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Metas X

Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
t Kadangi senatas ne gali už

baigti klausymo muitų su 
Kuba, tai prezidentas Roose- 
velt ant galo padavė senatui 
specialiszką savo rasztą, nu
rodymas ant reikalo padary
ti visokius paliuosavimus Ku
bos ta vorams gabenamiems į 
Ameriką ir tai paliuosavimus 
didesnius, negu tavorams at
gabenamiems isz kitų krasz- 
tų, kadangi ta nauja neva 
neprigulminga republika su- 
riszta ir ant toliau tvirtu ry- 
*ziu su Suvienytoms Valsti
joms. Vienas isz senatorių, 
tuojaus po perskaitymui pre
zidento raszto, užmanė pri
skirti Kubą prie Suvienytų 
Valstijų su szteto tiesoms. 
Mat ežia lyg yla isz maiszo 
ir iszlindo slepiamas gana go
dumas amerikoniszkų poli
tikierių, kurie, jeigu ne bi
jotų, visą svietą stengtųsi 
prie Suvienytų Valstijų pri
skirti. Nepasotytais geis
mais kitiems prigulinezių 
krasztų Amerikos politikie
riai nepasilieka užpakalyj 
maskolių, o kas svarbiausia, 
kad turi tokius jau sudemo- 
ralizuotus urėdus kaip ir Mas- 
kolija. Maskolijoj urėdnin- 
kai ima kyszius ir be jų nie 
ko ne daro, kadangi ten algos 
teip mažos, kad isz jų urėd- 
ninkai ne gali iszmisti, Ame
rikoj urėdninkai turi algas 
didesnes negu kur nors Eu
ropoj, bet jie ima kyszius 
dar didesnius negu iszbadėję 
maskoliszki. Godumas urėd- 
dinkų, pereina isz palengvo 
ant visų gyventojų turinezių 
artesnį susiriszimą su urė
dais. Ne vienas senatorius 
trokszta. kad Kuba patektų 
Amerikai kaipo jos valdyba, 
bet visi politikieriai, kadan
gi kiekviename naujai pris
kirtame kraszte atsiranda 
nauja dirva politikierių žve
jonei. Jie ne nurims, kol 
isztikro dėl rekliamos pagar
sinta už neprigulmingą re- 
publiką Kuba ne pastos Ą- 
merikos valdyba. Ne drys 
aiszkiai savo geismų parody
ti vien tąsyk, jeigu bijos pa
sekmių galinezių užgimti isz- 
bandymo iszpildyti ne visada 
dorus geismus. Lengviausiai 
kitiems prigulinezius krasz- 
tus priskirti, paversti juos į 
savo valdybas demoralizuo
jant įtekmingi ausi us tų krasz
tų vyrus; demoralizuoti gi 
geriausiai su pinįgų pagelba, 
o tų Amerikos politikie
riams ne trūksta. Su pagal
ba papirkimų Maskolija pla
tina savo valdybas Azijoj, be 
abejonės to paties budo norė
tų bandyti ir amerikonai gei
džianti griebti kokį nors nau
ją jiems ne prigulintį krasz
tą. ■»

Ne per seniai prieszingos 
Amerikos randui partijos 
laikraszcziai pagarsino, buk 
Amerikos randas garsiam Ku
bos patriotui, jenerolui Gome- 
zui užmokėjo $25000 užtai,kad 
jis atsisakytų nuo kandida
tūros ant prezidento neva ne- 
prigulmingos republikos Ku
bos. Mat Gomez labiau myli 
savo gimtinį krasztą, 'tai jis 
galėtų pasiprieszinti ne pra- 
szytiems svecziams kiszti na
gus į svetimus reikalus, Pai
ma gi per pusę suamerikoni- 
zuotas ir gyvendamas Ameri
koj, turėjo progą prisižiūrėti 
ir pažinti politiszkus parsida
vimus. Ne įstabu todėl, kad 
jo kandidatūrą rėmė ameri
konai ir gal būt, kad ant agi
tacijos už jį paszventė ir kiek 
pinįgų, o su jų pagelba juk 
lengviasiai galima žmonis 
demoralizuoti.

Ne tik polikieriai demora
lizuoja visų krasztą, bet ir 
jiems tarnaujanti, jų papirk
ti laikraszcziai. Tokius do
riškus pamokinimus tankiai 
Amerikos laikraszcziai sėja, 
besistengdami patarnauti sa
vo partijos politikieriams, 
kokių ne carui tarnaujanti 
maskoliszki rando laikrasz
cziai sėti nedrystų. Sztai 
neseniai vienas Kalifprnijos 
republikoniszkas laikrasztis 
“Star” sziteip iszsitarė: “Mes 
nereikalaujame filipinieczių, 
bet vien Filipinų salų. Juo 
greicziau bus isznaikinti fili- 
piniecziai, juo bus geriau”. 
Taigi mat valdanczios par
tijos laikrasztis kalbina sker
sti filipinieczių*, kad salos 
Filipinų be žmonių patektų 
amerikonams- Na, ar ne 
graži dora, ar ne gražius do 
riszkus pamokinimus suteikia 
skaitytojams musų politiszkų 
partijų laikraszcziail Jie 
kalbina randų ne platinti ci
vilizacijų ter*p jos mažiau tu- 
rinczių, bet kalbina iszskersti 
milijonus žmonių! Ant pa
kėlimo civilizacijos ant to 
laipsnio, ant kokio ji sziųdien 
stovi, ne mažai kraujo reikė
jo pralieti. Jeigu ji vienog 
tik tiek doros iszmokino civi
lizuoto kraszto laikrasztinin- 
kus, kad jie drysta szaukti 
randų iszskersti milijonu* 
kraszto ukėsų, turėjusių ne
laimę po jo globa atsirasti, 
tai gaila vien to kraujo be 
reikalo pralieto. Laikrasztis 
vienog garsinantis tokių bjau
rių dorų yra laikraszcziu poli- 
tiszkos partijos, kurios ran
kose yra valdžia Suvienyto
se Valstijose ir jį skaito tuks- 
tancziai žmonių, kurie persii
ma tokiu nedoru mokslu, to
kioms jau pažiūroms.

Ant salos Luzon,kur maisz- 
tai buvo jau neva suvaldyti, 
5 amerikoniszki raiteliai pa
teko į filipinieczių rankas 30 
diena gegužio; filipiniecziai 
minėtus kareivius užmu- 
szė.

Jenerolas Davis, virszinin- 
kas amerikoniszkų kariszkų 
pajiegų ant salos Mindanao 1 
praneszė.jog pasikėlėliai pra- 
szė amerikoniszko pulkaunin
ko Baldwino atsiųsti jiems 
amerikoniszkų vėlavų. Tų 
Baldwin laiko už norų visisz- 
kai pasiduoti amerikonams 
jeigu jau ne visų pasikėlėlių 
ant salos Mindanao, tai bent 
pasikėlėlių Dattų tautiszkos 
giminės.

galėjo iszvaikyti. Dar cieco- 
rienės randui reiks daug dar
bo, kaszto ir aukų ant per
galėjimo maisztų, jeigu juos 
įstengs kada nors suvaldyti. 
Jeigu gyventojai kelia maisz- 
tus, tai matyt jų neužganėdi
na dabartinis valdymo būda* 
ir jie reikalauja geresnio. 
Tuom tarpu randas neįvedė 
beveik uė jokių svarbesnių 
reformų,galinezių krasztą pa
kelti. Žmonės, sykį supratę 
reikalą reformų, ne pasiganė- 
dįs rando suteikiamais trupi
niais, bet reikalaus vis dau
giau, kad ir per maisztus 
stengsis priversti randą įves
ti svarbesnes reformas. Jei
gu ciecorienė arba, ciecorius, 
norės ant sosto užsilaikyti, 
turės žmonių reikalavimus 
iszpildyti, 
valdonus 
niai.

Persijos 
Europoj.
Ii joj ir Italijoj; rengėsi at
lankyti ir popiežių, bet pas
kui, nenorėdamas užpykyti 
Italijos karalių, , atsilanky
mą pas popiežių atidėjo. Da
bar jis yra Vokietijoj. Gy
ventojai vienog Vokietijos 
priima szachą labai szal- 
tai.

kitaip iszvys savo 
locni pavaldi-

valdonas lankosi 
Buvo jau Masko-

Anglijos karalius, Kitche- 
nėr, net Anglijos ministeriai, 
neiszskiriant garsaus Cham- 
berlaino, laiko Londone kal
bas ir jose į padanges kelia 
narsumu būrų, jų augszt^ 
doriszktį supratimu. Na, o 
porą mėnesių atgal angliszki 
jenerolai ir pats Chamberlain 
szaukė, kiek tik gerklė dalei- 
do, kad kariaujanezių būrų 
jau nėra, dar stovinti po gin
klu esą ne laisvės apginėjais, 
bet vien pulkais plėsziku, ne 
vertų nė jokio pasigailėjimo, 
užsipelnę ant visiszko isznai- 
kinimo; angliszkiems jenero- 
lams pritarė net tūli Amerikos 
jenerolai. niekur neturėję pro
gos parodyti didelio sumanu
mo, kaip antai pagarsėjęs je
nerolas Brooke, buvęs pirma 
Kubos jeneral gubernatorius. 
Dabar angliszki ministeriai 
ir jenerolai garbina pasiduo- 
danezius burus, į padanges 
kelia jų narsumą, jų būdą 
karės vedimo. Mat kaip 
greitai mainosi nuomonės 
augsztų jenerolų! Klausy
mas todėl, ar jie pirmiau, 
niekindami visaip, juodinda
mi burus, visam svietui mela
vo, ar meluoja dabar, kada 
juos į padanges kelia?

dėl prisako savo urėdnin- 
kams daboti lenkus ir prieaz 
jų reikalavimus nenusilenk
ti; mokyklose daboti, kad 
lenkų vaikai mokintusi visko 
vokiszkoj kalboj.

Isz Lietuvos.

Azija-
Chinų randas atsiszaukė į 

visas dalyvavusias suvaldy
me bokserų pasikėlimo viesz- 
patystes su praszymu suma
žinti karės kasztus uždėtus 
ant Chinų. Iszėmus Angli
jos ir Japonijos, kiti krasztai 
sutiko iszpildyti Chinų pra- 
szyrną, Anglija gi atsakė, 
kad jos reikalaujami kasztai 
yra mažesni negu jai kaszta- 
vo karė Chinuose, todėl ji ne 
galinti jų sumažinti: Japoni
ja gi atsakė, kad nors jos rei
kalaujamas atlyginimas vos 
uždengia kasztus, bet ji ne 
atsisako iszpildyti Chinų ran
do praszymu, jeigu tų pada
rys ir kiti krasztai gaunanti 
nuo Chinų atlyginimų.

Laikraszcziai pranesza, buk 
Chiniszki pasikėlėliai keliuo
se susirėmimuose likosi priesz 
juos iszsiųstos ciecoriaus ka- 
riumenės sumuszti ir iszvai- 
kyti. Gal būt, kad isz tikro 
kokių jų dalį ir sumuszė cie- 
coriaus kareiviai ir gal isz- 
vaikė, bet rodosi, kad svar
biausios pasikėlėlių pajiegos 
ne tapo sumusztos; jos dar 
vis laikosi krūvoj, taigi jų ne

Pietinė Afrika.
Angliszki laikraszcziai nuo- 

latai raszo apie didelę meilę, 
kokią būrai rodo anglijo- 
naras. Laikraszcziai tie sa
ko, buk tūli būrų vadovai į- 
pykę ant Prancūzijos ir Vo
kietijos už viliojimą būrų ir 
iszsitarę, buk norėtų kovoti 
su Anglija priesz Prancūziją 
arba Vokietiją. Tuom tar
pu visi žino, kad ypacz Pran
cūzija persergėjo burus priesz 
karę ir priesz jos pasekmes. 
Prancūzija ne davė anglijo- 
nams iszgabenti nieko, kas 
galėtų tikti karėj, isz Prancū
zijos, o antai Amerikos ran 
das daleido angliszkiems ofi- 
cierams parengti savo rube- 
žiuose remontų staciją ir ga
benti ant karės reikalų tiek 
arklių ir mulų, kiek tik an- 
glijonams reikėjo; jeigu ne 
Amerikos arkliai ir mulai, 
Anglija ne butų galėjusi ves
ti karę su būrais ir butų tu
rėjusi pasitraukti isz būrų 
republikų, kadangi be arklių 
ne galėjo kariauti. Europos 
vieszpatystės uždraudė iszga- 
beuti arklius ant karės reika
lų, Anglijoj tinkanezių ne 
buvo; pagelbėjo anglijonams 
pavergti liuosybę mylinezią 
tautą vien Amerikos randas. 
Ant jo todėl turi tiesą pykti 
būrų vadovai, bet ne ant A- 
merikos tautos, kadangi di
desnė dalis Amerikos ukėsų 
pritarė būrams, dėjo aukas 
ant suszelpimo būrų szeimy- 
nų. Žinios vienog apie pik
tumą būrų ant Prancūzijos ir 
Vokietijos paeina nuo angli
jonų, o tie, teip žinome, da
bar labiausiai nekenezia vo- 
kieczių ir prancūzų užtai,kad 
laike karės prancūzai ir vo- 
kiecziai kėlė prilaukiąs bū
rams, o ne prilankias angli
jonams demonstracijas.

Pasidavimas būrų eina ga
na greit ir tai ne tik buvu
siose bdrų republikose, bet ir 
angliszkose valdybose. Iki 
sziol pasidavė anglijonams 
16500 kariavusių būrų ir ati
davė ginklus. Būrų vadovas 
DeWett važinėja po visokias 
būrų stovyklas, perstatinėja 
tikrą padėjimą, negalėjimą 
vesti ilgiau kovą ir kalbina 
pasiduoti greitai,kad visi bū
rai galėtų grįžti ant savo isz- 
naikintų farmų ir kad už gau
tus nuo Anglijos pinįgus ga
lėtų jas atstatyti.

delnais už- 
tarpu An- 
persiszaldė 
parodos ir

Anglija.
Į Angliją renkasi svecziai 

ant iezkilmių apvainikavimo 
jos valdono. Amerikonų y- 
pacz suvažiavo tiek, kiek jų 
Anglijoj niekada ne buvo. 
Milijonieriai su szeimynoms 
atkako mėtyti pinįgua pūslė
tais darbininkų 
dirbtus. Tuom 
gHįos karalius 
ant kariumenės
apsirgo. Vieni daktarai ligą 
laiko už ne pavojingą, kiti 
gi sako, kad liga pavojinges
nė yra negu laikraszcziai gar
sina. Jeigu karalius sun
kiau apsirgtų ir liga jo užsi
vilktų, reiktų ir iszkilmes 
apvainikavimo [atidėti, gal 
svecziams reiktų grįžti ■ at
gal.

Pabaigęs karę su būrais, 
Anglijos randas griebiasi, vėl 
smarkesnio persekiojimo ai
rių. Daug aięių vadovų,o terp 
jų ir keli parliameto pasiun
tiniai, likosi apskųsti į sūdą 
už prikalbinėjimą žmonių ne 
klausyti angliszkų valdžių. 
Dabar randas iszsiuntė gin
kluotus konstabelius ir dau
giau kareivių į vakarinę Ir- 
landiją, airių katalikų apgy
ventą. Airių iszrinktą’ par
lamento pasiuntinį, dalyva
vusį būrų pusėj karėje priesz 
Angliją, pulkauninką Lyn- 
chą, kada jis ant laivo at
plaukė isz Prancūzijos ir no
rėjo užimti savo vietą parlia- 
mente, suaresztąvo ir atida
vė po sudu. Griebiasi mat 
visokių būdų persekiojimo 
airių, o jie vienog kariavo 
anglijonų pusėj priesz burus, 
nors jų nieks ne vertė, ka
dangi Anglijoj nėra privers
tino tarnavimo kariumenėj. 
Matyt airiai pats nesupranta 
prideraneziai savo padėjimo. 
Gal būt, kad eilėse anglisz
kų kareivių Afrikoj daugiau 
buvo pasisamdžiusių 
negu tikrų anglijonų.

Isz Vilniaus.
Vilniaus abiejose gimnizijoie, 

teipesgi realiszkoj mokykloj ,yra 
11UO8O8 vietos į I, II, III ir IV kl. 
Žydų vienog ne priims szįmet nė 
į g ninazij <s, nė į tenli-zkę rnoky- 
klę; žydams vieli s ant ateinan- 
czių metų yra tik prekystes mo
kykloj.

Prekės paszaro Vilniu
je yra seksncziis: už pudę 
szieno 62 kap., sziaudų 38 kap., 
avižų 1 rub 10 kap., miežių 95 
kap., ž rn ų 1 rub. 50 kap. f

Kari-zko sūdo ant nužudymo 
nuspręstas, užpuoliką? ant Vil
niaus gubernatoriaus VVahlio, žy
das Hir-ha Lekert, 10 d. berželio 
likosi pakaitis.

Vilniuje, koksui d •rbin’n’ca? su 
I zda užpu< lė <<nt ulj odos ant po
licijos komisoriaus.HLmaskolėjusio 
lenko Monczew-ki >, kuris žino 
m i* yra mieite isz savo žiaurumo 
ir persekiojimodarb n'iikų. Dar 
biuinkes komisor ui kirto teip 
smarkiai su lazda jer galvę.kad 
tas be žudo puolė ant ulyczios. 
Ar darbininkas likosi auaresztuo 
tas, Ibikraszcziai ne paduoda.

Gimnazijų mokintiniai.«
Gimnazijose ir progimnazijose 

Vilniaus mokslinio apskriezio 
sziuo-e metuose diugiau?i<i yra 
stacziatikių mokintinių, nes
50,4%,k> talikų 33%,žydų 10,9%, 
protestonų 4%, mahometo
nų 0,6%, k it Aių tikėjimų 0 4%. 
Pagal luomas gi daugiausi »i mo
kinasi urėdninkų vaikų,nes 58,9%, 
dvai-iszkijos vaikų, 3,2%,' 
miescz'onių 26, 1%, ūkininkų 
10%, svtVmtauczių 0,7%. Gim
nazijose gi buvo mokintinių:*! 
Vilniaus gimnazijoj 775, II gimn. 
530, Minsko gimnaz. 569, Vitebs
ko 53l,Grodno 530, Kauno 477, 
Snaulių 356, Slucko 250; pro 
gimnazijose: .Brasto 200, Bobruis 
ko 180, Mozyriaus 148.

nų 8, nuo padegimo 2, nuo ne- 
a'sirgumo 1 ir ir nuo nežinomų 
pr.ežasczių 18. Visuose tuose 
atsitikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies ant 61708 rubl. D.džiau
siąs gaisras buvo kaime Žado 
rožėj. Disnos pav., kur ugnis isz- 
naikino medinę kaitlikirzkę baž- 
nyczię ir pridirbo blėdies ant 15- 
000 rubi.

Netikėtų mirezių per tj laikę 
buvo 9; patžudyscz:ų 1. Negy
vėlių rado 2. Vagy-tų papildė 
21. Pavogė daiktų už 1614 rubl., 
gatavų gi pinįgu 413 rubl. Ar
klių pavogė: Vilniaus pav. 3, Ly* 
dos 7, Vileikos 1, Trakų 1, Asz- 
mėnų 2; isz viso 14 arklių.

vagilių darbas, liet padaryta ant 
kerszto asabiszkų kunįgo ne drau
ge

Naumiestyj, Suvalkų gub., lai
ke jomarko likosi su peiliu per
durtas iszeivių vedėjas, vedantis 
juos per rubeiių, ūkininkas Ge
rulis.

