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Politiszkos žinios.

Amerika.
. Amerikonai mėgsta nesuti

kimu* su kitais, todėl juos 
nuolatai kelia, nors ne kartę 

‘ gauna naudingus pamokini
mus nuo kitų, geriau negu 
amerikonai pažįstančių for
mas terptautiškų susinėsimų. 
Formos tokių susinėsimų kar
tais gana svarbios, bet jų, 
patekę ant visokių ' urėdų, 
Amerikos politikieriai visai 
ne pažįsta, todėl susierzina, 
įžeidžia kitus ir tokiuose rei
kaluose, kur be susierzinimų 
daug daugiau galima nuveik
ti. negu per susierzinimus. 
Amerikos politikieriai, įgavę 
valdžių, tankiai per vėlai pa
mato. kad neatsakančiu eina 
keliu, nusilenkia, pats pripa
žįsta už neatsakantį tų kelių, 
kuriuora eiti norėjo ir tokiu 
budu akyse civilizuoti} kraStų 
komipromituoja visų Ameri
kos tautų. |

Tas atsitiko ir- su paskuti
niu užtarimu už smaugiamus 
Maskolijoj žydus. Ant Ame
rikos žydiį reikalavimo užtar
ti už jų vientaučius Maskoli
joj, -prezidentas Roosevelt ir 
užrubežinių dalykų ministe- 
ris Hay, nieko pirma ne ap
svarstę. pažadėjo žydams at
siliepti į Maskolijos randų ir 
perduoti Amerikos žydų pra
šymų maskoliškam carai. Žy
dai užsitikėjo ant }>ažadėji<nų 
teip augštus užimančių urė
dus ir laukė, kada preziden
tas Roosevelt ir ministeris 
Hay išpildys savo pažadėji
mų, kada žydų prašymas nuo 
vardo Amerikos) rando bus 
perduotas Maskolijos carui. 
Tuom tarpu Maskolijos ran
das per laikraščius pagarsi
no, jog paskutines žydų sker
dynes laiko už vidurinius sa
vo reikalus ir ne daleis nė jo-

- kio įsikišimo pašalinių, kal
tus nubaus pats: ant Ameri
kos perstatymo, jeigu toks 
bus paduotas, ne paisys ir 
nieko neatsakys. Toks igno
ravimas Amerikos atsiliepimo 
butų juk įžeidimu Amerikos 
tautos:.o kad ant nubaudi
mo įžeidusio nė prezidentas 
Roosevelt, nė ministeris Hay 
ne buvo pasirengę, tai reikėjo 
nusilenkti prieš Maskolijų ir 
tuom pažeminti Amerikos 
garbę, sulaužyti žydams ukė- 
sams viešai duotų pažadėjiirių. 
Dabar Amerikos garbės a p 
gynėjai, taigi prezidentas 
Roosevelt ir užrubežinių daly
kų ministeris, j ieško motyvų 
išteisinančių nesiuntimų Mas
kolijai žydų prašymo; moty
vai, kokius paduoda, gana 
juokingi. Dabar per laik
raščius šitie ponai garsina,

- jog: kadangi Maskolijos ran
das apreiškė, kad perdavimas 
varde Amerikos žydų prašy
mo butų Maskolijai ne malo
nus, todėl tasai prašymas ne 
bus perduotas. O argi pirma 
ministėris Hay nežinojo, kad 
perdavimas prašymo nebus 
malonus Maskolijai? Tų jis 
gerai žinojo, arba bent turėjo 
žinoti, kadangi nė vienai ne- 
prigulmingai tautai ne malo
nus įsikišimas svetimų į jos 
vidurinius reikalus; juk ir 
Amerikai ne butų malonu, 
Jeigu kas kištųsi į žemi
nančius garbę amerikonų lyn- 
čns. Jeigu todėl prezidentas

, ir Užrubežinių dalykų minis- 
tėris sykį pažadėjo žydams 
perduoti carui jų prašymų, tai 
H turėjo padaryti , ne paisant 
ar tas Maskolijai patiks ar 
lie patiks ir reikalauti nuo 

atsakymo, arba, jeigu ne
sijautė ~ tvirtais, ne privalė 
uoti ne jokių pažadėjimu, o 
nom butų apsisaugoję nuo 

pamokinimų iš pusės Masko
lijos, kad kišasi ne į savo rei
kalus. Ministeris Hay ne tik 
kad nusilenkė prieš Maskoli
jų, ne tik per neapsvarstymų 
pasekmių savo pasielgimo įm- 
žemino visų Amerikos tautų, 
kadangi jie juk tautos varde 
rengėsi atsiliepti prie Masko
lijos rando, kadangi paties 
Roosevelto arba Hayo, kaipo 
privatiški) žmonių, juk nieks 
ne klausys, jų žodis tik tol 
turi svarbų kituose kraštuose, 
kol vienas yra Amerikos pre
zidentu, kitas gi užrubežinių 
dalykų ministeriu — bet jis 
dar, ant pasigerinimo Masko
lijai, kad tojė užmirštų jo ne 
taktų, paprašė.kad caras tap
tų sudžia išrišimui nesutiki
mų Venezuelės su Vokietija. 
Anglija ir Italija. Už ant
ausį. kokį jam suteikė Masko- 
lija, Hay dar gerinasi Masko
lijos carui. Ir tame vienog 
Maskolija parodė, kad Hayui 
ne pripažįsta neaprubežinotos 
tiesos kontroliuoti nesutiki
mus terp Venezųelės ir Euro
pos viešpatysčių, kadangi 
vietininkas Maskolijos amba
sadoriaus Washiugtone ap
reiškė Hayui, jog caras sutin
ka būti sudžia prie sutaikymo 
Venezuelės ir paminėtų Eu
ropos tautų, jeigu nesutin
kanti, o ne Hay, jo paprašys. 
Taigi, čia mat gavo p. Hay 
antrų antausį nuo Maskolijos 
ir tų reiks praryti kaip ir 
pirmutinį. Ant užrubežinių 
dalykų ministerio mat neuž
tenka būti geru advokatu 
Amerikoj, bet reikia takto ir 
pažinimo terptautiškų formų, 
ypač reikia daryti viekų gerai 
apsvarsčius, o tųsyk ir tauta 
bus apsaugota nuo visokių 
pamokinimų iš pusės kitų.

Maskolija pažadėjo nuo šio 
rudens nesipriešinti atidary
mui vieno Mandžurijos porto 
terptautiškai prekyotai, taigi 
ir Amerikos, ne sako vienog 
kokio porto; gal juK daleisti 
Chinams atidaryti tokį portų, 
kuris ne turi nė jokios vertės. 
Ir tų nuolankumų parodė ant 
reikalavimo Japonijos, o ne 
Amerikos.

Dabar užgimė vėl nesutiki
mai Amerikos su Anglija.^ 
Mat pereitų sanvaitę Ameri
kos kariška laivyne, stovinti 
prie Filipinų salų, užėmė 20 
mažų salučių gulinčių prie 
Borneo pakrančių. Salas tas 
Anglija laiko už savo savastį. 
Nors jos mažutėlės ir neapgy
ventos, bet turi strategiškų 
svarbų. Anglija atsiliepė su 
protestu. Amerikos randas 
garsina per laikraščius, kad 
nuo tų salų nepasitrauks. 
Jeigu vienog Anglija įstengs 
darodyti, kad salostos ištikto 
jai priguli, reiks nuo jų ame
rikonams pasitraukti. Kas 
išpuls, neužilgio pamatysime. 
Reikia geisti, k^d bent čia 
Amerikos užrubežinių dalykų 
ministeris ne išstatytų tautos 
ant naujo antausio; gavo juk 
jų jau pakaktinai nuo Mas
kolijos. Už neapsvarstymų 
darbų p. Hayo reikia mat at
sakyti visai tautai.

Azija. *
Maskolijoj ne tiki, kad ga

lėtų užgimti karė terp Japoni
jos ir Maskolijos, nors į karę 
ir stumia Japonijų Anglija ir 
Amerika, norėdamos, kad Ja
ponija joms iš ugnies ištrauk
tų keptas bulves. Maskoliš
ki laikraščiai persergsti Japo
nijų prieš Angliju, kadangi 
karėj su Mas
kolija Anglija ne tik ne no
rės padėti, bet nė ne galės. 
Laikraščiai kviečia Japonijų 
susitaikyti geru su Maskolija 
ir eiti su ja išvien. Ma
tyt ir maskoliškas randas, jei

nore Europos viešpatystė, bet 
kokia, to tikrai žinoti ne gali
ma.

Italija.
Antra popiežiaus Leono 

XIII pranašysta neišsipildė: 
pereitų sanvaitę jis apreiškė, 
jog mirs Škapliernos dienų, 
bet Skaplierna perėjo, o jis 
ne numirė. Žmonės, kurie 
tikėjo į neklaidingumų popie
žiaus, dabar i>amatė, kad ir 
jis klysta ir nežino, kas jį pa
tį rytoj gali paitkti.

Sveikata popiežiaus vienog 
ne geriausia; gydanti jį 
daktarai ne drysta žmonis vi
lioti ne galinčioms išsipildyti 
viltimis; laiko dabartinę ligų 
už mirtinų, iš kurios Leonas 
XIII ne gali išeiti, nors gali 
dar kelias dienas išgyventi 
ant svieto. Šiluma kūno ma
žesnė už normališkų, nes tik 

i»agal Celciaus termo
metrų. Kvėpavimas apsun
kintas. Buvo jau pradėjęs 
klejoti, šaukė Įtasimirusius, 
bet Drui Lapponi {pasisekė 
Alejojimų prašalinti ir nura
minti ligonį. Sumiš Dro 
Lapponi likosi išvytas iš po
piežiaus rūmo, kadangi buk 
jis kų ten išsitarė prieš įtek- 
mingiausių kardinalų, prieš 
Raini tolų.

Klausymų popiežiaus mir
ties pakėlė ir Italijos parla
mente. Likosi nutarta laike 
popiežiaus laidotuvių daboti 
ant Rymo ulyčių vien tvarkų; 
bet kad svietiškos valdžios ne 
dalyvautų laidotuvėse ir į 
jas nesikištų.

Pagal paskutines žinias.po
piežius Leonas XIII pasimirė 
panedėlyj, 4 vai. po pietų.

Balkanų pussalis.
Laikraščiai praneša, buk 

Serbijoj yra kari u menės dalis 
prilanki užmuštam karaliui 
Aleksandrui, buk oficierai 
prilaukiu Aleksandrui regi 
m e n tų buvo pasirengę užmuš
ti dabartinį karalių Petrų ir 
tuom atkeršyti už užmušimų 
Aleksandro, bet buk sukalbi* 
pirm laiko išėjo į aikštę ir to
kiu budu sukalbininkai nega
lėjo išpildyti savo mierių. 
Karalius oficierus, dalyvavu
sius užmušystoj Aleksandro, 
pakėlė į augštesnę rangų, pa
vedė jiems pildymų svarbių 
urėdų. Tuom mat karalius 
parodė, kad pagiria užmuši
mų Aleksandro ir ima ant sa
vęs atsakymų už tų. kų pada
rė oficierai.

Į Armenijų, Aziatiškoj Tur
kijoj, įsiveržė inahometonys 
kurdai, išdegino kelis krikš
čionių apgyventus kaimus, 
išplėšė gyventojų turtus ir iš
skerdė diktai krikščionių.

Nesutikimai terp Turkijos 
ir Bulgarijos nenužengė to
liau: abidvi pusės, nors su
traukė kareivius ant rūbe- 
žiaus, bijosi pradėti karę; jų 
vienog veda prieš Turki jų 
Macedonijos pasikėlėliai, o 
juos po senovei remia bul
garai.

Portugalija. .
Portugalijoj atsilankė ame

rikoniška kariška laivynė. 
Randas amerikonus priėmė 
labai karštai, gyventojai gi 
gana šaltai. Amerika mat 
Portugalijai neturėjo progos 
kada nors kų gero padaryti.

