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Politiszkos žinios.
Szlaurini Amerika.
Ant atsibuvusios Philadelphijoj republikoniszkos
partijos
konvencijos, kandidatu ant pre
zidento likosi pastatytas dabarti
nis prezidentas McKinley, ant
vice prezidento New Yorko gu
bernatorius Rosevelt. Ar wienok
per rinkimus, kurie atsibus szį
rudenį, pereis tie, ar kiti kandi
datai, dabar dar nieks ne gal įspėti. Programas republikonisz
kos partijos mažai kuom skiriasi
nuo to, koks buwo pirmę kartę
renkant McKinleyę, taigi: dideli
muitai ant svetimų tavorų, drutinimas kariszkų pajiegų, platini
mas Amerikos valdybų ir įtek
mės kituose krasztuose, kur tas
yra galimu, auksiniai pinįgai ir
ant galo apsunkinimas swetimos
atei vystės į Amerikę; prie republikonų partijos programo pri
guli teiposgi vedimas tolesnės
kovos ant Filipinų, jeigu filipiniecziai ne norės pasiduoti.
Tuom tarpu kowa ta ant tų ne
laimingų salų traukiasi tolinus,
pasikėlimo amerikonams ne pasi
seka suvaldyti, nors jis traukiasi
per isztisus du metu ir nemažai
jau amerikonams pinįgų ir karei
vių kasztavo.
Į atvirus muszius su didesnėms pajiegoms pasikėlėliai ne stoja, mažus gi pul
kelius, nors ir sumusza, tas ne
daug sveria ant tolesnio pasikėli
mo.
Nežingeidu todėl, jeigu
Amerikos randas griebiasi viso
kių būdų ant suvaldymo pasikė
limo.
Isz pradžių prezidentas
McKinley ne norėjo prileisti nė
jokių tarybų, atsisakė iszklausyti
filipinieczių reikalavimų, bet nuo
jų reikalavo visiszko pasidavimo
ant jo malonės ir ne malonės; to
linus bandė apszaukti pasikėlėlius paprastais žmogžudžiais ir
kaipo tokius bausti. ;-^Reikalavimai ir bauginimai ne padarė nė
jokios įtekmės ant pasikėlėLių ir
jie vis ne matė reikalo visiszkai
pasiduoti ant prezidento ir jo
tarnų malonės. Tuom tarpu už
gimė maisztai Chinuose, kur į
kiszti dideli amerikonų kapitalai.
Ant apgynimo tų reikalų, besi
traukiant maisztąms ant Filipinų,
pritruko pajiegų.
Prezidentui
atsėjo pabandyti gerumu patrauk
ti filipinieczius ir iszklausyti jų
reikalavimų.
Į Manillę likosi
suszaukti filipinieczių reprezen
tantai, kitus pasodytus kaliniuose
paliuosavo, idant ir tie galėtų
dalyvauti apdirbime reikalavi
mų; likosi pagarsintas atleidimas
kalczių visiems tiems pasikėlėliams, kurie padės ginklus. Susi
rinkę filipinieczių reprezentantai
apdirbo projektu reikalavimų,
terp kurių svarbiausiu buvo:
idant zokoninkai butų praszalinti; sziaipgi filipiniecziai sutinka
priimti Amerikos virszinįkystę.
Reikalavimus tuos padavė jenerolui McArthur, kuris juos priė
mė, iszėmus teikalavimo, idant
butų iszvyti zokoninkai, kadangi
tas priguli nuo civiliszkų val
džių. Ar dabartinis nuolankumas
Amerikos valdžių išzduos geres
nius vaisius, ne galima žinoti.
Jis būt iszdavęs vaisius isz pra
džių, dabar gi terp filipinieczių
mažai likosi užsitikinczių ant amerikonų teisingumo.

Karė Afrikoj.
Kaip- stovi dalykai pietinėj
Afrikoj, tikrai nežinia, kadangi
iaz ten dabar ateina vien priesztaraujanczios žinios. Sykį anglijonai garsina, kad dideli būrų pul
kai pasiduoda, atiduoda ginklus,
tai vėl kad trukiai vežanti amuniciję ir maisto produktus angliszkai kariaunai turėjo sugrįž
ti, kadangi kitaip butų patekę į

būrų rankas.
Lordas Roberte
iszdavė prokliamaciję į Transvaaliaus gyventojus, gazdindamas
juos, kad jeigu telegrafų dratai taptų nupjaustyti, tai visose
aplinkinėse bus iszdegintos visos
būrų farmos; farmę būrų jenerolo
de Wett iszdegino. Kadangi gi
nantiems savo krasztę nuo įsi
veržusių prieszų daleista, pagal
terptautiszkas tiesas,sunkinti vi
saip įsiveržusių prieszų kariauna
traukimu pryszakin, tai,pagal tas
paczias terptautiszkas tiesas, ku
rių iszdirbimas civilizuotiems
krasztams kasztavo daug kraujo,
lordas Roberts ne turi tiesos nai
kinti turtus ginanczių savo tė
vynę; tokiu budu angliszkoe ka
riaunos virszinįkas yra laužytojumi terptautiszkų tiesų.
Apie prezidentę Kruegerį angliszki laikraszcziai leidžia į avie
tę visokius paskalas: sykį garsi
na, kad jis sutinka pasiduoti anglijonams, jeigu jie daleis jam pa
silikti Transvaaliuje; tai vėl lei
džia paskalę, kad jis, surinkęs,
kokius tik galima buvo, pinįgus,
ant holandiszko laivo iszkeliavo
į Europę, apleido savo gimtinį
krasztę. Dabar vėl užgina tam,
kę pirmiaus raszė. Pagal dabar
tines žinias, Kruegcr yra kalnuocziausioj Tiansvaaiiaus dalyj, kur
traukiasi visa po vadovyste
Bothos ėsanti būrų kariauna, tuJ
rinti apie 20000 kareivių.
Nė
esantis Trausvaaaliuje Botha, nė
besiprieszinantis Oranijoj jenerolas de Wett, kaip anglijonai
pats pripažįsta, iki sziol dar ne
likosi pergalėti, susitikimuose jie
nenužudė nė vienos kanuolės.
Botha be mažo ne paėmė visų
jenerolo Frencho raitelių, kurie
įvilioti į terpkalnę, buvo ap
siausti. Jeigu isztruko, tai tik
todėl, kad jiems kas isz būrų pu
sės parodė dar ne apstotę kelię.
Jeuerolui gi de Wett be mažo ne
pakliuvo į rankas kitas garsiau
sias Afrikoj angliszkas jenerolas,
lordas Kitcheuer. Būrai mat pa
ėmė geležinkelio trukj, kuriame
važiavo lordas Kitcheuer. Tas,
pajutęs pavojų, sugriebė besiga
nantį arklį, užszokęs ant jo, pa
bėgo.
Prezidento Kruegerio sūnūs,
kurie buvo anglijonų nelaisvėj,
tapo paliuosuoti ir sugrįžo ant
farmų. Nors anglijonai geidžia,
kad
karė
pasibaigtų, bet
kad būrai gali dar ilgai prieszintiesi, tai vargiai jie pasiduos ant
anglijonų malonės.
Lordas Roberts, besiskubinda
mas užbaigti karę, kadangi mat
anglis^ka kariauna reikalinga
Azijoj, atsiliepė į jenerolę Bothę
kalbindamas jį pasiduoti. Botha
pareikalavo paliovimo
karės
ant 6 dienų,idant galėtų apkalbė
ti lordo Robertso užmanymę su
kitais būrų vadovais, ant ko anghszkos kariaunos virszinįkas su
tiko.Kada vienok paskirtas antapsistojimo kovos laikas pasibaigė,
jenerolas Botha atmetė iszlygas
lordo Roberts ir karė vėl prasi
dėjo. Wienok, kaip laikraszcziai
garsina, abudu prieszingų pusių
vadovai veda per Jaiszkus to
lesnes pertraktacijas.
Sunku
vienok įtikėti, idant birai pri
imtų iszlygas, kokių anglijonai
reikalauja, taigi visiszko pasida
vimo būrų, iszaižadėjimo laisvės
ir priėmimo angliszko jungo. Gal
būt, kad anglijonai dabar sutinka
numažinti savo reikalavimus.
Kadangi Oranijoj kovę palaiko
prezidentas Steyn, tai lordas Ro
bertą užmanė Steynui susivažiavimę, ant kurio tikisi perkalbėti
Sleynę ir priversti jį pasiduoti
Anglijai.
Užduotė įsiveržusio isz Nataliaus į Transvaalių jenerolo Bullero yra—perskirti jenerolus de
Wett ir Bothę teip, kad vienas
kitam ne galėtų pagelbėti.

Angliszkas randas ketina 12000
kareivių iszsiųsti isz Afrikos į
Chinus.
Neparanku vienok tę
padaryti, kol būrai galutinai ne
pergalėti, todėl tai Roberts ir
kalbina juos prie pasidavimo.
Į angliszkas vakarinės Afrikos
valdybas sutraukė 2000 kateivių, kuriuos siunezia į pagelbę
pasikėlusių negrų apstotam mies
tui Kumassi. Užsidarę ežia an
glijonai kelis kartus bandė iszeiti,
bet pasikėlėliai kiekvienę iszėjimę numuszė atgal.

Rytini Azija.
Karė visų didesnių Europos
vieszpatysčzių, teiposgi Ameri
kos ir Japonijos su Chinais jau
isztikro prasidėjo.
Pirmas susimuszimas atsitiko porte Taku.
Chiniszka reguliariszka armija
pradėjo szaudyti ’į porte stovmczius Europos vieszpatysczių kariszkus laivus ir szaudė gerai,
kadangi vienas maskoliszkas laivas likosi iszmestas į padanges,
o du angliszki paskandyti. Nuo
užpultų laivų iszlipo ant kranto
kariauna ir po smarkiam musziui
tvirtynę užėmė. Tame pirmuti
niame susimuszime daugiausiai
nukentč maskoliai,kadangi 16 ka
reivių likosi užmusztų, o 45 su
žeisti.
Kaip stovi dalykai Pekine, to
nežinia, kadangi isz ežia ateina
priesztaraujanczios žinios ir tai
vien isz chiniszko szaltinio. Ar
Europos ambasadoriai dar gyvi,
to tikrai nieks nežino, kadangi
jie pats nė jokių žiuių atsiųsti ne
gal. Isz chiniszko szaltinio atėinanezios žinios sako, kad ant
svetimų ambasadorių nieks ne
užpuolė ir buk <■. jie apsaugoti chi
niszko rando kariaunos.
Priesztaraujanezios žinios ateina ir a
pie likimę isztraukusios po vado
vyste
admirolo
Seymuro
kariaunos
ant
apgynimo
europieczių
ir
ambasado
rių Pekine. Pagal vienas žinias
kariauna ta prisigriebė į Pekinę
ir rado visus ambasadorius svei
kus. Buk nuo sziaurių atėjo ir
maskoliszka kariauna ir ji laiko
sziaurinę ir vakarinę Pekino dalį.
Pagal kitas gi žinias ta suside
danti isz 2000 visokių tautų ka
riauna ant kelio likosi chinieczių
su visu iszskersta; jai chiniszka
armija ne leido traukti tolinus,
pergalėjo susitikime.Kaip vienok
su tuom yra isz tikro, to nieks ne
žino.
Ch niszka reguliariszka armija
užpuolė ant miesto Tien Tsin,
kanuolių szuviais iszgnovė euro
pieczių apgyventę miestu dalį.
Skaitlių užpuolikų paduoda ant
20000 kareivių sa kuo geriau
siais ginklais,iszmokytų vokiszkų
ir maskoliszkų oficierų. Mat da
bar mokintiniai tę mokslę kreipia
priesz savo mokintojus. Iszsodyta nuo laivynių terptautiszka
kariauna ant pagelbos apstotam
miestui Tien Tsin ne galėjo į
miestę prisigriebti, Kadangi jos
ne leido daug skaitlingesnės ge
rai iszmokytos ir apginkluotos
chinieczių pajiegos. Muszyje li
kosi užmuszti terp kitko 4 ame
rikoniški kareiviai, o 7 paszauti, daugiausiai užmusztų yra japonieczių ir maskolių: maskolių
užmuszė 150, o paszovė 300 ka
reivių.
Terptautiszkos
ka
riaunos po tuom miestu yra 30C0
priesz 20000 chinieczių. Padėji
mas europeiszkos kariaunos susidedanezios isz 10000 kareivių,
isztraukusios nuo sziaurių į Peki
nę ant iszliuosavimo ambasado
rių teiposgi gana pavojingas, ka
dangi ant jos kelio stovi 360000
geriausių chiniszkų kareivių, su
kuo geriausiais ginklais. Ant su
valdymo chinieczių pasikėlimo
reikės mažiausiai 200—300000
kariaunos. Tiek įstengs nusiųsti

susidėjusios į krųvę
Europos
vieszpatystės, Amerika ir Japo
nija, bet visus apima baimė, kad
terp visokių tautų kariaunos ne
užgimtų nesutikimai,kurie galėtų
pagimdyti baisesnę karę terp pa
ežių chiniszkų maisstų suvaldyto
jų. Dabar Chinuose daugiausiai
kariaunos turi Japonija ir Maskolija;prancuzų,vokleczių ir angli
jonų yra vos keli tukstaneziai,
bet visi tie krantai siunezia į
Chinus dauginus laivų ir kariau
nos.
Tuom tarpu, juo ilgiau) Euro
pos kariauna ne įstengia paimti
virszų ant chiniazkos, juo,nie
kinus, kadangi per tai chiniecziai
įgauna vis daugiam*
dręsos.
Maisztai tie ptiesz svetimtauczius platinasi su neiszpasakytu
greitumu, apima net tuos krasztus, kur pirma dar nekentimas
svetimtauezių ne buvo apsireiszkęs. Mieste Cantone boxerai
iszlipino prokliamacijas, kuriose
liepia muszti: vo^ieczius, pran
cūzus, amerikonus ir anglijonus.
Apie maskolius ir japonieczius
nėra mat kalbos. } Anglijonai vis
nužiūri maskoliuj kad jie tyczia
tuos maisztus sukėlė; prancūzai
gi už nekentimę krikszczionių,
apsireiszkusį terp chinieczių,
kaltina krikszczioniszkus milijo
nierius, kurie, ant atsiekimo savo
mierių, pjudė krikszezionis su
stabmeldžiais.

Naujos paczto stacijos.
Maskoliszkas randas nutiesė
telegrafę į miestelį Novoselnę,
Garteno gubernijoj ir ežia paren
gė telegrafo staciję. Ant vasaros,
kariaunos susirinkimo vietose pa
rengė paczto stacijas: Dinaburgo
kariaunos stovyklose, Babruisko
kariaunos stovyklose, Birsztonuose (maudynių vietoj), Wilniaus gub. ir Eiguloj, Kauno
gub.
•

Isz Wiluiaus gub.

