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Anglija.
Svarbiausiu paskutinės san- 

vaitės polittoku atsitikimu 
yra liga Anglijos karalienės, 
isz kurios, kaip galima ma
nyti isz ateinauczių telegra
mų, nėra iszgijimo. Gal būt, 
kad kada szitas musii laik- 
raszczio numeris pateks į 
skaitytojų rankas, Anglijos 
karalienės ne bus jau terp 
gyvųjų. Karalienė Viktori
ja gimusi 1819 metuose, tai
gi turi jau su virszum 80 me
tų. Pasimirimo karalienės 
daktarai laukia kas valandą, 
aut jos iszgijimo ne turi vil
ties. Visa karalienės szei- 
myna likosi paszaukta į Os
borną, kur yra karalienė. So
sto įpėdinis,, kunįgaiksztis 
Valijos, nors patsai serga, at
kako į Osborną pas mirsztan
czią motiną. Sanariai jos 
szeimynos isz kitų krasztų li
kosi teiposgi per telegramos 
paszaukti grįžti į Angliją, 
net kunįgaiksztisConnaught, 
kuris buvo iszsiųstas į Vo
kietiją ant iszkitmių 200 m. 
sukaktuvių užsidėjimo Prūsų 
karalystės, gavo prisakymą 
tuojaus grįžti į Angliją. Vo
kietijoj iszkilmės sukaktuvių 
likosi jiertrauktos. Vokieti
jos ciecorius (jis yra sūnūs 
dukters Anglijos karalienės) 
iszkeliavo į Angliją. Mins
ianti karalienė jau ne kalba, 
pajiegos jos visai susilpnėjo. 
Nežinia dar, ar smegenys li
gos užimti; jeigu butų teip, 
tai jos gyvenimą ant 
reiktų tik valandomis 
ty ti. ą

žemes 
skai-

Rando prieszinikai 
dabartinį apsirgimą karalie
nės ant paskutinių nepasise; 
kimų angliszkos kariaunos 
pietinėj Afrikoj. Gal būt, 
kad tas suskubino ligą, bet 
jos pagimdyti ne galėjo. 
Rupescziai apie ateitį Angli
jos, kuri, kaip pasirodė, nie
kur ne turi draugų o visur 
prieszus ir tai galingesnius 
negu Anglijos ministeriai ti
kėjo, turėjo apsilpnyti pajie- 
gas senutės. Maskolija Azi
joj stumia Angliją, Prancū
zija visur pasirodo atvirai 
kaipo Anglijos prieszinįke, 
ant Amerikos teiposgi ne ga
lima per daug užsitikėti. A- 
part to neskaitlingų būrų an- 
gliszki karės vedėjai ne įsten
gia įveikti ir suvaldyti, karė 
traukiasi jau antri metai ir 
dar nežinia, nieks ne gal pirm 
laiko pasakyti, kad isz karės 
toeis Anglija kaipo pergalė
toja. Nors i»astacziusi visas 
savo pajiegas ir pergalėtų 
burus, tai kituose krasztuose 
dėl tos karės Anglija tiek 
nužudys, kad suvaldymas bū
rų ne atlygįs nuotrotų. Aut 
Anglijos pasirodė teisingu
mas priežodžio, kad godus 
dvigubai žudo, už piktus 
darbus ateina bausmė, kuri 
skaudžiai baudžia piktai da- 
ranezius; o piktų darbų An
glija turi ant savo sanžiuės 
ne mažai, jeigu ne daugiaus 
už Maskoliją, tai ne mažiaus. 
Žinoma, už tai ne galima 
kaltinti mirsztanczią karalie
nę, kadangi ne ji bet mini
steriai ir parlamentas valdė 
krasztą.

remia

Besiartinanti mirtis kara
lienės uždengė net karę pieti
nėj Afrikoj. • Apie atsitiki
mus ant karės lauko mažai 
yra dabar laikraszcziuose ži
nių. Būrai, įsiveržę į an- 
gliszkas valdybas, vis ten yra, 
bet kaip Kitchenero raportai 
garsina, mažeebi jų pulkeliai 
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Metas IX

teisingos vienok ' yra žinios 
apie pasidavimą tūlų būrų 
pulkelių, tikrai žinoti ne ga
lima; ne viskam, ką garsina 
Kitchener, galima tikėti.

Pagal privafiszkas žinias, 
dalis būrų įsiveržė jau ir į 
angliszkas valdybas į rytus 
nuo l’ransvalilaus ir Urani
jos, atėmė angltokiems ko- 
lionistams galvijų bandas ir 
valgio produktus. Įsiveržę į 
Capo kolioniją, užėmė būrai 
kelis miestus, paėmė visus 
valgio produktus, ginklus ir 
amuniciją. Lordas Kitchener 
iszsiuntė į Kapo valdybas 
200000 geriausių kareivių, 
bet jie ne turėjo dar susirė
mimo su didesnėms įsiveržu- 
sių czia būrų pajiegoms. Isz 
prilaukiu anglijonams kolio- 
nistų organizuoja miliciją, 
kurios, kaip sako, susirinks 
apie 50000 žmogių, ko turėtų 
užtekti nors ant apgynimo 
nuo būrų didesnių miestų. 
Laikraszcziai gi įgarsina, buk 
Australijos kolipnija Queen- 
slaud siūlo Kitchenerui 10000 
kareivių; atsisząukia su pa
siūlymais kareivių ir kitos 
kolionijos. Kanados valdžios 
teiposgi buvo $askyrusios į 
pagelbą Anglijai karėje su 
būrais savo liuosnorius, bet 
kad Anglija reikalavo, idant 
Kanada tuos kareivius savo 
kasztais pervergtų į Afriką, 
tai tos kolionijos valdžios pa
laikė tą už įžeidimą ir visai 
nenori duoti savo kareivių. 
Isz Anglijos siunezia dar 
daugiaus kariaunos į Afriką.

Kur dabar yra DeWett, 
Kitchener ne žino tikrai. Pra- 
neszė jis pereitą sanvaitę,buk 
DeWett su savo kariauna per
sikėlė per upę Vahl į T rausva-, 
lių, to kur Kitchener iszsiun
tė kareivius į Kapo valdybas 
gaudyti įsiveržusius burus ir 
per tai apsilpnino angliszkus 
garnizonus. Sujungtos De, 
Wetto ir Bothos ^ajiegos bnk 
siekia 7—10000 kareivių.
Kiti vienok kalba, bnk Dę 
Wett tyczia mažą dalį savo 
kareivių perkėlė į Transva- 
lių, o su didesnėms pajie
goms nori įsiveržti į anglisz
kas valdybas, kur visi holan- 
diszkos kilmės kolionistai ža 
da pasikelti. Aplinkinėse 
Pretorijos į būrų rankas pa
teko trūkis vežantis anglisz- 
kai kariaunai maitotą ir amu
niciją. Viską, ką rado trū
ky j, būrai paėmė, paėmė ir 
didesnę dalį trūkio eskortos. 
Kitchener iszdavė prisakymą 
suvaryti į paskirtas vietas ra
miai gyvenanezius burus su 
visoms jų bandomto, visi pasi
davę gaus maistą sau ir ban
doms, tos gi szeinįynos, ku
rių sanariai kariauja priesz 
Angliją, gaus tik pusę porci
jos. Taigi mat kariaujan- 
ežių būrų szeimynas nori ba
du numarinti.

Anglijos karalienė Vikto
rija pasimirė 22 dieną sausio 
7 vai. vakare. Anglijos so
stą užėmė * jos sūnūs? kunį- 
gaiksztis Valijos, kuris kara
liaus kaipo Edvardas VII.

bar ant Kubos ne paprasti 
szalcziai, prie kokių jie visai 
ne papratę. Nė triobos nė 
apsirėdytnas cziat^ykszczių 
gyventojų ne tinka ant apsi
saugojimo nuo szalczio, ka
dangi mažiau kaip 60° szila
mos labai retai czia būva. 
Dabar gi užstojo czia tikri 
szalcziai, net pietiniuose Ku
bos apskrieziuose, aplinkinė
se miesto Santiago de Cuba 
pasnigo, ant kalnų sniegas 
laikosi kaip ir sziauriniuos© 
krasztuose. Tas tik padidi
na vargą terp vietinių gy
ventojų, o vargai daugina 
skaitlių amerikonų prieszų. 
Europos laikraszcziai ant pa
vasario pranaszauja tokį jau 
pasikėlimą ant Kubos priesz 
amerikonus, koks dabar yra 
ant Filipinų. Arpranaszy- 
sta iszsipildys, ant to, žino
ma, ne ilgai reikės laukti.

Mieste Havanoj, sostapilėj 
salos Kubos, likosi suaresz- 
tuotas amerikonas paczto 
siuntinėjimo pinįgų virszinį- 
kas Sberidan. Jis apskųstas 
už pavogimą $1300 pinįgų. 
Nuaidėjęs jis dar Amerikoj, 
o vienok prezidentas nesi
drovėjo tokį Amerikos repre
zentantą siųsti 
Argi žingeidi!, 
nieks ne nori 
tikėti.

ant Kubos, 
jeigu pankui 
amerikonams

skundžiasi 
muitų už-

Kubiecziai 
ant didelių 
dėtų ant Kubos produktų 
atgabenamų į Ameriką ir ant 
muitų uždėtų ant iszgabaaa j 
mo nuo salos tabako, svar
biausio togabenimo Kubos 
produkto. Ant atlikto susi
rinkimo Havanoj, visokių 
partijų prekė jai ir plantato
riai nutarė reikalauti numa
žinimo muitų ir tovežimo 
mokesezių, ant tabako uždė
tų, kadangi tas viskas stabdo 
kraszto prekystą. Visi ku- 
bieežiai skundžiasi, kad jie 
prie iszpanijonų valdymo 
niekada ne kentė tokio pri
spaudimo, kokį kenezia nuo 
amerikonų.

Kaslink atlyginimo ir to- 
mokėjimo karės kasztų, ko
kio galima nuo Chinų reika
lauti, terp imanezių dalyvu- 
mą karėj vieszpatysczių nėra 
iki sziol sutarimo. Maskoli
ja užmano klausymą atlygi
nimo pavesti ant iszriszimo 
neseniai susitvėrusiam Haa- 
goj terptauttokam santaikos 
sudui; Amerika gi nori, kad 
reikalavimai ne butų dides
ni, negu Chinai gali užmo
kėti. Ne žingeidu vienok, 
jeigu szitie krasztai nori pa
sirodyti neva Chinų drau
gais. Maskolija nesiklausė 
kitų vieszpatysczių, be jų 
pritarimo pagriebė visą Man- 
džuriją, taigi ji pati paėmė 
sau tokį atlyginimą, kokio 
kitos vieszpatystės ne gali 
laukti; Amerika gi Chinuose 
labai mažai kariaunos turėjo, 
mažai czia ką nuveikė, tai ži
noma, mažai ant karės su 
bok serais ir pinįgų toleido, 
todėl jai naudingiaus pasiro
dyti apginėja Chinų, kadan
gi isz užmokėto atlyginimo 
jai tektų tik tokia dalis, ant 
kokios užsipelnė, taigi labai 
maža. Žinoma, kad su szi- 
toms dviem Chinų apginė- 
joms ne sutinka kitos viesz
patystės, kurioms karė Chi
nuose daug kasztavo, kurios 
musziuose nužudė daug ka
reivių. Dėl to atlyginimo 
atszalo net meilė terp Masko- 
lijos ir Prancūzijos. Ne pri
taria Maskolijai tame nė Vo
kietija, o jau apie Angliją, 
žinoma, ne gal. būt nė kai- 

’ Tx55,* kadangi' kfekviėnas to- 
siplatinimarf Maskolijos Azi
joj pavojingiausias yra An
glijai. Maskolija dabar, ne 
laukdama visai, ką darys ki
tos vieszjiatystės, nusprendė 
visai totraukti savo kariauną 
isz Chinų ir sutraukti ją į 
Portą Arthuro ir ežią laukti 
tolesnių atsitikimų. Masko- 
liszki laikraszcziai pranaszau
ja, jeigu Europos reikalavi
mai bus per sunkus, kokių 
Chinai ne galės topildyti, 
pasikėlimą visų Chinų priesz 
svetimtauezius. Gal tas ir 
atsitikti, bet prie to bus na
gus pridėjusi ir Maskolija, 
kuri jau sziądien laiko Chi- 
uus už savo ateinanezias val
dybas, todėl ne nori daleisti 
susidrutinimo czia kitų tautų.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Naezlė ciecorizus Aleksandro 
III, kuri yra perdėtine nebylių 
užveizdos Maskolijoj, atsiliepė į 
Vilniaus gubernatorių, praszyda- 
ma pakviesti mies’ę prisidėti 
prie rengimo specijaliazkų žem- 
darbystės ir amatų mokyklų ne
byliams. Jeigu miestas duos at
sakantį pliacių ir pažadės suszelp- 
ti nors kiek nors tukiį mokyklį, 
tai ji neužilgio Vilniuje bus pa
rengta. Panaszų atsiliepimį ga
vo ir Kauno gubernatorius.

Vilniaus miestas isz užveizdos 
sąnarių sutvėrė komisiję, kuriai 
pavedė apdirbimę projekto be
turėsiu aprūpinimo, kas dabar 
mieste ne atsakancziai surėdyta. 
Ant viaopusiszko apdirbimo pro
jekto miestas komisijai isz savo 
kasos paskyrė 400 rubi.

27 d. gruodžio, Sžarskio na
muose, ant Kalvarijos ulyczioe, 
kuriuose tilpo kolionijaliszkų te
rorų krautuvė oficierų stovinezios 
Vilniuje kariaunos, užgimė ‘gais
ras, kuris isznaikino visus oficie
rų krautuvėj tavorus, pagadino 
tnobį, kurioje tilpo 
Blėdį ugnies padarytį 
8000 rubl.

krautuvė, 
skaito ant

sutiks antRodosi, kad miestas 
priskyrimo priemie.-czio Zvi-rin- 
cziaufr prie miesto, kadangi vėl 
pradėjo tarybas su savinįku prie- 
mieeczio Marteneonu. Marten- 
aon priima beveik visus miesto 
reikalavimus. Nesutinka jis vien 
atiduoti isz kalno miestui 180000 
rubl. ant pastatymo tilto p< 
Nerį, bet apsiima aavo k&az- 
tsia tiltį pastatyti. Miestas vie
nok reikalauja isz kalno visų pi
nįgų. Miesto rodos sanariai f

1 balsų nusprendė priskirti Zvieriu- 
czių prie miesto.

Ant Filipinų karė traukia
si savo keliu. Susirėmimai 
gana tankiai atsitinka. Nors 
filipiniecziai nesilaiko dabar 
dideliais pulkais, bet užtai 
mažų pulkelių visur pilna, 
net paezios Man i lies aplinki
nėse. Garsus filfpinieczių 
vadovas Aguinaldo teip bu
vo pasislėpęs, kad nieks isz 
amerikontokų vadovų ne ži 
nojo, kur jis yra; dabar gi

Įima czia laikyti už su visu 
pasibaigusią. Paskutinis re- 
voliucijonierių užpuolimas 
ant Panamos buvo su visu ne

Vidurine Amerika.
Isz republikos Kolumbijos 

apie revoliuciją atėina vėl 
priesztaraujanczios žinios. 
Pagal vienas: revbliuciją ga-

Lz Vilniaus per pereitus mie 
tus iki 27 d. lapkriczio iszgabeno 
mėeos į kitus miestus: į Peter 
burgę 14000 pūdų ir 140 pūdų 
kiaulienos; į Varazavę 60 p<^|ų, j 
Rygę 100 pūdų, į Liepoją 100 
pūdų kiaulienos ir 250 pūdų la- 
szinių, į Virbaliu 25 pudus, j 
Alitę laszinių 45 pudus, į Pilvisz- 
kius 58 pudus kiaulienos, į Vil- 
kaviszkį žydiszkos koezerinės mė
sos 10 pūdų, į Kalvariją 10 pūdų. 
Isz viso 14808 pudus.

Į naujai besitverianczię Vii* 
niuje Dailės draugų draugystę 
jau prisiraszė su virtzum 100 są
narių. Įstatai naujos draugystės 
vienok dar rando neultvirtinti.

pranesza, buk jį amerikonai 
be mažo ne paėmė į nelaisvę, 
kada jis atkako atlankyti sa
vo motiną. Tokių vienok 
atsitikimų, kur be mažo joj pasekmingas ir buk muezyje 
ne paėmė ir ,pirma buvo 
diktai, bet paėmimas be ma
žo nėra paėmimu, Aguinaldo 
į amerikonų kilpas nesiduo
da paimti. Kol vienok jis 
bus liuosu, arba kol ameri
konams ne pasiseks jį į savo 
pusę patraukti, karė ant Fi
lipinų ne pasiliaus.

likucziai revoliucijonierių li
kosi arbar iszgaadyti arba to- 
vaikyti. Pagal kitas gi ži
nias: revoliucijonieriams rodą 
Panamą paimti ne pasisekė, 
bet muszis likosi ne torto- 
tas, rando kariauna ne gali 
niekuom girtiesi. Kitose 
provincijose revoliucijonie- 
riai dar vis tvirtai laikosi.

Netoli Vilniaus geležinkelio 
stacijos, bėgantis nuo Virbaliaus 
greitasis pasaž erinis truki* užbė
go ant prieazai eiuanezio tavori- 
nio. Suaimuszimas buvo teip 
smarkus, kad keturi vagonai 
vorinio trūkio iazbyrėjo, o 
drueziai tapo pagadyti.

du

^ziaurlnl Amerika.
Nekenti mas am er i konų terp 

gyventojų ant Balos Kubos 
vis didinasi, kadangi gyven
tojų padėjimas, valdant sa
las amerikonams, ne tik ne 
pasigerino, bet jįe atsira
do dar sunkesniame padėji
me, negu buvo valdant salą 
iszpani jonams. Ypacz szi 
žiema labai sunkiai atsiliepė 
ant kubieczių. Jeigu kas 
ant Kubos turi gerą būvį, tai 
vien amerikonai. Tas tai ir 
gimdo labiausiai nekentimą 
amerikonų. Vargą terp vie
tinių gyventojų pagimdė da-

Chinai.
Chinų komi šori a i 

galutinai notą svetimų amba
sadorių kaslink pamatų reika
lavimo nuo Chinų už paskuti
nius matotus,po ją padėjo sa
vo paraszą. Notoj toj vienok 
nėra svarbiausio dalyko, tai
gi atlyginimo už nuotratas 
svetimiems krasztams ir ka
rės kasztų. Minėtą notą, ku
ri bus priimta už pamatą ta
ryboms, su savo paraszais ir 
vieszpatybtės peczecziu chi- 
niszki komisoriai perdavė to- 
pantokam pasiuntiniui, kai
po seniausiam terp amba
sadorių.

priėmė
Užgims revoliucija prieaz 

dabartinį prezidentą ir kai- 
myniszkoj republikoj Vene- 
zuelėj. Czia revoliųcijonie- 
riai gerai pasirengę, suvaldy
mas revoliucijos, jeigu ir pa
sisektų, bus dar sunkesnis 
negu Kolumbijoj. Amerika 
į Venezuelės pakrantes to- 
siuntė savo kartokus laivus.

Vilniaus žemdarbių draugystė 
užmano parengti savo biuruose 
užczėdyjimo ir pensijų kasę, į ku
rią lygiai žemdarbiai, kaip ir tar
naujanti pas žemdarbius galėtų 
ant procentų padėti atliekamus 
nuo gyvenimo pinigus. Mokan
ti į kasę paskirtį mokestį, galėtų 
isz kasos gauti ant senatvės atsa- 
ka n ežia s pensijas. Kitas užma
nymas draugystės yra — sutverti 
szakį pagerinimo auginamų gy
vulių. Szita draugystės dalis, 
per pirkimą atsakanezių veislių

kėlimo, pagerinimo auginamų 
Lietuvos žemdarbių veislių, ku
rios sziįdien nepriguli prie gerų. 
Szita draugystės dalis paimtų tar- 
pinįkystę prie pardavimo page
rintų naminių gyvulių veislių ir 
prie pirkimo geresnių veislių.

Isz Vilniaus gubernijos.
26 d. gruodžio, Renkancisz- 

kiuose, Vilniaus* pavietyj, prie 
plytniezių Terleckio, sudegė džio
vinimo dalis, o joje sudegė du 
žmonės: 19 metų Juozas Petke- 
vyežius ir 50 m. Jonas Egert. 
Ugnis užgimė nuo padegimo. 
Nužiūrėtas padegėjas, 27 metų 
Vincas Vaičiųkevyczius, likosi su- 
areaztuotas.

