Serbijos karalius Petras iš 
syk pastojo įnagiu tų žmog
žudžių; bijodamas jų, turėjo 
juos apdovanoti, pavesti 
jiems geriausius urėdus, 
jie valdo tautą teip, kaip 
jiems patinka. Per tai kara
lius Petras užsipelnė neken- 
timą savo locnų pavaldinių, 
kurie gali prieš jį pasikelti. 
Svetimi kraštai su visu per
traukė su juom dipliomatiš- 
kus susinešimus; pinigų nėra 
ižde nė ant algų tarnams.

I " 1 !!
mus. Kalti peržengimo je
neral gubernatoriaus pada- 
vadyjimo būti atministraty- 
viškai nuspręsti užmokėti 
500 rubl. bausmės.

Iš G ruduo.
Prie ČianyRščio apskričio 

sūdo likosi parengtas tiesda- 
riškų rodų biuras; parengė 
jį vietiniai advokatai. Ad
vokatai nuo neturtingų už 
rodą pinigų neims, bet kiek
vienas galės įmesti auką į ky
bančias dėžes ant parengimo 
prieglaudos namų areštantų 
vaikams.

Grodno žemdirbių draugy
ste nutarė nerengti ateinan
čiuose metuose, kaip tai pir
ma buvo nutarta, žemdirby
stės Įiarodos Reloatoke (Balt
stogė j),, bet su tuom palaukti 
iki 1905 metų.

iš Beteko, JUrod no gub
Varsa vos laikraštis „Wiek” 

praneša, jog girioj terp Bels- 
ko ir Belos rado kybantį ant 
medžio kūną grafo Vinco 
Tiškevyčiaus., Ar grafas 
pats pasikorė, ar kokių pik
tadarių likosi pakartas, dar Į 
nežinia. - i

I 'I ■
Iš Vitebsko.

Bėgiojimas trukių ant nau
jo čia dirbamo geležinkeliui 
prasidės nuo 8 d. gruodžio. -

Baigiant darbus prie gele
žinkelio, dihg darbininkų 
atsiranda bų.darbo; terp ne
turinčių dąfbo yra ir su
traukti valdžių aut darbų 
prie geležinkelio iš gilios 
Maskolijos darbini n kai. Daug 
kaimiečių atkanka į miestą 
dari*) ješkodami, kadangi 
mat pernai buvo menkas už- 
derėjimas, ttai namieje trūk
sta žmonėms maisto.

Vitebsko žemdirbių drau
gystė rengia jau prašymą į 
centrališkas valdžias, kad 
kur nors Lietuvoj butų pa
rengtas uniyersitetas.

Už susirinkimą be valdžių 
daleidimo 13 d. lapkričio 
namuose Kyatuno, Vitebsko 
gubernatorius, pats be sodo, 
nusprendė keturis buvusius 
ant susirinkimo žydus ant 
trijų mėnesių kalėjimo, ketu
ris ant dvieįjų; namų savinin
ką, už daleidimą susirinki
mo, ant kepurių dienų.

Iš Diiinbiirgo pavietMo 
Vitebsko gttb,

1 d. lapkričio, Dinaburgo 
pavietyj, kaime Maslove, 
Kapino valsčiuje, likosi už
muštas sentikių maskolių po
pas Bondar ir jo tarnaitė 
Kondratjėva. Užmušėjais, 
rodosi, turėjo būt plėšikai, 
kadangi visos namieje paka- 
vonėa buvo išlaužtos. 'Už
muštą Bohdarą laikė už tur
tingą, kadangi jis skolino 
ukininkaips pinigus ant di
delių palukų. Gyveno jis 
vienas su tarnaitė.

i
Iš Minsko.

Minsko gimnazijos ir rea- 
liškoe mokyklos mokintojai, 
ruimuose reališkos mokyklos, 
parengė pamokinančias pre- 
lekcijas; ant pirmos prelek- 
cijoft susirinko apie 800 kiau
šy tojų. Mjnsko daktari} ren
giamos iš gamtos moksli} 
prelėkcijas turi daugiau lan
kytojų. Pirma daktarų pa
rengta prelekcija buvo: 
,.Apie pritaikymą žmogaus 
kunp prie krutėjimo; ant jos 
susirinko 375 klausytojai, iš 
ko matyt, kad žmonės labai 
geidžia susipažinti su gamtos 
mokslais.; J

Neužilgio bus atidarytas 
trumpas geležinkelis nuo 
stacijos Stolbci iki prieplau
kai NemOno, Minsko gub.

Susitvėrė inžinierių, mati
ninkų, girininkų, agronomų 

Isz Lietuvos.

Is Vilniaus.
Tuli Vilniaus miesto rodos 

sanariai išreikalavo nuo mie
stų galvos, kad paduotų ant 
aimvarstymo klausymų pa
rengimo Vilniuje universite
to: Reikalaujant universi
teto kitiems miestams, o ty
lint Vilniui, valdžios galėtų 
jį kitur Įiarengti. Miesto 
galva ne galės rodininkų rei
kalavimų atmesti ir klausy
mas Įiarengimo universiteto 
be abejonės neužilgio bus ap
svarstytas.

Vilniaus jiolicijos viršinin
kas prisakė namų savininkui 
pn 1 ant A v. Ignoto ui. pra
šalinti nuo vietos namų sar
gą Laške. ičą už tai, kad jis 
priėmė į savo kambarėlį pali- 
ei joj neužmeiduotą ypatą; 
ant toliau Laškevič ne gali 
gaut vietos namų sargo nie
kur. Net privatįškų namų 
sargai turi būt policijos šni- 
pūkais, jeigu nori vietą iš
laikyti; namų savininkams 
už sargus policija primeta sa
vo šnipu kus.

Iš Vilniaus policistų mo
kyklos išsiuntė 50 besimoki
nančių policijautų ant su- 
drutinimo (Milicijos Belosto- 
ke, kur paskutiniuose iaikuo- 
- pradėjo Ih- mielaširds-b - 
šaudyti į caro tarnus.

Kadangi bulvės šįmet ne
užderėjo, tai jų prekės paki
lo! dabar už 20 gorčių Vil
niuje moka po 90 kap. iki 1 
rtlH.: pirma kaštavo tik 75 
kap*

Aut Puškino skvero, ant 
einančio taku M. Gaidukevi- 
čo užpuolė keli vyriškiai ir 
su jieiliais su plauste jam pil
vą. Nugabeno jį į ligonbntį, 
bet nėra vilties, kad jis galė
tų išgyti.

Maskoliai, ant stačiat i kiš
kų kapinių kareiviško ligon- 
bučio nori (įstatyti murinę 
cerkvę; ant jos pastatymo 
koks maskolius aukauja pi
nigus. Lyg rodosi Vilniuje 
dabar nebūtų daugiau stačia- 
tihiškų cerkvių, negu reikia. 
Vilniuje reikia augštesnių 
mokyklų; bažnyčių ir cerk
vių yra pakaktinai.

Vilniuje neišpasakytai }»a- 
brango malkos: už sieksnį 
reikia mokėti iki 16 rublių. 
Pagirinių geležinkelių už- 
veizda ant kuro reikalauja 
48000 kubiškų sieksnii} mal
kų, bet tiek gauti nagai. Tu
rės todėl po lokomotyvoms 
kurti anglims, vietoj malkų.

Iš Akmenų, Vilniaus gub.
Ašmenų iiavietyj šmarkiai 

terp žmonių siaučia rauplės, 
nuo kurių yi»ač daug vaikų 
miršta.

Aplinkinėse miestelio Je- 
vės terp naminių gyvulių 
siaučia visokios ligos; viena
me dvare apsirgo 60 jaučių 
ir karvių, kaimuose gi mieste
lio aplinkinių išgaišo daug 
avių. ’

Lietuva po karės laiko 
tiesoms.

Vilniaus jeneral guberna
torius pagarsino, jog nuo 18 
d. lapkričio Vilniaus, Kauno 
ir Grodno gubernijos likosi 
pastatytos po karės laiko tie
soms. Pagal tas tiesas: už
drausti Lietuvoj visoki susi
rinkimai be valdžių daleidi
mo. Uždrausta nešioti ko
kius nors ginklus ir juos 
pardavinėti neturintiems ant 
to valdžių daleidimo. Už
drausta leisti kokius nors erzi
nančius ir bauginančius gy
ventojus paskalos. Uždrau
sta slapytiesi po svetimoms 
pravardėms. nešioti unifor-

ir technikų visos Lietuvos ir 
Baltgudijos organizacija. 
Administracija jos bus Mins
ke; įstatai jau valdžių už
tvirtinti. Užduot* organi
zacijos yra: rupinti darbą 
jo neturintiems išlavintiems 
inžinieriams, technikams, ag
ronomams; šelpti į vargą 
įpuolusius; tarpininkauti 
terp reikalaujančių darbo to
kių yįiatų. Administracija 
gvarantuoja, kad jos reko
menduojama ypata gerai at
liks jai jiavestą darbą. Kiek
vienas sąnarys, įstodamas į 
organizaciją, moka 100 rubl., 
10 rubl. įstojimo ir 10 rubl. 
metinės. Turinti vietas są
nariai moka 5% uždarbio į 
organizacijos kasą.

Kūčios dieną (pagal Ame
rikoj vartojamą kalendorių), 
Minsko vyriškoji gimnazija 
apvaikščios šimtmetines su
kaktuves nuo savo užsidėji
mo. Iš žymesnių maskoliškų 
raštininkų Minsko gimnaziją 
baigė: dainius Minskyj, Vasi- 
levskyj ir garsus Peterburgo 
advokatas Spasovič.

Kaip Amerikoj, pardavi
nėtojai reikalingiausių žmo
nėms produktų tveriatrustus, 
susikalba terp savęs ir iške
lia prekes produktų.tą )*atį jie 
ir Lietuvoj daro. Antai Mins
ke pirmiausiai susikalbėjo 
aut išnaudojimo žmonių ki- 
šeniaus mėsos Į>ardavinėtojai 
ir teip pakėlė jos prekes, kad 
kaip kokią sanvaitę už svarą 
reikėjo mokėti net 30 kap., 
ko Lietuvoj pirma niekada 
nebuvo. Paskui susikalbėjo 
kerosino pardavinėtojai ir 
pūdą kerosino parduoda po 
1 rubl. 70 kap., nors jis sė- 
minyčių krautuvėse kaštuoja 
tik 1 r u b. 10 kap. Rengia 
suokalbį degtinės varytojai 
ir brežiukų pardavinėtojai ir 
vis aut išnaudojimo žmogių 
kišeniaus.

Parapijonai Zolotarevo ka
talikiškos parapijos, netoli 
Minsko, nutarė atsiliepti į 
valdžias, reikalaudami išpla
tinimo bažnyčios. Į bažny
čią dabar (latelpa vos 500 
žmonių, o jiarapijonų yra 
dešimtį kartų daugiau.

Laike lekcijų Minsko mo
teriškoj gimnazijoj užgimė 
gaisras. Persigandusios mer
gaitės ant syk pradėjo verž
tieji per duris laukan: terp- 
duryj daug mokintinių liko
si drūčiai suspaustų, bet ant 
laimės, }>avojingai suspaustų 
nėra.

Žilvių aiiginyčia.
Dvare jenerolo Ivanovo 

Soli, Vilniaus gubernijoj, ant 
ploto 300 desiatinų, bus 
parengta didelė tuvių augi- 
nyčia. Vanduo į prūdus bus 
nuvestas iš upių Ašmenėlės 
ir Sikuno. Parengimas prū
dų ir visų reikalingų įtaisy
mų kaštuos 5Q000 rubl. Prie 
kasimo prūdų dabar darbuo
jasi 300 darbininkų. Augįs 
Čia visokių veislių žuvis.

Iš Kauno.
Kaune atsibuvo susivažia

vimas alaus leidėjų. Kauno ir 
kitų kaimyniškų gubernijų, 
ant apkalbėjimo klausymo 
rengimo alaus pardavinyčių. 
Iki šiol tas klausymas buvo 
pavestas akčyžios užveizdai 
ir alaus leidėjai buvo ant jų 
malonės, akčyžios viršininkai 
vieniems leidėjams daleido 
rengti daugiau pardaviny
čių, kitiems mažiau: antai 
Zubovui, numylėtiniui caro 
Aleksandro III, buvo dalei- 
sta turėti dvigubai daugiau 
alaus pardavinyčių negu ki
tiems, nors jo leidinyčia ne 
priguli prie didžiausių Kau
no gubernijoj; dabar Kauno

gubernijoj yra 400 pardavi
nyčių. Pagal naują iždo mi
nisterijos padavadyjimą: vie
na alaus pardavinyčia gali 
būt aut 2500 gyventojų.

Kauno Raudojono Kry
žiaus maskoliška draugystė 
pradėjo rinkti Lietuvoj au
kas ant naudos nukentėjusi) 
per paskutinius maištus Ma- 
cedonijos gyventojų. Tas 
butų i>agyrimo vertu, jeigu 
minėta draugystė rinktų au
kas Maskolijoj ir ant naudos 
caro valdžių iiersekiojamų ir 
kankinamų lietuvių. To 
vienog Raudonojo Kryžiaus 
Dr-tė ne darot o drysta rink
ti Lietuvoj aukas aut naudos 
macedouiečių, kad juos galė
tu lengviau įkinkyti į neti
kusio caro vežimą.

Miesto Kauno rodą buvo su-, 
tarusi su pri va tiška kompa
nija parengti mieste ’ van
dens traukimo Įtaisas. Iš to 
vienog, turbut, šiuom kartu 
nieko nebus, kadangi karei
viškos valdžios pareikalavo, 
kad vanduo butų kompani
jos dykai suteiktas ant rei
kalų kariumenės šamuose. 
Ant to kom(»anija nesutin
ka. Tokiu bud u parengi
mas Kaune vandens trauki
mo įtaisų likosi atidėtas ant 
tolesnio laiko.

Kauno akčyžios užveizda 
gavo daleidimą. prie degti
nės krautuvės, parengti nedė- 
linę mokyklą tarnaujantiems 
prie krautuvių: mokykla ta 
bus išrengta dar prieš Kalė
das. Mokys joje:^ rašymo, 
skaitymo, istorijos, geogra
fijos, gamtos mokslų ir ro- 
kundų.

Sunkus yra padėjimas pa
galbininkų Kauifo pardavi
nyčių. Dirba jie nuo 8 vai. 
ryto iki 12 vai. vakaro. 11 
vai. vakare rods uždaro par- 
davinyčias. bet pageibinin- 
kai dirba dar prie uždarytų 
durų iki 12 vai. ir ilgiau. 
Taigi dirba jie vidutiniškai 
po 154 vai. ant dienos. Kiek 
gi jie gauna už savo teip 
sunkų darbą? Po trijų me
tų praktikos pardavinyčioj, 
gauna jie po 6 rubl. ant san- 
vaitės; retas gauna po 25 
rubL ant mėnesio. Tarnau
janti žydiškose pardaviny- 
čiose net subatoms nuo 5 vai. 
vakare turi stoti į darbą.

Iš Nu batu in k il Ašmenų 
par.. Kauno guh.

Subatninkuose stato naują 
katalikišką bažnyčią. Dar
bai užsivelka, o darbo vedėjų 
parapijonai ne gali priversti 
suskubinti atidarymą bažny
čios, dabar dievmaldysta at
sibūva koplyčioj ant kapinių 
kur patelpa vos trečdalys pa- 
rapijonų. Jie todėl atsišau
kė prie užveizdėtojo Vilniaus 
vyskuvystės su reikalavimu 
greitesnio atidarymo naujos 
bažnyčios. Dijecezijos už- v
veizdėtojas prisakė priversti 
dvarponį Umiastovskį,prižiū
rintį statymą bažnyčios ir pi
nigus ant jos pastatymo, pa
siskubinti su pabaigimu sta-, 
tymo.

Iš Belostoko, Grodno gub.
Belostoke įėjo į madą šau

dyti į ne patinkančias ypa- 
tas: neseniai pašovė policijos 
viršininką, kurį, ant išėmimo 
kulkos su pagelba Roentgeno 
šviesos, reikėjo gabenti net į 
Varšavą; 14 d. lapkričio kok
sai vyriškis šovė ant ulyčios į 
moterį vieno iš turtingesnių 
ir žymesnių miesto gyvento
jų, bet ne-pataikė.

Netoli Belostoko, kaime 
Kokotove, per langą nežino
mos ypatos šovė trįs kartus į • 
girids sargą Savickį, bet ne 
pataikė:mena,buktokiu budu 
stengėsi sargui atkeršyti ūki
ninkai už gaudymą jų girioj. “
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Tiesos prieš svetimtaučius 
Lietuvoj

Maskoliška vidaus ministe
rija rengia naujas tiesas aĮ>- 
eunkinanC'ias apsigyvenimą 
svetimtaučių Lietuvoj, Len
kijoj irMažrusijoj. Iždo mi
nisterijoj apdirbta? ja naujas 
tiesas apsunkinančias svetim
taučiams rengimą fabrikų 
Lenkijoj ir Lietuvoj. Mat 
pramonę randas stengiasi 
perkelti i Maskolijoe vidu
rius.

Permainos kunigų Telšių
=> vyskupystėj.
Telšių katalikiškoj vysku

pystėj likosi Įierkelti kuni
gai: paskirti už prabaščius: 
kun: Matuxa. | Pašilius; 
Grindžių vikaras kun. Jurgis 
Martinaitis perkeltas už pra- 
baščių į Laukiškius; filialis- 

^tas Kalnių bažnyčios už pra- 
basčių į Linkimo parapiją. 
Paskirti už filialistus:kun.Pr. 
Kudis Į Pašaltiųę, kun. An- 
tanasAntanaitis įUpitą; kun. 
Beržanskis į Marsedą; kun. 
Kaz. Butkis į -Podberezę, 
kun. Juos. Dargužis į Vidugi
rius. Už vikarus paskirti: 
kun. Kazimieras Murma j 

'Kriukus: kun. Jonas Datnar- 
kas į Girtakelį; kun. S. Žy
gis į Užventę; kun. V. Joza- 
paitis į Raudondvari. Pra
baščius Pošilio, kun. Šukšta 
paskirtas į Laižuvą; Krakių 
prabaščius, kun. Vitkus Įs
keltas i Jampolių. Pasimirė: 
Pakalnių kun. Jakštavičia: 
Didkiemio kun. Kryževičia. 
Kuršanų Kolodžinski ir pra
baščius Subočo Andriuške- 
vičia.

Iš Prūsų Lietuvos
Netoli Klaipėdos, ant ge

ležinkelio, be kasant grabę, 
nugriovo krautas ir užbėrė 
lietuvį darbininką Vaitkų ir 
teip sunkiai sumankė. kad 
jis. nugabentas į ligonbutį, 
ten pasimirė.

Ūkininkai aplinkinių San-- 
dlaukių skundžiasi, kad ne
gali gaut bernij ir tarnaičių. 
Bernams moka po 210 mar
kių, tarnaitėms po 165 Mk. 
įr žinoma, duoda užlaikymą, 
bet už tokią prekę mažai at
siranda norinčių pas ūkinin
kus tarnauti.kadangi dirbda
mi dirbtuvėse, gali daugiau 
užčėdyti, žinoma, jeigu turi 
darbą.

