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Politiszkos žinios,
Kare Maskolijos su Japo

nija.
Japoniški cenzoriai pradė

jo neleisti telegramų nuo ka
rės lanko, todėl pereitą nedė
lios dieną Japonijos laikraš
čiai išėjo be telegramų; ne
galėjo išsiųsti telegramų nė 
korespondentai kitų kraštų 
laikraščių, esanti ant karės 
lauko japoniečių pusėj. Ap
sunkinimas persiuntimo tele
gramų dar labiau suteikė 
progą platintojams išmislytų 
žinių, paleisti paskalas apie 
nebuvusius mušius ir kito
kius atsitikimus.

Tiek dabar žinia, tą garsi
na pats maskoliškas randas, 
kad ant visos linijos Kuro- 
patkino armija palengva 
traukiasi prieš žengiančius 
vis tolyn į šiaurius japonie- 
čius. Abudu japoniški jene- 
rolai, taigi Oku ir Kuroki, 
susijungė. Vienas iš jų stu
mia maskolius iš pryšakio, 
kitas iš šono. Matyt japonie- 
čiai turi daugiau kareivių, 
jeign maskoliai iki šiol nesi
duoda įtraukti į didelį mūšį, 
bet ant visos linijos, nebandę 
smarkesnio pasipriešinimo, 
traukiasi atgal.

Jenerolas Sacharov
raporte patvirtino žinią, pir
miausiai pagarsintą Londono 
laikraščių, jog japoniečiai už
ėmė miestą Kaitshau ir trati 
kia dabar ant Jinkau. Ma

savo

tahau per visą 8 d. liepos, iš 
aplinkinių sutrankė kareivių 
dalis ginti perėjimą per Kan- 
tache upę. Japoniečiai su- 
drutino kalvas kitoj upės 
pusėj, ant jų užvilko kanuo
les ir pradėjo šaudyti. Apy- 
vakarėj pasirodė keturios ja- 
poniecių divizijos, taigi apie 
100000 kareivių, traukiančios 
jūrių pakrantėmis. Apyva- 
karėj prasidėjo mūšiai terp 
pryšakinių kariumenės dalių, 
mūšiai pasibaigė tuom, kad 
maskoliai apleido Kaitshau 
ir Bchuanluansa terpkalnę 
ir pasitraukė šiaurių link: ja
poniečiai užėmė maskolių ap
leistas pozicijas. Sacha
rov sako, kad .tikro skaitliaus 
užmuštų ir sužeistų tuose su
sirėmimuose maskoliškų kar
eivių dar nežino, bet tikisi, 
kad nnotrotos nepereis 200 
kareivių. Jeigu teip, tai 
matyt, mūšiai nebuvo dideli, 
į didesnį maskoliai, sykį pa
mokyti ant upės Yalu, matyt 
nesiduoda įtraukti. Terp už
muštų po Kaitshau yra pul
kauninkas generališko štabo 
grafas Nyrod, rodosi lenkas.

Iš Porte Arthuro nė japo
niškas, nė maskoliškas ran
das nepagarsino nė jokių ži
nių apie svarbesnius mušius, 
bet užtai netrūksta privatiš
kų žinių, tik nežinia, kiek jo
se yra teisybės, ypač kad jos 
viena kitai prieštarauja. At
plaukė iŠ Porto Arthuro keli 
chiniški laivai į Tshifu ir at
gabeno pabėgusius ištostvir- 
tynės europiečius ir chinie- 
čius. Tie pabėgėliai atgabe
no žinią, jog viena japoniška 

• divizija prieš maskoliškų ju
rininkų stovyklas parengė 
tvirtynę; kita gi divizija ar
tinasi prie Port Arthuro nuo 
rytų ir su pagelba laivynės 
stengiasi užimti tokią vietą, 
nuo kurios galėtų apšaudyti 
miestą ir laivynės basseną. 
Vienas pabėgęs maskolius pa
sakoja, buk 6 d. liepos ant 
Takashan kalvų japoniečiai 
užvilko kanuolių bateriją, bet 
buk ją, prie pagelbos masko
liškų kanuolinių laivų paėmė 
maskoliai. Mūšiai į rytus 
nuo Port Arthuro traukiasi
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beveik be perstojimo nuo 4 
d. liepos. Japoniški kariški 
laivai šaudo iš sunkių kanuo- 
lių maskolių stovyklas ant 
kalnų. Negyvus užkasa tuo- 
jaus, o pašautų daug atgabe
na į Port Arthurą. Daug 
privatiškų namų apvertė į Ii- 
gonbučius. Ir į šiaurius nuo 
Port Arthuro nesiliauja smar
kus mūšiai. Japoniečiai da
bar stovi nuo miesto vos 10 
mylių. Nuo 4 d. liepos ja
poniški kariški laivai neban
dė daugiau naktyj užpulti 
ant stovinčių uostoj masko
liškų laivų. Atkakęs į Tshi- 
fu chinietis amatininkas pa
sakoja, buk nuo mūšio ant 
jūrių, buvusio ties Port Ar- 
thuru 4 d. liepos, trįs dideli 
maskoliški kariški laivai pra
puolė; kas su Jais atsitiko: 
ar jie likosi paskandyti, ar 
ištruko nuo japoniečių, minė
tas chinietis nežino, gana kad 
po mušiui trįs laivai nesugrį
žo į uostą. Kiti gi atkakę 
čia chiniečiai užtikrina, buk 
5 d. liepos chiniški vežėjai at- 
jgabeno į Port Arthurą 800 
užmuštų maskolių, o tame 
skaitliuje du augštos rangos 
oficieru. Toliau jie pasako
ja, buk japoniečių stovyklos 
yra jau vos 6 mylios nuo ma
skoliškų jurininkų stovyklų 
ir buk japoniečiai įveržė 
dar vieną ginantį Port Ar
thurą maskolių fortą.

Ant ištirimo maskolių po
zicijų, japoniečiai pasinaudo
ja iš orlaivių, kurių masko
liai dar neturi bent Azijoj. 
Rods maskoliai šaudo iš ka- 
nuolių, bet, matyt, jos nesie
kia iki iškilusių augštai japo
niškų orlaivių. Su pagelba 
orlaivių ištyrę tvirtynę Mian- 
ture, terp miesto Dainy ir 
Port Arthuro, žinodami silp
nas puses, japoniečiai ant Job 
užpuolė ir pavtržė; čia atėmė 
maskoliams 8 kanuoles.

Prilankus maskoliams Pa. 
ryžiaus laikraštis, ,,Matin”, 
turintis daugiau už kitus tei
singų žinių, prisilaiko nuo
monės, jog maskoliai neį
stengs apginti Port Arthurą 
ir tasai miestas pateks japo- 
niečiams.
laikraštis rašo, jog Kuropat- 
kin dabar negali su tais kar 
eiviais, kokius turi stoti į mū
šį su japoniečiais, kadangi 
ant jų sumušimo jis per silp
nas. Laukti Man' 
džurijoj dabartinėse pozicijo
se atsiuntimo daugiau karei
vių negali, nes jį sumuštų ja
poniečiai, tai jis turi skubiai 
trauktiesi į šiaurius. Pagal 
nuomonę prancūziško laikraš
čio, Kuropatkin negali ap
ginti nė Mugdeno, nė Char- 
bino; todėl buk maskoliai 
pasirengę bu visu apleisti 
Mandžuriją, pasidrąsinti stoti 
į mūšį ketina vien kur netoli 
Mandžurijos rubežių Siberi- 
joj.

Laikraštiš ,,Novoje Vre
mia” pagarsino, buk japonie
čiai kapoja ir bado sužeistus 
maskoliškus kareivius; buk 
tarnaujantis maskoliams ku
nigaikštis Bourbon turįs 
daug fotografijų, rodančių 
žiaurumą japoniečių. Tuom 
tarpu maskoliška karės mini
sterija pagarsino, Jog apie 
žiaurumus japoniečių negavo 
nė Jokių žinių. Reikia todėl 
manyti, kad laikraštis ,,No
voje Vremia” tyčia garsina 
melagystes, kad terp masko
lių iššaukti didesnį nekenti? 
mą japoniečių ir pritarimą 
karei, kadangi dabar didesnė 
Maskolijos gyventojų dalis 
negeidžia karės ir nori, kad 
randas prie pirmutinės pro
gos pradėtų taikytiesi ir už
baigtų kaip nors kvailai pra
dėtą ir neprotingai vedamą 
karę.

Tuom tarpu Chinuoae ap
sireiškia vis didesnis it dide
snis nekentimas maskolių. 
Nepasisekimai maskolių ant 
karės lauko padrąsina chinle- 
čiue. Maskoliai bijosi, kad 
Chinai dar ant jų neužpultų 
su savo, nors prastai apgin
kluotais, bet nesuskaitomais 
kareivių pulkais. Juk Chi
nai gali į karę stumti apie 40 
milijonų mažai reikalaujan
čių vyrų. Maskolijos caras 
išsiuntė speciališką pasiunti
nį į Prancūziją ir į Berlyną 
prašyti ne pagelbos prieš ja- 
poniečius, bet prieš chinie- 
čius, sulaikyti juos dabar nuo 
stojimo japoniečių pusėj. 
Prancūzijos laikraščiai ir 
randas tyli, bet rengia laivy
ną į karę. Vokietijos gi cie- 
corius laimino traukiantį į A- 
ziją maskolišką Vyborgo ka 
riumenės regimentą, ištarė 
linkėjimus, kad sumuštų caro 
ir Maskolijos priešus. Mena 
todėl visi iš tos kalbos, kad 
Vokietija padės karėj Ma- 
skolijai.

Apie mūšį terp maskoliš
kos Vladivostoko laivynės ir 
japoniško admirolo Kanimu- 
ros patvirtinimo nėra. Ma
tyt, iš tikro mūšio ne buvo. 
Maskoliai užtikrina, jog Vla
divostoko laivynė sugrįžo į 
portą.

Toliau tas pats
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Metas XII

žino, kad Amerika karės ne-j rado pamestą nuo žmogaus 
pradės už mokyklų tiesas.

Amerika.
Mieste 8t. Louis pasibaigė 

generališka demokratų kon
vencija; susirinkę partijos 
delegatai už kandidatą demo
kratų partijos išrinko New 
Yorko sudžią Parkęrą. Ant 
Jo reikalavimo vienog politi
kieriai turėjo iš savo progra- 
mo išmesti liuosą mušimą si
dabrinių pinigų, kadangi 
Parker yra šalininku dabarti
nės valiutos ir Jis atvirai pa
sakė. jog nepriims kandida
tūros, jeigu bus užgirtas liuo- 
Ba> mušimas sidabrinių pini
gų. Parker mat nepanorėjo 
būti spaugu įnagiu politikie
rių, o kad jie kito kandidato 
neturėjo, tai atsiėjo nusilenk
ti prieš Parkero reikalavi
mus.

Dabar Jau abidvi svarbiau
sios Amerikos politiškos par
tijos išsirinko kandidatus: 
republikonai stato dabartinį 
prezidentą Rooseveltą, o de
mokratai Parkęrą. Abidvi 
partijos žada atgabenti laimę 
kraštui, bet kad žmonės pa
žadėjimams politikierių neti
ki, kadangi nė viena partija 
savo pažadėjimų neišpildo, 
tai dabar nieks negal įspėti, 
ką iš tų kandidatų išrinks }>er 
ateinančius rinkimus, kurie 
atsibus šį rudeni.

Kaimyniškoj republikoj 
Meksiko dabar atsibuvo pre
zidento rinkimai. Čia išrin
ko dabartinį prezidentą, jene- 
rolą Diaz, kuris jau gana il
gai valdo kraštą ir ištikro 
daug jau gero padarė, dau
giau negu katras nors iš Su
vienytų Valstijų paskutinių 
prezidentų.

Terp Suvienytų Valstijų ir 
Turkijos užgimė nesutikimai 
už mokyklas Turkijoj. Mat 
Turkijos randas amerikoniš
koms mokykloms nepripažį
sta tokių tiesų, kokias pripa
žįsti prancūziškoms, maskoliš
koms, vokiškoms ir angliš
koms. Suvienytų Valstijų 
pasiuntinys Konstantinopo- 
liuj pareikalavo nuo Turki
jos rando sulyginimo tiesų 
amerikoniškų mokyklų su 
tiesomis kitų kraštų; kitaip 
pagązdino atsiuntimu kariš
kos laivynės į Turkijos pa
krantes. Ar to pagązdinimo 
Turkijos randas nusigąs ir iš
pildys pasiuntinio reikalavi
mus, nežinia. Turkija Juk

kūno nukirstą ranką. Iš kur 
ranka atsirado, nežinia. Ne
reikia užmiršti, kad Vilnių- 

Karė anglijonų su Pasiutu- je ftįol nešvarumų duobė 
siu Muilą, Somali jiakrantė- rado jau dvi poras, teipos- 
ne, Rytinėj Afrikoj, atsinau- gj nuo kūno nukirstų J kojų. 
Jino. Buvo čia jau net keli Matyt čia slepiasi kokios 
mažesni susirėmimai. žmogžudystės, kurių policija

Garsus maurų vadovas Rai- • neįstengia susekti.
suli, kuris laikė nelaisvėj tur
tingą amerikoną Perdicarisą, išvažiavo 12 turtingesnių mo- 
pakėlė maištus. Jis, bu savo kintinių I Vilniaus vyriškos 
Šalininkais, užpuolė ant mie- gimnazijos ant moksliškų pa
što Ghard ir po dviejų dienų sivažinėjimų po Maskoliją 
gana smarkaus mūšio sumu* (priderėtų pirmiausiai jiems 
šė Morokko sultano karei- susipažinti su Lietuva, o pa- 
vius, nuo gyventojų išveržėLkui Jau su Maskolija). Su 
daug galvijų. Jis gązdina, tmokintiniais keliauja ir 
Jog užpuls ant Tangero, kut trįs Jų mokintojai.
gyvena daug europiečių. Jei- Pagal taksą, Vilniaus gu
gu įiažadėjimą išpildytų, pri* bernatoriaus užtvirtintą, se- 
verstų Prancūziją siųsti į Mo- kančios yra Vilniuje mėsos 
rokko kareivius ant įvedimo prekės: už mėsą Jaučių atga- 
čia tvarkos. Pagal padarytą bentų iš pietinės Maskolijos: 
mat terp Anglijos ir Prancn*|uj ^varą geriausios 25 kap., 
zijos sutarimą, Morokko atf- ut I Borto 16 kap., II sorto 14 
duotos po Prancūzijos globa, kap., III sorto 12 kap. Už 

Maištininkai vokiškose pie- mėsą vietinių galvijų: už ava* 
tinės Afrikos valdybose vis rą geriausios jautienos 20 
dar laikosi ir vokiečiai neį- kap., už I sorto 13| kap., III 
stengia maištų suvaldyti, korto 9j kap.
Maištininkai gauna naujau- 20 d. berželio iš Vilniaus 
sius ginklus nuo angliškų išvažiavo į Mandžurijągele- 
prekėjų per Portugalijos vai- takelio mašinistų ir pečku- 
dybas. Dabar vokiečiai ma- irių didelė Įiartija, imi reikš
to, kad išsiųstų į tos valdy- lauta nuo Liepojaus geležiu- 
bas kareivių neĮiakanka. reiks Į kelio, 
siųsti dar daugiau.

Afrika.

20 d. berželio, iš Vilniaus

Gubernijai iškas bajorų
perdėtinis, grafas Broel Pla- 
ter, Į>ersiuntė Maskvos bajo
rų komitetui 6000 rublių ant 
karės reikalų. Pinigus tuos 
grafas Plater surinko terp 
bajorų Vilniaus gubernijos. 
Bet Lietuvos duona mintan
tis grafas dar, turbūt, patn 
ant lietuviškų dalykų nė ska
tiko nepaaukavo, nesurinko 
nė skatiko nė nuo kitų Vil
niaus gubernijos bajorų. Jis 
renka ir toliau aukas ant už 
vadavimo Jo numylėto Lietu
vos kankintojo, caro Mikalo
jaus.

Ant Vilniaus geležinkelio 
stacijos suareštavo pulką žmo
nių, norinčių keliauti į užru- 
bežius. Pas Juos rado užru- 
bežiniue adresus, daugiausiai 
Amerikoj gyvenančių "ypatų.

štiš, pagimdė gaisrą Bobrui- 
ske; gaisras tas beveik su vi
su išnaikino miestą 1901 me
tuose. Nukentėję nuo gai
sro reikalauja atlyginimo nuo 
geležinkelio.

Aplinkinėse Bobruisko už
stojo dideli karščiai, o ly
taus nuo seniai nebuvo. Ja
vai laukuose pagelto ir nėra 
vilties, kad užderėjimas butų 
užganėdinančiu.

kilimą gamtos ir istorijos 
mokslų ir Juos, pagal išgalę, 
platinti; parengti gamtos ir 
istorišką muzėjų; užsiimti ti- 
rinėjimu gamtiškų ypatybių 
Baltgudijos. Draugystė 
rengs prieinamas visiems pre- 
lekcijas. Tokia draugystė 
butų reikalinga ir Lietuvoj, 
tik gaila, kad nėra kam su
tverti.

Vilniaus apskričio bepro 
čių namuose (Jie yra netoli 
geležinkelio stacijos Vilei-Vidurinė Azija.

Angį i jonai vėl smarkiame į pereituose metuose bu- 
mušyj sumušė besi priešinau-į yo bepročių, o tame

tvirtynę. Iš Lhassos atkako gių metų buvo 502. Pe- 
Dalai lamos pasiuntiniai, rejfUOBe metuose išgijo lO,- 
bet jie atsisakė vesti torybas numir$ 9^. Užlaiky
si! anglijonais. Nepaisant 1 maH vieno ligonio kaštavo vi- 
ant paskutinio pergalėjimo |dutiniAkai 249 rubl 15 
tibetonų, anglijonų tolesnis tikėjimą ligoniai teip
traukimas likosi sustabdytas, I katalikų buvo 37,-
nežiniadėl kokių priežaąč-ių: tyd|J 32%,' stačiatikių
ar todėl, kad jie jaučiasi per 26,24%, liuteronų 1,8%. ma- 
silpni, ar gal tolesniam trau- hometonų 0.11%, sentikių 
kimui pasipriešino kas nors miakolių 0.6%, nežinomo ti 
is pašalinių. : kėjimo 2%. Iš Vilniaus gu-

Daug triukšmo Anglijoj jjog buvo 43,32% ligo-
padarė pagarsintas vienoku Kauno gub> 13i46%, 
Londono laikraščiostraipenis, MjnHko 12,39%, Garteno 8,- 
paremtas ant dokumentų, iš- 06%, Vitebsko 7,34%. 
rodantis, kad Maskolijos ka- ^nt kariumenės reikalų 
rėš ministerija turi pitoną, Vilniaus apskričio užveizda 
Kuropatkino aĮ>dirbtą, įsiver- pjrks arklius, kuriuos turin
ti mo į angliška* Indi jaa Gal ti ant pardavimo privalo at- 
tas pitonas ir ajistoMė tole- veg|j. į I^andvaravą 3 d. piu- 
snį anglijonų traukimą ant tėa | Garteną 7 d. piutės. 
Tibeto sostapilės. Reikia Už remontų arkiiUB mokės vi- 
vienog abejoti, ar Maskolija. dutiniškai 335 rbi t ui ne. 
negalėdama įveikti vienos Ja- prajotUB tik po 137 rubl., tai- 
ponijos, dabar jau rengtų ka- U gan> pigiai.
rę prieė Angliją. Rods pra- Pasibaigė Vilniuje pagar- 
sidėjuB karei, Maskolija bu- senų laikų Švento
drutino garnizonus ant Afga- jurgio jomarkas.
nistano rubežių, bet tą jomarko šįmet
rė vien ant atsigynimo, jeigu buvo pai|gjntas ant 2 san- 
Anglija norėtų eiti iš vien 8U vaičių, bet kaip prekėjai už- 
Japonija ir bandytų iš ludljų tikriuai įįmet pardavė ma-

Pasilmigė Vilniuje pagar-

Laikas

ant Maskolijos užpulti.