24 d. gruodžio, Renkanciszkių 
rando ginoj, terp kaimų Popa- 
•kų ir Šukelių, Mickūnų valsz- 
cziuoje, girios sargas rado žmo
gaus kaulus ir galvį su lieka
noms kareiviszkų drabužių. Isz 
tirinėjimų pasirodė, kad kabiai 
tie unteroficiero Molodecznos re- 
gimento, maskoliaus Iwanowo, 
kuris, paszlavęs 300 rublių rando 
P>nįgU. pabėgo 1899 m. isz ka
riaunos. Isz iazmėtytų kaulų ir 
sudraskytų drabužių mena, kad 
Iwanowę girioj turėjo sudraskyti 
vilkai.

18 d. gruodžio, palivarkėlyj 
Pawodze, Varnių valszcziuje, 
Vilniaus pavietyj, sudegė kluonai 
su sziųmetiniais javais ir szienu, 
kulemoji maszina ir kitoki žem- 
karbiszki įnagiai.

15 d. gruodžio, kaime 
kuoee, Malėtų valszcziuje, 
ukinįko Turkevycziaus,
ant užszalusio ežero Goiba, įlūžo 
ir prigėrė.

Per sanvaitę nuo 20—27 d. 
gruodžio Vilniuje apsirgo viso
kioms limpanczioms ligoms 26 
žmonės. Disnos pavietyj, kaime 
Vozopanszczina pilvinėms szil- 
tinėms apsirgo naujai 6; Trakų 
pavieiyj, mieste Trakuose 6; Ant 
geležinkelio stacijos Landwarawe 
4 sargai; Aszmėnų pavietyj,mie- 
mieetelyj Voložine, 12,* isz kurių 

numirė.

žydelkaites Kornblum. Deszinė 
ranka mergaitės buvo nukirsta, 
Isz tirinėjimų pasirodė, jog nak
tyj ant kapinių buvo du vyrisz- 
kiai: Grigalius Kozmicki ir So- 
lovczuk, kurie likosi suareeztuoti, 
nors jų gyvenime ne rado nukirs
tos nuo negyvėlės kūno rankps. 
Teip vienas, kaip ir kitas pagar
sėję po visas aplinkinės vagiliai. 
Pagal vagilių įtikėjimę, [numirė
lio ranka suteikia laimę prie vo
gimų, saugoja vagianczius nuo 
suėmimo. Taigi mat ir szitie va
giliai užsimanė pasirūpinti šutei- 
kianczię vagiantiems laimę numi 
rėlio rankę.

tai, o juose 50 raguotų galvijų. 
Blėdį gaisro padarytį skaito ant 
20000 dol.

Mokescziui ant malūnų.
Maskoliszkas randas nusprendė 

uždėti specijaliszkus mokesezius 
ant malūnų. Vidaus minūterija 
vienok pripažino malūnus, pasta
tytus ant ukinįkų žemės, turin- 
czius ne daugiaus kaip 4 girnas 
arba vienį 'cilinderį, liuesais nuo 
mokesezių, jeigu ant tokių malū
nų malimu užsiima pats jo savinį- * . 
kas, sanariai jo szeimynos arba 
ne daugiaus kaip vienas pasam
dytas malėjas.

Kirei- 
aunus 
užėjęs

2

Isz miestelio Alytaus, 
Suvalkų gub.

1 d. sausio ties Alytum žmonės 
matė žingeidų gamtos apsireiszki 
mę. Rytmetyj, priesz užtekėji
mą saulės, rytinėj dangaus dalyj 
pasirodė du szviesus raudoni 
puskamuoliai, isz kurių paskui 
atcidalino toki jau raudonos par- 
vos stulpai. Isz syk pasirodė 
ant dangaus du stulpai, paskui 
pakilo ir treczias, lies kuriuom 
užtekėjo saulė. Stulpai tie isz- 
buvo ant dangaus apie tris va
landas. Gyventojus aplinkinių 
kaimų, pasirodę Naujų Metų die 
noj raudoni stulpai aut dangaus, 
labai iszgazdino, kadangi mat 
Juos laiko už ženklą nelaimių, 
kokios turėsianezios pasiekti žmo
nės sziuose metuose.

Isz Kauno.
Nuo pradžies naujų metų 

d. gruodžio pagal maskoliszkį ka
lendorių) užstojo visoj Lietuvoj 
dideli szalcziai, net vidurdieniais 
būva po 20° pagal Celciaus ter- 
mometiį. Nemunas sustojo 2 d. 
sausio. Botai jau prieše tai pa
liovė plaukinėję. Rogių keliai 
vienok ne geriausi. .

(20

Isz Szkotijos.
Nore Szkotrjoj lietuvių yra ne 

mažai, bet jie nepasirodo 'su tau- 
tiszkais darbais, priguli, gali
ma sakyti, prie tamsiausių musų 
tautieczių. Jeigu atsiranda koks 
Buprant^ntesnis ir bando darbuos 
tiesi ant tautiazkos du vos, tai 
tekį persekioja, iszjuokia, nieki
na visi timsunai, labiausiai gi len
kas kunįgas Vaitis, kurip, ant lie
tuvių nelaimės, veržiasi už jų dva- 
siszkį vadovę. Kunįgas su visais 
savo spaugais pasekėjais visus 
prakilnesnius - betėvius, bandan- 
czius dirbti ant lietuvystės labo, 
pravardžiuoja visokiais vardais, 
vadina juos: bedieviais, netikė
liais, farmazonais, soloveisziais, 
taksonais ir kitokiais, kokius tik 
iszmislyti gali. Skaitanczių lie- 
tuviszkas knįgas ir laikraszczius 
czia labai mažai 'odė^skad skai
tymu lietuviszkų rasztų draudžia 
lenkas kunįgas, viskį liet u v isz kę 
apszaukia liedieviszkn. Jo do- 
riszki pamokinimai ir pamokslai 
bažnyczioj susideda vien isz k oi lo
jimų. keiksmų, siuntimų į praga-.--— 
rę visų tų, kurie drįsta kame nore 
jam priesztarauti. Nėra susirin
kimo, ant kurio geriaus supran
tantiems kunįgo darbus ne atsieitų 
su juom susikirsti. Vienakiais mu- • 
sų duszių ganytojo mieris yra— 
kuo daugiausiai nuo lietuvių pi
nįgų prilupti »

Isz Trakų pavieczio, 
Vilniaus gub.

Trakų pavietyj daug yra mažų 
miestelių, kuriuose gyvena vos 
pu kelis szimtua žydų. ‘Kadangi 
tokiuose miesteliuose prekystoa 
beveik nėra, tai tie szitntai žydų 
gana turi laužti galvį, kad galėtų 
užpelnyti tiek pinigų, kiek reikia 
ant szeimynos iszmailinimo. ^Ge
riausiai jiems patarnauja beveik 
kas sanvaitę a Ui būnanti prekyme 
ežiai, ant kurių suvažiuoja aplin 
kiniai ūkininkai. Jeigu prekyme- 
cziai Užeina ant naudos miestelio 
žydų, tai užtai kaimų ukinikams 
jie daug blėdies atgabena. Ūki
ninkai teip paprato tuos prekyme- 
czius, terp jų yra toki, kurie kas 
dienį važinėja po aplinkinius 
miestelius, kur yra toki prekyme: 
ežiai ir neturi laiko namieje užsi
imti' kokiu nors darbu. Rude
nyj, iszkulę javus, stengiasi pigiai 
parduoti, o pavasaryj už daug 
brangesnę prekę turi vėl pirkti 
ant savo locnų reikalų. Uždary
mas senų karezemų ne sumažino 
girtuokliavimų, kadangi nupirktį 
rando karezemose degtinę isz stik
linių liuoeai geria laike jomarkų 
ant ulyczių. Tokiuose miesteliuo
se kaip Butrimoniai arba Anuszisz- 
ke, laike tokių beveik kas san- 
vaitę atsibunanezių jomarkėlių, 
jau apie 5 valandą vakare retai 
galima patikti ne girtą kaimietį: 
vyrai, moterys, net vaikai sėdi ant 
vėžimų gerai užsidulinęir trau
kia isz stiklinių cariszkį dovaną.

Pasigėrę, peszasi ant miesto 
ulyczių, pasitaiko ir užmuszystos. 
Viskį tį gimdo daugybė jomar
kų. Girtus stengiasi isznaudoti 
visokį pakampiniai advokatai, jie 
siundo kaimynus ant kaimynų ir 
gimdo pesztynes ir nesutikimus, o 
paskui isz abiejų susivaidyjusių 
pusių vilioja nuo degtinės atliku
sius pinįgue neva ant provų. Tai
gi ne vien degtinė demoralizuoja 
saito kraszto lietuvius, bet ir dau
gybė jomarkų miesteliuose, per 
kuriuos tamsus žmonelės randa 
progį, nors su degtinės pagelba, 
užmirszti apie sunkų nevertą pa 
vy dėjimą savo padėjimą. '

Pasimirė vienas Lietuvos 
budelis.

29 d. gruodžio pereitų metų 
mieste Uaržkoje Selo, Peterburgi 
gubernijoj, pasimirė buvęs Vil
niaus mokslinio apskriezio virszi
nį kas, senatorius Sergejevskyj. 
Sergejevskyj gimęs 1831 m. 
Mokslį baigė Maskvos staeziati- 
kiszkoj dvasiszkoj akademijoj. Tar
nystę pradėjo stacziatikiszkame 
sinode. 1868 m. likosi paskir
tas, kaipo tvirtas staeziatikystės 
ir maskolystės stulpas, virszinįku 
visOe Lietuvos mokyklų. 1882 
m. jis buvo perdėtiniu specijalisz 
kos komisijos ant perkratinėjimo 
klausymo knįgų prekystes ir jų 
spaudinimo Lietuvoj. Sergejeva- 
kyj, kaipo menkos doros ir proto 
ypata,prigulėjo prie karszcziausių 
prieszinįkų sugrįžinimo lietuvisz- 
kos spaudos Maskolijoj. Pasimi
rė jis turėdamas 69 metus ir žino
ma, nukeliavo į velnių draugys
tę, kur yra jau pirmiau pasimirę 
Lietuvos budeliai Muravjev ir Or- 
ževskyj; ant geresnės draugystės 
ir gero paminėjimo szitie* masko- 
liszkų carų tarnai neužsipeluė.

Suėmė daug studentų.
Pranesza isz Dorpato, Latvijoj, 

buk maskoliszka paslėpta policija 
susekė terp studentų czianyksz- 
czio universiteto anarchistiszkį 
draugystę. Virszinįkai draugys
tės likosi suareaztuoti. Jų gyve
nime rado laiszkus nuo prancu- 
ziszkų ir italiszkų anarchistų. 
Nežinia tik, kę maskoliszkos val
džios vadina anarchistais? Jos 
papratusioe kiek vienį nepagirian- 
tį kvailus padavadyjimus vadinti 
nihilistu arba anarchitu, teip 
kaip Amerikoj lietuviszki kunį- 
gai ir jų tarnai papratę vadinti 
kiekvieną reikalaujantį rokundų 
isz parapijos kabos bedieviu arba 
szliuptarniu. Tas mat jiems užsto
ja rokundas.

Vabalas.

Isz Londono, Anglijoj.
Priesz Kalėdas nuo plauczių li

gos pasimirė czia geras musų tau
tietis J. Baronaitis. Jis prigulė
jo prie prakilnesnių Londono lie
tuvių; buvo tai pirmas lietuvisz- 
kų knįgų ir laikraszczių platinto* 
jas terp Anglijos lietuvių. Bulo 
jis teiposgi korespondentu “Var
po”, “Lietuvos’ ir '‘Vienybės”.

Isz svetimų laikraszczių.
Maskoli.-zkas laikrasztis “Pra- 

vo” neseniai patalpino sekantį 
straipsnį apie lietuvius.

“Kaipo atskira eocialiazka ir 
etnografiizka grupa vakarinio 
kraszto, lietuviai, tireztai apgy
venanti sziaurinę dalį Vilniaus ir 
didesnę dalį Kauno ir Suvalkų ~ 
gub. atkreipė ant savęs valdžių 
akis nuo laiko ukinįkų padėjimo 
reformos ir atsitikimų 1863 m. 
Likosi nuspręsti, ant apsilpnini- 
mo lenkiszkos įtekmės, atskirti 
Lietuvę ekonomikai ir dvasiez- 
kai nuo Lenkijos.

“Todėl tai dalia lietuviszkų 
ukinįkų tapo pastatyta gana ge
rose ekonomiszkose sanlygose. 
Isz rnasos be jokių tiesų bau- 
džiaunįkų likosi sutverta ekonp- 
miszkai atsiskyrusi etnografiszka 
vienoda socialiszka grupa. Tas, 
suprantama, turėjo pagimdyti su
pratimu tautiszko skirtumo ir ant 
tos dirvos galima bpvo laukti isz- 
eivystymo lietuviszkos kultūros, 
skirtingos nuo lenkiszkos. Idea 
sutvėrimo lietuviszkoe tautystės 
patraukė tęeyk net tokius žmones 
kaip Hilferding ir Miliutin. Pir
mutiniam darbas ant pasisekimo 
to mieno rodėsi szitokiame pavi
dale: “viskę (t. y. nacijonaliza- 
vimę Lietuvos), raazė jis, galima 
bus atsiekti tik tada, kada męs 
gerai susipažįaime su lietuvi szka 
tauta ir atidarysime lietuviams 
kelius ant savistoviu iszsivysty
mo. 'Augsztesnėse moksliazkose 
įtaisose turi būt. katedros lietu- 
viszkos kalbos. Kalba pradipio 
mokslo mokyklose neatbūtinai

i \ Gaisras.
i Gaisras atlankė dvarelį Hrusz- 

czowę, Grodno gub., ganios len 
.kiszkos rasztinįkėe, lietuvės isz 
paėjimo, Marės Radzevycziutės, 
kurios kelioe pasakos verstos yra 
ir į lietuviszkį kalbę, terp jų di
džiausia Dievaitis, paimta isz lie
tuvių gyvenimo. Sudėgė kluo-

Pasibaigė garsi prova Vilniaus 
barzdaskuczio Blondeso, kuris bu
vo apskųstas ui pasikėsinimu ant 
pspjovimo neva dėl kraujo krikss- 
czoniszkos tarnaitės Grudzins- 
kiutės. Sūdąs radd Blondesę

Erekė pinįgų
Ruskaa rublis po...............
Prusiazkos markės po...

Prie kiekwieno pinįgųsiuntinio Aaltu sužeidimo tarnaitės ir nu- 
reikia pridėti 30c ant Daczto k

,.52R 
. 24jv

sprendė į kalėjimę ant vienų me*

Isz Lietu v iszko Brasto, 
Grodno gub.

Ant czianykszczių žydiezkų ka
pinių sargas patėmyjo atkastą 
kapį neseniai palaidoto* 18 metų
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turi" būt lietuviška. Reikia at- ( 
kreipti atidę ant lietuv.ų kaipo i 
ant tautos savistovės,su visu skir- , 
tingos nuo lenkiszkos ir tt.” I

“Tam paežiam Hilferdingui atė
jo į galvę mislis permainyti Joty- i 
niškas literas, kurias lietuviai, 
nuo priėmimo krikszczionybės 
vartojo savo rasztuėse.otaskolisz 
koms. Tokia permaina turėjo su 
visu atitraukti lietuviszkę litera 
turę nuo lenkiszkos.

“Prasidėjo kova su literoms ir 
knįgoms spauduotoms lotynisz- 
koms literoms. 1864 m. perdė- 
tinis sziaur—vakarinio kraszto, M. 
N. Murawjew, paliepė Vilniaus 
cenzūros komitetui ne perleisti 
elementorių spaudinių lotynisz- 
koms literoms.

“1865m. jeneral-gubernatorius 
Kaufman patvirtino tę uždraudi- 
mę ir paliepė visoms spaustuvėms 
šiaur-vakarinio kraszto ne spau- 
dinti nė jokių rasztų lolyniš 
koms literoms, o atspaudintas 
išimti isz vartojimo. Tuose jau 
metuose vidrus ministeris Va- 
lujew išleido cirkuliarę.kuriuom 
patvirtino padavadyjimę Kauf■ 
mano. Cirkuliaras tas tapo isz- 
siuntinėtas gubernatoriams ir ant 
jo remiasi cenzūros praktika, iš
platindama uždraudimę iszduotę 
sziaur-vakariniam krasztui ant 
visos Maskolijos.”

“Ar susitvėrė savistovė, liuosa 
nuo paSzalinės įtekmės literatū
ra lietuviszkoj kalboj su masfco- 
liszkotns literoms?

“Mokyti apginėjai stengėsi da- 
redyti, jog maskoliszkos^ literos 
ne tik tinka, bet jos geresnės už 
lotyniszkas; patrijotiszki istori
kai atminė, kad seniai, dar lai
kuose didžiųjų Lietuvos kunį- 
gaikszczių,Wilniuje buvo masko-

• liszkos spaustuvės. Bet tie filio- 
logiszki ir istoriszki užvadžioji- 
m&i visai ne rupi kokiam nors 
lietuviui Szventos Žemaitijos, 
kadangi jis gerai atminė, kad ant 
tų maldaknįgių,kokias nuo jo ati
minėjo, o kaip kada net degino, 
per eiles amžių meldėsi jo bo- 
ežiai, kad ant knįgų su uždraus
toms literoms jį išmokino skai
tyti šeimynoj, jis jautė,kad nau- 
detiesi iš tų literų tai jo tiesos, 
kurių nieks ne gali, atimti. Prie 
tokių nuomonių kokię pasekmę 
galėjo turėti esperimentai pritai
kymo maskoliško azrifto lietu- 

__ Kiškoj kalboj, experimentai su 
administracijos ir policijos pagel
ba? Žinoma, pašaliniai žmonės 
pasiliko šalyj nuo to esperimen- 
to, o administracijai atsėjo pa-

* ežiai griebtiesi išdavimo lietu
viškų knįgų su maskoliszkoms 
literoms, prie to buvo užmii^zta,

* kaip iszsitarė žinomas mokslin- 
ežius W. J. Lamanskyj, “kad 
raštę ir raszytę literaturę visame 
sviete įvedė ir iszplatino priva- 
tiški žmonės, vieszi darbinįkai, o 
ne policija ir administracija”.

“Kas gi i« to visko išėjo? Per 
. —visę laikę nuo 1864 m. iki dabar 

atspausta apie 30 raštų masko
liškoms literoms; ant to ir pasi 
baigė stengimaisi sutverti lietu- 
viškę liaudės literaturę. Vie
natinė knįga su naujoms literoms, 
kokię dar Lietuvoj galima patik
ti, yra tai elementoriai priversti
nai vartojami liaudės mokyklose.

“Toks padėjimas ilgai vilktiesi 
ne galėjo. Naturaliszkas kelias, 
kuriuom turėjo tekėt ir vystytiesi 
dvasiszkas gyvenimas, likosi už
tvenktas padirbtais stabdymais ir 
gyvenimas pramuszė sau nauję

' ortę. Susitvėrė kontrabandiška 
lietuviška literatūra. Kaipo 
pasivedimę jos įgalima spręsti jau 
iš to, kad tik 1888 m. viena Til
žės spaustuvė, specijaliszkai už
dėta maskoliazkiems lietuviams, 
išleido šimtę tukstanezių knįgų 
ir kitokių iszdavimų. Pagal 
“Medegę lietuviszkai bibliografi
jai” (Baltromaiczio. Red.) per 
visę laikę uždraudžianezių tiesų, 
užrubežiuose išėjo su virazum 
700 iszdavimų (dabar jų yra 
daug daugiaus. Red.)

Tokios tai pasek mės uždraudi
mo kaslink atsiekimo paskirto 
mierio. Jeigu dar prie to pridė
ti, kad vargiai bo atncszė tas 
naudę ant politiszkos diįvos, t. 
y. ant suartinimo lietuvių su ma
skoliais ir kad mokyklų virszinį- 
kai Suvalkų gub. aiškino nenorę 
lietuvių lankyti mokyklas ne- 
kentimu maskoliszkų literų lie
tuviškuose elementoriuose, tai 
reikia pripažinti, kad tas v įsa e 
būdas sumaskolinimo lietuvių pa
siliko be pasekmės. Vodingumę 
uždraudimo lietuviškos spaudos 
savo laike patėmyjo ir Varsza- 
vos jeneral-gubernatorius Gurko, 
kuris ant raporto apie mokyklas, 
pridėjo mvo patėmyjimę: “ar to 
kiame atsitikime isz musų pusės 
ne buvo klaida versti lietuvius 
priimti maskoliszkas literas?”

(tuos žodžius Gurka ne parašė 
ant raporto apie mokyklas, tik 
pasakė juos ant susirinkimo Įsta- 
tistiszko komiteto. Red.)?

Perapaudindamas tę visę 
Birai penį,laikraštie‘’Pribaltyjskyj 
Krai”, jam pritardamas, iszreisz- 
kia džiaugsmę, kad paskutiniuose 
laikuose terp valdžių apsireiškė 
kitokios nuomonės ir jos panaiki
no daug panaszių ant stabdymo 
normališko Lietuvos gyvenimo 
išduotų nuo 1863 m. tiesų, tu- 
rinezių toki} jau vertę kaip ir už
draudimas lietuviszkos spaudos 
(mums rodosi, kad kol Vildiuje 
bus Trockini ir jam panašios 
maskolystės azašlavos, maža 
yra viltis ant panaikinimo uždrau* 
džianezių lietuviszkę spaudę tie
sų. Pirma reikia isz czia Užvyti, 
administracijos pašlemėku*, o 
paskui galima bus ir kę gero pa
daryti. Red.)