Pinmoje pusėje gegužio mėne
sio Wilniaus gubernijoj buvo isz
viso 39 gaisrai, kurie užgimė:
7 nuo neatsargumo, 7 nuo ne va
lytų suodžių kaminuose, 1 nuo pa
degimo ir 24 nuo nežinomų prieiasezių. Wisuose tuose atšili
muose ugnelė pridirbo hlėdies
ant 225330 rubl. Didžiausias
gaisras buvo miestelyj Dolgin^ove, kur sudegė 161 namas su
visais krutancziais
gyventojų
turtais, teiposgi dvi moteriszkės
ir vienas vaikas. * Blėdį ežia
ugnies padarytę skaito
ant
175000 rubl.
Staigų mirezių buvo 15, užmuszyslų 3, vaikas motinos už
smaugtas 1, patsžudysczių 3, ne
gy vėlių rado 6.
Wagystų policijai užmelduota
27, daiktų pavogta už 2046 ru
blių, pinįgų gi 2569 rubl. Arklių
pavogta: Trakų pa v. 6, Szventėuų 3, Aszmėuų T, Dianos 6,
Muskelija.
Lydos 9, Wileikos 6; isz viso gi
Pereiię sanvaitę Peterburge 31.
staiga pasimirė, gerdamas kavę,
maskoliszkas užnlbežinių dalykų
Inz Wilniaus.
ministeris Muravjev, paeinantis
Wilniuje 1897 m. parengė va
isz tos paezios giminės kę buvęs karinius
kursus specijaliszkų
kitę kart Lietuvos budelis. An- mokslų suaugusiems, kaip antai:
gliszki laikraszcziai buvo paleidę chemiszkos technologijos ir bunet paskalę, kad Muravjev Po- chhalterijos. Kursai tie pabengti
biedonoscevo partijos likosi nu- prie realiszkos mokyklos. Ant
nuodintas. Sunku vienok tam nelaimės, skaitlius mokintinių ne
tikėti, kadangi vesti užrubežinius įtik nesidaugina, bet eina mažyn:
Maskolijos reikalus Mūravjevui ! 1898 m. per* I pusmetį lankė juos.
gana sekėsi, o į vidurinius reika 50 mokintinių, per antrę gi pus
lus, koki yra Pobiedonoscevo metį 88; pernai gi per I pusmetį
szalinįkų rankose, pasimiręs mi buvo jau tik 37, o per II 49 mo
nisteris negalėjo kisztiesi, hzėmus kintiniai. Terp kursų lankytojų
susinesz’inų su popiežiumi. Wie- I pusmetyj pereitų metų buvo
toj Muravjevo vedimui užrube- 31 žydas, 2 staeziatikiai, 3 katali
žinių reikalų caras
paskyrė kai ir 1 liuteronas. Lankanti
tuomtarpu
pasimirusio
pa- kursus už mokslę moka po 1
gelbinįkę,
baronę
Lams- rubl.; unt jų užlaikymo miestas
dorfę. Tas, žinoma, vės Ma isz.savo kasos duoda po 300 ru
skolijos užrubežinę politikę tais blių ant metų paszelpos.
paežiais keliais kę ir Muravjev,
Tarnaujanti pas užlaikytoję
kadangi ir pirma isz vien su pa
bufeto ant geležinkelio stacijos
simirusiu ant tos dirvos dirba
Wilniuje, Marė Žukelytė, pavogė
vosi, todėl pažįsta gerai visas
15000 rublių. Žukelytė likosi
ano paslaptis.
priimta už nesziotę ir žindytoję
Maskoliszki laikraszcziai pra
mažo vaiko ir kada bufeto savidėjo smarkiai užpuldinėti ant
vinįkas'iszėjo isz namų, ji atida
Wokietijos, buk toje stovi Mas
rė komodę, isz jos iszėmė 15000
koliai ant kelio Chinuose, stovi
rubl. procentinėms popieroms ir
Maskolijos prieszų pusėj. JTie
300 rubl. gatavais pinįgais, pali
užpuldinėjimai privertė Wokieko vaikę ir pabėgo. Sugrįžęs
tijos raudę atsiliepti per sau tarnamon bufeto savinįkas tuojaus
naujanezius laikraszczius, kad
užtėmyjo vagystę ir apie tai pra
^Vokietija ne tik ne mislyja Mas
ncūzė policijai. Wagilka likosi su
kolijos stabdyti Chinuose,bet eina
aresztuota pas gimines. Isz pa
su ja iszvien.
vogtų pinįgų spėjo ji iszleisti tik
1 rubl. 80 kap., už kuriuos savo
giminėms pirko degtinės ir už
kandį.
Wilniaus Draugystė Wasarinių
Isz Minsko gubernijos. besimokinantiems kolionijų ant
Minsko gubernijoj Peterburgo szios vasaros iszsiuntė 12 mokin
didžturtis, žydas Poliakov ir tinių Wilniaus mokyklų į AsLo'džiaus fabrikantas Poznanski, sern sanatonję, netoli Rygos,
sutvėrė didelę kompaniję su pu ant pataisymo jų sveikatos su
santro milijono rublių kapitalo. pagelba sveiko jūrių oro.
Wilniaus miesto rodą ant szių
Kompanija ta parengs miestelyj
metų
neima nė jokio užmokesnio
Dubrovka.ant žemės prigulinezios
kunįgaikezcziui
Lubomirskiui, nuo galvijų laikomų miesto
tvartuose parengtuose prie pjo
dideles * verpinyczias ir audiny- vinyczių; mat tuom miestas tiki
czias medvilnės, kanapių, linų, si pakelti prekystę galvijais. Ir
džiutos. Už pusantro milijono isz tikro, panaikinus užmolcesnį,
rublių galima gražias dirbtuves vis dauginus galvijų prekėjų
parengti. Kada tas atsitiks, Lie naudojasi isz miesto tvartų, daugiaus galvijų atgabena į m i estę.
tuvos linų augintojai turės bent Užpereituose metuose, kada už
kur
linus pardavinėti; į vietę miesto tvartuose reikėjo
užrubežius musų linus paliovė mokėti, .juose buvo tik 23926
galvijai, pernai gi buvo 41926,
siuntę.

Isz Lietuvos.

taigi beveik dusyk daugiaus.
Pasidaugino vienok per tai tik
skaitliuo galvijų atgabentų isz
Maskolijos, užtai skaitlius vieti
nių žymiai sumažėjo. Pasimaži
no teiposgi skaitlius atgabentų į
miestę ant papjovimo avių ir
tai net ant 2000. Skaitlius atga
bentų ant paskerdimo kiaulių pa
siliko beveik tas pats.
Wilniau8 miestas ant savo rei
kalų rengiasi įvesti mokestį nuo
arklių ir nuo vežimų. Toki mokeseziai nuo seniai yra didesniuo
se Maskolijos miestuose, teip:
Rygoj ir Odesoj turinti arklį tu
ri mokėti po 10 rubl. kas metę už
kiekvienę arklį, Peterburge 12
rublių, Dorpate 8 rubl., Kaune 3
rubl. Wilniuje už kiekvienę arklį
reikės mokėti po 10 rubl., o už
kiekvinę vežimę 5 rubl. Mieste
yra dabar 285 arkliai ir 199 vė
limai (kareivių ir oficierų arkliai
ne priskaityti, kadangi ant jų
miestas ne gal nė jokių mokesezių
uždėti).
Tokiu budu isz to
szūltinio miestas kas metę su
rinks po 3800 rubl.
Wilniaus priemiestyj Sultaniszki, ypač z terp sentikių maskolių
smarkiai siauezia ligos, ypacz gi
laszuotos sžiltinės, kurias atvil
ko ežia muriųįkai į Wilnių jieszkoti darbo atkakę isz Dinaburgo
ir isz kitų Witebsko gubernijos
miestų. Laszuotos sziltinės siauczia- smarkiai miestuose Witebsko gubernijos. Liga ta labai
pavojinga ir nuo jos daug žmo
nių mirszta.
Wilniuje, už paskirtus barono
Hirecho 200000 rublių «tato specijaliszkus namus, kuriuose bus
pigus ir sveiki gyvenimai netur
tingiems žydams. Gyvenimų tuo
se namuose bus 200, kiekvienas
gyvenimas bus isz vieno arba
dviejų kambarių ir virtuvės.
Randa ant-metų po 30—60 rub
lių. Apart gyvenimų, tuose
namuose bus parengti visokių
amatų varstotai neturtingiems
amatinįkams, pardavinyczia val
gomų daiktų, mokykla ir prie
glaudos namai vaikams ne tur
tingų žydiszkų szeimynų. Na
mus tuos baigia statyti ir kaip
girdėt, vėliaus pastatys dar kitus
tokius jau.

Isz Kauno.
2 d. gegužio, už neseniai ežia
parengto parko, tarpkalnėj, rado
užmusztę žmogų, matomai darbinįkę kokios Kauno dirbtuvės. At
kakus ant tirinėjlmo užmuazystos
policijai, ganantis aplinkinėse
bandę piemenaitis papasakojo,
kad tę žmogų nuszovė kareiviai.
Piemenaitis matė, kaip karei
viai su karabinais rankose vijo
vyriszkį ir merginę. Besilei
džiant bėgantiems į tarpkalnę,
kareiviai szovė ir isz tarpkalnės
iszbėgo vien mergina, vyriszkis
likosi užmusztas; mergina tei
posgi turėjo būt paszauta, kadan
gi piemenaitis matė, kad jį ne
galėjo pakelti rankos. Po szuwiui kareiviai nuėjo savo keliu,
o mergina, apsivyniojusi perszautę rankę, nuėjo į miestę. Už
musztas vyriszkis matyt masko
lius, kadangi ant krutinės turėjo
stacziatikiezkę kryžių, bet kas jis
yra,už kę kareiviai jį nuszovė,to
dar nesusekė. Atsitikimę tę tirinėja dabar valdžios.

Amerikon!szkos maszinos
įlietu woj.
Garteno žemdarbystės drau
gystė parsigabeno isz Amerikos
daug visokių vartojamų amerikoniszkų žemdarbių maszinų,
kaip autai: maszinų pjovimui ru
gių, szieno, grėblių, plūgų, akėežių ir tt. Dabar tų maszinų atė
jo ant vietos 8 pilni vagonai,
bet tai dar ne viskas. Wisos
tos maszinos paeina isz Osborne
& Co. dirbtuvių.

Isz Augustawo, Su w alkų
gub.
6 d. berželio siautė ežia baisus
gaisras, kurisai isznaikino be
veik treczię dalį miesto. Sude
gė apie 300 namų su visais gy
ventojų turtais, neskaitant ne
gyvenamų triobų. Ant gesinimo
gaisro, kurio vietinėms pajiegoms
ne galima buvo suvaldyti, isz
Suvalkų atkako ugnagesiai, ku
riems ant galo pasisekė ugnį su
valdyti.

Sausmetis.
Isz Lietuvos ateina žinios apie
baisų sausmetį, koks ežia dabar
yra. Kaimuose ir miestuose žmo
nės
užperka
miszias
ant
iszpraszymo
lytaus..
Sto
ka lytaus duodasi jausti visoj
Lietuvoj. Žolė neželia, vasaro
jai ypacz ant augsztesnių dirvų
pagelto, rugiai vos paaugo ant
sprindžio, o jau leidžia varpas.
Jeigu greitai neužeis lytaus, ly
giai vasarojus, kaip ir žieminius
javus daugelyj vietų reiks laikyti
už su visu pražuvusius.

Amatų mokyklos.
Maskoliszki laikraszcziai iszeinanti Lietuvoj garsina, kad vi
suose didesniuose miestuose žydai
ketina uždėti žydams amatinįkiszkas mokyklas, ant iszplatinimo amatų, kadangi mat prekysta ne gali jau prisiveisusių
Lietuvoj žydų iszmaityti. Apart
amatų, tose mokyklose mokys tei
posgi maskoliszkos kalbos, Mas
kolijos istorijos ir geografijos.
Apie amatų mokyklas reiktų pa
sirūpinti ir knkszczionėms.

Įleidžia lietuwiszkus dar*
binįkus.
Wokistki laikraszcziai garsina,
buk ant reikalavimo Prūsų žem
darbių, kurie nuo seniai skun
džiasi ant stokos darbinįkų, ran
das sutiko įleisti lietuviszkus ir
lenkiszkus darbinįkus į Prusus,
kurie galės ir ant ilginus ežia
pasilikti. Žinoma, jeigu valdžioms
koks isz darbinįkų ne patikę, vi
sada gali jį laukan iszvyti.

Jawų prekės.
Pereitęsanvaitę už lietuviszkus
javus ir kitokius produktus mo
kėjo VVilniuje: už pudę rugių 75
—76 kap., miežių 75—80 kap.,
grikų 90 kap.—1 rubl., pupų
1 rubl. 10 kap.—1 rubl. 40 kap.,
avižų 70—72 kap. Pūdas sūdy
to sviesto 10 rubl.—11 rubl. 25
kap.; pūdas szieno 55—60 kap.,
sziaudų 22 kap.

Pndėkawojiinas.
Neseniai patekusiame į mano
rankas 19 nr. “Lietuvos” at
radau linksmę ir dėl manęs žinię,
juog gyvenantiejie Thorp’e pato
gus bei
paveikslingi
musų
tėvynainiai, d. 22 balandžio kėlė
tautiszkę szventę, laike kurios
atsiminta ir mano menkokų ant
Lietuvos labo darbų, gerta ant
mano sveikatos ir 1.1. Sveti
mame kraszte, toli nuo Lietuvos
bei lietuvių ir sunkiame nubudi
me, isz priežasties susilpnėjusios
sveikatos, ėsaneziam, man dide
lę linksmybę bei pastiprinimę su
teikė ta žinia, juog eusirinkusiejie
ant jubilejaus tautiecziai atsiminė
ir mano truso, padėto dalykuose
pakėlimo musų kalbės bei tau
tos.
Kadangi man asabiszkai
n’yra galima visiems padėkavoti
už apvaikszcziojimę ir mano 25
m. sukaktuvių szventės, asz pasi
naudoju tik isz tos progos, per
“Lietuvę"
visiems
musų
partrijotams, ant to jubilėjaus
dalyvavusiems, mano szirdingiausię “aeziu” isztardamas. Lai
gyvuoja musų tėvynė per amžių
amžius I
Sanatorium in Purkersdorf bei
Wien.
9. VI. 1900 m.
Dr. Basanavyczius.

Isz Amerikos.

Maras Meksike.

1 Bloomington, III. Po iszdegimui
szito miesto dabar
tukstaneziai darbinįkų darbuojasi
ant valymo degėsių ir prie staty
mo sudegusių triobų.

