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Politiszkos žinios.

* Amerika.
Washingtono senatas pa

baigė perkratinėti klausymą 
nukasimo kanalo, jungianezio 
Atlantiką su Didžiuoju oce- 
anu. Nora daugelis senato
rių, tikėdami daugiau pelny- 

- ti dirbant daugiau kasztuo- 
jantį Nicaraguos kanalą,rėmė 
paskutinį, bet persvėrė sza- 
liniukai pirkimo nuo prancū
zų jų pradėto Panamos kana
lo už 40 milijonų doliarų. 
Senatas daleido prezidentui 
vesti tarybas su prancuziszka 
kompanija ant galutino nu
pirkimo jos pradėto kanalo ir 
su Kolumbijos randu ant isz- 
derėjimo reikalingų žemės 
plotų reikalingoms įtaisoms 
prie kanalo. Kongresas tei
posgi perkratinėjo klausymą 
kanalo ir kongresmanai nuta
rė nesiprieszinti senato nu
sprendimui ir palikti prezi
dentui tiesą iszsirinkti ge
riausią isz dviejų. Kadangi 
prezidentas ir jo draugai at
virai iszsitarė, jog už geresnį 
ir naudingesnį pripažįsta 
prancuzi} pradėtą Panamos 
kanalą, teči jau nėra dabar 
abejonės, kad Amerikos ran
das nupirks nuo praneuzisz- 
kos kompanijos Panamos ka
nalą, o apie užmanytą nuka- 
simą perNicaraguos siaurumą 
jau daugiau nesirupįs. Czia 
todėl prezidentui pasisekė 
pervaryti savo norus.

Užtat prezidentui ne pasi
sekė pervaryti savo norų rei
kaluose Amerikos prekystes 

, su Kuba. Nors prezidentas 
Roosevelt padavė savo rasztą 
senatui, iszrodydamas jame 
reikalą didesnių paliuosavi- 
mų Kubos tavorams gabena
miems į Ameriką negu tavo- 
rams kitų krasztų ir praszė 
senatorių urnai apie tai nus
pręsti, senatoriai vienog tą 
klausymą atidėjo, nieko ne- 
nusprendę ir szioje sesijoj 
jau ne nuspręs, kadangi se
natoriai neužilgio iszvažinės 
ant vasarinių ferijų ir senato 
susirinkimai bus uždaryti. 
Matyt terp senatorių prezi
dentas ne turi tiek draugų, 
kad galėtų savo norus perva
ryti.

Nesiseka prezidentui ir ko
va su trustais, kurie, paėmę 
į savo rankas visą Amerikos 
iszdirbystę, ypacz gi prekystą 
valgio produktais; neiszpasa- 
kytai pakėlė prekes produk
tų. Tik tas trustas prekėjų 
valgio produktų pagimdė ir 
paskutinius anglekasių sztrai- 
kus, kadangi pasikėlus val
gio produktams, kalnakasiai 
prie senų algų ne gali iszmai- 
tyti savo szeimynų. Prezi
dentas buvo užsimanęs tru
putį sumažinti savvalią trus- 
tų, bet tame rado net pasi- 
prieszinimą savo partijos po
litikierių. kurių didelė dalis 
teiposgi priguli prie trustų. 
Svarbiausi republikoniszki 
politikieriai pagazdino net 
prezidentą, kad ant ateinan- 
ežios kadencijos partija at
mes jo kandidatūrą ant pre
zidento, jeigu jis neiszsižadės 
kovos su trustais. It prezi
dentas su savo norais nutilo. 
Matyt jam labiau rupi urė
das prezidento negu visos 
tautos norai ir labas.

Repnblikonai, ant apgyni
mo savęs, parsitraukė nuo 
Filipinų salų seniai pasida
vusį .filipinietį Buencomino, 
kuris gal už pinįgus liudyja, 
buk amerikoniszki kareiviai 
ant Filipinų salų elgiasi kuo 
žmogiszkiausiai; tuom tarpu 
ne tik kiti vadovai, bet net 
sanžiniszkesni amerikonai tu-

lus amerikoniszkus oficierus 
apkaltina už visokius žiauru
mus. Draugai ne gražiai be
sielgusių oficierų stengiasi 
žiaurumus iszteisinti žiarumu 
filipinieczių, bet tas ne visa
da pasiseka Pasidavęs ame
rikonams filipinieczių vado
vas Cailles apreiszkė, jog pro
vincija Tayabos, kur ameri
konai papildė daug žiauru
mų, turėjo kuo geriausią ad
ministraciją. Amerikonisz- 
kas gi gubernatorius, majoras 
Gardner, pridūrė, kad minė
ta provincija buvo su visu 
suvaldyta, kada joje ameri
koniszki kareiviai papildė vi
sokius žiaurumus. Taigi mat 
net amerikoniszkas oficieras 
pripažįsta tą, ką užgynė repu- 
blikonų tyczia už liudininką 
partrauktas filipinietis Buen
comino. Ant galo patsai 
Buencomino, tarnaudamas 
prie Aguinaldo, mėtė ant a- 
merikonų visokius negražius 
apkaltinimus. Jo todėl liu- 
dyjimas ne gali būt už sanži- 
niszką laikytas.

Pulkauninkas Frederick 
Wild pateko po sudu užtai, 
kad mieste Lingayen, ant sa
los Luzon, liepė sudeginti 
vieną triobą, kurioje cziabu- 
viai rengdavo gaidžių kovą. 
Užtai sūdąs Wildą nusprendė 
ant papeikimo. Menka tai 
bausmė, bet visgi jau geresnė 
negu iszteisinimas kitų oficie
rų, kankinusių žmonis be jo
kio reikalo.

Užgimė nesutikimai terp 
Amerikos rando ir italiszko 
ambasadoriaus už pagarsini
mą laikraszcziuose raporto 
amerikoniszko admirolo, po 
kurio virazininkyste yra A- 
merikos kariszki laivai Euro
poj. Amerikoniszkas admi
rolas savo raporte darė viso
kius ttžmetinėjimus Italijos 
valdžioms ir dalyvavusius 
musztynėse mieste Venecijoj 
oficierus kariszko laivo Chi
cago paliuosavo nuo sūdo. 
Raportas tas likosi pagarsin
tas Amerikos laikraszcziuose. 
Italijos pasiuntinys išlaikė 
tą už įžeidimą Italijos, o kad 
raportas esąs neteisingu, pa
reikalavo nuo Amerikos lai- 
vynės ministerijos pagarsini
mo visi} dokumentu turinezių 
susiriszimą su musztynėms 
Venecijoj. Laivynės minis- 
teris apreiszkė, kad garsinti 
dokumentus jam butų ne pa- 
rahku, bet pažadėjo viską isz- 
tirti. Raportas amerikonisz
ko admirolo laikraszcziuose 
pagarsintas ne laivynės mi
nisterijos, matomai tą, norė
damas pasigirti, padarė pats 
admirolas. Tokius mat vai
sius gimdo siuntinėjimas į 
svetimus krasztus mažai ap- 
sitaszusių admirolų.

Prancuzi-

kad Mm- 
ištraukti

Prancūziją. Tas, kas minėta
me laikrasztyj buvo pagar
sinta, ne yra redakcijos 
straipsniu, bet yra pagarsin
ta maskoliszkos užrubežinių 
dalykų ministerijos, kuri pa- 
naszius iszreiszkimus iszsian
tinė j o savo ambasadoriams 
svetimuose krasžtuose ir be 
abejonės tą padarė su žinia 
ir su pritarimu 
jos.

Isztikro, rodosi, 
kolija -nesirengia
isz Mandžurijos savo karei
vių. Nora maskoliai ir pa
sitraukė isz tūlų menkesnės 
vertės miestų, bet ne pasi
traukė isz Mandžurijoą, tik 
sutraukė kareivius į svarbes
nes vietas. Pagal žinias su
rinktas angliszkų konsolių, 
dabar Mandžurijoj yra 130 
tukstanezių maskoliszkų ka
reivių; ant Mandžurijos ru- 
bežiaus Siberijoj Maskolija 
turi sutraukusi 150 tukstan
ezių; savo valdybose ant Szan- 
tungo pussalio.Chinuose, yra 
60 tukstanezių maskoliszkų 
kareivių, taigi isz viso 340 
tukstanezių. Ant Kaukazo, 
Turkestane ir ant Afganista
no rubežiaus yra apie 250000, 
taigi priesz Angliją Masko
lija tuojaus galėtų stumti 
590 tukstanezių kareivių. 
Tiek Anglija, nė susidėjusi 
su Japonija, ant syk negali 
iszsodyti kareivių ant kranto 
maskoliszkose valdybose. Jei
gu iszsodytų mažesnes pajie- 
gas, tai kol joms isz Anglijos 
galėtų atsiųsti pastiprinimą, 
jau tos mažesnės pajiegos ga
lėtų būt sumusztos. Tą ge
rai žino Anglijos ministeriai, 
todėl jie teip nuolankus 
priesz Maskoliją. Nuo Se« 
vastopoliaus karės, kurioj už 
Anglijos reikalus daugiau 
pralieta prancūzų negu an- 
glijonų kraujo, viena Angli
ja niekur isztikro ne pasiprie- 
szino atvirai Maskolijos no
rams, stengėsi vien kitus 
siundyti priesz maskolius, bet 
kur tik maskoliai staeziai 
priesz Angliją pasisziauszė, 
visada iki sziol Anglija nusi
lenkė ir pasitraukė, Masko
lija jau su visu iszstumė An
glijos įtekmę isz Persijos, o 
dabar,su pagelba papirkimų, 
stengiasi iszstumti ir isz Af
ganistano, nors to kraszto 
valdonas ima algą nuo Angli. 
jos.

vų į savo žmonis,, kuriuose 
buk vadovai prisako būrams 
mylėti Anglijos karalių, 
jam tarnauti ir jo visame 
klausyti; tuom tarpu mani
feste būrų vadovų to visko 
nėra. Ne matyt juose nė is»- 
reiksztos meilės Anglijai, ku
rios pavaldiniais pastojo pa
siduodanti būrai. Būrų va
dovai kalbina savo karei
vius grįžtį ant iaznaikintų 
fannų ir Btengtiesi pakelti 
materijaliezkai per karę iai- 
naikintą krasztą; užsilaikyti 
lojaliszkai priesz naują val
džią, kadangi kitaip nauji 
valdininkai galėtų persekioti 
ir stabdyti ekonomiszką iš
kėlimą kraszto. Sziuom kar
tu kalbina parduoti likimui. 
Apie meilę naujų valdonų, 
apie garbinimą Anglijos ka
raliaus manifestuose 
vadovų nėra nė žodžio.

Anglijoj prasidėjo 
kilmės apvainikavimo 
raliaus Edvardo,
ežiai, visokių randų atsių
sti atkeliavo jau beveik visi; 
Vokietijos ciecorius atsiuntė 
garsų grafą VValdersee, buvu
sį virazininką terptautiezKų 
kariszkų pajiegų Ch i nuošė. 
Jis atsilankė pas garsų lordą 
Robertsą,laikė kalbą, kurioje 
pasakė, kad vokiszki oficierai 
visada žinojo, jog angliszki 
kareiviai su būrais laike ka
rės elgėsi teip žmogiszkai, 
kaip tik galima. Kas turi 
ant sanžinės žiaurumus savo 
kareivių Chinuose, tas ir ki-

būrų

isz- 
ka- 

Sve-

giaai gražiais ir žmogiszkaia 
padaryti. Toks tokį visada 
apgina.

Apie ligą Anglijos kara
liaus vis priesztaraujanczios 
platinasi žinios; pagal vienas 
karalius su visu iszgijo, pa
gal gi kitas sveikata kara
liaus esanti menka. Pasku
tinės ant galo žinios pasirodė 
teisingoms. Karalių reikėjo 
operuoti. Po operacijai jis ne 
gali pakelti apvainikavimo ce
remonijų, todėl ir apvainika
vimas likosi atidėtas ant ne- 
aprubežinoto laiko. Suva
žiavusiems į Angliją ant isz- 
kilmių svecziams reiks grįžti 
tuom tarpu namon. ;

Vokietlja. .
Pereitą sanvaitę pasimirė 

Saksų karalius Albertas. Sos
tą aaksų karalystės užėmė 
kunįgaiksztis Jurgis. Pasi
miręs karalius Albert buvo 
vienu isz apszviescziausių ir 
sumaniausių Vokitijos val
donų. Jam valdant, Saksų 
karalystė spėjo pasikelti ly
giai pramonėj, kaip ir ap- 
szvietime gyventojų ant aug- 
szcziausio laipsnio;* Saksų 
karalystėj dabar ne rastum 
žmogaus ne mokauezio raszy- 
ti ir skaityti.

Prūsuose randas -griebiasi 
vėl didesnio persekiojimo 
lenkų. Kovoj lenkų su Vo- 
kyste lenkams pritaria 
sziuom kartu net maskoliai.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Piutės mėnesyj szių metų 

niuje atsibus paroda ukininkystės 
ir naminės iszdijbystės. Szįmet 
ant parodos bus pirmą karty pa
rengta dalia žuvininkystės, taigi 
žvejonės ir auginimo žuvių, Cie 
coriezka maskoliszka Žuvininkys
tės Draugystė paskyrė nuo savęs 
vieny auksinį, du sidabriniu ir 
tris bronzinius medalius už viso
kius daiktus turinezius ausiriszi- 
mą su žuvininkyste*, atsiųstus ant 
Vilniaus parodos.

Ant prisakymo Vilniaus guber
natoriaus katalikiszkiems kuni
gams, kad jie ne pildytų prisaky
mo vyskupo Zvieravicziaus, kuris 
uždraudė katalikų vaikams lanky-

Vii-

gų ir neturėjo isz ko nepriteklių 
uždengėt

Vilniaus gubernatorius prisakė, 
idant visi namai Vilniuje butų 
numeruoti, kaip tai yra ir kituose 
didesniuose miestuose. To mat 
iki sziol Vilniuje ne buvo.

Prekės mėsos Vilniuje sziuom 
kartu didesnės negu kituose Lie
tuvos miestuose. Svaras mėsos 
pirmo sorto Vilniuje kasztuoja 
13} kap., o tokios mėsos svaras 
Kaune kasztuojaIi kap., Grod- 
ne 10 kap., Minske ir Baltstogėj 
po 11 kap. Prekės duonos, svies
to, tsukų ir kitokių produktų 
Vilniuje ieipjau didesnės negu 
kituose Lietuvos miestuose.
. Likosi galutinai nutarta pareng
ti Vilniuje vieszą prekystes mo- 
kyklą, taigi antrą mieste. Ant to 
randas isz savo pusės nieko ne 
duoda. Užlaikymas mokyklos 
ka?ztuoa 15000 rubl. Ant to pra
moninkai I skyriaus mokės po 6 
rubl., 11 skyriaus 4 rubl., III 
skyriaus 2 rubl.' Lankanti mo
kyklą mokintiniai mokės po 35 ir 
45 rubl. ant metų.

pus Vloclavko dejecezijos, bet 
pradžioj szių metų, dėl menkos 
sveikatos, atsisakė nuo valdymo 
dejecezijos.

Isz Žagaris, Kauno gub.
29 d. gegužio Senoje Žagarėj 

siautė baisus gaisras, kuris isznai 
kino tris czvertis miestelio. Ka
dangi 1ą dieną putė smarkus vėjas, 
tai gaisras be mažo neiszplatino ir 
už tilto ėsanezioj Naujoj Žaga
rėj. Ant gesinimo ugnies atkako 
dvarponiai su savo žmonėms; at
sigabeno jie ir vieną garinęczirez- 
kynę ir tik prie jų psgelboe pasi
sekė ugnies ne įleisti į Naują Ža
garę. įsidegęs miestelis neturė
jo savo locnų nė jokių gesinimo 
prietaisų.

Prie to prigėrė botininkąs Fi- 
scher, jo pati ir du jurininkai. 
Vien kuny botininko iszgriebė 
isz vandens ties kaimu Nemuniu- 
nais.

Labgavoj suaresztavo vieny 
darbininky, kuria platino ežia ne 
tikrus pinįgus. Suaresztuoto gy
venime rado daug netikrų pinįgų 
ir kvarmas jų dirbimui

Azija.
Rodosi,kad Maskolija jiesz- 

ko vėl priekabių ir nori su
laužyti padarytą su Chinais 
sutarimą reikaluose Mandžu
rijos likimo. Maskoliszki 
rando laikraszcziai pagarsino, 
kad jeigu Chinai pavedė An
glijai Shanghajaus klonies 
geležinkelius, kas yra prie- 
szingu padarytam Chinų su
tarimui su Maskolija, tai 
tuom paežiu paliuosuoja Mas- 
koliją nuo pildymo sutarimo 
padaryto reikaluose Mandžu- 
rijos likimo; taigi tas duoda 
Maskolijai progą palikti joje 
maskoliszką kariumenę. 
Prie to maskoliszkas rando 
laikrasztis gazdina Angliją ir 
kitus, norinezius Maskolijos 
mierius stabdyti, susiriszimu 
Maskolijos su Prancūzija, 
taigi parodo, kad užkabinę 
Maskoliją, turės priesz savę 
ne vieną Maskoliją, bet ir

Anglija.
Jau beveik visi būrai pasi

davė anglijonams; kariavusių 
priesz Angliją ne buvo dau
giau kaip 16500. Ar visi 
būrai pasidavė ir angliszkose 
valdybose, nežinia. Garsus 
Milner, viena isz priežasezių 
karės, likosi paskirtu anglisz- 
ko rando ant gubernatoriaus 
Transvaaliaus.

Svarbesni būrų vadovai 
keliauja į Europą, kur ti
kisi surinkti kiek aukų ant 
suszelpiino naszlaiczių ir rai- 
szų būrų, nužudžiusių visus 
savo turtus, kadangi to, ką 
paskiria angliszkas randas, 
ant aprūpinimo visų neuž
teks. Dabar angliszkas ran
das, kaip pirma ant naikini
mo būrų, ant karės reikalų 
pirko Amerikoj arklius ir 
mulus, teip dabar perka jau- 
ežius; avis ir karves būrams 
apsigyvenantiems ant 
naikintų farmų.