Isz Amerikos
Nelaimingas atsitikimas.

Jamestown, N. Y. Ant van 
dens traukimo stacijos 9 darbinį 
kai dirbo ties vandens rezerwoa- 
ru, pasistoję ant paremtų lentų. 
Paramai vienok ne išlaikė ir dar
binįkai ir lentos supuolė į rezer- 
voarę. Visi darbinįkai likosi 
sunkiai apkulti, o isz jų keturi 
apkulti mirtinai.

Profesorių štraikas.
Palto Alto, Cal. Profesoriai 

Stanfordo universiteto vien* po 
kitam pasitraukia nuo vietų ir to
kiu budu tjs teip garsiai rėk Ka
muojamas laikraszcziuose univer
sitetas pasiliks be studentų ir be 
profesorių. Profesoriai skun
džiasi ant užveizdoa, kad ji kon
troliuoja jų išsitarimus, verezia 
skaityti lekcijas tokioj pakraipoj, 
kaip užveizdai patinka. Mat 
Amerikos milijonieriai, uždėda 
mi universitetus, rengia juos ne 
kaipo institucijas platini|uui 
mokslo, ant ko mokslincziai turi 
būt liuosais nuo visokių raiazezių, 
bet kaipo rekliamę sau.

ApstiuKluimas apsiwe<timu.
Madhon, Wis. Kaip kitų 

štetų, teip ir Wisconsino legi- 
slaturoj paduotas užmanymas ne 
daleisti apsivesti kriminalistams, 
girtuokliams ir apimtiems l|m- 
panezių ligų. Kiekviename pa
vietyj butų komitetas iš trijų 
daktarų ant iszdavinėjimo tiesų 
apsivedimo, be tokio daleidimo 
nieks ne galėtų apsivesti. Kęgi 
vienok legislatura darys, jeigu 
dėl tokio apsunkinimo daugelis 
porų gyvęi ir be apsivedimo? 
Apsunkinimai gali vien tę 
gimdyti, geresnių vaisių 
išduos.

Budistu parapija.
Kenosha, Wib. Atkako

budistų misijonieriai ir rengiasi 
mieste sutverti budistiszko ti
kėjimo parapiję. Kaip kalba, 
ne mažiaus kaip 300 visokių ti
kėjimų krikšezionių žada prigu
lėti prie naujos parapijos.

Negywells skrynią).
New York. Rado czia

tuszczio loto pamestę skrynię, 
kurię atidarius, viduryj rado ne
gyvėlio kunę su perpjautų kaklu. 
Negyvėlį pripažino už deimantų 
prekėję žydę Meyerę Weisbardę. 
Iki šiol nė jokio užmušėjų pėd- 
škio ne susekė.

CarnegieM dowana.
Syracuse, N. Y. Miesto ma

joras gavo nuo garsius milijonie
riaus Carnegies rasztę, kuriame 
Carnegie siūlosi parengti miestui 
už 200000 d?L bibliotekę, jeigu 
miestas duos dykai pliacių ant 
pastatymo triobos ir jeigu pąsiža 
dės mokėti kas metę ant užlaiky
mo bibliotekos ir padauginimo 
knįgų po 30000 dol.

Szaudymai ir expliozlja.
Corbin, Ky. Czianykštis gy

ventojas Shottwell likosi paszau- 
tas Rollie Whites, už tai, kad jis 
per daug buvo susiartinęs su 
Wbites duktere. Žmonių minios 
szovėję norėjo lynezuoti, bet jam 
pasisekė pasislėpti grocerijoj sayo 
brolio. Neužilgio po tam groee 
rijoj atsitiko batai expliozija, ma
tomai nuo tyczia padėtų explio- 
duojanezių medegų, kurios viš 
trioba tapo sugriauta. Kada at
sitiko expliozija, grocerijoj buvo 
12 žmonių, isz kurių vieni tapo 
užmušti, kiti gi sužeisti.

» Gaisrai.
Springfield, III. Sudegė 

Vaverley miltų malūnai “Me?- 
chant Miliing'Co. Blėdį ugnies 
padaryt} skaito ant $150000. Per 
sudegimę malūnų 40 darbinįkų 
ne teko darbo. i

Peru, Ind. Beveik su visu įsi
degė netoli nuo csia ėsantis mies
telis Roann, turintis apie 2000 
gyventojų.

St. Ix>uis, Mo. Sudegė ežia 
Stewarto hotelis, ant dviejų lubų 
medinė trioba- Laike to gaisro 
2 žmogystos likosi sunkiai apkul
tos, o 35 lengviaus užgauti. Ho 
telyj nakvojo 40 eveczių. Jie 
vos spėjo pats isuigelbėti, daik
tai gi visi sudėgė. Nakvojanti 
ant augštutinių lubų turėjo per 
langus szokinėti ant ulyšios, ka
dangi viš apaezia, jiems pabu
dus, buvo ugnies apimta.
Nori pakarti banko uredninkus.

Wathzna, Wis. Szitame mies
te Sztelo banko kasierius Harps- 
ter, pridirbę} szelmystų ant 130- 
000 dol.,nusiszovė. Nužudę ban
ke savo sudėtus pinįgus žmone
lės, susirinko apsiginklavę prie 
banko ir nori visus jo urėduįkus 
lynezuoti. Jeigu teip visur da
rytų, ne butų gal bankuose teip 
daug neteisingų urėdnįkų, nes isz 
baimės lynezo, viens kitę dabotų.

Nelaime ant geležinkelio.
Nokway, Me. Netoli Loche 

Mill, ant Grand Trunk geležio 
kelio, susimušė du tavoriniai tru
kiai. Prie to du trūkio tarnai ir 
du slapta važiuojanti valkiozai li
kosi užmušti; apkultų 
daugiaus.

yra

Isz darbo lanko.

Sztrai-

pe
ne

cįria

ant

1 Flokenck, Col. 1500 dar- 
b'nįkų Colorado Fuel & Iron Co. 
dirbtuvių Coal Crecke, Rockda- 
lėj, Bear Gulch ir Brookside pa
kėlė štraikę.

1 WlLKErBARRE, Pa. Szilkų 
verpinyczios szitame mieste liko
si uždarytos, kadangi 600 darbi- 
nįkių pakėlė sztraikę.

1 Loyalhanna, Pa.
kai darbinįkų Duų'jesne Coke 
Co. rodosi, greitai pasibaigs,kom
panijų pradėjo jau tarybas su 
darbinįkais.

1 Mt. Olive, III. Darbai ei
na czia pusėtinai, dirba kiekvie- 
nę dienę. Užmokesnis po $2—3 
aut dienos. Isz kitur vienok at
kakęs ne gali gaut darbo, kadan
gi ant vietos yra daugiau darbi
nįkų, negu reikia.

N Plymouth, Pa. Darbai ei
na czia pusėtinai; dirba kiekvie- 
nę dienę.

Denora, Pa. Satraikas 
darbinįkų* ezianykšezių geležies 
dirbtuvių pasibaigė. Darbdaviai 
sutiko ant 9 darbo valandų ant 
dieno*? ir užmokesnio po 3 dol.

N Cleveland, Ohio. Stiklo 
dirbtuvės Window Glass Co. li
kosi uždarytos. Dirbę jose dar
binįkai rado darbę dirbtuvėse 
Jeannette, Arnold ir Bellever- 
non. Pa.

Indiana Co, Pa. United 
Coke & Gas Co- pirko šitame 
pavietyj 43000 akrų žemės su an
glims ir parengs naujas anglių 
kastynes ir kokso peczius.

5 Hamilton, Oh. Pirttėrson 
Coal & Coke Co. pastatys czia 
daug kokso peczių, prie kurių ras 
darbę 500 darbinįkų.

•J Dembler 8tation,Pa. Firth 
Sterling Steel Co. padidįs czia 
nykšezias savo dirbtuves, o pa
skui priims daugiaus darbinįkų.

1 Su8QUEhanna,Pa. 1000 dar
binįkų Lake Erie geležinkelio 
varstotų pakėlė sztraikę u/'tai, 
kad kompanija priėmė prie darbo 
kelis neprigulinezius prie unijos 
darbinįkus.

1 Midland, Mich. Netoli 
šito miestelio rado naujus an
glių plotus, ant kurių bus pa
rengtos neužilgio naujos kasty- 
nės.

N Fbontenac, Kans. Darbo 
czianykszczioee anglių kastynėse 
yra užtektinai; Dirba jose- veik 
visi prigulinti į uniję darbinįkai.

5 Colorado. Kastynėse šiau
rinės šteto dalies darbinįkai 
sztraikuoja ir nėra vilties, kad 
štraikai greitai galėtų pasibaigti.

Scranton, Pa. Darbinįkai 
Mt Pleasant kastynių štraikuoja.

Aspen, Col. Kalnakasiai 
“Star” kastynių pakėlė sztraikę; 
jie reikalauja 10 darbo valandų 
ant dienos.

1 Mc Kez6por*t, Pa. Dirb
tuvėse National Tų be Co., kurio-- 
se nuo Kalėdų buvo pasiliovę 
darbai, pradėjo dirbti; dabar 
czia dirba pilnę laikę.

Johnstown, Pa. Susitvėrė 
czia Valley.Coal and Stone Co., 
kuri aplinkinėse saito miesto ati
darys naujos anglių kastynes.

T Neville Island, Pa. Ame
rican Iron and Steel Co. pastatys 
czia naujas didele* geležies dirb
tuves. Reikalinga žemė ant pa-

1 Wheelino, W. Va. Didž 
tūrtisJScofil tveria csia kompani- 
ję, kuri uitame mieste parengs 
naujas plieno dirbtuves.

H Greenbbvbo, Pa. Jamison 
Coal and Coke Co. atidarė netoli 
nuo czia naujas anglių kastynes 
ir pradėjo dirbti koksę. Paren
gė 300 kokso peczių, prie kurių 
200 darbinįkų gavo darbę.

5 Youngstown, Oh. Besse- 
mer dirbtuvėse Republic Iron 
and Steel Co. pasiliovė ant tūlo 
laiko darbai; atlieka czia dabar 
reikalingus pertaūymus.

5 Gallup, N. Mex. Kalna
kasiai Fu ei and Iron Co. pakėlė 
sztraikę.

1 Hazleton, Pa. 200 kalna
kasių Pardee & Co. anglių kasty- 
nių Lattimere pakėlė štraikę už 
tai,kad du prigulinti į uniję darbi
nįkai be jokios priežasties likosi 
nuo darbo prašalinti. Hovard 
kastynėse teiposgi darbinįkai ža
da štraikuoti, jeigu minėti dar
binįkai ne bus atgal priimti.

T Nevvcomb, Tex. 200 kal
nakasių Woolidge, Oswego ir lu. 
dian Mountain Co. kastynių pa
kėlė štraikę. Sztraikuoja Ui 
poagi darbinįkai Italian Blue 
Gun Co. kastynėse.

1 Webt Humestead, Pa. Czia 
uykštė tiltų dirbtuvė bus padi
dinta, priims paskui daugiaus 
darbinįkų.

1 Wevtfobt, Md. Aplinkinė
se šito miesto bus atidarytos 
naujos anglių kautynės.

* N>leb> Oh. Liejinycaioš 
National Steel Co. prasidėjo dar- 
bei.

1 Canton, Oh. Bus czia pa
statytos naujos plieno dirbtuvės.

1 Sharon, Pa. Pradėjo jau 
dirbti Hallis liejiny ežiose.

•[ Hazleton, Pa. Steel Roo- 
fing Co. pastatys czia naujas plie
no dirbtuves.

New York. 500 czianykm- 
czių žydiškų duonkepių pakėlė 
štraikę. Jie reikalauja praša- 
tinimo nuo darbo neprigulinezių 
prie unijos darbinįkų.

1 Connzlsville, Pa. Perei- 
tę sanvaitę szitame apskrityj dėgė 
isz viso 16665 kokso pecziai. 
Prie vienų peczių dirbo po szešias 
dienas, 
lik 4.

prie kitų 5, o prie kitų

I8Z
Lietnviszkū dirvų.

Isz Nashna. N. H.
Musų mieste, kol ne buvo jo

kios lietuviškos organizacijos, 
buvo geresnis sutikimas lietuvių 
su mozūrais, bet kaip susitvėrė 
draugystė po vardu Sz. Kazimie
ro, lenkai pradėjo šnairuot, 
jiems pritaria ir Vilniaus gub. 
“lenkai” (iszgamos), jie ško,kad 
jeigu būt susitvėrus lenkiszka 
draugystė, butų visi prisirašę, 
prie lietuviszkos gi ne gali, ka
dangi lietuviškai kalba ant susi
rinkimų. Taigi koki 3 lenkai 
norėtų paverst kokius 300 lietu
vių į lenkus; o kuopę T. M. D. 
vadina cicilistų, anarchistų ir be
dievių kuopa.

Kaip gi ir kas galėtų jiems iš
aiškinti naudingumę ir reikalin- 
gumę organizacijų? Laikraszczių 
ne skaito, ant susirinkimų ateiti 
bijo, kad velnias, kur nematant, 
ne priliptų, alus ir degtinė ži 
nių nesuteikia, Dievas gi ir iš 
dangaus nieko ne pasako, per 
tai ir sęprotauja apie visokius 
“cicilistua”; nors toki galvocziai 
Dievę garbina isz visų pajiegų 
per nedeldienį, tai apsilpę ne gali 
prisigrust pno langelio, kokį lie
tuviai pažįsta po vardu “Klio- 
sztoriaus langas”; kada kirmėlę 
užlieja, viduriuose pasiunta ir 
prasideda ateiprovinėti orgijos; 
kaip kada pasiseka ne vienę to
kį dievuocsių nuvilkt į tamsiaję, 
o ten iškratę dolerius, paleidžia, 
kad daugiaus uždirbtų. Tokiu 
tai budu tūli musų dievuošiai 
praleidžia šventas dienas! Tau
tiškas supratimas isz dalies kyla 
augsztyn; tie, kurie skaito laik- 
rašezius, geriems užmanymams 
pritaria. Tamsiausi lietuviai yra 
nuo Ž'islių, Vilniaus gub. Jie 
apie lietuvystę nieko ne žino ir 
žinot nenori; kalba terp savęs 
daugiausiai maišyta lenkiška ir 
gudiška kalba ir nor vadintis 
“lenkais”. Keistutis.

Prispaustų tautų rei
kaluose.

Lenkiški laikraezcziai, prita
rianti užmanymui Dro Szliupo 
uždėti sujungtoms prispaustų tau
tų pajiegoms laikraštį apgyni
mui jų reikalų, ant apkalbėjimo 
to, pakvietė reprezeutantus tautų 
ant 5d. vauriosusivažiuotiį Pitts- 
burgę. Pirmutinį vienok užmany- 
mę teip perkeitė, kad kviešia 
ant susivažiavimo tik tautas 
tvėrusias senovės Lenkiję, taigi

Isz Phjladelphios, Pa.
Musų parapijonai stipriai lai

kosi, nepasiduoda deepot.izmui 
dūšių ganytojo. Skaitlius prie
šininkų dvasiško vadovo nuo- 
latai auga, iš kunįgo szalinįkų 
nuolatai atsiszaukia po kelis su 
noru prisirašyti prie tikrų para- 
pijonų, kurių skaitlius nuolatai 
didinasi, nuo kunįgo partijos vif 
daugiaus žmonių atsitraukia.

28 d. Lspkricsio Dr. šv. Jur 
gio kėlė balių; bet kad draugys
tė prieazinasi parapijai, tai uį me
tę tę patį vakarę iszkėlė balių ir 
Dr. mv. Antano. Ant draugys
tės szv. Antano baliaus susirinko 
labai daug žmonių, ji iš baliaus 
turėjo $170 gryno pelnu. Ant 
baliaus atkako szitos lietuviškos 
draugystės: Szv. Juozipo, Karei 
vių Kunįgaikszczio Algirdžio, 
Petro Armino, Lietuvos Dukterų, 
Teatrališka ir giesminįkų ir Lais 
ras Kliubas. Draugystė gi Szv. 
Jurgio, stojanti kunįgo pusėj, 
kaip girdėt, iš baliaus netik pel
no neturėjo, bet neuždengė nė 
kaštų. .

7 d. Sausio kėlė balių Drau- 
ĮgystėSzv. Juozapo. Svecsių tei
posgi eusirinko labai daug, kš ro
do,Jog ne kunįgas pas mus ima 
viršų,bet žmonės pradeda supras-

viai ne turi labai kuom pasigirti, 
apie tokius darbus musų broliai 
csia mažai rūpinasi. Tik viena 
Lietuvos Sūnų Dr. neužmiršta 
apie tautiszkus reikalus, ji nori 
prisidėti su savo aukoms. Sstai 
dabar ji nutarė aukauti kas mė 
neeį po kiek ant tautiszkų reika
lų. Kiti gi musų broliai mažai 
rūpinasi apie tautiszkus reikalus, 
daugumas pinįgus praleidžia sa- 
liunuose, po pedei loszia kazy- 
roms, o paskui muszasi, skaidosi 
galvas: isz to užgema provos ir 
sunkiai uždirbti pinįgai patenka 
skvajerams ir advokatams.

Per Kalėdas keli karžygiai su- 
siskaldė galvas, o vienas likosi 
net mirtinai apdaužytas. Per 
Naujus Metus vėl buvo panaszus 
atsitikimęs. Susipyko už kę ten 
lenkas su lietuviu. Lenkelis grie
bė revolverį ir isz jo paleido szu- 
vį į lietuvį ir pataikė j szirdį. 
Lietuvys likosi ant vietos užmusz- 
tas. Szovėjas tapo Suareaztuo- 
tas, bet nežinia, kę su juom darys, 
kadangi jis ne turi dar pilnų me
tų. Nuszautas 1 etuvys buvo 
teiposgi dar jaunas, tik 23 metų 
Petras Pagoreckas; buvo ne ve
dęs. Velionis ne prigulėjo nė į 
jokię draugystę, laikraszczių ne 
skaitė; sziaip buvo geras vaiki
nas. Rodosi, kad vietoj tų kar- 
czeminių muštynių, kuriose ne 
vienas gyvastį palydi, kitas pa
tenka į kalėjimę. o jos visos mu
sų tautos garbę gadina, laikas 
jau butų griebtiesi naudingesnio 
darbo! Argi musų likimas tik 
musztiesi, koliotieei terp savęs, o 
paskui provotiesi? Ar ne geriaus 
butų vietoj terszianczių musų vi
sų vardę darbų griebtiesi skaity
mo knįgų ir laikraszczių? Knįgų 
ir laikraszczių visokio turinio ir 
pakraipų jau mums ne trūksta, 
norintis skaityti todėl atras at- 
sakanezię knįgę. Apsišvietęs 
supras vodingumę nesutikimų o 
naudę savitarpinio sutikimo ir 
vienybės. Eidami isz vien, kaip 
tai daro antai airiai arba žydai ir 
mes ne pražūsime, pergalėsime 
visus musų tautos prieszus ir ne
draugus, norą jie butų ir daug 
galingesniais negu dabar yra.

Eismont.

ilgai ne pasirodė, ne buvo mat 
kam jų prie tok*ų darbų paragy- 
ti. Kad dėl stokos raginimų 
musų lietuviai miegojo, geriausiai 
parodė šitų faktas. Nors czia- 
nykezcziai musų brpliai ne buvo 
nieko aukavę ant kankintimų, 
bet kada iemiaus puiraszęs už- 
simanė pereiti per jų gyvenimus, 
tai atsirado gana musų brolių, 
kurie nesigailėjo aukų. Žinoma, 
kaip visur, teip ežia ne apsiėjo be 
kliucaių, bet vrigi susirinko ant 
tauliszkų reikalų. $3.25 (au
kos, ir vardai aukautojų buvo pa
garsinti pereitame “Lietuvos” 
numery j. Red.). Garbė ui tai 
aukavusiems lietuviams! Tikiuo
si, kad ir kiti, atsilankius man 
vėliaus, ne atsisakys nuo aukų.

J. Slitakis.

Isz Mlnnersville, Pa.
6 d. sausio susitvėrė ežia lietu- 

viszka Ukėsų draugystė, kuri, 
kaip ir kitos, bus pagelbinė, laike 
ligos mokės sąnariams po 5 dol., 
pasimirus gi, palaidos kunę savo 
kaštais; szita draugystė užsiims 
ir politika, rems socijalistiszkę dar
bo partiję; balsuos už demoktatus 
arba už republikoniškus kandida
tus tik tęsyk, kada darbo parti
jos kandidatų ne bus ant tikieto. 
Užsiims platinimu apszvietimo. 
A pa it mėnesinės, mokės po 5c. 
ant mėnesio ant įdegimo knįgy- 
no.