Maskoliszkcs valdžios sargiai 
daboja rubežių ir per jį į užrube- 
žius ne leidi a tinkamų karėj ar
klių; tokius ant rubežiau? atima, 
užmoka jų vertę ir paimi ant rei 
kalų maskoluzkoa km i u me
nės.

airių

Vokietija.
Vokietija iszBiuntč vėl 

rą kariszkų laivų į Venezu- 
elės pakrantes, kaip randas 
sako, ant apgynimo vokiszkų 
pavaldinių, kadangi valdžia 
prezidendo Castro vos laiko
si, revoliucijonieriai ima vir
ažų.

VokietijoB ciecoriui labai 
nepatinka, kad už skriaudžia
mą lenkystę stoja visos luo- 
mos lenkų. Vilhelmas to

po-

Isz Rygos.
Rygoj mtskolpalaikiai paren

gė st cziatikszKę moterszkę 
klioszturių. Kadangi Rygoj ir 
apskritai L U vijoj, stacziatikių 
tie daug, tai ežia n^ra reikalo 
rengti stacziatikiszkus moteris* 
kus kliosztoriu«,'kadangi vietiniai 
gyventojai protestonai arba kata
likai staez'atikisz’ių tuinyszkų ne 
reikalauja, o stacziatikių Latvi
joj ue daug. Rengia vienog 
maskoliai savo kliosztorius krasz 
tuose ne maskolių apgyventuose, 
kadangi tiki su savo ■ minyszkų 
pagelba platinti .pu sek n. ingiau 
terp ne maskolių staeziatikystę ir 
miskolyttę.

Džovininias klampynių 
Lietuvoj.

^Maskoliszkae randas^ant szių 
metų aiunezia vienę inžinierių ko- 
miiiję į Litviję, kilę gi į Minsko 
ir Grodno gubernijas atlikti dar
bus ų>rie džiovinimo klampynių. 
Kasz'aik darbų, kokius atlik* ko 
misija Latvijoj,užskaityti ant 17- 
640 ruM. ;ant to landas duoda tik 
6140 rubl, likusius sudeda priva- 
tiezkos ypalos ir valszcziai. Dar 
bai, kokius komis ja atliks Grod
no ir Minsko gub., kasztuos 72- 
000 rubl. Randas šiitai ekspedi
cijai isz savo pusės pinįgų ne pas
kiria; kasztus darbų pasižadėjo 
uždengti vietiniai dvarponiai ir 
ūkininkai.

Isz Vilniaus gub.
Per sinvaitę nuo 14 — 22 ,d. 

gegužio visokioms limpancziotns 
ligoms Vilniaus guh., apsirgo 
žmonių: Vilniuje: pievinėms szil- 
tinėms 4, tymais 8, r4Uplėina_4.

Paviecziut se apsirgimų buvo: 
tymais: Vilniaus pa v., ka:meBer 
czovka apsirgo 6, Lindvarave 1. 
Inflaeooi: D.anos pv.,kaime Ger- 
renikuo e apsirgo 12. Sibirišku 
maru Stnorgonėj apsirgo 1. Riup 
lėtus: mie-te Lydoj apsirgo 3; 
Aszmėnų p iv., kaime Du n* juose 
6, Lukaazinoj 5, numirė 2. Szla
kuotoms sziltinėms, Vilniaus pv., 
miestelyj Ostrovce apsirgo 6, 
-Podberezej 8; Szventėnų pav., 
ka me Naujuose Szvenlėnuose ap
sirgo 5, numirė 2. Pilvinėms 
Hzilt'nėii s: Vilniaus pav , |caime 
Buividuoee apsirgo 6, Malinisz- 
k'uose 5, Bajoruose 4; mieste 
Aszmėnoj 14, numirė 2, Galim-z 
czinoj apsirgo 10; Dianos pav., 
kaime Okoneve apsirgo 17, nu
mirė 2; Trakų pav. kaime Slaba
doj apsirgo 7; Vileik< s pav., kai
me Choževe apsirgo 20, numirė 
2; kaime Maisicziuose apsirgo. 
11, numirė l; kaime Slabadėlėj 
apsirgo 8; Szveatėnų pav., kaime 
Kovalcziszkiuose apsirgo 5, nu
mirė 1, Matiszkiuose apsirgo 2.

Vilniaus apsaugojimo girių ko
mitetas uždraudė per 10 metų 
kirsti medžius giriose Wėiupės, 
Trakų pavietyj, pri gulinusiose 
dvarponiui Vp dakui; teipjau už
draudė kirsti mediius per 5 me
lus giriose Zorabaluės, Szventėnų 
pav., priguhncziose Uzombiai ir 
per 12 metų giriose Ikazn, Dia- 
no< pav. prigulincziose maskoliui 
Szczeglovi tovui.

Antroje pusėje balandžio mė
nesio Vilniaus gubernijoj buvo 
28 gaisrai, kurie užgimė?nuo ne
gerai įtaisytų ir nevalytų kami-

Isz Latvijos.
Latvijoj mpskoliii vis smarkiau 

varu rusifikacijos darbę, o kad tę 
daibę sau palengvįli, pradeda nuo 
apstabdymo augszcziau terp lat
vių prsikėb s'o apesv etimo uegu 
terp tikrų maskolių. Dabar atsta 
tė daug)be vii tinės kilmės pradi
nių mokyklų mok'ntojų už tai, buk 
jie ne moka pakaktinai ma^kol'sz- 
kai. Maskoliai mokintojai nesi
skubina, kadangi algos mokinto
jų mažos,atsjszaukia vien niekiau
sios veislės visokios szaszlavos. 
Atseis todėl daug mokyklų su vi
su uždaryti. Tę maskoliai daro 
v suose ne maskolių apgyventuo
se Maakolijos krasztuose: masko- 
linimę pradeda nuo sumažinimo 
mokyklų skaithaus ir nuo praftza- 
linimo galinči ų su vaikai) pri
gimtoj kalboj susikalbėti mokin
tojų.

Aresztavinial.
28 d. balandžio Kaune darbi

ninkai parengė demonstracijas 
priesz valdžia*. Pulkai darbi
ninkų traukė miesto ulyczioms, 
reikalaudami teisybės ir laisvės. 
Vienę iandarę darbininkai aumu- 
szė. Laike demonstracijų 
resztavo 24 y patas.

Panaszios demonstracijos 
ir L:etuviszkame Minske,
gegužio apsiautė arhatnamį su ka
zokais ir policijantais ir suartsz- 
thvo v sus buvusius arbatnamyj.

Rengė demonstrac jas ir Vilniu
je, bet gubernatorius sutraukė 
kareivius ant miesto ulyczių, ka
reivių patrolės nedavė niekur 
žmonėms susir nkti į didesnius 
pulkus.

sua-

buvo
1 d.

Isz Prusą Lietuvos-
Ant paskutinio kiaulių turgaus, 

už kiaules mokėjo Tilžėj: už po- 
rę parszų 4-6 sanva:czių 24 — 
27 mrk., už senesnius iki 33 mk.; 
už kiaule-* 39 — 55 mrk.; už pe 
nėtas po 45 mrk. už kiekvieną 
siuntę svarų svarumo.

Tilžėj priviso daug ne tikrų 
vokiszkų trecziokų; ežia atsira
do teiposgi prigavėjai, besisten 
gianti įbrukti nudilintus masko- 
I szkus sidabrinius rublius už vo 
kiszkus thilerius.

Pet Sekmines Pilkalnio aplin 
kiuėse siautė smarki audra ir ly
ti s, kurie pagimdė tvanus. Už 
tvinę vandens pragraužė dauge
ly] vietų geležinkelio pylimę 
Pilkalnio aplinkinėse puolė tei
posgi dideli ledai, kurie ne mažai 
blėdies laukams pridirbo.

Ties ŽergiIims, netoli geležin
kelio stacij- 8.likosi trūkio perva
žiuotas lietuvis d rbininkas Bal
trumis ir užmuštas ant vie
tos.

Netoli Marienburgo sudegė 
tvartai dvarpon:o Brozovskio;ug 
nyje pražuvo ir 200 kiaulių.

Ant naujai dirbamo geležinke
lio nuo Pagėgių į Smalininkus 
pradėjo jau bėgioti bandymo ke
lio trukiai. Neužiigio kelias tas 
bus su visu atidarytas trukių bė
giojimui.

Kaime Rūkuose sudegė namai 
siuvėjo Skambiuko. Ugnyje pra
žuvo ir trijų metų Skambruko 
vaikas.

Gumbinės prezidentas iszleido 
padavadyjimp priesz kalluuę. 
Kaltunuotų yra Gumbinės apskri
ty] 6500. Tuom tarpu kaltūnas, 
pagal daktarų isztirimę, nėra tai 
kokia nore liga, bet paeina nuo 
neszvarumo ir apsileidimo; matyt 
kaltunuotųdaugiausiai terp lenkų. 
Prezidentas apkaltina už kaltunę, 
ir kunįgu^ kurie nesisten
gia apszviesti žmonis, naikinti vi
sokius kvailus žmon'ų įtikėjimus, 
bet nori juos palaikyti.

b. ) Ar nepamena jisai, ant ko 
pasiremdamas komitetą?, tų pinį- 
gų jam nedavė?

c. ) Ar su žinia, ar be jo (kunį- 
go) žinios “zakristijonas, p. J. 
Janczevskis ir “garbės vertas 
žmogus" p. Kazlauckas užpraszė 
komi tėtę ant sugertuvių?

d. ) Lz kokių pinįgų mokėjo 
už gėiymę.ar isz sukolektuotų, ar 
irt savo?

Kę gerbiamas mu-ų dusz ų pie
menėli mums ant szito atsakysi?! 
Jeigu vieszai nepameni, tai ty
loms paklauskie sivo sanžinėa.

Kun. Szlamae isz sakyklos, per 
atsiszaukimug ir kuniginius laik-

Dievo žodžio — E-

PROTESTAS
Londono lietuviszkų drau- 

ffysezių.
Kun. B. Szlamui nesiliaujant 

mus persekiojus, užmeti nė jant 
mums ir musų draugystėms^ 
“Parapijos Draugystei Szv. Pe
tro" ir “Ko iperatyviszkai Drau
gystei Lietuvai”, iszniekinimę 
katalikiszko tikėjimo ir pHtinimę 
bedievystės, mes, sanariai minėtų 
draugysezių, susirinkę nedėlioj, 
19 d. sausio 1902 m., nutarėme 
pakelti vieszę protestę priesz tokį 
neteisingę apskelbimę.

Pradedant nuo nedėlios, 13 d. 
sausio pereito 1901 m. iki ežio 
naujo meto, kun. Szlamas, vietoj 
ai-zkinimo
vangelijos, pasinaudodamas isz 
sakyklos, 
musų garbę neteisybę, priraszy- 
damas mums girtuoklystę, apga
vystę, vagystę, ir kitokius nedo
rus pasielgimu*. Faktai,ant ku
rių pasiremdamas kun. Szlamas 
stengiasi iszrodyti musų negerus 
darbus, yra iszmislyti ir netikę. 
Pasakoj* jisai, kad tūli “senojo” 
parapijos komiteto sanai iai, per 
pirmę dievmaldystę, surinktę baž- 
nyežioj kolektę, kuri jam (kunį- 
gui) prigulėjusi, pris:savinę, nu 
sineszę į karezemę ir ėmę^ert... 
Bet kodėl tvirtinantis tai, kun. 
Szlamas, nepasako:

a.) Ar jis (kun. Szlamas), pa
gal parapijos įstatymu*, turėjo 
kokię nors tiesę tę bažnyczioj su-

ekalbia pleszianczię

Nuo Prūsų parubežių.
Prabsszcziui Virbaliaus kata- 

likiszkna parapijos, kun. Sauru- 
saieziui, pavogė purę ar 
kliu. Į porę dienų vėliau vėl 
kunįgo nedraugai atsilankė į 
tvartę ir radę ten kumelę ir ku
melį, iszbadė jiems akis, o kunį 
go vežėję, gulėjusį * tvarte, bai
siai sumuszė. Matyt, kad tai ne rinktę kolektę reikalaut?

dę” apkaltina tu lūs musų sąna
rius už pavogimę £22. Tai-gi, 
teiksis kun. Szlamss atsakyti ant 
sekanezių klausymų:

1. Kiek, atkeliavę? į Londo- 
nę,rado knygose parapijos sušu
kuotų pinįgų?

2. Ant ko tuos piojgus komi
tetas apvertė — ar‘ susidėjo sau 
į kiszenius, ar apmokėjo kuni
gėlio padarytę skolę?

3. Po apmokėjimui tos skolos, 
kiek penų pasiliko tuomsyk pa
rapijos kasoje?

4. -Ar kunįgui ant drabužių 
mokėjo isz ks sos, ar gal per para
pijos sutirinkimę tapo reikalingi 
ant to dalyko piujgni surinkti?

Gal kun. Szlamas ir dabar dar 
iszdrys pasakyti, kad komitetas 
pavogė, ar norėjo pavogti £22!

Beje, kun. Szlamas moka>^pa- 
pasakot dar ir tokię apie tuos 
stebuklingus £22 istoriję.

Po nepriėmimui kun. V.Varna- 
gyrio per vietinį vyskupę, senasis 
komitetas pareikalavęs nuo vys
kupo atlyginimo £22. kasztų ir 
tvirtina, jog tokių kvsztų niekad 
nebuvę, nes kun. Varnagyriui ne
užmokėję kelionės kasztų. Jei
gu Komitetas isztikro teip netei
singai paselgė: reikalavo nuo 
vyskupo niekad nebuvusių pada
rytų kasztų, tai kodėl kun. Szla
mas prie tokių netikusių žmonių 
prisidėjo? —. Riszydamas tele- 
gramę, o vėliaus skundę ant vys
kupo pas popiežių į Rjmę (žino 
damas, kad neteisybė j, su 
tam tikru pasiszventimu stengėsi 
vyskupę apkaltinti už padarytus 
per suvadžiojimę kasztus. Ži 
nojo juk jisai isz prisisavintos nuo 
senojo komiteto koresponden
cijos, kad kelionės k h sztai kun. 
Varnagyriui neapmokėti, kad 
kun. Varnagyris atlyginimo ypa- 
tiszkai ir nereikalavo, bet pasky
rė tuos pinjgus (ir tai tiktai £4.) 
ant reikalų parodos Paryžiuje, 
vienog skundė pas popiežių, pa
ra zė, kad"parszaukiant kn. Var 
nagyrį, pat-idarė £22 kasztų. 
Jeigu kun. Szlamaa isz kalno ži
nojo, kad szits reikalavimas yra 
neteisingu, kad parapija jokių 
kasztų ne turėjo, tai kodėl-gi jis, 
kaipo dvasiszkas piemuo, savo a- 
velių nesubarė ir neperaergėjo jų 
nuo to “grieko”?

Matyt, kad parapijos komiteto 
bart ne buvo už kę, kad reikala
vimas nuo vyskupo itlyginimo 
£22 buvo teisingu, nes nebūtų 
iszdrį-ęs minėti skunde pas po
piežių to, kas aiszkiai priesatara- 
vo teisybei.

Ne tik kasztus parapijos pada
vė ant £22, bet savo kelionę isz 
L:etuvos aptaksavo ant * £50, o 
jeigu reiktų grižt, vėl ant £50. 
Žodžiu sakant, kasztai, kurių nuo 
vyskupo at'ygmimo reikUavo, 
buvo paduoti ne ant £22, bet ant 
£ 170.

Skundę suraszė pats kun. Szla
mas, kasztus aprokavo jis pats, o 
pasiraszesius aut skundo parapi- • 
jonus vadina apgavikais ir net 
vagimis.

/ i I * * kPuiki kun. Salamo sanžinė, 
nėra kę sakyt!

Kaip matome, tai iki užtvirti
nimui kun. Szlamo dvasiszku va
dovu pne vietinės lietuviszkoa 
parapijos, komitetas buvo geras, 
reikalavimai jo buvo teisingi, bet 
kada komitetas jam iszkovojo vie- 
tę ir duonos kąsnį, tai ant syk 
pavirto visi į vagis ir apgavikus.



LIETUVA

Ž nonėr, kuiid jį pu r m* ūkė, 1 s- t .rpu' buvo tai tenkini m<*k'tų 
kiVojo nuo vy r u|x> jo uitviit- įk. nlimo. U i Imi minėtos mote- 
niinę, iriu&ė, inzli^d vo nuo d»r- riszkės apskundė}* d? N>-w Yur 
bo, žygiavo, ka*it voai ir it. pa-iko >v«i-atoa uive>zd?; viena ui 
gal kun. Salamo teisybę yra be- a daikym? be pamato paj eszko 

250' 0 dol., kita gi reikalauj * net 
5uOuO-dul.

dieviais, apgavikais ir vagimis.
Gelbėk mus Dievė nuo ugnies, 

maro, hado ir knų neisim ų, bet 
ap^Nigikmus tri| g* nuo “»ala- 
min a*teisybės!

V»d na ji-ai mus soči a batais, 
anarkis ais, szliuplarniais ir abtl- 
nai bedieviais, o ui kę?

O - gi ui skaitym? svit tiszkų 
laikrai-zczių ir knygų, ui ne mu- 
kljim? jam kole-t s, ui ▼ eazę 
apske bim? jo netikusių dalbų ir 
tt.

Laikrssacaiai: “Varpa ”, “U 
kininka»”, “N ujienoa”, ‘ V eny 
bė ’ ir “Lietuva”, net “Saulė”,pa
gal nuomonę ge i«us tvntiuimę, 
kun. Sztanio (j kinį jis, be abe 
j< nė*, pats ne tiki), yra bedie 
v saki ir gina in<on s nuo aka ty
mo tų laikr szczių. Užtenka, 
rodosi, jau labdarų,kurie po Lie
tuvy b Idosi ir Įmonės ui akai y 
n>ę ne lik svietiszkų, bet net ir 
dvasiszkų raštų penekioja ir 
kankina, bet kun. Sztan as ne- 
iszkentė prie tų I ediev ų i e pr- 
8 nėjęs. Patinka, matyt, j ip tų 
“niekazų ’ darbia. Kuli. Szla- 
m>spritaiia, k.ip matyt, visame 
tam, ka* yra prie-zinzų Įmonių 
tiesuma, teisy'ei, civ lizacijai ir 
žmoniškumui. Negana t*»- Vie 
toj pridere icziai sza szk nti D e 
vo i<<iį. |*1 t nt> sutrat inę apie 
kristaus mokslę, kun. Salamas 
ak< Ibia sz ea y k los neteisybę; ne 
kaltus Įmo tės ai juodina, piudo 
ji oa terp sarę , vadina beduvia'S 
ir lt;*-zgirdęs pi e daliniui? priesz 
Kalėdas p. Levin kio pargabentų 
isz Lietuvos ploikų,kun. Szlamat 
isa to tycziojosi, lyg kad jo plot 
kos buių šventesnės ui tas, k? 
kunįgas Lietuvoj pašventi
no.

