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Inx Vilniaus.
5 d. gegužio Į Vilnių 

ko 40 mokintinių Šiaulių 
gimnazijos. |>o vadovyste po- 
po,” piešimo mokintojo ir

.ria. Norint

sa-
ar-

hz Vitebsko.
Direktorius Vitebsko 

nazijos atsišaukė į

A ši ten ų. Vilniau* gub.
berželio mieste Ašinė- 
siautė gana <

Ugnis užgimė

9 d.
nuošė 
gaisra si 
tyj. k.Ada visi miegoje,
degė 88 gyvenami nam&i ir 8 
negyvenamos triobos ir dvi 
žydų sinagogos. 57 šeimynų, 
daugiausiai žydų, nužudė vi
sus turtus, neteko {uudogės.

jėti. Be

desni, kadangi čia šįmr 
kėjo išnrti daug dirvų rikiais 
užsėtu ir jų vietoj sėti 
rojus.
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Amerika.
Amerikos randas^

gydamas ant išreiškimo 
skoliško ambasadoriaus, kad 
jo randas ne priims 
kraštų įsikišimo su užstojimu
už besiskundžiančius žydus, 
kadangi {taskutiuių laikų atsi
tikimus Kišineve ir kitur Ma
skolija laiko už v
savo reikalus, terp užmuštų 
arba šiaip nuskriaustų ne bu
vo svetimų pavaldinių, o į 
vidurinius reikalus pašaliniai 
neturi tiesos kištieji, vienog 
nutarė perduoti Maskolijos 
randui protestus Amerikos 
žydų prieš jų vientaučių 
skerdynes Maskolijoj. 
vien žmonės Ameri
stavo prieš žydų j kerdynes, 
caro tarnai mažai 
protestų, bet įsikišimas Ame
rikos rando į žydų
be abejonės padar re svarbes
nį įspūdį ir išduos svarbes
nius vaisius. Kolji bus tie 
vaisiai, sunku įs
abejonės dabartinis įsikiši
ma* Amerikos ankščiau ar 
vėliau privers tanias perkei
sti terptautiškas :iesas, ko
kios dabar nedalei Ižia kištie
ji kitiems su užst
skriaudžiamus k|to krašto 
pavaldinius; įrikii 
kiaušiai gimdydavo kruvinas 
kares.

Kad dorai manaįnti privalo 
už skriaud žiamus, to 

nieks neužgis, privalo tą da
ryti ir randai, bet
valo teiposgi pasiriipinti, kad 
pas juos ne butų panašių at
sitikimų, koki galėtų pagim
dyti panašius apkaltinimus. 
Kiekvienas pirmi 
valo šluoti savo 
kada nuoi pikto juos išvalė, 
tąsyk turi tiesą 
kad ir kiti tą patį darytų. 
Kaip kitur, teip i;- Amerikoj 
atsitinka kruvinoji skerdynės 
ir skerdėjai ne būva tankiau
siai nubarteti. Ąntai pas
kutiniuose laikut'se net per 
tankiai pasitaiko 
dynės ir užpuolimai ant 
negrų. išyijim 
ič.elų apskričių,- 
Airnai parašus į 
buvo Kišineve. 
rika, kišdamasi i 
tų prastų, turi h1 
gūsį, kad tas pa gimdys 
posgi įsikišimą 
skerdynes. Ant 
skolijoj ne vien 
persekiojami, tean 
labiau už žydus 
mos, o vienog Amerikos ran
das už tas neužta 
būti teisingu,, rbikia peikti 
kiekvieną peiktiną atsitiki- 
mą. X* '

Reikia manyti, 
tinis įsikišimas 
žydų skerdynes 
gimdys permaina i 
kų tiesų, svetimi 
lės peikti 'kiekvieną kaimy
nų peiktiną darbą, bet nuo 
tokio peikimo ^egalės apsi
saugoti s pats ir

inj jų ‘ iš 
aigi ateiti- 
tuos, koki 

Todėl Anie- 
reikalus ki- 
lut pasiren- 

tei 
jos 

Ma- 
yra

Dabartinis įsikišimas Ame- Tvirtynėse aplinkui Yinkow 
rikos vienog dar tokios savi- dabar yra dviguliai tiek ma- 
tarpinės kontrolės civilizuotų ->koliškų kareivių, negu buvo 
tautų ne. pagimdys; daugiau
siai gali pagimdyti |)ertrau- 
kimą diplioinatiškų susineši- 
mų terp Amerikos ir Masko- 
lijois. Ne pagimdys tuom 
tarpu nė karės, ‘ kadangi nė 
viena puse ant tokios karės 
ne pasirengusi. Ateitėj ka
rė terp Maskolijos ir Ameri
kos, už valdymą ant Didžiojo 
oceano, be abejonės užgims, 
bet dar ne greitai: Ameri
kos kariškos pajiegos dar per 
silpnos, o Maskolija turi dar 
daug darbo su apvaldymu 
reikalingi; sau Azijoj kraštų. 
Taigi.nors dėl užtarimonž žy
dus jeigu ir. butų pertraukti 
dipliomatiški susinėsimai 
terp Maskolijos ir Amerikos, 
dabar iš to karės ne bus, net 
tąsyk, • jeigu Maskolija pra
dėtų karę su Japonija. 
Amerika, turėdama per 
nas kariškas pajiegas, į 
dar ne nesiskubįs.

Laikraščiai mena, jog ir 
dabartinį užtarimą Amerikos 
už Maskolijos žydus pagimdė 
ne ideališka meilė žydų ir 
teisybės, bet piktumas ant 
Maskolijos, kuri, laikydama' 
savo globoj Mandžuriją, nore 
žadėjo {įasitraukti, visus ki 
tus kraštus lyg ant juoko lai
ko, ištikro ne tik nesirengia 
{įasitraukti, bet griebia ir ki
tus aplinkinius kraštus; žada 
ne stabdyti svetimos prekystes 
Mandžurijoj, o ištikro ne da- 
leidžia Chinų randui išpildy
ti Amerikos reikalavimų, kad 
butų Amerikos prekystai ati- 
ryti tūli Mandžurijos portai.

Amerikos kariška laivyne 
lankosi dabar Vokietijoj. 
Ciecorius Vilhelmas ir ran
das, ypač gi laivynės virši
ninkai, garbina Ameriką, 
ypač gi jos laivynę. Ar iš 
tikro vienog ji ne turi sau 
lygios, sunku pasakyti, bet 
gyrimas ko uore ant oficiališ- 
kų priėmimų paprastai ne 
perstato teisybę; ant galo Vo
kietijos ciecorius juk ne gal 
būt sudžia gerumo ar ne ge
rumo kokios nors, net locnos. 
laivynės, kurią geriausiai pa
žįsta.

Rodosi už Panamos kanalą, 
didesnių nesutikimųsuColum- 
bijos republika ne bus; gali
ma tikėti, kad Coliumbijos 
kongresas ant galo priims 
Amerikos reikalavimus ir ši
tas svarbiausias kanalas bus 
amerikonų nukastas ir 
po Suvienytų Valstijų 
trole,

pirma. Matyt Maskolija ne 
tik nori pasilaikyti ant visa 
des Mandžuriją, bet stengia
si apvaldyti ir prigulinčią 
Chinams Mongoliją.

Maskoliai, kaip tik išgirdo, 
kad anglijonai rengiasi siųsti 
iš Indiją kareivišką expedici- 
ją į esantį po globa Chinų 
Tibetą, užbėgo auglijonams 
už akių. Izmdono laikraš
čiai praneša, jog gana skait
lingas maskolių pulkas jau 
įsiveržė į Tibetą. Anglijo- 
nai daliar siųsti savo expedici- 
jos negalės, jeigu nenori su 
Maskolija karės.

Kita maskolių dalis {įerėjo 
Yale ui'ę ir užėmė prigulin
čius Korėjai įiaupius. Iš to 
viso gali užgimti Azijoj karė 
Anglijos ir Japonijos su Ma
skolija. Matyt * laike atsi
lankymo maskoliško karės 
ministerio nepasisekė Ja{xi- 
nijai su Maskolija susitai
kyti, kadangi daliar japoniu
kuose, net |m> įtekme rando 
esančiuose, laikraščiuose vėl 
tankiau Į>asitaiko niekinimai 

/Maskolijos. Kadangi karėje 
su Anglija ir Japonija, ji 
turėtų trauktieji ant jūrių, 
tai suprantama, svarbiausiu 
klausymu yra. katra pusė 
daugiau čia turi kariškų lai
vų. Maskolija Azijoj turi 
56 kariškus laivus, o tame 6 
didelius mūšio laivus; plau
kia čia dar iš Europos 3 mū
šio laivai, 2 kreiseriai ir 24 
torpediniai: visi tie laivai ga
li paimti 204640 tonų. Pran
cūzija, einanti iš vien snMas- 
kolija. turi Azijoj 42 laivu, 
bet ne didelius, galinčius pa
imti 36890 tonų sunkenybės. 
Bet Prancūzija Europoj turi 
daugiau laivų negu Maskoli- 
ja. tai gali savo laivynę Azi
joj sudrutinti. Anglija Azi
jos vandenyse turi 55 laivus, 
bet daug mažesnius neguMa
skolija: laivai tie gali patal
pinti 113220 tonų. Japonija 
turi 134 laivus, galinčius pa
talpinti 163180 tonų. Ame
rika ant Didži?jo oceano turi 
15 laivų, galinčių paimti 42- 
000 tonų, taigi ne didelių. 
Tokiu bndu Maskolijos ir 
Prancūzijos laivai gali paimti 
241530 tonų, o kitos pusės 
laivai 308400 tonų. Prancū
zija vienog gali savo laivynę 
sudrutinti ir pajiegos abiejų 
pusių bus beveik lygios. Su 
lygioms Įiajiegoms viešpaty
stės retai pradeda karę, to
dėl ir dabartiniai nesutiki
mai Azijoj gali be karės būt 
išrištais. Ant susitaikymo 
vienog reiks, turbut, visiems 
numažinti savo geismus.

Lietuviams šiuom kartu ne butų radęs nė padėtųjų vesti 
pasisekė išrinkti nė vieno sa kokias nore intrigas, 
vo reikalų apginė jo Vokieti
jos parlamente. Liūdna tai 
labai. Kandidatai buvo pa
statyti net keturi, o nė vieno 
neišrinko. Mat lietuviai ne 
visi balsavo už savo vientau
čius, jų balsai pasidalino ir 
ta stoka vienybės pilengvino 
pergalę lietuvių priešams. 
Smarkiausiai prieš lietuvių 
kandidatus kariavo vokiečiai 
konservatyvai ir garsus jų 
tarnas pastorius Jurkšaitis. 
Jeigu konservaty vaitokiais ne 
draugais lietuvių pasirodė, o 
{firma lietuviai su jais ėjo iš 
vien, tai ne {>riderėtų lietu
viams daugiau su jais drau 
gauti. Lietuviai ateitėj dau
giau {felnytų susitardami 
►u socialistais, kurie juk pri- 
lankesni lietuviams negu ki
tos kokios nore vekiečiu jmr-1 
tijos. Socialistai prieš tau-j •skirtu nuo |>ajurių. ant pri 
tystę ne vokiečių ne kovoja, sigriebinimo prie jūrių turi 
ne pritaria kvailinimui su i prasimušti, jeigu dėl stokos 
{lagelba svetimos kalbos ne| maisto ir vandens ne 
vokiečių vaikų. Kadangi so- Jara Išsiduoti Muilai, 
cialistų balsai v:sur didinasi, I 
tai jie, susitarę su lietuviais 
ir pats daugiau pelnytų ir 
lietuviams galėtų |>adėti. 
Kad jie ne teip netikę, ge
rinusiai |>arodo, kad Vokieti
joj šįmet už socialistų kandi
datus |>aduota su viršum 3 
milijonai įtaisų, o už tvirčiau-

Uriks.
A ngl i jonams Afrika vienas 

nelaimes atgabena: karė su 
būrai* teip padidino skolas 
Anglijos, kad šiądien Angli
ja terp svieto viešpatysčių 
daugiausiai turi skolų. Vi
durinėj Afrikoj užėmė Soko- 
to viešpatystę, liet sokotonys 
sumušė anglišką kariumenę. 
Negeriau eina ir karė su Pa 
siutusiu Muilą. Anglija pri- 
kalbėjo Abisiniją {>adėti su
valdyti Muilą, abisinijonai 
ištikro sumušė Muilą, liet tas, 
sumuštas abisijonų, kreipiasi 
dabar prieš silpnesnius ang- 
jouus. Kaip Paryžiaus laik 
raščiai praneša. Mulkis ka
reiviai atsirado jau rytuose 
nuo angliškos kariumenes, 
taigi jenerolas Mailing likosi

Iš Pinsko. Minsko gub.
Visokį agitatoriai ir čia no

rėjo parengti žydų skerdynes 
Nežinia kas, čia išmėtė atsi
šaukimus, kuriuose kviečia 
katalikus ir stačiatikius eiti 
iš vien ir mušti žydus.

šią parlamente katalikišką dviejų kliasinių prižiūrėtojų, 
partiją vos l.ooooo lialsų; visi tie monkintiniai stačiati- 
kitų jiartijų kandidatai g*'O(fcįaj.
jau daug mažiau balsų. Jei
gu socialistai butų žmonių 
suvadžiotojais, kaip juos per
stata jų {>riešai. už jų {iasta 
tytus kandidatus ne balsuotų 
takia daugybė žinomų: socia
listai takiu budu Vokietijoj 
turi kur kas daugiau pritarė
jų negu kitos {ertijos.

UžderėjlnniNVlIniaire
Vilniaus gnliernijoj lygiai 

ruduo, kaip ir pavasariai į bu 
vo lytingi, kas, suprantama, 
turėjo atsiliepti ant daigos, 
ypač per daug drėgnumu bu
vo pa viečiuose: VUniaua|l Di
anos. Lydos, Sv 
dalies ir Trakų,
šituose |>iviečiuose lygiai 
giai, kaip ir žieminiai | 
čiai išrodo neužganė<lį 
čiai. Tiktai Lydos ir lįi 
pavieč-iuose vietomis i.j 
užganėdinančiai. Ir vai 
jai atsėti buvo prie nepl 
kių aplinkybių, 'l iktai 
kų ir Disnos paviečiuose 
buvo prie šilto oro. Darbai 
prasidėjo ankščiau negu |>a- 
prastai. Anksti sėti vasarojai 
daugume v:etų išrodo 
liūdinančiai, o vietoms Lydos 
pa v irt y j gerai. Vien Trakų
jiavietyj vasarojai vie 
nugeltę ir (fagadyti 
kių lytų. Traku pav. plotai 
vasarojai* užsėti šįmdi di

saugoti fe pats ir Amerika be 
abejonės sulau te įsikišimo 
kitų kraštų į jos lynčavimus, 
persekiojimus f lipiniečių ir 
indįjonų. Tas 
atgabenti gerus 
viens rando darbas, ar tai vi
duriniuose ar u 
reikaluose, bus 
visų cifilizuotų 
kia kontrolė no sykį randą 
privers gerai apsvarstyti sa
vo darbus, ne kartą sulaikys 
randą nuo pikto. Tas gal 
dar ne greitai įvyks, bet tu
rės įvykti, kadangi tautas 
šiek tiek išplatįs ir doriškus 
supratimus, ki: 
tikro keistas ne 
tata.

gali ateitėj
vaisius: kiek-

ikru baziniuose 
po kontrole 
kraštų, o to-

rie dabar iš- 
i kartą persi

Azija.
Londono laikraščiai 

sergsti Anglijos randą 
Maskolijos darbus rytinėj
Azijoj. Pagal tų laikraščių 
suteikiamas žinias. Maskoli- 
ja d rutina savo kariškas pa- 
jiegas rytinėj Azijoj; ko pa
reikalaujamą turi maskoliams 
duoti jChinų randas. Jis tu
ri pristatyti ant geležinkelio 
visas anglis, kokias iš
kasa ant 30 mylių abipusiai 
Mandžurijos geležinkelio. Vi 
sus minerališkus turtus Man* 
džurijoj gali explioatuoti 
maskoliai, o kitų kraštų ka
pitalistai gali explioatuoti 
tik tokius, kurių maskoliai 
nepanorės. Tokiu budu ma
skoliški kapitalistai Mandžu- 
rijoj turi daugiau tiesų negu 
pačioj Maskolijoj. Iš Tien- 
sino maskoliai parsitraukė 
10000 chiniškų darbininkų 
prie dabar dirbdinamo naujo 
geležinkelio per prigulinčią 
Chinams Mongoliją. Reika
linga medega likosi iš Masko- 
lijos atgabenta į Niuchvan- 
gą. Šita nauja linija turės 
500 angliškų mylių ilgi^.

Vokietija.
Pereitos sanvaitės ketvergę 

atsibuvo antri Vokietijos par
lamento pasiuntinių rinki
mai. Kaipl visi laukė, per 
antrus rinkimus išrinko dau
giausiai socialistų pasiunti
nių, nes 27. Tokiu bndu su 
pirma išrinktais socialistų 
pasiuntinių Vokietijos par
lamente bus 83. Po katali
kiškai partijai, kuri turės 99 
savo pasiuntinius (sename 
parlamente katalikai turėjo 
101 pasiuntinį), tvirčiausia 
partija Vokietijos parlamen
te bus socialistai. Jeigu teip 
eis toliau, tai kituose rinki
muose, jeigu,paveikslan, cie- 
corius, ne galėdamas savo 
mieriams išderėti pritarimo, 
paleistų dabartinį parlamen
tą ir pagarsintų naujus rinki
mus. tai socialistai gali užim 
ti pirmą vietą, pralenkti net 
centrum arba katalikų parti
ją

Balkanų punsahs.
Serbijos karalius jau 

mė sostą. Apart Austrijos 
ir Maskolijos, kiti kraštai at
šaukė iš Belgrado savo pa
siuntinius, neišskiriant Pran
cūzijos, bet Austrija ir Ma- 
skolija pareikalavo nulmmli- 
mo užmušėjų karaliaus.Pran
cūzija, nors atšaukė savo j>a- 
siuntinį, bet prezidentas 
Loubet atsiuntė naujam Ser
bijos karaliui pasveikinimą 
su kuo geriausiais linkėji
mais. Ypač erzina serbus 
Maskolijos reikalavimas, ka
dangi serbai nužiūri, kad re- 
voliucijonieriai ant agitacijos 
gavo pašelpą iš Maskolijos. 
Taigi dabar Maskolija reika
lauja nnbaudimo tų, kurie 
pildė jos nurodymus ir geis
mus. Apart to serbai tvirti
na, kad nuo tokios viešpaty
stės kaip Maskolija. kur ne 
vienas valdonas likosi užmuš
tas, o užmešėjų nieks ne bau
dė; kur urėdninkai vagia vie
šus pinigus, atlieka savo pa
reigas vien už kyšius; kur 
randas rengia Čielų tautų 
skerdynes kaip tai neseniai 
buvo Kišineve ir kitur, kur 
ukėsai ne turi apgynimo nuo 
sau valios urėdninkų; kur di
desnė pusė gyventojų tik dėl 
netikumo rando ne moka 
ne rašyti, nė skaityti, 
kitos tautos ne turi ko moky- 
tfesi, nė klausyti pamokini
mų nuo tokių valdonų kaip 
maskoliškas caras. Naujas 
karalius ir prie geriausių no. 
tu negali bausti užmušėjų 
karaliaus Aleksandro, kadan
gi tautos reprezentantai rei
kalauja ne baudimo, bet ap
dovanojimo užmušėjų. Kaip 
ten vienog ne butų, rodosi, 
galima buvo be užmušystos 
apsieiti; užteko Aleksandrą 
išvyti iš Serbijos ir atlikta. 
Jeigu jis locnų pavaldinių 
'teip neužkenčiamas, tai ne

Jie keliauja ne su mie- 
riu pasimokyti, bet nori vien 
atlankyti stebuklingas stačia
tikių vietas. Iš Vilniaus tie 
maskoliukai keliauja į Kije
vą. o iš čia į Pačajevo lavrą. 
Volyniaus gub.

12 d. berželio. Vilniuje, 
ant Nižnenovgorodo nlyčfes 
siautė gana didelis gaisras 
Užsidegė namai grafo Anta
no Tiškevičiaus ir ugnis pe
rėjo ant triobų Abramskie 
nes. Ugnis pridirbo blėdies 
ant 20000 rubl.

Nuo ateinančių mokslo me
tų Vilniaus reališkoj moky
kloj pakėlė mokestį užmoksią 
nuo 50 ant 60 rubl. Mergai
čių gi mariniškame institute 
{takėlė mokestį: priga tavoji* 
mo kliasose nuo 20 ant 40 
rubl., kitose kliasose nuo’87 
ant 50 rubl. Kitur mat 
mokslą daro pigesniu,Masko
lijoj yra atbulai, čia pakel
dami mokestį, sunkina išsila
vinimą ne turtingiems.

Vilniaus 1 vyriška gimna- 
ėiji turi vasarinę kolioniją, 
kur ant vasaros siunčia su
silpnėjusius nuo ne sveiko 
mieste oro miesto mokinti
nius ant pataisymo jų svei
katos. I kolioniją Podbrodze 
šįmet išsiuntė 28 mokintinius 
Vilniaus gimnazijų ir reališ- 
kos mokyklos ant sudnitini- 
mo jų fiziški} jiajiegų.