Lietuvių politiškas vado
vas Strekys apskundė redak
torių „Konservatyvų Dr-tes 
Laiško”, p. Miklovaitį. į su
ką už įžeidimą. Prova turė
jo atsibūti 13 d. lapkričio.

Mokintinė, 12 metų mer
gaitė, eidama per rugių lau
ką dvarponio Budriaus, su 
vokietėjusio lietuvio iš Bul- 
gardžių, nuskynė porą rugių 
varpų. Užtai dvarponis ap
skundė mergaitę į sūdą, bet 
tas už tokius niekniekius 
mergaitės bausti nenorėjo, ją 
išteisino.

Darbininkas Naderaitis iš 
Rankenėlių ir bernas Kaitys 
iš Viciškių sumušė žemaitį 
Jakštį. Už tai sūdąs užpuo
likus aĮisudyjo ant 8 mėne
sių kalėjimo.

Už prikalbinėjimą netei
siai liudyti sude, likosi ant 
vienų metų kalėjimo nusprę
stas lietuvys ukininkasKlum- 
bys iš Landžių.

Kadangi Petrikių kaimo 
šaltyšiaus sūnūs prieš rinki
mus dalino socialistų pašau
kimus, valdžios tėvą, taigi 
šaltyšių prašalino nuo urėdo. 
Tai tau ir laisvė nuomonių 
Prusnose! Už pažiūras vai
kų. valdžios baudžia tėvą!

Kaip paduoda „Nauja Lie
tuviška Ceitunga”, Klaipė
doj likosi už 40000 markių 
pastatyta angliška bažnyčia. 
Anglišką dievmaldystą toj 
bažnyčioj laikys pastorius 
Pipirs ir seminarijos mokin
tojas Berg^

Netoli Jekšterkių karče
mos, girioj, ant grįžtančio iš 
Tilžės maskoliško žydo* už
puolė koksai vyriškis, žydą 
sumušė ir atėmė nuo jo 120 
markių.

Netoli Lumpėnų, ant že
mės pirktos išplatinimui mo
kyklos, rado daug senoviškų 
liekanų. Ant kasinėjimo iš

Iiutijouai reikalauja pra.«zaHnliiio 
iiredninko.

Superintendentas indijoniškų 
mokyklų Nez Pere McArthur li
kosi apskųstas ui mušimą ^mokin
tinių ir prisisavinimą mokyklų pi
nigų. Apskundė jį indijonai, ku
rie, matyt, jau ne teip kvaili, kaip 
rodosi myniojantiems tiesas urėd- 
ninkams.

Žydai pinigu dirbėjai.

Revere, Mass. Suareštavo čia 
dešimtį lenkiškų žydų, užsiimančių 
pinigų dirbimu. Jų namuose rado 
už milijoną doliarių padirbtų 
popierinių 5, 10 ir 20 doliarinių ir 
visokias prietaisas.

Laikraszeziu cenzūra Amerikoj.
Victor, Colo. į redakciją čia? 

nykščio laikraščio “Daily Record” 
atėjo majoras Taylor ir apreiškė, 
jog nuo dabar laikraštis galės iš
eidinėti tik po milicijos oficierų 
Cenzūra. Tokia cenzūra, be abe
jonės,bus dar kvailesnė už masko
lišką.

Operos muzikantai nori sztraf 
kiloti.

New York. Conriedo operos 
trupoj, kurioj yra giesmininkai 
gaunanti po pusantro tūkstančio 
doliarių už vakarą, orkestros mu
zikantai rengia štraiką. Mat dvi 
artistės, Tagliava ir Weile, ne nori 
į uniją pristoti, o kiti prigulinti į 
muzikų uniją muzikantai ne nori 
grajįti, kol artistės ne prisirašys 
prie unijos. Opera, lygiai be kitų 
muzikantų, kaip ir be artisčių ap
sieiti ne gal, Amerikoj gi teip iš
lavintų artisčių, kad tiktų operose, 
nėra. Conried rengiasi pertraukti 
visai operos perstatymus, kadangi 
negalint sutaikyti orkestros sąna
rių, perstatymų duoti negali
ma.

Nusprendė ant lOOOmetuin 
kalėjimą

Holton, Tex. Cherokee pavie- 
čib sūdąs nusprendė negrą Alleną 
Brown ant 1000 metų į kalėjimą. 
Teip gerai butų galėjęs nuspręsti 
ant šimto, kaip ir ant milijono me
tų. Juk nuspręstas neišbus kalė
jime nė šimto metų.

Kongreso knyg> nas

VVashington, D. C. Išdavimai 
ant užlaikymo kongreso knygyno 
šiuose metuose pasiekė £768904. 
Knygų jame yra 1108384 tomai; 
pereituose metuose pribuvo 88882 
tomai.

K'jitooca kasztai pagal svarumą.
Pueblo, Cal. Prezidentas čia- 

nyščių elektriškų karų įvedė naują 
madą: jis prisakė nuo pasažierių 
imti užmokesnį pagal jų svarumą. 
Ant karų yra automatiškos vogos, 
rodančios kiek sveria pasažierius. 
Ta nauja mada labiausiai nepatin
ka nutukusioms moterims.

I*o4<)dol. už pabuczlavimą.
Galwan, N. Y. Mergina Fran- 

ces Peltit apskundė vaikiną Titte- 
more už neišpildymą pažadėjimo 
imti ją už pačią. Ji reikalauja už 
1236 pabučiavimus 49440 dol., tai
gi po 40 dol. Mergina mat užsira
šė kiekvieną pabučiavimą. Sūdąs 
prisudyjo jai 3000 dol., taigi tik po 
2 dol. 37c. už pabučiavimą.

Szaudynes.
Trinidad, Colo. Netoli Segun- 

;do, kur yra kastynės Colorada Fu- 
el & Iron Co. 8 d. gruodžio užgi
mė šaudynės terp 30 straikuojan- 
čių darbininkų ir ginkluotų kasty- 
nių sargų; 4 štraikieriai likosi pa

ISZ 
Lietuviszku dirvu.

Iš Brooklyuo, N.Y.
Lietuvių kriaučių unija, skyrius 

54-tas, parengė prakalbas 6 d. 
gruodžio šių metų,

Svečių susirinko apie 400 abiejų 
lyčių. P. V. Karalevičia, paaiški
nęs susirinkimo mierį, ant pirmo 
kalbėtojaus perstatė p. A. V. 2a- 
liaucką, kurs savo kalboje nurodė 
sunkų darbininkų gyvenimą, ypač 
lietuvių, kurių net moterys turi ei
ti sau darbo jieškoti.

Katrė Kirtikliutė dekliamavo ei
les „Miškas ūžia, verkia,gaudžia.”

P. Ramanauckas, savo kalboje 
paaiškino, kaip kapitalistai, prisi
lupę milijonus, keliauja į kitas ša
lis ant pasiraminimo; nurodė klai
das unijų politikoj; suktybę trustų, 
naudingumą laikraščių, ragino riš
tis į vienybę ir kovoti už savo tie
sas.

Gediminas Karalius dekliamavo 
eiles ,,O Lietuva mylimoji.”

P. LukŠis aiškino, kaip darbi
ninkai, keldami kovą tarpe savęs, 
trukdo gerus darbus.

Magdė Čėpliutė dekliamavo ei
les „Lietuva brangi mano tėvynė.”

P. V. Karalius aiškino prasmę 
galybės, privedė,kaip žmonės dau
giau žinanti yra galingesni, bet ir 
kiekvienas, skaitydamas laikraš
čius ir knygas, gali pastoti daugiau 
žinančiu.

Petronė Karalienė dekliamavo 
eiles, „Kitąkart Lietuva buAro gar
singa.”

P. A. Lapas nurodė suktybę ka
pitalistų ir jų meilę darbininkų, — 
kaip, patėmiję darbininką prakil
nesnės dvasios, moka švelniai pra
šalinti tokį nuo darbo. Jis, kaip 
ir kiti kalbėtojai, velijo kriaučiams 
pasirūpinti spaustuvę ir laikraštį, 
kuris butų geru vadovų ir nereiktų 
su visokiais darbais landžioti pas 
žydus.

Klausytojas.

Iš BraiidhinL Comi.
Skaitydami laikraščius, patinka

me žinias iš visokių lietuviškų ko- 
lionijų, rodančias, kad musų bro
liai vis labiau pradeda savo parei
gas suprasti, deda vis daugiau au
kų ant svarbiausių tautiškų musų 
reikalų. Jeigu negali pasirodyti su 
svarbiais nuveiktais darbais, tai 
pasirodo bent su aukoms ant tau
tiškų reikalų. G»-ras ir tas. Deda 
visur aukas tai ant sušelpimo kan- 
kintinių, tai ant moksląeiviųį Auš
ros Dr-tės fondą, tai ant kitokių 
reikalų. Ir mes Brandfordiečiai ne
panorėjome pasilikti užpakalyj ki
tų vietų lietuvių.

3 d. lapkričio pas Joną Mocke- 
vičią susirinko diktas būrelis musų 
tautiečių. Vienas iš sumanesnių 
tautiečių užmanė paaukauti, po 
kiek išgalint ant tautiš
kų reikalų, kaip antai: ant musų 
kankintinių, kurie už platinimą 
šviesos terp brolių tėvynėj likosi 
maskoliškų valdžių išgabenti į Šal
tus Siberijot tirus. Užmanymas 
rado pritarimą ir susirinkę sudėjo 
iš viso £18,75 (aukautojų pravar
dės ir jų aukos pagarsintos kitoj 
vietoj), iš to atsitraukia ant per
siuntimo 12c., £18.63 siunčiame j 
„Lietuvos” redakciją. Pinigus 
tuos paskiriame Šiteip: £12.63 ant 
naudos kankintinių; £5.00 į Aušros 
Dr-tės fondą ir £1.00 Vištaliui.

Širdingai dėkavojame visiems 
aukautojams, ypač gi merginoms 
ir moterims.

J. S. Mockevičia.

Iš Ne w York.
Sulaukėme sūnų 3 d. gruodžio 

šių metų, kuriam davėme vardą A- 
pollo. Ant paminėjimo to linksmo 
mums atsitikimo aukaujame 2 dol. 
ant tautiškų reikalų, kuriuos Šiteip 
padalinami 1 dol. ant naudos kan
kintinių, 50c. į Laisvamanių iždą, 
50c. ant naudos moksląeivių. Pini
gai prisiųsti į „Lietuvos” redakci
ją. L. Ereminas.

Karaliaučiaus atkako univer
siteto profesorius Bezzenber- 
ger ir rado diktai senoviškų 
liekanų. Toj vietoj buvo 
senoviškos lietuviškos kapi
nes. Dal>ar toj vietoj kasi
nėjo Tilžės mokintojas Kur
šaitis, bet nieko jau nerado* 

Tilžėj, netoli geležinkelio, 
vienoje karčemoj staiga pasi
mirė iš Amerikos grįžtantis 
lietuvis. Prie jo rado 500 
rubliij pinigų, bet nerado nė 
jokių raštų. Pravardės jo 
nieks nežino. Nuo kūno nu
ėmė fotografiją.

Ant Palociaus pliaciaus, 
vienoje karčemoj užgįmė 
smarkios muštynės terp 
dvidešimties maskoliškų dar
bininkų. 20 jų likosi sua- 
reštų ir sėdi arešte iki provai.

Žvejas iš Skirvytės išplau
kė į Mares aukšlių gaudyti. 
Užmetė tinklą ir su vienu 
patraukimu išgriebė 150 šė- 
pelių mažų silkučių. Visų 
jų į savo laivą patalpinti ne
galėjo; turėjo šaukti sveti
mas į pagelbą. Vertė tų žil
vių pereina 1000 markių.

Klaipėdoj, nuo 1 d. gruo
džio, kunigas Pipirs pradėjo 
išleidinėti tikėjimišką lietu
višką laikraštį p. a. „Aušros 
ŽvaigždėsSpinduliai. ”

Isz Amerikos.

šauti, o iš jų du mirtinai. Iš sargų 
nieks netapo užgautas, kas rodo, 
jog darbininkai nebuvo pasirengę 
ir pradėti šaudynės turėjo sargai.

Ateiviai ir budriai.
New York. Dabar, užstojus 

prastiems laikams, nykstant gar
siai neva politikierių sutvertai ge
rovei Amerikoj, iš Amerikos ke
liauja į Europą daugiau žmonių, 
negu iš ten atkanka; daugiausiai 
grįžta atgal italijonų. Pereitą san- 
vaitę iš New Yorko porto iškelia
vo į Europą 18600 žmonių, o iš 
Europos atkako tik 12000.

Nubaudė mokintoją.
Sullivan, Ino. 19 metų mokin

toja, mergina Sinclair, apskundė į 
sūdą du mokintiniu- ir keturias 
mokintines čianykščios Park mo
kyklos. Šitie mokintiniai irmokin- 
tinės surišo mokintoją ir įmerkė 
iki kaklui į prūdą ir šaltame van
denyj laikė dvi valandi.

Per asatri kvarantena
Lavrel, Del. Dėl siaučiančių 

čia rauplių, valdžios įvedė teip aš
trią kvarantėną, kad 8 sveikos vi
sai ypatos pasimirė nuo bado, ka
dangi mat jų neišleido nė valgio 
nusipirkti. Tokia nežmoniška kva- 
rantėna juk negeresnė už epidemi
ją-

Paskendęs laivai* su auksu.
Netoli Miami, Floridoj, rado 

pieskos užneštą seną išpanišką lai
vą su aukso ir sidabro bačkoms. 
Laivas tas buvo paskirtas gabeni
mui brangių metalių iš Amerikos į 
Europą ir paskendo, o pasitraukus 
jūrėms, atsirado ant sausžemio. 
Kiek ant laivo yra aukso ir sida
bro, dar nežinia.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Stevbenville, Oh. Netoli nuo 

Cumberland Junction susimušė pa- 
sažierinis trūkis su tavoriniu. Prie 
to 2 ypatos likosi užmuštos, o 16 
tapo sunkiai sužeistų.

Tymai.
Geneva, III. Dėl siaučiančių čia 

tymų visos miesto mokyklos likosi 
uždarytos iki 4 d. sausio ateinan
čių metų.

Gaisrai
Frehold, N. J. Clarksburge 

sudegė namai Ciantono Fowler. 
Sudegė teiposgi patsai Fowier, jo 
pati ir ketvertas vaikų; tik vy- 
riausiamjam vaikui pasisekė lai
mingai iššokti per langą.

Philadelphia, Pa. Sudegė čia 
parvų dirbtuvės Graves & Co. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
150000 dol.

Pittsbvrg, Pa. Sudegė čia Arm
strongo kamščių dirbtuvės. Sun
kiai apdegė prie to 6 ypatos, o vie 
na prapuolė.

Isz darbo lauko.
Dayton, Oh. Atsibuvo čia su

sivažiavimas Amerikos fabrikantų 
ant apkalbėjime fabrikantų reika
lų. Fabrikantai nutarė kovoti su 
darbininkų unijoms, uždrausti uni
joms ant išdirbinių lipinti unijos 
ženklą. Darbininkų organizacijas 
apšaukė už anarchistiškas. Matyt 
Amerikos fabrikantai mažiau apie 
anarchizmą išmano negu kiaulė a- 
pie pipirų skanumą. Jeigu darbi
ninkų susiorganizavimas yra anar- 
chistiŠku, tai kuom yra susidrauga
vimas fabrikantų ant išnaudojimo 
ne vien darbininkų, bet visų kraš
to gyventojų? Darbininkų organi
zacijas pagimdė juk sukalbtai ir su
siorganizavimas fabrikantų! Jie 
mato krislą artymo akyse, o pas 
savę nė balkio nemato.

* Crjple Creek, Cal. Milici
jos komendantas Bell išleido prisa
kymą, pagal kurį: kiekvienas dar
bininkas, pas kurį ras kokį nors 
ginklą, kad ir didelį peilį; kas nie
kins urėdninkus arba milicijos ofi- 
cierus, gali būt sušaudytas. Tokių 
kvailų prisakymų, turbut, nė Mas- 
kolijoj neišduoda; neįstabu todėl, 
jeigu šteto gubernatorius to prisa
kymo neužtvirtino.

r Reading, Pa. Straikas darbi
ninkų Reading Foundry Co. pasi
baigė; dirbtuvėse pradėjo vėl dirb
ti. Kompanija sutiko palaikyti se
nas darbininkų algas.

5 Boston, Mass. 15000 darbi
ninkų Naujos Anglijos medvilnės 
dirbtuvių numažino algas vėl ant 
10%

* CAicago, III. Vežėjai sam
dytų vežimų pakėlė štraiką. Jie 
reikalauja didesnių už savo darbą 
algų-

* Sharon, Pa. Pradėjo vėl dirb
ti čianykščiose American Foundry 
Co. dirbtuvėse.

* San Francisco, Cal. Štrai- 
kuoja čia restauracijų kelneriai ir 
virėjai. *

r Cleveland, Oh. Empire plie
no dirbtuvėse vėl pradėjo dirbti. 
300 darbininkų patilpo prie darbo.

1 Homestead, Pa. HouardAxle 
Works dirbtuvės pradėjo vėl dirb
ti.

Sapnas.
(ii keliones).

Linksma, gražu ir malonu ke
liaut po Lietuvą, savo tėvynę.!....

Važiuoji, žvalgaisi aplinkui, — 
nuolat mainosi vietos ir žmonės. 
Žiuri ir stebies, matydamas skirtu
mą, visam panašume veidų, rūbų, 
papročių, budt> «r gyvenimo.

Daug pamatai vietų, kurios savo 
gražumu, jei gerai tik prisižiūrėsi, 
gali lygintiesi gražiausioms užrube- 
žio vietoms: malonu žiūrėti į jas; 
paveikslas jų giliai smenga širdin, 
ir nematomai užsiriša terp tavęs ir 
tėvynės mažytis mazgelis. Matai 
visokių žmonių ir atsitikimų,patin
kamų, saviškų, kurie sušildo širdį 
užšaldytą šiaurės ledais ir rūkais.

Teip pat prisieina girdėt ir ma
tyt baisių ir nesmagių atsitikimų, 
— vaisių neturto ir tamsybės; tas 
suerzina žmogų,sukelia atkerŠyjimo 
.jausmą prieš skriaudėjus ir prijau
timą nu«kriaustiemsiems broliams. 
Kiekviena valanda žadina prie dar
bo, parodydama visokeropai tėvy
nės gyvenimą: tai jos blizgučius, 
tai jos lopuotą švarką, visur skylė
tą. Visokį projektai pereina per 
galvą....

Tankiai važiuoji ir svajoji apie 
ateitį tėvynės ir pats nesijunti, kaip 
pradedi išguldinėti savo jausmus 
ir troškimus savo sankeleivininkui, 
visai užmiršdamas apie tai, kad ne 
kiekviena tavo mislis, ne kiekvie
nas tavo troškimas ras atbalsį gret 
sėdinčio su tavim ant vežimo ir 
prabundi pažadintas šaltu pratari
mu draugo keliauninko; nemalonus 
prabudimas!

