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Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidentas R<x>sevelt. nors 
su savo ininisteriais ir nutarė 
siųsti carui Amerikos žydų 
pasiskundimų, nesiskubina 
ra išsiuntimu to pasiskundi
mo. i. kadangi maskoliška* 
randas apreiškė, jog nepri
ima to rašto, kadangi nepri
pažįsta Amerikai tiesos kiš- 
tiesi kokiu nors b^dvčį vidu
rinius Maskolijos reikalus, o 
už tokius laiko paskutinius 
žydų mušimus Maskolijoj, 
kadangi tarp nuskriaustų žy
dų ne buvo Amerikos paval
dinių- Skriaudžiami balt- 
veidžių amerikonų negrai, 
ant savo susirinkimo atlaiky
to Philadelphijoj, nutarė su
teikti carai progų įsikišti ir į 
Amerikos viduriuius reika
lus: negrai nutarė kreiptiesi 
prie caro, melsdami jo pagel
tos prieš ne švariai besiel
giančius lynėauninkus, kurie 
be jokio tirinėjimo lynčiuoja, 
karia nužiūrėtus negrus ir 
kitaip juos skriaudžią, o A-

* merikos randas, įąr ne nori, 
ar ne gali apginti parvuotus 
tavo ukėsus. Gal iš atsilie
pimo negrų, jeigu tų pripažįs 
už reikalingų, (Maskolijos 
randas ir pasinaudos. Iš tik
ro padėjimas negrų ir kitokių 
parvuotų gaivalų Amerikoj 
niekesnis dar yra už padėji
mų Maskolijos žydų. Baimė, 
kad Maskolija ne bandytų

i ui užtarimų už žydus atsiliep- 
? ti su užtarimu už kariamus

negrus ir sulaiko prezidentų 
Rooseveltų nuo išsiuntimo 
žydų maldavimo maskoliškam 
carui. Iš tikro Maskolija, 
net turėdama tiesų, iki šiol 
nesikišo į negražius darbus 
Amerikoj. Porą metų atgal 
juk šerifas Martin su gau
joms savo samdininkų užmušė 
net kelias dešimtis maskoliš
kų pavaldinių, i O vienog 
darbas Šerifo! Martino 
nebuvo geresniu už darbų 
tamsių minių, kurios mušė 
žydus Kišineve; užmuštų be 
pamato šeimynos per sudų nė 
jokio užganėdinimo ne gavo. 
Ne įstabu todėl, jeigu Mas
kolija ignoruoja norus prezi
dento Koosevelto,besirengian
čio užtarti už Maskolijos žy
das, kadangi,reikalui atėjus, 
Maskolija gali daryti Ameri
kai dar svarbesnius užmeti- 
nėjimus; medegos tokiems už
mėtinėji mama pakaktinai su
teikia Amerikoj viešpatau* 
janti prietikiai; medegos to
kios Amerikos priešai gali 
rasti daugiau negu kur nors 
Europoj, kadangi Europoj 
visgi tvarka geresnė, randas 
gali ten geriau . apstabdyti 
priešingus civilizacijai minių 
darbus ir kaltus gali nubausti 
Amerikoj gi rando rankos 
surištos, už jįaugščiau stovi 
sūdai, o sūdai* kaip parodo 
provos prieš žmogžudžius šte- 
te Kentucky, ir prie geriau
sio sodžių norų negali išduo
ti bepusiškų nusprendimų, 
kadangi prisaikintiejie sū
drios, jeigu ir neištėisina už
mušėjų, tai ne gali susitai
kyti, o toks nesusitaikymas 
juk lygus yra palmosavimui 
nu<r bausmės žmogžudžių. 
Taigi čia duodasi pritaikyti 
senas priežodis: puodas katilų 
peikia, o abudu suodini. 
Maskolijoj vien randas ir jo 
Urnai persekioja kitokio ti
kėjimo ir kilmės ukėsus, A- 
merikoj daro tų gyventojai, 
o randui vien galima užmesti 
kad jis nedorų darbų ukėsų 
ne drysta stabdyti, todėl to
ki darbai vis labiau išsivieš- 
patauja; nesikentimas terp 
parvuotų ir baltų apsireiškia

jau net mokyklose ir moky
klų užveizda ' nesistengia to 
naikinti, todėl juo toliau, juo 
niekesnius vaisius tas turi iš
duoti, ateitėj turi pagimdyti 
daug tankesnes savitarpines 
Amerikos ukėsų skerdynes 
negu tai pasitaiko Maskoli
joj.

biuom tarpu abidvi pusės 
per laikraščius vien viena ki
tų apkaltina; iš tų apkaltini
mų matyt, kad ir preziden
tui Rooseveltui ne tiek rupi 
skerdžiami Maskolijos žydai, 
kiek įžeidimas maskolių užtai, 
kad jie stabdo Amerikos mie- 
rius Azijoj, ypač gi kad sun
kina Amerikos prekystų da
bar maskolių valdomoj Man- 
džurijoj. Bet Amerika teip- 
jau dideliais muitais sunkina 
įgabenimų kitų kraštų tavo- 
rų ne tik į Amerikų, bet tei- 
posgi į savo naujas valdybas: 
Pbrto Rico, Ha vai ir Filipi
nus. Taigi apkaltinimus, 
kokius Amerikos randas krei
pia prieš Maskolijų, toje gali 
kreipti prieš Amerikų, kuri 
teiposgi sulaužė laike karės 
visam svietui duotus prižadė
jimus. Niekinti ir peikt i ki
tus gali tik tie, kurie pats 
yra be kaltės; Amerika gi pa
ti turi ant savo sanžinios to
kius jau nusidėjimus, kokius 
ji išmetinėja Maskolijai.

Azija.
Laikraščiai praneša, jog 

Anglija ir Japonija padavė 
Chinų randui reikalavimų, 
kari jisai nuo MasknlijoM pa
reikalautų pasitraukimo iš 
Mandžurijos ir kad ne daleis 
nė jokio Maskolijos sutarimo 
su Chinais, kuris atiduotų 
Mandžurijų į maskolių ran
kas. Kodėl vienog šitos 
viešpatystės su minėtu reika
lavimu nesikreipia prie Mas
kolijos, kodėl nepareikalauja 
nuo maskolių, kad jie su vi
su pasitrauktų iš Mandžuri
jos? Juk Chinų randas ne 
turi pajiegų ant iškrapštymo 
maskolių iš savo valdybos, 
per krapšt y mų Chinai galėtų 
dar daugiau negu Mandžuri
jų nužudyti. Chinai, jaus
dami savo silpnumų, išsižadė
jo Mandžurijos, pavedė jų 
maskoliams. Jeigu tas Ang
lijai, Japonijai arba Ameri
kai ne patinka, tegul jos 
drauge bando iškrapštyti. 
To vienog, turbut, ne darys, 
kadangi pats bandymas galė
tų pagimdyti karę, kuri ne
žinia, kuom galėtų pasibaig
ti. Pajiegos kariaujančių 
pusių ant jūrių beveik lygios, 
bet užtai ant žemės Maskoli
ja turi daugiau kareivių negu 
visos trįs susidėjusios jos prie
šininkės. Nors Maskolijos 
kariškų laivynų ir išnaikintų, 
tai pergalėtojams nelengva 
būt išsodyti žemės kariumenę 
ant kranto, kadangi pakran
tės Maskolijos gerai sudru- 
tintos. Maskolijai lengviau 
butų su žemės kariumene įsi
veržti į svarbiausių Anglijos 
valdybų Indijas, negu susi
jungusioms Maskolijos prie
šininkėms prisigriebti su ka
reiviais ant Maskolijos krantų 
ir prisigriebus, ten užsilaiky
ti. Visose pakrantėse Mas
kolijos Azijoj yra daugiau 
maskoliškų kareivių negu jų 
gali atgabenti ir sujungtos 
trijų viešpatysčių laivynes. 
Karė su Maskolija nebūtų to
dėl lengva, o sunkiai nuvei
kiamų dalykų ne labai kas 
mėgsta.

Apie tikrų padėjimų daly
kų Rytinėj Azijoj dabar at
eina prieštaraujančios žinios. 
Pagal vienas žinias: Japonija 
renka kariškus laivus ir siun
čia juos į Korėjos pakrantes 
ant dabojimo maskolių, ant

išpulti ir teip, kad susirinkę 
ant konklavos kardinalai ne
išrinks nė vieno iš spėjamų 
kandidatų. Kaip bus, pa
matysime, kadangi valandos 
gyvenimo Leono XIII jau su
skaitytos.

Balkanų piissalis.
Pasveikinimų naujam Ser

bijos karaliui atsiuntė ir 
Anglijos karalius Edvardas 
VII, bet randas Anglijos pa
siskubino pridėti, kad kara
liaus pasveikinimas ne turės 
įtekmės ant rando pasielgi
mo, taigi, kad diplomatiški 
susinešimai pasiliks įtrauk
tais teip ilgai, kol užmušėjai 
karaliaus Aleksandro ne bus 
nubausti. Kadangi bausti 
užmušėjus naujas karalius 
ne gali pasikėsinti, tai reik
tų manyti, kad dipliomatiški 
susinešimai terp Anglijos ir 
Serbijos bus pertraukti per 
visų viešpatavimų dabartinio 
Serbijos karaliaus. Teip vie
nog ne bus ir be abejonės pa
ti Anglija jieškos progos su
sinėsimus vėl užmegsti.

• Pasinaudodama iš maištų 
Macedonijoj, Turkija į tų 
provincijų sutraukė 150000 
gerai aįiginkluotų kareivių, 
paskyrė už vadovus tos kariu
menės geriausius jenerolus. 
atsižymėjusius karėj su Gre- 
kija. Didesnė dalis tos ka
riumenės likosi sutraukta aut 
Bulgarijos- rubežių. Bulga
rija atsišaukė į dideses Eu- 
ropos viešpatystes, nurodyda
ma ant Turkijoa p—talgmoi 
kuri buk laukia vien progos 
ant įsiveržimo į Buigarijų. 
ant pradėjimo karės. Turki
ja, atsakydama ant Bulgari
jos apkaltinimų, užsigina, 
sako, jog nenori karės, bet 
sutraukė kareivius todėl, kad 
Bulgarija norinti įsiveržti į 
Macedonijų ir |»aremti prieš 
Turkijų įxasikelelius. Katros 
pusės čia yra teisybė, nežinia. 
Kadangi Turkija visgi drū
tesnė už Buigarijų, tai gal 
būt, kad ji į karę nori pa
bandyti nuo Bulgarijos at
gauti nors pietinę jos dalį. 
Gal būt, kad Bulgarija ištik
ro remia Macedonijos pasikė
lei i us, kadangi tie yra bulga
rai, bet darodyti tų ne teip 
lengva, o be priežasčių Euro
pos viešpatystės, rodosi, ne 
daleis Turkijai užpulti ant 
Bulgarijos.

Ttiom tarpu, kadangi Tur
kijos sutraukta kariumenė ne 
tiek stengiasi maištininkus 
suvaldyti, kiek tyko progos 
įsiveržti į Buigarijų, tai maiš
tai Macedonijoj platinasi, 
maištininkai laikosi. Perei
tų sanvaitę buvo Macedonijoj 
net keli smarkus susirėmimai 
maištininkų su turkiška ka
riumene, kuriuose net keli 
šimtai žmonių iš abiejų pusių 
likosi užmuštų arba pašautų.

nedaleidimo, jeigu jie bandy
tų išplatinti savo valdyba^ 
Korėjos kaštais. Tai vėl 
japoniški laikraščiai iš prie
žasties atsilankymo Japoni joj 
maskoliško karės ministerio 
išreiškia viltis, kad nesutiki
mai terp Maskolijos ir Japo
nijos išnyks. Chiniškaa pa
siuntinys Peterburge prane
šė, jog Japonija tiesiog su 
Maskolija užmezgė tarybas 
ir stengiasi geru susitaikyti, 
išderėti, kiek tik galima nuo 
Maskolijos. Kadangi iš be
sipriešinančių Maskolijai 
Azijoj viešpatysčių Japo
nija yra galingiausia, 
tai ne įstabu, kad mas
koliai, pripažindami jai šokių 
tokių naudų, stengiasi jų už
ganėdinti. Jeigu tas ištikro 
pasisektų, tai Maskolija butų 
dar mažiau nuolanki liku
siems dviem savo priešams, 
taigi Anglijai ir Amerikai, 
kadangi šitų dviejų pajiegos, 
kokias gali stumti į karę,yra, 
ir drauge sudėjus, mažesnės 
negu Japonijos. Bet rodosi, 
dar Maskolijai su Japonija 
susitaikyti ne(>aeisekė.

Maskoliškas karės ministe- 
ris peržiūrinėja dabar visas 
maskolių parengtas tvirtybes 
apgynimui krautų ir apžiu
rėjo vietas, kur reikia pa
rengti naujas. Karės mini- 
steris pasikvietė ant apkal
bėjimo visokių reikalų mas
koliškų ambasadorių Chinuo- 
se. Mena, jog karės mini- 
steris nori, kad ambasado- 
rius neaterrintu fu Japonija 
ir nuolankumu stengtųsi su 
ja susitaikyti.

Pietinėse Chinų provinci
jose po senovei tvirtai laikosi 
(tąsikeleliai, į jų rankas pa
tenka vis daugiau miestų. 
Randas neįstengia maišių su
valdyti. Prancūzų gana tvir
ta kariumenės dalis sutrauk
ta ant rubežiaus. Prancūzai 
laukia vien ataakaačios pro
gos ant įsiveržimo į maištų 
apimtus kraštus ir nori juos 
nuo Chinų paveržti.

Italija.
Popiežius gavo plaučių už

degimų. kas 93 metų seneliui 
ne tik yra labai pavojingu, 
kadangi pajiegos jo silpnos, 
bet net daktarai neturi vil
ties, kad popiežius galėtų dar 
atsigriebti; Italijoj visi lau
kia jo mirties, net popiežiaus 
gydytojas, Dras La p poni ir 
tas nustojo jau vilčių. Kar
dinolai renkasi į Rymų, ka
dangi, kaip tiki, reiks rinkti 
kitų popiežių. Daktarai rūpi
nasi dabar vienapie užlaikymų 
popiežiaus gyvasties nors 
ant poros dienų, bet nė žo
džio ne sako apie tai, kad jis 
galėtų dar pasitaisyti. Sveti
mų kraštų valdonai siunčia 
telegramus su užklausimais, 
kaip yra su popiežiaus svei
kata. Kas bus ateinančiu 
popiežium, dabar nieks negal 
įspėti. Ne vienas randas no
rėtų, kad iš kardinalų jų pro
teguojamas butų išrinktu, 
bet kų išrinks, nieks negal 
įspėti; abejonės vienog nėra, 
kad išrinks italijonų. Mat 
popiežių renka kardinalai, o 
kad jų M yra italijonų, tai 
suprantama, kodėl ant popie* 
žiu neišrenka kitokių, kaip 
italijonus: mat kardinalai 
balsuoja vis už savo vientau
čius. Mena dabar, kad bus 
išrinkti :arba kardinalas Ram- 
pola, draugas prancūzų ir 
maskolių, arba Agliardi, 
priešininkas Rampolės; kiti 
spėjami kandidatai yra: Sa- 
tolti, gerai pažįstamas Ame
rikoj,kardinalas Gotto ir kar- 
d malas Angelo • di Pietro. 
Katras iš šitų bus išrinkta, 
sunku pirm laiko įspėti; gal 

kalta merga. Mat kaip neti
kusi yra Vilniaus policija! 
Jai viltai nerupi, kad savo 
netikusiais darbais ji žemina 
garbę nekaltų merginų, vel
ka jas ant gėdingos revizijos 
pa* daktarus.

Maskolių Blaivystės Komi
tetas, ant primiesčio Zvierin
čiaus parengė liaudės pasi
linksminimus, ant kurių su
sirenka miesto tarnaitės, raš
tininkai, kareiviai ir kitokį. 
Mat maskolpalaikiai visai ne
nori suprasti, kad savo įren
gimais veda iš' doros kelio 
jaunas tarnaites, suvesdami 
jas su visokios veislės sude 
moralizuotais maskol palai
kiais.

Vilniuje likosi išleista II 
dalis „Surašo dokumentų Vil
niaus centraiiško senų aktų 
knygų”. Šitoje dalyj telpa 
surašąs dokumentų Raseinių 
Žemiško Sūdo nuo 1588 iki 
1591 m. Prakalbų parašė ži
nomas maskoliškas fanatikas, 
išgama Sprogis, perkrikštas.

Į Vilniaus prekystes mo
kyklų šįmet priims norinčius 
šviežiai pastoti tik į prirengi- 
mo ir į I ir II kliasas: į III 
kliasų visai ne priims naujų 
mokintinių. Ezaminai trauk
sis nuo 15 dienos lie|x>s iki 
11 piutės.

Vilniaus žydiškų mokinto
jų institutų pabaigė šįmet 12 
mokintinių.

Komitetas išrūpinantis 
žiemos laike malkas beturčių 
šeimynoms Vilniuje turėjo 
"j plauk imu iš labdaringų au
kų 2068 rabi.; išleido-gi ant 
nupirkimo malkų 2457 rubl.

Vilniuje likosi Išrengti 
elektriški žiburiai. Mįesto 
elektriška stacija. aĮšrt ži
burių ant ulyčių ir visokiuo
se biuruose, gali išrūpinti 
pajiegų tik 10500 elektrišku 
liarnpų privatiškiems žmo
nėms. Tuom tarpu dabar 
jau yra daugiau atsišaukusių 
su reikalavimu elektriškų ži
burių, negu miestas gali pa
rūpinti. Nutarta šiuom kar
tu ne priimti naujų atsiliepi
mų. Reiks elektriškų staci
jų padidinti, kad miestas ga
lėtų užganėdinti visus elek
triškų žiburių reikalaujan
čius.

Ant Vilniaus geležinkelio 
stacijos žandarai suareštavo 
žinomų Lietuvoj emigrantų 
agentų Rappaportų ir keturis 
vyriškius, kuriuos Rappaport 
stengėsi išgabenti į Prusus, 
ir toliau į Amerikų.

Maskoliška vidaus minis
terija daleido Vilniuje su
tverti dalį ciecoriškos veteri- 
norių draugystės, pridūrė 
vien sekančias pasargas:

1) kad visi raštai ir knygos 
butų vedamos maskoliškoj 
kalboj.

2) kas metų draugystė turi 
ministerijai ir vietiniam gu
bernatoriui pristatyti atskaitų 
apie savo darbus ir guberna
toriui pripažinta tiesa panai
kinti draugystę, jeigu tų lai
kys už reikalingų.

8) Ankpirkimo žemės Lie
tuvoj, jeigu tas pasirodytų 
reikalingu, draugystė kiek
vienų sykį turi išsiprašyti 
valdžių daleidimų, kadangi 
mat terp uždėtojų draugystės 
yra ir ypatos lenkiškos kil
mės. Su visokiais reikalais 
į centrališkas valdžias Vil
niaus veterinorių draugystė 
gali kreiptiesi tik per tarpi- 
ninkystę vietinių valdžių. 
Sanariai moka po 5 rubl. ant 
metų.

Iš Vilniaus, gub.
- Kiaulių maras dar vis 

siaučia Ašmėnų ir Trakų pa- 
viečiuose: per laikų nuo 8 iki

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Maskoliai ant priemiesčio 
„Zvierinčiaus”, neseniai pri
skirto prie miesto, pastatė 
naujų cerkvę, kurios pašven
tinimas atsibuvo 14 d. berže
lio. Vilniuje vienog, ant 
10000 vos stačiatikių ir be tos 
buvo 20 cerkvių, statyti todėl 
dar naujų, jeigu senosios, 
perdirbtos iš paveržtų nuo 
katalikų bažnyčių, niekada 
ne prisipildo, ne buvo reika
lo.

Ąnt Vilniaus ulyčių polici
ja suareštavo jaunų žydelkai- 
tę, Borų Lupat neva už palei- 
stuviavimų. Tuom tarpu iš
tyręs suareštuotų daktaras, 
persitikrino, kad suareštuota 
žydelkaitė yra dar visai ne

15 d. gegužio apsirgo suvir- 
Šnm50kiaulių.43}šstipo. Sibi
riškas galvijų maras apsireiš
kė Ašmėnų ir Trakų pavie- 
čiuose: čia nuo maro išstipo 
1 arklys ir 5 karvės.

Vilniaus pavietyj, kaime 
Padaigiuose, Juozas Padaigis. 
lietuvis, užmušė savo brolį 
Pranciškų už *ai, kad jis 
mušė jo pačių. Už tai abu
du, taigi'Juozas ir jo pati 
Elena pateko po stidu, bet 
nors užmušėjas nesigynė, kad 
užmušė savo brolį, bųt Vil
niaus apskričio sūdąs teip 
Juozų Padaigį. kaip jo drau
ge apskųstų pačių išteiso. 
Laike provos išėjo į aikštę, 
jog užmuštasis buvo Ine ra
mus ir ypač persekiojo ir ne 
kentė Juozo jščios. Nesuti
kimai tankiausiai užgimdavo 
už galvijus, kurie įeidavo tai 
į vieno, tai į kito brolio lau
kų. o jie lauko turėjo; mažai, 
todėl savo augmenis I turėjo 
branginti.