Mokintojas Lukovsky nuo 
ateinančių metų atidarys Vil
niuje privatišką 4 kliasų pro
gimnaziją.

Vilniaus piešimo mokykloj 
nuo 25 d. gegužio, pagal mas
kolišką kalendorių, likosi ati
daryta paroda paišintų ir ab- 
rozdų mokintinių minėtos 
mokyklos, kuri trauksis iki 1 
d. liepos.

singforso universiteto ir kiti; 
atidaro sceną ir pradeda loš
ti ,.Neatinezgamą mazgą.”

Bet štai atvažiuoja draug. 
kasierins Orentas ir tuoj šo
ka draskyti iškabinėtus ant 
duru afišus; paskui liepia 
bėgti Šimeliui, Bairunui. 
Dainautskui ir kitiems ant 
scenos ir kuogreičiausiai su
stabdyti |>eistatymą, nes buk 
tai miesto viršininkas neda- 
leidžias. Minėti vyrai nubė
ga prie scenos ir pradeda 
rėkti, kad sceną uždarytų. 
Sceną uždaro, pakyla baisus 
sumišimas ir riksmas. Ant 
galo tūli dasiprotėjo paklaus
ti {>er telefoną, ar ištikro va
karas uždraustas. Pasirodo 
Urento melagystė. Tada gar- , 
bes pinus. Volter pradeda į 
kalbinėti, kad fieretatymą 
daleistų pabaigti, bet Oren
tas ne nori nieko nė girdėti, 
pradeda rėkti ant visos salės, 
visus a|>šaukia bedieviais, 
liuteriais. mukeriais ir vary
ti laukan. Žmonės ima rei
kalauti pinigų už bilietus. 
Ermyderis tęsėsi gana ilgai, 
bemaž ko ir kumščios ne ga 
vo pasidarbuoti (špygos švai 
stėsi, kaip žaibai), bet Oren 
tas pastate ant ..savo” ir su
gražino žmonėms pinigus už 
nupirktus bilietus. Drau
gystė turėjo nuotrotos apie 
400 rubl., o antra, kilo nesu
sipratimas terp garbės pirm* 
sėdžio iš vienos ir Orento su 
davatkomis iš kitos pusės.

Kad Įiarodyti, jog Volter 
ne į savo dalykus kišasi. 
Orentas su Bruckum įnešė 
užmanymą, idant rėdystės su
sirinkimų laike ant stalo* bu
tų statomas kryžius, arba ant 
sienos kabinamas abrozdas. 
SĮ naują . išradimą lietuvių 
draugystės „išrinktiejie” tei- 
pogi laiko už vaistą prašalini- 
mui barnių ir nuskriaudimų 
ir pagelbą laimėjimui tikėji- 
miškuose ginčuot*. K^l tą 
klausymą išrišo, praėjo ne 
mažai laiko, liet įtaisę abroz- 
dą. dasiekė savo ir bent ant 
tūlo laiko nusikratė nuo Vol
terio vadovystės.

Ant vieno iš paskutinių 
rėdystės susirinkimų Oren
tas perskaitė pranešimą, 
kiek Volter draugystei ..kaš
tavo.” Atrasdamas, juog \ 
ant Volterio draugystė išdėjo 
jau apie 200 rub.. o naudos 
iš jo nė jokios ne mato, prašė 
nutarti, kad ant tolesnio lai
ko ne butų jam veltu duoda
mi bilietai vakarams. Pra
nešimui Orento nieks, apart 
p. Z., nesipriešino, bet nuta-

J°g į protokolą šio nu
sprendimo įnešti ne vertėtų.

Užsiimant ,,išrinktiem- 
siems” tokiais vaikiškais 
klausymais, draugystės daly 
kai vis krinta žemyn: Vely
kinis vakaras davė tik 230 r., 
t. y. ant 200 r. mažiau, ne
gu kalėdinis. Eilė sąnarių 
iš draugystės atsisakė ir nori 
sutverti naują draugystę.

Ant galo kas-žin kas ten 
pasidarė su Orento vedama 
draug. kasa, kad revizijos 
komisija uždėjo pečėtį ant 
spintos su pinigais ir reika
lauja visų knygų ir doku
mentų. Orentas prisipažino, 
juog laike archivyskupo lai
dotuvių jo moterei ištraukė 
iš kišeniaus apie 2000 r., bet. 
girdi, tie pinigai draugystei 
ne priguli; vienog jau pusė 
metų kaip kasos knygų iš 
namų nesiveža besiteisinda
mas, buk tai užmirštąs, buk 
tai mislyjęs, jog nereikalin
gos, buk tai vis tiek nieks 
nesuprasęs tos buchhalteri- 
jos, pagal kurią jis kasos 
knygas vedąs. Uždėjus pe
čėtį ant draug. kasos, K. 

filologas iš Hel-' Puslys atsisakė nuo sekreto-

Iš Kauno.'
lėlike perstatymo čianykš- 

čiame teatre.susirinkę žmonės 
pakėlė neprielankias randui 

'demonstracijas. Nuo galeri
jos susirinkę žmonės pradėjo 
šaukti: „šalyn su autokrati
ja!' Policiniai ir žandarai 
Įėjo pulku j teatrą ir išvaikė 
teatre susirinkusius.

IšUrodno ((Urteii
Grodno gubernijoj, j 

tinę, susitvėrė draugyst 
kabama,” kurią užtvirtino vi
daus i ministerija. Minėta 
draugystė Albertinoj (Sloni
mo jiav.) pa rengė šilkų ver- 
{linyčią ir audinyčią. ‘ Kapi
talas draugystės yra ||00000 
rubl. Su tieK pinigų Ištikro 
galima pusėtiną šilkų rtitbtn- 
vę {^rengti. Bus tai, nirbut, 
pirmutinė tokia dirbtuvė Lie
tuvoj.

ii
Terp Grodno ir maudynių 

vietos Druskenikų bėgioja 
kasdieną pasažierinis garlai- 
vyš „pelfin”.

Grodne atsibuvo i’ietinė 
paroda ukinikų arklįų, ant 
kurios, ne paisant ani neat
sakančio laiko, gana diktai 
.ūkininkų atvedė savo namie
je užaugintus arklius.i Dova
nos ūkininkams buvoįjpaskir
tos pinigais.

Iš Vilniaus, gub
Vilniaus gubernijoj nesi

liauja kiaulių maraK. Siau
čia jis Trakų ir Ašmenų pa- 
viečiuose. Per sanvaitę nuo 
14—21 d. gegužio apsirgo 19 
kiaulių, o pastipo 9. Sibi
riškas galvijų maras apsireiš
kė Ašmenų pav.: čia nuo ma
ro pastipo 1 karvė. Šunes 
dūksta gana smarkiai: per 
minėtą sanvaitę Vilniuje pa
siuto 8 šunes, paviečiuose 
daugiau.

Iš Nauiuiestello, Minsko 
gnb.

Senoj Lietuvos sofetapilėj. 
Naumiestelyj, Minsko guber
nijoj, maskoliška arklių au
ginimo užveizda pa rungė ar
klių parodą, ant kurios aplin
kiniai dvarponiai ir mažas 
skaitlius ūkininkų atvedė 
vo namieje užaugintus 
klius.

gim- 
sūdą 

pajiėškodamas nuo| palai- 
kėjų dvaro Į Mišulkų 
pusės jo vertės, taigi 10000 
rubL Mat savininkas šito 
dvaro, Zagors^i, užraše jo pu
sę ant stipendijų besimoki 
nantiems Vitebsko gimnazi
joj; ministerija vietiog nesi
skubino priimti užrašą, ka
dangi ant minėto dvaro buvo 
daug skolų; tik dabar užtvir
tino užrašą, todėl gimnazijos 
direktorius atsišaukė į sūdą, 
reikalaudamas nuo palaikėjų 
Mišulkų pusės jo vertės. Sū
dąs vienog gimnazijai pripa
žino vos 479 rubl. 89 kap. 
Iš to negalima stipendija ap
dovanoti nė ;vieno mokinti
nio.

Iš Šiaulių. Kauno gub.
J900 m. Šiaulių {Milicija 

apskundė Višinską už išlipi- 
liejimą lietuviškų afišų, 
spaudinių lotyniškoms lite 
mins apie Mintaujos lietuviš
ką vakarą. Sandaros sėdžia 
ir sudžių susivažiavimas ra
do. jog Višinskas savo darbu 
nusižengė prieš tiesas ir už
dėjo ant jo bausmę. Nu
baustasis vienog ne pasiganė 
dino nusprendimu ir atsišau
kė į Peterburgo senatą. Sena
tas išdavė nusprendimą, ku
ri uom pianai kino sudžių susi
važiavimo nusprendimą. ka
dangi Įtasielgime Višinskio 
nė jokio peržengimo tiesų ne
rado. Kadangi perstatymas 
22 lialandžio 1800 m., ant ku
rio {atsirėmė sudžių susiva
žiavimas, nore ir užtvirtintas 
augščiausios valdžios, liet 
kad ne buvo viešai pagarsin
tas. tai negali turėt tiesų pa 
jiegos; kitokio gi uždraudimo 
spaudiiiti lietuviškoj kalboj 
lotyniškoms literoms afišos 
nėra.

Iš Peterburgo.
Lietuvių Savitarp. Pagal

bos Draugystė nuo jiaskuti
nio visuotino sąnarių susi
rikimo, (25—I), nelyginant, 
kaip keliauninkų gervių pul
kas, visai sumišo ir jau neį
stengia surasti tikro kelio 
prie savo siekių. Išsirinkę, 
teisybė, per didelį ermyderį, 
į garbės pirmsėdžius prof. 
Volterįi daliar jau ir jam 
pradeda neužeiti keti, atras
dami, juog jis. kaipo ,,liūte- 
ris,” negali būti ištikimu 
drang. vadovu. Mat, lietu
viai be tikėjimiškų vaidų ne
gali nė jokiu budu apsiėiti. 
lyginai, kaip žydai be mai- 
žiešinio rago! Te neužeiti- 
kėjimo diegas išsprogo iš ga
na keisto atsitikimo.

Ant 14 d. vasario buvo 
rengiamos su labai plačiu 
programų vakaruškos. Už 
keleto prieš vakaruškas dienų 
bilietai kuo-ne visi jau buvo 
išparduoti. Bet štai nelai
mė! 11 vasario miršta archi- 
vyskupas Klopotovvski. Su
sirenka draugystės rėdystė ir 
svarsto, ką daryti.... Svar
stė, svarstė ir ant galo nuta
ria, juog vakarą reikia ,,at
šaukti.” Paduoda apgarsi
nimus į gazietas, juog vaka
ro ,,ne bus’’, bet neparašo, 
kur žmonės tur dėti išpirk
tus bilietus. Ant galo-paga- 
lios paleidžia gandą, buk lie
tuviai, kaųio mažai skaitan- 
tiejie gudiškas gazietas ir ne 
mėgstanti. skatiko dovanai 
ant vakaruškų išmesti, susi
rinks ir norės pamatyti teat
rą, ypač, juog archivyskupo 
laidotuvės tapo paskirtos ant 
15 d. vasario. Susirenka ant 
vakaruškos rėdystė, pradeda 
pardavinėti likučius bilietų; 
susirenka daugybė publikos, 
terp jų Volteris su žmona, 
profesorius Aleksandro v iš 
Kazaniaus, keletas garbingų 
svečių iš Maskvos, koks ten’ 
profes. i



i’į ir nurystės, dėl barni’ 
ėkriaudimi} (nepa, jelbeti nė 
abrozdas!), kas tei] >ogi ne pa
kelia draugystės j; 
dosi, ir be to žen 
kusios garbės. ,

li, kaip ro
ti nusmu-

»rgiHi!
:iai prane- 

šnipukai 
įboti laiš- 
Maskolijos

rugius reikėjo aparti, o jų 
vietoj užsėjo miežius.

Moteris mėsininko Huber
to, kuris yra apkaltintas, 
buk Lumpėr.iose išskerdė 
šeimyną Zueschero, likosi iš 
kalėjimo paleista, kadangi 
jai negalima buvo darodyti 
nė jokios kaltės. Hubert gi 
pats prisiĮ>ažino,kad skepetai
tė, kurioje rado 12000 Mar
kių, jam priklausanti.

negrą. Sūdąs vienog jį išteisino. 
Užtai nubaudė negrus Moore ir 
Stockly, kurie buvo vadovais neg
rų besiginančių nuo užpuolusių 
ant jų baltveidžių: Mooreą nu
sprendė ant vienų metų kalėjimo,o 
Stockly ant 50 dol. bausmės.

Didesnė dalis 
likosi uždary-

Kasykime ats
Galicijos laikrašj 

ša, jog maskoliški 
sargiau pradėjo di 
4cus, siunčiamus iš
į užrubežius ir, žinpma. atei
nančius į Maskolijtj iš užru- 
bežių. Į Kriokavę ateina iš 
Lenkijos laiškai, ant kurių 
matyt ženklai, kad tie laiš
kai buvo maskoliškų valdžių 
atidaryti: tai konvertas būva 
perplautas, tai atluptas; pa 
si taiko ir teip, kad maskoliš
ki laiškų peržiufėtojai už
miršta net užlipinti jų atli
pintus • privatiškuš laiškus. 
Jeigu teip daro maskoliški 
-valdžių šnipukai ant Austri
jos rubežiaus, daro tą patį ir 
aut Lietuvos rub^žių. 
kia todėl, rašant ląiškus į 
Maskoliją, rašyti 
kad*šnipukams ne 
mato persekioti Li stuvbj gy
venančius žmones!, 
ne privalo užmirški, kad jų 
laiškus skaito, i 
žandarai, todėl prį 
atsargiai, kad savo draugų į 
bėdą ne įtraukti i r maskoliš
kiems žandarams iįe parodyti 
kelių, kokiais mes 
apšvietimą ir suprfttimą terp 
lietuvių tėvynėj gyvenančių. 
Ne užmirškime, kad ne viską 
per pačtą galima ai

Isz Amerikos.

Rei-

atsargiai, 
dudt pa-

Rašanti

maskoliški 
valo rašyti

platiname

tlikti.

lst Prūsų L efuvos.
Tilžėj rengiasi statyti gele

žinį nuolatinį tiltą per Ne- 
tųuną ant plianto bėgančio 
nuo Tilžės į Tau: 
vietoj buYt> nuimamas ant 
žiemos tiltas ant valčių. Ant 
apžiūrėjimo atvažiavo iš Ber
lyno kelių ministerijos išsių
stas urėdninkas.

Klaipėdoj, vieų; 
lyj ant Leder str., 
Maskolijos dvarponis bandė 
nusižudyti.perpjaudamas gys
las ant rankų. Užtiko vie
nog-jį prie darbo ir nugabe
no į ligonbutį. Padarė jis tą 
būdamas girtu.

Ekert jr. Linky? iš Tilžės 
rengiasi Vėjiškėsč 
pėdos paV.j parengti garu 
varomą velėnų dir btuvę.

Girininkuose,

ragę. Toj

ame hote- 
atkakęs iš

vare, Klai-

Girininkuose, Klaipėdos 
pa v., sudegjė tvartjai dailidės 

ierėtė 7 mePagalio. Ugnį už 
tų sūnūs Pagalio.

Ties Poškinta, 3 
perėjo smarki kriiįša. Javai 
ant laikų likosi suvisu ledų 
išmušti, Ukininfcįams atseis 
išmuštus rugius ii arti ir jų 
vietoj sėti vasariniais jkvus.

Kriuša 28 d.*-g9$užii 
jo per Klaipėdą ii* 
kines. Kaimuose 
se, Jakuose, Pedzeitej^ Stan
kuose, KlausmyL i 
kiuose ir Sudmantjuose labai 
daug blėdies pridirbo. Le
dai puolė riešutų 
ne tik mieste langas išdaužė, 
bet ant laukų išm iše su visu 
javus ant didelių plotų. Tva
nai išplovė ant diivų dideles 
duobes.

Žydkiemiuose, Insručio pa- 
vietyj.šeši maskoliški darbi
nio kai. įsiveržė į pirdavinyčią

d.,'berželio

perė
jo aplin- 

Myžpikiuo
Stan- 

uosė, Ing-

didumo ir

Kraftd ir pašlave 
gatavų pinigų ir 
2000 markių. A^itrą dieną 
po vagystai, einanįt jiems per 
rubežių, užklupo ] >rusų žan
daras ir vieną maskolių, Ga- 
rasimovą, paeinantį iš Suval
kų gubernijos, pagavo, jo 
draugams pasiseki perbėgti į 
maskoliškąją pusę, bet jie 
turėjo visus pavogtus ta vorus 
pamesti. Garasimc 
do ant penkių me 
nuspręstas ir paskui dar ant 
policijos ■ prižiuro^. Be abe
jonės, kada jis atbus baudinę, 
Trusų valdžios išduos jį ma- 
skoliškomsioms.

Smarki audra sti ledais pe
rėjo 12 d- berželio 
aplinkines.

J00 markių 
tavorų už

v likosi su
lų kalėjimo

per Tilžės
Ledaji vieneg ne 

daug blėdės pridirbo, kadan
gi jų puolė ne daug. Už tai 
pajūriuose. Lankoj, ledai ant 
didesnių plotų i įmušė lau
kus. Ledai j)uoli 
bulvių didumo.

vidutinių 
Išmuštus

Nauji vyskupai.
Ant paskutinės konsistorijos po

piežius paskyrė Amerikai sekan
čius naujus vyskupus: vyskupą 
Montgomery už koadjutorių prie 
archivyskupo San Francisco; vys
kupą Farley už New Yęrko archi- 
vyskupą: vyskupą Quingley už ar- 
chivyskupą į Chicago: vyskupą 
Mucllerį už koadjutorių Cincinates 
archivyskupo; Victorios vyskupą 
Orthą už archivyskupą įVancouver; 
kun. Conaty už vyskupą į Mont- 
erey; kun. Beckerį už vyskupą į 
Jaro, ant Filipinų; kun.Dougherty 
už vyskupą į Nueva Segovia ant 
Filipinų; kun. Caltoną už vysku
pą į Buffalo; kun. Keane už vys
kupą į Cheyenne, Wyo; kun. Sta- 
rihae už vyskupą į Lead: kun. 
OJReilly už vyskupą į Baker City; 
kun. Canevin už koadjutorių į 
Pittsburgą: kun. Glennon, vys
kupą Kansas City už koadjutorių 
prie archivyskupo St. Louise.
Reikalauja pr»Nzaliniiu«> konsu- 

liaua.
Amerikonai,gyvenanti miesteChi- 

huahua, Mexike, atsiuntė Suvieny
tų Valstijų užrubežinių dalykų mi- 
nisteriui reikalavimą, kad ameriko
niškas kohsulius \Vells butų pra
šalintas, kadangi jis ne pildo pri
derančiai savo pareigų ir dėl kito
kių priežasčių.
Dirbimo ukeayitteB popiern dirb-

• tuve.
New York. * Susitvėrė čia drau

gystė dirbanti ukėsystės popieras. 
Blankos buvo gatavos, reikėjo 
vien įrašyti pirkusio popieras pra
vardę. Prie draugystės prigulėjo 
daugiausiai italijonų; du sanariai 
italijonai likosi suareštuoti ir jau 
prisipažino prie kaltės.

Verguve.
Macon, Ga. Sūdąs nusprendė 

čia 3 jaunus farmerius ant 1000 
dol. bausmės užtai, kad jie mušė 
negrą, kuris buvo minėtiems far- 
meriams skolingas kiek pinigų ir 
už tą skolą ne norėjo tiek dirbti, 
kiek farmeriai nuo jo reikalavo. 
Mat dar pietinių štetų farmeriai 
vis ne gali užmiršti, kad jų tėvai 
negrus už vergus laikė, kuriuos, 
teip kaip gyvulius, galėjo kitiems 
pardavinėti ir daryti su vergais, ką 
tik norėjo. Verguvė negrų vienog 
Amerikoj panaikinta 1863 m., tai
gi beveik sykiu su baudžiava Lie
tuvoj.

Nori parengti ryžiu plianta<-i|a*.
Japonietis Ismato tirinėjo pieti

nius štetus, kad jiersitikrinti, ar 
čia negalima auginti ryžių ir rado, 
kak ypač aplinkinės Delio, Texa- 
se.ant to tinka. Ismato dabar ke
liauja į Japoniją ir dar šįmet nori 
partraukti į Ameriką 1000 japoniš
kų šeimynų, gerai susipažinusių su 
ryžių auginimu ir parengti su jų 
pagelba pliantacijas. Jeigu tas 
pasiseks, Ismato padarys didelę 
geradėjystę Amerikai. Kad tik jo 
mierių neišardytų visokios veislės 
neišmintingi fanatikai ir politikie
riai.