Iš Vilniaus gubernijos.
Giriose Skubatų, Solečni- 

kų valsčiaus, prigulinčiose 
maskoliui Melnikovui, užgi
mė gaisras, kuris išnaikino 
medžius ant ploto 20 desiati- 
nų.

3 d. berželio, kaime Ber
iluose, Širvintos valsčiuje, 
išdegė visos trioboe su kru
tančiais turtais ūkininko 
Švalio. —

12 d. berželio, kaime Rad- 
kovščizna, Ilino vai., sude
gė namai, kluonai, daržinė 
ūkininko Ulevičiaus.

10 d. berželio, Įialivarke 
Orliški, Podberezės valsčiu
je. sudegė namai ir krutanti

Iš Kauno.
Kaune yra apie 20 duonos 

keptuvių, o jose dirba apie 
25 duonkepiai. Darbas jų 
prasideda nuo 6 vai. ryto ir 
traukiasi iki 6 vai. vakare. 
Gauna Jie už tai po 35-40 kp. 
nuo pečiaus. Per sanvaitę 
uždirba 9, daugiausiai 20 ru
blių. Gaunanti 20 rubl., tu
ri pasisamdyti padėtojus min
kyti tešlą. Cukernėse dirba 
daugiausiai naktims, darbas 
traukiasi nuo 4 vai. vakaro 
iki 6 ryto ir už tai darbinin
kas gauna 2.50 — 5,00 rubl. 
ant saulaitės prie gaspado- 
riaus valgio; negaunanti val
gio, gauna vos 5-9 rubl. ant 
sanvaitės. Iš tokio uždarbio 
su šeimyna negali žmogus iš
misti.

Iš Baltstogės, Garteno gb.
Laikraštis „Vilensky Vest- 

nik” pagarsino žinią, buk* 
Baltstogėj, Garteno gub., 
bandyta su dinamitu sugriau
ti triumfališkus vartus, pa
rengtus ant atminties atsilan
kymo caro 1897 metuose. Ex- 
pliozijos vartai tapo pabady
ti, viena, moteris užmušta, 
vienas vyriškis sunkiai sužei
stas.

tą h kai to ant 1500 rabi.

Iš Minsko.
Paskutiniuose laikuose čia 

tankiai atsitinka gaisrai ir 
kaip pasirodo, užgema Jie nuo 
Įiadegimo; pasitaiko kaip ko
kią dieną net keli gaisrai ir 
vis paeina nuo tos pačios 
priežasties, taigi nuo padegi
mo. Policija padegėjų neį
stengia sugriebti. Gyvento
jus apėmė baimė, kadangi Jie 
nežino, kur pagelbos jieško- 
ti.

Miestas rengia Jau surašą 
rinkėjų rinkimams miesto vir
šininkų. Iki šiol rinkėju 
galėjo būt kiekvienas, kurio 
turtai siekia 1000 
bar ant to reikia 
1500 rubl.

Minsko vyrišką
pabaigė šįmet 45 mokintiniai, 
iš Jų 3 su auksiniais meda
liais, o 4 su sidabriniais. Re- 
ališką mokyklą pabaigė 24. 
Moterišką gimnaziją 75 mer
ginos, o iš Jų 5 su auksiniais 
medaliais, 7 su sidabriniais.

rubl., da- 
jau turėti

gimnaziją

Iš Vilkmergės, Kauno gb
16 d. berželio užgimė čia 

didelis gaisras, kuris išnaiki
no čielą miesto dalį. Ugnis 
užgimė nuo neatsargumo vie
noje žydiškoj pardavinyčioj 
ir greitai išsiplatino į visas

Atbalsiai sugrąžinimo 
spaudos.

7 gegužio, š. m., caras pats 
patvirtino ministerių rodos 
daleidimą lietuviams spau
dos, ne vien tik lotyniškai- 
lietuviškomis raidėmis, bet 
ir kitokiomis.

Leidus lietuviams spaudą, 
Įiaplito visokį balsai. Atsi
rado ir tokių lietuvių politi
kierių, kurie net pasiuntė pa- 
dėkavonės adresą carui už su
grąžinimą mums prigulinčių 
tiesų. Kiek girdėjau, tai 
daugiausiai rūpinosi apie tai 
kun. Ambroževičia Juoz. ir 
keli kiti, kurių vardų tikrai

žiau ta vorų negu pernai, nors 
pernai jomarkas trankėsi per 
daug trampeanį laiką. Mat 
karė Azijoj ir ant jomarko 
atsiliepia.

26 d. berželio į Vilnių at
kako iš Varšavoa pelegriraai 
pasimelsti koplyčioj Aušros 
Vartų. Svečiai tie, apart 
Vilniaus, atlankys teiposgi 
Kalvariją, Trakus ir kitas 
garsesnes Lietuvoj vietas.

Vilniaus prekystes moky
kloj šįmet pabaigė mokslą 26 
mokintiniai.

Vilniaus gydinyčioj ser-
skoliai, kadangi lietuviams 
katalikams Lietuvoj neduoda 
mokintojų vietų.

Vilniaus Raudonojo Kry
žiaus Dr-tė ant karės surinko 
nno Lietuvos žmonių 62088 
rubl. Na, o kiek tie aukau
tojai paaukavo ant Lietuvos 
reikalų? Jie mat aukauja 
vien ant sušelpimo skriau
džiančio lietuvius carpalai- 
kio.

17 d. berželio,- Bernardinu 
sode, prie kranto Vilnelėj,

Isz Lietuvos.

iš Vilniaus.
Pasibaigė paroda piešinių 

ir abrozdų mokintinių čia- 
nykščios piešimo mokyklos. 
Ant parodos šįmet buvo dau
giau negu pernai 
piešinių.

Vilniaus 
niškų mokintojų
pabaigė šįmet 24 mokinti
niai. Žinoma, visi jie ma

abrozdų ir

krikščio- 
institutą

gautiems limpančioms ligoms 
ant priemiesčio Lukiškių y- 
ra: sergančių šlakuotoms šil
tinėms 14, rauplėms 1, tymais 
15, difteritu 4, krapu 1, rože 
1, kraujine 1.

26 d. berželio pribuvo į Vil
nių naujas katalikiškas vy
skupas Roop. Priimti nau
ją perdėtinį, į miestą pribuvo 
visi dijecezijos džiakonai ir 
prabaščiai artymiausių para
pijų.

mų. Blėdį gaisro išdarytą 
skaito ant pusantro milijono 
rublių. Ligonbutį ir bažny
čią pasisekė išgelbėti. Prie 
gesinimo subėgo ūkininkai 
aplinkinių kaimų ir aplinki
niai dvarponiai su savo žmo
nėms. 1600 šeimynų neteko 
nė turtų nė pastogės.

17 d. berželio užsidegė na
mai kitoj miesto dalyj. Gy
ventojus apėmė baimė ir Jie 
pradėjo jau kraustyti savo 
daigtus iš gyvenimų, bet ant 
laimės, gaisras neišsiplatino.

Padegėliams trūksta pasto
gės ir maisto. Kaune susi
tvėrė komitetas šelpimo pa 
degėlių, kuris renka aukas po 
visą guberniją; gubernato
rius pats davė 200 rbl.

Vilkmergės katalikai atsi
šaukė į valdžias su prašymu 
daleisti Jiems sutverti katali
kišką labdaringą draugystę, 
bet visgi daleidimo iki šiol 
negavo. Draugystė čia bu
tų reikalinga, kadangi ypač 
katalikų varguolių netrūk
sta’ dėl pančiojimo ir siauri
ni mo jų tiesų, ką teip mėg
sta daryti valdžios.

šusių po adresu, per general
gubernatoriaus kanceliariją 
Vilniuje, išsiuntė carui: jų 
buvę į 75 ar daugiau.

Dabar męs aiškiai matome 
politiką tų pasivadinusiųjų 
savę lietuviais. Vos leidus 
spaudą, jau jie puola po ko
jų tarui ir bučiuoja puapuvį 
ir griūvantį jo aoBtą, o ką-gi 
čia jau kalbėt toliaus. Ca
ras priverstas buvo sugrąžinti 
mums jo paties išplėštas tie
sas.

Dabar lietuviai susilaukė 
vėl vieną naują priešą, o tai 
tuos lietuvius-politikierius, 
kurie paslėpę vilko nasrus, 
rodo lapės uodegą. Gal ne
kartą teks su jais mums susi
kirsti.

Tas pats kn. Juozapas Am
broževičia. kaip praneša ,,Vi
lensky Vestnik”, padavęs 
prašymą daleisti jam išleidi
nėti lietuvišką laikraštį ..Bi
tininkystė”.

Nar. Jurgis.

Iš Pinsko. Minsko gnb.
Atkako čia prancūzas kel

eivis Esskal, kuris užsimanė 
be pinigų apeiti pėkščiaa ap
link visą žemę ir vaikščioja 
jau nuo 1899 metų. Jis bu
vo jau trijose žemės dalyse; 
iš čia, per Maskvą, keliauja 
jis į Siberiją.

Iš Bobruisko. Minsko gub.
Likosi čia atidaryta 7 klia- 

sa gimnazijos; iki šiol buvo 
tik šešios kliaaos. Gyvento
jai nuo seniai meldžia val
džių parengti čia ir moteriš 
ką gimnaziją, bet iki šiol ne- 
išmeldė.

Mieste neišpasakytai privi
so vagilių. Suareštavo trįs 
nužiūrėtus medžių kirtėjus, 
kurie ištikro buvo įsiveržę pas 
prekėją Kohną ir daug daig- nerangi policija neįstengia 
tų pavogė.

Vienas Varšavos advokatas 
padavė į Minsko sūdą net 300 
skundų, reikalaudamas 800- 
000 rubl. atlyginimo nuo 
Liepojaus-Romnų geležinke
lio, kadangi iš to geležinke
lio mašinos išlėkusi kibirk-

Iš Slonimo, Garteno gubr.
17 d. gegužio atsibuvo Čia 

paroda ūkininkų arklių. 
Viešpatystės arklių auginimo 
užveizda ant dovanų paskyrė 
200 rubl. pinigais ir du sida
briniu medaliu. Parodoj da
lyvavo ūkininkai Slonimo, 
Pružanos ir Volkovysko pa
viečių. Atgabeno jie iš viso 
52 arkliu.

Slonime 15 d. berželio siau
tė gaisras, kuris išnaikino 7 
gyvenamus namus, ne skai
tant negyvenamų triobų. 
Nuo ko užgimė gaisras, tikrai 
nežinia; yra toki, kurie sa
ko, jog nuo padegimo, bet 
ant to nėra davadų. Jeigu 
butų ir nuo padegimo, tai

Naujas geležinkelis.
Surašė kelių ministerijos, 

koki naujai turi būt padirbti 
geležinkeliai, patilpo ir vie
nas turintis bėgti per Lietu
vą. Tas geležinkelis yra tai 
— nuo Plocko į Sedlecus. 
Tasai geležinkelis bus su 
dviem šėnių eilėm. Nno jo 
bėgs alkūnės į stacijas: Za- 
lesje, Lydą, Volkoviską. Kai- 
novą, Kleščelius, teiposgi al
kūnė nuo Zabijanų į Garte- 
ną. Darbus skubiai veda. 
Maskoliams moka daugiau, 
vietiniams tik po rublį aut 
dienos.

padegėjų surasti.

Iš Vitebsko.
Čianykščiai apsviešti balt- 

gudžiai užsimanė sutverti 
speciališką draugystę tirine- 
jimui Baltgudijos. Mieriai 
tos draugystės yra: tėmyti

Apdovanotas kunigas.
Sekretoriui Mogilevo archi- 

dijecezijos, kun. Prapuolia- 
niui, kaipo dovaną už 18 me
tų tarnystą, likosi iš viešpaty
stės iždo paskirta alga po 
2400 rubl. ant metų. Vra 
vienog Lietuvoj kunigai tar
naujanti ir po 50 metų, o vie
nog jiems iš viešpatystės iždo 
neduoda didelių algų, jeigu 
turi prabaščystą, turi pasiga- 
nėdinti iš iždo alga 300 
rubl. ant metų. Matyt kun. 
Prapuolianis valdžioms la
biau ui kitus užsitarnavo.



duoti nepanorėjo, tai sūnūs, 
pagriebęs kirvį, norėjo jai 
galvų perskelti; nors to pa
daryti negalėjo, bet visgi mo
tinų sunkiai sužeidė į galvų ir 
į nugarų. Už tai Tilžės sū
dąs nusprendė jį ant trijų 
metų kalėjimo.

Kaip paduoda ,, Nauja 
Lietuviška Ceitunga”, 5 me
tų duktė prekėjo Korno į- 
puolė Į upę Minijų ir prigė
rė.

Tarnaujantis pas ūkininkų 
Bezmenų bernas iš maskoliš
kosios pusės, Juozas Jokūbai
tis, išvažiavus iš namų ūki
ninkui, iškraustė spintas ir 
su 1000 markių pavogtų pi
nigų prasišalino ir, žinoma, 
daugiau na pasirodė.

Švento Jono vakare Prūsų 
Lietuviai aut garsaus Ram- 
byno parengė lietuviškų 
šventę.

Aut paskutinio kiaulių 
turgaus už penėtas kiaules 
mokėjo Tilžėj po 33-34 Mrk. 
už kiekvienų 100 svarų gyvo 
gyvulio svarumo.

Netoli Klaipėdos, ant jū
rių išplaukus pasivėžini
mo pulkui vaikinų ir mergi
nų, vienas iš jų, girtas būda
mas, įlipo į valties stiebų ir 
valtį apvertė. Iš supuolusių 
į vandenį žmonių du vaikinai 
ir viena mergina prigėrė. 
Tokius mat vaisius išduoda 
gė rymas!

Vežėjas iš Kretingos apsiė
mė pervežti į Prusus du išei
viu, vienų žemaitį ir vienų 
žydų. Kad juos paslėpti, 
prikrovė vežimų malkų. į vi
dų įkišo abudu išeiviu. Teip 
5 iskų pritaisęs, ant vežimo 
pasodino savo sūnų ir liepė 
važiuoti rubežiaus linkui. 
Vaikas, pamatęs maskoliškus 
muitininkus, persigando ir 
nušokęs nuo vežimo, pabėgo. 
Sargai nesiprato kas atsitiko, 
vežimų jie norėjo nugabenti 
aut muitinyčios. Bevežant 
malkos sugriuvo ir prislėgė 
paslėptus išeivius. Tie pra
dėjo rėkti ir tokiu budu ma
skoliški sa rgaTjuoe"rado7 2l 
noma, apie perėjimų rube- 
žiaus negalėjo jau būt nė kal
bos.

Kaime Derciliuose, Prieku
lės pav., išdegė visa ūkė ran- 
dauninko Tociaus. Sudegė 
ir 4 kiaulės.

Komitetai ūkininkų su
rėdymo.

Kando sutvertas komitetas 
apdirbimui projektų naujų 
tiesų Vilniaus gubernijoj pa
baigė savo darbų, bet nieko 
svarbesnio, tikrai galinčio iš
eiti ant ūkininkų naudos, n? 
nedasilytėjo. Svarbiausias 
geismas, išreikštas Vilniaus 
komiteto, yra: kad valsčių 
raštininkams pripažinti tie
sas urėdninkų. Tas rašti
ninkams gali būti naudingu, 
bet kokių iš te naudų gali tu
rėti ūkininkai, jau to niekaip 
negalima suprasti. Grodno 
komitetas nutarė išskirti nuo 
valsčių nutarimų reikalus že
mė© valdymo; jis prašo pa
laikyti valsčių sudus ir jiems 
išduoti atskirų tiesų kodeksų. 
Ne vienas lietuviškų guber
nijų komitetas nepakėlė nė 
vieno tikrai ūkininkams nau
dingo klausymo. Nuo tų 
komitetų ištikro nieko ir 
laukti nebuvo galima. Juk 
juose svarbiausias balsas pri
gulėjo pasileidusiems caro u- 
rėdo inkams, o dvarponiai ir 
kunigai buvo pakviesti tik 
ant patvirtinimo to, ko užsi
manys caro tarnai. Komite
tai tie buvo sutverti kai pi 
aut juoko, ant muilinimo 
žmonėms akių.

Kunigai ant karės lauko.
Aut aprūpinimo kareivių 

katalikų ant karės lauko, iš 
Vilniaus vyskupystės likosi 
išsiųsti du katalikiški kuni
gai. Iš Kauno vyskupystės, 
aprūpinimui lietuvių katali
kų kkreivių siunčia trįs ku
nigus: Domininkų Mikšį, 
Vladislovų Opulskį ir Edvar
dų Rimavičių. Kn. Mikšis 
buvo vi kari j u Beisogaloj, 
Šiaulių pav., Kun. Opulskis 
gimęs Plungės parapijoj, 
Telšių pav., buvo vi kari j u 
Vilkmergėj, iš kur maskoliš
kų valdiių 1900 metuose liko
si išvarytas į Poltavų; taigi 
jis buvo vienu iš kankinti- 
nių. Kunigas Rymavičia 
gižnęFT^^n7r~ĮkuniguB į- 
š ventili ta s 1898 m. Iki šiol 
jis buvo vikariju Abeliuo
se, Zarasų pav. Visi tie ku
nigai ant kelionės gaus po 
500 rublių.

Išgabenimas tavorų iš Lie
tuvos.

Pagal atskaitų Vilniaus ap
skričio muitinyčios, per Lie
tuvos rubežių pereituose me
tuose išgabeno į užrubežius 
tavorų už 7244000 rublių. 
Medžių išgabeno už 4685000 
rubl., rugių už 309000 rubl., 
linų už 275000 rubl., naminių 
paukščių ua 424000 rubl., ar
klių už 229000 rubl., kiauši
nių už 88000 rubl., kiaulie
nos už 59000 rubl. Iš užru- 
bežių atėjo: silkių už 135000 
rubl., mėšlų ui 52000 rubl., 
akmeninių anglių už 41000 
rubl., taukų už 26000 rubl., 
žemdarbiškų mašinų už 17000 
rubl.

Dipliomuoti kunigai.
Peterburgo katalikiška 

dvasiška akademija suteikė 
laipsnį theologijos magistro 
sekantiems Lietuvos kuni
gams: kun. Oželinui iš Tel
šių vyskupystės. A. Žilinskui 
iš Mogilevo ir Z. Zilionkai iš 
Vilniaus vyskupystės.

Lietuviški raštai.
Varšavos kunigų laikraštis 

,,Prteglųd Katolicki”, patal
pino straipsnį apie pradžių 
lietuviškos literatūros. Pa
gal tų straipsnį, nuo 1595- 
1690 m. išleista 35 lietuviškos 
knygos, kuriame tai skaičiu
je buvo 27 katalikiškos ir 8 
protestoniškos. Pirmutinė 
lietuviška knyga atspaudin- 
ta, pagal autorių „Przegiųdo 
Katolicko” straipsnio, 1595 
m. (tame yra klaida, nes pir
mutinė lietuviška knyga at- 
spaudinta 1545 metuose);bu
vo tai lietuviškas vertimas 
Ledesmos Katekizmo, kurio o- 
riginalas prapuolė, o užsiliko 
tik lietuviškas vertimas.