Važiuoju pernai su savo jaunų 
dienų draugu per Panevėžio pavie- 
tį ir svajoju.. ..

Diena graži ir tyki: nė vėjelio< 
ant dangaus nė debesėlio; pakry
pusi į vakarus saulė maloniai glos
to veidą savo Šiltais spinduliais. 
Tyku, ramu ir malonu! Tartum vi
są amžį teip važiuotum ir svajo
tum ....

Kam tie žmonės vargina kits ki
tą, vienas kitam skersai kelio sto
ja, ardo šiurkščiu dasilytėjimu sal
džius meilės ryšius?!.. ,.

Aplink teip tyku, ramu ir malo
nu! Tik žmogus gyvenkjr džiaug-. 
kis artymų malone ir prigimimo 
gražumu! • * * •

— 2<urėk, kaip kaskart labiau 
matomas skirtumas luomų ir musų 
tėvynėj’...—prabylo mano drau
gas, atsimindamas musų vakarykš- 
tįjį ginčą—priešingumas reikalų vis 
didinas ir artinas valanda, kada 
priešai susikibs baisioj ekonomiš
koj’ kovoj*, kurioj, padėję didžiau
sias savo spėkas, sutvers augštes- 
nes gyvenimo formas, kurioj teip 
pat bus savo priešai....

Vakar ginčo įnirtime tie žodžiai, 
lyg ramio vėjelio pukŠnojimas, 
šiądien gi jie spingėjo mano au
syse lyg trenksmas.

— Ne, brolau, susimildamas ne
kalbėk teip!.. Ten užrubežyj’, 
kur žmonės likę kapitalistais, 
spaudžia ir alina darbininkus, — 
ten gal ir jausmai nežmoniški įsi
kūnijo jų širdyse, ir jie negali kaip 
broliai gyventi. Bet ateis gadynė, 
kada ir jie, turėdami gyvą paveiks
lą, paremtą ant Jėzaus žodžių, sa
vo neva priešą žmogų..! Pamislyk 
gi tu, kaip tai žmogus gali būt 
žmogui priešas, o ne brolis?!.. Iš 
visų pusių jis kovoja su gamta ir 
toj kovoj, vien tik žmogaus broliš
ką ranką atradęs, gali išeit nuvei- 
kėju.. . Ne, brolau,nekalbėk, susi
mildamas, man teip! Musų brolių 
lietuvių širdis kitokia: pilna gilaus 
meilės jausmo, kurs tik ikiŠiol ne
galėjo visai išsiliet aikštėn! Pa
lauk, jis tik pasirodys, pasklis ir 
padarys stebuklą! Visai Europai, 
visai pasaulei jis stosis paveikslu 
laimės ant žemės meilės savo ar
tymų ., .

* Draugas, matydamas mano suer
zintus nervus ir, kaipo medikas, 
nenorėdamas jų visai suardyti, nu
tilo. — Nutilau ir aš; ir lyg koksai 
pavargimas prispaudė manę; vokos 
sunkios užvėrė akis ir, atsilošęs į 
vežimo galą, ėmiau lyg snausti, 
norėjau kuogreičiau atsikratyti 
nuo aitriai sunkio įspūdžio, kurį 
padarė ant manęs draugo primini
mas nepabaigto ginčo............ Ko
tie žmonės vargsta ir kitus vargi
na, galėdami meilėj gyventi?! štai 
va ir dabar: nė iš šen nė iš ten 
pradėjo musų žmonės žydus muš
ti; ir ką jiems jie padarė?! Patys 
kitus kankindami,kenčia ir dar bus 
nubausti.. .. Tie vėl ponai spau
džia darbininkus, lyg jiems duonos 
butų mažai!.. Darbininkai vargsta 
surukusiose grįtelėse be laisvės ir 
šviesos, murmėdami ant savo po
nų ir pristovų, neapkęsdami jų.... 
Kaimynas su kaimynu tik pešasi, 
lyg badu stipdami dėl žabo šake
lės. . ..tai vėl valdžia lupa nežmo
niškus mokesčius ir visaip tuos 
vargšus spaudžia: ir ko jiems trūks
ta?! Lyg negalėtų misti, ramiai 
gyvendami meilėj artymo.... Dar 
tik Dievas maloningas davė mums 
kunigėlius, kurie jiadžiugina žmo
gų nesikamuot dėl turtų, nejieško- 
koti tuštybių Šio svieto. Bet juos 
nabagėlius spaudžia pikčiausiai vi
sokį viršininkai, sprauninkai ir 
pristovai, kiekvieną jų žingsnį da
bodami, idant jiems įkąsti.... ”

Bėga mislys per galvą, ūždamos 
ir niekaip nuo jų negaliu atsikra
tyti.... kad bent užsnnsčiau, ar 
nebūtų lengviau?!..

Mislys bėgo, bėgo, erzindamos 
manę, ir nustojo. Pradėjo sapno 
paveikslai slinkti vienas paskui ki
tą. Labiausiai vienas aiškiai pasi
rodė -ir lyg sustojo....

.... Didelis upelis. Ant kranto, 
muro bažnytėlė matosi ir 
miestelis žmonių pilnas: juda, u- 
žia, margaliuoja baltos mergaičių 
galvos terp pilkų sermėgų. Ant vi
durio ulyčios urnai pasirodė du rai
teliai, kelią taisydami; ir prieš juos 
lyg skilte perskilo minia, platų ke
lią palikdama. Tuo keliu važiuoja 
puikiais arkliais karietose puikus 
ponai: pirmam ant sėdynės storas, 
baltai riebus, juodais rūbais klebo
nas ir gret jo — pilka sermėga,švie
siais sagučiais— sprauninkas; prie
šais juos — kitas klebonas; šaly jo 
— kazokų esaulas, juoda avino ke
purė, pentinai žvanga, matyt iš 
džiaugsmo. Kitam vežime vėl teip 
jau sanmišai — kunigai, policija ir 
kazokai. Visi linksmus, juokiasi, 
kvatoja; matyt maudytis važiuoja.. 
Žmonės,akis išplėtę,šypsosi, žiūrė
dami į važiuojančius meilės ryšiais 
surištus....

Teip navatna ir man pasirodė,

Sziintnietinės sukaktuves 
ViliilaiiN universiteto

6 d. lapkričio šių metų, pagal 
maskolišką kalendorių, pasibaigė 
100 metų nuo uždėjime* Vilniuje u- 
niversiteto, arba* teisingiau sakant, 
nuo perkeitimo buvusios jėzuitų a- 
kademijos į universitetą.

Vilniaus universitetas tilpo rui
muose dabartinės pirmos vyriškos 
gimnazijos. Vietoj to universiteto 
1565 metuose Zygmuptas Augus
tas uždėjo jėzuitų kolegiją, kurią 
Steponas Batory 1578 perkeitė į a- 
kademiją, o akademiją caras Alek
sandras 1 perkeitė į -universitetą 
1808 metuose; ant jo užlaikymo 
paskyrė 110000 rublių ant metų.

Vilniaus universitetas, kaip jau 
paminėjome, likosi f>er|ceistas iš jė
zuitų akademijos, uždėtos vengro 
Stepono Batorio 1578 m., kuris 
sulygino tiesas Vilniaus akademi
jos su tiesomis garsios Kriokavos 
akademijos. Rektoriumi tos aka- 

Į demijos paskyrė garsų pamoksli
ninką Petrą Skargą, nemokantį lie
tuviškai lenką, gimusį miestelyj 
Grojce, dabartinėj Varšavos guber- 

Į nijoj. 1584 m. Akademija turėjo 
jau 80 profesorių ir 700 studentų.

i 1641 m. akademija likosi išplatinta 
likosi pridėti tiesų rr teologijos 
fakultetai; tiesų fakultetas vienog, 

I neužkenčiamas jėzuitų, neparodė 
gyvybės, tankiausiai bu
vo be profesorių, o 1760 m. likosi 
su visu uždarytas. IŠ mokinti- 

| tintų, lankiusių akademiją,savo lai
ke pagarsėjo astronomas Poczebu- 
tas ir istorikas Naruszewicz; jos 

Į profesoriais buvo Daukša ir širvy- 
Idas. 1773 m., laike persekiojimo 
jėzuitų, Vilniaus .akademija likosi 
uždaryta, atidarė ją 1780 m. bet po 
vardu Didėsės Mokyklos Didėsės 
Lietuvos Kunigaikštystės; po tuom 
vardu išbuvo ji dar 23 metus, tai
gi iki perkeitimui jos į universitetą.

Vilniaus universitetas išbuvo 29 
metus, 1 d. gegužio 1832 m. jis li
kosi uždarytas, palikta buvo tik 
mrdiška akademija, ki^ri išbuvo iki 
1841 m. Nuo to laiko Lietuvos 
sostapilė ir apskritai visa masko
liška Lietuva, neturi nė jokios 
augŠtesnių mokslų įtaisus. »

Vilnikus universitetas buvo ne 
vien universitetu,bet jam buvo pa
vestas prižiūrėjimas njokinimo ir 
mokintojų visoj Lietuvoj. Uni
versitetas susidėjo iŠ keturių fa
kultetų fiziškų ir matematiškų 
mokslų, medicinos, doriškų ir po
litiškų mokslų, literaturb? ir dai
lės. Pirmutiniais rektoriais buvo 
Stryjkowski ir Sniadecki, broliai 
Frankai ir Grodek. Laikui bėgant 
universitetas išdirbo iŠ studentų 
moksliškas pajiegas, galinčias už
imti proŠesorių vietas.

Priešininkais universiteto buvo 
jėzuitai; ant kovos su jo įtekme, 
jie uždėjo savo akademiją Polocke, 
bet ji užsilaikė neilgai ir prie ap
švietimo neprisidėjo.

IŠ Vilniaus universiteto profeso
rių pagarsėjo: Sniadecki, Lelevel, 
Goluchowski, Danilowicz, Kfiiaze- 
wicz.

1824 metuose Vilniaus mokslinio 
apskričio viršininku tapo Novosil- 
cev. Jis nuo caro pareikalavo už
darymo Wilmaus universiteto, kas 
likosi išpildyta 1832 m, universite
tas likosi uždarytas, iš rpediŠko fa
kulteto likosi sutverta akademija, 
kuri išbuvo iki 1841 m., o iš teolo
giško fakulteto sutvėrė dvasišką 
seminariją, kuri laikosi iki Šiai die
nai.

Universiteto pinigai, , anatomiš- 
kos, zoologiškos ir kitokios kolekci
jos, knygynas likosi pergabenti į 
Kijevą ir atiduoti uždėtam Čia uni
versitetui.

Iš įtaisų buvusių prie universi
teto ilgiausiai išsilaikė astronomiš
ka observatorija. Observatorija 
uždėta buvo 1753 metuose. Už
dėjo ją, ant perstatymo astronomo 
Martino Počebuto, kunigaikštienė 
Puzina. Observatorijoj buvo kuo 
geriausi tų laikų instrumentai ir ji 
nestovėjo žemiau už panašias įtai
sas kur nors Europoj. Sudegė ji 
1877 m. Degė tris dienas. Mebe- 
lius, instrumentus nuo bokšto mė
tė tiesiog ant ulyčios; daug instru
mentų susikūlė: kas išliko,tą perga
beno į Pulkovo observatoriją, ne
toli Peterburgo.

Taigi praslinko šimtas mėtų nuo 
uždėjimo universiteto Lietuvos 
sostapilėj; ar į šimtą metų nuo ga
lutino uždarymo jo vėl Vilnius su
lauks kito, nežinia. Klausymas rei
kalavimo universito nuo valdžių 
perkratinėjamas dabar Vilniaus 
miesto rodoj.

L Turtingesni Liepojaus gimna
zijos mokintiniai, po vadovyste 
gimnazijos direktoriaus Dobrozra- 
kovo, atkako į Maskvą ant apžiū
rėjimo miesto, jo muzejų ir kitokių 
senovės liekanų; terp mokintinių

kad ir aš išplėčiau akis. Žiuriu: 
Muša, Linkava, kazokai, spraunin
kai, klebonai ir kunigai tikri, neiš- 
sapnuotil..

Kur dingo mano sapnai ir svajo
nės, drauge sąkeliauninke?!!..

Garsas.

buvo 18 žydukų. Policijos virši
ninkas liepė žydukams tuojaus iš
važiuoti iš miesto, kadangi, pagal 
tiesas, žydams Maskvoj nevalia 
apsigyventi. Kadangi ir krikščio
nys nepanorėjo naudotis iš malo
nės Maskvos policijos, tai ir direk
toriui gimnazijos neliko nieko, 
kaip keliauti su savo mokintiniais 
atgal į Liepojų, iš kur bent jo mo
kintinių nieks neveja laukan. 13 
vaikų žydukų nebūtų gal apvaldę 
Maskvos, kaip tai padarė Napole
onas I 1812 metuose! Mat keno 
saužinė suteršta, tas ir šešėlio bi
josi; kas pats elgiasi žiauriai ir ne
teisingai, tas net mažų vaikų pri
vengia, kad jie neišgriautų „šven
tos Maskolijo®” pamatų.

II Angliški ir amerikoniški pro- 
testoniški ir katalikiški milijonie
riai už pinigus atradų daug šalinin
kų terp assiro-chaldejonų. Assiro 
nestorijonai prisiglaudė prie stačia
tikių, tikėdami, kad už juos užtars 
maskoliškas caras ir kad jie taps 
Maskolijos pavaldiniais. Kadangi 
tame apsiriko, tai dabar vėl daugu
mas jų atsiskyrė nuo stačiatikystės 
ir reikalauja nuo stačiatikių atgal 
savo bažnyčių. Siųsti juos į Sibe- 
riją maskoliškas caras negal, ka
dangi nestorijonai ne Maskolijos 
pavaldiniai. Stačiatikiai turės nes- 
torijonams sugrąžinti išviliotas 
bažnyčias.

II Pagal paskutinį gyventojų su- 
s kai tymą, Maskolijoj moka skaityt 
vos septinta gyventojų dalis, imant 
visą Maskoliją. Penzos guberni
joj terp vyriškių moka skaityti 23.- 
7%, terp moterų gi tik 6.8%; terp 
stačiatikių vyriškių mokančių ra
šyti ir skaityti yra 23.7%, terp mo
terų 6%; terp mahometonų vyriš
kių 18.7%, moterų 11.11%, terp iš
pažintojų kitokių tikėjimų vyriškių 
75.1%, moterų 74.6%. Kalugos 
gubernijoj mokančių rašyti stačia
tikių yra: vyriškių 19.1%, moterų 
6.2%, terp nenorinčių būti sta
čiatikiais sentikių 22.45%, terp iš
pažintojų kitokių tikėjimų 67.58%.

|| Vokietija, Austrija, Anglija 
Prancūzija ir Maskolija kas metas 
turi didelį nepriteklių, taigi čia su
rinkimai yra mažesni už išleidimus; 
Italijoj nuo kelių metų eina atbu-. 
lai, taigi randui kas metą atlieka 
vidutiniškai po 1)4 milijono dolia
rių. Iždo ministeris todėl rengiasi 
čia numažinti tulus labiausiai puo
lančius ant beturčių sprando mo
kesčius. Ar negeriau butų už at
liekamus pinigus padauginti moky
klų skaitlių; dabar juk apšvietime 
gyventojų Italija stovi toli užpaka
lyj kitų vakarinės Europos viešpa
tysčių

II Mieste Colonijoj, Vokietijoj, 
turtingas prancūzas Tettier, maši
nų fabrikantas iš Vichy, su kirviu 
užmušė savo sužieduotinę, teatro 
Šokėją vokietę Friedą Boetke ir 
paskui pats nusišovė. Jo gyveni
me rado visokius ginklus, nuodus, 
kryžius ir Šventu-ldaigtus iš Lour. 
do. Mat tos Š\/ntenybės nepa
gelbėjo. /

II Norvegijos parlamentas se
kančiai padalino Šiųmetines dova-. 
nas iŠ užrašo Nobelio: £39150 pri
pažino iŠleistojui laikraščio „Arbi- 
trator” Londone. Už moksliškus 
nuopelnus ant fizikos lauko pripa
žino dovanas prancūzams Becque- 
relui ir Curie. Už nuopelnus che
mijoj profesoriui Arrhenui; medi
cinišką dovaną gavo Kopenhagos 
daktaras Finsen;literatiŠką Bjoern- 
son.

II Iš iškeliavusių ant apsigyve
nimo į Siberiją išeivių iš Europi
nės Maskolijos, juo toliau, juo 
daugiau jų grįžta atgal, nužudę Si- 
berijoj visus turtus, o daugelis ir 
sveikatą. Iš iškeliavusių 1895 m. 
atgal sugrįžo dešimta dalis,, 1897 
m. 13%, 1900 m. — 22%, o pernai 
net 28%, taigi netoli trečia dalis 
iškeliavusių.

II Anglijoj pereituose metuose 
ant geležinkelių likosi užmušti 8 
pasažieriai ir geležinkelio tarnai, o 
224 likosi sužeisti. Amerikoj per 
tą laiką 3554 likosi užmušti, o 45- 
977 sužeisti. Imant ilgį geležin
kelių, išpuola, jog .ant Amerikos 
geležinkelių 55 kartus daugiau už
muša žmonių negu Anglijoj.

Mieste Monaster, turkai ir al- 
banieČiai atliko mečete susirinkimą 
ir nutarė visoms pajiegoms pasi
priešinti įvedimui Maskolijos ir 
Austrijos užmanytų reformų 
Macedonijoj. Jeigu todėl tos re
formos ir gali nuraminti Macedo- 
nijos bulgarus, tai jos gali pagim
dyti pasikėlimą turkų ir albanie- 
čių.

Isz visur.
II Kriokavos gyventojas Ig. Mos- 

sakowski užrašė 1 milijoną kronų 
ant stipendijų studentams Krioka
vos universiteto ir keturių jos gim
nazijų. Kad tai Aušros Dr-tė tu
rėtų tokius geradėjus, kiek tai be
simokinančių lietuvių ji galėtų su
šelpti!

II Paskutinės vėtros, siautusios 
ant šiaurinių jūrių, pridirbo dau

giau* biėdies negu iš pradžių tikė
jo. Skaitlių prigėrusių žmonių p«. 
duoda mažiausiai ant 100, bet iš ti
kro gal pražuvo jų dar daugiau. Į 
pakrante* vilnys atgabena daug lie
kanų nuo susidaužiusių laike vė
tros laivų.

II Pagal Amerikos konsuliaus Pa
namoj' surinktas žinias, šita nauja 
republika pereituose metuose parsi. 
gabeno iš svetur t a vorų už £934684, 
tame iš Suvienytų Valstijų už £596- 
179, iš Prancūzijos už £119086, iš 
Anglijos už £118322, iŠ Vokietijos 
tik už £76386.

II Salos Vancouver pakrantėse, 
angliškas kariškas laivas “Flora” 
užbėgo ant uolų ir paskendo. Ant 
jo yra 400 žmonių; laivo valtys ne
gali visų paimti. Pryšakinė laivo 
dalis jau nuskendo, ant viršaus Lai-x 
kosi dar užpakalinė. Minėtas lai-'M 
vas kaštavo £1250000.