Pasekmes lynczavtmu.
Paskutiniuose laikuose Amerikoj 

pasitaiko daugiau lynčavimų ne
grų, negu kitais metais būdavo. 
Wilmingtone likosi lynčuotas ne
gras George White; panašių atsiti
kimų buvo daug ir kitur. Perei
tos nedėlios dieną, išvytas iš Bell- 
ville,III. negras pastorius Thomas, 
Quin negrų bažnyčioj, laike .pa
mokslo kalbino savo vientaučius 
ginkluotiesi ant apgynimo savo 
gyvasties, kadangi nuo valdžių, 
kaip pasirodo, negrai ukėsai nega
li sulaukti pagelbos-

Dovanos ant knygynu.
Niagara Falls, N.Y. Laikanti 

čia susirinkimą "American Libra- 
ry Association”, turinti už mierį 
rengti po visokius Amerikos mies
tus knygynus, pagarsino, jog šiuo
se metuose, iki 31 dienai gegužio, 
turtingų ypatų ant rengimo knygy
nų Amerikoj paaukauta $10306400; 
vien Carnegie ant to mierio paau
kavo $6679000. Tūli miestai vie
nog Camegies dovanos ne priė
mė.

Ledai.
Sedalia, Mo. Šitose aplinkinė

se pereitos nedėlios dieną puolė 
dideli ledai, kurie išmušė laukus ir 
daržus. Ledai puolė ir viduri
niuose paviečiuse šteto Nebraskos, 
ypač daug blėdies jie pridirbo ap
linkinėse Lincoln.

Keistas sūdo nusprendimas.
Washington, Del. Čia likusi 

suareštuotas baltveidis Arthur 
! Cornell, kuris buvo perstatytas už 
vadovą iynčaunikų lynčavusių

Menkas kvieeslu uiderejlmas.
Springfield, III. Pietiniuose 

kraštuose šteto Illinois baigia 
piauti kviečius. Jie visur išduoda 
mažiau grudų negu vidutiniškai, 
tūluose kraštuose surinko vos pu
sę vidutiniško užderėjimo. Ru
giai ir miežiai užderėjo gerai. Kor- 
nai užderėjo ne vienodai: vienur 
jie geri, kitur prasti. Avižos šiau
riniuose paviečiuose užderėjo vi
dutiniškai, viduriniuose ne vieno
dai.

Paskendo garlaivy*.
Buffalo, N.Y. Ant Erie ežero 

velkantis garlaivys Cheney užbėgo 
ant laivo „Chewung”, perskilo pu
siau ir paskendo. Trįs žmonės 
nuo jo prigėrė, kitus išgelbėjo.

Nelaime dirbtuvėse.
Lindėk,N.Y. Sutirpęs varis iš- 

siliojo iš taq>inimo pečiaus ir 
niirtinai ajidegino 6 darbinin
kus.

Gaisrai.
Milwaukee*. Wis. Sudegė Čia 

Boston štoras. Blėdį ugnies pa
darytą skaito ant 25O(XX) dol.

Cincinnati, Oh. Sudegė čia į- 
taisos Cincinnati Abatoir Co.Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 3(X)000 
dol.

Aurora, III. Sudegė čia di
džiausios mieste esančios pardavi- 
nyčios Sensenbach & Co. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant ItOOOO 
dol.

Arkansas City, Ark. Sudegė 
čia Arkansas .City Milling Co. 
dirbtuvės. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant $100tMM).

Nelaimes ant geležinkeliu.
La Fayette, Ind. Ant Monon 

geležinkelio susimušė du tavori- 
niai trukiai. 3 slapta važiuojanti 
pasažieriai likosi užmušti.

Isz darbo lanko..

Mėsos išva-

jų reikalavimai ne bus išpildyti.
5 Sranton, Pa. Darbininkai 

dirbanti prie medžių apdirbimo 
vėl pakėlė štraiką. 
lentų piovinyčių

1 Chicago, 111.
žiotojai Chicagoš piovinyčių ren
gia vėl štraiką. Jie reikalauja pa
kėlimo algų po 2Hc. už darbo va
landą.

300 frachtų iŠkrovėjų Chicago & 
Alton geležinkelio nutarė pakelti 
štraiką. Jie reikalauja .sutrumpi
nimo darbo laiko ir geresnio ui- 
mokesnio.

International Association of Me- 
Ohanics organizacija nutarė visoj 
Amerikoj pakelti štraiką ant iško
vojimo 8 valandų darbo dienos.

Chicagoš groserijų klerkei reika
lauja sutrumpinimo darbo laiko. 
Jeigu reikalavimas ne bus išpildy
tas, jie žada Štraikuoti.

Duonos iŠvažiotojai suštraikavo: 
jie reikalauja' po 75 dol. ant mėne
sio.

• New York. Visi darbininkai 
dirbanti prie triobų statymo nutarė 
Štraikuoti. -

1SZ 
Lietu viszkn dirvų

ant 
pave-

auto*

tikėjimiško pamato, nuo ko pirma Draugystė, kad neturi dar Ijėtuviš- 
buvo liuosas Susivienyjimas, tokiu kos vėlavos (taigi čia kofyspon- 
budu sutverė naują organizaciją, j dentas ne pamelavo. Rd. J.tai jos 
Taigi išpuola, kad svėtimą turtą negalėjo nešti jatžagariįivimp nebu- 
ir vardą savinasi ne tautiškasis * 
Susivienyjimas, bet kuniginis ir 
jam priguli puikus apietetas, ku- 
riuom apdovanoja "Žvaigždė" tau
tiškojo sąnarius.

vo. P. Karabelninkaž sako, kad 
iškilmės*- dalyvavo 25 taiįfos, tai 
tegul pasako kiek ir kokios, tautos 
nešė savo tautišką veląvą? Jis to 
ne rašo,o užsipuola ant Šv, Lauri
no Dr-tės, kuri darė tą, ką darė ir 
kitų tautų draugystės: Šv.l Lauri
no Draugystė nešė amerikonišką

svetimos kalbos, 
vien pagadytos 

lenkiškos. Pir- 
vaikus išmokyti

r Warker Minės, Ala. Dar
bai eina čia gerai, visur dirba pil
ną laiką. Darbininkai turi kon
traktus iki 1 d. liepos; kaip bus to
liau prie darymo naujų kontraktų, 
dabar žinoti ne galima. Dirbanti 
kastynėse darbininkai nutarė rei
kalauti pakėlimo algų ant 5%. Da
bar moka už toną po 55c., nuo lie
pos mėnesio darbininkai reikalau
ja po 60c. Visi fabrikai dabar ga
bena iš visur anglis ir koksą: matyt 
laukia štraiko nuo liepos mėne
sio.

9 Ricmo.nd, Va. Štraikuoja 
čia tarnaujanti ant ulyčinių karų. 
Ant saugojimo nuo štraikierių 
kompanijos savasties, sutraukė į 
miestą 1000 milicijos kareivių. 
Užgimė čia smarkus susimušimas 
terp minių ir kareivių. Kapitonas 
milicijos Skipnith likosi į koją pa
šautas. Dabar karai pradėjo bė
gioti po kareivių sargyba.

9 Dl*buque, Iowa. Štraikas 
tarnaujančių ant ČianykŠČių štrit- 
karių pasibaigė. Abidvi pusės su
sitaikė. Kompanija pasižada pri
imti atgal visus štraikavusius, pri
pažinti uniją ir ne daryti nė jokio 
skirtumo terp prigulinčių ir ne pri
gulinčių į uniją.

9 Lowell, Mass. Pasibaigė 
straikas gelumbių dirbtuvėse, ku
riame dalyvavo 19000 darbininkų. 
Darbininkai grįžta prie darbo ant 
senų išlygų, taigi per štraiką jie 
nieko ne pelnė.

r Chicago, III. Parkų sodau- 
ninkai šiaurinės ir vakarinės mies
to dalių reikalauja pakėlimo algų 
iki 75 dol. ant mėnesio, kadangi 
tokias algas gauna sodauninkai 
parkų pietinėj miesto dalyj.

5 Bedford, I.nd. Štraikas ak
menų skaldytojų, kuris traukėsi 
nuo 1 d. gegužio, pasibaigė. Vie
niems darbininkams algos likosi 
pakeltos, kitiems sumažintos.

r South Chicago, III. Dirb
tuvėse Illinois Steel Co. suštraika
vo mašinų tepėjai ir mašinistų pa- 
gelbininkai. Jų vietoj kompanija 
priima seabsus.

1 N«w York. 35000 siuvėjų 
reikalauja ant vasaros didesnių,ne
gu jiems moka,algų. Jeigu reika
lavimas ne bus išpildytas, jie žada 
štraikuoti.

1St. Joseph, Mo. Frachtų iš- 
krovėjai ČianykŠČių geležinkelių 
pakėlė štraiką. Jie reikalauja ant 
25% didesnių algų.

1 Wilkesbarre, Pa. Anglekasiai 
šito apskričio kastynių už gegužio 
mėnesį gavo po 2c. viršaus nuo 
tonos, o už berželio mėnesį po 1c. 
viršaus. Jie tikėjosi gauti po 4c. 
daugiau.

1 Philadelphia. Pa. Štraikuo- 
janti darbininkai Johno & Jameso 
Dobsonų divonų dirbtuvių nutarė 
grįžti prie darbo.

1 St. Louis, Mo. Tarnaujanti 
ant ČianykŠČių štritkarių nutarė 
nuo 4 d. liepos štraikuoti, jeigu

Reikale šelpimo mokNlų- 
eivių.

“Vienybė” praneša, jog garsų 
Rambynkalnį.ant kurio nupirkimo, 
kad ne patektų į vokiečių rankas, 
Amerikos lietuviai dėjo aukas, nu
pirko p. Gaigalaitis, ir žada ati
duoti ant lietuvių naudos. Todėl 
sudėti ant to pinigai gali būt ap
versti ant ko kito. Mums rodosi, 
geriausiai butų juos apversti 
naudos musų moksląeivių, 
dant "Aušros” Dr-tei.

Teisingai rašė "Lietuvoj"
rius apie "Duobkasius", jog musų 
visuomenė ne gali atskirti svarbes
nių nuo nesvarbių reikalų, noriau 
deda aukas ant nesvarbių reikalų, 
negu ant svarbių. Autorius to 
straipsnio, kaip galima manyti, už 
svarbiausią užduotę laiko išleidi
nėjimą agitatoriškų raštų. Raš
tai toki yra svarbus, kadangi jie 
pakelia žmonių supratimą. Bet 
ant parašymo tokių raštų reikia iš
lavintų raštininkų. Taigi, jeigu 
svarbus yra išleidinėjimas tokių 
raštų, tai ne mažiau svarbus yra ir 
iŠdirbimas pagamintųjų raštų, tai
gi svarbus yra ir šelpimas musų 
moksląeivių, kurie ateitėj bus pa- 
gamintojais visokių raštų lietuviš
koj kalboj.

Susivienyjimas 1 žinoma, ne ku
niginis, tas visame kelią užštoja), 
paskyrė "Aušros” Dr-tei, užsii
mančiai šelpimu besimokinančios 
jaunuomenės 75 dol. o ant kur kas 
menkesnio reikalo, taigi ant išlei
dimo "Aušros” veikėjų Albumo 
daugiau negu dussyk tiek. Mums 
rodosi, su "Aušros” Albumu gali
ma buvo dar palaukti, palikti tą 
vėlesniam laikui, kada buvusių 
,,Aušros"darbininkų nebus terpgy 
gy, tąsyk ir jų darbus galės kiti 
abjektyviškiair perkratyti negu da
bar. kada jie dirba drauge.

Tą patį galima pasakyti ir apie 
musų dalyvavimą ant parodos St. 
Louise. Pasirodyti mes galime 
tik su raštais. Juos vienog be abe
jonės iŠstatys ant parodos pats iŠ- 
leistojai be prisidėjimo visuome
nės. Ant galo ir raštų išstatymas 
Amerikoj, kur iš Europos ne dau
giausiai kas atkaks, ne gali turėti 
tokios įtekmės kaip Paryžiuj. A- 
merikonų užtarimo mes laukti ne
galime, amerikonų nuomonės ne 
pastovios, svetimuose kraštuose 
priprato jau prie amerikonų rėks
mų, ant to ne paiso labaii kadangi 
visi žino, kad garsiai baubianti 
karvė ne duoda daug pieno.

musų 
terp 

Prova

Iš Lawrence, Mass.
Labai gerai jeigu žmogus moka 

kelias kalbas,bet kiekvienas apšvie
stas žmogus labiausiai godoja ir 
giria savają; ir musų lietuviai mo
ka visokias kalbas, mažai yra to
kių, kurie nemokėtų susišnekėt 
maskoliškai, lenkiškai.dar gi ir an
gliškai. Tas gerai, bet tas nege
rai, kad lietuviai, išmokę svetimos 
kalbos, pradeda savo prigimtą Lie
tuvišką kalbą niekint, išrasdami, 
buk lietuviška kaltui yra niekai. 
Patys nemokėdami, arba per prie
vartą kalba dar lietuviškai, o var- 
kų tai visai nemokina; didžiausia 
gėda ir pajieika motinoms, kurios, 
ne mokėdamos 
vaikus mokina 
angliškos arba 
miausiai reikia
gerai lietuviškai, o paskui galimą 
mokyti tokią kalbą, kokia pa
tinka tėvams. Lawrence lietuvių yra 
250 šeimynų, o rasime gal. dešimtį 
tėvų, kurie mokina vaikus lietuviš
kai, daugelis tėvų negali su savo 
vaiku nė susišnekėt. Laurence 
lietuviai daug žemiau stovi už 
kitas tautas; mes, apart bažnyčios, 
neturime nieko ant tukstąnčio ypa-

- čia yra penki lietuviški štorai: I 
išėmus vieno, kiti keturi štoreliai 
yra lenkbemių ir neskaitančių sa
vų už lietuvius; nors jie moka ir 
šneka kaip kada lietuviškai, bet 
vaikai nemoka prigimtos kalbos, 
tėvai nenori visai mokyt vaikų lie
tuviškai. Lawrence ne sykį buvo 
uždėtas tikras lietuviškas Štoras, 
bet lietuviai nenorėjo savo tautie
čio šelpt: jie vienas kitam užvydi. 
čia du lietuviai buvo užsidėję 
groserį ir visi tikėjo, kad visi eis 
pirkti pas savo tautiečius, bet vi
sai kitaip buvo: netiksią nėjo, liet 
vienas kitą kalbino neit: girdi, te
gul bernai vėl eis dirbt. Palaikų 
keletą mėnesių, turėjo Štorą |>ar- 
duotM šiądien pradėjo agituot ir 
nori Uždėti tikrai lietuvišką štorą, 
labiausiai nori kooperatyviško. 
Gerai butų, kad tokį štorą sujung
toms pajiegoms uždėtų. Gana 
mums tarnaut ienkbemiams ir 
jiems nešti ravo sunkiai uždirbtus 
centus, mes galime savo lietuviš
ką štorą turėt; jeigu neįstengiame 
vienąs, tai uždėkime kad ir šimtas 
sananų susidėję.

5 -diena tieržėlio pribuvo pas 
mus kunigas Juozapas Šeštokas ir 
apsigarsino vietiniu klebonu. Iš 
pirmų žingsnių pasirodė geru ku
nigu ir žada dirbti ant gero lietu
vių < teip visi žada iŠ pradžių, kol 
galės ne įgauna. Rd.)

Lietuvis.
,,Lietuvos" nr. 25 ūžtėmyjome 

korespondenciją pono Karabelnin- 
ko apie pašventinimą bažnyčios 
Laurence. P. Karabelnikas sako, 
buk tik dievnotiejie buvo prašyti 
ant pašventinimo bažnyčios, o 
Lietuvos Sūnų DraugyŠtės, kaipo 
tautiškos, nekvietė. Tas yra ne
teisybė. Nevienas skaitė ,ir matė 
laikraščiuose pagarsinimus apie 
pašventinimą, ten sykiu buvo ir 
užprašymas, ten ne buvo pasakyta 
kam atvažiuot, kam ne. Per laik
raščius nebuvo prašyta draugysčių, 
nes buvome paskyrę delegatus ant 
draugysčių mitingų. Delegatus 
paskyrėme į Bostoną, Brocktoną, 
Lowellį, Nashuą ir Haverhill: į 
vietines draugystes ne buvo siun
čiami delegatai dėlto, kad Šv. 
Laurino ir Liet. Sūnų draugysčių 
sanariai priguli prie parapijos ir 
girdėjo nutarimus ant parapijos 
mitingo. Šv. Laurino draugystės 
sanariai susirinko ant paskirto lai
ko ir dalyvavo parodoj.

PonasKarabelninkas toliau rašo, 
buk po pašventinimui bažnyčios 
penkias dienas praleido ant gir
tuokliavimų, bet nerašo kas toki 
gėrė: per tas penkias dienas ne 
vieni lietuviai gėrė, bet gėrė, kas 
tik norėjo, nes buvo penkios die
nos šventos ir per visas dienas bu
vo atidaryti saliunai. Kad gėrymas 
ant gero nenueina, tą visi žino, tą 
parodo ir girtuokliavimas per tas 
penkias dienas. Vieną dieną itali- 
jonas nušovė saliunininką; vakare 
italijonai papiove italijonų; ant ry
tojaus rado žmogų užmuštą. O 
kiek dar buvo-kitokių atsitikimų! 
Visi nekenčia girtuoklių, kiekvie
nas ant jų rėkia; kiek būva kores
pondencijų laikraščiuose prirašyta 
apie nedorus girtuoklių darbus! 
rodosi reiktų girtuokliavimą pa
mest, reikia naikinti jas draugys
tėms, kurios konstitucijas turi ant 
pamato * blaivystės draugysčių; 
Lietuvos Sūnų Draugystė turi 
už mierį naikinti girtuokliavimus, 
užlaikyt knygyną su geroms ir • pa
mokinančioms knygoms. Bet ko
dėl Lietuvos Sunų\Draugystė už
laiko prakeiktą raugalą? Ant 
pabaigos p. Karabelninkas, ap
rašydamas apvaikščiojimą miesto 
50 metinių sukaktuvių, sako, kad 
Šv. Laurino Draugystė ne žmo-

Prova Susivienyjimų
Vėl turime provą, terp 

tautiškų organizacijų, taigi 
abiejų Susivienyjimų.
kaštuos ne mažai pinigų, kurie bus 
išlupti lietuviams ir pateks svetim
taučiams. Tautiškasis Susivieny
jimas, kaip tik galima, stengiasi 
užčėdyti pinigus, kurie gali būt ant 
ko geresnio apversti, kalbina prie 
susitaikymo, bet kunigų vedamas 
katalikiškasis, kaip matyt iš jų or
gano ,,Žvaigždės", ne nori susitai
kymo, taigi jis nori be jokios nau
dos lietuviams kaštų pridirbti. 
Paskutiniam numeryj ,,Žvaigždė" 
šaukia: ,,Koks gali būt susitaiky
mas su vagiais, nes negalima pa
vadinti kitokiu vardu žmones,kurie, 
tverdami naują organizaciją, savi
nasi svetimą vardą."

Kam gi čia meluoti, jeigu meluo
janti žino, kad yra kitaip. Iki per
siskyrimui Susivienyjimas buvo 
tautišku, liuosu nuo tikėjimiškų 
raiščių. Ant tokio Susi- 
vienyjimo yra ir čarteris. Ant 
seimo pereituose metuose kunigai 
padarė jį tikėjimiškų. Todėl ne- 
įstabu,kad dalis sąnarių,nenorinčių 
maišyti tikėjimo su tautyste, pasi
traukė, gindami senąjį Susivienyji- 
mą liuosą nuo tikėjimo ir jo čarte- 
rį, koks buvo pirma. 1 
pastatė savajį Susivienyjimą ant tautiška vėlava.

Pilipas iš Kanapių.

Iš Brooklyno.N.T.
Daugumui Amerikos lietuvių ži

noma yra kunigų išh idžianįaBrook 
lyne „Žvaigždė," kurią mdsų dva
siški vadovai apšaukė* ant savo 
Susivienyjimo seimo už geriausią 
lietuvišką laikraštį ant visoji pasau
lės ( Kitaip juk ir būti ne gdl: čigo
nas juk vis labiausiai iŠgiria savo 
spangą arklį, geras nė gytįimo ne 
reikalauja. Rd.).. Šitas ne|ra lietu
viškas laikraštis tikrų tautiečių ne
užkenčia, niekina ir apšmeižia 
juos, išmislinėdamas visokias ne
būtas melagystes; užsipuola ir ant 
tautiškų organizacijų ir tudse užsi
puldinėjimuose j»asinaud<|ja pa
prastai iŠ melo. Dergia ,j,Žvaigž
dė" net apsijiutojusi musų Tautiš
kąjį Susivienyjimą; Imyo (užsipuo
lusi ir ant čianykŠČių „Jaujnų Lie
tuvių Gimnastikų Kliubo’r, kadan-

prie baliaus* laike Susivienyjimo 
seimo. Apšmeižėjas buvb pats 
Kliubo sąnaris. . 24 , numery) 
„Žvaigždė” vėl išgyrė (tą patį 
Kliubą, kurį pirma aj»derį{ė. Ku
nigų laikraštis mat pats ne žino,ką 
daro. Dergėjas už tokį jie gražų 
darbą likosi iš Kliubo išbrauktas 
su visu teisingai. Tas pats vaiki- 
nėlis ne mažai darbavosi įrnt grio
vimo vienybės ir sutikiijio terp 
čianykŠcių lietuvių. Sėj$ nesuti
kimus jiarapijoj ir šv. 1 Juozapo 
draugystėj. Už tokį nė gražų 
darbą ir Šv. Juozapo Dv-tė pasi
rūpino išsiliuosuoti iŠ nei1 doriškai 
besielgiančio jos sąnario.’ 
tai mat yra „Žvaigždės”.'
kunigų reikalų apginėjaaį, žinoma 
už pinigus; jeigu ne gautų nuo jų 
pinigų, dergtų juos, kur tik ga
lėtų. Tokios mat doriškos vertės 
pagelbininkus išsirenka sau musų 
kunigai. Turbut geresnių jie gau
ti ne gal.; x

d. šio mėnesio, kiekvienam sąna
riui nusiųsti po 2 tikietu. Sekre
torius vienog pikninko, Petras 
Briedis, padavė užmanymą pik
ninko komitetui, kad, kiek tik ga
lima, tikietus išdalinti asabiškai 
sąnariams, o užčėdytus nuo pačto 
kaštų pinigus apversti ant lietuvy
stės labo. Teip ir nutarta pada
ryti. Per pasidarbavimą komite
to: P. Briedžio, J. šunakio, A. 
Lesniausko, V. Sebestijono ir J. 
Polubinsko likosi išdalinta 125 są
nariams tikietai. Iš to pasidaro 
užčėdyjimo $2.50. Prie tų pinigų, 
aprokavus pikninko reikalus, 16d. 
šio mėnesio pridėjo dar 50c., tai 
iš viso pasidaro $3.00. Pinigus 
tuos padaliname pusiau: 1.50 ant 
naudos kankintinių ir 1.50ant nau
dos moksląeivių. Pinigus per 
money orderį išsiuntėme į „Lietu
vos" redakciją.