Iš Prūsų Lietuvos.
17 metų vežėjas Balaitis iš 

Elbingo© pareikalavo nuo 
motinos pinigų, o kad toji

Diedą* tiobą, tn>ba ropę1
New York. Laike smarkios 

audros trenkė perkūnas į namus 
pn. 183 st., ir potam antrąsyk 
trenkė į geležinį rėmą elektriškų 
geležinkelių dratų. 14 metų Eye- 
rett, kuris buvo prie rėmo prisi
glaudęs, negalėdamas pasiliuosuo- 
tl, šaukė pagelbos. Jo Šauksmą 
išgirdo policistas ir norėdamas pa
gelbėti, ištiesė ranką, bet ir tvar
kos dabotoją elektriką suvaldė ir 
tas prilipo ir ne galėjo pasiliuo- 
suoti. Negeriaus pasisekė ir ki
tiems, kurie bandė prilipusius gel
bėti. Ant šauksmo paimtų į elek- 
trikos nelaisvę ant galo atėjo su 
guminėms pirštinėms elektrikas ir 
visus iš nelaisvės išliuosavo.

Dega keroMiuaM.
Lander, Wyo. . Užveizėtojas 

kerosino Šaltinių netoli Yellowston 
parko užsimanė tekantį iš plyšių 
keYosiną sudeginti ir jį uždegė, bet 
tas ne gelbėjo ir nuo ugnies kero- 
sinas dar smarkiau pradėjo iš že
mės tekėti ir lomoj padarė ežerėlį. 
Jeigu ugnies greitai ne suvaldys ir 
vėjas ne atsikreips, ugnis iŠnaikįs 
500000 bačkų kerosino ir visas sė
mimo įtaisas.

Santo* Duiuont bekeliavo tu 
Prancūziją.

St. Louis, Mo. Garsus galin
čio lėkti prieš vėją orlaivio išradė
jas, Santos Dumont, kurio orlaivį, 
kad prašalinti svetimą konkurentą, 
supiaustė Amerikoj, iškeliavo į 
Prancūziją ant prancūziško garlai
vio ,,La Lorraine;” jis paėmė ir 
supiaustytą šilkinį balioną, kurį 
Paryžiuj duos pataisyti. Santos 
Dumont tikisi spalių mėnesyj su
grįžti į Ameriką ir dalyvauti orlai
vių lenktynėse, kurios spalių mė
nesyj turės atsibut mieste St. 
Louis. Paryžiuj juk baliono ame
rikonai ne supiaustys, o prancūzų 
jis ne reikalauja bijotiesi, tie kvai
lų šposų juk nedarys. Tokius 
mėgsta amerikonai, o kaip kada ir 
nesuprantanti ką daro tūli lietu
viai.

Didele vagy m ta.
Coopkrstown, N. Y. Nesugau

ti iki šiol vagiliai įsikraustė į vasa
rinį gyvenimą H. C. Pattero, pres
biteri joniško vyskupo iš New Yor- 
ko ir jo pačiai pašlavė visokių 
graznų net už 50000 dol. Patter 
paskyrė 1000 dol. tam, kas kokiu 
nors budu padės sugauti vagilius, 
arba atgauti jų pavogtas brange
nybes. Padėti galėtų vien pats 
vagiliai, bet jie už 1000 dol. neiš
sižadės dsngtų vertų 50006 dol.

Valdai kroatu parapijoj.
Pittsburg, Pa. Čianykščioj 

kroatų katalikiškoj bažnyčioj užgi
mė vaidai. Parapijonai apkaltino 
kunigą.kad per brangiai nulupa už 
patarnavimus; kunigas Bekovac 
apreiškė, jog parapijos perdėtiniai 
ima pinigus iš parapijos kasos. 
Prieš bažnyčią užgimė muštynės, 
į kurias turėjo įsikišti polici
ja. Parapijonai dabar reikalauja 
prašalinimo kunigo.

Uėmusze kunigą.
Youngstown, Oh. Čia likosi 

nudurtas katalikiškas kunigas Bar- 
ry. Nudurė jį zakristijonas John 
Barry, dėdė kunigo. 

. r
Paplovė 1500 aviu.

Aspen, Col. Colorado štete, 
Gurnisow pav. nuo seniai trau
kiasi vaidai terp galvijų ir avių 
piemenų. Pereitos subatos dieną 
galvijų piemens užpuolė ant avių 
bandos Lawsono, kurios buvo po 
prižiūra 3 piemenų, piemenis su
valdė ir išskerdė 1500 avių. Ką, 
rodosi, galvijų piemenims avys ga
lėjo prasikalsti.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Midyale, N. J. Prie čianykš- 

čios stacijos susimušė expresinis 
su pasažieriniu trukiai Erie gele
žinkelio. Prie to 17 ypatų likosi 
užmuštų, o apie 100 sužeistų. 
Nelaimė atsitiko per tai, kad sar
gas užmiršo signalą pakelti ir per 
tai atbėgantis toms pačioms šė- 
nims trūkis užbėgo ant semiančio 
prie stacijos vandenį. Terp už
muštų danginusiai yra vokiškų pra
vardžių.

Lichtfield, III. Netoli nuo 
čia iššoko iš rėlių pasažierinis trū
kis ir susidaužė. Prie to 15 ypatų 
likosi ant vietos užmuštų, o 19 
sunkiai sužeistų; apart to yra ir 
lengviau sužeisti. .

Philadelphia, Pa. Ant Rea- 
ding geležinkelio, netoli Frank- 
fort, susimušė du trukiai. Prie 
to viena ypata likosi užmušta, o 
viena mirtinai apkulta. Apkultų 
pasažierių yra apie 20.

Springfield, III. Netoli Oak- 
ford, užkilusi baisi vėtra numetė 
nuo tilto pasažierinį trūkį Cbica- 
go, Peoria & St. Louis geležinke
lio. Prie to viena ypata likosi už
mušta, o kelios tapo sužeistos.

Sioux Falus, S. D. Pasažieri
nis trūkis Chicago,St.Paul, Minea
polis & Omaha gel. netoli Broudow 
užbėgo ant skersai kelio važiuo
jančio vežimo, kuriame sėdėjo trįs 
vaikai. Du iš jų likosi ant vietos 
užmušti, o trečiasis labai sunkiai, 
gal mirtinai sužeistas.

[sz Amerikos.
Ateivyste per Balti m orę.

Baltimore, M d. Skaitlius atei
vių, atkankančių į Ameriką per 
Baltimorę, šįmet žymiai sumažėjo 
ir skaitlius per čia atkeliaujančių 
mažinasi, kadangi daugumas ke
liauja per New Yorką ir Bostoną.

Sako, kad ne geri laivai.
Washimgton, D. C. Amerikos 

laikraščiai išgi/ia'skyo laivynę, kad 
paskutinėj kArėj jai pasisekė pas- 
kandyti senas medikes ispaniškas 
dėžes. Iš, tikro viedęg toje laivy- 
nėj yra daug ne gero?" A-nta* da
bar speęiališka laivynės ministeri
jos paskirta komisija tirinėjo vertę 
Amerikos torpedinių laivų ir per
sitikrino, kad jų mašinos yra per 
silpnos ir per tai tankiai genda. 
Na, o kas būt, jeigu Amerika tu
rėtų svarbesnį priešą negu buvo 
Išpanija? Susipykti lengva ypač 
Amerikai, kurioj ne pažįstanti 
švelnesnio pasielgimo budo politi
kieriai ir humbugieriai turi di
džiausią įtekmę ir valdžią.

Parodos lankytojai.
St. Louis, Mo. Nuo atidarymo 

parodos, taigi per du su viršum 
mėnesiu, visosvietinę parodą at
lankė iki 3 d. liepos iš viso 3500- 
923 ypatos. Taigi ne per daugiau
siai.

Namus iszniete in padanges.
Lawrenceburg, Ind. Nuo ex- 

pliozijos padėto dinamito po na
mais, kuriuose gyveno Jonas Wil- 
son, namai likosi sugriauti, o Wil- 
sono pati ir vaikas tapo užmušti. 
Wilson prapuolė; ji nužiūri, kad 
jis pats tokiu budu užsimanė pasi- 
liuosuoti nuo pačios, su kuria ne
sutiko.

Aukos 4 liepos.
Pagal apskaitymą Cbicagos laik

raščio , apvaikščiojant
šventę 4 liepos, Suvienytose Val
stijose 65 ypatos likosi užmuštos, 
o 1977 sužeistos. Nuo šūvių ir 
rakietų užgimę gaisrai pridirbo 
blėdies ant 177800 dol. Reikia 
dar prie to pridėti vertę sudegin
tų rakietų, tai kaštus 4 liepos ap- 
vaikšČiojimo reikia skaityti milijo
nais dol.

SuDBuav, Ont. Prie dirbimo 
,,Pacific Sudbury & Toronto gele
žinkelio dinamito expliozijos 7 
darbininkai likosi į Šmotus sudras
kyti, o 2 sūkiai sužeisti. Užmuš
ti yra: 8 austrijokai, 8 Hnlandiečiai 
ir darbo prižiūrėtojas Poole.

St. Louis, Mo. Netoli Laba- 
dia, expresinis trūkis Missouri Pa
cific geležinkelio iššoko iŠ rėlių ir 
trįs vagonai nusirito su pasažie- 
riais nuo augšto kelio pylimo. 88 
ypatos prie to likosi sužeistos.

Vėtra
Trtnidad, Col. Šitose aplinki

nėse 6 d. liepos šiautė baisi audra 
ir .vėtra, puolė neišpasakyto didu
mo ledai, kurie labai daug blėdies 
pridirbo laukams. Vėtra sugriovė 
daug triobų, medžius iš Šaknų iš
rovė trįs 5 metų vaikai likosi už
mušti, o sužeistų žmonių yra ne 
mažai.

Tvanai.'
Kansas City, Mo. Nuo smar

kių lytų užgimė šitose aplinkinėse 
tvanai, upės Cottonwood ir Neosha 
išsiliejo per krantus. Prie Šali
nos vandens kįla ir gali visą mie
stą užlieti. Nuo Dry Creek upe
lio žmonės nešdinasi,bijodami tva
nų. Visos ant žetnumų esančios 
farmos likosi ^vandens užlietos.

KansasCitVTMo.Visos žemesnės 
miesto ulyčios likosi užtvinusių 
vandenų apsemtos. Ant Kansas 
avenue vandens yra 8 pėdos giliai. 
Armourdalę gyventojai apleido ir 
5000 žmonių su savo turtais persi
kėlė kitur. Topekoj užtvinę van
dens užliejo jau trįs ulyČias, o kad 
jie dar vis kįla, tai užlies ir dau
giau. Užlieti ir miestai: Abilene, 
Arkansas City, Ottava ir Lawrea- 
ce. Mieste Wichita vandens nu
nešė triobą parko policijos, prie 
to moteris Wood i^trįs vaikai pri
gėrė.

Ei pliozŲoK.
Petoskey, Mich. Netoli nuo 

čia, lentų piovinyčiose Bo- 
rcho expliodavo garinis katilas. 
Expliozijos du darbininkai likosi 
ant vietos užmušti, vienas mirtinai 
sužeistas, o kitas sužeistas nors 
skaudžiau, bet ne pavojingai.

Marblehkad, Oh. Perkūnas 
trenkė čia į parako krautuves ir 
pagimdė baisią ezplioziją. Beveik 
visi miestelio namai likosi arba su
griauti, arba drūčiai pagadyti. 100 
žmonių tapo sužeistų; nors užmuš
tų nėra, bet yra mirtinai sužei
sti.
____________ ____—--- JĄ 

(Marai.
Boston, Mas. Sudegė čia javų 

ir frachtų krautuvės Boston & Mai
ne geležinkelio, teiposgi laivų 
varstotai „Mystic.” Varstotuose 
buvo laivas „Austria”, kuris tei
posgi užsidegė. Buvę ant jo žmo
nės šokinėjo į vandenį ir 3 prigė
rė: trūksta dar kelių žmonių, su 
kuriais nežinia, kas atsitiko. Blė
dį gaisro padarytą skaito an 1 mi
lijono dol.

1 St. Louis, Mo. Ant visosvie- 
tinės parodos pliaciaus suštraika- 
vo muzikantai, restauracijų ir ge- 
rymo vietų tarnai. Per tai daug 
valginyčių ir pasilinksminimo vie
tų atsėjo uždaryti, štraikuojanti 
reikalauja didesnio ant 20% už sa
vo darbą užmokesnio.

T Chicago, III. Pakėlė štrai
ką 500 darbininkų ir darbininkių 
moteriškų drabužių siuvinyčių: 
Beifeld, Hirsh & Klein, pn. 280 
Adams str. ir Chicago Novelty 
Cloak Co. pn. 149 Market st. Dar
bininkai reikalauja, kad prie darbo 
butų priimami tik prigulinti į uni
ją-

1 Pittston, Pa. Darbai eina 
čia pasėtinai ir uždarbiai ne pras
čiausi, tik gaila, kad daugelis lie
tuvių ne čėdyja pinigų, bet sun
kiai uždirbtus palieka saliu- 
nuose ant nė jokios naudos ne at
gabenančių svaiginančių gėrymų.

1 Chicago, III. Suštraikavo 
marmoro piau,stytojai prigulinti 
prie unijos, dirbanti prie statymo 
naujo pačto rūmo.

Isz darbo lanko.
5 Charleston, W. Va. 67 ang

lių kastynių savininkai susijungf į 
vieną ryšį ant kovos su darbinin
kų unijoms ir sutvėrė organizaciją 
prieš organizuotus darbininkus 
“Kanawha C o ai Association". 
Jie tikisi, kad prie organicacijos 
pristos dar 80 kastynių savininkų. 
Ne reikia užmiršti, kad vakarinės 
Virginijos kastynėse su darbinin
kais kastynių savininkai elgiasi 
kuo biauriausiai, kuo biauriausiai 
juos išnaudoja. Nedorai besiel
gianti mat labiausiai bijosi darbi
ninkų organizacijų, kadangi orga
nizuoti darbininkai nesiduoda iš
naudoti.

5 Chicago, III. Tarybos terp 
darbininkų organizacijos viršinin
kų ir mėsinio trusto iširoj ka
dangi trustas nori numažinti ir 
teip labai mažas darbininkų algas. 
Jeigu trustas neišsižadės savo no
ro, turės užgimti štraikai visose 
Amerikos galvijų piovinyčiose ir 
per tai mėsa dar labiau pabrangs. 
Štraikuose dalyvaus 40000 darbi
ninkų.

T St. Louis, Mo. 3500 darbi
ninkų čianykščių galvijų pioviny- 
čių pareikalavo po 18}4c. už dar
bo valandą (dabar jie gauna tik 
po 15c.). Jeigu įeikalavimas ne 
bus išpildytas, jie pasirengę štrai- 
kuoti. Panašius reikalavimus pa
davė darbdaviams teiposgi darbi
ninkai piovinyčių Kansas City, St. 
Joseph ir Omahos.

1 Topera, Kans. Štete Kansas 
prasidėjo plovimas kviečių. Ant 
darbų prie pioyimo pasisamdė 
daugybė visokių Amerikos univer
sitetų studentų. Tegul jie uždir
ba kiek ant tolesnio mokslo. Jie 
gauna guolį ir valgį ir po Si.50— 
3.50 ant dienos. Uždarbis tai ne 
menkiausias, nors ir darbas nepra
tusiam studentui ne lengvas.

r Chicago, III. Elevatorių 
darbininkai rengiasi visoj Ameri
koj štraiką pakelti, kad priversti 
darbdavius priimti atgal 200 iš
skirtų po štraikui Chicagoj darbi
ninkų.

ir kitur. Rd.). Aukos, kokias 
pirmiau surinkau, nusiunčiau į 
„Vienybės" redakciją ir jos buvo 
pakvituotos nr. 9 „Vienybės** 1901 
metuose.

J uozas Šeštokas.

Iš Presto, Pa.
Prasidėjo jau darbai* anglių ka- 

stynėse, atvažiuoja daug darbinin
kų iš kitur darbo jieŠkodami. Yra 
čia vienog pakaktinai darbininkų 
ant vietos, todėl ne visi atvažiavę 
gauna darbą; par tai čia yra daug 
žmonių be darbo.

Terp darbininkų daug yra slova
kų, prancūzų vokiečių ir lenkų. 
Lietuvių yra kelios šeimynos, o 
pavienių ne galima gerai sužinoti, 
kadangi toki mainosi: vieni atva
žiuoja, kiti išvažiuoja.

Pennsylvania kastynės dirba pu
sėtinai, beveik pilną laiką. Pitts
burg Coal Co. kastynių yra daug 
ir dabar neseniai tūlos kastynės 
pradėjo dirbt, bet yra džr diktai 
stovinčių.

Skaitytojas.

Iš Shenundoah, Pa
Darbai eina čia gerai, kas dirbti 

nori, darbą turi.
2 d. liepos pasimirė Čia kunigas 

lenkiškos bažnyčios, Lenarkevi- 
čia, pagarsėjęs iš to, kad pradžioj, 
kada terp lietuvių pradėjo atsira
sti supratimas jų tautiško skirtu
mo ir jų dūšias ganė ir begany- 
dams, sukėlė baisią maišatį ir 
muštynes ir lietuviai iš savo pasta
tytos bažnyčios turėjo pasitraukti. 
Nors nuo lietuvių daug pinigų pri
silupo, bet juos niekino ir nekentė 
lietuviškos kalbos; pramoko kiek 
lietuviškai tik ant geresnio lietu- 
,vių išnaudojimo.

M. M.

Motinų pareiga.
Nutn. 21 „Lietuvos" pa tilpo 

Atsišaukimas į motinas Barboros 
Pruselaitienės iš Trentono, N. J., 
kad apsirgtu vaikams, motinos ne 
pasitikėtų ant daktarų, bet kad 
pačios pasistengtų ištirt ligą. Bet 
musų moterys neapsipažinusios su 
ligoms, ne gali to padaryt, grei
čiau kaltina daktarą, kad tas neiš
gydė jų vaikų. Bet daktaras atei
na į namus ne gydyti ligonį, tik 
iŠžirti ligą, užrašo vaistus ir pasa
ka motinai, kaip turi gydyti. Jei
gu motina ne gerai pildo daktaro 
prisakymą.arba jo ne pildo, tai ne 
tiek daktaro, kiek pačios motinos 
kaltė, o musų žmonės tąsyk kalti
na daktarą, jeigu su ligoniu būva 
ne gerai. Ne rėtKih dar' užmiršti, 
kad nuo mirties vaisto nėra, mirš
tančio ir daktaras neišgydys, o 
musų žmonės tankiai nešaukia 
daktaro, kada jis gali ligonį išgy
dyti, bet šaukia, kada jis miršta, 
taigi tada, kada daktarai ne visa
da gali pagelbėti.

Pruselaitienė sako, jog motinos 
pačios turi ištirti vaikų ligą ir pa
čios juos turi gydyti; „Lietuvos” 
gi redakcija pridūrė, kad tąsyk 
motinos turėtų mokytiesi daktary- 
stos drauge su daktarais, kas yra 
negalimu. Mano supratime ne
reikia, kad motinos pastotų dakta
rais, bet užtektų, jeigu jos galėtų 
būt vien daktaro pagelbininkėms, 
kad galėtų gerai išpildyti tą, ką 
daktaras daryti prisako.

Aš esu motina trijų dukterų. Jos 
sirgo jau ir bronchitu, ir tymais ir 
difteritu bet šiądien sveikos; susir
gus, aš kreipiausi prie daktaro ir 
paskui stengiausi kuo geriausiai jo 
prisakymus išpildyti ir per tai ne 
rugoju ant daktarų.