Pasinaudodamas isz tūlų pesz 
tyn'ų, kurios per girtuoklystę at
sitiko, ne škentė per p. moks'? 
ne | amėlavęs kad dėl tikėj ujo 
susipešė. Di'utesuiuosius i*zva 
dmo “bedieviais”, s Ipue niuos u- 
iszaugsztino, vad ndamas “mu- 
cze n n a »”, užduodami s savo 
parapijonuns poterius, sad Die
vas ant bed erių savo bausmę nu- 
s ųsti teiktųsi ir kad bent tts 
m*tuH kalėjime patupėtų. Bet, 
kaip visiems yra iinoma, “bedie
vis” ta) o s ido nznis utis ir mal
da kun bzlamo nuėjo aut niekų. 
Matyt, kad szuns I a sas utioa į 
dangų.

Ar tai v'skas, k? iki sziol kuo. 
Szlainas mums padarė pikti ? A 
nait tol. Nepraėjo beveik ne
viena bal ūš, uė ritus vie-zas su 
sinnkimaa. kuriam kun. Salamas 
ne butų buvę* pr> t szirgis, kuriam 
ne butų baudęs užkenkti.

Neiiuriut ant visko, mes ik 
sziol tylėjome,kemėme ir t>k an> 
galo, kantrybės netekę, priverkti 
buvom kun. Sz amo darbus ap 
skelbti lietuviškai visuomenei,ne.- 
tikimėa, kad n atsir a doras imo 
gus, kuris užtatai mus nupeik 
tų.

Priekalas ilgus metus kentė 
smūgius plaktuko, b t atsisakė 
visuomet priekalu pa* likti!

Rengia d bar bainjez?. Pi 
nįgus deda Įmonės, triūsia apie 
j? is'.dahin> j> Įmonės, o kas bu» 
ponas t oš bainyczio>? Ugi ku 
nįgas, kuris dar £5- algos per 
sanvaitę iei*alauja! Neuiilgio 
ir t«n šių Įmonėlių akys at-iver? 
ir., priekalas nenorės ilgiam* 
priekalu būt.

Ui visk?, k?s ežia pasakyti, 
m«s nupeikiame kun. Sz'am?. ne? 
jis mus privertė tokius szlyksz 
ežius daly kus, neszvarius da>bus. 
akyveizdoje v suomėms apskelb
ti.

Kooperatyviškos Draugystė* 
“L'» tavos” ir “Purnp:jos Drau 
gystės Szv. Pe ro” Komitetai:

K. Vei būnąs, 1
> Pieziden'ai.

V. Barulis, J

A. Krajauck as, j
> Sekretoriai.

K. Pilėnas.

Isz AmarikŲs,
Moskitu Įkandimus palaike ui 

rauples.
New York. Czianykszcziai 

sveka’os užveizdo* d ktarai su
laikė dvi mo'eriszkes, aut jų ne
laimės amerikone*,htkaku*ias ant 
laivo irz Vakaiinų Indi jų, kadan
gi ant veidų buvo isrtinę gumbai; 
valkiojo jas su rauplėms sergan- 
cziais isz ligonbuezio į ligonbu- 
tj, kadangi mat tuos gumbus ant 
veido palaikė ui rauples; tuom

N e pase k m Ingos orlaivio banda- 
vones.

Minneapous. Mik. Gyvenin 
ti- ežia i iliuieri'ib Frank New- 
m*n pad įbo nauj? orlaivį ir užs' 
manė jį n-zbandyti. Pusikė!- s 
ant oi o, pagedo maszina Ir vėjas 
neszė orlaivį tie-iog prie sienos 
sugi-ztoa trintas, kur išradėjas 
be ata jonės butų radęs gal?- P' 
m tę i? namų gyventojai, ati
darinėjo langus r per vion? lan
gę sztirro pasisekė jiems įtrauk
ti į vidų orlaivio iszradėję. Ap 
sikulė jis sicaudiiai vi< n kojas.

Kaip ant Filipinų.
Willows, Gal. Ant czia- 

i-yk zcziou getalinkello s*acj<>s 
trūkis aivt-lė 600 amerikon'szkų 
kare v ų grįin«ucz ų nuo Filipinų. 
K daugi kareiviai iszbaigė vande
nį. tai jie iszėjo isz trūkio jo 
j e^zkoiL Trūkio vedėjui v enog 
ta vo pri-akyta ant' ti>s atacijo- 
stuvėti trump? laikę. Ap e tai 
daiino'ę* pulkauninkas, nusiuntė 
su uipr vytai* sąru b na:s keturis 
kareivius ir liepė jiems azauti į 
maszniist?, jeigu jh su trukiu 
norėtų vuliui-ti. kol kareiviai ne 
augiįi. M it ir n-miejeAmerikos 
■ ficierai pradeda elgtiesi kaip ir 
ant Filipinų.

Kalnai pasikėlė.
Harri buko, Pa. 0eologa: 

matuoja >ti augsz į kalnų pivie- 
cziuose: Ch**ter, Lanci ter. A- 
dams, Cu m beri and ir Dauphin, 
apreiszkė, kad beveik v si k a nai 
pasirodo dabar aug>-zt s lUisnegu 
buvo pirma: skiitumas pai s ekia 
kaip kur 24 c< 1 us. T? pagimdė 
pa*kutin ai vulkani-zki iszsiverli
nini Vidur n5j Amerikoj ir ant 
Antį ių sau; i-Zsiveriimai tie 
pakėlė mat ir Penmylvan j s 
kalnus. .

Automatiazka valginyežia.
Philadelphu, Pa. Likosi 

ežia ant įlyczių paien.it au>< m< 
tai i*zduod»nli valgius. Užten
ka į Ht*akanczi? skylutę įmet-t* 
nikelį, o automatas, be paszalinės 
tarnys ne, paduoda du< n? su eu- 
rin,su kumpiu ir kitokius valgiu*, 
kas kokių nori. Apart va g ų, 
automatas duoda ir gėrynių*.

♦
M oteriszke miesto kasteriu m.
Kansas Qty, Kas. Miesto 

majoras Cradi< ck p*skyr5 m es O 
kaderium m-s lę Lillian Ad«ms. 
K *8 trium buvo ežia jos vy as ir 
tas perei ? sanvtitę pas>mi e;mi 
joras mat pa-imirus o vyro vie'? 
pavedė pasil-kušiai jo paežiai.

Munztynes terp italijonu.
NewOrj.ean8, An'. Payorpa 

ulyczioe, kur gyvena italijonai, 
■jeiin'a ui k? uigimė kruvinas 
mūsais terp Italijos v dkų. Pei
liai ir revolveriai buvo daibe. 
Trys italijonai likosi uimuszti ant 
vi-1< s, o du miltinai su pe liaissu
badyti.

Giriu gaisrai.
Denver, Ool. Sztossaplinki- 

»ė-e,gir ose auganeziose ant kal
nų siauezia smarku* girių ga'srii. 
K dangi nuo seniai lytau* ne bu
vo, tai lėmė iszdiiuvo, | er tai 
ugnis nesiduoda suvaldyti ir pla 
t dusi vis labiau.

Paskendo laivas.
Dubvque.Ia. Netoli nuo ežia, 

laike sm rkios vėtn s pa-kendo 
garlaivy s Ravi n n a. Kapiion s ii 
trys buvę > nt garla vįp Įmonės 
prigėrė. Nelaimė atdtilo vos 4 
mylios nuo kranto.

Naujas universitetas.
Decatur. III. L kosi ežia su 

didelėms iszkilmėn s padėtas kam 
pinis akmuo triobai naujai ežia 
rengiamo M llikeno un:versiteto 
Nauj >s universitetas bus Oakland 
Parke.

3000 dol. ui sugavima pabėgu
siu.

P< RTLAND, Ore. Gubernato
rius G»-er paskyrė dovan? 3000 
dol. ui uimuszim? .rba pagavi
ai? gyvų pabėgusių isz kalėjimo 
dviejų nu-idėjėlių.

Sausmetis Texase.
Dallas, Tex. D ii stokos ly

taus szito*e apl ūkinėse javai ant 
dirvų ir iolė ant pievų iszdimvo. 
Perė tos nedėlios dien? nupuolė 
keli laszai lytaus bet kad jo buvo 
maiai, negalėjo j 8*1 aukų pats sy
ti. Mieste Tailor nuo 11-12 v<l. 
visrs pardavinyczios ir varstotai 
buvo ufdiryti, Įmonės rinkosi į 
bainyc/ias, kur atsibuvo dievmal- 
dysta ant iszpraszymo lytaus.

Nelaimes ant geieiiukellu. 
ChaItan ooa, Tbm. Netoli eta 
cj<>s Ho*>ker. ant Nn hville.Ch «t- 
tanooga « 8'. Louis geležinkelio, 
pacztinia trukia su*imu*zė su p sa- 
iieriniu. Prie to 4 yi a os liko»i 
ant vietos uimurztos; suleistų y- 
ra 15.

Per tris pasku'inius mėnesius 
szių metų,ant vi-ų Amerikos ge- 
leimkelių buvo 481 trukių susi 
musz m s ir 877 szsaokimai i-z 
rėlių bėganezių trukių. ‘Prie to 
274 Įmonės likosi uimu-zti, o 
2108 ouieisti. Prdėjus prie to 
k tokias nelaimes.k ip antai per 
v *ii»vimus, ta- i-zpuola, kad vi»n 
per tris mėnesi >a ant Amerikos 
geleiinkelių 5*13 Įmonių likosi 
uimuštų, o 10235 sunkiai suleis-

Ma8on, Ga. -Netoli Jolielte, 
ant So«<th< rn geleimkėl o, pasa- 
iierinis trūkis m- mu-zė su tavo- 
■ iniu. Prie to trūkio vedėjis li
kosi uimuszt is, o 20 imi n ų tapo 
sunkiai apkultų.

Sukartai.
Lare Park. Minn. 11 d- ta r 

tolio scitooe a| linkmėse uikil<» 
baisus sūkurys, kur s daug blė 
die? ir nelaimių pridirbo. Šukų 
rys traukė ant 3 mypų placziu 
diržu ir ant to ploto visk? isz- 
naikino. Dovy n oa farmos likosi 
isz iri autos, o 10^1 non ų tapo ui- 
musz ų. Terp kitko likosi su
griauta ir biloyczia< miestelyj 
Spongel.

BlooM NGTON, TlL. Szito*e 
aplinkinėse 11 d. berželio -iauiė 
smarkus cukurys, kuris labai daug 
blėdies prid rta>. M este Merna 
likosi sugriauta szok<ų salė, ku- 
r oje snt szokių buvo su-irin -ę 
apie 250 žmoi.ių. Prie to 2 ypa
tus likusi uimuaztos, o apie 30 
tapo sunkiai sužei tų. Sūkuriai 
irv«tnsdaug bledie* prdiibo 
sztetuuse Miunesut* j, Mi-Souri ir 
lowoj.

Gaisrai.
I Pueblo. Cal. Sudegė ežia 

dirbt vės > S'and m rd Pressing 
Brick VVorks. BĮ dį ugnie* pa
daryt? s-aitu ant 21)0000 dol.

VVheelisg W Va. Sudegė 
ežia tr>«b s: Epley Watkms 
C<l8up<& Pie-eiveCo. ir Acme 
B x Cu- B ėdį ugnies padury ? 
skaito *nt 15**000 dvi.

Apsuka. Ala Beveik su vi- 
-u iszdtge neto i nuo cz ae-aniis. 
tud t s 150 > gyventojų, miesiel s 
Ai« x*nder City. B ėdį gaisro 
paiary t?skaito nn 750000 dol.

Philadelphia, Pa. - Sudegė 
ežia skuruiių i»di bimų d n tu- 
vės R- s nb th & Oo. Pr e to ir 
5 yp ton s .nkiai ai*d«gė. Blėdį 
gaisro padary? sk iloant 175000 
dol.

riai ui-ilaiko ne ramiai, tai gu 
bernatorius sutraukė į mie.-t? mi- 
licję.

•J Edwaro ville, III. Sztrai- 
ksa giserių Amei ican Steel Found- 
ry Co. dirbtuvėse Granite Oityj 
pa*ibaigė; ne*ut nkanczis8 pu-es 
sutaikė sinlaikos sud m. Dzibt- 
niuksi ui 10 d»rb<> valandų gaus 
dMUg'HU-ui pu $2 50, o mažiaus ai 
po 2 dol.

Readixg, Pa. Reading Coal 
Co. pasisamdė jau lOt'O seabsų, 
kurie utims vietas susztraikavusių 
anglekasių szitoe kompan jos kas- 
tynėse. Kas tie du paszlemėkai, 
st ijsnti kompanijos pusėj jos ko
voje su darbininkais nežinia.

Clark-burg. W. Va. Cal 
n<ka ių organ zac jos stengiasi 
prikalbėti taruaujunczius «nt ge- 
Iriinkel ų ne priimti aut geležin
kelių angį ų i*z szito kastyn;ų 
dhtrik o- Jeigu tas pasi*ektų, 
kompanijos turėtų greitai nusilenk 
ii ir m raikai greitai pastaug
tų.

Bluefield W. Va.Visi darbi 
nin ai Fiat Tup angį ų kastynių 
pri t >jo orie sztraiko.Ka>-tynių *a 
vinmkai tikėjo, kad mažiausiai 
pusė darbin nkų pas liks piiedar
bo. tuom tarpu tok ų atsirado 
v. s 5%. Ka*tynė»e Pacabontas, 
kur paprastai dirbo 600 darbinin
kų, dabar dirba tik 50.

Lackawanns, Pa. Fire bo
sai anglių ka-tynių, ant praszy- 
tno sziraituojauezių anglekasių 
oigamzac j «, sunko pri-toli prie 
sziraiko ir d lis pristojo. Uisto 
ti juos skalia.is negalima, kadan 
ui t išdirbu reikalauja didelio 
isz8 lavinimo ir paprat ino. Pisi 
traukus F re bosams nuo darbo, 
kistyn'satsirtuda dideliame pa
vojuje.

1 Wilke-barre. Pa. Savinitf- 
kai kietų angį ų k*stynių pagar 
fino, kad j'igu setraikuojauti 
darbiu inkai nori gr j ii i prie darbo. 
ta< vi-ų atgal ne p»i mi ir algas 
ui d»rb? sugrįiiisiema numaiįs ant 
ireczda io. D.bar ki tų angį ų 
kastynėee dirbo 147000 darbi- 
n nkų, ant to iau kompanijos sa 
4<>, kad jone užteks 100000 Ant 
telisu ko n i am jos ket na d ibt> ne 
v s< kxst> nėse. Ap»it to, kom
panijos ketina, be praneszimo 
firma dari'iirnkais apsiabdyti 
dm bus to e k stynėše, kuriose da- 
*ar nedėliotus nedirba, jeigu i? 
pripaiįs ui reikabng?. M it kom- 
ra >ij< s tyczia erzinasi su darbi
ninkais.

Isz darbo lanko.
5 Bridgedp rt Oa 400 dsrbi- 

n nkų Cjiital Gl»s VVorks diib- 
luvių pakė.ė 8zilaikę.

5 Shamozin, Pa. Atkako ežiu 
p Inas vagonas ictb-ų, partiauk'ų 
aompan jos į Frauklin anglių 
kasiynes.

5 Pittsburg, Pa. Czianyksz 
czi m* gis»T’am* pasisekė cusitai- 
*yti su dirb uvių savininkais, to
dėl aztraiko ne bus.

H Leavenworth. Kark Kas- 
tynėse Great Westeru (Joal Co. 
pasiliovė darbai, kadangi darbi
ninkai pr<st >jo prie sztraiko.

Beaver Falls. Pa. Darbi
ninkai Keystone Dril s C*>. pa
kėlė sztrsii'? ant iszkov- j>mo 9 
vai. darbo dienos; iki sziol jie 
d>rho po 9j vai.

z
5 Ch cago, III- M amžinų dir- 

b$l>i A 11* Ch« bners C<>. užbaigė 
*ztr ik?, kuri* ezii trankėsi nuo 
pernai. Kompanij« pakėlė jų al
gas ant II %.

Warren, Oh. 200 darbi 
n;ntų Wa'ren C'tv Boiler 
W<>rk* dirbtuvių pakėlė -ztr-ik?, 
kadsngi komuan ja rri*ztlino 
nuo d rbo un>jos prezidentę.

Marinette, Wis. Dilia i- 
talijnnų dsrbninkų. dirbanesių 
prie vedimo naujo geleži ikelin, 
pakėlė »zt a k? dė> mo-kitų, dėl 
kmių ant lauko negalima dabar 
diibti.

Ilal'jcs karalius pirko nuo 
Pi tstairgo kapitalistų ui 8000000 
dnl. 150000 akru žemės su »n- 
vlims Vakarinėj Virginijoj, kur 
bus parengtos kelios naujos anglių 
kastynė*.

Sandt Hrix. N. Y. 1000 
darbininkų czi*nvks?czių Intar- 
n ttanal Paper M 1 Co. dirb'uv-ų 
pakėlė sztra>k? uitai, kad jiems 
ne užmokėjo ui nedėlios dien?, 
kurioje jie ne dirbo.

5 Pawtucket N. Y. Uigimė 
ežia ntraikss tarnaujanezių ant 
aztritkarių. Kadangi sztraikie-

isz 
Lietu viszkn dirvų.
Isz Lawrence, Mus.

Peieit? rudenį sustvėrė ežia 
isz prakilnesnių lut-ivių Lietu
vos Sunn Dr tė, kurios n.ieriu y- 
ra stengtieji per apsit-zvietiin? pa- 
3'kdti ant aug-iiesnio laipsnio 
Kadangi ežiu yra daug prie-zinin- 
‘-ų ap-zvietimo ir pasikėlimo lie
tuvių, k<dangi diugumas ezta- 
nykszczių |i«tuvių neuikenezis 
t«uti*zkų dalbų, lai mes isz i y a 
ne drysome pi si rody t i su kokiais 
nors darbais, kadangi prieezsi dar 
nenusidrutinusi? draugystę butų 
galėję iszgnauti; todėl mes tylė- 
j< me, kol ne ats stojome ant 
tvir'esnių kojų. Isz syk musų 
be-itveraiczi? drsugy-tę czia- 
nytszcziai lietuviai patiko su dide
liu neprilankumu. Musų prie- 
*zai vadino j? “Lietuvos Szunų 
Dr-tė”, v etoj L etų vos Sūnų. 
M svienog ne paisėme ant tos 
iieuik*otos ir t r vardiisvimų ir 
las ibZėjo musų draugy-tei ant 
gero: skaitlius sąnarių priaugo i- 
ki 30- Paimėm salę ant laikymo 
uuol it’iiių susirinkimų, is ta>sėme 
knįgyn? ir seen? lea'raliszkiems 
l>en>tatymams. Cz«a gali ateiti 
kiekvienas iietuv.s norintis taz- 
plhtinti savo pažiūras, myTniis 
ap zv eiim? ir ant skaitymo kuįgų 
ir laikraszczių laik? prale sti. >.