Į azitę draugystę gali prigulėti 
kiekvienas lietuvys turintis pilnas 
ukėsystės popieras, arba nors pir
mutines, be skirtumo tikėjimo ir 
arabiškų nuomonių. Įstojimas 
sziuom kartu kasztuojatik 1 dol., 
bet paskui bus pakeltas. Tocfl^ 
norinti į draugystę prieiraszyti, 
tegul pasiskubins. Susirinkimai 
atsibūva pirmę nedeldienį ir ne
deldienį po 15 dienai kiekvieno 
mėnesio ant salės Juozo Lietuv- 
niko., 6. vai. po pietų.

Komitetas.

j vien} priguli 12, j kitę gi 35 
sanariai. ^Žydai isz jų turi gėrę 
pelnę, kadangi lenkiszkų biznių 
ežia nėra, Užėmus dviejų barzda- 
skuczių. 'Neturi nė parapijos, nė 
kunigo. Yra ežia ir keli lietu
viai apsivedę su lenkėms, -bet jų 
lenkai ne kenezia. Lenkišku 
merginas galima matyti vakarais, 
su maskoliais susikabinusias, 
vaikezeziojant ant ulyczių.

Angels, Cal. aukso kastynėse 
darbai eina labai gerai. D.rba 
ežia 4 lietuviai. Mainieriams mo
ka po 3 dol., o krovėjams ir al- 
periams po $2.50 ui 10 darbo 
valandų. Dirba su dviem darbi- 
njkų atmainom. Darbę ne sun
ku gauti. Musų tautiecziai vie
nok ne nori ežia dirbti, užmokes- 
nj laiko ui per pigų; jie meta 
ežia darbę ir valiuoja į Britiszkę 
Kolumbiję arba į Mbntanę. Kiti 
vaiiuoja j San Francisco, ten pra
leidi! a pinigus ir vėl grįžta at
gal. Daugiausiai dirba ežia ita- 
lijonųir austrijokų.

Alaskoje, aplinkinėse Cape No- 
me pereit} vusarę atidarė anglių 
kastynes ir pradėjo dirbdinti ge 
leiinkelį, bet ne spėjo padirbti: 
uistojusi žiema, darbus sulaikė. 
Nuo kovo mėnesio prasidės vėl 
darbai. Kastynėse moka po 3 
dol. ant dienes, duoda ir board}; 
ant geležinkelio moka po $2.50 
teiposgi su boardu. “Darbinįkus 
kontraktuoja Seatlej ir veža lai
vais ant vietos; važiuojant moka 
po 2 dol. ant dienos, iszlipus gi 
nuo laivo po 3 dol. ant * dienos. 
Pagal kontrakt}, ar jie dirba, ar 
ne dirba, vis turi gaut po 3 dol. 
ant dienos ir board}. Ateinantį 
pavasarį pastatys ežia nauję auk
so plovimo įtaisę. Keli lietuviai 
ant pavasario ketina grįžti iez 
Alaskos, isz Washingtono gi ren
giasi jų daug aut pavasario į 
Alaskę ant uždarbių. Laivas isz 
Seatle, VVash. išeis 1 d. kovo.

Keleivis.

t _ ti savo skriaudas. Ne tik vyriš-hetuvius ir rusinus, ir užmanytam . . x.
... . kiai, bet ir moterys ir merginoslaikraszšiui paskiria rūpestį apie 

reikalus vien ateinanezioe Lenki
jos. Klerikalinki gi lenk*i8zki 
laikraszcziai užmanymui visai ne 
pritaria. “Dziennik Chicagoski”, 
ant išniekinimo užmanymo, pasi
naudoja isz ant gryno melo parem-

pradeda godoti apginėjus parapi
jos reikalų, o gera garbė dvasiš
ko vadovo puola žemyn žmonių 
akyse. Ant baliaus draugystės 
Szvento Juozapo dalyvavo szitos 
draugystės: Szv. Antano, Karei-

Isz Brocton, Mitas.
Lietuvių yra csia pusėtinas bū

relis. Gyvena jie sutikime ir vie
nybėj, dirba ant lietuvystės labo 
pagal aavo iszgalę. Yra ežia 
broliškos pagalbos draugystė po 
vardu szv. Roko, į kuri} priguli 
120 s manų; neseniai užsidėjo 
kuoparatyvtška draugystė,' ku
rios kapitalas siekia $2500. Yra 
ir keli lietuviški štorai. Pasta
tėme bainycsi} szvento Roko vkr- 
do, sutverėme parapiję, į j} prigu
li 400 parapijonų. Neseniai atsi
buvo su didelėms iškilmėms pa
šventinimas musų bažnyczios. 
27 d. szio mėnėsio, 2| valanda 
po pietų, atsibus paszventinimas 
stacijų. Ant pašventinimo pri
bus ir svetimi kunįgai. Tikime, 
kad ant tų iszkilmių susirinks lie
tuviai isz visų aplinkinių. Staci
jas, gerinus negn pagal kontrak
tu išpuolė, įtiisė p. Kudaraus- 
kas, ui k} jam isztariame szir- 
dingę acziu.

Gavome gėrę kunįgę ypatoj kn. 
Kazimiero Matulaiczio. Tikime, 
kad su juom neturėsime nė jokių 
nesutikimų.

Parap. sekr. Juchnevycse.

fesoriua gi Semiradzki stengiasi 
isztodyti, kad lenksi ne gali isz- 
sižadėti tautų tvėrusių senovės 
Lenkiję. Ant tokio pamato, ži
noma, ne tik sunku, bet tiesiog 
ne galima bus susitaikyti. Re
mianti užmanymę lenkų dalis 
rodo gerus norus susitaikyti, to
dėl lietuviai ir rusinai ne gali at 
sisakyti nuo jų pakvietimo susi- 
važiuoti. Lenkiszkas “Zwięzkas” 
iszrinko delegatus, renka juos ir 
kitos lenkiszkos organizacijos. 
Apie rinkimę delegatų nuo lietu 
vių nieko ne girdėt. Svarbiausia 
lietuviška organizacija, Susiviė 
nyjimas, tyli. Tuom tarpu laiko 
yra mažai, vos dvi sanvaitės; vie 
nas Szl i u pas'negali užstoti visų 
lietuvių. Reikia todėl ir lietu
viams pasiskubinti su išrinkimu 
delegatų. Žinoma, ant delegatų 
reikia siųsti sumanesnius, geriaus 
politiszkus prietikius suprantan- 
czius. Negerai butų, jeigu net 
mus paežių pakeitę užmanymę ne 
mokėtume ir ne norėtume remti 
ir apginti. Pennsylvanijoj, rodo
si, daugiaus negu kitur yra suma
nesnių lietuvių, iš czia atvažiavi- 
maa ant sėimo ne bus per sunkus. 
Todėl tegul lietuviška visuome- 
J^jįįiftalHna ZU iszrinkimu de- 

statymo dirbtuvių jau nupirkta, legatų.

tų niekinimų DroS.li.po. Pro vi-i Alg.rdiio, LiMurc Dukiorų,
Teatraliszka ir giesminįkų, Pet
ro Armino, Laisvu Kliubas. Y- 
pacz atsižymėjo giesminįkų 
draugystė, kuri padainavo ant 
keturių balsų tautiškas dainas. 

I Dainos visiems susirinkusiems la
bai patiko-4 r visi giesminįkams 
karsztai dėkavojo. Nors Drau
gystė turi daug trukdytojų, bet 
ji ant to nepaiso. Garbė užtai 
giesminįkams, teiposgi moterims 
ir merginoms, kad joe nepaiso ant 
v šokių išniekinimų, bet darbuo
jasi, kaip galėdamos, aut pasimo- 
kinimo sutartinai dainuoti.

Garbė ir visiems apgynėjams 
ir apgynėjoms musų parapijos rei
kalų, kurie nesigaili darbo ant 
išliuosavimo parapijos nuo eun- 
kioe kunįgo baudžiavos. Dabar 
su kunįgu laikosi vien lenkber- 
niai, kurie nesidrovi naudotiesi 
net iš melo, užstodami už asabiu- 
kus kunįgo reikalus, nors kunį 
gts skriaudžia visus lietuvius. Lie
tuviai ir lietuvaitės, laikykimės 
vienybės, o pergalėsime visus mu
sų ir musų parapijos prieszus!

Aleksandra Jocis.

Isz Elizabeth, N. J.
Ceianyksztis lietuviškas Citi- 

zena Kliubas, nors susilvėręe vos 
du metai atgal, nusprendė paau
kauti ant suszelpimo kankintmių 
ui lietuvystę 10 dol. Pinigus 
siunesiame centraliezkam komite
to kasieriui. Jeigu musų Kliu
bas ir toliaus augtų kaip iki sziol 
(turi jau su virszum 90 sąnarių), 
tai galėtume ir daugiaus k} nors 
ant visų labo nuveikti ir dau 
giaus paaukauti ant lietuviškų 
tautiszkų reikalų.

Vardan Kliubo, Sekretorius.

Isz Saint Charles, Mich.
Lietuvių yra ežia 5 šeimynos 

ir 20 pavienių. Atvažiuotų jų 
ežia ir daugiaus, bet nėra kur bū
ti ant boardo, kadangi musų peczė 
maža, anglijonai gi ne nori lietu
vių priimti ant boardo.

Darbai eina ežia gerai, visi dar 
binįkaj priguli į uniję. Jeigu ai 
važiuoja isz kitur neprigulintis į 
uniję, tai daYbo niekur ne gali 
gauti. Įstojimas į uniję kasztuo 
ja 15 dol. Todėl neprigulinti į 
uniję ir neturinti ant užsimokė
jimo įstojimo tegul, į Saint Char
les ne keliauja darbo jieszkoda- 
mi.

Isz Spring Valiey, III.
} Darbai eina csia sziuom tarpu 
kerai ir uždarbiai ne maži. Ant

A. Pauksztis.

[82 ĘaldwlD8ville, J
Lietuvių ynUczia diktas skait- 

darbais jie

- Nuo Paciftko pakrančzių.
1 Vanconvere, Britiezkoj Colum- 

bijoj, lietuvių yra 3 szeimynos ir
2 pavieni.

Darbai eina ežia gerai, dirba 
daugiausiai lentų pjovinycziose. 
Išpjautas lentas siunezia isz ežia 
tiesiog į Angliję. Daugiausiai 
dsrbinįkų yra chinieczių ir japo- 
nieczių, gauna jie po $1,50. Į

* laivus krauja baltveidžiai. Lie- 
‘ tuviai dirba prie geležinkelio.

Į Extension, Britiškoj Kolum- 
‘ bijoj, kastynes atgabeno 300 dar-
* binįkų net isz Szkotijos; terp jų 
‘ yra ir lietuvių, bet jie ne vadina

savę lietuviais, garsinasi ėsę 
' lenkais. Czianykszcziai anglijo-
* nai geriaus pažįsta lietuvius negu 

pats' lietuviai, jie ssko, kad lietu
viai savę vadina lenkais,

' perka pas žydus. Argi tai ne
■ gėda musų lietuviams!
1 Į Biitiszkę Kolumbiję
' ne leidžia chiniszkų ir japonisz- 
' kų darbinįkų. Nuo tokių reika- 
> lauja 500 dol. pinįgų ir mokėji

mo raszyti ir skaityti.
Satetuoee Wa*-hington, Ore

gone, teiposgi Britiškoj Kolum
bijoj darbai eina gerai. Czia 

. dirba teipjau vasarę kaip ir žie
mę. Kastynėse Black Diamond, 
Wash. darbai eina gerai. Dirba

* su trims darbinįkų atmainoma. 
1 Darbinįkai ne spėja tiek anglių

iškasti, kiek reikia; dirba czia 
ir nedeldieniais, be perstojimo.

Kastynėse Liaiy, Waeh., trys 
mylios nuo Black Diamond, po
3 mėnesių stovėjimo pradėjo dirb-

1 ti, bet nuo darbo praszalino visus 
prigulinezius į uniję darbinįkus.

■ Dabar dirba po 8 valandas ant 
1 dienos; darbinįkai uždirba po 3 
' dol. Darbę lengva czia gauti. 
' Suvažiavo czia daug lietuvių iš

Franklino ir jie gauna gerus dar
bus, kadangi mat bosai juos jau

1 pažįsta.
Mieste San Francisco, Cal. 

lietuvių yra ne per daug: grynai 
lietuviszkos szeimynos yra 4, o 
pavienių bus apie 20. Daugu
mas dirbk prie kriaušių. Už- 

( dirba iki 20 dol. ant sanvaitės; 
jie suvažiavo iš Baltimorės. Kiti 
dirba dokuose ir gauna po 40 c. 
už darbo valandę, azi e to gi do
kuose moka po 50 c. Kili dirba 
ant upių ’ botų ir gauna boardę ir 8ada ir ne viskas, kę Jo apginama 
po 40 dol. ant mėnesio, bet turi 
dirbt lygiai dienę ir naktį. Di
džiausias vargas, kad nėra šia 
kur būti ant boardo, turinti szei- 
mynas kriaušiai boardingierių 
ne laiko. Todėl lietuviai priver
sti nakvoti loding housuose, o 
valgyti eina į restauracijas. Fri- 
tzo saliune, ant 3 ui. ir Hobart 
galima patikti visus mieste gy- 
venanšius lietuvius. Visi lietu
viai czia sutikime gyvena. Len 
kų yra daug, bus jų apie 300 
szeimynų, o pavienių trissvk 
daugiaus; jie turi dvi draugyati, 

■ •

o viskę

dabar

pritinka rimtiems

musų pasemt} 
laikraszczio “Der 

užtrauk-

“Katalikui.”
Nr3. “Kataliko”,koksai Prenu

meratorius smarkiai užsipuola ant 
“Vienybės” ir “Lietuvos”. Gai
la mums labai, kad dėl koliojimo 
formos, mes negalime atsiliepti 
ant to raszto. Priežodis sako: 
“tu pyksti.brolau, tai jau tss rodo, 
jog teisybė mano pusėj”. P. Pre
numeratorius savo rašte stengia
si užtarti terp kitko ir už kun. 
Milukę. Mes kun. Milukę per 
daug godojama ir todėl netikime, 
kad su jo žinia Prenumertorius 
butų isz savo maiszo paleidęs vi
sus koliojimus. Su pagelba tokių 
raeztų p. Prenumeratorius gar
bes kun. Miluko ne pakels, bet jį 
pažamįs akyse visų sumanesnių 
lietuvių. Mes su kun. Miluku 
galime daugelyj dalykų ir ne su
tikti, bet dėl to nereikalaujame 
viens kitę kolioti. Koliojimų ir 
teip yra per daug musų laikrasz- 
ežiuose. Koliojimai tinka pieme
nims, bet ne 
raszėjams.

“Katalikas” 
isz vokiszko
VVesten” žinię apie 
tę ant lietuviszkos Szv. Jur
gio bažnyczios Chicagoj nauję 
skolę 40000. dol. laiko už netei- 
singę ir liepia, rųgzant, rem tiesi 
ne ant vokiškų laikraszczių bet 
ant dokumentų. Iszpildome to
dėl tę rodę. Nauja skola ant lie
tuviszkos bažnyczios 40000 dol. 
yra užtraukta, bažnyczia szv. Jur
gio užstatyta Northvesthern Mu
tual Life Insurance Co. ne tik 
su tuom, kę ji sziędien turi, bet 
su viskuom kę gali aleitėj turėti, 
bu altoriais, vargonais ir viso
kiais daiktais, koki bus bažny- 
czioj įtaisyti. Dokumentas sura
itytas 4 d. gruodžio pereitų me
tų pas publiszkę no tari jų Cook 
pavieczio Juozo Kinsella. Skola 
uirekorduota 20 d. gruodžio 
1900m. ir įnerzta į rekordų knį
gų 7174,—335,pusi. Dokumen
to nr 3046045. Sana gi skola 
$15000 kaip buvo, teip ir pasilie
ka. Tokiu būdų ant bažnyczios 
yra skolos 55000 dol.

Kurgi todėl musų praneszime 
melas? Jeigu “Kataliko” redak
cija nori tarnauti ne išleistojo y- 
patai bet visuomenei ir teisybei, 
tai ne privalo užmirszti,kad ne vi-

ypata sako ir nuo ko užsigina, yra 
ant teisybės paremtas, jos žodžių 
todėl ne galima ui teisingędoku- 
mentę priimti. Jeigu gi “Kata
likas” ui mierį paima gynimę 
vien keno nors ypatos, ne pai
sant ant teisybės, tęsyk kitas 
dalykas, mes su juom ginezų ne 
vesime.

Ne ant iszmislų paremta ir ži
nia apie provę už pinįgus.

== ■



Laikas iszsirokuoti.
Paryžiaus par»da pasibaigė, bet 

kiek lietuviams paroda kasztavo, 
to visgi iki sziol nežinome, nore 
laiko buvo gana ant suvedimo ro- 
kundų į tvarkę ir jų pagarsini
mo. P. Daumantas per “Vieny
bę” pagarsino kasztus parengimo 
parodo?, bet kad tęsyk ji dar ne 
buvo pasibaigusi, tai ka^ztų turė
jo būt dar daugiaus, bet kiek kasz- 
tų po tam pasidarė, mes nieko 
neiineme, nors neatbūtinai reikia 
pagarsinti kaip įplaukimus, teip 
ir išdavimus ir tai visus, kad ne 
butų nė jokių abejojimų. Visi 
norėtų žinoti, kiek isz paaukautų 
pinįgų atliko, nes tašyk galėtu
me žinoti, kę su tais pinįgais da
ryti.

Asz paduodu sztai 3szitokį už
manymu. Tegul komitetas lietu- 
viszkos parodos skyriaus atmo
ka p. Daumantui, kiek iszpuola 
kasztų, o atliku*ię dalį padalinti 
į dvi dūli: vienę dalį paverti szel- 
pimo kankiutinių už lietuvystę 
komitetui, tegul jis pinįgus pada
lina terp paszelpos reikalaujan- 
czių;antręgi dalį apversti ant 
iszle dimo laikraszczio apgynimui 
prispaustų tautų. Ant to mierio 
aukų mes labai mažai iki sziol su
rinkome; su surinktais iki sziol 
pinįgais negalime darbo pradėti.

J. Naujokas.

| 17 d. sausio Turkijos šaita
nas pareikalavo daktaro, kadangi 
mat suskaudėjo galvę. Kadangi 
jo naminis daktaras pats sirgo, 
tai likosi paszauktas koksai gy
dantis ligas maldomis. Tas, atė
jęs pas sultenę, pradėjo spaudinti 
jam galvę. Sultanas, tikėdamas, 
kad daktaras nori jį užsmaugti, 
griebė revolverį ir pradėjo szau- 
dyti. Viens szuvis užgavo sun
kiai daktarę, kitas gi ant vietos 
užmuszė vienę isz palociaus tarnų.

0 Vakarinėj Vokietijpj, pro
vincijoj VVestfalijoj, anglių kasty- 
nėse Kecklinghausen, szaftoj ka
raliaus Ludviko, atsitiko baisi du
jų expliozija, kurios 10 darbinįkų 
likosi ant vietos užmu:ztų.

|| Pabaigoj szių metų Peter
burge, Maskolijoj, atsibus terp- 
tautiszkas kongresas ant apkal
bėjime reikalų profesijonaliszko 
iszlavinimo vaikų.

|| Korsikos pakrantėje, prie- 
szais La Chiappa, paskendo ita- 
liszkas garlaivys “Leonė” su vi
sais ant jo buvusiais žmonėms.

•e* Angliszkas inžinierius 
Shaw, ant apsaugojimo dirban- 
czių kastynėse darbinįkų nuo ne
laimių prie explinzijų ardanezių 
medegų, vietoj dinamito, ant 
skaldymo uolų, užmano vartoti 
vandenį. Ant to jis iszkala uo
loje skylę, bet vietoj dinamito, ję 
pripila su vandeniu, į vandenį 
nuveda platininį dratę sujungtą 
su elektriszka maszina ir paskui 
užkala skylę. Užtenka paleisti 
elektrikę, o uuo jos vanduo už
kaboj skylėj tuojaus pavirsta į 
garę, o tas skaldo ir kiecziausias 
uolas. Prie szito skaldymo bu
do vienok ne gali būti netikėtų 
expliozijų.

Profesorius Austin isz Co- 
lumbijos universiteto padirbo 
nauję pagerintę telefonę, su ku
rio pagelta galima bus susikalbė
ti per oceanus, taigi isz Ameri
kos į Europa arta su kitoms svie
to dalims. Iszraditnę tę nupirko 
nuo iszradėjo American Telepho 
ne and Telegraph Co. už 200000 
dol. Isz to jau matyt, kad isz- 
radimas ne yra be vertės.