A. Lesniauskas, 
Kasierius šv. Jurgio Dr-tės.

Toks 
kalvis.

J, Milda.

lš 8henect«dy« N Y
Darbai eina čia gana gerai, dir

ba po 10 vai. ant dienos. Uždar
biai ne maži todėl, kad darbininkai 
priguli į uniją. General Electric 
Co. darbininkai buvo pradėję 
štraikuoti, bet kompanija tuojaus 
pakėlė algas.

Neseniai lietuviai sutvėrė Šv. 
Kazimiero Dr-tę, prie kurios pri
guli 35 sanariai; jie gyvena sutiki
me, kasoj yra jau šiek tiek pini- 
«•

Terp ČianykŠČių lietuvių yra ir 
blogesni ir geresni;yra ir toki,kurie 
apie tautiškus reikalus nieko nesu
pranta. Žinoma, jeigu visi at
jaustų tautiškus reikalus, galima 
būt daugiau ką nuveikti negu da- 
l>ar nuveikiame. Yra gana tokių, 
kurie nesiraŠo prie draugystės to
dėl, kad reikia mokėti ant mėnesio 
po 50c., bet prie baro išleidžia per 
vieną sanvaitę po 2 ir 3 dol. ir to 
nesigaili.

Iš Carlhle, W.Va.
Darbai eina čia ne geriausiai. 

KastvnėSc darbininkas uždirba po 
$50 ant mėnesio. Jeigu kas ir at
važiuoja iŠ kitur darbo hjieškoda- 
mas, tai greitai nešdinasi kitur.ka- 
dangi uždarbiai maži, o viskas 
brangiai kaštuoja: už boardą reikia 
mokėti jro 20—25 dol. aut mėne
sio. Lygiai brangus ir l|itoki žmo 
gui reikalingi daigtai. Daugiau
siai darbininkų dirba giriose prie 
medžių kirtimo, medžiui pristato į 
lentų pidvinyčias. Aplinkui yra 
daug girių, tai ir daug darbininkų 
reikia. Yra Šitose aplinkinėse ir

• • . ‘daug kastynių.
Lietuvių yra Čia tik 2. t Lenkų 

yra pusėtinas būrelis. • Mėgstan
tiems raugalą čia ne gerąi, kadan
gi alus brangus:buteliukas kaštuo
ja 15c.

Kompanija pristatė Čiįi daug na
mų, bet daugumas namų1 tušti, nė
ra kam juose gyventi. į Darbinin
kus ir gyventojus čia vilioja su j>a- 
gelba visokių agentų, b*.‘t ir agen
tai ne gali suvilioti tiek žmonių, 
kiek reikia.

J. Mašanauskas.

Iš Pana, III.
Šiuom kartu darbai eiha čia ne 

kasžin kaip:dirba po 3 iki 4 dienų 
ant sanvaitės. Kaip kitur, teip ir 
čia darbininkai uždirba po 4 — 6 
dol. ant dienos, jeigu išdirba pilną 
laiką: papratę prie darbų anglių 
kastynėse gali uždirbti iki 10 dol. 
Nepratusiems darbas sunkus. 
Šviežiai pribuvę darbą greitai gau
na. Nuo tonos moka po 55c.

Apart kastynių, yra čia ir dau
giau darbų. Pradėjo j dirbdinti 
naują geležinkelio liniją: Čia darbi
ninkai uždirba po $1.75 ant dienos. 
Kaip girdėt už mėnesio ir kastynė
se pradės geriau dirbti.

Lietuviškų šeimynų yra 18, o 5 
lietuviai apsivedę su svetimtau
tėms; pavienių bus apie 50. Sunku 
juos vienog prie tautiškų darbų 
paraginti. Ant tokio gaha didelio 
skaitliaus ateina Čia vos 7 egzem
plioriai lietuviškų laikraščių.

Čianykščiai lietuviai kartą buvo 
užmanę sutverti Kliubąj bet kaip 
atėjo nedčldienis ir reigėjė prie 
Kliubo rašytiesi, tai atėjo vos 3 
vaikinai. Žinoma^ iš tokio skait
liaus ne galima buvo Kliubo su
tverti. Gal vėliau pasiseks.

... I1Neseniai atsilankė ČiąJŠ E. St. 
Louis kunigas Mašiotas ; aprūpinti 
mus dvasiškais reikalais. Davė ir 
gerus pamokinimus, kalbino prie 
sutikimo, vienybės ir skaitymo raš
tų.

Shenectadietis.

Iš Ne ra n ton, Pa.
ČianykŠtė Šv. Stanislovo Dr-tė, 

ant savo susirinkimo nutarė vien
balsiai neiti pas žydus į karčemas 
gerti, nė į žydiškus Štorus pirkti ką 
nors. Jeigu kas iŠ sąnarių drystų 
peržengti Šitą nutarimą, turės mo
kėti bausmės 5 dol.

Vienas žydas ant Providence, 
laikantis karčemą, išgirdęs apie 
tokį nutarimą < gėda tiems, kurie 
bėga pas žydus pranešti apie lietu
viškų draugysčių nutarimus, ypač 
jeigu pranešanti žino, kad Ameri
kos tiesos uždraudžia daryti suo
kalbius ant kenkimo keno nors 
bizniui. Rd. >, sumislijo apskųsti 
draugystę į sūdą. 24 d. birželio 
Šerifas suareštavo 4 lietuvius, vir
šininkus minėtos draugy stės ir pa
statė juos po kaucija 1000 dol.; 
užstačius kauciją, jie likosi paleisti. 
Prova eis į augŠtesnį sūdą, 
žydas nori, kad valdžia 
lietuvius eiti pas jį gerti, 
rėsime, kas iš to išeis.

J. Petrikis.

Mat 
priverstų 

Pažiu-

Iš Montreal, (anadoj
Miestas Montreal turi apie 300* 

000 gyventojų. Lietuvių yra Čia 
ne daug: vos 2 šeimynos ir 7 pa
vieni. Kalbą Čia daugiausiai 
prancūziškai, pasitaiko vienog ir 
angliškai kalbanti, bet tokių yra 
kur kas mažiau.

Darbai eina čia gerai, kas tik 
atvažiuoja, darbą greitai gauna. 
Darbininkai gauna: leberiai po 
$1.25—2.00 už dienos darbą. Yra 
Čia ir apie 20 lenkų. Jie dirba do
kuose, uždirba: po 25c. dirbdami 
dieną,o po 30c. už valandą nakties 
darbo.

A. Stanionis.

Nuo kankintinių komile* 
to.

Porą mėnesių atgal Amerikos 
aukautojų išrinktas kankintinių ko
mitetas, prižiūrėjimui aukų sudėtų 
ant naudos kankintinių., sudėjo sa
vo mandatus ir prašė Amerikos au
kautojų rinkti kitus komiteto sąna
rius. Iki šiol vienog kiti sanariai 
ne tik neišrinkti, bet dar nė ne 
bandyta rinkti. Todėl dabartinis 
komitetas, panaujindamas atsisa
kymą, meldžia lietuvišką visuome
nę pasiskubinti su rinkimu kito 
komiteto. Dabartinis apsiėmė pil
dyti sAvo pareigas tik tol, kol jo 
vietoj ne bus išrinktas kitas, bet 
su rinkimu reikia pasiskubinti. 
Motyvai, dėl kurių pasitraukia da
bartinis komitetas, buvo paduoti 
jo pirmutiniame atsišaukime, to
dėl antrinti juos nėra reikalo.

Kank. Komitetas.

Gegutė.
Iš Brooklyno, t Y.

Draugystė Šv. Juozapo Brook- 
> ant 

Laurino savo pikninko, kuris atsibuvo 14

j uv «.u*v U¥. J UULlipU £>1

Kunigai I niškai padarė, nepasirodydama su lyne, kaip paprastai, nfitarė,

Protokolas
4 to Seime Busi vieny]imo Lietuvių L*j» 

vamanlų, laikyto 7 d. birželio, l»0Sm.
Waterbury, Conn.

Apie antrą valandą po pietų, sa
lėje lietuviško Kliubo, nes Tumer 
Hali pasirodė neatsakančia vieta, 
pirmsėdis, Kazis Balčiūnas, atida
rė seimą su tinkamoms pasargoms. 
Potam tapo peržiūrėti "mandatai 
delegatų" ir prileista sąnarius vie
tinės kuopos, ten esančius, prie 
apsvarstymo reikalų Susiv. Liet. 
Laisvamanių.

Tol iaus tapo perskaityri tele
gramai: 1) iš New Yorko: „Galas 
carizmui, popizmui ir jų urvų ber
nams". Petras Naujokas. 2) iš 
Minersvillėš: „Lai gyvuoja 4 Sei
mas Lietuvių Laisvamanių; lai bū
va laisva Lietuva trumpame laike, 
o griūva carai ir kaizeriai, ir kiti 
kraujageriai. Velijam kuogenau- 
sios pasekmės delegatams. "Vincas 
ir Juozas Ramanauckai. 8i iš 
Bostono: „Garbingi delegatai! Ka
riauki! vardan teisybės ant laisvės 
Lietuvos, ir žmonijos. Šalyn . su 
monais karalių ir kunįgų! Lai žū
va tamsybės platintojai. ’ M. Stal- 
mokas. 4) iš New Yorko:"Sveiki 
laisvi seimininkai’. f Lai pasiseks 
laisvės jausmus įkvėpti juodų žan
darų apžiotiems žmonelėms. Le
onas Ereminas. 5) išNew Yorko: 
"Patrempkit teronus, nupieškit • 
lyčinas farizėjams; Sulaužyki! jų 
melagingus stabus! Dai gyvuoja 
laisvė, gerovė ir gamtos tiesos”. 
Jonas Naujokas. 6) Laiškas iš 
Torrington, Conp.: „Sveikinu did
vyrius liuosybės, linkiu geriausios 
kloties; šalyn su pielagingais prie
tarais, despotais ir persekiotojais. 
Garbė apginėjams tiesos, laisvės. 
Vaisiai jūsų triūso nepranyks.” 
Antanas Stočkus. Telegramai Ii-' 
ko priimti delnų plojimais. Po
tam tapo perskaitytas protokolas 
pereitų metų ir priimtas. Toliaus 
raštininkas Sus. L.L„kun. Dembs- 
kis, perskaitė atskaitą pinigų ižde - 
ir kiek Sus. L. L. išdalino ir par
davė knygų. '

Paskui rinko urėdninkus Seimo 
vedimui. Ant pirmsėdžio aprinko 
Vincą Zubricką iš \Vaterbury, 
Conn., ant raštininko — Motiejų 
Mažeiką iš New Britain, Conn.; 
ant peržiūrėtojo knygų raštininko
— Stanislovą Kraučiuną iš New 
Britain. Conn. ir Motiejų Laske- 
kevicių iŠ Waterbury, Conn. Po
tam įvyko pertrauka ant 10 minu- 
tų.

Pertraukai pasibaigus, pirmsė- 
dis, V. Zubrickas, ir raštininkas 
M. Mažeika užėmė savo vietas. 
Raštininkas perskaitė gromatas su 
įnešimais nuo kuopų: Scrantono, 
Newarkc ir Minersvillės.

1) IŠ priežasties bedarbės, ne
negalėdama pasiųsti delegato ant 
Seimo, Scrantono kuopa užmanė, 
rankraštį kun. V. Dembskio apie 
kankintinius ir kankintojus mokslo -
— kuogreičiausiai duoti į spaudą. 
Stokuojant pinigų ižde išleidimui 
knygos, pakelti mėnesinę mokestį 
net iki doliario, jeigu aprokavimas 
kaštų to reikalautų. Kadang- 
Susivienyjimas remia „Darbininkų - i 
Balsą", tai Scrantono kuopa gei
džia, kad raštininkas Sus. nors į 
trįs mėnesius sykį j>apieŠtų šį bei
tą apie judėjimą Lietuvių ameri- 
koje, ir „Darbininkų Balsą”turėtų 
už organą Susivienyjimo. Po 
trumpos diskusijos tie įnešimai 
vienbalsiai likosi priimti.

2) Newarko kuopa teipgi reika
lavo rankraštį kun. Dembskio 
duoti į spaudą, o kaštus spaudos 
išdalinti ant sąnarių po kiek išpul
tų ant kiekvieno. Patarė „Dar
bininkų Balsą" šelpti, kiek galint.

3) {neŠimąMinersvillės kuopos, 
kad Susivienyjimas mėgintų pa
stoti pagelbiniu ir pasirūpintų apie 
Čarterį, Seimas po ilgos diskusijos, 
kurioje ėmė dalyvumą: Dras Šliu
pas, K. Balčiūnas, ir kiti, atmetė, 
iŠrodydamas, kad pagelbiniu drau
gysčių yra daug. Kaslink čarte- 
rio, Seimas pripažino už gerą, bet 
klausymą jo pasirūpinimo atidėjo 
ant tolesnio laiko.

4) Juozas A vieta įnešė: kad
Susivienyjimas L. L. susilietų su 
Tėv. Myl. Draugyste dėlei nuvei
kime daugiau darbo. Po ilgos 
diskusijos likosi išrodyta Dr. Šliu
po, Balčiūno ir kitų, kad daugu
mas sąnarių negali pastumti drau
gystės į pryŠakį; kad mokslas tik 
gali mus suvienyti,bėgant laikui, 
su T.M. Draugyste. Galop dau
guma balsų tas užmanymas likosi 
atmestas. t,

5) Kun. Dembskis įnešė, kad 
kiekvienas sąnarys Susivienyjimo 
gautų po 2 ekzempliorių visų kny
gų, išleidžiamų ar tai Susivienyji
mo L.L., ar Lietuviškos Social- 
DemokratiŠkos Partijos,dėlei spar
tesnio praplatinimo tarpe neišma
nančių darbininkų supratimo rei
kalų savo luomos. Kiekvienas 
sąnarys, pasilaikydamas vieną eg
zempliorių sau, o kitą perduoda- * 
mas kitiems, palengvįs darbą pro
pagandos, ir prisidės prie padau
ginimo iždo,o su laiku ir skaitliaus 
sąnarių. Nutarta tapo, kad kiek
viena kuopa apsirinktų teip vadi
namą organizatorių, kurio pareiga 
butų ne vien daugiaus sąnarių pri
traukti prie esančių kuopų, bet 
teipgi naujas kuopas organizuoti,ir 
rupintiesi apie didžiausią praplati
nimą knygelių tarpe žmonių, ne
prigulinčių prie kuopos. Parda-

i vinėjimas raštų tapo rekomepduo- 
tas netik pavieniems sąnariams, 
bet suėjimuose žmonių ir priejeib

■ kokios pasipynusios progos.
6) Dras Šliupas įnešė, kad sa- 

, nariai Susivienyjimo, nepadaugi-
■ nant mėnesinės mokesties, gautų 

dar "Varpą”, kuris perstato * poli-
i tiką demokratiškos Partijos Lietu

voje ir prisideda prie
■ pakėlimo lietuvystės ir apšvietimo 

lietuvių ir kad kiekvienas laisva- 
mani s privalo jį skaity ti. Į neši
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7)Kun.Dvmbskis ir K.Bąlčiunas 
l*fiio laisvamanius platinti kny
geles, ir kad nesigailėtų trinso ant 
labo tėvynės. Sanariai, kt rie pri- 

u t miršta 
l»eabe- 
laisva- 

priešai, 
tankiai

siraJę į Su*ivienyjtmą. 
gpie nūerius laisvamanių, 
jonė* daro daugiau blėdies 
maaybei, negu aršiausi 
Tie, *»eko neveikdami, o 
grįždami prie egiptiškų cibulių, 

^^ąt*bdo ūgį Susivienyjimo. n 
Suzrrienyjimo gali prigulėti 
žmogus, kuris godoja savo 
kurs pildo savo Kuosą pricerystę.

E Žmonių, kurie apgaudinėji
Laisvarnan ų Susivieni jimas nerei
kalauja-

8) Dras šliupas neparašo užgir
io ant pereito seimo manifesto, už
vilk] išteisino tuomi, jog laikė at
sakančios progos, ir pažadėjo 
papiešti, sulaukęs skerdyi lės Ki
šineve ir apgarsinmoEurop. >je

Liet. Demokratų be: Socia
listų, kurie reikalauja laisvi >s Lie
tuvos.

9) Renkant CeutraliŠką 
tetą, tapo išrinktai: 
Ku Balčiūnas — 
Kun. V.Dembskis 
Dras J. šliupas —

328 Federal str., 
Philadelphia, Pa.

10’ Vieta Seimui kitą mitą bu
vo paduota New~ Britam 
Philadelphia, Pa. ir Bosto 1, Mass. 
Balsuojant: ant Philadelph os krito 
visi balsai; New Britam pasiliko 
ant kito laiko, pasisekus pi ogai, o 
ant Bostono nė užmanytoj, is neda
vė balso, nes ten nesusitv ėrė dar 
kuopa laisvamanių.

11) Galop Komitetas peržiurė- 
jisiui knygų raštininko išdavė savo 
atskaitą ir paliudijo teising urną ve
dimo knygų. Štai subrauk a įeigos 
ir išeigos iždo S.L. L. !
8d. Birželio 1902m. buto 1 a-

stabdo ūgį Susivienyjimo. Prie 
tik 

žodį.

savę,

ii
pro-

Komi-

pirm$ėd::iu,
— raštir inkų,

- iždininl u.

Conn.,

...į....$66.55
New Bri-

< 4®je.............. .1.
Kuopos įmokėjo:

tain.e.... .
Brooklyno.
Waterbury.

• • • .♦

r*
 <z>

Scranton ... ...8.
Ne w ar k ... a . • • • • ..10.
Philadelphia ............... . • . .10.
Minersville.
Elizabeth..

V............ ... .. 10.
2.

30
45
50
70
75
75
15
50

Pa vieni sanariai
Už knygas parduotas. . . 
Iš teatro ir baliaus L. L 
Philadelphios kuopos. .
Viso labo. .‘4.......... ;__ _ i

IfL . IŠEIGA.

12.15
51.41

5.00

Už spaudą ‘.Užmušimas Ale- . 
ksandro II, A. Olšeis- 
-kiui.. /... .......'

” spaudą'“Darb. Balso” 
- knygutes J. Lizdeikai

Persiuntimas knygų, ranki
Čių, pinigų, markės ir 
piera  ...................į. .

Alga raštininko............. ;. ..
Visos išeigos.. 4. ..

56.62

i .117.37 
laš-

x>-
*..5.40

• C—5.00
..204.39

..22.82

metuose didžiausius jėmimus tu
rėjo Volcietijos pačtas, nes 586 mi
lijonu* frankų: Suvienytų Vatstijų 
pačtas turėjo 578 milijonus, Brita
nijos 364H, Prancūzijos 272%, 
Maskolijos 215, Austrijos 115, Ita
lijos 64, Belgijos 26%, Išpanijos 
22. Daugiausiai užčėdyjimų turė
jo Anglijos pačtas, nes 100 milijo
nų frankų, Maskolijos 67 milijo
nus, \ okietijos 30%, Išpanijos 14, 
Vengrijos tiek jau, Belgijos 12, 
Austrijos ir Turkijos po 5 milijo
nus. Nepriteklių turėjo: Suvieny
tos Valstijos Šiaurinės Amerikos: 
joms truko 17% milijono frankų, 
Meksikai 2%, Argentinai 4, Greki- 
jai, Korėjai, Japonijai ir Siamui po 
100000 frankų.