Kaip laike karės net pa
garsintose angliszko rando 
žiniose daugiau buvo melo 
negu teisybės apie muszius, 
teip ir dabar papratęs meluo
ti ir pasibaigus karei, ran
das ne moka apsisaugoti nuo 
melo. Jis iszkreipė iszvirksz- 
ežiai atsiliepimus būrų vado-

Revoliucijo- 
didesnę 
pajiegos 
sostapi- 

Laike

Vidurine ir pietinė Ame
rika.

Revoliucija republikoj Ve- 
nezuelėj ima viražų ant prezi
dento Castro.
nieriai apvaldė jau 
republikoe dalį, jų 
artinasi prie kraszto 
lės miesto Caracas.
susirėmimų, kareiviai prezi
dento Castro pulkais pereina 
prie revoliucijonierių. Sve
timi pasiuntiniai persergėjo 
savo randus ir praneszė, kad 
dienos valdymo prezidento 
Castro jau suskaitytos. Su
vienytos Valstijos Sziaurinės 
Amerikos, Vokietija, Pran
cūzija, Anglija, net Holan- 
dija, ant apgynimo savo pa
valdinių, atsiuntė į Vene^ue- 
lės pakrantes kariszkus lai
vus.

isz-

Užtai kaimyniszkoj repu- 
blikoj Columbijoj, rodosi, 
kad bent sziuom kartu ran
das ima viražų ant revoliuci
jos. Rodą apie tai yra tik 
oiicialiszkai rando garsina
mos žinios, bet joms neprieaz- 
tarauja ir privatiazkoa. Ma
tyt gyventojams nusibodo 
jau per eiles metų besitrau
kianti revoliucija, kuri eko- 
nomiszkai nupuldė visų krasz- 
t%. Gyventojai geidžia pasi
baigimo kokiu nors budu re
voliucijos, todėl jie paliovė 
rėmę revoliucijonierius ir per 
tai ant jų randas ima viražų.

mokyklas, tik trys diiakonai 
vyskupystės ir trys prabaszcziai 
davė ant raszto pasižadėjimą, kad 
ne pildys vyskupo prisakymo. 
Tie katalikiszki iezgamoe, davę 
tokį pasižadėjimą, yra: du lietu- 
viszkų dekanatų diiakonai. Tra
kų dziakonas Karwowski ir Var
nėnų — Glembocki ir Slonimo 
(Grodno gub.,) Lavrynovicz.

Terp turtingesnių Vilniaus gy
ventojų pinjgų dirbėjų agentai 
paleido kiek naujų popierinių 
maskoliszkų “bumažkų” po 500 
rubl. Tokius pinįgus prigavėjai 
platino ir kituose dideliuose Mas
kolijos miestuose, o kad jie gerai 
padirbti, tai paleido jų ne mažai. 
Antai Odesoj vieszpatyatėe ban 
ko užveizėtojas, ant persitikrini
mo, ant kiek netikra bumažka 
skiriasi nuo tikros, nusiuntė savo 
tarną pas banko kasierių iszkeisti 
vieną ant smulkesnių. Kasierius, 
gerai apžiūrėjęs, pripažino ją už 
gėry ir Užkeitė. Netikrus tuos 
popierinius pinįgus galima pažin
ti tik gerai apžiurėjus su padidi- 
nancziais stiklais. Ant netikrų 
popierinių 500 rublinių bumažkų 
yra 1898 m. ir jie turi numerį 
069325.

Vilniuje pieezimo mokyklos 
ruimuose,3 d. berželio,likosi ati
daryta paroda plianų ir paiszinių 
nupiesztų mokintinių. Paroda a- 
tidaryta kas dieną nuo 11 vai. ry
to iki 9 vakare.

Į ligonbutį Savicz, Vilniuje, a- 
tėjo 18 metų mergina Gradlev- 
skiutė su iszdegintoms akims. Ji 
apreiszkė, kad jai miegant, prie 
; os priėjo jos moczeka ir su szla- 
piais p i raitai s dasilytėjo jos akių 
ir nuo to laiko mergina ne mato. 
Padarė kratą pas moczeky ir isz 
tikro rado stiklinę su kokiu ten 
skystimu, gal su karboline rugsz- 
ežia.

Biuruose Labdaringos Draugys
tės Vilniuje užg'mė gaisras. Ug- 
nageaiai vienog, greitai atbėgę, 
ugnį užgesino. Pasirodė, kad 
ugnis užgimė nuo padegimo: do
kumentuose, aktuose buvo pri- 
kaisziota iszmirkintų kerosi ne po
piergalių ir sienos biuro buvo isz- 
klotos tokia jau lengvai galin
ėsią užsidegti popiera. Likosi 
suaresztuotas vienas isz tarnaujan- 
czių minėtoj draugystėj. Jis pri
sipažino ir apreiszkė, kad padegė 
biurus su mieriu isznaikinti do 
kumentus, kadangi mat jie prisi
savino kiek ten draugystės pinį-

Isz Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje gegužio mėne

sio Vilniaus gubernijoj buvo 30 
gaisrų. Gaisrai tie užgimė.: nuo 
neatsargumo 6, nuo negerai įtai 
sytų kaminų 4, nuo nežinomų 
priežascziųl6.. Visuose tuose at
sitikimuose ugnelė pridirbo blė- 
dies ant 30000 rubl.

Netikėtų mirezių buvo 11. Už- 
muszystų 3. Negyvėlių rado 5. 
Vagystų papildė 27; pavogė 
daigtų .už 1688 rubl., pinįgų 247 
rubl. Ai kliu pavogė: Vilniaus 
pav. 2, Trakų 6, Lydos 8,Aszmė- 
nų 2, Vileikos 2; isz viso 21. 

■—— •- •
Neryje atsirado žuvys,maskolių 

vadinamos uroeziais, kokių pirma 
Lietuvos vandenyse ne buvo, tik 
15 mstų atgal,ar atplankė, ar gal 
keno nors įleistos, atsirado Ne
mune; dabar žvejai diktai jų pa
gauna ir Nery j; yra-tai gana 
didelės žuvys.

Vilniaus gubernijoj pasirodė 
arklevagiai merginos; ir jos jau 
pradeda daryti konkurenciją ar- 
klevagiams vyrame. Miestelyj 
Giedraicziuose suaresztavo 18 me
tų merginą Galeckiutę. Ji prisi
pažino, kad arklį, ant kurio ji į 
miestelį atjojo, pavogė, bet nežino 
nuo ko.

Isz Trakų, Vilniaus gub.
Trakų pavietyj.į dvarą Palaki

ną, prigulintį Joannai Pilkeviczie- 
nei, naktyj atsilankė vagiliai. Per 
langą įsikraustė į dvaro savinin
kės gyvenimą, kur iškraustė vi
sokias pakavone*. Pavogė 17 
akcijų Vilniaus iemiszko banko 
po 100 rublių ir vieną ant 500 
rbl.: teiposgi visus rastus sidabri
nius ir auksinius daigius; isz vi 
so dvarponei pridirbo nuotrotos 
ant kokių 5000 rubl^;

Isz Grodno gub.
įsa Grodna gubernijos

kraustosi szalyn; daugiausiai žy
dų ypacz isz Slonimo pavieczio 
rengiasi į Argentiną, kur ui pinį
gus barono Hirscho likosi pa
rengtos iydiszkos iemdarbiazkos 
kolionijos. Mėgstanti iemdar- 
bystę žydai ant tų kolionijų gy
vena be vargo, bet tokių yra ma
žai, daugumas ne mėgsta dirbti 
ant ukėa ir bėga isz tų Hirscho 
kolionijų.

žydei

Pasimirė buvęs Kauno 
vyskupas-

4 d. berželio,mieste Vloclavke, 
Varszavoa gubernijoj, pasimirė 
buvęs, dar prie Valanczaucko, 
vyskupu aufraganu Kaune,vysku
pas Aleksandra Kazimieros Be- 
resnevicze. Velionis gimęs Szvel- 
niuose, Sziaulių pav. Baigęs Var
nių seminariją, lankė dvasiszką 
akademiją Vilniuje, o kada ta li
kosi uždaryta, persikėlė į Peter
burgą, kur baigė akademiszkus 
mokslus. Isz pradžių buvo jis 
profesorium Varnių seminarijoj, 
o paskui prefektu Vilniaus gim
nazijoj. Paskirtas rektorium 
Peterburgo dvasiszkos akademi
jos, pildė tą urėdą per penkis me
tus. 1882 m. paskirtas į vysku-

Ibz Panevėžio, Kauno 
gub-

Panevėžyj likosi atidaryta vie
tinė paroda žemdarbystės ir nami
nės ūkės. Ant parodos visokių 
daigtų sugabeno ^augiausiai ap
linkiniai dvarponiai; ūkininkų 
iszdiibimų, produktų ir gyvulių 
yra szįmet daugiau negu būdavo 
kitais metais. Isz kitų Kauno gu
bernijos pavieczių jau daug ma
žiau ant parodos atgabeno daiktų 
ir dvarponiai, o ūkininkų atga
bentų isz kitų pavieczių yra lubai 
mažai.

Isz Latvijos.
Žieminiai javai Latvijoj, iszė- 

mus Walko ir Pernavo pavieczių, 
iszrodo užganėdinaneziai; pami
nėtuose paviecziuose iszrodo 
prastai.

Isz Prūsų Lietuvos.
1 d. pjutės szių metų miestas 

Klaipėda apvaikszczios 650 meti-

jimo.
Trumpa geležinkelio alkūnė 

nuo Ragainės į Kraupiszlcius liku
si atidaryta trukių bėgioji
mui.

Labguvoje suareiztavo netikrų 
pinįgų dirbėją Naujoką. Viena- 
me malūne, kur jia dirbo, po 
skersmedžiu rado jo parengtą 
dirbtuvę: buvo ten 10 kvarmų 
liejimui visokių sidabrinių ir auk
sinių vokiszkų pinįgų, teiposgi 
katilaitį, kuriame jis tarpino me 
talių nuliejimui pinįgų.

Kaime Tirsztiegel siautė 4 d. 
berželio didelis gaisras, kuris isz- 
naikino visus turtus J 2 ūkininkų: 
sudegė teipjau daug javų, pasza- 
ro ir naminių gyvulių.

Laike paskutinio kiaulių tur
gaus Tilžėj už kiaules mokėjo: 
už porą pirszų 4—6 sanvaiezių 
po 24—28Markes, už senesnius 
34Mrk., už kiaules po 36—56 
Mrk. Už penėtas po 42—43 
Mrk. už kiekvieną 100 svarų sva
rumo.

Paupeliuose iszdegė visos trio- 
bos ūkininko Bakazio. Kada už
gimė ugnis,Bakszų namieje ne bu- 
vo, bernai ir tarnaitės valgė pie
tus bute ir nežinojo, kad užsidegė 
jo eziaudinis stogas; tik kaimynai, 
pamatę ugnį, atbėgo prie ugnies 
ir persergėjo valgancziy pietus, 
nieko apie gaisrą nežinaneziy 
Bakszo szeimyny.

Ant trumpos geležinkelio lini
jos terp Skaisgirių ir Insruczio 
darbai ant tiek nužengė, kad ant 
dalies kelio jau ir szėnys nuklo
tos, darbininkisąki trukiai pradė
jo bėgioti.

Aplinkinėse Sandlanicių 26 d. 
gegužės siautė baisi audra; puolė 
ir ledai, kurie ne mažai blėdies 
laukams pridirbo. Perkūnas su
skaldė daug medžių, o Gestuose 
iszdegė ūkininko Bagdono tvar
tai.

Laike manevrų vokiszkos ka
ri umenės netoli Tilžės, vadovas 
vienos divizijos, jenerolas Boc- 
kund Pollach likosi savo locnų 
kareivių su jėtims subadytas. 
Mat jo raiteliai gavo aat syk pri
sakymą grįžti. Jenerolas buvo 
labai arti raitelių eilės. Kada 
kareiviai su isztiestoms jėtims 
mai apsisuko, jie ir pasmeigė 
vo jenerolą.

Kuriszkoj jūrių kojoj, laike 
smarkios vėtros paskendo botas.

u-

Prusai.
Prusai buvo tauta lietuviszkos 

kilmės; jie apgyveno dvi dabar
tinių Prūsų provincijas iki Danci
gu! arba Gedanijai, užėmė Balti- 
ko pakrantes. Tauta Prūsų su 
visu isznyko 17 szimtmetyj, 1700 
metuose ne liko nė vieno mokau- 
ožio prusiszkai kalbėti. Isznai- 
kino juos mat kryžiokai, o paskui 
svietiszkos Brandenburgo kunį- 
gaiksztystės valdžios. Kryžiokų 
laike, po didele bausme buvo už
drausta ponams su savo tarnais 
prūsais kalbėti prusiszkai. Rasz- - 
tai prusiszkoj kalboj iszleisti bu
vo: Euchiridion, Mažas Luterio 
Katekizmas isz leista s 1561 m. 
Vienaitinis egzempliorius szitos 
knįgos užsiliko Peterburgo cieco- 
riszkoj bibliotekoj. Ant jo už- 
raszyta, jog 1677 m. pasimirė 
paskutinis žmogus mokantis pru
siszkai kalbėti.

Isz Londono.
Nedėlioj, l|d. berželio 1902 m., 

“szlaminė parapija” laikė savo 
susirinkimą. Kadangi ant “azla- 
minių” susirinkimų ne visiems 
lietuviams daleieta atsilankyti, 
tai, suprantamas daigtss, susirin
ko tik tie, kuriems daleists,|t. y. 
mokantiems kun. Szlamui kolek- 
tą. Nors skaitlius mokanezių 
Szlamui kolektą ir neperdidelie, 
bet duosi umu aukų “ant Dievo 
garbės” jie atsiiimėjo. Nepro- 
szalį, rodosi, bus patėmyti, jog 
pagal paduotas paties kun. Sala
mo skaitlines, nuo 13 d. sausio 
1901 m. iki 1 d. berželio,įplaukė 
į “parapijos” kasą, taigi į kunį- 
go kiszėnių — 840 su virszum 
svarų sterlingų (apie 14.200). 
Iszdavimai buvę toki: 200 sv. 
sterl. įmokėta už bažnyczią,£102. 
12.10 advokatui (už* ką tiek 
daug?). Bet kur likę £500 din
go, kun. Szlamas nepasakė. 
“Parapijonai” - gi, kurie visus 
tuos pinigėlius j kunįgo “kasą” 
įmokėjo, nė neiszdrjso nė viens 
kunįgėlio paklausti <— kas su jai
siais pasidarė? Gal ir butų kelin
tas apie tai paklausęs, jeigu ne to
kie saldus ir limpanti! prie szir- 
dies užmanymas ...... Kunį- 
gas Szlamas paketino uždėti kliu- 
bą, kuriame “parapijonai” po 
dievmaldystai, jeigu turės už ką« 
galės ateakaneziais gėrymais 
pasiraminti. Tokiu tai budu 1 
500 sv. sterlingų pasiliko ‘ Die
vui aut garbės”, kun. Szlamo ki- 
szeniuje ir viraz to — da 19 ava- 
rų ant įrengimo kliubo sudėta.

Nė ne dyvai, kad atsilankę czia 
isz Amerikos kuoįgai, Milukis ir 
Szedvydis, matydami duoslumą 
“ant Dievo garbės” parapijonų, 
su užvydėjimu kun. Szlamui isz- 
sitsrė, kad czia “kviecziai auga” 
ir daugiaus nieko ne reikia, tik 
supilti juos į aruodą.

Agaztaitū.

Nauji rasztai.
Darbininkas, neperiodiazkai' 

Darbininku Laikrasztis. iszlel- 
džiamas Lietuviszkos Socialistu 
Kuopos. Chicago, III. Nr. 1. 
32 pusi.

Yra tai naujas lietuviszkaa dar
bini nkiazkas laikrasztis. Laik- ■ 
raaztis toks darbininkams reikalin
gas, o tokio lietuviazko sziuom 
kartu ne buvo Amerikoj. Nr. 1 
telpa sekanti straipsniai: Musų 
reikalai. Isz Atminimų, eilės. V. 
Susivažiavimas L. Su D. P. Sztrai- 
kai. Christaus mokslas ir Draugi
ja. Vereszczagin. Draugija verta 
pasiekimo. Koncentracija kapi
talų. Revoliucijonieriszkaa ju
dėjimas Rusijoj. Darbininkisz- 
kos žinios iaz Lietuvos. Kadangi 
laikrasztis iszeina ne pe iodiezkai, 
tai iszleistojai jo prenumeratos ne 
garsina, bet parduoda atskirus 
numerius, kada toki iszeina. 
Prekė numerio 10 centų. Norin
ti užsiraszyti iszėjusį dabar nume
rį,tesikreipia ant antra szo: Darbi
ninkas. 3238 S. Halsted Street, 
Chicago, III.



LIETUVA
Judoozius. Parasze L. P. Per- 

spausta isz “Ūkininko”. Tilžėj. 
1902 m. 11 pusi.
- Autorius persta to ežia tikrą 
Judoszių, iszdavėję savųjų, mas- 
koliszkę sznipukę, denuncijantę, 
per kurio prisidėjimu laike lenkų 
maiszto 1863 m. daug nekaltų 
žmonių, mylinezių savo krasztę, 
tapo maskolių suszaudytų, pa
kartų arba be sūdo iszgabentų į 
Siberiję. Kol maskoliams reika
lingas buvo Judoszius,jie jį laike, 
žadėjo ne butas dovanas, bet pa
sibaigus maisztams,apleido- De- 
nuncijantas ritosi vis žemyn ir 
ant galo, visų apleistas, užbaigė 
biaurų gyvenimą. Net kūno jo 
ne rado: vieni tikėjo, kad szunes 
jį suėdė, kiti gi kalbėjo, 
buk jo locnas sūnūs nenorėda
mas kasztuotiesi ant laidotuvių 
visų paniekinto žmogaus kūno, 
nuvilko į upę ir ant vandens pa
leido; gal kūnas Judosziaus de- 
nuncijanto nuplaukė į jūres ant 
maisto draskančioms žuvims.'