Walnamanių Susivienyjimas isz- lauja visiems lietuviams mede- ežia dabar ne keliauja darbo jiesz Afnerikę atkeliavo 2 d. berželio
leistu laikrasztį kaipo savo orga- giszkos gerovės ir polithzkos koti. Brėkeriai neiszdirba nė 4 1899 m.; paėjo isz Suvalkų gu
nę. P. Mikolainis patarė, kad ge laisvės, apszvietimo; stengiasi dienas per sanvaitę. Užmokes- bernijos, Starapolės pav., Pane
Baru delegatai gryžta namon
naus iszleidinėti broszurėles ir jas nusikratyti nuo kunįgijos, kuri nis už darbę mažas. Darbinįkų be munės parapijos, kaimo Szilėnų.
Atkakę į Amerikę jieszkoti už
arba dykai dalyti arba pardavinėti yra parama despotizmo.
darbo yra ežia ne mažai. Coal Tėvynėj liko senelis tėvas, vie
tarimo būrų delegatai grįžta at
W. S. reikalauja:
dale ir Lansford apgyventi dau nas brolis ir 3 seserys; Amerikoj
gal; Nev Yorko gyventojai pe
*[ Bird Eye, Ten. Kastynėse labai pigiai ant pakėlimo progre
so
ir
praplatinimo
apszvietimo.
giausiai
magyarų ir slovakų; ki gi vienas brolis ir 2 seserys.
1)
.
Idant
bažnyczios
ir
kitokį
reitu utarniko dienę delegatams
Whilley Coal Co. užgimė sztraiPraszome visų giminių ir drau
parengs susirinkimu ant atsisveikai, kadangi kompanija praszali- Tokios knįgutės turėtų būt ap kunįgijos turtai mokėtų pagal tokių tautų yra mažai. Czianykszkinimo. Rods gyventojai dele
no nuo darbo visus suorganizuo dirbtos kuo suprantamiausioje vės mokestį, kaip moka visi kiti cziai brekeriai pradeda dirbti gų atsidusti už jo duszię.
formoje, kad jas galėtų suprasti g/ventojai.
kiekvienę dienę, bet dirba po
F. Szatkus.
gatus priėmė szirdingai, iszreisztus darbinįkus.
ir mažai apszviestas skaitytojas.
2) . Idant kunįgai butų prasza- mažai, į 12 dienų ne iszdirba nė
kė pritarimę kariaujantiems už
Kun. A. Milukui.
Sztraikai kalnakasių pietva
Tas įneezimas likosi priimtas.
Užmokesnis ant
linti isz kongreso, legislaturos, 70 valandų.
liuosybę būrams, bet toks pritari
karinių sztetų kastynėse bai
24
Nr. “Lietuvos” kun. A. Mi
Kaslink fondo Susivienyjimo laivynės ir mokyklų, isz kolegijų, virszaus yra $1 už 10 valandų,
Bxpliozlja.
mas ne daug gelbės. Pagelbosgi
giasi; dalis kastynių savinįkų jau
lukas be pamato ant manęs užsiLietuvių
Walnamanių,
nutarta
o
mainose
po$1.70.
Isz
czia

prieglaudos namų ir kitokių įHamburg, N. Y. Lentų pjovinuo rando, jo užtarimo būrų de
siisitaikė su darbinįkais, turės tę
imti po 25c. įstojimo ir po 10c. rėdnių užlaikomų visuomenės pi nykszczių lietuvių du yni veik varinėja už tilpusį Nr. 22 “Lie
nycziose Edene, 6 mylios nuo
legatai ne rado.
padaryti ir kiti kastynių savinįvisai suvengrėję. Coaldalej ir tuvos” Atsiliepimę S. Daukanto
kas mėnesis nuo kiekvieno sąna nigais.
Hamburgo, expliodavo garinis
Grąžina atgal
kai.
Lansforde yra 12 lietuviszkų T. Dr-tės”, po kuriuom buvo ma
rio;
pinįgai
tie
eis
ant
atspaudi3)
.
Idant
valdžia
paliautų
Atkakę į Nev Yorkę pereitę katilas. Prie to trys darbinįkai
•Į Scranton, Pa.
Wežėjai mo knįguczių ir platinimo kito vieszai rėmusi tikėjimiszkas į- szeimynų, pavienių lietuvių bus no paraszas.
sanvaitę airiszki revoliucijonie- likosi užmuszti.
Pirmiausiai turiu paaiszkinti,
Marvin kastynėse pareikalavo kiu budu apszvietimo.
rėdnes artai mokinimui, ar prie dusyk tiek. Du lietuviai laiko
Milvaukee, Wis. Champion geresnio už savo darbę užmokesriai Mullett ir Fitzharris tampa
karezemas, o treczias yra kurpius, kad straipsnis,tilpęs 22 Nr. “Lie
{neszimas p. Romanausko, kad globai.
Amerikos valdžių sugražinti at kastynėse atsitiko smarki exliozi- nio, bet kad kompanija reikala
Wisi tuvos”,ne mano v'eno paraszytas,
Susiviepyjimas užlaikytų keliau
4) . Idant valdžia liautųsi rė kiti gi yra darbinįkai.
gal į juos gaudanczių angliszkų ja, kurios keturi žmonės likosi vimo neiszpildė, tai jie pakėlė
bet buvo nutartas visos Simano
skęsta
tamsybėse,
pats
nežino,
jantį agentę agitatorių likosi ant musi religiszkas įrėdnes, mokini
valdžių nagus.
Jie skundžiasi užmuszti.
Daukanto
Teatraliszkos Draugys
sztraikę.
kuom yra. Iszėmus vieno “Sau
toliaus atidėtas, kada organizaci ai ę tikėjimo ir tt.
ant'Amerikos valdžių sziurksztutės.
Atsiliepti
per laikrasztį pri
Nelaimes ant geležinkeliu.
5) . Idant valdžia liautųsi ap- lės” skaitytojo, skaitanezių laik
■j Uniontovn, Pa. Naujai su ja sustiprės.
mo ir sako, kad teip jų ne laikė
Macon, Ga. Netoli McDonvertė mus tilpęstraipsniai. Kę S.
raszczius
ežia
nėra.
Toliaus tapo pakeltas kiaušy- vaikszcziojimo religiszkų szvennė Airijos kaliniuose. Matyt to otigh susidaužė pasažierinis trū sitvėrusi American Coke Co.,
D. Teatraliszkos Dr-tės komi
K. Rutkauckas.
ma«
apie atspaudimę
kun. czių.
Masontovne
pirko
3000
akrų
že
dėl, kad kaslink žmoniszkumo, kis. Kiek iki sziol žino, isz patetas nutarė, asz,kaipo tos Dr-tės
Dembskio knįgelės “Apie darbus
6) . Idant prisiega suduose ir
. amerikoniszki urėdnįkai stovi sažierių ir trūkio tarnų tik 7 mės su anglimis, ant kurios pa
sekretorius,turėjau paraszyti. Kn.
Isz VVarior Run, Pa.
vyskupo Wolanczausko”.
Pri kitokiose valdžios įrėdnėse butų
rengs
kastynes
ir
kokso
peczius.
daug žemiaus už angliszkus.
žmonės iszliko ne užgauti; kiti
A.
Milukas, ar tai isz karsžbzio,
Czianykszcziose kastynėse li
imta Susivienyjimo kasztais isz- panaikinta, nes užtenka paprasto
•| Connellsville, Pa. Darbai
gi visi^arba užmuszti, arba ap
ar
isz
kitos priežasties, griebė už
Blėdy* lytu padarytos.
leieti veikalę vokiszko mokslin- pažadėjimo po baime bausmės už kosi užmusztas lietu vys Juozas
prie kokso peczių szitame apskri
Blėdys lytų padarytos laukams kulti.
Kazimas. Prigulėjo jis prie Uni plunksnos, ir visu karszcziu vien
cziaus Buechnero: Pajiega ir metę.
ty]' pradeda eiti niekyn; kompa
ant mano ypatos sudėjo teip daug
sztete Mississippi yra labai dide
Green Bay, Wis. Netoli sta
Medega (mažai atsiras Amerikoj
7) . Idant visi įstatymai ant ted Min. Workers organizacijos.
lės. Ant didelių plotų nupjautus cijos Depere susimuszė bėgantis uijos pradeda dirbti mažiaus; lietuvių, kurie szitę veikalę pri- palaikymo nedėlios kaipo reli- Prie laidojimo kūno visi organi nuodėmių, kad net man sprandę
skauda nuo sunkenybės ir tiesiog
kvieczius huueszė užtvinę van isz Chicagos pasažierinis trūkis pereitę sanvaitę degė ežia jau deraneziai supras. Red.).
giezkos szventės butų atszaukti. zacijos sanariai ėmė dalyvumę.
tik
17646
pecziai.
sako:
“suvis neteisingai mane
dens. VVasarinius augmenis dau- su prieszais bėganezių tavori8) . Idant tiesos paremtos ant Tose jau kastynėse likosi sunkiai
Toliaus likosi užmanyta, kad
Youngstovn, Oh. Enter Susivienyjimo sanariai laidotų tikėjimiszkos doros butų panai sužeistas Juozas Sabauskas. Isz- užgauna”. Visos istorijos asz negelyj vietų teip nuplovė, kad niu. Prie to 6 žmonės likosi už
prise dirbtuvėse pakėlė sztraikę per sudeginimę kunus, kadangi kintos, o remtųsi ant pamato traukė jį dar gywę isz kastynių maeziau ir todėl ne matau reika
visai ne.bus kę rinkti.
muszti, sužeistų gi yra 34.
lo skelbti tę dabar per laikrasztį,
darbinįkai garinių katilų. Sztrai- toksai būdas ir pigesnis ir svei prigimtos doros.
ir nugabeno į ligonbutį, bet jis
Karszeziai
Gaisrai.
nes skaitytojai ne reikalauja asa
kas
užgimė
užtai,
kad
dirbtuvės
kesnis.
9) . Idant valdžia remtųsi ant ten nuo sužeidimo pasimirė.
20 d. berželio iszdegė visas
Sztete U ta h
užstojo dideli
biszkų
ginezų ir apkaltinimų.
savinįkai praszalino nuo darbo
Centraliszkas komitetas isz- prigimto
svietiszko pamato,
karszeziai; Kada Chicagoj oras vidurys miesto Bloomington, III.
Kad
knn.
A. Milukas buvo su
vienę prigulintį į uniję darbinį- nnktas isz sekanezių vyrų:
Isz Shenandoah. Pa.
neužtartų nė jokio tikėjimo, ne
atszalo, sztete Utah 21 d. berže Blėdį ugnies padarytę skaito ant
prakalba ir už ję atsiėmė $!0.oo,
kę.
Laikraszcziuose buvo pagar
Pirmsėdis — Leonas Ereminas, pripažintų privilegijų nė jokiai
Ant užkirtimo
lio buvo dideli karszeziai, Fah- 2 milijonų dol.
tas visai neiszmislyta, ir tę turė
sinta, kad 18 d. balandžio bus
bažnycziai.
•[ Mc Keesport, Pa. Dirbtu 519 E. 5-th str. Nev Yorke.
renheito termometras rodė 1023 kelio gaisrui, reikėjo tūlas triobas
jome priminti ant iszteisinimo
Sekretorius — Ad. Szilingis,
10) Idant kilus karei, kunįgai ežia atlosztas teatras; teip tas ir
vėse National Tube Works pra
ardyti su dinamitu.
szi lutuos szeszėlyj.
skaitlinių, ypacz, kad “S. D. T.
57 Beacon str. Nevark, N. J.
eitų į karę ant opgynimo kraszto atsibuvo. Loszta buvo juokin
sidėjo
darbai
visuose
departa

Pana, III.
Netoli nuo ežia,
Specijaiistas.
Dr-tės” ant susirinkimo buvo
ga komedija p. a. “Ponas ir mu
Kasierius — Wincas Gustaitis, kaip ir visi kiti ukėsai.
Mieste Frankforte, Ky., szteto iszdegė visa biznesinė dalia mies mentuose. Reikalavimų yra už
nutarta parsikviesti kn. A. M. su
žikai". Teatrę surengė vietinis
56 Ainstic str. Brooklyn, N. Y.
Waln. Susi v. Komitetas.
kasierius pametė kasos raktus ir telio Tover Hill. Gaisras užgi tektinai, todėl darbai nesiliaus
Nuvikus p. K. J.
vargamistra, p. Žemaitis, kurisai prakalba.
Sekretoriaus pagelbinįkas —
ežia
per
visę
vasarę.
•
Senkui į Nev Yorkę surasti tinnė jokiu bud u kasos ne galima mė nuo padegimo.
Isz
Pittston,
Pa.
sutvėrė kuopelę isz sąnarių bažMotiejus Ambrozevyczia,56 Bea
•Į Etna, Pa. Etna Glass Co.
buvo atidaryti.
Ant galo val
South Bend, Tnd.
Sudegė
N-24 “Lietuvos” patilpo ko- nyežios choro. Aktoriai savo roles kanezias drapanas “Keistucziui”,
con str. Nevark, N. J.
kn. A. M. pasisiūlė atvažuoti ant
džios isz kalinio pareikalavo pa ežia Morrisono hotelis.
Ugnyje rengėsi ežia pastatyti stiklo dirb
Susivienyjimas kels protestus respondencija,p. I. K., kuris ne atliko gana gražiai; ypacz atsižy
musų baliaus ir laikyti prakalbę.
geltos pasodytų ežia kasų ardy pražuvo vienas žmogus, b ypatoę tuves, bet dabar nuo to atsisakė,
teisingai
apszmeižia
Pittstono
mėjo: vargamistra Dudutis, se
priesz kiekvienę despotiszkę pa
P. K. J. Senkus, ant susirinkimo
tojų. Kalinio užveizda atsiuntė likosi sunkiai apkultas ;lengviaus kadangi Pittsburg & Western
sielgi mę teip dvasiszkos kaip ir lietuvius, buk jie enumeratoriams nis Jonas, ponas Magerskis su
geležinkelio kompanija nesutiko
tę apreiszkė ir tada nutarta buvo
tokį specijalistę ir tasai į bertainį apkultų yra daugiaus.
renkantiems
gyventojų
suraszę
Onytė
ir
Liudytė.
Teatras
buvo
svietiszkos valdžių. Dabar jis
nuvesti ežia geležinkelio alkūnės.
paraszyti kn. A. Milukui laiszkę,
valandos kasę be rakto atrakino.
protestuoja priesz nežmoniszkę ne pasidavė lietuviais, bet mas surengtas ant naudos bažnyczios
Salomonsville, Ind. Ter. Su
teip: “užpraszome guod. kn. Mikoliais
(korespondentas
kalbėjo
Prigavyste Havanos univer
choro ir orkestras. Ant persta
ir kvailiausię pasielgimę kun.
degė ežia Colliero namai. Ugny
lukę ant prakalbų, bet negalime
sitete.
ISZ
Szedvydžio, kuris begėdiszkai tik apie tulus, jam pažįstamus tymo žmonių susirinko ne daug
je pražuvo penketas namų savipaneszti ant to kasztų.” Kadan
Ant salos Kubos pasirodė nau nįko vaikų.
lietuvius,
kurie
užsiraszė
mas
ir tai daugiaus atkako isz Mahapamelavęs miesto majorui Pittsjos prigavystės, sziuom kartu
koliais. Tokių gi Pittstone buvo. nojaus, negu vietinių, isz ko ma gi ant to pakvietimo Atvyko,
tone,
peistatė
tenaitinius
lietu

Gllingham, Wis. Laike pasku
Havanos universitete, kurį poli
Man teko kalbėti su tyt, kad Shenandoryj 'mažai yra tai tuom parodė, kad nereika
vius kaipo peaztukus ir valka Red.).
Isz New Yorko.
tikieriai laikė už melžiamę karvę. tinės audros perkūnas trenkė ežia
enumeratorium,
kuris parodė ir suprantanezių tautiszkus (pasi lauja užmokėsezio už dienos suKaip jau žinote isz pagarsini tas ir tokiu budu iszardė susirinLektoriai turėjo algos po 2400 į metodistų bažnyczię, kuri sude
suraszę,
kur
prie
vardų ir pra linksminimus. Pabaigus teatrę, gaiszimę. Po tam vienok mus
mų laikraszcziuose, 3 d. berželio kimę parengtę “Lietuvos Dukte
gė.
Prie
to
ir
vienas
žmogus
li