Isz visur.

ti Mieste Ninoj, pietinėj Pran
cūzijoj, policija suaresžtavo ma- 
skoliszkę kunįgaiksztį' Nakad- 
chidze. Kalba, buk euaresztuo- 
tas kunįgaiksztis buvo pasirengęs 
užmuszti carę, kada jis atkaks į 
Nizzę.

|| Anglijos ir Prancūzijos pa
krantėse pereitos nedėlios dienę 
siautė vėtros, laike kurių daug 
mažesnių laivų paskendo. Prie 
szais Cherbourgę paskendo an 
gliszkas laivas Mack Trynon. Isz 

- buvusių ant jo 18 žmonių, tik 7 
iszgelbėjo, kiti gi prigėrė.

3 Maskoliszkas randas nuspren
dė 150 studentų Kijevo universi
teto, kurie dalyvavo paskutiniūo 
se maisztuose, iszsiųsti kaipo pa
prastus kereivius į Cbinus. Ke
tina ten siųsti ir suimtus Varsla
vo j, Peterburge ir ^faskvoj to- 
nykszczių universitetų studentus.

B Maskolnzkas laikrasztis “Kur- 
jer” pranesza, buk tūli maskolisz- 
ki moksl i ncziai, gyvenant i užrube 
žiuose, rengiasi Paryžiuj -uždėti 

V-lsisvę universitetu, kuriame lek
cijos butų skaitomos vien masko- 
liszkoj kalboj.

J Mieste Dayton, Anglijoj, 
skrybėlių dirbtuvėse atsitiko 
smarki expliozija, kurios 10 dar
binįkų likosi užmusztų, o dar 
daugiaus sužeistų.

0 Ant atkakusio isz pietinės 
Amerikos į Shields, Anglijoj, 
garlaivio Kighland Prince, kelio
nėj keturi jurinįkai numirė 
indiszko maro.

nuo

staP Pagal Vokietijos darbo 
tislikę iszpuola: ant 100 reikalin
gų prie darbo darbinįkų 162 dar
bo jieszkanti; gruodžio mėnesyj 
1899 m. buvo darbo jieszkanczių 
124 ant 100 reikalingų darbinį- 
kų. Taigi darbo sanlygos dabar 
beveik ant treczdalio niekesnės.

Vietines Žinios.
— Vagiliai pereitos nedėlios 

naktyj įsikraustė į paeito biurus 
Oak Parke. Matyt laiko turėjo 
gana, kadangi atidarė 3000 laisz- 
kų, isz kurių isziminėjo siunczia- 
mus pinįgus. Kiek vieuok laisz- 
kuose buvo pinįgų, nežinia.

— Namuose po nr. 33 Sennett 
place rado negyvę Marę Hinne- 
fin. Negyvėlė laikė dar rankoj 
gazietę iszleistę 24 d. gruodžio. 
Matomai ji staiga pasimirė skai
tydama laikraaztį. Kūnas buvo 
drueziai žiurkių ir pelių apgru- 
žinėtas.

— Ant Chicago Junction ge- 
ležinkelio,ttiėe 39 ui., tarnaujantis 
ant to kelio Humpbrey Luneton 
pateko terp dviejų geležinkelio 
trukių, kurie nelaimingę žmogų 
teip suspaudė, kad jis ant vietos 
užbaigė g) vaatį.

— Chicagoj siauezia dar vis 
influenca arta gripą, ant kurios 
labai daug žmonių serga. Dabar 
apsireiszkė jau ir rauplės, ku
rioms vis daugiaus žmonių apser- 
ga. Apart to daug žmonių mirsz- 
ta nuo plauczių uždegimo.

2. Aktyviazkaia sęuariaia “Mo
tinėlės” gali būti tik tokie lietu
viai ir lietuvęitės, kurie nekariau
ja priesz katalikiszkę tikėjimę.

Pasako a. Sęnarys, kurs, per
mainęs savo pažvalgas, pradėtų 
kariaut priesz katalikiszkę tikėji
mę, bus isz draugystės iszmestas.

3. Kiekvienas naujas sęnarys 
perstatomas yra kokio nors drau
go ir priimamas trimis ketvirto
mis dalimis sęnarių “Motinėlės.”

4. Konstucija gali būti permai
nyta tik trimis ketvirtomis dalimis 
balsų visų aktyviszkų sęnarių 
“Motinėlės.”

5. Stipendijas bei paszalpas 
pripažins sęnariai ’ bent pirmo 
skyriaus didumu dviejų treczda- 
lių balsų.

Czarterį draugystėjgaus vasario 
mėnesyje, apie tę jau padaryta 
aplikacija.

Grucd. 11 d., ant susirinkimo 
Plymouth’e nutarti duot paszal 
pos p. J. Petruliui 60 dol., isz ku 
rių 50 dol. jau nusiųsta. Už sti- 
pendijantę ant ateinanezių metų 
likosi vienbalsiai priimtas p. A. 
D., buvęs studentas Petrapilės 
universiteto. Jau ketvirti metai, 
kaip jis kenezia persekiojimus 
nuo rusiszkos valdžios ir negalė
damas baigt mokslę Maskolijoje, 
nes visi universitetai uždarė priesz 
jį duria, rengiasi ateinancziuoae 
metuose važiuot į užrubežį. Szelp- 
kime jį visi!

Dalinamės linksma naujiena, 
juog kun. S. Pautenius paaukavo 
“Motinėlei” szimtę dolerių.

Garsas apie “Motinėlę” paskly
do po visę lietuviszkę avietę. 
Europiecziai, kurie nepažįsta to
kių partiszkumų, kaip mes, siun- 
esia “Motinėlei” žodžius pagyri
mo ir prižadus darbavimosi iszvien 
su mums. Tikimės, kad ir ame- 
rikiecziai neatsisakys^ szelpt tę 
naudiugę musų tautai draugystę.

Kun. A. Kaupas, sekretorius.

Draugyscziu Reikalai
Apgarsinimai draugyscziu mitingu, 

balių, pikniku ar kitokiu reikalu—yrą 
priimami tik ui uimokesti. Prekes ap
garsinimu sekanezioe:

Apgarsinimai, uiimantl wieta 2 coliu 
ar ,maiiau. 30 c. ui kiekwiena syki. 
Kiekvienas colis wirsz 2 coliu 25 c. ui 
kiekviena syki. IszLzriTUVB.

[ Londono policija gavo isz 
Amerikos praszymę suaresztuoti, 
iszlipant ant kranto, pabėgusį isz 
Amerikos klerkę Hertzę, tarnavu
sį New Yorko pardavinycziose 
Stiefils Socks Co., kuris, pabėgda
mas, paszlavė 150000, o pirma 
pridirbo visokių szelmystų 
ant $200000. <-
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zijoj, ant susirinkimo daktarų 
draugystės, daktaras Lagrange 
atvedė tris jo operuotus ligonius, 
kuriems szitis daktaras, vietoj jų 
pagadytų akių, įstatė iszpjautas 
kralikams. Operacijos kuo ge 
riausiai pasisekė. Jie iszėmė pa
gedusias akis ir jų vietoj priskie- 
pyjo kę tik iszimtas kralikams. 
Kralikų akys visai gerai prigijo. 
Nežinia tik, ar jomis mato ligo
niai.

" Garsus Londono nuominįkas, 
žydas Samuel Levi, kurisai da
bar pasimirė, isz savo turtų pali
ko: $2000000 ant parengimo gy
venimų beturcziams visokių tikė
jimų, $1250000 ant ligonbuczio, 
$500000 ant naudos žydų betur- 
czių ir $1000000 ant visokių mies
to ligonbuczių.

| Reunion pakrantėse, rytinėj 
Afrikoj, paskendo angliszkas gar- 
laivys “Kaisari”. Su juom pa
skendo 25 žmonės.

kalboj.

| Turkiszki studentai Bėrlyno 
universitete, kokių yra ežia apie 
100, atkakę į Berlynę mokytiesi 
su pažadėtoms sultano stipendi
joms, atsirado labai sunkiame pa
dėjime, kadangi mat per visę per
eitu metę prižadėtų pinįgų ne 
gavo ir per tai priversti buvo gy
venti ant kredito. Dabar gi ir 
kreditas pasibaigė, nieks daugiau 
visame Berlyne ne nori jau nieko 
kredituoti.

| Dėl didelių szalczių pulkai 
žiurkių ir pelių isz visų krasztų 
sutraukė į Berlynę, nuo jų mies
to gyventojai ne gali atsiginti. 
Miestas garsina dideles dovanas 
tam, kurs suras budę isznaikini- 
mo be mieros prįsiveisus ų žiur
kių ir pelių.

| Ant atkakusio į miestę Hull, 
Anglijoj, garlaivio isz Pietinės 
Amerikos isz apsirgusių jurinįkų 
du pasimirė. Ligę, ant kokios 
tie jurinįkai numirė, porto dakta
rai laiko už plauczių marę, kuris 
ėsęs daug pavojingesnis už indi- 
szkę buboninį marę.

| Maskoliszka tiesdarystos mi
nisterija perkratinėja dabar klau- 
symę, ar Latvijoj, Kurezėj ir Es 
tijoj pripažinti vokiszkę kalbę ir 
ar daleisti vokiszkai paduoti 

sudus ir laike 
paaiszki-

Szvediszkas chemikas 
Stjernson iszrado kokį ten skys- 
timę, kurisai prie mažiausio dasi- 
lytėjimo sutarpina stiklę. Kadan
gi su pagelba szito skystimo va
giliams pasilengvina vogimas per 
sutarpinimę langų, tai Szvedijoe 
randas uždraudė jį pardavinėti, 
pats nupirko nuo ia$radėjo už 
500000 kronų visę iasradimę.

Iszsiųsta ant Kubos,ant ti- 
rinėjimo priežaszczių geltonojo 
drugio, amerikoniszkų daktarų 
kooftsija isztyrė, jog geltonuoju 
drugiu žmonės nuo žmonių neui- 
sikreczia, ligę platina vien 
moskitai, kurie savo gyliu ligę 
įskiepyje sveikiems žmonėms.

Aplinkinėse Cherbourgo, 
Prancūzijos kariszkos laivynės 
užveizda darė reviję su naujais 
povandeniniais laivais, padirbtais 
kariszkai laivynai. Bandavonės 
buvo teip pasekmingas, kad lai
vynės ministeris nusprendė pa
dirbdinti dar daugiaus tokių lai
vų. Ant Terpžeminių jūrių at- 
1 kti buvo bandymai su telegrafu 
be drato. Bandymai buvo su 
visu pasekmingi, laivai Kuosai ga
lėjo susikalbėti viens su kitu 
nuo 20 mylių. Toki telegrafisz- 
ki aparatai bus iszdalinti visiems 
prancuziszkiems kariszkiems lai
vams ant Terpžeminiųj jonų.

Chicagiet'8 Elish Gray isz
rado prietaisę ant susineszimų per 
vandenį plaukitffitiems laivams. 
Atliktos bandavonės buvo gana 
pasekmingos. Prietaisa ne tik 
paduoda plaukiantiems laivams 
signalus, bet teiposgi persergsti, 
jeigu prie laivo artinasi povan
deninis laivas, kokio nuo pavir- 
sziaus negalima matyti.

Amerikonas, { Dras Pupin 
iszrado nauję pojuriaį telefonę ir 
jis bus neužilgio užvestas terp 
Floridos ir Kubos; jeigu ant 
praktikos pasirodys geru, bus 
pritaikytas ir terp toliaus stovin
ėsiu viens nuo kito krasztų.

Watorbury, Oonn. Tėvynėn Mylėtoju 
Dr-tae kuopa turės savo susirinkimą 31 
d. sausio, wsl. vakare. Polit Liet. 
Kliubo ruimuose, į kur visus sąnarius 
ir noriuosius pastoti sąnariais nirdinga 
uikvieczia

M. J. Damijonaitis, kuopos virsi.

Neverk, N. J. .T. M. D. Kuopos bus 
didelis metinis susirinkimas Vasario 3 
diena, 4 va), po pietų, ant Pr. Kurasevi- 
esiaus sales, 517 Market Si. Nuossirdiei 
uikviecsiu kouskaitlingeuse susisinktie 
sąnarius ir norinesiu pristrassitie, nes bus 
svarbus nutarimai.

V. Ambrozeviczia, Kuopos Sekr,

Balius, Bailiu!
Nevton Upper Falls, Mase. Drte 8z. 

Juosapo turės savo pirma balių 9 d. Va
sario 1901, po nr. 45 Eilioti st. Boston, 
Mase. G ra jis pirmos kliasos muzika ir 
visi sviecziai bus meilsi priimti. Todėl 
uipraszome visus lietuvius ir lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai susirinkti.

Su guodone. Komitztab,

Psjieszkojimai.
Wargamistre, Urbanavicsius, kun pe

reita vasara buvo atsissaukes į Apveiz- 
dos Dievo parėpi i a, teiksis dabar pri
siųsti mums savo adrese:

Kn. E. Stefonevicsie,
168 W. 18th St. Chicego, III.

Pejieszkeu Juozo Maliszaucko, Isz kel
mo Susniku, Reudenio gm., Kalvarijos 
pa v., Suvalkų gub., gyveno Londone, An
glijoj. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
Įima ant adreso:

Antanas Petkevicsius,
35 I^fayette St., Nev Brftain, Conn.

Pajieezkau Povilo Polszio ir Marijo
nos Senonaicsioa, abu Kauno gub. Pa
nevėžio pa v., kaimo Pagiegalos. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Dom. Šamas,

Box 120, Barnstable, Mass.

Pajiesskau jaunos, laisvamanes, mer
ginos ant apsivedimo. Teiksis etai- 
szaukti ant adreso:

F. E išmone, 
Box 679, ^pringvalley, 111.

Pejieszkeu Juosapo Cvirkos, Kauno 
gub., Welionos v oi., kaimo Kalnoju. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

8. Szymkeviczia, 
150 Butler st., Pittoburg, Pa.

Pajiesskau Jono Mauruszio, isz kaimo 
Pervazniku, Kidulių gm., Suvalkų 
gub. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

8. A. Bekeraitis, 
262 H am ii ton st. Grand Rapids, Mich.

Pajiesskau Petro Jezukevicziaus. Vil
niaus gub., Traku pav.,Varėnos vol., kai
mo Marcinkonių. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Jos. Jezukevicziua, *
43 High St., Nasbua, N. H.

Pajiesskau Juozapo Virpiczinsko, Kau
no gub., Raseinių pav., Sk audri les vol., 
kaimo Giržadu. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant adreso.

P. J. Kliesmilh, Riverton, III.

Pigiai ant pardavimo gera duonkepi- 
nyczia su namu, lotu, arkliais, vežimais 
ir visoms prietamsoms. Atsiszaukite pas; 
J. Jonaiti, 650 8. CanalSt.Chicago, III.

Chicago. Pagal Dr-toe Šimėno Dau- Pajiesskau doros merginos ant apasive-
I kanto nutarime ant netikėto suairiaki- 
| mo, laikyto 19d. sausio, teiksis vlsisana-

— Komitetas žydiszkos Beth ;
EI sinagogos nusprendė aenęsioa- 
gogę ir pliacių, ant kurio ji stovi,' dr^^l^
iszleisti ant liolerijos ant surinki- | kleis Ir baltoms pirsztineitoms, pribūti 
mo pinigų ant pastatymo naujos, iJ- Petrosziaus sale, 168 W. 18th st. ne- 
o r . deltoj, 27 d. sausio, 2 vai. po pietų, isz
Sena sinagoga yra po nr. 257 N. L draugyBU> ..iBkorporw... tB1#daly- 
May ui. Lioeų paleis 10000, lio- I wuma paszventinime kampinio akmens j 
sas po vienę doliarę. Liosus v.e 
nok galės pirkti tik sinagogos au
na r ia i.

— Chicagoj, Coliseum trio- 
boj, atsibūva paroda naminių 
paukszczių, balandžių, giedanezių 
paukszczių; teiposgi triuši i ų ir 
kitokių mažų naminių žvėrių. 
Įėjimas ant parodos kasztuoja 
50c. nuo kiekvieno lankytojaus.

deltoj, 27 d. sausio, 2 vai. po pietų, isz 
kur draugyste •‘inkorpore’’. ims daly-

dimo. Turiu buezerne ir groserne. No
riu geros gaspadines, ne senesnes kaip 28 
metų, nes asz ta toriu 30 metų. Teiksis 
atslszaukti ant adreso:

8. Anuczauskis,
4516 S. Paulina St. Chicago, III.

_____  __ Baltimore, Md. Sausio 10 d. 1901 m. 
I naujai statomos mokslaines Apveizdos ] persiskyrė su sziuorn svietu mano mie- 

Dievo parapijos.
S. Abrsmaviczia, prez. 

946—33rd sL '

Pa.*izwentiniiuas kampinio Ak
mens.

Chicago. Nedelioj 27 sausio, 1901 m. 
parapija Apveizdos Dievo apvaik- 
szczioe iszgilminga ceremonija paszven- 
tinimo kampinio akmens savo naujai 
statomos mokslaines ant kertes Union ir 
18toe ulieziu. Raszventinimas atsibus 3 
valanda po pietų. Ims jame daly varna 
keletas kunįgu ir visos Chicagos lietu- 
vizzkos ir lenkisskoe draugystes. Todėl 
visus Chicagos lietuvius ir lietuvias 
szirdingai užpraszo ant szios Iszkilmee 

Į pribūti ir imti dalyvuma.
Kn. E. Steponąviezia,

In Chicagos lietuviazkan drau
gystes.

Nuo “Motinėlės”.
Draugystė szelpimui besimoki- 

nznczios lietuviškos jaunuome
nės “Motinėlė” tapo faktiszkai 
įsteigta balandyje pereitų metų ir 
iki 1 d. sausio 1901 m. turėjo įėji-1 d pjetlne. miesto dalies He-1
mų $256.11. Tie pinįgai susida-I tuviszkuju draugyscziu reprezentantai 
rė isz sekanezių szaltinių: Iuike “vo Bbeloa •u«‘rlDkiBaa nuWre I

Įžengiamosios mokesties, kuri 
eina į nepajudinamę kapita- 
lę.............................................$91.00

Mėnesinių mokesezių.... 73.00
Aukų............................ 92.00
Per tę patį laikę isz kasos “Mo 

tinėlės” iszėjo $114.05:
J. Grauža (stud. phil. Freiburg’o 

univ.) gavo stipend............ $30.00
J. Petrulis (stud. phil. Berno 

univ.) gavo paszalpos... .$60.00 
Spauda pamatų konstituci

jos..............................  .$15.00
Knygos sekretoriaus, kasie- 

riaus, markės, siuntinėjimai pinį-

imti dalyvuma paszventinime kampinio 
akmens naujai statomos mokslainee Ap
veizdos Dievo parapijos, kerte Union ir 
18los ui,. 27 d. sausio, 1901. Todėl užkvle- 
esia visas kitas lietuviszkoees draugys
tes, laikanczias savo susirinkimus ant 
Bridgeporto, susirinkti "incorpore” in 
savo salesant Itnos valandos po pietų, ne
delioj 27 sausio, idant ežia susiorganizavę 
visos in'viena dideli buri galėtume iss- 
marszuoti pilnoje parodoje ant virsz mi
nėto paazventinimo.

Bu guodone, Komitutas.

Chicago, Lietuviszkas Paderevskio 
Koncertina Kliubaa, turės savo pirma 
balių nedelioj, 27 Sausio, 1901 m. Frai- 
heit Turu saleje, 3417 8. Halsted st 
terp 34 ir 35 ui. Prasidės 4 vai. po pie
tų. Inienga vyrams 25 c. Moterims ir 
merginoms dykai. Grajys to paties

liause moterlszke Magdalena. 46 metu 
amžiaus, pergyvenusi Amerikoje 22 
metu. Paėjo isz Suvalkų gub., Wilka- 
viszkio pav., Pajevonio vaitystes isz
kaimo Eglupiu. 12 uio meoeįio tapo
iszkilmingai palaidota. Joa nuliūdęs
wyra».

Antanai Gricius.
222 S. Grecn st., Baltimore, Md.

Aukom ant KKiiKintiniu
V. J. Petkon, Brockton Mass 15
P. J. Grigas „
T. Kubilakis

25
10

A. Bankus „ 25
J. Žalis 10
K Kundrotaviczia „ 10
F. Auluseviczia „ 10
J. B r* tenai „ 10
J. Smalukas „ 15
F. Navickis ,. 10
J. Kvaraciejus „ 10
V. Brazulcviczia ,, 25
J. Sakalauskas „ 10
Fr. Undžis ., 10
L. Bajorūnas ,, 10
J. lakelis 10
F Savka „ 10
A. Gec«viezia „ 25

sykiu 92.50
Pr. Szeibutos, 8t. Charles, III. 50
I. Mieoevyczla „ 25
Pr. Miecevycziene „ 10
Viktoras Kondrotas „ 25
Bam. Symonavyose „ 25
Mat. Lukoszevycze „ 25
Mik. Urbai tu 25
Klem. Montvila „ 25
I. Maievskis „ ' 25
Sal. Skaczkauakas „ 50
Alek. Skaczkauskas „ 50
Elzb. Skaczkauskiene 25
Pr. Paluckis •„ 10
Alek. Paraiynskis „ 26
Just. Plungis. ,, 25
Jad. Petrauchuto 25
St. Kriauoziunas M 25
Juos. Maironis ,, 25

Viso 94.95
Dr-te D. L. K. Gedemino,

Watorbury, Conn. 919.00
Waterburio lietuviai sudėjo laike 
prakalbu Dro Bacevicziaus 1.76
• ‘Vienybes’* redakcija prisiuntė $40.94

Nuo seniau buvo 162.57

Wiso 9222.72

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.
Pagal Lunkevyčių ir kitu?