Vilniaus gubernijoj )>erei- 
tų žiemų ūkininkams ant iš
muitinimo galvijų pašaro už
teko, išėmus vien Vileikos 
pav. Išginė ant ganyklos 
galvijus paprastame laike, 
tik Vileikos pav., dėlstokos 
pašaro, išginė 10 dienių anks
čiau. Pievos sužėlė gerai, o 
kad oras šiltas, .tai žolė želia 
gerai. Dobilus ir kitokius 
pašarinius augmenis sėja vien 
dvarai, ūkininkai pasi^ganėdi- 
na vien pievų žole, todėl 
jiems taukiai pritrukita Iš
taro ir nepagerinamos paša
riniais augmenims dirvos ei
na vis nieky n.

I
Iš Sventėnų. Vilnlatis gub

gesino. Užmušėjas, matyda
mas, kad jo darbas išeina į 
aikštę, bandė pasiskandyti 
Dauguvoj, bet likosi suareš
tuotas pirma, negu spėjo į 
vandenį įšokti.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

1 d. berželio, tavorinis trū
kis susidedantis iš dviejų ma
šinų ir 30 tavorais prikrautų 
vagonų {šsidalino pusiau: 
viena trūkio dalis iššoko iš 
relių netoli Belostoko (Balt
stogės) stacijos ir iš dalies 
susidaužė. Prie to vienas 
geležinkelio darbininkas li
kosi* užmuštas, o 7 geležinke
lio tarnai tapo sunkiai sužei
sti.

Garteno žemdarbystės drau
gystė ant ateinančių metų 
rengiasi Baltstogėj parengti 
žemdarbystės ir naminės iš- 
dirbystės parodų. Klausy
mų tų jau perkratinėjo ant 
savo susirinkimo žemdarby
stės draugystė.

Miesto žydai atsišaukė į 
gubernatorių su prašymu,kad 
iš speciališkų žydų mokesčių 
butų išskirta 3000 rubl. ant 
sušelpimo neturtingų žydu
kų, lankančių žydiškas mo
kyklas arba chederus.

Baltstogėj stato naujų trio- 
bų geležinkelio stacijai, kuri 
kaštuos 2j milijono rubl.

13 d. berželio, netoli Bal
stogės, kaime Staroselcuoae 
siautė gaisras, kuris užgimė 
nuo perkūno įtrenkimo. Iš
degė čia su viskuom 14 ūkių.

Iš Lietuviško Minsko.
Netoli Minsko,- miestelyj 

Stolbcuoae, 14 d. berželio ūž

ti ežere
žu-

, Čia upėj Leimenėj prigėrė 
geležinkelio sargaš.
Bizguvis, gaudydanns 
vis, prigėrė ūkininkai) Garlo.

Pasigėręs ukininkaf kaimo 
Drazdų. Sabinka, pagriebęs 
kirvį, gųzdino patikti!* žmo
nis užmušimu. Patikę ūki
ninkų to paties kaimd Saban- 
kų, užpuolė ant jo su kirviu. 
Užpultasis pagriebė Kuolų ir 
besigindamas, sudavei užpuo 
likui įsroilkinę teip smarkiai, 
kad tas puolė ant že^nės ir į 
porų valandų pasimirė. Mat
kokius vaisius išduoda gir
tuokliavimai!

Kaime Susbariškiuose, 70 
metx^ ūkininkas Ribak įlindo 
į piečių miegoti ant ' šiaudų, 
kurie buvo ten sudėti. Ant 
rytojaus, jo sunaus pati, nie
ko nežinodama, užkure pečių 
ir tokiu budo senelis sudegė.

Iš Grodno (Garteno) gub.
Miestas Lietuviškus Bra

stas atsišaukė į direktorių 
liaudės mokyklų, prarydamas 
daleisti parengti mieste vaka
rinę mokyklų suaugusiems, 
bet menkai turintis proto di
rektorius miesto prašymų at
metė, daleidimo ne davė. 
Mat centrališka valdžia to
kiems menkapročiamb duoda 
per daug valios ir jie, tų vien 
ant pikto apverčia.

Grodne (Gartenė) buvo 
miesto kaštais užtai kpma va
karinė suaugusiemsjnokykla, 
bet jų, ant prisakyto mo
kyklų viršininko, turėjo už
daryti. Kaipgi kvailus mat 
siunčia caras į LietĮuvų mo
kyklų užveizėtoji!*. ;

Isz Vitebsko. ’
Šventos Traices dienoj, 

maskolius ūkininkas Viteb
sko paviečio, Petrovu užmušė 
savo pačių, kurių subadė su 
šake. Paskui stengėsi pa
slėpti žmogžudystę, uždegda
mas savo namus; mat tikėjo, 
kad juose sudegs kūnas už
muštos pačios; bet ugnį grei
tai patėmyjo kaimynai ir už-

Iš Zarasų, Kauno gub.
Šitame pavietyj neišpasa

kytai daug priviso arkliava
gių. Pavogtus arklius leng
vai vagiliai gali parduoti, 
kadangi Maskolijoj dar nėra 
arklių metrikų, kaip tai yra 
antai Prūsuose, kur be me
trikų nieks arklio pirkti ne 
gal. Valdžios įvedė po kai
mus priverstinas naktines 
sargybas, bet ir tas ne gelb
sti. kadangi paprastai, pail
sęs nuo darbo ir panaktini*. 
užmiega, be miego juk žmo
gus ne gali apsieiti.

Užderėjlmas laukuose 
Lietuvoj.

Pagal maskoliškos žemdar
bystės ministerijos surinktas 
žinias, laukai Lietuvoj sekan
čiai persi stato: Apskritai ja
vai: Vilniaus, Vitebsko, Grod
no gubernijose, o iš dalies ir 
Latvijoj, persistato neužganė
dinančiai. Vilniaus guber
nijoj, Vilniaus pav. vasariniai 
kviečiai, avižos ir miežiai iš
rodo užganėdinančiai, užtai 
žieminiai 'kviečiai ir rugiai 
neužganėdinančiai.

Iš Kauno gub.
Kauno gubernatorius liko

si pašauktas į Peterburgu vi
daus ministerio. Mat vidaus 
ministerijoj dabar pekratinė- 
ja klausymų reformų reika
lingų gubernijų užveizdose, 
todėl nori paklausti ir Kau
no gubernatoriau* nuomo
nių.

Miestas Šiauliai dabar pėr- 
k ratinė ja klausymų parengi
mo mieste prekystos moky
klos. Eina čia apie pinigus 
reikalingus ant užlaikymo 
mokyklos; miestas
numano, kad maskoliškas 
randas jų neduos, todėl mo
kyklų atseis užlaikyti pačiam 
miestui ir jo gyventojams. 
Kada šaltinis eždengimui 
kaštų užlaikymo mokyklos 
bus surastas ir apdirbti įsta
tai mokyklos, miestas atsi
šauks į iždo ministerijų su 
prašymu užtvirtinti įstatus ir 
daleisti parengti mokyklų.

Kaunu žemdarbystės drau
gystė, norėdama pakelti žem- 
darbystę gubernijoj, išsidir
bo ministerijos daleidimų 
rengti visokiose vietose vieti
nes komisijos, kurios, su pa- 
gelba instruktorių ir specia
liškų mokintojų, stengtųsi 
supažindinti gyventojus su 
pagerintu budu ukiavimo; 
pamokytų auginti naudingus, 
bet mažai gyventojams pažįs
tamus, augmenis.

Jonas Karlovič.
Varšavoj pasimirė redak

torius ethnografiško laikraš
čio ,,Wisla”, Jonas Karlovič. 
Gimęs jis Vilniaus guberni
joj, lietuviškai mokėjo. At
skaitose Kriokavos Mokslo 
Akademi jospatilpo platus ga
na darbas vilionio p. a. O 
języku litewskim. Karlovičo 
rėdomoj ,,Wisloj” tankiai 
pasitaikydavo raštai apie lie
tuviškus dalykas; tilpo čia 
lietuviškos dainos, padavimai 
ir kitokį dalykai, teiposgi 
lietuviškos tautiškos melodi
jos.

Velionis gimnazijų baigė 
Vilniuje, universitetų Mas
kvoj; paskui lankė Heidel
bergo, Berlyno ir Leipzigo 
universitetus; Bruselej baigė 
muzikališkų konservatorijų. 
Jis buvo ir muzikališku kom- 
ponistu, bet kompozicijų pa
rašė nedaug.

isz Prūsų Lietuvos.
Tilžės piovinyčiose, atves

tas ant paskerdimo bulius už
puolė ant mėsininko Karve- 
kio, norinčio paskersti, ir su

gimė baisus gaisras. Kadan
gi miestelyj trokšta gesini
mo prietaisų ir gesintojų, 
tai jis atsišaukė į Minsko 
miesto valdžia*, prašydamas 
pagelbos. Iš Minską išvažia
vo 60 ugnagesių miesto sar
gybos.- Miestelis Stolbcai 
turi 5000 gyventojų, dau
giausiai žydų; triobos čia me
dines, todėl ugnis gali liuosai 
platintiesi, kadangi degan
čių medegi| mat ne trūksta. 
Pajiegų vietinių gesintojų ir 
vietinių gesinimo prietaisų 
neužteko, rekėjo šauktis pa
gelbos iš Minsko, prie tos 
pagelbos ugnį pasisekė ap
stabdyti, bet ji visgi labai 
daug blėdies pridirbo.

Pakelia mokesti už mok
slą.

Nuo pradžios ateinančių 
mokslo metų liekasi pakeltas 
mokestis už mokslų sekančio
se Lietuvos miestų mokyklo- 
se:Nevelio mokykloj nuo5 ant 
8 rubl. ant metų; Vileikos 
nuo 8 ant 10 rubl.; Dianos 
nuo 6 ant 10 rubl.; Šventė- 
nų nuo 10 ant 12 rubl.; Kau
no nuo 12 ant 16 rubl. nuo 
kiekvieno mokintinio. Ma
tyt, kad ir pirma lankan
tiems Kauno miesto moky
klas reikėjo brangiausiai už 
mokslų mokėti. Čia aiški 
maskoliško rando taktika: 
mat kur tik daugiau gyvena 
ne maskolių, ten už mokslų 
net netikusiose maskoliškose 
mokyklose' reikia brangiau 
mokėti, mat carpalaikio ran
das ne maskoliams pavydi 
net netikusio savo mokslo ir 
už jį nuo ne maskelių reika
lauja didesnio užmokesnio. 
Ant rengimo mokyklų ne 
maskolių apgyventuose Mas
kolijos kraštuose, ypač gi 
Lietuvoj, randas iš savo iždo 
daug mažiau prideda pinigų, 
negu Maskolijos dalyse mas
kolių vien apgyventose, o tie 
valdžių aplenkti ir persekio
jami ne maskoliai moka į 
viespatystės iždų didesnius 
mokesčius negu maskoliai.
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ragais perplėš jam pilvą. 
Sužeistą nugabeno į ligonbu- 
tį, bet daktarai ne turi vil
ties, kad jis galėtų išgyti.“ 
Karvekis yra apsivedęs, turi 
septynetą vaikų.

Ūkininkas iš kaimo Pagel- 
dynų, Meinius, turėjo 14 me
tų bernuką Artschvragerą, 
kuria, matomai, pusbadžiai 
užlaikomas, vieną kartą pa
glemžė šmotelį lašinių ir duo
nos pasivalgyti, išgėrė tru
putį pieno ir dar pastūmė pet- 
nešas, kurias ūkininkas da
vęs buvo dėvėti; viskas vertas 
buvo 30 pfenigių. Už tą ne- 
na biaurią.vagyatą ūkininkas 
apskundė bernuką į sūdą. 
Tas gi, matydama', kad 
čia kaltesnis yra beširdis ūki
ninkas, pabarė .vien bernuką 
ir jį paleido.

■ ■» Butelninkė l> Butkienė iš 
Didžiųjų Burvų. Klaipėdos 
pav., atėjo į namus mokinto
jo Gehlharo ir- jį pabarė už 
mušimą jos posūnio. Paskui 
su vaiku nusidavė pas mo
kyklų inspektorių ir ant vai
ko kuAo parode mėlynus dry
žius neva nuo mušimo paei
nančius; pasirodė vienog,kad 
tie dryžiai buvo su juodylu 
padaryti. Užtai ūkininkė 
pateko po sudu ir tas ją nu
sprendė ant mėnesio kalėji
mo. I
, 12 d. berželio, aplinkinėse 

Katyčių siautė audra su kriu- 
ša, kuri daug blėdies’ pridir
bo ypač laukams Versmenin- 
kų ir Kalnugių. Ledai iš
mušė didesnę dalį rugių ir 
dobilų. Rugius reikėjo ap
arti ir jų vietoj sėti vasari
nius javus. Ledai- tie pri
dirbo ne mažai blėdies teipos
gi vasarojams ir daržovėms, 
bet visgi mažiau negu* žiemi
niams javams.

Isz Amerikos.
Negrąi nori kreipties! prie caro.

Philadelphia. Pa. Čianykščiai 
negrai atlaikė susirinkimą ir ant jo 
nutarė kreiptiesi prie maskoliško 
caro su prašymu apginti juos nuo 
persekiojimų, kokius jie kenčia A- 
inerikoj. Mat negrai nori parody
ti Amerikos randui, kad jis ; neturi 
tiesos kteiptiesi prie caro su užta
rimu už žydus, jeigu jis ne gali 
nuo persekiojimų apginti savopar- 
vuotų ukėsų.

Įėjima} ir iszdavimai Amerikos
WASHt«GTOJt, D-C. Pagal at

skaitą Amerikos iždo ministerijos, 
per šiuos metus (nuo 1 d. . liepos 
pereitų metų iki tokiam jau laikui 
šių metų) Suvienytų Valstijų iždas 
turėjo įėmimų $558887526, o išda
vimų $506176590. Daugiausiai 
įėmimų randas turėjo nuo a muitų, 
nes $283891719, nuo vidurinių mo
kesčių iš viso $230115256. Užlai
kymas urėdninkų kaštavo $125118- 
312; kariumenės $118594683; ka
riškos laivynes $82696803, pensijos 
$138425618^ palukai $28556618. 
Taigi didžiausi išleidimai, buvo, 
teip kaip ir Europoj,' ant kariume- 
nes, antrą vietą užima pensijos 
teiposgi buvusiems kareiviams ka
da ten laike karės stovėjusiems po 
ginklu. Sudėjus viską į krūvą,pa- 

• sirodo, kad Amerika ant kariume
nės išleidžia daugiau, negu kokia 
nors Europos viešpatystė, neišski
riant Maskolijos, o vienog teip 
menkas turi kariškas pajiegas, kad 
karę gali vesti vien su antros eilės 
Europos viešpatystėms ir tai dar 

‘ ne Europoj.

Keroefno "altiniai
Santa Barbara,;Cal. ’ Šiauri

nėj dalyj šito paviėčio užtiko tur
tingus kerosino šaltinius. Šalti
niai yra gilumoj 2000 pėdų ir iš
meta 40000 bačkų kerosino kas 
minutą.

Pabėgo žydu d ra u g a ste* kasie- 
-rtadj,

NewYork. Pabėgo iš čia žy
diško Harmonia Kliubo kasierius. 
Peržiūrint Kliubo įkasą, pasirodė 
nepriteklius 15000 dol,, ;■ kuriuos 
matyt kasierius paėmė sau'ant ke
liones.

LyVzavimu prieszai.
Springoteld, Om. 2 d. liepos 

atsibuvo čia susirinkimas “Antj 
Mob and Lynch Law Association”. 
Susirinkę vienbalsiai nutarė kreip
tiesi į kongresą ir į prezidentą Roo- 
ševeltą ir pareikalauti atsakančių 
tiesų ant apgynimo parvuotų ukė
sų nuo skriaudų ir lynčiavimų. 
Jeigu gi tame Suvienytos Valstijos 
neįstengs nieko gero padaryti, tai 
susirinkę nutarė kreiptiesi į civili
zuotas Europos tautas, pakviesti 
jas užstoti už skriaudžiamus pur
vuotus Amerikos ukėsus. Matyt 
ir Amerikoj yra dar teisingai ma
nanti žmonės, tik gaila, kad tokių 

yra mažai; daugumas mato piktą 
vien svetur, o ne nori jo matyti na- 
mieje.

Debesų prsplyuirual.
San Antonio, Tik. Aplinkinė

se Beevillė siautė .-Kūdra su debesų 
praplyšimais, kurie pagimdė tva
nus; tvanuose prigėrė ir kiek žmo
nių, bet tikro prigėrusių skaitliaus 
dar nežino. Telefonų ir telegrafų 
dratai likosi nutraukyti, todėl :š 
Beevillės dabar nė jokios žinios ne 
ateina, geležinkeliai teiposgi van
dens pagadyti.

--- Netikusios kanuoles.
NewYork. Čianykštis laikraš

tis „Herald” paduoda, jog nuo 
stovinčių Montevideos porte (pie
tinėj Amerikoj) Suvienytų Valstijų 
kariškų laivų reikėjo pergabenti 
ant kranto 70 kanuolių ir duoti jas 
perdirbti Cerro dirbtuvėse, kadan
gi tokios, kokias padirbo Ameri
kos dirbtuvės pasirodė netiku
sioms. Na, o kas būt, jeigu teip 
atsitiktų karės laike?*

Nenori pilvotu polieiatu.
St. LoUis, Mo. Čianykščiai 

policijos komisoriai apreiškė poli- 
cistams turintiems storesnius ne
gu krūtinė pilvus, kad jie pasi
stengtų pilvus sumažinti, kadan
gi kitaip bus nuo tarnystes praša
linti. Tegul komisoriai policis- 
tams užduoda daugiau darbo, tai 
jų pilvai sumažės. Tegul komi
soriai daboja svarbesnius polisistų 
nusidėjimus, o nesikabina prie to, 
ką gamta padarė. Juk ir bepilvis 
policistas gali būt netikęs.

Prieestvaniniu žvėrių kaulai.
Big Timber, Mont. Aplinkinė

se Fish Creek,studentai Princeton 
Colegijos, važinėdami su profeso
rium Farr, užtiko daug prieštvani
nių žvėrių kaulų. Apart žvėrių 
kaulų, rado teiposgi griuvėsius 
priešistoriško miesto nuo laikų ka
da žmonės nepažinojo nė jokių 
metalių, visokius darbo įnagius 
vartojo iš kieto akmens iškaltus. 
Rado čia teiposgi skeletą milžiniš
ko žmogaus, kuris, gyvas būda
mas, turėjo 9 pėdas augsčio, taigi 
buvo tikru milžinu. Iš žvėrių lie
kanų reikia paminėti kaulus Sutvė
rimo panašaus į šunį, bet tokio di
dumo kaip dabartiniai arkliai.

Paatorius tMX*ialiataa.
Seattle, Wash. Pastorius 

čianykščios universalistų kongre- 
gacijonalistų bažnyčios, Thomas 
VVrusvell atsisakė nuo pastorystos, 
kadangi šiądieninėse 'San lygose 
bažnyčia ėsanti vien įnagiu rinki
mo pinigų. Pastorius VVrusvell y. 
ra iš persitikrinimo socialistas.

’Auierikoe užjurinio telegrafo 
linija.

Pabaigė jau tiesti pojurinio te
legrafo liniją nuo Suvienytų Val
stijų ant Filipinų salų. 4 d. lie
pos likosi nusiųstas pirmutinis te
legramas ant Filipinų salų.

Prigėrė IftO ypatų.
Greensburg, Pa. 5 d. liepos 

siautė šitose aplinkinėse audra su 
debesų praplyšimais, kurie pagim
dė tvanus. Tvanuose Oatford 
Parke prigėrė ir diktai žmonių; iki 
šiol vienog žino apie 8 prigėrusius, 
bet kaip mena, tokių yra daugiau: 
pagal paskutines žinias — prigėrė 
net 150 žmonių.

Užpuolė ant kalėjimo.
Evansville, Ind. Didelis pul

kas ginkluotų žmonių, iš viso apie 
2000, užpuolė ant čianykščio kalė
jimo,norėdami paveržti jame pasū
dytą negrą. Ant apsaugojimo ka
lėjimo jo užveizėtojas pareikalavo 
milicijos, bet kol toje atėjo, minios^ 
įsiveržė į kalėjimą; negro vienog 
jame jau ne buvo, jį spėjo perga
benti į Vicennes.

Pinigu dirbėjai.
* VVashington, D. C, Perdėtinis 
paslaptos policijos pagarsino, jog 
pereituose metuose 424 ypatos ta
po suareštuotos už dirbimą netik
rų pinigų. Sukonfiskuota netikrų 
pinigų už $36212.

