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i dukterį, ji griebėsi mušti mo
tiną ir ant galo parmušė ant 
žemės ir uždėjusi ranką ant 
burnos, laikė tol, kol motina 
ne užtroško. Motinžudė pri- •
*i|>ažino ir likosi pas*Mlyta į 
kalėjimą.

Marienburgo aplinkinėse 
nuo smarkių lytų užgimė di
deli tvanai, kurie daug blė- 
dies laukams pridirbo. Mie
stas teiposgi vandens užlie
tos, vanduo paplovė pamatus 
daugelio namų ir namai gali 
sugriūti. Keliai visoj Vislus 
klonyj teiposgi tvanų likosi 
pagadyti.

Pereitą sanvaitę už kiaules 
mokėjo Tilžėj: už porą 4—6 
sanvaičių paršų mokėjo 12^— 
18 Mk., už senesnius iki 19 
Mk., už kiaules po 21—23 
Mk., o už penėtas po 31—35 
Mk. už kiekvieną šimtą svarų 
sunkumo.

Laike parlamento pasiunti
nių rinkimo Šilo karčemom ir 
Klaipėdos paviečiuose paduo
ta balsų 16 293. iš tų balsų 
paduota: už lietuvišką kandi
datą p. Saunų 4084 balsai,už 
Krautą konservatyvą 4710, 
už Wobbe liberalą 3108, už 
Brauną socialistą 4333. Per
ėjo per perskyrimus konser
vatyvų kandidatas Krauze, 
kadangi už jį didesnė dalis 
lietuvių balsavo; jeigu lietu
viai butų balsavę už socialistą 
(perskyrimai buvo terp kon
servatyvų ir socialistų kandi
datų), butų perėjęs socialis- 

lietuviai padarė, pagirti ne 
galima. Jie juk prieš rinki
mus pamatė, jog konservaty- 
vai yra didžiausiais lietuvių 
priešais, o vienog už jų kan
didatą atidavė savo balsus! ' 
Rinkimai tai ne vieno pavie- 
Čio reikalas, bet visų Prūsų 
lietuvių. Lietuviška visuo
menė todėl turi tiesą nupeik
ti balsavusius už lietuvystės 
priešų pastatytą kandidatą.

Stepuose, upėj Gilgėj pri
gėrė dvi jaunos merginos ir 
malūno darbininkas. Mat 
darbininkas, užtikęs besi mau
dančias merginas, užsimanė 
jas pagązdinti, neva, norėda
mas mergas pagauti. Mer
ginos nuo darbininko bėgo 
vis toliau, kol ant galo, nega
lėdamas pasiekti dugno, ne 
pradėjo skęsti. Darbininkas, 
pamatęs, ką padarė per savo 
neišmintingą štuką, šoko gel
bėti, bet ir pats, drauge su 
abiem

kankintinlų šelpi
mo.

Europos Kankintinių 
Komiteto

,,Lietuvoj” < No 15
Kankintinių Komitetas, iš
duodamas atskaitą ,, Kankin
tinių kasos” už 1902 m., tarp 
kitko išvilko į aikštę mus ne
susipratimus ir apkaltino mus 
viešai už vienpusisvimą, rė
mimą savųjų — ,, nacionalis
tų”, neišdavimą aukų socia
listams ir tt.

Da daugiau* užsipuola ant 
mus J. Šliupas per „Vieny
bę Liet.” No 14, straipsnyje 
,,Reikale rėmimo kankinti
nių.”

, .Vienybės Liet ” redakci
ja, pasiremdama ant tų straip
sniuko 15,savo „Peržvalgoj” 
apskelbia skaitytojams, kad 
, .socialistams tapusi atsakyta 
pašelpa.”

Gal būt ir kiti laikraščiai 
mus apsudija, arba da apsu- 
dys.

Dėlei augščiaus minėtų 
priežasčių, ir vardan išaiški
nimo tikrojo dalykų stovio, 
męs laikome už reikalą tuo 
tarpu apgarsinti musų laiš
ką, rašytą į „Kankintinių 
Komitetą Am.” dėlei kilusių
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Metas XI

Politiszkos žinios.
Amerika.

PeflMtą sanvaitę preziden
to Roosevelt tarėsi su užru- 
Minių dalykų ministeriu 
Hay apie žydų prašymą už- 

’ tarti už Maskolijos žydus. 
Kas Ąutarta, tikrai nežinia, 
tiek iinia, kad Amerikos 

' randas nesiskubina su išsiun- 
timnfMaskolijos carui Ame
rikos žydų prašymo., Mat 
Maskolijos randas pagarsino 
per Itfrkraščius, jog nepripa
žįstą Amerikai tiesos kištiesi 
|vidurinius Maskolijoe reika
lus, diprie tokių priguli juk 
ir paskutiniai žydi; mušimai 
Maskolijoj, kadangi terp ko
kių nors budu nuskriaustų 
žydų, svetimų pavaldinių ne 
bwroJ Maskolijoe randas per 
laikraščius pagarsino, jog 
reikaluose paskutinių žydų 
skerdynių ne priims nė jokio 

KhfkMįino pašalinių viešpatys- 
i, čių: Maskolija, girdi, nubaus 

kaltus pati, be jokio įsikiši
mo stetimų. Taigi dabar 
prezidentas Roosevelt nežino 
iŠ tikro ką daryti. Jeigu 
Maskolija ant jai daromo A- 
mtrikos rando perstatymo ne 
duotų nė jokio atsakymo, ig
noruotų perstatymą,! uom juk 
Įžeistų Ameriką. Paskutinė 
gi nesijaučia pakaktinai dru

gį ta, kad viena už įžeidimą ga
ištų nubausti įžeidusią ją 

į Marikei i ją. Todėl tai, nors 
prezidentas ir užrubežinių da-

* dėjo žydams perduoti oficia- 
liškal maskoliškam randui 
Amerikos žydų prašymą, o ir 
perdavimas gal neišeitų ant 
maskoliškų žydų naudos, tai 
ministeris Hay, ne matyda
mas Raudos Amerikai iš tokio 
perdavimo carui Amerikos 
žydų prašymo, nesiskubina 
jį persiųsti Amerikos amba
sadoriui Peterburge. Ant 
galų galo gal jo visai neper- 
siųs.

Ištikro šitame atsitikime, 
kaip buvo pagarsinta laikraš
čiuose, Amerikos randui ne 
tiek ęioa apie užtarimą už 
smaugiamus Maskolijoj žy- 

. dus, kiek apie privertimą, su 
pagazdinimu perduoti žydų 
prašymą. Maskolijos rando 
atiduoti atgal Chinams dabar 
maskolių valdomą ^Mandžuri- 
ją. kadangi mat dabar, kol 
Mandžuriją valdo maskoliai, 
Chinų randas ne gali suteikti 
nė jokių paliuosavlmų Ame
rikos. p re ky štai Mandžurijoj. 
Ar vienog perdavimas žydų 
prašymo Maskolijos randui 
BUskųbįs pasitraukimą masko
lių iš Mandžurijos,; apie tai 

. reikia abejoti. Maskolijos 
randas juk apreiškė, jog sve
timų viešpatysčių įsikišimą į 
paskutinius žydų maištus ig
noruos. ant perstatymų sveti
mų ne atsilieps, ne paisys vi- 
sai. Taigi įsikišimas Ameri
kos į žydų skerdynes ne tik 

-• ne palengvįs iškrapštymo 
maskolių iš Mandžurijos, bet 
gali, pagimdyti tą, kad Mas
kolija atvirai pagarsįs tą Chi
nų yaldybą už savo savastį. 
Tąsyk Amerikai ne liks nieko 
kitoį kaip pradėti karę su 
Maskolija, bet ant tokios ka
rės Amerika ne pasirengusi, 
eu 200 ar 300 tūkstančių ne 

t geriausiai organizuotų karei- 
rių ir kelioms dešimtims ka- 

| Wkų laivų Tcarės su Maskoli
uje pradėti ne galima; tą Ame
rika Jgalėtų padaryti tik susi
jungusi su kitoms .turinčioms 
svarbesnius nesutikimus su 
Maskolija viešpatystėms, kaip 
antai su Anglija, Japonija ir 

J »u Chinais. Susijungti vie- 
uog ne teip lengva, kadangi 
siekiai šitų viešpatysčių ne 

lygus: nė Japonija, nė Chinai 
ne geidžia dar didesnio susl- 
drutinimo Amerikos ant Di
džiojo oceano; Amerikoj su 
japoniečiais ir su chiniečiais 
pasielgia ne labai teisingai: 
Amerikoj juk yra tiesos už
draudžiančios net su svarbiais 
reikalais atkakti čia mongo
liškos kilmės ateiviams. N e įsta
bu todėl, kad nė Japonijoj, nė 
Chinuose Amėrika didelės 
meilės ne turi. , Jeigu Ame 
rika pradėtų karę su Maskoli 
ja, reiktų ją vienai vesti, o 
kiti iš jos stengtųsi be karės 
naudą ištraukti. Kariauti už 
.kitų reikalus ir naudą Ameri
ka niekada nemėgo,ne mėgsta 
ji tą daryti ir dabar. Ne 
įstabu todėl, jeigu nieks nesi
skubina Amerikai padėti.

Ant galo atsiranda ir Eu
ropoj pakaktinai Amerikos 
priešų. . Londone parvuoti 
gyventojai atlaike susirinki
mą, surengė skundą ant Ame
rikos rando, kuris neįstengia, 
ar ne nori, apginti nuo lyn- 
čavimų parvuotų ukėsų ir 
stengėsi skundą paduoti Mas
kolijoe ambasadoriui, kad tas 
perduotų Maskolijos randui. 
Ambasadorius vienog šiuom 
kartu juodveidžių prašymo 
ne priėmė, ateitėj vienog, jei
gu Amerikos randas perduos 
oficiališkai žydų prašymą, ga
li pasinaudoti iš negrų ir 
prieš Ameriką sukelti visus 
doresnius žmohes Europoj, 
kadangi negrai Amerikoj iš 
tikro yra baltveidžių akriau- 
^HamnFpenš^
žiaus laikraštis, ,Rappel” kvie
čia visą Europą susijungti į 
vieną ryšį ant padarymo galo 
žeminantiems civilizaciją lyn- 
čavimams parvuotų gaivalų 
Amerikoj. Amerikos laik
raščiai šiądien su pasigėrėji
mu šaukia, kad Amerika pa
stojo žandaru Europos, dabo
jančiu darbus kitų tautų; bet 
dabotoju doros kitų gali būt 
tik tas, kurs pats ant savo 
sanžinės neturi peiktinų dar
bų. Amerika prie tokių ne 
priguli, todėl jos įsikišimai 
apgynime doros ne išduoda 
vaisių, arba išduoda labai 
mažus.

Azija
Iš Azijos ateina vis priešta

raujančios žinios. , Pagal vie
nas: pavojaus, kad Azijoj ga
lėtų užgimti karė, nėra; pa
gal gi kitas — karė terp Ja
ponijos ir Maskolijos neišven
giama. Katra iš tų priešta
raujančių žinių stovi arčiau 
teisybės, sunku įspėti. Tiek 
žinia, kad Maskolija ir Japo
nija rengia savo kariškas pa- 
jiegas, bet tas dar nereiškia, 
kad iš to užgimtų karė. Mas
koliški laikraščiai apie karę 
teiposgi nieko ne rašo. Toks 
mat yra skirtumas terp Ame
rikos ir Maskolijos: Amerikoj 
prie mažiausių nesutikimų su 
kuom nors, laikraščiai šaukia 
į karę, bet randas į ją nesi
rengia; tas pasirodė net pas
kutinėj kairėj su Išpanija, ku
rią Amerika pradėjo nepasi
rengusi priderančiai, iš pra
džių kariumenė neturėjo ne 
beduminio parako. Maskoli- 
joj daro atbulai: čia ir prie 
didesnių nesutikimų nieks 
apie karę ne kalba, vien ka
rės ministerija drutina kariš
kas pajiegas, kad karė neuž- 
gimtų, kol kariškos pajiegoe 
ne parengtos. Drutina Mas
kolija savo kariškas pajiegas 
Azijoj. Maskoliškas karės 
ministeris pašaukė ant pasi
kalbėjimo kareiviškus ir civi
liškus augėlesnius tarnaujan
čius Azijoj urėdninkus. Ką 
nusprendė, nežinia, kaip ne
žinia ir apie ką kalbėjo. Be 
abejonės buvo kalbėta apie

tvirtumą kariškųpajiegų Azi
joj. Maskoliški oficierai kal
ba, jog karė su Japonija ne
išvengiama, bet civiliški u- 
rėdninkai kalba visai priešin
gai . Maskolijoj vienog kares 
gimdo ne oficierai, bet iš civi
liškų urėdninkų susidedanti 
užrubežinių dalykų ministe
rija. Oficierai gali geisti ka
rės, kadangi joje atsiranda 
geresnė proga atsižymėti,gau
ti paaugštinimą, bet oficierų 
norai ne visada būva išpildo
mi.

Pereitą sanvaitę Londono 
laikraščiai pagarsino, buk 
Japonija ir Anglija pareika
lavo nuo Chinų rando, kad 
jis į penkias dienas pareika
lautų pasitraukimo maskolių 
iš Mandžurijos, kitaip šitos 
viešpatystės pasirūpinti paža
dėjo pačios stoti apgynime 
savo reikalų, taigi kaipo atly
ginimą, pažadėjo griebti sau 
kitus prigulinčius Chinams 
kraštus. Maskoliška vienog 
užrubežinių dalykų ministeri
ja pagarsino, jog apie panašų 
reikalavimą nieko nežino. 
Greičiau ištikro reikalavimo 
panašaus nė ne buvo, kadan
gi toks pastūmėtų Cbinus į 
maskolių glėbį, kurie apsi
imtų apginti čielybę Uhiuų, 
kurie tokiu budu ant syk iš 
draugų, pavirstų į priešus 
Japonijos Ir Anglijos. Su- 
drutinti priešų eiles gali no
rėti vien bepročiai. Taigi 
galima manyti, kad nė Japo
nija, nė Anglija, žinodamos, 

prfe-ge-' 
riaušių norų ne gali maskolių 
iš Mandžurijos iškrapštyti, 
jam reikalavimų ne statė, ka
dangi jis priverstų Cbinus 
glausti esi prie Maskoli jos ant 
apgynimo kitų provincijų, 
kad jų ne paglemžtų Japoni
ja arba Anglija.

popie-
Itollja.

Kūniška stiprybė 
žiaus Leono XIII,matyt, neiš
pasakyta, jeigu jis iki šiol yra 
dar terp gyvų. Ne reikia 
užmiršti, kad jis turi 93 me
tus ir gavo ne vien plaučių 
uždegimą, kas pavojinga ir 
jaunam, bet dar uždegimą 
inkstų ir apart to į plaučius 
prisirinko tiek vandens, kad 
jį reikėjo su pagelba opera
cijos išleisti. Operacijas rei
kėjo daryti net du kartu.

Daktarai pagarsino, kad 
nėra vilties ant išgijimo po
piežiaus, pats gi ligonis ap
reiškė, jog numirs praėjusios 
sanvaitės utarninke. Diena 
ta praėjo, o popiežius gyvas, 
jo Imties pranašysta neišsipil
dė. Dabar Dras Lapponi 
kalba, kad nors liga visgi pa
vojinga, bet gali atsitikti, kad 
popiežius gali dar pasitaisyti 
ir gyventi tūlą laiką, bet ar 
ištikro tas galės atsitikti,dak
taras ne apsiima užtikrinti, 
kadangi tokiose ligose dakta
rai ne gali žinoti, kas rytoj 
gali atsitikti.

Katalikiški ir nekatalikiš
ki laikraščiai perkratinėja 
klausymą, kas bus popiežium 
pasimirus Leonui XIII. Kan
didatų yra net 64, bet katrą 
iš jų išrinks, nežinia. Mena, 
kad bus išrinktu kardinalas 
Gotti, kaipo turintis didžiau
sią įtekmę terp kardinalų. 
Jis priguli prie konservatyvų, 
politika ne užsiima, kaip tai 
daro Leonas XIII,- bet dabos 
vien tikėjimo. Kardinalas 
Gotti yra karmelitas, todėl, 
kaip mena, už jį balsuos visi 
kardinalai zokoninkai. Ar 
ištikro vienog ateinančiu po
piežių bus kardinalas Gotti, 
dabar negalima įspėti.

Italijos karalius rengėsi į 
svečius į Prancūziją, bet dėl 
popiežiaus ligos, kelionę ati-

dėjo,kol neišrinks kito popie- dijecezijos katalikišką vysku- 
žiaus, arba kol Leonas XIII pą.
ne pasitaisys.

Anglija.

Vilniuje yra iš viso 910

| sunkenybių yra 720.
Maskoliškas pačias išleido 

padavadyjimą, pagal kurį, už 
| atskirą mokestį 10 kap., pini
giniai siuntiniai iki 100 rubl. 
gali būt atgabenti į namus 
miestuose: Vilniuje, Belosto- 
ke, Braste, Gartene ir Sloni
me. Miestelyj Bakuose,
Telšių pa v., likosi parengta 

* pačto stacija, kur bus 3 kar
tus ant sanvaitės atgabenami 
laiškai. Ant Užnemuninio 
geležinkelio linijos, ant sta- 
cijų:Navo Kamennaja.Punsk, 
Šešta kavos ir Bastūnai bus

Saratove vyskupai iki 
šiol būdavo vokiečiai, kadan
gi toj dijecezijoj katalikų yra 
daugiausiai vokiečių kolionis- 

Pereitą sanvaitę Prancuzi tų..
jos prezidentas Loubet atsfc Vilniuje yra iš viso 910 
lankė Anglijoj, svečią kara- Ljjotkų važioj i m ui pasažierių 
liūs ir visi žymesni urėdnin- naj^gte, o vežimų važiojimui 
kai ir Londono bulmistras 
priėmė labai širdingai. Su 
prezidentu atkako ir Prancu-I 
zijos užrubežinių dalykų mi- 
nisteris Delcasse. Matomai 
terp Anglijos ir Prancūzijos Į 
likosi padarytos kokios nors 
tarybos. Kaip mena, Del- 
casse tarėsi su Anglijos uš» 
rubežinių dalykų ministerirt 
apie Morokko likimą, kuriui 
šmotą nori paglemžti Prancū
zija, tik be Anglijos pritari
mo to padaryti negali. Ari 
pasisekė susitarti, nežinia.
.Anglijos ir Prancūzijos laik-
rakiai, dėl aUilanky.no Ang- iMavin8Jami tolpoagl |aiėkai.
lijoj Prancūzijos prezidento, 
išreiškė norą didesnio bubU 
draugavimo Anglijos su Pram 
cuzija. Kadangi prie priė
mimo Prancuzijoe prezidento 
buvo ir tūli Amerikon kariš
kos laivyne*  oficierai. ta i atsi
rado laikraščiai, kalbinanti 
susirišti | vieną krovą visoms 
trįme šitom*  viešpatystėms. 
Prancūzija vienog susirišusi 
su Maskolija ir to ryšio nė 
išardė, tai ji ir rištinei bu 
Maskolijos priešais ne gali.

Sugrįžusį iš Anglijos prezi
dentą Prancūzijoj gyventojai 
sveikino karštai, kas rodo,

išnyktų visi nesutikimai terp 
Anglijos ir Prancūzijos. Bet 
ar jie išnyks, tas jau kitas 
dalykas. Nesutikimai terp 
Prancuzijoe ir Anglijos yra 
didžiausi už kolionijas; kiti 
gi gema iš susirišimo Prancu
zijoe eu Maskolija. Jeigu už
gimtų Azijoj karė Maskolijos 
su Anglija,tai Prancūzija turė
tų stoti Maskolijoe pusėj prieš 
Angliją. Taigi atsilankymas 
Anglijoj prezidento Loubeto 
terptautiškoj politikoj daug 
sverti ne gali.