(Pabaiga.)
Be bakterijų Ba- 

cillus subtilia ne turėtume sviesto, nė grieti
nės (smetonos), be Sacharomyces cerevisiae 
neturėtume nė alaus, nė pyragų; bakterijos 
yra mielėse. Ant šaknų žirnių ir kitų tos 
giminės augmenų galima užtėmyti bumburė- 
lius, kurie yra tai krūvelės smulkių grybe
lių. Grybeliai tie vienok ne tik ne kenkia 
Augančiam žirniui, bet jis po įtekme tų gry
belių auga geriaus. Tas paeina nuo to, kad 
žirniai ir kiti tos veislės augmenys reikalau
ja daug azoto, bet, teip kaip visi augmenys, 
gali jį traukti tik iš dirvos, iš azoto esančio 
ore naudotieji ne gali, kadangi ant tone turi 
atsakančių organų. Baciliai gi,turinti lizdus 
ant žirnių šaknų, gali jį traukti' ir iš oro ir 
tai daugiaus negu reikia. Atliekamą azoto 
dalį jie atiduoda augantiems žirniams, kurie 
daug azoto reikalauja, daugiaus negu yra 
dirvoj. Už suteiktą azotą žirniai atsimoka 
bakterijų grybeliams,suteikdami jiems angli
nius susijungimus, kokių grybeliai iš oro ne 
įstengia ištraukti. Taigi čia mat grybai ir 
žirniai viens kitam padeda. Tokį jau padė- 
toją grybelį turi ir augančios giriose eglės, 
kuris medžiui suteikia azotines medegas ir 
todėl eglės, turinčios ant šaknų tokius grybe
lius, auga geriaus negu tos, kurios jų ne turi. 
Daugelis dar kitų augmenų turi tokius gry
bus padėtojus. Prancūzijoj ir Vokietijoj 
specijališki fabrikai pradėjo tyčia auginti 
tokius naudingus grybelius, kurie išbarstyti 
po dirvą, žymiai pakelia pasėtų ant jos javų 
vaisingumą.

Taigi, nors iš vienos pusės grybai yra 
vodingi, yra terp jų diktai tokių, kurie dide
lę naudą atgabena žmonijai, terp 
jų yra ir toki, kurie mažina vodingumą kitų. 
Kalbėjome jaū apie smulkius grybelius nai
kinančius prisiveisiusias musų kambariuose 
muses. Už tai vėl tūli dideli grybai, kaip 
antai lepšės, baravykai yra tai tikra musių 
auginyčia. Kiekviename tokiame 
grybe aut senatvės prisiveisia tūkstančiai 
musių kirminų. Kirmėlaitės, kokios krata 
pasenusiuose grybuose, augančiuose giriose, 
yra tai išsiperėję musių kiaušiniai, iš jų už
auga paprastos musės; grybuose yra diktai 
kirminų ir kitokių vabalų.

Kiti vėl grybai eina ant maisto žmonėms 
ir gyvūnams, grybais maitinasi sliekai, kiau
lės, ypač elniai. Ir žmonės jų ne niekina. 
Tūluose Maskolijos kraštuose žmonės valgo 
net musmirius, tik užvirinę po kelis kartus, 
nuleidžia vandenį ir vėl užvirina, kol vanduo 
ne bus visai tyras, be juodos parvos. Mat 
su vandeniu nusiplauja ir nuodingos mede- 
gos. Iš tūlų grybų dirba anglinius paišinė- 
lius; kitus gi senovėj vartojo kaipo vaistą 
uuo daugelio ligų. Valgant vienok tankiai 
pasitaiko užsinuodinimai. Ne reikia užmiršti, 
kad užsinuodinti galima ne tik nuodingais 
grybais bet ir valgomais, jeigu jie seni ir pa
gedę.

XXIX.

gų ir kiti mažesni iszleidimai $9.05 wli01 lietuvius ir lie-
Kasoje draugystės 1 d. sausio t a vai tęs kvieezia atsilankyti.

1901 pasiliko $142.06, isz kurių Į Komitetas.

$91 priklauso geležiniam kapita --------- --------------
lui, $51.06 bėgantiems reikalams. Chicago, Dr-te Teisybes Mylėtoju tu-

Sęnarių “Motinėlė” iki «iol 
. .A • • it leje K. Liaudansklo, 3301 8ū. Morgan

turi 10, prie pirmo skyriausi^ 8 p,etu
priguli szitie kunįgai: Žilinskas, 10c. Grajys pirmos kliasos muzika, bus 
Szedvydis, Kaupas, V. Matulei- šiokiai ir kitos interasuojanerios zobo- 
.. i a- . • v i t_s_‘ vos. Wisus lietuvius ir lietuvaites

Balius, Balius! Ant paszelpos best mok Inauczioa 
Jaunuomenes.

V. M. Sabonis, Jamestovn, R. I.
kasouT. M. D.

Kuras ir Czepanoniz; priu treczio 
skyriaus p. M. Paltanaviczia isz 
Broad Brook, Conn.

Vyriausybė “Motinėlės” susi
deda isz sekanezių ypatų: 
prez. - kun. J. Žilinskas, Ply- 
mouth, Pa.; kasierius - kun. ,M. 
Szedvydis, Pittston, Pa.; sekret. - 
kun. A. Kaupas, Scranton, Pa.

Ant susirinkimo 23 d. spalinio 
1900 m. szitokie dapildymai likoei 
padaryti “Motinėlės” konstituci
joje:

1. Czarleris neazios vardę: Li- 
THUANJAN CaTHOLIO EpUCATiONAL. 
Society “Motinėlė.”

Dr-te Teisybes Mylėtoju.

Chicago. Sanariai Dr-toe Teisybes 
Mylėtoju yra kviecziami susirinkti su 
draugystes ženkleliais į sale J. Petro- 
sziaus, 168 W. 18th st. nedalioj, 27 Sau
sio, ant 2 va), po pietų, isz kur draugys
te iszels inoorpore ant iszkilmee pa
ša ventlnimo kampinio akmens parapi
jines sales parap. Apveizdos Dievo. Už 
nebuvime bausme pagal konstitucija.

• J. K. Chmieliauckaa, sekr.
. 880-33rdst.

Nev York. Tėvynės Mylėtoju Dr-tes 
Kuopa turės savo susirinkimą nedelioj, 
27 sausio, 3 vai. po pietų, saleje po nr. 
73 Grand St. Brooklyn, N. Y., ant kurio 
visus sąnarius ir visus lietuvius ii lie
tuvaites kvieczia skaitlingai susini;lėti.

Pasilinksminimo Balius.
Chicago, subatoj ir nedelioj 26 ir 27 

sausio darau pasilinksminimo bailu, ant 
kurio grajys gera muzika, bus šiokiai ir 
smagus pasilinksminimas. Todėl visus 
aplinktaiua ir pažystamus kviecziu atsi
lankyti.

Jonas Kudulis
1072 Blue Island ava., Chicago, Dl.

Chicago. Subatoe vakare M sausio da
rau tnaskarados balių, ant kurio užkvie- 
cziu vyrus ir merginas apsirėdžiusius 
“msakomis" pasibovyti. Grajis gera 
muzika ir bus smagus pasilinksminimas 
Geriauaei ataižymeje paroduose gaus 
prezentus.

Bu guodone
L. Ažukas, 3801 Auburn ava.

1 ingos ant maisto augmeniu).' Vanduo ir 
žalios medegos per medžio kamieną ir šakas 
kyla į viršų į lapus, čia persidirba į gaivinan- 
čiussyvus, kuriais augmenis gyvena, t. y. min
ta, auga ir dauginasi. Tuom pačiulaiku aug
menis su lapų pagelba kvėpuoja ir leidžia į 
orą pavidale garo atliekamą drėgnumą.

Visi žaliuojanti augmenys (išėmus sama
nas, paparčius ir žalius augančius ant van
dens maurus ir grybus) sykį ant metų žydi, 
iš užsimezgusių žiedų užauga vaisius su sė
kloms; paparčiai, samanos, maurai, grybai 
ne turi matomų žiedų, bet ir jie leidžia atsa
kančias sėklas ar tai kaipo bumburus, ar 
kaipo sporas; ant išdavimo vienok sėklos 
reikia, kad kvietka, žiedas nudulkėtų ir kad 
motė butų užvaisinta; daugumui augmenų 
naudingesnis yra kryžiavas užvaisinimas ne
gu dulkėms to paties žiedo. Iš sėklų dygsta 
nauji augmenys ir jie vėl išduoda sėklas. 
Taigi nuo sėklos prasideda augmenies gyve
nimas, ant sėklos jis ir baigiasi. Gyvenimas 
toks ne painus, visiems suprantamas, o vie
nok teip daug naudos augmenys atgabena 
teip žmonėms, kaip ir kitiems gyviems su
tvėrimams. Augmenys traukia maistą iš 
oro, vandens ir iš žemės ir pirdirba jį su pa
gelba saulės šviesos. Kas tik eina ant mai
sto žmonėms ir žvėrims, viskas yra nuo aug
menų, neišskiriant mėsos, kadangi jeigu ne 
butų ant žemės augmenų, ne butų nė žvėrių, 
o be jų neturėtume nė mėsos; ant perdirbi
mo visų iš oro, vandens ir žemės paimtų me
degų reikalinga saulės šviesa. Žmonės ir 
žvėrys todėl, galima sakyti, minta vandeniu, 
oru ir žemės medegoms bet ne tiesiog, tik tos 
visos iš oro, žemės ir vandens paimtos mede- 
gos persidirba į visokias augmenies dalis, 
augmenys eina ant maisto duodantiems mėsą 
galvijams, o tie vėl atiduoda žmogui tą, ką 
paėmė nuo augmenų.

GALAS. v

BIOLOGIA.
----- arba------

Mokslas apie gyvus daiktus.
Paėjai prof- Niisbaumą

Kalbėjome mes pirmiaus, jog prie užvai • 
ginimo tūlų augmenų, ypač turinčių vienos 
lyties žiedus, taigi arba vyriškus arba mote, 
riškus, kadangi toki pats ne gal užsivaisinti- 
priaideda vabalai, ypač gi bitys. Kad išti
kto bitys užvaisina žiedus daugelio augmenų, 
apie tai persitikrino pasėję tulus 
europėi skus augmenis tuose kraštuose, kur 
bičių nėra. Neseniai angliškame laikraštyj 
“Nature”, mokslinčius Thompson iš Dune 
din, ant salos Naujos Zelandijos, patalpino 
žingeidžias žinias apie tulus europeiškus aug
menis pasėtus šiaurinėj Naujos Zelandijos 
dalyj, kol čia ne buvo nė naminių, nė lauki
nių bičių. Klimatiškas skirtumas terp Nau
jos Zelandijos ir Prancūzijos arba pietinės 
Vokietijos ne didelis, bet už tai ant Naujos 
Zelandijos visai kitokį gyvūnai gyvena, kito
kį čia gyvena ir veisiasi vabalai. Iki 1885 m. 
daugelis europeiškų kvietkų, kaip antai na
šlutės, dobilai ir kitoji augmenys visai ne
išduodavo naujoj tėvynėj sėklų, jeigu buvo 
palikti pats sau, jeigu žiedų neužvaisino au
gintojai, nors kvietkosaugo gerai teip kaip ir 
Europoj; taigi darymasi sėklų ne klimatiškos 
priežastys sulaikė. 1885m. likosi atgaben
tos naminės ir laukines bitys ir su tuom visi 
europeiški augmenys pradėjo vesti sėklas, o 
kaip kiti, kaip antai našlutės, vedė jų teip 
daug, kad jos pačios, byrėdamos, veisė tas 
kvietkas po visas • aplinkines, pradėjo 
augti kaipo laukinės.

Ir raudonieje dobilai pirma ant Naujos 
Zelandijos visai ne išduodavo sėklų. Ant jų 
užvaisinimo aklimatizacijos draugystė miesto 
Canterbury pargabeno čia tyčia- dvi veisli 
samaninių *biČių, bet jos pasirodė ne tinkan
čios ant užvaisinimo raudonųjų dobilų, ka
dangi turi per trumpą šnipą. Atsėjo todėl 
gabenti kitas atmainas tų vabalų, turinčias 
ilgesnį šnipą. Pergabenus tokias, dobilai 
ant Naujos Zelandijos auga dabar teip gra
žiai kaip ir Europoj ir sėklų išduoda jeigu 
ne daugiaus, tai ne mažiaus. Bitys tos da
bar čia teip prisiveisė, kad užvaisina ir kitus 
pirma neišduodančius čia sėklų europeiškus 
augmenis, kurie auga ir veisiasi teipjau 
gražiai kaip ir Europoj. Tokias permainas 
į urną laiką pagimdė tik pergabenimas reika
lingų ant užvaisinimo žiedų vabalų, kurių ne 
būvant, tūli europeiški augmenys veistiesi 
ne galėjo.
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Iš to ką pirmiaus šitame rašte kalbėjo
me, pažinote svarbesnius apsireiškimus aug
menų gyvenimo. Bandysime paantrinti 
trumpai viską, apie ką buvo pirma kalbėta.

Sėkla augmenies, lygiai turinčio žiedą 
kaip ir neturinčio matomo žiedo, patekusį į 
žemę, leidžia diegą ir išduoda jauną augme
nėlį, kurisai užsidengia žaliais lapais ir lei
džia į žemę daugybę šaknelių su smulkučiais 
plaukeliais. Šakniniai plaukeliai traukia iš 
žemes drėgnumą ir kitokias medegas reika-

I. Kas tai yra blologia?
Žodis biologia paimtas iš grekiškos kal

bos: bio^ reiškia gyvastį ir togos—kalbą arba 
mokslą. Taigi biologija yra tai mokslas apie 
gyvus daiktus, t y. apie gyvūnus ir augme
nis.

Visokios žinios apie augmenis telpa bo
tanikoj, apie gyvūnus gi zoologijoj. Bet 
gyvūnai ir augmenys turi daug tokių ypaty
bių, kurios yra teip pas vienus kaip ir pas * * 
kitus. Teip antai: gyvūnai ir augmenys at
siranda, taigi užgema, auga, sęsta ir miršta, 
vieni ir kiti maitinasi, kvėpuoja, veisiasi, 
vieni ir kiti susideda iš visokių dalių arba 
organų, paveikslan, augmenys turi: lapus, 
žiedus, sėklas; žvėrys gi: plaučius, smegenis, 
širdį, mėsas irtt.; organai tie teip pas-ang— 
menis kaip ir pas gyvūnus susideda iš smul
kių dalelių, kokias galima matyti tik per 
labai padidinančius stiklus; daleles tas vadi
na organiškoms celėms arba kamaraitėms.

Vietoj skyrium botanikoj ir zoologijoj 
užsiimti peržvalga tų ypatybių, kokios yra 
pas gyvūnus ir augmenis, joms užsiima bio
logija, kaipo mokslas apie gyvus daiktus.

Toliaus, gyvybę augmenų ir gyvūnų pa
laiko visokios aplinkybės, teip, paveikslan, 
be oro be atsakančio maisto nė vieni, nė kiti ne 
gali gyvuoti. Toliaus, terp gyvūnų yra susi
rišimas, toks jau susirišimas yra ir teip aug
menų ir gyvūnų: žvėrys ne gali gyvuoti be 
augmenų, teip jau daugelyj atsitikimų, kaip 
toliaus pamatysime, ir augmenų gyvybė rL_ 
šasi su žvėrims ir augmenims žvėrys yra rei
kalingi.

Taigi biologija užsiima tokioms ypaty
bėms, kurios yra lygiai pas augmenis kaip ir 
pas gyvūnus, aprašo ji teiposgi susirišimą 
koks yra terp tų dviejų gyvų daiktų skyrių, 
kokią įtekmę turi vienas skyrius ant kito, 
teiposgi ji užsiima klausymu, kokią įtekmę 
ant augmenų ir gyvūnų turi visokios aplin
kybės.

II. Organiški ir neorganiški daiktai.
Gamtoj yra visoki daiktai arba kūnai, viej 

ni iš jų susideda iš kelių sudėtinių, kiti gi yra 
sudėtiniais; taigi kūnai yra sudėti iš sudėti
nių ir nesudėti arba viengymiai.

Oiygenas, hydrogenas, azotas, chloras, 
bromas, jodas, sodas, geležis, varis, cinkas, 
Švinas, auksas, sidabras, gyvasis sidabras 
arba merkurius, platina, auglys, siera, fosfo
ras ir tt. yra tai kūnai viengymiai arba nesu 
dėti, juos vadin^hemiškais elementais; tas 
reiškia, kad Šittfstunų iki Šiol ne pasisekė 
padalyti, nepasisekė juose surasti sudėtinių. 
Užtai antai vanduo yra sudėtu kunu, jis su
sideda iš dviejų sudėtinių: oxygeno ir hydro- - 
geno, druska—iš chloro ir sodo; cukrus—iš 
anglių, oxygeno ir hydrogeno.

Visi kūnai, susidedanti iš anglių, oxyger 
no ir hydrogeno, arba iš - anglių, oxygeno, 
hydrogeno, azoto, tankiai su pridėjimu fos
foro, sieros ir tūlų kitokių elementų, bet vi
sada turinti anglis, vadinasi organiSkai8y visus 
gi kitus vadina neorga n iškaiš. Prie organiš
kų kūnų priguli, paveikslan, visoki taukai, 
krakmolas, cukrus, alkoholius arba spiritas, 
glycerina, rūgštys: uksusinė, obuolinė, pie
ninė ir tt.; toliaus baltgmiai, turinti visada 
azotą; prie tų paskutinių priguli: mėsa, su- " 
ris, kiaušiniai, javų grudai ir kitokios mai- 
tingoa medegos. Kunus tokius todėl vadina 
organiškais, kad iš tokių sudėtinių yra kū
nai visų organiškų daiktų, taigi turinčių or
ganus, arba kitaip sakant, iš tokių sudėti
nių yra kūnai augmenų ir gyvūnų

- (Toliaus bus.)

Imperfect in original



____________ LIETUVĄ
Geresniu ir pigesniu negu anglys.

Yra tai, kas pilnai ir greitai sussildo 
neliktai pavirsziu.bet teipgi ir vidurius 
ir tokiu budu apsaugoja nuo persiszal- 
dymo ir jo pasekmių. Tokiu vaistu nuo 
peniszaldymo yra Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine. Jis į trumpiau
sia laika susaildo vidurius ir delikat- 
niausius Jo organus, o per tai ir visa* 
kūno dalis. Kąriusis Trinerio Wynas 
tame dalyke yra atsakaneziausiu ir ge
riausiu vaistu už visu* kitus gėralus, su 
tuo paežiu mieriu panaudojamus. Kar
tusis Trinerio Wynas pataiso nežlebczio- 
jima, reguliuoja vidurius, apvalo krau
ją, atgaivina smegenis ir pilnai gydo 
visokias pilvo, inkstu ir kepenų ligas. 
Reikia tik vartoti tikrąjį American 
Elixir of Bitter Wine, vien tik Ameri
koje pabrikuojama per Joseph Triner, 
799 8o. Ashland avė., Chicago, III. Gali 
gauti visose aptiekose, bet turi visados 
reikalauti tikrojo, ir jokiu kitokiu vais
tu ne imk!

siun-
Par

Ame-

Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriausei 

ežia pinigus į visas svieto dali*, 
duoda szifkortes ant visu linijų į
rike ir isz Amerikos į visas svieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardavimo. “Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti visokiu 
lietaviszku knygų, abrozu, abroseliu, 
pavinezevoniu ir gromatomz popieru. 
Raškykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir afi
šuokite teip:

A. OLszevskis,
924—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, 111.

Atabizaukiniaa!
Man važinėjant po Vakarus ir po 

Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžvelgimą į klausimus philozophi- 
j« ir mokslų (duszią. Dievą, gimtos 
įstatymus, evoliuciją, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L. 
Buchnerio veikale "Pajiega ir Medega” 
(Kraft und Stoff), ir kadangi sziądien 
toks veikalas isz tiesų yra reikalingas 
visiems laisvamaniams, idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją, asz pasiszuekėjęs su kiliais t*u- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant virsz minėtos knygos. ~[Prenumera
ta lietuviszko* knygos, kas dabar nori 
prigelbėti aną atspaudinti.kasztuos >1.50; 
po atspaudinimo k asz t uos >2.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėti lietu- 
visakoje kalboje, kviecziu prisiųsti 
prenumeratą, ir kaip taps atspaudinta. 
užsimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, nž kiek bus 
isz anksto užmokėją ir jų vardai ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
szau Tautieczių urnai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingais 
būti.