Nauji ateiviai.
Washington, D. C. Per šiuos 

metus (Amerikos randas skaito 
metus nuo 30 dienos berželio vienų 
metų iki 1 d. liepos kitų), taigi 
nuo 30 d. berželio 1902 m. iki 1 d. 
liepos šių metų į SuvienytašValsti- 
jas atkako iš viso 604924 ątėiviai. 
Per tokį jau laiką pereitų metų at
kako jų tik 479791.

Karszczlai ir Bzalcziai.
1 d. liepos štetuose Illinois ir 

Indiana buvo dideli karščiai: Chi- 
cagoj termometras rodė 93c šilu
mos pagal Fahrenheito termome
trą; Chicagoj nuo karščio apsirgo 
keliolikas žmonių, o tą pačią die
ną aplinkinėse Butte, štete Mon
tanoj, pusėtinai pasnigo. Teip 
eidelis skirtumas šilumos terp 
kraštų teip arti esančių nuo viens 
kito, kaip Montana ir Illinois, ne 
priguli prie paprastų atsitikimų.

Reikalauja apsunkinimo ateivya- 
tea.

New York. Čianykštis ateivių 
užveizdos komisorius reikalauja ap
sunkinimo ateivystės, ypač neįsi- 
leidimo ateivių iš pietinės ir rytinės

Europos, taigi iš Maskolijos, Au
strijos ir Italijos, iš kur dabar, 
daugiausiai ateivių atkanka. Tei
posgi jis reikalauja, kad į Ameriką 
ne butų įleidžiami ne apšviesti a- 
teiviai (tuom tarpu iŠ paskutinio 
gyventojų suskaitymo pasirodė, 
kad didesnis nuošimtis ateivių vai
kų lanko mokyklas negu tikrų a- 
merikonų). Poną komisorių y- 
pač baimė apima, kad New Yorke 
yra tik 18% amerikonų, o kiti yra 
ateiviai (bet tie ateiviai doriškai ir 
protiškai gali augščiau stovėti už 
Amerikos sudemoralizuotus politi
kierius, per kurių malonę ir New 
Yorko ateivių užveizdos komiso
rius pateko ant urėdo). Ponas ko
misorius sako, kad jeigu bus išduo 
tos atsakančios tiesos, reiks iŠ at
kankančių kas metą grąžinti atgal 
90000.

Amerikon raudo skolot*.
Washimgton, D. C. Pagal at

skaitą Amerikos iždo ministerijos, 
30 d.berželio šių metų randas turė
jo skolų $1205090000,arba $10676- 
396 mažiau negu pereituose me
tuose. Čia nepriskaityti rando 
certifikatai ant $395058869,ant ku
rių išmokėjimo randas turi papak- 
tinai pihigų.

Baisi evpliozlja kastyueae
Leramia, Wyo. Pacific anglių 

kastynėse Hftnnoj, Wyo., 30 
d. berželio atsitiko baisi explio- 
zija. Laike expliozijos oloj dirbo 
su viršum 300 darbininkų, o iš jų 
išgelbėjo labai mažą skaitlių. Me
na, kad expliozijos 236 darbinin
kai likosi užmušti; iš jų 150 buvo 
finlandiečių, 50 negrų, o kiti buvo 
amerikonai.

Vėtra.
St. Paul, Minn. Aplinkinėse 

Wilder, Jackson pavietyj, 30 d. 
berželio siautė baisus tornado 
(vėtra),kuris daug blėdies pridirbo 
išvartė daug triobų mieste ir jo ap
linkinėse. Prie to 8 ypatos likosi 
užmuštos; sužeistų gi yra daug 
daugiau.

Huron Lake, Mijch. Naktyj 1 
d. liepos šitose aplinkinėse siautė 
baisi vėtra arba tornado, kuri daug 
blėdies pridirbo; išgriovė daug 
triobų. , Laike tų vėtrų pražuvo 
mažiausiai 10 ypatų, o daug tapo 
sužeistų.

Chippewa Falls, \Viss. Šito
se aplinkinėse 1 d. liepos siautė 
baisi vėtra ir audra, kurios daug 
blėdies pridirbo. Perkūnas užde
gė daug triobų ir užmušė daug lau
ke besiganančių galvijų.

Debetui praplysziniai.
Dalijas, Tex. Terp San. An

tonio ir Corpus Christi 3 d. liepos 
siautė baisi audra su debesų pra
plyšimais, kurie pagimdė tvanus. 
Laike audros užkilo sūkuriai,kurie 
išgriovė daug triobų. Pražuvo 
čia, kiek iki Šiol žino, 113 žmo
nių.

Peru, Ind. 3 d. liepos siautė 
šitose aplinkinėse adra su debesų 
praplyšimais, kas pagimdė tvanus. 
Tvanuose prigėrė ir diktai žmonių, 
bet prigėrusių skaitliaus dar ne ži
no.

Gaisrai.
West Pascamula, Ala. Sude

gė čia Creosoto dirbtuvės. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 200000 
dol.

St. Joseph, Mo. . Hammond 
galvijų piovinyčiose siautė baisus 
gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
2000000 dol. •

Paint Liek, Ky. Išdegė beveik 
visas vidurys šito miestelio su vi
soms pardavinyčioms. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant $200000.

Isz darbo lanko.
r Chicago, III. Medžių ap

dirbėjai dirbtuvėse: Brunswick 
Balke Collander Co.,Merle & He- 
aney Mfg. Co., Kuran & Kyland 
Mfg. Co., Pasow & Sons, Weiss & 
Sontag Co.,Union Stow Case Co., 
A.H.Revell & Co., Chicago Stare 
& Office Fixture Co., Orr & Lac- 
kett, pakėlė štraiką, kadangi su 
darbdaviais ne galėjo susitaikyti 
apie algas ant tolesnio laiko. Darb
daviai norėjo pakelti algas ant 7% 
— 10%, darbininkai reikalavo pa
kėlimo ant 12%—20%.

Pečkuriai miesto pompų, elek
triškų ir taisymo stacijų nutarė 
štraikuoti, jeigu miestas nesutiks 
mokėti po 75 doliarius ant mėne
sio.

I Hammond, Ind. Čianykščiai 
prekėjai, fabrikantai ir darbininkai 
sutiko išrinkti iš abiejų pusių ko
mitetą, kurio pareiga butų, užgi
mus nesutikimams terp darbininkų 
ir darbdavių, taikyti nesutinkan
čias puses ir stengtiesi užbėgti už 
akių štraikams, kurie retai kada 
kam nors naudą atgabena.

1 Birmingham, Ala. Čianykš
čiai kalnakasiai,prigulinti pne or
ganizacijos ,,United Mine Wor- 
kers of America,’* iš viso 13000 
darbininkų, paliovė dirbę, kadan
gi jiems kontraktai su 1 diena lie
pos mėnesio pasibaigė, o nauji tae 
padaryti.

L a K T

* Seattle, Wash. Atkakęs 
čia iš Alaskos garlaivy* „Rock Is- 
land”, atgabeno žinią, jog Tanana 
pakrantėse yra daug aukso j ieško
tojų, kurie neturi pinigų ant kelio
nės į aukso laukus. Aplinkinėse 
Hog Creek rado naujus aukso lau
kus. čia yra 800 darbininkų, ku
rie uždirba po 5 — 25 dol. ant die
nos.

* Birmingham, Ala. 18000 
kalnakasių Čianykščio apskričio 
paliovė dirbę, kadangi mat jų kon
traktai pasibaigė. Trįs mažos 
kompanijos priėmė naujus darbi
ninkų reikalavimus; jų kastynėse 
darbininkai dirba.

1 Rkading, Pa. Ręading gele
žinkelio kompanija pagarsimo, jog 
jos tarnai nuo dabar dirbs tik po 5 
dienas ant sanvaitės, liet nežinia, 
ar už seną užmokesnį ar gal nuo 
jo nutrauks darbdaviai daugiau ne
gu priderėtų.

T Pittsburg, Pa. Mašinistai 
ir fermeriai nutarė štraikuoti, jei
gu jų reikalavimų neišpildįs darbda
viai. Jeigu ištikro jie pakels štrai
ką, 10000 darbininkų atsiras be 
darbo.

5 Camden, N. J. 600 darbinin
kų laivų dirbtuvių pakėlė štraiką. 
Jie reikalauja 9 darbo valandų ir 
po $8.06 ant dienos. Dabar dirba 
10 valandų ir gauna po 8 dol.

• Pittsburg, Pa. Geležies 
dirbtuvėse priėmė naują už darbą 
užmokesnio tabelę. Neužilgio tū
las dirbtuves uždarys ant atlikimo 
reikalingų pertaisymų.

1 1200 studentų Harvardo uni
versiteto atsiliepė prie Kansaso 
valdžių su prašymu darbo prie nu
valymo laukų.

• Washington, D.C. Laivynės 
ministerija rando laivų varstotuose 
pakėlė darbininkų algas nuo 16 iki 
24c. ant dienos. ,

5 New York. Čianykščiai 
drabužių siuvėjai sutiko dirbti dar 
metus už tas pačias algas, kokias 
dabar gauna.

5 Baltimork, M d. 200 maši
nų dirbėjų pakėlė štraiką. Jie rei
kalauja ant 10% didesnio užmo
kesnio.

5 Philadelphia, Pa. Čianykš
čios laivų dirbtuvės pakėlė algas 
dailidžių ir tokiu budu prašalino 
rengiamą štraiką.

A

ISZ
Lietuviszku dirva.

Iš Baldwin8villes. Mas-
Šitame miestelyj lietuviai gyve

na, kaip Viešpats prisakėGš apra
šymo matyt, kad gyvena visai ki
taip. Rd. > Nors jų čia yra ne- 
daugiausiai, bet dirbant iš vien, 
visgi galima būt ką nors gero nūs 
veikti prie gero noro, gaila vien, 
.kad pas daugumą nė gerų norų 
nėra, nė supratimo, kadangi čia 
mažai yra skaitančių knygas 
ir laikraščius, kas rodo, kad čia 
nėra geidžiančių apsišviesti; jeigu 
ir skaito, tai mažai skaitymas nau
dos atgabena, kadangi skaito ap
garsinimus arba bėgančius atsiti
kimus, svarbesnius reikalus palie
ka, laiko už nereikalingus ir apie 
tokius ne skaito. Supratime šito 
miestelio lietuviai stovi labai že
mai; atliekamą laiką ir pinigus 
praleidžia karčemose ir dar namon 
gabena gėrymų butelius, o gėry
mai juk proto niekam ne priduo
da. Primink tokiems, kad paau
kautų kiek ant tautiškų reikalų, 
tai arba tyli, arba stengiasi prasi
šalinti. Svetimtaučiai, nors žino, 
kad lietuviai ne lenkai, čianykščius 
negražiai besielgiančius lietuvius 
vadina polanderiais, kadangi tie 
mat Amerikoj turi prasčiausią gar
bę, tai visiems negražiai besiel- 
gentiems, ne vertiems godonės, 
duoda polanderio vardą. Po šven
tai dienai daugelis lietuvių ateina į 
darbą su žaliais, arba su mėlynais 
antakiais.

Tūlos lietuviškos šeimynos, lai
kančios boardingierius, iš girtuo
klių moka net naudą ištraukti ir to
kius ant boardo noriai priima, ka
dangi girtuokliai valgo mažai, tai 
valgis jų kaštuoja ne daug; ant ga
lo toki nežino, nė ką turi, nė ko 
jiems reikia. Yra čia tokių prasi
gėrėlių, kad ne turi nė už ką reika
lingiausių drabužių nusipirkti. 
Mat visi sunkiai uždirbti pinigai 
eina ant gėrymų.

Argi ne laikas butų užmesti tokį 
gyvenimą, koks ant visų lietuvių 
svetimtaučių panieką užtraukia, 
koks daro gėdą visiems lietuviams? 
Argi ne laikas butų padoriau gy
venti, vietoj girtuokliavimų, grieb- 
tiesi skaitymo laikraščių ir knygų; 
skaitymas apšviestų protą, suteik
tų godonę savęs, o tą supratę, gė- 
dytusi ne padoriai gyventi.

Z. H.

Iš Wilburton, Ind.Ter.
Darbai šiuom kartu eina čia ne 

geriausiai, pradėjo dirbti tik pusę 
laiko.

Lietuvių yra čia: 30 apsivedusių 
šeimynų ir dysyk tiek pavienių. 
Visi gyvena sutikime, vaidų terp 
jų nėra, teip kaip pridera vaikams 
vienos motinos Lietuvos. Terpto

ne didžiausio lietuvių skaitliaus y- 
ra vienog visokį; yra riieko neiš
mananti apie tautiškus reikalus, 
bet yra ir prakilni vyrai, supran
tanti tautiškus reikalus,norinti dar 
labiau apsišviesti, skaitanti laikraš
čius ir knygas. Tie atsiskyrė nuo 
svetimtaučių, turi savo atskirą 
lietuviškų darbinikų uniją. Ap
svarsto jie savo kalboj visus savo 
reikalus ir darbuojasi ant labo sa
vo tautos. Tie žino, kuom yra ir 
nesigėdi savę lietuviais vadinti. 
Bet kaip sakėme, yra čia gana ir 
nieko nesuprantančių {amsunų, ne
norinčių apsišviesti, ne norinčių 
skaityti nė jokių lietuviškų raštų. 
Tikimės vienog, kad, laikui bė
gant, skaitlius lietuvių paskutinės 
veislės sumažės; atsiras vis dau
giau protingesnių, kurie ir ne pro
tingus apšvies, patrauks juos prie 
gero ir prie darbų ant milsų tautos 
labo.

A. J.

Iš Benton, Wash.
čia, štete Washington, prie Di

džiojo ocean<y, yra mažai lietuvių: 
I apsivedusių dvHeimyni, o pavie
nių septynios ypatos. Jie visi gy
vena sutikime, barnių ir vaidų terp 
jų nėra. Jeigu čia koks lietuvis 
atkanka iš kitur, tai ne pabūva il
gai. Gerai butų, kad lietuviai čia 
atkakę pasistatytų locnus namus; 
du iš čia gyvenančių turi locnus 
namus. Lotai pasistatymui namų 
nors ir ne pigus, bet visgi ne teip 
brangus kaip dideliuose miestuose 
rytiniuose štetuose: čia lotai kaš
tuoja nuo 160 dol. ir daugiau, ži
noma pagal jų vietą.

Aplinkinėse yra kastynės, jose 
dirba su dviem darbininkų atmai
nom; kalnakasiai dirba po 8 vai., 
o kompanijų po 10 vai.; kompani
jų darbininkai gauna po $2.30, o 
o kontraktuoti po $2. ir daugiau.

šią vasarą pastatė čia 8 gontų 
dirbtuves, stato dabar .stiklo dirb
tuves, tai darbo ne truks; plytny- 
čiose dirba daug visokių tautų dar
bininkų. .

M. Kalvaitis.

Iš Rotdyn, Whn1i.
Darbai eina Čia gerai; kas iš kur 

nepribuva, darbą tuojaus gauna.
17 d. birželio nulaužė koją An

driui Draugeliui. Jis turi Ameri
koj brolį Jurgį ir seserį J ievą ir du 
svainiu , gyvenančiu Mahanoy 
City, Pa.

Čianykščiai lietuviai mėgsta pa
silinksminti, todėl kelia balius be
veik kiekvieną nedėldienį: vieną 
nedėldienį balius būva pas vieną, 
kitą pas kitą; ant baliaus išmaukia 
po kelias alaus bačkas. Supran
tama, kad keliant tokius balius, 
nėra kada mislyti apie svarbesnius 
dalykus, kaip antai apie tautiškus 
reikalus: apie tokius lietuvių dar- 

tbus šitame miestelyj todėl nieko 
negirdėt.

X Z. z.
Iš MlnerNvIlles, Pa.

Laikau už reikalą pranešti , vi
suomenei, kad musų "Dr-tė Spin
dulio šviesos,” 2d. gWužio pasky
rė $5 ant išsiuntimo delegato į Ny
derlandus ant darbininkų \y-rptau- 
tiško kongreso. Pinigai tuorn tar
pu pasilieka kasoj, iki bus išrinkta 
vyriausybė priėmimui aukų; kada' 
tas bus padaryta, pinigus išsiųsi
me.

Už delegatą skiriame iŠ Ameri
kos Dr. Šliupą, o jeigu butų galima 
siųsti du delegatu,tai skiriame ant
rą iš Europos J. Lizdeiką, „Dar
bininkų Balso” redaktorių. Šitas 
pagarsinimas užsiliko dėl .to, kad 
buvo pranešta, jog kongreso ne
bus šįmet; bet draugystė ant savo 
susirinkimo paskirtus pinigus au
kauja ant ateinančių metų.

Dr. sekr. J. Ramanauskas.

VA

sto uždirbti: Aprūpinimą* sene
lių kaštuos Prancūzijai apie 12 mi
lijonų (rankų, iš ko 5 milijonu* 
turėtų mokėti valsčiai, o likusią 
dalį pridėtų departamentas ir vieš
patystės iždas.

H Maskoliškas karės ministeri* 
Kuropatkin, važinėjantis dabar po 
rytinę Aziją,pašaukė ant'paslapto 
pasikalbėjimo maskolišką ambasa
dorių Pekine Lessasrą. Apie ką 
kalbės, nežinia. Priešais Portą 
Arthuro yra 57 maskoliški kariški 
laivai. Amerikoniški,, angliški ir 
japoniški laivai renkąsi šiaurinėj 
dalyj Petčili jūrių kojos. Japo
niški rezervos oficierai, ėsanti ant 
urlopo Chinuose, gavo nuo rando 
prisakymą grįžti namon. Tie visi 
atsitikimai rodo, lyg kad rengtųsi 
karė terp Maskolijos ir Anglijos, 
Amerikos ir Japonijos.

II Išgabenti į Maskoliją dėl ne
noro būti stačiatikiais, unitai, pa
imti į kariumenę ir atgalienti į O- 
desą, atsisakė duoti prisiegą mas
koliškose Cerkvėse, Vertė juos 
vietiniai valdininkai visokiais bu
dais, bet priversti neįstengė. Rei
kėjo užklausti karės ministerijos, 
ką daryti su nenorinčiais prisiekti 
unitais. Iš Peterburgo atėjo atsa
kymas, kad jie gali prisiekti kata
likiškose bažnyčiose. Mat tvirtu
mo budo nusigąsta ir ! maskoliški 
valdininkai ir prieš žmonis tvirto 
budo jie nusilenkia.

II Laike atsilankymo ameriko
niškos kariškos laivynės mieste 
Kiel, Vokietijoj, nuo amerikoniš
kų kariškų laivų 105 jurininkai pa
bėgo. Tai jau pasibaisėtinai di
delis pabėgusių skaitlius.., Na, o 
kiek jų pabėgtų prie progos laike 
karės? Kaslink skaitliaus pabė
gančių ištikro amerikoniška laivy- 
nė užima pirmą vietą, tame nė joks 
kitas kraštas ne gali lygintiesi; 
gaila tik, kad pabėgimas jurininkų 
ne priguli prie tokių laivynės ypa
tybių, kokioms verta būt girtie- 
si.

Isz visur.
II Maskoliškas randas per laik

raščius garsina, jog Maskolija ne 
duos nė jokio pasiteisinimo ki
tiems kraštams apie paskutines žy
dų skerdynes Kišineve; ne priims 
nė jokio nuo kitų kraštų nurody
mo arba prašymo reikaluose ma
skoliškų žydų, kadangi tie reikalai 
yra viduriniai Maskolijos reikalai, 
o į tokius kiti kraštai, pagal terp- 
tautiškas tiesas, neturi tiesos kiš- 
tiesi. Tuom pagarsinimu mat 
Maskolijos raudas duoda suprasti 
Amerikos prezidentui Rooseveltui, 
jog jo atsiliepimo su užtarimu už 
Maskolijos žydus nepriims, todėl 
prezidentas, jeigo nenori supykyti 
Amerikos su Maskolija, geriau pa
darys, jeigo savo užtarimo už žy
dus ne bandys perduoti., maskoliš
kam randui.

II Prancūzijos parlamentas pra
dėjo pekratinėti užmanymą depu
tato Bienvenu - Martino aprūpin
ti senatvę Prancūzijos darbininkų. 
Pagal tą užmanymą: visi turint*70 
metų darbininkai turi rasti vietą 
arba atsakančiuose namuose, ar
ba gauti mėnesines pašelpas, jeigu 
gyvena privatiškuose namuose. 
Prancūzijoj yra dabar 158281 se
nelių ir raišų ne galinčių ant pai

II Paryžiaus laikraštis'Temps'.ant 
jiersitikrinimo.k'iek reikia laiko ant 
persiuntimo telegramo aplink visą 
žemę, 11 vai. 85m. išsiuntė tele
gramą, kuris ėjo per Maltą, Singa- 
pore, Brisbane ir Vancouver ir 
paskui franeuziška telegrafo linija 
likosi išsiųstas atsakymas, kuris a- 
tėjo į “Temps" redakciją^ vai. 55 
min. Per tas šešias valandas tele
gramas perbėgo kelią 37200 mylių 
ir daugelyj vietų reikėjo perimti 
telegramą ir pertelegrafuoti ant ki
tų telegrafo linijų.