Londono laikraščiai prane
ša, jog Portugalijos oficierai 
buvo susikalbėję užmušti ka
ralių, bet tas nepasisekė. Mat 
darbai oficierų vieno krašto 
randa kitur mėgdžiotojus: 
portugališkiejie užsimanė da
ryti tų patį, kų padarė Serbi
jos oficierai savo karaliui.

gu ne reiktų per daug aukau
ti, norėtų su Japonija susi
taikyti,kadangi terp jos prie
šų Azijoj Japonija ištikro 
tvirčiausia, ir kariumenę turi 
geriau suorganizuotų negu 
Anglija ir Amerika ir karei
vių turi daugiau. Ant Japo
nijos reikalavimo Maskolija 
pažadėjo nesipriešinti, jeigu 
Chinų randas norėtų atidary
ti kokį portų Mandžurijoj 
svetimų kraštų prekystai, bet 
ne tuojaus, tik po kokiam lai
kui, kadangi, girdi, dabar 
Mandžurijoj yra daug angliš
kų ir amerikoniškų šnipukų, 
kokius Maskolija turinti iš 
Mandžurijos išvyti. Ar vie
nog ji išpildys kada nors sa
vo pažadėjimų, nežinia. Mas
kolija jau visame sviete pagar
sėjo išto, kad ne pildo savo 
pažadėjimų, jeigu prie pildy
mo jų nieks jos ne priverčia. 
Rods visi tų patį daro, bet 
Maskolija ypač paskutiniuo
se laikuose parodė, kad už 
niekų laiko savo pažadėjimus, 
taigi juos ir permaino prie 
kiekvienos progos.

Maskoliškas karės ministe
ris Kuropotkin, po susivažia
vimui su augštais maskoliš
kais urėdninkais, mieste Por
te Arthuro, Uhinuose, daly
vavo prie pašventinimo sta- 
čiatikiškoe cerkvės ir laike 
kalbų. Savo kalboje jis iš
reiškė, jog miestas Port Ar
thuro yra maskoliškas, čia ne 
įeis nė joki svetimi kareiviai, 
vis tiek, keno jie ne butų. 
Argi tas reikštų, kad Masko
lija ne nusilenks prieš kitas 
tautas, ar yra vien gųzdinimu 
tikinčių per daug Maskolijos 
galybei. Iki šiol Maskolija 
tankiai griebėsi gųzdinimų ir 
iš to ne kartų naudų ištraukė, 
bet jeigu gųzdinimų gurdina
mi nenusigando,Maskolija ne 
kartų nusilenkė. Drųsų Mas
kolija rodo tol, kol mato, kad 
kiti jos bijosi, bet jeigu tik 
kas iš galingesniųparodo,kad 
nesibaugina karės, Maskolija 
tuojaus pasirodo nuolankes
nė. Jeigu Maskolijos prieši
ninkai ištikro parodytų, kad 
karė jų nenugųzdina, tuojaus 
išgirstų kitokių negu dabar 
maskolių kalbų. Dabar ji 
Japonijų, Amerikų ir Anglį? 
jų už nosies vadžioja todėl, 
kad terp jų nėra vienybės nė 
drųsos atvirai savo reikalavi
mus statyti. Besilaižymais, 
kaip tai daro Amerikos užru
bežinių dalyku* ministeris 
Hay, Maskolijos godumo ne 
galima sumažinti; tų gal pa
daryti vien parengtos į karę 
pajiegos ir vienybė terp visų, 
kuriems išsi viešpatavimas 
Maskolijos Azijoj ne patinka. 
Ant suvaldymo maskolių rei
kia ne žodžių ir besigerinimų, 
bet parengtų į karę kareivių. 
Kariškas pajiegas vien Japo
nija turi geriau parengtas į 
karę, ne pasirengusios yra 
Amerika ir Anglija, todėl ant 
šitų kraštų reikalavimų Mas
kolija paiso mažiau; todėl 
stengiasi Japonijų, net nusi
lenkimais,! savo pusę patrauk
ti. Ar tas pasiseks, nieks ne- 
gal dabar įspėti.

Londono laikraščiai prane
ša, jog chiniški pasikėlėliai 
eina drutyn. Skaitlius jų 
didinasi, jie organizuojasi. 
Turi jie veik visi kuo geriau
sius ginklus, matomai euro
piečių ar amerikonų suteik
tus; ciecoriaus gi didesnė da
lis kareivių turi dar titnagi
nius arba degančiu knatu pa
degamus karabinus, o dauge
lis ne turi nė tokių ginklų. 
Suprantama, kad turinti to
kius netikusius ginklus cie- 
corienės kariumenė ne gali 
pasikėlėlių suvaldyti. Matyt, 
kad pasikėlimų palaiko kokia

Isz Lietuvos.

isz Vilniaus.
Padavadyjimu augščiausių 

valdžių likosi panaikinta Vil
niuje sena miesto amatinin
kų organizacija. Gubernato
rius prisakė organizacijai su
rašyti turtus ir perduoti Juos 
miesto valdžioms.

Vilniaus jeneral-guberna- 
torius prisakė visose Vilniaus 
dirbtuvėse ir pramoniškose 
įtaisose iškabinti matomoj 
vietoj žinias apie laikų prasi
dėjimo ir pabaigimo darbų, 
teiposgi apie laikų pertraukų. 
Visos dirbtuvės ir pardaviny- 
čios turi turėti snrašų tar
naujančių ir darbininkų su 
jų antrašais. Už peržengimų 
jeneral-gubernateriaus prisa
kymo paskirtos administraty- 
viškos l»ausnies,taigi be sūdo, 
iki 500 rublių arba 3 mėne
sių kalėjimo.

Vilniaus miesto valdžios 
gavo nuo ministerijos žinių, 
jog esanti mieste S v. Mikolo 
katalikiška bažnyčia turi būt 
atiduota Sapiehų giminei.

1 d. liepos į dešrų dirbtuvę 
Druskino. Vilniuje, ant Vo
kiškosios ulyčios,atėjo 35 me
tų L. Tac pas savo dirbtuvėj 
dirbantį vyrų. Neradusi čia 
vyro, kuris buvo išėjęs, sėdo 
prie besikurinaučio pečiaus 
dešrų rukiuyčioj. Besėdint 
jai, užsidegė drabužiai. Per
sigandusi moteriškė, degan
čiuose su liepsna drabužiuo
se, išbėgo ant ulyčios, kur su
bėgę žmonės nudraskė degan 
čius drabužius, užgesino ugnį 
ir apdegusių moteriškę nuga
beno Į ligonbutį. Ji i>avojin- 
gai apdegė ir daktarai neturi 
didelės vilties, kad ji galėtų 
išgyti.

Atėjo jau į Vilnių bronzi
nis stovylas nulietas Paryžiuj 
paminklo Katarinos II, kurios 
Lietuva likosi prie Maskoli
jos priskirta. Stovylas nulie
tas pagal modelį įdirbta 
Antokolskio. Granitines i»a- 
minklo dalis dirbdina Aber- 
deene, Anglijoj. Pamatai 
paminklui jau padirbti. Jis 
bus pastatytas ant Katedros 
pliaciaus. Be paminklo šitos 
maskoliškos paleistuvės Lie
tuvos sostapilė galėjo apsiei
ti, kadangi Katarina Lietuvai 
gero ne padarė, o pikto pa
dirbo be galo daug.

Vilniaus Žuvininkystės 
Dr-tė apdirln) projektų tiesų 
aĮiaaugojimui žuvių ir. vėžių 
Lietuvos vandenyse nuo iš
naikinimo ir projektų tų at- 
spaudino ir 500 ezempliorių 
perdavė Vilniaus jeneral-gu- 
beruatoriui. Tas po vienų 
ezempliorių išsiuntė iždo ir 
viešimtystės turtų ministe- 
riams, visiems Lietuvos gu
bernatoriams, paviečių virši
ninkams, bajorų maršalgoms, 
katalikiškiems ir stačiatikiš- 
kiems Lietuvos kunigams.

Maskoliškas caras prisakė 
atiduoti Sapiehams rando pa
naikintų Vilniaus Švento My
kolo katalikiškų bažnyčių, ka
dangi ji Sapiehų statyta i r jo
je ilsisi jų kūnai; daleido 
atnaujinti bažnyčių.

Viešpatystės rodą nuspren
dė pastatyti Vilniuje specia- 
liškų triobų centrališkai Lie
tuvos feldšerių mokyklai; i š že
miškų surinkimų Vilniaus, 
Grodno ir Kauno gubernijų 
prisakė ant to mierio paskirti 
49049 rubl.: nuo Vilniaus 
gubernijos paskirti 25163 
rubl., Kauno gub. — 22832 
rubl. 34 kap., Grodno gub. 
— 8554 rublių.

Vilniuje, vasariniame teat
re Botaniško sodo davinėja 
dabar operos perstatymus.

inkų yra lygiai

oini jau giesmi- 
i ima, operas iš 
iškoj kalboj.

teiti į Rymiškų

Terp giesmini 
jauni, dar nespėję atsižymė
ti, kaip ir žiu 
ninkąi. Žin 
gieda masko

Vienas pjrkupčius laike 
jomarko ant priemiesčio Šni
piškių prane ė Vilniaus pa- 
slaptai policijai, Jog du koki 
ten nepažįstami vyriškiai už
manė Jam pirkti netikrų pini
gų. Ant galutino užbaigi
mo derybų ir atsiėmimo pini
gų liepė jam 
hotelį ant Aiišros Vartų uly- 
čion. Ant p 
ėjo į hotelį ] 
tai, o paskui 
pinigų dirbė, ai ir užsidarė 
hotelio linine -yj. Į jų nume
rį tuojaus įsiveržė ir paslaptį 
pol icista i. Rado visas k var
mas. o pas vfienų buvo kiše- 
niuje netikraį 50 rublinė ir 3 
rublinė, bet dirbėjas spė
jo jas sudraskyti. Dirbėjus

Vienas 
vilnietis Bor- 

skirto laiko at- 
islapti policis- 
atėjo ir abudu

bet dirbėjas 
astyti. Dir 

vienog suareštavo, 
iš jų yra 
zon, kitas Kabenicer,buvęs už 
dirbimų kuponų išsiųstas prie 
sunkių darbų į Siberiją, 
iš ten pabėgęs. Abudu 
žydai.

bet 
yra

Iš Vilniaus gub.
Pagal oficikliškas žinias, 

1902 metuose Vilniaus guber
nijoj išduotą 13347 pramo- 
n iš k ų paliudyjimų, tame 
skaitliuje: ant prekystes I 
skyriaus 87 pąliudyjimai,* II 
skyriaus —• 1306,111 skyriaus 
5879, IV skyriaus — 4140; 
kromininkamp — TO paliudy
jimų: pramoniškų paliudyji
mų išdavė iš visd 2365.

Is Trakų/{Vilniaus gub.
Savininkai dvaro Augšta- 

dvario, Traku pavietoj, dvar
poniai Šukevičia ir Malevski 
gavo nuo maškoliškų valdžių 
daleidimų atstatyti, teip kaip 
buvo Keistučio laikuose, Tra
kų zamkų. Nežinia su kokiu 
mieriu jie nori zamkų atstaty
ti. kas bus atstatytame tani
ke? Jis tiktų geriausiai ant 
I>atalpinimo Jame kokios nors 
moksliškos įtiisos, muzėjaus, 
arba ko nore panašaus.

Pramonė Vilniaus gub.
Pramonė Vilniaus guberni

joj stovi žemąi: pagal oficia- 
liškas žinias: ant 1000 gyven
tojų, išpuola vos 7 fabrikų 
darbininkai. Pramonės yra 
80 veislių. 1902 metuose 
Vilniaus ' gubernijoj buvo 
dibtuvių ir pramoniškų įtai
sų 1757; jose įdirbo 13258 dar
bininkai. Metinė produkci
ja visų tų įtaisų siekė 15 775- 
501 rubl. Svarbiausia pra
monė yra skurų išdirbimas: 
gubernijoj yra 128 skurų iš- 
dirbinyčios, jų produkcija 
siekė 3098 142 rubl. Degti
nės varinyčių buvo 77; jų 
produkcija siekė 1700000rub. 
Padkavų, drato ir vinių dirb
tuvių buvo jos išproduka- 
vo išdirbimų už 1 milijonų 
rublių, taigi matyt tos dirb
tuvės priguli prie didesnių. 
Išdirbimai dirbtuvių būva 
parduodami ant vietos, vien 
dratų ir vinis gabena į kitas 
gubernijas. Spaustuvių gu
bernijoj buvo 22.