J. Szliupas, M. D.
421 Penn Avė., Scranton, Pa.

Juozas Petrikis isz 
ir P. O. Lorantz isz

atsilankys, lietuviai

“Lietuvon" keliaujanti ageHtal.
Sziaurrytiniuose ateituose '‘Lietuvos" 

kelisujsncziais agentais yra: VVin.Kuda- 
rauckas isz La v re n c e, Mass. ir Jo- 

_ nas.Taraila isz Waterbury,Conn., pietry
tiniuose stei tuose Jurgis Kazakeviczius 
isz Pi t ts ton. Pa., 
Philadelphia, Pa. 
Pittsburg, Pa.

Kur szie vyrai
gali pas juos užsiraszyti "Lietuvą" 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viaokes knįgaa 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

Wietiniais agentais; Jonas Naujokas, 
Nev Yorke, • Stanislovas Rinkevieziua 
Brooklyne N. Y., Andrius Maczis She- 
nandoah. Pa., Petras Bieliauskas Mt 
Carinei, Pa., M. J. Damijonaitis Water- 
bury.Conn.'K. Gediminas, Pittoburg,Pa.

••Lietuvos’’ Iszlkistuvk.

Knygų Katalogas.
MALDAKNYGES.

Afišas Aukso Altorius,katahkiezka maldų kny
gele . Maldo* yra rytmetines, vakarines, prie 
ipavietinei, komunijos, miežiu, miszparu ir 
daugybe kitu: mielių maldo* su sbrozeliais. 
mlszparsi giedami lietuviszki ir lotiniszki: 
daug iotyniszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo S6. Sakramento, procesija, paknpini- 
mo Ir tt. Yta t litanijos: pisimes Sz. Marijos 
P. ir Karahsus Dovido: aktai, ražanczial, 
stacijos, karunk*. keliolika szventu giesmių 
irtt Yra tai naujausia ir gražiausia knygele, 
isz visu liete visiką maldaknygių, daili, sal
ta, slidi popiera; stambus, siszku* drukas 
Miera3j4z4H coliai. Szitu knygeliu apdarai 
irrpekes y ra eekanezios:

Nol. Prasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai........................................;....5Oc

No 2. Piastį drūti apdarai, auksinti 
krasztai, apkaustytos briaunos pasida
bruotomis bietelemis. su kabute.. .75c

No 3. Moroko skuroe minkszti apda
rai, apvalus kampai, auksintas puraszaa, 
kvietka ir krautai........................$1.25

Rankvedi* Gromatu raižymai. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip mik

s.u, prieš* spslvedlma, in ponui, kuni
gui. vyskupu Ir kita* nuguitai stovsa- 
estai y patas. Pasveikinimai (pavlaMsvo- 
nei) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuos* ataltiki- 
muoee.....................................................x....5Oc

obinsooas Kruzius, morsllszks Ir žingedl 
apysaka ps*zwesta jaunumenel........... 12

ti raustai ir

No 4 Francuziszkos gluodnios sku- 
rales apdarai, apvalu* kampai, aukainta 
kvietka, kryžins ir krasztai......... $1 50

Zmogus Nepbuszkta. Verte isz szvedlazko Ne
ri*. Graz. apy taksis: kaip turtingo prekejo 
sūnūs ap*;vede su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kita*, su turtingem* ap
sivedusius. Balt* apysakėlė ošima kiek vie
ša jauna vaikina ąr mergina ir mokina žmo 
giazkos dorybes.......................   lOe

Vanduo ant žemes, požeme Ir virtau je žemas. 
Rueiszkai parasze Rubakln**. Verta Drugys, 
įsileido T M. Dr-te. 8*1 knygiais, labai su
prantamoj ualboj. apraazo vlsag vauJsn* 
C raistinis ir veikmes: kaip ils persi kelelis 

gura, kyla in vlrizu ir tenai tveri* debe
sius, debesiai, psdangese ašvose, keieziasl 

‘.n vasdeas Isszeliu* ar sniege lusteliu* ir 
vėl krinta ant žemes, les kurio* buvo pakilę. 
Czl* nukntf dideliu* darbu* veikia: šėto
ną kartais uždengi* eielue kaimu* ir laido
ja savo pusnyse žmoni* ir gyvuliu*. naskSi

ir kavoje«l po kerne, kur vėl veikla tą pati 
darbą kaip ir aal virusus Aemea ....,.lOc

Knygou Hwetiniou spaudo*.
Anima Vilią, naujausi* ir gražiausia pasaka, ka

rtai skaitytoja* stoldžiaegt negale*....Tbc
Anegdotai iszsltartmal ir patarle* Isz gyveni

mo senove* Gnkonu bei Rymionu •• lOo

limo nuo neprieteliu vedsnezia lai tikro Ir 
iaaganingo tikėjimo kelio in prapulty. Clia

lletuwlszka kalba yra seniausia ir kad turi

tyisslmas tr darbai. Czla suranytl gy- ventasal ir darbai vbu lletuvluTkėrte Y* 
nas. ■sr3LS?,»ISK LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT.
Kauno gub. Szauliu pavieto.

No R. Abdeta baltai* slaniaus kaule, 
lisis, *u 3 sidabriniais medalikeliais, ak
somo nugara, apkaustintos briaunos- 
auksinti knsstai...........................  150

No 6. Baltos celiulioidos aj 
kilusios kvietkos, su L___
auksinti krasztai...............•....

iioidos apdarai, isz 
dviems kabutemi 
.........T.$1.5O

No 7. Baltos celiuloidos apdarai, 
kvietkos ant vieno szono įsiklotos si
dabru ir perlu, su dviems kaulinėmis 
kabutėmis.

nuo te neprieteliu spsisaugoti . lOo
Arielka yra nuodai paeinanti is* girtybe*. Czla 

s p ralio kas yra arielka, kaip ji kenkia Smo
gui, parodyta su keturiais abrozellal* žmo
gaus pilvo kokio* Isz girtybes ligos pastoja 
fr paduotos rodos kaip nuo to galima iszs^y-

Aeboela. Ir teip mokia ture dėl vaike, sutaisyta 
torius, ne* jame rast daug saudlngu. pamp- 
kiusnezie straipsneliu, prie pabaigos gi no-
taria! Ir prisakymai...’..77.. .77.............'.. Šte

Amerik<Pirty)e. komedija Keta rakio........... ite

Dievo dovana, tai kurio* galima Užmokti
Eukn*Wlrtl lr •‘•sžsnczlat vesti

Lietuvyste* praeitis, dabartį, ir ateitis. Isto- 
rtszkal sooijoltoglnkas pleazinys......

Llitavtai po maskolių juagu. Parašu Dr.- 
Pteesiay* s p to pnespaudas ir penektojl- 
” ki4u V1“ *' ‘“t11" maskoluzkos

Marku* ir žuieliaaas......... .................................
Myth*L p»»slros ir Legendos tam a losi u. su

rinkto* Kd. Veokenstodt'o, vertoj. H žile- 
pss M- D. D. I. Yra tai įkyriausio* ir 
juokia pieneles senovlnkos pasako* apie 
visokiu* stobakin* U prajovus spto dar 
bus gera ir piktu dievu, apie Laumes.

.788 W. 18th Street
Nuo 8tos iki 1 Stos ryto.

Telefonam (Janai 78. 
Telefonuotgalim* isz kiekvienos 

^aptiekos.

Geo. M. Glaser, M, D.
Medicinom Daktaru.

Gydo visokes .igas, turi geriausą prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir chranisz- 
kose ligose. Taipogi geriauaei atlie 
ka aperacija* visokiuose atsitiki- 
muose,

837 32nd St.

Dr. O. C. Heine,
DEM TT8TA8

Kerte 31 st ir Halated ulipziu, 
wirezui Aptiekos. Chicago.

....... LIETUWISZKA8 DAKTARAS.........  ’ _
772 Milwaukee avė., -------- CHICAGO, ILL-

{nuo 8 iki 10 ryto
nuo 12 iki /I po piet 
nuo 7 iki 9 waksre.

Ateik pats arba gali paszaukt | savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užeikre- 
tanezias, limpautziau-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.
-ww ww-

Chlca<»

OFISO WALANDO8:
___ Iki # ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 9 vak 

trlmtaabrozeltail —TrlKLORžS YaRDS 885.
Maskolijos politika su Europa tr kataliklszka 

bataram*. iszrodyma* kaip maskoliai per
sekioja. ksaklna Ir naikina lietuviui ir ju 
bažnyoataa.............................................Ite

Musu mužikėlis užduotas ant naudo* Lietuvos
L'kiaykams Czla randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautlszka* kilimas. Po tam ro

rūsio atsitikti

Medega musu tauttetaai vaistinykystai. Bztejs 
kniraje apraazo visas liga*, ju vardu* ko
kiais ja* vadina Kaunieceisl Ir Suveiki*- 
o*1*!, tepgt apraazo kokais veistais prasti 
žmones Jas gydo. Preke . 40e

M-dega Šimėno Daukanto bijografijai (gywe- 
nlmul). Yra tai naujause knlgele ir labai 
akyva, kurioje apraišyta* ryme n'mes Šimė
no Daukša to nuo pat kūdikystes iki jo sužėr
uos: kaip augo kur mokinosi, k* velk* ir

žių sttalpsn i u Preke . . . . 8te
Negirdėtas daiktas Ir geros rodos musu mo

terėlėms „ fe
Nedorybe Rymo Cleoortau, istorija isz laiko 

ponavojlmo Nerono . . . 8te
Neeipneezyk. Komedija grajyjaasa teatruos* lOe 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose sktuose su

Inšenga. Iszleist* Tėvynės Mylėtoju Dr-tes.

Andersono pasakos. P. Nerio. 10 gražiu pa
sakų vienoj* knygelėj*.........................  ite

Angliszkal-lletaviszka* žodynėlis, sutaisytas 
kn. P. Saurusaiozio, turi apie 3S00 žod
žiu: anglistai žodžiai 1*Muuita*ti iteto- 
vtstaal......................................................... Ste

Birutes dainos “ “ ite
Budas gydymo. Daktariszka knyga................. 4te
Dievaitis,apysaka ezioe gadynes. Yra tai gra- 

ži&usiif DtKMNlfN kupioA niekai! nihiliBtu. i rs IaI kfksbs ir usiui*nti9 *p*A*-negiret- • »1M
eserglna Olga Liubetovycziute. prigub-dama Dainų skrynele ,, „ Ste tn alhiiietu draugystę, daug sykiu apgavo

Dailyde arba patarnse*stalioriama. surinktos ruskus ozinovnlkas ir gaudom* gudriai u*,
isz naujausiu knygų, su ISO paveikslu, -truko isz j u ranku..........................................lOc
Antano Dailides. Yra tai raakvedis mo- ~ 
kiaantiems ir mokantiems stalioriszką 
darbą................................................................. 4te

Duonos jleszkotojai, apysaka H. Ssnklevi- 
czlao*.....i...........................   8fc

Etnologtotaoa smelkraeaoe, D-n>J. Baaaaa- 
vyczlau*. Mokshszki lietuvi* praeito* 
tyrinėjimai, su visa* mapa................... Zto

Etaolioeiezko* smulkmenos 8te
Kgl« žalosiu karaliene tr iazgriowlma* Kauno 

pilte* IMT m., du pulkus dramai paraižyti A- 
lekSandro Gušuczlo .... Ne

$2.00 Genu Dede. Graži pasaka isz sziandlenlnlo Lie
tuviu padėjimo...............Ite

Gyvenimas Stepo Raadnoate pasako* Ite 
Gyvenimas Genavaltes (Genovefos). Yra

Pavasario Baisai, naujausiu dalau knygele, 
turinti te puikia* dainele* ir Libreto* 
aktuose . . Ite

Pirmutinis degtine* varytojas, komedija 10c
Pavargėlė ir kaip gyvena Kynal (Chlaal). * 

labai aky ve* pasakaite* ....................... l*n
Padėjimas Lietuviu tąsios Rusu vieezpatys

Patarle* ir daiao*....................................................10o
Petro Armino raaztal. Knygele turinti *1 pui

kiu dalau , ton
Praeito Vilniau*. Aptaiso ano pat pradžia

užsidejimo miesto Vilniaus.koki jame

wo* stsltlkimu.............................................. 10c
P»wofU srkhal ir Mendell* DldnlwU Dvi 

^rsziu# nsiaki-lcs •• - ita
_ I I epie suna lietuviai jsu aaug sarta gir-
KnygOS sawos spaudos. deja yra Ste

A.syv! ApsireisskimaiBvtete, ant kuriu žmo Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbreuere, su 
nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupranta; I u—--1----- — - ■-
■u 7 ebrozslials. Nsudingiause knygele ant 
svieto desižlnojimul isz ko darosi tai 
bei. griausmai, lietas ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko Jie taikosi.........k........SOc

.A.r<tmetika. Knlga iszsimokinimelrokundu.
Preke...................................................[.........U5c ____ __

HYGIENA. Daktariszka knyga arti* mokslas sius isztynnejimas suroszytas.................. ite
spte užlaikymą sveikatos iss kurios gali be Inrenklai ssventos Inkvizicijos. vartoU VI ir 
P^lbozdažtaro Įsaaigvdyti nuo daugybes VII szlratmeczluoae dėl praplaUnimo ka- 
Ilgu. 8zita knygele privalo rssUs kiekvię- taUke tikėjimo ant žemes. Parssze Mac 
looM namuos nee kas ją su atyda parakai- Do nald. Labai akyva knygele................ Ite

r“ M1*ra^.<?e *wbtauiS.mto.ktro.kmkto;

_ 1 ui. Kas yra HiDiija ir Kodėl nūdieni
-Kpte turte iszdlvbima. Paraižė Sckram; verte draudžia ją žmonėms skaityt....................... ?fc

S. M. Veikslas gvildenantis politi»zkąją eko- . . k J? —..... „u-..,
nomiją. Kokiais keliais issidirb* turtai. G-oliouHzkss l'ietuvo. ^š^rineitmu kaip jie susikrauna ir kaip atalllepla ant ££>k.u»kš 1 ' ira, „u—. , - ... .

...... į-.-y ....... X fSSL.-EK
tai naudingiausia isz visu sulygszlol tsseju- Istorija isz taiko Frznouzu vainos atsitik*- rlr"“”r.1 . 
siu lietaviszku knygų. Aiszkiai D snprna- stos Afrikoje.................................................No ET"L1.*.”
tarnai apraszo visa musu žeme, jos pevidąta. Istorija gražioz Mzgelezo* ., Ite knygele
diduma tr platuma, jo. kalnus. Istorija septynių Mokytoj. " “

trumpu spsnkymu apie purgabenlma Dr-tes 
AtptrkejisCu isz Italijos in žiemiu karalystes 
skersai kalnui AIpomia vadinamai, per- 
wunta ant lietuwiszko Kn PetreSauruiaiczio. 
Kai nori turėti dvaliiiku nauju paiiikatimu 
tegul nuil perk a izg knlngelg.......................JOc

sau. r «»up,u įsu rreae ,
Pamokinanti aptaisytam i*s gyvenimo žmonių 

ir visokio* rodo*..................................ite
PradtemokslM Rankos Raisto dal norlncziu

Iszmotetie grašiai rarrytie Ite.
Pradinis makalas angliuko* kalbos.................Tfc
Pulkas sptaszyma* isz gyvenimo Lietuviu

paraižyta 4el Amerikos Lietuviu....... Ii 00
Plunksnos abeozeUai. Szeesio* asujos.labal ___ --------- — *»‘P «■»« •

gražio* pasako*.......................................... »B Į kitur perkate po Ite. pa* maee gausite po te,
Pajauta Lizdeikos dūkte arba Lietuva XIV _ | Pristatau olgare* szimtal* ir takstanciia^s bi-

35o

Lietusriazkas Saliunaa. •
Jono Gadino.

Mitchel 8t., Braceville, III.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams Ir baliams.

—Tikrai Lietuwi8zka&—

SaliiiijaS.

Geras alus, seniausio* arielkos, kve
pianti cigarai ir cxy*ta vieta dėl užei- 
wiu. Apart to dfdele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veteiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius,
168 Y. 18tht . Kerte Union. Chicago.

Lietuvriezkae
Cigaru Fabrikas.

Dirbu cigarus Įsa geriausio tabako. Kas viena

Pilnas saimtmetinYs kalendorius su pllaneto-

kamantinėjimai Biblijos ir nekuria per- 
kmtlnejlmai tikėjimo dogma. Knygele, 
suteikianti skaityte Jai daug maisto i*z- 
ganingiema d u moji mama..............................

Dominikas Knistai! tas,
M8 8. 3nd. 8t, Philadelphia, Pa.

paoziavlmą

JAMES J. HIGG1N8, 
Succesaor to M. Durning.

Rėdytojas Pignbo ir
Balsinmotojas Km.

B^^dr^?rV‘^e“’spk^ .ntekme Boci^Xk. ^!y« ant vis. keltu- F‘"t W X

szyta dairai*, iaza^aitytm viso* vieezpaton- ~ į7m'“Vp p^nnt^v!, b^il jėc Ras k regis Beeoves Istorijos. Dalis II. Gral- Telefonas: | Lon, OI Stauče M B.
£7. teMtek ku"ri.*te^mei> v’r. Juozui KoSlKSv.kl“ arti kankinimas v kita. Persus, ka. A. M liekas.....................4te
ju: koki ju Ukajimei.^kalbo*. paprocsiai. už- Vnijote po valdžia maskoliaus . Ste gadtta> ep1Biai(rbiteea*udingipamoktel-

stemimal. pramones, iszdlrbiai Ir tteeoe; ko- Juokinga* pasakojimas apie Bzaltabalzies aal sodauntnlramslrMtiaiakamsnkl-
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra ir du gražu* straipsniai ias ukinikyste* te niekams ir fermeriams.................................. Ite
moaiu; kur koki orai: .žalėsiai ar karas- x» daryUe. kad botume sveiki ir ilgai gy- 
cziai. lietu* ar giedros: kur koks Ugi* dienos weetume .............7............................................ite
Ir nakties: kur msaBa yra lygi diena ir nak
tis kur saule per kelete dteau nenusileidžia KanMe*. lietawl*zko* delno* su natomis, 
arba neužteka U tt. Knyga didele 6x9 coliu. sutaisytos ant 4 balsu, dėl svyra .Ne
480 puslapiu, ant geros standžios poptero* l<jrUe pinigu* ir tarta „ Ite

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda- skaitymai • . • ■
ruošė, auksinėmis literomis atspausti bara- Ka* teisybe tai nemotas paikios apysakai** 
•aal ant notaro* ir srono Preke.. 9S 50 , isz lietuviu gyvenimo

Istorija Suvienyt* W*lstliu SztaMriM* Ameri- Kristijonas Deoneiaitis 
kos Apraszo kaip Kohumba* atrado Ame- Kas yra. o kaa bus ., „
rike, koki ežia tada žmones gyveno, koki Kra_B11_ r-., s. 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va- ”,
žiueti in Amerika, kokios kare* buvo, už ka Kalėtas žodžiu epte lietuviu,iir naudingi ps 
karevo ir kokiuose metuose; kjek prezidentu mokinimai dėl Lietuvos žmonis. Pusi.i 
buvo, koki Ir klek kurt* gero padare aitai Kankles. Itetuvisztos dainos 4 balsams vy- 
žemel. O ant pat galo ta Įpinami KonsUteeita riszk tems sutaikytos: parūpino Dr. V.
Suvienytu Walitz]u. kuri yra reikallngtansln Kudirka, II dalis..............................................
dalyku_ pertkaltytl kiekvienam, žmogui r,tabk„ h.z--—.i. 1. —„u. 1— —_1

t'n Įjotu po vaidila malkeliam .
kingai pasakojimas apie 8zaltabatalas 
ir du gražu* straipsniai iss akinikystes

18e
. 10c

10c

Pigiau kaip kitur!
Csysto aakzo. 14 ir 16 K. szliabinial *led»l; 

______________________________ _ _ _____ Laikrodžiai ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip 
liesk 1, parasze N. Lee.-vo) formoj apra- vtsur. Darau naajes ir taisau sugadlutus laik- 
•ayta erta spte saule, meaeei Ir žeme bei ’ IfidžlBs Ir l*ikrodeliu». žiedus, draugystėm spil- 
apie burtas tamsiu žasonta, nesupratau- Rele* ir visokias seksinius ir sidabrinius dulk
eliu prietasezlu visokie iramtoj apsirels* ‘
klm*.................................................................... ite

Simukas ir Magduto, vaizdelis Isz Lletavos 
•odteczie, ypecz Jausimo gyvenimo: 
parnase J. 8.............................................. Ite

F. Proza n skis,
004-33 str. Chicago, III.

STATE 
MEDICAL

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS

Wargonu, l’ijanu, Siuvamu Ma- 
Hzinu, C'ijfaru ir Papierosu.