Pruselaitienė sako, kad rėJcia 
motinoms pačioms ligą ištirti. 
Bet kokiu budu tą padaryt? Li
gų yra daug, pažinti visas, reiktų 
daug mokintiesi. Man rodos, kad 
su ligoms susipažinti mes galime 
tik skaitydamos atsakančias kny
gas trumpai aprašančias ligas, o 
paskui lėmydamos sergančius(teip 
darant,dar atseis ne kartą paklysti 
ir vieną ligą, reikalaujančią kito
kio gydymo, paimti už visai kitą. 
Rd.). Bet tokių knygų lietuviš
koj kalboj,rodosi,ne turime(po ko
kių trijų keturių sanvaičių mes pra
dėsim „Lietuvoj” talpinti tokius 
nurodymus. Rd.). Mums rodosi, 
parūpinti tokias knygas tai pa
reiga lietuviškų daktarų, bet jie iki 
šiol tokių knygų ne parūpino, nors 
terp apšviestų lietuvių, turbut,dak
tarų turime daugiausiai. Motinos 
vienog turi žinoti, ką daryti kol 
daktaras ateis, turi mokėti protin
gai išpildyti daktaro prisakymus. 
Tąsyk mažiau bus ir rugojimų ant 
daktarų.

Marė Normantienė.

Lenkų svajones.
Chicagoj išeinantis lenkiškas 

laikraštis „Dziennik Narodowy” 
patalpino ilgoką straipsoį apie 
prietikius lietuviškai — lenkiškus. 
Gaila vienog, kad straipsnio auto
rius mažai lietuvius pažįsta, todėl 
užgriebdamas „Litwomanus”,zau
nija tokias kvailystas,buk kada ten 
lietuviška besimokinanti jaunuo
menė net meldė maskoliškų val
džių, kad lenkus dar labiau perse
kiotų, tai vėl buk lietuvių inteli- 
gentią draugystėse uždrausta len
kiškai kalbėti (ne uždrausta, tik 
grynai lietuviškose draugystėse 
vartojama lietuviška kalba, teip 
kaip lenkiškose lenkiška. Rd.).

sutvėrėm moterų .draugystę po 
vardu Šv. Rožančiaus, bet maty
damos musų laikraščiuose, kaip 
musų broliai ne pamiršta musų 
brolių kankintinių,ištremtų masko
liškų valdžių į Siberijos tirus už 
musų prigimtą kalbą, už bes'sten- 
gimą prikelti tėvynės lietuvius iš 
sunkaus miego, už platinimą kny
gų, nutarėme neapsileisti vyrams 
iš savo pusės aukaujame 12.00 ant 
sušelpimo musų kankintinių. Mes 
geistume, kad ir musų miesto vy
rų draugystės, kurių aukų iki šiol 
ne matome laikraščiuose pakvituo
tų, ne aj>aileistų vėliau pabudu- 
sioms moterims. Terp tų draugy
sčių yra jau seniai susitvėrusios, 
turtingos, turinčios savo kasoj per 
1000 doliarių pinigų. Aukauda- 
mos nors šimtinę dalį, nors vieną 
procentą tų pinigų ant tautiškų 
reikalų, ne pavargtų. Geistume, 
kad ir kitų miestų vyrų ir moterų 
draugystės neužmirštų musų tau
tiškų reikalų, kokių turime labai 
daug, štai paminėsime nors mu
sų moksląeivius. Juk daug terp 
tos jaunuomenės yra tokių, kurie 
dėl stokos ištekliaus, turi apleisti 
mokslus. Todėl musų visų parei
ga, lygiai brolių kaip ir seserų, 
(paduoti pagelbą tiems musų besi
mokinantiems vyrams, kurie, pa
baigę mokslus, savo darbais atly- 
gįs tautai už suteiktą jiems pagel
bą. Juk kiekvienas turi suprasti, 
aad mums neatbūtinai reikia mo
kytų vadovų. Ant sušelpimo be
simokinančios lietuviškos jaunuo
menės musų draugystė aukauja 2 
dol. Pinigus siunčiame į „Lietu
vos** redakciją.

šv. Rožančiaus Dr-tės sanarės.
Redakcija, vardu kankintinių ir 

moksląeivių, už aukas, kurioms 
moterys sugėdino turtingesnes vy
rų draugystes, ištaria Širdingą a- 
Čiu.»

Iš ColliHTille, Iii.
Nors lietuvių yra Čia keli Šimtai, 

bet apie juos mažai girdėt, kadan
gi jie su tautiškais darbais nė pa
sirodo, tai apie juos ne laikraščiai 
ne garsina, ne rašo daug, čia- 
nykščiai lietuviai, išėmus kelis, 
miega saldžiu miegu;, vietoj kibti 
prie darbo ant musų tautos labo, 
velyja karčemose laiką praleidinė
ti. Karčemnmkai padaro gerą 
biznį, bet iš to musų tauta ne turi 
nė jokios naudos. Yra čia net 
septynios lietuviškos karčemos.

4 d. liepiu amerikonai apvaikš
čiojo su trenksmu i** šaudymais, 
musų gi broliai nuo svetimtaučių 
tankiausiai perima ne geras bet blo
gas puses, tai sekdami amerikonų 
paveikslą,nors pats ne turi iŠ ko tą 
dieną džiaugtiesi visgi pasinaudoja. 
Tą dieną mat sustoja darbai,tai iŠ to 
pasinaudodami, ir mūsiškiai ne re
tai viens kitam galvą aj>daožė. Ir 
pasibaigus apvaikščtojimui 4 d. 
liepos, sudžios turėjo gana darbo, 
taikydami apsidaužusius lietuvius 
ir žinoma už taikymą sudžiai rei
kia užmokėti. Vienam atsėjo už 
sudžiot pamokinimą užmokėt net 
15 dol. Kadangi žmogelis pinigus 
buvo pragėręs ir neturėjo ant už
mokėjimo sudžiai, tai atsėjo ant 
rekolekcijų keliaut į klioštorių. 
Tokius mat vaisius išduoda musų 
brolių tamsumas ir girtuokliavi
mai.

Ar ne laikas jau tuos piktus pa
pročius pamesti? Ar ne geriau, 
vietoj girtuokliauti, penėti saliuni- 
ninkus, laiką praleisti ant skaity
mo knygų ir laikraščių? Per skai
tymą išmoksime atskirti blogą nuo 
gero, ir saugosimės blogo, kadan
gi tas žemina mus visus; suprasi
me musų pareigas ir jas pradėsime 
pildyti; iš to musų tautai bus ne 
maža nauda.

Vargšas.

Užvilktom aukos iš Tren- 
ton, N. J. -

Šios aukos, surinktos Newarke, 
N. J. 1901 metuose, buvo skiria
mos pusiau: kankintiams ir Višta- 
liui. Nusiuntimas tų aukų užsi
vilko iki šiol per tai, kad pirma 
negu jas spėjau nusiųsti, kur rei
kia, plėšikai užpuolė ant manęs 
ant gatvės ir išplėšė ne tik aukas, 
bet ir mano paties paskutinį centą, 
teiposgi ir aukautojų vardus, Ži
nodami apie tai aukautojai, vieni 
man dovanojo,(sykį paaukauti ant 
visuomenės labo pinigai pastoja 
visuomenės savasčia ir patenka po 
visuomenės kontrole; paaukauti 
pinigai perstoją būt savasčia au
kavusių, jų aukautojai todėl jau 
ne gali dovanoti. Rd.), kiti gi 
sutiko, kad aš pinigus atiduočiau, 
kada galėsiu. Dabar prie progos 
aš atsiteisiu. Gaila tik, kad ne 
pamenu visų aukautojų vardų; 
žinau, ką pats, J. J., Plikai- 
tiu, J. Vaičeliunas, J. Tamošiū
nas, S. Vilguns aukavo po 25c., 
J. Kukličius 35c., A. Kairukštis 
15, V. Ambrozevičia 5c.; kas davė 
dangiau po 5c. ne pamenu; bet vi
so labo buvo Si.95, o ne $4.00, 
kaip rašė Ambrazevičia savo 
straipsnyj, patilpusiam nr. 7,(Lie
tuvos** 1903 m., pridurdams, kad 
tas gali stabdyti ir aukų dėjimą. 
Kaip gi tas gali stabdyti aukų dė
jimą, jeigu aukautojai buvo užga- 
dedinti (čia neina vien apie tuos 
aukautojus ir ne apie vieną vietą, 
bet apie tolesnį aukavimą lietuvių

I8Z
Lietu viszku dirvų.

Mokinkime nuo kitų ge 
ro, bet ne blogo.

Kaip visi, teip ir mes, susidūrę, 
gyvendami su kitoms tautoms, nuo 
kitų Šį tą perimame, tik ant nelai
mės, mes perimame daugiau blo
gų negu gerų pus*ų, megždžioją- 
me svetimtaučius bloguose, o ne 
geruose pasielgimuose. Tuom 
tarpu kiekviena tauta ir tai kiek
viena jos luomą turi lygiai geras, 
kaip ir blogas puses; nėra gal ant 
svieto tautos, kuri pati teip augš- 
tai stovėtų, kad nuo kitos ne galė
tų ko gero išmokti. Geras puses 
turi lygiai amerikonai, kaip mas
koliai arba vokiečiai, žydai, ir ja- 
poniečiai. Mes vienog, vietoj nuo 
jų mokytiesi gero, mokinamės blo
go. Ypač tą galima patėmyti A- 
merikoj.

Amerikonai savo pasielgime 
Šiurkštesni už europiečius, per tai 
šiurkštesni ir lietuviai; amerikonai 
garbina vien savę, kitus niekina — 
tą patį mes matome ir terp lietu
vių. Amerikonai mažiau už euro- 
piėtį paiso ant doros — tą j>atj 
liūdną a|>sireiŠkimą matome ir terp 
lietuvių. 'Amerikonų politiškos 
partųo* piaujasi terp saięs nt už' 
principus, bet Už vietas urėduose 
— teip jau piaujatnėsi ir mes ir tai 
už asabišką naudą, o ne už princi
pus. Tie apsireiškimai blogi, o 
vienog mes juos perimame, o ge
rų amerikonų pusių visai ne patė- 
mijame.

Amerikonai darbštus, dirbu kaip 
įmano ant (pakėlimo savo tautos, 
darbuose eina lenkČiui ir sanariai 
priešingų partijų; amerikonai nuo 
svetimtaučių perima viską, ką tie 
turi gero, mokinasi nuo daugiau 
mokančių — mes gi dirbame ant 
pakėlimo savo tautos mažai, grei
čiau stabdome darbus vieni kitų, 
viens kitą niekiname. Mes ne ko
vojame už principus, bet su ypu- 
toms. Nuo amerikonų perimame 
myniojimą doros. Juk pas mus 
net peržengęs doros priaakymus 
gali būt viršininku musų tautiškų 
orgaoizacijų;jeigu tik mums rodosi, 
kad toksai priguli prie musų parti
jos, mes tokius išteisiname, atlei
džiame kaltes, apginame, net nie
kiname tuos, kurie išdrysta perser
gėti, užstoti už sumyniotą dorą. 
Kad teip yra, matome geriausiai 
musų pasielgime su Shenandorio 
muzikantais. Taigi mes niekina
me, arba, apginame ne principus, 
bet ypatas, taigi kovojame ne už 
principus, bet su ypatoms.

Kad tas yra blogu, tą, rodosi, 
turi suprasti visi šiek tiek labiau 
prasilavinę, bet vietoj tą taisyti, 
vietoj naikinti tuos blogus palinki
mus, mes į juos klimpstame vis gi
liau.

Musų savitarpinėj kovoj, kovoj 
musų partijų matome tą patį. Mu
sų kunigų laikraščiai niekina, kan
džioja asabiŠkai sau ne patinkan
čia’ ypatas, tą patį daro ne kuni
gai su kunigais. Tuom tarpu ne 
ypatos sveria, tik ypatų darbai. 
Kovokime todėl ne su ypatoms, 
bet su blogais jų darbais. Musų 
partijų vaiduose yra daug svarbes
nes priežastys nesutikimų negu 
tos, kurias mes į aikštę išvelkame. 
Mes kovojame už mažmožius, už 
išsitarimus laike pamokslų ne ver
tus minėjimo o svarbesnių daly
kų ar ne norime, ar ne mokame 
užgriebti.

Tas yra blogu ir tą reikia neat
būtinai taisyti. Teip darydami, 
mes sujungtoms pajiegoms ne 
įstengiame dirbti iš vien ne 
svarbiausiuose musų tautiškuose 
reikaluose; per tai ir ne galime nu
veikti tiek, kiek galėtume prisilai
kydami civilizuotesnio pasielgimo. 
Vienybė visada reikalinga. Jos 
vaisius geriausiai matome dabarti
nėj karėj Maskolijos su Japonija: 
vienybė, pasišventimas japonieČių 
stebuklingus atgabena vaisius. 
Mums sunku daug nuveikti, ka
dangi mes asabiškumų ne mokame 
aukauti ant tautos labo.

Iš Ellzabeth, N. J.
Mes, Lietuvos dukterys, nors 

neseniai pradėjome darbuotiesi ir

Toliau straipsnio autorius ap- 
gailistauja, kad nors rusinus, balt- 
gudžius, lietuvius pats reikalas 
verčia laikytiesi vienybėj su len
kais, tos vienybės nėra, litvoma- 
nai kovoja su lenkais Lietuvoj, 
nors, pagal nuomonę autoriaus, 
lenkai yra kultūros nešiotojais 
Lietuvoj, jiems išnykus ir kultum 
nupultų. Todėl lenkams, ne dėl 
skaitliaus (lenkų mat Lietuvoj 
mažai), bet dėl kultūriškų nuopel
nų (nežinia kokių), Lietuvoj pri
guli ypatiškos privilegijos.

* Kad kovoje su maskolyste lietu
viams su lenkais priderėtų eiti iŠ 
vien, tai tiesa, bet ką lietuviai gali 
daryti, jeigu tas iki šiol pasirodė 
negalimu. Kur tik lietnviai su 
lenkais suseina, lenkai lietuviams 
primena senovę, kada lietuviai bu
vo baudžiauninkais lenkų, o pas
kutiniai ponais lietuvių; lietuvis 
visame turi nusilenkti prieš len
kus.

Nevien lietuviai, bet kiekviena 
pabudusi tauta namieje ne geidžia 
svetimų ponų, bet nori rėdytiesi 
pati; jeigu svetimi tuos mierius 
stabdo, argi įstabu, jeigu pabudu
si iŠ miego tauta svetimus ponus 
stengiasi iš savo kelio prašalinti. 
Ne lietuvių kaltė, jeigu lenkai su 
mums ne gali susitaikyti, bet pa
čių ponų lenkų.

Juk musų kovoj su maskolišku 
randu lenkai mums dar niekur ne 
padėjo, stabdymo gi nuo jų, net 
tiesiog denuncijavimų, patikome 
ne mažai. Lenkai ponai kaip ir 
maskoliai Lietuvoj mums visai ne
pageidaujami, kaip lenkai ne gei
džia maskolių ponų Lenkijoj ir su 
jais kovoja.

Ar degtinė šildo?
Maskoliškas laikraštis „Sput- 

nik Zdorovja” patalpino straipsnį 
išaiškinimui šito klausymo.

Autorius straipsnio užtikrina, 
jog klysta tie, kurie mano, buk 
degtinė šildo, todėl ji reikalinga 
palaikymui šilumos laike didelių 
šalčių. Nuomonė tokia klaidi, 
seniai paniekinta mokslo. Per
žiūrėsime vienog šaltinį tokio klai- 
daus įtikėjimo.

Įpilta į burną degtinė degina, 
kaip ir kitos ėdančios tnedegos. 
tokią jau įtekmę ji turi ir ant pil
vo. Žmonėms rodosi, kad degin
ti gali tik ugnis, o ugnis juk duoda 
šilumą. Iš to ir kpa klaidas įtikė
jimas, buk degtinė duoda musų 
kunui šilumą laike didelių Šalčių.

Musų kūno šiluma paeina tik 
nuo dojtuuu nMidegtįf, prie jyap- 
simainymo kūno viduriuose, kū
nas yra kaipi ugnavietė, kur me- 
degų apsimainymas atsibūva ir su
teikia šilumą, palaiko jos vienodu
mą. Degtinė vien stabdo ir pavė
lina apsimainymą tnedegų, taigi 
ne tik ne gali suteikti kunui šilu
mos, bet prisideda prie jo atšaldy- 
mo.

Apart to: degtinė, prisigriebusi į 
nerviškus centrus, juos paralizuo- 
ja. Terp tų nervinių degtinės pa- 
ralizuojamų centrų yra ir toki, ku
rie valdo nervinius galus, suspau
džiančius teip vadinamus kapilia- 
riŠkus kūno indus.

Musų odoj daug yra tokių indų. 
Jeigu tie indai, dėl suparalizavimo 
nuo degtinės nervų nesusitraukia, 
tai jie nuo kraujo spaudimo išsi
skečia. Tokiu budu, po degtinės 
įtekme, daugiau kraujo priteka 
prie odos; tą galima matyti ant 
veidų gėrusių degtinę: veidai jų 
paraudonuoja. Tą galima patė
myti net ant veidų mažai gėrusių, 
apie ką galima persitikrinti tėmi- 
jant laike pietų veidus gėrusių 
degtinę ir sulyginus su veidais gė
rusių tik vandenį. Visi juk žino, 
kad tikrų girtuoklių veidai ir no
sys įgauna mėlyną parvą; lietuviai 
tokius slyvanosiais vadina, kadan
gi jų uostymo organai įgauna sly
vos parvą. ,

Dėl didesnio priplaukimo krau
jo prie odos geriančiam degtinę 
rodosi, kad nuo gėrymo pasidaro 
šilčiau, bet ištikro tas paeina tik 
nuo didesnio priplaukimo šilto 
kraujo prie odos. Tuom tarpu 
terp kūno ir oro atsibūva nuolati
nis apsimainymas šilumos, oda ati
duoda orui dalį savo šilumos, nuo 
šalto oro gi gauti jos negal ir per 
tai kūnas atšala; tokiu budu, kaip 
matote, degtinė ne tik ne šildo, 
bet ištikro atšaldo kūną, perduoda 
daug Šilumos Šaltam orui. Apart 
to, oda yra vieta neperstojančio 
garavimo, per ją prasišalina atli
kusi, nereikalinga kunui šiluma, 
pasidariusi nuo degimo medegų 
viduriuose. Juo šiltesnė kūno 
oda, juo labiau įšyla oras aplink 
musų kūną, taigi kūnas daugiau 
jam atiduoda savo Šilumos, juo gi 
oras šaltesnis, juo daugiau jis tos 
musų šilumos atima. Mes matė
me, kad nuo degtinės oda įšila, 
stojosi Šiltesnė; bet kad drauge su 
tuom degtinė pavėlina sudegimą 
medegų kūno viduriuose, tai aiš
ku, kad per tūlą laiką apskriejan- 
tis mus Šaltas oras paima nuo įši
lusios nuo šilto kraujo odos dau
giau šilumos negu ji turi atlieka
mos. Per tai visas kūnas ne tik 
ne įšila, bet atšala. Tokiu budu 
degtinė ne šildo, bet šaldo. ]

Klaidingas įtikėjimas į šildančią 
degtinės įtekmę yra gana pąvojin-

Pabaiga ant 3čio puslapio.
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Am degtine Šildo?
Pradžia ant 2ro puslapio.
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Kariški rymiečių guoliai pavirsdavo Į 
tikrus sodžius. Iš pirklių krautuvių apie 
stovy nę išdygdavo miesteliai. Pačios stovy- 
nės, kareiviams ilgai stovint vienoj vietoj, 
pavirsdavo į miestus. Iki šiam laikui dar 
nekuriu Europos miestai turi vardų nuo loty
niško stovynėa vartio (pvt., čėuter, Anglijoj), 
o padėjime senobinių jų ulyčių galima pa
žint kryžių stovynčs kelių. Nekurios tvirty- 
nės pavirto į didelius miestus; daugumas iš 
jų ir dabar tebestovi: Kolionija, Strasbur- 
gas, Vindoboua, Buda Pėštas.