II Ant prigulinčių dabar Suvie
nytoms Valstijoms H a vai salų, 
vienas čiabuvis, sunkiai susirgęs, 
o neturėdamas užsitikėjimo ant iš
lavintų daktarų, pasišaukė tautiš
ką burtininką. Tas, apžiūrėjęs li
gonį, pripažino, kad jis yra velnių 
apsėstas. Ant jų išvijimo, jis pats 
ir pati ligdhio, mušė jį *u švent
raščių per galvą teip ilgai, kol ne
užmušė. Už tokį ypatišką gydy
mo būdą burtininkas likosi suareš
tuotas ir pateko po sudu.

ii Angliška karės ministerija ga
vo telegramą, jog 31 d. gegužio, 
Somali pakrantėse buvo smarkus 
mušis terp pajiegų Pasiutuso Mui
tas ir padedančių anglijonams abi- 
simįonų. Muilą likosi sumuštas, 
ant mūšio lauko krito 10000 jo ka
reivių; abisinijonams pateko daug 
galvijų ir\ 1000 verbliudų. Taigi 
Muilą sumušė ne anglijonai, tik 
abisinijonai, f'

II Miesto Baly aplinkinėse, Ai
rijoj, atsibuvo terptautiškos auto
mobilių lenktynės. Pirmą dovaną 
gavo vokietis Jenatzy, antrą pran
cūzai De Knyff ir Torman. Ame
rikonai niekuom neatsižymėjo, jie 
neužsipelnė nė ant jokios dovanos. 
Automobiliai atliko kelionę 370)i 
mylios ir Jenatzy tą kelią perbėgo 
į 6 valandas,36 minutas ir 9 sekun
das.

II Kongresas republikos Hayti, 
vidurinėj Amerikoj, perkratinėja 
dabar naujas ant užtvirtinimo pa
duotas apsunkinimo atei
vystės tiesas. Užma
nyta uždrausti atkakti į republiką 
sirijonams (iš Sirijos ir Palesti
nos), kadangi mat šitoj republil(pj 
ir dabar yra 15000 sirijonų, kurie 
sumonopolizavo visą smulkią pre
kystę republikoj. (

II Venezuelės randas išvijo iš 
Venezuelės prancūzišką ukėsą 
Valerigo už tai, kad jis reikalavo 
nuo rando 6000 dol. atlyginimo už 
pasodinimą jo be • išteisinančių 
priežasčių į kalėjimą. Ypatiškas 
mat tiesas taiko prie • svetimtaučių 
Venezuelės randas.

II 7 Genevos universitęto stu
dentai užsimanė užlipti ant- augš- 
čiausio Europos kalno Montblanc. 
Išėjo jie ir prapuolė; nežinia, kas 
su jais atsitiko. Išsiuntė žmonis 
jieškoti prapuolusių studentų, bet 
iki šiol nė jokio jų pėdsakio ne ra- 
rado.

II Prancūziškas senatas užgyrė 

naujas tiesa*, kurio* ant valščių ir 
parapijų t uždeda pareigą rengti 
svietiška* mokykla* vietoj uždary
tų klioŠtorinių. Taigi naujo* tieso* 
nepripažįsta gyventojam* huoso 
noro, bet griebia*! prievartos.

|| Dabar išeina į aikštę, jog už
ėmę miestą Minillę, ant Filipinų 
salų, amerikoniški ofiieierai savi
nos! sau ne tik visokius daigtus 
privatiškų savininkų, bet net iš 
miesto muzejau* griebė abrozdus 
ir kitokiu* didesnės vertės daig
tus.

|| Popiežius gavo plaučių užde
gimą ir kaip daktarai mena, ( nėra 
nė mažiausios vilties, kad galėtų 
pasitaisyti. Pajiego* nyksta, kvė
pavimas kiekvieną minutą eina 
silpnyn, laukia kas valandą popie
žiaus mirties.

|| Tankioje girioje štete Pueblo, 
Mexike, užtiko griuvėsius puikaus, 
didelio senovės indijoniško miesto 
su augštoms piramydoms ir tvir- 
tynėms. Mexiko randas siunčia 
specialistų komisiją ant ištirimo 
tų griuvėsių.

‘ || Mieste Salonikoj, Turkijoj, 
nežinia kas išmėtė ant ulyčių pa
kelius užnuodintų saldumyuų, ku
riuos radę vaikai, suvalgė. Daug 
vaikų numirė. Mokyklas reikėjo 
uždaryti, kadangi dėl to atsitikimo 
tėvai neleidžia vaikų iŠ namų.

II Meksiko klonyj, ypač gi ap
linkinėse Chalco ežero šalnos 
daug blėdes laukuose pridirbo. 
Šalnų vasaros laike .Meksike, gu
linčiame į pietus nuo Suvienytų 
Valstijų, nieks,nė seniausi žmonės 
ne atmena. •

II Mieste Kopenicoj, Kroatijoj, 
(pietinėj Vengrijoj) pulkas kai
miečių užpuolė ant kariumenės ka- 
zarmių. Kareiviai Šaudė į kaimie
čius ir užmušė penkis, pašovė gi 
daug žmonių.

II Nuo smarkių lytų upės Prut, 
Seret ir kitos, Rumunijoj, išsiliejo 
per krantus ir pagimdė didelius 
tvanus. Tvanuose prigėrė ir dik
tai žmonių, bet prigėrusių skait
liaus dar nežino.

H į žvaigždžių tėminyčią Pulko- 
ve, netoli Peterburgo, įsiveržė va
giliai ir pašlavė kelis brangius tė- 
myjimo instrumentus. Matyt va
gilių butą mokytų, jeigu vogė 
moksliškas prietaisas.

II Prancūzijos pasiuntinių butas 
užgyrė, ant perstatymo rando, pa
kėlimą muitų ant mėsos ir gyvų 
iŠ svetur, o tame ir iš Amerikos 
atgabenamų galvijų.

ji Itališki oficierai, turinti ser
biškus ordinus, juos sugrąžino. 
Tuom mat oficierai protestuoja 
prieš užmušimą karaliaus Aleksan
dro.

|| Žvejų angliškos valdybos Co- 
lumbijos unija prisakė savo sąna
riams Štraikuoti ant iškovojimo di
desnių algų.

II Turkijoj siautė audros, .ledai 
ir debesų praplyšimai, kurie labai 
daug blėdies laukams pridirbo.

H Tehuantepec apskrityj, Mexi- 
ke, apsireiškė geltonasis drugys, 
kuris siaučia gana smarkiai.

DŪMAI.
Pasakojimas M. Konopniekienėa.

Kada tik ji ne pažiurėjo per lan
gą savo kambarėlio, visada galėjo 
matyti kįlanČius iŠ didelio dirbtu
vės kamino tirštus debesis durnų. 
Kaip kada ji tyčia atkreipė nuo 
darįio savo senas akis, kad nors 
ant jų pažiūrėti. Kas ten laimin
go, meilingo buvo jos akyse. Ant 
gatvės tai į vieną, tai į antrą pusę 
traukė praeiviai, bet retai kas iš jų 
pakėlė galvą, retai kas matė tuos 
mėlynus durnų debesis. Jai tie 
durnai turėjo ypatišką ženklinimą, 
jie jai buvo kaipi gyvi, jie jai ką 
ten kalbėjo ir ji jų kalbą supra
to.

Kada rytmetyj durnai kįlo iŠ ka
mino ir juodais apvaliais grumuo- 
liais kįlo prie Šviesios, degančios 
raudona šviesa aušros, platindami 
ėdantį kvapą suodžių, ji žinojo,kad 
jos Martinas, augalotas, gabus 
vaikinas, mėlynoje,audeklinėj bliu- 
zėj, perjuostoj Šikšniniu diržu, su 
lengva kepuraite ant Šviesių plau
kų, su plačiai atlošta apikakle,sto
vi dabar dirbtuvėj prie pečiaus ir 
kuria ugnį.

— Aha, — besišypsodama, 
Šnabždėjo tąsyk senelė . — Marti- 
nukas dirba!

Ir ištikro jis dirbo, kaipo jaunas, 
dirbo už savę ir už pagelbininką, 
pylė jis gurbą po gurbui anglių į 
pečių, besigėrėdamas savo nese
niai gautu urėdu peČkurio; ugnis 
degė, o drauge su ja užsidegė jo 
širdyj ir tqp nesiliaujančios dainos, 
kurios nuo ryto iki vakarui nesilio
vė dirbtuvėj. •

Bet štai juodi dūmų grumuliai 
darosi šviesesniais, labiau praskie
stais, stojasi lengvesniais ir ant ga

lo pasikelia ant ramaus dangalą š 
lygiu stulpu.

šviesus džiaugsmas ir užganėdi- 
nimas veržiasi į širdį žiūrinčios per 
langą senelė*.

— Viskas gerai — Šnabždėjo ji- 
je — viskas gerai. Ačiū Dievai, .

Ir ji griebėsi darbo, valė save 
beturtės kambarėlį: klojo lovą.Hg.'"- 
vė aslą su sena beržine Šluota, k*, 
rė ugnį, kad išvirti pietus.

Ir štai, priešais didelius gruora» 
liūs durnų, besiveržiančių iš fabri
ko kamino, ant šviesaus dangau* 
kįlo retas dutnelis nuo stogo tų na
melių, kur gyveno sena našlė, vo* 
užmatomas, silpnas, kaip kvėpavi
mas senoj krūtinėj, kuri įpūtė ug. 
nį.

Bet jaunas pečkurys visada ma
tė tą durnų stulpelį. Ir ne tik ma
tė jis jį, bet su džiaugsmu į jį žiūrė- 
jo. Jis žinojo, kad ten, prie vir
tuvės jo senutė, mažutėlė, išdžiu
vusi motina, persijuosus) raudom 
žiurstu, verda jam barščius arba 
kitokią sriubą. Ir jam kartais ro
dėsi, kad jis užuodžia net kvapą 
jam -motinos verdamų valgių.

Ir jis su dvigubu pasišventimu 
pylė į pečių šviežias anglis; kada 
pagelbininkas, kasinėdamas galvą, 
stovėjo, jis su dvigubu noru darba
vosi už du.-

Ir teip viens priešais kitą kįlo į 
dangų laibi durnų stulpai, gal būt, 
kad augštai abudu stulpeliai susi
liedavo. ;■

Vidurdienyj fabriko durnai tru
putį apsilpo, dideli mašinų plau
čiai dirbo silpniau ir silpniau, iš
leistas garas Švilpė negražiu aštriu 
švilpimu ir jaunas darbiniu- 
kas įbėgdavo į kambarį.

— Mama, valgyt! — Šaukė ji* 
dar ant slenkšČio, ir, greitai nusi
imdamas nuo galvos kepurę, pir
miausiai bėgo prie lango, prie ku
rio kybojo klėtka su strazdu. Straz- 
das vos pamatė vaikiną, smarkiai 
sušvilpė, o paskui pradėjo visa* 
štukas, kurių jį išmokino vaikina*. 
Vaikinas, sustodamas prie klėtkos, 
įkišęs rankas į kiŠenius, teipjau 
pradėdavo Švilpyti: Švilpėjimo to 
buvo tiek, kad nors bėgk.

Senutė tuom tarpu'Uždengė ant 
stalo didelę, geltoną skotertę su 
mėlynais kraštais ir statė ant jos 
gilų fajansinį bliudą, pilna barščių4 
arba žirninės sriubos su kiauliena** 
arba ką kitą, kaip pasitaikydavo. 
Po bliudui, ant stalo fiasirodvdavU'j 
didelė banda duonos, svarbiausia**! 
pamatas to valgio.

Ir kaip bematant, pusės jos ne 
buvo, kaip tik vaikinas sėdo prie 
bandos. Jis riekė vieną riekę po 
kitai ir kalbėjo:

— Puiki duona, mamyte!
— Puiki, sūneli — kiekvieną 

kartą atsakydavo senutė. — Vai- 
gykie, vaikuti, su Dievu, valgykitl 
ant sveikatos! Ponui Dievui ir 
Motinai Švenčiausiai ant gar
bės.

Vaikino ne reikėjo ilgai praŠ.rti; 
drauge su duona, greitai išnykda
vo ir tas, kas buvo bliude.

— Puikus barščiai, mamute — 
kalbėdavo jis.

Senelė pati valgė vis palengviau. ‘ 
Ji vis maišė su Šaukštu torielkoj ir 
putė ant jos. Barščiai vienog ne- 
simažino. Martinas iŠvalgydavo 
savo torielką iki dugnui ir bandė 
jau su rankove šluostyti usus, bet 
motina greitai klausdavo:

— O ką, sūneli, gal tu dar.... 
Man dabar ne labai....

Ji norėjo pasakyti, kad jai barš
čiai ne patinka, bet bijojo prasi
žengti tokiu aiškiu melu, kadangi 
barščiai ištikro buvo puikus. |

— Na — atsakydavo vaikinas— 
jeigu tu ne nori....

Ji greitai pristumdavo savo to
rielką, tardama:

— K’algikie, vaikeli, valgykie! 
Ponui Dievui....

Ir vaikinas vėl griebėsi valgio.
— Ko tu, mamute, nuo tų 

barščių nori? — kalbėdavo jis. —I 
Barščiai išztikro karališki.

— Teip, butų jie geri, — kalbė
jo ji, mirkŠČiodama, -— tik mat 
man pritruko lapelių ant pagardi- 
nimo.

Kitą kartą jis ne iŠvalgydavo" 
visko; tąsyk ji supildavo likučius 
į molinį puodą ir statydavo į pečių, 
bet teip, kad sūnūs to ne matv- 
tų.

Tuos likučius ji laikydavo jau 
už savo savastį ir kaip tik sūnūs' 
išeidavo, ji juos išsriubdavo.užkas- 
dama likučiais duonos.

V iskas tas atsibūdavo greitai. 
Jauną pečkurį paleisdavo tik ant 
trumpo laiko ant pietų ir jam rei
kėjo skubintiesi. Kaip tik paval
gė, jis persižegnodavo, bučiuodavo 
persidirbusią motinos ranką, grei
tai griebė kepurę ir išeidamas dar 
pašvilpydavo strazdui ir trims 
žingsniais nubėgdavo nuo trepu. 
Našlė sustodavo ant vidurio kam
bario ir laikydama rankoj skotertę, 
nuimtą nuo stalo, su laimingu nu
sišypsojimu klausydavo trepsėjimo 
jo kojų.

— Šventas Antanai, susimilk 
ant .mus, — šnabždėjo jijė, linguo
dama galvą — kam-gi teip bėgti! 
Žiūrėk ir dar gali koją išsisukti.. ■ • 
trepus sulaužyti....



frtmp, stovėdavo p įsiklausius, 
kol apačioj ne. iŠ^davo užtren- 

ir ko! rae nutilo pasku- 
H^įtlalsai trepsėjimo jaunų kojų. 

Tik tad* j> suringuodavo skotertę, 
gnebdli mazgo1 imp bhudų, gesino 
ugnj * prisėsi prie lango, lopė 

ir skalbinius savo su-

Jeigu tai buvo vasara, tai ji dar 
ilgai galėjo matyti per langą besi- 

iš dirbtuvės kamino du- 
mus K*iP kada, būdavo, ji į juos 

iš.teipįMiiurtdavo, kad ir darbas

jie

jie

Ypatiška pavidalą priimdavo 
kartais.

Tai, kaip geležinis žaltys, 
vingiavosi'vis tolyn, vis augštyn,
tai lyg lengvu uždangalu klojosi 
ant oro, perleisdami per savą 
rausvus debesis, tai lyg iš rukiny- 
Čios kįlo tiesiog j viršų, vos, 
vos beairinguodami iŠ kraštų; tai, 
lyg didelė plunksna, žybėjo auksu 
nuo saulės, kildami nuo kamino, 
tai nešiojosi pryšakin, lyg koksai 
dvvinas, nežemiškas regėjimas....

Kartais vėjas išblaškė juos, iš
tempė lyg žėglius milžiniško lai
vo; kartais išardė j Šmotus, kartais 
išvaikė kaipo palšą miglą. Laike 
Ivtaus, jie lyg sunkus debesis sto- 

■ vėjo ties kaminu, gpimuliais slan
kiojo ties triobų stogais, leidosi 
prie žemės, nežinodami kur ding
ti.

Žiemos laike našlė uždegdavo 
hamputę, sėdo prie pečiaus ir mez
gė pančiakas ant pardavimo.
•. Ir nors per langus smarkiai putė 
ir šarma persigriebdavo į vidų per 
supuvusius langų rėmus, ji visgi 
kartas nuo karto prieidavo prie 
lango, kad pažiūrėti j dirbtu-

Stovėdama prieš mažus name
lius, ji degė ilga eile apšviestų lan- 

; i ' gų ir smarkus kvėpavimas jos mtl- 
< žiniškų plaučių, braškėjimas gele- 
- žies, sudavimai kūjų, Čirškėjimas 
ptelyčių, Šnypštimas sutarpintų 
metalių nupintai pripildė ruimą. 

• . Ir durnai,besiveržianti dabar iš ka
mino, kįlantj į dangų, degė ugne, 
barstydami aplinkui kibirkštis.

Platus jos raudonumas apėftiė 
Mangų, prieš jį nyko raudona auš
ra. j.

Senelė, užsimislijusi, žiurėjo.
Iš to užŠimislyjimo prikeldavo 

ją aštrus švilpimas strazdo, kuris, 
' -prikeltas šviesos einančios per lan

gą nuo dirbtuvės, pradėdavo švil- 
pyti visas savo štukas. Kambaryj 

j darėsi linksmiau, ugnis linksmai 
spragėjo pečiuj, o strazdas tiesiog 
spengė savo čiulbėjimu. Kada 

. ant dangaus užtekėdavo pilnas mė
nulis, visas ugninis regėjimas tir
po mėnulio šviesoj.

Vilai vakare sugrįždavo nuo 
darbo sūnūs ir jau nuo slenkščio 
girdėt buvo jo tvirtas’ balsas:
•— Mama, valgyt!
J)rauge su tuom jaunu,

sutvėrimu į vargingą kambarėlį 
veržėsi yamybė, džiaugsmas ir 
linksmumas. Dabar jis.jau 
teip skubinosi greičiau baigti 
gį, pasakojo motinai, kaip 
praslinko dienelė, o paskui 
dėdavo žiovauti ir raižytiesi,
strazdas ir tas neužėmė jo toj valan 

• doi.
—’EjJcie gult, sūnelį, eik gult!— 

; • kalbėjo jam motina, glostydama jo 
galvą. Rytoj juk reiks kelti vėl 
švintant ...

— Eisiu, mamyte —atsakydavo 
jis miegūstai,— pailsau baisiai!

— Pasimelskie, * sūneli 
miegą — primindavo jam.

— Pasimelsiu, pasimelsiu, 
nryte. !

Jis bučiuodavo jai ranką,
klaupdavo prie lovos, ir palenkęs 
galvą ant sudėtų rankų, greitai at
kalbėdavo: “Te ve Musų” ir „Svei- 

į.:.; ka Marija”, kaip kartais .pertrauk
davo maldą žiovavimu, paskui gar
siai mušėsi į krutinę, žegnojosi ir 
greitai, išsirėdęs, puolė į kietą lovą 
ir tuojaus įpuolė į kietą mie- 
CV |

Ilgai jau kambaryj girdėt buvo 
i jo gilus, Jygus kvėpavimas, o se

nutė motina dar vis šnabždėjo 
maldas prieš pajuodavusį abrozdą 
Dievo Motinos.

Ant galo liampa gesdavo, straz
das liaudavo šokinėjęs savo klėt- 
koj, viskas nutildavo, kad ant ry- 

!■ tojaus, švintant, pabusti prie dar
bų kasdieninio gyvenimo.

tvirtu

ne 
val
iam 
pra- 
net

prieš

ma-

atsi-

Su fuom pabudimu visada buvo 
. • vargas. Senelė miegojo pertrau

kiamu jausliu senatvės miegu, ku 
ris, rodosi, todėl būva, teip trum
pes, kad pailginti dar ant kelių 
valandų gyvenimą prieš didįjį ka- 

. pų miegą. i Į
Ji pabusdavo vos švintant, tuo

jaus po pirmutinių gaidžių, toli 
prieš pirmutinį fabriko sušvilpimą 
tr, pakilusi išz lovos, sukinėjosi po 
kambarį, rengė sunui valgį ir kal
bėjo poterius. Į langą, mesdama 

j spindulius tiesiog ant veido mie- 
, gančio . vaikino, švie

tė didelė šiaurės žvaigždė. Sene- 
, .[Ji karts nuo karto žiurėjo į tą vei

dą. ^Jau jį norėtų prikelti sūnų,bet 
jis miega teip gardžiai, gailai

— Tegul — šnabždėjo jijė pus
balsiai. — Tegul dar truputį pa- 

. miegos.

Ir tiktai kada priešais smarkiai 
sušvilpė dirbtuvės švilpynė, senelė 
neiškentė ir šoko prie lovos.

Martin! Martini.. Kelkie, sū
neli, kelkie! Švilpia.,,

Vaikinas pakreipė nuo sienos 
galvą.