U Peterburge atsibūva dabar 
terptautiŠka vaikų paroda. ” Dau
giausiai vaikų yra iš Maskolijos, 
paskui eina Prancūzija, Vokietija, 
ir Austrija; Amerikos dalyj yra 
vien vaikų ir mokyklų fotografi
jos.

II Pinigų ant kiekvieno gyvento
jo išpuola: Prancūzijoj £37.16, Su
vienytose V'alstijosė £28.48, H Olan
dijoj £24.76, Išpanijoj 23.62, Bel
gijoj £21.(X), Vokietijoj 19.66, An
glijoj 18.00, Švedijoj 10.78, luli- 
joj 9.77, Maskolijoj 6.44, Turkijoj 
8.67, Japonijoj 3.25.

|| Caras sulygino tiesas masko
lių apsigyvenusių Finlandtjoj su 
tiesoms vietinių gyventojų; masko
liai dabar be jokių aprubežiavimų 
gali Finlandijoj pirkti žemę, kas 
jiems pirma nebuvo daleista. Da
bar dirbs Čia burliokynes.

II Mieste Lijon, Prancūzijoj, ku
nigų priešai, dienoje Nekalto Pra
sidėjimo, išdaužė katalikiškų baž
nyčių ir klioŠtorių langus. Poli
cija išvaikė kunigų priešus. Prie 
to daug žmonių likosi sužeis
tų.

II 3 d. gruodžio, aplinkinėse 
Salerno, puolė raudonas,kaip krau
jas lytus. Nuo ko pat-1 na raudo
numas lytaus, to dar neištyrė;nieko 
vienog stebuklingo čia,be abejonės, 
nėra.

II Maskvos laikraščiai rašo, buk 
maskoliškas randas laukia abėlno 
pasikėlimo armenieČių ant Kanka- * 
zo, todėl skubiai siunčia ten dau- 
giaus kareivių.

|Į Pasikėlę vokiškų rytinės Afri
kos valdybų Čiabuviai Bondeliai li
kosi vokiečių sumušti ir viena jų 
dalis persikėlė, su visais savo tur
tais, su gyvulių bandomis į angliš
kas pietinės Afrikos valdybas.

Mieste Poznaniuj, pulkaunin
kas Root, girtas būdamas,drožė su 
kumščia j \t. idą sergeantųi Rt ichel- 
tui. Užtai draugų sūdąs privertė jį | I 
pasitraukti iš kariumenės.

H Ant HolandiŠkos dalies salos , 
Naujos Gvineos/ užtiko didelius S 
anglių laukus; anglys yra labai ge
ros.

II Norvegijos parlamentas vien
balsiai atmetė užmanymą pripažin
ti moterims balsavimo tiesas.

II Grekijos pakrantėse susimušė 
du garlaiviai. Vienas iš jų, su 50 
žmonių, paskendo.

II Norvegijos randas savo pa
krantėse uždraudė ant lOmetų gau- I 
dyti didžuvius. J

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kaleodonu, 

verta 25c. gaiiNi dykai, jei uiatraay- 
>i laikraszti „Lietuva” ir užmokėsi £2 00 
už viso meto prenumerata isz virszsus. 
..Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikraszlis visoje Amerikoje. Joje rasi 
dsugisusisi svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk £2 00 su savo atšakiu adresu 
o gausi „Lietuva” kas tūbais per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
iszleistojo. adresuodamas teip:

A. OI^ZEW8KIS.
924 33rd St. Station £0. Chicago, III.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

siunczia savo pinigus in k raju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtaucsius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pDogai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 11 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus. 3 lotus, drukarne ir už keies de- 
szimtis tukstaneziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais Ssis- 
dien per „Lietuvos” redakcija siunesia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
Ui didžiausias bankinis kamoras' ir 
paczto stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes. Ui pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, o gausi pigiau ir 
Sūresnius laivus kaip visur. Mes par- 

uodame szifkortes ant visokiu kompa
nijų laivu, kas tik ant kokiu nori. 
Raszsyk tuojau*, o gausi prekes visu 
ssifkorcziu ir pinigu.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” isz
leistojo ssiteip:

A. OLSZEW8KI8.
924 33rd St. Station £0. Chicago, IIL



GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ )U NAUDOTIS.

Pagal Bitnen*.

kurin ir eina į cilinderiua antros mašinos ir 
ten atlieka tokį jau darbų kaip ir vandens 
garas.

. Atlikęs savo darbą sierinės rūgšties ga
ras, eina i kamerą, kur atšala ir pavirsta Į 
skystimą, paskui vėl įeina į dūdas, kur šiltas 
vandens garas jį vėl paverčia į didelio spau
dimo garą ir lt. Tokiu budu mašina dirba 
per ilgą labai laiką pajiegoins tos jau sieri- 
nes rūgšties, ne reikia jos atnaujinti, o per 
tai užsičėdyja daug kaštų.

Per tokį sujungimą dviejų i>ajiegų, tai
gi vandens ir sierinės rūgšties, užsičėdyja 
40% kuro.

Berlyne dabar darbuojasi dvi tokios ma
šinos. iš kurių viena turi 55 arklių pajiegą; 
jeigu vartoti garinę mašiną, tai ji, su tiek 
jau kuro, galėtų duoti pajiegą tik 35 arklių; 
tokiu budu, vartojant drauge vandens garą 
ir sierinę rūgštį, su tokiais jau kaštais aptu
rime ant trečdalio didesnę pajiegą.

Šitos naujos mašinos ne pavojingesnės 
' už paprastas garines, kadangi sierinės rūgš
ties garai ne užsidega, kaip tai yra su ethero 
garais,

Svarbiausias neparankumas šitų mašinų 
yra tas — kad sierinės rūgšties garai ėdanti, 
ne sveiki darbininkams, bet tą ne paranku- 
mą galima prašalinti, teip sudedant mašiną, 
kad ėdanti garai negalėti} prisigriebti į kam
barius, kur yra darbininkai.

Berendto ir Zimmermano mašinos, nors 
rodosi gana praktiškos, tat jos dar naujos, 
neišbandytos didelėj pramonėj; sunku todėl 
apie jų tikrą vertę spręsti, prie platesnio 
vartojimo gal pasirodyti daugiau neparan
kumų, negu rodosi iš syk.

. Užbaigdami šitą skyrių, paminėsime dar 
apie pneumatiškus ir hydrauliškus geležin
kelius.

Hydrauliškas geležinkelis buvo ant pas
kutinės Paryžiaus parodos, ant kurios ir lie
tuviai pirmą kartą pasirodė kaip) atskira 
tauta; bandavonės to naujo geležinkelio iš
puolė pasekmingai, bet drauge a|>sireiškė,ir 
tokios kliūtys, kurios nedaleidžia praktiškai 
išnaudoti tą išradimą.

Pajiega varanti trukius buvo vanduo 
ištekantis po dideliu spaudimu iš tyčia pa
rengtų rezervoarų išilgai viso kelio. Vagonai 
ne turėjo ratų, bet ypatiškas, gulinčias ant 
šėnių pavažas, kurias, bėgant trūkiui, atsky
rė nuo šėnių vandens eilė, per ką besitryui- 
mas buvo sumažintas. Trukius varė Smar
kus vandens spaudimas aut ypatiškų prie
taisų.

Trukiai tų geležinkelių bėgo su greitu 
mu 200 viorstų per valandą ir prie to ne bu
vo ne mažiausio drebėjimo. Sustabdyti ir 
labiausiai įsibėgusį trūkį galima buvo ant 
ploto vos 15 sieksnių. Svarbiausias nejia 
tankumas, nedaleidžiantis praktiškai išnau
doti šitų geležinkelių, yra — kad reikia ant 
viso kelio, netoli viens kito, rengti brangiai 
kaštuojančius vandens rezervoarus. Toki 
geležinkeliai gali būt parengti ant mažo plo 
to. todėl platesnio pritaikymo rasti ne gal.

Pneumatiški geležinkeliai neturi tiek ne
parankumų, todėl jie likosi pritaikyti važio- 
jiinui pasažierių ant Paryžiaus priemiesčių: 
kelias turi 300 kyliometrų ilgio; toki geležin
keliai yra ir kituose miestuose vakarinės 
Europos.

Terp Luvro ir St. Cloud bėgioja trukiai 
iš trijų vagonų, varomi lokomotyvų besidar
buojančių su pagelba suspausto oro. Kiek
viena lokomotyvą turi po 3 ašis ir sveria 18 
tonų, taigi gana sunki ir per tai ne čiuožia 
net prie didesnių kelio užsisukimų. Rezer- 
voarus lokomatyvos pripildo suspanstu oru, 
kurio spaudimas siekia 80 kyliogramų (2 pa
du) ant kiekvieno ketvirtainio centimetro.

Suspaustą orą lokomotyvoms suteikia 
itaisos Boulogne sur Seine: kadangi paimto 
oro galėtų pritrukti ant nuvarymo trukių 
nuo Luvro į St. Cloud, taigi 130 kyliometrų, 
tai netoli Point du Jour yra parengta tarpi
nė. rūpinanti suspaustą orą. stacija. Tokios 
jau tarpinės stacijos parengtos ir ant kitų 
priemiesčių šitų geležinkelių linijų.

Kiekviena lokomotyvą turi 28 arklių 
pajiegą ir kaštuoja po 35000 frankų.

TerpHamburgo ir Bruschino buvo užma
nyta parengti tokį pneumatišką geležinkelį 
ant ploto 24 kyliometrų, bet tas likosi atidė
tas.

Šituose geležinkeliuose suspaustas oras 
stumia ^vagonus, esančius viduryj didelio ei- 
linderio arba dūdos. Ruimai pasažieriams, 
taigi vagonai, yra tai tušti cilinderiai, ku
riuose gali patilpti po trįs žmonis. Durys 
užsidaro hermetiškai su pagelba ypatiškų 
prietaisų, viduryj yra cilinderiai su tyru oru 
kvėpavimui pasažierių. Cilinderiai su žmo
nėms bėga didėjėj dūdoj teip kaip ir skry
nutės su laiškais ir telegramais pačto dūdose, 
kokios yra įtaisytos tūluose miestuose Euro
poj. Nors pneumatiškų geležinkelių tru
kiai bėga su neišpasakytu greitumu, bet sė
dinti vagonuose pasažieriai to visai ne jau
čia.. Vagonai apšviesti elektriškais žibu
riais.

18. Elektriką ir jos pritaikymas pramonėj. — 
Turbinos*—Niagaros vandenskritys ir išnaudoji
mas jo pajiegos. — Pamatai perdavimo elektriš
kos pajiegos. — Elektriški karai ir geležinkeliai.

Dabat pakalbėsime apie elektriką, kuri 
nuo neseniai iškariavo žymią vietą technikoj 
ir pramonėj..

• Ne vienam gal rodosi, kad dėl pramonės 
mes sunaudojame elektriką tiesiog iš oro, tai
gi iš debesų.

Teip mananti vienog klysta. Iki šiol 
žmonės ne išmoko dar pakinkyti debesų 
elektriką ir priversti ją savo mieriams tar
nauti: debesų elektriką atlieka vien vi- 

•sokius negeistinus darbus pavidale perkūni
jų, kriušų ir tt.

Teisybė, truput} patarnavo mums žemės

magnetiški tekėjimai priverčianti konų«aao ro- 
dyklą kreiptieji vis į šiaurius ir tokiu budu 
rodyti plaukiantiems ant Jūrių laivams kelią. 
Tai ir viskas. Elektriką gi, iš kokios mes 
naudojamės pramonėj, yra padirbta dirbtu
vėse chemišku arba mechanišku budu.

Tokių dirbtuvių padirbtą elektriką mes 
vartojame su dvejopai* mierials: mes iš jos 
naudojamės ant padarymo žiburio, apkuri- 
mo, ištraukimo metalų iš rudos ir tt.; mes 
elektrišką pajiegą perduodame ant labai di
delių tolumų, ant kokių negalima perduoti 
nė garo, nė suspausto oro pajiegos.

Su elektrikos Įmgelba mes ant (langelio 
mylių galime perduoti pajiegą vandenskričių 
ir priversti tą pajiegą atlikti visiems tinkan
tį darbą toli nuo jos šaltinio, taigi nuo vau- 
denskričio. Ant to mes pritaisome, kaip tai 
padaryta prieNingaros vaudenskričio, pačia
me vandeskrityj,milžiniškas turbinas; mecha-

Ningun* \andvtiskrius 

nišką jų darbą, su pagelta dinamiškų maši
nų. mes pa verčiame į elektriką ir dratais ją 
išvadžiojaųie, kur reikia, toli nuo |>ajiegoe 
šaltinio. Neturint vandenskričių, taigi gam
tos duodamos dykai pajiegos, elektriką mes 
apturime su pagelta garinių mašinų, varan
čia; dirbančias elektriką dinamiškas.

Turbinos yra tai 
visokio pavidalo 
vandeniniai ratai, 
kuriuos suka puo
lantis vanduo; 
Jis vienog darbuo
jasi ne vien ant 
atskirų vietų.kaip 
| atprastuose ra
tuose. bet ant vi
so turbinos pavir
šiau-*. Ašie tur
binos guli verti- 
kališkai, tik tūlos 
amerikoniškos tu
ri dar horizontą* 
liškas. Geriausios 
šios dienos turbi
nos yra: Fonr* 
neyrono, Zuppin- 
geru. Girardo, 
Hensrhelo ir Jon- 
valo. '
Fourneyro no tur

binos Ai te i p su
taisytos: vanduo 
teka į y|*atišką 
vietą, viduryj ku
rios yra cilindriš
ka ola, kurioj yra 
Imti turbina: van
duo iš syk bėga 
prie varančio ra

to, o nuo to prie turbinos rato, spaudžia 
įlenktas lopetas: nuo to pradeda su k tiesi ra
tais ir volą-*; vanduo iš rato bėga laukan ra
diuso linkui.

Henschelo turbinose vanduo įeina ašies 
linkui, turbiną gi varo ne išeinantis laukan 
vanduo, kaip tai yra Fonrneyrono turbinose, 
bet puolantis nuo viršaus per atsakančią 
prietaisą prie rato turbinos ir iš jos teka lau
kan per tyčia pritaisytą dūdą.

Didžiausios turbinos, išnaudojančios pa
jiegą vandens puolimo,yra pritaisytos Niaga
ros vandeskrityj. Čia kas sekundą nupuola

Nauji iszradimai.
t Paryžiaus laikraštis “Kapini” 

praneša, buk jaunas italijonas ii I 
Messinos išrado būdą teip pagerin
ti astronomiškus žiūronus, kad jie 
kiekvieną daigtą padidįs 50000 kar
tų, taigi dešimtį kartų labiau negu 
geriausi dabartiniai žiūronai^ Jei
gu tai teisybė, tai su pagelba nau
jų žiūronų ant mėnulio, jeigu ir ne 
matytume žmonių, tai triobas, jei
gu jos ten yra, jau galėtume maty
ti.

t Gyvenantis ant salos Javos 
chinietis daktaras, kuris išrado 
vaistą nuo laikomų iki šiol už ne
išgydomus raupų, išgydė visus jam 
ant gydymo pavestus aštuonis 
raupais sergančius. Dabar gydo 
jis 14 raupais sergančių ir tų svei
kata žymiai pasitaisė. Chinietis 
vienog ne nori pasakyti, kuom jis 
gydo ligonius. Daktarų komisija 
nusprendi jam paskirti dovaną 
100000 guldenų už jo išradimą.

I VVashingtone, prie asistenci- 
jos kariumenės delegatų, atsibuvo 
antru kartu tandavonės su padirb
tu profesoriaus Langley orlaiviu. 
Bandavonės, teip kaip ir pirmuti
nis, buvo nepasekmingos: orlaivys 
nupuolė į upę ir su visu iširo. Ke
lių mėnesių darbas ir pinigai nuėjo 
ant niekų.

* Ant susivažiavimo Amerikos 
gydytojų Philadeiphijoj, D<as Hen
ry Ponwart apreiškė, jog su pagel
ba garsių Roentgeno šviesos spin
dulių negrus galima paversti į bal
tus: negrų oda,po įtekme Koentge- 
no šviesos spindulių, patalą. Ir iš
baltintus negrus lynČuos ameriko
nai, todėl iŠtaltinimas parvuotiems 
naudos neatgabęs

Niagaros turbinos laike darbo.

213000 kubiškų pėdų vandens, turinčio prie 
puolimo pajiegą dviejų milijonų garinių ark- 
Hų.

Pajiegą tą žmones seniai baudė išnaudo
ti, bet išnaudojo tik ant varymo malūnų, 
kuriuos statė puolimo apačioj. Tam tikslui 
nuo upės likosi nuvesti kanalai, kuriais van
duo bėga prie varančių malūną turbinų ir 
išbėga žemiau vandens puolimo.

Malūnai vienog ne galėjo sunaudoti nė 
mažos dalies milžiniškos pajiegos, kokią duo
da puolantis Niagaros vaudenskričio vanduo. 
Todėl žmonės užsimanė sunaudoti likusią pa
jiegą varymui dinamo mašinų, o jų padarytą 
elektriką išvadžioti dratais ant didelių plotų 
ant reikalų pramonės.

Ištikro 1889 metuose susitvėrė kompani
ja ,,Cataraet Construction Co., kuri įgavo 
tiesą pasinaudoti iš 250000 garinių arklių 
pajiegos ant konadiško kranto.

(Toliant bus.)

ATSIŠAUKIMAS-
Kad sanžinė graužia, tai Shenan- 

dorio muzikantai, nors po metų 
Laiko, sumislijo duot atsakymą, 
nors melagingais ir niekam netin
kančiais ir nieko nepertikrinančiais 
išvadžiojimais ir vaikiškais pamo
kinimais: buk sykį gavę nuo mies
to valdžių daleidimą grajyti, negali 
būti versti per sūdą atiduoti pinigus 
ant to, ant ko jie buvo rinkti. Val
džios duoda daleidimą grajįti, bet 
neduoda niekam tiesos rinkti pini
gus ant savo naudos su priga vyste, 
pasiremiant ant melagingų moty
vų. Jeigu muzikantai grajijo ant 
savo naudos, tai kam laikraščiuose 
garsino, jog renka ant Štraikierių 
naudos, kam garsino visuomenei, 
kad ir melagingas atskaitas it su
rinktų pinigų? Kamgi savo asa- 
biškus reikalus pavertė į viešus? 
Toki darbai paprastoj kalboj visai 
negražų turi vardą ir už juos ne tik 
Naujokas, bet kiekvienas aukauto
jas turi tiesą patraukti į sūdą teip 
darančius. Argi to Shenandorio 
muzikantai nežino? Argi to neži
no patalpinusi muzikantų ant ne
doro pamato paremtus besiteisi- 
nimus „Vienybė”? Laikraštis pri
valo talpinti pasiteisinimus netei
singai užgautų, bet neprivalo tal
pinti atsiliepimų keno nors su teisi
nimu nedoro darbo. Reikalas pa
skirstymo žmonių štraikieriams pa
aukautų pinigų, tai ne mano priva- 
tiŠkas reikalas, tai yra reikalas lie
tuviškos visuomenės, kuri Shenan
dorio muzikantų yra nuskriausta.