Balkanų pussalin.
Ant Balkanųpussalio kaip 

virė, teip ir verda. Užmuši
mas Serbijos karaliaus Alek
sandro ir pasodinimas ant 
sosto Petro likosi jau užmirš
tas. Kadangi naujas valdo
nas užlaiko tvarką krašte, tai 
ant Serbijos dabar mažai kas 
paiso. Ant pirmos vietos sto
vi dabar nesutikimai Bulga
rijos su Turkija, kurie, jeigu 
į tarpą eu taikymu ne įsikiš 
didesės Europos viešpatystės, 
gali pagimdyti karę terpTur
kijos ir Bulgarijos. Turkija 
apskundžia Bulgariją, jog ji 
priduoda ginklus ir amuni
ciją Macedonijos pasikėlė- 
liams; siunčia oficierus į Ma- 
cedoniją, kurie organizuoja 
pasikėlimą ir yra jo vadovais. 
Todėl Turkija turinti laikyti 
savo kariumenę ant Bulgari
jos rubežiaus, kad nedaleisti 
gabenimo ginklų. Bulgarija 
apkaltina vėl Turkiją už su
traukimą kariumenės ant ru
bežiaus ir pati traukia savo 
kareivius prie rubežiaus. Iš 
tų savitarpinių apkaltinimų 
ir sutraukimo kariumenėsga
li užgimti karė, jeigu nieks 
ne įsikiš.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Ant paskutinės konsistori
jos popiežius paskyrė Plocko 
vyskupą Šembeką už viršinin
ką visos Maskolijoe katalikiš
kų bažnyčių, taigi už metro
politą Mogilevo; Saratovo gi 
vyskupą paskyrė už Vilniaus

VilniauslI vyrišką gimna
ziją šįmet pabaigė 31 mokin
tinis. I gi gimnazijoj atesta
tus apturėjo 09 mokintiniai. 
Mokintiniai 2 gimnazijos, po 
mokintojų priežiura, atliks 
šįmet kelionę į Maskvą, Ja
roslavą ir Saratovą, 
trauksis 3 sanvaitės; 
joje dalyvauti, turi 

>40 rubl., taigi galės
atlikti tik turtingesniejie. 25 
mokintiniai I gimnazijos iške
liavo į Peterburgą; atlankys 
jo aplinkines, Kronstadtą, 
Pulkovą, Carskoje Selo, Pa v-

Kelionė 
norinti 
įmokėti 
kelionę

1 and i ją, atlankys vandenskri- 
tę Imatrą, miestus: Wiborgą 
ir Helsingforsą, per Revelę ir 
Rygą sugrįž į Vilnių. Kelio
nė užims 25 dienas; joje da
lyvaujanti turėjo įmokėti po 
45 rubl.

Prie Luchevickienės mote
riškos gimnazijos - likosi {iš
rengti dvimetiniai kursai 
gamtas mokslų moterims. Lek
cijas skaitys net universiteto 
proeesoriai, taigi kursai tie 
bus kaipo augėlesnė moterims 
moksliška įtaisa. Ant kursų 
bus priimamos merginos bai
gusios gimnaziją; norinčios 
lankyti kursus turės mokėti 
po 75 rubl. už pusmetį, o su 
lotyniška kalba — 100 rubl.

Vilniaus piešimo mokykloj, 
ruimuose I vyriškos gimnazi
jos. likosi parengta paroda 
piešinių ir abrozdų besimoki
nančių piešti ir teplioti minė
to j mokykloj. Tūli abrozdai, 
esanti ant parodos, buvo jau 
išstatyti ant parodos Peter
burgo Dailės Akademijoj. 
Nuo ateinančių mokslo metų 
programas Vilniaus piešimo 
ir tepliorystos mokyklos bus 
išplatintas; kursai bus trime
tiniai. /

Į Vilnių atkako profesoriai: 
Varšavos universiteto Karsky 
ir Kazaniaus Aleksandrov. 
Jie keliauja ant moksliškų 
tirinėjimų baltgudžių ir lie
tuvių ir jų kalbų. Siunčia 
juos Vilniaus jeneral-guber- 
natorius, pinigus ant to vie
nog duoda apšvietimo minis
terija.

Garbintojai garsaus skulp
toriaus Antokolskio, žydo iš 
Vilniaus, surinko jau pakak
tinai pinigų ant įtaisymo jo 
vardo dailės ir pramonės mo
kyklos ir dailės muzėjaus. 
Jie nori parengti tokią įtaisą 
Vilniuje, kaipo vietoj gimi
mo Antokolskio, tik nežinia, 
ar Peterburgo valdininkai 
ant to sutiks. Tokia įtaisa 
Vilniuje ištikro reikalinga ir 
ne mažai naudos atgabentų.

Vilniaus reališką mokyklą Belofttoko (Baltstogės),
su atestatais šįmet pabaigė 
25 mokintiniai.

Pereitą sanvaitę ant Vil
niaus ulyčių rado 10 mažų 
vaikučių, matomai mergvai
kių, jų gimdytojų pamestų.

Grodno gub. -
Iš atskaitos fabrikų inspek

toriaus matyt, jog Belbstoke 
iš viso yra 148 pramoijiškos 

Įįtaisos po priežiūra inspekto-

Iš Vilniaus gub.
26 d. balandžio miestelyj 

Radimuose, Vilniaus guber
nijoj, siautė gaisras, (kuris 
apart kelių namų, išnaikino 
teiposgi miesto valdžių; kan
celiariją ir visus joje buvu
sius dokumentus ir ąktus. 
Miesto užveizda, ant reikala
vimo dokumentų, turi dabar 
remtiesi vien ant žodži<ų raš
tų reikalaujančių ir jų prista
tytų liudininkų. Be abejo
nės žydai iš to mokės baudą 
ištraukti. į

Naujas iniestas.
Maskoliška vidaus minis

terija iš geležinkelio stacijos 
Vileikos, gulinčios gana toli 
nuo pavietinio miesto to var
do, fiadarė naują miestą po 
Vardu Nauja Vileika. Per 
tai žemė aplinkinėse geležin
kelio stacijos labai pabrango. 
Visi tiki, kad šitas naujas 
miestas greitai pralenk^ seną 
Vileiką, kadangi jis yra ge
resnėse sanlygose negu sena
sis. j; •

Iš Minsko. ,j
26 d. balandžio, mieste 

Minske, prie stovinčių ant 
ulyčios kareivių Pusliučeuko 
Ir Galajo priėjo žydas ir įbru 
ko Galajui priešingą valdžiai 
prokliamaciją ir tą padaręs, 
leidusi bėgti. Kareivių butą 
kvailų: jie leidosi vyti bėgan
tį ir jį ištikro suareštavo, ne
žinodami, kodėl tą daro. Už
tai viršininkas Vilniaus, karei- 

tiems kareiviams padėkavonę, 
pakėlė į gefreiterius Ir dar 
paskyrė dovaną po 15 rubl. 
Darbas vienog minėtų Į karei
vių ne kasžin koks.

Geologiški tirinėjimai
Šiuose metuose mokytasis 

komitetas prie vidaus minis
terijos siunčia geologusatlik- 
ti Lietuvoj geologiškus tiri nė- 
jimus: išilgai naujai dįrbamo 
geležinkelio linijos nuo Bolo- 
goję į Sedlecus; terp; upės 
Pripetės ir geležinkeliu lini
jos Vilniaus-Rovno. Su spe
cialistais geologais keliauja 
drauge studentai kalnaka
sy s tos instituto. i

Iš Lietuviško Minsko.
Lietuviško Minsko aplin

kinėse nuo keturių dienų ne
siliaujančios audros daug blė- 
dies pridirbo. Nuo, snparkių 
lytų užgimė tvanai, kurie už
liejo apatinę miesto dalį teip, 
kad daugeliui šeimynų’atsejo 
kraustytiesi iš savo namų.

Iš Dlnabnrgo, Vitebsko 
gub.

Kaip jau buvo ,.Lietuvoj” 
paminėta, pradžioj šio rudens 
Dinaburge bus parengta žem- 
darbystės, žemdarbiškos pra
monės ir naminės išdirnystės 
paroda, kurioje galės daly
vauti Lietuva ir Kurše. A- 
part parodos, bus sušauktas 
ir žemdarbhj ^susivažiavimas 
apsvarstymui visokių klausy
mų, kaip antai: laukininkys
tės, auginimo gyvulių, sodan- 
ninkystės ir girininkystės. 
Laikas ant atsiuntimo daigtų 
ant parodos buvo paskirtas 
iki 1 d. gegužio (pagali mas
kolišką kalendorių); kadangi 
iki tam laikui mažai daigtų 
atsiuntė, tai laiką pailgino 
iki 1 d. berželio, bet ir iki 
tam laikui mažai buvo atsi
šaukusių, tai atsėjo terminą 
pailginti iki 15 d. beržėlio. 

riau*;  darbininku joi-e dirba 
5650; metinė gi jų produk
cija siekia 4 milijonų rubl. 
Neprigulinčių priežiūrai fab
rikinio inspektoriaus įtaisų 
yra 248 su 2500 darbininkų. 
Apskritai Belostoke yra apie 
8500 fabrikų darbininkų.

Be los to ko miestas prie vie
tinės moteriškos gimnazijos 
norėjo pridėti 8 kliasą ir ją 
savo kaštais užlaikyti, bet 
mokslinio a{>skričio viršinin
kas sugrąžino atgal miesto at
sišaukimą, kadangi mat ne
sutinka ant miesto išlygų.

Grodno žemdarbystės drau
gystė atsišaukė į Belostoko 
miesto valdžias su prašymu 
duoti dalį miesto girios ant 
parengimo ateinančiuose me
tuose žemdarbystės parodos.

In Kauno gub.
Iš Kauno pasitraukė vokiš

kas konsuline Matier; jo vie
toj atsiųs kitą; tuom tarpu 
pareigas vokiško konsuliaus 
Kaune pildo Rygos konsuline 
Noah, kol į Kauną ne atsiųs 
kito.

Kauno miesto rodą perkra
tinėja dabar klausymą įstei
gimo miesto kaštais dailės 
mokyklos. Mokyklą tokią 
reiks miestui savo kaštais ir 
užlaikyti, kadangi maskoliš
kas iždas ne mėgsta šelpti 
Lietu vos miestų ir padėti 
jiems užlaikyti naudingas vi 
tiems mokyklas. Dailės mo
kykla atgabentų daug (tau

voj esanti maskollnimo lietu
vių urvai, kokiais yra visos 
rando užlaikomos Lietuvoj 
mokyklos.

Kaime Bubiuoee, Kauno 
pavietyj, nuo perkūno įtren- 
kimo užgimė gaisras. Perkū
nas uždegė rodė vieną triobą, 
bet kad kaime triobos šiau
dais dengtos, tai į porą mi- 
nutų ugnis apėmė visą kaimą. 
Apie gelbėjimą daigtų nega
lėjo būt nė kalbos; ugnis nai
kino vieną po kitai triobą su 
visais gyventojų turtais. Ug
nyje 20 šeimynų nužudė vi
sus savo nedidelius turtus. 
Susitvėrė komitetas Kaune 
rinkimui aukų ant sušelpimo 
Bubių padegėlių.

Isz Prūsų Lietuvos.
Per paskutinius Vokietijos 

parlamento pasiuntinių rin
kimus Ragainės pavietyj ga
vo balsų: konservatyvų kan
didatas grafas Kanitz gavo 
10855 balsus;social demokra
tų kandidatas Hofer 4034, li
beralas Francke 1289,lietuvių 
kandidatas Meškaitis tik 349 
balsus. Argi tai ne gėda 
Ragainės pavieto lietuviams^ 
Ragainės pa v. bus lietuvių, 
bent po kaimus, visgi dau
giau negu vokiečių, o teip 
mažai balsų už lietuvišką kan
didatą paduota.

Pajūriuose, Lankoj,žmone
lės pradėjo piauti šieną ir do
bilus. Lygiai žolė, teip ir 
dobilai užderėjo labai gerai, 
todėl pašaro ne truks. Ru
giai ant šiaudų išrodo mažes
ni negu pernai, bet užtai var
pos didesnės, todėl grudų ga
lima laukti daugiau negu 
pernai.

Užstojus šiltam orui, terp 
kiaulių apsireiškė raudonligė. 
Tūli sumanesni ūkininkai, 
ant apsaugojimo savo kiaulių 
nuo ligos, duoda joms skie
pyti apsaugojimo vaistus.

Neidenburgyje, Talorakie- 
nė užsmaugė savo 75 metų 
motiną. Mat motina užtiko 
dukterį nakties laike grįžtant 
nuo paleistuviavimo ir len
dant per langą į kambarį; už 
tokį gyvenimą motina barė 
dukterį, bet tas supykino

merginoms prigėrė.

Dėlei

Nuo

aUilanky.no


tarpe mus nesupratimų, o y- 
patingai delei tų nesusiprati
mų, kurie išėjo j eikštę Šliu
po laiške, rašytanid nuo var
do , .Kankintinių Komiteto 
Am.” pabaigoj pereitų metų. 
Kadangi tas laiškas nebuvo 
paskirtas spaudai, todėl rei
kėjo jame padaryti kelias at- 

, mainas, bet tos atmainos nė 
kiek netemdo aiškumo turi
nio. ! '

Iš to laiško skaitytojai ga
lės persiliudyti;

1. Koki tarp mus kilo 
nesusipratimai;

2. Ant kokių pamatų męs 
esame pastatę reikalų 
kankintinių šelpimo;

3. Kokiame atsitikime 
tapo tnums J. šliupo 
drėbtas i akis'apkalti- 
nimas už nuteisi ngų 
apsiėjimų ir ant galo,

4. Kodėl męA priversti 
buvome atsisakyti pri
imti pinigus iš Ame
rikos nuo ,, Kankinti-

nių Komiteto.”
j Jei dėlei mus atsisakymo 

turėjo nukentėt reikalas kan
kintinių šelpimo, tai ne mu
sų atsakymas.

Šitai tas laiškas: . j

25 d. vasario lW3in. 
•KANKINTINIŲ KOMITE
TUI AMERIKOJE.

9. XII. 02 gavome laiškų 
• nuo Šliupo iš Amerikos, ra

šyto reikaluose kankintinių 
šelpimo. Tas laiškas padarė 
antmusdidei nesmagų įspū
dį kaip dėlei savo turinio teip 
ir dėlei formos. Išeina į eikš- 
tę toki nesusipratimai, kad 
atsiranda abejojimas, ar gali
mas yra terp mus bendras 
darbas. Tai yra juo liūdna, 
kad laiškas ne privatiškas,bet 
rašytas varde Kankintinių 
Komiteto.

j Pirmiausia puola | akį prin- 
oipiališki nesusipratimai.

I. Savo laiške, raš. 4. XI. 
02, męs nurodėme, kokio męs 
laikomės principo, dalindami 
kankintiniams aukas. Męs 
atkreipėme Am. Kank. Ko
miteto atydų, kad kaip stoka 
prkšymų ne liudija apie sto
ka reikalaujančių pašeipoe, 
teip jau ir prašymas negali 
butt. palaikytas už balsų rei
kalaujančio: norma reikala
vimų nepaa kiekvienų yra ly
gi, juo jei kas mano, kad jis 
daugiau turi gaut pa
šelpos tik dėlto, kad jis turi 
didesnius negu kiti 
kankintiniai nuopelnus. Šel
pimų kankintinių męs parė
mėme ant kritiško, objekty- 
viįko pamato,'t. y. prašalino
me savo ypatiškų nuomonę 
kaipo sodžių . ir nuomonę 
kankintinio, kaipo reikalau
jančio, ir apsistojome ant pa
žinimo tikro dalykų stovio, 
materiališko kankintinio pa
dėjimo, kuris ne tik mus, bet 
ir kitų, galėtų būt paliudy
tas.

Tuo tarpu, kada mes laikė
mės tokio principo ir kada 
pažinę materiališkų padėjimų 
p. X., gyvenusio šalę mus, 
jam pašelpos neišdavėm, 
nors jis ir prašė; Am. 
Kank. Kom. nelaikė už rei
kalu daigtą patirt tikrąjį 
dalykų stovį, įtikėjopra- 
ša n č i a m ir išdavė 28 dol. 
Dr Šliupas išdavimų pašelpos 
motyvuoja: ,,juk žinote, pa
šelpos prašyti nėra smagu nė 
vienam”... .*)

Tai yra pirmas principia-. 
liška.4 nesusipratimas.

II. Antras principiališkas 
nesusipratimas yra da dides
nis. Šliupas dalina kankin- 
tinius į kategorijas mažiau ir 
daugiau užsipelniusių ir iš
davimų 28 dol. p. X. moty
vuoja tarp kitko tuo, kad 
,,tas vyras įstengiąs atlikti iš
kilmingus darbus”,... • Męs 
nesitikėjome, kad galėtų iš
eit nesusipratimas dagi sulyg 
klausimo  ̂kas tai yra kankin
tinių kasa, ir u ž k ų mokami 
pinigai kankintiniams. Męs 
ant kankintinių žiūrėjome ir 
žiūrime pirmiausia kaip ant 
žmonių, kurie reikalauja

*) Nors savo laiške, ral 5. 11.02, 
Šliupas užtėmi ja; „ai, tikiu inteligen
tams, bet kartais ir inteligentai gali ne
gerti daryti; o paskui atsakymas ant mu
sų krinta.” f

pavalgyt, apsirėdyt ir. turėti 
pastogę: kūnas ir užsipelnu- 
šio ir neužsipelnusio vie
naip jaučia alkį, šaltį.... 
Šelpimui žmonių užsipelnu- 
šių, arba atliekančių naudin
gus tėvynei darbus yra kito
kios draugystės, kitokios ka
sos (,,Žiburėlis”^ ,,Aušra”, 
,,Literatų” kasa).

Be to kank. kasa tik s u- 
šelpia kankintinius, o ne 
užlaiko juos, taigi duoda pi
nigus pakakinimui svar
biausių reikalų. Todėl 
pašelpų didumas turi stovėt 
žemiau normos už
laikymo kaštų. Dr. 
Šliupas sako, kad vienam iš
tremtam reikėtųaukaut kas
met bent po 200 rubl., t. 
y. apie 17 rubl. kas mėnuo, 
taigi žemiau normos kaštų 
užlaikymo Maskolijojir 2-gu- 
bai, dagi 8-gubai mažiau nor
mos užlaikymo kaštų Rytų 
Siberijoj.

III. Trečias principiališkas 
nesusipratimas tiesiog mums 
netikėtas., Dr Šliupas rašo: 
,.aukos daugiausia plaukia iš 
Amerikos, tad europiečiams 
neišpultų, rodos, perdaug 
spardytiesi dėl anų 
28 doL, suteiktų p. X.

Męs nežinojome ir nebūtu
me tikėjęsi išgirsti, kad kan
kintinių šelpimas tai ne vi
suotinas tautos reika
las, kad tiesos tautos vadovų 
dalyke kankintinių šelpimo 
ne 1 y g.i o s, kad kritika bu
do kankintinių šelpimo, kri
tika organizacijos gali būt 
palaikyta už kišimusi į n e 
savo reikalų, kad kankin
tinių šelpimas negali būt 
mums lygiai brangus 
reikalas, kaip ir Šliupui,arba 
Am. Kank. Komitetui!!....

Nedyvai todėl, kad męs, 
pasiremdami ant savo prin
cipų, negalėjome įtikt Am. 
Kank. Komitetui.