Imperatoriai po Augusto. Pirmas šimt
metis K. G. Tvarka, sutaisyta Augusto, 
laikėsi apie 300 metų. Nors Augustas

T TJT’ ■*- —r*-2

Triumfi&ki

tavimo ženklai užsiliko ir po šiai
Tauta, dabar ten gyvenanti, vadinami rumu
nais (t. y. romanais, rymiečiais). Vietų 
varduose, pasakose Žemojo Dunojaus ir 
Karpatų žmonių girdėt dar Trajano vardas.

Atminčiai rymiečių karžygių už Duno
jaus užsiliko didi Trajano kolonna (sulas) iš 
baltojo marmuro, iki šiol tebėganti Ryme. 
Ant jos išrėžtos karės, perėjimas rymiškų le
gijonų per uį>ę, imperatoriaus kalba karei
viams, užpuolimai rymiečių ant barliarų so
džių ir t. t.

Rymas laikuose imperijos. 
Imperatorių laikuose Rymas tapo 
dar didesniu, negu respublikos 
laikuose. Jį puošė milžiniški rū
mai, kokių statyt nemokėjo seno
biniai grėkų miestai. Rymiečių 
inžinieriai mokėjo padaryt pla
čias lubas: prie Augusto buvo pa
statyta bažnyčia visiems dievams, 
rymiečių garbinamiems, Pantšon; 
apskritos jo lubos turi 20 sieksnių 
platumo. Imperatoriai, atmin
čiai savo pergalėjimų, statė di
džias murinės triumfiškas arkas 
(vartus). Visokiose miesto daly
se stūksojo dideli termai (pirtys 
su maudyklėmis, kambariais, gim- 
nastikais ir sodais), didumo, tie
siog, kaip dalis miesto.

Ant plačių prekyviečių buvo 
(išstatytos bazilikos. Tai augštos, 
pailgos salės: ant vidurinės salės 
dalies, atskirtos nuo šoninių dviem 
eiliom kolonnų, pasikelia dar aug-’
štesnės lubos. Šitos triobos buvo visam 
kam. Jose bodavo sodas: sudžia užėmė vie
tą viename bazilikos krašte ant apvalio pa- 
augštinimo; prie kolonnų viduj padaryta bu
vo galerija, apsukanti aplink visą triobą; 
ant jos susirinkdavo žmonės, jeigu kalbą lai
kė garsus advokatas. Šoninėse bazilikos ga-

Tiajauo ko
lonus. Im
peratoriaus 
stovy la, vir
iu j, 300 me
lų algai, ap
mainyta a- 
pafttalo Pe
tro stovy la.

vartai Ryme ,(imperatorisu> Tito, išgriovu
sio Jeruzolimą).

vadinosi imperatorium, t.* y. augščiausiu ka- 
riumenės vadu, bet jis nepasirodydavo ant 
rubeiiaus terp savo kariumeuių; kares vedė 
jo generolai. Teippat apsėjo dažniausia ir 
jo įpėdiniai. Jie kuo puikiausia gyveno Ry
me ir Italijoj užmiestiniuose rūmuose. Bet 
kariumene atminė, jog tai pasodinusi impe
ratorius Ryme. Kokiu ten budu ne patektų 
valdžia naujam inųieratoriui, ar įkaitu nuo 
tėvo, ar pagal senato norų, jis negalėjo užsi- 
laikyt be kariumenės pritarimo.

Po Augusto keletu imperatorių apskelbė 
gvardija, buvusi Ryme; liet legijonai ant ru- 
bežių sukilo prieš paskutinį imperatorių iš 
Augusto giminės. Nėronų (daugiau 50 m. 
Augustui mirus).

Visi įširdo prieš Nėronų: jis klausydavo 
vergų danešimų aut garsių senatorių, nuga
luodavo juos ir atimdavo jų dvarus; tokiu 
budu jis užgriebė pusę provincijos Afrikos, 
prigulėjusios šešiems didžponiams. Priviso 
daug visokios veislės šnipų, kurie pralobda- 
vo iš nubaustųjų turtų, kaip prie Sullos.

Neišpasakytai daug mėtė turtų Nėro 
ant visokių savo užmanymų, ant pastatymo 
„auksinių rūmų" Ryme, ant pokilių ir žai
slų. Geresni rymiečiai sakė, jog tai jau ne 
priueepso, „pirmojo žmogaus” valdymas, ko- 

u^nsta-i, o išmislai 
ir tirionio kankinimai. Terp nobilių vėl 
pradėjo atsimint Katonų. Brutų ir Kassijų. 
Nėro sukėlė prieš savę ir žmones Ryme: prie 
jo nevisumet pristatydavo maisto savo laike, 
javai pabrango, ir sostapilį badas baugino; 
pasakojo, jog žmonėms iš nerimaščio lakstant 
pajūriu dasižinoti, ar neatplaukia gelbiamie- 
jie laivai su javais iš Egipto, ant juros pasi 
rodęs iš tikrųjų laivas iš Aleksandrijos: bet 
jis vežė smulkutį Nilo smėlį teatro arėuai, pa
gal Nėrono prisakymų. Vienog Nėro vis dar 
laikėsi, (>akol kariumenės nesukilo prieš jį. 
Visokių provincijų legijonai išrinko vienkart 
imperatoriais savo vadus ir keliavo Ryman: 
Nėro sav galų pasidarė. Terp legijonų iš
rinktųjų ginčas užsibaigė pergalėjimu, kaip 
pirmų kartų buvo atsitikę terp Pompėjaus ir 
Caesario.

Panteon kaip jis uis lik iki jo pertsisymu. 
raujuose laikuose

gaą; nuo to klaidąus į tikėjimo ne 
vienas įpuolė į sunkią ligą, o ne 
vienas užbaigė savo gyvenimą. 
Kaip gi daug žmonių, ant susikil- 
dymo laike didelių Kalčių geria deg
tinę, sušildytą vyną, grogąl Kaip 
daug žmonių, gerai užsitraukę de
gančių gėrymų, išėję iš karčemos, 
gauna plaučių uždegimą, kam be 
degtines organizmas butų galėjęs 
ne pasiduoti. Kiek darbininkų 
žiemos laike tik dėl g ė rymo degti
nės persišaldo, patenka į 1 igonbu
čius ir ten miršta, kas ne atsitik
tų, jeigu vietoj degtinės bandytų 
šildytiesi su pagelba Šiltos sriubos. 
Daktarai laike karėš 1870 m. ant 
kareivių žiemos laike patėmijo 
geriausiai vodingą įtekmę degti
nės. Išalkusius, nuvargusius, ap
silpusius dar labiau ji silpnina, 
Kalstančius sušaldo, o demorali
zuotus veda prie patžudysčių. 
Degtinė ir kiti svaiginanti g<ry- 
mai yra didžiausiu žmonių priešu, 
ji, turbut, daugiausiai pavienietns 

. žmonėms ir čieloms tautoms blo
go padaro.

Juo Kalčiau lauke, juo blai
viau reikia užsilaikyti; juo labiau 
saugotiesi svaiginančių gėrymų.

Svaiginanti gerymai yra ne vien 
degtinė, bet visi, kuriuose yra al
koholius,kaip antai vynas,alus,tik, 
žinoma, paskutiniuose yra mažiau 
alkoholiaus, todėl jie ne teip vo- 
dingi kaip degtinė, kurioje yra be
veik pusė alkoholiaus.

Isz visur.
dabar

ministeris Gre-

II Australijos ministerija 
susideda daugume iŠ paprastų dar
bininkų: 7 ministeriai yra sąnariais 
darbininkų unijų, vienas liberalas 
juristas yra kitokios luomos. Mi
nisterių perdėtinis VVatson yra 
rašto statytojas; užrubežinių daly
kų ministens yra kriauČiuą, preky
stes ministeris — kalnakasys, ka
rės ministeris —; aukso kasėjas, 
pačto viršininkas — laikraštinin
kas. Seniausias
gor yra neregys. Australiją todėl 
yra vienaitinis ant svieto kraštas, 
kuriame valdžia yra rankose darbi- 

I ninku reprezentantų. Vien Pran- 
į cucija turėjo socialistą ministetį, 
kitur dar ių prie valdžios nepri- 

buvo , leidžia. Australijoj vienog darbi- 
vėsu. ninkai ministeriai nėra socialistais, 

čion ateidavo pasikalbėti apie reikalus, paeil- ibet tik sąnariais darbininkiškų or- 
sėti ir pasišnekučiuoti apie nnulienas. ^gamzacijų, kurios ne visada yra 

socialistiškoms. Tas visgi yra 
jau geresniu, negu valdant pini
guočiams, kurie išnaudoja, kr.ip 
tik gali, visas kitas luomas ne to- 
rinčias jiems padėti. Socialiaril- 
kos idėjos Australijoj platinasi pa
lengva, palengviau negu Europoj; 
jos ir Amerikoj platinasi paleng
vinu negu Europoj.

lėrijone atsirasdavo pirkliai, viduryj
beržė. Šitose salėse, pavėnėj, buvo

Senobinio Rysis p lianas: Z) Tibro upė, f) pradžių Ryma* anl 
PalaitniJko kalnelio. Z) siena apsiaučiami Rymą respublikos 
laikų, J) siena imperatorių laikų. 5) ir g) tvirtynė ir Jupiterio 
bažnyčia ant Kapiioliaus,* 7) forum. f) didyais cirkas. 9) 
Colisėum, 10) KonsteStino bazilika. 11) teatras ir galerija 
PompSjaus. IT) Flaminiaus cirkas, 1S), 14h 1^) kuo didžiau
sios pirtys. K) itnperotorisus gvardijos slovyne, 17) uostas, 
2X) duonos magazinai. 19) Marso laukas. 90) imperatoriaus 
Adrįjąno kapai (vėliau iv. Aniuolo tvirtynė).

Rpnižket pirtys Hermos,. Kuo didžiausiose termose tilpo teat
ras. knygynas ir tvenkinys 3000 žmonių pasiplaukyt.

Trajanas, apie ioo m. K. G. Per šimt
metį po Augusto, rymiečių ginklai tolyn ėjo. 
Paskutiniu rymišku užkariautoju buvo impe
ratorius Trajanas.

Trajanas geriausias savo dienas praleido 
sunkiam darbe ant šiaurinio rubežiaus; daug 
karžygių jis pėsčiom atliko su kareiviais kar
tu. Ryme jo rūmai visados visiems atviri 
buvo. Važiuojant per miestus, jis reikala
vo, kad kuo mažiausia išleistų ant priėmimo. 
Trajanui patikdavo dideli kariški užmany
mai.

Terp Dunojaus ir Karpatų kalnų, dabar 
tinėj Rumunijoj ir Transilvanijoj, gyveno 
barbariška daJnį tauta. Dakai greit susti
prėjo ir pagarsėjo. Jų šalyj buvo turtingos 
kasyklos; jie pirkliavo su grėkais; darbinin
kai, pasamdyti iš rymiškos imperijos, statė 
tvirtynes jų vadui, „didžiamjam viešpačiui”. 
Dakai tapo Rymui jiavojingi; prie jų kreipė
si daug Balkanų pussalio tautų, gyvenusių į 
pietus nuo Dunojaus.

(Trojano tiltas per Dunojų (nubrėžtas ant Trojano kolonuos).

Trajanas užmanė pabaigt su jais. Jis 
pritaisė didžias prietaisas pas Dunojų: 
pas Geležinius Vartus, kur Dunojus terp 
kalnų plaukia, jis padarė mūrinį tiltų dau
giau viursto ilgumo, liekanos kurio ir dabar 
matyt. Rymiečiai vedė prieš dakue naiki
nančių karę: tuos, kų gyvi liko, perkėlė gi 
lumon imperijos. Vietoj iškeltų,apsigyveno 
nausėdijai iš visokių imperijos vietų. Daug 
rymiečių kareivių su giminėmis apsigyveno. 
Nors rymiečiai prastojo šitų šalį, 200 metų 
praslinkus po Trajano, bet rymiečių viešpa-

Susitveriant šalyse apie Terpžeroinę ju
rų rymiečių imperijai laikuose Pompėjaus ir 
Caesario, rymiečiai žymiai skyrėsi nuo pa
veiktų tautų. Rymiečiais tuomet vadinosi 
Italijos gyventojai; Italija, tarytum, valdė 
visas tautas pas Terpžeminę jurų.

Nuo to meto rymiečiai išsisklaistę po vi
sokias šalis, kaip dabar anglai po nausėdijas. 
Kartu su tuom daug provincijų gyventojų 
gavo vardų ir tiesas valstiečių. Pagalios. 100 
metų praėjus po Trajano, visus laisvuosius 
gyventojus imperijoj apskelbė rymiškais val
stiečiais. Senobinė rymiečių tauta išsisklai
stę terp kitų, galima pasakyt, nustojo buvus. 
Ryrtiiečių vardas pateko visietns, kas tik lo
tyniškai mokėjo.

Susinešant su visokiomis tautomis, ry
miečiai priprato apsieit su tiesomis ir papro
čiais visokių šalių; rymiečių sudžios visoko 
primatydavo; terp jų buvo mokslinčiai, kurie 
mokėjo aiškint įstatymus, juristai. Impera
toriai laikė prie savęs juristus; prie juristų 
kreipėsi daug žmonių iš visur patarmės pasi
klausti.

Jeigu rymiški juristai kalbėjo apie žmo
nių tiesas, apie tai, kas teisinga, jie jau nesi
laikė nuožmių nuomonių senobės rymiečių; 
jie žiurėjo ant žmogaus naudos apskritai, 
kokios jis ten šalies nebūtų, arba iš kokios 
ten luomoe ne paeitų. Pagal senobinius suo- 
pročius, ne kiekvienas žmogus galįs būt lai
svu ir valdyt turtus; tiesa ant turtų ir ant 
laisvės, — teip seniau manydavo, — atsira
dusi iš to, kad pats žmogus, ar jo proseneliai, 
užgriebė valdžių ir turtus prievarta. Rymiš
ki juristai pradėjo dabar mokyt, jog žmonių 
tiesos ant laisvės ir valdymo turtų — tai pri
gimtos tiesos, jog jos paeina ne nuo spėkų, 
galios, bet nuo žmogaus vertės; tokioj pra
smėj visi žmonės lygus.

XI.
Imperija ir barbarai. Krikščionystė. 200-400 

m. Kr. G.
Užpuolimas barbarų ant imperijos. 

200-300 m. Kaip toli su kariumene buvo 
nuėjęs Trajanas, toliau rymiečiai jau nebėjo.

(Toliaus bus.)

U Vindobonos laikraščiai garsi
na, būt Maskolijoj išėjo į aikštę 
naujos šelmystes viršininkų kariu- 
menės, ypač provijantų magazy- 
nuoae, amunicijos krautuvėse pa
sirodė didelis nepriteklius dauge
lio daigtų, koki pagal rokundas 
turėjo būt magaaynuoae, o iš tikro 
ne buvo, kadangi magazvnų užvei
zėtoje! pinigus sukilo į savo kiše
nių ir neturėjo už ką pirkti reika
lingus daigtus. Dėl to Deprite - 
kliaus sumobilizuoto pirmo kariu- 
menės korpuso ne galima iššiųsti 
ant karės lauko, kadangi karei
viams trūksta uniformų, ginklų, 
amunicijos ir maisto. Mat caro 
valdomoj neaprubežiuotai Masko
lijoj vagia valdono tarnai, o už tai 
kareiviai, svarbiausi sosto palai
kytojai, turi kęsti vargą ir alkį. 
Neprižiuromi urėdninkai drąsiai 
gali vogti,
greit vagystos išeis į aikštę.

žinodami, kad ne

fiskavo be jokio užmokesnioi ran
das už arklius jam pasiūlė po 80 
rubl., o arkliai tie verti mažiausiai 
po 200 r. Skocylas, pabūgęs, kad 
maskoliškas randas ne konfiskuotų 
dar ko vertesnio: juk tokiu jau bu
du gali konfiskuoti pačią ir duktė- 
rj>— grįžtą atgal į Ameriką,tikėda
mas, kad čia bent pačios ir dukte
rų nieks neišdrįs ant savo naudos 
konfiskuoti.

II Ant caro padavadijimo, pra- 
kystos mokykloj Uleaborge, Fin- 
landijoj, likosi įvesta mokinimo 
kalba finiška vietoj švediškos. Iš 
tikro Finlandijoj švedų ne daug, o 
švediška kalba plačiau vartojama 
už finišką. Teip yra ir Latvijoj 
su vokišką kalba, kur nors vokie
čių yra mažai, jų kalba daugiau 
turi tiesų už latvių kalbą. Mums 
rodosi, pasinaudojant iš sunkios 
karės Azijoj, jeigu tik Lietuvos 
žmonės dabar drąsiai nuo caro pa
reikalautų, galėtų išreikalauti taip
jau ir įvedimą mokinimo lietuviš
kos kalbos į Lietuvos mokyklas, 
kaip išreikalavo sugrąžinimą .lietu
viškos spaudos. Reikia vien drą
sos ir nesiliaujančio reikalavimo.

II Mieste Stornberg, Bavarijoj, 
turtingoj Šeimynoj tėvas ir motina 
nutarė nusinuodinti, nunuodinti ir 
dukterį. Į kavą sau ir dukterei 
įpylė nuodų, bet paskutinę per
sergėjo tarnaitė ir tojė tokiu budu 
išsigelbėjo. Tėvai gi,išgėrę kavą, 
užsirakino miegbutyj. Nuo skau
dėjimų pradėjo rėkti; kaimynai pa
šaukė daktarą, bet patžudžiai ne 
norėjo vaistų gerti, reikėjo juos su 
prievarta pilti į gerklę. Vyras jau 
numirė, moteris dar gyva.

II Amerikohų civilizuojamo^Ma- 

nillej, ant salų Filipinų, pereituose 
metuose buvo už prasižengimus 
suareštuotas vienas amerikonas 
ant 7 amerikonų, vienas chinietis 
ant 15, vienas filipinietis ant 19, o 
vienas išpanjjonas ant 90. Taigi 
mątyt amerikonai tankiausiai per
žengia tiesas, jiems todėl priderė
tų nuo doresnių filipiniečių ir iš- 
panijonų mokintiesi, o ne juos mo
kinti.

II Mieste Panamoj, naujoj Su 
vienytų Valstijų sutvertoj mažu
lėlėj republikoj, gruodžio mėnesyj 
atsibus terpfflutiškas med iškas 
kongresas.

Ii Per pirmutinę pusę šių metų 
per Bremą ir Hamburgą į užma
rius iškeliavo 133051 išeivys, arba 
ant 50437 mažiau negu per tą patį 
laiką pereitų metų.

li Ištakose Miliaus, Kongo vieš
patystėj, vidurinėj Afrikoj, itališ
kas kapitonas Arą ir belgiškas 
Krenor ir daugybė negrų prigėrė.

i; Mieste Speyer, Vokietijoj, su
degė didelės medvilnės dirbtuvės. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 2 
milijonų markių.

II Persijoj ir Maskolijoj ant Kau
kazo apsireiškė cholera ir platina
si labai greitai.