II Amerikos randas, kadangi 
trūksta pliantacijų darbininkų, ant 
salų Havai pradėjo siuntinėti por- 
tugaliečius, portorikonis ir negrus 
iŠ Suvienytų Valstijų,bet iš tų dar
bininkų pliantatoriai ne buvo už
ganėdinti. Pliantatoriai sako, jog 
geriausi darbininkai yra chiniečiai; 
šviežiai atkakę japoniečiai būva 
teiposgi geri, bet paskui griebiasi 
amatų, pastoja neprigulmingais ir 
nesiduoda savų išnaudoti. Chi
niečiai pasiganėdina algoms po 
5t^-. ant dienos ir malkoms ant iš- 
sivirimo valgių. Suprantama to
dėl, kad toki darbininkai plianta- 
toriams geriausiai patinka.

H Pagal oficiališkas žinias, laike 
paskutinių parlamento pasiuntinių 
rinkimų Vokietijoj paduota balsų: 
už socialistų kandidatus — 3008- 
000, taigi skaitlius balsų nuo pir
ma buvusių rinkimų pasidaugino 
ant 9000(.X), arba 43%. Centrum 
gavo 1752816 arba ant 300000 bal
sų daugiau negu prieš tai buvu
siuose rinkimuose. National libe
ralai gavo 1289209 balsus arba ant 
270000 balsų daugiau. Labiausiai 
mat pasidaugino socialistų bal
sai.

H Išpanijoj, ant Bilbao geležin
kelio, užbėgęs ant tilto Najarille 
trūkis pasidalino j dvi dali, viena 
lokomotyvą su keliais vagonais iš
šoko iŠ relių ir nupuolė j upę. 
Prie to 90 pasažierių likęsi užmuš
tų, o 100 tapo sužeistų, o terp tų 
yra dar ir mirtinai sužeisti. Iš 
300 pasažierių, buvusių nupuolu
siam j upę trukyj, vos keli likosi 
neužgauti.

II Per paskutinį dešimtmetį, nuo 
1893—1903 metų, maskoliškai ka
riškai laivynei padirbo kariškų 
laivų: Vokietijos dirbtuves 15 
laivų, galinčių paimti 31250 tonų 
sunkenybės:Amerikos—2 laivu nuo 
19570 tonų: Danijos — 2 nuo^8730 
tonų. Anglija padirbo 13 laivų 
maskoliškai liuosnorių laivynei,pa
talpinančių 107305 tonas sunkeny
bės.

truputį mažiau, avižų 11 milijo
nų.

II Černigovo gubernijoj, mieste 
Nowgorod Seversk, Maskolijoj, 
pabaigoj gegužio mėnesio buvo 
rengiamos tokios jau žydų mušty
nės, kokios buvo Kišineve. Ka
dangi žydai pirm laiko dažinojo

apie rengiamas muštynes, tai jie 
geriau prisirengė ant atsigynimo ir 
valdžias persergėjo. Maištininkai 
todėl ne daug pikto padaryti galė
jo-

II Prezidentas Roosvelt, su savo 
ministeriais, r nutarė galutinai, 
per Amerikos pasiuntinį, pa
duoti Amerikos žydų pro
testą prieš puskutines žy
dų skerdynes Kišineve. Ar tas 
išduos kokius vaisius, nežinia. 
Gal Maskolija paduotą protestą 
atgal sugrąžinti, o tas gal pagim
dyti pertraukimą dipliomatiškų su- 
sinešimų terp Maskolijos ir Ameri
kos.

II Kapitonai laivų maskoliškos 
liuosnorių laivynės, kurie dabar 
kaipo prekėjų laivai važioja tavo
ms iš Juodųjų jūrių į Rytinę Azi
ją, gavo nuo kariškos laivynės ži
nią/jog tie laivai dar Šį metą gali 
būt apversti -į kariškus. Taigi ma
tyt Maskolija rengiasi su kuom 
nors į karę ir mano, kad jai reiks 
turėti daugiau kariškų laivų. '

II Peterburge, Maskolijoj, tūlas 
Skaitlius serbiškų oficierų atėjo į 
teatrą. Susirinkusi publika tuojaus 
pasirūpino supuvusių kiaušinių, 
obuolių, agurkų, ir pradėjo mėty
ti ir serbiškus svečius. Šaukdami: 
„šalyn su užmušėjais.” Serbiški 
oficierai turėjo bėgti iš teatro.

Italijoj tiesos,uždraudžiančios 
išgabenti senobės liekanas ir dai
lės daigtus į svetimus kraštus, li
kosi pailgintos. Kągi darys ame
rikoniški milijonieriai, kurie* dau
giausiai tokių daigtų, ant papuoši
mo savo namų, išgabendavo iš 
Italijos?

Ii Laike Devyntinių pročesijų 
tūluose Prancūzijos miestuose bu
vo susimušimai terp tikinčių ir jų 
priešininkų. Mieste Brest kunigų 
priešai stengėsi iš kunįgo rankų 
paveržti hostiją. Muštynėse 15 
ypatų, daugiausiai moterų, likosi 
sužeistų.

II Anglijos randas pradėjo dirb- 
dinti geležinkelio liniją per visą 
Afriką, nuo Egipto į pietinę Afri
ką. į miestą Cape Town. Prie 
darbo sukontraktavo Europoj 
2500 darbininkų,, kitus tikisi gauti 
terp juodveidžių Afrikoj.

II Marsiiijos (Prancūzijoj) 
žvaigždžių tėmytojas Morelly ant 
dangaus užtiko naują žvaigždę su 
uodega arba kometą.

II Mexike, anglių kastynėse Las 
Esperanzas atsitiko dujų expliozi- 
ja. Expliozijos 24 darbininkai li
kosi užmušti.

II Vangrijoj, mieste Ezlau, siau
tė žemės drebėjimai. Ant prie- 
miesčeių diktai triobų nuo drebėji
mo sugriuvo.

II Laike siautusių balandžio mė
nesyj Šių metų vėtrų paskendo 
Europos vandenyse 111 laivų, o 
436 tapo drūčiai pagadyti.

H Vulkanas Vezuvius, pietinėj 
Italijoj, vėl pradėjo mesti ug-

t Chicagos išradėjas William 
Summmers išrado prietaisą sudegi
nimui durnų. Bandavones atliko 
ant garlaivio „City of Chicago” ir 
jos išpuolė su visu pasekmingai.

Vietines Žinios.
— Ateinančios nedėlios dieną, 

7 valandą vakare, aptiekoj daktaro 
Graičuno, atsibus susirinkimas 
„Aušros Dr-tės”, turinčios už 
mierį šelpimą besimokinančios lie
tuviško* jaunuomenės. Ant mi
nėto susirinkimo užkviečiami visi 
prijaučianti musų moksląeiviams.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
Archer avė. ir Beit geležinkelio 
susibėgimo, štritkaris pilnas žmo
nių užbėgo ant tavorinio trūkio. 
Prie to 1 ypata likosi ant vietos 
užmušta, o 14 tapo sunkiai su
žeistų, o terp tų yra ir toki, koki 
ne gali būt išgydyti.

IR KAIP IŠ )U NAUDOTIS.
■-■(ai Klun ru

Seimas,ištaręs ačiū kun. 
kuli už teisigą vedimą rok indų ir 
nžgyręs kaštus kelionės K 
nui 13.90, užbaigė seimą.

Reikia priminti dar apie netikėtą 
atsitikimą. Kada delegat ii, o ir 
svečiai sukilo ir rengėsi pe 
Antanas Stočkus iš T01 
Conn. pareikalavo t>als o. 
susirinkę noriai ant to sut ko.. Jis 
užsilipęs ant platformos, Š ; 
Bilo: „Guodotini delegatai 
tuviai! Aš, Antanas Stoč tus, bu
vau persekiotoju laisi 

. keikiau juos, velijau visiei 
no pragaro, laikiau juos už 
visokių nedorybių pilnus, 
dien viešai meldžiu jūsų atleidimo 
ir užmiršimo mano kalčių. *

Kada delegatai atsakė, j ag prii
ma jo širdingą išpažinimą, 
tai nekaltįs jo, tada jis. 
viršininkų Waterburiškės 
kad jį priimtų už sanąrį, k ą jie ir 
padarė. Užatokėjęs 25 centus į- 
stojimo, padainavo puikių laisva
manišką dainą ir tuomi pr e delnų 
plojimo užsibaigė 4 Seimas Susi- 
rienyjimo Lietuvių Laisva 1

4 Seimo pirmsėdis -r V.
brickas.s Į Į '

l^jĮiliiiidkaLĮ -— Motiej is
Maž< ika.

De'mbs'

Balčiu-

> siskirti, 
irington, 

Visi

aip pra-
ir lie-

amanių, 
|is amži- 

žmoneš
Šią-

ir už 
paprašė 
kuopos,

mamų.
. S. Zu-

Isz visnr.
ii Maskoliškas randas 4 

prie kareivių ne prileišti 1 likraščių 
ir knygų, Prancūzijoj gi d|aro atbu-

stengiasi

kč čia stengiasi suteikt 
riams progą labiau

karei'
_ -__ 1 apsišviesti.

visą Prancūziją susitvėrė kuo
pos moterų draugystės, 
oi mierį dalinti kareiviams laik- 
raičius ir knygas. Oficierai ir pa
daliniai lektoriai rengia kszarmėse 
Pamokinančias prelekcijas; 
tė platinimo apšvietimo. 
Paaiškinimams visokias 
gas prietaisas. Dabar pridėjo ka
drinėse rengti kareiviam» teatra- 
Hdkus perstatymus ir mu; ;i

turinčios

; draugys 
suteikia 
reikalin-

II Maskoliai drutina jų valdomą 
Chinuose Portą Arthuro, kad jo ir 
dručiausios laivynės nuo jūrių pa
imti ne galėtų. Prie dirbimo tvir-. 
tynių darbuojasi chiniški darbinin
kai. Pasisekė patilpti prie darbo 
keliems persirėdžiusiems japoniš
kiems oficierams, kurie nuėmė plia- 
nus maskolių rengiamų tvirtynių ir 
juos perdavė Japonijos randui.

II Angliškose valdybose Austra
lijoj likosi užgirtos tiesos, _ pagal 
kurias darbą kolionijoj gali gauti 
tik baltveidžiai kolionistai. Čia 
daugelis, pargabentų ant darbų cu
kraus pliantacijose.polineziečių įsi
taisė farmas. Tiems ant syk pri
sakė nešdintiesi laukan ir palikti 
jų darbu įrengtas farmas. Kad 
tos tiesos neteisingos, mato tą 
kiekvienas protaujantis žmogus.

|| Laikraščiai praneša, jog su to
kiu triukšmu garsaus amerikoniš
ko milijonieriaus Morgano sutver
tas garlaivių trustas griūva ir gali 
su visu sugriūti. Pristojusios prie 
trusto europinės garlaivių kompa
nijos pelno ne turėjo, o ne prigu
linčioms ėjo kur kas geriau. Mat 
Morganui nepasisekė viso svieto 
garlaivius atiduoti po amerikonų 
kontrole.

|| Iš Maskolijos pulkais krausto
si į Turkiją totoriai ir kitoki išpa
žintojai mahometoniško tikėjimo, 
kadangi mat jie Maskolijoj ne turi 
laisvės tikėjimo. Juk Maskolijoj, 
po globa netikusio caro, joks gai
valas neturi nė laisvės tautiškos,nė 
tikėjimiškos; Maskolija yra tai 
biaurus šašas ant kūno civilizuotos 
Europos.

;ikališkus 
• toki ir 
pirmose 

ų tautų,

koncertus. Koki darbai, 
vaisiai: Prancūzija žengia 
eilėse terp civilizuočiaus ų ___T,
Maskolija gi Europoj, velkasi už- 
Pakhlyj. vįSų civilizuotų t mtų.

Ii Pagal viso svieto tei ptautiško 
Pačto biuro surinktas žiz iias, 1901

|l Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Peru, ant naujai dirbamo geležin
kelio nuo Guayaųuil į Quito likosi 
parengta stacija Guamote, gulinti 
ant 10000 pėdų augščiau jūrių pa
viršiaus. Yra tai geležinkelio sta
cija gulinti augščiausiai ant svie
to.

|| Austrijoj, po moterišku- klioš- 
toriu Gurtitz, nežinia kas, padėjo 
dinamitą. Expliozijos visi klioš- 
toriaus langai likosi išdaužyti; my- 
niškų vienog ji neužgavo.

|| Londono arsenale, dalyj kur 
dirbo lyddito bombas,atsitiko baisi 
expliozija, kurios 14 ypatų likosi 
į šmotus sudraskytų, o 13 tapo 
sunkiai sužeistų*. Trioba beveik 
su visu likosi išgriauta.

|| Vokiškoji chemiškoji draugys
tė, ant šių metų pripažino meda
lius už nuopelnus chemijoj moksliu 
čiams: prancūzui Moissanui ir an- 
glijonui Ramsay.

H Kaip paduoda japoniški laik
raščiai, terp chiniečių kenčiančių 
badą išsiviešpatavo žmogėdystė, 
badą kenčianti čhiniečiai valgo net 
kunus nuo bado pasimirusių žmo
nių.

|| Pagal paskutinį maskoliško 
caro padavadyjimą: visoj Finlandi- 
joj likosi uždrausta pardavinėti 
ginklus, amuniciją ir explioduo- 
jančias medegas.

U Mexiko randas išdavė padava
dyjimą, kad visoki šildai republi
koj butų tšpaniškoj kalboj, žemiau 
išpaniškų parašų gali būt vertimai 
svetimose kalbose.

U Pasiuntinių bute Londone, 
Anglijos kolionijų ministeris 
Chamberlain apreiškė, jog angliš
kas randas pripažįsta, ant prigu
linčios Anglijai ant Terpžeminių 
jūrių salos Maltos, tėvams tiesą 
patiems spręsti, kokioj, kalboj jie 
geidžia, kad jų vaikai mokintusi: 
angliškoj, ar itališkoj.

' || Pagal apskaitymą žemdarbys- 
tės ministerijos, Vengrijoj šzįmet 
laukiamas surinkimas iiuo laukų: 
40 milijonų metriškų centnerių 
kviečių (metriškas centneris turi 
440,92 svarų). Surinkimas rugių 
bus 11 milijonų centnerių,, miežių

Nauji rasztai.
Miasku. lauku, aodu, daržu ei

be* ir ItausmeM už ja* Tilžėj 
liMKtni 32 pUNl.

Aiškinamos Čia tiesos apie baus
mes už blėdis daromas laukuose, 
daržuose ir giriose; žinoma, tiesos 
Maskolijos, kokios yra ir Lietuvoj. 
Susipažinti se toms tiesoms ypač 
reikia Lietuvos ūkininkams, kurių 
daugumas visai ne pažįsta tiesų; 
kartais patenka po sudu, būva nu
baustais ir nesupranta nė kodėl, nė 
už ką. Kiekvienas žmogus, gyve
nantis kokiame nors krašte, neat
būtinai turi nors paviršutiniškai 
pažinti bent tas krašto tiesas, su 
kokioms tankiausiai susitinka savo 
gyvenime. Todėl knygutė naudin
ga ir reikalinga Lietuvos ūkinin
kams.

Lietuviška kalba ir rašyba nors 
ir ne geriausia, bet ne bloga, ge
resnė už daugelį Tilžėj išleistų pa- 
našioš veislės knygučių.

I>r. Fr- baaareh. Pirmoji pagei 
ba nelaiminguose ataltiklmuoae 
iMzvertc daktarai* A V. Tilže 
ltM>3m. 120 pusi. I

Esmarch yra sviete pagarsėjęs 
Vokietijos chirurgas. Apart spe- 
cialiŠkų raštų, jis parašė keletą po- 
puliariškų, o iš tokių praktiškiau
siu yra “Pirmoji Pagelba”, kurio 
lietuviškas vertimas likosi dabar 
išleistas.

IŠ pradžių telpa čia aprašymas 
žmogaus kūno ir jo dalių paskyri
mo. Toliau eina pamokinimai! 
kaip gelbėti žmogų prie visokių 
sužeidimų, sulaužymų kaulų. Kaip 
gelbėti prigėrusius, užtroškusius, 
sušalusius, ąpalpusius ir tt. Kaip 
pargabenti ligonį,kaip jį prižiūrėti.

Knygutė naudinga ypač Lietu
vos kaimiečiams, kadangi Lietuvoj 
daktarų mažai ir jie ne gyvena ant 
kaimų.

Lietuviškas vertimas, nors ir ne 
geriausias, bet ir ne labai blogas. 
Daug vienog yra ne lietuviškų žo
džių. Matyt vertimas padarytas 
iš maskoliško vertimo. V’ertėjas 
žaltį vadina nenuodingu žalčiu, 
kitą gi nuodingu. Lietuviai nuo
dingų žalčių ne pažįsta, nuodin- 
giejie lietuviškai vadinasi angims, 
o ne žalčiais.

— Pereitos nedėlios sukąrą ke
li jauni vaikinai, eidami namon iš 
Lincoln parko, ant North avė. iš
girdo Šuvius. Vaikinai prisiartino 
arčiau prie vietos, kur Šaudė. 
Tuom tarpu likosi įleistas dar 
vienas šūvis ir kulka pataikė \Ve- 
beriui, vienam iš einančių su drau
gais ir užmušė jį ant vietos.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė 454 ypatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 269 vyriškiai ir 185 
moterys. Vaikų iki 5 metų pasi
mirė 123, senelių, turinčių su vir
šum 60 metų, pasimirė 101. Dau
giausiai mirčių buvo nuo džiovos, 
nes 53, nuo plaučių uždegimo 48, 
nuo uždegimo inkstų 40.

— Namuose pn. 2108 Armour 
avė. už jaunikį susipyko dvi neg
rės: Bertha Winston ir Elze Smith. 
Paskutinė iŠMtraukė iš skrybėlės 
špilką. Pirmiausiai užgimusiose 
terp negrių muštynės*' \Vinston li
kosi su špilka į petį įdurta, antru 
gi kartu gavo įdunmą į Širdį; įdur
ta puolė unt grindų ir pasimirė. 
Jos priešininkė, pamačiusi ką pa
darė, išbėgo; joa iki Šiol ne pasise
kt sugauti.

— Chicagoj yra 4702 advokatai, 
taigi išpuola vienas advokatas ant 
413 gyventojų. Turi žmonės ne
sutikti, kad tokiam dideliam advo
katų skaitliui duoti , užlaikymą. 
Terp advokatų yra ne mažai už
dirbančių po daugiau kaip pb 10- 
000dol. ant metų.

KiMtakciloN atsakymai.
P. Rauvczivi. Eilėms reikia 

daug taisymo. Mislis gera, bet 
forma eilių Šlubuoja, o vietomis ir 
išreiškimai klaidingi. Eilės tiktų 
atspaudimui visokių damų rinkime, 
kur patelpa lygiai geriau, kaip ir 
prasčiau parašytos; laikraštyj gi 
gali patilpti tik takios, kurių bent 
eiliavimai sutinka su eiliarašystos 
reikalavimais.

Mik. Thorpf. PrivatiŠkų laiš
kų gyvų ypatų, be jų pritarimo, ne 
galima garsinti laikraštyj. Juose 
permainų daryti ne galima. Me- 
degai biografijos laiškus reikia pa
laikyti ir svarbesnius laiškus pa
garsinti rašėjams mirus. Atsiųs
tuose laiškuose nieko svarbesnio 
nėra.

Nauji iszradimai.

|| Prancūziškose valdybose šiau
rinės Afrikos Tunise, apskričiuose 
Kairan, Biserta, Susą rado aukso 
laukus: iš tonos rudos surenka 72 
iki 2000 gramų aukso.

|| Italijoj, mieste Palestrina, su
griuvo naujai dirbamas tiltas. Prie 
to 5 ypatos likosi užmuštos, o a- 
pie 20 yra sužeistų, o terp tų yra 
ir mirtinai sužeisti.

II Santaikos tautų kongresas šį
met atsibus rugsėjo mėnesyj mies
te Rouen, Prancūzijoj, ant kurio 
likosi užkviestos visos musų žemės 
civilizuotos tautos.

t Išradėjas Morgenstein,atkakęs 
dabar iš Italijos į'New Yorką, tvir
tina, buk išrado būdą dirbimo ke- 
rosino. Galionas padirbto pagal 
jo būdą kerosino kaštuosęs tik 1c.; 
prie degimo gi duodąs toks geresnę 
šviesą negu semtas iš gamtos pa
dirbtų šaltinių. Jeigu teip,tai sem
ti kerosino iš šaltinių visai ne reik
tų. Ką gi vienog darys garsus 
Rockefeller, kuris, mesdamas tru
pinius dirbantiems prie sėmimo 
kerosino darbininkams, surinko 
ant savo naudos šimtus milijonų 
doliarių?

t Du gydytojai mieste Lille, 
Šiaurinėj Prancūzijoj, užsimanė iš
tirti, kokią įtekmę ant vėžiu ser
gančių turi garsus Roentgeno 
šviesos spinduliai. Šitie daktarai 
persitikrino, kad po įtekme Roent
geno šviesos spindulių vėžiu 
sergančių sveikata eina geryn, tai
gi tie spinduliai, matyt, užmuša 
vėžio bakterijas arba bent jų besi- 
veisimą sulaiko. Ant vienos 65 
metų moteriškės, turinčios pilvo 
vėžį, daktarai išbandė Roentgeno 
spindulius. Po 7 mėnesių gydy
mosi ne tik išnyko vėžys, bet pa
sididino ir kūno svarumas; taigi 
moteriškė ne tik likosi su visu iš
gydyta, bet atgavo ir kūno stipru
mą, ką buvo vėžys išnaikinęs.

t Garsus brazilijonas, Santos 
Damont, 23 d. berželio atliko Pa
ryžiuj gana pasekmingas bandavo
nes su nauju jo padirbtu orlaiviu.Or- 
laivys sukinėjosi į.visas puses, lė
kė prieš vėją ir pavėjui, nusileido 
prieš Dumonto namų duris ir su
grįžo į vietą, iš kurios išlėkė.

t Vokiškas technikas Gruhn iš
rado prietaisą persiuntinėjimui tele
fonų dratais rašto. Šita prietaisa, 
teip kaip telefonas kalbą, persiun
čia ant didelių tolumų originališką 
raštą.