IV. 1. Pirmiausia užmeta 
mums Dr.' Šliupas, kad męs 
neišdavėme pašelpos p. X. 
Aname laiške tapo nurodyta, 
kad X. turėjo pilnų užlaiky
mų (25—30 rubl. ant mėn.) 
taigi augščiau paprastos už
laikymo normos, daug-dau- 
giau negu Šliupas skiria Si
berijoj ištremtiems, bet X. 
turėjo tame tarpe įėmi- 
mus iš šalies, teip kad jo iš
teklius tame tarpe galė
jo pakilt sulyg 45—50 rubl. 
Žinodami tikrąjį dalykų stovį 
męs išdavimų nors mažos pa
šelpos butume laikę už nusi
dėjimų, už skriaudimų kan
kintinių kasos.... Am. 
Kank. Komitetas persitikrįs, 
kad męs nesielgėm akių plo
tu.pamatęs dokumentų, paties 
X. ranka rašytų,kame jis pri
pažįsta, turįs užlaikymų. Be 
to turime pridurti,kad, anot 
Z. p. X. turėjo gaut 60 rubl. 
,,aut išvažiavimo iš tėvynės”, 
o ne ant kokių kitų reikalų, 
taigi jis turėjo gaut pašelpų 
iš Kank. kasos neseniai. '

Kodėl X., turėdamas už
laikymų ir da kitas įeigas, 
kreipėsi į Kank. kasų, męs 
nesuprantame. Matyt, jam 
to buvo per mažai ir, matyt 
jis manė turįs tiesų turėt ^ge
rų” užlaikymų, apie kurį už
simena Šliupas savo laiške, 
juo kad savo prašyme p. X. 
labiausia atkreipė atydų ant 
savo nuopelnų, matyt, many
damas. teip kaip ir Šliupas, 
kad nuopelnai turi lošti di
delę rolę dalyke aukų skirs- 
tynjo.

Męs išdrįsome kritikuoti 
būdų dalinimo pašelpų, štokų 
organizacijos ir, rodos, nuro
dėme blogas puses tokio da
lykų stovio. Šliupas, matyt, 
mus nesuprato. Jis sako: 
,,jokia skriauda nepasidarė 
Europos Kankintinių Komi
tetui, jeigu męs nusiuntėme 
tuomlaikinę pagelbų iš Ame
rikos p. X.

Bet ar tai mums valia viens 
kitų kritikuot tik tuomet, ka
da skriauda paliečia vienų, 
arba kitų Komitetų? Kaip 
kas motyvuoja savo apsiėjimų 
teip, bet męs ne tuščios gar
bės jieškojome, bet gynėme 
Kankintinių kasos reikalus, 
o per tai ir reikalus pačių 
kankintinių ir tikėjomės, kad

Am. Kank. Komitetas teip- 
jau žiuri ant reikalo kankin
tinių šelpimo, kaip ir męs..

Męs čia nenorime mesti ant 
ko nors kaltę. Nė X. ,,nesu- 
gr lęši jo”, kad prašė, sne męs 
-y kad nedavėme, nė Am. 
Kank. Komitetas — kad da
vė: kiekvienas elgėsi pagal 
tam tikrus motyvus, pagal 
savo pažiūras, principus, bū
dų, taktų.... ir visų sųžinė 
rami. Bet..., įvyko apsiri
kimas, per kurį tapo nuskriau
sta Kank. kasa! Tas apsiri
kimas galėjo įvykt tik prie 
tokios tvarkos, kokia pas mus 
viešpatavo, prie tokios orga
nizacijos ir prie tokių pažiūrų 
skirtumo, koks tikka išėjo į 
eikštę.

Tai jau antras apsirikimas, 
drauge su tuo, apie kurį anų- 
syk buvo rašyta (žr2 protestu). 
Dėlei ai)o apsirikimo buvo at
siųsti į „Uk-kų” du protestai. 
Męs tų protestų netalpinome. 
Šį sykį lemta buvo mums iš
kelt protestų. Dr. Šlhųias 
protestų laiko už nereikalingų 
ir ramina mus ir savę, kad 
„toje pašalpa dar aukų plau
kimo nesustabdžiusi”. Bet 
argi laikas tuomet laivų taisy
ti. kada vanduo prasimuša!

2. Toliaus Šliupas nuskun- 
džia A. B., užtėmijęs, kad iš 
185 rubl. jam nieko neteko. 
Teisybė, jam nieko neteko, 
bet argi tokį apsiėjimų Šliu
pas galėjo Įialaikyt už mus, 
arba lietuvių nemalonę? A.B. 
dėlto negavo, kad jam tame 
tarpe jau nereikėjo, ir apie 
tai Am. Kan. Kom. ras pa
aiškinimų peržiūrėdamas K. 
Knygų. Aiškyt mažiausių 
savo žingsnį nėra galima ir 
rodos, nėra nė reikalo, juo 
kad pasibaigus metams, būna 
prisiunčiamos Kan. Knygos. 
. 3. Kalbėdamas apie Siberi- 
jos kankinį Šliupas Įiataria 
jam „tuojau pasiųsti 150 
rubl.”. Bet męs norėtume 
žinoti, kaip galima pasiųsti 
150 rubl., kada kasoj yra tik 
apie 100 rubl.! Ir kų čia gal 
gelbėt patarmės ir geri norai 
žmonių, nežinančių tikro da
lykų stovio!. Šliupas už
miršta, kad nesame męs pasi
stoję ant pinigų krūvos, kad 
dėlei streikų Amerikoj aukų 
plaukimas buvo dikčiai susi
mažinęs, kad pašelpos reikė
jo ne tik vienam Siberijos 
kankintiniui.... Lengva da
lint aukas, jei ignoruoti rea- 
liškas sąlygas. Kad Dr.Šliu
pas užmiršta arba ignoruoja 
reališkas sąlygas, matyt iš jo 
apsiėjimo su tūlais kankinti- 
niais. Tuo tarpu kad esan
čiam Maskolijos rytuose su 
pačia turi pakakti 200 rubl. 
ant metų (apie 17 rubl. ant 
mėn.) vienam X. negali 
pakakti 25—30 rub. ant mėn. 
Prūsuose!

4. Mums užsiminus apie tai, 
kad viens kankintinis yra iš
naudojęs Kan. kasų ir kad 
dėlei to atėjo protestas, Dr. 
Šliupas su pasipiktinimu už
tėmi ja, kad męs negerai darų 
nepaminėję kan. vardo kad 
,,tokia politika esanti ne sa
voj vietoj”. Męs neminėjo
me pravardės kankintinio,nes 
tai laikėme už smulkmenų, 
juo kad Am. K. Kom. pats 
kankintinių nešelpė ir nega
lėjo šelpt, o apie tikrumų mus 
žodžių gali persitikrint, kon- 
troliuodairias Kan. Knygų. 
Jei Am. Kan. Kom. nori ži
not visas smulkmenas, nori 
gaut visas žinias apie reikalų 
bėgį, tai turi paimti kan. 
šelpimų į savo rankas. 
Kankintinių Komitetas:

,,Varpo” ir „Uk-ko” Rėd.
M. Šaunus, Kasier.

ir sekretorė.

Isz Amerikos.
Vergu laikytojai nubausti.

Montgomery, Ala. Keli Alaha- 
mos farmeriai pateko po sudu už 
laikymą negrų verguvėj, taigi 
už vertimą jų dirbti ant savo nau
dos. Sūdąs dabar du farmeriu už
tai nusprendė ant metų kalėjimo, 
kadangi mat verguvė Amerikoj pa
naikinta, todėl laikymas vergų yra 
uždraustas, priešingas tiesoms.

Reikalauja pagelboe.

Jeanette, Pa. Robert Merril, 
iždininkas sušelpimo komisijos nu

kentėjusių nuo paskutinių debesų 
praplyšimų šitose aplinkinėse iš
leido j Amerikos visuomenę atsi
liepimą, kuriame apreiškia, jog 
12000 žmonių, dėl užgimusių tva
nų, turėjo apleisti savo namus ir 
didesnė jų dalis nužudė visus savo 
turtus. Visos nukentėjusios šei

mynos reikalauja pašelpos.

Kova Juodveidiiu mu baltveidiiais

Evansville, Inu. 7 d. liepos 
traukėsi čia -kruvinos muštynės 
terp juodveidžių ir baltveidžių. 
Ant įvedimo tvarkos atsiuntė mili
cijos kompaniją. Susirėmime ka
reivių su minioms, 12 ypatų likosi 
užmuštų, o 25 tapo sužeisti. Ka
reiviai suareštavo 15 negrų, pas 
kuriuos rado ginklus. Ką vienog 
negrai gali daryti, jeigu ant jų už
puola ginkluoti baltveidžiai? 2000 
negrų išsinešdino iš miesto, bet 
kur jie ras sau vietą? Ištikro pa
dėjimas negrų Amerikoj ne vertas 
pavydėjimo ir savo pasielgimu sū 
parvuotais ukėsais amerikonai ne 
gali girtiesi.

Uiderejtmaa lllinąjųje.

Paskutiniai lytus pataisė ■ dar 
kornus ir vėlybus vasarinius ja
vus. Pietiniuose Šteto"paviečiuo- 
se pradėjo piauti avižas, jos ypač vi 
dūriniuose ir šiauriniuose pavie- 
čiuose niekesnės už vidutines. Su 
kviečiais dalykai ne geresni, kvie
čiai ne tik neužderėjo nė vidutiniš
kai, bet ir grudai mažos vertės. 
Užtai miežiai ir rugiai išrodo gra
žus. Dobilai užderėjo gerai ir 
pievos sužėlė teipjau gerai, bul
vės, obuoliai užderėjo gerai.

Ulyczlniai geležinkeliai Ameri
ką).

Washington, D. C. Pagal at
skaitą census biuro, ant viso ploto 
Suvienytų Valstijų, pereituose me
tuose buvo 22576 mylių ulyČinių 
geležinkelių. Kapitalas Šitų gele
žinkelių kompanijų siekė >2308- 
000000, arba po $962*7 nuo kiek
vienos kelio mylios. ' Pereituose 
metuose kompanijos turėjo (ėmi
mų I25O'xKXXM>, išdavimų gi $219- 
900000. Tarnaujančių ant Šitų ge
ležinkelių buvo 133000. Algų tar
naujantiems išmokėta $80000000. 
Pereituose metuose ulyčiniai karai 
vežė 5800000000 pasažierių.

Užbėrė 18 darbininku.

Shamokin, Pa. Kastynėse Re- 
ading & Iron Co. nuslinkusi žemė 
užbėrė 10 darbininkų. Visus už
bertus pasisekė atkasti gyvus, nors 
terp jų yra ir gana sunkiai apkul
ti.

Negru skerdynes.
Siotnt City, Tex. čia atėjo ži

nia, buk geležinkelio tarnas Thom 
pson kokio ten negro likosi mirti
nai pašautas. Baltveidžiai po 
miestą išmėtė atsišaukimus, prisa
kydami, kad negrai dar tą pačią 
dieną iš miesto išsinešdintų. Dau
gumas negrų apleido miestą jr ap
sistojo ant lauko. Ant jų užpuo
lė pulkas ginkluotų baltveidžių, 
paleido apie 100 šūvių. Persigan
dę negrai išbėgiojo. Kiek likosi 
užmuštų ir pašautų negrų, dar ne
žinia.

Kiek amerikonai Užgeria svai- 
ginancziu gėrimu

VVashington, D.C. Pagal pa
garsintas statistiško biuro žinias: 
1850 metuose ant kiekvieno Ame
rikos gyventojo išpuolė išgerto: 
2,25 galiono degtinės ir po 1,85 ga
liono vyno ir alaus, Dabar gi iš
puola: po 1,36 galiono degtinės, 
0,63 galiono vyno ir po 17,49 ga
liono alaus. Tokiu budu dabar a- 
hierikonai geria mažiau degtinės 
ir vyno, bet užtai su viršum dvy
liką kartų daugiaus alaus.

Tirinetąjas pietiniu lediniu k ra* z 
tu.

San Ė'rancisco, Cal. Atkako 
čia iš pietinių ledinių kraštų, su 
laivu “Morning”, kapitonas Col- 
bek. Jis sako, jog tirinėtojai pie
tiniuose kraštuose prisigriebė iki 
82° pietinės platumos. Rado čia 
sausžemį. Šaltis pietiniuose kraš
tuose daug didesnis negu šiauri
niuose: šiauriniuose lediniuose 
kraštuose vasaros laike būva iki 
60 augščiau zero, pietiniuose gi 
niekada termometras ne rodo dau
giau kaip 0°.‘

Muszta terp Japoniecziu ir mek- 
sikonu.

Los Angelos. Terp 150 japo
niškų darbininkų ir tiek jau meksi- 
koniškų, dirbančių ant Santa Fe 
geležinkelio, užgimė kruvinas mu
šis. Du mekšikonai ir dujaponie- 
čiai likosi nušauti. Japoniečiai 
likosi paskui įvyti į upę. Visur 
Kalifornijoj yra didelis nesikenti- 
mas terp japoniečių ir meksiko- 
nų.

Geras pelnas isz elgetavimo.

New York. Elgeta Jonas Car- 
rato, matomai italijonas, apreiškė 
policijoj, jog iš elgetavimo jis su
renka per mėnesį vidutiniškai po 
100 dol.jjo gi vadžiotojas apreiškė, 
jog pereitos sanvaitės ketverge į 7 
valandas surinko 19 dol. Geras 
gana pelnas I

Nauji experimentai su žmonėms.

Washington, D.C. Savo laike 
Amerikos žemdarbystės ministeri-1

ja užsimanė ant žmonių išbandyti, 
ar mėsa, sutaisyta su boraksu, yra 
žmonėms vodinga, ar nevodinga. 
Darodyti vienog to ne pasisekė, 
kadangi išrinkti ant experimentų į 
pabaigą atsisakė valgyti mėsą su 
boraksu sutaisytą. Dabar žem
darbystės ministerija, ne užbaigus 
vieno experimento, užsimanė at
likti kitą: taigi nori persitikrinti,ar 
rūkymas, vuostymas ir kramtymas 
tabako yra vodingu. Norinčių 
vuostyti, kramtyti ir rūkyti tabaką 
kaštais Amerikos žemdarbystės 
ministerijos atsiranda pakaktinai. 
Klaus., .nas tik, ar experimentai su 
tabaku išduos geresnius vaisius ne
gu su boraksu. Tą pamatysime. 
Mokslas vienog iš tokių experimen- 
tų daug naudos ne turės, kadangi 
žmonės, ant kurių daromi experi- 
mentai, paprastai viso experimen- 
tų laiko ne išlaiko, o jų juk priver
sti negalima.

Maskoiiszkus ateivius laiko už 
negeistinus.

Išsiųstas į Europą prezidento 
Roosevelto, neva ant tirinėjimo iš- 
eivystės specialiŠkas ko- 
misorius Brown pagarsino dabar 
savo raportą. Pagal nuomonę p. 
Browno: geistini Amerikoj ateiviai 
yra vien: vokiečiai, švedai ir nor
vegai; ne geistini gi yra ateiviai* iŠ 
Italijos, Austrijos ir Maskolijos. 
Brown tvirtina, jog šiek tiek išei-
vystą stalido vien Austrija, o Itali
ja ir Maskolija visai apie stabdy
mą nesirūpina ( Mat p. Roosevel
to komtsonus visai nežino, kad^iš 
Maskolijos išsivystė uždrausta, iš
eiviai tik slapta persigriebia per 
rubežių. Taigi Maskolija išeivy*- 
tę stabdo labiau negu kokia nors 
kita Eurojios viešpatystė. Kd.).

Nelaimes ant geležinkeliu.
Alliance, Oh. Netoli Beri m 

Center susimušė pasažierini* trū
kis su tavoriniu ant Pittsburg, Yo- 
ungstown & Ashtabula geležinke
lio. Prie to pečkurys vieno trū
kio likosi ant vietos užmuštas, o 
keturi trūkio tarnai sunkiai apkul
ti.

Washington, D. C. Ant Vir- 
ginia Midland geležinkelio, netoli 
Rockhsh, Va., susimušė jiasažie- 
rinis trūkis su tavoriniu. Prie to 
25 ypatos likosi užmuštos, o 9 sun
kiai sužeistos. Visi užmuštiejie, 
išėmus dviejų, yra negrai.

Cincinnati, Oh. Ant Pensyl- 
vania geležinkelio expresinis trū
kis užbėgo ant vežimo 
pilno grįžtančių nuo pikninko žmo
nių. Prie to 5 ypatos likosi už-
multos, o daug tapo sužeistų.

Cedar Ramos, Iowa. Ant St. 
Paul geležinkelio, netoli Aurora, 
susimušė du tavoriniai trukiai. 
Prie to trįs ypatos likosi užmuštos, 
o keturios sunkiai sužeistos.

Kansas City, Mo. Netoli Lee 
Summit.pačtinis St. Louiso trūkis 
užbėgo ant expresinio. Prįe to 
dvi ypatos likosi užmuštos; sužeis
tų k> yra aP><-‘ ° terp tų yra ir
mirtinai sužeisti.

GalMrai.

San. Francisco, Cal. Sudegė 
čia didelės Studebackero vežimų 
pardavinyČios. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 250000.

N».w York. Su^gė čia dokai 
daniškos Thingval^ garlaivių lini
jos. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant pusės milijono dol.

Expliozi|ON.

Oakland, Cal. Išlėkė į padan
ges parako dirbtuves Pinolcj.

Isz darbo lauko.
9 Chicago, III. Negrai kelne

riai Kohlsaato valginyčiose vėl 
pakėlė štraiką ir valginyčias, išė
mus vienos ant Dearborn ui., atsė
jo uždaryti. Štraikas užgimė už 
tži, kad Kohlsaato Co. atsisakė 
pasirašyti po sutarimu, pagal kurį 
kompanija per dieną tarnaujan
tiems sutinka mokėti po 9 dol. ant 
sanvaitės, o tarnaujantiems per 
pietų vien laiką po Ž4 ant sanvai
tės. Tokias algas kelneriams ir 
dabar mokėjo, vien valginyČių sa
vininkai nesutiko per raštą po 
tiek pripažinti tarnaujantiems neg
rams.

1 Topeka, Kans. Šito apskri
čio farmeriai reikalauja 5000 dar
bininkų ant nuvalymo kviečių nuo 
laukų. Darbininkų reikalauja far- 
meriai: Lorned, Kinslėy, Stafford, 
Kingman, Sterling, Great Bend, 
Russel, Hays City, Elsworth, 
Lacrosse, Lincoln ir Osborne.

1 štetuose. Nebraskoj, Kansa- 
se, Dakotose ir kituose, trūksta 
darbininkų ant nuvalymo laukų. 
Javų augintojai siūlo po $2—3 už 
dienos darbą prie valgio ir gyveni-
mo. Iš kitur atkakę darbininkai 
ant farmų gali turėti darbą per 3 
mėnesius.

5 Lowell, Mass. Štraikai kat- 
milinėse dirbtuvėse dar nepasibai
gė. Štraikai traukiasi jau 14 san- 
vaičių. Kaip pradės dirbti, tai rei
kės daug darbininkų, ypač gi mer
ginų. Galėtų čia atvažiuot ir lie
tuvaitės, o darbą greitai gaus.

Varscekas.

5 Belleville, III. Viii darbi
ninkai Čianykščių vandens^ trauki
mo įtaisų ant syk pakėlė šįraiką- ir 
pertai pritruko mieste vandens ne 
tik privatiškiems namams / bet ir 
dirbtuvėms, kurios turėję susto
ti.

T Denver, Col. Laikraščiai 
praneša, jog štete Colorzdo.Routh 
pavietyj, užtiko didelius fietų an
glių plotus, tokius jau, 
Pennsylvanijoj. Jeigu 
tai atidarys čia daug naujų kasty- 
nių.

5 Portsmouth, Oh. 100 plytų 
dirbėjų Harbison W alke r 
kėlė štraiką, pritardami 
jantiems darbininkams tos pačios 
kompanijos rytiniuose

:oki yra 
teisybė,

Co. pa- 
štraikuo-

štetuo-

1 New York. Štete-f ew York 
likosi užgirtos tiesos, kurįos laike 

uždraudžia 
;pkio nors

mokintinių vakacijų 
mokintiniams griebtiesi k 
darbo duodančio uždarbį.

* Philadelphia, Pa. įl550dar
bininkų gelumbių ir divonų dirb
tuvių Johno Dobson sugrįžo prie 
darlio ir tokiu budu liesitrkukiantis 
nuo 5 mėnesių štraikas ! pasibai
gt

* WlLKESBARatE, Pa. j 
Valley Coal Co. gavo nucį 
kos komisijos prisakymą 
kalnakasių algas ant 2%.

i
Lehigh 
santai- 
pakelti

* PhIlauelphia, Pa, Bruxe- 
liškų divonų audėjai nutaiė užbaig 
ti štraiką ir grįžti prie darbo.