Draugyscziu Reikalai

II Atėjo iš Batavijos, holandiškų 
pietinės Azijos valdybų sostapilėa, 
telegramai apie smarkius mušins 
holandiškos kariumenis su pasikė
lusiais prieš Holandijos valdžią 

katčinieČiais. 20 d. berželio holan- 
diečiai paveržė atčiniečių tvirtynę 
Likat. Prie to 432 atčiniečiai li
kosi užmušti, o tame skaitliuįe 
281 moteris, 88 vaikai; 54 pašauti 
ir 17 paėmė į nelaisvę. Halandie- 
čiai prie to nužudė savo vadovą, 2 
unteroficieru ir 12 kareivių. 22 d. 
berželio holandiečiai paveržė tvir
tynę Longatbars. Prie to 654 at
činiečiai • likosi užmušti, o tame 
skaitliuje buvo 186 moterys, 
180 vaikų, 49 tapo sužeisti, o 28 
paimti į nelaisvę. Holandiečiai 
nužudė pulkauninką ir 27 karei
vius.

|| Kaip paduoda Vindobonos 
laikraščiai, VarŠavos jeneral-gu- 
bematorius Čertkov atsišaukė prie 
caro su prašymu daleisti jam Len
kiją pastatyti po karės laiko tie
soms, kadangi be to jis ne galįs 
sulaikyti nuo pasikėlimo neužga
nėdintų iš valdymo budo Lenkijos 
gyventojų; ‘

II Apskrity) Oakey Creek, 20 
angliškų mylių nuo Inverel, Nau
joj Pietenėj Valijoj (Australijoj), 
užtiko didelius deimantų laukus, 
kur tikisi' rasti tiek deimantų ką 
ir pietinėj Afrikoj, jeigu ne dau
giau. Australijos deimantų laukai 
užima didesnius plotus negu afri- 
koniŠki.

t Jonas Stierle padirbo naują 
orlaivį, su kuriuom tikėjosi toli 
užpakalyj palikti visus orlaivių iš
radėjus. Atliktos Milwaukee,ban- 
davonės ne pasisekė: orlaivys iški
lo 10 pėdų augštai ir nupuolė 
ant žemės ir prie to susidaužė 
šinos.

Vietines Žinios.

ma-

Chleago. Drįs Chieagoa Liet u riesk ■ 
Krisuctlu turas savo mėnesini sutirlnkL 
ma su bato j. 16 liepos, 730 vai. vakare. 
Levickio salėja, 637 ė. Union et. ant ka
rto užkvtectia rietu Chieagos lieturiea- 
kue krlaucziue susirinkti prie apsvarsty
mo svarbia dalyką ir prie pr^airaasyeao 
prie Dr-tes pakol Inetoj!mae pigus.

V. Vabalas prez 3330 Auburn av.
A. Žinion t h eekr. 705 S. Jefferoon at 

(7-15)
4-tas Pikninka*.

Chicago Dr-te t»tv Antano ies Pud
ros turės savo 4-te metini Pikninka ne
dalioj, 17 liepos, darže Bergman’s Orove, 
Rlrenide, 111. Prasidės 9 vai ryto, la- 
ženga vyrui su moters 25c. Visus Beta
ri ua ir lietuvaites kvieczia k uoskaitiin
gi ausie i susirinkti, o busite visi kuogro- 
žiausiai priimti. Pikoinkas bus pareng
tas kuoisskilmingiausiai. Imkite 12 nt 
•treetkariua iki 52 avė. isą ten la Oraa- 
gd karus kurie davei iki daržui. Arta 
imkite Metropolitan elevatori iki 48 av. 
ir tada LaGrandge straetkarl iki daržui.

(7—15) . Komitetas
Chicago. Tęs t raliai k a Dr-te D. L. K. 

Keistuczio. kuri susitvėrė 27 vasario, 
1904, padare ant tūlo laiko pigu nau
jiems Bananams instojima, uk 50e. ri 
25c. mėnesiniu mokescaiu. Tas pigus 
instojimas pasilieka tiktai iki ateinaa- 
ctiam susiairinkimui, kuris bus laikytas 
81 liepos, 8 vai. po pistu. Jos Kouarskie 
saleje, 1193 B. Oskley av., po ežiam svi
ri akim ui instojima* taps pakeltas. Tai
gi lietuviai kurie norite pristoti prie 
ežios Dr-tes už pigu instojima, tai pasi
rūpinkite būti aat salo susirinkimo ir 
pnairaszyiti, nes paskiau i natoj i mo mo

H Nuo 18—23 d. piutės mieste 
Stuttgarte, Vokietijoj, atsibus 
tarptautiŠkas amerikanistų (moks
linčių tirinėjančių Amerikos praei
tį) kongresas, ant kurio pažądėjo 
atkakti specialistai mokslinčiai iš: 
Amerikos, Vokietijos, Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Išpanijos. 
Tematai kongresui ant apsvarty- 
mo paduoti bus: Amerikos iadijo- 
nų giminės, jų istorija, geografija, 
kalba, būdas, apšvietimas, mytbo- 
logija, tikėjimas. Senovės lieka
nos. Istorija atradimo ir kolioni- 
aacija Amerikos.

II 10 d. liepos, Sport Parke 
Friedenau, netoli Berlyno, atsibus 
lenktynės terp Berlyno ir Pary
žiaus moterų ir merginų. Dova
not paskirtos: 150, 100, 75, 50 ir 
25 Mrk. Taigi bėgančioms lękčiui 
moterims,matyt, ne tiek eina apie 
dovaną, kiek apie garbę, kadangi 
dovanos mat ne dideles.

II Prūsų seimas užgyrė naujas 
tiesas, pagal kurias lenkiškos kil
mės Prūsų gyventojams liekasi 
apsunkintas pirkimas žemės. Tai
gi kvailuose darbuose Prūsų val
džios- mėgždžioja Maskoliją, nors 
prusai teisingai išjuokia Maskoli- 
jos rėdą.

Ii Maskolijoj, netoli miesto Ro
stovo, per upę Doną į kitą pusę 
kėlėsi 250 moterų ir vaikų didelėj, 
pusiau supuvusioj valtyj. Besi
keliant, valties dugnas iširo ir visi 
žmones supuolė j vandenį. Kas 
iŠ syk ne pngėrė, tuos srovė nune
šė ant malūno rato, kuris daug 
moterų ir vaikų sumalė. Iš 250 
besikeliančių per upę žmonių tik 
62 ypatas išgelbėjo, visi kiti arba 
prigėrė, arba likosi malūno rato 
sumalti.

II Ant užlaikymo kunigų, iš vieš
patystės iždo Prancūzija išleidžia 
po 42500000 frankų ant metų, o 
tame ant užlaikimo katalikiškos 
dvasi£kijos 36700000 frankų, 1500- 
000 protestoniškos ir 155500 fr. 
žydiškos. Katalikiškų archivys- 
kupų yra 17, jie gauna iš viešpaty
stės iždo po 15000 frankų, 67 vys
kupai po 10000 fr., 185 generališki 
vi kari jai po 2500—4500 fr., 695 
kanauninkai 1600—2400 fr., 3452 
kunigai po 1200—2400 fr., 31000 
kapelianų po 900—1300 fr., 7000 
vikarijų po 450 fr. Tokiu budu 
katalikiškų kunigų, ant 37 milijo
nų katalikų, yra 42416. Kalvyniš- 
kų pastorių yra 688, jie gauna po 
1800—3000 fr. algos, 62 liutero
niški pastoriai po tiek jau. Žy
diškų rabinų yra 57. Vyriausias 
rabinas gauna 14000 fr., Paryžiaus 
rabinas 5000 fr., 8 po 4000 fr. 24 
po 1750—2500 fr., o 23 tik po 600 
—2000 fr. ant metų.

U Pagal galutiną apskaitymą, 
apvainikavimas Anglijos karaliaus 
Edwardo kaštavo anglijonams Y- 
188780 sr-.sterl. Kaip gi daug gero 
ir naudingo už tuos pinigus gali
ma buvo padaryti, o dabar tie pi
nigai kaip j balą įmesti, naudos 
iŠ apvainikavimo tauta juk ne turi!

|| Prancūziškas Madagaskaro sa
los gubernatorius Gallieni iŠ čia
buvių suorganizavo raitus policis- 
tus, bet tie raitėliai jodinėja ne 
ant arklių tik ant jančių. Užpuo
limuose jaučiai su ragais padeda 
raiteliui ir per tai pasirodo geres
niais už arklius.

U Parlamento paskirta komisija 
ant ištirimo, kiek teisybės yra ap
kaltinimuose Prancūzijos ministe- 
rių perdėtimo Combes, buk jis už 
pinigus norėjo sutikti ant paliki
mo Prancūzijoj zokoninkų kartū
zų, užbaigė savo tirinėjimus. Ko
misija nėjokios kaltės ministerių 
perdėtinio nerado ir metamus ant 
jo apkaltinimus pripažino už netu
rinčius tikro pamato.

|| Italijoj, mieste Bordigheraa, 
vienas kareivis, gavęs proto su
maišymą, pagriebė karabiną ir per
šovė savo draugą, o paskui per 
langą Šaudė į praeivius, užmušė 
du vyriškiu ir vieną mergaitę. Pa
šovė dar du kareiviu besistengian
čiu atimti karabiną. Ant galo už
degė kazermes ir kada iš degan
čios triobos stengėsi pabėgti, nu
šovė jį kiti kareiviai.

D Londono laikraščiai pagarsi
no, buk valdžios Kongo viešpaty
stės, vidurinėj Afrikoj, užgyrė 
išvyti iš to krašto visus ameriko
niškus misijonierius, kadangi buk 
tie misijonieriai stengiasi sukelti 
čiabuvius prieš valdžias. Jeigu 
apkaltinimai misijonierių teisingi, 
tai nieks valdžioms negali uždrau
sti juos išvyti. Kongo viešpaty
stė priguli Belgijai.

H Išdegė miestas Koroatyšew 
Lublino g u b., Lenkijoj. Gaisras 
užgimė naktyj, kada gyventojai 
miegojo ir platinosi su neišpasaky
tu greitumu. Ugnyje pražuvo 120 
žmonių. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 4 milijonų rubl.

— Trįs lenkai: Dolinski.Čepek ir 
Krawčynski pateko po sudu. Juos 
apskundžia už užmušimą šinko- 
riaus Danielso,ant N. Hoyne avė. 
Matyt jiems rodėsi, kad Daniels 
turi pasiduoti lenkų vadovystei ir 
jiems atiduoti savo turtus. Šin- 
koriaus kaltė, kad lenkų ideos su
prasti ne įstengė, Nežinia, ar ir 
Amerikos sūdai remsis ant tos gar
sios lenkiškos ideos.

— Chicagoj ugnagesių yra 1297, 
turi jie 102 garines čirskynes, 23 
chemiškas čerškynas, 112 papra
stų čirŠkynių, 478 arklius. Ant 
užlaikymo ugnagesių miestas iš
leidžia 51699162,37. Pereituose 
metuose, iki 1 d. liepos, Chicagoj 
buvo 6054 gaisrai.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 395 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 236 vyriškiai ir 159 
moterys; vaikų iki 5 metų amžiaus 
buvo 84, senelių virš 60 metų 73. 
Daugiausiai mirčių buvo nuo džio
vos, nes 68, nuo uždegimo inkstų 
37, nuo plaučių uždegimo 33.

— Policijantai suareštavo mie- 
* Ste du valkioziu—toliciJOj vieąas, 

paklaustas apie pravardę, atsakė, 
jog yra jis Jėzus Christus ir atėjęs 
į miestą išganyt žmonis; kitas gi 
pasisakė esąs karalius Salomonas. 
Abudu likosi nugabenti į bepročių 
namus.

— Pereitos petnyčios dieną, ant 
West Monroe st. italijonas Capello 
peršovė savo vientautį Dano. 
Žmogžudys likosi suareštuotas.

— Pereitos subatos dieną sude
gė įtaisos National Provision Co., 
ant kertės Butler ir 39 st. Blėdį 
gaisro padarytą skaito 
dol.

— Pereito ketvergo 
dege dirbtuvės Union 
nishing Co., ant kertės 53 ir Clark 
st. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant 75000 dol.

Ant seto susirinkimo užkvieccia visos. 
(7- 29) Komitetas.

Pirmas PikninkM.
Chicago Dr-te Apszvietimo Brolis 

t ores savo pirma pikninka nedelioj. 24 
Liepos, P. Neher’s daria, Lyosa, IU. 
Prasidės 9 vai. ryto. ‘ Inteng* vyrui sa 
moters 25c. Pelnas isz pikninko eis aat 
naudos draugystes knygyno. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieesia atsilankyti 
o busite koogražiausiai priimti. Imkite 
karus Ogdeo av., 12toa arta 22 ros ui. iki 
42 avė. ir Havthorne, įsa ten Lyoos ka
rus. kurie davėt iki pikntnko daržui.

(7—22) Komitetas.

Pajieszkojhnal.
Ps.i leszkau savo szvorerkos, Onos Sus- 

szaiiaa, Kauno ąnb., Teisziu pas., Var
nių vx>i.. Lokes parsp., kaimo G i rinkta, 
svarbus reikalas. Ji pati ar kas kites 
teiksis duoti žme ant adreso:

A n ton Melui koviez,
P. O. Box 75, Woodmere, Mich.

(7—15)
Psjieazksu Povilo Alubio, Suvaiko 

gub., Vižainio par , dirba kur mamose. 
Jis pala ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso;

Vincente Chmielevska,
423 Vine si.. Philadelphia, Pa.

(7-15)
Vargam iširo tinkantis lieteviszkoje ar 

lenkiszkoje bažnyczmjs pajieszko vte-
tos Adresas

Si manas Taraila.
309 W.Raspberry Alley, Shenandoab. P 

(»-5)
Pajieszkau savo draugu. Juozapo Bee- 

tokio ir Jono Singro. bu kūnais sykis 
atvažiavome in Anglija, 3 metei atgal 
jie isz važiavo in Phlladelphia, Pa. Jie 
palys ar kas kitas teiksis duoti žiro aat

ant 100000

vakare su-
Interior Fi

|| New Yorko laikraštis „Tribū
ne” gavo žinią, jog portinis mie
stas Champirico, Guatemalej, vi
rinėj Amerikoj, likosi suvisu iš
griautas baisaus,netikėtai užkilusio 
sūkurio. Išgriautame mieste pra
žuvo ir daug žmonių.

f »_______
li Vindobonos laikraščiai garsi

na, buk prioras (perdėtinis) kar
melitų klioštoriaus Kriokavoj.kun. 
Jerzynski, su kokia ten moteriške 
išdūmė į Ameriką. Klioštoriaus 
kasoj pasirodė nepriteklius ^0000 
kronų pinigų.

|| Vietoj užmušto Finlandijos 
jeneral-gubernatoriaus Bobrikovo, 
caras paskyrė pagarsėjusį iš savo 
žiaurumo laike kaimiečių maištų 
Charkovo gubernijoj, kunigaikštį 
Obolenskį.

|| Mandžurijoj, kur dabar ka
riauja maskoliai su japoniečiais, 
apsireiškė cholera, kuri prisigriebė 
jau iki Autungui. Nuo choleros 
gal daugiau žmonių pražus negu 
nuo kulkų.

,|| Paeinantis iš Maskolijos Ame
rikos ukėsas, Augustas Skocylas, 
kuris ilgai gyveno Philadelphioj ir 
kaipo Jockey laike arklių lenkty
nių pelnė didelius pinigus, su jais 
užsimanė grįžti į Maskoliją. Mas
kolijoj parengė jis arklių auginy 
čią. Užstojus karei su Japonija, 
maskoliškas randas nefrėjo arklius 
nuo amerikono nupirkti, bet kad 
jis pastatė gana didelę prekę, 
maskoliškas randas, vietoj pirki
mo išsižadėti, arklius tiesiog k< ’n-

|| Mieste Piloj, Poznaniaus pro
vincijoj, prasidėjo prova lenkiško 
grafo, Bninskio, savininko dvaro 
Bnin. Grafas apskųstas už pri- 
gavystes prie kazyrų. Jis užpra
šydavo lenkus dvarponius ant 
medžionių pas savą, parengdavo 
kazyravimus ir prigavingu budu išJ . . i • H f'ieunej nuaiujvii auvmujijų ištraukdavo pinigus. Jeigu ap dide|j ]edai |abaį didelius plotus

|| Mieste Havanoj, ant salos Ku
bos, suštraikavo porto darbinin
kai, per tai nėra kam prikrauti tu
rinčių išplaukti laivų, nė iškrauti 
iš kitur atėjusių.

Redakcijos atsakymai.
Koresp. iš East St. Lotas, Iix. 

Buliams ir telyčioms vieta tvarte 
o ne laikraštyj. Tokiais reikalais 
laikraščiai neužsiima. Jeigu bu
lius seka paskui telyčią, ar telyčia 
paskui bulių, tai jau tik jų reika
las, pašaliniams į tą kištiesi ne 
pridera, o ypač laikraščiai tokiais 
privatiškais reikalais užsiimti ne 
gali.

Besiteisinančiam. Redakcijos 
laiko už asabiškus dalykus tuos, 
kur kas terp savęs bando asabiš- 
kai pasikolioti; ne už asabiskus gi 
dalykus laiko ir visuomenės su
dėtus ant kokių viešų reikalų pini
gus. Iš to ir kįla skirtumai, kurių 
daugelis lietuvių ne nori suprasti. 
Redakcijas netalpina asabiŠkų be- 
sikoliojimų, kadangi tokius reika
lus reikia asabiškai užbaigti, o tal
pina užmėtinėjimus, jeigu jie lytisi 
viešų reikalų. Redakcijos patal
pina ir" pasiteisinimus, jeigu jie 
yra pasiteisinimais užgauto, jeigu 
išaiškina dalykų stovį. Ąsabiški 
pasikoliojimai nieko ne išaiškina, 
todėl tokių laikraščiai ne talpina. 
Vienog ir užsipuolimus be pamato 
laiko už labai biaurų darbą.

Antenas Survilas,
320 E. Msin st.. Springfield, Ohio.

Pajranzkan savo vyro.Andriau* Sten> 
kevieziaus, Suvalkų gub., Marijampoieo 
pav., kaime Mokolu, asz jo pati pribu
vusi tik dabar in Lietuvos norserian ss 
juom pasimatyti. Jis pats ar 
tes teiksis duoti žine ant adreso;

Petrone Stenksvyczieoe.
627 W. 51*1 sti. Nei

(T-»)
Pajienkau savo brolio. Pijusio Sar- 

kausko, gyvenusio M i ners vi Ue. Pa. Tu
riu svarbu reikalą. Jis pate ar kas ki
tes teiksis duoti ims ant adreso.

Adam Barkauskas.
Box 583, Du Quoin. DL

Pajieszkau savo brolio. Tamoniaus 
Mažeikos, Kauno gub., Raseinių pav., 
Szilleio parap., kaimo Obei i no. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine aat ad-

Paul Mažeika,
3315 Auburn avė., Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio, 1 Kazimiero 
Mankaua Kauno gub.. Raseinių paviete, 
kaimo Eidintu, 3 metei atgal gyveno 
Chiosgoje. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jonas Menkus,
1444 Wontworth av., Chicago, IU. 

(7-»)

Mano du vaikucžiai.po mirusios moti
nos likę naszlaicziais. yra dabar nacatei- 
cziu namuose, vaikas 3 metu, tnerraite 
9 menesiu. Kas isz lietuviu kataliku 
norėtu juos paimti ant cero iszaugini- 
mo, asz juos suduodu ant visados Ju 
tavas,

Ignacas Stankaitis,
8405 8. Halsted st., Chicago, III.

(7-28)

|| Pietinėj Austrijoj, Tiroliuj,

kaltinimai pasirodys teisingais, tai 
garbė lenkiškos aristokratijos, ku
ri teip šovę stengiasi pati gar
binti, labai nupuls.

H Vokietijoj, netoli Berlyno, ka
riumenės stovyklose laike audros, 
darant bandavones su pririštu ant 
virvės orlaiviu, trenkė perkūnas į 
balioną ir jį uždegė. Du oficierai 
ir vienas kareivis likosi sunkiai 
prie to žaibo užgauti.

laukų išdaužė. Klonyse Zittert- 
hal ir Stubaithal ledai išdaužė vi
sus laukų vaisius.

|| Baisios vėtros ir audros su le
dais ant salos Sicilijos labai daug 
blėdies pridirbo. Sala Sicilija yra 
pietinėj Italijoj.

|| Ryme užstojo neišpasakyti 
karščiai, fiuo kuritj ant miesto uly
čių daug žmonių miršta.