— Tai strazdas, mamyte.,.. — 
tarė jis miego apimtas.

— Kaip gi! ar gi tai strazdas! 
Dirbtuvėj švilpia, sūneli, ne straz
das!

Jis išsitiesdamas, vėl užsikloda
vo ir murmėdavo kartu, bet moti
na neatsitraukdavo. Naktinė sar
gyba pasibaigė ir peČkurys turėjo 
pirmutinis būt ant vietos, pirma 
negu susirinks darbininkai. Tas 
atsikartodavo kas dieną, neišski
riant nedeldienių.

Bet vieną kartą, dar prieš švin
tant — Martinas pats pabudo, su 
riksmu pašoko ir sėdo ant lo
vos. .

Akies mirksnyj jau motina buvo 
prie jo.

— Kas tau? Kas tau, sūneli, 
kas tau? — su baime klausinėjo 
jo.

Jis žiurėjoį ją plačiai atidarytoms 
akims ir ne atsak'ė, lupos jo drebė
jo, kakta aplieta buvo šaltu pra
kaitu. Atsegti ant krutinės marš
kiniai kilnojosi augŠtai, beveik 
girdėt buvo, kaip drūčiai — drūčiai 
plakė jo širdis.

— Kas tau, sūneli, kas tau? — 
apsikabindama ir .spausdama prie 
savo krutinės, kaip mažą vaiką, 
klausė persigandusi motina. -

Jis ilgai negalėjo nusiraminti.
— Nieko mamyte — ištarė jis 

ant galo su matųmu pasistengimu 
— nieko.... Tiktai man prisi
sapnavo, kad.... perkūnas trenkė 
į manę.;r

Našlė pavirto kadpi į stabą. Ne
norėdama sunui parodyti išgąsčio, 
ji norėjo ką ten pasakyti, bet žo
džiai pasispendė gerklėj.

Vaikinas be krutėjimo, išsitie
sęs, sėdėjo ant lovos ir žiurėjo pil
noms baimės akims.

•— Žaibas, mamyte — kalbėjo 
jisai tykiu, pertraukiamu balsu — 
toks raudonas, baisus kaip žaltys. 
Į krutinę man trenkė, mamyte.... 
toks baisus.... raudonas....

Jis nutilo, sunkiai kvėpuodams.
— Eh, ką ten, sūneli! — kalbė

jo i»j8, glostydama jo degančius 
veidus. — Ką ten! Sapnas — 
niekas, pereis. Ką ten, sūneli.

Bet vaikinas dar vis drebėjo, 
dantys klegiano kaip drugiū ser
gančių ir motina sėdo prie jo, pri
spaudė galvą jo prie savo įslugu- 
sios krutinės ir pradėjo jį glamo
nėti ir raminti lygiai teip, kaip ta
da, kada jis buvo dar mažas.

Jis, ant galo, pasitaisė, nusira
mino ir atsigulė.

— Eikie jau, mamyte — pasakė 
jis — eikie pas savę ir gulkie.... 
Aš užmigsiu.... (

Bet neužmigo. Ilgai gulėjo jis 
su plačiai atidarytoms akims, žiū
rėdamas per langą į gęstančias 
žvaigždes.

Senelė su baime žiurėjo į jį.
— Kodėl tu ne miegi, sūneli?— 

paklausė ji.
— Ne galiu mamyte.... — ty

kiu, gailestingu balsu jis atsa
kė.

Ji priėjo prie jo ir vėl sėdo ša
lia. 4

— ^Nesirūpink, sūneli! — kalbė
jo ji. Nesirūpink mano vaikeli. 
Argi tai mielaširdingas Dievas ant 

-to siunčia ant žemės žaibus, kad 
jie užmušinėtų vargšei našlei jos 
vaikelį, jos vienaitinį sūnelį? To 
niekada nedaleis Jėzus Christus ir 
Motina Švenčiausia. Aš tau pa
sakysiu geriau, kad jeigu žai
bas prisisapnuoja mergi
nai ar vaikinui — tai reiškia 
vestuves. Tai matai, sūneli, ką 
reiškia žaibas. Aš turiu sapninin
ką. tai žinau.

Teip kalbėjo jam, J juokdamasi 
beveik su džiaugsmu, išdžiuvusia 
ranka glostydama jo veidus ir 
plaukus, kol vaikinas nenusirami
no ir pats ne pradėjo juoktiesi.

— Tai ant vestuvių, tu kalbi, 
mamyte? — paklausė jis.

— Kaipgi kitaip? Vestuves, 
linksmas vestuves tas reiškia.

Vaikinas užsimislyjo ir po va
landėlei prakalbėjo.

— Tai aš jau kelsiu, mamy
te....

— Kelkie, sūneli, kelkie.... 
Štai aš tuojau tau valgį parengsiu, 
pavalgysi — ir viskas pereis.

Perėjo ištikro. Net linksmiau 
kaip paprastai buvo tą rytą var
gingame kambarėlyj; vaikinas ne
siskubino, švilpavo vieną po kitai 
dainas lenkČiui su strazdu ir tai 
teip, kad strazdas net užkimo, ir 
kaip priėjo prie vietos, kur Marė 
nuėjo vuogų rinkti, tai jis teip 
liūdnai sušvilpė, lyg kad kas per 
nosį giedotų. Martinas nušijuokė, 
nusijuokė ir senelė ir teip linksmi 
atsisveikino. Kada jau sūnūs išė
jo,našlė atsistojo prie durų ir klau
sė balso jo žingsnių. Žengsniai 
buvo lengvi, greiti, žinoma, jau
nos kojos.... Net iškrypę, supu
vę trepai šiądien ne teip braškėjo 
kaip paprastai. Tiktai kada apa

čioj užsitrenkė durys, širdyj jos 
kas ten sudrebėjo ir ją suspaudė 
gailestis ir baimė: užtrenkimas du
rų buvo toks kurčias, lyg kapininis 
ir tokiu baisiu atbalsiu atsiliepė 
tuščioje priemenioį. Ji pribėgo 
prie lango, kad dar sykį pažiūrėti 
į sūnų.

Jis ėjo greitai, lengvai, pakėlęs 
galvą; pirm negu prieiti prie dirb
tuvių durų, jis sustojo, atsižvelgė, 
pažiurėjo į viršų. į langą, gal, o 
gal ir teip sau....

Po valandėlei iš dirbtuvių kami
no kįlo jau tiršti juodi durnai.

Laikas bėgo. Čystai išvalyta
me kambaryj buvo tyku; tiktai se
nas laikrodis su raudona rože ant 
pageltonavusio ciferblato palengva 
taškėjo ir strazdas vis bandė Švil- 
pyti savo linksmas dainas juokin
gai kovodamas su užkimimu. 
Našlė, gal užsimislijusi apie sū
naus sapną, pagal sapnininką 
reiškiantį vestuves, peržiūrinėjo sa 
vo šventadienius drabužius.

Štai davėsi girdėti baisi balado- 
nė. Sienos sudrebėjo, kaminas 
suskilo į šmotus. Stiklai, skam
bėdami, išlakstė iš langų. Milži
niškas ugninis stulpas durnų pasi
kėlė į dangų drauge su Šmotais 
plytų ir dideliais šmotais sugriuvu
sio kamino, pripildydamas kamba
rį Šviesa. Senelė suakmenėjo ant 
vietos. Nė jokio riksmo ne išėjo 
iš jos apmirusių lupų. Tiktai žili 
plaukai pakilo augštyn ant galvos, 
tik išsiskėtusios akys pabalo, kaip 
pas numirėlį, pilnos kokio ten 
nuožmio išgąsčio.

Tame apmirime ji, gal būt, nė 
nėgirdėjo, kaip ant ulyčios šau
kė:

PeČkurys!.... pečkurį užmu
šė!

Ilgai dar paskui senelė sėdėdavo 
prie to paties lango, žiūrėdama ap
mirusioms akims ant dirbtuvės ka
mino, iš kurio kįlo į dangų mėlyni 
durnai.

Tik dabar durnai tie ne priėmė 
jau teip visokeropų pavidalų; prieš 
jos akis nešiojosi miglotas pavi
dalas jos brangaus vaikelio.-^ Ji 
pašokdavo nuo kėdės ir ištiesdavo 
savo sukudusias,nusidirbusias ran
kas prie jo. Bet vėjas greitai nu
nešdavo tą paveikslą, išblaškydavo 
jį kur ten augŠtai, dangaus mėlynu
muose.

Nauji iszradimai.

t Vindobonos mediškoj akade
mijoj buvo perstatytas 60 metų se
nelis, kurį daktarai su visų išgydė 
nuo vėžio su pagelba radiaus spin
dulių. šitas senelis buvo po ke
lis kartus operuotas, bęt operaci
jos buvo ne pasekmingos. Vienas 
iš daktarų užsimanė išbandyti dar 
radiaus spindulius ir nuo jų į tūlą 
laiką vėžys išnyko, senelis suvisu 
išgijo.

Redakcijos atsakymai.
A. Pktkkvičivi. Žinios bė

gančios, o senos ir nesvarbios, į 
laikrašti dėl jų senumo ne galima 
talpinti.

Anonymiszkam caro užtarėjui. 
Rašant kur nors, reikia nesigėdyti 
savo pravardę pasirašyti :ant anony 
miškų raštų nieks ne paiso, tokius 
raštus,nors jie ir pagadytoj masko
liškoj kalboj rašyti, redakcijos me
ta į gurbą. Anonymai pats savę 
žemina akyse doresnių žmonių ir 
už juos niekinami sibiriokai doriš
kai visgi stovi augsčiau. Tie,ku
rie deda aukas ant kankintinių, ti
nt) kuom yra tie kankintiniai, Ta- 
mista nežinai, o juos maskoliškai 
keiki ir niekini ir dagi pasislėpęs. 
Ar nesigėdi teip daryti?.

Vietines Žinios.
— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa

simirė iš viso 563 ypatos, arba ant 
100 ypatų daugiau negu užpereitą 
sanvaitę; skaitlių mirčių padaugi- 
no mat karščiai buvę pabaigoj pe
reitos sanvaitžs. Terp pasimiru
sių pereitą sanvaitę buvo 330 vy
riškių ir 223 moterys. Vaikų iki 
5 metų amžiaus pasimirė 172, se
nelių virš 60 metų 98. Daugiau
siai mirčių, nes 72, buvo nuo plau
čių uždegimo; nuo džiovos 60; nuo 
pilvo ligų 48. ,

— Ant kertės Elston avė. ir 
Blackhawk str. pilnas žmonių 
karas išbėgo iš relių ir užbėgo ant 
kito karo, bėgančio priešais kitoms 
rėlėms. Vieni pasažieriai, pamatę 
pavojų , stengėsi nušokti ir tūli iš 
jų apsikulė ne pavojingai; prie su
simušimo karų teiposgi diktai žmo
nių likosi sužeistų: dvi moterį ir 
du vyriškiu reikėjo gabenti į ligon
butį; kiti, kurie galėjo paeiti, prasi
šalino, todėl tikro sužeistų skai
čiaus ne galima žinoti.

— Ties 13 ui. prie susimu' 
Šimo tavorinio trūkio su renkančia 
vagonų? lokomotyvą, dvi ypatos li
kosi sunkiai sužeistos.

— Tarnaujantis prie arklių pri
žiūrėjimo pas Finką, pn. 365 Had- 
den avė. 70 metų Juozas Heliot 
atnešė arkliams šieną. Vienas iš

arklių griebė su dantims seneliui 
veidą, išplėšė kairiąją akį ir veido 
šmotą. Sukandžiotą reikėjo ga
benti į ligonbutį.

— Perėjo 4 d. liepos šventė. Ant 
laimės, Šįmet bent iš revolverių 
šaudė mažiau, kas rodo, jog ir 
Amerikoj žmonės, nors palengva, 
bet civilizuojasi. Visgi vienog ir 
šįmet ne apsiėjo be nelaimių. 
Laikraščiai rašo apie'vieną už
muštą, o kelias dešimtis sužeis
tų.

•— Prie “Aušros Ds-tės” prisi
rašė naujai dvi moterys: Laukienė 
ir Lietuvė. Garbė Šitoms mote
rims už jų sanjausmą besimokinan
čiai musų jaunuomenei. Geistina, 
kad ir kitos moterys sektų Šitų pa
veikslą.

$17.60 Isz CMctgos t> Biltlmore ir 
t’gil.

Pagal reikalą Dr-tes „Benevo- 
lent Protective order Eikš” Balti- 
more&Ohio geležinkelis duosezkur- 
sijos tikietus už 17.50 iŠ Chicago* 
j Baltimore ir atgal. Tikietai bus 
geri išvažiuoti 18 ir 19 Liepos, o 
sugrįžti gali bile diena iki 31 Lie
pos. Daleista sustoti Washington, 
D.C. Rašyk o gausi cikulioriu 
su platesne informacija. Tikietu 
ofisas 244 S. Clark St.»- Chicago. 
B.N. Austin, Pasažieriu Genera- 
liškas agentas, Chicago. Chas. G. 
Lemmon, Keliaujantis Agentas, 
244 S. Clark St., Chicago, III.

Apganilninias
Tik mažumą vėlai galiu atsiliep

ti ant apgarsinimo vieno jaunikai
čio iš Springfield, kadangi aš anų 
laiškų, kuriuose tas randasi neskai
tau, ir teip tik ilgą laiką po jo iš
ėjimo man vienas lietuvis tokį laiš
ką pridavė. Aname apgarsinime 
ans jaunikaitis manę vadina kal- 
vynišku ir netikru praraku terp 
lietuvių Amerikoj ir dėlto ragina 
visus lietuvninkus Šitos žemės,kad 
nuo manęs saugotusi. Ar žinoda
mas ar ne anas lietuvis baisius me
lus praplatino. Niša mes pasiun
tiniai pagoniškos pasiuntinystės 
draugystės ėsame savam urėdui 
prisaikinami ant Dievo žodžio bei 
ant vyriausių raštų liuteriško išpa
žinimo. Teip musų pasiuntinystė 
yra liuteriška pasiuntinystė ir jos 
vardas Indijoj yra: German E van
geli cal Lutheran Mission. Aš 
pats savo jaunystėje jokių kitų ka
tekizmų ne rsmi mokinęs kaip liu
terišką, o Indijoj terp pagonę tik 
liuterišką katekižmą tetnokinau. 
Mano pasiuntinystės bažnyčios 
mokslas apie šventą krikštą bei 
šventą večeriją yra čystai liuteriš
kas, teipjau bažnyčios davadai bei 
bažnyčios valdymas. O tie lie
tuvninkai, kurie iš Prūsų arba 
Maskdlijos čionai parėję yra, ge
rai žino, kad ten teip vadinamoji 
unija viens vardas tėra ir tik ant 
popieros te randasi, teip kad liu
teronai bei kalviniškiai pakajuje Ša
lip kits kito gyvena ir savo nuo 
tėvų įgytąjį mokslą yra palaikę, ir 
taipo ne dėstis, kaip misouriŠkiai 
kad sako, buk liuteronų bei kalvy- 
niškių mokslas ten sumaišytas 
ėsąs. Aš te kalbu apie Prusus,ne 
apie visą Vokietiją. Ar ans jauni
kaitis nė tiek ne žinojo, o Jei žino
jo, kaip galėjo jis tokius 'melus a- 
pie manę praplatinti? Tur būt 
trudnai stovi su jo darbu, kad prie 
to be melo apsigelbėti ne gal. Dar 
jis ne žino, kad čionai visi kiti liu
teronai missouriškius apkaltina, 
kad jie teip didei ant kalvyno 
mokslo krypsta? Iš šitos priežas
ties jis dar daugiaus turėtų saugo- 
tiesi kitus teip apkaltinti. Ale 
bėję: missouriškiai savo didžiame 
pasididžiavime bei pasiputime sa
vę vienus už tikrus liuteronus ant 
viso svieto laiko ir tik tuos dar, 
kurie juos seka. Teip pagal jų 
mislį: Vokietijoje nėra nė jokių 
tikrų liuteronų kaip tik keli maži 
surinkimninkai, kurie prie missou- 
riškių priklauso. Čionai, mieste 
B. rodė man viens missouriškis 
kunigas sąvo Kalendrose su didžiu 
pasigerėjimu, kad jis Vokietijoje 
tiek ir tiek pasiuntinystės štacijų 
turįs. Teip, jie senti) tėvyškėje 
pasiuntinystės stacijas turi, kaip 
mes, pasiuntinei terp pagonų, ir 
jie dabar, kaip kokio apšviestojo 
duktė, savo senąją, pagal jų mislį, 
atpuolusią motiną vėl ant tikro 
kelio atvesti nor. O jei prie tokio 
missouriškio kunigo į namus įei
nat, tad jų raštinyčioj tik apsidai- 
rykit, čia rasit, kad jų mišių bei 
mokslo knygos visos iš Vokietijos. 
O tie patys pieną savo senos moti
nos išžindė, jį potam visokiu budu 
išniekina. Teip ir aš jiems ne esmi 
gana liuteriškas, kad ir kitą moks
lą dar niekados ne esmi mokinęs 
kaip tą, ale mes ne esam toki mą- 
ži vaikai, kuriems privalu, kad 
missouriškei mums sakytų, kas 
tikrai liuteriškas mokslas ir kas ne, 
ir dėlto mes ir nieko iš to nedaro
me, ar jų bažnyčiose kalbėti gali
me ar ne. Aš apgailiu didei, kad 
ir kunigas Keturakaitis prie jų yra 
prisidėjęs, tai esti prie tokios sy- 
nodės yra prisidavęs, kuri tik su 
missouriškiais Draugystes turėti 
nor. Teip jis dabar, ir norėdams 
manę savo bažnyčioje kalbėti leis
ti, ne gal. Čionai aš jiems dabar 
nebesu liuteriškas gana, ale kad

' aš vėl į Prusus pergrįžčiau, tad 
busiu ai vėl užtektinai liuterikkas 
teip kad ir ant sakinyčios senosios 
bažnyčios kunigo Keturakaičio 
Maskolijoj stovėti bei kalbėti ga
lėsiu. O kad čionai ir prie liute
riškų atsišaukiau, nusidavė ik tos 
priežasties,, kad čionai aplink ke
liaudama ir jiems kian ir ten mielai 
paslužyti norėjau. Mano darbas 
yra ypačiai terp vokiečių liuteronų 
ir ak to teip apsčei turiu, kad nie
kaip nežinau, kaip tą iki galui sep- 
temberio arba oktoMrio atlikti ga
lėsiu. Būti teip ilgai čionai 
negaliu, tad vėl į Vokietiją 

atgal gryžti turiu. Iki tol dar lie
tuviškos pasiuntinystės knygeles 
prie manęs gaunamos, apie kurias 
jau kartą apgarsinimą išleidau.

Mano adresas pasilieka iki to 
laiko:

Rev. B. Laukėmis, 
cf Rev. L. H. Gerndt,

1014 A Putnam avė., 
Brooklyn, N. Y.

AtltalNymas.
Dvi sanvaiti atgal “Lietuvoj” 

pat i! po korespondencija ik Scran- 
tono, po kurią buvo pasirašęs J. 
Petrikis. Ištikro buvo tai dvi ko
respondencijos, dviejų ypatų at
siųstos, tik į krūvą sudėtos po vie
nu parašu. Petrikis atsiuntė vien 
užbaigą, taigi žinią apie Dilbaitį; 
kitas aprašymas buvo rašytas kitos 
ypatos.

Draugysczia Reikalai
bo Boston, Mase. 33 Susi v. List Aaaer. 

Kuopa ture* svarbu susinnkiB* panede- 
lyj. 30 liepos, 710 vai vakaru Sala ja po 
ar. 166 Broadway. So Boston. ant kurio 
nirdingai visu* lietuvius utkviecaia. 
ypscz suspenduotussananua pribūti.

J. Kaulinsiu*.

PajleMikolimai.
Pajieaskau >avo ssvoguriu, Juozapo 

Ruateusko, gyvenusio So. Osssha, Nebr. 
Jis pau ar kas kitas teiksis auissaukti 
ant saio ėdrūno:

Leonas Stungis, 
Box 43 Wilburton. Ind. Ter - 

(17—7)
Paliesėk* u savo pusseseres, Onos Boo- 

unytes, Kauno fub.. Raseinių pa v,. 
Tauravus vol., kaimo Zalinsakiu. gyve
no Chicagoje. Ji pau ar kas kitas teik
sis duoti tinę ant adreso:

John Groso, Saundera, Mieh
Pajieukau savo brolio. Juliaus Ur- 

banto. Suvalkų rub.. Vladislavavo pav., 
Taaoesbudes ges., kaimo Margaucku, 
vėliausiai gyvenu Centraka. Pa Jis 
pats ar kas kitas Mikais duoti tise ant 
adreso Petras Urbusias.