9 Yovn<;st«>wn, Oh. Sharon 
Steel Hoop Co. pakėiė'dafbininkų 
algas ir tuom jos dirbtuvėj pasi
baigė štraikai. ■ I'

9 Chicaoo, III. Negrai Kohl- 
saato valginyČių sugrįžo pHe dar- 
bo.

ISZ 
Lietuviszkn dirvn., 

------ I 
Mnnu nIoroh.

“Lietuvos” num. 25 p. Parapi-
jonas iŠ So. Omaha, Nebr., išgyrė 
kun. Mašiotą už gražius pamoks
lus, o kas navatniausia, kad moki
nęs gero ir raginęs prie tautiškų 
darbų (?). Bet męs E. S|. Lo- 
is'o lietuviai, nors jau gerai ėsame 
su kun. Mašiotu apsipažįnę, ta- 
Čiaus tokios garbės jam viaai ne 
galime pripažinti, nės kun, Mašio
tas, per visą savo pas mus'buvimo 
laiką, netik ką nesirūpino savo pa- 
rapijonus ko gero pamokinti, bet 
priešingai, visus keikė ir įpravar-
džiavo, apšaukė “šliuptarniais” ir 
“parmazonais,” kėlė visokius vai
dus su parapija teip, kad raugų lie
tuviai galutinai, kantrybės* netekę, 
stengėsi, kaip įmanydami,auo kun. 
Mašioto iŠsiliusuoti. Siuntė jau
kelis kartus prašymus pas vyskupą, 
kuris neperseniai atvažiavęs, viską 
apie kun. Mašiotą ištyrė; ir priža
dėjo jį prašalinti,o kitą kunigą į jo 
vietą parūpinti, kuris genaus - apie 
tikėjimiŠkus reikalus ir parapiją 
pasirupįs negu kun. Mašiotas. Jau 
28 berželio kun. Mašiotui prigulė
jo paskutinę dievmaldystą atlikti, 
liet jis iš to nieko ne dažo, tiktai 
visus kolioja bažnyčioje, juok
damasi iš savo parapijonų, net ir 
iŠ vyskupų: jis sako, kad E. St. 
Louis'o lietuviškoje parapijoje gy- 
vęsęs, kol tik gyvas busęst ir nie
kas ne turi valios jam priešintis 
arba jį išvaryti. Todėl parapija
vėl daro apsvarstymus, ir vėl.žino- 
ma,reiks pasiekti vyskupą, kad tik 
kaip norint (kerėjusį kunigą nuo 
savo sprando nusikratyti. Jau 
turbut kuli. Mašiotas per savo 
keiksmus ant toliaus neprivers, 
kad jam vietiniai “padotkiis” mo
kėtų, ir ant toliaus duotusį ant sa
vęs jodinėti, kaip iki Šiol. ’ Kadan
gi veik visi - parapijonai 
rodos gauti ne gali, tai jo beveik 
su visu ne klauso, o tai vij tame 
kaltė kun. Mašioto,, kuris -per sa
vo netikusius darbus sukėlė visą 
parapiją prieš savę. Pirmiaus dar, 
kol nebuvo vietiniams lietuviams 
kun. Mašiotas įsipykinęs, tai jam 
dar ir nutylėdavo, dabar jau, tur
būt, to nebus, kol jo su vipu iš sa
vo parapijos ne iškrapštysj

P. Parapijonas sako, kad kun. 
Mašiotas raginęs omahiečįus lie
tuvius prie tautiškų darbų,! kas la
bai patikę geresniems lietuviams, 
tik “lenkbemiams” ne. Bet E. 
St. Louis lietuvius jis prie jokios 
tautystės niekados neragino; jeigu 
butų bent kiek bandęs praplatinti 
tautišką įdėją ir apšvietimą, tai 
jau musų lietuviai daug augščiau 
stovėtų negu dabar, E.St.Louis’o 
lietuviai ir teip nėra paskutiniais 
kaip kad gyvena lietuviai I kituose 
miestuose,kur ir sūdai ir kalėjimai 
lietuvių pilni, o jeigu koks balius 
ar vestuvės atsitiAka, tai niekados 
neapsieina be susidaužymo^ galvų. 
E. St. Louis’e toki atsitikimai rė
tai tepasitaiko, nors ir E, 5}t. Lo
uis lietuviai teipat mėgsta Išsigerti 
kaip ir kitur. Skaitlius skaitytojų 
lietuviškų laikraščių kas kartas 
dauginasi, per kuriuos lietuviai,kad 
ir po valiai, bet visgi pradeda pla- 
čiaus apsipažinti su savo tautiškais 
reikalais, prasiplatinus supratimui, 
galima tikėtis, kad ir šio miesto 
lietuviai pradės su darbais pasiro
dyti ant tėvyniško lauko, bęt tai

vis ne dėl kun. Mašioto paragini
mų, jam, kaip mes gerai jį pažįsta
me, tautiški darbai ne rupi; dyvai, 
kad jis Omahoje apie juos prisimi
nė, turbut dėlto tą padarė, kad 
numano prisieisiant iš E. St. Louis 
išsikrauštyti, todėl jis nori nors ki
tur šalininkų gauti, kad tenai vėl 
avelių vilnas kirpti galėtų. Žino
ma, biznyje ėsant, reikia mokėti 
biznį varyti. Musų lietuviai 
turėjo vieną bažnytinę pašelpinę 
dr-tę užsidėję,bet kun. Mašiotas ir 
ten įsiviešpatavęs, pradėjo viską 
varyti pagal savo nbrus, per ką ir 
dr-tė nupuolė. E. St.Louis o lie
tuviai, išskyrus mažą nuošimtį, su 
noru duoda aukas ant tiažnyčios, 
eina į bažnyčią, bet daugumą nuo 
to visko atšaldė kun. savo gerais 
pamokinimais.

• Mat kokisis yra iŠ didžiausios 
dalies musų guodotini doros mo
kintojai! Anų visas rūpestis yra 
tik vien sau pinigus nuo žmonių 
lupti, už ką, kaipo atlyginimą, a- 
nups dar visokiais “rakaliais” ir 
“šliuptarniais” apšaukia,- o patys 
“linksmai” gyvena, ką jiems rupi 
“kvaili mužikai”, ką pats tikėji
mas! Jų Dievas tai yra doliaris, o 
dar toki zaunyja, buk kur ten kok
sai nelemtas Šliupas platinąs be
dievystę, griaunąs šv. tikėjimą.. . 
bet pagal teisybę sudyjant, patys 
musų kunigėliai yra didžiausiais 
tikėjimo griovikais, nes anų darbai 
(išskyrus mažą dalį) ne tik ką su 
Christaus mokslu nesutaria, bet 
jam net priešingi, per ką darosi 
gana plati dirva propagandai Šliu
po, Dilionio, ir kitų katalikystės 
priešų. Jeigu kunigas už kiekvie
ną patarnavimą, kaip įmanydamas, 
pinigus lupa, vietoje duoti gerą 
pamokinimą ir paveikslą savo para 
pijonams, juos tik keikia, pravar
džiuoja, kelia visokius vaidus, 
duoda kuobiauriausius paveikslus 
žmonėms, kaip toki kunigų pasiel
gimai atsiliepia ant parapijonų. 
Jie atkala nuo tikėjimo, pradeda a- 
pie patį tikėjimą abejoti .tada, jeigu 
atsiranda koks kunigų priešas, žiū
rėk kad jau didelė dalis lietuvių ka
talikiško tikėjimo atsižada: bet tai 
yra jiasekmės musų kunigų darbų 
ir pasielgimų: ir kun. Mašiotas ga
na tokių atskalūnų pridirbo, apie 
tai ne galima abejoti nės jis j>er 
savo gyvenimo laiką gana daug 
vietų terp lietuvių yra perleidęs, 
visur, jam išeinant, žmonės nesi
gailėjo, apie tai, regisi, ir lietuviš
kuoselaikraščiuose gana žinių pa- 
tilpo. J uk net ir J r. I onas, lietu
viškas raštininkas, savo įstorijoje 
“Lietuviai Amerikoj” turėjo apie 
kun. Mašiotą šiteip paminėti: 
“Metuose 1998 pasiliko Clevelan- 
do klebonu kun. J. Mašiotas, bet 
sausio mėnesyj sekančiuose me
tuose Clevelando lietuviai jam "at
sakė mokėti algą”. Taigi už ką 
tie Clevelando lietuviai jam algą 
nustojo mokėti? Ar už jo “ge
rus” pamokinimus, ką dabar ir E. 
St. Louis’o lietuviai padarys, nės 
kitaip nuo kun. Mašioto neatsikra
to: beje, metuose 1899 kunigui 
Mašiotui persikrausčius į E. St. 
Louis, Clevelando parapijonai 
“Lietuvoje” (tik nepamenu ku
riame numeryje), buvo atsiliepę į 
E. St. Louis,o lietuvius, jie žadė
jo E. St. Louis'o lietuviams su
teikti informacijas apie kun. Ma
šiotą, kad jie su juom butų atsar
gus, neduotų jam vaitos, bet tam 
Clevelando lietuvių atsišaukimui 
niekas iŠ E. St. Louis’o lietuvių 
netikėjo ir ne klausė, tikėdami,kad 
kun. Mašiotas bus visai geru kle
bonu šitoje parapijoje, bet Šiądien 
jau ir pas mus ta pati regykla,kąs- 
žin ar ir kitur tas pats atsitiks kaip 
Clevelande, ir dabar E. St. Lo
uis?
_ Ne vienas kun. Mašiotas susi
pyksta su parapijonais, o! turime 
mes gerą eilę tokių apaštalų. Štai 
vėl ką rašo Ir. Jonas apie visų guo- 
dojamą ir mokintą kun. Dr. Juo- 
dyšių: “Kun. JuodyŠius prašalino 
senąjį komitetą, kuriuomi rundyjo 
Paseckas”. Kun. JuodyŠius,pridir
bęs visokių avanturų, susivaidyjęs 
su žmonėmis, laikėsi parapijoj da 
per kelis metus iki 1894”; tuose 
mat 1894.... Brooklyno lietuviai, 
matydami, kad su ponu Juody- 
šium nepareis į tvarką,negalėdami 
ano jokiu kitokiu budu atsikratyti” 
“uždėjo naują parapiją”, dėl ko 
paskui “kun JuodyŠius nebegalėjo 
ilgiaus užsilaikyti, taigi pardavęs 
“lotus” ir “skliapą” buvusios“šv. 
Traicės” parapijos (kurią parapi
jonai iš savo kruvinai uždirbtų 
centų buvo pasistatę), išsikraustė, 
o dabar kun. Dr. JuodyŠius po 
“Žvaigžde” mokina lietuvius gul
ti ir kelti su katekizmu, kurio pats 
nesilaiko. O kame dar kiti. Kas 
kaltas, kas pagimdė dabartinę 
provą "S.L.A.”su“S.L.R.K.A.”? 
Ar ne tie musų geradėjai, su ku
riais lietuviams reikia atsargiai 
elgtis?

“Lietuvos” num. 23 p. Vaidila 
apsudyjo Drą J. Basanavičių už 
užmanymą nupirkti Rambynkalnį, 
ir tam reikalui pritariančius bei 
aukaujančius, išvadino visus 
‘'duobkasiais”, laukiančiais lietu
vių prapulties; bet artai teisingai? 
Ar tie visi lietuviai trokšta Lietu
vos išnykimo, išskiriant atžagarei
vį kunigužį R. Jurkšą, ar jie nesi
rūpina apie kitus tautiškus reika

lu* kaip vien apie Lietuvos atmin
ties kalnus? Vaidila negal užginti, 
jog aukaujanti ant Rambynkalni« 
aukauja ir ant kitų tautiškų reik*, 
lų.kaip tai ant išleidimo raštų ir tt. 
Bet jie godoja ir savo prabočius, 
jų būdą, tikėjimą, teiposgi visa* 
senovėje už garbingas laikyta* vie
tas, su kuom p. Vaidila nesutinka 
ir baisiai protestuoja prieš su jo 
nuomone nesutinkančius užmany
mus, norėdamas ■ išrodyti, kad 
vien jo nuomonė yra teisingiausia 
ir jis,kaipo “neklaidingas”, norėtų 
likti lietuvių cenzorium, kiti tai vi* 
tik “duobkasiai”:jų užmanymai ir 
darbai tai tik “klaidingi keliai”, p. 
Vaidilos tai rods tiesus kelias, ji* 
viens nori Lietuvą išlaikyti, o kiti 
pakasti — palaidoti, nes jie “duoto 
kasiai". Laimė dar, kad Lie
tuva tokį cenzorių turi, be jo 
jau butų seniai palaidota tapusi. 
Tegul mus Dievas saugoja nuo ne 
pašauktų cenzorių!

Cenzorius p. Vaidila rugoja ant 
Rambynkalnio pirkėjų už nesirūpi
nimą apie išskyrimą į Vokietijos 
ciecorystės seinfą lietuvių dejnita- 
tų. Tas butų dailu ir garbę lietu
viams atgabentų, jeigu ir jie savo 
pasiuntinį seime turėtų, tą ir p. 
Vaidilos apšaukiami “duobkasiai” 
velytų, bet reikia žinoti, kad jie 
negali pasiuntinių į Vokietijos cie
corystės seimą išskirti, tą turi at
likti Prūsų lietuviai, nuošaliais! 
gali tik skatiku ant agitacijos pri
sidėti. Kaip girdėt, be pašalinių 
prisidėjimo ir Rambynkalnis nu
pirktas esąs.
- Vienog ar tie išrinkti lietuviški 
deputatai galėtų daug gero lietu
viams iškovoti — tai kitas dalykas!. 
Jie pildys vien mierius “Lietuviš-' 
kos Konservatyvų Skyrimo parti
jos”, kurios mieriai, apart keleto* 
n<j><iktinų reikalavimų, susideda 
iš tokių netikusių priemaišų, ku
rias išpildant,tautos lal>o ir atgavi
mo tiesų, kurios lietuviams atim- . 
tos, laukti negalima. Štai nleku
rios iŠ tokių nevalyvų ' priemaišų 
“Liet. Kons. Skyrimo Dr-<ės” 
programe: “prie zokonų išdirbimo 
procevotis, kad ciecorystei ir kara
lystei pritinka pastotų,bei saugoji
mas prieš social^-demokratiŠkus iš
vadžiojimus”.. “Ji yra partija pa- 
kajaus (taikos) ir jieškos j>akajų 
(taiką) teip viduje kaip ir iš lauko 
išlaikyti, ypačiai prieš vidurinį ne- 
pritelių arba sočiai-demokratišką 
išvadžiojimą, kurių mieris yra: ap
vertimas valdžios, ir užsigynima* 
Dievo, bet mes norime duoti cie
soriui kas ciecoriaus, ir Dievui 
kas Dievo yra” — “Te t po su Die- 
vu už karalių ciecorių rsr 
ris velytų, kad kuoveikiausiai visi 
svetimi gaivalai sugermanizuoti 
liktų) ir tėviškę (kokią?). Taigi 
“ Lietuviškos Kons. Skyrimo par
tijos” siekiais yra ne tiek savo tie
sas aj>ginti, kiek vesti kovą su so- 
cial-demokratais, kurie nė lietu
viams, nė kitiems nieko blogo nė
ra padarę, priešingai, jie norėtų ir 
galėtų lietuvius seime užtarti, ir 
prisėjo* skyrimams, prigelbėtų jų 
kandidatus išrinkti, jeigu tik lietu
viai, vietoje juos laikyti ui savo 
neprietelius, mėgintų su jais susi
artinti. Sičiai-demokratų partija 
yra jiartija teisybės, ji viena Vo
kietijos parlamente stoja už darbi
ninkų luomą, praŠčiokus ir su
spaustas tautas, ir ji Šiądien galin
ga partija, kuri nesibijo nė cieco- 
rių, nė karalių, bet drožia teisybę 
į akis kiekvienam; social-demokra- ' 
tai užtarė ir už lenkus, kada ~ tie 
savo skriaudų seime prisiminė, bet 
lietuviai, būdami apiakusiais fana
tikais, jeigu'mato, kad kokiame . 
pavietyj social-demokratas išrink- ' 
tas liks, visi atiduoda savo balsu* 
už kokį “poną konservatyvą” gr*- 
vą, genaus sakant, skerdiką, kad 
tik tas neprietelius social-demo
kratas į seimą nenukaktų, kuris 
ten seime galėtų “mielajai val
džiai”, Vilimui ir kitiems žmonijos 
šašams tikrą teisybę pasakyti, ar 
anų darbus į aikštę išvesti, o dar 
tokių fanatikų “Liet. Kons. Skyri
mo partija” giriasi, buk už Lietu
vą ir žmonių tiesas kovoja. Abel- 
nai pasakius, toje partija gali tik 
lietuvius seime išgirti, kad jie “ca- 
cos”, Ščyrai valdžios klauso, duo
dasi puikiai germanizuoti, bet už 
lietuvių tautiškas tiesas pasirūpinti 
tai butų “griekas”, kadangi tąs 
atėmė “mieloji nuo Dievo įštatyto- 
j>” valdžia, ponai germanizatoriai, j 
kurie prie kiekvieno penkto žo
džio,ypačiai laike rinkimų, Dievą 
minavoja, o kas niekina “Dievo 
įstatymą”,valdžią, tas yra “bedie
vis” — “social-demokratas". To 
dėl, mums, nuošaliai gyvenantiems 1 
lietuviams, ypatingai darbinin
kams,ne galima su visa Širdžia to
kiems lietuviškiems patrijotams, 
ką skerdikus sav patįs renka, pri
tarti, nės išrinkę tokį ponelį kad 
ir neva lietuvį, jie nedaug gero sa
vo broliams varguoliams pada
rys.

Prūsų Lietuvoje yra susitveręs 
“Susivienyjimas Prūsų lietuvių”, 
nuo to tai galima tikėtis ko dau-' 
giau; jis turi už mierį išleidinėti 
moksliškus raštus Prūsų lietu
viams, bet vėl vargas, pinigų ant 
išleidimo knygelių susirinktų, bet 
nėra tokių išlavintų lietuvių raš
tininkų, kurie tokius raštus parū
pintų, apšviestų lietuvių yra per- 
mažai. Rodosi lietuviams prido-



LIETUVA
1bbiau leipti musų mokslųei- 

vius,kurių daugumas, turėdami ge- 
ru, norus ir gabumą, labai d<ug 
aaudos galėtų tautai atgabenti, 
jok it Šiądien terp lietuvių galėtų

■ atsirasti tokių vyrų kaip antai Mic- 
^e*ičia« Kantas ir kiti, bet budgtni 
gatvrtingaib. negali baigti mokąlų. 
Antai 4r-tė “Aulra“ Chicagoje Už
siima Šelpimu tokių neturtirtgų 
moksleivių, bet ar daug lietuvių 
prie tos draugystės prisirašė, ; ar

I JO^nkavo nors po kelis cen
tus ant šito svarbaus tautiško ęei- 
kalo?-»- Turime ir tautišką “Su- 
mvienyjimą Lietuvių Amerikoj”, 
garis ateit ė; daugiau naudos tau
tai pad.in tų, bet at skubinai lietu
viai prie “Susivięnyjimo L.A. ” 
rašosi? Kur tau! Sulyginant su 

’ lietuvių skaitliumi, labai mažai; y- 
ra tūluose miestuose gana tokių 
"tautiškų''* draugystėlių, kaip: Vy
tauto, .Kęstučio, Lietuvos Sūnų,ir 
tt,; tūlos iš jų, “Susivienyjimui" 
l$ant po kunigų globa, teisinosi, 
jog dėl kunigų ne gali prie “Susi- 
vtepvjįmo”' prigulėti, dabar jau 
“Sus*4- L. A.” nuo kunigų cenzu 
rosliupsas, pradeda ir tautiškus 
reikalus Šelpti; antai per 18-tą sei
mą paskyrė ant tautiškų reikalų: 

^Tttppirui ant darbininku Kongreso 
NyderĮandijoje $25.00, j moksląei- 
viams y75.00. kankintiniams $25, 
raštininkui Vitaliui $9.00. Ar 
dar datigiau galima reikalauti j nuo 
aepratdrtusio tautiško “Susivie- 
nyjiniO’ ? Dabafgali prie “Sus.” 
kiekvienas tikras tautietis teiposgi 
ir draugi štės prigulėti; didesniame 
skaitliuje, susivienyję.genaus galė- 

. sime ant tautos pakėlimo nuveikti. 
Į Dirbkime tik ir vienykiinės!