Szitkortes greitai pa« 
brangs Skubinkite pirk* 

ti pakol pigios.
Laiva kompanijos daro mitin

gui kad sudavadiuti szifkorcziu 
reikalą. Mat vokiškosios linijos 
peHsasi su angliuakou'Js li
nijomis per tat szifkorcziu prekes 
n a puolė. Kaip tik kompanijos 
susitaikins, tulžaus ssifkorcsiu 
prekes pakels. Susitaikymas ga
li invyktl bile diena. Todėl sku
binkite pirkti sziikortes pakol 
dar pigios.

Apsaugojimas gyvenimą.
Kas myli savo šeimyną, apsau-r 

goja savo gyvastį tokiose kompa
nijose, kurios didesnę ir teisinges
nę moka posmertinę. Tuom La
biau dar žmonės, mylinti savo šei- 
miną, įieško kelio ant prailginimo 
savo gyvasties, bet iki šiol dar ne
išrado tokio elixiro, kurs gyvastį 
prailgintu ant nepabaigto taiko. Tik 
vienas yra vaistai ant prailgimo 
gyvasties, tai Trinerio Ameriko
niškas Elixiras Kartojo Vyno. lis 
atnaujina ir padaugina sunaudotą 
kraują, daro jį čystu ir tvirtu, so» 

! tvirtina muskulus ir nervas, patai
so žlebčiojimą, sutaiso visą žmo
gaus sistemą ir tokiu budu prailgi
na žmogaus gyvastį. Taigi yra 
pigiausias būdas ant prailginimo 
gyvenimo. Ant pardavimo viso
se aptiekose ir pas patį fabrikan
tą, Juozapą Trinerį, 799 So. Ash
land avė., Chicago, III.



Pigios Szifkortes ant Visu LaivuSerganti
PASVEIKSTA

Dabartinės šifkerčių prekes

•;u oo• 17 00

• 17.00• 15 00

• 17.00
2.00

• 18 00

212 First SL

MAK.IA

Kauno gub. Szauliu pavieto.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

KOL NEBUS ISZ6YDYTI
Garsus Elektros DIRŽAS

GIANT

F.PBradchulis

luOBlU

• 17 00
•25 00

• 17 00
•25 00

85 15
U 8o
M 00

05 15
M 80
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034.00
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.10 00 
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. ..700 
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..10.00 
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...200 
...500 
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Aukos kanklntiniaius
LietuvaicziuSS.M P.Raianciavos

Dr-ste, Elizabet, N. J.................... ,

723 W. I8th Street.
Nuo 8toa iki lOvoa ryto.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo gva- 
rantuoja.

Guodutinoana tautaskoma ir baž- 
nytineins Draugystėms uždirba:-1 
Karanaa, Aaierlkoaiazkaa' 
Weliawa». Szarpaa. Juos
ta-*, Kukardan, Zenklellas/ 
Kepam ir dėl Marazaiku

Ant 17 akine 
nu. emeri koni*t- 
kai« riti oriai* 
-Irignbai auk-

tr-rre-temo** 
tpiiėkčž

Dykai! Dykai!
Oau* kiekviena* Daktariikų knygutg apie 

,luta* »yrų, moterų ir valkų ka* priaiuna 
savo adresų ant adre*o:

L—VA, p. 0. Bex 268,
MADISON «Q. N. Y.

Gert tavorai, pigios prekes.
Pa* mane kausite kariausiu* tavom ir ai pi

gesne preke kaip kitur. Aaa atlaikau e suk** 
iatalpo* knyga* dvailazkai Ir j *v te tįsi kas, ro- 
žanoziu*. kraja-u* sakapiH-rtas, kryželiai. ne- 
dalikeliu* ir tt.; gražiausiai gromatom* popie
te* su tavo vardu įsuodytu aukso literomis, pre
ke kariu ISe.až arkaiza. 2 tuzinai u t *2 50. gra- 
klausiu popiera be skaitymu, teip gražiu kaip 
tzilka*. tuzinas tik tl OO Taipgi taria ba-tinln- 
ka maszinelin. kurio* laime atmena, preke *1 CO, 
marazkimu, kalnia, pancieku. ezev-riau ir vis
ką lazpariaodu pigiai1 ne* noriu raštuoti in kra-

Pigini ant pardavimo gera groserne ir gs 
buezerne lietuviu ir lenku apgyventoje u? 
vietoje, arti miesffi Brooklyn, N. Y. 8a ” 
vininkas turi kita bizni todėl szi tur I 
parduoti. |f

Hamburg American Linija
Terp New Yorko ir Hamburgo:

Reguliariški laivai plaukia 10 iki 14 dienų................. ..
Expretini*i laivai plaukia <i iki H dienu...........................

GromatotUH Popieroe.
Isz tikro gražiausias gremžtoms popie- 

roe.kurea karta pirkęs ir vėl pirk*. Tu
zinas 25c., imant daugiau — pigiau. 
Užlaikau krautuve visokiu lietuviszku 
knygų, abrozeli-^, pavinezevoniu ir vi
sus lietuviszkus'Jaikraaczius. Amerikos 
ir Europos ir priima ui juos prenume 
m ta.

.3 00 

.5.00 

.5.00 

.1.00 

.5.00
5 00 

.5.00 

.2.00 
,5.00 
.5.00 
.5.00 
.1.50 
.3.00

Mack, 
Elizabeth, N. J

Atmink 
gydymo. _ ___ , _________ _____
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo
les sukrauname in mažas, bei jokių paradų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki IszgyJImul.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietų; nito 6 iki 7 vakare. Nedalioms ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 12. 
RODĄ DYKAI!

*11 padaryti gera 
■bizni, ne* duo- 
idam dideli nno- 
•zimti.

prisiuntė man skripka teip gera, kad 
esianyksstia akripku kremas siūlo man 
ai j* 030 vertes savo skripka nemainau 
Ui gera lavora jaueziuosi reikalą pade- 
karoti Damijonaioziui ir tuom paragin
ti kad Ir kiti pu Ji pirktu, nes jis duoda 
teisinga ir gera tavora. Ass kita kart 
pirkau nuo tulu kompanijų ukiazku pa
daru ui 0300 vertes ir likausi apgautu, 
nes tie daigiai nebuvo verti ne treczda- 
lio tu pinigu. Todėl persergseziu ir ki
tus, kad norėdami ka nors pirkti, saugo
tus! kompanijų, kuriose tūli apgavikai 
slėpdami savo vardus žmonis apgaudinė
ja. Teisingi žmones garsinasi savo tik
romis pravardėmis, o apgavikai garsina
si visokiais „Supply Housais, ” „Bpecial- 
timis,” „Noveltimis,'* ir kitokiais var
dais, po kuriais žmonis apgaudinėja, o 
apgautas žmogus jeigu pradeda jieszko- 
ti apgaviku. Ui niekur tokiu kompanijų 
Beranda. Teisingas žmogus neslepia sa
vo vardo,pasigarsina lokiu kokiu yra,tik 
apgavikai iszsidirba sau vardus visokiu 
neeeancziu kompanijų.

A. Urentas, North Loup, Neb.
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Brangus Pro f. DrCollina —
Ai jums apart padėkavot^s žo 

džiu negaliu nieko nuaiunsli už ju»i 
taikinga ir sanžmHka gydymą, 
gi žodžiai yra tikri. AŠ nuo daugelio 
girdėjau apie jusu pastebėtinu* išgy
dymu* ir dabar ošiu persitikrinęs

Ai sirgau daugeliu lytišku Ilgu per 
visa meta ir niekur negalėjau gauti 
palengvinimo Mano padėjimas buvo 
tiesiog pasibaisėtinas, bet dabar, po 
paėmimui jusu vaistu, aiesiu išgydy
tas ir pilname valdyme mano pirmes
nės a veikalo*. Ai pasiunčiu jums sa
vo paveiksią. Bukite teip geri p* gar 
tinkite su mano laišku laikrašėiuoM*. 
kuris gali būti persergėjimu ir Žibu
riu mano viengenčiams, kurie serga, 
latgali užvesti juos rašyti [** jus ap
lankyti jut tuojaua ir apturėti jusu 
pastebėtina pagvlba. Aš niekuomet 
negaliu uimiriti jusu mandagumo ir 
visuomet apie jus kalbėsiu maloniai

8u augšta guodone, 
Pranas Pajar-, Box 224 Granite. III

Mano Brangu* Profesoriau Ckillina:— 
’ Ai negaliu surasti žodžiu, kuri* iš
reikštu mano dėkingumą už mylista su
trikta man bėgyje mano gydymosi.

* Aš sirgau liga plaučiu, tunkum kvė
pavimu iž silpnais viduriais metu metus 
ir nors išmėginau daugybe daktaru, nė 
vienas negalėjo išgydyti manės, ar nors 
palengvint man. Bet man parašius pas 
jus, visai be pamatymo manės, jusuduo
ti vaistai išgydė mane in labai trumpa 
laika. Aš žinau dabar, kad jusu gydymas 
yra geriausias ant svieto ir aš galiu reko
menduoti jus kožnam mano vieoiomiul, 
kadangi jutu sutema gydymo ligoniu 
per tusirašinėjima yra visiškai tobula, 
jutu vaistai yra pagelbingiauti ir jusu 
visas apsiėjimas yra teisinga* ir tani i nie
kas

Bu tikra guodone.
Si manas Lazarua,

41 Front tt . Reading. Pa

ELEKTRA YRA GYVASTIS! Vienu vaistų neužtenka, 
nes organiimj liga nusilpnina, ir vaistai negali sugrįžinti tos pajiegp*, ku
rios jis neteko per chronišką arba sunkif ligą. Štai delko daugelis žmonių 
vartoja vaistus per ilgus metus be jokios naudojo kili išgydyti tik vaistais, 
kada jau tiki kad yra visiškai sveiki, urnai atkrinta į senąją liga prie men
kiausios progos.

ELEKTRIŠKAI - VAI8TIŠKAS GYDYMAS (su elektra ir vaistais) yra 
vienatinis gydvmas kursai išgvdobe abejones į galimai trumpiausią 
laiką VISAS I ŽBISENĖJUSIAS IR NAUJAS LIGAS. Parodymui, kad 
teip yra, mes VISIEMS sergantiems, kurie tik pas mus atsišaukia, siunčia
me DOVANAI, kol jie pasveiks, savo garsų elektrišką diržą GIANT.

Kosulys, silpnumas, reumatizmą*, silpnumas vidurių, dusulys, ligos pilvo, 
kepenų, plaučių, pūslės ir širdies, nečystumas kraujo, nerviškos ligos, ne
galėjimas, nevaisingumas, uždegimai, karštligės, slinkimas plaukų, gtmo- 
rhea. skauduliai, sifilis, niežėjimas, neregurlrariškos mėnesinės, malana, ir 
t. t. VIS TIEK KOKIA LIGA NEBEBŪTŲ, ateik ir tegul tave peržiūri 
mus specijalistai, arba jei esi toli, parašyk gerai išaiškindamas savo ligą.

New York Specialty Co.,
52 W. 18-th St, Room 24, NEW YORK, N. Y.

MES GVARANTUOJAME KAD IŠGYDYSIME. 
PRIĖMIMO valandos: kasdien nuo B iki 1, Sukatomis nuo 10 iki 1.

Daotu gėlimo Ir Bkorbuto, Papiiczka* nngidit, 
Elsuku slinkimą tulalklt* ir lutanklte antpra- 
Clikutlo* vairo*, Plcltkana* Hznalklna T«lpgl 

irime valda dėl lazuaiklnimo plauks, kad 
barzda nereiktu įkutt. arba moterį* turi ant 
apaimltno ilgu* gyvaplaukiu*. me« esame SPE- 
C1JAL18TAI8.

J. M. B. Chem, Co.
bz MSU. W. B'k)yn-New York

Attoroej and Counselor atLav. 
Chamber of Commerce Bldg- Room 709 
8. E. Corner LaSalle <fe Washingion su 

CHICAGO, ILL. 
Telephone M ai n 3642.

Wienintelis lietuvrya advokatas, baigas 
mokslą jurisprudencijoscxion Amerikoj 
Wedaprowas kaip dvilinkas teip ir 
kriminalisskas visuose suduoce.
Re». 3112 8-Halsted arti 31 moa. 

arti 31-mos ui. _ Tel. Yards 0040

Guodotins Dre Collins —
Prieš susirašymą su jumis aš bu

vau ant kapo krašto Mano vyra* irai 
nužudėme vilti apie manu pasveikime 
Aš teip sinrau gumbo liga ir manu akys 
teip buvo skaudamos, kad aš nusto
jau visokius vilties gyventi ir ėjau 
daktaras nuo daktaro iš kuriu kuinas 
laikė mane už neišgydoma, išleidus 
pusėtinai piuigu ir mano sveikatai ei
nant vis blogyn. mano draugas syki 
parodyjo man parašyti |>a* jus

Aš paklausias jo rodos, apturė
jau jusu gyduoles ir dabar esu visiš
kai Šveiką •- ju* atgavote dėl mane* 
gyvastį, kuri aš maniau buvo pražu
vus ir aš turiu būti dėkinga jums vi*a 
gyvenimą Kaip tik jus |4ėmėte ma
ne gydyti, aš tuojaus prade j tu jaus
tis geriau ir diena nuo dienus sveikau, 
kol ant galo visiškai išgijau Dabar aš 
jaučiuosi kaip jauna mergaitė ir ma
nu kentėjimai visi išnyko. Dieve pa
dėk jums visuomet ir užlaikyk ant il
go laiko dėl labo musų draugbroliu

Jusu kuoširdingiausia.
Marė Boguar. Bos 70 Cliffvoud. N J

Negaišink savo laiko ir pinigų ir nenaikink savo sveikatos, išmėgindamas neišsidirbusius dakta
rus ir patentuotus vaistus. Jie kasdien atgabens tave arčiau grabo. Galų gale turėsi tu, po kartąus 
datvrimo kreiptis prie D-ro ColliMO, jei norėsi pasveikti ir būti sveikas. Jis išgydo ant visados.

PROF E. C. ČOLLINS. New York Medicil Institute. 1*0 West 34-th St NEW YORK.

tais užtikrinu iszgydyma trumpam laike.
KNYGA VISOKIU LIGŲ DYKAI.

Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 
dykai lietuviszka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydyti.
n- D U P ACC 175 S. Clark St., kerte 
1/1. D. Iri. R U33 Monroe. Chicago. III.

(Kliu stidarytas kasdien nuo# iki 4. Panedello. 
8eredo<, Petnycziot ir 8ubalos vakarais duo 6 ;3C 
Iki 8. Nedeliom doo 10 iki L

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Halsted uJycziu. 

Gyvenimas viriui Aptieko*.

CHICAGO, ILL.

Amerikos Geležinkelis
Terp t'hicagos ir New Yorko.......................

Prūsų Geležinkelis.
Terp Tilžės ir Bremo.................................. ,..
Terp Tilžės ir Hamburgo................................
Terp Tilžė* ir RtMierdamo..............................

Reikalingas partneris lietuvy*, mo
kantis gerai lietuviszkai, ruskai ir len- 
kisikai raszyti ir skaityti. Adresuokite 

F. J. Mockeviczia,
R. R. A Steamship T Agent, 

(7—15) Boston, Mas*

INortH German Lloyd Linija
Terp New Yorko ir Bremo:

Reguliariški laivai plaukia 10 iki 12 dienų.......................
Ezpresiniai laivai plaukia 0 iki 8 dienų............................

Terp Bremo ir Baltimorės:
Laivai plaukia 12 Iki 14 dienų............................................

Cutiard Linija.
Terp New Yorko, Bremo, Hamburgo. Rotterda 

mo. Amsterdamo ir Antverpo
Laivai plauk ia tt ik i 9 dienų.................................................

Terp New Yorko. Londono. Liverpoolio. Glas 
gowo ir terp Bostono

Laivai plaukia 5 iki ^dienų..............................................

________0652.20
•) ..Liet.” nr. 28 aukos isz 8. Glaston- 

bury buvo visos priskirtos „Auszrai,” 
kuomet tos aukos turėjo būt' padalytos: 
„Auszrat” 61.55, Kankiniams >2.00. o 
10c. atsitrauks siuntimo kasztam*. *

Lietuviszkn Banka
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visa* dalis svieto. Parduodame Laiva
korte* ant greieziausiu laivu. Paeito 
8ta. No. 8.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garnos Diediška* attiurėtojaa, užbaigę* vokišku h ir amerikoniAkus Universite

tus, su daug metų patyrimų yra autorium, iArodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatiAkų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugražino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnčjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustojimas gyvybės, lenk imasi b draugijos, sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa- 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varjMis ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.

Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant 
Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 

Gyduo-

Kiek kaštuoja geležinkelis terp New Yorko ir kitų mies
tų, klauskite mus per gromatas.

Apart čia paminėtų linijų turi dar ir kitas, kurių, dėl 
stokos vietos, negalime čia išskaityti. Norėdami kitų lini
jų, klauskite mus per grumstas.

£S*5SS*oSr

State IVIedical Dispensary, 
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių.

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III 
Msi užpnšom* visus kenčiančiu t nuo užsisonėjutių Ilgų, nuo kurių negalėjo išsigydyti, atsišaukti Į mu*ų gydynyčią ir pamė- 

gyti musų NAUJA BUDA, kuris yra laikoma* už neklaidingą.

Lietūwiszkai Roska Aptieki.
2A7 llanover st. 2ft7

Boston, Mass.
Turime pilnai aptiekorisiku ta voru 

kaip krajevu teip ir užrabežinia.' Ap. 
tiekoje viaadot randasi daktaru*, kurs 
duoda rodą vieokiaae lipoee be jokio* 
mokestie*.

A. Ginibut,
16 9. Canal st.. Chica<o. 111.

žmones prispausti ligos YRA NELAIMINGI.
- Sergantis Plaučiu liga ,r* varginamas kosulio ,ra silpnas ir negali dirbti 

Ir padaryti sau gyvenimo.
Dyspeptikas yra aržus ir melancholiškas

llur,e 1° niekuomet neapleidžia

motina.II — Vyrai, serganti nerviškai, ar lytišku nusilpnėjimu yra netinkančiais vyrais ir
atgabena tik nelaimų savo šeimynoms.

Bet žmogus nėra paliktas ligoje be pagelbos. Gamtoje yra vaistas nuo kožnoe ligoą. Yra tūks
tančiai, ar net šimtai tūkstančių, kurie <alėtų būti pilnai išgydytai* iš savo ligų *u mažais kaštais. Priežąsti*. dėl ku
rio* laikraščiai po visą šalį rekomenduoja pror. Collinaą, yra ta: Profesoriau* Collinao vaidai, kurie buvo vartojami su 
neapgaunančiu |ias«-kme daugelį metų, be abejonė* yra paaekmingiauaiais vaistas* kuomet nors siūlomai* ligoniam* 
nuo visokių chroniškų ligų.

Tūkstančiai tukstačių išgydymų, kuriuo* jie atgabeno bėgyje dvidešimt*** metų Dro Coli iriso praktiko* ir didelis 
prieaugis jo praktikos mels* į metą pilnai patvirtina teisingumą šito tvirtinimo. Profesoriaus Collinao gyduolė* veikia 
pavalniai, gamtišku budu ir nepadaro jokio* kliūtie* virinimo organam* ir gali būti imami be trukdymo kasdieninio 
darbo. Jie stabko visoslą fermentaciją maisto, kori padaro surugitną vidurių Žodžiu sakant. po jų įtekme žmogų* 
pamiršta, kad jis turi pilvą ir jo apsireiškianti^smagumas padaro didelį skirtumą nuo jo pirmesniojo padėjimo

Kožna pačta atgabena padškavonės laišku* nuo dėkingųjų, kurie tapo išgydytais nuo šito* įkirtos ligos. Čion yrs 
keli iš šimtų kas sanvaitė gaunamų laiškų:

Pirk I*aikro<ieli

Plauku Situkirnan.
PlkisKanoa. nieSuly*. pri*»zlsikini» plikini** 

ir vi*** asiro* odo* biro* tam p* i»zjzydyu>*. At- 
saclaim* plauku gvaraniuojsme. Rod* dykai.