Box 701. Dolrny, Mieh.
Pajineskau savo dedee, Tamoasiaus 

Sapelavicsiaua; Vilniaus gub., Golavons- 
ko pavieto, CsiabtMko parap. 15 metu 
Amerikoj, gyveno Chicagoj. Jie pats ar 
kas kitas teiksis duoti iinia ant adreso:

Mikola* Matecslunaa,
5A5 So tanai st.. Chicago. 111. 
(17-7)

Paj ineskau savo vyro, Motiejaus O u 
lausko, kurs 36 gegužio pasitraukė les 
Kewanee. Ui., su vaiku ir mergaite pa
likdama* mane viena. Jis yra 30 metu, 
vaike vardu Jouas 9 motu, o mergaite 
vardu Ona 7 metu. Kas ji kur uitamys 
teiksis maloningai duotinai Ppe ant ad
reso Magdalena GuiausMene.

514 N. Elm St., Kevanee, III. 
(17-7)

Pajieukau Mateusao Šlapiko. Prienų 
parap , Marijampolio pa*., Suvalkų 
gub. Jis pate ar ku kitu Mikais duoti 
žine snl adreso

T. Kreivėnas,
334Diamond St., PilUton, Pa

Pajieukau savo brolio Domininko Ba- 
oeviciiaus, Kauno gub.. Teini u pav., 
Varnių parap.. kaimo Drebu ksac si u. Jis 
pats ar ku kitas teiksi* duoti žine etų 
adreso:

Konstantin Bacevicz, 
Rox 42, Eranklin. Wash

Pajieukau savo brolio JonoBagdžIuno, 
Suvaiko gub., Seinų pav., Szventažerio 
gm., kaimo Nemajūnų, gy veno Chica
goj. Jis pat* ar ku kitu teiksis duoti 
žine ent adreso.

AnUbas Hagdžiunas, 
Box 56. Wilmerding, Pa.

Pajieukau Franciukaus Nevienos Ir 
Marijonos ŽureilM isz Raudonu. Ssiau- 
liu pav., Kauno gub. Jie patįs arkų 
kitu teiksis duoti žine ant adreso:

Antenų Žonis,
145 Silver St., So. Boston, Msss.

Pajieszksu savo pusbrolio, Antano 
Bardausko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Stulgiu parap., kaimo Trakkalnio, gy
veno Joiiet, III. Jis pats ar ku kitu 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jurgis Csepauskis,
Bos 31, Himrod, 111.

Pajieukau savo tetos. Barboros Janu
su i ožiu tos, po vyrui Ambraziejisnes, 
Suvalkų gub., Vladislavavo pav., Blu- 
viszkiu gm., kaimo Grinkabudžio. Ji 
pati ar ku kitu teiksis duoti žine ant 
adreso: Frank Janussaitis,

1704 Indiana avė., Sheboygan, Wie.
Ku kur užtėmy* Juozą Marcinkevi- 

ošiu, 5 pėdu augszte. juodu plauku, bis- 
ki szlubcsioja, bus malonus man pra- 
nessti, o busiu dėkingas

Frank Balkunu.
37 Hudson avė., Brooklyn, N.Y.

Marijona Kavai!ūke, po vyrai Jankaus
kiene pa j lauko savo brolio, Juozo Kavo
liuko, Suvalkų gub., Marijampolės pav.i 
Klebiukio gm. gyveno Shenandoah, 
P*. Jis pats, ar ku kites teiksis duoti 
žine ant adreso:

And re w Jankausku,
50 Jereey St. Ansonia, Conn.

Aukos kankiutiniams.
M. Kalvaiti* Renton,Wuh....................25

AntvMtuviu A. Lebedniko LoweU,
Mase, surinkta ir prieiunsta per J. • Var

D U VU . . , .Tuuua

Sykiu 436.11

GAMTuS PAJĖGOS
IR KAIP 1$ JU NAUDOTIS.

Pagal Bitnerą.

Kadangi, kaip matome, musų suprati
mas apie svietą ir viską, kas yra, yra tik per
statymu musų pačių, tokiu budu, kaip mato
me, musų supratimas apie viską ne turi tikro 
pamato. Todėl tai yra filosofai, kurie tvir
tina, jog musų supratimas laiko, ruimo, net 
priežasčių gimdančių visokius apsireiškimus, 
ne gali būt darodymu jo teisingumo. Vie
nas iš angliškų filozofų šaukia, jog lengviau 
galima darodyti, kad naktis yra priežasčia 
dienos, negu tūkstančiuose kitų atsitikimų, 
kuriuose mums rodosi, kad mes pažįstame 
priežastis visokių apsireiškimų.

Iš to, ką mes iki šiol kalbėjome, išeina, 
kad Ir musų supratimas apie medegą, mate
riją yra tik musų perstatymu, ko iš tikro su 
jtagelba datyrimų negalima darodyti, arba, 
kitaip sakant, supratimas medegos yra sut
vertas musų jausmų, kurie juk gali klysti ir 
yra tik mažai išlavintais tarpininkais terp 
svieto ir musų dvasiškos ėsybės.

Taigi,paskendę filožofiškose durnose, mes 
prieitume prie konkliuzijoe, kad viskas, ką 
mee laikėme už neužginaiuą teisybę, ką tikė
jome, kad gerai įtažįstame, ne turi nė jokių 
tikrų, neužginamų pamatų. Teip protauda
mi, mee,ant galo, turėtume paabėjoti ir apie 
musų pačių esybę, kuri juk negali būt atskir
ta nuo daigtų esančių ant svieto.

Bet ar ištikro išpuola iš to, ką mes iki 
šiol kalbėjome, kad viskas, ką mes matome 
visur, kas mus apskrieja ir mes patys — esa
me tik musų pačių fantazijos išmistu, viskas 
yra tik sapnas, kurio darodyti ne galima, 
kaip tvirtina tūli filozofai arba protmyliaif 
Žinoma, ne. Jeigu ir garsino panašias nuo
mones ne Įtašaukti visokios veislės filozofai, 
tsi žmonija, reikia sakyti,ant savo laimės, jų 
išvadžiojimų ir protavimų ne klausė. Viskas, 
ką mes iki šiol kalbėjome, parodo vien, jog 
musų supratimas apie svietą, paremtas ant 
musų jausmų, yra tik objektyvišku išreiški
mu žinomų apsireiškimų ant svieto.

Kalbėjome jau mes apie parvas žiedų, 
kokias mato musų akys: jnatėme, kad greitu
mas krutėjimo ethero ant lėlės musų akies 
gimdo tūlas permainas; kurios, su pagelba 
nervų suteiktos smegęnims.ant galo gimdo tą, 
ką mes vadiname šviesos apsireiškimais: prie 
krutėjimo ethero 400 trilijonų sykių per se
kundą musų akys jaučia' raudoną parvą; ant 
geltonos parvos reikia dar greitesnio krutė
jimo. ant padarymo violetinės Į«rvue reikia 
dar greitesnio, taigi apie 800 trilijonų kartų 
per sekundą. Dar greitesnio krutėjimo, 
gimdančio trumpesnes vilnis, jau musų akys 
ne patėmyja: ne patėmyja jos ir ilgesn.ų 
Vilnių negu pagimdytų palengvesnio kaip 
400 trilijonų ethero krutėjimų per sekundą. 
Pirmutinis, taigi greitesnis negu 800 trilijo
nų kartų i>er sekundą krutėjimas etero, 
nors jo pagimdytų vilnių ne atjaučia akys, 
taigi ne mato, gali būt patčmytos iš to, kad 
jos gimdo Įtermainas aut fotografiškos lentu
tes, tai yra, iš jų chemiško darbo; tuos spin
dulius todėl vadina ckemiikaitt arba idtra- 
violttinūiūt; vilnys ilgesnės, pagimdytos pa
lengvesnio krutėjimo negu 400 trilijonų kar
tų per sekundą, teųtoegi ne gal būt jtatėmy- 
toe musų akių, bet jas jaučiame kaipo šilu
mos špindulius.

Teipjau ir balsas niekuom daugiau nė
ra, kaip oro krutėjimu: greitesnis krutėjimas 
oro gimdo trumpesnes vilnis, kurias musų 
ausis jierima kaipo augštus tonus, paleng- 
vesnis gi krutėjimas ginjdo ilgesnes vilnis, 
kokias ausis j>erima kaipo žemesnius tonus. 
Ant išdavimo tokio tono, kokį išduoda spar
nai lekiančio vuodo,reikia 16000 sukrutėjimų 
oro per vieną sekundą; labai greito krutėji
mo teiposgi negirdime. <

Tokiu budu mes matome, kad musų su
pratimas apie svietą ir apsireiškimus, apie 
gamtą remiasia ant darbo jos pajiegų ir jų 
įtekmės ant musų jausmų.

!l ■
3. Pamatas musų supratimo.

Mes augščiau paminėjome apie darbus 
gamtos pajiegų ir jų įtekmę ant organų musų 
jausmų. Bet kas tai yra gamtos pajiegaf 
Užganėdinančiai ant to atsakyti ne lengva, 
nors kiekvienas iŠ jus, iš įoeno datyrimo. ži
no, ką mes suprantame j>b vardu pajiega ir 
kad pajiegoe darbuojasi pagal atsakančias 
gamtos tiesas.

Vieni filozafai tvirtina.jog medega ir pa
jiega yra tai visai savistovės substancijos, 
kad galima perstatyti pajiegą ir be medegos; 
kiti vėl l»ajiėgą laiko už neatskiriamą nuo 
medegos, pajiega yra tai vien ypatybė mede- 
gos; iš tų ypatybių, kurias atjaučiame mes 
savo jausmais, mes galime spręsti apie mede
gą; kiti gi vėl tvirtina, kad nėra nė pajiegos, 
nė medegos; galima kalbėtį vien apie vieną, 
kurią pavadino vardu energija, veislių ku
rios vienog yra daugiau, nors visos remiasi 
ant krutėjimo.

Čia gal ne vienas paklausti, kas gi iš 
tikro kruta. Atsakyti ant to ne teip lengva, 
kaip rodosi ant pirmo pažvilgio. Ant pri
derančio supratimo reikia ištempti visą ati
dą, kadangi ant priderančio atsakymo ant to 
klausymo laužo galvas rųokslinčiai ir filo
zofai. -s.

Teorijų turinčių atsakyti ant to klausy
mo yra kelios. Iš jų svarbiausia yra lordo 
Kelvino, paremta ant matematiškų išskaity
mų, teorija vėtrą.

Pagal tą teoriją: etheras yra tai nesirau- 
kiantis ir nesitrinantis skystimas. Ta, uži
manti visus ruimus pasaulėj medega, yra tik 
viena iš pavidalų krutėjimo, o jos atomai 
smarkiausiomis vėtromis. Paskutinės yra 
tai smarkiai besisukančios dalelės athero; da
lelės tos sukasi visada, amžinai, krutėjimas 
nesimažina, kadangi etheras yra tai medega 
liuosa nuo trynimos!, todėl ji ne stabdo nė 
jokio budo krutėjimo, jo palelės, pradė
jusios krutėti, kruta amžipai, kadangi nėra 
trynimoei, tai nėra pajiegos stabdančios kru
tėjimą.

Prie tokio perstatymo ethero, elementai, 
tai yra prasti Besidalinanti chemiškai kūnai, 

* . r

yra tik visokio ilgio, pločio ir greitumo kru
tėjimai. Darbas elementų ant viens kito 
apsireiškia chemiškose reakcijose, duodan
čiose begalini yvairumą formų. Atsakanti 
krutėjimai ethero atomų gimdo apsireiškimus 
elektrikos ir šilumos.

fiita teorija sunkiai duodasi suprasti, 
bet ji paremta ant matematiškų išskaitymų; 
nors sunku ją pilnai apimti žmogaus suprati
mui, bet ji duoda tvirta matematišką supra
timą surėdymo pasaulės, viso svieto; aiškina 
visokius apsireiškimus ant žemės ir ant kitų 
dangiškų svietų.

Bet čia veržiasi klausymas, kokiu budu 
ir kaip iš nesiliaujančio' krutėjimo ethero 
atomų galėjo išsidirbti gyvybė, visokį sutvė
rimai, protas ir jausmai?

Suprasti tą sunku, galima sakyti, kad 
protas musų to apimti negal, bet galima 
vien daleisti vienybę pasidarymo objekty- 
viško ir subjektyviško svietų.

Ant to pasiremdami, mes galime per
kratinėti gyvybę visuose jos apsireiškimuose 
arba kaipo eiles apsireiškimų negyvos gam
tos, besidarančią prie nežinomų mums ap
linkybių, arba gyvybę padaro kokia ten ypa- 
tiškos veislės medega; vienu žodžiu, mes tu
rime gamtoj pripažinti buvimą ne vien ne 
gyvos medegos atomų, bet ir gyvos medegos 
atomų, kurie duoda pradžią visiems gyviems 
daigtais, esantiems ant žemės-ir gal ant kitų 
dangiškų svietų, nuo kurios paeina ir misli- 
janti sutvėrimai, taigi žmonės, augmenys ir 
visi gyvūnai; taigi reikia daleisti buvimą pa
šau lė j dviejų medejų:gyvos ir negyvos. Gy
vybė yra amžina, ji buvo ir bus visada, teip 
kaip ir medega.

Taigi katras iš šitų dviejų atsakymų ro
dosi geriau suprantamu: ar nuomonė apie 
vieną medegą, iš kurios pasidarė lygiai ne 
gyvi, kaip ir gyvi daigtai, ar nuomonė apie 
buvimą dviejų medegų: ne gyvos, iš kurios 
pasidarė visi ne gyvi daigtai, ir gyvos — iŠ 
kurios yra visi gyviejie?

Žinoma, atsakymas ant to klausymo pa
eis nuo nuomonių kiekvieno žmogaus: vie
nam viena nuomonė pasirodys teisingesnė ir 
geresnė, kitam gi kita. Nieks vienog iš to 
dar negalės atsakyti, jog suprato gerai pa
matą, ant kurio stovi musų supratimas apie 
svietą ir visus ant jo apsireiškimus.

Nors teorija ,,audrų” ir ne išaiškina vis
ko teip, kad kiekvienas tokį išaiškinimą ga
lėtų suprasti, bet visgi ji mus priartina prie 
šiokio tokio supratimo svieto pradžios ir 
priežasčių visų apsireiškimų.

Vienog ir musų pripažinimas didybės 
svietų parodo, kad mes dar vis toli ėsame 
nuo supratimo pradžios pasaulių, kurių vos 
dulkę tveria musų apgyventa žemė. Spencer. 
tvirtina, jog ant supratimo pradžios visų 
svietų ir priežasčių visokių apsireiškimų, rei
kia pripažinti buvimą neapimamos protu pa
jiegos, apsireiškiančios visokiuose apsireiški
muose ant svieto.

4. Pamatai supratimo mechanikos: ruimas, 
laikas, krutėjimas, medega. pajiega. sun

kumas. massa. darbas, produkcija.
Taigi mes matome, kad visoki esanti ant 

žemės daigtai, apsireiškimai ir jų priežastys 
musų supratimui per daug painus ir mažai 
suprantami; jeigu vienog mes mažiau norėsi
me įsigilinti, bet imsime tuos apsireiškimus 
tokiais, kokiais jie yra, tai jie pasirodys 
mums su visu prastais ir lengvai supranta
mais, net lengviau suprantamais negu yra iš 
tikro: kadangi mes juos matome nuolatai, 
tai jie mums rodosi su visu prastais.

štai išimkime, ant paveikslo, tokį 
paprastą apsireiškimą kaip puolimas akmens 
ant žemei-, jeigu mes jį paleisime iš rankos. 
Tas apsireiškimas mums rodosi teip prastu, 
kad apie tai nė kalbėti nenorime, kadangi 
tokius apsireiškimus matome kas dieną; jei
gu vienog norime suprasti priežastis to apsi
reiškimo, tai jau tas nebus teip lengvu, kaip 
iš pradžių mums rodėsi.

Iš tikro, kodėl paleistas iš rankos akmuo 
nupuolė ant žemės, o ne kybo ant oro. kaip f 
tai turėtų būt, jeigu jo nieks nestumtų prie 
žemės? Kodėl, jeigu jis puola, neatbūtinai 
ant žemės, o ne į šalį, arba į viršų?

Ant to be abejonės atsakysite, kad ak
muo puola ant žemės todėl, kad jis sunkus. 
Bet ką reiškia toks aiškinimas? Argi tai 
yra išaiškinimas? Reikia dar pridurti, kad 
akmuo puola ant žemės ir beoriniame ruime, 
taigi matyt ant jo puolimo nė oras neturi 
įtekmės.

Ant to atsako, jog žemė pritraukia prie 
savęs visokius daigtus. Bet kaip ji gali pri
traukti tokius daigtus, kurie yra musų ran
kose, taigi ne ant žemės? Priežastis tokio apsi
reiškimo, sako, yra svarumo pajiega.

Bet ar ištikro mums tas viską išaiškina, 
argitoks išaiškinimas gali mus užganėdinti, ar
gi mums gali pakakti žodžio svarumo pajiega 
ant išaiškinimo šito apsireiškimo? Nors gy
venime tankiai žodžiai užstoja darbus, bet 
jeigu mes ir prie aiškinimo moksliškų daly
kų pasiganėdintume žodžiais, butų labai 
liūdna.

Ant laimės šitame atsitikime įtekmė že
mės iš tolo bus mums labiau suprantama, 
jeigu mes atsiminsime apie buvimą ethero, 
apie kurį mes jau kalbėjome, aiškindami ato
mus ir molekulus, kuris įsiveržia į visus kū
nus, pripildo juos, net beorinius dangaus 
ruimus terp planetų ir žvaigždžių. Tiktai 
priimdami buvimą ethero, mes įstengsime su
prasti pajiegos darbus, vis tiek, kokia ta pa
jiega ne butų, ar tai sunkumo pajiega, ar 
kitokia.

Teisybė, pripažinimas ethero palengvina 
mums išaiškinimą pajiegos, bet tikro jos su
pratimo dar visgi mums ne duoda.

Mechanika aiškina pajiegą kaipo prie- 
ž&8tį perkeitimo krutėjimo kūno. Bet iš tikro 
toks aiškinimas dar mums ne suteikia pakak
tino supratimo pajiegos..

Vienog, jeigu mes atsisakysime nuo vi
siško išaiškinimo visokių apsireiškimų, kaip 
ir visų pamatinių supratimų, ant kokių re
miasi musų supratimas, o pasiganėdinsime 
arčiausioms priežastims,paremtoms ant daty-

(Toliaus bus )
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AR NORI?

i hieago, berželio 27 pasimirė Autanu 
Siruna* sasutu metu kūdikis,tėvu gyve- 
nancaiu po nr. 613 8. Union fet. Laido- 
tuves atsibuvo 23 berželio, Apvaizdos 
Dievo bainyczioje.

Berželio30, pasimirė Kuimiera* Sava
nos viešiu* devintu li etu, tėvu gyvenant 
ožiu po nr. 1071 Blue Island avė. Lai
dotuves atsibuvo 2d. liepos Szv. Jurgio 
bainyezioje.

Liepos 1 atsibuvo laidotuvm ApviNz- 
dos-Dievo bninycziol* Petro Miksaonio, 
18 metu jaunikaicaio, kurs tapo trukie 
užmuštas. Paėjo Isz Kauno gub , VI- 
duklš parap. Gyveno Chicagoje tik 6 
sanvaites. Tėvus ,ir gimines turi Lie
tuvoje.
- Liepos 3 pasimirė nuo muIm uigavimo 
Jonu Jonušu*, 28 meto jaunikaitis 
Paėjo iu Kauno gub.,' Pavandenės pa
rap., kaimo Žvirdžiu. Chicagoje gyve
no tik 3 an vai te*. Laidotuves atsibuvo 
6 liepos Apveizdo* Dievo bainyezioje.

Visi viro* minėti yra palaidoti perpa- 
borip Joną Petrošių,

168 W. 184h S*., Chicago. 11,1.

Reikalaujame 20 merginu ge
rai mokancsiu siūti ant maszinu 
prie andaroku darbo. Darbas y- 
raant sekcija, inaszinos garu va
romos* nauja* czystas fabrikas, 
darbo valandos nuo 7:3O ryto Iki 
8:30 vakaro, o subatoms tik puse 
dienos. Mokestis nuo $9.00 iki 
$12.00 ant nedėlios.

Atsisaaukite:
SKIRT DEPT, 

161 S. Clinton St., Chicago,!!!.
Klauskite Mr. LEWY.

Chicago General Employment Agency 
reikalauja 1000 dart>inin*u ant tarme, 
3000 ant geležinkeliu vakarinėse valsti
jos*. gera mokestis, nuvažiavimu nieko 
nekautuoja. 200 darbininku reikalauja 
prie lentų piovinycziu valstijoje Michi- 
gan. mokesti* 32S.t» ant menesio ir 

' boardas. 100 vyru ant darbiniu laivu 
-parvažiuoti į Europa už d arba. Mes 
šnekame lietuviškai.