Komisija panaikinimui 
servitutų Lietuvoj.

Prie vidaus ministerijos Pe
terburgu likosi sutverta speci- 
aliŠka komisija apdirbimui 
projekto tiesų panaikinimui 
servitutų Lietuvoj ir ganyk
lų dvarų laikuose ir giriose, 
kur ūkininkai turėjo tiesų 
ganyti savo galvijus. Komi
sijoj, terp kitų, buvo Vil
niaus gubernijos bajorų va
dovas grafas PI iater, guberna
toriai: Minsko—grafas Musin

Puškin irVitebsko— Čepelevs 
ky. Komisijos apdirbtas tie
sų projektas bus perduotas 
ant užtvirtinimo į ministeriu 
rodų. Mena, kad naujos tie
sos bus užtvirtintos, bet ne 
anksčiau kaip ateinančiuose 
metuose. Kokios yra tos nau
jos tiesos ir kokias komisijos 
apdirbtose padarys permainas 
ministeriu rodą, dar nežinia. 
Reikia vienog manyti, kad 
komisija dvarponių ne nu
skriaudė, kadangi komisijoj 
ūkininkų apginėjų ne buvo.

Nauja gydančių maudy
nių vieta.

Apart garsių maudynių 
Druskeninkuose,Grodno. gub. 
ir Birštonu,Vilniaus guberni
joj, Lietuvoj yra dar gydan
čio vandens šaltiniai Trakų 
pavietyj, aplinkinėse Nemu
naičių, 10 viorstų nuo gele
žinkelio stacijos Pataranėlių. 
Varenos-Alytaus geležinke
lio. Šaltinius tuos vadina 
Druzgelė, jie yra 3 mylios nuo 
Druskeninkų. Prie tų šalti
nių buvo' vieno dvarponio 
parengtos maudynės, bet jam 
pasimirus, viskas išnyko.Prie 
šaltinio ne auga nė žolė, nė 
medžiai, toliau gi augmenys 
auga tarpiai. Be abejonės 
atsiras piniguočiai, kurie ban
dys išnaudoti gydančius šalti
nius ir parengs čia naujas 
maudynes ir tokiu budu Lie
tuvoj turėtume 3 gydančias 
maudynių vietas.

Iš Šiaulių, Kauno gub.
Šiaulių miesto rodą galuti

nai nusprendė parengti mies
te septynių kliasų prekystes 
mokyklų, kurių baigę, turėtų 
tekias jau tiesas, kų ir baigę 
gimnazijų. Pinigus reikalin
gus ant užlaikymo mokyklos 
sudės vietiniai prekėjai, dalį 
iš savo iždo paskiria miestas. 
Dabar apdirba įstatus, kurie 
neužilgio bus persiųsti į Pe
terburgu ant užtvirtinimo iž
do ministeriui.

• Isz Vitebsko.
25 d. berželio šitose aplin

kinėse siautė baisi audra ir 
lytus su debesų praplyšimais. 
kas pridirbo daug blėdies. 
Kaime Fedorovkoj, 3 viorstai 
nuo Vitebsko, ledai išmušė 
ne tik rugius, avižas, miežius, 
nudaužė vaisius nuo medžių, 
bet išmušė net bulves. Ledų 
nupuolė teip daug, kad dar 
ant rytojaus žemė gana storai 
ledų buvo uždengta.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

Belostoke yra iš viso 13 
skurų išdirbinyčių, bet jos 
žaluj skurų neisdirba, tokias 
ai>dirba Krinkuose ir kituose 
aplinkiniuose miesteliuose ir 
tik apdirbtas siunčia į Belo- 
stokų, kur jas galutinai išdir
ba. Darbininkų dirbančių 
Belostoko skurų išdirbinyčio- 
se yra iš viso 550. Tūlose iš- 
dirbinyčiose dirba ir vaikai, 
jie uždirba ant sauvaitės vos 
po 50 kap. iki 1 rubl.25 kap. 
Suaugę skurų išdirbinyčių 
darbininkai uždirba ant san- 
vaitės po 3 iki 9 rublių; pasi
taiko vienog kad darbininkas 
uždirba ir po 15—17 rubl., 
bet teki yra išėmimu. Vi
dutiniškai Belostoko skurų 
išdirbinyčių darbininkai,už
dirba po 41—5* rubl. ant 
sauvaitės. Kiekvienoj išdir- 
binyčioj yra po kelis meiste
rius; jie ima skuras ant išdir- 
bimo ir pats samdo darbinin
kus. Darbas išdirbi nyčiose 
traukiasi 12 vai. su pertrauka 
2 vai. ant pusryčių ir ant pie
tų, vasaros laike dirba nuo 
6 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
žiemų gi nuo 7 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro. Čia vienog 
mažai paiso ant to, ar darbi
ninkas dirba ilgiau ar trum
piau, kadangi darbininkams 
moka ne nuo dienos, tik nuo 
atlikto darbo. Visos išdirbi- 
nyčios užlaiko vienų gydyto
jų, kurio pareiga apžiūrėti 
apsirgusius darbininkus. Lai
ke ligos darbininkai nieko ne 
gauna, ne gauna jie nė reika
lingiausių vaistų, kuriuos tu
ri pirkti vietinėse aptiekose 
iš savo kišeniaus. Tik jeigu 
darbininkas užsikrečia sibe- 
rišku maru, jis gauna vaistus 
ir paprastų užmokesnį. Pa
gerinimų nė mašinų Belosto
ko išdirbinyčiose nėra, dar
bininkai visų darbų turi at
likti rankomis.

isz Prūsų Lietuvos.
Klaipėdos socialdemokra

tai rengiasi pakelti protestų 
prieš paskutinius rinkimus, 
kadangi balsų prižiūrėtojai 
ne pildę, kaip reikia, savo 
pareigų.

1 d. liepos iš kaimo Vi
lta, Klaipėdos pav.,60 valčių 
išplaukė ant jūrių žvejoti. 
Išplaukusius užklupo audra 
ir jie turėjo skubintiesi prie 
kranto; kiti laivai laimingai 
prisigriebė krante, bet vienas 
apsivožė ir jame buvę žvejai: 
Hermanu ir Okštys iš Vite* 
prigėrė. Tęrp Klaipėdos ir 
Švartnorto du laivai apvirto: 
prie to keturi Karkalbekiškių 
žvejai prigėrė; prigėrę yra 
lietuviai: Viržininks, Putra, 
More ir Skerdis.

Per paskutinius rinkimus 
lietuvių balsai už savo kandi
datus sumažėjo, kas rodo, kad 
Prūsų lietuviai savo pareigų 
ne supranta. Pirma buvu
siuose rinkimuose už lietuviš
kus kandidatus buvo paduo
ta 8000 balsų, šįmet gi tik 
6000, taigi ant 2000 balsų 
mažiau. Mozūrų balsai tei- 
posgi sumažėjo nuo 6000 ant 
4000, daniečių nuo 15000 ant 
14000; daniečiai vienog visgi 
išrinko savo kandidatų, o lie
tuviai ne.

Mėsininkai lietuviai: Ta- 
parkus ir Tamošaitis nuo vo
kiečio mėsininko Arnoldo 
Lazdenuose pavogė vertų 300 
markių jautį, H papiovė ir 
mėsų pardavė; r at te Tapar* 
kienė padirbo reikalingus 
raštus. Už tai visi pateko 
po sudu ir likosi nubausti: 
Taparkus likosi nuspręstas 
ant vienų metų ir 7 mėnesių 
kalėjimo, Tamošaitis ant pu
sės metų, o Taparkienė ant 
mėnesio.

Kaime Lutkuose, Klaųiė- 
dos pav., darbininkas Her
manu šaudė darže žvirblius; 
šūvis vienog, vietoj žvirblį, 
pataikė į vaikų kumečio Kal
vaičio ir tai teip, kad tas nuo 
pašovimo pasimirė.

Pereitų sanvaitę už javus 
mokėjo Klaipėdoj: užšėpelį 
kviečių 6.25—6.50 Mk., ru
gių 4.95—5.20 Mk., miežių 
4.57—5.00 Mk., avižų 3.05—
3.80 Jdk., baltųjų žirnių 9.00 
—9.50 Mk., rainųjų 8.50— 
9.00 Mk., ropučių 2.00—2.20 
Mk. Už centnerį arba 100 
svarų šiaudų mokėjo 1.60—
1.80 Mk., šieno 2.5.0—3.75 
Mk. Už svarų sviesto 1.10— 
1.20 Mk. Už kapų kiaušinių 
2.70 Mk. ’

Tilžėj mokėjo: už 100 kylo- 
gramų kviečių 14.50—15.95 
Mk.,rugių 12.00—13.70 Mk., 
miežių 12.50—14.55 Mk., a- 
vižų 10.80—14.00 Mk., baltų
jų žirnių iki 22 Mk., ropučių 
5.75 Mk., šieno 5.40 Mk., 
šiaudų 3.70 Mk.

Bičių augintojai Prūsų Lie
tuvoj šįmet laukia gero pelno 
iš bičių. Mat pavasaris buvo



Mitas ir gražus, ant pievų ir 
. daržuose ne truko žiedų, tai 

bitys daug medaus suneėS. 
Jeigu ir laike liepų žydėjimo 
bus teipoagi gražus oras, tai 
bičių augintojai iž tikro turSs 
diktai medaus ne tik ant savo 
naminių reikalų, bet ir ant 
pardavimo.

draugijos matyt, jog visas 
savo pastangas atkreipia ant 
surinkimo kapitalo įsteigi
mui savų namų, kuriuose ga
lima butų atidaryti prieglau
dą, gal mokyklą, ir turėti vie
tą draugijos susirinkimams. 
Padarius laimingą pradžią 
kun. Prapuolianiui, paauka
vusiam ant to siekio 25 rub.,

jauskas, žmogus jau atsižy
mėjęs savo byla už lietuviškus 
žemlapius su kunigaikščiu 
Šachovskiu. Ateinančiuose 
1904m. sukanka 10 metų nuo 
draugijos įkūrimo.

K. Zubavas.

Iš Peterburgo.
Peterburgo lietuvių savi- 

tarp. pag. draugija pasirįžo 
ųedaleisti įsikurti naujai sa- 
vitarp. pagelbos „mažturčių” 
draugijai. Dažinojus, jog 
jau renkami įkūrimui naujos 
draug. parašai, padare susi
rinkimą, ant kurio ir nutarė 
paduoti prašymus pas virši
ninką miesto ir ministerį, jog 
nauja draugija visai nereika
linga, jog į ją prigulėsę tik- 
tai „ bedieviai ” ir „bepročiai”. 
Jeigu-gi jau tie prašymai nie
ko nepagelbėtų; tai stengtis, 
kad nors ant 2 metų sutruk
dyti įsikūrimą tos draugijos, 
iki spės jie, t. y. , didžtur
čiai”, perdirbti savo draugi
jos statutą teip, kad jis tiktų 
ir , ,biednesniems”. Dšbar 
priveisė daugybę šnipukų, 
kad tie tirinėtų, kas į naują 
draugiją prigulėti nori. Pa 
sirode, jog ar tai šnipukai ne 
gudrus buvo, ar gal kits koks 
, .paibelis” pasipynė.. Straz
das, Petrauckas ir kiti susekė, 
jog Strimaitią ir Bairiunas 
teipogi nori pagulėti į naują 
draugiją, o tiedu vyrai tuomi 
tarpu, kaip ant nelaimės, bu
vo padavę į draugiją prašy
mus dėlei gavimo pašelpų. 
Bet jeigu jie rengiasi prigulė
ti į naują dr.,tai pašelpų jiems 
išduoti na galima! Teip ir 
ne davė nė vienam, nė kitam. 
Viens sunkiai serga, o kits se
niai be vietos.|. Dažinojo apie 
tai kiti sąnariai ir pakėlė 
triukšmą. Sako, mes galime 
prigulėti nors ir į 10 draug. 
ir iš kiekvienos turime tiesą 
gauti, kas mums priguli! Jei
gu jus tokius kerštus varinė
jat, mes atsisakome iš drau
gijos! Ir atsisak® tuomi tar
pu apie 20 ypatų!