Din. J. M. Brandu*
Seal p and Hair Specialiai 

New York ABrooklyn, U. S. A.

Dykai auksinis I^aikriMielis!
m wg Mm duodame «»!** nau- 

)au.|<’« • Amer kon »z-
• M J kai* Viduriai* Laikrodėli.

* gersi laika rodanti. vi»al dy- 
k«l tam. kur* parduo* 24 ar- 

JgįĮĮKįgSCalft ilkulluLut niutu bitut-riln* 
MHĘjgSCgMĮiįl pelne kržna !.uii/'a: Jo 
fKSNSgBgfJjiĮi ks'p |i>ikrod*ii r' n-

rantuoto ant 2h metu. Rs- 
tuojau*, o me* tuojau* 

v^iraiMįĮggjjr pri«lu*tme btiuterlj* ant 
pardavinėjimo. Kad* l*z- 
parduoal pri*lu*k murai* 

J 112 40 ir nnai szi laikrodėli *u lenelugelul 
ykai. Crown Htipply Hooae.

Dnp'h SS. I«S Rando!pb *t , Chicago, 111-

A. Gendroliu*.
116 Boven «t.. So. Boston. Mas*

(7-2®)

Aaz esu aeniauala* «peclisll*ta* Chkacnl nuola
tiniam gydyme vyrltzku Ir uz*ene|u*lu Ilgu.
Aez iszgydau nuodugniai kraujo už- 

□uodyjima, reumatizmą, užsenejuaiae 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagimo save ir iszdykumo; geivtna 
kaulu, svaiginta ir skaudejitna galvos, 
skaudėj ima po krutinę, sąnariu, nugarei 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakime 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, dre- 
bejima kraujo, pamelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple
ntas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudėj ima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegitna 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos ua 
lys yra nusilpneje jog negali atsakaneze 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai 
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir r*1*— 
ateik ar raszyk pas mane o 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yrs 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne-

I Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai 
i prisiųsdamas savo adresą 

Ir už 2 et. marką, o mes prisiusime gra
žų lietuvišką armonikų-k a t a 1 i o g ą dy- 
icai, kuriame rasite visokių muzikališkų 
Instrumentų ir laikrodėlių prekę*. 

Adresuokite teip:
M. J. DAMIJONAITIS

8106 So. Halsted St., CHICAGO, ILL

82.00
Buvo 056.03

Conadian Dacific R. R* Co. 
Linija.

Terp Montreal. Bremo. Hamburgo, Rotterdamo h* 
Antverpo.

Laivai plauki* 8 iki 10 dienų................................................
Terp Mentreal, Liverpool. London ir Glasgow

Laivai plaukia tt iki 8 dienų............... .......... . ...................
Virš parodytos prekės yra tik per van

denį. Geležinkelių įtekės žemiau.

Mat. Vedei k a.
Clinton av arti Clermont, Maspeth.N V

(7-15) « I^JIM
ARMONIKAS ir LAIKRODĖLIUS parduodam

Pigei ant pardavimo saliuna*, labai ąd numažintą prekę, dėl šito laikraščio ikaity- 
geroj vietoj lietuviu apgyventoje, bizni* tolų- Buk atsargus pirgdamas laikrodėlį nuo 
nuo seniai iszdfrbta*. Ataiszaukite po*. »vstimteučių. Lietuviai pas savą!

T. Podlaskt, “ „ '
668 Milwaukee av., Chicago. III Jašyk šendien

Pigiai ant pardavimo pirmos kliaso* 
barberne, geroje vietoje, ir gerai iszdirb- 
tas biznis. Adresuokite:

J. Miller,
423 Vine*t., Philadelphia, Pa.

(7—15)

Visiems r«ikalaujanti*ms daktariškos pagal
bos pasiimsiu garsaus daktaro receptą dykai. 
N* C. 0. D. .n* apgavingus gydym* sampat'M- 
Psnkaityk Ij apgarsinimą.

šia yra paraityta* dėl vyrų, turinčių tiųrrlautg 
alalrtna per įMykuiuf *avo Jaunų iii -nų. Kiauajk 
mano rodo*. Pvrstok zydy-i- »u ■ •rmpelluėaii*'’ 
IZjrduolėm*. ekktriikai* įtinate. ‘-apacteliSkom*” 
palrotuotoan* (ydu.4Zm* ir kitokiom,* *«**>»■ 
tėmla. Diria* nė«ah trvp išgydyti, o nuolatini* 
aėnraa* *r valgymą* viaoklų mrdieinų *u<a<iin* 
tau nuturiu*, užnuody* tavu .ut.mgt.ip, kad li«a 
atuai* neišgydoma.

K.lrtg m. t ų *A krutėjau li<a Jauntetė* k lakių: 
oavau nrrvteka*. turėjau naktlaiu* aubėgimu*. 
vartaoe*te.*tokg vyriAkumo. tilpng pomlrlĮutokg 
*yvum<x ambk'IJua Ir drgau*.Jauniau *unk.nrbg. 
•ūiaaaėjimg Ivttikų dahų ir 11. Nėclnau gydyti* 
viakuom ka* tik kg nxb jo. h*t vieton grry®. *»H- 
kata ėjo b*«vn A n* <alo buvau prtvrrataa k.llau 
tt į Europą ir klauati rndo* *rn-*nio daktaro, ku
ri* man. ir pa<v(iė. R«-rptu. to garaau* daktaro, 
kuriai* aė paaigvdaiau turtą ir »igdwn »avo ran- 
koar. ura Sinaakaip tai tunka buvo paulgydyti. 
todėl a* pnairvSnu ir kitu* pagrlbėvi tuklumą Ii- 
ff8M 8W|0ft» IĮM BĮŠI IM81įMMtelfaJSUiU*

Gauk sziuos gralius daiktus dykai.
Vaikinam*, m.rzinoui* ir klrkvirnam pritin

ai ra« Dtkai. apmokeiim* paeita Ir pavlrrytimr 
24 artikuliuku* bižuterijo*. kuriuo* Kiikvkm* 
Panara* Pina* "Pardavė* juo* pu ]<><■ kožna 
fri*lu>l murai* B-J 40. o me* gar. pinigu* 
uojauv paituniim. tau «ž tavo darba Dykai 

viena it* augaaealau parodytu artikulu: (1) 
Gražu iiamllton 22 kalibru Kanam**, (S) gra
žu aukunta anierikontaakai* viduriai* l.atKno- 
MU, laarodanti lyg auktiul* gv*rantuota* *nt 
2S metu, (S) gražia, pilno didumo MaMnuLiMa. 
(4) graži* 2 pėdu augazta I.taura, (S* didele 
Anuoniua <S) auksinu LaiKnonžLt |7> bak«*- 
ka *u H tuzino aldabriulu I'kiliu ir VIDKLCIU. 
J R) pilna tuiletinl UOXKL1, <P) grino aukso 
JKDA, (10) Importuota geriausio plieno BRIT- 

Va, (11) gražu PEILI, ftS) gražu Ii coliu ilga 
aukilnta moterisrk* ant kaklo LKNCIUGKLI 
• u kompaaeliu (ISJ gražu auksinta JCRYfcEU. 
(U) gražia sterling sidabro BRaVsoleTA. 
8>ie tavorai yra augsacaiautio* verte* ir duos 
Tamistal norą dirbti dėl naro uždarbio ir dėl 
musu namo, kuri* vra salome biznyje jau 15 m.

Atlas Jew*lery Oo., Dapt. 31, 
Metropolitan Block, OHICAGO

Tatra Madical Institute, 
747 8. Haloted 8t.

Cbicstafo* šll.

' Gtiodociniem* Kunigam* iazdir' 
įba - Ksoa*, Amata*. Dalai a ti
ku*. Albas. Stata* irvnsusbaž- 
.nytmiu* parėdus. Visokį darbe at- 
1 lieka artistiszkni in laiką.
J Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darba* butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti savro tautetė, paveskite ji tikrai 
lictuvraitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DiVision St, Chicago, Iii.

Aukos Bažnyezlai
Juozapas Garuckas, Antanas Narsuti*, 

Augustinas Ž vi bos, Petras Želnis ir Ka
zimieras Labanauckas surinko terp aavo 
draugu, gyvenaneziu Chicagoje, žemiau 
•uraszytas aukas ant papuoazimo lietu- 
vmkos bažnyczioa, Remi galo* parapi
jos, Panevėžio pavieto, Kauno gub. ir 
sur.nktus pinigus, sumoje 1200 rubliu, 
pasiuntė ant ranku Remigalos klebono, 
kun. Juozapo Genio, per „Lietuvos re
dakcija.

AUKAVUSIU VARDAI 
Juozapas Garuokas..........
Kazimieras Kuodis..........
Auti Ad. Narsutis.......... .
Juozapa* Petroliunas... 
Petras Kairia...................
Mateusuu Knaztapaitis . 
Andriejus Cziplia...........
Juozapas Jakaitis............
Jurgis Žostautas.............
Mikolas Jaspsitia.............
Kazimieras Labanauckas 
Antanas Narsutis.............
Kasiem teras Velikonis. . 
Karolis Masiakas.............
Mikolas Jakaitis..............
Kazimiera* Vaik<evicaia. 
Jonas Jakaitis ............
Petras Adasziunas ... i. 
Kasi mieras G ar uc kas.... 
Jonas Jurgaiti*.............
Anupras Mas:aka* ...... 
Boguslavas Masilranas .. 
Kastantinas Samenas .. 
Mateusz.a* Masiokas........
Jurgis Bagdonas........ .  .
Motiejus Kuodis..............
Juozapas Želnis............
Antanas Masiokas ........
Jurgis Daniunas.............
Juozapas C* i plis.............
Juozapus Masiokas..........
Povilas Masiokas............
Petras K. Želnis..............
Jonas K. Narsutis............
Jurgis M.Samsonas..........
Juozapas M Marozas ... 
Mateusza* Paliliunas ... 
Povilas M Morozas........
Antanas Macas...........
Jonas A. Velikonis..........
Juozapas A. Velikonis .. 
Petras K. Areszka...........
Juozapas Cziarnis............
Petras Masiokas ........ 
Antanas J. Zalatoris..... 
Petras Statkeviczia........
Petras Jakaitis................

‘ Ptedekavone. Pigini »nt pardavimo geras sahunas Į
. . »* v vietoje lietuviu tr lenku apgyventoje.

Biuncsiu Kirdinga padekavone M. J j larp įTj#ju bažnveziu. biznis nuo seniai 
Demijonaicsiui Chicagoje, kuris ui 811 I iaadlrbt** Savininkas tur važiuoti in 

\-------------------*~*_-------------- i k raju paimti palaikus po mirusiam de
dei kunigui, todėl bizųi nori parduoti 
kad ir pigiai.

! Jos Paleckis,
3218 8. Morgan st., Chicago, III.

(7-15)
Pigiai ant pardavimo gera barberne 

labai geroje vietoje lietuviu ir lenku ap- 
Eyventoje. Savininkas iszvažiuoja in

raju. Dasižinokite „Lietuvoe” redak
cijoj. (7—15)

Pigiai ant pardavimo gera* saliunaa, 
lietuviu apgyventoje vietoje, arti lietu- 
viazkos bažnyczioa, liga yra priežaaczia 
pardavimo.

Jonas Mikalunas,
14# W. 18th st., Chicago, 111.

(7-22)
Ant pardavimo pirmos kliaso* kam

pini* aaliunas vietoje lietuviu apgyven
toje. Savininkas iszvažiuoja in Lietu
va. Mike Taraseviczia,
821 S. Canal st., Chicago, III.

gražiai i*zkvlet- 
, k uotą* iszrodo 
Kaip 146.00 var
ta* aakaiala, pa r- 
<1 uod*mr ji už 
•4.M Pirk tuo 
Jau* na* ju pre
ke* bu* tuojau* 
pakelto*. Po tai* 
pigia preke pa 
aidom tik todėl 

kad pagarsinti 
mui biani. A- 
gentu taipgi rei-

TeleiunM: Morgan Š882. 
ToJefoauot galima ia* kieksrienoe

ką *4 kožaasi anainnsia dykai . ..^ _ _____
įverpto uždarytoje gromatok drauga su reikalia- 
gal* pamokinimai* kaip gydyti*, tirrrpta* bu* pa- 
rąžytą* trip a likusi, kad-t-ngal )| kiekviena* gv- 
rvsni* aptmkoeiu* gydw>*-* >uiat*y* Paklauiyk 
mano r>ak*. o pernai y *1 kad » Htekal iteigydysl

Nepalaikyk mane* už toki lariatang kaip kad 
tie. kg siūlo gy<)> mg dykai, diržu* dykai, rodą* 
dykai kaipo tneikrrg bnt sugavimo šūvių—kad 
paskui i* Jų pinigu* vilkui u* tvtikiuia* ir pavo
jinga* medicina* slunstoma* C.lkD Al nieko ne
siunčia C.O. D. neturiu nieko parduoti vardų gi 
tavo užlaikvsln slaptop. J-K u man* atrasi ne i vi
kingu. turi iiesg liaiue pačiame Isikraėiyje apgar 
ainti mane a[>gaviku. I « mano klaMtą ai papr-a- 
žysiu tik Sue tada, kati* i*-igydysi Daugiau nieko 
nereikalauju ir nepreteu kad man aiunatum pini
gu* pirmiau pakol viaižkal neikigydysi. RaAyk 
man sigdien. ne* gai žts apgarslnima* kitu *yk 

nebus *uime laiktakijr.
Atmink kad tu gnuni rereptą ir visu* re i kalin

gos pamokinimus dykai Ir nerv-lkalauji nieko mo
kėti pakol vislžkal urižslgydal. tada u*.nokž*i 
man atNr. Adresuok;
C. Bontston. P.H.Boz 655. CHICAGO, ILL

„AU8ZKOS” Dr-tea fondas, 
beniniokinanczial itetuvtszkai 

jaunuomenei.
Buvo*)..............................  •83# 54

A-Vilntkis, Shelton. Ct. ,,Au«z- 
rož" sansry*...........................................1.00

„Auszros" kuopa Chicago....... ,4.75 
Juos. Sztokas, Trenton, N. J... 
Lietuvaicziu SS. M. P. Rozanca- 

voa Dr-ste, Elizabeth, N. J...........
Isz Westville, III: Andr. Apan i- 

tia 25c; Ona Apanaitiene 25c. Al- 
gardas A panai lis 10c: Birute Apa- 
naieziute 10c; Juoz. tiždavinis 01: 
Vincas Vilkauckas •!; Vincas Pū
kas 50c; Elzbieta Pukieoe 50c. J. 
Kirvelis 25c. Jono mergina 20c; 
Jonas Dervinis 25c. Viso labo ..

D-ras A. F. Bauer 
sūnūs garsaus pro t. M. D. BAl’ER.

Baigės mokslą

\ i-ok

AJ-. t, » »'3
i. | lė* Bue -sami i.e

t l' Mta a*'* s*mp*s ui

fio.-.sg..

J. MIKAU8KI8,
3305 Anhnrn av., Chicaųjo, Iii,
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Geriausiai yra pirkti ftifkortea ,.Lietuvon . redAkcv 
joje, nen ji turi agentūra* visų kompanijų, gerianaių Lni 
jų ir visų laivų, į Europą, ife Europos ir vi^aa Aali^ BVi^to 

Shbintite pirkti Szifkortes pako! pigios, nes netrukus pretes vėl pakils.

F-217?

VVerstern SupplyiCo.
■2 Blue Island avė., Room 5—6, 

Chicago, III

Motiejus Liberis...................
Povilas Glebauckas ............
Juozapa* K. Marozas..........
Mikola* Daniunas. .......... .
Juozapos K. Marozas ..........
Agnieszka Stankevicziene . 
Vladislovas Palioniavicziu* 
Karolina Damoezerska.......
Juozapas B. Masiliūnas .... 
Mikola* Szipranas...............
MikodemasKuodis ..............
Juozapas Barauckas...........
Dominika* Kunca...............
Povilą* Sabaliaucka*..........
Antanas Kodis.......... ............
Jurgis M. Kodis. 1................
Petras M Kuodis.................
Mikolas Kiarulis............. ..
Pliacida* Kaupas............. . .
Petras P. Kerutis............. .
Mikola* J. Pūki*...............
Antanas Masiliūnas ...........
Jonas Garuckas. 
Adomas Masiliūnas.............
Juozapa* K. Morozas...........
Juozapas Ad. Želnis........ 
Martinas K Marozas ...... 
Ant. Jouineviezia.................
Mateuszas Kuodi*.................
Antanas M. Kraujai!*..........
Mikolas M. Kraujeli*....... 
Kazimieras K. Morozas........
Juozapas J.Vaitkeviczia ... 
Motiejus Meilūnas...........
Antanas P. Masiliūnas.........
Antanas L. Marozas............
Juozapas J. Areszka.............
Antanina Vaitkevicziene ... 
Petras A. Želnis........ .
Dominika* Spaiti*...............
Kazimieras Uite.....................
Petras A. Zelms...................
Juozapa* B. Zalatoris..........
Jonas Ad. Želnis...................
Fr. Vaitkeviczia ....................
Stanislovas S. Kodis.............
Dominika* Milinis...............
Juozapas M Janionis . .... 
Mikola* J Masiliūnas ...... 
Jurgis J. Valonu...................
Juozapas M. Kirdeikis........
Mikolas Vertelka ................
Adoma* Pūkis........ .
Kazimieras K. Masiliūnas .. 
Petras 8. Vertelka.................
D. Ratnoszks .......................
Petras Kairi*.........................
A. Kerulis..............................
Augustinas A. Žvibas..........
Simonas A Žvibas.................
Stanislovas Žriba*.........  .
Jurgis Statkeviczia..............
Ona Minkevicziene ............ .
Antanas Racsiunas ..............
Mikolas M. Kraujeli*..........
Juozapas Kedainis.................
Adomas Czinjkas.................
Zigmantas Areszka..............
Augustas Macas...................
Aleksandra Alei i unas.............
Antanas Garuckas...............
OnaPalioniene.......................
K. Barauckas........... . ............
Kaz. Garuckas.................... ..
Antanas Tamulius*.......... .
A. Relozaras................... .
Mat Rzvaranaviczius ..........
Antanina Szvaranavicziene. 
Jonas Paliliunas ...................
Petras Ęairis.........................
A n uf ras Macas.......................
Juozapas Vertelka...............

Reikalaujame vyro ir motėm
Kencziancsiu kokia nors nesveikata ar 

gyvenime nepasisekime, kad prisiųstu 
mumis savo verda ir adrese, o mes pri
siusime bude (sekretą), su kuriai* 
visu* skausmus, ligas Ir nelaimes pra- 
szalinsile. NeslUMklte piiiigu, tiktai 
savo varde ir adrese. Pasakykite ir 
savo draugams apie szi apgarsinime, o 
tuom padarysite jiems didele geradejy- 
ste. Raszyk i te tuojaus ant adreso:

Ant 17. Akmena 
vSr RiiIro&dLiikrMells 

VPab-atuota* regaliato 
- .karas* 

ir ux*t»tora*>

ant 20 rartu *rls Nu 
dienu me* ,iun*ime *n 

laikrodėli si. kkienam knn mum* peislun* savo 
adrese u* 0S 7S C. O- D I*o apiiuretunul. jei 
patink* užmokėk espresui 16.75 Ir kasam* atve
žimo Ir paimk laikrodėli, jei netinka neimk ir 
nemokėk n* cento. Karo Mtoruoae *a toki pat 
laikrodėli moaesl *36 HK *uk*u pleltyta* ten 
doge •» dykai *u kiekvienu laikrodailu.

Eicelslor Victcb Hoase, 
64MŠ Lees Bklg., Chicaųro III*
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