vardžių buvo paraszyta: “isz choras ant keturių balsų,padaina- Dr-tės direktorius gavo laiszkę
dol.; tokių buvo 72; algos profe
susirinko ežia lietuviai valnama- rų D r.” Užtai seimas ir wisi lais
sorių buvo dar didesnės, o terp kosi užmusztas.
Rusiszkos
Lietuvos”. Tas gal vo dainę “Gana broliai mums su reikalavimu $10.oo. Nors da
niai ir padėjo pamatus naujai or vamaniai lietuviai isztaria diPittsburg, Pa. Siautė ežia di
korespondentui
teip labai ne pa miegoti ant kapo motinos”. Dai lis draugystės sąnarių sakė, kad
tų buvo net toki, kurie lekcijų
ganizacijai po vardu Walanams- džiausię paniekę kurt Szedvy
delis
gaisras,
kurisai
terp
kitko
tiko? Bet per laikraszczius bu na ta labai susirinkusiems patiko užteks $5.oo, bet likosi iszsiųsta
visai ne skaitė, ėmė vien algas.
cių Susivienyjimas. Apie 1 vai. ti žiui.
vo pagarsinta, kad viri turi už- ir jie rankų plojimais padėkavo- visa reikalaujama euma tik su ta
Užlaikymas universiteto kaszta- užgriebė ir Duffo kolegiję. Stu
Teip gi protestuojame priesz supo pietų prisirinko prakilnių vy
vilczia, kad kn. A. Milukas už
siraszyti isz kokios vieszpatystės jo dainoriams.
vo milijonus, o studentų jame dentams atsėjo szokinėti per lan
rų, mylinezių tėvynę, pilna salė. naudojimę Amerikos lietuvių
kvies musų Dr-tę į Brooklynę
gus.
Blėdys
gaisro
padarytos
jie
paeina.
yra tik 450.
Puspadis.?
Pirmiausiai iszrinko D-rę Szliupę vardo, kurių vardu likosi at
i
(tęsyk jis buvo ten klebonu) atyra dideles, skaito jas ant
Toliaus korespondentas sako,
Muilo kastynes.
už prezidentę ir p. A- Szilingį spausta ir dalinama knįgelė:
loszti “Keistutį”; mat tūli mus
$250000.
kad terp czianykszczių lietuvių
Isz Plymonth, Pa.
isz Nevarko už rasztinįkę. Te “Atsiszaukimas Amerikos lietu
Muilę dirba fabrikai; dabar
Dr-tės sanariai geidė garbės, bet
ne daug yra skaitanezių laikrasz
23 d. berželio likosi, suareszlegramai su velyjimais atėjo isz vių į Popiežių". Szita knįgutė
vienok, kaip paduoda laikrasztis
czius. Kiek asz maeziau ir ži tuoti: iszleistojas “Vienybės” J. su tuom apsivilė. Toliaus, kę
atspausta
be
pritarimo
Amerikos
Pittstono, tPa., Minersvilles, Pa.,
“Engineer”, ne toli Ashcroft,
nau, tas yra teiposgi neteisybė: J. Pauksztis ir redaktoriusJMiko- kn. M. kalba apie jo reikaiavimę
Torringtono, Conn., Philadei- lietuvių; yra tai darbas vos ke
Britiszkoj Kolumbijoj, surado
yra ežia lietuviai turinti net po lainis, ant apskundimo Pittstono iszdavimo skaitlinių, tai mes at
didelius plotus gamtos padirbto
sakome, kad neprigulėjome prie
5 Nev York. Yra ežia 75000 phios, Pu. ir isz Pittsburgo, Pa. lių kunįgų. Nieks neturi tiesos kelis laikraszczius, o mažai ras
Szvento Kazimiero Katalikiszko seimo rengėjų ir teiposgi lau
muilo, kur parengė jau kastynes. darbinjaų ne turinezių darbo. ' Apart vietinių valnamanių, bu pasinaudoti isz vardo tukstanezių
tume tokių lietuvių gyvenimų, Kliubo už patilpusię nr. 24 “Vie
Muilas tas susideda isz torakso ir
vo delegatai isz sekanezių vie žmonių ant savo asabiszkų sie
kur ne butų nė vieno laikrasz- nybės” korespondenciję. Abudu kėme nuo jų iszdavimo skaitlinių.
*[ Toledo, Oh.
Dirbtuvėse
sodos. Pjausto jį kaip paprastę
tų: Jersey City, Passaic, Eliza- kių. Todėl mes protestuojame
Kaslink asabiszkų kandžioji
ežio.
Vulcan užgimė maszinistų sztraiapskųsti pastatė po 500 dol. kau
muilę į szmotus. Toksai muilas
beth ir Ne vark, N. J., Torring- priesz panaudojimę lietuvių ir
mų
manęs, kokių kun. Milukas
Ant galo korespondentas už
kas.
tinka lygiai ant mazgojimo viso
ton, Con.; Philadelphia, Scran musų vardo ir nepripažįstame meta kunįgui, buk jis bažnyczioj cijos. Pro v a bus rugsėjo mėne griebiasi, tai man butų lengviau
syj. Kę minėtas Kliubas palaikė
5 Pittsburg, Pa. American ton, Minersville ir Plymouth, reikalavimo knįgutėj iszreikszto.
kių daiktų, kaip ir ant skalbimo.
pagarsino, kad lietuviai užsira- už įžeidimę, ne galima žinoti. iszsiteisinti, jeigu atvirai viskę
Susirinkę ant seimo kvieczia
Suvienytose VValstijosc yra mui Windov Glass Co. uždarė ant Pa., Baltimore, Md. Brooklyno,
szytų rusais (korespondentas to Mums rodosi, kad Dr. Szliupas parodytų, ne kaip užminus ir vėl
visus mylinezius teisybę tverti
lo kaslynės: Dakotoj, Kaliforni vasaros savo dirbtuves.
N. Y.
visai ne raszė, kaltino vien ku- ne mažesnę turėtų tiesę suaresz- užgniaužti, isz ko visuomenė
joj ir Nevadoj.
daug klaidingų nužiūrėjimų apie
Mo Keęsport, Pa. MononPirmsėdis seimo. D-ras Szliu- kuopas ir didinti musų Susivie- nįgę, kad jis bažnyczioj neragino
tuoti ne tik minėto Kliubo sąna manę gali turėti; tęsyk butu ma
gahela dirbtuvės likosi uždary pas, atidarydamas seimę, trum nyjimę, kuris sustiprėjęs, daug lietuvių lietuviais užsiraszyti.
Siausmo pasekme.
rius.
tyt ar teisingai man nuodėmes
poje bet energiszkoje kaitoje nu naudos galės atgabenti visai lie Jeigu kunįgas ne ragino,* tai ko
Nev York. Tarnaujantis Man tos nežinia ant kaip ilgo laiko.
tu viszkai tautai.
užmeta. Jeigu geiseziau asabisz
rodė,
kokį
sziędien
lietuviai
kenhattan Chemical Co.” dirbtu
respondentas turėjo tiesę] tę isz5 Guthrie, Oklahoma. Ren
Isz Philadelphios, Pa. kų polemikų, tai turėcziau daug
Naujai susitvėrusios kuopos metinėti. Red.). Kur ežia tei
vėse vežėjas Stalner vežė isz gia ežia didelę medvilnės dirbtu czia prispaudimę ne tik nuo mas
17 d. berželio susitvėrė ežia kę paraszyti apie kn. Milukę,
kolių, vokieczių, bet ir nuo bro teiksis pinįgus siųsti kasieriui, p. sybė? Ar gi buvo kada bažny
dirbtuvių explioduojanczię mei vę.
lietuvaiczių
saviterpinės pageltos ypacz apie įtekmę kokię paliko'
Gustaicziui
į
Brooklynę,
kurisai
lių
tautieczių
kunįgų,
nors
tiems
vilnę ir eterę. Wažiuojant per
czioj kas nors panaszaus pagarsin
Spring Valley, III. Sztraiduonę duoda jų skriadžiami dar yra po kaucija 250 dol., o vardus ta? Labai navatna, kad kores draugystė po vardu Szventos VVaterburyj, bet asabiszkų pole
Mott ulyczię, mokintinis mok- kae
czianykszczių anglekasių
binįkai ; kunįgai su mums carisz- prisiraszusių sekretoriui.
slainės, lenkas Blindorski, įmetė, traukiasi toliaus.
pondentai raszinėja ne teisybes ir Cecilijos. Ant pirmo susirinki mikų ne noriu.
mo prisiraszė 20 draugių ir isz
M. J. Damijonaitis.
kai
apsieina.
Toliaus
nurodė,
kaip
Platforma.
į vežimę deganezię žariję ir pa
viskę užbaigia ant kunįgo ir
rinko vyriausybę |isz sekanezių
1 Portland, Ore. Sz t r ai kas kitur suvienytoms
pajiegoms
Mieriai VValnamanių Susivie bažnyczios!
gimdė explioziję, kurios vežėjas
Atsiliepimas.
lietuvaiczių: prezidentė — Petro
likosi sužeistas. Neiszmintingas czianykszczių akmenų skaldy žmonės numetė nuo savo spran nyjimo yra:
Mikas Sinkevyczia.
Brangus
Tėvynaini!
nėlė
Kazakauskaitė;
vic-prezi
Su pagelba apszvietimo iszvaikyszsczias, kuris per nesupra tojų pasibaigė: darbinįkai iszka- do sunkų kunįgijos jungę. Po
Didei nusidyvijau isz Tomis
dentė
—
Bronislova
Graniutė;
Isz
Waterbury,
Con.
riavo
8
darbo
valanda-*.
pirmsėdžio kalbai, p. Balcziunas liuosuoti žmonis isz religiszkų
timu pagimdė explioziję, likosi
Kitur lietuviai užmano sutverti prot. sekretorė — Ona Montvi- tas, jog tokias durnas žinutes
Buffalo, N. Y. Sztraikai padavė įneszimę, kad valnama- prietarų ir isz politiszkai-materisuaresztuotas.
dideles visada žmogui reikalin laitė; finansų'Sekretorė — Zofija talpinat savo laikrasztyj. Kaip
darbinįkų czianykszczių liejiny- niai, ant iszkariavimo' visiems jaliszkos verguvės.
Pinigai pancziakcįj.
gų
ir naudingų tavorų koopera Kozakauckaitė ir kasierė — Pe ir kad szitę isz Hazietono paduo
VV. S paremia evoliucijos teoczių pasibaigė ir didesnė jų dalis laisvės, turi vienytiesi, ‘sutverti
Garbė musų ta Smalioriaus pereitame “Lietu
Cincinnati, Oh. Waikai susi sugrįžo prie darbo.'
vienyjanezię organizaciję.
P. riję, kuri -moksliszkai isžguldo tyviškas krautuves, pas mus, tronėlė Jacaitė.
Atėjo žmogėlis
lietuvaitėms
užtai,
kad
jossupra- vos” numeryj.
rinkę ant Wade ui., vienoje ap
Mikolainis savo kaitoj parėmė klausymus apie pradžię, ūgį ir po vadovyste duszių ganytoj aus,
Columbus, Ohio. Czianykatjieszkot,
ko ne pametęs,
to
naudę
vienyjimosi,
kas
gyve

tveria
kompaniję
ant
parengimo
leistoje rūsyje rado paneziakę
Balcziuno įueszimę, nurodydamas iszsiplėtojimę gyvūnų, drauge
szczios plieno dirbtuvės likosi
didelio saliuno. Kiek girdėt, jau nant tarpe svetimtauezių, sve kę jis kada turėjo su kn. Maszopilnę pinįgų.
Waikai pinįreikalę iezsiliuosavimo isz tikėji- ir žmogaus.
ant neaprubežiuoto laiko uždary
tu, už tai pradėjo madę drivit
gus palaikė už vartojamas prie
miszkų vystyklų, ant ko reikia
W. S. tvirtina, kad dorybė ir apie 50 vyrų sudėjo po 10 dol. timoj szalyj, neatbūtinai reikalintos.
ir per tai gavo iszmest lauk.
ant
to
mierio.
Tai
ežia
bent
ga

losaimo markes ir su joms loszė.
terp žmonių platinti apszvieti- etika nesirisza su tikėjimu, bet
Paskui
matai
kę
daro:
' L. Mylėtojas.
lima bus visada gauti Kaliforni
Atlikusius su pancz'aka parsine1 Kastynėse szteto Indianos mę. Ant galo likosi nutarta su iszsidirba pagal reikalę ir patiriatranda
gnmnyczias
ir
verbę,
o
jos vynę ant vadovo reika
szė namon sudus naezlės Krome- darbai eina teip prastai, kad dar tverti valnamanių organizaciję mę.
kol ne gavo iszmestas,viskas bu
Isz
Albert,
W.V».
lų.
Kitur
lietuviai
stengiasi
rienės. Pancziakuj buvo dar binįkai neįstengią užmokėti pri-. po vardu “Susivienyjimas Lie
W. S. politikoj eina isz vien
12 d. berželio, kastynėse likosi vo gerai.
|230 auksiniais pinigais. Mote- gulintį į unijas mokestį.
tuvių Walnamonių”. Toliaus p. su bocijalistais,priimdamas laisvę, girtuoklystes mažinti, pas mus
Žiūrėk, Tomistą, isz ko kyla
sunkiai
sužeistas lietuvys Juozas
riszkė tuos pinigus atėmė nuo
Szesztokas įneszė, kad visi no lygybę ir teisingumę dėl visų vadovas jas stengiasi ne tik pa
neapykanta ant laikrossczių ir
Mc Kees Rocks, Pa. Darbai rinti prisiraszyti prie tos naujos žmonių.
laikyti, bet dar labiaus iszplatinti. Rimas. Nugabeno jį (į ^ligonbutį, vaidai
vaiko ir nuneszė ant policijos sta
Kn. Kudirka.
cijos. Ant rytojaus ant policijos Pressed Steel Car Co. dirbtuvėse organizacijos paduotų savo var
W. S- remia liuosybę kalbos, Dieve mus saugok nuo tokių ge- kur jis pasimirė 16 d. berželio.
Kadangi prigulėjo į Szvento Jo
atėjo Millerienė ir papasakojo, eina dabar labai gerai. Szitos dus, o prieszingi valnamaniams, presus, paeito, diskusijų ‘I *P- radėjų!
Preke pinįgų.
no Draugystę, tai tapo iaskilmin/
Blaivusis.
kad neseniai jai vagiliai pavogė dirbtuvės gavo nuo Northern kad iazeitų isz salės, bet priesain- svarstymų apie visokius dalykus,
Ruskas
rublis
po...................... safe
Pacific
geležinkelio
kompanijos
gai palaidotas su miszioms ant
paneziakę su $300. Policija vienok
gų ne buvo patėmyta. Paskui liuosybę susirinkimų ir draugysPrusiukos markės po............ 24|c
reikaiavimę padirbti 1000 vagoIsz
Coaldale,
Pa.
Thomas
W.
Va.
kapinių;
laido

jai pinįgų nedavė, bet tirinėja, nų už 1 milijonę doliarų. Nuo likosi apdirbta pliatforma, kurię esių.
Pne kiekvieno pinįgųsiuntinio
Darbai eina ežia prastai, todėl tuvės atsibudo 18 d. berželio. reikia pridėti 80c.ant paczto kasz
ant kiek jos pasakojimas gali būt spalių mėnesio dirbs be paliovos vienbalsiai susirinkę priėmė. M.
W. S. užtaria liuosybę, atmeta
per dienas ir naktis.
Ambrozevyczia užmanė, idant tikėjimo ir proto verguvę, reika ne turinti darbo lietuviai tegul Welionis buvo vos 11 melų; į tų.
teisingas.
Mieste Guoyamas, Meksike,
kaip paduoda “Globė Democrat”,
terp chinieczių, atkakusių ežia isz
Suvienytų Walstijų Sziaurinės
Amerikos, apsireiszkė azijatiszkas
maras, terp tų chinieczių apsir
go 30 ypatų ir daktarai ligę lai
ko už marę; dalis apsirgusių nu
mirė.
Chinieczius atskyrė nuo
kitų gyventojų, kad neiszplątintų
ligos.
f

Lietuwiszkn dirwu.

Isz darbo lauko.

LIETUVA
vidurį; atsineszė geležinius vaszus ir su jų pagelba isztraukė
U Mieste Tomske siautė dide-.isz statinės ten gulipczius, bet
lis gaisras, laike kurio iszdegė sui atgaivinti nė vieno isz jų ne pa
sisekė, visi užtroszko ,nuo vyno
wirszum 200 namų.
garų.

Isz wisur.