Isz tikro nieko nėra biauresnio, 
nieks kitas nėra vertesniu dides
nės paniekos, kaip denuncijantas, 
iszdavėjas savo locnų brolių. 
Prie tokių geiiausiai tinka Chris- 
taus žodžiai: “geriaus tokiems 
pririszti girnas prie kaklo ir _pa- 
skandyti jūrių gelmėse”. O vie 
nog terp mūs net per daug yra 
panaszių Judoszių, o kas svar
biausia, kad net terp musų doros 
mokintojų.yra netik pats denpn- 
cijuojanti, bet dar ir geresnius 
už savą prikalbinėjanti prie de- 
nuncijacijų. Kad yra toki lietu- 
viszki kunįgai net Amerikoj, tę ir 
Ibkių kuiiįgų denuncijantų drau
gai žino, o vienog juos laiko už 
godonės vertus. Teip mat likosi 
pas mus iszvirkszcziai išverstas 
supratimas doriszkų principų!

Isz Amerikos.
Gaudo tynezaunikus.

Gubernatorius szteto Sziauri- 
nės Karolinos Hycock paskyrė 
400 dol. dovaną tam,kas pasakys, 
kas dalyvavo lynezavime negro 
Gillipsie, kuris 11d. berželio li
kosi minių užkankintas. Kad 
valdžių priderystė yra gaudyti ir 
nubausti lynezaunikus, tę kiek
vienas numano, bet gaudyti juos 
privalo savo pajiegoms, o jie su 
pagelba papirktų denuncijantų. 
Papirkimai toki demoralizuoja 
žmonis, pratina juos prie denup- 
cijacijų. Demoralizavimu gi 
žmonių valdžioms ne pritiktų 
užsiiminėti. .

Svaiginanti gėry mat Amerikoj.
Pagal surinktas statistiškas ži 

nias laike liaudės nuskaitymo,1900 
m. ant viso ploto SuvitnytųVal- 
stijų iszprodukavo 1198602104 
galonus alaus, 103330423 galonus 
degtinės ir 23425167 galonus vy
no, taigi isz viso svaiginau ežių 
gėry m ų 1322166685 galonų. To
kiu budu iszpuola po 17,3 galono 
ant kiekvieno gyventojaus, arba 
daug daugiau negu Lietuvoj. A 
lauš leidinyczių buvo 1509, deg
tinės leidinyezių 967 ir 359vyny- 
czioe. I visas tas įtaisas įdėtas 
kapitalas 457674087 dol. Dar
bininkų ir tarnų szitų dirbtuvių 
buvo8153. Iszmokėta jiems per 
1900 m. algų 14301644 dol. Ver
tė gi produkcijos tų visų 
2835 dirbtuvių 1900 metuose sie
kė 340615716 dol. Isz svetur 
pargabenti į Amenkę svaiginanti 
gėrymai ežia ne priskaityti.

Darbininku maištai.
Pateb-jon, N. Y. Užgimė ežia 

maisztai darbininkų szilkų par- 
vinyczių. Darbininkų organiza
cija iszdavė prisakymę sztraikuo- 
ti, bet to prisikymo darbininkai 
Bauford Brothers dirbtuvių -ne 
paklausė. Pulkas sztraikuojan- 
czių i r'j lems pritarianezių miesto 
gyventojų susirinko prieszais 
dirbtuves, iszdaužė langus, pas
kui įsiveržė į dirbtuves ir isz jų 
iszvaikė darbininkus. Kada prie 
dirbtuvių atkako pulkas polieis- 
tų, minios žmonių patiko juos su 
akmenims. Kada vienas policis 
tas likosi sužeistas, kiti iszsi- 
traukė revolvierius ir pradėjo 
szaudyti į minias darbininkų. 
Vienas darbininkas, i tai i jonas, li
kosi užmusztas, o keli paszauti. 
Policistai suaresztavo kelis darbi
ninkus.

Nemokanti skaityti amerikonai.
Laike paskutinio liaudės suskai- 

tymo Amerikoj, atlikto 1900 
m., ant viso gyven 
tojų skaitliaus 76303387 
galvų, buvo nemokanezių nė ra
šyti, nė skaityti 2325320 jau su
augusių; tame skaitliuje ne pažį- 
stanezių raszto ateivių buvo tik 
610799, kiti gi ežia gimę, taigi 
tikri amerikonai Ne turi todėl 
tiesos amerikonai daryti didelių

užmetinėjimų ateiviams, kad terp 
jų yra nepažįstanti raszto, kadan
gi terp paežių amerikonų su vir 
szum 2% ne pažįsta raszto, taigi 
tokių yra didesnis nuoszimtis ne
gu terp szvedų, net negu terp 
finų.

Austrijos konsulius reikalauja at- 
, lyginimo.

Phtsburg, Pa. Pereituose 
metuose dirbtuvėse “Jonės & 
Langhlin Limited” atsitiko ex- 
pliozija, kurios 6 darbininkai, 
Austrijos pavaldiniai, likosi už
muszti. Už gyvastį tų žmonių, 
vardu jų giminių, Austrijos kon- 
sulius reikalauja atlyginimo 120- 
000 dol. Pažiūrėsime, kokį nu- 
sprendimę iszduos Amerikos sū
dąs, kuris tankiai svetimų kraustų 
pavaldinius ne laiko už vertus 
reikalauti atlyginimo nuo ameri
koniškų kapitslutų. Tas juk 
aiszkiai pasirodė provoj Lattime- 
ro skerdynių aukų.

Žvejai pralosze prova.
Milwaukee, Wis. Ant ežero 

kranto nuo labai seniai ramiai gy
veno ežia lenkiški žvejai ir nieks 
jų neužkabinėjo. Neseniai Illi
nois Steel Co. užsimanė žemę, 
aut kurios stovi žvejų buteliai, 
paveržti sau.* Padavė skundę į 
sudę, reikalaudama praszaliuimo 
žvejų. Žemesnis sūdąs uždavė 
uusprendimę ant žvejų naudos, 
bet kompanija perkėlė provę į 
augsztesnį. Per ei toj sanvaitėj 
pasibaigė prova. Augsztesnis sū
dąs pripažino žemę savasezia Il
linois Steel Co. Žvėjams atseis 
kraustytieji. Kas turi daug pinį 
gų, to sziędieninė&e sa n lygose 
yra ir teisybė.

Dynaiuitas prieš seabsus.
Roanoke, Va. Kastynėse Wil- 

liamson užgimė organizuotų kal
nakasių štraikai. Kastynių sa
vininkai jų vietoj parsitraukė 
seabsus, kurių 25 dirbo kastynių 
oloj. Sztraikierai apsiginklavo 
su karabinais ir atėjo į kastynes 
prikalbinėti dirbanezius mesti dar 
bę. Kadangi seabsai ne paklau
sė, tai sztraikienai metė į olę di
namitu, kuris ir expliodavo. Ex- 
pliozijos 5 seabiai likosi užmusz- 
ti; iszlikę neužgautais persigan
do ir iszbėgo isz olos; į bėgan- 
czius szaudė sztraikieriai ir kelis 
seabsus pašovė.

Pavogė sunu turtingo prekijo.
Brigu am, Utah. Nežinomi 

niekdariai pavogė 17 metų sūnų 
turtingo prekėjo Neil Andersono 
ir tėvams praneszė, jog už palei- 
dimę eunaus turi užmokėti 5000 
dol. Jeigu į umę laikę tėvai pi- 
nįgų į pa s kirtę vietę ne atsiųstų, 
jų sūnui žada pirmiausiai nuka
poti rankas ir kojas, o paskui jį 
užmuszti. Anderson apie tai 
praneszė szerifui, bet tas iki sziol 
nė jokio pėdsakio prapuolusio vai
ko ne rado.

Debesų praplyszimal.
Barbi, _Vt. 16 d. berželio ui

tose aplinkinėse siautė smarki 
audra su debesų praplyszimais, 
nuo to užgimę tvanai labai daug 
blėdies pridirba . Ant Central 
Vermont geležinkelio, tavorinis 
trūkis, užbėgęs aut paplauto ke
lio pylimo, iszszoko isz rėlių ir 
isz dalies susidaužė, prie to trys 
trūkio tarnai likosi užmuszti. 
Middlesexe vanduo nuneazė len 
tų piovinyczię ir 100000 pėdų 
medžių.

IndJJonu maisztai.
Washington, D. C. Komen

dantas Colorado apskriezio, jene- 
rolas Funston pranešė į Wa- 
shingtonę, jog indijonai Apachų 
gimines, gyvenanti ant San Car- 
los rezervacijos, rengia maisztus. 
Mat valdžios paliovė dalinti jiems 
mėsę, kaip buvo.iki sziol. Indi
jonai pareikalavo, kad jie, kaip i- 
ki sziol buvo, gautų j ems prigu- 
linczias mėsos porcijas; kitaip jie 
žada paimti ję isz ten, kur ras.

Rezervacija atidaryta koiioniza- 
cŲai.

Pocatello, Idamo. 17 d. ber
želio, 12 vai., likosi kolionizacijai 
atidaryta Fort Hali rezervacija. 
Tuojaus per rubežių įsiveržė 1300 
ginkluotų vyrų užimti sau kuo 
geriausias žemes, o paskui sekė 
vežimai su daigtris ir gyvuliais. 
Valdžios b josi, kad neužgimtų 
kruvinos musztynės terp besivar- 
žanezių žemę.

Dovana universitetui.
New York. Prezidentas Cor- 

nell universiteto, Schuman, gavo 
nuo garsaus amerikoniško mili
jonieriaus Johno D. Rockefe lie
ti o czekį ant $250000. Iki sziol 
uitu, pralobęs isz kerosino mi
lijonierius, visokiems Amerikos 
universitetams padovanojo 16 mi
lijonų doliarių; daugiausiai nuo 
jo gavo Chicagos universite
tas.

Turbut ne anarchistas.
W ashinoton, D. C. Baltame 

rūme, kur gyvena prezidentas 
Roosevelt, pereitę sanvaitę sua
resztavo jaunę vyriszkį, kurio 
kiszeniuoee rado užprovytę revol
verį. Suaresztuotu pasirodė 
koksai McAllister. Keip r<xloei, 
tę patvirtina ir jo motina, sua- 
resztuotaa yra ne su visu pilno 
proto, taigi ne anarchistas, tyko
jantis ant prezidento gyvasties.

Garlaivi nunesze i Ledines Jūres.
Skaitle, Wash. Atėjo ežia 

žinia, jog plaukiantį isz Alaskos 
į Seattle su 110 pasažierių gar
laivį Portland apsiautė didelis 
ledų lytys ir nuvilko į Sziaurinos 
Ledines jūres. Muitininkų gar- 
laivys Thetis iszplaukė jieszkoti 
ledų nuvilkto garlaivio ir pagel
bėti jam, jeigu tik bus galima.

Dega girios.
Tacoma, Wa8H. Ant abiejų 

pusių Green River auganeziase 
giriose siauezia gaisrai. Ugnis 
apėmė girias aplink Green River 
Hot Springs ligonbutį. Dega gi
rios ir aplink miestelį Canton; 
gaisras tose aplinkinėse isznaiki
no medžius ant ploto 35 ketvir
tainių mylių.

UZpuole ant piemenų.
Casper, Wyo, Pulkas gink

luotų vyrų užpuolė be jokios 
priežasties ant stovyklų avis ga- 
nanezių piemenų, du piemenis 
užmuszė, vieoę mirtinai paszovė. 
Mena, kad užpuolikai buvo pa
samdyti kaimyniszko avių augin
tojo, kuris ant piemenų turėjo a- 
sabiszkę piktumę.

Szalnos.
Lincoln, Nebr. Tūluose krasi- 

tuose Nebraskoė, jos vakarinėj 
dalyj,22 d. berželio buvo szalnns, 
kurios daug blėdies pridirbo lau
kams ir sodams. Szalnos pabai
goj berželio mėnesio, nuo kada 
net pagal kalendorių prasideda 
tikra vasara, ne priguli prie pa
prastų atsitikimų.

Sugriuvo hotelis.
Dallas, Tex. Pereitos nedė

lios dienę, dėl nežinomų priežas- 
czių, sugriuvo ežia St. James ho
telis. Iszgriuvusių hotelio sienų 
ir lubų szimtai žmonių likosi už
bertų; daug yra užmusztų, o dar 
daugiau sunkiai apkultų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kansas Cmr, Ma Netoli 

Mexiko, ant Cbicago & Alton 
geležinkelio iszszoko isz rėlių ge
ležinkelio trūkis ir isz dilies su
sidaužė. Prie to trūkio vedėjas 
likosi užmusztas, o 13 pasažierių 
tapo sužeistų, bet ne 
gai.

Shelbt, N. C. Ant 
Extension geležinkelio,
užbėgęs ant tilto Broad upės, isz
szoko. įsa rėlių ir vienas pilnas 
žmonių vagonas nupuolė į upę. 
Prie to viena ypata likosi užmusz- 
ta; sunkiai sužeistų yra 15 
žmonių, terp kurių yra ir mirti
nai sužeisti

pavojin-

Georgia 
trūkis,

Staplks, Min. Netoli nuo 
ežia suaimuszė dų į prieszingas 
puses bėganti trukiai. Prie to 6 
ypatos likosi užmusztos, o dvi 
sunkiai apkultos.

Fairburg, Nebr. Netoli staci
jos Thompson iszszoko isz rėlių 
tavorinis truKis. Prie to 3 alap- 
tę važiuojanti tr a rapsai likosi 
užmuszti, o du mirtinai apkulti.

St Paul, Min. Netoli Ash- 
ton, la. iszszoko isz rėlių Sioux 
City geležinkelio trūkis ir isz da
lies susidaužė. Prie to du trūkio 
tarnai likosi ant vietos užmuszti, 
o 5 sunkiai apkulti.

New York. Ant Myrtle avė. 
užsidegė pilnas žmonių karas. 
Penki žmonės prie to likosi gana 
sunkiai apdeginti, o szeszi apriku- 
lė, iszszokdami isz karą

dalis

Kada par-

Gaisrai.
Reading, Pa. Sudegė 

dirbtuvių Diamond Drill Works 
Birdsbora Blėdį ugnies padary- 
tę skaito ant 300000 dol.

Stra«sburg, Oh. Sudegė ežia 
departamentaliszkos pardaviny- 
czios Gurver Bross.
davinyczių savininkai atbėgo prie 
ugnies, plėszikai įsiveržė į jų gy- 
venimę ir viskę iszneszė. Mena, 
kad plėszikai, ant palengvinimo 
sau darbo, padegė ir pardaviny- 
czias.

Creede, Col. Siautė ežia di
delis gaisras, kuris isznaikino 60 
namų. Blėdį gaisro padarytę 
skaito ant 200000 dol.

Toledo, Oh. Sudegė ežia St 
Clair hotelis. Isz apsistojusių 
hotelyj sveczių: vienas sudegė, o 
15, szokinėdami per langus ant 
ulyczios,sunkiai apsikulė.

Portland, Ore. 22 d. berže 
lio siautė ežia d'delis gaisras, ku
ria pridirbo blėdies aut 700000 
dol. Ugnis terp kitko isznaiki
no: East Side Lumber Co įtaisas, 
Phoenii IronWork dirbtuves, 
Johnson laivų dirbtuves ir daug 
privatiszkų namų.

Madibon, III. 23 d. berželio 
užgimė ežia nuo nupuolusios ke- 
rosininės tampos gaisras, kuris 
pridirbu blėdies ant 200000 dol.

EzpllozIJos '
Gvthrie, O k la. Įtaisose New 

York Hardvare Co. expliodavo 
gezolinos rezervoaras. , Explio- 
zijos su virszum 30 žmonių likosi 
sužeistų, o terp jų yra ne mažai 
ir labai sunkiai ir pavojingai su
žeistų.

John»town, Pa, Dirbtuvėje 
Cambria Powder Co. atsitiko 
smarki“expliozija, Kurio.“ 3 dar
bininkai likosi ant vietos užinuaz- 
ti, o 5 sunkiai sužeisti.

Isz darbo lanko.
Toronto, Ont. 

ant czianykszczių
Tarnaujan- 
sztntkariųti 

pakėlė sztraikę.
H Dės Moines, Ia. 

nisezių Iowa Mutual kompanijos 
pakėlė sztraikę.

5 New York. Szilkų dirbtu
vės Hudson pavietvj, iszėmus tri
jų, kuriose dar dirba, likosi užda
rytos ir per tai 10000 darbininkų 
atsirado be darbo.

Omaha, N ebras k a. Union 
Pacific geležinkelio kompanija 
pagarsino, jog uždaro ežia esan- 
czius maszinų varstotus. Per tai 
250 darbininkų atsirado be dar
bo. ■ .

1 Hazleton, Pa. Pomperiai, 
maszinistai ir peczkuriai Sandy 
auglių kastynių sugrįžo prie 
darbo, kadangi kastynių savinin
kai pripažino 8 vai. darbo dienę 
ir prižadėjo iszpildytiir kitus dar
bininkų reikalavimus.

1 Reading, Pa. Užgimė 
sztraikas darbininkų Sternburg 
& Co. geležies dirbtuvėse. Vie 
toj suštaikavusių darbininkų kom 
panija persigabeno seabsus, o terp 
jų daug negrų. Tas kompanijai 
kaštuoja daug daugiau negu iš
pildymas darbininkų reikalavimų, 
ji vienog ant to ne paiso, bet 
stengiasi visokiais dorais ir nedo
rais budais štraikierius pergalė
ti.