; ' . Laumėms vaikas.

'Reikale surinktų aukų ant 
nupirkimo Kambynkal-

I * niv.
“Viėnyld”, o vėliaus ir “Lietu

va”, pagarąino, kad Rambynkalnį 
nupirko jaukun. Dras Gaigalas, 
kuris ^avesęs jį4ietuviams. Taigi, 
Rambynkalnis, ant kurio nupirki
mo buvome pradėję aukas dėti, y- 
ra jau nupirktas ir yra dabar lietu
vių rankose, aukų jo nupirkimui 
neprivalome jau dėti, o sudėtas 

reikalo 
“Lietu- 
pavesti

savo kaltės. Tegul iš visuomenės 
sušelptų be$imokiąant pusė atly- 
gįs visuomenei už paŠelpą, tai jau 
iŠ to visuomenė turės didelę nau
dą; nešelpiant moksląeivių, visuo
menė ne turi nė tiesos reikalauti 
kokio nors atlyginimo nuo- baigu
sių mokslą. Norime turėti lietu
viškoj kalboj reikalingus žmonių 
apšvietimui raštus, stengkimės iš
dirbti raštininkus; kitaip mes nė 
gerų raštų, nė mokytų vyrų ne tu
rėsime pakaktinai, baigę mokslus 
dirbs ant naudos svetimų. Juk 
dabar daugelis mokytų lietuvių 
daro. Rd.

ir

B So. Omaha. Nebr I ( 

5 d. liepos atsilankė čia kun.
Matulaitis. Tą pačią dieną buvo . 
susirinkimas ČianykŠčios Šv. An
tano Dr-tės. Buvo pagarsinta, jog 
bus ir parapijos mitingas. Ant 
mitingo susirinko daug lietuvių, 
norėdami pamatyt savo tautos ku
nigą. Visi klausė, ar kunigėlis 
atvažiavo čia už prabasčių? Ku
nigas vieniems atsakė, kad važinė
jąs su tautiškais reikalais, kitiems 
kalbėjo, kad įieško parapijos. 
Ant Šv. Antano Dr-tės susirinkimo , 
ragino susirinkusius rašytiesi prie 
draugystės, kalbino, kad kožnas . 
atvestų ant, mitingo,arba kas mėnesį 

vieną naują šanarį, o katras ne 
atves, ant to uždėt bausmę. Ant 
raginimo ištikro prisirašė daug 
naujų sąnarių.

Paskui padarė neva parapijoj 
mitingą. , Kunigas Matulaitis pa
sakė, kad ne turi laiko; jeigu lietu
viai norį turėti kunigą, tai, girdi, 
tegul visi susirenka: jis norys pa
matyti, kiek Čia iš viso yra lietu
vių ir koki jie yra. 6 d. liepos su
sirinko daug parapijonų. Žinoma, 
kaip kunigas sakė, parapijonai ty
lėjo. Išrinktas prezidentas prašė, 
kad ant rytojaus kunigas nuva
žiuotų į kompaniją ir pas vysku
pą, kad užtvirtintų tuos liotus, ką 
kompanija ant bažnyčios padova
nojo lietuviams. Kunigas davė į- 
nešimą, kad reikia nupirkti 
8 liotus ir sudėt 4000 dol. Mat 
kunigas žino, kad jeigu bus botai, 
tai lietuviai dės ir pinigus, o tas 
yra svarbiausiu, kada bus pinigai, 
tai žadėjo ir pats čia atvažiuoti ir 
pasilikti. Ant tokio reikalavimo 
visų širdys atšalo ir visi , tylėjo. 
Todėl kunigas vėl kalbino lietu
vius dėti aukas ant tautiškų reika
lų. Priminė, kad lietuviai ant Pa
ryžiaus parodos sudėjo 4000 dol., 
tik, girdi, nežino, ar ir omahiečiai 
ant to aukavo teip, kaip ir kitų 
miestų lietuviai. Kitur, girdi, lie
tuviai nesigaili pinigų ant tautiškų 
reikalų, turi tautiškas draugystes,' 
kaip antai “Tėvynės Mylėtojų Dr- 
tę”, kurį turi už mierį per platini
mą knygų, platinti apšvietimą terp 
tėvynės lietuvių. Yra, girdi, ga
bus lietuviai norinti baigti mokslą, 
bet dėl stokos ištekliaus ne gali to 
padaryti. Ant tų žodžių vienas 
lietuvis metė doliarį, sakydamas, 
jog aukauja jį ant tautiškų reikalų. 
Kunigas pagriebė doliarį į skrybė
lę. Tuoj ir kiti pradėjo dėti au
kas. Baigiant kolėktą, antrasis 
prezidentas apreiškė, jog surinkti 
pinigai bus apversti ant naudos A- 
merikos kunįgų sutvertos ir valdo
mos “Motinėlės” draugystės, ir 
kad aukos bus “Žvaigždėj” pagar
sintos (mat kunigas ant syk prie- 
progos padarė Omahoj rekliamą ir 
kunigų “Motinėlei” ir kunigų 
“Žvaigždei”.), prašė parašyti pra
vardes aukavusių. Žmonės vie
nog atsakė, kad ne aukavo ant 
Motinėlės, todėl atsisakė duoti 
pravardes ant pagarsinimo Žvaigž
dėj (ant ko jie todėl aukavo? Rd). 
Surinko 12 dol. Pusė žmonių bu
vo saliunuose, bet ten kolektuoti 
kunigas ne išdryso, o gal ten butų 
daugiau surinkęs. Dabar vieni 
lietuviai kalba, buk kunigas sugrį
žęs atgal į Pennsylvaniją, kiti gi 
mena, kad išvažiavo į Colorado ir 
į Wasbingtoną. kiti vėl kalba, buk 
kunigas norėjo čia sutverti kuępą 
kuniginio Susivienyjimo, tik tas 
ne pasisekė.

Tėv. Mylėtojas.

IšSenttle, Wash.
Apie Seattle’o lietuvius beveik 

ne galima parašyti, nės apie 
juos mažai ką galima žinoti. Čia 
randasi kokios keturios lietuviškos 
šeimynos; pavienių yra kur kas 
daugiau, tiktai juos sunku surasti. 
Darbas juos priverčia išsiskirstyti 
po yvairius kampus. Vieni dirba 
miškuose, kiti kastynėse, tiktai 
ant tūlų metinių švenčių jie susi
renka į Seattlę, o ipatingai ant 4d. 
liepos.

Šįmet jų susirinko daugiau negu 
kitais metais. Aš, užėjęs pas lie
tuvį saliuninką, ir radęs diktą būrį 
lietuvių, sumislijau prie progos ko- 
lektą padaryti, ir ne apsirikau. 
Davė kiekvienas be jokio išsiteisi- 
nimo, rodosi lyg suprasdami reika- , 
lūs musų tautos. Tiktai vienas 
atsisakė nuo aukavimo, turbut to
dėl, kad tarnauja pas italijoną už . 
barkiperį; jis atsakė stačiai, kad 
ant tokių reikalų niekados ne au- j 
kaus nė vieno cento. ,

Vardus aukautojų ant Lietuvos ( 
kankintinių prašau patalpyti, o ; 

___ __ ___ _ Vištaliui ant jojo reikalų paliekam , 
proto, darbuotiesi ant Uetuvystės paskirti rėdystei (tą turi dary ti ] 
abo ne gal; nesidarbuoja gi ne iŠ pats aukautojai. Rd.). I

ne pavalome jau dėti, o 
galime ant kito svarbaus

Jggversti. “Vienybė” ir 
ya” užmanė tas !_ aukas

‘ “Aušros” draugystei, kurios mie
tu yraįšelpti besimokinančią lietu
višką jaunuomenę. Tas užmany
siąs yra labai naudingas ir todėl 

įteiktų tą išpildyti. Su tais keliais 
doliarąais, Buriuos sudėjome ant 

į Rambynkalnio nupirkimo, galės 
.Aušra” kokį nors besimokinantį 
. ankstesnių mokslų lietuvį nors ant 
laiko sušelpti; o jis musų tautai 
naudingas bus, prisidės prie savo 

.Jbrolių apšvietimo, rašydama moks- 
• Įfiškasar kitokias knygas.
p 'Lietuviai paprastai neturtingi ir 

' todėl, rfors ir turi gabumą, nega
li mokslų išeiti, o tas, kuris sten
giasi mokslus išeiti, turi, besimo
kindamas, skurdą ir vafgą kęsti, 

į Todėl daugumas musų mokslo vy
rų, įgavę džiovą per skurdą besi
mokindami, miršta jaunystėj, ka
da butų galėję dar gerus darbus 
nuveikti ant labo musų tautos. 
Taigi, neatbūtinas reikalas, yra: 
musų besimokinančią jaunuome
nę šelpti, idant nekęstų skurdą ir 
idant j^ios mirtis musų tautai. ne
pagriebtų. Taigi yra reikalas tuos 
surinktus pinigus pavesti “Aušros” 
draugystei, nes* tuomi atliksime 
šventesnį darbą, negu butume nu
pirkę Rambynkalnį. ' Pavesdami 
savo aukas ant sušelpimo besimo
kinantiems išgelbėsime nuo per 
greitos mirties savo brolį, kas yra 
didžiausiu pasišventimu

Aukautojai turėtų duoti žibią 
redakcijoms, ar jie sutiįka ant to 
ar ne. Butų velytina, kad tą grei
tai padarytų, nes nė jokios naudos 
bėra >Š to, kad pinigai be jokio 
reikalo guli, o tuo tarpu galėtų 

■ Aušra” kokį nors studentą su
šelpti. Laiką atsišaukimui turėtų 
redakcijos paskirti.

Vienas iš aukautojų.

Kaip gauname žinias, terp Ame
rikos lietuvių mažai yra prijaučian
čių niusų moksląeiviams ir prita- 

. “Aušros Dr-tei” ir savo ne-
t&nkuiįą ”Aušros” priešai remia 

, aat visai klaidingų motyvų. An- 
t**, kaip mums praneša: Baltimo- 
rtj buvo lietuviai besitarią sutverti 
kuopą “Aušros”, bet atsirado prie- 
!•* apskritai nepritarianti šelpimui 
besimokinančios jaunuomenės, o 
kad musų žmonis lengviau patrauk 
ti prie blogo, negu prie gero, tai ir 
^•itimorės priešai tiek padarė, kad

Aušros” kuopos sutverti ne buvo 
<*lin»a. Vienas iš “Aušros” prie- 
šų motyvavo neprilankumą besi
mokinantiems tuom, jog Baltimo-

lietuviai šelpė, girdi, Bacevičią 
<*r Margaitį, o iš jų lietuyystė nau
dos ne turinti.' Bet argi iš tikro jie 
•audos ne atgabeno, ar ištikro ne 
^lygine visuomenei už baltimorie-

Į šių aukas? Bacevičia darbuojasi
w šiądien ant naudos lietuvystės, 
°>pina lietuviams moksliškas po- 

^uliarijkas knygeles. ■ ąfargevičia 
rods kaipo raštininkas ne pasirodė, 

jis vakarinėse mokyklose lie- 
tarnavo- Šiądien jis yra 

bepročių namuose ir kaipo netekęs

Aukos ant Lietuvos kankintinių: 
Jonas Jusdinskas........
Konstantinas Gumbris 
Jurgis Draugelis........ .
J uozas Orlauskis.... 
Tadeušas UIskis..... 
Kazimieras UIskis.... 
Poni Križienė............ .
Mikas Samuolis..........
Jonas Raklickas.... 
Stasys Akialis..........
Franas J ankauskas... 
M. Bakutis.................
Dominikas Milius____
Jonas Skietis..............
Konst. Butkus..........
Aleks. Kuzmoskiai... 
Silvestras Vaineris... 
Tony Timich..............
Ant. Baldikauskas.. 
Frank Stankevičia.. 
Ant. Bradauskas.... 
Mateušas Stankevičia 
Franas Tamošiūnas., 
Kaz. Križius..............
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ant ulyčių užnuodintų saldumynų. 
Londono gi laikraščiai priduria, 
buk krikščionys mito tuos saldu
mynus žydiškose miesto dalyse ir 
nuodina žydų vaikus.

II Kijeve likosi suareštuotas vie
nas iŠ apsukriausių maskoliškų re- 
voliucijonierių Grigorijus Geršun- 
ja. Jis gyveno užrubežiuose, iš
leido daug atsišaukimų ir visokių 
revoliucijonieriškų, priešingų mas
koliškam randui raštų. Neseniai 
jis atkako į Kijevą ir pateko į mas
koliškų valdžių nagus. Po. drūta 
sargyba išgabeno jį į Peterburgą. 
Ūloj teiposgi suareštavo vieną iš 
užmušėjų gubernatoriaus Bogdano 
vičo. -f

II Ant salos Porto Rico, aplin
kinėse Laros, ledai daug blėdies 
pridirbo. Ledai čia labai retai 
pasitaiko, todėl' kada jie pradėjo 
pulti, gyventojus apėmė baimė, jie 
puolė ant žemės ir meldėsi.

II Prancūzijoj susitvėrė kompa
nija, kuri orlaiviais važios pasažie- 
rius ant viršūnės augŠčiausio Eu
ropos kalno Montblanc. Kelionė 
ant kalno viršūnės kaštuos 20 fran
kų vienai y patai.

II Peterburge, iš stačiatikiško 
KazaniŠko soboro, iš karūnos ab- 
rozdo Motinos Švenčiausios, nesu
gauti vagiliai pavogė 8
deimantus vertės 180000 
kų.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ 1U NAUDOTIS.

Pagal Bitnerą.

Is East St- Louls, 111.
Neperseniai šitame mieste siautė 

dideli tvanai, nes upė Mississippi, 
iškilusi augŠčiau krantų, užliejo di
desnę dalį E.' St. Louis, Venice, 
Madison, ir aplinkineskvanduo bu
vo užliejęs visas dirbtuves, gele
žinkelio staciją ir daugelį privatiŠ- 
kų namų,kurių vietomis vos stogai 
iš vandens tekyšojo. Žinoma, 
daugumo ten gyvenusių žmonių 
tapo sunaikinti turtai, o kitas ir 
gyvastį vandenyje jialiko. Nieku- 
rienis ir lietuviams prisiėjo, viską 
palikus, iŠ namų išsinešdinti, nės 
vanduo buvo apsėmęs ir lietuvių 
namus. Bet prigerti vandenyje, 
rodosi, nė vienam lietuviui' neatsi
tiko. Per tuos tvanus turėjo su
stoti dirbusios visos dirbtuvės,teip 
ir aplinkinių miestelių, anglių ka
syklos, per ką žmonės suvargo.

S.

|| Maskoliškas randas garsina 
Rygos laikraščiuose, jog ant tar
nystes Finlandijoj reikalauja daug 
žandarų unteroficierų, mokančią 
švediškai ir finiškai kalbėti. Pa
garsinimai likosi patalpinti Rygos 
laikraščiuose todėl, kad mokanti 
vokiškai ir estiškai greičiau negu 
maskoliai išmoksta Švediškai ir fi
niškai. Reikia mat randui Finlan
dijoj naujų Šnipukų.

|| Nuo smarkių lytų Austrijos 
Šlezijoj užgimė dideli tvanai, ku
rie labai daug blėdies pridirbo. 
Didžiausias Šitos provinČijos mies
tas Tropą wa veik visas vandens 
apsemtas; laukai visi išnaikyti. 
Tvanai jM'rėjo į Prūsų Šleziją iki 
Breslau. Graefenberge 50 namų 
nunešė užtvinę vandens. 80 žmo
nių prigėrė tvanuose.

II | Rymą atkako lenkų kunigų 
dcputacvja iš Amerikos su kunigu 
Kruška prašyti lenkiško vyskupo 
Amerikoj.-4 Kadangi popiežius 
serga, tai dejuitacija prie jo prieiti 

pri- 
paža- 

kirk

ne galėto. Kunįgą KruŠką 
ėmė kardinsiąs Gotti, kuris 
dėjo padaryti lenkams tiek, 
tik bus galima.

Isz visur.
II Pagal paskutinį gyventojų su- 

skaitymą, mieste Manillėj, ant Fi
lipinų salų, yra 302154 gyventojų, 
kuriame tai skaitliuje yra: 223900 
filipiniečių, 50680 chinieČių, 9722 
amerikonų ir 7858 kitokių tautys
čių svetimtaučių. Pereituose me
tuose už peržengimą tiesų suareš
tavo ant 1000galvų:212amerikonų, 
60 filipiniečių, 38 čhiniečius ir 36 
kitokių tautysčių svetimtaučių. 
Taigi pasirodo, kad amerikonai 6 
kartus tankiau peržengia tiesas ne
gu kitų tautysčių svetimtaučiai, o 
3*4 sykio tankiau negu filipinie
čiai. Na, o amerikonai garsina 
savę už mokintojus filipiniečių. Ar 
gi jie gyventojus naujai laimėtų 
valdybų mokįs ir peržengimo ir 
ne godojimo tiesų?

II Pereituose metuose civilizuo
tuose kraštuose buvo 84 pečiai de
ginimui numirusių kūnų. Dau
giausiai pečių buvo Italijoj, nes 
28: Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos 26, Anglijoj 9, Vo
kietijoj 8, Šveicarijoj 4, Prancūzi
joj 3. Nors Prancūzijoj pečių bu
vo mažiau, bet užtai numirėlių čia 
sudegino daugiausiai: pereituose 
metuose Prancūzijoj sudegino 29- 
470 numirėlių; Suvienytose Valsti
jose Šiaurinės Amerikos 15986, Vo
kietijoj 4954, Italijoj 4393, Angli
joj 2927, Šveicarijoj 863. Dau
giausiai numirėlių sudegino Japo
nijoj, nes didesnė pusė numirusių 
žmonių tapo sudegintų.

Pozna-II Mieste Glivicuose, 
niaus provincijoj,prieš rinkimus,ant 
susirinkimo užgimė nesu
tikimai terp sąnarių katalikiškos 
partijos centrum ir lenkų, kurie iki 
šiol visur rėmė kandidatus katali
kiškosios partijos. Katalikai atė
mė balsą vienam lenkui, prieš ką 
esanti ant susirinkimo lenkai pakė
lė smarkų protestą. Policija no
rėjo suareštuoti įžeistą lenką, bet 
jo vientaučiai ne davė. Pašaukė 
ginkluotus žandarus, kurie pradė
jo šaudyti į beginklius 
Vienas lenkas darbininkas 
užmuštas, o daug tapo 
tų.

lenkus.
likosi 

sužeis-

II Pereitą sanvaitę ant pietinių 
jūrių siautė smarkios vėtros, ku
rios ne mažai nelaimių pagimdė. 
Netoli Port Pirie, ant Puget Sound 
paskendo laike tų vėtrų vokiškas 
garlaivys “Edith”: prie to prigėrė 
kapitonas ir dvylikas jurininkų. 
Prie Naujos Gvineos pakrančių 
priplakė laivą Waetjen: jurininkus 
nuo laivo vienog išgelbėjo. PrieAu- 
stralijos krantų pripl.prancūziškus 
anglinius laivus“Illarei” ir “Admi- 
ral Ceite”. Laivai Moena,West- 
lotbian, Castor ir James 
mond laikė tų vėtrų likosi 
pagadyti.