7 d. berželio musų jauna drau- 
gystė turėjo balių su teatraliszku 
peistalymų. Perstatymas buvo 
isz 3 aktų (Koks? Ar tai buvo gy
vi p»veik»lai, ar dramati zkas 
perstaty m o? R L). Pirmas ak
tas per-1 tė, kaip žandas atims 
lie'uvi-zi ? inaldbknįgę nuo bši- 
mddiimiežio isz jos žmogaus. 
2 ras aktas (ežia turbūt ne aktas, 
lik paveik ias? Rd.) perstatė,kaip 
tėvynės lietuvis, sugriebęs laik- 
os'czio numerį, džiaugiasi; 3 ak
tas perstatė, kaip lietuviai prita
ria knį/ynui. Nors ežia Ameri 
koj nieks niuo s nedraudžia skai 
tyli visokių rasztų, nieks ne atab 
do apszvietinio, bet daugeli-i lietu
vių ne t k pats nieko ne ska to,t k 
kitus nuo oka ty mo stengiasi at 
gr s nti; tūli lietuviai Amerikoj 
atlieka maskoliszkų žandarų pa-

reigas penele ojime lietu visikų 
'ta tų. buoiiin^ę v ak? supratu 
■r jiems perstai y m e |M.t'ko.

T. K Szp.

Isz Ellzabeth, N. Y.
Lietuvių cz'a ne mažas būrelis. 

Užstojus kalmka-ių tztraikans 
Pennsylvt'i'joj suvažiavo jų dai 
daugiau. Yra ežia d ktai dirbtu 
vių, daugiau iai geležinių, kur 
paprastiems darbininkams moka 
po |l 50 — 2 00 ant dieno u

Czianyk-zcziii lietuviai lyg a' 
medegiszkai, ka p ir prot szka'. 
stovi ant žemo laipsnio: dsugu 
mas i no vien kel'? į karezemę, 
o kaip kits pataiko ir į b ižn« 
ozi^ n u i i, b t isz jos skubiu si į 
karezemę. Yra ir toki, kurie ne 
-žiojasi ginklus kiszeniuose ir lau 
kia v en progos kad galėtų ra»i- 
pe-zti. B>znierių yra daugiausia 
s »liunininl ų. bei t e ns nė jok 
tautiški darbai ne rupt, rupi vien, 
kad kuodaugiaus ai gėtymų stik
lų galėtų parduoti.

9 d. lieržeho atkako isz k tu1 
kalkėtoj i: l>ra* Szli.ipt*. T. As 
iramkas, S įsiv. Sekr. ir p. Bl 
czi u na* ir n -r H“ i»r kilha* f pa
rengti, bet tūli lietuviai, pamoky 
ti matomai mėgstanesio denunc- 
jacijas ir iazuian iiiezio tiek apie 
donszk' s prmc pus k? as lai apie 
a aus d'rbimę, doro* mokintojau 
nubėgo į po] c j? ir praneszė, kad 
a važiavo anarch t d, no i pra
kalbas taikyti ir nori lietuvi s 
i ne socialistų patraukti. P 1 <-i 
ja 1 epė salės saviiiinKui ne duoti 
salės. Ta-,pabūgęs, t? ir p d rė 
nors turėjo pilu? tisą? polic j < 
■rįsakymo ne paklausyti ir t<>j< 
e tur ‘jo t e8<* duo'i panašių 

paliepimų. Anarch s ų ežia ne 
buvo, bet kalbėtojai atvažiavo pa
mokyti dmLi auk a apie jų reika
lus, o tas nėra anaich zmu. Su-i- 
rinkimo ne b ivo ir kalbų ne buvo 
kur laikyti ir tai t k per pnaidė- 
jitn? denuncijantų.

Lietuviui czi mokyk los ne tur . 
jų vaikai, jeigu eina į mokyki?, 
lai lanko sv- t miauti-i1 a*. kui 
nėra kam pamokyti apie lietuvys
tę ir todėl isz tų vai.u musų tau
ta ne daug turės naudas.

Pribuvėja.

Isz New Yorko.
Atsibuvo czi* se mos Su»ivieiy- 

jimo L etuvių Laiavaman ų. Ant 
i-eimo suv .žuvo apie 60 delegatų. 
Pasibaigus apsvarstymui Susivie 
nyjimo reikalų, prasidėjo | rakai- 
bo*, kurių klausyti susirinko su 
v>r»zum keturi szimtai vyrų ir 
moterų. Kalbė'ojs s biVn; K. 
B Icziunas, vielini*, Dras Szllu
pas ir kun. Demliskis isz Scranto
no. Kahiėt* jtms pasi-ekė susi 
iinkusieuis įkvėpti daug naujų 
mi.-lių, ir prakalbo* patiko, apie 
k? galima b ivo matyti iss gausių 
rankų plojimų. Su*innkę ufs 
laikė gražiai, iszėmus vienosmei- 
ginos, kuri nežinojo, kaip elgtieai. 
ant su-irinkimo ir tuom tik gėd? 
padarė vi*oms lietuviszkoms mer
ginoms. Kam ne patinka toki su- 
i-irinkimai ir prakalbos, tas ant 
jų gali neiti, versti juk nieks ne 
vercz a, ta-t »ykį nuėję*, turi pa
doriai užsilaikyti ir nedaryti gė
dos visiems lietuviams. Apie sei 
mo nutarimus ir dubus ir apie 
prakalbas be abejonės par. sz\s 
Susiv'enyjimo Liet. Laisvaman'ų 
sekretorius, kadangi t? padaryti 
ir tuojaus po seimui tai jo 
peniga.

J. Naujokas.

Masu baliai
Mee tankiai keliame balius ant 

naudos draugysezių ir visokių 
tiut'szkų reikalų. Szvieiiai vie- 
nog atkakusiam į Amerik? tie 
baliai neiszrodo lietuviszkais. Ir 
muzika ir šiokiai visai ne lietu- 
viszki ant didesnės da'ies lietu 
vi-zkų balių. Musų- lietuvaitės, 
kaip matyt ant bal ų greitai susi- 
amerikotfizuoja, per ma nuo ame- 
iikoaių negražiausius paprocz'us, 
kaip antai kramtym? gumos. 
Kran tyma gumos lietuvaitės gali 
palikti amerikonėms, bet jeigu 
nori k? nuo jų | enmii, tegul pe
rima k? gensnį; amerikouėa juk 
moka daug gerų darbų t >kių, ko- 
k'ų lietuvaitės ne moka. Tegul 
os todėl to nuo t-vetimtauezių pa

simokina, o ne bi u<aus kramtymo 
gumos, be ko g»l ma a|«ieiti; be 
• o juk lietuvaitė* galėjo apsieiti 
tevyuėj, gali apsieiti ir Amen- 
koj.

Grinorius.

Protokolas
Treczio S imo Su-ivienyjimo 

L. Li's nan'ų. taikyto 8 i? dien? 
berželio 1902. Brooklyne, N. Y.

Apie 2 vai. po pietų, svetai
nėj*! po N. 93 Brooklyne, N. Y. 
Pirm-ėdu Knr. B«Icziunas atida
rė eeim? su t nkamume įvesdini
mo pasargoms.

Potam tipo gi omai os skaity
tos, iaz Watai būrio, Cunn , kur 
kuo|m 8. L. L. reikxl<vo, idam 
u-zleLli ant akcijų laikra»zt|. nors 
mokant po 2 dol. isz kalno, ir 
kad S. L. L. gyvuotų vienas sav, 
nepriaidėdamas prie jokių kitų 
organiz-oijų Amerikoje; 2) isz 
VFateib'ino, kur kuopa paskyrų 
si yra į d« legatus V nc/ Zibrck? 
ir Antinę L eiuvį;3) sz Nevaiko 

ur kuopa paliudyįo npia paaky 
rimę delegatų: 8t.Vitgiuio, Kaz. 
Dominaucko ir Juozo Audriuszio; 
4) i*z Ne*-Yorko, kur kuopa pe
ši ntė ui delegatus į seitn?: J. 
Na jok?, L. Ereminę. P. Stanke- 
viežių ir Da skį; 5) ioz M nersvii- 
les,Pa., isz kur kuopa pasiuntė ui 
delegatę J.-uę Tampauckę su ge 
rais liukėj mais seimui ir galiau- 
6) atėjo gromata po seimui nuo 
kuopi s isz New Biiiain.

T< liaus tapo perskaityti tele 
gramai: l)i-z Union C iy,Conn : 
Gero linkėjimo seimo delegatams, 
I<isV"i manantiems! Stokite, bo 
liti, įdarbę, skleiskite lai-vę tarp 
lnv nių. kad iszvaduoti imo liję 
isz p<> jungų pipirninkų Lai trūks
ta Sprand? vi-i szaraneziai m 
m:szki, i-žalyn c i n z mis, lai gy
vuoja laLvė! Katar m Se^evy- 
czienė”. 2) iš N. B istono: “Lai 
gyvuoja seimo delegatai ir lai-vė! 
Dėl v sų garbingų didvyrių kon 
gte*o. S j guodone. Mikelis Stil 
mokas”. 3) i*z B »«ton, M a-s. :“Jų 
mvlisioms garbiems didvyriams 
|iu<eyb*s. Ei. ginkimės nuo ro
miškų de*potų, ir laikykimės 
venybėje! Pasekmė: neaprube- 
iiuos laisvės! Garbe jums, didvy
riams latvės. V. J. Užkurys”. 4) 
N. J. Alio.* k o iai Sc^tnlon, Pa.: 
“Duokite žinoti sv et ui. jog lietu 
v ai reikalauja laisvės dėl visų”. .

Putam tapo' peiskaityias proto
kolas pereitųjų metų seimo, lai
kyto Scranione, ir tapo priimtas.

R sziininkas Susivienyjimo L. 
L., kun. V. Dembskis, perskaitė 
pinįgiszkę stovį iždo ir apskaity- 
mę, kiek knygelių S. L L. turi 
neparduotų.

Potam tapo rinkti urėdninkai 
seimo vedimui: ant pirm*ėdžio 
tipo apr nktas L. E eminas, ant 
rasztininko J. Szl i u pa-; aut per
žiūrėtojų nnygų raszt'n n ko: Ant 
Lietuvi-, K z. Dominauckas, J 
N <uj kas. Potam įviko pertrauka 
ant 10 minutų.

Pertraukai pasibaigus, L. E e 
min s užėmė vietę ir po tetos, 
diskua.'joi't-ęnai iai kudpų.ien esxn- 
tiejie (kaip V. Piut eil us. ir V. 
B i tiukoui* isz VVa'erbury ir ki
ti) pnleisti tapo prie apsvaiatymo 
S. L. L re kalų.

J. Andriui-zia įneszė, kad ntli 
kimui dauginus darbų, taptų mo
te tis m ė n e inė pakelta aut 15 
cenlų aiuol 10 c. Tan piuckas bu 
votam pn< sz ing* s. Szliupas j ne 
szė,kad tegul mokėtume po 15 
centų kas mėne-į irtegil 10 centų 
eina paprastu keliu į iždę, o 5 c. 
mokėk'me ant sutratinimo “D«r 
b ninku B il*o”, iszeinanczio Pa 
■ yliuje, kurs su musų pagelbi į 
stengs, rasi, kas mėnesį iszeidi- 
nėii, ir tokiu bidu patarnaus dar 
b'ninkama ir lasvammybei kaip 
Europoje teip Amerikoje. Nau 
jokas nurodė ant sunkenybių pla
tinimo to Inikraszczio Ameritoje. 
Ba'cziimas Szliupui pritarė dė to. 
kad Amerikoje s inkų tikrai d*ib 
u ink isz k? laikrosztį iszleistL Z ib- 
rickas velyjo Anerikoje ant ak
cijų laknu-ztį iszluidin ti. Paut e- 
nius nurodė negalėjim? leisti tar
pe musų takra-ziį ant akcijų dėl 
visokių apgavy ožių. Balcziunas 
nurodė aut pigumo spaudos Ei- 
ro|»oje. Tad. Naujokas ir kun 
D mtarkis vdyjo 10 c. mėni inės 
moki 8’'e- pa-ivę ti ‘ D Balsui”,o 
5 c. iždui S L L. Tampauckas 
karsi t u p rėmėS liaj o įneszimę. 
Leidžiant perbals a, -tapo nuaprę 
sta mokėti k-s mėnesį po 15 C-, 
beje ęnt “D Balso” po 5 c. r pa
prastai į iždą po 10 c.

Kn. Dembskis įneszė, kid *?• 
nariai S. L. L — kas nu 
mirs - sudeginti taptų kremaio- 
rijjje, ir kad gyvi padarytų les 
tamentę tam tilci^, o kad 
kuop ros tas pigia is atae tų tai 
kad kuopos savo sęnariams rūpin
tu si iszpi kti palindyjimus krema
cijai. Po ilgesnės diskuaijoe kre
macija tapo palikta ant vaboe 
kaip pavieniams Bęnarams, teip 
kuopoms. Tiktai 8. L. L. iasta 
rė vehjimę, kad sęnnriai, j igu 
priaei* numirti, ve'yk lieptų Buvo 
tavonę sudeginti, o ne žemėje pū
dyti.

Zubrickaa įne«zė, jog reikia 
atsįiau ’int kon t'tu'ijęir iazsiimti 

‘cz«rl< rį Po i ge*nė- disaurip s, 
seimo *ęuariai n tarė, kad mums 
užtenka nutar mų seimo kaipo 
konsii ucijoa, piaif.>rma-gi p*ro
do n>i»rį o czartens Sa*iv e tyj i- 
mui L. L. nė pagelbėk.nė jį tram
dys. t*k nereikalingai kasi tu a pa
darys.

K n. Demb*k'S įneszė. kad 
r in ūkai kuopų pridu tų c**n- 
irili-zkam rtszt uiukui net k aJ 
reeu* rasit ninku, bet ’ei p-gi pra
vardes vo-ų aęu*r ų kuopų, su lai
ku į-t<»jimo ir jų i*zmokėjimais, 
kas 3 mėnesiai. Visi ant to pri
stojo.

Szli ipis įneszė. k id S. L. L. 
iszle s ų man festę, jog L etuvių 
tauta, atgijusi, reikalauja savų 
tie-ų kaii«o ta ta, beje neprig. l 
mybės Lietuvos nuo jei b kokių 
valdonų; mes noriu) su
tverti H'cijalibt *zkę vitatiję, kur 
koinas žmogus b i ų 1 ievas dva- 
siszkai, po itiszkai ir ekonomt z- 
kai, s i geriausiu isz^v n mu prw 
io. Tę manf'-st? netik pigar 
sinti savo imonįii s,bet tei|»-gi po 
tentatams E iropo* ir Am Tikoi. 
I-zreikszti kunįgų luomai paine ri- 
nimę ui pn>gra nę, iszle;a ę N. 
12 1900 in. “Tėvynė* Sar^e”. 
Reikalauti tie-ų prip Intų L'e 
tavam* Vmdohon a kon g r s*. 
1815 m Viri seimininkai venbil- 
siNitim pritarė

Szl ūpas t<>li uis įneszė. Kad, 
palei išgalę, S. L L- atsp tudin 
tų sviibsaiiiua raazt >s i-z nehku 
a'ų laikrdszezių; “Au*zro«”, “L 
B Įso”, “Pa. Din in nko” ir ki ų 
atskiromis knygų finus, idant jau
ni snėji gent <artė gal ė ų pas gėrė- 
ti darbais, kurių sziędien n be 
galima gauli. Visi -einiiuinkai 
tam pritarė su saulyga, je gu ne 
bu* naujų rankraszcz’ų, dar ne 
spaudmtų.

Nutaria tapo at-iszaukti į Lio- 
tuvos rasztininkus, kad jie nesau- 
pėtų Su'ivienyjimui L. L. pri 
siųsti tiesiog į raukas rankra-z 
ežius ra likai szkos pa k rai p *s, 
aluot kę jie rudyja redakcijoje, 
ipatingai, kad patirta tapo, jog 
tūlos redakc jos velyja monopoli
zuoti rankraszczias isz‘Europos 
atėjusius.

Szliupas įneszė, kad rupinti< si 
reikia apie stipendijas besimo<i 
naocziai jaunuomenei Amerikoje 
ir Europoje. Nn j *k <s sikė, kad 
tai daranti “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė”. A dnuszts ragino 
paaukauti po 100 exemp. Susiv e- 
nyjimo kištai is lei.-tų knyge 
l ų. Kn. Dembskis velyjo pa
kviesti moterie į pagel>»ę kaipo 
motinas v.ikų, kad jus rinktų pi- 
nįgus prie jetb kukio* pragos aut 
io siekio, ir sutverti foodę pne 
S L L, kurs susižinotų su ' 2 ■ 
b-rėliu” Eurrp je ir “Auszroe 
Draugyste” Chicagoje. Andriu 
szio ir kun. Dembskio įue-zimai 
t po p iiniri

B Icziunas įne»zs, kad dėl pla 
t nimo laisvam a nj b ės velytin* 
yra, id nt kuopos, ar pavieni *ę- 
nariii, tankiai rengtų prikalbąs, 
• est u*,koncertus ir td.Ant to vi 
s pri tojo.

Renk, n centraliszksjį komit- tę, 
ta(>o szitie p skirti:

K*z. Bilcziunas, pir n sėdžiu— 
262. Metropolitan avė. * Bruok 
•yn. N. Y.

Kun. V. Dembskis, ra-ztinin- 
ku, 421 Penn. avė. Scr <nloti,P.«. 
D ras J. Szliupas, ižd n nkj, 
421 Penn. avė. Seranlon Pa.,

Į liierattazk? kom te'? iszr n 
ko J. Naujokę, drauge su ceutra 
liszku komitetu.

Ra-zti ni nkui nutarė mitenę 
ulg? mokėti 25 doliarius. Vieta 
-e m ii kitų metų buvo psduo a 
M nersville, Pa. ir VValerbury, 
1 ?onn. Tacziaus hal-uojant, an* 
Miuer-vi lės krito 4 b .Įsai, o aut 
Waterburio 12 balsų.

Galiaus komi tėtis peržiūrėji
mo knygų iszdavė savo mkund? 
ir pal Ūdijo teisingum? vedimo 
knygų.

Szl a1 sutraukos įeigoe ir iszei 
g*>s iždo S. L L.

2 d. berželio 1901. m. buvo ka 
soje....................................... 110.90.

Kuopos įmokėjo:
Scrantono $11 85, 
Minen-villė $22.35, 
Brooklyno $ 9 07 
Wat* rhur o $ 17.00, 
Newsrko $ 3 50, 
Nevr-Britain $ 4 JO 

Nuo pavėnių aęnirių įėjo $ 8.2h, 
Už parduotas knygeles $27.85. 
Auka Mildos Draugyste $133 49; 
................... ..Visu labu $246. 41

Iszeiga: skolos OI ZeVekiui iš- 

mokėta $ 34-10.
Olševstiui ui “Dvy

niai Vagių”......................$110 86
Eipresn. manių r L $ 14-02 

Ant“Bufchnerio knygo* $22 38; 
....................Labu ūzeigi s $181 86.

T *dSl lieka ižde $66 55 ;
P baigus nutarimus seimo ap

link 7 vglandę, tapo įmėž
ta, kad v ai se alininkai paminėtų 
almin'į p> 8'm i ruso sęoar'o 8. L. 
L Vinco Guataiczio isz Brookly
no, N- Y. per ataistojimę, kę vi
si seimininkai i-zpildė.