Aš asabiškai prieš muzikantus 
nieko neturiu, tat kad jie begėdiš
kai pasielgė, pasilaikydami žmonių 
ant štraikierių naudos sudėtus pi
nigus, tai jau to užtylėti negalima. 
Muzikantai sako, jog kitų tautų 
muzikantai, žinoma geresni,už kon
certus surenka aht savo naudos dau
giau pinigų. Tas teisybė, žmonės 
mat moka pagal darbo vertą, tat 
rinkdami pinigus, ant padidinimo 
pelno, nesinaudoja iš melo ir pri- 
gaudinėjimo žmonių; jeigu da
rytų teip kaip shenandoriškiai, tai 
gal ne vienas iš jų sėdėtų Pottsvil- 
lės ir kituose kalėjimuose.

Juk Shenandorio muzikantai, 
kaip garsino laikraščiuose, sau pri
gulinčią pinigų dalį pasilaikė, o at
likusius su viršum penkis šimtus 
žadėjo atiduoti ant štraikierių nau
dos, kadangi žmonės pinigus au
kavo ne muzikantams, tat štraikie
riams. Tų štraikierių pinigų mu
zikantai, kaip priderėjo, neatidavė 
į štraikierių kasą. Rinkdami gi,nu
rodė net ant vargo Štraikierių vai
kelių, moterų ir tt.; nesakė, kad 
pinigus renka ant savo naudos. 
Kadangi muzikantai, besitraukiant 
štraikams, pinigų neatidavė unijai, 
tai Brooklyno aukautojai reikalavo, 
kad jie butų atiduoti ant naudos 
kankintinių ir Aušros Dr-tės; po 
tokiu reikalavimu pasirašė tam ti
kras aukautojų išrinktas komitetas. 
Tas reikalavimas likosi neišpildy
tas. Ant toliau Brooklyno aukau
tojai man pavedė rupintiesi, kad jų 
pinigai butų apversti ant to, ant ko 
jie geidžia. Vardu aukautojų todėl 
aš veikiu; kaip reikalavau, teip ir 
reikalauju, kad štraikieriams sudėti 
ant muzikantų rankų pinigai butų 
apversti ant kankintinių ir Aušros 
Dr-tės labo, taigi ant labo visuo
menės.

Užstojus štraikui,muzikantai pa
sinaudojo ir rinko aukas neva ant 
visų štraikierių, tai lygiai teip, 
kaip užgimus gaisrui, visi bėga ne
va gelbėt, bet tūli gelbėtojai prisi-

krauja kišenius svetimais turtais. 
Savo patkutiniu atsiliepimu muzi
kantai parodo, kad nepriguli prie 
dorų žmonių, kad jie prigaudinėjo 
aukautojus. Kadangi renkant au
kas, jie sakėsi, kad renka ant nau
dos visų štraikuojančių darbininkų, 
tai prijaučianti darbininkams nesi
gailėjo didelių pinigų, muzikan
tams gi patiems daugumas nieko 
nedavė, kadangi muzikantų čia 
nieks nereikalavo, nieks nešaukė. 
Juk terp muzikantų yra diktai biz
nierių; tokių šelpti dagi aukomis 
nieks neprivalo. Mes Brooklyne 
nereikalaujame svetimų lietuviškų 
muzikantų šelpt, nes turime net du 
lietuvišku tanu, kurie jei negeriau, 
tai ir neprasčiau už Shenandoriškius 
pagrajyja. Ir mūsiškiai mokinasi 
ir turi kaštus jianešti, tai turi ir į- 
ėjimus, kaip ir kiekvienas biznis. 
Šelpti todėl Shenandorio muzikan
tus, dėti jiems ypatiškas aukas,nė
ra mums nė mažiausio reikalo; 
mes dėjome aukas ne muzikantams, 
tat štraikuojantiems anglekasiams, 
ant ko jos ir buvo renkamos. Mu
zikantai davė 150 dol. vietinei uni
jai tik todėl, kad jų negražus mie- 
riai |»er greitai neišeitų į aikštę. 
Kągi veidmainiauti, kamgi meluoti 
visuomenei?

Muzikantai sako, kad jiems laiš
kiai kaštavo. Tas yra grynas me
las. Laisnius, kur buvo galima, 
lygiai Brooklyne, kaip ir Connecti- 
kute, vietiniai lietuviai parūpino; 
Jersey Cityj, kad laisnių grajyti 
ant gatvių negavo, tai nė jokių 
kaštų neturėjo ir čia broliai Kačer- 
giai pasirūpino, kad muzikantai nė 
jokių kaštų neturėtų.

Kitaip muzikantai negali išsitei
sinti,kaip tik atiduodami atlikusius 
,500 dol. ant to, ant ko aukautojai 
skiria, taigi pusiau: ant kankinti
nių ir moksląeivių į Aušros Dr-tės 
fondą. Arta tegul atsiunčia dele
gatus, terp kurių turi būt ir buvęs 
kasierius Norkevičia; mes per sūdą 
darodysime, kad aukos buvo rink
tos ne ant muzikantų, tat ant vie
šų reikalų, taigi ant suŠelpimo 
štraikierių. (eigų sūdąs pripažįs 
muzikantams teisybę, sugrąžįs ir 
garbę. Atsakinėti ant asabiškų už
sipuolimų ant manęs nematau nė 
jokio reikalo.

Vardan Brooklyno aukautojų.
|. Naujokas.

Malonu* Tautiečiai!
AŠ tūliems tautiečiams išsiunčiau 

tikietus ant laimėjimo 1000 cigarų, 
paaukautų ant naudos moksląeivių 
Meldžiu tautiečių neparduotus ti
kietus man sugrąžinti. Nuo par
duotų prašau galus ir už juos pini
gus prisiųsti man vėliausiai iki 10 
d. kovo ateinančių metų, nes tuos 
tikietus gavęs nuo Aušros Dr-tės, 
turiu rokundą išduoti;kitaip darant, 
butų supainiota Draugystės rėdą. 
Kas gi tikietų negavo, arta kas ga
vo jų mažiau negu gali parduoti, 
teiksis atsišaukti, o bus prisiųsta 
daugiau.

J. Naujokas.

Drangysczio Reikalai
Chieago. Dr-ie Ssr. Franciukaua 

Ber. lošt tratrz „Betlejzuz Berneliai’* 
su be toj, gruodžio, IMG. Pulaskio
■alėja. 800 8. Ashland avė. tarpe 17 ir 18 
ui. Sale ataidarya 6 vakare, teatrai 
prasidėt 7:30. Po teatrui būt baltu*. Ti- 
kietu prekes 25c 35c ir 50c. Viena lie
tuvius ir lietuvaites aalrdingai kviecaia 
atsilankyti, pamatyti puiku teatra ir ant 
baliaus drauge au visais pasilinksminti.

(15—lt) Komitetas.
K I1O|MM«.

Ausiroa Draugystes kuopos turi pilna 
autonomija. Surinktus nuo sananu mo- 
kesezius kuopos prisiuezis Centralisa- 
kamKasieriui, vardus gi sąnariu ir kiek
vieno mokaacziu rokunda prisiunezia 
Centr. Finansų Sekretoriui.

Reikalinga* Kunigas:
Lietuvisaka Neprigulminga Kaleli- 

kiszka Visu Saventu parapija Waterbu- 
ry, Conn.. reikalauja klebono. Todėl 
jeigu kuraiaa guodotinu lietuvitaku ku
nigu malonėtu darbuotis ant naudos 
virst minėtos parapijos, meldžiame alsi- 
atsukti k uorei kiaušiai ant stio adreso:

Jonas Žemactauskas,
39 W. Porte r st.. Watetbury. Conn. 
A<tre*ai virazininku , Aarroa* l>-en 
Prezidentai A. L. Graiczunu. M. D.

167 W. 18lh st., Chicago, Iii.
Kasierius A. Olszsvikir,

924 33rd st., Chicago, III.
Business. Sek r. J. Szernas,

5236 Indiana av., Chicago, Iii.
Fin. Sekr. A. Lalis,

5236 Indiana av., Chicago, III. 
Prot. Sekr. J. Žukauskas,

167 W. 18lh 8t„ Chicago, III
Teatra* Ir Balius:

Ant Kalėdų bus perstatyta Drama 
jankiuose aktuose.

Mindaugu pirmas Lietuvos karalius. 
Czion bus parokyta gyvi paveikslai mu
su proseniu, ju darbai ir klaidos.

Kaip pasielgė Mindaugia po knstto ir 
abelnai kaip u syk lietuviai mane apie 
kryžių ir krikštu. Parodo priežasti 
Mindaugio mirties ir kiti istorisski dar
bai dideles vertes bus perstatyti. Taigi 
užprastome nuossirdžiai vyrus, moteris 
ir merginas auilankiHe ir perlelstie ver- 
U paminėjimo laika.

Atsibus 25 d. gruodžio (Petnycsioj) 
1903 m., Palace saleje (Gergino) 93 
Grand st., Brooklyn, N. Y. Prasidės 
nuo 7:30 vakare. Po* teatrui bus balius. 
Inianga 75c., 50c. ir 25c.

Per 8. Daukanto D. D-ste, Komitetas.
Hardford. Conn. Dr-te Bzv. Jono 

Evangelisto, turės savo bailu, 2 d. sau
sio, 1904 m. saleje Germany Hali ant 
Morgan Ir Main kertes, balius prasidės 
6 vai. vakare ir trauksis iki vėlyvai nak-

csiaL Intenga vyrams 25c., o moterims 
ir merginoms už dyka. Todėl visus lie
tuvius ir lietuvaites uikviecsla kuoakait- 
lienglauaiai atsilankyti 1

(12— 25) Komitetas
Phtsburg, Pa. M d. gruodžio, 7 vai. 

vakare bua laikytas susirinkimas Tev. 
Myl. Dr tos. Kuopos, L. M V. Dr. sa
leje nr. 22l6Tustin si , ant kurio yra 
visi sanarlal ir uoriotl prisiraszytl už- 
kviecsiaml Ir bus iszdalinioa knygos No. 
9 ir 10, užsimokėjusiems draugams.

Kuopos Komitetas.
Chicago. Naujai susitverusi D ro J. 

Baaanavlcsiaus Teatralisska ir Giedoriu 
Dr-te. turės savo pirma balių nedelioj 
27 Gruodžio 1903. Bchullso saleje, ant 
pietvakarines kertes Noble Ir Black- 
ha*k st. Prasidės 4 vai. po pietų. 
Prieas pradejims baliaus bus duotas te- 
atraiiukas perstatymas. Inžengs 25c. 
Pelnas Isz baliaus eis ant naudos naujos 
liet. Bzv. Mikoio Ark. parapijos, kuri 
tuomtarpu laiko dievmaldysla airiszko- 
je bažnyozloje, prie Paulina st. ir Wa- 
banma avė. Visus lietuvius ir lietuvai
tes ssirdlngsi kvieczia atsilankyti ir 
draug&su visais pasilinksminti.

(12—25) Komitetas.
Chicago. Parapijas Apvaizdos Dievo, 

turės savo priesz metini susirinkimą, 27 
d. gruodžio I vai. po pietų, bažnytinėje 
saleje, ant kertes Union Ir 18 ui., ant 
kurio bus parodyta rokundos visu melu 
ir sūrimas administraci|os ant ateinan- 
ežiu metu. Taipogi praneezame visiems 
beaayriaus, ka nors aukavusiems ant 
naujos parapijos laike fero sziu metu 
kad ne galime patalpinti visu vardus in 
laikraszczlua dėl stokus vietos, sude
dami szirdinga padskavoue visiems. Bu 
guodone, varde visos parapijos

; (12—25) Komitetas.

PuiieHZkoilHiHi.
Pajieszkau savo draugo, Juozapo Bra

zio, Kauno gub., Raseinių pa v., 3 melai 
a’gal gyveno Michewoke. Ind. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so:

Izidor Bzimkus.
212 McRaynold st . Grand Raptds,Mich.

(18-12)
Pajieszkau savo szvogeriu: MikoloNa- 

co ir Juozapo Valiaus* Kauno gub., Ra
seinių pa v , kaimo Baualaukio. gyveno 
Chicagojo Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Ikonas Ruigis,
3301 B Morgan st.. Chicago, III.

Psjiesskau Antano Encziau, Kauno 
gub.. Raseinių pav., parapijos Andrie- 
javo. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso

Jurgis Tenkutis.
505 Irving st, Joliet. III.

Pajieszkau savo brolio Antano Norvi
lo, 3 menesiai kaip Chicago. UI. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duot: žino ant 
adreso

Geo Norvilas.
Boz 142. Laffayette, Colo.

Pajieszkau Juozapo Jakubausko.Kau- 
ao gub.. Bziauliu pav . Trinkiu volost., 
kaimo Patekenu. pirmiaus gyveno Phi- 
delphia, Pa. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Joe Jakubauskas.
III Hartford av., New Britain. Conn.

Pajieszkau Antano Rakio, Suvalkų 
gub , Marijampolės pav.. Gudeliu gmi- 
no. isz kaimo Beliemos Budos, 7 metai 
atgal gyveno Ashley, Pa Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

J. Baczkes,
Boz 128. Tarriffville. Conn.

Pajieszkau Ignoto Rutkausko, Suval
kų gub.. Kalvarijos pav.. kaimo Kreksz- 
tesu. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso: ,

M M Packevicze.
P. O. Bos 452, Branford.^onn?

l*ajieszkau savo brolio,Kantauto,Kau
no gub. ir pav., vol Eirogaloe, isz kai
mo Rugenu. t menesiai atgal gyveno 
Wankegan. Iii. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Kaz. Kantautas.
Box 287, Melrose Park, III.

Pajieszkau Vinco Vanevicziaus. Kau
no gub.. Raseinių pav.. Tauragės parap. 
iSx kaimo Žaltrlszkiu, gyvenoChicagojs. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Frank M artis,
L. Boz 26. Crystal Falls, Mich.

Vyrama.
Gori ir dori vyrai gali gauti geras ir 

doras paezias lietuvaites neseniai atva- 
ževuses isz Lietuvos. Adresuokite ant 
adreso: -

Martin Iczas
(18—12) taad City. 8o. Dak.

Berwick, Pa. 8d. gruodžio pasimirė 
mano mylima pati, Kotrina Petruszke- 
vicziene(po tėvais Karveliute). paėjo isz 
Suvalkų gub., Marijampolės parapijos, 
Jievaravo g m i no, kaimo Gižu. Paliko 
mane dideliame nuliudyme su penketu 
valkeliu.

Ant. Petruszkeviczius.

Bei kali ngan gerss vyras, supran
tantis buczerlaus darba, ir mokantis 
angliszkai kalbėti, darbas ir užmokestis 
gera. Atsiszaukite pas:

A. Linauskas.
1317 8o. 4th st., Philadelphia, Pa.

Keikalinffiut vyras kuris gerai mo
ka duona kepti, mokestis gera. A įsi
jaukite ant szio adreso.

Jos Buzak & Co.,
8 Colton st.. So. Boston, Mass.

(18-12)
Reikalauja mainieriu in anglių ka- 

stynes vakarinėse valstijose ir paprastu 
darbininku in miszkus Mlchigan ir Wie- 
consin valstijose. Atsiszaukite pas

J. Lucas, agent,
122 La Baile si. Room 6.

Chicago, Iii.

Dideles ir mažos sales 
baliams, teatrams veseilioms. szokiams 
mitingams ir tt. pigiai ant parsamdymo. 
Darbininku draugystėmis už dyka At
siszaukite in saliuna po nr. 3626 South 
Halsted st.

Pigiai ant pardavimo ant dvieju fami- 
lijų mūrinis namas tu lotu, arti bzv. 
Jurgio lietuviszkoa bažnyczioc. Dasiži- 
nokite „Lietuvos” redakcijoj.

Kur gauti „Lietuvą.”
‘„Lietuvos” redakcija turi savo agen

tus Brooklyne. Philadeiphijoj, Balti no
rėję Ir Bhenandoeh

Hztal agentu adroMti.
E. Froonea, 73 Grand et

Brooklyn. N. Y.
J. Brszineki, 1225 <*. 2nd st.

Philadelphia, Pa.
Wm. J. Morron.

8. E. Cor. Sharp A Csmden sis.
Baltimore. Md

Joe Valukas. 306 W. Coal st.
Hhenandoab, Pa.

Pas szltuos agentus gausite „Lietuva* 
už 5c kas subata.

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK. N. Y.

Jonas Naujokas, 336 Broome st.
A. Lesniewskis, 144 E.Houaton 8t.

8o. BOSTON. MASS.
Nlkod. Gendrolis, 344 Bruadway 

NEWARK, S’ J.
V. Ambrazevlczia, 180 Ferry st.
Ant. Aseviczios, 30 So.Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y.
Btenislowas Rinkesriczius, 73 Grand st.
K. Balcziunas * 256 Grand st.

ELIZABETH, N J. 
Jurgis Orini kailis. 75 Wall si.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Maczis. 133 B. Main st.

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila. 844 Bank st.

WEBTVILLE. ILL.
V. S. Kreivėnas.

E.ST. LOL'IS, ILL.
J. J. Ražokaa. 471 Collinsville Avė.

NKW BRITAIN. CONN.
Motiejus Mažeika. 57 Whitney et.
M. J Cheponis, 72 JubileeSt.,

BALTIMORE. M D.
L. Gsvlis. 2018 N. Waahington st

PHILADELPHIA. PA.
M. A Ignotas, 925 So. 2nd St. 
J. Rukevicze 3243 Balmon Street

LAVVRENCE. MASS 
Antanas Žvingius,

ALLEGHENY PA.
6. Dominaitis. 1436 Adams S*. 
‘•Lietuvon’ krliiutMUti agentai.
Jurgis Kazakevriczia.
Juozas Petrikis.
Jurgis A. DarnijonaiUs.
Izidorius Gudaitis.

Kur szie vyrai atailankya, lietuviai 
rzli pas juta užsirakzyti “Lietuvę” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viaokes knįgaa 
už t| peczię prekę kaip ir redakcijose.

“Libtvvos lazLKtsrcva

A H ko* V18ZTALIUI, 
Surinkta ant A. Stato varduvių. 

Menden, Conn. ir prisiųsta per 
Ch. Liutkevicziu..........................  25

Surinku nuo Branfurd, Conn. 
lietuviu, per M Packevicziu ir J. 
Mockevicziu............... . .......................81.00

Buvo 815 90
Sykiu 817.15

Aukoe kaiikiutinianiM
Surinku ant visuomentszko su

sirinkimo, Baltimore. Md. ir pri
einate per V. Nagom aus k a............. 85.37

Surinku ant varduv>u A. Szato. 
Menden, Conn. ir prisiusU Ch 
Liutkevicsiu.....................,............ 11 00

Surinku nuo Branford. Conn. 
lietuviu per M Packevicziu ir J. 
Mockevicziu......................................812 63

Buvo 832.13
Sykiu 844.76

Aukoe ant kaMztu delegatui in 
Nyderiaudfja.