5 Patebson, N. Y. 50 svar
biausių czianykszczių fabrikantų 
nutarė ne priimti prie darbo nė 
jokiu anarchisto. Kaip jie vienog 
atskirs anarchistą nuo ne anar
chisto? Už anarchistę juk jie ga
li apšaukti kiekvienę jiems ne 
patinkantį, nesiduodantį isznau- 
doti darbininkę

* Kansas City, Ma Nors gu
bernatorius szteto Kansas savo 
laike pagarsino, jog ant nuvaly 
mo laukų ne reikia svetimų dar
bininkų,bet dabar farmieriai 
reikalauja net 10000 svetimų dar
bininkų. Moka iki $2.50 ant 
dienos ir duoda valgį ir gyveni- 
mę. Ir Nebraskos farmeriai rei
kalauja darbininkų ant nuvalymo 
laukų.

Omaha, Nebr. Katilioriai 
Union Pacific geležinkelio gavo 
prisakymę visuose geležinkelių 
varstotuose pakelti sztraikę. Ka- 
tiliorių yra szito geležinkelio 
varstotuose apie 300. Perštrai- 
kę jie nori geležinkelio kompani- 
ję priversti iszpildyti reikalavi
mus nuo seniai sztraikuojanczių 
g i šerių. Jeigu tas ne pagelbės, 
ir kiti darbininkai, dirbanti var
stotuose szito geležinkelio ketina 
pristoti prie sztraiko; tokiu budu 
turėtų būt uždaryti visi geležin
kelio varstotai.

5 WlLKE“BARRE, PA. Ant 17 
d. liepos viršininkai visų Ame
rikos kalnakasių organizacijų su- 
szaukia nepaprastą konvenciję, 
ant apkalbėjimo reikalų sztraiko. 
Jeigu bus nuspręstas atraikas.tai 
ant syk susztraikuos apie milijo
nas kalnakasių. Tame skaitliuje 
didesnė dalis kalnakasių priguli 
prie unijos, neprigulinezių yra 
ne daugiau kaip 200000 darbinin
kų. Iki 17 d. liepos todėj, rodo 
si, ne atsjtiks nieko svarbesnio ir 
terp štraikuojanezių kalnakasių 
Penn^ylvanijoj. Permainos ga
lėtų būt sziuom tarpu tik tąsyk, 
jeigu kastynių savininkai nusi
lenktų ir išpildytų štraikuojan- 
czių kalnakasių reikalavimus.

75 telefo-

ISZ
Lietu viszku dirvų.

New Britain, Con.
Kaip visur, teip ir terp czia- 

ny kszcaių lietuvių yra visokį: vie

ni darbuojasi, kiek jų pajiegoe 
daleidžia, ant muaų tautos labo, 
kelia užmanymus, kiti gi sten
giasi tokius visai lietuviškai tau
tai naudingus užmanymus stabdy
ti. Ant nelaimės, visose lietuvių 
apgyventose vietose stabdytojų 
yra daugiau negu besidarbuojan- 
dsių ant musų tautos labo; užtai 
juo didesnė garbė besidarbuojan
tiems, kurie ne paiso ant stabdy
mų Jr dirbs, kiek galima,ant nau
dos lietuviszkos visuomenės.

New Britai ne yra teiposgi ke
letas vyrų, trokeztanezių gero sa
vo broliams, troksztanczių prikel
ti juos isz sunkaus miego, pagerin
ti jų būvį ir apskritai pakelti juos 
ant augaztesnio laipsnia

Neseniai ežia susitvėrė “Apszvie 
tos”Dr-tė, kuri rengia lietuviszkę 
knįgynę. Turime viltį, kad jauna 
Draugystė atgabęs naudę musų 
tautai, kad jos besistengimai isz
duos gerus vaisius. Dabar prie 
szitos Draugystės priguli jau 60 
dorų ir kaisztai mylinezių savo 
tautę vyrų; turime vienog viltį, 
kad skaitlius tokių į umę laikę pa- 
sididįs ir tokiu budu skaitlius 
besidarbuojanezių ant tautos labo 
terp New Britaino lietuvių pasi- 
daugįs ir per tai jie įstengs aisz- 
kiau pasirodyti su savo tautiš
kais darbais, Nors prie kiekvie
no darbo reikia pridėti nemažai 
darbo ir pinįgų, bet geresniejie 
musų broliai nesigaili paszvę*ti 
dalį savo sunkiai uždirbtų pi
nigėlių ant lietuvystės laba Jei
gu visi lietuviai prie tokių prigu
lėtų, kaip tai augsztai New Bri
taino lietuviai galėtų pasikelti! 
O czianykszcziai lietuviai uždir
ba ne blogiausiai, galėtų nors po 
mažę nuošimtį savo uždarbių pa
švęsti ant tautiškų reikalų. 
Czianykszcziai lietuviai uždirba 
po $ 1.50 —2.50 ant dienos. Ge- 
riejie lietuviai, ne girtuokliaujan
ti, turi gerus uždarbius. Aut ne
laimės vienog pas mus yra labai 
daug tokių, kurie nė cento ne pa
aukaus ant tautiszkų reikalų, bet 
visus sunkiai uždirbtus pinįgus 
palieka saliunuose. , Nepnguli nė 
į jokias organizacijas, kadangi ne 
turi pinįgų ant užmokėjimo pri- 
gulinczių mokesezių, ne užsimoka 
net gaspadinėms, pas kurias sto
vi aut boardo. Nors jie giriasi sa 
vo apšvietimu ir dievobaimingu
mu, bet ne moka nieko nė ant 
bažnyczios, nė ant pakėlimo savo 
proto. Gėda, rodosi, turėtų būt 
teip elgtiesi ir žeminti visę musų 
tautę.

Peikiame mes lenkus, bet vie
nog lenkai moka išnaudoti lietu
vių kvailumę. Jeigu lenkai kelia 
balių, tai lietuvius leidžia dykai, 
kadangi gerai žino, kad dykai į- 
leisti, pragers ne viešę doliarį- ir 
iš to lenkai turės ne mažę pelnę 
niio lietuvių. Ir ant to ne apsirinka.

Mieli broliai, liaukimės gir
tuokliavimų, czėdykime sunkiai 
uždirbtus pinįgus, nesigailėkime 
jų ant pakėlimo musų tautos,o tę 
syk ne stovėsime teip žemai, kaip 
dabar stovime. Elgdamiesi pado
riai, susilyginsime su kitoms tau
toms,užsipelnysime ant paguodo- 
nės visų svetimtauezių. Jeigu,pa
veikslan,visas svietas guodoja bū
ras, arba maskolių persekiojamus 
finus ir už juos užtaria, išreiszkia 
jiems šnjausmę visi doresniejie 
žmonės,tai daro tę ne todėl,kad jie 
būrai arba finai, bet todėl, kad jie 
visu švo pasielgimu užsipelno 
antguodonės ir meilės- visų do
resnių žmonių. Elgkimės ir mes 
teip kaip būrai, mylėkime teip 
savo tautę, dirbkime ant jos pa
kėlimo, mylės ir paguodos ir mus 
visi. Girtuokliavimais ir blogais 
darbais ant paguodonės neužsi
pelnysime; girtuokliaudami, mes 
užsipelnysime vien ant pritarimo 
visokių niekszų, bet doresni žmo
nės mus už niekę laikys,nuo musų 
szalįsis.

Blaivusis Lietuvis.

Isz E. 8t. Louis, III.
Darbai sziuom laiku eina pusė

tinai ;kur buvo pasimažinę, pradė
jo vėl geriau eiti. Armour & Ca 
stato dabar naujas gyvulių piovi- 
nyczias, kur, kaip bus gatavos, 
patilps ne menkai darbininkų.

P. J. M. Sorocczka, kę laiko 
karezemę po num. 471 Collinsvi- 
lleave., užsiima agentysta siun
tinėjimo pinįgų >r laivakorczių. 
Tai pirmas lietuvys pas mus, kę 
griebiasi kitokio amato apart uin- 
kavimo ir laikymo mėsinyczios; 
kaip matyt,žmonių besikreipian- 
caių prie jo netrūksta.

Nors skaitlius lietuvių saitam e 
mieste nuolatai didinasi, tacziau 
jie dar iki sziol vis užpakalyj ki
tų vietų lietuvių stovi, kitų vietų 
lietuviai, kaslink organizavimosi 
ir savo tautiszko gyvenimo, stovi 
daug augszcziau; net daug ma
žesnėse lietuvių kelionijoee yra

8, ai 4 visokio skyriaus lietu
viškos Dr-tės, ežia yra vos vie
na pagelbinė Dr-tė, prigulinti 
prie vietinės “Nek. Pras. P. Szv. 
isz Lourdes parapijos”; nėra ežia 
nė jokio politiazko Kliubo, teip- 
gi nėra kuopos “S. L. A.”. Ant 
tautiazkų reikalų mažai paiso ir 
apie juos nesirūpina; rods buvo 
prisirsszę keli lietuviai ir prie 
‘•Tėv. Myl. Dr-tės” ir rengė Kuo
pę, bet dėl riksmo tūlų sunftszė- 
lių negalėjo rasti pritarimo, pas 
musų lietuvius; pagalbus, kaip 
girdėt, nori apleisti tę Dr tę net 
nuo seniai prie jos prigulėję, o tai 
vis- per piktos valios tautieczių 
pakurstymus: vieni sako, kad isz 
tos Dr-tės nėra naudos, kiti, ne
suprasdami jos mierių, sako, jog 
“T. M. Dr.” yra priesz tikėji- 
miszka. Tokiu budu viskas pe
reis į užmirszimę, kadangi patys 
sanariai atsimeta.

Lietuviszkus laikraszczius skai
to ne didelis nuoszimtis, ežį kar
tę pas mus daugiausiai skaitytojų 
turi, lurbut, “Lietuva”, toliaus 
‘Katalikas”, “Saulė” ir. “Vieny
bė Lietuvninkų” ;ateina dar, ro
dosi, 1 egzem. “Žvaigždės”, kiti 
laikraszcziai szį miestę jau. nepa
siekia.

P. S Jocis užsidėjo nauję kar
ezemę, savo locnuose namuose. 
Taigi szį kartę E. St. įLoube y- 
ra 7 lietuviszkos karezemos, 1 
mėsinyezia, ir 1 agentas laivakor
czių.

Nedėlioję, 15 d., berželio, va
kare, vietinis klebonas kun. Ma- 
sziotas parengė rodymę gyvų pa
veikslų apie gyvenimęir kanezias 
Vieszpaties Christaus. Pelnas už 
tikietus paskirtas ant naudos lie- 
tuviszkos bažnyczios E. St. Lo 
uis. žmonių pažiūrėti susirinko 
pusėtinas būrelis. .

S. K.

se gana tanziai patinki jų iszgy- 
rimus, bet isztikro ne visi pagy* 
rimo verti. Terp czianykszczių 
lietuvių pasitaiko ir teip biaurus 
darbai, kad gėda būt 
raaztyj apraszinėti. 
pasielgimai pasitaiko 
visokių apeigų, kaip antai ant 
pikninkų.

Kriauczių darbai eina prastai; 
apsistojimas tų darbų atriliepia 
ant saliunų, ypacz gi ant rengia
mų pikninkų skaitliaus.

Czianyksztė S Daukanto Drau
gystė nutarė mokytiesi dainavi
mo, ant to nutarta susirinkti po 
du kartu per sanvaitę — utarnin 
kais ir pėtnyczioms.pn. 73 Grand 
str. Nutarta teiposgi iszsimoky- 
ti komediję “Svaras Juokų” ir ję 
vieszai perstatyk S. Daukanto 
Dr.tė žada įvesti vienę svarbię 
permainę į savo konstituciję: už
manyta dėti po 1 dol. ant naudos 
apsivedanezio draugo; mokesti 
tę mokėtų tik ne vedę sanariai; 
apsivedę ne galėtų nė dovanos 
gauti, ne reikalautų nė duoti do- 
liario ant naudos apsivedanezio 
sąnario.

juos laik- 
Negražus 

ypacz ant

K. Balcziunas.

troskopu matyti ne galima, todėl 
ne galima susekti nė priežasezių, 
dėl kurių isz panaszių celelių iszsi- 
vysto teip ne panaszus gyvūnai.Ar 
tę pasiseks kada mokslincziams su
sekti? Gal ir pasiseks,bet su dabar 
tinėms tirinėjimo prietaisoms to 
susekti negalima. Ant kiekvie
no žingsnio mokslincziai patinka 
sunkenybes prie gamtos tirinėji
mo, didžiausia gi sunkenybė paei
na nuo to, kad nėra atsakanezių 
prietaieų, Kurios dsleistų matyti 
smulkiausias sudedanezias gyvus 
daiktus organiškas daleles. Pa
dirbimas padidinanezių stiklų 
smarkiai pastūmėjo priszakin'pa- 
žintį gamtos, bet dabar pasirodo, 
kad tų stiklų neužtenka, kadangi 
ir su jų pagelba ne galima viskę 
matyti, viskę isztirti. Tik 
padidinanti stiklai padėjo dakta
rams susekti priežastis žmonis 
kankinanezių limpaRczių ligų, 
taigi kad jas gimdo nematomi 
liuobomis akimis smulkus orga- 
niszki kūneliai vadinami bakteri
joms. Iki sziol dar nepasisekė su
rasti visų ligų bakterijų, kadang 
jas ir su pagelba padidinanezių 
stiklų ne teip lengva patėmyti.

Isz Ashland, Wis.
15 d. berželio užsimezgė pas 

mus kuopa “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės”: kuopa susitvėrė isz 
7 sąnarių. Organizatorium kuo
pos yra p- Skinderis.

Ant pirmo susirinkimo likosi 
aprinktas pirmsėdžiu Feliksas 
Zdanavicze, sekretorium — Juo
zapas Skinderis; kuopai tuom 
tarpu,mažai be ėšnt, kasę prilai
ko sekretorius. Pruiraszę 
sanariai užsimokėjo: 4 sanariai 
ui pra-ę metų, kiti gi ui me
tus.

Geistina butų, kad visi suma- 
neeniejie lietuviai prie jos prisira
šytų ir tad ji, susidrutinusi, kuo 
daugiausiai naudos atgabentų 
musų tautai. Rods terp gyve 
nanezių ežia lietuvių ne daug yra 
mylinezių savo tautystę lietuvių, 
liet galima tikėti, kad jie ne pa
siliks visada tokiais; ateis laikas, 
kad ir jų protas sustiprės, pasi
kels, o tępyk visi supras, kę kalti 
yra mvo tautai, kuri juos užaugi 
no. Lai gyvuoja kuopa “T. M. 
Dr-tės”. A

L. D. Artoju.

Ibz Pittsburgo, Pa.
Pittsburgo lietuviai baigia sta

tyti nauję murinę bažnyczię p. v. 
Szv. Kazimiero Lietuvos patrono. 
Nauja bažnyczia yra ant Carson 
ui., terp 6 ir 7 str. Pastatymas 
jos ir įrengimas kasztuos 125000 
dol.. Ant to vietiniai lietuviai, 
kaip girdėt, iki sziol sudėjo 80- 
000 dol. Paszventinimas bažny
czios atsibus 22 d. berželio. Jei
gu sveikata daleis, bažnyczię pa- 
szventįs pats Pittsburgo dejecezi- 
jos vyskupas Phelan.

Parodos Albumas.
Pagal “Vienybės” 22 num., ku

riame tilpo pagarsinimas musų 
nutarimo, kad iszdahnti 1000 eg
zempliorių Parodos Albumo po 
vienę ant atminties aukavusiems 
pinįgus ant Parodos reikalų, jei 
aukavusiejie apmokės kasotus nu
siuntimo per pacztę. Aukavu
siejie ant patikrinimo,turi priduo
ti žinię, kuriame numeryje ir ko
kio laikraszczio jų pravardės su 
aukomis tipo pagarsintos.

Taigi aukautojai, norintiejie 
gauti Parodos Albumę, teiksis 
prisiųsti po 6 et. (seszis centus) 
ant kasztų prisiuntimo, ir kiekvie
nas turi paduoti pilnę savo adre- 
sę. idant ttacziai nusiųstumėm au
kautojui. Draugystės skaitosi 
teip-gi tik už vienę ypatę.

Siuntinėjimo laikę paskiriame 
iki 1 spalių szių metų.

Raszyti reikia į “Vienybės Lie
tuvninkų” redakciję ant szito ad
reso:

J. J. Paukšttis,
224 E. Main str.

Plymouth, Pa.
Liet Parodos Komitetas: 

Aun. J. ZilindcisSy prez. 
P. Mikolainii, rasit.