II Liepos mėnesyjs szių metų
|| Pagal kas metę iszleidžiamę
Warszavoj atsibus žuvinįkystės
knįgę
“Minerva” apie augszir žuvių auginimo paroda.
cziausių mokslų mokyklas, ant
U Prūsų valdžios isz kastyuių viso svieto yra isz wiso 141 uni
“Ludvig”, Saksų provincijoj, versitetas; studentų juose buvo
iszvijo 25 lenkiszkus darbinįkus. pereituose metuose 233817. Iszviso universitetų skaitliaus: 121
yra
Europoj, Amerikoj 9 (rodą
|| Maskvoj, kasoje Sziaurinės
Suvienytose
^Valstijose daug yra
Asekuracijos draugystės pasirodė
nepriteklius 200000 rublių. Ka- mokyklų vadinamų universite
sierius pasakė, kad jis tuos pinį- tais, bet isz jų yra tik 6*, kurie
yra verti to vardo, koki gali būt
gus praloszė ant berzės.
prilyginami prie Europos uni
| Wakarinėj ^Vokietijoj, ties versitetų), Azijoj 5, Australijoj
miestu Kolionija užkilęs sūkurys 4, Afrikoj gi tik 2. Pagal skai
daug blėdies pridirbo, iszgriovė tlių studentų, pinnę vietę užima
daug triobų. Prie to ne mažai Paryžiaus universitetas, kuriame
žmonių likosi sunkiai apkultų. yra 11827 studentai; toliaus eina
Berlyno universitetas su 10825
8246.
Kairo
H Maskoliszkas szveneziausias studentais,
Amerikoniszkų
universinodos iszdavė visiems popams Isz
daugiausiai
studenMaskolijoj prisakymę nesimelsti sitetų
tų,
nes
3000
turi
Cambridge
uni
už duszię garsaus rasztinįko, gra
fo Tolstojaus, jeigu tas numirtų versitetas; Australijoj Sydney
i universitetas turi tik 500 studenbe metavonės.
į tų.
Mažiausiai studentų turi
|| Turkijos sultanas mieste Kon- Feraros (Italijoj) universitetas,
stantinopoliuj nori parengti uni- nes tik 100. Apart universite
versitetę tokį jau, kokį turi kiti tų, ant viso svieto yra dar 82
Naujas uni- specijaliszkos moksliszkos įtaisus,
Europos krasztai.
versitetas susidės isz dviejų sky kaip kolegijos, akademijos, insti
rių: isz paskirto visokiems mok tutai, su 27280 studentų; augsztesnių techniszkų mokyklų 44 su
slams ir isz dailės dalies.
32120 studentų; žemdarbystės
|| Ateinanti wisosvietinė paro institutų 34 su 6416 studentų;
da atsibus Berlyne. Laikas, ka veterinoriszkų institutų 18 su
da ta paroda atsibus, dar galuti 4813. Tokiu budu ant viso že
nai ne pasiirtas.
Parodos už- mės pavirsziaus besimokinanezių
many tojai ant to paskiria 1904 augszcziausių mokslų yra 305000
arba 19O7m. Paroda atsibus ant studentų, arba 1 ant kiekvieno
Tempe*lhofo lauko, kur atsibuna 50000 žemės gyventojų.
kariaunos parados.
Į| Prancuziszkas
astronomas
Mareux garsina laikraszcziuose,
kad liepos, pjutės ir rugsėjo mė
nesiuose bus labai dideli karsz
ežiai; tuose mėnesiuose ant saulės
pasirodys dideli juodi szlakai.
Pažiūrėsime, ar tas pranaszavimas iszsipildys-

| Neseniai parengtas "VVarszawos politechniszkas institutas
siunezia savo kasztais 10 institu
to studentų ant Paryžiaus paro
dos, ant susipažinimo su naujais
techniszkais iszradimais. Kasz
tul kelionės ir užsilaikymo Pary
žiuj uždengia institutas isz savo
kasos.

I 14 d. berželio Paryžiuj atsi
buvo
automobil ų
lenk
tynės terp Paryžiaus ir Lyono,
taigi ant kelio 344 angliszkų my
lių. VVisus pralenkė praneuziszĮkas automobilius
Charrono;
antras buvo
amerikoniszkas
Wintono isz Cleveland, bet tas
ant 2 mylių pasiliko užpakalyj
prancuziszko. Bėganti automo
biliai bėgu vidutiniszkai su grei
tumu 30 mylių į valandę.
| Pagal atskaitę Bremos ir
Hamburgo maskoliszkų konsulių,
1899m. per Hamburgę iszkeliavo
30941 maskoliszkas iszeivys, isz
ko 21577 keliavo į Suvienytas
Walstijas, 1896 į Angliję, 295 į
Argentiną, 108 į Kanadę, 83 į
' Brazi liję ir 42 į Afriaę, Per
J,Bremę į Suvienytas ^Valstijas
keliavo 20616, į Pietinę Amerikę 976, į Afnkę 478, į Kanadę
•69, i Australiję 16, į Rytinę Azi
.
ję 1. Iszeiviaiisz Finlandijos ežia
ne priekaityti, teiposgi ir 6000
ddehoborų persikėlusių į Kana
dę.

»

| Mieste Thainee, Prancūzijoj,
karczemnįkas Guobelle įlipo į
tuszczię nuo vyno statinę, ję isz
- mazgoti, bet nuo prisirinkusių
vyno garų greitai likosi apsvaigintas ir puolė ant dugno. Pa
matė tę 20 metų sūnūs karezemniko ir jis greitai įlipo į statinę,
bet Ir jį tas pats likimas pasiekė.
Karczemnįko pati ir kitas jo su
dus* kurie netoli dirbo ir matė,
kaip tėvas ir sudus įlipo į stati
nę ir ne matydami iszeinaut, atė
jo pažiūrėti. Pamatęs, kas atsiti
ko, antrasis sunue szoko į statinę,
bet ir tę gazai apsvaigiuo ir tas
puolė ant dugno. Ant pasiliku
sios ant kiemo karezemniko
paczioe riksmo subėgo kaimynai,
bet nieks isz jų nedryso lipti į

Naujai užmanytas progra
mas Romos katalikams
^Vokietijoje-

“Teip vadinamas Index libro
arba “Suraszas uždraustų kningų”, ne turės
jokios painioj anosios
veikmės
ant skaitytojų ^Vokietijoj. Kiek
vienam valia yra skaityti viso
kias kningas.
Ant bažnyczios
VVokietijos “Index” gali būti pa
rengtas, bet tikt ant persergėji
mo akaitanczių. Kiekvienas tu
ri laisvę skaitymo.
Wisi atlai
dai turi būti iszbraukti isz maldaknmgių, o kas tik gali iszrodyti garbę Dievo, ne veizint ant
kokių nors buvusių uždraudimų
bažnyczios.turi būti gvildenami,
teiposgi lltndų arba kitų orientaliszkų fibozofų rasztai.
“Protestonai turi būti laikomi
kaipo krikszczionys lygioje mieroje su sąnariais katalikiszkos baž
nyczios, ir lygiai guodojami.
Kas dalyvauja maldose evangeliszkos bainyczios, turi tiek pel
no kiek ir beklausantis miszių.
Geistina yra kooperacija abiejų
kuningijų ant užlaikymo tvarkos
ir geresnio susipratimo. Bažny
tiniai laikraszcziai ne turi vesti
rusczių polemikų.
Katalikiezkuose mokslo rankvedžiuose ne
turi tilpti joks iszkraipymas tei
sybės ir atvirai turi iszpaiinti
praėjusias silpnybes bainyczios.
Kaipo matomas ženklas pripaži
nimo, Wokietijos ciecorius karū
navusia senoviszku budu kate
droje Berlino su karūna Karolio
Didžiojo.
Jis pats uždės sau
vainikę ant galvos, bet liks pamostytas per popiežiaus pasiunti
nį.Ciecorius,pasiremdamas ant sa
vo urėdo,bus tikru apginėju bažnyczios ir gvarantuos popiežiui
neprigulmystę ir apsaugojimu.
Teip dvasiszkos, kaip ir svietiszkos galvos turi eit ranka į
rankę. (isz “Literary Digess”.
Kun. B. Dembskis.
ku m prohibitorum,

Naujos k n | gos.

Kuomi žmones gyvena? Maskoliszkai parasze grapas Leonas
TolstoJ. Ant lietuwiszko iszg-ulDras Beyschlag, ’ theotogijos <le Antanas A. Joris. 11X10 m. To
profesorius Halley,pagarsino pra paties autoriaus kasztais atspauėjusiame mete užmanymę, idant <iyta Lietuviszkoje spaustuvėje.
Waterbury. Con.

keli tuzinai visokių, protestoniszkų bažnyczių, po rėdo'globa ėsanezių, susivienytų į vienę tautiszkę bažnyezię.
Kaipo pritari
mę tam užmanymui, literatiszkas
katalikiszkas laikrasztis “Odin”,
iszleidžiamas Muenchene,Bavari
joje, paduoda sekanezias propozi
cijas, paimtas isz knįgos: “Der
Catholicismuš am Scheidenvege”, pagarsėjusio • katalikiszko
autoriaus; “Popiežius pripažįsta
Romę už sostapdę italiszkos kara
lystės, ir gaus tiek piningų, kiek
karaliszkas randas pažadėjo jam
1870m. Užtai popiežius iszsižada tiesos kėlimo į bajorus, gra
fus, kunįgaikszczius’ir dalinimo
visokių titulų tinkamoms ypatoms.
“Popiežius bus renkamas wienval isz kitokios tautos, negu bu
vo miręs. Zokonas jėzuitų liks
paverstas myriui; nauji sanariai
rte bus priimami į kliosztorius.
Turtai to zokono, po iszmirimui,
teks popiežiszkam sostui.
“VVokietijos katalikai turi įsteigti tautiszkę bažnyezię nu
tam tikra neprigulmyste. Wirszininku joe bus arki-vyskupas
Kolonijos (Koelno).
“Kas deszimtę foetę Wokietijos katalikai laikys kongressę
Kolionijos katedroje.
Officijaliszka kalba bažnyczios turi būti
tiktai vokiszka. Wisi susineszimai su popiežiumi ir kardinolais
turi būti atliekami vien vokiszkoje kalboje.
Dekretai, ar koki
nors paliepimai popiežiaus ne bus
skelbiami ^Vokietijoje kaip tikt
su pritarimu arki-vyskupo Ko
lionijos.
“Ant auklėjimo kuningijos
tinkamai su iszgalėmis laiko turi
būti parūpinti fondai. Katalikiszki laisvi universitetai, ant
pavidalo angliszkų, turi būti įsteigti. Wokiszka Kollegija Romojo ne bus toliaus palaikoma.
Wokiszki katalikiszki kuningai
turi būti mokinami tėvynėje ir
patrijotiszkoje dvasioje. Wisi
mokinsis vokiazkuose universite
tuose lygiai su proteetoniszkais
kuningais. Wisos mekaniszkoe
religijiszkos ceremonijos turi būti
panaikintos. Naujas brevijorius
geroje vokiszkoje
kalboje ir
naujai iszguldyta Biblija pagal
vertimę Liuterio, turi būti parū
pinti.

Szita apysaka pirmiaus tilpo
“Bažnyczios Tarne” ir isz jo į
knįgutę skyrium atspausta kasz
tais ne autoriaus, bet vertėjo.
Grafas Tolstoj priguli prie geres
nių maskoliszkų rasztinįkų, jo
rasztai vercziami yra į visas ci
vilizuotų -tautų kalbas. Ypacz
teisingai apraszo maskoliszkų
tamsu n ų ir varguolių gyvenimu,
jų vargus ir menkę protiszkę ir
doriezkę iszsilavinimę. Prie to
kių priguli ir apysakėlė “Kuom
žmonės gyvena”? Lietuviszkas
vertimas ne blogas. •

Wietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dienę, ka
ras Evanston linijos ant Cbicago
avė.,ne toli Madison ulyczios, isz
szoko isz rėlių.
Prie to keturi
pasažieriai likosi gana skaudžiai
apkulti.

— Sugrįžo į Chicagę isz Maskolijos prezidentas czianykszczio
universiteto p. Harper. Jam ca
ras ir rėdąs Maskolijoj teip pati
ko, kad įveda į universitetu ka
tedrą maskoliszkos kalbos ir
raszliavos. Ant profesoriaus pa
sikvietė tikręi maskolių.
— Lenkai, czekai ir kiti reika
lauja, kad publiszkose moky
klose, kur daugumas vaikų yra
lenkai arba czekai, butų mokina
ma vaikų prigimta kalba. Galė
tu tę iszderėti ir lietuviai, jeigu
jų vaikai lankytų publiszkas mo
kyklas; dabar nėra, turbut, ne
vienos, kur butų nors deszimts
lietuvių mokintinių.

— Katalikiszki Blaivinįkai,
ant savo susirinkimo atsibuvusio
Chicagoj pereitos nedėlios dienę,
nutarė reikalauti,kad ant bažnyti
nių piknįkų ir fairų ne butų par
davinėjami svaiginanti gėrymai.
Jeigu ir laike musų “fairų” ne
butų tos “Dievo dovanos”,kuni
gėlis nė pusės tiek dovanų “ant
Dievo garbės” nesurinktų. To
dėl jis turbut nesutiks ant nus
prendimo Katalikiszkų BlaivinįkųJ Stanislovas Doviatt, brolis
pažįstamos lietuviams daktarės,
Maryjos Doviatt, pabaigė uni
versitetu Champaign, £11. ir d.
berželio gavo dipliomę inžinie-

riaus mechaniko. 9. D. atkako
į Amerikę su tėvais kaipo mo
kintinis Wilniaus gimnazijos,
pastojo į publiszkę mokyklę; po
metų iszlaikė egzaminę į augsztesnę mokyklę “High School”.
Pabaigęs szitę, įstojo į szteto
universitetę, kurį pabaigęs, su
grįžo į Ch'cagę kaipo inžinierius-mechanikas.
— Chicagoj parapijos bus ki
taip padalytos, tę nusprendė vykupas Feehan. Žinoma ir lietuviszkoj parapijoj bus permainos,
kadangi mat negalinti su kn.
Kravczunu susitaikyti, o pas
vyskupu ne rasdami teisybės,
priversti likosi sutverti kitę
parapiję. Ant dvasiszko vado
vo į nauję parapiję vyskupas
davė kun.Steponavyozių, buvu
sį pirmiaus asistentu pas Kravczunę. Ar prie szito bus geresnė
tvarka parapijos rokundose, tę
vėliaus pamatysime.
Kol ne
bus pastatyta bažnyczia, kn Steponavyczius antros parapijos lie
tuviams laikys dievmaldystę
czekų bažnyczioj.