J.M.Wavkbcank. Iš aprašymo 
ne galima žinoti, kada aprašytas 
atsitikimas buvo. /\nt galo tai vi
sai privatiŠkaŠ dalykas, 6 tokiais 
laikraščiai ne užsiima.

J. nz M. Kad poros privalo ap
sivesti tik tąsyk, kada gerai viens 
kitą pažino ir kada viens kitam pa
tinka, rašė tą jau Lietuvė; ji 'pri
dūrė, kad norinčios tekėti mergi
nos ne privalo ant ko kito paisyti, 
tik ant to, ką vertas jų išrinktasis. 
Tą patį, tik kitais žodžiais ir 
Tamsta rašai. Antrinti laikraštyj 
po kelis kartus tą patį ne gali
ma. :

Iš gražiausio Texas’o.
J. A. Lugo prekė jas iš Seaton, 

Texas rašo: „Aš velyju idant visi 
žmonės vartotų Trinerio Ameriko
nišką Elixirą Kartojo Vyno ir sau
gotus! netikrų imitacijų, padirbtų 
kitų spekuliantų. Mano žmona 
sirgo ilgą laiką pilvo liga ir kas
dien ėjo blogyn. Daktarų gyduo
lės negelbėjo. Tapo mums priro
dytas Trinerio Amerikoniškas Eli- 
xsirap Kartojo Vyno ir pradėjome 
jį vartoti, ir reik dyvitis.kad po iš
gėrimui vos dviejų bonkų skaudė
jimai apleido ir dabar jaučiasi visai 
sveika ir kasdien eina tvirtyn. Mo
teris reikalauja gero ir gardaus to- 
niko, o ne bjaurių medicinų gadi
nančių pilvą. Trinerio Ameriko
niškas Elixiras Kartojo Vyno yra 
darytas iš grynų vynvuogių ir pa- 
rinkčiausių, kalninių šaknelių, vei
kiančių stačiai ant pilvo. Paimtas 
maistas tuojaus tampa sužlebčiotas 
ir persimaino į naują ir gausų krau
ją. Ant pardavimo visose aptie- 
kose ir pas fabrikantą, Juozapą 
Trinerį, 799 S. Ashland avė.,

Chicago, III.

1 Dabartine Pinigu Preke.
iki 500 rubliu, rubiia po...........  ... .52fc
Nuo500 iki 1000 rubliu, rubli* po...52|o 
Viris 1000 rubliu, rubli* po.............52{c

Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti 
30c. ant paeito kantu.

Molekulei visokiuose kuriuose neHtisbpau- 
dę viens su kitu, bet terp jų yra tarpai net 
didesni už pačius molekijlus. Tarpai tie terp 
molekulų pripildyti kitokia medega vadina
ma et herų, kuris yra vispr, juom pripildyti 
dangaus ruimai terp žvaigždžių; išrodo todėl 
lyg kad molekulai plaukįnėtų ethere.

Kaip visi ėsauti ant žemės daigtai.ar kie
ti kūnai, ar vanduo, kr garai, susideda iš 
atomų, iš jų susideda ir pats etheras; atomai 
gi yra tai smulkiausia kūnų sudėjimo dalis, 
jie jau ne gali pasidalinti į dar smulkesnes.

Plaukinėjanti etherę kiekvieno kūno mo
lekulai nuolatai kratau sukinėjasi aplink 
viens kitą, bet tie krutėjimai ir pats moleku
lai yra teip maži, kad jų ir per geriausius 
padidinančius stiklus patėmyti negalima; 
apie {tatėmyjimą dar mažesnių kūnų sudėti
nių, taigi atomų, ne gal būt nė kalbos.

Prie krutėjimo tolumas terp molekulų, 
suprantama, mainosi, britraukimo jiajiega 
ne duoda jiems per toli nuo viens kito atsito
linti. kadangi kitaip jie išlakstytų; iš kitos 
vėl pusės stumianti juos pajiega ne duoda 
jiems per daug susiartinpi, sulipti į krūvą.

Toliau fizika mokint, jog po įtekme di
desnės šilumos molekulai kruta greičiau; 
taigi,kaitydami kokį nors daigtą, mes priver
čiame atidedančius jį moįekulus krutėti grei
čiau; suprantama, kad Įjrie greitesnio krutė
jimo, kada molekulai pradeda smarkiai lak
styti į visas puses, pritraukimo pajiega maži- 
naši, o nustumianti jiaijiega didinasi; prie 
aušinimo gi. taigi prie didesnio šalčio, pri
traukimo pajiega terp molekulų didinasi, o 
stumianti juos nuo viena kito eina mažyn.

Kaip labai gali phe didesnės šilumos 
l>asididinti nustumiamoji jmjiega dalelių kū
nų. geriausiai Tnatome apt paprasto parako, 
kuris uždegtas, urnai išsiskečia 3000 kartų ir 
išmeta net dideles, sunk|as kulkas iš kanuo- 
lių vamzdžio; yra kūnai, dar smarkiau besi- 
skečianti ir metanti kulias, ardanti uolas su 
dar didesne pajiega negu parakas; prie to
kių priguli visoki dalutr Įkarese vartojami ar
danti kūnai: dinamitas, ilydditas, melinitas, 
roburitae ir kitoki. Vanduo, liesi keisdamas 
į garą, išsiskečia 1600 ka^tu ir prie to gimdo 
didelę Įtajiegą, kuri varų visas esančias ant 
žemės garines mašinas; tai u indu mimo {>ajiegą 
vandeniui suteikia saulėj

Apie tuos ai*ireiškihius įkalbėsime vė
liau; dabar gi peržiūrėsime tuos pamatus me
chanikos. su kuriais susitiksime tolesniame 
aprašyme.

2. Nepastovumas pamatų musų supratimo.
Jeigu mes užduosime sau klausymą apie 

priežastis visokių apaireiDumų, viso matomo, 
tai, pasiremdami ant mu^ų pačių pažiūrų, ne 
vienodai atsakysime; atsakymai tie, nors ir 
ue vienoki, nors ir ne priešingi viens kitarh, 
turi išaiškinti klausymą |š visų pusių, nors iš 
dviejų, o ne vieta iš vienut.

Pa j»rast a i gulinti fubežiuose datyrimo 
apeireiškimai, su kokiaįs susitinkame kas- 
dieniniame gyvenime, vaidinasi fiziškai* ar
ba zinpiriįkaiJi, jie parengti ant kasdieninių 
atsitikimų ir datyrimų. perstato mums daig- 
tus tokiais, kaip jie išrodo musų supratimui.

Tran*c&leid<ili*ka*, tai yra ne paprastas 
supratimas perstato mums daigtus ne teip, 
kaip jie išrodo. Kokiais gi yra matomi daig
iai ir apsireiškimai? Mes pažįstame ir ma
tome visokius daigtus suįpagelba musų jaus
mų. Kalbėdami apie mėlyną arba raudoną 
}>arvą žydinčių kvietkųl; mes suprantame, 
kad musų akies lėlę erzina ilgesnės arba 
trumpesnės šviesos spindulių vilnys; suerzini
mai tie, su pagelba dirgsnių, būva suteikiami 
smegenims ir tąsyk mds galime perstatyti 
mėlyną arba raudoną žiedų parvą. šviesa, 
kaip žinome iš fizikos, ptjrsistato kaipo kru
tėjimas vilnių pavidale fthefo. Prie trumpe
snių vilnių ir greitesnio e|bero krutėjimo musų 
akys mato parvas artesnųš violetinei, taigi ir 
mėlyną; ilgesnės vilnys ir Įtalengvesnis kru
tėjimas gimdo musų akyse raudoną }>arvą; 
dar ilgesnės vilnys ir dar’palengveąpis jų kru
tėjimas atsako šilumos spinduliams, o prie 
šingai, krutėjimas greitjesnis i r trumpesnės 
negu violetinių vilnys L- gimdo chemiškus 
spinduliui, kokių akys be mato; tas vilnis 
vadina užvioletinėmief.

Drebėjimas ištemptos muzikališko in
strumento Striūnos, kaip antai skripkos, ar
ba piano, gimdo oro krutėjimą teiposgi vil
nių pavidale, kaip,; paveikslan. įmestas į 
prūdą grumstas gimto krutėjimą vandens 
jmviršiaus teiposgi vilnių jiavidale. Tuos 
oro drebėjimus perima ausis ir su pagelba 
girdėjimo drigsnių arba bervų perduoda sme
genims ir pagal veislę tų drebėjimų, mes jau
čiame balsą skripkos, triubos. giesmę, kalbą, 
šūvį ir kitokius balsus. Be atsakančio sudė
jimo musų akių ir ausų, teiposgi be nervų 
sistemo.mes nematytume žiedų parvos, ne gir
dėtame giesmės, nė šūvių; dėlto tai neregiai 
ne pažįsta parvų, o kurti ne girdi skambėji
mų ir nė jokių balsų. Ii

Tokiu budu ypatybes,kokias,pagal musų 
supratimą,turi visoki kubai,nėra jų ypatybė
mis, bet tokias ypatybei jiems suteikia tik 
musų supratimas. Matotne juk, kad jeigu 
musų akys kitaip butų sudėtos, mes visai ki
taip matytume parvas žydinčių žiedų; ir da
bar juk daugelio dalykų musų akys ne mato; 
be atsakančio sutaisymo musų ausies mes ne 
girdėtame teip, kaip girdime dabar: nė mu
zikos, nė giesmės, nė kalbos.

Taigi, jeigu visoki apsireiškimai, kokius 
matome ant svieto, mums pasirodo tokiais, 
kokiais jie mums persistato, tik prie pagel- 
bos musų jausmų ir įiervų sictemo, tai ir visi 
apsireiškimai, visoki esanti ant svieto daig- 
tai, neišskiriant musų pačių kūno, yra tik 
tokiais, kokiais perstato Juos musų jausmai 
ir nervų sistemas, taigi yra tik tokiais, ko
kiais mes juos galime perstatyti.

laiko, ruimo, vietos ir priežasčių yra tik per
statymu musų supratimo, yra vien perstaty
mu musų jausmų, nervų ir visos musų orga
nizacijos. Ruimą mes galime perstatyti tik 
su pagelba musų supratimo apie materijalift- 
kus daigius; be medegos.pripildančios ruimą, 
mes ir supratimo ruimo negalėtume turėti. 
Laikas yra teiposgi tik musų supratimu, jis 
reikalingas ant paaiškinimo supratimo apie 
krutėjimą, kuris teųiusgi ankštai rišasi su 
musų supratimu apie medegą. Be krutėjimo 
nėra laiko. Jeigu musų žemė ne krutėtų, 
juk mes supratimo laiko ne turėtume, ne bu
tų nė metų, nė jų dalių; tuos apsireiškimus 
gimdo vien krutėjimas. Užtenka apstabdyti 
krutėjimą, neišskiriant ir musų pačių, o su 
tuom išnyks ir supratimas laiko. Juk mie
gantis ne gali laiko apskaityti: jeigu,paveiks- 
lan, žmogus miegos per ištisą sanvaitę, tai 
jis, pabudęs, nežinos,kiek laiko praslinko nuo 
jo užmigimo, jam rodysis, kad ne daugiau 
kaip Viena naktis, kadangi paprastai jis ne 
miega ilgiau be pabudimo kaip per vieną 
naktį

Musų laiko skaitymas paremtas ant kru
tėjimo: per metus žemė vieną kartą apke
liauja aplink saulę; per dieną — vieną kartą 
apie savo ašį.

Nepastovumas musų supratimo apie lai
ką geriausiai pasirodo, kada mes patenkame 
į nepaprastas sanlygas. Teip antai, pagal 
vieną vokišką pasakojimą:vienasGeisterbacho 
zokoninkas, ilgai dumojęs apie žodžius Bibli
jos: ,,Dievui tūkstantis metų tiek kaip viena 
diena, o Viena diena tiek ką tūkstantis metų” 
sunkiai užmigo. Pasiliovus kūno krutėji
mui, jis visai ne patėmyjo, kad miegojo per 
visą žmogaus amžį, apie ką dažinojo tik pa
budęs ir žinoma, labai nudžiugo. Kad nuo
monė musų apie laiką ne pastovi, randame 
patvirtinimą to ir vienoje indiškoje legendo
je, kas rodo, kad ir indiečiai nepastovumą 
apie tai nuomonių nuo seniai supranta: Ma- 
leban, moteris Putipudjiko, nužengia iš dan
gaus ant žemės ir čia išgyvena per visą žmo
gaus amžį; sugrįžusi po mirčiai į dangų ir 
apgyvenusi terp dievaičių, ji dasižino, kad 
pagal dievaičių laiko skaitymo būdą, ji ant 
žemės išbuvo vos nevos porą valandų, taigi 
kad dangui kitaip skaito laiką negu ant že
mės.

Grafas La vale t te, savo ,,Atsiminimuose” 
jjasakoja štai ką: „vieną kaHą, man miegant 
kalėjime, manę iš miego prikėlė skambėjimas, 
varĮtas laikrodžio išskambiuo 12 vai.; aš iš
girdau atidarant vartus ir pjerinainant sargy
bą. Paskui aš vėl užmigau ir turėjau bai
sų sapną, kurio aprašymas, arba nors išpasa- 
kojimas užimtų mažiausiai penkias valandas. 
Paskui vartai vėl smarkiai užsidarė, nuo ko 
aš pabudau.' Aš paspaudžiau savo laikrodė
lį ir jis išmušė 12 valandą; tokiu budu mano 
sapnas, kurio iėjiasakojimas užimtų kelias 
valandas, traukėsi vos 2—3 miliutų, tai yra 
tiek, kiek reikėjo ant permainymo sargybos, 
kas atsibuvo greitai iš priežasties didelio šal
čio; kad sargyba greitai likosi permainyta, tą 
{latvirtino ant rytojaus užklaustas vartų sar 
gas. O vienog aš ne atmenu nė vieno atsiti
kimo mano gyvenime, kuriame aš teip aiš
kiai galėčiau apskaityti laiką, kaip tai buvo 
sapne: ne atmenu kito atsitikimo, kuris net 
savo smulkmenose butų teip aiškiai užsili
kęs mano atmintyj.” Ant to visko .reikėjo 
peraapnuoti porą minutų, paprastai gi 
perleidimas visko, kas perleista sapne, jeigu 
tą butų reikėję perleisti prie budėjimo, butų 
užėmęs mažiausiai kelias valandas.

Štai kitas atsitikimas parodantis, kad 
musų supratimas laiko ne pastovus, prie at
sakančių sanlygų visai kikaip išpuola, negu 
mes jiaprastai suprantame; po įtekme dvasiš
ko suerzinimo, baimės,praleistas laikas išrodo 
kitaip, negu paprastuose atsitikimuose. Ad
mirolas Baufort huo laivo nupuolė į jūres ir 
vandenyj apmirė. Paskui štai kaip aprašo 
tą atsitikimą. „Apmirus, viena mislis vijo 
kitą su tokiu neišpasakytu greitumu, kokio 
ne tik ne galima aprašyti, bet koks rodosi 
negalimu kiekvienam nebuvusiam tokiame 
padėjime.” Iš pradžių jam perbėgo mislis 
apie pasekmes mirties jo šeimynai; toliau 
prieš jo akis perbėgo visas jo gyvenimas, visi 
jo darbai nuo dabar iki mažens; stojo prieš 
akis net toki atsitikimai, apie kokius admi
rolas buvo užmiršęs ir tai su visu aiškumu 
teip, kad jam rodėsi, jog jis antru kartu per
gyveno visą gyvenimą tik atbulai, taigi nuo 
laiko įpuolimo į vandenį mažens linkui. 
Kiekvienas darbas, teip geras, kaip ir blogas, 
likosi inislyj apsvarstytas visopusiškai ir iš
duotas nusprendimas. Taigi tąsyk, kaip 
veidrodyj atsimušė jo supratime visas jo gy
venimas su peiktinais ir gerais dar
bais ir tai su tokiu aiškumu, kaipi kad jis 
butų antru kartu pergyvenęs visą savo amžį, 
taigi 60 metų. O vienog nuo įpuolimo admi
rolo Bauforto į vandenį iki ištraukimui ir at
gaivinimui jo perėjo vos 2 minuti.

Be abejonės ne vienas iš skaitytojų tu
rėjo progą net paprastuose atsitikimuose, 
kasdieniniuose, persitikrinti, kad ilgis laiko 
ne visada mums vienaip persistato. Užtenka 
antai su nekantrybe arba su baime ko lauk
ti, o kiekviena sekunda mums rodosi minuta, 
o minutos valandoms arba dar ilgesniu laiku. 
Tą, tikimės, turėjo progą atjausti kiekvienas 
skaitytojas.

Tokiu budu, kaip matome, musų supra
timas laiko, reika liūgo ant pergyvenimo at
sakančių atsitikimų, po įtekme visokių san
lygų mainosi: vienuose atsitikimuose laikas 
mums rodosi bėga kur kas greičiau, kito
kiose sanlygose daug palengviau negu iš- 
tikro.

Visi juk žinote, kad skubinant dirbti ką 
nors, jeigu žinome, kad reikia darbą pabaig
ti iki paskirtam laikui, laikas bėga paleng
viau negu ištikro. Ne įstabu todėl, jeigu 
šventraštyj parašyta, kad Dievui tūkstantis 
metų yra tas pats, ką viena diena, o viena 
diena ką tūkstantis metų. Juk ir musų su
pratime laikas, pagal išlygas, gali rodytiesi 
tai ilgesniu, tai trumpesniu.

Todėl ne įstabu, jeigu atsiranda filozo- 
fai užginanti esybę materijališko svieto, ku
ris ištikro yra tik tokiuį koku 
musų jausmai Ir nervai. Net

jį perstato 
su pratimą e

(Toliana bus )



Lietuvos” ngeutai

teatru,

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

Offiw valandom.

Imkit

AR NORI?
ne

Visut lietu- ne
ne

Komitetas

ne

Kauno gub. Ssauliu pavieto.

723 W. 18th Street

kaimo SUnaicziu.

Bos 1, Station J.

024

Dr. RICtITERO

F.P BradchulisJ. SAKALAUSKAS,
TOIJJCA. ILL.mpoint, N. Y,

PIRMOS
KL1AS0S SALTUNAS

iariui.
, zabovu.

susirinkti
Sanariai

Ajnt. • riudauckas. 
Ant. (ristesiunas. 
Jon. Horvaiszas.

liausis mok 
t-u-iu gvvi i 
ia augsrtesi

Me- 
ten 
Bus 
To-

ir lo
toje 

idant 
Dr-te 
gerus

ivoa” redakcija
ir lotu ne-

SHENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 133 S. Mainai.

jsz kurio sana-
■ laik- 
Norinti

parapija
> kninka suba*

VVATERBURY, CONN 
Jonas Taraila. 677 Riverside si.

Karveliu, 
Smilgių 

Jie patys ar kas

seniausi likieriai, Kentuckes 
ynas ir pigus vynas. Visus ui- 

(31—7)

ytauto losz 
a, 1903. '’rei-

Mikolo 
ivicziaus abu 
iav., Vadokliu 

Jie patys ar 
ie, ant adreso.

“*NKER”(u™> 
PAIN EKPELLER.

Tik dvi saiįvaitė* lieka Ko*tuiiieriani* pasinaudoti 
iA musų Birželio mėnesio dovanų. Kiekvienas, kurs 
laike Aių dviejų sauvalių pas mna pirkdama* siutę 
parodye AĮ apgareiniimį, gulįs dovanų $1(H)

Laiko gera alų, seniausia* arielkai, li
kerius ir vynus, o cigarus net isz Turki
jos. Visus lietuvius kvieczia atsilanky
ti, o busite kiekvienas imomszkai priim
tas. (34—7)

Armonikos!
Kiekvienam kurs 
prisius savo adr< - 
są, tam prisiųsiu 
dykai naująlietu- 
višką Katalioga, 
kuriame randasi 
daugyba visokių 
armonikų, koncertinkų, skrip- 
kų, fluitų, klemetų, ir skambi* 
nančių skrynučių; teipgi dru-

Vaeariniai kelionių siutai. toki, kokių reikalai! 
ji ant va kad jų, pirmiau parduodami po $10 07 
Aių eanvaitę............................................................ vLiAJ

Kelinė* vasarinio lengvumo ir vasarinių sjial 
vų, pirmiau* pardavinėjamo* ja) $3.00, *itų <P0 OF 
sanvaitę................................................................