Dievogala.

Trįs viešos lietuvių tau
tiškos draug. Maskolijoj.

Pasirodžius draugysčių at
skaitoms už 1902 m., turime 
progą žvilgterėti į jų besidar- 
bavimą ir darbo pasekmes, 
remdamiesi pirmiausiai ant 
paduotų atskaitose skaitlinių 
ir faktų.

1) Peterburgo lie
tuvių ir žemaičių 
labdariškoji drau
gija-

2) Peterburgo lie
tuvių savitarpinės 
pagelbos draug.

ĮEMIMAI 19O2m.:
Sąnariški mokesčiai 423,OUr. 824,00
1) Įsteigimui namų

(aukos). 2) Raudos 
už pratrauk.sąnarių
mokesčių 1475,83 6,55

Aukos draugijai 
ntft> kapitalo ir

112,20 44,05

paskolų
Sugrąžintos pašelpos

196,21 290,41

ir paskolos 53,00 ' 160,00
Pelnas nuo vakarų 913,56 1180.88

3183,8Or 2505,89

IŠLEIDIMAI 1902m.:
Pašelpoms
1) Einančiai į mokslus 

jaunuomenei, 2) Su-

378,70 213,00

grąžinti % % 617,90 7,00
Draugijos ir kancelia-

rijos reikalams 119,26 534,37
Paskoloms 235,00

1 1115,86 989,37
Per 1902m. sutaupinla 2057,94 1516,52

Išviso Labdarišk.Dr.ant 1 d. 
sausio 1903m.turi 7682,26r. 
Savitarp. gi pagelbos draug. 
3979,74r., neskaitant4375,60r 
vienkartinių mokesčių, iš ku
rių susideda paskolų fondas, 
nes kiekvienas sąnarys, išei
nantis iš draug., turi tiesą at
siimti savo vienkartinį mo
kestį. Bet atkreipus atydą 
ant to, jog draug. kapitalas 
1901m. tapo klaidžiai suma
žintas ant 234 rub., o 1902m. 
ant 75i*ub.,t. y. ant 309 rub., 
išduodant iš jo paskolas, ku
rios su laiku turės vėl sugrįž
ti, — tai draug. kapitalas 
ant 1 d. sausio pasididina iki 
1288,74r. SąnariųLabd. dr. 
skaito -*—132; Savitarp. pag. 
dr. tiek pat, neskaitant įsto
jusių 1903 metuose.

Iš atskaitos Labdariškosios

labdariai per 2 metu įstengė 
surinkti 2048,80 aukų, o lai
ke paskutinio draug. san. vi- 
suot susirinkimo, 23-III, at
skyrus į tą fondą iš sutaupin- 
tų per 1902m. pinigų da 500 
rub. — įsteigimui namų jau 
turi 2548,80 rub.

Iš priežasties 10-metiniq 
draugystės sukaktuvių 26 d. 
rugsėjo p.'m. atskaitoje pa
talpintos trumpos žinios apie 
besidarbavimą dr.per dešimtį 
metų. Aukų draug. surinko 
1583,84r., sugrąžintų pašelpų 
478,57r., sąnariškų mokesčių 
4410 rub. Išdavė beturčiams 
3036,55, jaunuomenei ant 
mokslo 3828,28r., ant dr. rei
kalų 801,79 rub. Gijno pel
no iš visų sąnarių turėjo 
5935,08 rub. Kaip sąnarių 
skaitlius, teip ir draugijos ka
pitalai per visą dešimtmetį, 
prie mažo sugravimo neper
stojančiai kįla augštyn.

Savitarpinės pagelbos dr. 
didžiausią atydą tuomi tarpu 
atkreipia ant geresnio šutai* 
symo draug. vakaruškų. Ne 
žiūrint ant to, jog sąnariai 
moka j prekės už bilietus, 
draugija už vakarus per 1902 
m. surinko ant 217,32 rub. 
daugiau negu Labdarišk. ir 
ant 647,72 rub. negu 1901m. 
Draugijos ir kanceliarijos rei
kalams per 1902m. išleista
534.37 rub., visokių gi pašel
pų išduota tiktai 213 rub., 
kas negal blogai neatsiliepti 
ant ateities draugijos. Nors 
per 1902m. į draugystę įstojo 
51 naujas sąnarys, vienog a- 
beinąs sąnarių skaitlius ne 
pasididjno, bet sumažėjo, nes 
pradžioje 1902m. draugystės 
sąnarių skaitlius buvo dides
nis negu dabar. .Per 1901m. 
bibliotekai tapo surinkta
104.37 rub., per 1902 tikt 6 
rub., kas rodo, jog dr. rėdys- 
te knygyną skaitouž nereika
lingą pridečką. Perskaičius- 
gi atskaitos straipsnį po ant- 
galviu ,,Mylėtojų-artistų ra
telis”, nenorom? prisieina nu
sišypsoti, prisistebėjus garsių 
draugijos ,,artistų” jau per 
daug reklamuojamai „gndra- 
galvystei.” Vertėtų atsimin
ti patarlę „Namų Sąšlavos — 
nevažinėja po Varšavas.” 
Ant puslapio 14 pasakyta, 
jog rėdystė suteikė vietas ir 
užsiėmimus <21 draug. sąna
riui, nors gerai yra žinoma, 
jog tikt 3 sąnariai buvo vietų 
ne tekę, bet kaipo vietų, teip 
ir pašelpų nė vienas iš jų, nors 
kelis-syk prašė, nieko ne 
gavo, išskiriant J. J., kaipo 
pametusį savo tarnystos vie
tą ir neturintį tiesos naudotis 
pašelpa iš draugijos kasos.

3) Rygos lietuvių 
pašelpinė draugystė.

Laike 1902m. įėmimų dr. 
turėjo 4845,62 rub., išleidi
mų 2937,67 rub.; pasiliko su- 
taupinta 1907,95 rub. Išvi
so gi dr. dabar turi 12.- 
068,82 rub. Sąnarių iki 1 
sausio 1903m. dienai skaitė 
473; iki 23 vasario š. m. įsto
jo dar 16 naujų. Atkreipus 
atydą ant to, jog per 1902m. 
neužsimokėjo 41 sąnarys, ku
rie, įsimokėję savo mokesčius, 
gali vėl tapti sąnariais — iš
viso galima drąsiai skaityti 
draug. su viršum 500 sąnarių. 
Ant 1902m. pašelpų išdavė 
123 ant 2005,71 rub. Išdavi
mai ant draugijos reikalų per 
metus išnešė 277 rub., kuri 
suma, nors ir nedidelė, bet 
vis-gi pervirsina Peterb. Lab
darišk. d r. išdavimus, kurie 
išneša tikt 119,26 rub. Va
karuškos draugijai davė tikt 
147,17 rub. pelno, nes buvo 
keliamos vien su šokiais. Da
bar, kada draug. Statutai ta
po dapildyti ir ji turi pilną 
tiesą statyti teatrą lietuviško
je kalboje, galima tikėtis, 
jog pelnas už vakarus žymiai 
pasididįs. Pirmse^žiu tapo 
išrinktas inžinierius A. Mace-

Isz Amerikos.
Sugriuvo saetr*.

Dknvsr, Col. 13 d. liepos su
griuvo čia teip vadinama “Endea- 
nor” šėtra, kurioje atsibuvo krikš
čioniškos sektos susirinkimas. Šė
troj buvo apie 800 žmonių, iš jų 
20 likosi sušeistų, bet, kaip mena
ma, terp sužeistų mirtinai užgautų 
nėra. '

Geležinkelis su suspaustu oru.
Newark, N. J. Susitvėrė čia 

kompanija, kuri nori nuo New Yor- 
ko į Buffalo padirbti geležinkelį, 
kurio trukiai butų varomi su pa- 
gelba suspausto oro, vietoj garo. 
Kaip mena, vartojant tą pajiegą, 
trukiai bėgios su greitumu 95 my
lių į valandą.

BOOOO dol. dovana.

Kadangi medvilnės pliantacijoms 
šteto Texas daug blėdies pridirba 
medvilnės kirmėlės, tai šteto val
džios siūlo mokslinčiams dovaną 
50000 dol., kurie išras geriausią 
būdą išnaikinimo tų kirmėlių. Do
vana rods didelė, bet ant jos užsi- 
pelnymo reikia ne mažai darbo ir 
kastų padėti.

Lynczu aukos.
Pagal surinktas obcialiŠkas ži

nias, per paskutinius 17 metų, iki 
liepos mėnesio šių metų, ant viso 
Suvienytų Valstijų ploto lynčuota 
2516 ypatų, iš jų 2086 pietiniuose 
štetuose, o 436 kituose. Tik ke
turiuose štetuose per tą laiką ne 
buvo lynČavimų, Štetai tie apsiėję 
be lynčų buvo: Massachusets,New 
Hamshire, Rhode Island ir Utah. 
Terp lynčuotų: negrų buvo 1573. 
Paskutiniuose laikuose šiauriniuo
se Štetuose vis tankiau pasitaiko 
lynČavimai; retesni jie tuose šte
tuose, kuriuose žmonių apšvieti
mas stovi augščiau; šįmet gi lyn
Čavimai negrų visur pasidaugi
no.

Amerikea užrubežiue prekysta.

Washington, D. C. Per me
tus, nuo 30 d. birželio 1902 m. iki 
tokiam jau laikui šių metų Ameri
kos užrubežinė prekysta siekė 
12445610417, arba ant *160570068 
daugiau negu per tokį jau laiką 
pereitų metų. Svetimų tavorų 
Amerika parsigabeno už *1025519- 
137, išgabeno gi savo tavorų sve
tur už *1419901290. Sulyginant 
su pereitais metais: parsigabeni- 
mas svetimų tavorų buvo ant 
*122298179 didesnis, o išvežimas 
Amerikos tavorų svetur tik ant 
*38271899 didesnis.

Geležinkeliu nuo New York o in 
Paryžių.

San E ra n Cisco, Cal. Atkako 
čia Jacqui Lobe t, užmanyto jas ge
ležinkelio iš New Yorko į Paryžių 
ir kaip sako, ant įkunyjimo šito 
užmanymo turi pakaktinai pažadė
tų pinigų. Šitas kelias bėgtų nuo 
Kalifornijos, pakrantėmis Pacifico 
į Alaską; per Beringo jūrių siau
rumą aut dugno butų nukastas tu
nelis į Sibenją; nuo čia geležinke
lis bėgtų prie didžiojo Siberijos 
geležinkelio, o juom jau galima į 
Paryžių važiuoti.

Muszis terp Amenkom kareiviu.

Tucson, Ariz. Terp dviejų es
kadronų J4 raitelių regimento už
gimė kruvinas mušis mieste Boni- 
ta. Revolveriai, peiliai ir kardai 
buvo darbe. Unteroficieras likosi 
mirtinai pašautas; triuborius pa
šautas į abidvi koji, bet kas juos 
pašovė, to iki šiol nesuseke. Ko
kios priežastys pagimdė mūšį,neži
nia.

Rodosi ne sluna carui žydu pra- 
szymo.