Giliaus kuopa Brooklyno pa
rengusi buvo prakalbas svetainė

je pn N 93. Gr«nd • r.,Br «»kly- 
ne, kurios pr‘ridėjo ant 8 dz*e- 
goriaua v kata po prmaėlyste 
Kaz. Bilcz'uuo. Kalho* laikytos 
novo per K i B Icziunę, Drę J. 
Szliup? ir kun V. Dembskį. La
biausiai gi ataiiimėjo dek<ia- 
marijomie 10 metų margaitė.Eis- 
hiet Tampiu*kiutė isz M ner-vi- 
įle Pi., Kuriai susirinkę padė- 
Kav. j »gau iu delnų plojimu.

Pi tim deleg ti isz-iak r*tė, ti
kėdami juog atlikę buvo aavo 
ti.o u laikinę užduotį.

J. Szliupas. M. D. 
Seimo r sztmi >kas.

Padėkavone.
Per keL t? paskui n ų mėnesių 

hsz apturėj u da' g l. kriszczių ir 
ki įgų mu-ų taurieczianii- ui aižy
ti "Di emi.■ rantų stlur E lialstand, 
N. Y. Kiek daug geru ir naudos 
atnesza bzi* dalykas <-m grantams, 
man jau ne rei*«i< s-kyt*. tę gali 
kiekv en*s szgirst* nuo pacz ų e- 
uugrai.tų.

S teikimą*'! iikr>8'Czių ir knį- 
gų emigrantai! s atgabena labai 
daug gero ir naudus ne tik pa
ti -ms emigtautams, t*t ir visai 
mu ų tau'ai.

Tuiėdam s daug darb ■, ssz ne- 
ga iu rasti l. iko ant pad ė kavoj i- 
m<* kiekvenam ger*dėjui sutrik
to, u I ik a zczių ir knįgų n u ų a- 
teiviams.

Ant didžiausios psdėkavonės 
ui ata'unt'm? a.ivo'iszle d mų a- 
te v >ms uisiprin » rėdau c jos: 
• L ctuvo*” ir “Vienynėa”, k u nes 
kas bmqva tę piisiu**CR a 10—20 
numerių taikraszcz ų. ^ A|*ait to 
atsiunczia kiiį.-a* ir LaiKraszczius 
szitie lautiecziai:
Jon s Na jok s isz New Yorko, 
atsiuntė daug kuįgų ir laikrass- 
czių.

F. M ko'amis, isz Thorp, Wis. 
12 knįgų ir laikrsBzczius kas san- 
va*tę.

J. J. J n'ranckaa ir V. S. Jo- 
kubinaspi-z I h and. Vi i-. 6 knįgas.

J. Butkus sz Ph tada,Pa. laik- 
ra*zczius kas sanvui ę.

V. J. nsen. isz So Manche ter, 
Conn. ’aikraszczi s ka* sanvntę.

S. M ck, isz E iz ibe'hp irt, N. 
J. laikraszczius kas Š11 Varę.

M. M ii» i k a. isz N>-w Br tai n, 
Conn. i ikr.szcziu* kas sauvalę.

Fr. Z vatkauckas —Likraaaczias 
kas saiiv itę.

Ir nuo daugelio kitų taut ecz'ų 
M| t riu taikr s ežiu*, liet be | rz- 
yaidiių ir adresų, net n m, 
kas juos si u neri*. Ui tas
duvmas vardu at iVių i zt r u 
szir lingę aczm vsiems tiems 
t u iecziams; tikiuori. kad ir to
li >u jie n**uustus aukivę a<it labo 
-avo biolių.

Vincas. F. J mkaUckas.

Nauji iszradimai.
*e* Berlyno daktaras Meuser 

u-zrado tikr? vai*’? nuo reuma
tizmo. V istas tas. įcz rksz'ae 
l*o oda, į v en? sanvaitę su visu 
'sznaikina didžiausi? reumat zm? 
ei p, kad nė maži iusio ženklo jo 

ne li»ka.
Studentas un versiteto 

M d'-une, Wis. Ferdinandas 
Kn<il le. padirbo pri eta i? gesi
nimui Ea'srų. Atliktu handavo- 
nė*> b ivo s u visu pasekmingos: 
nauja piiet*is« į trumpę laikę ui- 
iresiuo deganezits skiedras kero- 
smo aplietas, ko nė joks isz iki 
aziol vaitojamų ugnies gesinimo 
b idų ne padaro.

•.* La kraszez ai p'anesza buk 
koksai kunįgas i*z B.l‘.imo*ės, 
Dras Craaford Fryst, dirbt prie 
tusę, »u kurios pagalba galima 
bus skaityti kiekvieno žmogaus 
mislie teip, kad jis jų n'ekaip pa
slėpti ne galėtų. Kad Dras Fr.ist 
gali ui*imanyti dirbti toki? prie- 
taisę, tame nieko negalimo nėra; 
klausymas t k ar padubs, ar pa
dirbta priet įsa tiks ant to, ant ko 
j? paskiria itsrad'j s? Bent giuom 
kartu tas isziodo nugalimu.

Redakcijos atsakymai.
PoTT viLiECziui. Latikrasit’f- 

ne gali prsivęsti d*ug vi<t<* pri- 
Vatiszki ms reikalams. Ginczai 
ui pasekme* pajie zkojimo mer
ginos petėjo ant vi*ai prvalisz- 
kos dirvos, todėl 1 ikraszcz ui ne 
tinka. To, kas apie tai “Lietu
voj” buvo, uitenka, abidvi pusės 
t >rėjo prog? pa>-ak>ti k? norėjo; 
t« 1 t-n* g ncz*i, kaipo pr.vatiszki, 
visuomenę neapeina.

Gr’norjui j-z S. Chiczgos
Korespondencijų apmokėtų re- 

dakc ja ne talpina, bet talpina, 
jeigu 1 iko už nauding? v suome- 
nei kiokvirn? atsiųi-tę raazt?. Isz 
Tamisto- ats ųsto raszto sunaudo
jame, tiek kiek galima. Priva- 
tittki pa?iskundimai į laikraatj 
ne tinka.

paien.it


LIETUVA

Isz visur.
S L-soj. Bi< mBerge ir Wnre 

nė) iiJB'e-ztHVo daug l*nkų ui 
priguiėjimę prie paslsptų jmtrio 
tiezkų leoki-zkų drtugyscz ų.

U Prezidentas paskyrė K«zi 
mie>p \V<» fy ian erik-u i z ę k- n 
‘u'ių į Var zavj; p>rm« paskiro 
m * s k Ii s z k os vaidžii s ne prid 
mė.

| B landiio mėnesyj, dėl pri
spaudimo i z pus5* m> skobų. i-z 
Fi itand:j->« iszsikn us’ė 2829 isz 
e;Ti*i; lirmę a«nv >tę pogulio 
mėn< si<» i-z-itraustė jų 687.

| l ėbavimai Anglijos rando 
ant ožių notų isz^kaityti an 851- 
7950 0 d< 1 «>ų o sūrint imsi tik 
ant 762175000 d«»l.; »ai n nas ro
do ne ri ek'ius ant 80620000 du- 
1 ar U.

| A' t viso iem^s pavirvz'aus 
yra 2r»151O kata1 iki«zkų k'ū'gų, 
109040 zok<»nin' ų ;r 457660 mi 
ny-zkų. Ant 150 m lijonų kata
likų ant lėmė' t<i labai didelis 
dva^isztijo* akait ius.

j| Italijoj, aplinkinėse Siracisn 
ir kituose krasztuo e salr>« Sicili
jos perei’os ned»li< s dienę buvo 
žemės drebėjira .i; nms jie daug 
blėdies ir ne pridirbi, bet labai 
iazgazdiuo gyventojus.

| Pi. t n^s Afrikos pakrantėse, 
laikė smarki-s vėtros paskendo 
laivai; vo tarkas Livas “E(tae L- 
neck”. rt’-rvegisikas “A*bara” ir 
szved S'.k s “Aurora”. Nuo Ai 
bare s iszsigeibėj-» t k kapitonas, 
kiti visi Įmonės prigėrė.

Į| Lenkis*kaš tepliorių- Koss k, 
numylėtini- Vokieti jo- ciccoriaus, 
kadai gi vokmeziai dab r smnrkiau 
pradeda persekioti lenkystę, ant 
visadoi iszs'kraustė ’sz Berly- o; 
atsisakė j e net tei lieti cieco- 
riaus ulstelii otus abrozdus.

[ I-zemamis Tacsnnoj. Aria., 
angliška* laikr-sztis “Star” pa
duoda. b k m x k-uiszki žanda
rai u-zaudė 14 indijonų kaina 
kasių Green 0 nsolidated Mining 
Oo. Tas gal b it teisybS. bet gal 
būt vien laikraszczio i-zm slu, ka
dangi ypacz amerikoni-zki arg 
1 szki laikra-rcziai žinomi visame 
sviete i-z i*av v sekios vei-lės 
iiielagysczių.

k Užnieszlas M bkol j s vidaus 
miuister'S Sipiazin. per 2| melų 
laikymo valdžios s-ivo ranko-e, 
be sūdo, adm n stra'yviszku badu 
i-zsiuntė isz gim inio kraszio į 
Sit-erijp ir k tu- M <sko ijo-» kra-z 
tus 65000 i i-onių, daugiamiii 
dirl in nkų. Kji žiu nės gali da
ryti. je gu valdžia k ir patenka į 
pauaszių žvėrių ranka-?

H Paryžionys, ■ nt pidėkavonės 
už page'bę n ikei t*'*ju-ieii<8 nuo 
vul<in> i zsiveiii no ant salos 
Mą ti qne, vie«i| P. riltaus uly- 
czif p v-do-o vardu Ro- sevelto 
i-Iyzia. I-z rikio nukentėju 
s ims Marriniųues gyven'ojams 
I rezidenbis R<a»sevi-lt pat« nieko 
ne davėm-z Ipė juo- ne prezid- n- 
t s bet Amer ko* tau'a, j <i todėl 
ir padėkavonė prigul:.

| Pagarsėjęs prieszas laisvės 
perdėlini- maskoltazko stacz'sti 
kiszko s h d , Pi.biedi n"8cev, at
kako į VVie-badeuę gydyliesi, bet 
vokiszka |>ol cija su-ekė, kad 
maskolit-zki n hilista' nutarė nu 
žudyti gar-ų caro tarnę, ir ap:e 
tai praneszė Pi bied<-no;-eevui. 
Tas per-og-ndo ir tm-ja- s iszhėgo 
isz W eshad* no i sugrįžo j Ma - 
koliję. Kas neturi rbin <h sa >- 
žinės. tas ir savo szėszėlio bijo
si.

B P etinėj Af išoj, angliszkose 
Capo valdyta se diktai pasnigo. 
Su eg s teip uineszė geležinkelių 
linijas kad trukių bl^ioj-mai |a 
sibovė; telegr fų dratai likosi 
sniego nu>raukyti. Vis-j Pieti
nėj Afrikoj nuo -ze ziulikos metų 
euieg-i niek- neto. tė.

5 Fi ibmd j ar z-ivi s kareiviai 
pasz tukti am manevrų, didesnėj 
dah j atsisakė klausyti prie .kymo. 
8u a skr ežių ne aiėjo nė vienas 
rezervi tas. M it leze vištai -u 
sztraikau dėl persekiojimų ko 
kius keuczia ų kraszlas nuo ma 
kningo caio va cftių.

į Naujas Kubos prezidentas 
parodė mali nę už v suk as priga- 
vyst s pasodyt em» į kalėjimus a- 
merikonams. Tokių buvo kelio 
likas. Vi-i .likosi isz kalėjimų 
paleisti. Prie geiesnės progos 
jie galės dar daugiau visokių ne 
gražių prig»vy?czių dasileisti.

J Lietuvoj ir Lenkijoj visokius 
rando darbus mas toliszkrs randas 
paveda sutrauktiems ežia m« 
koiiszkiems darbiniukao s, Siberi 
joj gi lokius darbus paveda chi- 
n ecziams, nors ežia ir vietinių 
daibininkų yra be darbo. Chi 
niecziai mat dirba pigiau.

" Varszavos žjdai ksp talistai 
atsiszaukė į apszviet'mo min'Ste- 
riję raszy darni daieist* beina už 
dėti ir užlaikyti tavo . kaszta>s 
mieste realiszkp m< kyklę, į kunj 
priėmimas žydų vaikų ne butų 
aprubeliuo'M; milžtoj m< ky- 
kloj žydai p veda 25% vietų 
krikszczionėms.

B Juo tol au, juo negražiau ei 
gi«8' amerikonsi. l:noma pnlobė 
Ibi, svetur. Ryme amerikonas 
S anley stengėsi raitas įjoti mar
ino tintais trep-is ant antrų lu
bų rūmo kunįgaikszczio Altien. 
Reikėji keliolikos po b ei j ntų ant 
suvaldymo netekusio proto, neži- 
nanezio kaip elgtiesi ameriko- 
niszko pralobėlio.

II Varszavoj nusibankrutino 
bankierius Pinczewski Jam 
mat pinjgų dirbėjai įbruko neti
krųjų paežių padirb ų popierinių i 
ma-koliszkų pinįgų ui 25000 
rub ių. Pinįgai tie te p gerai 
buvo padirbti, kad jų nė bankie 
rius ne galėjo pažint'. Tų ne 
tikrų pmįgų visoki prigavėjų iar 
pin nkai p-leido d<ug terp žmo- 
n ų irhiė, žinoma, per tai turi 
daug nnotrotų. Prigavėjų iki 
sziol ne sugavo.

. | Maikpbszkas landas | a-kyrė 
800 00 mblių dvarponiams Char
kovo ir P > t-vos g-ibern jų ka<po 
t lygin mę už nuotrotts k ai m e 
ežių padarytas dvarponiams laike 
pMbkut'n ų kaimiecz-ų maisztų 
szito-e gubernijose. Pii-įgustuos 
v enog v 1 zcz'ai, kurių ukiuin 
kai dilyvavo mait-ztuo-e, turi 
iandui užmokė)i; a,.t to ant 
valszc/ių bus uid ti atsakanti 
kon rih ei jos mokeseziai kaip k a 
rėš laike.

| Austrijos periami nte au | a- 
-iuutimai vok z o-i Įaitijo , 
Dr s Wo‘ff r Sch -enerer, nega
lėdami v en- k to perrikrinti žo
džiais, grieliėsi kuin-2czi<>8 ir ge
rti viens k tę a, duižė. Mat ne 
ti< Amerikos šen t r ai ant susi? 
un imu 'sulosi, tę moka daryti 
r Europoj tautos iszrmk i repre

zentantai. Cz'a re kta pridurti, 
k d Schoenerer ir Wi Iff priguli 
prie vienos partjog, taigi prie 
vokieczių szov ni-tų.

| Vokiszkoj vi-ldyboj ant Nau
jos Gvineos, Australijoj, 3 d. ba 
landlio cziabuviai užpuolė ant 
I Ii tntacijos Rudolfo Wolffo Ta- 
paiatovoj; sukapojo su k rvi is 
pliantdoriaus paczip ir vaiky,sun
kiai sužeidė vieny aikakusiy pas 
VVblffy į sveczius merginy ir ke
lis darbininkus; paez au Wolffui 
pasisekė iszirūkti. Priesz užpuoli 
kus valdžiosiszsiunlė l(K)giokluo- 
tų policistų, kuriems pasisekė pa
gauti czi-būvių kelias deszimtis, 
isz tų 30 be sūdo si szaudė. Ir vo- 
kiecziai mat savo valdybose s> 
cziabuvisis elgtasi teų jm kaip ir 
amerikonai ant Filip nų salų.

K Siberijoj badas vis labiau a- 
pima didelius j<>8 plotus. Į mies
tu Iikucky kas dieny atkanka 
pulk i apdri kus ų, iszbadėjusių 
žmonių ir žinoma daugumas jų 
ne randa uždarbių ir maisto. 
Pulkai tų varguolių ne randa 
mieste nė pastogės su szeimy- 
noms, su iazbadėjusiais vaikais 
gyvena ant lauko. Sziuo-e me
luose vidurinėj Maskolij j laukai 
iszrodo pusėtinai, bet ūžt i ant 
K ukazo ir vidurinės Azijos Mas- 
koI jos vald>b-«e, dėl stokos ly
taus j vai iszdžiuvo; iszlikurius 
dar drėgnesnė-e kl ny^e iszn -iki- 
no lakiojanti žiogai.

J Gyventojai Lenkijos. tame 
ir lietuvių apgyventos Suvalkų
gi berti'j s. pereituose metuose
i-zgėrė 43348(10 vedrų degtinės, 
taigi iszpuola |»o 0,43 viedro ant 
kiekvieno gyventojaus, skaitėnt 
ir malus vaikus; gyventojai Len
kijos šeria m_t degt'n*78 mažiau 
negu kokiime nors kitme Mas 
kol'jos kraszte. Daugiau iai l
degtinės 'srgeria ne gyvenanti 
Lenkijoj lietuviai, bet var-z v e- 
cziai; cz<a iszouola ant k e'<vieno 
miesto gyven oj u« po 1,25 vie
dro per metus; Var8zav< s guber 
n jot 0 69 vūdro, Petrokavo gub. 
I o 0 60 v edro; mažiausiai gi ge
ria gyventojai Pl< cko gubern jos, 
kadangi mat joje žmonės gyvena 
vargingiausiai, tai ne turi už ky 
gerti.

Kas klaidina?
V S' žinote, kad žmonės,pakly 

dę girioj, kur nematyt n:e*<o a- 
p irt medžių ir dangaus, papras 
lai sukinėjasi į rundy ir po ko 
kiam laikui ateina vėl į ty pacziy 
v iety,, i z kurios iszėįo, 
vaikszczioja v:a į run ’y gana ilgy 
laiky; lny ua'S ats tinka ir ant di- 
del ų lygi mų yp cz gi nat-tyj 
l.ii-»e sniego darg nų ir miglų 
Lietuviai sako, ka i tysjk negeri- 
sis ju< 8 kl >idina. Isz tikro vie
no/ su iu'iid nė gerasis, nė ne 
gėrusi* neturi nė jokio daibo, ka
dangi toks suk nėjimari į rundy 
yra visai paprastu atsitikimu ly
giai terp žmonių, kaip ir terp 
k t-kių gyvūnų. Ž nogi s ein- 
t ■ s og, jeigu jo akys mato vi« ty, 
į kuriy n >ri nueiti; je g-i atsiras 
g rioj, >-rba ant didelės Ivgumos, 
kur v sos vietos lygios, eidamas 
vis ž< ngs arba 1 b au į d-szinę 
arba į kairęjy pu y; tas p<ts b<-s 
je'gu uiriszimė akis ir liuprime 
eiti rieriog kam nor*: pama'yri- 
me, kad t.ts ne gali e ti ties og, 
bet eina į run ly >r ant galo atei
na į ty p -cziy viety, ii-z kurios 
iszėjo. Toks Hukinėjimasi i run
dy mat yra paprastai gyviems su
tvėrimams nuo labai senų 1 iikų, o 
žmonėms nuo laikų,kada jie buvo 
vi.sai nuožmiais. Klausymy ty 
tirin^jo G-udavos pi ofes->riu- 
Van Bieroliot. Jis tirinėja- 
miems žmonėms užriszo akis ir 
liepė eiti tiesiog; pasirodė, kad 
su uli isztoms akims tiesiog eiti ne 
gal: turi iti tvirte-ny kairyjy ko
jy žengė, v s labiau į deeziny 
pušy, o turinti tvirtesny de-zine 
j? —* 1 P'1'? ’r v*'*» l’sdiry
didelį raty, sugrįžo į viety,. isz 
kurios išzėjo.