Grynų vilnų va*ariniai siutai, visokių madų 
gražiai padabinti. unijo* darbo, pirmi&u par-(PO QC 
darinėjami nuo $10 iki $12.00, Aių sanvaitę.. M>0*vC

Szisuliu pav., 
metas

Musų šiaudinės skrybėlė* y va iriausių madų 
Nepirk niekur, pakol nei>amatysi mūsiškių.

Attorney and Connselor it Lw. |
Chunta of ComBtfce Bldg. RoomTOI.
8. E. Oorner LaSalle A Washlngton sts. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvrys adsvokutaa, baigfk 
mokslf jurlsprudencijoscsion Amerikoj. 
Weda prowas kaip civriliazka* teip ir 
kriminaliszkas w įsuose suduot e.

\VESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

ALLEGAENY PA 
Dominaitis. 1436 Adams*'

Kės. 168 W 18th Cor. Union 
Telephone Canal 484.

” Daigiai 
30 metas Iszt

Ant pardavimo trijų pentru mūrinis 
namas su lotu, arti lietuvisskos Ir len* 
kiszkoe bainycziu Ant pirmo paniro 
saliunas. virssuje gyvenimai ant 3 fami- 
Uju. Atsmaukite po nr. 3325 Pisk Si. 
Chicago, III. (17-7)

Rbeumatizmo, 
Njuralgljos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tl 

ir witoklu Rhcam»tlnkn 
gkt ūda j imu.

u Mfo, ir 50c. pgg 
gptiekerius grbk jmm

L F. At Richter & Co.. j

51M-5M BLĮJB ISLAND AVENUE 
Garsiausi Unijos Prekiški Griaučiai, Drabu 
žiu ir Aprėdą lų Krekėjai.

So. BOSTON. MASS.
Nikod. Gandrelis. 213 Athens Si.

Europos Lietoviszll Ulhriszcdil.
“Varpas" literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikrasztls. Preke *1.25
“Ukininkaa'* užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbias žinias ir pamokinimus, ližei na 
kožna menesį. Preke ..................75c.

“Naujienos" talpinanczios pasakas 
isz žmonių gy vianimo ir kitokias svarb
ias žinias. Preke .......... 75c.

Visi tris virszminėti iaikraszciai iszei- 
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilie
ji', Prūsuose. Norinti juos gauti kreip
kitės prie agento. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3111S. Halated M. Chicago, III*

UTA.KNlNKE.7d. Ii 
Jaunu Amerikos Lietuviu 
nlmo Kliubas laikys savo | 
rinkimą, 8 vai vakare pn. 
are. Kožnaa sąnarys turi

Pigiai ant paraadavojimo fruntinia 
miegruimis (Furcishing Room), ataiszsu 
kitę ponr. 3157 S. Halsted ui., kampaa 
32-ros ui. ant antru lubū.

nančių skrynučių; teipgi dru- 
kuojamų mašinukių. Adresas:

1. J. Damijonaitis,
3111 S. Halsted St„ Chlcųo, III.

‘♦Lietuvon“ ueliaulanti agentai.
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gili pas juos užsiraszyti “Lietuvj” 
ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi- 
n‘gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gautP viaokee knįgaa 
už tą paežių prekę kaip ir redakcijose.
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HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3462 8. iialetod St. 

getaM peika* FotogrsnjM,* s* tašiau tikim 
•2.00

NE1VARK. N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry si. .

Ant. Asevicsius,
30 So. Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y. 
Stanislovas Rinkevicziua 73Grand si. 
K. Balcziunas 256 Grand st 

ELIZABETH, N J.
Jurg s Orini kailis, 75 Wall st.

piauu* pusi**. nu*i>iv|imaa -i-—— —---------------r-------. 
raediaas. prieisisMtuast. tilpom**, mtlankelija, naferzt Kvapa*. patrstyįieai speiite, pasiima* plaukų, kiSlSKAI I2GY-.0BI.

Cnnriialicvknc lidne Ncgamtieakl nubegtnmt,užnuodvJImiMi kraujo. Varteoeele, slei-r 
upCllJdlldLlUo IIkai iargy«l«inii Grcicaiatiaiae iazgitljina* <iel eiipuu tyru.

lanni vvrfli nusilpninti per bjauriau paprocElua ir per*Įdirbimą, rli|»<ii ir nerviaaki I8ZG1 
Jdlllll Ijldl OOMI PO TIKKA GVAKANCLJA, AKB4 PINIGAI SUGK4Ž1NTI.

Nauj as A pirarsi n i mas
Gražiausios ant svieto granatų popie- 

ros net is* Paryžiaus, liksziol dar nebu
vo tokiu Amerikoje, kokios randasi da
bar paa mane. Agentai turės gera uždar 
bi. Pnpieroesu kvietkoms. dainoms, 
pasveikinimais ir pa.-eikliais. Prekes: 
1 Susinąs 26c., 5 tuz. tl. Popieras su 
auksuotais krasztais. atidaromoms kviet 
aoms 1 už 15c.. 2 už 23c. Abrozeliai ie 
k nyra* su szilkiniais rūbais: 1 už 15c., 2 
už 25c. Neužmirszkit adreso užsirassyli 
nes daugisu ne bus garsinta. Adresuo
kite teip:

W. J. VARNECKIS,
P.O. Box 110. Brockton, Mass.

silpnejes ant viso kūno 
ar lytistka daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokju kenkunus, tai tuojaus ra 
wyk arba pat* ateik pas visiem žinoma pa- . 
ganejuri Clucsgoe specijalista vynssku hgu I 

U.B.M.ROSS 
Roottt* 1 to 7, 175 S. Clark St.
k.rteMoaro., Lfctcaeo. III ■«»*

KeikalMtąjanie 20 merginu ge
rai mokaneziu stati aut uiaMzinu 
prie amiaroku darbo. Darban y- 
raaut nekciju, niaezinoe garu va- 
rotuoe, naųjan czyntae tabrikae, 
darbo valandoe nuo 7:3O ryto iki 
A:8O vakaro, o Nubotomis tik puse 
dienoe. MokentiN nuo $9.00 iki 
$12.00 ant uedelion.

AtaiNzaukite: 
SKIRT DEP*T,

1«1 8. Clinton SL, Chicago,Iii. 
Klauskite Mr. LEWY.

Dykai Dykai!
Kas prisiima 25c markėmis gaus tuzi

ną popiery su konvertsis ir dovanu lietu- 
visiką damų knygele naujai i*> spaudo/ 
issejuse verta 15c. 1 “opi e ros su gra
žioms kvieikvms, paveikslais, pasveiki
nimais ir dainelėmis, 6 tuzinai už Ii 00 
Agentai ant ju gerai pelno. Adresuok:

V. U k man.
Bos 14. Sta. W. Brooklyn, N. Y.

•
 Dykai pri- 

aiuBime • 
kožnani ant 
pareikala- 
vimo musu 
NAUJA A 

u i hz ka 
katalioga, 
kuriame 

atrakite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, lenciugeliu ir visokiu kitu dai*g> 
tti. Pasiskubinkite rarayti, nes azventes artinasi.

- Adresuokite teip: 
KelpscD 4 Co. 74 Centre Si., Cbictgo, 111 

Buce, to Keipecb, Norclko At Co.

THOMAS PODLASKL
668 Milwaukee avė., ChicogoJII.

Pirmos Kliasos Saliunas
Geras sius, 
arielkos, gi 
praszo Besilankyti

Lltlavlsi sūri*tirpt esatį p»r rro
matas. Iri kita mlvata. tasai pllaal spraaao savo 
Ura. o tada ssat pasalba.

SERGANTIEMS
GvarantuoĮam* pilna Isrjydyma.

Pavkmlnsiautial rydau vlidciaa parieptaa 
Ir paviiMlnet liga*, kaip antai ll<*» tzirdlr*, 
platK-zia, lnk»tu. pilvo, falvna skaudo Imtu, 
•llpn* atminti, dvaaiaska nii>lipimą.brtlskka* 
tllpnybei, trklvuma. autlnlma. v*SL Myksite 
paa moteris, kraujavima ir tl, nervu Ilgas, po
dagra. n-umatlsssadusinimą, paralyžių Irtu 
Prassallnu gumba, gydau slmdymo ligas, vi- 
tokius sutinimus etc. NeTvuikas liga* pydau 
su pagelba geriausiu rlektrisiku prietaisu.

I-ytiaaku daliu liesa 
issgydau per kaista <<anto. kraujo ni- 

nuodyjimus, odos llga». semens tirgima, tali- 
das gerkle j ir burnoj, noayj. akyri ir ausyse, 
netekimą ryrlSkumo, lyoziu nusilpnėjimą ir tL 
gydau kuopaaekmlngiaustai ir gy*ran
tuoja alina isiirsytn*. Chro* 
niaakoa ligos yra mano apačia* 
liazkUmti. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus Isiegiaminavimas ligonio U Jo Ukgy- 
dyma*— tai yra mano pridarysi*.

DR. LANDĖS f 
Sspltollnls specialistas.

Itt E. 24-ta si., kampas Lezington ava., 
NEW YORK.

o iki 8 vakare. Nedeiloms 
iki 4 po pteta.

Negalinti asabisskal atsilankyti, yail para, 
styti laiiaka; butlaal reikalaujame pacijruto inMUkeJUno. —ji, .

8xMku visokiom ka.bom. Turiu praktika 
Įąsbsooą Baltovue Post Oraduata Univenlty 
HospltaL Direktorius MedMaiuko Instituto.

Del iinloN lietuviam: i Chicago. 
pianesza liatu- 

tie, kuriems

E- ST LOUIS. ILL.
J. J. Ražokas, 471 Collinaville

Ar nori pirkti nanga. ar Nota?
Jei teip tai ateik į "Lieti r 
o mes turime keletą kam į 
brangiu ant pardavimo, t rti lietuviszkos 
bažnyezios.

Gydo visokias ligas be skyriaus ir vtska atlai
ką tvirtoj* paslapty)*. Vt tai lietuviai, kurte 
Ūktai reikalaut* daktaristko* parelbo*. t*«ul 
kreipiasi m* savo tautos daktaru s* kariaom 
savo prigimto)* kalboie gali sea^aeketi Ir gauti

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicago* 
in Serą d ton, Pa. pour,

421 Peni. iu., Scranton, Pl

Pajieazkau JonoGadec tio( vadi naši ir 
Janiszkiu), Kauno gub. 
Papilės parap., kaimoKickiu, 1 
atgal iszvažiavo km iszChieagos. 
pats arkas kitas teiksis d loti žine ant ad

Chięago, Iii.

rio, Juozapo
Omaha, Nebr. 

teiiisis auiszaukli

Musų storas bu* uždarytus Snbatoj ir Nedalioj 
4 ir 5 d. liepom ui. Idant jialengvinti musų koštu- 
niieriaius su pirkiniais, storas bus atidarytas pfttny- 
čioje, 3 d. liepos iki 10 vai. nakties.

Ar nori geru'ir naudingu knygų? Jei 
teip, tai dabai gali pasirinkti kokiu nori 
isz "Lietuvos naujausiai iszleistu>ktiygu.

Jei nori mokintis angiiszkos kalbos, 
tai nusipirk “Žodyną lietuvlMEkos* 
ir angliszkoN kalbu.”

Jei nori dasižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po maresiszsimecziu- 
siu salų, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveiksiu, 
kaip jie iszrodo, ka jie veikia, kokia 
kalbu vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (vierosj, 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme. kokios ju bažnyezios, kokio* diev- 
maldystesir žodžiu sakant nori dasižino- 
li visa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Etimologija , o juje vtska rasi.

Jei nori dasižinoti monu ir burtu pa
slaptis, kokiu budujuos magikai padaro, 
tai nusipirk knyga “PaslaptyN magi 
joH bei Spiritizmo“, o isz jos viską 
dasižinoei

Jei nori dasižinoti apiegamtos moks
lus, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reiszkimai sviete”, “Apie Žeme”,“Senu 
gadynių isznykesutvėrimai” “Biologi
ja”. “Sv'eto pabaiga" ir iL.o isz, tikrai 
apsiszviesi. -

Jei nori gražiu pasakaieziu-ir juoku, 
tai nusipirk knygeles ••Gyvenimo vaiz
deliai”. teipgi teatraliszkas: “Gede at
važiavo”, “Žile galvon velnias v uode
gon", ‘Geriaus vėliaus negu niekad” ir 
szimtus kitokiu,turime gražiu pasakų.

Pun mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu, abrozeliu, ražaneziu, szkapleriu,. 
kryželiu.puikiausiu gromatoms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavineziavoniu pa- 
vydaie kortu ir pavydale kvietku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojatnu ma- 
szinu, auksiniu fontaniniu pluksnti, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuojaus, o gausi katalioga.
Jei nori pasiųsti pinigus in kraju. ui 

siusk tiktai per mus. o visada gerai ir 
greitai suvaikszczios. Musu name tal
pi naši randa va paczto stacija, žinoma po 
No. 60. tad mes tik gaijane kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszieisti.

Jei reikalauji szifkortes. tai pir
miau klausk pas mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir lik pas 
mus gali gauti kokia nori nuopigiausios 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi prekes, kataliogus ir 
ka ko tik reikia.

Adresuok:

A. 0LSZEV8KIS,
33-rd St.,* Station 60,

CHICAGO,ILL.

Pajieazkau Jono ir Justįi 
Kauno gub., Panevėžio 
para p., kaimo Gilboniu 
kitas teiksis duoti ž’ne ant adreso 

T. Karvelis, 
214 FrankUn St., Greei

rriausybe.

iepos. 1903m , 
Pasilinksmi- 

nenesini susi- 
3400 Auburn 
pribūti. Po 

susirinkimui bus pasilink įminimas.
... Jonas Bagdžii na*. Sekr. 

•I K1 33-rd St.

Kurie nori iszsigydyti ir praszalinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europaiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS. o su įjūrio ro
dą lukstancziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tu p

Klausenti rodos per grotnalaą adre
suokite teip:

J. M. Brundza Co.
New York A Brooklyn. U. A

CIGARAI!
Naminiai ir Importuoti, visokio men- 

ciausir brangio. Parduodu aplamiai ir 
retalisskai ant vietos ir in szalis po visas 
Suvienytas Valstijas Prekes žemesnes 
negu visur Kitur. Reikalaujanti turi 
kreiptis y pat isz k a i, ar j>er telefoną arba 
paraszydami laiszka.

Užpraszymus Iszpildau greitai iružga- 
nedinancsial.

C. KAZOKAS,
T*i. Rool 434, 3268 S. Morgan St., 

CHK AGO, ILL.

1S91 Pulspiy* NsgUMbel SplritliSM) sivte- 
m>> molnloL P»k»I *v«timu* Buitiniu* leakist- 
kai tutaue FJ., UetuvUikai verte J. LaukU.Chi- 
eago, 111.. 1DK puyl, Stt. Yra tai *enial lauki* 
nu.MONU KNYGA. Jo> ratile vlut mouu ir 
burtu patlapti*. tupruBit* >b. ne* yra tUtklai 
apraišytos Ir paveikslais parodyto*'vi*o* j* pa
slaptys Ir budai ju darymo............................... SOt-
AiZyba ar mokslas' Tyria*)!*“ Ukejiatlsski

mok*ll*zkl Ir drauitijiszkai p^.itiszki. A*ir* 
laida *u prt«du. 211 puslapiu ....................SOv

tlaudtiava Lietuvoje. P ' <m<*tu». Isth-Mc
T- M. D. Yra tai baudSiavu* istorija kokiu bu 
du ji Lietuvoje įvyko. Kaip atsiltepe anl lietu 
vi u. kaip ilgai ten tvėri kada ir kaip tapo pa 
nalkiut* ...............................    Irt,

Hiolo<l)a arba Zokslas apie Gyvu* Daiktu.
Pagal prof. Nutbaumf. Sutaisė Suras*. Chl 
cago. UI. 1*01- Puslapiu 147.Mokslas ki-kiu budi 
rsdoae gyvi tetveriami ant mu>u kerne*. kai| 
Jie vystas! prad«..i ano rn.Su vabalėliu n, 
daajo iki pa akuoti a .Švieti a ir paties Smegau* 
bu pavaikai*!*............................................... 4Oe.

Kuygos. *awu* Npauuos.
Ap*irei**klm*i Usnele, aut kurta *me 

ne* a uola to* Šiuri, bet ju serai nesuprasta; 
*u 7 abrouliai*. Naudiasiau*e knygele ant 
»w;eto dsaUttaoliBiui itt ko darosi kai 
bai. įmenamai, lietu* ir iniedat; kasyr*

• debesiai ir aat ko )w ielko*l..................... HOt-
Ojitmetika. Knisa ira mokinimui roke ėdu.

Preke......................   123c
HYGIENA. Dakmrtstka kayga arb* mokti*s 

apie nSlaikymų *weikato*. lt* kurto* ga'i be 
nagelboa daktaro iaulgvdyU nuo daugybe* 
Ilgu. Szita kayrern privalo r**ti* klabenę 
anose eameoee. ne- k*a *u *tyd* p*r*k*l- 
ty*.pat*iky* *p*iaaupotl nuo tu k Mane tl u vi
sokia Ilge, pataikys eimlkytieuelyhvja *av<> 
sveikata, pailsinti savo antri ir meke* Uksu 
ginti sveikai* ir tvirtais tavo valkeliu*.

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczia, 109 Even st.

Su8iv.Liet.Amar, 
ture* savo svarbu susirinkimą ne- 

I ii*tu. saleje po 
sana-

Lieluvoa Sunu Dr-te 
viams' Chicago*. kad visi 
neseniai paeimirjs Lietuvos Sunu D-tes 
sąnarys Antanas Masycksr 
lingu, teiksite* pribūti 
te* susirinkimo 11d. 
m R- Ivaszkevicziauai 
vakare ir lenai savo 
reiksztl. Komitetas:

Pigiai ant pardavimo į era duonkepi- 
nyczia, su 4 arkliais, 3 v ižimais ir visu 
kuom. Atsišaukite pn. 1828 E. W 29-th

5 Liepos, L.
Morgan St. Už

gub., Panevėžio pav. 
kaimo Mikaiajunu.
tas teiksis duoti žine ant

Antanas Kriszcaunat,
708 W. 18-th Place.,

i ijs Got su to, gy- 
I >ats ar kas ki- 

i tdrėsa:
Zofija Gotauti i te, 

Si etle, Wash.

Szv. Kaži mie
la suba toj, 11 
L.I.N.Y. Pra- 

[ikietai po 25c.

Paskutine Proga!

Pajieszkau savo pažįst amus, Antanės 
Dambrauskiutes. Kauno 
žio pav., Pakruojo parap. 
nosha, Wis. Ji pati 
duoti žine ant adreso: 

Kazimieras
318 So. Clark Si., 

(3-7)

Pajieszkau savo pust rolio, 
Ozelio ir-Antano Atraszke' 
Kauno gub., Panevėžio 
parap., kaimo Genetiniu, 
kas kitas teiksis duoti žiui 

Jos. Czelis
Box 51, So. Glastor įbury, Conn.

ir k*wja*l pr a tųuatbl
dar b* kaip ir ■ ....lOc

, Pinigu* siuskite aat admo:
A.. OLMZEWHKI,

11J I 33 rdSt., ChiCMo, IU

gub., Paneve- 
gyveno Ke- 

ar kas kitas teiksis

Pajieszkau tavo szivogi i 
RustausKO, gyvenusio So 
Jis pats ar kas kitas 
ant szio adreso:

Leonas Slunį is,
Box 43 Wilburlon, Ind. Ter.

(17-7) *-

Pajieszkau savo szvoge *io Kaz. Želvio, 
Kauno gub. ir pav., Labu nu parap., kai
mo Kruopių. Jis pats ai 
sis duoti žine ant adrese:

Mateuszas Kerza,
280 Wilber SL, Sc ranton. Pa.

Juo; aitis.
. C bieago, 111.

V*adu< aat Sea.« 
Kutiaskal para 
I*IM>do T M. 
prsnlaino <21 
■rrmaluB- ir v 
in gar*, ky'a u 
*lu*. dab*s-»i.

Pajieszkau Andriaus G srkausko. Su
valkų gub., Marijampole i pav„ Fredos 

Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ai it adreso: 

Antanas Delti va.
1683 Keyzer avė., Sfranton. Pa.

Pajieszkau Franciszka 
venusio Chicagoje. Jis ; 
ta* teiksis duoti žine ant

Brooklyn. N.
Kuopa
dalioj. 5 IJepo*. 2 vai. 
o» 73 Grand St , ant kuritĮ visus 
rius ir visus kitus lietaviu i irlietuvaites 
kfiecsia kuo«kaitlingiausi ii 
ne* yra labai svarbus ^eiki lai.
privalo užsimokėti savo b< rtainine mo
kesti. Jos Szi

l.llul •*. Sel 
sisiradim*. e 
Smoae* aas-a 
imdam : u? Sel 
d 4u* Srmeje.

Chicago Dr-te D. L. K 
tsatra nedelioj. 27 gruodi 
beit Turner saleje, 3^17 S o. Halsted St.„ 
todėl meldžia visu kitu drtugyseziu ne- 
deryti toje dienoje teatru ie babiu,idant 
vieni kiliems neužkenktunem.