Oyster Bay. Atsilankė pas pre
zidentą delegatai žydų, kuriems 
prezidentas buvo pažadėjęs per
duoti maskoliškam carui Amerikos 
žydų protestą prieš paskutines žy
dų skerdynes Kiš'ineve. Rodosi 
pats žydai suprato, kad perdavi
mas protesto ne atgabęs Maskoli- 
jos žydams nė jokios naudos. Kas 
terp prezidento ir žydų delegatų 
likosi nutarta, nežinia, bet rodosi, 
kad ir randas ir pats prezidentas 
dabar mato, kad su pažadėjimu 
per greit pasiskubino ir kad iš A- 
merikos rando įsikišimo su užta
rimu už žydus ne galinta laukti to
kių vaisių, kokių tikėjo. Todėl 
teip daug triukšmo padaręs prašy
mas pasiliks gurbe, jis ne bus iš
siųstas į Maskoliją, kadangi išsiun
timas ne išduotų nė jokių vaisių. 
Todėl prezidentas Rooseveltir už- 
rubežinių dalykų ministeris įieško 
vien progos ant sulaužymo žydams 
duoto pažadėjimo. Dabar jie gar
sina, jog nėra reikalo siųsti carui 
žydų prašymo, kadangi maskoliš
kas randas ir be jo griebiasi nu- 
nubaudimo kaltų. Prie baudimo 
kaltų privertė maskolišką randą 
balsas visų doresnių ir įtekminges-

nių žmonių Europoj, bet ne užsi- 
manymas Amerikos rando siųsti 
carui Amerikos žydų prašymą ir 
protestą prieš buvusias skerdynes 
Kišineve.

Nauji aukso laukai.

Gonžales, Tex. Kerosino sė
mimo apskriČiuose, kaip laikraš
čiai paduoda, rado naujus aukso 
laukas štete Texase. Kaip garsi
na: iš tonos pieskos surenka aukso 
už 620 dol. ir už *2.50 sidabro. 
Paprastai kur yra kerosinas, ten 
nėra aukso nė sidabro, kadangi 
ant susirinkimo aukso ir sidabro 
reikia visai kitokių gamtiškų san- 
lygų negu ant susirinkimo kerosi
no. Kadangi vienog čia auksą ir 
sidabrą randa pieskoį, tai gal būt, 
kad juos iš kitur čia tekanti van
denys atgabena. Kaip vienog iš- 
tikro yra su tais naujais aukso lau
kais Texase, negalima žinoti. Ne 
reikia užmiršti, kad ne viskas yra 
teisybė, ką laikraščiai garsi
na.

Neseniai antai lenkiški ir lietu
viški laikraščiai talpino apgarsini
mus apie aukso kastynes Columbia 
Cripple Creeke, Coloradoj; dabar 
pasirodo, kad tokios kompanijos 
nėra, apgarsinimus talpino norinti 
žmonis išnaudoti. Laikraščių skai
tytojai privalo sykį suprasti, kad, 
yra didelis skirtumas terp to, kas1 
yra laikraščių tekste, už kuriuos 
redakcija ima atsakymą ir to, kas 
yra apmokamuose apgarsinimuose. 
Už apgarsinimus nė jokia redakci
ja ne ima ant savęs nė jokio atsa
kymo, laikraščiai apgarsinimus 
talpina teip, kaip jie atsiųsti, už jų 
teisingumą nė jokia redakcija ne 
ima atsakymo; už apgarsinimus iš
leistuvėms už vietą apmoka tie, 
kurie apgarsinimus talpina. “Lie
tuvos” skaitytojai privalo žinoti, 
kad raštai, patilpę po vietinių ži
nių, yra privatiški arba apgarsini
mai. Ui tuos redakcija ant sa
vęs ne ima nė jokio atsakymo. 
Tuom tarpu atsiranda diktai skai
tytojų, kurie ir apgarsinimus laiko 
už redakcijos darbą ir tą, kas gar
sinama, priima už redakcijos reko
mendaciją. Už apmokamus ap- 
gersinimus vienog redakcija ne ima 
nė jokio atsakymo ir nežino, ar jie 
yra teisingi, ar ne. Jeigu redakci
ja žino, kad atsiuntęs apgarsinimą 
yra prigavėjas, tokių ypatų apgar
sinimų ne talpina; bet redakcija 
ne visada gali žinoti, kiek teisybės 
yra apgarsinimuose, todėl už juos 
visai ne ima ant savęs nė jokio at
sakymo.

Numovė operuojama.

Portland, Ind. Gyvenime dak- 
taroSaunders buvo operuojamas 
Mehrin Wolfe. Laike operacijos 
į daktaro gyvenimą įsiveržė ope
ruojamo vuošvis, farmeris John 
Terrel, ir paleido operuojamam 
du šuviu iš karabine į galvą ir ži
noma, ušmušė jį ant vietos. Mat 
Wolfe apsivedė su farmerio dukte- 
re, o paskui ją apleido; užtai far
meris ušsimanė atkeršyti suvadžio- 
tojui savo dukters ir ištikro atker- 
šyjo, jį užmuŠdams.

200 valku numirė.

Washington, D. C. IŠ surink
tų visose Suvienytose Valstijose 
žinių išpuola, kad 4 d. liepos 200 
vaikai nuo sužeidimų prie Šaudymo 
gavo žandų užvėrimą ir pasimi
rė.

Ateiviai ne mokanti skaityti.

Pereituose metuose į Suvienytas 
Valstijas atkako: 53421 vokietis, 
209476 italijonai, 13961 anglijonas, 
49683 skandinavai, 60824 žydai, 
24356 airiai. Ne mokančių skai
tyti buvo: 152 anglijonai, 1574 vo
kiečiai, 116 skandinavų, 12128 žy
dai, 77220 italijonų. Atgal sugrą
žinta: 66 anglijonai, 855 vokiečiai; 
757 žydai, 2765 italijonai ir tik 52 
airiai.

Persekiojimu negru.

Atlanta, Ga. Suareštavo čia 
brolius Broach užtai, kad jie laikė 
negrus už vergus; tokių vergų tu
rėjo net kelioliką. Laikė juos kaip 
gyvulius, marino badu ir plakė,ka
da tik užsimanė. Pasirodė sude, 
kad kelis negrus su visu užplakė; 
kiti parodė randus ant nugaros 
nuo smūgių. Vergų laikytojai ati
duoti po sudu, kadangi laikyti ver
gus Amerikoj, kaip - visur civili
zuotuose kraštuose, nuo seniai už
drausta.

BraugiiN mezginiai.

New York. Iš krautuvių čia- 
nykščios expresinės kompanijos 
nesugauti vagiliai pavogė 6 yardus 
belgiškų mezginių. Vertė tų mez
ginių vra 6000 dol.,taigi yardas po 
1000 dol. Lietuvoj merginos mez
ga mezginius, bet teip brangių nu
megzti ne moka. k

Gafarai.

St. Louis Obispo, Cal. Vidu
ryj šito miesto siautė gaisras, kuris 
pridirbo blėdies ant 150000 doE 
Ugnį užkrėtė vaikai.

Bimer Springs, Kas. Sudegė 
čia gidinyčia. Sudegė teiposgi 
daktaras, kuris stengėsi gelbėti 
ligonius ir 3 sunkiai sergančios y- 
patos, kurios ne įstengė iš degan
čios triobos išbėgti.

Denver, Col. Sudegė Čia sti-

klo dirbtuvės McPbee & McGinni- 
ty. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant 250000 dol.

Philadelphia, Pa. Krautuvėse 
Merchants Warehousing Co. sude
gė šieno, Šiaudų ir avižų už 200000 
dol. /

Auburn, .‘K I. Sudegė čia mo
kykla, chemiška dirbtuvė ir keli 
privatiški namai. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 150000 dol.

Nelaimes ant geležinkelio

Pana, III. Netoli Sheibeville 
susidaužė dalis trūkio. Prie to 12 
geležinkelio tarnų likosi sužeistų, 
o terp jų vienas sužeistas mirtinai.

Oberlin, Oh. Ant alektriŠko 
Cleveland Northwestern geležin
kelio, terp Oberlin ir Elyria, perei
tos nedėlios dieną susimušė du ka
rai. Prie to viena ypata likosi už
mušta, o 90 tapo sužeistų.

Vėtra.

Aplinkinėse Streator ir Mendo- 
ta, III. 17 d. liepos siautė smarki 
audra ir vėtros, kurios labai daug 
blėdies pridirbo: sugriovė daug 
triobų, o dar daugiau drūčiai pa
gadino. Laike tų vėtrų 9 ypatos 
likosi užmuštos, 13 tapo mirtinai 
sužeistų, o 57 sužeisti ne mirtinai. 
Blėdį jų padarytą skaito ant kelių 
milijonų doliarių.

Expliozi|o«.

Portland, Ore. Anglių kasty- 
nėse ant salos Vancouver, aplinki
nėse Comax, atsitiko baisi dujų 
expliozija, kurios 12 darbininkų 
likosi ant vietos užmuštų ir daug 
sunkiai sužeistų.

Wilkesbarre, Pa. Netoli Moo- 
sie, 12 mylių nuo VVilkesbarre, 
Laflino parako dirbtuvėse atsitiko 
parako expliozija, kurios 4 darbi
ninkai likosi ant vietos užmušti, o 
daug tapo mirtinai sužeistų.

Roanoke, Va. Parisburge, di
namito krautuvėse atsitiko explio- 
zija, kurios 11 ypatų likosi užmuš
tų, o 16 tapo sunkiai sužeistų.

Pittsburg, Pa. Dirbtuvėse 
CarnegieSteel Co. Homesteadeat
sitiko smarki expliozija, kurios 9 
darbininkai likosi sužeisti, o vie
nas sužeistas mirtinai.

Isz darbo lanko.
* New York. Marmoro darbi

ninkai, kokių Čia yra 1600, nutarė 
apstabdyti darbą, kadangi nėra kur 
dėti išdirbimų. Terp organizaci
jos viršininkų ir darbininkų užgi
mė čia nesutikimai. Organizacijos 
viršininkai apsunkino įstojimą at
kakusių iŠ Austrijos, Italijos, Švei
carijos, Prancūzijos ir Vokietijos 
išlavintų darbininkų į organizaciją 
per pakėlimą įstojimo mokesties 
nuo 25 dol. ant 100 dol.; ant galo 
su visu atsisakė į organizaciją pri
imti naujus darbininkus.

5 New York. 20000 darbinin
kų dirbančių prie triobų statymo 
sugrįžo prie darbo. Kadangi dalis 
kontraktorių priėmė darbininkų 
reikalavimus, tai darbininkai suti
ko grįžti prie darbo ir užbaigti 
štraiką. Be abejonės darbininkų 
reikalavimus priims ir kiti kon- 
traktonai.

5 Cleveland, Oh. Pakėlė Štrai
ką tarnaujanti Čianykščiose restau
racijose. Jie reikalauja pakėlimo 
algų po *1.00 ant sanvaitės; dides
nė dalis didesnių restauracijų ant 
to sutiko; nesutinka tik mažes
nės.

5 Stevbenville, Oh. SuŠtrai- 
Jtavo 200 darbininkų Hortjes po- 
pieros dirbtuvių, kadangi dirbtu
vių savininkai priėmė ne prigulintį 
prie unijos mašinistą, teiposgi ant 
iškovojimo trumpesnio darbo lai
ko.

5 Chicago, III. Darbininkai 
Edison Co. dirbtuvių nutarė šrtai- 
kuoti, kadangi kompanija be prie
žasties prašalino du darbininku.

204 darbininkai Santa Fe gele
žinkelio suštraikavo, kadangi į lai
ką jiems neužmokėjo algų.

5 Washington, D. C. Urėd- 
ninkai karės ir kariškos laivynės 
ministerijų reikalauja 7 valandų 
darbo dienos ir kad subatoms dar
bas trauktųsi tik iki pietų. Klau
symas tas atiduotas ant išrišimo 
augŠČiausiam Suvienytų Valstijų 
sudžiai Cnoxui.

5 Youngstown, Oh. Darbi
ninkai geležies ir plieno dirbtuvių 
gaus nuo dabar didesnes algas: 
pudleriai gaus už dienos darbą po 
*6.25. Ratberiams, Heateriams ir 
Rongheriams teiposgi pakėlė al
gas.

1 New York. 2500 kelinių siu
vėjų pakėlė štraiką. Jie reikalau
ja tokio užmokesnio, koks buvo 
pernai. Mena, kad prie štraiko 
pristos 30000 darbininkų, jeigu 
darbdaviai greitai nesutiks ant dar
bininkų reikalavimų.