Surinku ant varduvių A. Szato 
Menden. Conn. per Ch. Liutkevi
cziu.............................................  81.00

Buvo >50.32 
Sykiu 852 32

“AUBZKOB” Or-tee fondas, 
betdmokinancziąl lietuviezkai 

Jaunuomenei. 
Aukos surinktos ponios M Laukiem 

Chicagoj 
A. Szilingis. -.................................25
V.Grinius............. ...................... .25
J. Barus........................................ 50
K. Kazokas ........................... 81.00
M Palionis.................................... 50
J. Moskus........... . . ..... ..............   .35
J. Palionis ..1..........................  .25
Jur. Paliuliooia......................... .25
M. Vaiiackas... ............................ 25
T. Kazauskas.................................25
Fr. Eismontas............ ..~............. 25
J Bagdžiunas........................... ..25
V. Dabuleviczius....................... 50
J. PuceU ....................................25
J. Viskoika.;.................................25
K. Trakas.................................61.00
A Ragbužis....*>......................... 50
J Barniszkis.................................50
K. Gediminas.................................25
P. Dargia...................................... 50
M Simanaviczia ..........................25
K. Kubilius...................................50
F* Kasdaieviczia..................  .25
J. P. Urbas...............    50
Ig. Jasiulionis....................  25
J Malkeviczia.............................25
J. Pupauskas.............................. 25
J. Kulis.............................  25
K Rodis.......................................50

Viso labo 811.00
Surinkta ant visuomemszko su

sirinkimo Baltimore, Md. ir pri- 
siusu per V. Nagornauska............. 84.75

Surinkta nuo Branford. Conn. 
lietuviu per M. Pi ekevieziu ir J. 
Mockevicziu........................................85.00

Buvo 8321 76
Sykiu 8342.51 

laeuioketa 
Siipend'jaV. M.fantrusyki ..850.1* 
Spauka 1500 tikietu Naujoko ci

garams. ................................................84.50
Lieka 8287.83

Tai rods naujiena.
Juozas M. Saroczka lietuviszkas agen

tas siunezia pinigus in visas szalis svie
to, ir parduoda szifkortes pigiau grei- 
Cziaus ir teisingisus už visus kitus agen
tus. Todėl reikale kreipkitės vien pas 
ji. Jis teiposg. turi puikiausia saliuna 
kur gausite puikiausios degtines alaus ir 
cigaru, neužmirszkite adreso:

J. M. SAROCZKA,
471 Collinsville at. E.St.Louis,IU.

Telefonas Bell East 936 A.

UžpraazyniaM.
Kas isz tautiecziu moka kokias dai

nas ant atminties arba turi iezverstas isz 
kitu kalbu, bukiie malonus prisiųsti 
man. už geresnes tautiszkas dainas gau
sit užmokesti pagal ju verte.

Frank Eismont,
925 33rd st., Chicago. III.

Naujausios Knygos.
43 Paaakoa in gyvenimo netuvieakai 

Veliu bei Velniu, surinktos DveJ. 
Baaanavieziaus. 470 puslapi, Chf 
cagn. IU. 1908m Baloje knygoje

> telpa keli Kimiai gražiu panke: apie 
rojų (dangų), ezyseziu, pekla; agie 
giltine, mara. kolera. apie dvaeee 
(dusziat). velnius Ir ju vsidiaimau 
Ir tt. Pasakos užraazytoe tokioje 
kalboje kokioje bure pasakavo*. 
Pene vėžy J pagal Panevėžio kalba.

y Suvalau gubernijoje, pagal Savai- 
kiecziu skalbė, Prusu Lietuvoje pa
gal Prusu lietuviu kalba, Dzūkijoj 
pagal dzuku kalba ir U. Kas mėg
sta gražias pasakas, tegul nusiperka 
aria knyga, o joje ras sr.imtas grąžtu 
pasakų. Preke neapdarytos.. .88 08 
Apdarytos............................... gkM

65 Karalius Apysaks. Dievas Ir Kara
liai, Evaldo pasaka. Užleido 1» B. 
D. P. tandone, 1908, pusi. 16...1«e

70 Lietuviszkoe Pasakos Y vairios. Da
lis I. Surinko Dr. J. Keasnavieahss. 
Chicago. III. IMG m. pusi 280. Ošia 
telpa 141 labai gražiu, juokingu, is*- 
mintingu ir žingeidžių paaaku. Kas 
uita knyga turės, tam geni ir gra
žiu pasakų niekada netruks....8L-5O 

124 Robinsonas Kražius. Graži ir aaura- 
liBzks-pasaka Antra pertaisyfe lai
da. Chicago, III. 190B pual. 88. JŽSe 

176 Vaidyla. originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie aeeoves lietuvius, 
BUbmeldiszkus kunigus ir ju d»e- 

x vus..............................................._15e
365 Eiles^Pranciszkaus Vaiczaiezie (Se

ku pasakos). įsileido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1M3.' pusi. 165. Czia. 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų... ........................................... 5o«

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 
verto Dm A. Baceviczia, spauda 
„Lietuvos” Chicago, puslapiu 300. 
Knygele su daugeliu javeikateiiu. 
gyvuliu, vabalu, tuviu žmonių, me
džiu ir akmenų trumpai, atšakiai ir 
suprantamai iszaiszkina musaa gavė
tos istorija, ypacz tuos dalykus, aut 
kuriu žmones nuolat*! žiuri, bot ja 
gerai nesupranta. Preke.... 5de

669 Kaip žmogus ryveno ant aesurs* 
Paraižė B. M. Imoido T. M. D. 
pusi. 47. Chieago, III. !903m. Kny
gute apraszo visa gyvenimą žmogaus 
aut žemes nuo pat jo atairadimo iki 
paaiekimocivilizacijoa. 25 paveik

slėliai parodo senovės žmonių varto
tus akmeninius i n ranki us, namus, 
kapus ir IL Preke..........t..LAc

903 Isz musu prasitęs. Parašau Jonam 
Gražys. įsileido L. 8. D. P. Loatdo- 
ne 1M3. pusi. 16...................... lOe

Darbininku kaJendorius 1M4 m....15c 
Laiszkeliai Vorai Ir Muses. Prilygi

nimas prie ponu irdarbininku... 5c 
977 Varžytines, ka jos duoda kapitelio- 

tams, darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. Užleido Liet Suc.D. 
Partijos Loodon, 1908, pusi I6...1ds-

976 Valdžios pilvas. I'amze Jonas Gra
žys. Užleido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903. pusi. 16.................. 10c

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega Užleido L. 8. D. P. Lotsdo- 
ne. 1903, pusi. 7........................5e

Kalendorius 1904 metams 154 pusL yra.
didžiausias ir geriausias kalendorius 
su daugeliu mokei taiku straipsniu ir 
visokiu kttu svarbiu žinių........... 25c

Kas užsimokės už ..Lietuva” viso meto 
prenumerata 82 00 gaus szita kalendona 
dovanu.

Adresuok:
A- 0LSZEV8KIN,

W24 33-rd SU, S t* t ton «O. 
CHICAGO.1LL.

Pasargos Skaitytojams.
Ii Kada tik raižai laiszką) į “Lietu 

vos” redakciją, visada peraszyk ant 
lainko savo varda ir adresą.

2). Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu psta gerai raszyti nemota, lai ar 
drena duok kitam, geriau mokancaiam. 
paraszyti

8). Jeigu iszperki “Mooey Orderi**, 
tai nelaikyki® jį pa save, bet priziusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paežio gauti. Pasiiai- 
kik sau tik mažais balu korcziukia,o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijas. 
‘ Mooey Orderį” siuskie prastoje groara- 
toje. registruoti jo ne reiki*

4). Sumas nemekianczias vieno dole
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Mooey 
orderi”. Biuncaiant markes, reikia 
įdėti į laiszka Iiuoaas. sausas, nesolipia- 
us ir ne lipinti ant laissko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nabus pri-, 
imtos.

Meldžiamo raszeju temyti ant virus 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleeg- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleisture.

Piiiisrų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po......................52Je
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po..524c 
Virsz 1000 rubliu, rublis pu................52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeito kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gezai 
suvaikszcziotu ir niekur nežūtu, tai sius
kite per..Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. OlMzevNkt,
«24 :<3rd bt.. Chicago, BM.

Lietuviszka Ranka
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Pacus 
Bis. No. 8.

S. Mack.
212 First St.. Ehzabetb, N J

Visi turi džiovą.
Teip išsitarė Dras Votį Behring, 

vokiškas gydytojas. Jis sako, kad 
džiova tai nėra prigimta liga, ųėra 
tai užkrečiama per jkėpavimą ta
chtų, kaip paprastai buvo sakoma, 
bet yra tai įskiepydama žmonėse su 
motinos pienu. Laike kūdikystės 
ta liga negali išsivystyti, ji išsivys
to tiktai pas suaugusius žmones, 
pas tokius, kurių yra per silpni vi
duriai, neturinti užtektinai pajie
gos ant sunaikinimo diegų tos li
gos. Visi žino, kad sveiki ir tvirti 
viduriai yra tai pamatas gyvybės ir 
kad Trinerio Amerikoniškasis Eli- f 
xiras Karčiojo Vyno yVa tuo gam
tišku vaistu, kuris palaika pilvą vi
sada sveikame ir tvirtame padėji
me. Tas vynas yra dirbtas iš ge
riausių grynų vynuogių ir pannk- 
čiausių žolelių; jis paimtas į vidų- " 
rius duoda gerą žlėbčiojimą ir ne
duoda išsiplatinti ligoms.

Ant pardavimo visose aptiekose, 
kaip ir pas patį fabrikantą, Juoza
pą Trinerį 799 S. Ashland avė., •—

Chicago, III.



LIETUVA
•J 1G Dede s įvažiavo. Komedija viename ate* 

į te. Pusi. 0*. Draugystes uzsilmsncztiM teatru lo- 
■ »/imu ras szioje knygelėje nauja Ir pilna juoku 

perstatymą, kuris užganėdins ir gerinus publika. 
Yra tai graži komedija, o Jos perstatymui reikia 
tiktai sies t iu ypatų. Kaito komedija buvo kelia 
karins losi ta Iletuviszkoa draugystes Peterburge. 
Maske.lijoje/ Ji yra maakoltezkoa vsidiio* oenzu- 
ruot* ir cenzūros daleldima* yra ant knygutes 
raškomi* 1 i taromis atspaustas. Todėl j* galima 
Ir in Lietuva parslinistl. Maskblijus vaidila Jua 
parsiuntimo nedraudžia........................... ižOv

bj*8 Geriau* vėliau* negu niekad. K-n .■<!!}* 
viename akte. Pagal lenkiszka sutaisė K. B a ir 
M. P-1A Chtcagn. ni. i9U3. pdsl. 4K Szlta knygute 
teip kaip Ir No. SIU yra Maskolijos ceuzuro* da- 
leisto ir gali busi Lietuvon siuntu lama...... 13c

J43I žile galvon — velnias vtiodegon. Kome
dija viruatne akte. Pagal lenkiszka sutaisė M. 
P is. Chicago. IU.. ĮSUS. pusi. 31, Nzita knygute 
teip kaip ir No. ZlOyra Maskolįjoacenzūros dalei- 
Sta tt lodei gali būti Lietuvon šieneliam*... lOc

630 Ethnologlja arba mokslą* apie toonea 
tautas. Pagal te-ra M. Haberlattdt* parasze Szer- 
na*. Chicagn. III., 19U8. pusi, tėtį Yra tai svar- 

, blausi* įuoksllszka knyga apie vi4 svieto žmonis. 
Ji parodo visu vieszpatysczlu. v Imi žemes krantu 

' žmoni*, jų kilmes. |>arva. tikemaa. puprocziti*. 
j už»ieinima ir abeluai vt-ka, I* patilpusiu joje 

fotografija matysite, kad ant misų žemes randas 
i žmoni*gražiu, prastu, biauriu ii net bisuresnm 

už paėzlą beždžione, randasi net ir tokiu, kurių 
visa* kūnas plaukai* apžėlė*, n veidą* į beždžio
nes pana A u*. Rasztas- szventa* sako: ..Sutvėrė 
Dievas žmegu ant abrozo ir pa velkate savo", bet, 
kad pažvelgsite iu veidu* visokiu žmonių veislių 
pamatysite dideli ju nevienodumą ir tada ateina 
klausymą*, kurie tez Ju yra panašiu* paveikslui 
Dievo, ir kas-gi sutvėrė tuos blagriuosiu* žmones? 
Ka* nori dasižltiuti kiek ant svieto visokiu žmo
nių veislių randasi, kur kokia veisle gyvena, kuom 
užsiima, kaip minta, kaip tiki, kaip meldžiasi, 
kaip mokinasi Ir pamatyti ju paveikslu*, kaip jie 
iszrodo. tegul perskaito szia knyga, o Joje ras 
gryna ir piliia žmoni j* istorija, preke 8*4.00 

Apdaryto*......... .į..................U. 50
JSAH Auka* Karo* Dievui. Parasie Jonas 

Gražy*. Chicago. III . IIMM. pusi. 40. 8ai knygute 
labai suprantamoj kalboj apra-zo visa* kares ko- 

I kioa kada buvoanl svieto, kiek be, kasztavo, kiek 
i žmonių iszzude. kiek smonijai blogo atgabeno tt 

ka* žmonija iu ja* stūmė............................... lOc
071 ržmuszima* caro Aleksandro II. Para*ze 

i Jotas* Grašy*. Iszls-uto Susiv. Lt*1-Laisv. Chi- 
Cago. III.. I9UK. pų>l. Knygute apraazo kylitua 

| ir lauksi viliasi revoliocijiszko Judėjimo Rusijoj. 
—.---- - --------------------------------- - ---- kov . siii-arizmii ir. ka;i-> jia.-'km--loa kovos, uz
az kokiu žeme slaugant* sutededa kur ir. m u* z ima mintojo esrn Velytina kiekvienam 

—---------- ~*“* darbuzlnkut > perskaityti ........... 13c
------- ------ . 13'30 Naujausia* irdiiiiianaiasžiidyuaalietų 
ta vardai, ploti*, gy a; koki kuriuos* vJn : visiko* ir angli>zko* kalbu, sutaisytas Antano 5------------ ----- -----»* -otn. L.toe. tas. I H1 , .

Rasite jame visus lietusiszku* z.sliius isigukly 
tu* in angiiszka kalias, kiekviena* žodis paženk 
lintas kursivoms lltarom* prie kokio ji* gramati
kos skyriaus priguli.ž<*iziai stislaty ti alpbabetisz- 
kai teip. kad koki tik sodi nori gali Ji su viena se-

nes n lininio- žiuri, bet Je gerai nesu pranta; 
ta? abrozel ai*. Neudingiause knygele ant 
s.vieto daaižinojimiii tez ko darosi žal 
bal, grtaa«mai lietus ir sniegns; kas yra 
debesiai ir ant ke jie laikosi..................  3Oc

Kaiga ias» mokiau

HYGIKNA Dakutriazlra kn; 
*|u* aSlnikyin* (ireikato*, 
inurnlboa daktaro l*x*lgy<l

•sveikato. įdilginti M**o amži ir mokės užau
ginti suteik*:* ir tairto ***j»xi ranteliu* 
Prokn... . U3o

p«e turtu t atdirbi ma 'Parašte Sėbram verto 
S. M Veikalas gvildenantis peilti*z«ę.ęeko-

Paveikslas naujo Popiežiaus PIUSZO X
______ miera 18x24 coliu.

dra gijo* gyvenimo............ .............  33c
Ar vyskupas Talonėliu* (Valančiauskas) nebu 

va vilinga ttotnvyste*? Paraškyta ka. Demb- 
akio. Isztetata kasitais Suaivleayjimo Liet. 

Latev. dua. $7 puslapiai..... .................13c.
!<>ologi> arba Kokai** apie Gyvus Daiktu*

Pagal prof. Nusbaumę. Šutais* Sterna*. CU> 
cago, Iii. ItCl. Puslapiu l<7.Moksta* koki* budo

teis sterilaus kauleliai*, su S medalike- 
liai*. aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis btelelemis. su kabe, 
auksinti krantai............ .................. 81-30

Su pavafltsl-4* ....................4O<
žm<logus. Įsilėkto 

_ _ ___ ___ ___ ___ kukiu bu-
du ji Lietuvoje įvyfa>/-kaip atsile-Į* ant lietu
viu, kaip ilgai u>u t vyre kada tt kaip topo pa
naikinto .............     13c

Dvyniai Vagiu Psrasz- kun. Dembskis. Is* 
leido Suaiv.Lletuviif Laisvamaniu Amerikoje. 
Su autoriaus neveik lu ir paveikslėliu Luakoo- 
ve grupes Knvg ■;? patiekta reikalui pakili
mo moteris z kė-.. Ji nurodo priežastis delei 
kuša asotensike tapo žemesne ua vyrtazki it 
paduoda rodykles ant Jo* pakilimo....... tž3o

Oeografija arba žemes apraazyma*. Pagal Get- 
tie Naikovaki Ir kitu* šuto:** Szerna*. Yra 
Ai nandlngiausia is*. <l*u sulygaziol l»i*ju

Yra labai gražus pa- 
veiknlan, ant kurio ma
tosi naujas Įjopiežiua 
teip kaip gyvax. Vi- Į 
dūriniai rūbai balti, ' 
viršutiniai rautiuui, o 
abrozo dugnan tam šiai 
žalias. Nea [įsakytai 
gražus pa veikslą h.