Wargonus, Pljaaua ir Maišinei duodu ant 80 
dienu snt lizmeginimo. Jeigu per ta laika pa
sirodys paimtai instrumentas negeru,.ar per 
brangum, asz Ji atsiimsiu atgal ir u* ta laika 
niekasnekasstucį Uktikrlnu kad nuo mane-

ožiai isz fabriko ir todėl saliu pigiau Juos par
duoti aalp tie kurie isz vbolesale ima Meldžiu 
tik jeeefinti, o užtikrinu kad busite užganė

A- M. Matusiivvfczla,
208 W. Centre 8t.

Mubauoy City, Pa.

Dispensary
76 E. MadisOD Str., CHICAGO, ILL

(arti McVickers Theatre.)
Klausk rodos pas seną Daktarą..^
geriausiais attestatai* užbaigė*.medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chroniazku ilgu. Tuk- 
ztanczisi jaunu žmonių Ūpo Jo iazgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems vyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^»“j;;"m»"^x''it 
mintis, neapkentimas draugystes, prastota energŲa, prleszlaikinis 
suslkupriniinas, inesalungiN bei abelnasnusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėm* jaunystes iszdykumo ir oeiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad Jus spareziai artinate* į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
li* jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo! ,

Lllll DHHCZ10S ližTOS.^P ui •*®to wt*uos« “wo stadiumuose: pir- 
uiuiĮTUtivLivu Ub ^mame, antrame ir trecziame, puvimas 
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, i Nzberimas ir mėsai tingis, pasekme* nevalyste* ar iazdykavimo bus 
veikiai iszgy dytos. Mes gydome virszminėtas liga* teip, kad netiktai Ja* vei
ki*! praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname. ■ 

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

tai raižykite mums grotnata reikalaudami klausymu lieto, nes mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įauakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

sapraatu koke* jis ežia tieea* turi, ka* jam verte ku. A. Milukas....................................... ||
avale daryti, kžs ne trale. ITuri puslapiu Kristijono Donelaiczio Rasotai...................... 4te

Preke..................................... 1...........91.00 Traktecziu Dzuku dainos. Tyrmlszkiu And-
Dratuose, grabuose spdaruose..L......... 91.33 I1“ ‘*fn . A- ®"b?* Pro“J“kl rasztaii.

ru’* pe"?kth,a L.letur‘- PwtJ1 kVyra“ turinti ‘didute mokJiistar’ra'?

Kaip geriausiai laidoti numirėli’ Pleazinys Dro K“■ v“' 
L. Heblarn. Isianffliszko iažffulde kan V niuie pajaa&e N. Yra
I>**rnb»kpt lai Uiainlpiaejimaa apie VII-

įkerti yne.Aptasži^šnsŠalsu atsitikima 
kada 1801 m. maskoliai užpuolė ant bužu y- 
ežio* mieetelyje Kražių, musz*. szaude ir pjo
vė nekalta* žmonis. lazgriove altorius ir nž- 
pecsetijo hažnyczia. AlszkiauSlal apraszo 
te visa atsitikima.....................L....... 13c

pcterialg, kate- T77..........iBc
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alaas prasiu pagal paminklo*. uSsIUko- 
■iu* ant grabvieozin D. L. Konlgaiksz- 
oziu ir Karalių.................................................

Viliu* Tali. Drama neakineee akluose Ve- 
kiszkai parašu Fnedrich voa Sohlller. 
lletavlszkal verte Vincas Kapsas (D-ras 
Kudirkai. Yra taigertaesiaa vaiki-'

• la* gsraaus voklszko ;>o«to Sobiilerto. 
Dramatisskej formoj aptalžyta oaia ko
va už neprtegulmyste s z v* i caru priesz 
Austrijos junga: darbai Szvelcarijoe pa- 
trijoru. tarp kuriu svarbiausiu buvo Vi
lius Tali. Kiekvienam lietuviui vu- 
lyjam tą knygą parsikviesti....................|

SeuiatiMia Ldetutviuzka Banku
Biunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkortes ant visu linijų už pi- 
giause preke. Asz esi u Jau 11 metu 
šteine biznyje, ir visada stengiausi ir 

soc Į stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at-
I likti.

S. Mark.
212 First 8t. Euzabkthport, N. J.

l^ietuviszkas Lensentorlus su 
klzmais ir mistranturu__ ___________

Mokslas apie Žemą Ir kitu* svietus, ju būvy ir 
pabaiga. Aprauso kas yra šeine, isz ko Ji su- 
sideds. ant ko laikosi tr kaip sukusi; kas 
yra saule, švaigšdes.me'nulli 
in kitas žvaigždes; kas yra j 
tos ir kitos ratai matomos še 
astronomiszku abroaaliu, te______ ____
pins. Yra tai vienatine knyga, iss kario* 
tikrai žmogus gali speissvteMl........ 75c

'Drūtuose, gražiuose apdaruose............91-00
įlenksi Ir Lietuviai nuo 1X88 iki !430m. Paraižė 

nagai lankiszkus istorikus Zamkelnls. įsi
leista “Tėvynė* Mylėtoju Draegyataa“ —Tr* 
ta< spraszyūzaa Lietuve* su Lenkija susivte- 
nyjimo Ir j* pasekmes. Czia *lszk iai yra ap
rausyta lenku politika kaip Jie pasielgė su 
actuvos kunigaikszcztais: iCeistucziu. Vy- 
auto ir kitais. įsa szios knjfgelea skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prtetoiysto yra 
mums naudinga ar bledinga..............15c

Uetaviu pratartai Mažojoj* Azijoje nuo senove* 
iki Jie pateko po vaidila persu Parašu Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turim puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodancilas rietas, kur 
senovėj* gyveno Itetuviu oratoriai Apraezo 
lietuviu padėjime dar 800 mėta priesz JCris-

toli yra

KucZizczio. Labai naudinga knygele 
tavam*, norintiems įstangiau savo vai
ku* snt sveiku, doru ir nsudtngu draugi
jai vyra................................................................. lOe

Krituollai ssvlesoe bei abroral Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu sbresu pirkta- 
tanczlu tslui tlkejimlszku* dogmatu*.... SOo

Kibs tas talpinantis tawyja visokias uirninl- 
mui ir ant Ju reikalaujanti atsakymai. lOe 

Kelio* IstoTiszkos delno*. GraAtos Ir srrarbioe a- .
pte Lietuvos praeitis, jo* lietuwtazku» ku 
nigalkszezlus, Kražių skerdynes ir tt... .-.10e 

Keistutis, tragedija kakinos* dėl teatra.......... SOo
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus sėklai-

diagama............................................................. lOo

DR. KALLMERTEN.'
GARSINGAS SPECI JAUSTAS

Chroniszku, Ner- 
visiku ir privatiss- 

žL ku ligų vyru, mo-
ZT’ teriu ir vaiku. Li-

gonius gydo per
SHB laiszkus.

Nagrados duos
ĮnĮJF kiekvienam gydy-

-[ / tojui, kuri* iazgy-
dy* tiek ligoniu su 

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisyto* iss žolių ir ssaknu dej 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanesius ligotu žmonių, 
guriues kiti gydytojai laike už neissgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokio* ligos, ra
išy k tuojau* prie Dr. Kallmerten. o 
rodą osvsi dveai.. Apraišyk gerai savo 
liga, lyti (vyra* ar moterisz.kejamžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gsų*r atsakyme ar 
galima issgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO

Nosu prekes yra pigesnes u bet kokio oficijalistoiisoj 
šalyj ir todėl kiekvienun ligoniui prieinamos, f

Aftion advnAC l ddo 10 ryto iki 4 po pieta ir nuo 6iki8iiUre. 
uIUdU dUj IIUū. j- Nedalioms tik nuo 10 Iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms szwentoms dienoms adino* tos paezios kaip nedelioms.

Linksma bus tavo namuose,
jei nusipirksi viena musu Home Music Bosą.

Wlsi -

wy Tal

pas—

Baltrlikoiįi!!
Rasite szalip alų, semauses ariel- 

kas, wynp net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St.,

faterborj. Conn.

O

dalneotl. viešinamuose ir invai- 
lh - ... » ■

Oi i .i-trr vįjpMa^mmįie—rni>nt duokim* ant kokio
t* iuk. sr »

maruos
m mazurkai o, a/ lul

ka po g. w/W wS!Su?JL.-^»»—a.uwa^^^^^^^^^Fd*'na» KT*ilB* UIP' H* kaltlkkele- 
vm tai gabiu m u alkani a galima butu Jam

prisl lyginti. Walkai rauna isz to didele linksmybe. kaip trkožnas, kana tik girdi Jin grajijant
W otelis. parodytai ozi* aut paveikslėlio, yra pritmaigytaa plieninėmis adau lemia, kurion su- 

kantua voleliai i«įduoda tonus. Jia atkartoja dainas arba azokiua be sustojimo.
Szis Inatabua instrumentas kaaatboja tik $6 OO- Apdarymas jo yra paikas. Jei to

mistu nori, mriaitinsk *2 .OO mum* aut pasitikėjimo, o likusias pinigu* galėsi peiainnsti po 
aplaikymui inatrumentT Hgantai daro tarka pinidtia. Priaiunak 8c marke, o ganai 
visus oirkullorias. arba pnsiunsk (2 00, oaplaikysi Home Muite Box’a pirm negu tamlstos kai
mynai toki nusipirks. Jie viii noras toki turėti, kaip tik jin pas taaiiata pamatys 

Standard Mfg. Co.,45 Veeey 8L, New York. Dept. 62.

TIKTAI DEL WYRD.
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustos 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiu? 
sawo warda ir adresą.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelis st, onklingn gy 

duoliu bu* atsiusta* ko»

F.PBradchiilis
Attoroej aod Coanselor it Lai. Kas prisias $8.00,

146 LaBalle st Room 410. Ohloago, UI. Aplilkyi >10.00 verta maizinuką gro-
Teltphone Central 3099. matomo drukuotie iu geriausioms dru- 

Wienint«lii lietuvy* advokatas, baigą* koriizkomi įtaisomi iriu vrisais reika- 
mokslą jurioprudenoijoaoaion Amerikoj. Uogai* liatAiviszkoi raszlavoi ženkli!*, 
Wedaprowas kaip civriliMkaa teip fr k»lpwe: ą ų i ir tt. Ant aslos raut- 
kriminalisakas vvisuoae suduoiė. nuke* gali drukuoti netik suaugę wyraj,

bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienas supras kaip su ja darba pradėti. 
Ka* prisius >1.00 aplaiky* 50 puikiu po
pieru gromatoms raasytie su puikioms 
kwietkomo, apskaitymai* ir pavrineze* 
vonem*. Mažiau kaip už >1.00 niekam 
neaiunesiame. Adresuokit teip:

. W. Kudarauckas.
Boi 234, Lavnice, lass.

A. Sukursto & Co.Kelete* raistu apie Kražius, patassyta D. Butke- 
ralezlo. Aiszkiai aprašau pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* Vilks* atsitiko, klek ir koki žmones 
buvo aresztuoti, kiek sužeistu, kiek už- 
uiusitu, klek nusūdyta ir tt................. Ite
vienytose Veistijoee platforma................... Ite

Lieto visztoa Paaakos. Medega lietu visikai my-
tologijal. Surinkta DroJ. Basanavioziaus.
Czla telpa 14 seniausia lietaviszku tnytolo- __
atsuku pasakų, kaipotai: Dievas ir velnias; ...
ten’^r‘rr^ ,̂s: teĄ’S Lietūiiszlis Cigtri Ir Tirti FlMKlS.
Laumes: Apie Dali; ApteGlltlns; Apie Štai- Aprels’zkeme visiem* savo kostameriams, kad 
a ir s žalti, Apie vėjus. Apie milžinu*; Anie mes iszdirbysta savo Cigaru perkalame isz Chi- 

osies ir smaku*, tpte vUktakius arba eago* tn Chloego Helghts, la savo ku ša narna, 
vUkaloku*. Yra tai juokingiausios paša- kuriam* fabriką Ir krautuve žymiai padidinęme 
kos girdėtos ano seniausiu laiku ia kure* dar Ir dabar gaUme cigaru* irraaka dibaka parduoti 
ir MBądi-n daugybe lietuviu tiki buk tai vis pigiau kaip iriai. ApalateUuodaml cigaras ar 
buvus totoyba............................................. 11.Ate tabaka adresuokite savo lalssku taip

A. Sukuinkla & Co.
Cor. Wentvorth a ra., and 14th Str.

Chicago Heighta, III.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Outlet FnrnitoN 4 Stove Co.,
3248 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokiu peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

te Medical la.tiinte. Ji* 
lėk iszgyde wyre, kert, 

P»r meto* ėmėsi ea pre 
tlszksis irt-umszkei* ken
tėjimais, teip kad lastitn-

bandymo pakeliu* tiems 
kurie papraszys.

Iszs(gydysi namie nuo 
kiekvienos lytiszko* ligos, 
peelnsnczios nuo Jaunys
tes iszdykumo, sugražin 
pstrotyta pajiega ir a> 

. minti, panaikys skaudėj: 
ras strėnų, sudraty* silp 
nu* lytiszku* sąnarius.

Gyduoles yra labai sma
gios ir pamaczlyvoa, ro
do* plaukte plaukia prie 
nesveiku sąnariu indra- 
tindamos kur reikia. Jo*

Vfindaugi* Lietuvos Karalius. t Istorlezka* pa
veiksi** penkiuose aktuose. Lenktezkai pa
raižė Julius Slovackl, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirto ypatingai teatro mylėtojams.. 85c ______ ___ ________________

Nau>u*is Lietuviszkas Sapninykas. surinkta* Lietuviuko* dainos isz visut surinktos, ' 
ir suredlt. isz daugel svetfmtenttotau sapnį- apia keturi suimtai datau N.
SSti'Aka’^nlMka^uZiOtoszk’ta'ta^ LJntntizzka* Albam**. Laidai. Istoristao* ir 

tr SaltaScz^ •“‘P >“ Rietavo* vtetoa. Parengta* ir lan-
movM^šmonee vartoto fnsnefimal leista* ka Miluko su pagslbs nrenumarato-

Iteites.-Geriausei i.zguldo .vlsugius _ Jto T^^ajraMjMvel £■- ŪKININKAS, Liotuvvoa ukinįku lai
Isadirbtmu ir naminiu darbu, kaip tai: Al- kruztiž, iaseiBa vieną kartą kaa ml- 
^ETzv?^^ Pruauon irluatrijoj
vestai Mindaugio ramo Nsumtoatejyj: Gris- 2| markė*, Amerikon prisiunėjant 4
vešiai Lydos pitlss; Griuvėsiai Krovė pilie*. markės arba 1 amer. dolleri.
Llsakava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini- v.nn>a . n.iuAi s. 
ku pUNs; Gelgnudtozkis; Griuvėsiai Gede- V ARPAS, literaturoa,politikoa ir mok- 
minopilte* Vilniuje; Perkūno szvevMayezla alo, dvimėneainia lalkrnutis, knu- 
Kmtag£ Kražilli Rtatetate taž*yo*te tno> Pru«uo« ir Auatrijoj 8 aukai-
Kapas Bimano Daukanto Bituto* kopiyozia. Dua, Amerikon ir kitur priaiunoziaat
Pątongn, Buomas Uee ktelped*. Minijosste- 4 aukainua (Markeik
ui* ttee G s rėdais, Nemunas Uei Vilkija, U- . . , , , . ,
k* lietuvio Bevaiku gubernijoj, teku >a >- Pinku ir lainkua į Uklnii 
k‘u,K^.BB0 C11-;*01“" PystkMį r»- redakciją aiuncaian
šoklu lietuviu ežstemlmu. namiaiu'padaru ; -aesvaa narižH- 
irtt. Apraszyma s paveikslu dviejose kulbe ‘ P»aėt»
•e— lietuviszkoj ir angllszkoj. Prekėj? .BOc ’ J. LAPNA8,

Btetton-rri U«rm.n,.
.......850 I Lietuviai > — C-1-.——— ------------------

50.

3Htypa. apysaka Isz laiko terpsaviszko* kare* 
Lndijoau Amerikos......... L....................SŽ5c

Puiki istorija epe Kantria Also*, kuri per U ūžė
ta* vaikszcziodam* po svieto, ds-jgybe 

‘--------------------------------- tėjo..........8Oe
s* iszguldlnetl

i pasakaieztu i 
ra ir pamoki j

Pamokslai Iizmlntles tr T 
Galvocziu visu amžių, 
gražiu .juoki ugu ir iizmli 
Kas nori tureli gražiu ji 
nenešiu įkaitimu tegul i 
aii:?1 r a o t kiek Vieno užklausimo'mer 
kės duoti iazmintlngį atsakymą......SOc

Trumpa Geografija. Butais* Maria. Trumpai Ir 
suprantamai aarasao visas * dalis ivieto. Su

THEO PROULK
ADWOKAT&S IR KOMSDLIS.

JONAS MOŽEIKA,
Asistentas ir Notary Public.

ROOM 815-919
87-89 E. Yishington st, Chicago, III.

Thelefon: Central. 2021.
Užantname civiliazkomz ir knmmalisz- 
koms prftvoms. Geriausei izzvarotne pra
ves už sužeidimu*. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

wii|iui , vienam aSsitikime visist-
kal UxK7do' Atalezauk in 
State Medinai Institute 8M 
E*«ktron Building. Ft.A Wnyne, Ind., • aptareaft

įlirnU* už dyk* eampeli. Institu- a

traukt isz namu, kad gydytte* ir este sampeliai parodys jiems, kaip lengva iszsigydyt ava lytlsr 
ku ligų, kada vartojai! stsakanczioe gyduole*. Institute ne vieno ne atmeta. Kožnas, kur* 
ataiszauks. gene dailiai apipeczetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra.Raszyk dabar.neatidėk

74

Ji apraazo

:oir Var-
Žingeidus nurietu! daly kati.

Tiarai-vienatine gydykla ant užželdiui- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,

atsiradime. Bztaadtan ta 
žmones kasdami gilins sau kanalus ar

storio I atrasti

nuo ssniausln amžių. Knlgele verta yra per
skaitymo kiekvienam lieto visi. Ite

Litvini 1 Polaey. Lenklszkoje kalboje, iszrodo 
k* gero ar blogo Įsakai lietuviams padar ' 
*r tarime su Tenai* laikyti* ar nuo ju 
sząiinti*...............  .7777...................... ..

Laisvo* Valandos. Eile*. Parašus Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka' Oziayra sorln

pažinti, knip tena y ta mu 
milijoną metn letanksro 
žvėries knno utaugo joi ei 
niu storio. Moksilnezlal 
ginusia mok ils .usipaitnl beda gyvi sntveruSk*

rimo kanas randa, gari b*

tauro, act gražte* r 
veikalu Rteražuseaui 
tvėrimu. Preke........

i, ktok daug 
ant mirusio

storuma Ir

vienas skaitytoja* ras sau uuslramiaMa ir dvasiszką aaadą,................. 377^7^77?? Ite
Laima tr Planetos. Kaygele. tinkanti jau 

nnomaael dėl smagaas laike praieltaae, 
ne* tos Jos gali nubarti apie saro laime 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergei*, 
ar ją vaikinas myli ir tt....... . Ne

Lietuviaaka* .Sziuptny*. 11 Laid*. Konrade*
Vallenrodas............. ......................................... *

Lietuviezki Dainiai pradžioj XIX sziratme- 
ežio. Kllaslszkai taatiszkas perejoddss 
Parengė Jr. Jonas.......... ....................  (oc

lietDviszta Grocerne.
Atidariau nauja Bstora, kuriame ni

tas laikau visokiu* valgomu* daiktus, aps 
tinius drabužius, cigarus, papierosu* 
tabakn, granatoms popieras, pavinoza 
vones ir visokiu* kilus -daiktu* saeimy- 
A)m* reikalihgua Wisi tavorai szviaži, 
o prekes pigesne* kaip kitur. Užkuri* 
estu visu* atsilankyti, o busite užganė
dinti. «

Geriausi* dantų guduole: Musu gy
duole nustsbdo Dantų skaukejima į kė
lė* minusas. Mes savo Gyduoles g va
rau tavo j am. Preke tik 20c. Imant 9 
bonkutea >1.00. Siuncziam Pautu Ir į 
svety m aa Mali*. Buda* kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos pa* laiszkus, 
adresuokite: The J. M. BRUNDZA OO., 

Box 2391. Nev York. U .8. A.

MILLE’S FOTOGRAFAS, 
i. > 84A» 8. Halated 8C

878-880 W.38rd Et,, CH1OAGQ> •2.00

“Vienybe Lietuvniku 
iMeinA kas sereda jau 14-tas 
metas, Ptymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses tinęs isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui* 
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiMvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuo ja $2,00 o ant puses $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pini
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymoųth, Pa.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedu ir atimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietu vistka katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co

Buce, tu Kelpsch, Noreiko & Co.
H
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