1 Euzabeth, N. J. 400 daili
džių Čianykščių laivų dirbtuvių su
grįžo prie darbo. Straikas trau
kėsi 6 sanvaitės, bet per štraiką
darbmikai nieko nepelnė.

1 Altoona, Pa. Štraikas at-
kasėjų Coalporte, kuris traukėsi

per 8 mėnesius, pasibaigė. Dar
bininkai apturėjo tą, ko reikala
vo.

1 Berlin^Pa. Darbai Čianykš
čiose kastynėse eina gerai. Pri
būva darbininkai ir iš kitur, jų skai
tlius vis didinasi.

• McKimpost, Pa. Dirbtuvė, 
se Tin Plat4 Co. darbininkai štrai- 
kuoja, dirbai tik mažas darbininkų 
skaitlius. 1

1 Port Bue, Pa. Štraikuoja 
darbininkai baltosios blėtos dirb
tuvių. IŠ dešimties kompanijos 
dirbtuvių dirba (tik dviejose.

5 Buffalo, N.Y. Mašinų ni- 
taotojai American Ship building 
Co. pakėlė štraiką.

T Fond nu Lac, Wis. šitose 
aplinkinėse rado vario rudos plo
tus, ant kurių bus parengtos kasty- 
nės. |

T BUFFAL0, N. Y. Sudegė čia 
alaus leidinyčios Maffato. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 100000 
dol. .

ISZ
Lietu viszku dirvų.
IšSo. Omaha, Biebr.

Omahoj užtėmijau didelį būrelį 
lietuvių, apsigyvenusių pietinėj 
dalyj nuėsto. Jau nuo 
keletos mėnesių norėjau susipažin
ti su prakilnesniais tautiečiais. 
Aplankiau keletą sykių,norėdamas 
pakalbinti bent prie kokio nandin- 
go darbo, bet apart keletos lietu
vių prie baro, kitokius ir su žibu
riu sunku surasti. Lietuvių su 
puslenkiais yra apie 300 ypatų, o 
skaitančių laikraščius bus vos 3%. 
Palyginus su kitų kolionijų lietu
viais, amahiečiaii stovi toli užpaka
lyj. Karčemninkas žino, kad 
musų tautiečiai mėgsta gėrymus; 
ar lenkas ar čekas karčemninkas 
linktyn .gaudo lietuvius, prie baro 
stato įtekmingesnius, kad tie pa
trauktų savo brolius. Tie padeda 
saliuninkams ir tokiu budu išnau
doja musų vargšus, veda juos iš 
doros kelio..

Metai atgal buvo čia uždėję 
Kliubą; iš to pasinaudojo republi- 
koniŠki politikieriai, nes visi lietu
viai balsavo už republikoną majo
rą, kurs už tai apteikė Kazlaušką 
urėdu liet. policmono. Tas 
vargšas, gavęs tokią galybę, bandė 
pašvaistyti su kočiotu ir terp sve
timtaučių, už ką urnai nustojo vie
tos.

Yra viena pašelpinė draugystė 
šv. Antano, bet ir apie ją retas te
žino.

Pereitą mėnesį pasiryžau su
šaukti abelną lietuvių susirinkimą 
ant 27 dienos Rex halėj So. Oma
hoj. Ant paženklintos valandos 
atėjome draugė su socialistų agi
tatoriais ant salės, bet radome tuš
čią; palaukę iki 9 valandai, išėjo- 
me. Nors buvo keletas atėjusių, 
bet ant salės nepasirodė. Prie 
baro rėkavo, plovojo visaip, Šauk- 
dami:buk „koki ten gudruoliai so- 
cialistai nori, ir lietuvius į savo 
vierą prirašyti, nori pinigus išvi
lioti, bet mes,ne kvaili.”

PrisiunČių 1 dol. paaukautą ke
lių lietuvių: 60c. paaukauta ant 
kankintinių, 25c. ąnt moksląeivių 
ir 15c. Vištaliui. •

J. L. Gr.

Iš Lawrence,MasH.
Lietuviai Čia jungiasi į poras: 

beveik kas subatą turi būti vestu
ves, kas rodo, jog musų tauta ne
nyksta, jaunimas poruojasi ant pa
didinimo lietuvių skaitliaus. Ir 
kiti reikalai eina pirmyn nors pa
lengva, bet tfU pirmyn. Vietinis 
Kliubas Lietuvių Ukėsų po vardu 
Simano Daukanto išdirbo progra
mą. Programas skamba Šiaip: 
panedelyje skaitymas lietuviškų 
knygų,ypač “Lietuvos Istorijos”; 
utarninke—Indus^riŠkas vakaras:tą 
vakarą praleisti užsiimant viso
kiais išdirbimais kaip tai: drožinė
jimu, taisymu kokių nors daigtų, 
kaip laikrodžių, mokintis skusti 
barzdas ir tt.; serejdoj — gimnasti
ka ir fiziški lavinimais!; ketverge— 
mokintis notų ir dainų; petnyČioj— 
mokintis angliškoj kalbos. Tą 
vakarą būva įtaisy tos vietos, kur 
draugai ateina su 'visokiais reika
lais. Čia geriausiai mokanti sėdi, 
o mažiau mokanti'juos klausinėja; 
tokiu budu kalbos labai praktiš
kai galima mokintis, ir kartu ge
riausio atlikimo visokių reikalų, 
Tas sutaisyta, kad apsaugoti lietu
vius nuo išnaudoji^no. Nedelioms 
po pietų turime mitingus, prakal
bas ir lekcijas. I

Šitą programą pildome, kiek ga
lėdami; tūli mato naudą, nes kuom 
neužsiimsi, vis savę patobulini. 
Toks vakaras kaipo industriškas 
labai naudingas: kas nori,išpiausto 
kokius gražius daigtus. Pas vo
kiečius nuėjęs, matai daug gražių 
daigtų, kurie parėdo jų namus, o 
vis tai namų darbd, o tą kiekvie
nas gali padaryti, jeigu netingi; to
kiu budu nusivaro pagundinimus, 
kurie traukia į satiunus ir kitas 
prapulties vietas; vaikučiai pri
pranta prie darbštumo ir būva 
svietui naudingi. Dabar vasara, 
karščiai neduoda užsiimti tokiais 
darbais, bet vėsesniam laikui atė

jus, galima bus naudotis plačiau; 
nevienam durys atvertos pasimoki- 
nimui kokio nors amato ant page
rinimo savo būvio. Be to musų 
tauta ne kils. Reiktų visur musų 
broliams tuom užsiimti. Pas mus 
labai maži uždarbiai ir tas daugelį 
sulaiko nuo visokių Kliubų, kaip 
sako, bet nesupranta, kad prigu
lėjimas gali daug gero atgabenti. 
Yra ir tokių, kurie prigulinčius ap
šaukia bedieviais, masonais ir vi
sokiais,bet šie paskutiniai mažai iš
mano, savo protą skandina svaigi
nančiuose gėrymuose.

Antai Pilypas iš Kanapių tokius 
lenkberniais išvadino, jie ir kiti 
kitokioms tautoms tarnauja, bet 
jie nekalti, kadangi juos aplinky
bės tokiais padarė, Pilypas iš Ka
napių turi gerą progą padaryti ge
rą lietuviams prigulimiems į Sima
no Daukanto Draugystę. Kodėl 
vienog nieko nesako ant mitingų, 
tik sėdi kaipPilypas iŠ K? Kodėl 
nieko ne mokina, ne aiškina neiš
manančių? Kodėl ne pamokina 
apie lietuvystę ir kitus musų rei
kalus? Pamokinimas butų kur 
kas geresniu, negu pseudonymu 
uždengus, lenkberniais pravardžiuo
ti. Pilypas iš Kanapių pamelavo 
sakydamas, buk L. Sūnų Draug. 
laiko alų. Tas netiesa. Draugy
stė susirenka tik kartą ant mėne
sio ir alaus nelaiko, tiktai Kliubas 
kartais tą padaro ant uždengimo 
savo išleidimų, bet dabar ir jis nu
tarė ant toliau alaus nelaikyti.

Kitus Pilypo iš Kanapių užme- 
tinėjimus nėra ką minėti, nes pats 
juos išteisino.

Užmanymas Kooperatyviškos 
krautuvės geras, kas jį supranta 
jo pilnoje prasmėj; jeigu jas orga
nizuoti, tai reiktų surėdyti pagal 
“Rockdale plan”; kitokios koope
racijos yra mėginamos ir žmonijai 
gero neatneša.

K.

Iš Lynu, Mhsh.
Lietuvių yra čia apie 200, tik 

gaila, kad daugumas jų nežino, 
kuom yra; daugumas laiko savę 
už lenkus ir nors ne moka gerai 
lenkiškai barška, kiti prie lietuvių 
neneri prisipažinti. Skaitančių 
laikraščius yra mažai, vos 3 yra 
“Lietuvos” prenumeratoriai; dau* 
gumas ne nori į laikraštį nė pažiū
rėti.

Daugumas lietuvių dirba sku- 
rų ir čeverykų dirbtuvėse, teiposgi 
Foundry River Works. Uždirba 
nuo 8—18 dol.; gaila vien, kad 
uždirbtų pinigų ne moka žmoniš
kai suvartoti; daugelis sunkiai už
dirbtus pinigus apmerkia pas Hel- 
legerą ir už tą kartais dar gauna ir 
į užpalį įspirt. Sumanesnių lietu
vių, tokių, kuriems rūpėtų tautiški 
lietuviški reikalai, čia ir su žiburiu 
sunku surasti, nors yra iŠ ko, ka
dangi Čia gana diktai lietuvių gy
vena.
Atkakęs čia,pradėjau rūpintis apie 

suorganizavimą draugvstės. Daug 
reikėjo prikalbinėjimo ir aiškini
mo, kol suprato naudą draugysčių. 
Tūli pripažino naudą draugysčių, 
geidė vien, kad draugystės butų 
Šventos.

2 d. liepos tapo sušauktas, ant 
South st. pn. 39,lietuvių susirinki
mas ant abkalbėjimo reikalų drau
gystės. Ant susiribkimo atėjo apie 
50 lietuvių. Kadangi kalbėjome 
lietuviškai, tai lenkberniai išsineš
dino; liko tik 35; sutvėrėme drau
gystę ir užsimokėjome įstojimo 
mokestį. Daug vargo buvo su 
vardu naujai įsteigtos draugystės, 
nės kiekvienas norėjo savo vardą 
įbrukti. Įnešimą, kad butų tautiš
ka D. L. K. Gedimino atmetė to
dėl, kad Gediminas buk ne mušė 
lenkus ir katalikus,todėl jo vardo ne 
galima duoti draugystei. Ant ga
lų galo draugystei duotas vardas 
Šv. Kazimiero.

Į virŠįninkus naujos draugystės 
likosi išrinkti: prezidentu — B. 
Miglinas, jo vietininku — Izidoras 
V. Gudaitis; Fin. sekretorius — 
St. Greza; P. (?) —Gurinskas; 
kasierius—Jonas Raulukaitis.

čarterį nutarėme imti nuo Sus. 
Liet. Am.

I. V. Gudaitis.

Iš Brooklyn, N. Y.
Lietuvių yra Brooklyne gana di

delis būrelis; pagal skaitlių jie už
ima trečią vietą'Amerikoj: iš viso 
bus čia jų apie 10000, žinoma, 
skaitant aplinkinius miestus.