Degantis kalnas.
Uralo kainuose, kur vulkanų 

nėra, yra vienog virszunė Jan- 
czagtau, U f 08 gubernijoj, degan
ti nuo daugiau kaip nuo'szimto 
metų. Rods ugnies ne matyt,bet 
kalnas tas visada karSztas. Kal
nas tas yra prie upės Juravani, 
gilięis revais padalintas į kelias 
dalis. Jeigu nuleisti Celciaus ter- 
mometrę į revo plyszį vos ant vie
no masto, termometras tuojaus 
pasikelia iki 114°, taigi rodo di
desnę szilumę negu šiluma veiį- 
danezio vandens; nė jokio ypa- 
tiezko kvapo nėra, ne matyt nė 
ugnies, nė liepsnos, o vienog re- 
ve, arba kalno plyezyj, yra neisz- 
pasakytas karsztis. Jeigu į rėvą 
įme sti szmotelį medžio aiba po
pietes grumulėlį, tai tuojaus su 
liepsna užsidega. Jeigu ant pa- 
virsziaus oro temperatūra yra vos 
14° pagal Celciaus termometrą, 
tai plyszyj, gilumoj vos dviejų 
pėdų karsztią didesnis negu karsz- 
tis verdanezio vandens. Pavir- 
sziua visada uždengtas'stora pele
nų eile, į kurį,einant pėkszcziam, 
kojos klimpsta paprastai iki kelių.. 
Tokį karsztį ant virszaus to kalno 
szimtę metų atgal pirmiausiai pa- 
tėmyjo mokslinczius Palios. Jis 
apreiškė, jog tę karsztį gimdo 
deganezios, arba geriaus gruzdan- 
czios deganezios medegos e- 
sanezios kalno viduriuose; tą 
karsztį ne gimdo vulkaniszka ug- : 
nis, kadangi tuose kalnuose vul
kanų nėra. Ant žemės paviršiaus 
yra ir daugiau tokių deganezių, 
arba,geriau sakant,karaztų vietų; 
yra teiposgi toki kalnai, kurie 
pirma buvo teiposgi karsztį, o 
dabar jau su visu atauszo, taigi ' 
matyt juose gruzdėjimas patai
ka n ežių karsztį medegų iszsibai- 
g«-

Isz Brooklyno, N. Y.
Buvusi merginų siuvėjų unijos 

prezidentė, Apolonija Vilkaicziu- 
tė, pametė uniję ir 2 d. berželio 
iezvaiiavo į kliosztorių. Būda
ma unijos prezidente, ji gėrėjosi 
ir gyrėsi laisvoms pažiūroms,pro
testavo priesz visokius dvasiszkus 
ir materiališkus panezius, o da
bar ant syk permainė savo pažiū
ras, apleido savo sandrauges, ku 
rių buvo vadove ir ant kurių tu
rėjo didelę įtekmę ir nuo kovos 
už laisvę pasislėpė už klioszto- 
riaus sienų. Matyt szita mergi
na nė pirma, nė dabar ne turėjo 
nė jokių locnų savo nuomonių, 
bet ėjo ten, kur vėjas papūtė. 
Tame vienog nieko įstabaus nė
ra. Musų merginos iki sziol ra
miai sau miegojo, nesidarbavo 
aht platesnės dirvos; neturėjo jos 
laisvė* nė tikėjimiszkos, nė asa- 
biszkos, bet buvo visokiais vysli- 
klais supaneziotos, todėl ne turė
jo progos iszdirbli tvirtų nuomo
nių. Neviena Vilkaieziutė yra 
be savonuomonių,tokioms juk yra 
daugumas lietuviszkų merginų. 
Tviitos nuomonės neiszsidirbaisz 
syk ant pa«zaukimo, ant vieno 
rankos mostelėjimo; ant to reikia 
ilgesnio laiko, ko neprilankioe 
sa n lygos lie’uviszkoms merginoms 
ne davė. Ne reikia ant jų todėl 
dėti dabar jau per daug didelių 
vilczių, ne reikia nė reikalauti 
daugiau, negu jos gali iszpildyti. 
Su laiku ir jų eilėse bus geriau. 
Isz syk nuo musų merginų nerei
kalaukime per daug, tai ne atseis 
apsirikti. Per greitai statyta 
trioba, ne ilgai laiko, bet tankiai 
ję reikia drutinti ir ramstyti.

Nors Brooklyne daug lietuvių 
gyvena, bet svarbesniais darbais 
ant musų tautos labo ne gali la
bai gir tiesi. Rodą laikraazcziuo-

Kodėl leip daug gyvybės 
paslapczių yra nežinomų?

Kiekvienas gyvas daiktas susi
deda isz daugelio smulkesnių ir 
stambesnių dalelių. Stambiausia 
isz tokių dalelių yra celelė arba 
klėtkutė, kokię galima matyti su 
pagelba padidinanezių stiklų. Gė
lėlės susideda isz dar smulkesnių 
sudėtinių, vadinamų molekulais, 
o tie isz dar smulkesnių, vadina
mų atomais. Organiszkoj dale
lėj arba molekuloj yra apie 50 
atomų, o atomas turi po 1 mi
lijoninę dalį milimetro. Tuom 
tarpu su pagelba labiausiai padidi
nanezių mikroskopų galima maty
ti lik daiktus vienos 20 tūkstanti
nės dalies milimetro, mažesnių ne 
galima matyt nė su pagelba ge
riausių mikroakopų.

Paveikslan,paimkime kiauszinį, 
isz kokio iszsivysto lygiai Ino- 
gus, kaip ir kitoki gyvi sutvėri
mai. Svarbiausia dalis kiauszi- 
nio, suteikianti ypatybes gyvū
nams, yra dalis vadinama bran
duolio celei e. Branduolys žmo
gaus kiauszinio turi dvideszimti 
nę dalį milimetrą Jeigu todėl 
tverianti celelę atomai turi vienę 
milijoninę dalį milimetro, o to
kių atomų kiekvienoj organiszkoj 
dalelėj yra po 50, tai tokiu budu, 
jeigu priimti,kad turi kubiszkę|pa> 
vidalę branduolyj organiszkos ce- 
lelės bus 25000000000000 smul
kiausių organiszkų jos sudėtinių, 
arba atomų,nuo kurių vienog paei
na ypatybės isz tokios celelės isz- 
sivyscziusio gyvūną Branduolys 
kiauszinio celelės vienaip iszrodo, 
žiūrint per mikroskopę, lygiai pas 
žmogų,kaip ir pas kitokius gyvū
nus, o vienog isz jo iezsivysto visai 
ne panaszus gyvūnai. Tas turi pa
eiti nuo tų smulkiausių celelių su 
dėtinių,kurių nė su geriausiu mi-

Isz visur.
-| Ant ateinanezių mokslo me

tų į Maskvos univereitet ji ne pri
ima visai žydų studentų.

| Rytinėse Indijose, apskritį 
Karkaszir atlankė baisi vėtra, ku
ri labai daug blėdiet- ir nelaimių 
pridirba

| Maskobszkas vidaus mini8te
na ant dviejų mėnesių uždraudė 
iszleidinėti lai k ra bz t į “Južnyj 
Kurjer”.

| Mieste Giessen, Vokietijoj, 
užgimė gaisras briketų dirbtuvė
se. 10 darbininkų sudegė, o daug 
tapo sunkiai apdegintų.

H Mogilevo gubernijoj baisus 
gaisras isznaikino miestę Rogacze- 
vę. Sudegė 500 namų ir beveik 
visos parda viny ežios.

| Vengrijoj atsidarė isz naujo 
vulkanas Strcka. Vulkanas t^s 
per kelis szimtmeezius ilsėjosi, 
buvo su visu uige-ę-.

| Akmenų kastynėse Brzezine. 
Lenkijoj,atsitiko baisi expliozija, 
kurios 53 darbininkai likosi už
muszti, o tik 12 iszliko neužgau
tų-

II Senatas Berly 
nusprendė ne 
universitę kaipo 
studenezių; jas 
su tiesoms liuoeų

universiteto 
;i moterų į 

matrikuliootų 
ims ežia vien 

ytojų.

| Badene, Vakarinėj Vokieti
joj, Laerach pavietyj, kaime Ober 
Blanau užsidegė nameliai kelio 
prižiūrėtojo Wantaelia Prie te



sudegė patsai Wantzel, jo pati 
;r penketas vaikų.

D Pietinėj Afrikoj siautė snie
go darganos ir užstojo dideli 
szalcziai; suszalo, angbszkose 
Pietinės Afrikos valdybose dau
gybė besigananczių ant lauko a- 
vių.

U Australijoj,dėl stokos lytaus, 
pievos ir diįvos issdiiuvo Dėl 
stokos maisto daug gyvulių iss- 
stipo, gyvi iszlikę maitinasi vien 
medžių žieve ir jaunais ūgiais, 
kadangi žolės ant pievų nėra.

|| Karpatų kalnuose, kur ne 
buvo nė jokių vulkanų, dabar 
žmonės girdi požemines balado- 
nes. Szaltiniai prapuolė ant syk, 
o kada vėl pasirodė vanduo, buvo 
jis karsztas.

| Cholera vis smarkiau siauczia 
ant Filipinų salų. Iki sziol vien 
mieste Manillėj apsirgo 1490 
žmonių, isz kurių 1197 pasimirė. 
Provincijose salos Luzon apsirgi- 
mų buvo 6950, isz kurių 5098 pa
simirė.

cūzijos, Pietinės Austrijos, Iszpa- 
nijos, net ant sziaurimų pakran- 
czių Afrikos, ciecorystėj Morokko 
buvo žemės drebėjimai, bet ne 
smarkus, todėl, nors jie ir iszgaz- 
dino žmonis, bet nelaimių ne pa
gimdė; ne padarė nė daug blė
dies.

[ Mieste Wertheim, provinci 
joj Nassku, Prūsuose, rengia antrę 
kolioniallszkę mokyklę. Užduo- 
tė mokyklos yra ^supažindinti jau
nus vokieczius, norinczius apsi
gyventi vokiszkose kolionijose,su 
saulygomis gyvenimo irvisokioms 
jose taulygomė, nu gamtiszkais 
turtais ir geriausiais budais jų su
naudojimo.

I] Garsus lenkiszkas muzikas 
Podarewski, kurio operę Manru 
perstatė ir Amerikoj, pirko 5000 
akcijų Poznaniaus lenkiszko ban
ko. kurio mieriai yra lenkų apgy
ventose provincijose pirkti prie 
kiekvienos progos žemę, kad ji 
vokiecziams ne patektų ir ję par
duoti ant lengvų iszlygų tik len
kams.

I Mieste Milano, sziaurinėj I- 
talijoj, ant elektriszko geležinke
lio susimuszė du bėganti į prie- 
szingas puses trukiai. Prie to 85 
ypatos likosi sunkiai apkultos, o 
terp jų yra ne mažai mirtinai ap
kultų.

|| Porte Shanghai, ant Uhinisz- 
ko kariszko laivo Kui—Chi atsi
tiko baisi expliozija, kuri sudras
kė v is$ lai vp. Isz buvusių ant jo 
žmonių tik du iszsigelbėjo. o 150 
kareivių ir oficierų likosi užmusz 
tų, arba prigėrė.

i 200 studentų Lvovo politech- 
niszko instituto pareikalavo savo 
dokumentų. Jie apleidžia insti 
tutę ir kraustosi į Vindobonę, 
Pragę ir kitus Austrijos institu
tus.- Tokiu budu Lvovo po Ii tech
niku atseis su visu uždaryti. '

U Ant nelaimingos salos Mar- 
tiniųue naujas vulkano Pellee isz 
siveržimas isznaikino kaimę Bus- 
se Point Czia sugriuvo 22 namai, 
o daug jų užbėrė karszti pelenai. 
Ant laimės sziuom kartu žmonių 
ne pražuvb.

I Nuo ateinanczių mokslo me
tų Peterburge bus parengtas po- 
litechuiszkas institutas. Į jį 
szjmet priims t'k 270 studentų. 
Vietų institute yra 550, taigi szį
met priims tik pusę normaliszko 
studentų skaitliaus.

————————
| Anglijoj szįmet neiszpasaky. 

tai daug prisiveisė szirszių, ku
rios daug blėdies padirba ypacz 
soduose. Tūlose provincijose val
džios paskyrė net dovanas szir
szių naikintojams: moka po pusę 
peno už kiekvieną užmusztę szir- 
szę.

| Indijose, aplinkinėse Himala
jų kalnų,pabaigoj pereitos sanvai- 
tės buvo g®na smarkus žemės 
drebėjimai, bet jie didelių nelai
mių ne pagimdė. Siauczia mat 
szįmet visur vulkaniszkos pože
mines pajiegos labiau negu kada 
nors pirma.

U 3 d. berželio, Grodiske, neto- 
Ii Varszayos, pasimirė vienas isz 
geresnių lenkiszkų rasztininkų, 
Adolf Dygasinski, kurio porę pa
ša kaiczių iszvertė į lietuviszkę 
kalbę Dras Kudirka. Velionis 
buvo jau ne jaunas,gimęs jis 1839 
m.

U Londone tūli amerikonai pa
pildė prigavystes su sėdynėms 
ir vietoms ant ulyczių laike cere
monijų apvainikavimo Anglijos 
karaliaus. Jie pardavinėjo an- 
glijonams sėdynes ne ameriko
nams prigulincz as ir tokiu budu 
iszviliojo nuo anglijonų ne mažai 
pinįgų. Gaila, kad amerikonai 
svetur pasigarsiua ne pagyrimo 
vertais, bet peiktinais darbais.

|| Ant salos-Cebu, vienos isz 
Filipinų salų, 10 d. berželio ke
turi amerikoniszki mokintojai, 
kadangi czia maisztų nėra, pasi
drąsino iszeiti isz miesto į aplin
kines ir daugiau ne sugrįžo; isz- 
siųsti jų jieszkoti konstabeliai 
teiposgi nė jokio, pėdsekio ne ra- 
do. Matyt minėti mokintojai 
pateko į filip:nieczių nagus ir 
gal likosi užmuszti.

H Laikraszcziai jau du kartu 
buvo paleidę paskalas, buk gar
sus maskoliszkas pulkauninkus 
Grimm, kuris pardavė Vokietijai 
plianus mobilizacijos maskoliszkų 
kariszkų pajiegų, likosi nuspręs
tas ant suszaudymo ir buk likosi 
suszaudytas. Dabar pasirodo, 
kad visos tos laikraszczių paleis 
tos žinios buvo melagingos. Pro- 
va pulkauninko Grimmo pasibai
gė Varszavos kariszkame sude 12 
d. berželio. Sūdąs nusprendė 
Grimmę ant 12 metų į į katorgę 
(S berijos kastynes).

|| Pereita sanvaitė beveik vi
suose Europos krasztuoee buvo 
ne paprastai szalts. Alpų kal
nuose, pietinėj Maskolijoj, Aus 
trijoj, Szveicarijoj, teiposgi sziau
rinėj Italijoj siautė sniego darga
nos. Szalnos buvo net Prancūzi
joj, kur jos užkenkė laukams, y- 
pacz gi vynyczioms; o užderėji- 
mo laukuose Prancūzijoj 
laukė teip gero, kad pagal žem- 
darbystės ministerijos apskaitymę, 
surinkimų butų ne tik užtekę ant 
gyventojų reikalų, bet dar turėjo 
atlikti, ko szitame kraszte nuo se
niai ne buvo.

d Prūsų valdžios isz miesto 
Hanovero iszvijo 358 darbininkus 
czekus ir lenkus. Jiems uždrau
dė pasilikti kur nors Prūsuose. 
Rodą universiteto mieste Kiel nu
tarė ant toliaus ne priimti į uni
versitetu nė jokių studentę sla
viškos kilmės.

II Paryžiuj, amerikonas Shoen- 
dorf isz Nevr Yorko atsigulė ant 
szėnių prieszais atbėgantį trūkį, 
kurio ratai nupiovė jam abidvi 
koji; ant iszgijimo jo nėra nė ma
žiausios vilties. Shoendorf mat 
loazimo namuose Monte Carlo 
(Monakoj) praloszė visus pinįgus, 
kokius turėjo.

. t Kaimieczių maisztai iszsipla
tino jau ant rytinių Europinės 
Maskolijos gubernijų; smarkiausi 
maisztai užgimė Saratovo guber
nijoj. 18000 kaimieczių įsiveržė 
į miestę Saratovu, iszplėszė parda- 
vinyczias ir privatiszkus gyveni
mus. Valdžios'nežino kę daryti. 
Maisztai užgimė ir Kursko gu- 
gemijoj.

1 Pereitos sanvaitės seredoj 
tuluoee krasztuoee Italijos, Pran

|| Paryžiaus gydytojas D ras 
Garnault, ant pertikrinimo kitų 
daktarų, kad nuomonė garsaus 
vokiszko gydytojaus Dro Kocho, 
kuris tvirtina, buk bakterijos 
gimdanczios karvių džiovę, per- 
nesztoe ant žmogaus, ne gimdo 
džiovos, yra klaidi,įskiepyje pats 
sau karvių džiovos bakterijas ir 
tiki, kad į trumpę laikę jis gaus 
džiovę. Garnault mat pats pasi- 
szvenczia ant parodymo klaidin
gumo nuomonės vokiszko dakta
ro. Pamatys me neužilgio, katro 
isz jų bus teisybė.

Į| Pereitę sanvaitę Londone, 
saulei besileidžiant, dangus buvo 
raudonas, o deganti ant ulyczių 
žiburiai iszrodė žali. Tas paėjo 
nuo vulkaniszkų pelenų ir dulkių, 
iszmestų vulkanų ant salų Marti 
niųueir Szv. Vincento. Mat kol 
vėjas atgabeno į Angliję tas vul- 
kaniszkas dulkes, perėjo dvi san- 
vaiti. Dulkės tos įelektrizuotos 
tokia jau elektriką, kokia yra ant 
žemės, todėl ant jos nupulti ne 
gal, kol ne nužudys elektrikos.

| Vokiszkas raaztininkas, gy
venęs tūlę laikę Amerikoj, Feliks 
Baum, iszleido knįgutę apie a- 
merikoniszkus prietikius, kurioje 
sako, jog niekur kitur, ant viso 
žemės pavirsziaus,nėra tiek nemo- 
raliszkumo ir nedorybių kę Ame
rikoj. Tas isz dalies teisybė ir 
doriszkas puolimas žengia czia di
deliais žing-miais toliau. Daugiau
siai prie to prisideda valdžię tu
rinti, kurie ant atsiekime savo 
m i erių, mažiausiai paiso ant do- 
riszkų principų ir tokiu budu de
moralizuoja visę tautę.

Nauji iszradimai.
. Ant elektriszkų karų lini

jos terp Bloomington ir Alton 
bando nauję prietaisę padarymui 
elektrikos žiburiams karuose. 
Prietaisu pritvirtina prie ratų e- 
szių ir pats ratai suteikia reika- 
lingę žibinimui karuose elektri
ku.

Prancuziszkas artilerijos 
pulkauninkas Humbert padirbo 
ypatiazkę prietaisę, kurię pritai
sius prie kanuolių, galima szau- 
dyti nors su paprastu paraku, o 
prie szuvių ne matyt nė liepsnos, 
nė durnų, ne girdėt nė jokio bal
so; tę viskę perima Humberto 
prietaisa.