PREKE 50 centų.
GaunaniRM ..Lietuvon” 
redakcijoj. Adresas:

A. OL^EVSKIS, 
024 BSrd 8tr„

Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve

vipk joje yra anglių, geleSles. aukso*. dru* 
km ir kitu gerybių; kiek manu, atar s upiu.

nvz dali 
**-e^rara<

iitytoe vteo» vmrpatya-

------ v r — 7  / . . t j' r:»v i i ■ t * -t.-a iv ir*, ata u j.s u- t ik un -ta i 
daaŽ^L aa kiek gyventoju, fabriku, pra namiesi bet ir tsr kurie m<4'a sngliszka kalba. 
J’- k”r k°ė* °™; ,xT°tia!,2!r ^,rt* ne* ne viens isz lųokaiicziujii visu žodžiu nežino, 
‘d!?““ “ * 7 kok’ ilgi* d‘«n«» o »,Ulne iodvne ramia juo- Vito* ir v įsame i»z >.
iktiea; kur visad* yra .ygi diena ir nate- uatMjoa,knyga turi foruiat* daleses musu Ge 
ar saule nėr kelete dienu nenusileidži* ,Kietuose, gražaus nmiy no aiaiimo ajp-

'.83-'o<» 
  ___ ____zmoszvto- 

’ėi.s.nsZ'i^ir *“> t»ok*l'V Pagal svetem.i* szaltiuiu* leukiM- dm?s auMusTi iAra i k“1 sulai** F. J. J iet u v lai kai verte J. Laukis.Chi- ra*«e, aaksinemis litoromla atapausa para n|_________ L Vra Ui________ i»i,ki*
- _.L : ma MOSI KNYGA Joje ra.it.- y i.a. urmu tr
Istorija Chicagn. Ltatnvlu, > parapijų teka, burtu paslaptį*, suprasite Ja*, nes yra .iszkial 

Knsneziuno prova su laikraszoalu "Lietuva“ apraazytoa ir paveikslai* pansiytiM v l*os ju t«- 
bsivnai balandžio meaesyje,litera. 58S puslapiu shsptyz te budai ju dary tao........................ 3O<-
d torio fartn*to, aiszkaus d ruko. Fotografija*

aienu nęnu.uemaia K letuoae. gražaus mėly no audimo ap-
neužteka te tt. Knvgz didele fiz .odų. daru,we. »nt nugaros i*z*pau»tu* sklabnuemis II

Siti pus.apia. ant gero* standžios popirroa taroiui* *•* titulu* Ft* <e 
usndists, u 71 ■ aveikaleltats; mapu gyvu- — -Z - . . -----
• u ir it. .............................   82 <M>

“Lietuvon" Užleistojo, redaktoriau* Ir paveik- | 
štai Chtaagoa S.Jurgio Uetovtezkoa bažayozioa Antinus galas Ponako Piloto, kur* buvo su

ltis Vieaipaties Jėzau*. .1..................
AimUmo kk-toi* apdarai*, aukaiauu*

Ktatote........................................................8 J 30
o* du vienyta testetfju gziaurtnsd Ataen- 
k»- A prasi, kaip Kolumbe* atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
ŽaH-uee pirmiau*!.!1 isz Europos pradėjo va
žiu.u in Amerika. lokio* k s re* buvo, už ka 
karevo Ir gok i • o* - nartuose: kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare nelai 
nemel O aat pat galo toip;nasi Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikallngtaasiu 
d_. 1U perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Aaaenko* žemeje gyveninei tam. idant

... Si oo

Chicago IU. 1901 m. Pbilspiit 73. 
lelei* ..................  iJOc

p gyvena Aagmanyz? Yra tai mokslita-

r» -o*. jts radę j ima, atmaina*, gyvi ir plėtojimąsi

tr lobattaaaiu
»5c.

Jraaip Maakouia persekioja Lietuva. Pagal L'op. 
praa-ion russeen Lithuanle sapiesze kun. V. 

Dembaki*.... ........................................lOc
Kaip rečiausiai laidoti numirei!? Piesiinys Dro kU a* L ito m -ski a * * nn ! i _ k- a i a i o ai i <4m - 'j [j V 

. 13c

A akio Altorių*, balto* oallu- 
lazkilutiu* kwt*tko*,*u aaialr^isati ir*aa*tai 1

o 7. MaSa* Aak*o Altorių* balto*c* 11 s- 
ilotdo* apdarai. kwiaikoa aal vtaao »*o- 
au laikinio* tldabru Ir peria. *u dwtea 
kaullnemte kabutomla. aakaisu kraai 
tai............................................................$aoo

Irnokioi
margini-

Plnlgu* siuskite ant adreso:
A.. OLHZEtVNKI, 

PC i 88 rd8t„ Chicmso, III

•aku vienoje knygelėje................................   15c
- Jon* T«ardaucKs ganu burtinyka 
ir jodarbu* tykiu *u aprastyniai* apie bur-

Duonos jteazkotojai, apvaaka H. Senkieri- 
esiaua............... . ...SSc

Du pulku* spraszymai apie nedor.be žydu ir 
pikto auginimu waiku .... . i.....  50

.Yvieenima* Stepo RauOnosi- , pa-ako* 15. 
G'jwenlmas 0»n*waiv-a <U<n<'»*(o*l. Yra

dėjo. ■ . . . I .
[deja ant meailyno Apysaka matu dienu.

Aakanj* broliam* lietuwi*m* Mvu.......
Istorija gražio* Magetosoa 
[•torijaseptynių Mokytoja • 
Jno*npa*Koalnai***kte. arba kankinlma*

V a įjota po wz.dSxa maskoliau* 
Juokinga* pasakojimas api* Bzaltabaiiiu* 

te du gražu* straipsniai i*s ukiaikyste*

1*1 lietawiu gyvenimo .. |5c
Kaukazo Belai**!*. L. Tol»toj*u« apyiakrl*. lo

DIDI I I*dIdLIJA
vakarai*

• geoto A Žemaiti. Yru tai szventes rasa- 
vivenmo pasaulės iki karaliavimui Sa- 
Yra tai na*dlngisusia knyga žiemo* 
paskaityti ir m-raittkrii ll tat pa valkata 
11a seaov* Pruian.k 81 sal adresoadrrso

C*hM*m*o* 111.

Kas iaa amerikiecxiu nori gauti

“Darbininku Baisa"
ir kitus prigulincxius Lietuvių Social- 
Demokratiszko'^ Partijos rautu*. *ių*li 
“Dar. Balsui" r»nkrasxextu*, pinigu* ar 
tureli kitu* kokiu* reikalus, nuo dabar 
tesikreipia su tuomi ne prie draugo Mi- 
sxeikoe, kaip iksxiol, bet ant adreso:

5238 Indiana avė., Chicago, III.

(taaaMftN*_____ Mi___ ______BDI. ,
fCrasiu Bkerdyne.Apraazo ana batas atsitikima :

kstoa 1ŽM m. maskoliai užpuolė aat bažuy- | 
ežio* miestelyje Kraiiis. musze, azaade ir pjo- 
we nekaltus žmoni*, iszgnone altorius ir it- ! 
pec» a)o balny ežia. Atšakiausiai spraszc 
to vos atsitikima..................................... 13c '

Kn A B u boa Prozaiszki Raastai. Szioje kny
goje telpa 1S gražiu palaku, pa ra* tu 
ka. Burbos, buvusio įleboua fieiuvi.z- 

’ ko* parapijų* Plymouth. Pa kurio* tai 
yra szitokioa: Tirmnikiu 'Andrius",

Klimai* te mtetrsatun............................ 13c
Mokti** apie Žemę te kitu* metu*, ju bu,y ir

toa ir kiton rūtai matomo* ivaipade*. Su 30

81.00

risto “Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*'*.—Yra 
tai apraazyma* Lietuvos su Lenkija susivie- 
nvjimo ir jo pasekme*. CM* suskiai yra ap
rausyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
jatavoe kuaigalksv-.siais: Keistuoliu. Vy-

13c
Lėetvna prateriai Maso joj* Azijoj* nuo aenoee* 

iki jie pateko p) valdžia tjmu Paraižė Lte- 
tveoa Mylėtoja*. Kn. sa turi XC3 yu*Aplu* 
teS dtdelee tnapa*. parodanezia* rieto*, kur 
zeaoeeje gyveno lietuTioprateTiai Ap*a*zo 
-tetoviu paJi-Įima dar 800 melu priesz Krit

ai* glaus*.. ................................   3Oe

veikslas penktuose aktuose. Lenkiukai pa
rnase Julius Slovacki. lietuviszkai verte 
Vincas Kapas* <Dra* Km.rka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams- 25c 

banjanais Lietuwlszkas Sapnlnyka*. surinkta* 
ir suredit. Įsi daugel snetimtsutiszku sapnl- 
S« ir surėdyta* pagal tikra P«-r»i*zkai 

ptlszks sapnlnyka.—su 310 aiszkiu abro- 
*,— su apraazymu pian-'u ir paslapczio 

kaklas senowee žmones wartojo įaspejimui 
•Sattea.—Genausei tezguldo visokiu* 

aapaus....... ......................................... 5O<
O rūta rytas...................................  05c

(eamokslai iszmlntie* ir 
Gal*oeziu alsu amzi 128

eaaezia skaitiniu tegul nesiperka szięknin- 
geta. o gardžiai pasijuoks. Itnonev ture* kf 
papasakoti ir ant kiek*ieno užklansimo mo 
(eaduoti Iszminting* staskyroę.....—3Oc
snkvedte granatų raszymuL Pamokinanti 
knygele kaip raszyti grotuata. visokiuose r*i- 
kalnoae į visokitį luotui) žmonįs: į gimine* 
draugu*, prekijas, ponu*, kunigu*. urMnin- 
kaa. ir į patį earf. Teipgi meilingi laiszkai

cHnei.................................................................SOc
Robinsonas Kruiina. moraltezlca ir žingedi apy-

-saka. oa.zveato Jaunumenei....................... Igoc
Oįh k* te Medega. principai prigimtinio surė-

dymo yteatos drauge su moralteiku moks-

Si latdf. su mažai* prideczkais isz tone* n iii 
laidtį Uetuviszkai pergulde teras J. Szliupas. 
So paveikslu ir biografija ra.zaliaus. Yra tai 
tuoksią* gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmones vadina teievo surėdvmu.'... 81 30 

Gražiuose, drūtuose apdaruose. $— -OO 
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaitoszif knygelę lOc 
Senu Gadynių IsznyKe Gvri Sutvėrimai. Pagal 

Hatchinsonf; sutaisė Szernas. Ji apraazo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusiu* ant iernee dar prirsz žmogau* ant jo* 

.atatraditna. dzlandlen tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami giliu* szulinlu*. kanalus ar 
indam i*z žemes anglis, randa giliai palai
dotas Semeje. Tule sutvėrimu atrado czis- 
ias, nesugadintas, kabu*, užklotus eile ke- 
lietiko* sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
heaeje kūnai yra sziabdien tezatatytl ivai 
riooto n. u šefuoto, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme kiek daug 
milijoną metu reikalavo pakol ant mirusio 
žverie* kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
nis stono. Moksli ocziai isz to semi* bran
giau si* mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
bodu gyvi sutvėrimai keliesi isz iem-sniu 
In augs r les nes veisle*, ir pagal storam* ir 
senama žemes sluogsniu, kuriuose tn *utvė
rimą kunus randa, gali be'apairiklmo <prens- 
tl kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at
sirado. Knyga turi S7J paslepia stambaus 
d roko, ant grąžo* popieros ir apie 150 pa
veikslu tnvairiu senu gadynių iztnykusiu *u- 
tverima. Preke............................81 OO

Trumpa Geografija. Sutaisė Neria. Trumpai te 
suprantamai apraazo wisaa 5 dali* swieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių. gywn tu te 
medžiu. Tinkamizuse geografija in pradine 
mokslainę............................................. 1d 3c

Vandai ant žemes, požeme te viražu je žemes. 
Raaiszkai parasze Rubakia’z. Verte Drugy*. 
Isueuio T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraazo visa* vandens 
permsiuK* ir veikme* kaip lis persiksiesia 
fo žara, kyla in virsza te tanai tveria debe
siu*. debesiai padanges* atvėsę, keieziasi 

* !o vandens laszellus ar sniego lustelius Ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurtos buvo pakilę. 
Czte nukritę didelius darbus veikte: snie
gas k r’ais uždengia eielus kaimus ir laido
ja mv*> puse v se žmonis te gyvulius, paskui 
tir de.ns nuo saules keicztesi in vandeni te

Ir k avėjas! po žeme k.u r vėl veikia ųpsti 
gar t. f kaip ir ant virszau* žeme*.......... lOc

Zto.«us Nepuuszkte. Verte isz szvediszko Ne- 
na t,rea. apysakėlė: kaip tortlnizo preketo 
nuaus ina.vede tu varginga mergina iriai-

na i’«ns vaikina ar mergina ir mokina žmo 
ztez'ir jc-ybes...................  lOc

rtkyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikejlmiszkt 
moksliszkl te draugijlszkai pvutiszkl. Antra 

>aida «n priedu, tll puslapiu .......... .......5Oc
35. Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti Isz se- 

kaneztu gražiu pasakaieziu: Atsisveikinimas; 
►- Vagia: — Kas kaltas; — Gatvės vaikas; — Pa
to rėžio žiedą*: — Miszko sargas; — Signalas; — 
Keleivis. Chicago, IIL 1903. pusk 90............ 15c

S4M> Svieto pabaiga. te z rusiszko verte Pr. 
Siūlelis. Chicago, III.. 190B. pusi. 31. Kas nori 
dasižinoži kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
sala knygele.........................z............................... lOc

Guodotinonte tautiazkom* ir baž
nytinėm* Draugystėm* iardirtm:-1 
Karūnas, AtneriUoniazkan 
Wetlawaa, Starpan, J*»oa- 
taa, Kukardan. Ženklelius, 
Kepurei* ir dėl .Marszalku

' Guodotinietu* Kunigam* iszdir* 
įba:- Kapa*, Arnetea. lialmati- 
kinų Aloaa. Stulas irw>.u» !>*ž- 
tnytiniua parėdus. Visokį dar ižą at- 
'lieka artiatiszkai in laiką.
' Norėdamos guodotmoa Dr-tes, 
>arba guodotiui Kunigai, kad Jutu

darbas butu prideranciiai atlikta* ir tuom suszclpti *awo tautetj, p*we*kite ji tikrai 
lietu vraitiai,

T- ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divlsion St-, Chicago, III.

Ninijas Apgarsinimas.
Tsutieczial Lietuviai pasiuva

a»z. padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai. dstegoreliu 
kokiu lik ant svieto randėti.Lenctugeliu 
auksiniu ir (taukšliu ir sidabriniu, 
aul^> >:e<lu. izpiiku. kompasui 
cziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grajinamu masainu- 
kiu. Mastinuke* dėl rastimo grumstu. 
Mono knyga ir visokis prietaisas danmui 
sxtuku. I*tori*xkos knygos kokio* tik 
randa* lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknygių, dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozehu. Pulsiu popieru grumatoms 
su pavincsiavooem* ir kvietkom*. Kei- 
kslaujsnil kokiu i o r* daigiu prisi įskilę 
už 5c. marke ir gausite katalioga. ku
riame tesite apreasym* visu daigiu ir ju
preke*. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip:

.108. M ATUTIS, 
112 Grantl at. BrtMikiyu. N. Y.

<15-11

AR SERGI?

"Szvtennle' ______ .___ ______________
gaus”, “Apibarta avi*"., "Tėvo pasku
tiniai žodžiai", “Nanjateakt* te* prie
vartos", ‘'Sesuo”, ‘Vž tevyaea meile", 
'■ Bartlaiaka* tez Cucugvaao žvstrijos . 
“Sodžiaus elgeta". “W.-:*io tezpažintu".
■Smertiaant nosies"....j,.............................80

Keksztu Simą, ukiszka apysaka. Szl yra 
ne tik gran pasak* bet ir gera* pamok i- 
aima* prie ukiunkjmteg....... ............... lo

Lie t u visi kn* Pasako*, su-deg* ietnsrtszkai m* 
tokigijai. Surinkta DroJ. Kasaoavicsiaus

Musu darbas yra musu geriausi** apgar
sinimas

2 Kriaucziai 2
Pallonii* ir Za< harrwi<-ze,

3312 S. Halsied st.. * Chicago, III.
Mes siu v* m visokiu* drabužio*, pig ai 

Ir vis naujos msdoa. Prašiom atsilan
kyt ir persitikrinę duokit mum* pra
džia, o mes jo* užganėdinsi m Musu dar
bas yra musu gertsusls* apgarsinimas.

Perkasa*ir velnias. Žmogus ir welnias:Api, 
izgnnas ir raganius; Apie Deives, Laima u 
Laumes: Apie Dali: Apie Giltine Api*'*/si1- 

. na irszalti; Apie trejus. Apie milžinus. Aon 
žal ežias ir smakus; Ypie a Užtakius art*.

'vrtikaiokus. Yra tai juokioetauslos paša 
ko* girdėto* ano seniausiu laika ia kure* dar 
ir sziędien daugybe lietasrtu tiki buk tai wir 

. buwu* teisybe.............................................<1.5Ue
Nedorybe Rymo Clecortaa*. istorija Isz laiko

poa**ojitno Nerono .... 40*
Negttdetas daiktas ir geros rodos muso mo

terėlėm* „ 5c

Da r bi ninku K a iendorius.
1904 metams, įsileistas L. S. 1>. P.. ..Darbi

Suvis

DYKAI!
Hgi *raAI ElektrsM

JUOSTA
ips&cgotoja gy nsties.

nejus jokio primokėJi-

gyly U b« daktaro. M
• JOHN’S SUPPLY HOUSE 3115 1. MoaaAMiv., cmicaso.ill.

Sveikata už $1.00
Ar atanka plaukai, ar skauda gal

va, ar gelia dantis, jeigu teip, tai

Hztai Paliekat oi ten

■ouarcii ElectroJedicil listitite,
56-80 W■ bath Avo. CHICAGO ILL.

Rauiai kur tu 
•nugi? N ugi |msm 
Piatra Szlaklnea

iaztraazkes. o

MALDAKNYGES.
Niežas Aukso Altorius.katalik jzka maldų kny 

geie Maldo* yra rytmetines, vakarine*, pn* 
apaviednea, komunijos miežis, miszparu ir 
daugybe kita: misziu maldo* su abrozeitai*. 
mlszparai giedami itetumszki ir lotiniazgi 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie iszate 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 4 litanijos: psalme* Sz. Marijos 
P. te Karaliau* Dovido: aktai, ražaneziai. 
stoeijo*. karunka. keliolika siventu giesmių 
irti Yr« tai naujausia ir gražiausia knygele 
iaz visu Itotuviszku lusidaguygiu. daili, kai
to, slidi popiera. stambu*, ai'szkas druka* 
Miera 3kix4l4 coliai. Szitu knygeliu apdarai 
tt preke* yra sekancžios._____

No 1. Maža* Aukan AlUTiua. prastai* drū
tai* apdarai*, sukintai* kra*ztol*,be ap 
kalimo ........................................ 30.

No. 8, Msia* Aukso Altorius, moroko
• kuro* minksztsi* apdarais, apw*lei* 
kampai*, auksinti krautai, parastais 
irkvtetka............  ..................... .......... $1.S5

No. 4. Matai Auk»o Altorių*, franeurtez- 
koa gluodnio* (kurele* apdarai* apwa 
tote kampai*, auktinta kwletka.krymu* Ir 
krauto!............................................

Naujai Isateiitoa darbininkteiko* ksyeo* 
1. ValdSio* pilvą* .....................10c.

t. Karaiie*. Dievas te karaliai. iOr.
Z. Vari; tinę*;.................................. 10e
4. lai muautpraeitee........................Itta.
A. Vorai Ir muse*, lapeliai po..........le.

iszgydysiu. kaip tai užkim*xima nosies, 
ssalti, žodžiu sakant viską, adrtsaok 
teip: George Pupauski.
873 33rd *1., Chicago. III.

puiku Ir azalta b*> 
varska alų. gardžia 
ru‘kM oczif/czet.a 
arielka, cigaru* net 

iaa Havanos, o iszaigeru* gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su tamista kalbeli n* galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to ji* turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tluaaocziu 
susikalbėti angliukai. A teikite pas ma
ne, o a»z jum patarnausiu už dyka viso
kiuose roikaluuee ir provoee. Atvažiavę 
įsi kilu miestu galite gauti pa* mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šltikls,

A. T. A LIS.
5238 Indiana avė.. Chicago, III.

Europos Lietoviszki Ulkraszcziil.
‘‘VarjsaM literatūros, mokslo ir poli

tiko* mėnesinis lai krautis. Preke *1.23
“Ckinlnka.a ' užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduod .mis visokias kitas 
svarbias žinias ir pamokinimus. Iszeina 
kožna menesį. Preke .................. 75c.