Dr-te D.L K

State Medical Dispensary 
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL 

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.

k*binimwl*ykį aat dbt-V* reik tų 
zryrii( įmerkti į vasaroSUti >cm 
aut pon-, minu t į VaUių krytim 
reikia merkti į *upoe*tų acta.

' Pirks Ak. kryžiau* Si.00. Siau
timo karių* Suvienyto*. Valstijų** 
ir Kanadoje me* patys apmokam*. 
Graraatuojame kad M* kryžių* vt* 
■eMaahi vaistu už eh>ktriAk* dir
žą. kur* nuo l»-so tykiu yra braa. 
F*“,1?- Ger**a|ovaįto ūžKfkry-

Naujausios Knygos.
jlS. Gtvenlmo Vaizdeliai susidedanti isz »e- 

kaneziu gražiu pasakaiezla: Atsisveikinimą*: 
— Vagi*; —Ka* kaita*; —Gatvė* vaikasPa- 
parvzio žiedas: — Miszko sargas; — Signalas; — 
Keleivis. Chicago. III. 1902. pusi. SO.......... 15<-

S1O Dede atvažiavo. Komedija viename ak- 
te. Pusi. 02. Draugyste* užsiimanezios teatru lo- 
szimu ra* stfoje knygelėje nauja Ir pilna juoku 
perstatymą, kuris užganėdins ir geriaus publika, 
yra tai graži komedija. Ojos perstatymui reikia 
tiktai szeszlu ypatų. Szita komedija buvo keli* 
kartu* loazta uetuvisikos draugystes Peterburge, 
Maskolijoje. Ji yra maskoliszkoa valdžios cenzū
ruota ir cenzūros daleidimas yra ant knygutes 
ruskomis literomis atspaustas. Todėl ja galima 
ir in Lietuva parslunsti. Maskolijo* valdžia to* 
parsiuntimo nedraudžia....................................>ŽO<-

21.5 Geriau velia** negu niekad. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiszka sutaisė K. K-a ir 
M. P-is. Chicago, fil. IMS, pusi. 18. Szita knygute 
teip kaip ir No. 210 yra Maskolijo* centuro* da
leis t* It gali būt! Lietuvon siuneziama........ 15c

381 Žile galvon—velniu v uodegon. Kome
dija viename akte. Pagal lenkiszka sutaisė M. 
P-is. Chicago, I1L. ISO*, pusi. SI. Szita knygute 
teip kaip ir No. 210 yra Maskolijoa oenzuro* dalei- 
sta ir todėl gali būti Lietuvon siuneziama... 10c

680 Ethnologij* arba mokslu apie žeme* 
tauta*. Pagal D-r* M. Haberlandta parasze Stor
ins. Chicago, I1L, 1903. pusi. eta. Yra tai svar
biausia moksliszka knyga apie viao svieto žmonis. 
Ji parodo visu vieszpatyscziu, visu žemes kraaztu 
žmonis, ju kilmes, parva. tikėjimą, paprocslu. 
oSaiemlmair abelnal viską. Isz patilpusiu joje 
fotografijų matysite, kad ant musu žeme* randas 
žmonių gražiu, prastu, biauriu ir net biauresnlu 
u* paczla beždžione, randui net ir tokiu, kuriu 
visas kūnas plaukai* apželes. o veidas į beždžio
nes panaSus. Rasztas szventaa sako: „Sutvėrė 
Dievu žmogų ant abrozo ir paveikslo savo”, bet, 
kad pažvelgsite in veidus visokiu žmonių veisliiT 
punatyslte dideli ja nevienodumą ir tad* ateina 
klausymą*, kurie isz ju yra panaszu* paveikslui 
Dievo, ir kas-gi sutvėrė tuo* šiauriuosius žtnone** 
Ka* nori dasižinoti kiek ant svieto visokiu žmo
nių veislių randasi, kur kokia veisle gyvena.kuom 
užsiima, kaip minta, kaip tiki, kaip meldžiasi, 
kaip mokinasi ir pamatyti ju paveikslu, kaip jie 
iszrodo, tegul perskaito szia knyga, o jojeru 
gryna irj^tlna^tnonljo* istorija, preke .$2.00

; ; DkMis Pikai khas.
-‘^Chicago. Apveizdds Dievo j 
ture* savo 3czia metiai p 
toj. 4 Liepos, darže RMarig’s Grov*, 
verside. Iii. Prasidės 8 vi d. ryto, 
ienga vyrui su moters 25<. 
tropolitan elevatori iki 48 avė. 
L* Grange Streelkari iki 
parengta daugybe gražiu 
dėl visus lietuvius ir Betų raitės kvieczia 
skaitlingai susirinktiJ

Apveizdoe Dl evo parap.

14-ta* Metinis Pi kninka*
Brooklyn, N.Y. Dr-te 

re turės sava Hla pilsnin|i 
Liepos, Kidg*wood darže 
aidės 3 vai. po pietų. 7 
Daržas gražus, ant sveiko oro, pilnas za- 
bovu, nrajys pirmos kliasos muzika po 
direkcija prof. A. Gudo. 
v|us ir lietuvaites zzirdinzai užkvieczia 
•uilankYti.

Pa jiesz kojiniai.
Pajieszkau Stanislovo i mailio, Kauno 

La įkuvos parap., 
I >ats ar kas ki
nti reso:

Joną* Rudii, 
Pitlsburg, Pa.

Draogyscziu Jteikalai

neliko* sirksi 
rime* kūnai 
nuo-, a lujt 
parimi, kaip i 
mlCy.uu ue tu 
Sv*r» « huno «

4*ognutj* arba tema* apruasyasa*. Pagal G*, 
ka. Naikovakl ir kita* auta!** Saerua*. Yra 
ai naadiuctausta Ir. rlau talvgasiol taatju 
siu lietaviasku knygų, žisskial U supte* 
atual a prasto rite musu urme, jo* pa v Hla la 
.'Iduma ir pintam*, jo* kalnu*, ju vardan 
«ng**G. valka*u* metanoliu. Ist sav*s ugai 
st koktu žem* sluogtalu susideda, kur ii 
tiek joj* yra augliu, geležie*, aukso, dm* 
<u* ir kita gervbiu: kiek asm, aaeru. opi*, 
i* vardai, plotis. <*'.*. koki kurieoae vaa 
ieuys: suras. pr*a*.. saida*, ar kartu*, ko 
žijuoae gyvūnai gyve-.a ir tt. grm* apra
išyta dalimis užskaityto* viso* vleazpatya- 
taa, karalystes, kumgalksilystes. rupuM* 
<ua ir lt. Kiek kurioje Bamej* yra g y v-■lo
ja: koki ju tik* jimai, kalbos, paprncsiai. už
siėmimai. pramane*, lazdirbiai ir cie«>*. ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriką, pra 
moaiu; kur koki orai: staleliai ar karst 
.-tai. lietu* ar giedros; Y-v koks Ugi* dieno* 
ir naktie*: kur visada yra agi diena ir nak- 
*s kur saule per kalėta di\u netiusilaldžla 

arba neužteka ir tt. Knyga didele Si*» -ain,. 
!K> puslapiu, ant gero* standžios popirro* 
spaudini*, su 71 ■ aveiksleltai*: m*pa. gyvu

riu ir tt. ............................................... 62 <H»
Tapati, apdaryta audimu kietuose apda

ruose. aukainemis literomis atspausti para 
««*1 aat naaaro* ir stono. Preke . $2 ISO

Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapijų irk*. 
Kteocziuno prova su lalktesicalu "Lietuva” 
buvusi balandžio meaeay>,UBSm. SM puslapiu 
didelo formato, alszkau* d ruko. Fotografijos 
yra abiejų pusiu advokatu, ka. Kraueuuao, 
* 'Lietuvos” iazlaiatojo, redaktoriau* ir pareik- 
>l»i Cbicago* S.Jurgio lietuvuako* bažnyezios 
Popieroa apdarai*............................. $2 OO

Audimo kietai* apdarai*, auksiniai* 
t-tuial*...............................   30

1«* kur atsirado musu samiu ai gyvultai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkeviertu, autai** 
Saernaa, Chicago II). IRSI m. Puslapiu 72 
Su pavsikaMais.i...................................... 2Oc

istorija ouvienyiu W*l>tljt Bziaunc'. /.men
kos. Aprišiu- kaip Koliomba* atrado Ame
rika. koki ežia tada žmones gyweno. koki 
įmone* pirmiausi.-.* tos Europos pradėjo w* 
duoti in Amerika, kokio* kare* bu*o. už ka 
.:*re*o ir kokiuos-: metuose; kiek prezidente 
buwo. koki it kiek kuris gero padare *ziai 
žemei. O ant pat «alo ta,p naši KonatiSueiia 
Suwieuytu iValatiju. kurtyra reikalingiausiu 
dalj-kt: . perskaityti kiekwienam žmogui 
•zioj* Amerikos Satnrje _vweaanctiam. idant 
• ■prastu koke* ji* erta tiesa* turi. ka« jum 
vra wale daryti, kas a* waie. Turi puslapiu 
JM. Pruke  ................................  $1.00

D*utu-i*e, grariuoa* apdaruose..............$! 3rt
Kaip Maakolija persekioja Lietuva. Pagal L op- 

Ki»«ion ru**e*n Li t b usnį* suplesza kun. V
mbski--............................................. lOc

Kaip guriausiai laidoti numirėli? Pimzlay* Dro 
L. Weblam. I*s angll'ėko iszguld* kun. V. 
Dembakia.................................................13c

Ufaip gyvena Augmenys? Yra tai mokinas 
ka* apraazymaa apie y vairi u* musu žemes su 
g* ata.ju (udejima, atmaina*, gyvi Ir pletcjim**! 
nuopat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 20 pavviksleliu., 1» pusla
piai .............   83c

fČraalu Skerdyae Apraszo ana balau staltiklm* 
kada IHM ta. maskoliai užpuolė aat bažny- 
czioe miestelyje Kražių, mušte, saauda ir pjo- 
w* nekaltus žmonis, iazgnotre altorius ir už- 
rat 'tjo bažayezia. Aiszkiauslal apraszo 

wi*s atsitikima...........................13c

Praneszinitrii.
Chicago. DrteSimano 

. vgikszczio* szventę gitninno Simano Dau 
kanto ir 10-metines sukak ,uves savo eg
zistavimo nedelioj, 2M. s|*1mi. Freiheit 
Turner saleje, 3417S. Ha! ited St 
dęl meldžia visu kitu žrturytciiu 
dienoje nedaryti balių ne 
Iiienikitiems oeužkenktut ieni.

m ano Daukanto kviecua 
lietuvius prisiraszyti prie 
gulėdami turėsite dviguba 
draugyste moka tokia pat 
posmenine kaip ir kitos di augystes.o a- 
par: to.turi savo kny-gina. 
riBi gali gauti visokias knygas ir 
-raiuczius pasiskaityti dykai, 
prisiraszyti teiksis ateiti aut susirinkimo, 
kurs bus laikytas nedalioj, 
Ruygio sal*je, 3301 S. 
kvieczia visus.

Uetutriszkas Lemnnt^rtus su notarials kate- 
kirmai* ir mistrauturu.... . ..................13c

Mokslas apie Žemf ir kita* (vistas, jubu.yir 
pabaiga. Apru*zo kaa yra žeme, lis kO ji su
sideda, ant ko laiko*! Ir kaip sukasi; k** 
yra saul«; žvaigžde*.menuli*; kaip toli yra 
i n kita* žw*lgides; kaa yra pliaa o*. korne
to* Ir kito* retai matomo* iwai**d*s. Su 20 
Mtronomiszku abroMliu, turinti 226 pusią 
plu*. Yra tai *iea*Uun knyga, l*a kurio* 
tikrai Smogus gali *p*l(zwieati......73c

Drūtuos*, gražiuose apdaruose............$1.00
lankai ir Lietuviai nuo 1228 Iki ISSOm. Panaša 

pagal leuktezku* istorikas Žemkalnis. Iss- 
'eista "Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*”.—Yra 
tai spraszymas Lietuvos su Lenkija susi vi v

■ nyjimoir jo pasekme*. Cua alssklai yra ap- 
raszyta lenko politika kaip jie pasielgė su 
.letuvo* kualgaiksznziais: Kelstaouu. Vy- 
sutu ir kitais. Isz «zio* knygele* skaityto

ja slaskial supras, ar lenku prietalyale yri 
mums naudinga ar bledinga................. 13<-

Cjielaviu pratevtei .Mažojoje Azijoje nuo senovei 
iki jie pateko p> valdžia persu. Parašte L-e 
tavo* Mylėtoja,.. Kn.ga turto puslapius 
ir 4 didele* mapa*. parodanozlas vieta*, kur 
renoveje gjrveno lietuviu pratevial Aprasto 
■letavlu padėjimą dar 800 matu prieit Kris
taus gimimg.........................................SOc

tfiodaugia Lietuvon Karalių*. Istoristkas pa
veiksi** penkiuose aktuos*. Leakiazkai pa- 
rasar Jalta* Slovackl, lietuviukai varta 
Vinea* Kapsas (Dra* Kut-rkal. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*.. .23c

Utevaitls, apysaka szioa gaoyna*. Y te u., 
gražiausia pasaka, kurio* lietavrial dar 
negirdėja. •• •• • S

Duonos jie*zkotojai, apysaka H. Senkievl- 
cziaus...........................................................*

Du pulkus aprastymai apie nedorybe Ardu Ir 
pikta auginimą įteik u ....

OUtypa. apysaka isz laiko terp*awtszkos karas 
Indijonu Amerika*...............................S6c

Kuikl istorija ap* Kantria Alans,kuri pn SS se^ 
rus waiksiczlodama po **i*ta. daugyba 
tada ir wargu kantrai Įsakant*jo.. 2Oa

Žmogus NepuMSkls. Varta isz sxvedi»sko Na
rį*. Grasi apysaka)*: kaip turtingo prakelo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai- 

' asingiau gyveno už kitus, su turtingems ap- 
atvedutlui. 8tlta apyrakale orima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina Amo 
sdasko* dr bea...................................... AO

Rankvedi* gromatu raižymui. Pamokinanti 
knygele kaip raityt 1 gromataa visokiuose rei
kaluose į visokiiĮ luomų žmoni*: į gimine* 
draugu*, prekėju*. ponus, kunigas, urtdnln- 
kus, ir į patį cara. Teipgi meilingi latakai 
jiaunlkaiczių L merginas ir merginų į jauni- 
kaictlu* reikale susipažinimo ir apaive- 
dimo..............i........................................ -SOe

Robinsonas Kražius, moraltaka ir žingedi apy
taka, pasivesta jaunumenei.................Ube

Deimanto Elektrikos Kryžius
Ji* teipgi vadiBsma* M ol- ----------------------------------------------

to Kryžiumi, taaitaa Austrijo- 
p prie* keletu ne-tų ir tuojau* 
tapo/ vartojama* Prūsuose, 
i'raneuzljoje. Skandina  v įjota 
ir kitose Europos vieApatystO- 
*e kaipo vaistas auo reumatu- 
mo Ir kitokių ligų.

Deimanto elektriikBs kry- 
ilus gydo: reumatUma. neu 
rųlgij*. kryžiau* skaudėiim* 
vidurių skaudAjimu*. silpnu
mą. nerviAkurua. nemiga, hvs

pasiliko sko* 
antim Ino tos Dr- 
liepos 1903 m., 
ša) s ant j8 vai. 

reik davimus ap-

Orašy*. Chicago, IU . ĮSOS, puti. 40 bti knygute 
labai suprantaaso] kalboj apraišo visas kare* ko
kio* įtada buvo ant svieto, klek jo* k SS * tavo, klek 
žmonių istžude, klek žmonijai blogo atgabeno ir 
ka* žmonija in jas stūmė....................................lOc

Ori ržmustlma* earo Aleksandro IT. Parasse 
Jonas Gražy*. Įsileido buslv. Liet. La i* v. ChU 
oago.II I9ti3, pusi. 38. Kntgutaaprašau kylima 
ir lankstvmasi rvvollueljtako judėjimo Rusijoj, 
kova su carizmu ir. kaipo pasekme to* kovo*, už- 
mustlma minėtojo caro. Velytlna kiekvienam 
darbininkui > perskaityti.............................. 16c
Ar vyskupas Valaaasiu- (Vateactausaa., urou

vo villugu tsautvystes? Paraasyta ka. Demts- 
aria. IssMata kaastal* Buaiviaayjhao Liet. 
Latov.AA H pasiautai ....................... 18"
1320 Naujausias ir dktžiansiąa žodynas liatn-

LiitoT Čhto

tu* in angltaka kalba, kiekviena* risi i* paženk- 
Hutas kunivom* literoms prie kukta jis gruma ti
kos skyriau* priguli.žodžiai sustatyti alphabetta- 
kai teip. kad koki tik žodi nori gali ji su vieno ae- 
kunda atrasti. Sti žodynu reikalauja ne tik moki 
naatieai. bot ir tie kurta moka angltaka kalba, 
ne* ne vien* Įsi mokanctluju visu žodžiu nežino, 
o šitame žodyne randa juo* visus ir visame ta jo 
naudojasi. Knyga turi formatą dideses musu Ge 
ografijiu. Kietuose, gražaus mėlyno audimo ap
daruose. ant nugaros užspaustos sidabrinėmis fi- 
taromis jus titulas. Pteka...........................$8.00
urvynlai Vagiu. Parašte kun. Deuit».». ,».

- leido Susi v. Lietuvių Laisvamanių Amerikoje 
Su autoriauspaveik iu ir pav-lkslelta Lo*k<a> 
no grupoe. Knvg.-ia patiekta reikalui pakali 
mo moteriszkta. Ji surado priežastis dėta: 
kurtų motertszke tapo žemesne už vyriatkl U 
paduoda rodvktas aut jo* pakėlimu..  26c

gyvenimo Vaizdeliai susidedanti ist asztuoalų 
sekanctių gražių pasakaicsiu: Atsisveikini- 
mss ; — Vagis; — ha* Kaltas; — Gatvės vai
kai; — Pa pareito Žiedas: — Mtako Sargas;
— Signalas, — Keleivio..............................I6o

r*nm->k*>al litiniotl»* ir Teisybes isjgutoiueu 
' Galeoutiu visu amriu. Czta j ra palilpg l» 

gražiu.juok-ugu ir IvsiuinUnga paaakatotiu 
Kas nori tureli g aaiu juokingu ir pamoki 
nuneriu skelti m u tegulruaiperkasiiųkuin- 
gete o gardžiai pašilu-ks. ria-neseture* kf 
papasakoti ir ant kiektatono užklausimo mo 
k-s duoti tamiotlnvs atsakymų.  „6O<

Spėka ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraltaku moks
lo ant anų paremtu. V įsiem* suprastinai para
šte prof. Dra* L. Huechner. pagal XIX vofcist- 
k* laidų, su mažai* prideezkais ta senesnių 
laidų lietuviszkai pergulite liras J. Ssliupas 
bu paveikslu ir biografija rastaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kūrinos 
amonės vadina Dievo .urėdy mu $ 1. 30 

Gražiuose, druluoae apdaruose <12 <»O
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bu* svie

to pabaiga, tegul perskaitoarių knygely |Oc 
Kalendorius apsodintas Peterburge ant 1M me- 

*•......................................................................16c
Naujausia* Ir geriausias kalendorius su daug 

geru pamokinimu.spaiMliutas Tllaeje ant I90B n*e- 
’».......................................................................... ....
Trumpa Geografija. Butais* Neri*. Trumpai Ir 

supras tamsi aprašau susas k dalia *wiato. Su 
74 paveik-leta'is: mapu. žinomu, gywu Iu ir 
medžiu. Tiakamisuse geografija in pradine 
m.e.utne .. ■ .............  ,.U6c

1074717

Viena žtnoytj. ,wika
PrisiiĮtk 81.00 per eiptesa M 

pačto Money Orderi, arti* regis 
truotOJe gromatoie, o mes prisiusi 
m* Deimanto F.lektriSka Krvzia 
DYKAI. Skryiius gausi ui S6.0&

Tūkstantius padSkavonlų gau
name nuo ynstu iModMamg su 
pagelba ilovryžlan*- Žemiau» pa, 
talpiname viena II tokių padikn. 
▼oeių: *

a* vvuoociM P*ne!— Cta prisiunčiamr T n m ta W D8D*

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO., 
06 MILMAUKEE AVĖ., Oepl 27; CHICAGO, ILL

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve?
Guodotinoms tautiszkom* ir bai- 

nytinems Draugystėms tszdirba:- 
Karnsaa, AiaerlkoaiBZkaa 
Wellawss, -Starpas. Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marssalka 
parėdus.
darbas butu prideraneziai atliktas 
lietuwaitiai, *

T. ANDR
115 W. Diilslon St,

r tuom suszelpt

USZEWI

j Guodotiniems Kunigams iszdir* 
įba:-Kapas, Arnotas. Dalnmli- 
[kuli, Albas, Stalas ir vnsus baž
nytinių* parėdus. Visoki darbą at
lieka artistiszkai in laika.'
i Norėdamos guodotinos Dr tęs, 
'arba guodotini Kunigai, kad Jusu 
sawo tautetg, paveskite ji tikrai

CZ &.C0.
Chlesco, III.

rn.Su
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