Norvegiszkas moksHncsius 
Guidberg iy patį klau-ymy tiri- 
nėjo pas žvėris ir ky tik iszsipe- 
rejm-ius pauksztycrius. Jii persi
tikrino. kad ja n< žvėrys arba 
paųksztyc/i i, j igu ne esant tė
vams a; leidžia lizdy, tai sukinė 
jaai aplink jį vis į rundy; tas pa
lengvina jiems atradiiny kelio 
Jauni bzunycziai, kol neats daro 
jiem* akys, niekada neslenka t;e- 
-iog, bet vis į rundy; ga i jie Bėg
ti lieriog tik ty-*yk, kada atsidiro 
akys, taigi kada gali gerai ma 
tyl kehy, kunuom bėga- Net 
suaugęs sz u•,jeigu į'i e- i į vande- 
i į i-z syk sukasi į rundy, tik vė 
Įsu-, «t įgriebęs uuo iszgysczio, 
kada pr-deda naudot e i isz »kių, 
pi ūkia t e i-g prie krauto. G i d- 
l»erg darė b ndavonės ant vi-okių 
žvėrių, kaip antai; nunų, krai
kų. szik-znotspainių, ba1'n iž ų, 
žuv ų ir ki'okių ir peisitik iuo, 
kad jeigu jiems užl pinti akis,au
sis, sz'ieive-, vi<ada suk n'j įsi į 
rundy. Tas pitina nuo to, kad 
ne lygiai abudu smegenų pu-ka
muoliai yra i*zi!vy- ę: papras'ai 
teip buvi,kad pa* žmonis, turiu- 
cz us drūtesnę dės dnę ranky, į 
kairyjy pusę smegenų daugiau 
priplaukia kraujo, o pas turin- 
czius tvirtesnę deszi-ię yra atbu
lai. Tas ir gimdo sukin jimasi į 
rundy, ky lietuviai vadint klaidi
nimu piktų dvasių. Jauniems 
gyvūnams tas iszeioa ant nau los, 
nes paltngvma atradimy apleis
tos gusztos.

MitezalUs vinduo atszaldė ir 
pro'y. A ie prielantį patludy* 
lės j a ne nori nieko p s kyu.

— U L >ui ville.Ky , atkako į 
Ch cagy ky t'k apsivedusių tur- 
Vngų jaunovedž ų pora, Jurgis 
F eck ir jo 18 metų pati ir apsi
stojo Greaf N irth rn hotelyj. 
J.tui avedysCh ca/« j n isi| ir<o ■ e 
vo verį ir užaiprovijo. Parėję 
n i'i'On, prie savo paezios norėjo 
d«r pirkly revoherį apžiūrėt u 
bet belu pint, j a pi si lirgė, kulka 
Fleekui pataikė į hurny, o toliau 
įlindo į smegenis; j s į bertaiuį 
valandos paritnirė.

—• P- licijns kapitonas Weeney 
pe eih* 8«i>v.iitė< jiėtniežioj ga 
vo posikaltę, kurioje buvo para- 
szyta, kad Jackson par<e, terp 
65 s'r. ir 65 place, ras krumy- 
nuote žmogaus kuny ir kad pats 
rsezan is ne t irt laiko aaabisz->a< 
apie tai praneizti. Poli«-ijt me 
na. kad minėty portkt.rtę raazė 
paia patludys. Nurodytoj vie 
toj i-ztikro rado kuny nu-uezov i- 
rio vyristkio. Prie j i nieko ne
rado, ii-z ko galima bit spręsti, 
k i* yia patžudya.

— Pereity utarninky pasibaigė 
kr m;n dtaska prova Kaz. S<ka 
l<vi<*ziais už nu«-z<vmy Johuo 
Weis’- 24 lapkriezio 1901, ant 
lietiivazko baha1 s salėje ponr. 
1144 S. O kley avė- Szi pr va 
b >vo j»u rykį sūdyta, bet kad 
t*rp“Jure»” įvyko nesusitaiky
mu: 10 isz jų rado S ikalav ežių 
ka tu. o 2 nek llu,-turėjo ji būti 
antru syk sudyjama. P<rmu sy
kiu ėmė “Jūrei” 19 va’andų ant 
tiuapreiid'ino, sziuom syki', po 8 
valandų J..rė ’szneszė “verdikty” 
kad Siktlavczia yra kaltu ir su 
dlia nu preudė jį į Jo iei’o Peni 
tentiary — ne trimpau vienų 
metų ir neilgi m 14 metų. Ad 
vokalams i m te s nti nt nusisekė, 
nors gana rūpinosi, kadangi bu
vo aLzkus dav d i, k d Sakai vi 
ežius We s y nuazovė.

Pajieukau Motiejau* M*oijau*ko.8u- 
•valku gub., Za.iysskio para p., kaimo 
Mitkumi, gyveno Dayton, Oblo. Ji* 
pati ar ka* kita* teiksi* duoti line ant 
adreso:

Frank Jaras,
Glen Lyon, Pa.

Pajieukau savo pussesere* Magdalenos 
Junaicziukes, Kauno gub, Bsiauliu 
pa v.. Ligų mos paran., kaimo Ramonai 
estu: gyveno Great Neck N. Y. Ji pati 
ar ka* kita* teiksi* duoti iine ant adreso;

J. D. Sagatas,
3254 8. Morgan 8t., Chicago, III.

Reikalingas jauna* vaikina* ui 
klerk* prie ''Lietuvos" offiso. Turi mo
kėti ger <i rassyti ir pažinti angliuke Ir 
lenkiuke kalba*. Rekomendacija taip
gi reikalinga. Geram vyrui gera alga ir 
darbas ant visados.

Reikalingas jaunu vyru nuo 17 iki 20 
metu mokinti* aptiekoryste*. Turi bū
ti gerokai moksle prasilavinę*.
Dr. A. L. Graicziunu, 167 W. 18-th 8t.,

Chicago.
Reikalauja 1000 darbininku vyru ir 

moterių prie miesto ir kaimo darbu. Ge
ra mokesti*. Mes sznekam* lietuviszkal.

Chicago Employmeot Agency,
118 5-th avė., Chicago, 111.

Pigiai ant pardavimo namu su lotu po 
ar. 52 Caualport avė. Apnešioję utora*. 
veršiui gyvenami ruimai. Preke Z3 500 
Atsiszaukkite po nr. 21 W. 19-th si. Chi-

Bucserne ir grocerne ant pardavimo. 
Biz <io iieralkl. girti, ksg pamatys su u- 
kvata pirk*.

Jonu Ssemaitis, 633 8. Canal *t.
(6-20)

Pigiai ant pardavimo geru saliuos*, 
priežuti* pardavimo — lig*. Atsissau- 
kitę pa*:

Joną Marcinkevioziu,
650 8. Canal 8t., Chicago. III.
Pigiai, tik už 61200, parsiduoda gera 

ferma. Savininku igijas reumatizme 
Stock Y ardose nori kuoveikiausiai par
duoti ir važiuoti in Lietuva. Vieta gra
ži ir gera. Turinti* 6700 gali reazta gau
ti isz banko*. Platesne informacija 
gausite pu:

- F. Mikolaint*.
(4—7) Thorp, Wi».

Lletuvlszka Krlaucztu Dirbtuve.
Atidariau nauja kriauczlu „ahopa” 

kosiumieriuko darbo Padirbu k u o* ra- 
žiausiai visokiu drapanų ant apstel avi
mu ir uvo darbe gvaratuoju. Preke* ma
no preke* pigesne* kaip kitu. Reikalau
jami gero siuto teiksite* mane pamatyti.

J. Gvardinskas,
Dėkota *t., bpring Valley, III.

(20—6) Boz 364.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-le Uovido Karaliau* turas 

tavo ptrma metini pikniuka nedalioj, 22 
berželio, parke Reisine* Grove, River- 
■ide. III., prie 27-los ui. Prasidės 9-1* va
landa ryto. Inženga Vyrui iu moteris 25 
c. Pavienėms moterims ir merginoms in- 
fenr* dykai.

Reising'i G rovė daria* labai gražus, 
pilna* uk*metu medžiu, krumu. kvietku, 
visa* elektriką apeivi esu*, graužu* la
kai pa*ivaik*aexiot£ sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukineii ir viską* ka* tik 
ant sabovo* reikalinga. Ant pikninko

Naujausios Knygos.
Sugriautu Gyvenimu......................5c.
Nzunadvokuti*.................................... 15c.
Žemiu Dulku. Apysaka paraszyta M.

Radzeviczutu. Yra viena iszgeriau
siu ir svarbiausiu pasakų............ ,50c.

Spėka ir Nedega jau iszejo iu po spau
dos. Preke................................... 61.50
Gražia * druUis apdarai*.............62 00
"Lietuvos” redakcijoj dar yra gauna

mo* ir sekanczio* knygos:
Istorija Lietuvos, Skirmuntsite. ...25c. 

Dievu, dangus ir pragaru...............10c.
Mužikėli*........................... :.................10c.
Vs'szes Kristau* (>u popiežių...........5c.
Vienaki*..................................................6c.
Beatiality of Russian Czardom......... 5c.
Auszra 1884 metu........................ 61 00.
Auszra 1883 metu.......................... 6100.
Kalendorius 1893 metu.....................15c.
Programų Liet. Sočiai. Partijo*...,5c. 
Žirgu ir Vaiku...............................30c.

Szio* knygos likosi nepatalpinto* ka- 
talioge.

Milžiiiiszkos trioboe.
D'dul uose Aru e rito* muštuose

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Hdbarlandtą.

gotiškų hunnų, užkariavęs didesnę dalį Eu
ropos, tik Prancūzijoj sumusztas; baisus, 
Czingis chan,užkariavęs daug krasztų— buvo 
vadovais tokių sui-ijungusių į kruvq mongo
liukų tautų. Tikriejie mongolai dalinasi j 
tris atžalas: rytinių mongolų, kalmukų ir 
buriatų; atžalos tos dalinasi į kelias smul-

Kalmukė.

keenes šakas. Kelis tipus smulkesnių 
atžalų šitų tautiškų gaivalų ras skaitytojai 
ant pridėtų Čia paveikslėlių.

hirgyzas.

į tautas Terpžeminių jūrių aplinkinių negu 
į mongolus;mongoiiškq tipą grynesnį užlaikė 
j aku ta i, uzbekai ir uigurai, gyvenanti Azi
jos viduriuose. Didesnė dalis šitų tautų yra 
bandų ganytojais, bet tūlos spėjo jau apsi
sėsti ant vietos ir sutverti gana dideles ir sa
vo laike net moksluose pagarsėjusias viešpa
tystes, kur ant valdonų dvaro rinkosi moks
linčiai, pramonininkai, raštininkai ir dai
niai. Tokios drūtos ir garrios savo laike 
viešpatystės buvo sutvertos chano Uzbeko, 
Tamerlano, Seldžnkų kuuįgaikščių; garsios 
savo laike buvo viešpatystės Chivos, Bucha-

Kirgyza*.

Kirgyzas.

Vietines Žinios.
— Netoli 40 ulyczios Austine 

trūkis G>eat VVe-tern geležinke
lio pervažiavo 40 metų farmierį 
Fr. Grantzy ir užmuszė ant vie
tos.

— Pereitos nedėlios dieny Chi- 
cagoj siautė smarki perkūnija. 
PerKunas užmuszė du žmonis ir 
pagadino kelias t rimbas, o tame 
tris b h žu y ežias, o isz jų ir vieny 
katalik'szky, ant kertės Albauyir 
Kedzie avė.

— Dirbantis pne kontrakto- 
riaus Bristolio darbininkas L. 
Keefer, n muoee ant kertės 
Wells ir Huron »tr. įpuolė į ele- 
v toriaus i-kylę ir nupuolė žemyn 
galva. Galva perskilo ir nors 
dar gyvy nugabeno į psviecz o li- 
gonbutį, be< nėra didelės vilties, 
kad ghlė ų i>zg) ti.

— Ąnt kertės Van Buren ir 
Desplaines str., pereitos subatos 
viduryj dienos plėszikai užpuolė 
ant dail dės M rshalloir ai ėmė 
nuo jo pinįgus ir auksinį laikro
dėlį. Ky veikė brangiai m«s 
tui kamuojanti pol cij«ntai, jeigu 
jie ne m įtė, kas v duryj dienos 
ant m esto ulj ežių daromi, neži
nia.

— Gyvenantis pn. 73 Divison 
str. lenkas Wisowaki ul-imanė 
nusižudvti. Sz< ko jis į Ch capo 
upę. M tė ty v enog darbiniu 
kai Tudickt r Burna. J e tuo
jau* nule do ►ma gy, už kū
no ir griebėsi paliudys.

bu* parengtos lenktynes ir šitokio* zabo- 
vos. kuriose geriausiai atsižymeje gaus 
prezentus. Teipgi bus lietuviszka re
stauracija vedama p. Pu t ramento ir sve- 
cziat gale* gauti visokiu* lietuviukui 
valgi*.

Imkit Metropolitan Elevatori iki W. 48 
avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui. Prie parko bus isz u estas aude
klas su paruzu “Lietuviszku Piknin- 
kas."

Visu* lietuviu* ir lietuvaite* kvieciia 
a Ui lankyti.

Su guodone. 
Komitetu.

Chicago. Dr-te8im. Daukanto ture* 
savo pikninka nedelioj. 29 berželio, par
ke Reiking’s G rovė, Riverside. III., prie 
27-to* ui. Prasidės 9-ta valanda ryto. 
Inženga vyrui su moters 25c.

Reisirg's G rovė daržu labai gražus, 
pilnuuksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visu elektriką apezviratas. gražu* takai 
puivaikszczioti, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai puiplaukineti ir visku ku tik 
ant zabovos reikalinga.

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

Visu* lietuviu* ir lietuvaite* kvieciia 
aUilankyti.

Su guodone.
Komitetu.

Antras metinis Piknlnkas.
New York. Dr-te Lietuvo* Hunu tu

re* uvo antra metini pikninka cubatoj, 
5 Liepos, Kidgewood parke, L. I. N. Y. 
Pruide* 2 vai. po pietų. Inženga 25c. 
Ant uio pikninko dainuo* aut 4 balau 
Dr-te* Teatraliuka Ir Giedoriu S. Dau
kanto Kudirkos ir Bažnytini* chorą* *e- 
kaneziu dainų: “Lietuva tėvynė 
musu". “Rytoj jau namie nebusiu" ir 
tt. Muzika graji* prof. A. Gudo. Nuo 
Broadway, Grand ir Houston ferru dave- 
ža karai: Bu*hwick, Unionave. ir Myrt- 
le avė., teipgi elevatori* nuo Broadiray 
farro. Visu* lietuviu* Ir lietuvaite* 
szirdIngai kvieczia atsilankyti.

Komitetu.

»kaitlius dideliu triohu aujja kai
meli s. Su nesi lyvij m i žiuri i e 
kaip galiu* padai y Ii j-s dru'o- 
m's ir saugomie. Užvezetojae 
vieno* tokios triobus Ch cazoje, 
paeznekejo su laikfarzczio repor
teriu, szy plodama s lare: “visai 
yra teip ka p su musu kunu. P<- 
dek gers pamata ir tvirta kon
strukcija, o tada gb uisitikeu 
►avo daib n”. Padaryk p Iva 
-veiku ir ue-vas ranii<ui.i«, o vi a- 
kuoHb pasijiritu-zins vi-okioms s I- 
pnybenia. Trinario Aiutrik"ni-z 
ka- Gydantis Kartusis Vynu 
duoda pajiega pi vo žlebczioji . ui, 
v..lo kiauja nuo kenkiančiu ir 
nei eik-Imgu daleliu. Kepenis 
ir >n*rtai dirba rtgul ari gkai.ner 
vos sti j si tviitomi*, nauja ener- 
g'j i ir ambicija apjma žmogaus 
protą.

Yra gaunamas visose geresne^e 
8pliekose ka<p ir pas pati fabri- 
k ūia: Jos. Triner,
799 S. A'hlaud avė., Ch'cago.

Kirgyzė.

Kirgyzi.

Už šitas tautas kur kas augščiau pasikė
lė tautos turkiškos giminės, kurių tėviškė 
yra vidurinė Azija, bet tūlos tos kilmės tau
tos prisigriebė ir į Enropų. Iš kalbos jos 
giminingos tautoms mongoliškos kilmės, bet 
ypač vakaruose nužudė savo mongolišku 
tipų, iš kūno sudėjimo Čia jie labiaus panėši

ros ir Samarkandos, kur senovėj žydėjo vi
soki mokslai, šiądien patekusios Maskolijai. 
Svarbiausia viėnog viešpatystė šito skyriaus 
tautų sutverta, kitąsyk labai galinga, kurios 
bijojo eavo laike visa Europa, šiądien, nors

Pajiegzkojimai.
Ku užtemyi Juozapa Skinki, (jis 

kartai* vadinu! J uos*pu Kuper) ir 
duos man žine gaus 610.00 nagrado*. Ji* 
yra mažo apie 4 pėdu ūgio, geltonu 
plauku , pakirptu u*u, viruugalvi* iki 
kaktai plikas, mėlynu akiu, kalba lietu
viukai, lenkiukai, voklszkai ir ang
liukai. Duokite žine ant adreao:

Jos. Szuipls,
Boz 93, Baggaley, Pa.

A*z Auguste Koch pajieukau uvo 
brolio, Fred Koch, paeinanczioiu Pru
tu; pernai ji* gyveno Old Forge Rend- 
bam, Pa. Ji*pat* ar kukliu teiksi* 
duoti žine ant adreso:

Mis* Auguste Koch, 
166Grand 8t., Brooklyn, N. Y.

(4-7)

Pajieszkau uvo draugo. Franciszkau* 
Boroivskio, Kauno gub.. Panevėžio pa v., 
Remigalo* parap., kaimo Praperazu. JI* 
pats u ku kitu teiksi* duoti žine ant 
adreso:

Paul Borovski, 
1015 Market 8t., De Kalb, UI.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrosu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vinoziavonem* gromatom* Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukiu? T* viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszka* ir lenkiszkas 
knyga* kokio* tik ant svieto yra. Ra
ižyk o gausi Katalioga.

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

Ar reikalauji siusti pinigu* in kraju? 
Raižyk, o gausi preke*.

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

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektsvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už alga*. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raižyk tede
dama* už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OLSZEW8KI,

V24 33-rd 8t. ChicAjro III.
Sub Sta. 60.

ŪKININKAS, Ltetuvro* ui- i ku lai 
krautis, iszein* wfenę kirtę kas m< 
nesį, kasstuoja Prusuo* ir Austrijoj 
2| markė*, Amerikonprisiunėjant 4 
marke* arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros, polltikoair mok
slo, dwlmėnesini* Įsikrauti*, kau- 
tuoja Prusuo* ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiunęsiant 
4 suksi n u* (Marke*).