J. Luca*. Agentas 
122 La Šalie st.. Ruimu 3. Chicago, III.

(31-7)
Reikalauja išsilavinusiu operalori 

ir kriaueziu prie andaroku darbo.
Dernburg Mfg. Co.,

220 Adams St., Chicago.
(17-7) I

Ar nori pirkti narna, ar Įlota?
Jai teip tai ateik į “Lietuvos” redakcija 
o mes turime keletą namų ir lotu ne
brangiu ant pardavimo, arti lietuviszkos 
bažnyczios.

Pigiai parsiduoda pirmos kliasos H ote
lio biznis, 16 ruimu, saliunas ir restau
racija, visi ruimai puikiai iszmebliuoti, 
garu apšildomas, elektriką apšviestas, 
kotelis visada žmonių pilnas, nuo kuriu 
iargavojui kasdien nuo 345 iki 375. arti 
dideliu fabriku ir terp apsigyvenusiu 
lenku ir lietuviu. Asz gavau po savo 
tėvu didele farma Stevens Point, Wi«., 
todėl ši bizni turiu parduoti.

Mike Kntievakis, 
kerte 14-tb ir Wentworth avė.

Chicago Heights, III.
Pigiai ant pardavimo geras saliunu 

lietuviu apgyventoje vietoje, arti lietu
viškos bažnyczios. Savininkas išva
žiuoja in kraju.

M. Baliunas.
136 W. 18-thSL, Chicago, III.

(24—7) : •
Ant pardavimo trijų pentru mūrinis 

namu su lotu, arti lietuviškos ir len- 
kiszkos bažnycziu. Ant pirmo pentro 
Sali anų. viršuje gyvenimai ant 3 fami- 
liju. Atsišaukite po nr. 3325 Fisk St.. 
Chicago, I1L (17—7) ,

Tiktai mano kostumeriums
Pranešu^ uvo maloniems tautie- 

Cziam*, kad uz persikėliau iš po No 
1124 So Froot St. po No 1000 So Front 
St. Phtladelphia, kur teip kaip ir senoje 
vietoje parduodu visokiu knygų, o ko
kiu pas mane ne butu, tai tokiu parga
bena iu kitur už te paezia preke. Par
duodu abrozelius, škaplierius, ražan- 
ęzius, kryželius, kignotelius ir visus ki
tokiu* religišku* daiktus. Teipgi gra
žiu gromatoms popieru pargabentu iš 
Tilžė*, Paryžiau* ir Krokavos, mauinu- 
ku gromatu rašymui, lietuviuką Tra- 
janka ir lt. Ant popieru ir abrozeliu 
duodu agentams gera uždarbi. Dru- 
kuoju kitiem* gromatu labai pigiai.

.Parauyk man, oauteu iszdruknosiu 
žodis į žodi ir gaiši siunsti in kraju dru- 
kuote gromata. Preke ant baltos popie- 
ro* 30c ant geresnes 40c. Ko tik reika
lauji rauyk, o gausi prekes ir tada pini
gus prisiunsi. Su guodone

' M. A. Ignotu, 
1000 SoT’ront St., Philadelphia, Pa.

Ar nori geru .ir naudingu knygų? Jei 
teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
isz “Lietuvos nsujausiai iszlei*tu>knygu.

Jei nori mokintisangliszkos kalbos, 
tai nusipirk “Žodyną lietuvinzkoe 
ir anglL*zko* kalbu.’’

Jei nori dasižinoti koki kur gyvena 
žmonšant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po mares isziimecziu- 
siu šlu, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti j u paveikaus, 
kaip jie išrodo, ka jie veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaiku* augina, kaip 
mokina, kokio kuri* tikėjimo (vierosK 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme. kokios ju bazoyczioa, kokiosdiev- 
maldyste* ir žodžiu sakant nori dasižino
ti visa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Etbnoiogija”, o joje viską rasi.

Jei nori dšižinoti monu ir burtu pa
slaptis, koki u bud u juos magikai padaro, 
tai nusipirk knyga “Paslapty* magi
jos bei Spiritizmo*', o isz jos visk*

Jei nori dMižiooti apie gamtos moks
lai, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi
reiškimai sviete’’, “Apie Žeme”, “Senu 
gadynių isznykesutvėrimai” “Biologi
ja”, “Svieto pabaiga” ir tt.,o isz, tikrai 
ipsiiivieši -.

Jei nori grtdiu pašakaieziu-ir juoku, 
tai nusipirk knygeles “Gyvenimo vaiz
deliai”, teipgi teatrališkas: “Dede at
važiavo*’, “Žile galvon velnias vuode-
goti”, “Geriam vėliaus negu niekad” ir 
šimtus kitokiu turime gražiu pasakų.

Pm mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
pozu, abrozeliu, ražanciiu, szkapleriu, 
kryželiu, puikiausi u gremžtoms popieru,
puikiausiu ant svieto pavineziavoniu pa

vydale kortu ir pavydai* kvietku bukie
to, guminiu lytaru, drukuojamu ma
šinų, auksiniu fontaniniu pluksnu, Ste
pu, atlošu ir tt.

Rašyk tuojau*, o gausi katalioga.
Jei nori Išsiųsti pinigus in kraju, tai 

aiusk tiktai per mus. o visad* gerai ir 
greitai tuvaikssezios. Musu name tal
pi dm i randavę paczto stacija, žinoma po 
No. 60, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius išleisti.

Jei reikalauji ši f korte*, tai pir
miau klausk pas mus šifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linija* ir tik pa* 
mus gali gauti koki* nori nuopigiauaios 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
rašyk o gausi pregM, kataliogus ir vis
ką ko tik, reiki*.

Adresuok:

A. 0LSZEV8KIS,
33-rd 8L, Statlou 60, 

CHICAGO.1LL.

SCruiu 8kvrdya«.Apruso *b* baisa atsiuttsta 
ksdalMm. maskoliai uSpuuto *Bl batav- 
ostoe miaatelyja Kratou. MMto*ge*ed* ir |>)o- 
arenakallB! Alūnui! itzfnova ųltoris* isaS-

Gi*tu*t*zkš Lesssntoriu* su oototial* kate
kizmai* Ir mlstrauturu. m,...............10c

Mokslas apie temų Ir kitus šiitas, jubu.y ir 
pabaiga. Apraišo kš yr* tame, lis ke jt su
sideda, *nt ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yr* Mato. SvuhtZdM.menulu; kaip toli yra 
ta kita* žsralgždss; kš yra pliaa -os, korne
to* ir kito* retai matomo* ž**taėde*. Su K 
astronomišku abrousliu, turinti 86 pusi* 
aš. Yra tai wieMUne knyga, iš kurto* 

erai Smogus gali apstssvviesU...........700
Drutuore, gražino** apdaruose...........$1.00

924

'eista "Tėvynė* Mylėtoju Draugi 
tat aprašymš Lietuvos su Lėni 
nvjlmo ir jo paMkate*. Cm* aisskiai yra ap
raišyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
•istuvos kualgaiksaoslais: Keistuolių. Vy- 
sutu ir k itale. Iu szio* knygele* skaltyto- 

>-* aiškini s a prus, ar lenku prtetslysts yra 
mum* naudinga ar btodlnga.............. ...IBc

‘lietuviu pratęstai MaZotoje Arijoje nuo senovei 
iki jie pateko pi valdai* •ytrsu. Paresze L>* 
lavos Mylėtojas. Kn ga turto puslapiu*

3S. Gyvenimo Vaizdeliai >u>Įriedanti lu ee- 
kaneziu grasia naaakaicziu: Atsisveikinimas: 
— Vagis: — Ku kalias; — Gatvės vaikas; — Pn- 
parezio kledu: — Mitzko sargu; — Signalu; — 
Keteivis. Chtoago. Iii. 1904. pust SS...........15c

eiO Deda atvakiavn. Komedija viename ak
te. Pusi, š Draugyste* uk*iimanczio* teatru lo- 
11 imu ru *stoje knygelėje nauja ir pilna lunku

tiktai *ze*ziu ypatų. Szita komedija buvo keli* 
kartu* lošta lietuviško* draugvstM Peterburge, 
Maskolijoje. JI yra maskoliszko* valdžios cenža
ruota ir cenzūros daleidiniš yra ant knygute* 
ruskomis literomis atspaustas. Todėl ja galima 
ir4n Lietuva parsiunati, M a*koIi jus valdžia joa 
parsiuntimo nedraudžia....................................WOc
910 Geriau* vėliau* negu niekad. Komedija 

viename akte. Pagal lenkiška sutaisė K. B a ir 
M. P-is. Chicago. IU. 19UB. pusi. 48. Salta knygute 
tųip kaip ir No. 110 yra Mrakolijo* cenzūros da- 
Ksta ir gali būti Lietuvon sluncztama........ 10c

331 Žile galvon — velnias vuodegon. Kome
dija viename akte. Pagal lenkiška sutaire M. 
P-ia. Chicago, UL. 19OL pusi. 31. Salta knygute 
teip kaip ir No. 310 yra Maakotljo* cenzūros dalei- 
•ta ir todėl gali būti Lietuvon siunczlama... lOc

uaa. Chicago, III.. 1906. pusi. 667. Yra tai svar
biausia moksliška knyga apie viso svieto Žmoni*. 
Ji parodo visu viesipatysczlu. visu tame* kraštu 
Amoni*, ju kilmes, parva. tikėjimą, peprucziui, 
ušriemima ir abelnal viską. Iš patilpu*lu joje 
fotografijų matysite, kad ant tnuril tame* randas 
ŽmoniųgraZlu. prastu, blaurlu ir net blauresniu 
uZ paezia bezaiione. randasi net ir tokiu, kuriu 
viš* kunš plaukai* aptales. o veidu į beždžio
ne* panaAu*. Raštas szventa* tako: ..Sutvėrė 
Dievu smogu nnt abrozo ir paveikslo tsvo", bet. 
kad pažvelgsite in rėklus visokiu žmonių veislių 
pamatysite dideli ta nevienodumą ir tada »telna 
klausymą*, kurie Isz ju yra panšiu* paveikslui 
Dievo, ir kas-gi sutvėrė tuos blauriuosius žmones? 
Kas nori dasižinoti kiek ant svietu visokiu žmo
nių veislių randasi, kur kokia veisto gy vena.kuom 
užsiima, kaip minta, kaip tiki, kaip meldžiasi, 
kaup mokinši ir pamatyti ju paveikslus, kaip jie 
iszroda. tegul perskaito szia knyga, o joje ra* 
gryna ir pilna žmonijos istorija, preke .$li.tM) 

Apdaryto.....................................9.00
071 Užmušimas caro Aleksandro IT. Paresze 

Jonas Grežvs. Užleido Susiv. Liet. Laisv. Chi- 
cago. III., 1903. pusi. 38. Knygute apraszo kylima 
ir lankstvmši revoliitcijissko judėjimo Rusijoj, 
kova su carizmu ir. kaipo pasekme tos kovos, ui- 
muszlma minėtojo caro. Velytlna kiekvienam 
darbininkui ja perskaityti............................  .10c

13120 Naujausia* irdidžiausišžodynšlietu- 
viszkoa ir angliszkos kalbu, sutaisytas Antano 
Lalui. Chicago. III.. 1906. turintis puslapiu 390. 
Rasite jame visus lietuviškus žodžius įsaguldv 
tus in angliška kalba, kiekvienas žodis paženk
lintas kursivoms litaroms prie kokiu jis gramati
kos skyriaus priguli.žodžiaisustatyti alphabetiaz- 
kai teip. kad koki tik žodi nori gali ji su viena se
kunda atrasti. Szi žodyną reikalauja ne tik moki- 
uantiesi. bet ir tie kurie moka angliška kalba, 
nes ne viens iš mokaacziuju visu žodžiu nežino, 
o sziame žodyne randa juo* visus ir visame isz ju 
naudojasi. Knyga turi formatu dideses musu Ge- 
ografijoa. Kietuose, gražaus melvno audimo ap
daruose. ant nugaros iszspausto* sidabrinėmis li
teromis jus titulas. Preke.......................... $8.00

1081 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo szvie- 
soje mokslo. Pagal svetimus szaitinlus lenkiš
kai sutaisė F.J.. itetuviszkai verte J. Laukis.Cbi- 
cago. III.. 1908. pusi. 302. Yra tai seniai laukia
ma MONV KNYGA. Joje rasite visu tnonn ir 
burtu paslaptis, suprasite jsu. nes yra aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos visos ju pa
slaptys ir budai ju darymo...............................0VC
808 Aš o* Kares Dievui. Paresze Jonas 

Gražys. Chicago. Iii . !9te. pusi. 4U Szi knygute 
labai suprantamoj kalboj aprašo visas kares ko
kio* kada buvo ant svieto, kiek to* kreztavo, kiek 
žmonių iszžude. kiek žmonijai blogo atgabeno ir 
kš žmonija in jas stūmė....................................l*>c

Kalendorius spaudimas Peterburge ant 1908 roe- 
.............................................................. 104- 

Naujausia* ir geriausia* kalendorius su daug 
geru pamokinimu.spaudintas Tilžėje ant UAB me- 
.............-.................................asv

Knygos. sawo* spaudo*.
A.kywl Apsireiškimai 8wiete, ant kariu kmo 

ne* nuolato* kiun. bet ju gerai neeupranta; 
•u T abmaeliaia. Naudingiau^ knygele ant 
*wteto dMiSinojimui to* ko daroai Aai 
bal, gnauunai, lietu* ir *niega*; kuyra 
debeviai ir ant ko jio laikosi............. 3Oc

Aritmetika. Knisa ina mokinmuirokundi,.
Preke................ .............  •J.’tc

HYGIĖNA. Dak_iri*zka knyga arba mokilu 
apie uilaikymų »*reikstos. iu kurio* ga'i be 
nsgelboe daktaro isuigydyu nu<> daugybe* 
ligų. Szita knygele pnwato rasti* kiekw<e-

tys,patalky*apeiraagoti nuo ttikstaneziu wi- 
•okiu ligų, pataikys atitikytiozielybeje mwo 
šreikatų. pailginti mwo amži ir mokės užau
ginti streikais ir tvirtais uvo vaikelius.
Preke....................  --.30c

Kpia turtu issdirbima Paresze Bebram, verte 
S. M. Veikalas gvildenantis politiszkųų eko
nomijų Kokiais keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia aat 

draugios gvvenisso. ......................... 30c
At vyskupas Valanerzlu. (Valanczauskasi nebu-

sr.io. Išleista karatais Snsivienyjimo Liet.
Laisv. Ata. n puslapiai........................... 10c-

Baudžiava Lietuvoje. Paraižė žmogus. Įsileido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bo
du ji Lietuvoje (vyko, kaip atsiliepe ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa

naikinta ......... ..j................... I0C
Biologija arba Mokslas apie Gyvu* Daiktu*

Pagal prof. N u beurnų. Sutaisė Ssernra. Chi
eago, IU. 1901. Puslapiu 147.Mokslas kokiu budu 
ridose gyvi sutvėrimai ant musu taures, kaip 
Jie vystėsi pradėjus nuo maža vabalėliu Mes

ha pa valkstote. 4Oc.
Dvyntai Vui»- P»ra*ze kun. Dembtki*. Ui 

leido Siulv.Lietuvių Lalivamapių Amerikoje. 
Su eutortau* paveiksiu Ir paveUuleliu Loakoo- 
nogrupo*. Knygele patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji «un4> prietaati* detei 
kurių moteriazke tapo iemesne ui vyrUzki U 
paduoda rodykle* ant joa pakėlimo..MSc

tai naudingiausia if. mu sslvrsiiol Isaejo 
siu UetnvlszkB kny<u. Aiszklal ir supran
tamai apruio vtna musu šerne, jos pavidata, 
Jiduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardu, 
augštl, vulkaeus metanolius isz savęs ugnį: 
uz kokiu tame sluoksniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geIeties, aukso, drus 
ko* ir kitu ucrybts; kiek manu, staru, upiu, 
įu vardai, ploti*, š’le; koki kuriuose van
denys: tanu, prėski. Midus, ar karta*, ko-

ms, karalystes, kunigaikštystes, respuh”- 
kus ir tt. Kiek kurioje temeje yra gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. ui- 
siemimai. pramones, iszdirblai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra
monių; kar koki orai: ssatoaiai ar karsa- 
c-lai, lietus ar giedros; kur koke ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
1 ‘s kur Mule per keletu dienu nenusileidiia 
arba neuiteka ir tt. Knyga didele 6x9 tojiu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
skandinta, su 71 paveikslėliais;

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para
stai ant nugaros ir srono. Preke.. .$12.fiO

Istorija Chicago* Lietuviu, ju rssagilju Irkn. 
Krancziuno provn su laMmsscMu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje,189Pm. 566 puslapiu 
dldelo formato, alszkaus druko. Fot*gr<lj**

"Lletuvo*'* Užleistojo, redaktoriaus ir pa veik
liai Chicagos S.Jurgio lietuviszkos bažoyczios. 
Popieros apdarais....................... .r.. |U.OO

Audimo kietais apdarais, suktiniais 
etatais....................................................... $900

I»t kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir su
tinami augmenys? Pagal Lunksvieslu, šutai** 
Saeruš, Chicago 1)1. 1901 m. Puslapiu 7X 
Bu pareikštoje!*..........................................SOo.

Istorija Suvienytu Valstijų Szlaurlnes A men
kos. Apraše kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czta tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausia1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuose aktuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare utini 
žemei. O snt pat galo talpfnši Konstitucija 
Suvienyta Valstijų, kuri yra reikalingiausia 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
šioje Amerikoe taure)- . v we d a nežinai, idant 
•įprastu koke* jis czta tieras turi, kš jam 
jr* wal^daryti, kas ne vate. Turi p^slaęta

Dratuoss, gražiuose apdaruose.............. $1-30
Kaip Maakollta persekioja Lietuva. Pagal L’op- 

pression rusMen Litbusnie suptesse kun. V. 
Dembskis........s......................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piešinys Dro 
L. Wehlam. Iro anglis ik o išguldė kun. V. 
Dembalua.................................................10c

Kaip gyvena Augmenys? Yr* tai moksHųų- 
kas aprašjrmn* apie yvalrius musu tame* an-

nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 60 paveikslėliu., 1» pusla
piai ....... .n........................    800.

(lindaugis Lietuvos Karalius. Istorlszkš pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiškai pa
raižė Julius Skivackl, lietnviszkai verte 
VlacM Kapsas (Dres KuCrka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*.. 95o 

Žmogus NepUn*xkl*. Vert* iš švediško Ma
ria. Groti apysakėlė: kaip turtingo preketo 
eonu* apsivedė su varginga mergina ir lai- 
mragtau gyveno š kitus, su tartingem* ap- 
stveduslud. Bzlta apysakėlė stirna kSakyto- 
ne jauš vaikini----- ------------ '—
tiesk o* dovbM. lOc

Naujausi* Lletuslsšs* Sapnlnykas, surinkto 
Ir suredlt. tos daugel *wetimtautis*ku Mpnl- 
nyku ir surėdyta* pagal Ukro Perslsakai 
Kgiptiška Mpninyka,—salio aiškiu abec- 
sahu,—su sprosiymu plans-n Ir nušiupėsią 
tokias s*notre* Žmones wartojo luspejimui 
ateitas —Geriau**! iszguldo visokiu* 

0O*< 
,80«

aprašau 
..........  10c

LIETUVA

»Oc

DAKTARAS B. M. ROSS

75c

15c

HILLE'S FOTOGRAFAS,

•2.00

lioldos a 
kauline

tais slontau* kantoltais. su t medsllke- 
liais. aksomo nugara, apkaustymo* kriau
nos sidabruota*!* bletatemls, su kube 
ankstau krautai................................ • 1.1

Pid1<u» touakita aat adetao: 
a. ouazKvrsKi,

M4 UUrdHt., Chicmao. 1U

Keletas žodžiu in dlipnuH Ir mf 
ganciiuft vyrus kurie reika

lauja daktariNzkoK 
pageltos. X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!