Jie užsiima paprastais darbais, 
vergauja pas svetimtaučius. Apie 
vertelgystą nesirūpina ir tuom sto
vi žemiau už visas tautas. Jeigu 
kas iš lietuvių užsideda kokį biznį, 
tai saviejie jo nepalaiko, o svetim
taučiai juk neis pas lietuvį, jie per
ka, kas jiems reikia, pas saviškį; 
per tai lietuviški bizniai ije tik ne
gali sustiprėti, bet eina silpnyn ir 
negali užsilaikyti. Lietuviai ne 
tik ne palaiko savųjų biznierių, 
bet visokioms apkalboms, apšmei
žimais stengiasi kenkti lietuviš- 
kiemŠ bizniams. Mat lietuvys lie
tuviui pavydi ir vietoj padėti, viens 
kitam kenkia. Lietuviškų biznių 
priešai ne kenčia, kad biznieriai 
neina į kastines arba prie kitokių 
sunkių darbų; tie mat nežino, kad 
kiekvienai tautai reikalingi lygiai 
sunkiai dirbanti su rankoms, kaip 
ir su galva’ reikalingi paprasti dar

bininkai kaip ir biznieriai ir kitokį 
Pavydėt nėra juk ko: kiekviena*' 
žino, kad protiškas, galvos darbe* 
greičiau sunaudoja, sunaikina hzdk 
kas žmogaus pajiegas negu sunku* 
darbas fabrikuose arba kastynėse. 
Neužmirškime, kad terp užsidėj*. 
šių biznį, terp mus vertelgų 
būt žmonės susilpnėjusių fiziškų 
pajiegų, negalinti jau užsiimti dar- 
bais, kur reikia didesnių fiziškų 
pajiegų. Musų pareiga tokius 
vientaučius šelpti ir užlaikyti, sve. 
timtaučiai jų ne šelps, kadangi ji* 
šelpia savuosius.

j Tuom tarpu musų lietuviai, vie
toj pirkti, kas jiems reikia, pas sa
viškį vertelgą traukia pas svetim
taučius, saviškius apleidžia. Mat 
laikosi vis seno papročio: Lietu
voj pirko viską pas žydus, kadan
gi mažuose miestuose kitokių par. 
davinyčių ne buvo, čia gi ne tik 
žydams, bet ir kitokiems s vėtau- 
taučiams neša sunkiai uždirbtu* pūu 
gus, o saviškį aplenkia, apię jį ne- 
sirupina, kad ir jis, savųjų aplėk
tas, turėtų badu dvėsti. Ir ms> 
siškiams rodosi, kad jie gerai, p*, 
gal Dievo prisakymus elgiasi, tuom 
tarpu daro visai atbulai. Svetun- 
tautis ne padės lietuviams, kadan
gi turi savuosius, -kamgi todėl lie
tuviams nešti savo pinigus svetim
taučiams vertelgoms? Kol mes 
Šelpsime svetimtaučius, o savuo
sius vertelgas, amatininkus ir kito
kius persekiosime, vis busime ver
gais svetimtaučių. Reikia tą mums 
sykį suprasti ir stengtiesi iŠ visų 
pajiegų iš verguvės pasihuosuoti.

Štai New Yorke arba Brooldy-. 
ne, kur tokia daugybė lietuvių ir 
tai nuo seniai gyvena, priderėjo 
išsidirbti lietuviškai vertelgystaL 
turėjo atsirasti lietuviški amatinin
kai ir nors smulkesni pramoninin
kai. O argi tą turime?

Ne gerai darėme iki Šiol, steng- 
kimės todėl nors ant toliau geriau 
gyventi. Vietoj apŠmeižinėti ir 
kenkti saviemsiems, jungkimės vi
si į krūvą. Ko vienas negali nu
veikti, tą stengkimės susidėję nu
veikti. Teip darydami', turėsime 
ne tik pardavinyčias, amatininkus, 
bet ir dirbtuves, kurios musų rei
kalus užganėdįs, išliuosuos mus iŠ 
svetimtaučių verguvės. Norėki
me tik ir dirbkime, o prie-gero no
ro ne mažai galėsime vienybėj nu
veikti.

Juozas šunskis.

. Iš Elizabeth, N. J.
Du čianykščiai prakilni . lietu- | 

viai: Petras Pečokas ir Petras Mi- 
kuŠauckas 4 d. liepos, svetainėj p. 
Bražinsko, pn. 82 Band str., kėlė 
varduves, ant kurių susirinko dik
tai draugų. 6 vai. vakare prasidė
jo prakalbos. Kalbėtojai išreiškė 
savo nuomones apie visokius mu
sų tautiškus reikalus, nurodinėjo, 
kad panašus susirinkimai atgaben
tų ne mažai naudos jeigu juos vi
sur įvestų, kadangi jie ir miegan
čius tautiečius prikeltų iŠ miego. 
Ant galo prabilo p. Orininkaitis. 
Jis kalbėjo apie nuvargintą musų 
tėvynę. - -Kalbino neužmiršti musų - 
tautiškų darbininkų, patekusių į 
maskolių nagus ir ištremtų iš tė
vynės už jų besistengimą apšviesti 
ir prikelti iš miego nesuprantan
čius dar savo pareigų tėvynės bro
lius. Kalbino susirinkusius paau
kauti po kelis centus ant suŠelpimo ; 
tų musų darbininkų, budintojų 
miegančių lietuvių; kalbino atsi
minti ir apie musų moksląeivius, 
kurie, pabaigę mokslą, Šimteropai | 
savo raštais ir kitokiais darbais at- 
b’Ms tautai už jų sušelpimą. Turė
dami mokytus vyrus, mes ne pra
žūsime, nes jie mus pamokys,kaip 
pagerinti musų būvį, kaip atsikra-' ' 
tyti nuo skriaudėjų. Klausytojai 
padėkavojo p. OrininkaiČiui už jo 
kalbą ir sudėjo *3.15c. (vardai au
kautojų ir ją aukos patalpintos ant 
3 puslapio). Pinigus tuos padali- 
nam pusiau: pusę paskiria m ant 
naudos kankintinių, kitą gi pusę ■- 
ant naudos musų moksląeivių, be- E 
simokinančių augštesnėse moksliš- | 
koše įtaisose.

Vienas iš kalbėtojų.

Iš Kast St Louis, 111.
Darbai eina čia ne geriausiai; 

neužilgio eis geriau, kadangi mat 
vanduo j>agadino darbo vietas, jas 
dabar taiso; pataisius vienog, eis 
viskas geriau.
• Lietuvių yra Čia: apsivedusių 
šeimynų 70, o pavienių bus net 
poras šimtų; lietuviškų merginų 
nėra, ta? ne vedę ne gali apsivesti.

Yra čia lietuviška bažnyčia. Už 
prabašČių turėjome kunįgą Mašio
tą. Terp j^ir parapijonų užgimė 
nesutikimai teip dideli, kad para- 
pijonai priversti tajx> kreiptiesi 
prie vyskupo. Ant ištirimo nesu
tikimų atvažiavo pats vyskupas, 
bet kunigas ir prieš vyskupą aš
triai pasistatė. Šitas, pamatęs, 
kad žmonių skundai teisingi, j<ali- 
ko Mašiotą tik iki pabaigai berže
lio. Ant susirinkimo 28 d. berže
lio, savo kalboj, musų kunigas ir 
vyskupą išniekino ir apreiškė, jog 
pasiliks East St. Louise teip ilgai* 
kol jam patiks. Žmonės priverst* 
tapo vėl kreiptiesi prie vyskupo. 
Tas liepė žmonėms neiti į liažžy- 
čią, kol iš jos nepasitrauks kuni
gas Mašiotas. Iš tikro 5 d. liepos 
bažnyčioj visai nebuvo žmonių it



LIETUVA
fra. Mašiotas ne turėjo ką veikti, 
įttaikas parapijonų traukiasi toliau 
įmonės neis į bažnyčią, kol bus 
fi* kunigas Mašiotas. Be parapi- 
jonų k.jis ne tur^s ką veikti, turės 
BB^dintis kitur.

Plarapijonas.

lle, 111.
isž lietuvis 

taiį tik per gir- 
irftt dėl kokių 
vųgv vas buda- 
saivo pravardę. 
.šMti nė skaity-

kyti už nepritinkančius doresniems 
žmonėms.

Iš Baldvinsville,
4 d. liepos čįi^MŽsižnusI 

jonas RaČinskis ir ta 
tuokliavimą. 4 Ne/fi^ 
priežasčių jis, V* 
bus, slČP* ! 
Re tnokajo jis nė raš' 
į. Kaip sakėsi, tarnavęs dvaruo
se Kaltinėnų parapijoj.

Velionis ažį girtuokliavimus bu
vo sūdo nuspręstas aąt viėno mė
nesio į kalėjimą. Atbuvo bausmę 
berželio mėnesyj, pkliuosuotas iŠ 
kalėjimo, linksmai apvaikščiojo 
patiuosavimą su draugais. Girtas 
ėdamas, nupuolė nup trepu ir ge- 

* rai apsikulė. 4 d. liebos, kadangi 
tą dieną d u l minkai ne dirbo, 
draugai pamt Šė degtinės ir davė 
jam gerti. Ajteigėręs ] gerai, pasi
kėlė nuo lovos ir vėl puolė galva 

šiuom kartų susitrenkė 
kėlė.
palaidojimo

žemyn.
dar gena®, nės jau ne

Kadangi pinigų ant
kūno ne buvo, tai Idnkai ir lietu- 

miestas davė 
I jjo jį katali-

. yiaisudėjo- 27 dol.;
grabą ir 5 dol.; palaid 
kiškai, nors iš tikro ja|n katalikys
tė tiek rūpėjo,ką vakaiykŠČiai barš-

| Į
Draugas.

yra čia 13 ir 
su anglijo

te jų tik

galima čia'

IšGreanridge, iii
Lietuviškų Šeimynų 

du lietuviai apsivedę 
nėms; pavienių yra 37
vienas skaito lietuvišįcą laikraštį. 
Jeigu kas bando paraginti prie 
skaitymo laikraščių, tai tokį vadi
na šliuptarniu. Ne 
nykščių lietuvių pritraukti prie
skaitymo, o vėl kas ne skaito lietu
viškų raštų, tam nerupi nė joki 
tautiški reikalai. Veik visi čia- 
nykščiai lietuviai paeina' iŠ Rasei
nių pavieto, ntno J urbarko.

Lietuvis.

Iš Hazleton, Pa.
12 d. liepos ant geležinkelio li

kosi užmuštas .lietuvis Karolius 
Tendenas. Velionis paėjo iŠ Kau
no gubernijos, Raseinių pav., Kal
tinėnų parapijos.

Beikaluose naujo Kankin- 
tinių Komiteto.

i Dabartinis Kankintinių Komitė- 
tas jau net antrą kartą garsina, jog 
atsisako pildyti tą tamystą. Po 
teisybei keliems su visos tautos 
reikalais visuomet vargintis yra 
persunkti, ypač, jeigu jie turi gana 
kitokių reikalų teiposgi tautiškų, 
bet lietuviai iki Šiol tyli ir. nieko 
neprisimeną apie -išrinkimą naujo 
Komiteto. Visados tylėti negalima, 
pradenkime rinkimus naujo Kankin
tinių Komiteto. AŠ užmanau į 
Komitetą sekančius tautiečius; 
Dr-ą A. M. Bacevičią prezidentu; 
p. J. 5. Paukštį, „Vienybės" iš- 
teistoją, — iždininku: ir p.P.Miko- 
lainį išPlymouth, Pa.—raštininku. 
Ką kiti ant to? Man rodosi, tie 
vyrai butų atsakančiausi, nes jie 
gerai yra susipažinę su musų tau
tos reikalais, todėl ir šitą reikalą 
galėtų atlikti atsakančiai; jeigu jie 
patys nuo to atsisakytų, arba kiti 
aukautojai turėtų ant mislies kitus 
kindidatus, lai apgarsina apie tai 
Visuomenei; tiktai nerinkkime ant 
tokių svarbių tautiškų urėdų su 
liutuVyste neapsipažinusių, ir šiaip 

.kokių išgamų, nes iš tokių nieko 
gero negalima tikėtis.