Ant žemės yra tūli kūnai, 
kurie iszleidžia ypatiszkos szvie
sos spindulius. Prie tokių lei- 
džianczių ezvieeę kūnų priguli 
radium. Paryžiaus daktarai ne 
seniai persitikrino, kad spindu
lius szviesos, leidžiamus radium 
jauczia net neregių akys, kurios 
saulės szviesos spindulių ne mato. 
Spindulius radium neregių akys 
mato net tęsyk, jeigu terp lej- 
džianczio szviesę radium ir nere
gio į tarp^ padėti metalinę sienę, 
taigi, kad radium spinduliai pe
reina perdėm per nepermatomus 
daiktus teipjau, kaip antai saulės 
spinduliai pereina per stiklę.

kia draugystė kaip Tev. Myl. 
naudos ne a< gabena, sėja vien be
dievystę ir raginantiems ję tverti 
parodė kampe stovinezię szluotę. 
Isz Gardnero turėjau prasiszalin
ti ne asz vienas, bet ir p. Pasza- 
karnis, nes dėl persekiojimų il
giau ne galėjome czia gyventi.Ge- 
rai p. Szl i lak is žino, kad Tėv. 
Myl. Dr. Kuopos užmanytojai vi
saip buvo apszmeižiami, juos ap
kaltino, buk jie įmokėtus 
sąnarių pinįgus pasidalino; ir ki
tokias užmanytojams kliūtis darė, 
kad tik Tev. Myl. Dr. kuopa ne 
galėtų czia susitverti. Ar to p. 
Szlitskia nežino?

N. J. Uszkuris.
Sziuomi užbaigiame visus gin- 

czus apie tuos savitarpinius ap
kaltinimus, kadangi jie paremti 
ant asabiszko pamato; tokiais 
laikraszcziai ne gali užsiimti. A- 
sabiszkus piktumus reikia asa- 
biszkai atlikti, o ne per laikrasz- 
czius. Abidvi pusės pisakė, kę 
turėjo ir to visuomenei ne tik už
tenka, bet net per daug.

. , Rd.

Aukos ant Kanklntlniu.
Lietuvos Sunu Dr-te Waterbury,Conn.

paaukavo............................................ 66.98
Buvo....;........ 898
Sykiu..............615.96

K. V. Gedminas teiksi* atsiteisinti su 
czianykszcziu T. M. Dr-te* Kuopa kaip 
galima graiesiau.

T. F. Jankauskas, 
Boz 75, Woodmere, Mich.

Reikalauja 1000 darbininku vyru ir 
moterių prie miesto ir kaimo darbu. Ge
ra mokesti*. Mes sznekame lietuviszkai.

Chicago Employment Agency, 
118 5-th avė., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo getras sali u na*, 
priežastis pardavimo — liga. Atsinau- 
kite pas:

Joną Marcinkevioziu,
050 8. Ganai St., Chicago, III.
Pigiai, tik už 61200, parsiduoda gera 

ferma. Savininkas igijas reumatizme 
Stock Y ardose nori k uovei kiaušiai par
duoti ir važiuoti in Lietuva. Vieta gra
ži ir gers. Turintis 6700 gali reszta gau
ti isz banko*. Platesne informacija 
gausite pas:

F. Mikolaini*.
(4—7) Thorp, Wi*.

Kurie važevote ant Baltimore ir Ohio 
geležinkelio 5 dienoj gegužio, kurs tai 
trūky* susimuszė tie* Rockwood, Pa. ir 
daugybe žmonių sužeidė, teiksite* pri
duoti savo adresus p^s:

John Možeika,
611 S. Union 8t„ Chicago. III.

ETHNOLOGIM arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

Turk?.

BulgarS.

rytinės Maskolijos. Teisybė, Bulgarijos bul
garai nužudė ypatybes mongoliškų tautų,

Vietines Žinios.
— Lincoln Parke likosi per

važiuotas 4 metų Herald Barret, 
kurio tėvai gyvena pn. 508 VVeb- 
ster avė. Į pusę valandos vaikas 
pasimirė; ne spėjo jo nė į ligon- 
butį nugabenti.

— Sanariai Coal Teamsters U- 
nion, ant susirinkimo, atlikto pe
reitos nedėlios dieuę, nutarė ne 
važioti anglių, jeigu j< s iszkas- 
tos darbininkų neprigulinczių į 
uniją,'taigi scabsų.

— Ant pikninko. atsibuvusio 
pereitos nedėlios dienę Oswalds 
Grove, staiga pisimirė 50 metų 
Ernst Grund,’ turintis saliunę ant 
kertės 35 str. ir Auburn avė. Po
licija mena, kad mirtį pagimdė 
apopleksija a^ba szirdies liga.

— Ant kertės 12 ui. ir Clark 
pereitos nedėlios vakare susimu
szė pilni žmonių karai: 12 U L, ir 
Weutworth linijos. Prie to 11 
žmonių 1 kosi apkultų, o terp tų 
buvo ir teip sunkiai apkulti, kad 
juos reikėjo greitai gabenti į Ii- 
gonbutį; mirtinai apkultų, rodo
si, nėra.

— Hotelyj Victoiia, į numerį, 
kuriame buvo apsistojusi mote- 
riszkė Moulen, viduryj dienos, ir 
tai esant uamieje minėtai mote- 
riszkei, atsilankė vagilius ir paė
męs nuo stalo dėžutes su dei
mantinėms graznoms, iszsinesz- 
dino. Mouleaienė, pamacziusi 
vagilių, teip persigando, kad ne 
dryso nė žodžio isztarti; tik jam 
prasiszalinus, pakėlė riksmę, bet 
kada subėgo hotelio tarnai ir da- 
žinojo, kas atsitiko, jau vagiliaus 
hotelyj ne buvo. Jis paszlavė vi
sokių graznų už 2000 dol.

— Terp mokintinių Mc Laren 
mokyklos apsireiszkė rauplės, ku
rioms apsirgo du mokintiniai. 
Nors abudu mokintiniai ne buvo 
skiepyti nuo rauplių, bet dakta
ras iszdavė paliudyjimę, kad jie 
skiepyti. Per visę pereitę san
vaitę Chicagoj pasimirė 450 žmo
nių. Sveikatos ’*komisonu? per 
laikraszczius persergsti gyvento
jus, idant jie žiūrėtų ant susižei- 
dimų nuo feierverkų ir szuvių 4 
d. liepos; kad nors mažiausio 
susižeidimo ne paliktų, ne risztų 
pats, bet kad nusiduotų pas dak
tarę, kuris iszmazgoe ir iazvalys 
žaizdą, kadangi sužeidimai nuo 
parako paprastai gimdo žandų 
u žvėrinius, nuo ko daug žmonių 
mirazta, nors sužeidimai isz syk 
užgija.

Privatiazkas atsiliepimas.
Nr. 23 “Lietuvos” patilpo rasz 

tas p. Szl tskio, isz Gardnero,ku
ris tvirtina, buk asz be pamato 
apszmeižiau Gardnero lietuvius ir 
buk isz czia turėjau prasiszalinti 
ne dėl tyėrymo “Tėvynės Mylė 
tojų Dr." kuopos bet dėl kitokių 
pr ežasczių. Asz ne tik Gardne 
ro lietuvių ne apszmeižiau, bet 
juos pakėliau, patraukiau prie 
tautiszkoe draugystės, tulus isz 
jų pakėliau isz sunkaus miego. 
Kad prie to darbo patikau daug 
prieezų, to ir p. Szliiskia ne gali 
užginti. 20 d. balandžio, kada 
buvo szauktas susirinkimas ant 
apsvarstymo reikalo kuopos Tėv. 
Myl. Dr., kada vienas isz užma* 
nytojų atėjo į vienę gerai p. 
Szlitskiui žinomę gyverdenę, tai 
jo szeimyninkas pasakė, kad to

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Si m. Daukanto turėt 

savo pikninka nedelioj. 2® beateito, par
ke Ileiaing's Grove, Rivertide. III., prie 
27-tos ui. Prasidėt 9-ta valanda ryto. 
Inienga vyrui su motere 25c.

Reisipg's Grove darias labai graius, 
pilnasuksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visas elektriką apšviestas, graius Ūkai 
pasivaikszcaioti, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukineli ir viskas kas tik 
ant zabovos reikalinga.

Imkit Metropolitan Elevatori iki W. 
48 avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaite* kvieczia 
atsilankyti.

Su guodone.
Komitetas.

Penktas metinis Pikninkas.
Philadelphia, Pa. Susi vieny j usios 8 

lietuviszkos draugystes'1) Sz. AaUno, 
2) Sz. Juozapo, 3) Kareiviai Algirdo, 4) 
Lietuvos, 5) Lietuvos Dukterų, tf) Sz. 
Petro ir Povilo, 7) Giedoriu bei Drama- 
tiszka, ir 8) Laisves Kliubas turės dideli 
pikninka ketverge, 3 d. Liepos. 1902, 
darže M apie Grove. Prasidės 10 vai. 
ryto. Inienga 25c. Imkit Fox Chase 
kars ant 5 ui., kurs davei iki pat piknin
ko daržui. Karai eina kas 5 minutos. 
Grajis gera muzika Ir bus parengtos ki
tokias gražios zabovos ant pasilinksmini
mo ant szviežio sveiko oro. Jeigu toje 
dienoje lytu, tai pikninkas taps perkel
tas ant? d. Liepos. Visus listuvius ir 
lietuvaites kvieczia skaitlingai atsilan
kyti. Komitetas.

Pirmas metiniu Pikninkas.
Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoju 

turės savo pirma metini Pikninka nede
lioj 13 Liepoą, darže Reissig's Grove, 
Riverside, 111. Prasidės 9 vai ryto. In- 
ženga vyrui su motere 25c.

Reissig's Grove daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu,kvietks, 
visa* elektrike apszviestas, gražus lakai 
pasivaikszczioti, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukineti ir viskas kas tik 
ant zabovos reikalinga.

Imkit Metropolitan Elevatori iki W. 
48 avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvsiie* kvieczia 
atsilankyti.

Su guodone.
Komitetas.

Rrooklyn, N. Y. Lietuviai Laisvama
niai, sanariai Susi vlenyjimo Kuopos Ir 
psszaliniai teiksitės pribūti ant susirin
kimo i sale po nr. 73 Grand St. nedelioj, 
6 liepos, 2 vai po pietų. Komitetas.

Pittsburg, Pa. Lietuviszkas Knygy
nas vardo N. Norbuto dabar stovi geroje 
tvarkoje, turi viriauaybe sustdedanezia 
isz prezidento, vice-prez., sekretoriaus, 
kasieriaus Ir dvieju kasos globoju. Mi
tingus laiko antroj nedegioj kiekvieno 
menesio. Inženga naujiems sąnariams 
• 1.00, mėnesines mokestyspo 25c.' Isz 
mėnesiniu mokeseziu apmoka sale, o li
kusius deda bankon. Miręs sąnarys 
gauna 925.00 ant laidotuvių Knygynas 
jau turi kelis ssimtus Rankoje savo pini
gu. Todėl kvieczia ir kitus lietuviu* 
prisiraszyti, nek kuom draugyste dides
ne tuom ir nauda didesne ne tik drau
gystei bet ir pavieniems sąnariams ir 
daugiau gailime veikti tautiszkuose rei
kaluose. Norinti prisiraszyti teiksi* at
sišaukti no nr. 2613 Sarah 8t. 8. 8. Pit- 
tsburg, Pa. Komitetą*.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abroseliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkiszkas 
knyga* kokio* tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortea? Raazyk o 
gausi preke* ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in krajuT' 
Rasz y k, o gausi preke*.

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja graieziausiai suvaikszczioja, niekada 
ne žūsta, o preke* pigesne* kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už alga*. Ta viską atliek* už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk inde- 
damas už 2c. marke ir gausi atsakyma.

Adresuok.
A. OLSZEWKKI, 

9S4 33-rti St. Chicago 111.
Sub Sta. GO. %

Nakties kankynes.
Nėra bjauresnio ir labjau kan- 

kinauezio kaip nakties nemiga, 
žmogus nuilsės prie dieno* darbo 
reikalauja sveiko ir pastiprinan- 
cxio miego, idant ant rytojaus vėl 
galėtu gerai darba dirbti. Tūlas 
iniogurt pasakojo, kad naktine ne
miga, kokia jis turėjo, tai buvo 
tarlura ir kiekviena nakti ji labiau 
kankino. Nervo* apilso, musku
lai nusilpo, smegenys nuiude e- 
nergija ir imo^us stojo ant kelio 
praiutiea. Gyduoles užmigdymo 
daie ta liga dar bjauresnia. To
kiame atsitikime reikia gyduoles, 
kuri ne ant valandėlės pastiprina 
nervas, bet kuri nuolatai gaivina 
žmogų ir didina jo sveikata. Tri- 
neri«j Kartusis Gydantis Vyuas 
yra nto to vienatinia gydikla. Jis 
atnaujina nusilpusiu nervu siste
ma savelniu budu. Atveda žleb- 
esiojimo organus i naturaliszku- 
ma, sustiprina sistema, duoda ge
ra apetite ir skanu miega.

Ant pardavimo visose geresnė
se aptiekose, kaip ir pas pati fa
brikante:

■ Juozapa Trineri,
799 S. Ashland avė., Chicago.

CIGARAI.
Visokio skyriaus ir visokiu prekių Ci

garai yra gaunami fabrike Naujokas 
Cigar Co. Cigarus imant staczlal Įsa 
fabriko visada geriau ir pigiau atsieina 
negu nuo agentu perkant. Jie pristato 
cigarus i visus Amerikos miestus ir pri
ima orderius nuo mažiausiu iki didžiau
siu.

NAUJOKAS CIGAR C0-
334 E. 55 th St. New York.N.Y.

Tu&inu, ant Kaukazo kalnų.

Ostiakas

puolė. Prie to? skyriaus tautų priguli dar 
tūlos smulkios tautos gyvenančios ant Kau
kazo, kaip antai: tuszinai, Čečėnai, kabardi-

Cečenu, ant Kaukazo.

nai, išpažįstanti mahometonišką tikėjimą, 
priklausanti Maskolijai; paskutiniai vienog

Kabardinas, ant Kaukazo.

Ostiakė.

kalbą priėmė slavišką ir todėl juos tankiau 
priskaito prie slavų negu prie tautų mon
goliškos kilmės: bet paupiuose Volgos užsi
liko dar nesuslavėję bulgarai, užlaikę ne tik 
tipą bet ir mongolišką kalbą; prie bulgariš
kos kilmės tautų priguli rytinės Maskolijos 
tautos: mordva, čeremysai, ir čuvašai. Prie

Čeremyse.

Pajieszkojimai.
Asz Auguste Koch psjiekzkau savo 

brolio, Fred Koch, paeinanezio isz Pra
šu; pernai Jis gyveno Old Forge Rend- 
ham, Pa. Jis pats ar kas kita* teiksi* 
duoti žine ant adreso:

Miss. Auguste Koch,
166 Grand 8t., Rrooklyn, N. Y.

(4-7)
Pajieszkau Teoflliaus Junkevisziaus, 

Suvalkų gub., Kalvarijos pa v., Alytaus 
gqa., kaimo Radžiūnu, gyveno Chicago- 
je. Jis pats ar kas kitas teiksi*duoti ži
ne ant adreso:

Motiejus Dymsza,
168 W. 18-th St., Chicago,Dl.
Paiieszkau savo brolio, Antano Prati

kto, Kauno gub., Raseinių pav., Nau- 
mieszczlo parap. Teiksis atsiszauati 
ant adreso:

Jonas Pratiks,
301 Battle avė., Plttston, Pa.
Pajieszkau Jono ir Stanislovo Karbaus

ku, Kauno gub., Raseinių pav., kaimo 
Jomantu. Teiksis ats uaukti ant adre
so: Jo*. Samokaitis,

65 Elerd St., Pittston, Pa.

Pajieszkau Antano Poluobuko, Suval
kų gub., Vladislavavo per., Dobrovoles 
gm., kaimo Lekecziu. Jis pat* ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jonas Maszanauckas,
Box 52, Walken Mills, Pa.

ReUcallnfl irvrl vyrai saliati elrkalioriut. rtak- 
tlsdnsa* ir pardsvlsstl gydsofo* tarp li*tswia. 
Toki dsrba gali atlikti aoraikalasdasa* paaas- 
U savo szlaadioaiaio Sarto. Lengva* užsiėmimas 
ir geras pelnas. Sdreeeoklt*

1M B. *e-th st.. Mew Tork.

AR SLENKA 

PLAUKAI 
Jeigu teip, tai pamegyk mu

su naujai iszraata gyduole 
kuri iszczystis galva nuo plei
skanų, sutvirtins plauku sza- 
knis, sulaikys ju slinkimą vie
ton iszpuolusiu ataugins nau
jus. Kiekvienam duosime už 
tikrinimą ir jeigu nepadarys 
to ka sakome, tai sugražinsi
me pinigus. Szita gyduole 
yra kaip dęl vyru teip ir dėl 
moterų. Preke $1.00 bonka.

THE ANIMATOR, 
924 38rd St, Chicago, 111

Klausykit ka sako lietuviukas 
banuiaNkutyH kuri* vartoja gy
duole ••Aniniator” ant žtnoulu 
per paskutinius du menesiu.

Chicago, Dl., June 16, 02 
Brangus Tautiecziai.

Asz vartojau gyduole “Animator” 
savo bandaakutlnyczioj per paakntinius 
du menesiu Ir žmones yra labai užganė
dinti. Nelik k* szita gyduole iszczysti-, 
na galva nuo pleiskanų (blusganu) ir su
laiko plauku slinkimą, bet ataugina dai
liu plaukus. Szita gyduole yra mano 
išmėgint* ir kiekvienam užtikrinu Jog 
atneš geidžiama nauda.

Su guodooe,
Chu. Kodis.

ne tveria jau gryno mongoliško tipo, per su
simaišymą su Terpžeminių pajūrių tautoms 
nužudė mongolišką tipą ir prisiartino 
prie teip vadinamo* kaukaziszko arba indo 
europeiško tipo.