Pinkus ir Įsilėkusį Ūkininko ir Var
po redakcija siunczlant reik tok* 
adresas padėti:

Fri. Martba Šaunus, 
Rokalten, p«r Neukirch,

Ost Pr. Germany

DR. A. G. FREED0M,
(LIKTUVIUKAB DAKTSRAS.)

Pasekm'ngai užgydo vervlstka* ir 
moterių liga* in trumpe la-ka- Jo preke* 
labai pigios
Omas: 411 8. Sharp 81., 6ALTIM0BI. MD 
trnm ant kampo Ex«1«r tr Fayatu Bu.

Totor*.

susilpnėjusi, bet dar neprigulminga — yra 
Turkija. Sutverę tą kitąsyk galingą viešpa
tystę turkai,dar IX amžyj gyveno kaipo ban
dų ganytojai dabartinės Turkrpenijos tiruo- ‘ 
se. Vidurinių amžių gadynėj tur
kams nusibodo gyventi ramiai savo senoj tė
vynėj, ant syk juos apėmė godulystė sveti
mų krasztų ir jie ištraukė ant užkariavimų. 
Į trumpą laiką jie užkariavo galingą pirma, 
bet sudemoralizuotą ir per tai susilpnėjusią 
Rytinę Rymo ciecorystę arba Bizantiją. 
Turkijai prigulėjo ne tik visis Balkanų pus- 
palis, bet buposgi pietinė Maskolija. net jai 
priklausė per tūlą laiką Vengri ja.Turkai ban
dė užkariauti ir Austriją, bet jų užpuolimas, 
su pagelba lenkiško karaliaus Sobieskio,liko
si numusztas. Šiądien Turkijos galybė nu*

(Toliau^ bus.) <



Knyjjos navos spaudas.

•u ? abroseltais. Naudingiaaae knygele ant 
ivtato duižinojimui isx ko damai tai

*SOcdebesiai ir ant ko jie laikosi
Aritmetika. Kniga iszaimokiaimul rakandu.

Preke........................................................... ..«

pagelbo. daktaro tai 
Ilgu. Šilta kuyseie

lydą perakai- 
įkuaocuB wi

sveikata, pailginti uvo amii ir mokė, uiaa- , 
ginti .veikai, ir tvirtais e vo vaikelius 
Prek................................................... 33c

akio. Iszteusta kuziais Busivienyjlmo Liet.
Leist. Ata. TT puslapiai............................ 15c.

/H M Veikalas gvildenantis politi-M^t eko
nomija. Kokiais keliais issidirb, turtai, 
kaip Jie saslktouna ir kaip atsiltepta ant 
dm* evrentmo. ........  Soc

Biologių arba Mokslu apta Gyvu Daiktu

eago, UI. 18*1. Putlapi« 1<7. Mokslu kokiu bude

ino Baia vabalėliu S,i

soda tava Lietuvoje. Paruzė žmogų* Užleido i 
T. M . D. Yra tai baudžiavų. Glorija kokiu bu- : 
du ji Lietuvoje įvy e ant lietu- '
via. kaip ilgai ten ip tapo pa
naikinta .......... ...... 15c

leido Su.iv.Lietuvi 
Su autoriaus pa ve L 
nogrupoa Knygv 
mo moteriazkėš. . 
kurių moteriazke i 
paduoda rodykle.

kie. Na kovski Ir I 
tai naudingiausia 
siu lietsvissk. kn

diduma ir ptai 
aagszu. valka

kij.o* gyvuos 
uyta dalimi. I 
te*, karalvste.

koki Ju tikėju 
uimak pramoi

k.r-saule per

Gyvenimo Vaiidelsai 
sekančiu^ rtaxių

— Sigaaiu; —

iiuou ii

MM. Preke

Istorija Chicago. L 
Kraucziuno protą 
bukus! balandžio m 
didele formato, ai.:

180723040146

u pakeli I 
Uis delei

____25c

ju vardu.

i Sx» -oiit
i pcpi-ro. 
apa gyvu

S-J OO

uztuonitį

13c

i pašlai te 
..-•1.00

"Lietuva"
6 puslapiu

•• Lietuve" Užleisto i ir pareik
šta: Chicago* urg Mtinyezios
Popiero. apdarais................................... SkJ OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais, 
titulais..............................................  30.

Szernas. Chicago IU. 1901 
Su paveiksteteu .................. .

Kaip gyvena Augmenys! Yra tai mokslias-
UOc.

ys ns.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimui 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliauin. Su 30 paveikslėliu.. 199 pusla
piai ..........................................  33c

Kaip Muzoiila persekioja Ld-tuva Pagal L'op- 
prea-ion resseen Lithuaaie s u piešte Kun. v. 

Dembskis.................................................. lOe
laa’P geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

L M elitam Iss angii-eko tozgulde kun V. 
D-mbskis...................................................13c

Rraziu Skrrdyae Apraszo ana baisu atslt'ktma 
kad* l“93 m. maskoliai užpuolė ant baiay- 
ezio. mtestelrje Kražių, musze, szaade ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius ir už-

13c

kizmais U mistranturu......... ......................13c
Mokslas apte Žemy ir kitas svteta*, ju.bu.y ir

ia kitu žvaigžde.; kas yra pilan o«. kome- 
' tos ir kitos retai matomos Svargades. Su 30 

utronomitZko abroselin tannti SS pa>la

tikrai žmogus gali ap*iszvie*ti.  75c 
rutcoM, gražiuos, apdaruose......... 81-00

nagai ieakiszkas istoriką. Žetnkali 
teista "Tėvynė. Myk-toju Draagysti 
tai sprMzjrmas Lietuvos .u Lenkija

raszyta lenku polinga kaip Jie pui- 
•ietavo. kuaizaiksrrziau: Keistucnu.

mums naudinga ar Medinga....
Lietuvio prateviai Mažojoje Azijoje 

iki Jie pateko p> valdživ •n»e. I

Aus gimimų...................... . ..................- .5Oc
tfina.agis Lietuvos Karalių* Ižtoriszkas pa

veikslu penkiuos aktuose. Lenkiszkai pa- 
nsze Julius Slovacki. lietuviszkai verte 
Vincas Kapus (Dra.s Kudirkai. Knygele 
paskirta >'t Alingai teatro mylėtojams. 95c

N sujauto Lietnviszkas Sapnlnyka* surinktu 
ir suredit. toz daugel sveiimtautiszku sapni- 
nyku ir surėdytu pagal tikra Perstaskai 
Egiptiszka sapuinyka.—su 110 aiszkia abre- 
seua,— su apruzrm u planetų ir pulapeziu ■ 
kokias senove* žmones v s nojo insp**j:mui 
s te i te s—Genauei tozguldo visokius 
sapnus.................................................. 5Oc

O lity pa. apysaka isz laiko terpu visiko, kam

Jedu u vargu kantrei tezk.utejo.........2Oc
Pamokslai Iszminttes Ir Teisybes uzguldin- J 

Galvecziu visu amžių. Czia yra patiipy lįs 
gražiu.juokingu ir istmioliagu paaaksicziu 
Ka, nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nusiperka szly knin- 
gely o gardžiai puijsv ks. zm< nes« turės ky 
papasakoti iraot kiekvieno ažklausinįo mo
kės duoti iszminting* atsakymu......3O<_-

Rankr-di, gromatų raižymai. Pamokinanti 
knygele kaip raszyti grumstu visokiu,ve rei
kaluose Į visokių luomų žmonįs: į gimine* 
draugus, prekėjus. ponus, kunigus, urėdui n 
kus. ir į petį carų. Teipgi meilingi teiszkai 
iaanikaiczių į merginas ir merginų i Jauni- 
kafrzius reikaA susipažinimo ir apsive- 
dimo  ..............    1Oc

Robinsonas Kruziaa morali,zka ir žiagedi apy
saka. paazvesta jaunume nei................ S3c

Speka Ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo r Gal-o drauge ,o m.>raiuzku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para
šte prof. Dtos L. Buechner. pagal XIX vouisz- 

■ ky laidy. •□ mažais prideczkau tos seiu vuių 
laidų lietuvuzkai pergulite Dru J. Szliupas.

* bu paveikslo ir biografija raszaliatu. Yra tai 
mokslu gviktenantis gamte dalykus, kuriuo, 

žmonės vadina Dtevo surėdymo. BĮ 30
Gražiuose, drūtuose apdaruose.. B" OO

to pabaiga, tegul perskaito sziy knygely lOc

Sena Gadynių Isznyke Gvgt SutverimaL Pagal 
Hutcblnsony; sutaisė bzernas. Ji spruzo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gjrve-

dotas Semeje. Tūla sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes Tie atrasti 
temeje kūnai yra snandien Įsistatyti lesi 
riuose n.uzejuose. i.x kuriu žmones mokinu!

tverie. knno užaugo jos gile keliolike sieks
niu storio. Moksunoztai t.x to semta bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz Sem-enm

rimu kasus rauda, gali be apsirikimo «pren»-

Preke. •1.00tvėrimu.
Tikyba ar mokslas! Tyrlnejimei tikejimiszki 

mokaltozki Ir draugijtozkai poutiszkl. Antra 
laida su priedą, m puslapiu ..................BOc

Trumpa Oeograflja. Butais. Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliai.: mapu, žmonių, gyvm iu ir 
medžiu. Tinkamiluse geografija in pradine 
mokslam,............................................ .USc

Rusiszkai parašte Rubakta's. Verte Drugys, 
įsileido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apruio visas vaudens 
permaina- ir veikme.: kaip Ils p.rsik.io>ia 
In gara. kyla in viraz. ir tenai tveria debe
sius. debesiai, padangėm atvėsy, keiezissi 
ta vandens luzelius ar sniego lustelius ir

Czla nuknty didelius darbus veikto: snie
gu k-jtais uždangi. eielus kaimu ir taid<- 
ja savo pusnvse žmonis D gyvo lies, paskui 
tirdami nuo'saules ks ietis si m vandeni ir
tr kavojatl po Šerne kur vėl veikia tįpatl 
darbą kaip U ant vlrazaa. žemes...........JOc

LIETUVA
Žmogus Nepl suskis. Verte tos szvedlazko Ne- I 

ris Graz. apysakėlė: kaip turtingo preke), I 
lunav sp.vede su varginga mergina iriai

.iet.visrkos Tvankos. x.-.l-ri Itat.vlsrkai n 
toiogljal. S.rinkta Dm J. Bass.awkcxia< 
Cxta telpa U nešiausi. Itatnvtoska mito

ii*2koe dot: be» AOc
rac.au ir

GlIUae: ApieSra
0AKTARAI siaie Medioai DisDonsaru oali lūs iszauduil!

MALDAKNYGES.
Mažu Aukso Altorius.kstatikiszka malda kny | 

gete. Msldo. yra rytmetine*, vakarine^ prie į 
•pavriednes. komunijos mi«zi.. miszparu tr Į 
daugybe kitu: m rasiu maldo. »u .bronchais 
mtozparai giedami liet.viszki ir lotinuzkl

P. ir Karaliaus Ooaido. aktai, ražancviai. 
stacijos, karunka. keliolika rzventa gteamiu 
ir tt Yra tai naujausia ir gražiausia knjrgete 
toe visu ItetnvtozKu maldaknygis. daili, cal

Miera Sųit^ coliai. Šutu knygeliu apdarai

kalimo ‘Aoo

o. C. Mažas Aksc Altorius. prastais,dru- 
tais apdarais, auksintais krasziaia, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotom), 
bletelemis. su kabute.............................. 75c.

No. 3. Vazas Aukso Altorius, moroko 
• kum. mlaktziais apdarais, apvalei* 
kampais . auksinu knuttai. parastais

ir »iIfdieB daugybe lietBvna tiki buk tai

Mukoltal 01Ž metoou arba Ja.-gil Milo.

ruK ataiukita.e

trital. abrotaliau lOe

Mytbal. Pauke ir Legendų Žemaiezla. su
rinkto. Ed Veokenstedl o, vertoj. Užlu
pu M? D. D. I. Yra tai akyviausie ir 
Juokingiausiu senoviszkos pauke apte

karino, unove, lietuviai tikėjo ir .vta-

Yvioeybe Rymo CĮeoorinu, istorija isz laiko

tetulėm.

issutines mission (Įsa tankiszkoi. Pasaka 
i-z atsitikimo mlaystka klio.itortnje .IOr

.tūtuokime vyrai S- me. L*b*i grasi paaaka 30 

.vogti arkliai ir Mendelts Dldgalvls Dvi 
etožie pasakėte. 10c

auksuos abrnzeliaL Sielio, na s Jo., labai 
gražios pasako. , , , . 30e

bui pamoklB.aexio. pasako.

tikimu Įsa Luriuvu. Itetnviszku jvrapi

pa-ztavtaą.s-.............................. .................
Egle žalciis karaliene Ir uignovimu Kau

Cvvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero. 
sn trumpu apukvmu apie pargabenimy 
Dr-tes Atpirkejistu us Italijos in žiemiu 
karalystes skersai kainus Al ponis v. 

di.amus. versta, ant iietavtozko Ka.

lara.kiai siventos lukvisieijos. vartoti VI ir
VII .zimtnivrlaoee dėl praplatinimo ka-

Donald Labai akyva knygute.................
įsi ko kyla melai D viioklos sknaud.v žmo

nijoje.' Para,’e. k n Dembski.. Sxi kai- 
ga paduoda svarbiausias isslraukas iss 
•rventos Biblijos kurtos perskaitė supto

. 10c
istorija Europos su mapoms , M)e
(storija gražio. Katrako. *• “ lito

, Istorija iszlaiko Fraacusu vainos atsitiko
šio. Afrikoje . . . Kto

I.zgaaimu vargdienio.
nmsati ir m i n naiva.int ■<

latekme Soeljaliatiaska ranlveu sat

kams kaip pagerint savo būvi.....................Uc
Kadarytis, kad botame sveiki ir ilgai gy- 

...................... ............................................... .

81.123 s.taisytos ant* balsu d.l vvra s’alis I.
Kankles. Itet.visrkos delno. 4 balsams vv 

riszkiems sutaikyto.: parūpino Dr. V

Į Keli Žodžiai apie Auginimą, parūkyti J. S.
K uokszczio. Labai naudinga knygele

I K ri. Ujo nu Duonelaiti.

. ICS 
lOe

10c 
. lOe 

lOe 
10c

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c
Kataliku Bažnyezla ir mokslu pagal žaba s

verte kn. A. Miluku.......................................ISo
Kristijono Donelaičio Raattai........................

| Kapai Didžiu Keaigaiksaetl. IrKaralls Vil
niuje Pagal A Kirkorą parašu N Yn

Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per speeijalislus “State Medical Dis- 

pensarj , anl pietvakariuio kampo Sta
te ir Van Buren ut.

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias aut visus pasaukė* Jie nieko 
neima ui egsaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga y r* iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reiszkia jog ju
mis Sieko ne kasamoj* už gyduole* ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

1 Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idan* butu iszgydytai* j>er pa
garsėjusius -pecijaltstus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokiu* ne gali

tikrumo instrumentu, kaip tai:

o, E

to ir Stethecropo P h o • 
nondoscrope - tirinejimo, 
iazczi upinėj imu. iszbraszkinimo ir Įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasti* liga sziapume (mižaluose) per tiri- 
nejimasu microscopu. Lig* pati kaipo 
panorama atsidengi* priesz iszlavintą 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary", ant piet- 
vakar.nio kanųio State in Van Buren uL 
tJT Inejimas per 66 Van Btiren ui.

Pntemyk ndrem.

ŪRAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Spectji.listai "State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename smžyje 
Ilaisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo perai žagi m o senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakauezisi 
gjdyiu ligų, kurio* yra priežaaczia: nu
stoji mo sveikatų*, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, painu rūmo, nemi
gos. fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užeiti-, 
kejimo, nuliūdimų, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam pauasziu sjrmptomu. 
Tokiems ligoniams rodos*, jog visi žino 
ju mislis ir mansvimus. Liga, je gu per 
ilgai užvilkta. priartiM beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l*r kits dsktara ir ne liksi iszgydyth. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal «enss 
ir ne.tsaknnczi** metodas.' Gydymai 
“Stale N, dical Dispensary" yr* nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 melu ntgĄl Ssiliė specijalistai gali , 
iszgydyti jus su electro-chemftzku gy- i 
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe- 
ciišliktai turi szimfus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czi* prie nusiszlspinimo, nes szlapuma* 
(mižalai) iszeina povalei. sunkiai irau 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nužiszlapina kraujai* Y** yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimą* nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturo* tai pAsirodavik su gaivintu . 
daktaru State M edical Dispensary. Ne 
kentek n u o 1 a t a 1. Specijalistai 
gali ir iszgydys ju* jeigu tik atsiSzauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bps užtikrinta.

YARICOCELEra-1
Nusilpninami rezultatai szitos ligos 

yr* per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki-. 
n* nervu systema ir pasibaigia ant vi-i 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auk* 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada : 
uenusistebesit jog jieiszgjde viraz 850 Ii-' 
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi-' 
mas bematant pranyksta; kraują* suai-1 
rinkes padidintose gyslose iszsiskirato1 
ir jo* atgauti* savo normaliszka tvirtu- į 
ma ir |«.vidala. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nsskumui-

Teisd&riszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim* 

toj ant gydymo.
Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijnlistams

ko. gluodnios skurele. apdarais spės 
leis kampais, auksinta kvietks,kryžius ir 
krautai................................................. 81.30

ta.s .lomaus kauleliais, su S medaltkn-

no. sidabruotomis bletelemis. .u kabe 
auksinti krasztal-.............................. 81.30

ežiu ir Karalių.................................................  10*
I Critaoliai *zv>e*o. bei abroial Sutaisė Bevar

taacziu tslus tikejlmiask.s do<
Kabalų talpinanti, savyje visokį:

Kelio, iaiorisiko. daino.. Gražio. Ir svarbios 
pie Lietuvos praeitis. Jo. lietavl.tkus k.

Keistutis, tragedijai aktuomdel teatrn ........SOe
' Keletu žodžio apie Rymo popiežiaus sektai 

dingotos........ .................... 10b
i Keletas rusta apie Kražius, parūdyta D. Batke- 

r.iezio Aiszkiai .prūso pjovyn* Kražiuve.
e kaip tu viskas atsitiko kiek Ir koki žmones

U. rutyUe, dėl nemokanczla

Lsletuvistkas Albumu. Laidai. latoftezko. ir 
aielp jau Lietuvos vtetoe Parengtu ir Įsa 
leistas ko. Miluko su pagalba presu aerato
rių Telpa ežia gražus paveikslai s. t rara- 
Ctis apruzymals žymiausi. Li.tuvo. vtetu, 

•dirbina ir samiai, darbu, kaip tai: Al-

O Mažu Aukso Altorius, balto, celiu
lioido. apdarai, užkilusios kvietkos, sa 
kastine kabute, auksinti kruztai...*1.3O

o 7-Mažas Aukso Altorius baltos celiu
lioido. apdarai, kvietko. aut vl.no sso- 
no tozkloto. sidabru ir perlu, su dviem 
kantinėmis k s botom, a auksinti krasz 
tai..............................................................8UOO

kon n.wienokiq.

Pasakos, Romanai, lovelio., 
M y t litai.