“Naujienom'* lalpinancsios pasakas 
isx žmonių gyvianimo ir kitokias svarb
ias žinias. Preke  75c.

Visi tris vimzmiDėti iaikraszciai užei
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juos gauti kreip- 
kilęs prie agento. Adresas: |

J. I>a Ulijona itin, 
3108 8. Halstedat. Chit HfiO.-llI.

Popieros visai dykai!
Kas prisius 25c. markėms, splaikys 

tuziną popieru su konvertais ir dar gaus 
grąže pavinezevone verte* 2flc. dykai. 
Popieros su puikiais spskaitymais ir 
dainelėms. Agentai daro gera pelną 
pardavinėdami szias popieras. Adre
suok:

V. Ukmsn.
Station W. Bo* 14, Brooklyn. N. Y.

PUSE PREKES
fTo. S. Mkžas Akao Altorius. prastois,dru- 

tois apdarais, auksintais krasziai*. ap
kaustytom* briaunom* pasidabruotomis 
bletelemia su kabute .. .........75c.

Sxitas'Drukuojamas Maszineles, kaip 
matote ant paveikslėlio, mes dabar priesz 
Kalėdas parduodame už puse prekes.
8intplex No. 1. Preke...........$2 00

„ 2. ., $4.00
3. $6.00

$3.00 
ir nusi
yrė pi-

Praetical No. 3.
Todėl pasiskubinkite iszsirinkti 
pirkti priesz Kalėdas koleik jos 
gios, nes tnliaus vėl pabrangs.

MASZINA, kuri alidrukuoja Tami- 
stos s-arda ir pravarde, su auksine 
plunksna, alaveliu, alrameto paduszks- 
le ir peczeluke........ ............................ 23c

Burtininko knygele: — Kuri pasa
ko kaip galima su kazyroms atspėti kiek
vieno žmogaus laime..........................23c

Burtininko vinis: —■ Kuria galima 
perkiszti per pirszta ir ne padaryti ne 
jokio znoko ant pirszto, kad nieks nesu
pranta kaip tas pasidaro............... .. .23c

Burtininko butelukas: — Kalpszi 
buteliuką paverti ant szono tai guli, o 
pasta'tyti jo nereikia, nes pats atsistoja, 
o kaip kitam paduoti ir liepi teip pada
ryti, tai jokia rodą to ne padarys, nes 
kaip tik nori parversti, pasakai stok ir 
tuojaus atsikloja..................................23c

Pinigus siuskite per ,,Money Order” 
ant szio adreso:

Stapie Novelty Bonse, 
3233 Illinois Court, Chieago, III.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spiiiduliai varlojami iki atradimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPsJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARYJ išgydo visas vyru ligas 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose.’ Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA- 
LIŠKUMAS. ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

Vyrai tu geliaažisin ir silgaem augarsai. kiktUis. skaudamais Laužtuose lytiiki| nu*ilpnėjimi|, skaudanžtu nusitiapmimu. aakti- 
niait subafimsi*. susitraukusiai* arba tsstilsvinlais eryanais. trotyjimas atminties, nsrvtikumsi. skaudėjimai krutinėję, inkstif liga, 
plautis puslss. misistojima* iiapums. krituliai prMakis, galėjimas attikti savo pnėerysčig. skaudėjimas gaho*. kiagabiantis pa
raudimas, prioimaMvimas. silpnumas, meiaskslija, negeras kvapas, paboty|imas apetito, puolimas plaukę, VISIŠKAI IŠGYDO*!.

OnaAli a I i c y V AC lirtAC’ Neramtinaki iiul*«Tciin»i, uėuuodyjima* kraujo, Varicocelc, steiug- 
jp“lljdilbtfcuj ilgvj, kai baųfydoml. GrricxŽMU*te» b»a<><lytna* <lel uilpnu vyru.

lanni livrai P*r bjaurius paproezius ir |*erMi<fįrišima, ullpni ir nerviuzki 1NZGY-
ddUlll YJldl |M)MI PO T1KHA GVAKANC1JA, ARBA PINIGAI SUGRAŽINTI.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI
. * Nuo 10 ryte iki 4 pe gieta. ir sm 6 iki 7 vai<'įfito t alunaOH. f Medeltem* ir iventet nuo 10 iki 12.

State Medical Dispensary,
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St.» Chicago, III.
Itsikirpk litą, nes ne visados eti lai kraity Ja. Ltaz yra geras dėl egzamino u X-Spinduliais.

6>™ KATALIOGA?
Jame randasi apraszymai su pa

veikslais ir prekem, vvaihu elektro- 
mapietiszku gydaneziu juostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plaucnu apsaugoto
ji:; inheiatoriu, daktariszku baterijų, 
visokia geriausiu rvduoiio, plauku ir 
usu augintoju; d ruknoj am u masztne- 
H u, painu, motin ir sztuku; elektrisz- 
ku žvakių stovyluku su laikrodėliai* ir 
tt Ka* (risiu* ui 2c marke gaus ėsi
te katalioga dykai. Rassyk szendien.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
321S S. Morgan St., Chicago. III.

DAKTARAS E. F. NAPIERALSKI

SPECIJALISTAS PR1YATISZKU LIGŲ. |Ivaiaado* iki 10 ryto, nuo 3 iki 5 po pietų ir po7 vakare.

OftisMM ir gyvenimas:
732 We*l I7th Street, kerte Paulina: prieszais szv.Vaitiekaus bsdnyczia 

Telefonas Canal 1137. Telefoną gausi dykai visose aptiekoee.

MAJR.JA DOWIATT

A • 13321 Atibiiru t*te.LeonasRuigis » -
3301 So. Morgan st., Chicago. III.

Firmos K Damos Sulotum*.
Ilidele sale baliams, veaeiiiotn* iri 

mitingams
Užlaiko goriausius gėrimu* ir kvėpsi** 

ežius cigarus. Gera* užkandis kasdien 
ant stalo. Visus užpraste atsilankyti, 
ypatingai svsczius atvažiavusius isz ki
tu miestu, o busite gražiai priimti.

Telefonas Root 434 Skaitykite visa
HILLE’S FOTOGRAFAS.

3432 8. Hatated 8L

P2 OC

GERA RODĄ SILPNIEM IR SERGAN 
TIEM VYRAM.

_  Girdniamas diena nuo 
>. dienos jog daug lletuvla

' kur H' Jies/.lodami tik-
rtx daklaru/koa 

laukiausiai 
■MA* lin ranka* tokiu dak «ru 

liuko ueisz- 
manulami apie 
vyri,zku ligų, įmuk ka 
tK|w1an> smogui iru 
žlau.los Irt dar
l» K>-<)i»zk*i apipieszta. 
u-

į 
_____ !■■»’>"< žinotu kur tikrai 

II rasti trislnga Ir ataakauc/la daktarlsik* pa 
ha reikale.

tiktai

Nemtelyk jog jutu lig* vra netezgydoma dėlto 
kad koki felczeriai ar studentai inedikaltezkuoae 
instteataose »r <li.Į<-n*sms negalėjo ju* i 
tl. Nesiduok prigauti tokiem daktaram kurie Su
dedami gydyti dykai iki i.zgyjlmul arba Užgydyti 
uSsenejusia liga u* kokiu* penktu* doliariu*.pri
traukia Smogu ir ne tik k* aplupa. bet dar labiau 
padidina liga ir apsunkina tezgydyma. Joki* ge
ra* ir atsakanti*aaktara* negvdi.'dykal, betduoa 
tiktai rodą.

A*a gydydama* te tlrinedama* ryrtezat Ilgasis

nam žiuoma* gyduole*. *u kuriom-asz tezgydžteu 
tukstonczlu* vyra, sugražinau jiem sveikata, tvir
tuma te vyriszkuma.

Mano ofl.a* yra inrengta* su vlrszum 10 metu, 
turiu naujausio iszradlino geriausiu* instrutuau- 
tu* dėl darymo egzaminu, elektriszkaa lydymui 
maszinas. Ir geriausia ant svieto Roentgeuo szvie- 
soa spinduliu maitina, tu kurte galim* matyti per 
visa žmogau* kūne te tokiu budu atrandu iižstee- 
neju*la* ir pasislėpusia* Ilga*.

Asz gydau elektra te gyduolėm. M ano gydymas 
yra naujausias, geriausia*, teisingiausia* ir tik
riausia*. Kožnam duodu tlesdariazka užtikrini
mą tesgydymolr kožna* gali bot sveiku ir tvirtu 
vyru. Joki* daktaru* nesuilllgin* su manim gy
dyme vyriuku ilgu, nes asz savo gyduoles Ir būda 
gydymo laikau paalaptyje.

Asz lazgydau vteiszkalkraujo užnnodyjlma.reu- 
matizma. užaenejuslas paslaptingas ligas Ir llgaa 
paeinanczlas nuo žagimosi save ir l»*di kūmo. Jei
gu turi gėlimą kaulu, svaigimą ir skaudejima gai
vu*. skaudejlma po kratine, tanariu. nugaros Ir 
strėnų, gėlimą ar nepaprasto plakimą szirdiea, u- 
žyma ausyse te galvoje, drebejitn* te vaikszcztojl- 
ma kraujo, pamelinavusiut paakius. puczkucHus 
(spuogus! ant veido ar kūno, geltonas pletnas ar 
tonas ant bite kokio* dalie* kuno,puvitna ar slcau- 
dejlma gerklėje, užkletejima viduriu, bjauriu* Ir 
balsius sapnu*, sunkuma ant koja, indubustes a- 
kte. jeigu Užeina sėkla laikė miego ar prie nnsl- 
szlapinimo. jeigu negali miegoti ar valgytu jeigu 
esi n uola tai nuvargęs te pallstantte esi baugus.gė
dinga*. nuiimtoe*. užsirupines Ir nustojęs vilties, 
jeigu lyttezkua dalis yra nusilpueje telp jog negali 
atlikti vyro prideryaczlu te neturi vaisiau*. > igu 
esi užkrėsta* kokia liga, tai ateik ar raszyk t>e* 
mane, o asz duosiu teisinga te tikra rodą dykai.

Asz Užgydžiau ligas kurios žmogų yra kankine 
per 15 metu te daugiau*, te kuriu kiti daktarai ne- 
instengdaml užgydyti, pripažino nelszgydomom.

Asz lazgydau labai trumpam* laike su.isiiapi- 
nlmalovoje bemiegant, kuris labai klapatina vy
ro*. Jeigu turi minėta klapata tol ataUzauk ar 
raszyk pas mane, o liksi Užgydytu ant visados

Dr. H. M. Rota. 17S 8. Clark St., kampo Monro* 
St., antro flom. Chicago. III. Ofisas atidarytos kas 
diena nuo 0 Iki 4. J’anedello. Seredos, Petnyczio* 
Ir Subatoa vakarais nuo 7 iki b:90. Nedeltoj nuo 
K) iki 1.

Jeigu nori žinoti visas slaptybes, tai 
nusipirk monu knyga, jos preke *2 00, 
tenai atrasi visokia* slaptybes kuriu 
nieks nežino. Teipgti pas mane galite 
gauti gražiu gromslom* popierių su gra
žiai* apakaitymais už tuxina 25c. tu po- 
pieru. 100 už *1.00, o 1000 už *8 00. ra- 
szyk man indedamas už 2c marke, o 
gausi Katalioga.

George Pupauskis, 
873 ,33rd st„ Chicago. III.

"E

1
b «

S

F.PBradchulis
Aitorne; and Coūnsclor ai Law.

Chunber of Commerce BldA Room 709 
8. E. Corner LaSalle A AVasbington su 

CHICAGO, ILL.
Telephooe M ai n 3642.

Wienintelis lietuwys advokatas, baigja 
mokslą jurtsprudencijoaosion Amerikoj 
Weda prowas kaip dvilinkas teip ir 
krtminslisikas visuose suduoto.
Km. 3441 8.H*isted ari i 33 Boul.

Telephone lloot 74.

SVEIKATA už 25c
Skaudėjimas kaulu, streuušir galvos; 

aziurpuliai. nviiniastis. et įaudė) imas, bė
gimas gh tęs, iazdzi uvimas nosies ir bur- ■ 
uos. kosulvs, paeiha nuo [įersialiino ir Į 
nialeriszkti iiuikIii kūne, vienas baksiu- I 
kas John'* Kold-Kura tszgydys minėtus į 
kenkimus. 25c. Katalioga* visokiu gy- | 
dualiu su a|naszymais daug ligų dykai.

JOHN’S SUPPLY HOUSE,
9S1A MOseRATT ST. CHICAGO. ILL

Ant 17 Akmenų
RailroadLaikrooelis
Ir akstsima*,.vyrias

(vejai* liunting Inkst
ai*. gratigi is t margi n 
>1* Gera) laika laiko, 
patingai tinka geleria 

reliodarhjninkan « ku
rie reikalas ja gero lai k 
rodalio Grarantuota*

Kauno gub. Szaujiu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos iki loto* ryto,
nuo T-to* iki • vai. vakar*.

' Nedėlioto* tiktai nuo 8-toa ik) ia-toi ryto

Telei na*: Morgan 1382. 
Telefoaoot galima ias kiekvrenoe 

aptiek oa.

DIDELIS

Vynu, Likieriu ir Arielka
DABAR ISZPARDAVIMAS PAS

Ira Rosenzweig & Co.
Didžiausia Vynu ir Likieriu Krautuve Chicagoje
124 E. Van Buren St. ir 288 S. Clark St.

Teletoms Hirrison 830.

Ar slenka Plaukai?
Ar nori kad ant pilkos gal 

vos užželtu. |
Kurie oori iszsigydytl Ir pruszalinti li

gas. tegul kreipiasi prie Europeiszko 
4’rtd. ir Dr. Brundžos, o su kurio rodą 
tukMsncziai ligoniu trumpame laike pa- 
sigelbejo vien tik pagal jo metodą ir hy- 
genl'zks užsilaikymą ir tt.

Kiausenti rodo* per gron.ata* adresuo
kite sziteip:

J. M. Brundza Co.
Ne v York & Brooklyn, U. 8. A.

laikrodėli m. KVi*a*m kurs mums prisius* savo 
adres* ua SB 7B C O D Pn apžiurelljiul. jei 
patink* užmokėk enpresui to 75 ir kasim* atve
žimo Ir paimk laikrodėli, jei netinka neimk ir 
nemokėk ne oento. Savo sstoruo»ą ua toki pat 
Uikrodeh mokėsi toft UK aak*n pleitytos len 
oingelis dvkai s* kiekvienu laikrodėliu.

Eicelslor Wactcb Honse,
G4MJ Lee* Bldr-. <’h«c«ico, III.

K* LIETUVISZKA PREKYSTE.
Ar reikalauij laikro- 

lenciugelį. žiedą, 
armoniką, skrypką, it 
visokių kitų daiktų. 
Ta viską gali gauti 
pas mus dideliam pa- 
sirinkime.

am tlaikt
________________ visus Amerikos mies- 

tus ir miestelius savo 
i-a-to Jurc^A 1’a 
Ulijona"
kosi po Imtuviikas k<- 

pas jĮ galite 
apsisteluoti visokius 

daiktu*, arba ralvkite reikalaudami nau
jo 1904 m. KATaLIOGO, pridusdami 
už 6 centus marką dėl pačto kaltų. Adre.

M. J. DAMIJONAITIS,

3108 S. Halsted st , Chicago, jll.

TIKTAI 25c.

Už tnzina popleru dėl 
mo su visokiom 
gražiausioms kvietkom pagražytoa.o ant 
kitu kito vietoj kvietku prilipyti gra
žus koliaravi abroseliai,' žodžiu sakant 
gražiausios popieroa ant pagaules. Prie 
kiekvieno tuzino prldedam puiku auk
suota abroseli, o 5 tusinai už *1.00. 
Atidaromi abrozeliai arba altorėliai po 
15c., gražesni po 20c., popieros gromatu 
rassymui su auksuotais k rasi tai s ir ati- 
daromom kvietkom 1 už 10c. gražiausios 
1 už 15c. Teipgi užlaikom didele visokiu 
knygų krautuve. Atsiusk savo adresa, o 
gausi mus katalioga ir pasirinksi ka no
rėsi. Reikalaujam pardaviau ir duodam 
gera uždarbi. Adresuokite telp:

A. ZVINGILA8 A Oo.
P. O. Box 234 Lavrence, Mass.

raszy-

Prekes teip pigios, kad pigiau nemlima rasti visame 
mieste. Iki 1 d. Sausio, 1904 mes duosime bonka vyno ir 
gražu Kalendorių dovami prie kiekvienio pirkinio, kas 
pirks už tl.00 ar ui daugiau nuo mus gėrimu.

SztAl miiNii prekes:
Port ir Claret............. . .................................................17c. bonka
Angelica. Muscatel, 8weetCatawba,Sherry ir U. 25c.
Kvorta Mayflaw«r arielkos.........................................4ftc. ,,
llimalaya Rye, 8 metu sena.....................................75c.
Hennessy Brandy....'................................................89c. ,.
R tiška Arielka . .......................................................75c
Vynai: 59c., 75c.. 81.00. 81.50. ir 82.00 galionas.
Arielkoj: 81.25. 81.50.82.00.82 50. 83.00 ir 83.50jrabouas
A ra kas, Gin. Kimmel ir kiti Likieriai 81 50 iki 83 00 gal.

Jei reikalauji kokiu gėrimu pašiau k per Telefoną ir 
tuojaus priziatfsime.

Mes savo ta vorus siuneziame in visus Amerikos mie
stus Reikalaudami musu tavoru in kitus miestus pristus- 
kite ir pinigus arba money order. Mes sznekame lenkisz- 
kai. angiiszka! ir voljiszkai.

Szie streelkariai privažiuoja prie musu sztoro durų; 
Blue Island avė,. Halsted st., Van Buren si., 12th Street 
Wentworth avė., VVallace ir Centre avė., arba paimk vir- 
szuttni geležinkeli ir iszlipk prie La SailĄStacijos

Parankiausia Banka
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING.

Union Stock Yards Chicago
KAPITOLAS ir SURPLUS -------

V1RSZININKAI:
S. R. Flynn. Prezidentas. J.A. Spoor, Vice-Prezidentas. T. J. Fitzgerald, K sutariant A$it.

$283.000.00

DIREKTORIAI:
Louis F.SwHt. Ii Swift & Co.
James H.Ashby, ii U. S. Yard A Tranai t Ca. 
Sam i A.McClean Jr.Jl Contin. Packing Co. 
Arthur G.Leonard. ilU.S. Yard ATransitCs. 
Levi B. Doud. ii Doud 8 Keefer

P.A.Valentine, ii Armour & Co.
Nelson Morris, ii Nelson-Morrit A Co.
Jesse P.Lyman, ii Hammond Co.
John A Spoor. ii U. S. Yartj A Tranzit Co.
Frsderick 8. Wintton, Atiorney. __________________

S. R. Flynn, ii National Livo Stock Bank.

Šita banka priima ant užkavojitno pinigus nuo 81.00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procentą, čia visi Stock Yardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojaus, kai p tik gauua algas, ir už padėtus gaus 3 procentą.

nedor.be
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