Tautos finniškos grupos ne teip skait
lingos, bet iš jų dvi, finnai ir vengrai, nors 
nužudė ne prigulmystę, bet spėjo kultūriš
kai augštai pasikelti. Finnai,gyvenanti Fin- 
landijoj, patekę po Szvedijos valdžia ir - pas
kui, kada Finlandiją paveržė nuo Szvedijos 
Maskolija, ji paliko gyventojam tiesą valdytie- 
si patiems, finnai išmoko branginti mokslą ir 
apšvietimą; Jie šiądien priguli prie apšvies- 
č i ausiu tautų Europoj. Tautos finniškos 
kilmės dalinasi į keturias atžalas: vengrišką, 
bulgarišką, permišką ir finnišką; kitaip vi
sas šitas tautas vadina Uralo - altaiikoms, 
kadangi jos gyvena aplink Uralo ir Altajaus 
kalnus. Taigi prie tautų Uralo - altaiškų 
priguli tautos gyvenančios vakarinėj Siberi- 
joj ir rytinėj Maskolijoj. Iš vengriškų tau
tų spėjo augštai kultūriškai pasikelti tik

tos pačios finniškų arba Uralo - altaiškų 
tautų grupos priguli votiakai ir zirionys, gy
venanti teiposgi rytinėj Maskolijoj, tik la
biau į šiaurius nuo apsigyvenimo vietų bul-

Bulgaras.

magyarai, užkariavę D u na jaus lygumas ir su- 
tvėrę čia vengrų viešpatystę;šiądien Vengri ja 
nors priguli Austrijai, bet namieje magy
arai rėdosi kaip jiems patinka, spaudžia ne 
mažiaus už maskolius ne magyariškos kilmės 
Vengrijos gautas, ypač gi slovakus. 8u ma
gyarai s susigiminiavę bulgarai ir ostiakai

Zirioni*.

(Toliams bus.)



LIETUVA

Prs-
Dar-

sso- 
pik-

Znofii NapliuaUit Tarta 1*1 a>v*dlaiko Ka
ria Grali apytaka)*: kaip turtingo prakato 
susna apalrad* au varginga mergina ir lai- 
mmąlau gyveno u* kilu*, au turtingom* ap- 
alvaduaiui. Baite apytakai* užima k lak vi* 
na Jauna vaikina ar margina ir mokina Bmo 
riaakoa dorybe*......................  jOt,

MALDAKNYGES.
Mu*l* 4S,k^ Altorių*.katalikiaaka malda ka*. 

ldo«. yn* rytmatina*. vakario**, pri* 
JP**'*®1***' komunljo* miaila. m lai parų Ir 
daugyba kita: atlašiu maldo* au abrozvllata;

u loUaiaakl: 
i.mJ Siaamiu riedamu prie lirai*
•Y88. Sakramento. procMlju, pakraDini- P°ir r * IliaBltoa: paalmaa Is. MarIJoa 
P. ir Karaliau* Ltovido; aktai, rateaozlai

jais 
Ir prakaa yra aakanoztoa. apaaru

Draugyscziu Reikalai
Antra* metinis Pikninkaa.

Brooklyn,N.Y. Dr-te Lietuvos Hunu tu
rės savo antra metini plkninka subatoj, 
5 Liepos, Rldgewood parke, L. I. 
Prasidua 2 vai. po pietų. Inženg* 35c. 
Ant szio pikninko dainuo* aut 4 balsu 
Dr-te*: Teatralisska Ir Gledorlu 8. Dau
kanto, Kudirkos ir Bažnytini* choras *e- 
kaneziaa daina*: “Lietuva tėvynė 
musu", “Rytoj jau namie nebusiu” ir 
tt. Musika grajis prof. A. Gudo. Nuo 
Broadvvay, Grand ir Houston farru dave- 
ža karai: Buahorlciu Union avė. ir Myrt- 
le avė., teipgi elevatori* nuo Broadway 
farro. Visus lietuvius ir lietuvaite* 
(širdingai kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

13-tta* metini* Pikninka*.
Brooklyn, N. Y. Dr-te 8*. Kazimiero 

ture* savo 13-to metini plkninkasubatoj, 
13 Liepos. Rldgv>wood parke, L. I. 
side* 3 vai po pietų. Inženg* 35c. 
žas gražus, pilnas uksmėtu medžiu, 
žus tokai pasivaiksaesioti, didele 
kiams platforma Ir viskas kas tik
ninkama reikalinga. Ant szio pikninko 
dainuo* ant 4 balsu Dr-te*: Teatralisska 
irOiedoriu 8. Daukanto, Kudirkos ir 
Bažnytinis choras sekanezias dainas: 
“Lietuva tėvynė musu”. Rytoj jau na
mie nebusiu" ir tt. Muzika prof. A. 
Gudo. Nuo Broadway. Grand ir Hous- 
lon farru daveža karai: Bushwick,Union I 
avė. ir Myrtle avė., teipgi elevatori* nuo 
Broadw*y farro. Visus lietuviu* ir lie
tuvaite* ssirdingal kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Lietuviu Plkninka*.
We*t Pullman. 1)1. Czianykszcsia 

lietuviai ture* savo plkninka nedalioj, 39 
Berželio, darže Pauli'* Grove, ant 133 ui. 
West Pullman, 111. Prasidės 10 vai. ry
to. Visus lietuviu* ir lietuvaites kvie- Ne a. Maža* Akao Altorlaa. praat*ia,dre- 
CBia atsilankyti. Komitetas. ’

blate lemi*, au kabute... •*«..Brooklyn, N. Y. Tėvynė* Mylėtoju ....... Too.

Dr-te* Kuopa ture* savo susirinkimą ne- 
delioj. 6 Liepos, 4 va), po pietų, saleje 
po nr. 73 Grand St. ant kurio bus apkal
bėti svarbu* tauto* reikalai. -- - 
■us sąnarius ir sveesius kvieczia 
lingai susirinkti;

UetuvisakM
So. Chicago. UL 

doriaus Artojo rengia Ima dideli pikmn- 
ka petnyežioj, 4 Liejios (fourth July) 
1902, darže P. Karecko, 758 133-czia ui. 
Weat l*vllman, UI. Prasidea 9-ta valan
da fylo. 
Bus tai gražiausias pikninkas pietinėj 
miesto dalyj. grajis pirmos kliasos mu 

sika prie kurios bus galima gerai pasi- 
ssokti ir pasilinksminti. Chicagiecsiai 
imkite West Pullman Streetkarius, o tie 
privai arti daržo tik perdu bloku. Vistu 
lietuvius ir lietuvaites kviecziame atsi- 
o KlaS etas.

o. 1. Maža* Aakao Altorių*, praatala dr* 
tai* apdarai*, aukalatali krautai,.b* ••

....................................Aoa.

rJ“ko<- ItatavtiskalSf 
toto«l>Į Sarinkta Dro J. Uarnaavioataiii 
CuU telpa 14 aanlausiu lįetuwUaku mvtolu

ragana* ir raganių*. Ante Daiva*. Laima ir 
' Laumra; Apie Dali; ApkGilUaa; ApteRaal- 

na ir (salti: Apte w»)ua Apta tailžlaua; A pi* 
Žalosiu* ir amakua; tpie wi)ktekiaa arba 
wilkalokaa- Yra tel Juokingiaualoa paaa- 
koa girdėto* ano ranlauala laiku la kuraa dar 
ir aalądlen daugybe lietuwia tiki buk tel *1* 
butrua teiajrbe............................................Bl-bOu

Maskoliai MIS metuoee arba Jurgla Milės-
I* Wl»kta. a..i.  ........    a..............Oo

Medele paaakojltaa*. 8zl kaygete yra naudinga
k lak w laaa m ant perskaitymo, nea ėsta ap- 
raaeo atelUklbiua *laao Madajo au wiaoktaia 
žwartmla po anllaai kraaslua aelato. Yra 
tai aky*aa ir pamokinaatl* apeakynaaa au 
trimla abroaallala . . . M*

Marka* ir Aurallonaa. aplraka tas pirma am
žių krlkasoslonyatoa ................................ BOo

Mythal. Parako* ir Legendoa ta matosi u. *a- 
rtaktoa Kd. Vaekanatodt'o, vertoj. Balta- 
pas te D. D. I. Yra tai akyviaualoa ir 

, Jaoklnriaualo* taaoviaakoa parako* apie 
vtookiu* atebuklaa ir prajovua apie dar
bo* geru ir piktu dievu, apie Laumes. 
Laimos, Ragaolu*. Vilkalokua ir U., la 
kuriuo* aaaovaa lietuviai tikėjo Ir tais
ei laa dar aakurie tiki Kaa viešą la» ta 
paraku perskaitys panoro* ir viaaa •kelkit Frake..... .T................................ BOo

Nedorybe R^mo Cteoortaua, latorija tos laiko _

lervlemt „
'•‘rkB!P KTteaa Kyaal (Cblaal). 

dwi labai akyvo* parakau** ................... IOe
taakaUaaa mlaatoa. Ura i*akteako). Paaaka

•‘•'Ūkimo mlayuka klioaitorinje.... |0e 
‘ajualakioM wyr*l tam*. Labai (radi paraka m 
•avo<U arkliai ir M*nd*ll» DidsalvteDvi 
„ rraiioa praakrtea IOe
’lunkino* abrotallal. Smito* aaujoa,labai 
*a>uta LlidHkoa dūkte arba ilatava XIV ** 

labS' 'f*41 p*****.................ikamokttai Graliu Žmonių,, para^iyU kn.
Totortaa* (Tatara.), Yra «rai>4 Ir la
bai pamoklnaoeiitM parako* AOr

tikima tat Ll*tuwoa li*lu*teaku para pi 
'•...................................................................... Ilk-

Paveikslai. Paraia* Žemaite. Graži paraka 
•pi* vaiki** Ir j*un* mvrgiti* Ir Iu rati- 
racalaviz^...........   Uę

. ao pilt** IMm..da paika* dramai para- 
*aytl Al*krandro Oažootlo J, <t Mo

Mae D*de. OraAt paraka lai •liaadlaalato C<i 
Li«tuwiu padėjimo ..... !0c

Oyvanlma* Klaaiaaao Manjoa Holbrauaro. 
tVte:xttta^.7^^1r.rr:«:m?u, 

karalytte* tkartal kalnu* Alpomlt v* 
dinamų*. v*r*l* ant Itetnvluko Ka. 
ratrodauraaalotlo Ka* nori tur*U dva-

•lui iialyrm«Jlmai luraityt*........ .7^
lakTlstalJoa. vartoti VI Ir

VII aaimtnmotluiia* dol praplausimo ka-

Todėl vi- 
sksit- 

Vyriausybe.

Plkiitnkm.
Ikaugyste 8s. lai-

•turo* niukinate apdarai*. *p*al*to 
katarai* aukilati kruatak parų tai*
**•*•«**............................................

_____   .. -.n,.,u >. Bolo
nijoje. Paraara kn. Ltembakl*. Sai kni- 
ga paduoda avarblauataa itatrauka* laa 
■svuato* Blblljoa. kuriat partkalte tupra- 
alt. ka* yra Biblija ir kodai kunigai 
draudžia la žmonėm* tknltyt..................7*0

laa kur akm-ny* aat mutu lauku atalrado’ 
GaoiloglaakaS Lietuve* iaatyrtaejtmaa, 
naudinga mokaliaaka kaygeta............. ICo

latorija Kuropoa au mapoma MM
latortja gražtoa Katrekoa “ “ Ite
latorija teitalko Francuau uralnoa ataillka- 

•ioaArrikoie . ...

pamoti

roittaku. Gvrt pamokinimai darbinla- 
kam« k*lp p*<*riat ta*o buwt..................... IBo

K-sitai r dali;. ..r7.r.r. ».
Keli todžialapi* Aurinima. paraaayti J. 8. 

K tok •teito. Labai naudinga kergei* 
tevama. nortntiema iaaaagintl tavo vai
sa* aat tvaiku, dora ir naudingu draugi 
tai vyra .............    ĮCu

Kaip igytla plniaua ir turte „ I0o

d™ąi sta^ Mcdibai DisįšaMiTB lš®H
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgy ytn

Jūs nieko neriziknojat URAH VYRAI!!!
Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistua “State Medical Dis- 

pen*arv!‘. ant pietvakarinio kampo Sto
te ir Van Buren ui.

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausia* ant viso* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 

o jusu lig* yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reiszkia jog ju- 

’ mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydyme jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) Idant butu iazgydylaia per pa- 
Kėjusiu* specijaiistu*. Jie užtikrina 

ydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Ssitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie visk* daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
o r o s c o p a , H a r m o c y l o me
te r o , Bphignsographo, B - 
lektrlszku .balsu Reosta
to ir Stethecropo P h o • 
nondoscrope tirinejimo,
isseziupinejimo, iazbraszkinimo ir Įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistoi gali at- 
rastie lig* sslapume (tnižaluoee) per tfri- 
nejima su mlcroscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia prieš* iszlavlnto 
aky specijalislo. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atoiszauk in 
“Blate Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo Hiate in Van Buren uL 
CW Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adres*.

Tu gali, ir busi iszgydytas! 
SpecijrJistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nervisska nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedancslua 
Jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekme* Jaunyste* neiszmintin- 
gumo persi žagi m o senesniuose metuose 
Ir pasekme* užvilktu ir neaUakancsiei 
gydytu Ilgu, kurios yra priežasesia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krūtinėj*, paniūramo, nemi
gos. fizissko Ir protissko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudlmo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tom penasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodos: jog visi žino 
iu mislls ir manavimiiM Liga. >cigu per 
ilgai užvilkto, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytos 
per kito daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neataakanesias metodas. Gydymai 
“Stote Mi dical Dispensarjr" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 melu atgal. Bsitie specijalistoi gali | 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy- j 
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską ' 
užlaiko didžiausioj paslapty). Ssitie spe- Į 
cijalistat turi szimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi issgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

esi* prie nusisslapinimo, nes szlapuma* 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada paciento* turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujai*. Tas yra labai 
pavojinga* dalykas, ne* gali kilti užde
gime*. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsle* ligds arba 
strik turo*, tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru Stote Medical Dispensary. N e 
k e n t e k n uolėtai. Specijalistoi 
gali ir issgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imto ant gydymo, bus užtikrinto. ___

YARICOCELE^“s,-į
organuose).

Nusilpninanti rezultatai uitos ligos 
į yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 

tirinejimu*. Yra gana sakyti®, jog ap
sunkina proto, nusilpnina kuna, kanki- 

, na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
sissko nusilpnėjimo. Jeigu esate auk* 
szito baisau* padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jum* issaiszki* nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tad* 
nenusistebesil jog jie iszgyde vinį 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai *|isisloja ant syk; smarve ir uždegi
mas bemetant pranyksta; kraujas, susi
rinkę* padidintose gyslose iszsiakirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyk*!* idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
OF Prekes yra pigiausio*.

Tolymi ir Farmeriai, 
i serganti salta liga, kuri specijalisUms 
Disfknsamyj yra paprasta, turi raazyt 
aprausydami savo liga ir jeigu jie atru 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mu nieko ne kautuoja, jeigu ne esi iu 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO ŪZNDODYJIMAS.
Szito liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiaur* 

savo paaekmeae Liga to gali paeiti nuo gimdytoju arba užaikrėtimo. Kača sy
stema yra užnuodinto, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszicus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūne, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, etairadima guzeliu’ 
puolime plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinfmo kaulu. Jeigu turi szito' 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodė vyk su specijalistois tuojans ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neši ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitos ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi in. 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensary]’.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangu* Gydytojai! *■ į
Turėdamas paslaptinga lig* daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju Ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturėdams* jokios nau
do*. Netikėto laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodyti* 
Ius tiem, kurie reikalauja pagelboe, su 

uria kaipo specijalistoi esate teip gerai 
susipažinę. Viena* menesi* szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas pulsi m i na jus, jusu gera- 
dejystes-darbuose.

Jums dėkingas,
J. t

Stote of Illinois 1
County of Cook ) *’

Asz, Jurgis Sterlin, “Notory Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “Stote Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu
dysimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “Stote Me-

dical Dispensary” ant pert i u re J i mo pu- 
blitai.

Paairassyto ir prisiegdintos priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio. 1901.

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notory Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio Umpo STATE ir
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 

iki 7 vai; po pieL Nedalioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gydnoles dykai S).
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu ir fer
meri u, kurie geidžia atvažiuoti czionai

RODĄ DYKAI!!

PAJIESZKOJIMA1.
Papeszkau ssvo-sunsus. Jokūbo Ūse

lio, isz kaimo Bluckiu. Raseinių pev., 
Kauno gub. Ji* pats ar kas kito* teik
sis duoti žinia ant adreso:

Jokūbas Ūselis,
, 34. 46-th St..- Chicago, UI.

Pajiesrkau Petro ir Aleksandro Birbe
nsiąs kaimo Girininku, Vainutoe parap., 
Raseinių pav., Kauno gub. Jie petys 
ar keiki ta* teiksi* duoti žinia aat adre
so: Teofilių* Tolisaiu*.
471 Coliinsvilleave., E. St Iziuis, Dl.

?• -t- ^kJ** Aakao Altorius, fraacarias- 
L"* !I“adnlk* •k<‘r»ta apdarais apw*

•i.ao

Knitljimai DaosalalUi . IBo

Kataliku BaAayoala ir mokai** pasai Saka'* 
vvrte ka. A Mllaka*............................... ...

Kriatijoao Dozeiatoato Raaatai........................

tai i«u>ritikBA • VU- 
lhka-

nu* ir Karalių....................  .IBS i
Kritaoltal ravtara* bal abverai Satala* llvvar- ' lmlo< 

di*. Keliolika labai akyva abrota perkra 
taactlu lala* likejimlatku* docmatu*. .

Naujas Saliunas.
Atidarė* na'bja saliuua po nr. 7S3 S. 

Halsted St. kviecziu visus draugus, ap
linkinius ir pažįstamus pu mene atsi
lankyti ant subatos vakaro. 38 szio me
nesio. Ta vakare turėsiu gera muaika, 
kuri susirinkusius sveesius gražiai pa
linksmina. Su guodone.