I nžisas galas Ponako Piloto, kurs buvo su

kari, skaitytoja, aisiditaart negale.

e J.-na TvraHaucK. gar-a burtior-v
■ r J,.darbus sykiu .ns?rssiye*i.apie bu-

pu ki.s apraazymai apie nedorybe žydu ir 
pikta augi u ima vaiku ..................................SO

aukauja broliams lietuviams Mu&z.
Istorija gražios Magei, no. .,
-storija septynių Mokytoju * "

L'n įjotu po valdžia maskoliaus 
luoitingas pasakojimas apie dxaltabuixius

Kas teisybe tai nemetas. puikios apysakėlės 
isz lietuviu gyvenimo „ ifc

Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė, ia 
Kunigu, puikus apraszymas isz gyvenimo 

- -- - 50cKn A. Buboa Proiaiszki Kutui Šziojėkny
goje tolpa Ii gražiu nesuku. p.,ruzytn
kn. Burbos, buvusio klebonu fsetnvl*z-
ko. parapijų. Plym<uth. Pa., kanos tai 
yra ui tokios: "Tirmisikiu Andnus", 
"Szviesuie",* Druyba Ir užminti, žmo- 
trsus". "Apibarta avis” "Tėvo pasku
tiniai Sodžiai", “Nanjalenki. isz prie
vartos", -Sesuo*', "Už tėvynės meile", 
"Bartininkų isz Cucugvano Austrijos". 
"Sodžiaus elgeta ’, "W«)nio tozpežintis", 
"Smertis ant nories"

Keksztu Simu ukiaz' 
ne tik graži pasak, 
aunu prie ūkiniai

ranka. Sxl yra 
gera, psmokl- 

..............................lito

•Ia Paneles Szvencztausio. Yilaiaje: Griu
vėsiai Miadaugio rūmo Navmiestelyj: Griu
vėsiai Lydo, pilte*; Griuvėsiai Krevopilies. 
Litzkava: NaujiTrakal: Griuvėsiai Mediai- 
kn pilies; Geigaudistkls: Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilninje: Perkūno szventiayezia 
Kaune; Kėdainiai. Mir. Vysokie Litevskte; 
Kretiags: Kražiai; Rakissklo bažayczla.

ni. tie. Gartdais.
lialjo..ta- 
llkl Ja. C-

•e—iietuvlsikoj IranrUsiko! Preke. BOc 
melavo. Tėvynė. Dainos, pamatyto, kn. 

no Wienožlnako. Labai gražio, dainos
Ltatnvtai.mžiaaludumuou Czia talpiai 

rinejimai apie liet.vi.s. ju paej ma. Ir 
nuo Mniaa.iu smilu K algele v-—-----
skaitymo kiekvienam Itataviai

•x«linUs.......
Laisvos Valasdos

lOo

to. ja.nanie amii.Je ia kapa, auie.ru 
■io. D-ro Kudirkc. Bziom Jo eiles, klek-

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
n.omeasl dėl .magaus laiko praleidimo, 
nes isz Jo. gnll nubarti apie wvo lalm,

Lietnviszkas Sziupinva, II Laida. Konradas 
Vailenrodas.....................    lito

Liet o vist) i Dainiai pto tioj XIX sumtme- 
ozto. Kliuiazkai ta.tiszku penjoddu

Ltatavi.xkl rn.itai ir rautlninkai. rnszlia-

venirai ir darbai visa lletnvin. karte k* 
nors vro parute Itetaviszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Basanavirzina Ivinskio,

•u................................................................. 18e
Lieta vos Istorija, paraszyta Slmano Dankan-

arba abi až............................. ........................ 88 00
tavos Gupndine. Mokina kaip pritaisyti 
Dtevo dovana, tos karte galima tozmotu 
gerai virti valgius ir atukaneztai vesti

Lietuvystes praeitis, dabstotis Ir ateitis. Isto- 
rtozkal socijoliogiszku plušiays......Sc

Li.tnviai po mukolln jungu. Parute Dr. 
Piestinys apie pne.pa.du ir panaktejl- 
mus lietuviu isz szallu mukolistko. 
valdžios....................................................... lOe

Maskolijos politika .n Enropa ir kataliktotka 
tisinjiiita Iszrodymu kaip mukotial per- 

. >—t*— >. naikina Itetnvias ir g

inžikelis tozduotas ant naudo. Lietuve

■kio]

ta Listuvos tautisikaa kilimas.

Mederama.u tauti.ikal vai.Usykystal. Suojs 
kniso), a prūso visa. Ilgas, fu vardus ko
kiais ju vadina Ka.niecsial ir S.valkta- 
ožlal. kok^a vslatals praril tmone. ju

Daukšui to bljograljai (gyva
tai oaujauM knlgele Ir labai

tt. Vri. to tr Jo fotografija patalpinta. Mta 
NMlpneazyk. KosMdija rrajyjama toatruoM lOe

nihilistą. Yra tai gražu Ir užimąstto apu- 
kymss tos gyvenimo nihilistu Ro.ijoja. kaip 
merginaOlgn Liubetovyezlute. prigulėdama 
ia aihilistu draagysty. daug sykis apgavo 
ruakus ezinovaik*. ir gaudoma gudriai laz- 
trukotož Iu ranku.........................................lOc

KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS.
Szita lig* yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dįto jog yra teisiant a 

savo pasekmes*. Liga t* gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kaišty, 
.tema yra užouodinta. tada liga pati iszsireiszkia per; Egczema, rheumatiszkus 
skausmu* sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemtn ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkle*, atsiradimą guzehu, 
puolimą plauku ir p-prastai užriteigia ant sugadinimo kaulo. Jeigu tunsziio 
kiu* arba tam panagius symptomus, tai pasirodavyie su spectj alfais tuoj aus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baime*yr* be pamato, tai jum* ta pra
neši ant svk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikra* greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki je g u ne esi iaz- 
gydytu.

i>isPENSARTj yra paprast*, turi raszyt 
apraazydami savo liga ir jeigu jie atras
jog namie jie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Asz likau iszgydytū,
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Manu Brangu* Gydytojai!

Turėdamas paslaptinga lig* daugiau 
kaip6menesiu* asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedama* jokio* nau
do*. Netikėta laime jiadave mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, ktirie reikalauja pagelbės, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susi (težinę Vienas menesi* szito nuste
bi! Ino gydymu, sugražino man svaikat*. 
Tegul Dievas pulsi mina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkinga*

J. C.

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu- 
bliksi. I.

Pasiraszyta ir pnsiegdintas priesz m*
nę, szis 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad Howard Czarra
(Se»l)

George Sterlin. Noury Pubhe

State Medical 
Dispensary 

ANT &

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

State of Illinois 1
Coųnty of Cook f *• **

Asz, Jurgis Sterlin, "Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas "State Medical Dispen&a- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
X an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yr* tikras, ir kad originalas to 
pnliudyjimo yra duodamas "State Me-

Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vai; po piet. Nedel|oj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai.

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka styti* atkreipia

me ant ligoniu toli gyrienancziu irfar- 
meriu, kurie geidžia at važiuoti czionai

RODĄ DYKAI!!

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszal laiszką į "Lietu 

”oe" redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir sena j i savo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokancziam, 
pa raszyti.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi”, 
tai nelaikyki* jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio" redakcija 
negalį pinigu isz paczto rauti. Pasilai- 
kik sau tik mažais balta korcziukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘•Money Orderį" siuskie prastoje groim
toje, registruoti jo ne reikia

4) . Sumas neaiekianczias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi". Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuoeas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temeti ant virta 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir pktys veikiau atsakyme 
gausite. "Lietuvos" iszleistuve.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

S. Dominaitis, 1436 Adams St.
So. BOSTON, MAS8.

Nlkod, Gandrelis, 291 4-th St.

NEVY YORK. N. Y.
Jonas Nujoki* 323 E. 55-th st.

NEVVARK, N. J.
V. Ambrateviczia. 180 Ferry si.

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinkeviczius, 73Grand st.
Juozas Matutis. 112 Grand st.
K. Balsziunas, 262 Metropolitan avė.

8HENANDOAH. PA •
Andrius Maczis, 133 S. Main st.

MT CARMEL. PA.
Petras Bieliauskas, 251 S. Beech st.

SOUTH BOSTON. MASS,
Lincas Kudarauckas. 72 W. 5-lh St.

WATERBURY, OONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

VVESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

DETROIT, MICH.
M. Mockus.

BALTI MORE. M D.
L. Gawh* 3018 N. VVashington st

PH1LADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.

* Lietuvos" aeiiMuianu agentai. 
Jurgis Kazakewiczia,
J uotas Petrikie
Juozapas Matuti*
K Labanauska*
V. J. Ushkuris.

Kur sale vyrai atsilankys, listuviai 
rsli pas juos užsiraazyti "Lietuvi" 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viaokes knįgaa 
ui tą paczią prekę kaip ir redakcijose.

"Ltrrcvos Iszlkistuvb.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.........................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .52fc 
V rsz 1000 rubliu, rublis po.*...............52|c

Galima siusti szimtus ar tukstanczius 
ub iu kiek tik nori, bet siuncziant ma- 
au kaip 100 rubliu, reikia rusti tik su

okiąs sumas:
3 rublius.
6 rublius.
9 rublius.

12 rubliu. 
15 rubliu.
18 rubliu.
21 rubli.
24 rublius.
25 rublius. 
28 rublius.
31 rubli. 
34 rublius.

37 rublius.
40 rubliu.
43 rublius.
48 rublius.
40 rublius.
90 rubliu.
53 rublius.
58 rublius.
50 rublius.
68 rublius.
65 rubline
68 rubline

71

78 
81
84 
87 
00 
03 
08 
00 

100

rubli, 
rublius, 
rublius, 
rublius 
rubli, 
rublius, 
rublius, 
rubliu, 
rublius, 
rublius, 
rublius, 
rubliu.

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c ant paėsto kasstu.

Jei norite kad pinigai greitai su vaikas - 
(zlotu ir niekur neiutu, tai siuskite per 
"Lietuvos" redakci|e

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu teip, tai pamėgt k motu n.aj.1 iszrasta gy

duole kart tazezrslto galva šuo pleiskanų, sutvir
tina plauku szaknla. sulaikys iu slinki m* vieton

UI sugražinsima pinigu*. Salta gyduoto r ra kaip 
dėl vyru teip Ir dėl moterų. Preke Sl.oo benk* 
Galite pri.ia.tl poptorlnjr dolery prastoj gronatoL 
THE ANIMATOR, 9S4 88rdB ., Chteogo. IU

Daagiaa kaip
Sr 30 actas isiracgistas!
F Dr. RICHTERO
* srisaa swietal žiaoeu 1

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER.

’ Armonikų pigiu ir brangiu, laikro- 
!dėlių, lenciugeliu, žied,u ir szimtus 
i kitokiu Idaiktu galite iszsirinkti ir

SadrotlDimis pilotu.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nimo plauku ant praplikusiu zalvu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalina visokia neezysta sis
tema. ir stabdo galvoa skaudėjimą.

Rodą dykai. Ateikite arba raižykite.

J. M. Brundza, Cbemiat,
313 Bedford Avė.. cor. S. 2-nd St. 

Box 106 Sta.- W. Br'klyn, New York.

Rbeumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strenii Skaudėjimo ir tt| 

ir wl»oJt/u JZAeazaaUsKJra | 
gk»ad»Jimu.

^ptiekorias ^rb» j
F. AL Rkfcter & Co, 

215 Peari Street, 
New York.

Kelpsch

parsitrauk 
ti, jeigu 
urite rau

tu lietu- 
dszka ka- 
alioga.ku- 
i prsiun- 
ziame ke

rnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

74 CentreCo.
Buce, to Kelpnch, Norrlko A Co.

Cbict^o, 111.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Perkele savu offisa isz So. Chicago 

in Chicaga, po ar,

151 1.18-ti SL, kerte Rnble oi.

Ūktai reikalauja daktarbikuu pafelboa, tegul

aro prigiinu>)e kalboje rali suszseketi ir gauU

Lietuviai, aorintiejie rauti pageli* per rro

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa- 
melavima. bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tads psis galėsi iszrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; 
oespenkaites Burtininko Knygele žino
si liek, kiek geriausias burtininkas. Ass 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tas lietuviszkoj kalboj dėl metimo lai
mes už 25c. Adresuok:

KLAUSYKIT!
Ar reikia Taruistai Laikrodėlio? ■ 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o Į 
nesi paliesi; nes gausi pigiau, kaip kitur. > 
Apart t". Matutis turi didele krautuvėj 
iiedu.lenciugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik-1 
tu. Teipgi visokio* intalpos isloriszku j 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromatoms popierių su puikiomis | 
kvietkomi* ir pavineziavonemis, abrozu . 
irsbrozeliu. Kas ka norit isz sugsz-. 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o nušilę katalioga su pla- 
czi u a prasi y m u anie viską. Adiesas.

Jo«ei>h Matutis-
112 Grand si. Brooklyn, N. Y.

Aleksandra viczia ir S zy arktis 
...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan StĮ Chicago, iii.
Turi paikiai inrengtas drakoriszkas ms* inas ir pertai 

visokiu* dnikoriszkus darbas atlieka dailiai ir greitai, o 
ypatingai draugystėms k • :-! uicijas, tiksėtu* programos, knygas rasi liniukams ir tt. 

' .Maiuo, ir siuuczia pinigus iu visus dalis svieto per banke, expresu, 
; arba pnczta ; kaip kas nori. Uilaiko knygas visokiu intalpa ir maldaknyges.

E>X>.*>kkkkkkkkkkklkkMkkkk>*>k**UU******** * kkkklkkkk

Box 551, Pittsburg. Pa.

J. SYMANT,
71N. 7-tbSt.. Brooklyn, N. Y.

Lietnviszkas Saliunas.
Geriausigerymai, inportuoti cigarai ir 

*Free Lunch" kasdien.

Vienatine Lietuviszka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydęant vie
natines lietuviszkos aptiekos Chicagoje. 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europtjiszkoae ap
tiekus# randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose a pliekose. Czia galim* liet u visi
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodą dykai; už rodos davimą 
mokestiesnereikslr.il ja,

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių Iieluviszk" knygų, abrozėlių, gra
žių su pavinciiavonėmis popierų groma-: 
toms ir tt. Teip pat gaji gauti szifkortes ; 
Ir pasiųsti pinigus į krsjų. ir tą visagali-1 
ma atlikti liėtuviizkoje ka'boje.

Aptiekos adresas:
16* \V. 18th st., kertė Union, prie pat 

bažnyczioe Apveisdos Dievo parapijos.

Dr. Louis Bottlik,
420 ^0. HĘLSTED S¥„ CJIICW

Terp Kunker ir Dekoven ui.

JEI reikslsuji daktaro, tai kreipkis prie Dro Bottlik. e 
persitikrinsi kad tave gydo daktaras. Jis yra baigės dak
tarystes mokslą Europoje ir turi labai didele praktika teip 
kad ligoni tikrai pagydys.

Jis yra specijalistas vidu-
riniu ir paslaptingiiju ligų.

Offiso valandos: nuo 9 iki 10 ryto ir nuo 2 iki 8 vakare.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka D-ras A. L. Graiczonas,

karcsema po numeriu 3321 Auburo avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias sius Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le de) milingu, veaeliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
anl viso Bridgeporto Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone.

I'etrsiM Salakia, 
3321 Aaburn Avė. CHICAGO

167 W. 1 H-th SU, Chicago, UI.

Gydo vįsokas ligas be skirtumo: vyru, 

moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 

augszgziaus padėto adreso,

r

LIETUWIU DAKTAR.4S

723 W. 18th Street Teletonaa: Canal 78, 
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekoa

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

kuris pasekmingai gydo Ii- 
ganius, greitai, teisingai ir

praktikos ir kiekvienam

ISZGYDYMA UZTIKRIMA.
Jeigu turi kokia nors pa-

SERGANTIEMS
GvarantiiO)ame pflna iszfydyma.ar lytiszku daliu kuno, jeigu turi kita kokia 

nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojaue ra- 
uyk artis pats ateik Į>as viviem žinoma pa
ganejusi Chicago* spectjalisto vyriuku ligų

BB.B.M.ROSS
Rootns 1 to 7, 175 S. Clark St.

Dr. Jos. F. Kozlowski, 
Ruimas 1110 Maaonic Temple 

kerte Randolph ir State ui., Chicago, III. 
Pasekmingai gydo visokias Ilgas Galima Mssi- 
into.il tenkiszksL

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
84S3 8. Halated St.

•2.00

su pagalba geriaustu elektrusku prieis

I.ytlaskra daliu litras

das gerkle) Ir burnoj, nosy), akyse Ir ansvae. 
netekimą vyritkumo. įvesiu nusilpnėjimą frtt.

llsaBtstnti. Gyvsidabrio nevarto

DR. LANDĖS
Sspltollnls specialistas.

HEW YORK.
• ryto iki 8 vakare, Nedėliotus

Negalinti aaabisikal atsilankyti, gali para- 
ssytllatake; būtinai reikalaujame pacl>nio 
iasltlkejimo.

Stneku vtaktoas kalbose. Turiu praktika 
Lebancn Bellevu. Post Gradnate Unlvsrslty I>Mned»al Va. a. . M^4L.I«l..k- » - . . -

F.PBradchulis
Attorney and Counselor tt Lw.

Chunber of Cominerce Bldg- Room 709.
8. E. Oorner LaSalle A Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642

RTienintelis lietuvrys advrokataa, baigęs 
mokslę jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminalisakas visuose suduote.

ttea. 1(M4 W 18tti Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

.Tiktai 25 centai.
Kas prisius 25 c. paežio markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu po penu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, spakaiti- 
mais ir pavinezevonem. Už 81.00 ap- 
laikys 5 tutinus virsi minėto popierių.

Adresuokit teip;

W. Kudarauckas,
70 W. 5-1 h sL, So. Boston, M-iss

A. Ginkus.
7 Iff Millbury 8t , Worce»ter,Maa8.

Pinus Lietuilszlis Agentas.
Siunciia pinigus i visas dalis svieto. 

Parduoda szifkortes ant visu linijų irge- 
riausiu laivu i Amerika ir isz Amerikos. 
Iszjieazko ir perraazo dalis Lietuvoje.

Rods visame dykai.

CIGARAI.
Visokio skyriaus ir visokiu prekių Ci

garai yra gaunami fabrike Naojokta 
Cigar Co. Cigarus imant staczlai isz 
fabriko visada geriau ir pigiau atsieina 
negu nuo agentu perkant. Jie pristatė 
cigarus i visus Amerikos miestus ir pri
ima orderius nuo mažiausiu iki didžiau
siu. t

NAUJOKAS CIGAK CO
334 B. SA-lh St. New Vork-N.T.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZLVSKIO

315 S. Morgam St., CHICA3O.

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra ssifkomiu nue 
geriausiu kompanijų, taipgi siuncziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonistkosir. europeiszkos. tikros 
Datentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. V įsokios ligos yra pasek
mingai issgydomos. Per telefoną gali, 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. wilUamsor.

Dr. M. Kassakovski. 2313 S. Halsted st. 
Telephone Y arda. 709.

Atsiszaukusiems per lajszktis ir apra- 
szantiemz savo ligai, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke uidn centu.

Tt lk fonas Yahi* 769

auie.ru
mokestiesnereikslr.il
into.il
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