tokia žmogaus darbas. Sveikas žmogus per
patyrimus ir pamokinimus gali išmokti dirb
ti kiekvieną iš tų darbų. Juo darbas leng
vesnis ir prastesnis, juo mažiaus laiko rei
Paraše Schram.
kia žmogui ant jo išsimokinimo, juo painesnis
ir sunkesnis darbas, juo daugiaus laiko reikia
(Tąsa.)
išsimokinimui.
“Turtingumas visuomenės, kurioj vieš
Jeigu atsižvelgsime į tuos laikus*, kada
patauja kapitalistiška produkcija, išrodo di kaimietis pats maldavo savo javus girnomis
džiu tavorų surinkimu! Užsiimkime pirmu ir pats kepdavo iš jų sau duoną, tai atsimin
čiausiai klausymu, nuo ko priguli vertė pro sime teiposgi, kad ir linai būdavo verpiami
duktų? Produktas yra daiktas, kurį galima namieje o ne fabrike, teipgi ir drabužis bū
valdyti.’’
davo namieje siuvamas.
Taigi tada tas
“Kiekvienas valdomas daiktas gali būt pats žmogus buvo tai artojas, tai malūninin
vartojamas dvejopai. Vienas vartojimas yra kas, tai duonkepis, tas pats žmogus išprapaprastas, kada mes vartojame daiktą musų džių atlikdavo artojaus darbą, paskui audė
reikalams pakakinti; tai yra vartojimas at jo darbą, o ant galo ir siuvėjo. Žinoma, tada
sakomas daikto prigimimui. Kitas vartoji tas pats žmogus pats kirsdavo medžius miš
mas yra priešingas daikto prigimimui, nes ke, paskui patsai statydavo savo grinčią;
vartojame patį daiktą, bet tik apmainome jį taigi jis buvo vienkart ir kirtiku ir dailide ir
ant kito daikto. Pavyždžiui imant: batus stalium. Žodžiu—tada tas pats žmogus atlik
galime sudėvėti kaipo avalą ir suvartoti juos davo tokius yvairius darbus, kurie šiądien
kaipo mainų daiktą. Pirmutinis vartojimas išrodo mums visiškai nepanašus viens į kitą.
yra tikrasis, autrame-gi mes teipgi vartoja Vienok iš to, kad pats žmogus įstengdavo
me batus, liet ne tam, kam jie yra paskirti, atlikti tiek yvairių darbų, kaip tai galima
nes batai pasiūti avėti, mes-gi juos ne avim, matyti iš musų pavyždžio su kaimiečiu, taigi
liet tik mainome ant ko kito.
iš to aiškiai matome, jog visi tie yyairus dar
Šitą skirtumą tarp vertės, stačiai varto bai yra ne kas kitas kaip tik pasekmė (rezul
Pasilinksminimas.
Waterblky, Con. Czianyk- jant daiktą (sunaudojama vertė) ir terp ver tatas) tos pačios žmogaus darbo galės.
sztė Su8iwienyjusi wardo Šiuren tės, mainant jį ant kito (mainoma vertė), iš
Visuose augščiaus minėtuose išdirbimuo- to Kazimiero Draugystė,i»z prie tarė dar už 2200 metų Aristotelcs, grekonių se (produktuose): audinyje, drabužyje, stale
žasties aawo 15 meL sukaktuvrių, galvočius, ir iki šiol tasai skirtumas yra pa ir tt. yra įdėtas nevienokis darbas, bet ar
ant 4 d. liepos rengia puikų pabi- matinė teisybė politiškos ekonomijas. Tada čiaus įsižiūrėję į tuos yvairius darbus, pama
linkaminimę, kurisai atsibus ant produktai, batai musų paveikslo, dar ne bu tysime, kad skirtumas yra vien tik toks, jog
farmoa guodotino kn. žabrio. Bus vo daromi mainams, liet tik savo reikalams,
puiki muzika ir teiposgi wisoki jiakakinti, ir tik ko perdaug turėta, buvo viename produkte daugiaus. kitame mažiaus
yra žmogaus darbo. Darbas yra kiekviena
gėrymai. Uipraszame wisus vie Įiarduodama.
Šiądien gi visi dirba vien me produkte arba tavore, o kadangi galime
tinius ir aplinkinius lietuvius ir
lietuvaites, teiposgi lietuviszkas tik mainams ir tai yra ženklas kapitalistiškos lyginti tik daiktus vienokios veislės, o iš ki
tos vėl pusės minėti tavorai turi vienokią
draugystes dalyvauti musų pasi produkcijos.
Kiekvienas daiktas, mainams padarytas, mainomą vertę, tai iš to išeina, jog žmogaus
linksminime. Sanariai Draugys
tės man-zuos pilnoj grožybėj isz turi būti kam nors reikalingas, turi paka darbas, kuris yra visuose tavoruose, pagami
lietuviszkos mokyklos ant John kinti keno nors reikalą ar reališką, kaip sa na tą, ką-vadiname mainoma verte.
ui.; marszavimas prasidės po 1O kysim alkis, arba fiktyvišką, kaip antai, pa
Mažai to, tavoruose yra ne tik, apskritai
val. ryto. Pusę pelno už iszpar- geidavimas orderių (medalių). Nieks neims
imant,
mainoma vertė, bet vertė tam tikro
duotus gėrymus nutarėme apver to, kas jam visiškai netinka, taigi tavoms
sti ant naudos kankintinių isz- turi turėti sunaudojamą vertę. Tik daiktas aprubežiuoto didumo; kadangi mainomos
vertės pamatas yra darbas, tai galima sakyti,
tremtų už lietuvystę į Maskolijos
turintis sunaudojamą vertę gali būti tavoru. tavoruose turi būt tam tikras daugumas
vidurius.
Vienok ne viskas, kas turi sunaudojamą žmogaus darbo. Kuom gi galima mieruoti
AVardan visos Draugystės,
Prezidentas K. Ch. Kažemėkas. vertę, yra tavoru.
Šviesa,oras, saulės spin darbą?—Laiku, kuris ant jo suvartotas. Tai
duliai,
upės
vanduo,
vis tai yra daiktai la gi galime pasakyti, kiek valandų audėjo riarAukos aut kankintinių
Surinktos ant prakalbų aocijalistiszkos bai reikalingi žmogui, vienok visi šitie daik bo yra audinyje, kiek valandų siuvėjo darbo
kuopos 5 d. gegužio 1900 m. Ne*ark N. J. tai nėra ta vorais.
Mes turime jų tiek daug, yra drabužyje. Bet audėjo darbas yra kitoks
•2.00
Dr. J. Szliupas,
jog
kiekvienas
gauna
juos be darbo ir be negu siuvėjo; artojaus darbo lengviaus iš
25c
A. Szilingis,
25c triūso.
J. Szesztoku,
Bet
kaip
pasisemsime
ir parsinešime mokti, ne kaip darbo, kurį atlieka raštinin
25c
W. Ambrozewicze,
vandens
į
miestą
ir
tokiu
budu
Įiadėsime kas arba mokslinčius. Kiekvienoje valando
,50c
J. Warinikas.
25c darbą vandeniui parsigabenu, jis turės jau je audėjo arba staliaus darbo yra dalelė lai
W. Strongis,
,10c
E. Gaubienė,
,10c vertę, nes prie natūraiiškos sunaudojamos ko, sunaudoto amatui išmokti, per tai valan
K. Mazdeika,
05c vertės per darbą prisidėjo da kitokia vertė ir da staliaus darbo yra dusyk painesnė, nė .
P. Pranienė,
05c
Ign. Gaubia,
tokiu budu vanduo tapo tavoru, turi jo vertę kaip valanda darbo kaimo berno, kuriam jo
,10c
A. Macziulis,
.10c t. y. mainomą vertę.
kio mokslo nereikėjo savo amatui išmokti.
P. Macziulis,
,05c
Kaz. Ereminas,
.10c
Pr. Dulinckas,
Taigi mainoma vertė priguli nuo sunau Dar aiškiaus matyt šitas skirtumas, imant.05c
mokslinčiaus darbą. Jisai turi mokintis me
J. Waiczeliunas,
.10c dojamos vertės, vienok tokia sunaudojama
Levin (anglas),
,05c vertė,, kurios (ladarymui visiškai nereikia tus, idant įgyti apskritą proto sugudrėjimą,
Pet. Wailekus,
.10c
P. Dail ida.
negali pavirsti į mainomą (taškui ištisus mėnesius turi atidėti ant tam
,10c darbo, niekada
8t. Wirginis.
05c vertę.
Ad. Daukszis,
Darbas ir tai naudingas darbas yra tikrų tyrinėjimų,Ridant galėtų patašyti vei
05c
kalą, o pats rašymas yra darbas, kurį galima
A. Dapszis,
,10c pirmutinė sanlyga, idant daiktas turėtų mai atlikti per kelias valandas.
K, Stankus,
Vienog tame
,10c nomą vertę.
J. Anderson,
nedideliame valandų skaitliuje yra visos ki
05c
Bevardis,
“
Nuo ko-gi priguli mainoma vertė?
,10c
Blumas,
“
tos valandos darbo, suvartoto mokslui; pertai
05c
Jeigu
norime išaiškinti sau šitą ant pa- viena valanda rašytojo darbo yra lygi, šaky
.05c
.10c vyždžių, tai geriausiai išsirinkti prasčiausią sim 10 valandų paprasto žmogaus darbo.
P. Stanke*icze,
'
,10c
Maczinskas,
10c atsitikimą, kur mainai daromi be piningų,
P. Maczinskienč,
1
Šitoje vietoje turime atkreipti atydą ant t
,25c t. y. teip, jeigu vieną tavorą maino tiesiog
Mockus.
“
to, ką moksle vadina kvalifikuotu darbu ir
,10c
St. Lukaszunas,
1
.10c ant kito ta voro.
Belevicze,
kuom tokia darbas skiriasi nuo paprasto dar- .
25c
B. Jankauckas.
Audėjas išaudė 20 mastų audimo, kurio bo. Apskritai paprastas darbas yra atski
2 praw. nežinomos po
pats fiereikalauja; siuvėjas pasiuvo drabužį, riamas nuo augštesnio arba kvalifikuoto dar
•6.30
kuris jam-teippat nereikalingas; audėjui rei bo tuom, kad augštesniam darbui dirbti, pirWienybės redakcija prisiuntė •27.00
.25c kia drabužio, o siuvėjui audimo; juodu mai miaua reikia išeiti tam tikras mokslas.
Jos. Metrickii Greensburg, Pa.
Dar
>33.55 no savo padarinius, sulygdami teip, jog 20 bas, kurį gali atlikti kiekvienas sveikas žmo
>11.88 mastų audinio turi tokią pat vertę, kaip dra gus, nesi mokinęs jo tam tyčia, yra laikomas
Nuo Beniaus likę kasoje
•45.43 bužis.
Sziądien yra kasoje viso
per paprastą darbą. Kiekvienas gi darbas,
Audėjas dirba toliaus ir apmaino audinį kuris reikalauja ilgesnio ar trumpesnio mok
PajieNzkojimai.
ant yvairių padarinių, sakysime, jis perka slo, vadinasi augštesniu darbu. Augštesnis
Pajieszkau savo ganaus, Juozapo Balstalą už 20 mastų audinio; už tokį pat audi arba kvalifikuotas darbas per tą patį laiką
cziaus, Kauno gub., Raseinių pa v., Minė kaip
szuczių kaimo, gyveno Chičagoj. Jis nio didumą perka 100 svarų duonos; tiekpat padaro daugiaus mainomas vertės,
Tai galime matyti iš pavyždžio.
pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant audinio duoda už 40 mierų anglių ir ant galo paprastas.
adreso:
Mike Baležius,
už 20 mastų topat audinio gali dar nusipirkti
Sakysim, jog kas nors, valdžiai pasiu- .
Box 245, Coal Centre, Pa.
ir knygą.
liūs, apsiėmė padaryti kokią nors labai pai
(29-6)
Mainant šituos daiktus, jų vertė yra nią prietaisą, jog po daugelio nelaimingų
Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo
bandymų ir po trejų metų darbo pasisekė
Kontowto, Kauno gub., Rasseinių paw- vienokia, t.y:
jam
ant galo padaryti tas daiktas. Todėl
Pawarkszcziu kaimo. Meldžiu atsitrau 20 mastų audinio lygus 1 drabužiui,
kti ant adreso:
teisingai galime tvirtinti, kad jis dirbo tą
20 “
“
“ 1 stalui,
John Letik,
Fraser, Iowa.
prietaisą trejus metus, nes toj prietaisoj yra
20 “ . “
“ 100 svarų duonos,
trejų metų darbas, pertai ji turi mainomą
Pajieszku savo pusbrolio, Antano Sta- 20
“
“
“ 40 mierų anglių,
nevycsiaus, Kauno gub., gy veno Phila- 20
vertę trejų metų darbo.
“
“
“ 1 knygai.
delphijoj. Pa. Teiksis atsiszaukti ant
Jeigu sliesoriaus pagelbininkas turi tre
Visi šitie padariniai yra sunaudojami
adreso:
Jonas Rekassius,
daiktai, kurie pakakina yvairius žmonių rei jus metus mokintis, idant galėtų padaryti
Box 112, Somerville, Conn.
Bet nors reikalai, kuriems jie tinka, spyną, tai jis teipgi gali pasakyti, jog toje
Pajieszkau Kostantino Oaupszo ir Jo kalus.
Bet pada
no Budraiczio, Kauno gub. Raseinių yra yvairus, teipgi nors tie daiktai padaryti spynoje yra trejų metų darbas.
pav., Maneikių kaimo. Jie patys, ar ne iš vienokios medegos, vienok jie yra pa ręs vieną spyną, jis nepaliauja dirbęs ir nuo
kas kitas, teiksis duoti žinią ant adreso: našus viens į kitą dvejopai: pirmą—visi jie latos daro spynas.
Taigi jei paskui jis
Stan. Anuszauskis,
padaryti iš medegos prigimimo duodamos; įstengs padaryti dvi spynas per dieną, tai
4514 S. Paulina St.,
Chicago, III. antrą-gi—į juos visus įdėta naudingas dar kiekvienoje spynoje bus pusė dienos darbo.
Jaunas vyras pajieszko jaunos, doros
Bet dabar reikia šis-tas paaiškinti, nes kas
bas.
merginos ant apaivedimo; tur mokėti
Kadangi darbo padariniai arba daiktai nors galėtų pamislyti, jog pirmutinė spyna
angliszkai rassytl ir skaityti. Te atsiyra yvairus, tai juos galima mainyti vieną verta trejų metų darbo, antra gi, trečia ir
szauke ant adreso:
W. A. Zaremba, Box 645 Piltaton, Pa. ant kito, nes nieks nemainytų drabužio ant visos kitos spynos tiktai pusės dienos darbo.
Pajieszkau savo pusbrolio Povilo Mu- tokio pat drabužio, drobės ant drobės; tiktai Dalykas yra tokia: sliesorius pertai, kad tre
rauskio, Kauno gub. Raseinių pa*, padariniai yvairus ne to paties darbo gali jus metus mokinosi, teip išmoko savo darbą,
PaakmenH kaimo. Jis pato, ar kas ki
kad vienai spynai padaryti reikia jam tik
būti mainomi, t. y. gali tapti tavorais.
tas, teiksis duoti žinią ant adreso:
pusės dienos darbo. Taigi nereikia sakyti, '
Įsižiūrėkime arčiaus į tavorus ir persi jog pirmutinėje spynoje, kurią jis yra pada
Tony Zaremba, Box 139 Beaumont, Wis.
Pajieszkau Benedikto Uriio, Mikolo tikrinsime, jog audinyj yra darbas audėjo, ręs, yra visas trejų metų darbas, o kitose
gautus per spynose jau nieko daugiaus, kaip tik darbo
Atkočiūno ir Juozapo Sslekio. Jie pa kuris perdirbo į audinį linus,
tys, ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant žemdarbio darbą; jog drabužyje yra darbas
laikas, būtinai reikalingas vienai spynai pa
adreso:
A. M. Uržy,
siuvėjo, gelumbių dirbėjo ir dar vilna (šitoji daryti, atbulai, reikia sakyti, jog kiekvieno
Daly West, Park City, Utah.
teip-gi yra prigimimo produktu, pagamintu je spynoje, kurią jis padaro, išskyrus laiką
Pajieszkau Stanislovo Ivanausko, žemdarbio darbo); jog stale yra darbas sta
būtinai reikalingą spynai padaryti, yra teipLygumos parap. Jurgio Bauke*iczlaus liaus,
medžių kirtiko ir dar medis. Duo pat ir dalelė to laiko, kurį jisai apvertė ama
Pakrojaus parap. ir Agnieeskos Norkainoje teiposgi randame darbą duonkepio, ma- tui išmokti. Kokia yra ta dalelė, sunku pa
tes Lankuvoa parap. visi Kauno gub.
luninko ir rugius, kurie yra pagaminti žem sakyti, nes nežinia, kiek spynų galės padary
Teiksis atsiszaukti ant adreso:
darbio darbo. Anglyje yra darbas angle- ti sliesorius per savo gyvenimą; galima tik
Jonas Winsk>*as,
Box 7,
BeatonviUe, III.
»
kasio, knygoje darbas popierų fabriko dar pasakyti, kad tūla dalelė laiko yra.
Pajieszkau savo brolio Jono Pooevi- bininko, spaustuvininko, knygų apdarytojo
* Pas mus Lietuvoje dar ir dabar kuomet teip yra. .
cziaua, Kauno gub- Rasseiniu pa*, ka ir darbas autoriaus, parašusio knygą.
Vie
imo Gudeliu.
Teiksis atsiszaukti ant nok šitie atskyri darbai yra teip yvairus, jog
adreso.
sunku rasti juose ką nors bendro, jai ne tai
(Toliaus bus.)
Petronėle Poce*icziute.
104 Valley st
Lavrenoe, Mass vien, jog visuose juose yra įdėtas ar šiokis ar

APIE TURTŲ ISDIRBIMĄ.