Dru m- 
dručiai

neiš-
dan-

didelius
fran-

II Prūsuose, ant Reino 
ledai daug blėd'es pridirbo, 
ii didelius plotus vynyčių. 
kūnas užmuši daug žmonių.

dideli 
išmu- 

Per-

H Pietinėj Afrjk&j, mieste Cape 
Town,"9 d. liepos siautė smarkus 
žemės drebėjimai, kokių Čia nuo 
20 metų ne buvo.

II Provincijoj Yemen, Arabijoj, 
atsirado naujas pranašas,' kuris^su- 
kėlė vietinius gyventojus prieš 
Turkijos valdžią.

II Mieste lųuiųue, repubhkoj 
Chili, pietinėj Amerikoj, pradėjo 
vėl smarkiai siausti azijatiškas ma
ras. .

Vietines Žinios.
be

buvo 
Išga- 

Išganaitį,
Marė IŠ- 

perskyrimo

II Mieste Meviko nupuolė 
pasakyto didumo akmuo iš 
gaus. Jis suskaldė bronzinę sto- 
vylą Escandono,stovinčią ant plia- 
ciaus ir išmušė gilią duobę žemėj; 
plyšo su garsiu griausmu. Gy
ventojus apėmė baimė; jie tikėjo, 
kad atėjo paskutinė valanda 
nimo ant žemės.

— Praėjusį ketvergę, 9 d. 
pos š.m., pas sudžią Tuley, 
perkratinėjama prova Marės 
naitienės prieš Andrių 
gyvenantį New Yorke. 
ganaitienė reikalavo
nuo vyro, A. L, kadangi jis bruta- 
liškai su ja apsiėjo, neduodams 
prigulinčio užlaikymo ir tt.

Sudžia, išklausęs skundą, rado 
jį teisingu ir M. Išganaitienę per
skyrė nuo vyro A. Išganaičio, ir, 
pagal reikalavimą, likosi jai sugrą
žinta sena jos tėvų Vosiliutes pra
vardė.

gyve-

J

metų

Prūselis.
viena iš ge- 

kolegi-

U Ant ateinančių mokslo 
į Peterburgo Medišką akademiją 
priims 25% baigusių reališkas mo
kyklas, kokių pirmiau visai ne pri
imdavo. Į akademiją šįmet ne pri
ims mokintinių dvasiškų semina
rijų, kądėtų korpusų ir prekystos 
mokyklų.

JĮ Vokietijoj, mieste Hanovere 
atsibuvo terptautiškas šovė jų kon
kursas, ant kurio suvažiavo geriau
si šovėjai iš viso svieto. Ameri
konai pasirodė ne geriausiais šovė- 
jais, kadangi jie nė ant jokios do
vanos ne užsipelnė.

II Tarybos terp Suvienytų Val
stijų ir Chinų reikaluose naujo 
prekystos traktato užkliuvo, ka
dangi Chinai atsisako atidaryti 
Amerikos prekystai tulus Mandžu- 
rijos pertus. Mandžuriją dabar 
valdo maskoliai, prie jų todėl A- 
merika privalo kreiptiesi.

II Prūsų universitetus pereituose 
metuose lankė 900 moterų, dabar 
gi lanko 529. Berlyno universi
tetą pernai lankė 580 meterų, Šį
met gi 293. Tik Badeno universi
tetuose skaitlius moterų truputi 
pasidaugino.

II Norvegijoj ką tik pabaigė 
dirbdinti geležinkelio liniją per 
Laponiją į Norviką. Paskutinė 
stacija bus toliausiai gulinti šiau
riuose geležinkelio stacija ant svie
to. Ilgis tos naujos linijos yra 
1380 kyliometrų.

|| Paryžiaus laikraštis “Rapper* 
kviečia visas Europos tautas pa
reikalauti nuo Amerikos rando, 
kad jis sykį padarytų galą lynčavi- 
mams ir persekiojimams parvuotų 
žmonių civilizuotoj Amerikoj.

|| Maskoliai Korėjoj padirbo te
legrafo liniją iš Autung į Yongha- 
myo, visai Korėjos nesiklausę, lyg 
kad visas Autung apskritys 
lėtų Maskolijai. Japonija 
tokį maskolių pasielgimą 
protestą.

prigu- 
prieš 

pakili

II Aplinkinėse Lisbonos, Por
tugalijoj, per kelias dienas siautė 
audra ir baisus sniego pustymai, 
kurie išnaikino augmenis ant. lau
kų, pagimdė tvanus. * Nieks ne
atmena, kad Čia pabaigoj berželio 
mėnesio butų pasnigę.

— čianykštė 
riaušių mediŠkų 
jų, Rush kolegija, kuri dabar yra 
dalis Chicago universiteto, gavo 
nuo garsaus Amerikos milijonie
riaus Rockefellerio, vieno iŠ di
džiausių darbininkų skriaudėjų, 
.pasiūlymą 6 milijonų dolianų ant 
savo reikalų. Gaila, kad Ameri
kos moksliškos įtaisos turi jieškoti 
malonės tokių ypatų kaip Rockefe- 
ller.

4— Vežėjai “Kellog Switchboard 
Supply Co. nuo seniai štraikuo- 

ja. Kompanija užsimanė j>asam- 
dyti seabsus, bet kad bijosi užpuo
limo organizuotų darbininkų, tai 
atsišaukė į policiją su prašymu pa
geliuos. Toje gi, kaip visi žinb, 
remia, gina vien kapitalistų pusę: 
ji pažadėjo atsiųsti tiek policistų, 
kad jų užtektų ant išvaikymo Štrai- 
kierių.

— Pereitos subatos dieną j mies
to biurą, kur išduoda Šunims lais- 
nius, atsišaukė jaunas vaikinas rei
kalaudamas laisnio. Klerkas pa- 
paklausė, kokios parvos yra sutvė
rimas, kokiam nori laisnį išpirkti. 
Vaikinas atsakė: “žinoma,baltas'*. 
Tuom tarpu pasirodė, kad jis ne 
Šun laisnio reikalavo, tik laisnio 
ant apsivedimo. Mat .meilė span- 
ga, todėl ir įsimylėjęs vaikinas ne 
matė į kokį biurą jis įėjo.

— Šį rudenį Chi jfcgo išpuola ap
vaikščioti Šimtmetinės sukaktuves 
nuo užsidėjimo miesto. Mažai y- 
ra ant svieto miestų, kurie į šimtą 
metų teip butų užaugę kaip Chica- 
gotturi su viršum du milijonu gy
ventojų. Sukaktuves apvaikščios 
5 d. sausio ateinančių metų.

— Ant kertės Quincy ir
str., pereitos nedėlios vakarą su
areštavo 14 kareivių Išganymo Ar
mijos. Mat policija Sudraudė Iš
ganymo Armijai laikyti vakarais 
susirinkimus ant State ulyČios. 
Užtai mat jos kareiviai ir likosi 
suareštuoti, bet policijos kapitonas 
ant stacijos Harrison ui. juos 
leido.

State

pa-

Paprastai prie apskaitymo greitumo veik 
visur vartoja sekundas, o už mierų kelio skai
to metrus ir jų dalis; mechanikoj vienog kar
tais, dėl didesnių tolumų, prie apskaitymo 
greitumo skaito kylometrais {tūkstančiais 
metrų) ir valandoms. Greitumas geležinke
lių trukių ir garlaivių apskaitomas valandoms 
ir kylometrais, kiek jų trūkis ar garlaivya 
perbėga į valandą laiko.

Aplinkinis krutėjimas, taigi besisukimaa 
kūnų mieruojasi visokiais budais, tankiausiai 
apskaito kelią viso rato, kokį bėgantis kunaa 
padaro, į kokį laiką apibėga visą ratą, arba 
jo dalį per sekundą. Kartais skaito dar ker
tiniu greitumu. ką mieruoja lanku turinčia 
radiusą 1 metro ilgio.

Greitumas ant rato paviršiaus, kertinis ir 
kertinis suskubintas matuojasi tokiu jau ba
du kaip ir linijinis, taigi paprastai metrais; 
kertinis greitumas matuojasi, kaip kiekvie
nos kertės, — ilgiu lanko. Greitumą besisu- 
kimų apskaito skaitliumi apsisukimų per pa
skirtą laiką, taigi per minutą.o ne per sekun
dą. Tokiu budu miera krutėjimo yra skait
liai ir tai paprasti skaitliai.

rimų, tai ne tik kad galčeime įgyti daug nau
dingų praktiškų žinių, galčaime apimti savo 
supratimu gamtos pajiegae ir mokėsime iš Jų 
naudotieji, žinosime, ko nuo tų pajiegų ne 
galima reikalauti, pažįaiųie ypatybes tų pa
jiegų ir žinosime, kame ir kaip Jos gali mums 
padėti, o kame ne galima nuo Jų pagelbos 
reikalauti.

Teipt paveikčiau, kol mes nepažinojome 
tiesų užlaikymo energijos, galima buvo laužyti 
galvų apie padirbimų „perpetuum mobile'\te\ 
yn. prietaiso*, kurios krutėjimas, be suteiki
mo naujos pajjegos, vien nuo pastumėjimo iš 
pradžių, butų užlaikytas; amžinai. Teisybė, 
ir dabar yra žmonės laužanti galvų, norinti 
padirbti tokių prietaisų ir kartais nustojanti 
proto, bet tame ne kaitau yra mokslas, bet 
nežinia ir tamsa tokių ne Va išradėjų: mokslas 
Jau seniai nusprendė, kad mašina amžinai 
krutanti, be suteikimo Jai vis naujos pajiegos, 
taigi“perpetuum mobile”,yra negalima,todėl 
besidarbavimas ant Jos išradimo yra tik ne
reikalingu laiko žudymu; Jeigu pažinimas 
mechaniškų tiesų butų labiau terp žmonių iš
siplatinęs, butų užčėdyta' daug nenaudingo 
darbo ant išradimo negalimų daigtų, žmonės 
rūpintųsi vien apie galimus ir tokių daugiau 
nuveiktų; mažiau žmonių nustotų proto ir 
mažiau pinigų butų išleista ant nereikalingų 
bandymų.

Bet apleisime tų; pirm negu pradėsime 
aiškinti apie praktiškų pritaikymų musų pa
žinimo mechanikos tiesų, pakalbėkime nors 
trumpai apie jiamatin-ius Jos supratimus.

Iš jų ant pirmos vietos stovi ruimas ir 
laikas, kų mes Jau aiškinome pirma iš filoso
fiškos pusės.

Mechanika, teip kaip ir geometrija, pri
pažįsta ruimų už begalinį.! Tas ir supranta
ma, kadangi, Jeigu pripažintume ruimų už ki
tokį, turėtume žinoti, kur yra Jo galas; Jeigu 
pripažintume tokį galų, tai vėl užgimtų klau
symas, kas yra už to ruimo rubežių? Niekof 
Teip buti negal; taigi išpuola, kad ir toliau 
yra ruimas, taigi išpuola. Kad ruimas ne turi 
galo.

Ruimas turi trejopų mierų: ilgį, plotį ir 
storį (gilumų arba augštįh kurios matuojasi 
ilgio mieroms: coliais, Įjiėdoms, sieksniais, 
metrais ir tt.; sujungimas gi tų mierų trijose 
šalyse duoda mieras paviršiaus, linijos, kva
dratines ir kubiškas.

Už pamatų mibrų paviršiaus didesnėj da 
lyj civilizuotų kraštų priimtas metras, kuris 
yra viena dešimtmilijoniuėdalis ketvirtos da
lies žemėsmerediano. Metras dalinasi į dešim
tį, šimtų ir tūkstantį kartų mažesnių dalių ir į 
dešimtį šimtų ir tūkstantį syk didesnių už me
trų. Metriškos mieros yra praktiškiausios,todėl 
Jas priėmė didesnė dalis civilizuotų tautų; iš 
didesnių viešpatysčių vien Anglija ir Ameri
ka laikosi dar senų netikusių mierų, bet be 
abejonės ir Jos neužilgio , priims metriškas, 
kitaip vadinamas prancūziškoms, kadangi Jos 
prancūzų išrastos ir pirmiausiai likosi pra
džioj |>ereito amžiaus Prancūzijoj įvestos.

Teip kaip ruimas parodo mums vietų vi
sokių ajtfireiškimų, laikas reikalingas 
ant aįstkaitymo ilgumo apsireiškimų arba 
krutėjimų: be krutėjimo ne gal būt ir laiko; 
tų Jau žinote, kadangi apię tai Jau sykį kal
bėjome.

Pamatu mieros laiko ^rutėjimo ir Jo grei
tumo mechanikoj ir technikoj yra sekunda, 
tiktai prie sukimosi aplink skaitlius a į >si su
kimų apskaitomas minutoms.

Krutėjimas perstata lįiums persikėlimus 
kūnų ruime iš vienos vietas į kitų. Linija, 
Jungianti visas vietas, kur buvo krutantis 
kūnas prie Jo persikėlimų^vadinasi keliu kru
tėjimo: kadangi krutėjimas gali būt tiesios ir 
kreivos linijos keliu", tai jįįir vadina tieslini- 
Jiniu ir kreivalinijiniu krutėjimu kūnų.

Krutėjimas vadinasi lygmieriu, jeigu kok
sai kūnas prie krutėjimo per žinomų ir tų patį 
laikų atlieka lygų kelių ruimuose. Jeigu per 
lygius laiko tarpus atlieka ne lygų kelių — 
vadinasi nelygmieriu krutėjimu. Paskutinia
me atsitikime reikia atskilti dar besiskubinan
tį ir besivėlinantį krutėjimų, taigi, Jeigu kok
sai krutantis kūnas į paskirtų laikų atlieka 
vis ilgesnį arba vis trumpesnį kelių.

Pasitaiko, kad krutantis kūnas atlieka 
kelionę besiskubindamas, arba besivėlinda
mas, bet laikui bėgant, toįks besi skubi n imas 
arba besivėlinimas būva lylgus, taigi krutėji
mas būva: lygmieriu besiskubinančiu ir lygniie- 
riu besivėlinančiu. Liuošai puolantis nuo 
augštai akmuo perstata geriausiai lygmierį 
besiskubinantį krutėjimų, kadangi į kiekvie
nų sekundų puolantis akmuo puola vis grei
čiau, bet besiskubinimas yra lygus: Juo ak
muo arčiau žemės, Juo puola Jis greičiau, bet 
greitumas kiekvienoj sekundoj pasididina ly
giai; su išmestu augštyn akmenių yra visai 
priešingai: pažemėj Jis lekia greičiausiai, o 
Juo augščiau, Juo lekia palengviau, bet grei
tumas mažinasi lygmieriii, taigi kiekvienų 
sekančių sekundų lėkimas , pasimažina lygioj 
mieroj; tokį krutėjipių vadina lygmieriu be
sivėlinančiu. Greitumu mechanikoj vadina 
ilgį atlikto per priimtų laikų kelio.

Apart šitų veislių krutėjimų, būva dar 
nuolatinio ir permainomo .greitumo, o pasku
tinis būva lygmieriu ir nelygmieriu, besisku
binančiu ir besivėlinančiu krutėjimu.

Pereitas per priimtų laikų prie vienodo, 
lygaus arba lygmierio krujtėjimo kelias lygus 
visose kelionės vietose, taigi kiekviename lai
ke kūnas kruta su lygiu greitumu. Prie ne- 
lygmierio krutėjimo greitumas, pagal laikų, 
ne lygus; greitumu prie nelygmierio krutėji-j 
mo vadinasi tas kelias, kokį krutantis kūnas 
galėtų perbėgti nuo tos valant

Paskutinės valandos Archimedo.

Tuose atsitikimuose, kada greitumo nega
lima tiesiog praktiškai išmatuoti dėl trum
pumo laiko palikto matavimui, vartoja tam 
tyčia paskirtas prietaisas matavimui greitu
mų. Pa veikslą n, ant išmatavimo greitumo 
laivo vartoja teip vadinamą lotą; ant išma
tavimo greitumo vėjo — anemometrą; ant iš
matavimo greitumo iššautos iš kauuolėa kul
kos — chronografą; ant išmatavimo greitu
mo sukimosi vartoja tageometrą: su pagelba 
Šitas prietaisus galima kiekvienoj minutoj ne 
tik išmatuoti greitumą sukimosi kokio nore 
kūno, bet prietaisa net atsakančiais ženklais 
papiešia greitumą pavidale kreivos linijos; 
žmogui ne reikia nė tėmyti, viską atlieka 
prietaisa-

Kiekvienas kūnas besiilsintis, arba kru
tantis su lygiu greitumu, ilsisi arba kruta 
su lygiu greitumu tol, kol kokia nore prie
žastis besiilsinčio kūno ne privers krutėti, 
arba krutančio su lygiu greitumu ne privers 
greitumą suskubinti arba sumažinti. Tą va- . 
cįina inercijos tiesoms.

Buvimą tokiu tiesų galima patėmyti ant 
kiekvieno žingsnio. Teip, šokdami išvažiuo
jančio vežimo mes parpultume ant žemės. Jei
gu ne šoktume atsikreipę į tą pusę, į kurią 
bėga vežimas: tą matome ant ulyčių, kada 
žmonės šoka iš bėgančių karų: šokanti atsi
kreipę į priešingą pusę karo bėgimui neatbū
tinai parpuola ir kartais gana sunkiai apsi- 
kulia: šokanti gi su karo bėgimu užsilaiko 
ant kojų; Jeigu smarkiai bėgantis vežimas 
ant syk sustoja, tai vežime sėdinti teiposgi ne 
gali ramiai užsilaikyti, bet suvirsta ant viens 
kito.

Maiinų dalis italiJko kariško laivo ,.Re U na berto".

Bena bobute.
Ona Hach, gyvenanti Vining, 

Iowa, 71 metu senumo, sirgo ilgą 
laiką, nieko negalėjo valgyti ir kas 
kart ėjo silpnyn. Apart to turėjo 
ant peties kelias tekančias žaizdas, 
per ką rankos visai ne galėjo val
dyti. Jos sūnūs,Petras Hach,pre- 
kėjas iš Cedar Rapids, Iowa, pa
siuntė jai Trinerio Amerikoniško 
Eliairo Kartojo Vyno, apie kurio 
rezultatą buvo jau persitikrinęsSe- 
na bobute tuojaus pasveiko. Bo-> 
bėlė vėl gali pajudyti sergantį pe
tį ir šiek-tiek dirbti apie namus. 
Ji sako, kad nėra geresnės gyduo
lės per Trinerio Amerikonišką 
Elixirą Kartojo Vyno, kuris se
niems žmonėms priduoda sveika
tą ir energiją. Ta gyduolė turi 
skanų smoką, ir visuose atsitiki
muose gelbsti žlebčiojimo orga
nams. Sutaiso žiebčiojimą ir to
kiu budu tveria naują čystą kraują r__ r---------------- „
kuris yra pamatu sveikatos. Ant BeaiBkubiirimas arba besivėlinimas krutėjimo 
pardavimo visose aptiekose ir pas .įr vadinasi besiskubinimu arba besivčlinimu

I

Inercijos tiesas galima geriausiai išaiš
kinti sekančiu budu: apskritį A prikabinki
me anLplono siūlo a; prie jo pririškime pas
kui siūlą 6,tokio Jau storio kaip ir pirmutinis 
su strampelių pririštu prie galo. Jeigu pa-|| Paryžiuj 9 d. liepos atsibuvo 

konkursas terp amerikoniškų ir 
prančuziškų Šovėjų iš revolverių. 
Amerikonai iš konkurso išėjo per
galėtojais: amerikonai pataikė 7889 
kartus, o prancūzai 7640 kartų.