X-SpindDliai vartojami dėl atradimo ligos
ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TE’1’'

ISZPJAL'K SZITA IR ATSINBSZK 8U 8AVIM
No. 4- Madas Aukso Aliosiąs, fraacuri**- 

idarai* apv* 
■tks.krytiu* Ir

sapnu*
zVpdsr___ .... ______  ....3WN...,_„^.-1

e*amo«*tal išmintis* ir Teisybes tozguMiueu
Galsroczlu visu smkiu. Ctia yra patiipf 1*8 
gratau Juok>ugu ir isamiuUngu paškaišiu 
Km nori tarei! g'šin juokingu ir pamoki 
nanosiu skaltlmu tegul r>>sip*rka szlaknla- 
gela. o gardžiai pasijusk*. Žmonėse ture* kų 
CpuMkoti ir aai kiekwtono uZktensimo mo- 

sduoti išmintingu atsakymų....... flOo
Spėka Ir Medsga. principai prigimtinio surė

dymo visatos drauge su morališku moks
lu ant anų paremtu Visiem* suprastinai para
ižė prof. DresL. Buecbner, pagal XIX vokiš
ka lakta su matais prid<-czkals isz senesnių 
laidų listuviszkai perguMe Oras J.. Szliupa*. 
Su paveikslu ir biografija rašallzus. Yra tai 
mokslu gvildenanti* gamtos dalykus, kūrimą 
Žmonės vadina Dievo surėdymu..$1. flO

GraZiuoae, drųluose apdaruose įW (X) 
Svieto pabaiga. Km nori Žinoti kada bu* svie

to pabaiga, tegul perskaito šių knygely . lOc 
Senu Gadynių iszayke Gvsi BntverimaL Pagal 

Hutebtnsoua; sutaisė bsersa*. Ji apršio 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius snt tame* dar prieš Žmogaus ant joa 
atsiradime, dclandien ta sutvėrimu kūnas 
Žmones nešdami gilius siullalus, kaštu* ar 
imdami izz Žeme* anglis, randa giltai palai
dotus tamsje. Tulu sutvėrimu atrado ezto- 
iu*. nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio tame*. Tie atrasti | 
tameje kūnai yra snandien Įsistatyti Ival 
riuoM anas juose, iš kuriu Žmones mokinasi 
paZlnti, kaip sena yr* tuusu Žeme klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio Zua.s;.-s bnn.> aai L* Ir aa 1 in i Z h ŠA aiairš

kraštai

tinusia mokti* suklpažluimo. kaip ir kuklu I

iloidos apdarai. kwieikos tai vieno rau

.o* popieros ir apie 150 pa
veikslu ui vairiu senu gadynių i*tayku<iu »u- 
tverimu. Preke................................ Gi <M>

74 pasreikslellai*: mnpu. Amoniu, gysre lu ir 
medZlu. Tinkamiau.* ųeogra5> in pradine 
mokslam;.....................................................80*<

Tikyba š mokslas? Tyrinejis**A Ukejlmiszkl 
moksliški Ir draugljlsikai podtisakL Antra - 
laidas* prisdu. tll puslapiu .................. 0O<- '

Vanduo anttan.es, po tame ir viršuje tame. , 
Buliška: parašte Rudakiu'*. Verte Drugy*. I Xo 
Isrieido T. M. Dr-te. 8xi knygele, labai su- 1'
prontamoj kalboj, aprauso visas vandens a
permalamu veikmes kaip Hs perelkstosta k

gyvulius. paikai 
asi i* vandeni Ir

MLjrthai.

'caru *kait y tojai

ta vienoj* knygelėje 
Joa* Tvardančia

uievsiti*. ipju.ii szioe padyue*. i ra tai 
gradiento* paseks, kurio* itetavtal dar 
negird>«)M. ••

Duonos Jieszkotojti, aprinka H. Seukfevl-

,1vw«nimu Stepo RaaOBoaio, pasako* U

dėjo. - . •
idėja aut mėšlyno Apytaka 

Aukauja brollami lietuviai

V s įjotu po V. džte mškoliaus
Juokinga* poMkojimas apie tizaltabaisins 

ir du gražus straipsniai iš ukiuikyste*
Kš teisybe tai Bemeta*, puikios apvrakeles

Iš lietuviu gyvenimo ..t«i ItotnvlB gywBBlaio „ |Se
Kaakazo Bb1bI*wI*. L. Tolitojan* * py take k. Bk
Kunigas, puikus spraszymas isz gyvenimo 

lietuviu....................................................
Ka A B u bos Proztiszki Raštai Sziojeka;

.------ _. "Tirmlssklu Andrius",
"Szwi**aleDrosybe ir užminti* kaso

wartot", ‘ Sesuo". "U* lewyne* uMIto' 
"Burtininku Iš Cueugvano A aštri jos' 
"SOdStaus elgeta '. **W<dato IsipaSlntis' 
-Smertisaat nosie*'*.................................

Keksztu Simą- ukiszka apysaka Szi yr 
ne tik grasi pasak* bet ir geras pamoki 
aimu pr>s akininkystes................... .........

Ltetuvrpizkos PaMkos. raedega lietuviukai my- 
totogijal. Surinkta DroJ. Basaaa*icaiaus 
Caia telpa 14 seniausiu lietuwluku mvtolo

Ihsbartinc Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52fe
Nuo 500 iM 1000 rubliu, rubli* po...52|c 
Virš 1000 rubliu, rubli* po..............52ic

Prie kiekvieno siuntinio reiki* prtdeti 
30c. *nt paežio kaštu.

Jei norite k*8 pinigai greitai suvaikš- 
Sziotu ir niekur nežutu, tai aiuakite per 
'Liet uvm” redakcija. g < $

Naujas Apgarsinimas
Gmiinunžra ant * vinto rrotnatų popin- 

ron ant iš Paryžiaus. Iikšiol dar nubu
vo tokiu Amerikoje, kokios raodaai da
bar pas mane Agentai ture* gerauidar 
bi. Popieros su kvietkoms, dainoms, 
pasveikinimais ir pazeikslsts. Prekes: 
1 tuzinas 26c., 5 tui.'ll. Popieros su 
auksuotais kraštais, atidaromoms k vist 
<oma 1 ui 13c., 2 ui,25c. Abrotelial ia 
knyga* su išlikimais rūbais; 1 už 15c., 2 
i 25c. Neužmirškit adreso užsirašyti 

nes daugiau uo.bus įrarainta. Adresuos 
kitę teip:

,Uc I W J.VARNECKIS,
P O Box;119," Brocktoo, Misa,

CIGARAI!
CNaminiBi ir Importuoti, visokio men- 
činusir brangio, r Parduodu aplamiai ir 
reteiiškai ant vieton ir in zzalis pu visai 

I1 Suvienytu Valstijas. Freken žemeann 
negu visur kitur. Reikalaujanti tori 
kreiptis ypatiškai, ar per telefoną arba 

__ ___ ,____ _ ____ w_____ r.______ paruzyda m i laiszka. 
nL“° “ ^roTntatijšP^i,& i^ri^; Uiprašymus išpildau greitai ir užga-
p- ir Karaliau* Doindo. aktai, taSanezisi. aedinaneaiai.
S^ShgĮJtaraalcsk keliolika szwentu piešimu C K \ Z.< > K A S

Tel Root 434, 3280 8.JMorgan 8L, 
CHICAGO* ILL.

Laumes; Apie Dali; Apie Giltine. ApleSral- 
na trszalti; Apie trejus. Apie miltinus; Apl 
Z*1 erini Ir smakus; Apie *ilktakias ari* 
vrilkalokus. Yra tai juokingiausios p*u 
•------ -------------------- ------. .. •_ •- -->* dar

si wir 
,61.50cbuvai teisybe

MALDAKNYGES.
Matat Aukso Altorius,katalikiška maldų kny

gai*. Maidoe yra rr.meune*. wnkarinas, prie 
tpavriednes, komunijos miežiu, mišparų ir 
daugybe kitu; mišių maldo* su abrozelials; 
mitzparai giedami lietuwi*zki ir loUmszkl 
daug lotyniškų giesmių giedamu prie Iszata

Irtt Yr* tai naujausia Ir graStaesta knygele 
isz wisa Itoturiszku msldaknygiu, daili, kai
ta, slidi popieru; stambu*, stozkus drukas 
Miera oolial. Szita knyguUa apdarai 
ir prekes yra sekaneztos;

No 1. MaSa* Aakao Altorlas, pratoal* dra- 
tal* apdarai*, auktontala krantai*,to *p 

kalimo............................. .....bl

kų, fluitų, klernetų, ir skambi
nančių skrynučių: teipgi dni- 
kuojamų mašinukių. Adresas:

I. J. Dunljouitls,
3111 S. Halsted St., Chlctfo, III.

30 (Metas isztncginta
Dr. RICHTERO

No S. Maksi Akto Altorius, prastais,drū
tai* spdarsis, auksintais bustais, ap- 
ksustytoms briaunoms pasidabruotomis 
btotatomta su katote............ TSc.

“MIKER”<ifMS
PAIN EKPELLER.

Rbeumatizmo,
I Neuralgijos, Sausgėlos, 

Sirenų Skaudėjimo Ir tL

ifiUtkorlut arba jn

F. AL Rkkter&Co.,

• knro* minkitialt

sėkmingas gydytoja* vyrtarha liga.

Girdėdamas diena nuo dienus j 
daug lietuviu, kurie jieszkodami tik
ros daktariškos pageltos, tankiau
siai patenka in rankas tokiu dakta
ru, kurie visai nieko neišmanydami 
apie gydymą vyriszku ligų, netik ka 
nepadaro žmogui mažiausios nau
dos, bet dar begediszkai ppipleszia, 
asz būdamas specijalistu vyriszku li
gų, pasiryžau praneszti lietuviam, 
idant žinotu kur tikrai gali rasti tei
singa ir atsakanczia daktariszka pa- 
gelba reikale.

Nemislyk jog ,usu liga yra neiš
gydoma dėlto kad koki felczeriai ar 
studentai medikalitzkuose institu
tuose ar dispenseresc negalėjo jus 
iazgydyti. Nesiduok prigauti to
kiem daktaram kurie žadėdami gy
dyti dykai iki iszgyjimui arba iszgy- 
dyti užsenejusia liga už kokius pen- 
kius dolerius, pritraukia žmogų ir ne 
tik ka aplupa, bet dar labiau padi
dina liga ir apsunkina iszgydyma.

Jok i s geras ir atsakanti* daktaras 
negydi* dykai, bet duos tiktai rodą.

Aš gydydama* ir tirinedama* vy
riškas ligas su viršum jo metu ne 
tik ka ingavau atsakancziausia prak
tika, bet pasisekė man išrasti, man 
vienam žinomas gyduoles, su ku
riom asz iszgydžiau tukstanczius vy
ru, sugražinau jiem sveikata, tvir
tuma ir vyriškumą;

Mano ofisas yra inrengtas »U vir
šauto ao metu, turiu naujausio išra
dimo geriausius instrumentus dėl 
darymo egzaminu, elektriszkas gy
dymui znaszinas, ir garsiausia ant 
viso svieto Roentgeno šviesos spin
duliu maszina, su kuria galiu matyti 
per visa žmogaus kuna ir tokiu bu
do atrandu užsisenejusias ir pasislė
pusias ligas.

Asz gydau elektriką .r gyduolėm. 
Mano gydymas yra naujausias, ge
riausias, teisingiausias ir tikriausias. 
Kožnam duodu tiesdariszka užtikri
nimą iszgydymo. Mano prekes yra 
kožnam prieinamos ir kožnas gali 
būt sveiku ir tvirtu vyru. Jokis dak
taras nesusilygins su manim gydy
me vyriszku ligų, nes asz savo gy
duoles ir būda gydymo laikau pa
slaptyje.

Asz iszgydau visiszkai kraujo už
nuodysima, reumatizmą, užaeneju- 
sias paslaptingas ligas ir ligas paei- 
nanczias nuo žagimosi save ir iszdy- 
kumo. Jeigu turi gelyma kaulu, 
svaigimą ir skaudejima galvos, skau
dėjimą po krutinę, sąnariu, nugaros 
ir kryžiaus, gėlimą ar nepaprasta 
plakimą širdies, užyma ausyse ir 
galvoje, drebejima ir vaikazcziojima 
kraujo, pamelinavusius paakius, 
puczkuczius (spuogus) ant veido ar 
kūno, geltonas plentas ar ronas ant 
bile kokios dalie* kūno, puvimą ar 
skaudejima gerkleje, užkietejima vi
duriu, bjaurius ir baisius sapnus, 
sunkuma ant kojų, indubusias akis, 
jeigu iszeina sėkla laike miego ar 
prie nusiszlapinimo, jeigu negali 
miegoti *r valgyti, jeigu esi nuolatai 
nuvargęs ir pailstantis, esi baugus, 
gėdingas nusiminęs. Užsirūpinęs ir 
nustoję* vilties, jeigu lytiszkos dalis 
yra nusilpneje teip jog negali atlikti 
vyro prideryscziu ir neturi vaisiaus, 
jeigu esi užkrėstas kokia liga, tai 
ateik ar raszyk pa* mane, o asz duo
siu teisinga ir tikra rodą dykai.

Asz iszgydžiau ligas kurios žmogų 
yra kankine per 15 metu ir daugiau*, 
ir kuriu kiti daktarai neinstengdami 
išgydyti, pripažino neišgydomom.

Vienas dalykas kuris labai klapa- 
tina vyrus, yra susiszlapinima* lo
voje, bemiegant. Jeigu turi minėta 
klapata, tai atsiszauk pa* mane, o 
trumpam laike liksi iszgydytu ant 
visados.

Su guodone Dr. B. M. Ross
175 S. Clark St., kampo Monroe 

St., antro floro, Chicago, III.
Ofisas atidarytas kasdien* nuo 9 

iki 4. Panedelio, Seredos, Petny- 
czios ir Subatos vakarais nuo 1 iki 
8:30. Nedelioj nuo 10 iki 1.

Dykai Dykai!
Ku prl*_B n* 25c. markomis gaustosi

os popieru su konvertei* ir dovanu lietu
viška dainų knygele naujai' isz spaudos 
iuejuse verte 15c. Popieros su gra
žioms kvietkoms, paveikslais, pasveiki
nimai* ir dainelėmis, 6 tuzinai už 31 00 
Agentai ant ju gerai pelno. Adresuok:

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

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicago* 
in Bcranton, Pa, po or, 

421 Penu, m., Šautos, Pl
Gydo visokia* lipas b* akyriau* ir visk* atlai

ko tvirtoje paslaptyje. Ui’tai lietuviai, kario 
tiktai reikalauja daktariško* pareito*, tegul 
kreiptasi pas savo tauto* daktarą, su kuriuom 
savo prigimtoj* kalboj* rali sassėeketi ir gauti

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARY J išgydo visas vyry ligas 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra ju SPECUA- 
LIŠKUMAS, Ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijaliątus šiaurvakaruose.

Vyrai m f*iia*4i*to ir silpse^aufareai. Inkstais, tkandėjimai* kiasiieeM, lytitM RMilpsAjimi), tksedaečis MaMMMpiataa, Mkfl. 
niais ■vbėf susitraukusiais arba aeikisviatai* orysnait. troty|i*»a» atminti**, nervilkumu, skaudėjimai knrtmeįe. inkšta) liga, 
plauti* pūslei, nšistolimu tispums. krituliai p0e*akia, negaisjimš atlikti tave pridengi). skšdejimM gatves, kispatyištrt pa- 
raudimas, prieimansvimas, silpnumu, meiškelij*. negers* kvapu, pstretyjimu apetito, puolimas plaukų, k !StŠ K A i liGTOOMl.

Cno/'nfllicvVnC lirtAC Negamtiški nubeglmai, utnuodyjima* kraujo. Varicocelr, vtaisz- 
upCvlJulljlBuj |lgvo« Mai iMzgydomi. Greicziatuda* iazgydynm* dėl silpnu vyru.

i vvrai nusilpninti per bjauriu* paproeziu* Ir perddtrtdma, Kilpai ir nervi*zki 1SZGY- 
* Yjldl i>OMI PO TIKRA GVAKANC1JA, A1CB.4 PINIGAI SUGRAŽINTI.

... ‘ *•»« to ryto iki 4 pe pietį), ir aoo C iki 7OtJl*0 valanda*. ( Modelinei. ir pnr nuo 10 iki 1

State Medical Dispetisary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

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

' i i
~ S
AR SLENKAIPLAŲKAI?

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isuigydyli ir pr*ssalinti li
gas, tegul kreipiši prie Europeiszko 
Pro f. ir Dr. HRUNDZOS, o'su kurio ro
dą tuksteneziai ligoniu trumpame laike 
pMigelbo vien tik pagal jo'metoda irhy- 
geoiška užaiiaikytnajir tt. ,

Klauseoti rodo* per gromata* adre
suokite teip:

J. M. Brundza Co.
New York A Brool^yn, U. 8. A.

THOMAS P0DLA8KI, 
668 Mllvvaukre avė., Chicago,!!!. 

Pirmos Kliasos Saliunas 
Geru sius, seniau*! likieriai, Kentuckes 
arielkos, grynu ir pigu* vynas. Visu* už
prašo amt lankyti. (31—7)

Europos UetiYiszU Ulkriszciiii.
“Varpa*'' literatūros, mokslo ir. poli

tikos mėnesinis laikruzti*. Preke 11.25
“UkinlnkM” užsiimanti* reikalai* 

ūkininku ir paduodantis visokiu kitu 
svarbia* žinių ir pamokinimus. Iszeina 
kožna menesį Preke ...j........... 75c.

“Naujienos" talpinanczios pasakų 
isz žmonių gyvianimo ir kitokiu svarb
iu žinių. Preke  75c.

Visi tris vinaminėti laikruzciai iszei
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juo* gauti kreip
kite* prie agento. Adresu:

M. J. Damijonaiti*, 
3111 (SųHalsted st. L'hh ago, IIP

Lieteliai, norintieji* .auti pareito* per gro- 
mata*. iaa kita miestą, tepei pilnai aprašas savo

Km Iš imarlkiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa”
ir kittu prigullnczlus Li*»uviu 
Boc. Dem. Part. ranto*, siusti 
"Du. Balsui” rankrMzoaius, pinigus ar 
toreti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuoni prie mnsu d raugo, M lasei Uos.

Adresas.: V. Misseika,
96 Canalport avė., Chieago, III.

Kaulai kur tu 
begi? Nugina* 
Piatra Sziaki nes 
labai isstrosikes, o 
pas ji galima atsi- 
vedyti, dm jis turi 
puiku trį gulte ba- 
varska aTu, gardžia 
rusk* pcziszczena 
arielka, cigarus net

iu Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su temiste kalbėti ne galiu. Lik 
sveiku toriu skubintis. Prie to ji* turi 
puikia šie dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocziu 
susikalbėti angliškai. Ateikite pu ma
ne, o tu jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pju mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šlakis,

Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietu viszka 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 

Pasiskubinkite raižyti, nes szventes artinasi.
Adresuokite teip: 

Kelpsch t Co. 74 Centre Si, Chicago, D1 
Succ. to Kelpsch, Norrlko A Co.

tu.

Deimanto Elektrikus Kryžius
J t • vtHiiikinka Wn\---------------------- ■

ant poros miluti Vaikų 
reikia merkti į silpnesnį «

įimtai Austrijo-

PtanoBiijoje. Mtandlaavljote 
ir kU*M Kumpo* vMpetyito- 
*e kaipo vaiitaa nuo reumatiz
mo Ir kitokių li«ų.

Drimanto-lektriAka* kry
kiu* gydo: reua*-“-------------
rataijt. krykiau* 
vidurių tkaudėjir kuri amo 1»-JO tykiu yra bra»- 

ita. Geresnio vaisto ui ii trr-

prato. nuomlrin 
kraujo, netlebėli 
apetito ir vidurių

Lengvumą pajaučia po ke
lių adynų, kartai* po kelių die
nų. 8x1 krykiu privalo 
nemoti dienų ir naktį ant įtiki 
nto Iniurelto uZslkabine* ant 
kaklo taip, kad kryZiM karatų 
sulyg duobutė* po krutinę sC 
grųZtaa mėlynaje puse Į kūnų 
kiu elektri?knbtre*m' *■ ,902- ,Gu<<*n*lns Pene t— čia pririunčlame Jumis 8.00

THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO..
S M MILMAUKEE AVĖ., Dep*t t7; CHICAGO, ILL

me Deimanto EJektriiks 1 
DV KAI. S krykiu* gausi ui 

TukstaaCius padSka 
name nuo 
pagelba Mo 
talpina 
vonių;

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuve
Guodotinoms tsutiszkoms ir b»i- 

nytinems Draugystėms išdirba :- 
Kamaaa, Amerikonisakas

Guodotiniems Kunigams istdif 
ba:-Kapas, Arnotas. Dalmati
kų*, Albas, stalu ir visus baž
nytiniu parėdus. Visokį duba atr, 
lieka artistiszkai in laika.

Noredamo* nodotino* Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad J usu

Kepures ir dėl Marssalkn 
parėdus.
darbu butu prideraneziai atlikta* ir tuom susaelpti sawo tautetj, parveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ « CO.
115 W. Dlrision St., Chicago, III. *

TOLUOA, ILL.

PIRMOS
KLIASOS SALIUNAS

Laiko gera alų, seniausia* arielka*, li
keriu* ir vynu*, o cigarus net isz Turki-A re a ... . •• VJSSUnjV VlgaiUk UVI AM AUrKf

3821 Auburu avė., Chicago, III. 1(M. Vi.UA lietuviu, kvincziaatalla.ky-
(Tarpe 83 ui. ir 38 pi.) 

Telephonas Root 31.
ti, o busite kiekvienu imoniszkai priim
to*. (34—7)

F.PBradchulis
Attoroej ud Oranselor itLir.

Chunber of CommtfM B1<U. RoomTOi. į 
S. E. Oorner LaBalle & Waahington st*. | 

CHICAGO, ILL 
Telephon* Main 3642.

Wienintali* lietuvy* adwok*tu, baigft 
mok»l| juriBprudenoiįosczion Amerikoj. 1 
Wed» provu kaip civilišku teip ir | 
kriminaliszku visuose suduoti.
RM.168W.18th Cor. Union 83.

Telephone Ganai 484.

Vi.UA
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