LIK TUVA

Draugyscziu Reikalai
Didele Exkursija.

Brooklyno ir New Yorko lietuwiszka
parapija 15 d. liepos daro pasivažinėji
mą (exkursion) ant mariu. Jau turi pa
samdyta puikiausią laiwą, ant kurio gali
tilpti 2.500 žmonių. 200 poru ant sykio
galės szokti prie skambėjimo puikios
lietuwiszkos muzikes. Bustai labai gra
žus pasilinksminimas. Todėl wisus lie
tuvius, idant kuoskaitlingiausiai susi
rinktu nuoszirdžiai užkwieczia,
Komitetas.

Pirmas Piknikas.
Chicago, III. Draugystė Szv. Jono
Kriksztytojo turės savo pikniką 1 d. lie
pos 19OO.Reising’s Grove, prie Desplaines
avė. ir 28 ui. River Side. 111. Parkas la
bai gražus, dideli uksmėti medžiai, pui
kus takai ant pasivaikszcziojimo. teipo
gi
graži
platforma
szokiams,
szale
teka
czysto
vandens
upė. etc.
Kiekvienas bus užganė
dintas. Ant pikniko grajys gera muzi
ka.
Bus lenktynes ir kitos zobowos.
Įženga vyrams 25c, moterims ir mer
ginoms dykai. Imkite virszutinį ••Metro
politan'* 48tos avė. iSfevator geležinkelį,
kurs davež iki W. 48tos avė., tenai
gausite,.La Grange“stritkarį,tasai davež
į vietą. Galima važiuoti ir visais stritkariais, kupė eina į W. 48 avė. o ndo 48
avė. imkite La Grange streetkarį.
Su guodone, Dr-tė Szv. Jono Kr.

“Geltonasis Baisūnas.” J. L (Mielinsiąs, J. Slliersteln, ACo.
Tuomi vardu ciesoriui Vilius II apkriksztyjo Chynieczius, kurie vienval
grasina visam civilizuotam svietui islnaikinimu kaip veik tik jie supras savo
pajiegas ir gabuma. Bet dar didesnis
negu užplaukimas milijonu “dangiszkos
vieszpatystės” sunu isznaikinimo pavo
jaus—yra tai vienvalinis platinimasi
tarpu visu tautu pilvo ligų, paeinaneziu
isz neapsisaugojimo ir gėrimo szaltu gė
rimu laike dideliu vasaros karszcziu.
Linkszito pavojaus stengiasi ypatingai
atkreipti žmonių atyda ne koks vieszpats, bet rūpestingas musu ukėsas
Joseph Triner, 437 West 18th Street,
Chicago, III., kurs savo iszrastą ir pėr 10
metu iszmėginta American Elixir of
Bitter Wine aukauja žmonijai kaipo di
džiausią ginklą prieszais ta pavojn. Tri
nario Amer. Elixir of Bitter.Wine yra
naudingiausiu vaistu nuo visokiu pilvo,
plauczlu ir inkstu ligų. Jis gydo vidurin užkietėjimą, skilvio nemalima, žar
nų uždegimą, išbėrimą, kraujavima,
galvos sukimą, nemiga, etc. Jo smokas
yra priimnus, taip kad ir vaikai jį mėg
sta. Trinerio Bitter Wine (reikalauk
kožnoj aptiekoj ir žiūrėk, kad aptiekorius neduotu savo fabrikacijos) apsaugo
ja daugiau gyvaseziu, negu chyniszki
‘•boseriai” gali ja atimti!

Skubinkitės, kol ne welu.

Didžiauisas Lietuviukas

Cigaru ir cigaretu fabrikas
Dirbame Cigarus isz (Ikro Havanos taba
ko, Cigaretus isz Rusiszko ir Turkiszko.
Biznieriams dasiuneziame in visus
Amerikos krasztus už pigiause preke.
FABRIKAS: 4t»8 So Halsted st.
KRAUTUVE. OFISAS IR PARDAVINYCZIA;

878-880 W. 33rdst., CHICAGO.

Naudokitės!

Daug metu tyrinėjimu ir tankiu darbu pališki
man narnėti kombinacija Soliu ir lieknu, knriotumalnytoeiu wynu duoda laitablu gydykla nuo
kataro pilvo, žarna, netravrinimo, kepenų ir odoe Ui

Kas prisius $8.00 eplakyi geriausia ir
nauja u b los mados
maszinuke
gromatoma
drukuoii
Hzi maszinuav U i p gerai grttaisita,
kad kiekvienas, nors ir mažiausiai moki o tas,
per 10 miuutu i^zmok^Ca dailei drukuoii. Prie
Kiekvienos maszmukes duoeim dovanas i s toris skoms knigoms bei popieroins su puikioms kvies
toms ir gražiais apskaitymais gromatu raižy
mui Tokiu popieru tuzinas kasztuja 35o; t tu
zinai |t.00. Agentu reikalaujame kiekvienoj iietuviszko) apigardoj ir duodame gera uždarbi.
Kas zyk sziadleu.

VV. Kudarauckas,

Box 234,

L&vrence, Mass.

VVienintelis lietuvys advokatas, baigęs
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj,
Lake Forest universitete. Weda prowas
kriminaliszkaa ir civiliszkas. Atjieszko
užsenėjueiaa prowas, iszdirba visokius
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų
gal rodą pasiekti per gromatas. Tutiotiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.

32511 S. Habdcd ■$,, ChicagG, iii

Rodą Dykai!

Vien tiktai vyru ligose.
State Medical Oiapanaary
70 E. Mediaon Straat
Chicago. III.
—dei nciaagydyaimncimaim mokcatiaa.
l.ztirtl Speci ja h atai tzioa
Gydiayczioa gvamntuoJia iazgj ilyma nuo ,1 to
kiu vyrtazku Ilgu, kaip odoa.
krauju, lytiaaku ir chroniš
kų negaliu. Bailia, patek
inę. aaužagtatoa, kaip tai: Prnztldytnaa
vyrinakumo. nuailpnejlmaa.
varicocrla.
Nervu .llvnumka. 8z.lrdie« plakimai, pražudy
mai atmintie! nekentimaa draugy.tra, nerviaakumal. krūtinei, nugarų, ir kryžiam skaudėji
mai. rangivlmai, pilvo ir žarnų uždegimai, nemalimai, inikitu liga, pražudymai apetito,
imarve gerklėje, paniūrimai, viduriu užkletejl
mai. muazlmai kraujo ia galva, pemtejimaa,
autu cypimai. Išbėrimai ant kūno ir lytlizku
emaliu, pražudymai tekloi.

Gyduoles dykai—pakolei iaagydysim.
Oflaaa atidarytai nuo 10 ral. ryto Iki 4 po plo
tu, ir nuo 0 iki 8 vikare. Nedėliotai! tik nuo 10
iki 12 ryto.
Kiekvienai, kuri kankinati kokia nori chro
niška liga, tegul atiiaiaukia pat mui Ir Iš
bando mutu naujauna tr paaekmlngiluila gydy
mo metodą. Jeigu gali, pribuk pati, o jeigu
ne. tai raityk pat mui reikalaudamai**Klauaymo Liitoi*'—tada galėti būt užgydytai na
mie.

State Medical Dispeasery.
76E. Medison St., Cbicago, III.

Ant pardawimo, pigiai namas su
lotu. Namuose Caljinasi buezernė ir
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą s i lotu. Atsiszaukie- Dan Knakevicze. Box 403, Toluca,
HL
•
(7-3)

faterbuj.

Conn.

mas pas: Inžinierių A; Maciejevakį.
Nevskij proapekt, u. 111 b. 73.

Už $D Brukuojama maszdnuke.

Misiniginems Ii tarom a, greitai gali ant
jos iazmokti drukuoti gromatas. Asz
užlaikau
siuvamas maszinaa, laikrodė
Wyrai ar merginos jieszkanti darbo te lius, laikrodžius
žadinamus ir so muzi
kreipėsi prie manės, o asz parūpinsiu.
ka, albumus, knįgas visokes, ražaneziua,
szkaplierius
net
isz
Lietuvos ir daug ki
Mateuszas Wideikis,
tokių daiktų. Mano prekės pigesnės
Clinton avė.,
Mashpeth, N. Y. kaip kitų.
Meldžiu atsiszaukti ant
arti Clairmont, 3 blokai nuo Grand st. adreso:
Po draug apgarsinu jogei ežia užlaukau
J. J. M. Laukaitis
425 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
saliuna ir geriausius gėrimus.

Darbo Ofisas.

1151. DiYision St, Chloro, UL
M

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

TIKTAI DEL WYRD

Žingeidus Nwietui dalykas.

Tikrai'vienatinė gydykla ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
NERVITA Sugražina nužudyta vyru I į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
itlpruma ir draiuma.
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
) Gvdo impotenciia. nabdo naktiniu
I poluclja ir wl»iu ligai tegautai per kia puikius, szvelnius ir tankius plau
| nzdykumiir neattargumo. Šilta gy- kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa| dykla ludrutloa nervai ir daugina
į krauju; priduoda veidui raudonumu J dėkavonių per laiszkus ir laikrasz.czius.
r ir lugražiua žmogui jaunyitla Si u n
czlame paežiu už Mc bateli, už B2 W Pagelbt yra visiems, tik atsiszaukite.

bateliui ir gaarantuojame itzgydyvti. arba pinigui lugražintl.
nnrvita Medical Co.,
Clinton A Jakaon 8ti.,
Chicago.
Gaunama yra Ir Aptlekoje Clark ir Van •
Buren S
Chicago.

Dr. M. P. Kossakaaskis,
3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynskio,
kožna diena
nuo 10-toB iki 12 tos adynos
priesz pietus. •

omui,

231 S. Roeblingst-, Brooklyn, N. Y.
prie lietuviuko* bažnyczioi.

Lietūfisikas Sztoras ReligtsZkū Daikto.

Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, Abrozdus, Maldaknyges lietuviszkas irlenkiszkaa, teipogi ir visokias kitas knygas dvasiszkos ir svietiszkos i n talpos.

Grąžui iizkvtetkuoti 14n.

ave Jei tiepeiidiboi lu-

Kipreto kaštui, tai lenciugell pruiu.im dykai.
Apiiitelluok tuojau* nei
ttk nnt trumpo laiko. Adretuok:

The Lithuanian AVatch Co.
Chicago, III.

Geo. M. Glaser, M. D.
MedicinOM Daktaras.
Gydo visokes igas, turi geriausę prakti
ką ligose moterių, vaikų irchroniszkoše ligose. Teipogi geriausei atlie*
ka aperacijas visokiuose atsitiki
Užlaikau geriausia ie seniausia Dektimuose,
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gerymus.
Cigarai ir Cigaretei net nuo Phi807 32nd St.,
Chicago
lipinu salų. Turi'u ruiminga ir czysta
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 13— 2 po pietų ir po 6 wak su savo broliu lietuviu. Praszau atsilan
kyti

Duok! duok mums brolau gert.

J. K. Miknaitis.
883 Bank «t., Waterbury. uonn.

Už 13.25 Nupirksi Puiku 11HM> nioteriszka ar wy
riszka duirati

Su dvigabnii bengeriaii. PiBDCODias
UKKIll-lIO DIRBO DVI
iicznu pigiau nei
eiti tai gali padirvį!
Užiillke i.z -W mo
deliai už plgeina ne
gu vertei preke: kiti po |8.110 ir |12. Gvarantuoti ant 2 metu Muiu modeliai 41. trijų Crovt
rėmu yra paikutiniau*ioi madoi ant 1000 m Agentu raikalaujam* Dviracliu ir kitekiu daly
ku katalloga iiuoctiame už dyka. Pinigu iš
kalno nereikalaujame. Adre.uok:
Vii'tor MBniifa<'turingCo D.|>i. H. I.
161-167 Plymouth PI.
Chicago, III.

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

Ontlet Funitore & Stove Co.,
324D S. Morgan St.
o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
turime didelę daugybe visokių peerdų
už pigiausią preką, pigiau kaip fabrike.
•S!?į“IMK
6ENTS0R

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgan St, Chicago, 111.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių
MANE ligų;
užlaiko visokes Europines žoleles,

UŽ

LAOIES

------

Grąžui 14K
dvigubai sak
iu pavilktai ir
dengtai* ar at
darai* lukš
tai*. tu auiuka
nuitatom • ir
užiukarnai, gražiai kvletkuotei.’ttkrat ameriko
niškai! viduriai*, gvirantuotai ant 20 metu,
(išrodo kaip $40.00 aukilnli lalkrodelli. Atiiuiime C.O.D. Ir jei paiidabo*. užmokėk antezpreio
agentei $3.86 Ir lalkrodelli tavo, jei ne.aatražvk
atgal ant mui kauto. Raižyk koki nori vyriika
u moteriška.Pvl* kiekvieno laikrodėlio duoda
me DYKAI Buklu liete lenctegeli jeigu iu orde
riu priiluil$3.86. ir apmokame kaštui prl.iuntl
mo. Apiiateliuok šendien. neš te prekei elaa
augštyn. Raižyk o priiteiitne 200 puite Kitaloga parodanti tukitanezlui vlioklu puikiu d*lgtu. ftOYAL BARGAIN HOUSE. M DearbornSt
Chicago. III.

Bobro mėsa, ruskas gyvas dielea ir tt.
Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duoda rodąs ft
prtsiunezia gydyklas per pacztą arb»
per expreaą.
Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefona gali pa
szaukti daklara kas tik koki nori.
Dr. M; P. Kossakauskas visada aptiekoje.

Tel. Yartls 709.

A. Sakurskis & Co.

JONAS MOŽEIKA,

A ssistentas ir Notary Public.

87-89 E. WashiDgton st, Chicago, III.

Lietuviszkas

CIGARU FABRIKAS
Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę.. Užlai
ko geriausią tabaką ant papierosų, im
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos.

Užsiimame civiliškoms ir kriminaliszkoms provoms. Geriausei iszvarome pro- Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė.
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su Ofisas ir Krautuve: 3259 So.Halnted
CHICAGO.
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
Jonas Moėeika gyvena po n r. 31 W.
14th pi., kur galima Ji rasti iki 9 vai.
VYRUCZIAI!
kas rytas.

Daili zabova ir užeiga paa

JAMES J. HIGGENS,
Buccesaor to M. Durning.

Rldytojas Pignbn ir
Balsamnotojas Knno.

te Medical Institute. Jie
tiek iizgyde vyru, kurte

V. PIKELI,
4458 8. Wood st., Chicago.

Užlaikau Pabat alų, visokius liktorius ir
kvepenesius cigarus. Teipgi turiu gera
sale mitingams laikyti, baliams, veeeli11 teigto* 1808 netaoM.
Joms ir kitokioms zabovoms, ir ruziszka
167 Fint St.,
Eliaabeth, N. J» b a n e (pirtį) kas petniezia, subata ir
Tetotoasi: ] į^ng1 “įtaaea, M B.
nedėlios rytais. Užprašiau atsilankyti.