II Šią vasarą Europoj 
patavo mada nuodinti vaikus 
pagelba išmėtytų salduminų. Tur
kijoj, mieste Salonikoj, nuo tokių 
užnuodintų saldumynų daug vaikų 
pasimirė. Dabar, kaip Berlyno 
laikraščiai praneša, nuodinimai __
vaikų saldumynais buvo ir Krio- likosi pripažintas \iž paskendusį 
kavoj: laikraščiai praneša, buk čia su visais ant jo buvusiais žmonė- 
36 vaikai pasimirė nuo išmėtytų ( mis.

išsivieš-
su

II Išplaukęs 24 d. gruodžio pe
reitų metų iš San Francisco į Syd- 
ney prancūziškas laivas “Du Co- 
nedie” ne atėjo į paskirtą vietą ir

'-------------- -

irtos, jeigu toliau (raugti siūlą už strampelio iš pradžių pa- 
l>ėgtų lygmienai. į lengva, paskui drūčiau ir drūčiau, tai siūlas

Teip, paveikslau, U luošai puolantis a nut,ru^s kadangi Jam, apart traukimo nuo 
akmuo . po pirmai sekundai puola su reikia dar išlaikyti sunkumą ant Jo
greitumu 9.81 metro, taigi, jeigu akmuo per įybanįįo apskričio. Jeigu gi, nutvėrus už 
antrą sekundą pultų lygmienai, tai per tą prikabinto apačioj strampelio,iš syk smarkiai 
sekundą Jis perbėgtų 9.81 metro; tikro gi krankti nutrūksta siūlas b. o viršutinis, iib A Q matrn *
sekundą jis perbėgtų 9.81 i
jis per pirmą sekundą perbėga tik 4,9 metro.

(Toliaus bu* )
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Į Metinis Pikniką*.

Chicago, Dr te D. L. K. Zigmanto tu- 
ressavo metini pikninka nedalioj, M lie
pos, 1903, Paui’sGrove, 123 ui. ir Union 
avė.. We*t Pullman. III. Paul’* daria* 
yra puikiai parengta*su visokiom* bovy- 
n*ms, dideli lapuoti medžiai, graži Fr di» 
dėl* platforma dėl paasokimo. Grajya 
puiki Valentinavicaiaus mu*ika,prie ki
rkta susirinkę sveesiai gale* smagiai pa
sistok d. Inejimas 25c porai. Todėl 
mi teta draugyste uipraszo visus kuo- 
*kait)ingi*u*iai susirinkti ir drauge pa*i- 
linksminti. Chica«ieczi»i nuo 63-ežios 
ui. imkit West Pullman karus, kurie da
vei iki. vietai priesz 2 bluku.

Komitetas.

Latviu Ptknikaa.
Chicago. niinojau* Latviu Dr-te tu

rės savo 6t* Pikniką nedelioj, 19 liepos, 
Becket’s Grove darže. Prasidės 9 vai. 
ryto. Inžengs 25c. Visus lietuvius kai
po savo sanbroliu* užkvieczia imti dali- 
vuma. Imkit Metropolitan elevatori iki 
53 avė, isz ten' Lagrange streetkan ant 
52 aveJ ir 22roe linijos. _ ,

Komitetas.

1-tinas metinis Pikniukaa.
Brooklyn, N. Y. S. Daukanto Drama- 

tisska Dr-te ture* savo 1-ma pikninka 
aubatoj, 25 liepos. Florida darie, ant 
Myrtle avė, Glendale, L. I. Prasidė*3 
vai. po pietų. Tikietai po 15c. Visus 
lietuvio* ir lietuvaites szirdiugai uikvie- 
oziamė atsilankyti.

Komitetas.

Penktas Metinis Didelis Piknin- 
kas.

Dr-tes Apveizdoe Dievo ataibu* nede- 
delioj, 3 d. rugpiuezio(Augusi) 1903 m. 
Reisig’s Grove, Riverside, III. Piknin
ka* prasidės 9 vai. >*z ryto. Inžanga 25c. 
porai. Imkite Metropolitan tleveitori 
iki 48 avė., paskui Lagrang* karus, kū
ne davež iki daržui Reising’s Grove. 
Daržas yra labai puikus. Ūkai iszsodyti 
medžiais. Platforma dėl szokiu yra su 
pastogia ir labai puikiai itttaUyu, kur 
gali sutilpt koki penki tuksuneziai įmo
nių Taigi meldžiame visu*,kaip senus, 
teip ir jaunus, merginas ir vaikinus atsi- 
Unkyli ant musu pikninko, o busite visi 
užganėdinti. Su guodone '..
17 ir 31 Dr-t* Apveizdo* Dievo.

So Boston, Mas*. 33 Susiv. Liet. Amer. 
Kuopa turės svarbu susirinkimą panede- 
lyj, 30 liepoa, 7:30 vai vakare Salėj* po 
ar. 166Broedway, So Boston, ant kurto 
■širdingai visus 
ypacz suspenduotus sąnarius pribūti.

J. Raulinsitis.

Chicago. Susiv. Liet. Am. 36 Kuopa 
turės savo czvertini susirinkimą nedelioj, 
19 liepos, 2 vai. po pietų, po nr. 3301 Ati
tars avė.
rinti priairaszyti,širdingai užkviecziami 
pribūti ir užsimokėti pripuoiaueziua mo-

lietuviui užkvieczia.

Komitetas.

Natąjien*!
Brooklyn, N. Y. Dr-te Lietuvos Sunu 

tąrea savo pikninka subatoj. 1 d. rugpiu- 
dįcio, Ridgewood darže, prasidės 2 vai. 
po pieta. Ant pikninko bu* parengto* 
lenktynes vyrams. 1. Greieziauaia* iaa 
vyru gaus <20 verta auksini laikrodėli, 
2. 95.50 vertes armonika, X pypke ir ta
bako saaisza. Moterims parengta ant 
iaalaimej'mo szilkinis, sloniaua kaulo 
kotu, sidabrine rankena lietsargis (para- 
sonas) vertes 95.00. Katra pirmeąoe tai 
gali'patekti, nea tik 200 tikietu bus aat 
traukimo. Traukimas bus tuo *n| pra
džios pikninko. Todėl nepasiygunkite 
pribūti. Visus lietuviu* ir lietuvaites 
užkvieczia atsilankyti.

Dr-te Lietuvos Sunu.

Liutuviams Liuterionains.
P. Driguaitis, studentai isz kunigu 

Seminarijos, Springfleld, 111.
tensitine dvasiszka vyriausybe siunezis- 
mas laikyti Dievmaldyste tarp lietuviu 
liuteronu, aurs atsilankys sekanezioee 
vietose teip:

Scranton, Pa., liepos 19 d. laikys Diev
maldyste ten kur Brustatis laike.

Cleveland, O. liepos 26 d.
Toledo, O. rugpiuezio 2 d.^
Detrtrit, Mich. rugpiuezio 9 d.
Sziuoae miestuose laikair vieta laikymo 

Dievmaldyste*bus vėliaus apgarsintos.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau ravo szvogerio, Juozapo 

Rustausko, gyvenusio So. Omaha, Nebr. 
Jis paU ar kas kitas teiksis atsiszaukti 
ant szio adreso:

Leonas Stungis,
» Box-43 Wilburton, Ind. Ter.

(17-7)

Pajieszkau savo dėdės, Tamosziaus 
Sapetavicziaus; Vilniau* gub., Gelavons- 
ko pavieto, Cziabiszko parap. 15 metu 
Amerikoj, gyveno Chicagoj. Jis pats ar 
kas kita* teiksis duoti žinia ant adreso:

M i kolas Matecziunas,
565 So. Canal st,, Chicago, III.

Pajieszkau savo vyro, Motiejaus Gu 
tausko, kurs 26 gegužio pasitraukė isz 
Kęwanee, III., su vaiku ir mergaite pa
likdamas mane viena. Jis yra 50 metu, 
▼aiks vardu Jonas 9 metu, o mergaite 
vardu Ona 7 metu. Kas ji kur užtėmy* 
teiksis maloningai duotinai žine ant ad
reso: | Magdalena Gutauskiene, 

514 N. ElmSt., Kevrance, III.
. HM)

Pajieszko Juozas Janulaitis savo brolio 
tPijuszo Janulaiczto, isz kaimo Gižu Ru
dos, gm. Gižu, Vilkaviszkio p*v., Suval
kų gub. Rodosi, kad jis gyvena kur 
Prūsuose. Jeigu reikalauja paszelpos 
asz galiu jam pagelbeti. Jis pats ar kas 
kita* teiksis duoti žine *nt adreso:

Juozas Galinskas, 
99 W. 25-th St., Chicago, III.
(31-7)

Pajieszkau Augustino Lekavicziaus 
Kauno gub.,Tel*ziu pa v., Tveriu parap., 
kaimo Kaupu, gyvenoPhiladelphia, Pa* 
Jis pats ar kas kita* teiksis duoti žine 
ant adreso: Jas. Gendvila,

10>4 Mc Kean avė., -Charleroi, Pa.

t Pajieszkau savo draugo, Antano Urba- 
navieziams, gyveno New Yorke. Jis 
pats ar kas kitas teiksi* duoti žine ant 
adreso:

Cha*. Marozaa,
Shoyler & Tsppen St., Uarrison, N. J.

Psjieszkau Jono Buszkeviciiaus. Jis 
pat* ar ka* kita* teiktis duoti žine ant 
adreso: j Raula* Zablockis,Raula* Zablockis, 

Fontanett, Ind.

L Pajienkau savo vyro, Juozapo Am- 
brassiezio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Skirsnemune* parap-. kaimo Rotuliu. 
Jis pat* *r kas kitas teiksis duoti line 
ant adreso:

Elžbieta Ambrazaitiene,
Erie, Pa.

Pajieszkau Antano Baisa, kurs buvo 
stvžlavę* iss New York in Trolter, Pa. 
Kas apie ji duoežine tam busiu dėkingas.

J uos*pa* Vaznis,
Boz 13. New Hsven, Pa.

Pajieaskau savo brolio,Jono Pauliuko, 
Kauno gub, Raseinių pav., And re j avo 
parap. Jis pala ar ka* kitas teiksi* duoti 
žine ant adreso:

Kasimieras Pauliukas,
353 Madison St., New York. N. Y.

Pajieaskau Petro Stankevicsiaus isz 
kaimo Szapaliszkiu ir Vincento Levio- 
kio, isz Miluszu, abu Kauno gub..Rasei
nių pav. Jie palis ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso.

Frank Marile,
L. B. 26, Crystal Falls, Mich.

Pajieszkau Juozapo Drimbos ir Juo
zapo Mscziulio, Kartino* parap., abu 
Ssiauliu pav.. Kauno gub. Jie pati* ar 
kas kits* teiksis duoti žine ant adreso;

Antanas Szaulis, _ 
924 33-rdSL,- Chicago. III.

Psjieszkau pranciszkaua Nevieroe ir 
Marijos Zoraites isz Raudeliu. Szlauliu 
pav., Kauno gub. Jie pati* ar ka* kita* 
teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Zoria,
145Silver St., So. Boston, Mas*.

Emigrantai |ieszko savo giminiu.
Szilie emigrantai yra sulaikyti ant 

Kilis Island.ne* negali surasti savo gimi
niu, ir jei nesuras gal bus sugražinti at
gal į Lietuva.

Ona ŽilinMklene, su 4 vaikais, va
žiuoja pas savo vyra Antaną Žilinską, 
Pitteton, Pa.

Barbora Kiemontlene, važiuoja 
pa* savo dukterį Alsbieta ir žentą Kasi 
Jokubaucka, Girard, III.

Jurgi* Byla su savo paesia Mare ir 
sunumi Motieiiumi ir pacsi* Agniesaka, 
isz Garievo*, nor surasti savo pusbroli 
Joną Baisi, Aa*onia,Pa..arba Agnieszkoa 
broli Juozą Mscevicziu, Reading, Pa., 
arba jo* pusbroli Motiejų Povilaiti, 
Reading, Pa.

Jeissiu ^migrantu gimines neatsi- 
szauks, tai ture* atgal keliauti In Lietu
va. Todėl interesuojanti pasiskubinki! 
ir raszyk i te ant vardo;

Hon. William Williams.
Commiarioner of Immigralion.

Ellis Islsnd, N. Y.

Springfleld, 111. 9 liepo* Adolfas Rym- 
szat 30 metu aenumo besimaudant upėj* 
tu kitais 7 vyrais tapo sutrauktas mesz- 
lungio, nuskendo ir prigėrė. Paėjo ji* 
isz Kauno gub.. Raseinių pav., Vidukle* 
parap., kaimo Žalpių. Krajuje turėjo 
motina ui antro vyro Taukacziko, sese
rį ir broli, o ežia Amerikoj* turi du bro
liu, itz kuriu Juozapa* gyvena Riverton, 
111., o Antanas VVestvill*, III. Kūnas 
prigerusio tapo palaidota* 10 liepo* tu 
mitziomis ir pamokslu aut airiszku ka- 
pintu Springfleld, 111.

Juozapas Rimsta, mirusio broli*.

Aukos „Atiazrai”.
Suslvienyjima* L. A. nuo seimo 
Transvalios S. Afrikos lietuviai: 

Stan. Charinskis.........................shil. 10
Petras Stackis................ .. „ 10
Stan. Vinspoiia...................... „ 11
Ant. Skripkus. .............. .. £ 1.00
Juozas Kairia............... .. shil. 10
Baltrus Ramanauskas........... . 10
Teodor. Jaapelkta.............. „ 10
Dom. Lankutis.................... „ 10

Viso 1b 4.11.0 — <21.90 ...........<10.95
Puse szio* sumos skiria ant kankinti- 

niu, taigi <10.95 
J. L. Grocer, S. Omaha. Nebr............. 25

Ant varduvių baliaus D. Peczioko ir 
D. Mikusziaucko, Elizabeth, N. J. su
rinkta:
J. Orininkaitis. ......................................25c
A. Piliackas.............................................15c
P. Pecziokas.................................. 25c
S. Bubnis.......... . ...........................’.... 10c
P. Mikusziaucko*...................................25c
P. Radze vi ežius.................................. ..15c
V. Radze vi ežia.................................... ...25
P. Bražinskas..........................................25c
V. Bujauckas............................  25c
L. Jurkszaiti*.......................................25c
I. Krommas.. 
I. Ambrasas.
I. Anckaitis.. 
P. Kacziokas

Puse visos sumos skiria kankintiniams.
Viso <3.15 puse kan. lieka 1.58 

Buvo 303 81
Sykiu 391.58

Aukoa kankintiniams.
Transvaliaus S. Afrikos lietuviai.. .10.95 
Ivan Pįhler, S. Omaha, Neb................... 25
Sylvester Sluczka ,, ...................10
J. L. Grocer „ e ....................25
Jos. Žlabis, Pretoria, S. Afrika sh. 10 
Vinc. Kuisė „ ,, „ 5
Jos. Kairys „ „ .. 3

Sykiu shil. 18= <4.00
Nuo varduvių Peczioko ir Mikuszaus- 

ko, Elizabeth, N. J...............................1.57
, ' Buvo 436.11

Sykiu 453.23

Aukos VISZTALIUI.
L L. Grocer S. Omaha, Nebr............. 15

Buvo 8.74
Sykiu 8 84

Grand Opening.
Atidarė nauja saliuna darome įkurtu

vių balių subatoj ir nedelioj 18 ir 19 lie
pos, ant kurio dideleje salėja grajya gera 
muzika ir svecziai susirinkę galės gerai 
pasilinksminti. Todėl visus aplinkiniu* 
ir pažystamus kviecziame atsilankyti. , 
Mikalojus Pavilonis ir Jurgi* Bagdonas, 

737 W. 22-ndSt., Chicago, III.

Chicago. Vincenta* Pikeli* (muzikan
tas) atidarė nauja sali una po nr. 3401 S. 
Halsted St., kerte 34-toa ui. kur užlai
ko geriausia siu, seniausias arielka* ir 
kvepeneziu* cigarus. Visu* aplinkiniu* 
ir pažystamu* kvieczia atsilankyti,a busi
te gražiai priimti.

Vinc. Pikelis,
3401 S. Halsted St., kerte 34-tos ui.

Reikalaujame 20 mergina ge
rai mokancziu siūti ant maazina 
prie andaroku darbo. Darbas y- 
ra ant sekcija, maszinos garo va
romos, naujas czysta* fabrikas, 
darbo valandos nuo 7:3O ryto iki 
5:30 vakaro, o subatoms tik puse 
dienos. Mokestis nno $9.00 iki 
$12.00 ant nedėlios.

. Atsiszaakite: 
SKIRT DEP*T,

161 8. CHnton 8L, Chicago, III. 
Klauskite Mr.kLEWY.

Chicago General Empioyment Agency 
reikalauja 1000 darbininzu ant farmu, 
9000 ant geležinkeliu vakarinėse valtti- 
jo**, gera mokestis, nuvažiavimas nieko 
nekasztuoja, 300 darbininku reikalauja 
prie lentų piovinycziu valstijoje Michi- 
gan. mokestis 928.00 ant. menesio ir 
boardut. 100 vyru ant darbiniu laivu 
parvažiuoti į Europa ui darbe. Mes 
tznekame lietuviukai.

J. Lucas, Agentu 
132 La Sali* tt.. Ruimas8. Chicago, 1)1.

(31-7)

Reikalauja iszsilavinusiu operatorių 
ir kriaueziu prie andaroku darbo.

Dernburg Mfg. O).,
220 Adam* St., Chicago.

(17-7)

Ar nori pirkti narna, ar Įlota?
Jei teip tai ateik į •‘Lietuvos” redakcija 
o mes turime keletą namų ir totu ne
brangiu ant pardavimo, arti lietu visiko* 
bainyczio*.

Pigiai ant pardavimo gera* talluua* 
lietuviu apgyventoje vietoje, arti lietu
viuko* bainyczio*. Savininku i*zvs- 
žiuoja in kraju.

M. Baliunu.
• 136 W. 18-th St., Chicago, III.

Ant pardavimo trijų pentru mūrinis 
namas su lotu, arti lietuvisskos ir len- 
kiszkos bažnycziu. Ant pirmo p*niro 
saliunas. virszujegyvenimai ant 3 fami- 
liju. Atsiszaukitepo nr. 3325 Fisk Si. 
Chicago. III. (17-7)

Pigiai ant pardavimo gera buezerne 
ir groserne lietuviu apgyventoje vietoie. 
Bisnia nuo seniai Uždirbta*. Parsiduo
da is* priežasties savininko ligos. Atsi- 
■ZMukite pa*:

Petrą Vensiovs,
642 S. Canal Si., Chicago, III.

(24 7)

Pigiai ant perdavimo pirmo* kliasos 
Barberne su visom* prietaisom*. Bizni* 
nuo seniai iazdirblas. Parduoda isz prie
žasties savininko ligos. A teužauk i t* pas 

Jos Galinska.
99 VV. 25 tb Si., Chieago. Iii.

(31-7)

‘Lietuvos” Agentai
NKW YORK. N. Y. 

Jonas Naujokas, 336 Broome st.
A. Lesniewskia, 144 E.Houston Si.

So. BOSTON. MASS. 
Nikod. Gendrolis. 362 4th St.
K. M. Lubėnas, 283 3rd Si , 

NEWARK. N. J.
■•V. Ambrazevicala, 180 Ferry *1.
Ant. Aaevicziua, 30 So.Orange, Av*. 

BROOKLYN. N. Y.
8tani*lowaa Rinke*icziu*, 73 Grand at. 
K. Balcziuna* 256 Grand at.

EL1ZABETH, N J. 
Jurgi* Orini kaiti*, 75 Wall *t. 

SHENANDOAH. PA. 
Andriu* Maczis, 133 S. Mainai.

PITTSTON, PA. 
Alek Lakaviczia, 109 Even at.

WATERBURY, OONN. 
Jonas Taraila, 677 N. Riverside *l.

E.8T. LOUI8. ILL.
J. J. Ražokas, 471 Collimville Ava.

NEW BRITAIN, OONN. 
Motiejus Mažeika, 11 E. Laure! zt. 
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St., 

BALTIMORE. M D.
L. Gawlta 2018 N. VVashington st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1900 S. Front St.