Antanu Lechavica,
733 S. Halsted St.. Chicago, III. aukuail knuttai

kab*.
tl.BO

Kvito* latonaako* dilio* G rakto. Ir avarbioa *- 
pi* Lietavo* praeiti*. )o* Uetavteakua kn 
aicalkaaoais*. Krakių akerdyna ir U..lOo

Kaiatatia, tra*adi> S aktvoaedal teatre...........
Kale*** todtaa apie Rymu poptokiaaa naktai- 

dtMaaaa ....................................................
Kalėta* raaata apf* Krakių*, parneayta D. Bal

“Pasargos Skaitytojams.
’ 1). Kada lik raszal lamką į “Lietu
> vos” redakciją, visada paraszyk ant 
’ laissko savo verda ir adresą.
> 3). Kada reikalauji permainymo adre- 
( so. visada paduok ir senąjį savo adrese.

Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanesiam, j 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tai nelaikyki* jį save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be ‘'Orderio” redakcija 
negali pinigu iss paeito gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažai* balta korcaiukia, o 
dideaneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
' Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia

4) , Girnas nesiekiančias vieno dolle- 
rio, gali prisiųsti pacztinemi* markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigai* arba “Money 
orderi“. Siuncaiant markes, reikia ja* 
įdėti įlaiszk* liuoaaa. sausa*, nesulipin- 
toa ir ne lipinti ant iaissko. Sulipintos 
ant laissko arba viena ant kito* niekam 
netinka ir tokio* už pinigu* nebus pri-

Meldžiam* raueju temyli ant viręs 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleug- i 
visi te isileistuvei darbe prie laiasku et- 1 
sakinejimo ir patys veikiau atoakym* 
gausite. “Lietuvos” isaleistuve. |,

30 metas iszncgiatasj
Dr. RICMTERO 

trina Svietai žinomu 1 
“ANKER’’<htari*)

PAIN EKPELLER.

*A oniku pigiu ir brangiu, laikro- 
• r enciugeliu, * žiedu ir siimtus 

daiktu* galite iszsirinkti ir

rateato Atatotai aprąaao P>owvi. KraAiaoa*. 
kaip ta* wt*k*a ateatiko. ktek ir koki Smoa*a 
ba*o araattuoU. ktek auteiata. ktek aS- 
maaitu. ktek auaudv'a ir tt..........................lig

“/■e**- I“*111"* apraaayma* taa pmaiaK

LAatavtaaka* Albams*. Laida I. ritaiaago* Ir

Dabartine Pinigu k^ke.
Iki 500 rubliu, rubiis po.......................53fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,53|c 
V rss 1000 rubliu, rubiis po................53|c

Galima siusti siuntu* ar tukstancsius 
ub iu kiek lik nori, bet siunesiant mi
tu kaip 100 rubliu, reikia s’usti tik szi- 

okias sumas:

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
5ūc. ant paeito kantu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikn- 
čsiotu ir niekur neiutu. tai siuskite per 
“Lietuvos redakcija.

3 rublius. 37 rublius. 71 rubli.
6 rublius. 40 rubliu. 74 rublius.
9 rubliu*. 43 rublius. 75 rublius.

13 rubliu. 48 rublius. 78 rublius.
15 rubliu. 49 rublius. 81 rubli.
18 rubliu. 50 rubliu. 84 rublius.
31 rubli. 53 rublius. 87 rubliu*
34 rublius. 56 rublius. 90 rubliu.
35 rublius. 59 rubliu*. 93 rubliu*.
38 rublius. 63 rublius. 98 rublius.
31 rubli. 65 rubliu*. 99 rublius.
34 rubliu*. 68 rubliu* lOO’rubliu.

ĮtaMoa apdarai, teški laito* kvwU. 
raaUa* kibai* *a(u«u kraattal..

Llaskara; Nauji Trakai. Griarmtal M*dial-

Kasa*. Kadalatal. Mlr, Vyaokte Lttouakte: 
Krrtiaą*: Krtotai: Raklaakio baAayeata. 
Kapa* Bimano IMakaato. Birute* koplyvata.

k* itatavlo Savalka <ai

Utvtai i Fote«y. Lvakiaskoi

•x*t1atli.............
Lalivoa Vataado*

0-

Kn vgo* sawvNi
-A.»ywl Ap»in»Ul«41S»wu. uit karta ta, 

aaa oootatoa žtan. bet Ja garsi naeapraata; 
•• Žnbrvoeltate. Haadtagtaaaa kaygete aat 
!lrt*to. dsaižteojimat fia ka darooi tai 
kai. grtaaaaaal. buri ir aaiafa*; ku yra 
•tebaataitraat kajto taikosi........... 3(k

A.tto»Mlka. Kai** lasataMkiaimal rokaada. 
Preke........................................................ ....

HYGIKN A Daktarteaka kana arba moka A* 
‘^ibit“ Ju k
^S^Satta VaycetepHvraln rasų* ktoktvM^

» aokia li«». pataikys ažtaikvuouelvbejeaavo 
•7»i*a«ą. pallgtati savo amžl ir m^ke* ataa- 
■iaU •aadiaia ir tvirtais aa ve vaikaite*.

_ aaa. .. ».a. .........35c
Pauliniai laamtatse* Ir Teisybe* tacgaMiaaU

Galvvoaia vtea aaikla eita yra pa Ui pa m 
gražia .jaukiegu ir lataaiaUaga paaskatoun 
Ku nori tareU (rakio Jvokiaga u pamoki 
aaacalo akalUme tnal aaslptaka ntakala. 
«**» o fanUtal paaljvnka. taniau tetas ka 
MĮtabiU Ir aat ktakvtaao atklaaalma oh> 
kradaaU taasdaUagR ataakym*........ -SOc

®*°*°«*M arba Mikitai apta Gyvas Daiktu

Ltetavteaku Sllaplar*, H Labi* Koarada* 
Valtearodu............................................

Ltaavtaari Itaiaial pr* ttoj XIX auaiate- 
eato. Kliaauikai taaUtaku pvrvjoddsa

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

S. Dominaitia, 1436 Adams St.

So. BOSTON. MA8S.
Nlkod. Gendrolis. 391 4-th St.

NKW YORK. N. Y.
Jonu Nu jokės, 335 E. 55-th st.

NEWARK. N. J. ~ 
V. Ambruevicaia, 180 Ferry ta

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovru Rinkevriczius, 73 Grand st. 
Juozu Matutis. 113 Grand st.
K. Balcaiun**. 362 Metropolitan avė.

SHENAVDOAH. PA.
Andrius Macais, 133 S. Main st.

MT. CARMEL, PA.
Petru Bieliauskas, 351 S. Beech st.

SOUTH BOSTON. MA88, 
Wincu Kudarauckaa, 73 W. 5-1 h St.

WATERBURY, OONN.
Jonu Taraila 677 Riverside st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

DETROIT, MICH.
M Mockus, į

BALTI MORE. M D.
L. Gavrlia 3018 N. VVuhington st

T PHILADKLPHIA, PA.
J. Baronas, 1003 S. tnd Street.
M. A. Ignotas, 1134 S. Front St.

“Ldetuvoe“ aruauianti agrntai 
Jurgis Kazakevriczia.
Juozu Peteikia
Juozapu Matutia
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuria

Kur sale vyrai auilankya lietuviai 
gali pu juoe užsirassyti “Ldetuvą'* 
ir prenumeratą jiems užaimokiti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juo* teipgi galima gauti viaoke* knįgu 
už tą pacaią prekę kaip ir redakcijose.

Mara

MythaJ.
Uataao* latonja. paraityta Slmaao Daakaa-

L.m.m Gaapadla*. Mokia* kaip pritašyti

Naujausios Knygos.
Judossius. Aprauymu kaip tūli lie

tuviai laike lenkmecsio maiasto, 
1883m. buvo ssnipukais ir maakoliams 
issdavinejo savo brolius aet sussan- 
dymo kilus iaslremimoBiberijon. ..5c.

Sugriautu Gyvenimas,..................... ,.5c.

MoUalMgteakai ptaaalaya.

SadrotlDlmts pluko.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nimo plauku ant praplikusiu gaivu, taip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą Ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudejima.

Rodą dykai. Ateikite arba rassykite.
J. M. Itrundaa, Chemist,

313 Bedford Avė., cor. 8. 3-nd St. 
Box 106 8to.W. Br'klyn, New York.

(btumatizmo, 
neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo ir tl

ir wisokiu Rh^amatisrku 
sktadajimn.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Perkele savu ofbaa įsa So. Chicago 

in Chicaga. po ar,

1511. U-tk St., kerte Rebie ii.

ko tvirtoje p**>*ptv)a. V* tai lietuviai, kurte 
Ūktai reikalauta daktariaskoa patelboa, tegul 
kreiptam pa* tavo tauto* daktara. ta kurtoom 
tavo prigimtoj* kalboje rali auaueket, ir ga«u
-J ■. -—•-

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pu burti tun

ka ir nemokėk be reikalo pinigus ui pa
melavime. bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada p*t* galėsi išimti nvo arba 
kito laime ir nelaime kada tiktai noreei; 
nes perskaitęs Burtininko Knygele ii no
sį tiek, kiek geriausiu burtininkas. Ass 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tu lietuvisskoj kalboj dėl metimo lai-

Box 551, Pittaburg, Pa

J. SYMANT,
71 N. 7-th St.. Brooklyn, N. Y.

Lieto Yiszkas Galiūnas.
Genaus! gėry mat, inportuoti cigarai ir 

'Free Lunch” kasdien.

Dr. Jos. F- Kozlow.ski, 
Ruimas 1110 Masonic Tampi* 

tart* Randolph ir State ui.. Chicago, III. 
Pnaaktaiagai svdo-vtooktaa Ii**i Galima aaai- 
kalbaS teakteakal. - V ~ a _ 
(BB 4» O*ra vataadoa aaa S Ikft w*kar*M.

Vyrai eikit pas daktarą B 
M. Koss o jis duos jum 

teisinga rodą.

iptlekorins j 
f. At Kkhter & Co. 

215 Pearl Street. 
NeW York.

Kelpscb & Co.
Succ.

gM| parsitrauk
ti. jeigu 
orite mu- 

-ii lietu- 
MMEi i>zka ka- jBMM

• -
1 >: įi1' gjfSū ■ a: ■ s vSH ?

mani dX- 
£■ kai aut j>a- ^jg- 

praszyroo.
74 Centre St.

to Kelpecta, Nore ik o «S Co.
, Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

traiiaaaU' paraka, kario* iMtavtal dar 
n-gird-O- ••

Deoeoa JtaakvtaJai. apnaka B. Staktai-
■ratam...,............................................................. I

Dv paika* apraaavmai apta aaOorvb* tyria ir 
pikta angtalma vaika.............................I

Ovaeaima* Stepo R* *0 knate, parako* I
Gyvaalaas* Geaawaite* (Gaaovrta). Yra 

tai takai paiki ir paaaokiaaati paraka, 
apta karta pala v tai >a 4aa< karta gir
dėjo- ..... I

Maja aat maaalrao Apraaka m aaa dtaaa.
Aakaata beeitame IMaatai Mes*.......... 1

ItearOa (Takte* Megatonos „ 1
l*tort>*»ptyaia Mokytoja “ B
Jaovapa* Koeie*aa«*kta. arba kaaktattea*

V Bijota p* antaki* atarkoltaa* J
Jaokta«at pasakojiaru apta Siaktaboinaa

U da craiai iuaip«ai*t i*a aktaiknte*

™tr^

11.50
Gražiais drūtais apdarai*.............. k» oo
"Lietuvoa" redakcijoj dar yra gauna

mos ir sekanezioe knygos:
Istorija Lietuvos, Skirmuntait*. ...35c. 

Mužikėlis.................................................. ..
' oiaren Knatou* į*i popiežių............5c.
Vtooakia..........................................................

Auszra 1884 matu....................... 77 81.00.
Auszra 1883 metu............................81.00.
Kalendorius 1898 metu.......................15c.
Programa* Liet. Sočiai. Perlijo*... ,5c.
Žirgas ir Vaikas................................ .. .30c.

Sekta knygos likosi nepatalpinto* ka

akjra. karta> apruirtu ttymra1 
aeOaakaato ava pat kadikyata* U 
*ta*: kaip “«* kar mokiaaaa. k 
tintam ir > fotogrsžjs pa talpi1 

Mraipneaayk K<xa«dl> rra^lama ta.
OHaaaa Mergata, tragedija paaklaaaa 

tatae**.lraMaae Tevyva* Myka* 
Yta tai paiktaaaa tt*gadi> gTaJv 

ktjsvctez?"
T15 M Ulbury St. Worro»t*r,Mta 

Pirais Lietiiisilis MmUs 
Siuncaia pinigus i visas dalis svieto.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamistai Laikrodėlio?! 
Jeigu teip, tai pirk pea Juose Matuti, o Į 
neai^eileei: nes gausi pigiau, kaip kitur.! 
Apart to. Matuti* turi didele krautuve Į 
žiedu.)enciugeliu,maszineliu gremžtoms 
drukavoti ir visokiu magissku daik-1 
tu. Teipgi visokios intolpos istorissku j 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu grematom* popierių su puikiomis j 
kvietkomi* ir pavinesiavonemis, abrozu ■ 
ir abroseliu. Kas ka norit isz augsi-. 
esiau minėtu daiktu, tai priaiuskit už 
3c. marka, o rausite katolioga su pla- 
esiuapraszymu anie viską. Adiesaa.

Joeeoh Matntta.
113 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Guodotiboms tauttukom* ir bai- 
nvtineana Irraugystem* iazdirba:-1 
Karuaan, Arnerikovlazkas 
Weliawa», Szarpan. Juos
tis, K u kardais, Zeaklelias,1 
Kepure* ir dėl Marualka'

EGttodotiniems Kunigams tazdir* 
ba: Kapaa. Arnotas. Dzlmati- 
;kas AltMta- Stalas «.sus Imi 

rytinius paretink. Visokį darbą at- 
’lieka artisnszkai in laika.
[ Norėdamos guodotinoa Dr tęs. 
■ arba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbas butu priderancziai atliktas ir tuom suszelpti sawo taiuete, paveskite ji tikru K 
lietuvaitiai, I K

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DiVision St . Cfeieago, III. |

BBWB»8W»BaBWWB|BWaM>BBaAWWtWWWWWBBHiAWy*>J».BWaiU|LBJ;

M -

Vienatine Uetuviaaka Aptieka 
ChicagraJc!

— Atkreipiame lietuvir atydąant vie
natinis lietuviszkos aptieko* Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokiu gydyklas 
ir tols* kokio* tiktai europėjinkoee ap- 
tiekose randui ir ui pigesnę prekę negu 
kitoee aptiekosa Cxia galima lietuviu
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktarisaką rodą dykai; ui rodo* davimą 
mokeeties nereikalauja.

Teipgi saloje aptiek oje gali gauti vi
sokiu lietuvissk'i knygų, abrozėlių, gre
itų su pavincsiavonėmis popierų groma-' 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkorte* Į 
ir puiųsti pinigus į krajų. ir tą visą gali- j 
mm mOiVdi t—A*.ma atlikti lietuvitokoje kalboje.

Aptieko* adresas:
1«7 W. 18th st., kerte Union, prie pat 

bainyczioe Apveisdo* Dievo parapijos.

D-ras A. L. Graiczunas,
107 W. IS-tkSt., < hieaco. UI.

Gydo visoku ligų be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaus padėto adreso.

DR. B. M. ROSS, 
ITB Ko.Clark Htrv.-

K KRTE MOXROE ST. 
CHIOA.OO. IL.I,

SERGANTIEMS

BALTIHOU.BD

DR A G. FREEDOM, 
(Ut į L »1UKAS DA.KTAKA8 J-“ * 

E Pasekmingai tszgydo serviazka*

DR. LANDĖS

IliLLE'S FOTOGRAFAS,
34.52 S. lUšted St.

■H» Y01UC

•2.00

Dr. Louis Bottlik,
420 S#. H7IIiS¥ED CJUCHGO.

Terp Hunker ir Dekoven ui.

JEI reikalauji daktaro, tai kreipkis prie Dro Bottlik, o 
persitikrinsi kad tave gydo daktaras. Jia yra baigė* dak
taryste* mokslą Europoje ir turi labai didele praktika teip 
kad ligoni tikrai pagydys.

Jis yra speeijalistas vidų* 
riniu ir paslaptingųjų ligų.

LlETUWrU DAKTARAS

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Ssauliu pavieto.

783 W. 18th
Nuo 8lo* iki lJto« ryto.

Tiktai

Street.

25 centai

w.
5-tk _

F.PBradchulis
AttoroejiDdConiislortlLii.

CHICAGO,

^ieaiateUs

Kee. 16XW 
Telepbooe

UnioA St.

galios* in kiekvieno* 
aptieksi*.

Aptieka

CHICAGO.

jog utiaikaa ageabura smfkorci 
geriausia kompataipa taipgi siun< 
nigus į visas dalia evtao.

Maae ApUetoje Husdaat viso* g 
aarenkoatsako* ir earepeisako*.

visokį g 
aparatai ir n. Tkankroe ligo* yra

nifkorciiu nue
nunešiu pi-

tįsos gyducCes 
tikro* 

visokį guminei

telefoną gali 
daktars

Halsted st.

rodą irsinn-
ataakyn*

vyrai ak žinote
•d “> «udam« aaaja liaun

P° nu»enu S»l Aateorn

ŽINOTE.’
■ataviszka

kur raudau (įsek, gardinusi 
cigarai. sesA-naamas ii

ra^aadyu Tetpctagi tunu d 
s»v«SMa»*s»* ir didirausia Lietu 

M MtiUiigu. veeedijta talinPaAihnk«“nitaCT £rvXs 

Aira&avi

ir te visko 
dailiausia

taUu ir kitokia 
tat aiidi

gauti genaus*

3321 AGO.
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