1

tiszkaii ir kūniškai! ken
tėjimais, teip kad Institu
te nutarė ui dyka dalyt
bandymo pakeliu* tiems,
kurie paprarzyi.
Iiuigydysl namie nuo
kieavtenos lytiško* ilgos,
paelnanozioi nuo jaunys
tes išdykumo, su gražiu,
patrotyta pajiega ir at
minti, panaikys ikaudeji
ma strėnų, sudrutyi silp
nai lytiškai mnariui.
Gydrolei yra labai sma
gios ir pamaezlyvos, ro
dos plaukte plaukte prie
nesveiku sąnariu indrutlndamos kur reikia. Jos
gydo kožna liga ir panai
kina neimaguma ir kiek
vienam atsilikime visiš
kai Užgydo. Atsišauk in
State Medical Institute 854
Elektron Building. Ft.
Wayne, Ind., o apturėsit
uždyka šmpeli. Institu
te stengiasi iniineszt tu
didžiausiu skaitlium žmo
nių, kurie negali atsi
traukt isz namu, kad gydyt|ei ir szle šnipeliai parodys jiems, kaip lengva isziigydjrt nuo lytisz
ku ligų, kada vsrtojasi stiakinctiog gyduoles. Institute ne vieao ne atmeta. Kožnai, kur*
atsiazauki. gaua dailiai apipeczetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra Raižyk dabar,neatidek

Diemanto Elektros Kryžius
W sdteamaa teipgi Volte Kryžium, keletą metu atgal ta
po iurutei Austrijoje, ir pūidekivojint savo naudai
Kryžiui lai veik prasiplatino Wokieiijoj, Francuzljoj,
Skandinavijoj ir kitose Europos šalvie, ir szendteu yra la
biausiai pačeidiuiama* kaipo galinga* vaistas nuo Reuma
tizmo tr daugelio kitu kūno negaliu.
Elektrai Diemanto Kryžius gydo Reumatizmą teip mus
kulu taip ir tunarin.' Neuralgija ir kitus kūno ikaudejl
mus. Nerviškumą, Nervu nusilpnėjimą, Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą, Nemiga, Abejo
tingume. Dvasios žlupuolima. Hysterija, Paralyžin, Bus
tengima, Drebuly, Neuralgija, Apopiekiija. Muomara,Bzv.
Wlto Bzoki. Szlrdiei Plakime,Galvot tkaudejima ir visus
Nerviško Systemo sugedimus.
Welkme jo sptirelizkia pati per save begyje keleto* die
nu. bet kartai* užtrunka želes dienas.
Kryžių reikia neszlnt diena ir nakty, pakabinta ant šil
kinio izuiuriuko a„t kaklo, augtzcziau širdį nes indauboa.
Mėlynoji pute turi bet in spaczia apversta. Prieis nsudojima ir viena lyki ant dienos po to iadek Kryžių in truputi
drungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per kelete
minucziu. Malkams,žiūrint pagal amžių, ūktum reiktu
vandeniu auk lesti Preke to Krvžiaus yra W lenai dole11* ir gvarantuo>me, kad jis sutelki tekia pat nauda kaip
________________________________
kad geriau.iejle elektriški diržai, kaszluojanti penkiolika
bei dvidešimt* sykiu daugiau. Kožna* tzeimynoe sanaryi,
■veikai ar ligotai, niekados neturi būt be to Elektriško Kryžiau., kurt yra geriausiu gelbėtojum prleizėi visokiai kūno negales ir skausmus. Prmuik viena doleri per ezpresa. ar money
orderi arba registru, toj gromatoj. o mes lamstai>avai kaštais patiueim viena Elektriška Die
manto Kryžių, arba 6 už$5.00 Gaunamos tukitaoczial. rekomendacijos nuo ypatų, kurtei tu
pagelba izio Stebuklingo Kryžiaus iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo Jo magitzkos galybes.
Sztai pora tokiu rekomendacijų:
Aš naudojausi ju.u Diemanto Elektros Kryžium nuoki Kovo ir persitikrinau, kad tas kryžius
tiktai teip pagelblnga., kaip mkete. Per ilga laike atz negalėjau valdytrsavo d fizinei rankos
ir daug kentėjau: visada turėdavau laikyti ja pariesta. Po naudojimo begyj dvieju movaieziu
jutu Diemanto Elektros Kryžiaus gilėjau apsi-itl jau be pariszlmo. Dabar gi su ta ranka neszu
pilna kibire .-andeni Aš ir nežinau, kaip atidekavot jums už teip didele suteikta man pagelba.—ANDRĖS MADSEN, 2655 ųuincy Avė.. OoD«. Utim.. April 15, 1888.

The Diamond Electric CToas Co , 306 Milwaukec avė.* CHICAGO.

Li6iuwlszka flPilBKa
257 Hanover St.,

Boston, Mass

Pilna visokiu zptiekoriszku tavrorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wi.<«a<la galima rant DAKTARA, kurs duoda ligoniams
rodąs dykai.
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai. ruskai, lietuwiszkai ir
daugelyj kitokiu kalbų.
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W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue,

CHICAGO^ 1LL.

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota
mjowA

THEO PR0ULX

ADVOKATAS IR KONSŪLIS.

Pakelis stebuklingu gy
duolių bui stsiuitei kož-

J.Bunnan & Stefankevicz,

koni.zkui. viduriai*. gwantuoti ant 20 metu, dailu*, tet
rodo kaipo 130 auk.mi* Laik
rodėli.. ant lamitoi užpruiuilm per

T K LKLOMAS Y ARDA 885.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

BTOtlyn.SY

Pirk Laikrodėly už $3.75.

880 33-rd SL,

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

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

LL

CHICAGO.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos
aptiekos.

»4i

Telephoue Y ards 772.

ROOM 601-602

Rasite szaltu alų, seniauaea ariel
Žemlapis Lietuvos ir
kos, wynęi net isz Europos, o
Latvi los.
cigarus net isz Turkijos.
Lietuviszkoje kalboje, atspaustas loDidelis Piknikas.
Atsilankykite po ur.
tiniszkoms literoms Peterburge, gauna
Brooklyn, N. Y. Dr-tė Muzikantų turės

11 N. River Side St.,

T. Andriuszewiczaite,

Advokatas ir Notary Public.

Dr. Leonard Landės,

savo pikniką utarnike, 3 d. liepos, Washihgton Parke L. I. Muzika bus suside
danti isz pilnos orkestros. Nauda eis
ant sutaisymo muzikantams uniformų.
Todėl visus lietuvius ir lietuvaites
kvieczia kuoakaitlingiausei atsilankyti.
Muzikantai.

Chicago,

FePBradchulis

168 W 18tb st. kerte Union. Chicago.

Baltrčikoni!!

.

51D Milvvaukee avė.,

Mokinausi tb darbo Warszavoj, dirbau jį kelis
metus Lietuvoj ir treti melai kaip Amerikoje. Wisa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir
lietuvinkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, rašykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes ir darbu gerunis kaip lenku,
asz savo iszdirbimus gvarantuoju.
'
Su Guodone,

L1ETUYVIU DAKTARAS

Jonas'Petroszius,

Chicago, Dr-tė Dovydo Karaliaus tu
rės savo halių, nedėlioj 26 rugpjuczio
Freiheit Turner salėje, 3417 So. Halsted
St. terp 34-U» ir 35-tos ui. Todėl mel
džia kitų draugyscziu nedaryti toje die
noje balių, idant galėtume ant vieni ki
tų balių atsilankyti.
Dr-tė Dovido Kar.

Drugystems: lellnis, Szarpas, Kokardas ir Lt

randeli tikroeioi gydykloi.

SAkI U N AS.

Lavrence, Mass, Dr-tės sz. Lauryno
sumažino įstojimo mokesti. Sąnariams
nuo 18 iki 30 metu $1.00, nuo 30 iki 40
metu $2.00. Už sumažinta mokesti galės
įstoti tik laike dvieju mitingu: 1 liepos
ir 5 rugpjuczio.
Jonas Smoleitis, sekr.

— Teipogi —

Kartui Dro F. M. Božynczo trynei, dirbtai po jo
aiablizka užžiura, yra pripažintai augircztauiiuju
daktaru geriautlu už vilai buvuiiat ir e»anealat
tam tykilui gydyklai. Yra tai valiiui, jieizkotai
per Ilgui matui žmonių, atiidavuiiu amatui, o ne
žmonių, nepažyitaneliu mokilo. tuom labiau moktlo medlclnoi. Jeigu llgonii. po luaaudojlmu vie
non bonkutei lauosla dideli peieugvtnlma. tai lludyja apie gydyklos verte. Pamėginkite, o pertltikrlniite apie ju ttebeklinga veikme.
Galite gaut apUekoee arba pat

Dr. F. M. Božyncz
J

SaliiiųaS.

Parapija Apveizdos Dievo turi savo
bažnyczia airių apatinėje bažnyczioje
ant 19 ui. terp Halsted ir Peoria ulycziu.
Miszios sz. yra lietuviams laikomos 7
vai. ryto kasdien, o nedelioms 11 vai.
ryto. Kuningas parap. Apveizdos Die
vo gyvena po nr. 166 VV. 18th str. ant
2rulubu. Lietuviai turinti reikalus su
kriksztais, szliubais ir pagrabais te krei
piasi prie kunįgo ant parodyto adreso.
Parapijos Administracija.

-------- DIRBA --------

Arnotus, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,

NB. Temykit, idant ant bonkeliu butu paraižai: Dr. F. M. Božyncz, neįtik tvie bonketeie

Mes nupirkom nuo nusibankrutinosios
firmos didelę daugybę raszomų plunks,
nų, “Founta’in Pen”,‘kurias perėtai ga
lėsime parduoti labai pigiai. Kiekvie
nas nusipirkęs tokią plunksną, gali su
savim kiszeniuj nesz.iotiesi ir prie kiek
vieno reikalo gali su atramentu raszyti
be pertrūkio nereikalaujant, į jį dažyti
nes kotelyj, telpa didele daugybe atramento kuris atsakaneziai bėga. Turime
jų dvejopų:
Plunksna No. 500, su dviem atskirom
plunksnom ir czirszkinuke įpilimui
atrameuto, po.......................
50c.
Lietwiszkas Piknikas.
No. 505, Labai puiki, be czirszkinukės
ir
plunksnų,
po
......................
20c.
Chicago, Dr-te D. L. K. Vytauto turės
The Independent Fauntain Pen Co.
sawo pikniką nedėlioj, 8 liepos, 1900.darže 92433rd St .
Chicago, III.
Teutonia, prie53-cziosSt. ir Ashlandave.
Prasidės 1 wal. po pietų. Įženga wyrui
—Tikrai Lietuwiszkas—
su mergina 25c. Priwažiuoti galima isz
vvistj miesto dalių už 5c. Todėl wisus
lietuvius ir lietuvaites kwiecziame atsi
Geras alus, seniausios arielkos, kve
lankyti.
Dr-tė D. L. K. Vytauto.
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užeiTikrai LietuviNzkaN
Philadelphia, Pa. 10-ta Susiwienyjimo L. A. kuopa laikys sawo pusmetinį viu. Apart to didele ir czysta sale ant
mitingu,
balių,
vešeiliu
ir
kitokiu
zabosusirinkimą nedėlioj, 1 lieyos tuojaus po
Užlaiko gerą alų, seniausea ir czystas asumai bažnytinėje salėje, ant kurio yra vu.
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį \V»kvriecziami wisi lietuviai vyrai ir mote
terbury. Yra tai vienatinis czysczipu
rys kuo skaitlingiausei susirinkti.
sės ir teisingiauses lietuviszkaa daliu
J. Butkus, sekr.
nas mieste Waterbury.
Chicago. prie naujos parapijos ApweiJ. F. DANISEYVICZIUS,
zdos Dievo užsideda nauja draugyste
83D Bąuk, kampas S. IxH>nard st.
sz. Antano, kuri laikys sawo pirmutinį
VVaterbury,
Conn.
susirinkimą subatoj, 30sejos, 7 wal. va
kare, salėje J. Petrosziaus, 108 W. 18th
Lietuiriszkas Daktaras.
str. kerte Union str. Todėl visus lietu
ntiplrksi Klivgu pinta waiNew York. Už 2.75 karna
Vius užkwieczia susirinkti.
Antsziy 134 E. 24 UI.,
wezirraIi su paleruoto plieno
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mosusirinkimo taps rirkta administracija
ratais, aszemis, springsais, etc. Gua* rantuotas ant 3 metu. Už SSLtt
ir apkalbėti draugystės mieriai.
teriszkų ligų. Mokinosi universitete
nupirksi naujausio darbo “GoI’art
Komitetas.
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: jRmK Carriagb". Duodame 10 dienu aut
iszbaadymo. Pinigu isz kalno nerviChicago, Daininyku Dr-tė D-ro V. Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kalauianie. Sutelkiame geriausius
pauudyjimus kaslink musu teisin
Kudirkos laikys sawo susirinkimą nede- kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
Rasztk szendikk. reikalaudamas musu
lioj 1 liepos, 2 vai. po pietų, salėje Miel- lą Lebanon. Ballevue, Port Graduale gumo.
naujai Iszl isto puikaus 4H pusiu kaialiogo.
dažio 68 W. 25th str. ant kurio užkvieAdresuok:
Vietor ItlAniifnvturinj* Co., Dapt.Q-l,
czia sąnarius ir merginas, turinezes ge Hospital College ię t.t.
161 to 167 Plymouth PI , Chicago. III.
tikri na iMgydyms
rus balsus, prisiraszyti. Szi draugyste
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
spareziai auga, ant lekcijų susirenka
apseziai wyru. bet*dar trūksta merginu plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
Povilus Mozeikn,
ant sutaisymtgpilno choro. Tedėl szir- galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
3321 So. Morgan st.,
Chicago, III.
dingai yra kwieczemos prisiraszyti.
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
Dr-tė D-ro. V. Kudirkos.
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
Brooklyn, N. Y. Lietuwiszkas Derno- reikia naudot elektrikinias prietaisas.
kratiszkas klubas laiko sawo susirinki
L.it>aa Lytiezku Daliu
mus panedeliais po 1 kožno menesio, sa
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
lėje Draugelio, 73 Grand str. Mėnesines gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvimokestys 10c. nuo sąnario. Szis kliubas mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, ayra užsidejas 14 rugpjuczio, 1896m. ir kių, ausų, nustojipią pajiegų ir tt. Iszstovi tvarkoje sulyg sziai dienai. Todėl gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
kwieczia visus lietuvius prisiraszyti me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
turinezius amerikoniszkas pdpieras. Po- gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė gus ant pngrabo daiktus. Teipogi Karie
tas
ir arklius ant pagrabu, vešeiliu ir ki
pieras gali gauti su pagelba kliubo sąna je.
tuose reikaluose galima ežia gauti. ToDr. Leonard Landės
riu.
L. D. Kliubas.
lymesniejie gali paszaukti per telefoną:
(3-9)
134 E.S4th8t.,Cor.Lexingfon Av' Yards 700.
- Chicago, Dr-tė Liuosybes laikys savo
Offiso valandos: j
s’poTėAki’sv^
mėnesinį susirinkimą nedelioj, 1 liepos,
nuo 8 iki 10H w*l.ryto;nuo2 iki 4 vai.
4 vai. vakare, salėje J. Petrosziaus, 168 Nedaliomis:
po piet.
W. 18th st. kerte Union, ant kurio visus
Rodą per Grornatas Dykai.
sąnarius užkvieczia pribnti. Naujiems Užpraszydami gydyklas prisiuskite $1.00
tgTJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi
įstojimas dar 81.00
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o
Dr-tė Liuosybes.
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigyChicago, Dr-tė S. Daukanto turės savo dysi.
mitinga nedelioj 1 liepos, .pusiau pirma
valanda po pietų, saleje Liaudanskio,
3301
South
Morgan
Street
ant kurio visi sanariai yra kviecziami
pribūti. Podraug apreiszkia, kad dabar
Dr-tės knygynas talpinasi saleje Liau
danskio,isz kurio lietuviai gali gauti visokes knygas ant pasiskaitymo.
F. Pupauskis, sekr.

Reikalai Parapijos Apwelzdos
Diewo.

T. ANDRIŪSZEUCZAITE

Stebuklingos Gydyklos.

1H4

DVIEMS MEDALIAIS
ant KoaciuszkOA Paro
dos ui rui»esting4Į, teiginra ir artis
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKINIŲ LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbę apreikšti gųodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad aš dirbu vi
sus augazeziaus paminėtus daig
ius Pi<tausei, Teininglausel
ir Geriausei, nes per 30 metų
užslimdama išdirblmais įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galiu
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Bu guodone

W. 8EOMIN8KA, 679 MIL,WAUKEE AV., CHICAGO, 1U-
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