LAWRENCE. MASS.
Antanas Žvingil**,

ALLEGHENY PA
8. Dominaitia 1436 Adams

Tiktai mauo koetumerianu
Praneszu savo maloniem* laulie- 

esiams, kad asz persikėliau isz po No 
1124 So Front Si. po No 1000 So Front 
Si. Philadelphia, kur teip kaip ir senoje 
vietoje parduodu visokias knygas, o ko
kiu ms mane he butu, lai tokia* parga
benu isz kitur už t* paezia preke. Par
duodu abrozelius, azkaplierius, ražan- 
czius, kryželius, signoteliua ir visu* ki
tokius religiszk u* daiktus. Teipgi gra
žias gromaloms popieras pargabentas isz 
Tilžės, Paryžiau* ir Krokavos, maszinu- 
keegromstu raszymui, lietuviszka Trs- 
janka ir tt. Ant popieni ir abrozeliu 
duodu agentams gera uždarbi. Bru
kuoju kitiem* gromatas labai pigiai. 
Paraszyk man. oasz tau iszdrukuosiu 
žodi* į žodi ir galėsi siunsti in kraju dru- 
kuota gromata. Preke ant baltos popie
ros 3Oc ant geresne* 40c. Ko tik reika
lauji raszyk, o gausi prekes ir tada pini
gus prisiunsi. Su guodone

M. A. Ignotas, 
1000 So Front Si., Philadelphis, Pa.

Apgarsinimas.
Praneszu visiems, kad parduodu viso

kia* knygų, gromaloms popieros, pavin- 
cziavones, abrozusir abrozelius, raian. 
ežius, *zkaplieriu*,medalikus, krylelios, 
pigiau* kaip kiti. Teipgi siuneziu pini
gu* in visu dalis svieto, parduodu laiva
kortes ant visu keliu, teipogi taisau laik
rodėlius, savo dsrba gvarantuoju. Už
prašiau kiekviena lietuvi pas mane pa- 
megyti, o užtikrinu, zad busite užganė
dinti . John Petkus, 
1124 S. Front St., Philapelphia, P*.

Dz Dyka.
Prisiusiu kožnam szi menesi 18 k. 

auksini žiedą vertes 94 kaapirk* ka nors 
isz mano mineiu daiktu: popieru groma- 
tom* 200 arkuszu *u puikiais apskaity
mai* ir minėta dovana <2.00.

T.ietuviszku knygų perkant už <3.00 
gauna minėta dovana. Maszinuke gro- 
matoma raszyti <7.50. Drukorlszka ma
szinuke 925.00. Siuvama gvsrantuota 
maszina <20.00. Vargonai <25.00. Skrip- 
ka <5.00. Paauksintas laikrodėli* ir 
lenciugeli* 910.00. Sidabrinis laikrodi- 
11*98.50. Pora auksiniu szliubiniu žie
du 99.00. Bažnytines giedamos lotinisz- 
koa knygos <3.00. Notos iazaimokiuimui 
grajyt <1.00. Sidabriniai akusiniai <1.00 
Auksiniai akulioriai <1.50. Barberiazka 
britva <1.25. Auksine fountian plunksna 
<1.00. Peczetis su tavo vardu ir pravar
de <1.00. Minėtus daiktus pristatau 
tiesiog isz dirbtuvių, per tai asz parduo
du su dovana pigiau negu sztorninkai 
gauna pirkdami. Pinigus siųsdami ad
resuoki!

Jurgis Baronas,
148 23rd St. 8. B. Pitteburgh, Pa.

•
 Dykai pi i- 
siusime 
kožnaro ant 
pareikala- 
vimo musu 
NAUJA 
lietuviška 
katalioga, H 
kur’ame ^HBBSB| 

atrasite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, lenciugeliu ir visokiu kitu d&ig- 
tu. Pasiukubinkite rašyti, nes šventes artinasi.

Adresuokite teip: 

Ktlpsch S Co. 74 Centre St., Chicago, III 
Sucr. to Kelpucb, Norrlko A Co.

LIETUW1U£DAKTARAS

723 W. I8th Street .. Telefoną*: (Janai 78. 
Telefonu galim* itz kiekvieno* 

aptleko*.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinom* tautistkotu* ir lute-. 

nytinem* Draugystėm* isidirb*:-1 
Karūna*, Amerikoaiezka* 
Weliawaa, Szai 
ta*, Kukarda*. 
Kepure* ir dėl M*r*x*lku

' Guodotiniems Kunigam* įsrdif 
b*:- Kapas, Amatas. Dalmati
kas, Alba*, Stalas ir w>*u» baž
nytiniu* paredu*. Visokį darbą at
liek* artistiszkai ia laiką.

J Noredamo* guodotino* Dr te*, 
i*rl>* guiMiotini kmn^4i, kad Ju»u

darbai būt* priderancziai atlikta* ir tuom luazelpti s*wo tautetr, paveskite ji tikrai 
lietu vraitiaig

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
116 W. Divigion St, Chicago, III.

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jl« teipgi vndiauma. teol- ---------------------------------------

to KryAiumI tonui*. Au.irtjo- 
Jr prie* keletą aiet^ Ir taojaua 
lapo vartojaaMu Pruuauae. 
Praaeeiijo>. skaadiaav įjoto 
Ir kltoM Kurupo. vietpaiy.l*- 
•e k»it>o rauta* aoo reuiaall*- 
no Ir kliokiu

Deinmalo elektnSka* kry
tie* šydo: re urnai U ten. eeu 
rateij*. krytiaiu ikmUuu 
viKuriv skaudėjiaiu*, .lipnu- 
aeievMkem*. neima*, hy* 

te. perelytle, epitopalja.
• p.>Flek»i>p duMl|. trukumą 
proto, suominei. uSkrSUmo 
■raejok eettoMtojtmte *iok* 
apetito ir viduriu tkaudėjimn,. 
.. t» ka
lių adynų. kartai* po kelių dte-

kabinimui eykl aat dirL<< reik ta 
krytlu Įmerkti į vu^ruėiių acte 
aat puru* nuauta Valka krySla* 
reikia merkti į eupueunį acte.

Prrk# Šio kryžma* *100. Kiną 
timo kastu* iHivteajrtoM Valai!Jom 
ir Kau*6*> art pety*apmokime 
G varna tuo jame kad li» krriliu yra 
Iferrsniu rautu u* eiekir'iAka dir
ia. kur* nno ĮS U) irklu yra brau 
S to. Gemalo rakio u* Ii kry 

tora, todėl p* pirato ra*tto 
vtoauoae aamaoae. pa* ktek-

I vteaa tmagiĮ. įvelka ar llcoią.
Prtalaak Sl OO per ripreaa ai 

paėlo Moaey Orderi, artu rrglr 
-- --------------- - ma*prteii**l

itieat įtiki

iraotojr granatoj 
m» lieiaiaato K1---------- ,.
[OYKAl ekrytiu* paiui ualkO

Tukttaaėlu* padSkavoeia gi 
name nuo ypatų to*igrdt1n*Ių 
B pelke Ito kryttaea Zatetee* 

pieam* v tona ii tokių padB
o.iotr.p kto urvtm.
• “ ■' k ■ I .■ .»><!g, į. . k rul 1 ne .t
(rfAta* ntoly aa> pute į k na*. t

XEW OBLF.AMN. LA. Liepo* M teoi Gurutotia* Fvul- čia
ktąstektriAtai krytie. Ptrmtea* pattęMa krytie! nde (teteklta««_. ___________
•NMamiaL SEMBYS BKKKDlKTTinCOa. msnŠaephtae **.. Nav Orteao*. La.

THE DIAMOND ELECTNIC CNOM CO.,
< M OM.VAUKH AVI, <w*t t7: CNKASO, UL

Dykai, Dykai!
K*a prls_3 n*' 25c. markėmis gaustus)- 

na popieru su konvertai* ir dovanu itotu- 
visiką dainų knygele nau |ai Užspaudo* 
itzejuse verta 15c. Popiete* tu gra
žioms kvietkoma, paveikslais, pasveiki
nimais ir dainelėmis. 6 tuzinai ui 91 00 
Agentai ant j u gerai pelną Adresuok:

V. Ukman,
Box 14, Sta. W. Brooklyn. N. Y.

D-ras A. I. Baeevicze,
Persikels isz Chicago* 
m Scranton. Pa. po ar, 

UI Peai. in., ' Semtos, Pi
Oy4o visokias liga* ta skyri*** Ir viską (Šio

ks tvirtofs p*alsp<v>. V* tai Ustavial. karte 
Ūktai reikalas te daktartsskos sarsltaa. tsss) 
kreipiasi pas savo taatos daktaro, so kenooa 
savo priglaioje kaltais coli ■ss.aeketi ir gaeU 
visa rodą.

Ltetavial. šeri*tw)te esatį paralta par zro- 
autas. laa kita teteata, tasai pilasi aprašui «a*o 
ilga, o tada ssas pasalta.

ANKER” Gitarinis)

PAIN EKPELLER.
RNumatizffiO,

| Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo k tt

I Xr yrlaoA/u RžieamaUsaAn 
Skaudą/jLma.

u $6*. ir 60c. pas wi*u> 
tptiekorius arba pas

L F. AL Rkhter & Co., j

Naujas Apgarsinimas
Gražiausio* ant svieto gromatų popin

tos net Ui Paryžiaus, liksziol dar nebu
vo tokiu Amerikoje, kokio* randasi da
bar paamane. Agentai turės gerauždar 
bi. Popieros tu kvietkoms, dainoms, 
pasveikinimais ir p*/eikslaia. Prekes: 
1 tuzinas 26c., 5 tuz. 91. Popieros su 
auksuotais kraszlaU, atidaromoms kviet 
zoms 1 už 15c.. 2 už,25c. Abrozeliai in 
knyga* tu szilkiniaU rūbais: 1 už 15c., 2 
už 25c. Neužmirszkit adreso uislraszyti 
nes daugiau ne bu* garsinta. Adresuo
kite teip:

W. J. VARNECKI8,
P.O. Box 119. Brockton, Mus.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubiU po...................... 52fe
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .53jc
Virst 1000 rubliu, rublis po..............52$c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
80c. ant paeito kantų.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikn- 
Sziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
'Lietuvos” redakcija.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8468 S. Halsted St.

Buiaa* peikia* Fotografija*; «* tuslay tiktu

•2.00

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spinduliai vartojami dėl atradimo ligos

r ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.

Svieto pagarsėję specųalistai STATE MEDICAL DISPENSARY J iigydo vi*** vyry ligų 
greičiau už kitus gydytojus iiaurvakiruose. Gydymas SILPNU VYRU yra ju SPECIJA- 
LIŠKU 
visus I

' L Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA-
IAS, ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
itus specijaiistus šiaurvakaruose.

Vyrai su 
šiai* nul 
plauti* p

Janni

neimaiuiimas. silpavmat. meiaakeliia, Severas kvapas. patrefy)ima» apetite, puelima* plaukų, VISIŠKAI iSCYhCIL 

lAiifllievkne lidftC* Negamtinzkl niibegimai,uinuodyjima* kraujo. Variencrle, tįsiem 
lljdlljZlUj Ilgui). iMsgydoml. GreiczteUMiMM iazgydy nu** dėl MŽlpnu vyru.

ffaa{ nusilpninti per bjaurins paproczlu* ir per* įdirbiui a, silpni ir nersinzki 1SZGY- 
J‘^ IK) M i PO TIKRA GVAKAN’CIJA, AHIH PINIGAI SUGRAŽINTI.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

Oįfi*o valaiulo*

State Medical Dispensary 
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL 

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

labai isztroeikrs. o 
I** ji Kalima aiai- 
vedyti, nes ji* turi 
puiku Irszalla ba- 
varaka alų. gardžia 
rusk* oczitzctena 
arielka, cigarus net 

Isz Havanos, o iszaigoru* gauni žmogus 
puiku užksndi kiekviena diena, tai lau 
ilgiau su tamist* kalbėti ne gelto. Lik 
sveikas turiu skubinti*. Prie to ji* turi 
puikia sale dėl vąšeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaes už tiumoeziu 

'susikalbėti an*li*zkai Ateikite pa* ma- 
•e, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavo 
isz kilu miestu galite gauti pa* mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šlakis,
3321 Auburu avė., Chicago, 111. 

(Tarpo 33 ui. ir 33 pi ) 
Telophona* Root 21,

TOLUCA, ILL

PIRMOS
KLIASOS SALIUNAS

Laiko gera alų, seniausiM arielka*, li
keriu* ir vynu*, o cigaru* net i** Turkl
io*. Visus lietuviu* kvieczia *t*il*aky- 
Ii, o busite kiekviena* žmoniszkai priim
ta* (24-7)

F.P Bradchulis
Attorney and Counselor ithi.

Chimbor of Commerce Bldt Foom 709.
8. E. Corner LaSalle A VVaahington st*.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienint*li* lietuwys sdsvok-ita*, baizj* 
moksl| |urisprudenci|o*csion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszka* teip ir 
kriminaliszku irisuose suduore.

Re*. 168 W 18th Cor. Union St.
Telephone Canal 484.

CIGARAI!
Naminiai ir Importuoti, visokio men- 

ciau* ir brangio. Parduodu aplamiai Ir 
reta! i sakai ant vietos ir In szali* po visa* 
Suvienyta* Valau ja*. Prekes žemesnes 
negu visur situr. Reikalaujanti turi 
kreipti* ypatiszkai, ar per telefoną arba 
paraižydami laiszka.

Užpraszymu* iszpildau greitai iružga- 
nedinaneziai.

t V C. KAZOKAS,
Tel. Root434, 3208 8. Morgan BU, 

CHICAGO, ILL.

Naujas ir vienutinis būdas
GYDYMO VISU LIGŲ!

Jau apie 10 m*tų gydytojai darbuojasi su tuom, idant silpo omą pripažintą už neišgydomą ir 
Dg*8* 1 ne jok* gydytojas jokia badu negalėjo išgydyti, bet nors galėtu prastumti-

įCotiMs i*z tų gydytojų ėmėsi prie vienos ligos ir ilgus laikus silpnumą bandė. Tokiu budu ti* 
gydyUijai dirho licveik per 31 metą, o daliar pasižadėjo sutverti savo draugiją, kurio* mieriu bu> vi- 
siettte scrgautiein* pagelbą neszti ir rodąs suteikti. Jie-gi uždėjo naują namą po vardu:

National Medical Association
sylvan

Jzūurėtoju ir pirineėdžiu gydytoj u m i yra daktaras E. G. Drake. saoarys New Yorko ir Penu- 
jos univ ersitetų^Jis turi per 65 metus amžiaus ir 38 metus gydytojų mokykloj iszbuvęe.

Czia skaitytojams perstatom d-ro E. G- Drake 
paveikslą, kuris vienbalsiai likosi iszrinktu to namo

,iszventinim<* j 
K’IATION kož- 

f d y to ją kiekvienam, kuris pri* 
paraszys. Paciento silpnumo

pinnsėdziu ir dažiuretoju ir
jam negi n lėto tuose darbuose jo 

N AT1ON A L M EDICA L A!
nai ligai turiatski
to namo kreipeis
liga bus visiems gydytojams pen-tvtvta. nes yra 
negalimu daiktu, kad VIENS gydyto
jas galėtų VISUS SILPNUMUS tikrai ii-

Kožnas silpnumas tokiu hudu turi atskirą sau 
Bggpžs’' gydytoją, bet d n<8 E. G. Drake su visais gydytojais 

visus silpnumus, paduotus laiszke, isabanuoir kož- 
| nam rasztu užtikrina visi s z ką is«-
l gydymą.
r < hožnas sergantis rasztu apturi užtikrinimą.juog
V" aįL MVO išgydytu. Sergantis, kreipiantia
Į ' j musų namą, užsimoka tik vieną sykį. i_»'
1 ~ x ,r ^°* k’ek laiko jis tų turės gydytis
R pacientas bus teip ilgai gydytu, kc’ “2:

sveiks.
Pirmoje NATIONAL MEDICAL ASSOCI

ATION eilėje stovi tasai garsusis d-ras, kuris su 
pajiegia k o ž n ą ligą isz gydyti, nežiūrint kokia ji butų, ar sena ar apkibta. 

. • skilvį, žarnų ligas, jaknų, ligas slaptingas,
isztmimus, rupturą, hemoroidą, s.unkią ligą, szirdies oel- 

r e u m a 11 z m ą, d Ž iovą, pūslės ligą, akių, ausiu, ligas moterių, vaikų, 
ne laike su raszto paliudijimu iszgydysime.

a^dėkit dieną nuo dienos, .bet nusiduokit laiszku ar asabiszkai 
TIONAL MEDICAL ASSOCIATION, o pftaiszkinimus lietuviszkoj kalboj gausit.
leno laiszko užtektinai, jeigu jame savo ligą priderancziai apraszysit. Raszykit mums lietu- 
ar kokia jus kalba norit. J
A LANDOS PRIĖMIMU: Paprastomis dienomis nuo 10 iki 11 valandai ryte ir nuo 2—5 po 

s i/imia m.r. m .l. i —i Gromatas meldžiam ant szio antraszo siųsti:

ojas, National Medical Association 
NEW YORK.

savo ažfistentaii pajiegia k o ž n l “ f 
Kosulį, krutinu, p 1 a u c z i u s, 
vand)":“:-- t - _ * *_«-------
d i m ą. 
trumpi

prie

viszl

pietų.

R. E. G. DRAKE

Europos Lieto viszki Laikr&szcziil.
‘‘Varpa*!’ literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesini* Įsikrauti*. Preke 91.25 
‘ Ukininkati” užsiimanti* reikalais 

ūkininku it įpaduodanti* visokia* kita* 
svarbia* žibias ir pamokinimus. Iszeina 
kožna menesį. Preke .................. 75c.

ioe” talpinanczios pasakas 
[yvlanimo ir kitokias svarb- 
freke .......... 75c.
įrszmineti laikraazciai iszei- 
inygeliu, iszleidžiami Tilže- 

Norinti juoa gauti kreip- 
renio. Adresas:
)J. Damijonaitis, 
klsted st. Chicago, 111<

“Naųjiei 
itz Įmonių ( 
ia* žinias.

Viii tris m 
na formoje 1

3111(9.

Ksslzz Įneriklecziu nori gauti

“Dailininku Baisa”
ir kitu*
Soc. Dem
"Dar. Balsu ” rankraszczius, pinigus 
turėti kitus

prigulinezius Lietuviu 
Psrt. ruztus, siusti

kokius reikalus, tesikreipia 
sutuomi pru musu draugo,Miszeiko*.

Adreis*.: V. Miszeika, 
95 Canal) ori avė., Chieago, III.

i k į. nedatxxianM& 
Kainas 

;ol visiškai pa*

gydysime.
nuo dienos, .bet nusiduokit laišku ar asabiszkai 

LTZON, o paaiszkininiiiH lietuviszkoj kalboj gausit

nausias i 
>T 26 STI

Armonikos!
Kiekvienam kurs 
prisius savo adrt - 
są, tam prisiųsiu 
dykai naują lietu- 
višką Katalioga, 
kuriame randasi 
daugy be visokių 
armonikų, koncertinkų, skrip- 
kų, fluitu, klernetų^jr skambi
nančių skrynučių; teipgi dru- 
kuojamų mašinukių. Adresas:

I. J. Damijonaitis, 
3111 S. Halsted St., Chicago, ni.

THOMAS PODLANKI, 
668 Milwaukee avė., Cbicago,IU. 

Pirmos Kliasos Salinnas 
Geras sius, seniausi likteriai, Kentuckes 
arielkos, grynas ir pigus vynu. Vitus už- 
praszo tesilankyti ., (31—7)

AK SLENKA! PLAUK AB 
AR NORI KAD ANT PU* 
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie non itzsigydyti ir praazaliati V* 
gaa, tegul kreipi**! prie Europambe 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o tu kurie H- 
d* tukttancziai ligoniu trumpame laika 
paaigelbo vien tik pagal jo metodą ir by- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodo* per gromata* adr*" 
tuokite teip:

J. M. Brandas Co.
New York A Brooklyn, ū. 8. A.
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