J. J. R. Aaukautojas.

Argi Ui ne gėda?
Kaip matyt iš laiško p. Naujoko, 

patilpusio pereitam numery j „Vie- 
nybės ’.Shenandono lietuviški mu
zikantai lyg ant juoko laiko reikala- 
v»us aukautojų, kurie laike kal
nakasių štraikų sudėjo gana dide
lius pinigus muzikantams ant su- 
Šelpimo štraikierių. Darbininkams 
muzikantai davė apie 150 dol.. sau 
paskyrė su viršum 300 dol., ko iš
tikro muzikantams turėtų pakakti, 
o likusiug 500-dol. esančius dar pas 
muzikantus nė ne mislyja apversti 
ant to, ant ka aukautojai reikalau
ja. Ar gi tai ne gėda? Juk savo 
pasielgimu muzikantai pažemino 
visus Shenandorio lietuvius. Kągi 
Shenandoriškiai ant to sako? Kągi 
sako kalnakasiai, iš kurių vardo 
Pasinaudojo muzikantai ant rinki
mo aukų ir jas nežinia ant ko ap
vertė?. i

Isz visur,
H Politiikoj kovoj Europoj pa- 

poli-mėgo vartoti dinamitą prieš 
b^kus priešus teip kaip Amerikos, 

nigai mėgsta denuncijacijas. Di; 
namitą pradėjo pirmiausiai varto- 
^Pasikėlėliai Macedonijoj, o da- 
Ottto ginklo griebiasi kroatai Ven
toj. Mieste Agram, Kroatijos 
S°S)įP,lėj’Hkbsi ižmėtytos> dinami- 
0 mbos, kurių expliozija daug 

j®®®*! Pagadino, nors žmonių ne-
Kaip vartojimo dinamito, 

eip Ir denuncijacijų vienog pagirti 
Qe galima; ginklus tuos reikia lai-

.U Chinų randas veda tarybas šu 
Maskolija,per kurios tarpininkystę 
nori pasiskolinti 2 milijonu taelių. 
Paskolą be palukų duoda masko- 
liškai-chiniškas bankas, vietoj pa
lukų Chinai pripažįsta maskoliams 
visokias privilegijas Chiniškame 
Turkestane. Mat Chinai vis la
biau lenda į maskolių kilpas.

1 Meksike, aplinkinėse Chihua- 
hua, ant nupirktų San Francisco 
kapitalistų 2500000 akrų žemės bus 
parengta persikėlusių iš Afrikos 
butų kolionija.

II į Londoną atėjo žinios, buk 
amerikoniški kariški laivai Azijos 
vandenyse užėmė 20 mažų salų 
prie Borneo pakrančių ir ant jų 
išpliekė amerikonišką vėlavą. Sa
los tos vienog priguli Anglijai. 
Kadangi Anglija, be parlamento 
pritarimo ne gali svetimiems ati
duoti savo valdybų, tai reikia ma
nyti, kad amerikonai užėmė Angli
jai prigulinčias salas be žinios ir 
pritarimo Anglijos rando. Jeigu 
teip, tai ant galų galo ameriko
nams reiks nuo jų vėl pasitrauk
ti.

II Maskolijoj likosi išduotos 
tiesos, pagal kurias, užgimus ne
sutikimams terp darbininkų ir 
darbdavių, darbininkams pripažin
ta tiesa siųsti delegatus, leurie gin
tų darbininkų reikalus,prie fabrikų 
inspektorių. Na, o ką tie darbi
ninkų delegatai galės padaryti, jei
gu fabrikų inspektorius bus parsi
davęs fabrikantams? Juk Masko- 
lijos urėdninkus visada paperka 
tie, kurie jiems daugiau gali duo

Sil Paskutiniai tvanai šlezijoj 
pridirbo daugiau blėdės, negu iš 
pradžių tikėjo; tokių didelių tvanų 
čia ne buvo nuo 50 metų. Ir žmo 
nių prigėrė daugiau, negu iŠ pra
džių tikėjo. Užtvinę vandens 
kaimeArnoldsdorf iš kapų išplovė 
apie 100 numirėlių su grabais. 
Valdžios išleido atsišaukimą į vi
suomenę, prašydamos pašelpos. 
Breslavos katalikiškas vyskupas 
Kopp paaukavo 10000 markių.

II Amerikos pasiuntinys Peter
burge pranešė Amerikos preziden
tui, jog Maskolija ne priims nė jo
kio Amerikos rando perstatymo 
reikaluose paskutinių žydų skerdy
nių Kišineve ir, kitur; jeigu tokį 
perstatymą' ir perduotų Amerika, 
tai Maskolija ant jo visai ne pai
sys. Todėl, turbut, prezidentui 
Rooseveltui atseis sulaužyti žy
dams duotą be apsvarstymo paža
dėjimą ir jo visai ne siųs maskoliš
kam carui.

II Berlyne lankosi sanariai Ame
rikos viešpatysčių komisijos,išsiųs
ti į Europą ant prikalbinėjimo 
Europos tautų sutarti visiems apie 
vertę sidabro ir iš jo išmuštų pini
gų. Prancūzija ir Anglija ne pri
taria Amerikos užmanymui, o be 
šitų viešpatysčių pritarimo ir kitos 
mažiau turtingos viešpatystės ne 
gali pritarti. Todėl, 'rodosi, kad 
Amerikos užmanymas ne išduos nė 
jokių vaisių.

|| Netoli Peterburgo, prie Ser- 
giaus kliaštoriaus, ant lauko, ra
do moteriškę pusiau sudegusią. 
Daktarų atgaivinta, ji papasako
jo, jog skaitydama tikėjimškus 
raštus, įgavo persitikrinimą, jog 
vienaitinis kelias išganymo yra 
savę Dievui ant garbės sudeginti. 
Tą mat ji ir norėjo padaryti, bet 
kentėjimų negalėjo pakelti ir išėjo 
iš ugnies.

|| Maskoliška iždo ministerija 
pagarsino terptautišką konkursą 
ant išradimo tokio budo pagadini- 
mo spirito, vartojamo pramonėj, 
kad jo nė jokiu budu ne galima 
būt išvalyti ir vartoti gėrymui kai
po degtinę. Laikas ant išradimo 
tokio budo paskirtas iki 1 d. liepos 
1905 m. Dovana už tokį išradimą 
paskirta išradėjui 50000 rubl.

II Ant Didžiojo Siberijos gele
žinkelio bėgioja jau trukiai, 
lionč nuo Maskvos į portą Dalnyj 
traukiasi 13 dienų. Antroje klia- 
soje kaštuoja nuo Maskvos į Vla
divostoką >119,46, į miestą Dalnyj 
>130,55 ir į Portą Arthuro >134,05. 
Nuo Maskvos į Vladivostoką yra 
4197 mylių, į Dalnyj 5368 mylios, 
į Portą Arthuro 5388 mylios.

Ke-

II Brazijijos karės ministerijos 
kasoj pasirodė nepriteklius 1 mili
jono milreisų pinigų. Kada ir kas 
juos pašlavė, dar nežinia. Urėd- 
ninkai,ant sudrutinimo kariškų pa
jiegų paskirtus pinigus, savinosi 
nuo 1897 m. ir paglemžė iki šiol 
milijoną milreisų. Žinoma, jeigu 
būt nepatėmyta, butų pašlavę dar 
daugiau.

ti Prūsiškoj Šlezijoj nuo smar
kių lytų užgimė tvanai, kurie labai 
daug blėdies pridirbo. Paviečiuo- 
se Breslau, Ratibor ir Neisse už
tvinę vandens sugriovė arba drū
čiai pagadino daug namų ir bažny
čių. Poznaniaus proviucijoj tva
nai pridirbo blėdies ant 30 milijonų 
Markių.

II Prancūziškose valdybose siau- pliozijos pajiegą atsitikusią Peter 
rinėj AmerikojSt. Pierre ir Miųue- burge, galima, be jokio jos suma 
llon zokoninkai gavo prisakymą žėjimo, perduoti į Konstantinopo*
pabaigoj liepos mėnesio išsineš
dinti, bet gyventojai stoja zokonin- 
kų pusėj.

II Šįmet Maskolija priims į ka- 
riumenę 320000 jaunų vyrų; taigi 
penkissyk daugiau negu antai A- 
merika iš viso turi stovinčių po 
ginklu kareivių..

U Maskolijoj, ant upės Volgos 
sudegė garlaivys ,,Petr”. Iš bu
vusių ant garlaivio žmonių, kurie 
užsidegus laivui šoko į upę, 60 pri
gėrė.

ll Terp Prancūzijos ir Anglijos 
pradėjo bėgioti nauji su turbinoms 
garlaiviai, kurie visą kelią nuo Do
ver, Anglijoj, į Calais, Prancūzijoj, 
atlieka į 50 minutų.

II Liverpooliuj, prie Waterloo 
stacijos,iššoko iŠ rėlių pasažierinis 
trūkis ir susidaužė. Prie to 5ypa- 
tos likosi užmuštos, o daug tapo 
sužeistų.

II Maskoliškas caras išleido naują 
ukazą, kuriuom panaikina bausmę 
plakimo kanČiaisMaskolijoj.ką teip 
mėgo maskoliški administratoriai.

Ii Maskolijoj.ant upėsVolgos,netoli 
Nižnevgorodo, sudegė garlaivys 
„Nadežda”. Sudegė ir 12 žmo
nių.

Nauji iszradimai
, I Savo laike Berlyno profeso
rius Koch apreiškė,, jog galvijų 
džiovos bakterijos pas žmonis ne 
gali pagimdyti džiovos. Tokiai 
nuomonei kiti daktarai ne įtikėjo, 
bet užsimanė pats persitikrinti a- 
pie teisingumą Kocho nuomonių; 
atlikimui atsakančių bandavonių 
susitvėrė tam tikra daktarų komis- 
sija. šitie daktarai įskiepyjo 
visokiais budais užaugintas žmonių 
džiovos bakterijas 37 veršiams. 
Ant 19 veršių žmonių džiovos nuo
dai ne turėjo nė jokios įtekmės; 
pas 9 buvo patėmytas lengvas ap- 
sirgimas, bet džiova ne išsivystė; 
keturi veršiai įpuolė į ligą panašią 
į galvijų džiovą, o du veršiai ištik
ro gavo džiovą. Taigi iš to pasi
rodo, kad žmonių džiovos bakteri
jos ne teip pavojingos galvijams, 
kaip iki šiol tikėjo; išpuola iš to ir 
atbulai, taigi kad ir galvijų džiova 
ne teip labai pavojinga žmonėms.

|| Daktarai H Mariem ligonbučio 
NewYorke vienai mergaitei, apsir
gusiai ant žandų užvėrimo, įčirškė 
speciališką vaistą po oda ir yra 
viltis, kad mergaitė išgis. Apsir
gusių ant žandų užvėrimo iki šiol 
negalėdavo išgydyti; ligą tą gauna 
žmonės nuo sužeidimų.

II Prancūzas Le Bouer iŠ Pary
žiaus išrado būdą kaip iš tolo _ pa
degt explioduojanČias medegas ir 
expiiozijos pajiegą pernešti toli. 
Jeigu tai teisybė, tai jo išradimą 
be abejonės nupirks Prancūzijos 
kariškos valdžios.

II Garsus Marconi teip pagerino 
savo bevielinį telegrafą, kad dabai, 
anl persiuntimo telegramų ant di
delių tolumų, nereikia nė augštų 
bokštų statyti.

* Vienas Amerikoniškas išradė
jas išrado ypatišką būdą dirbimo 
kvepalų iš žydinčių žiedų, bet teip, 
kad žiedų ne reikia skinti; tam 
tikslui jis padirbo ir ypatišką prie
taisą. I trumpą laiką prietaisa 
perima iš žiedo kvapą, o žiedas pa
silieka toks kaip ir pirma buvo, tik 
ne kvepi. Po kokiam laikui jis vėl 
atgauna kvapą, kurį su pagelba 
minėtos prietaisos vėl galima nuo 
jo atimti. Jeigu viskas teisybė,ką 
apie išradimą kalba pats išradėjas, 
tai naujas būdas dirbimo kvėpalų 
sumažįs jų prekes teip, kad ir be
turtis galės jų nusipirktų ant praša- 
linimo ne gero kvapo savo gyveni
me.

I Vokietijoj, netoli Berlyno, 
Haspelscheido šaudinyčiose atlie
ka dabar bandavones su naujai iš
rastais karabinais — mašinoms, 
kokioms ciecorius nori apginkluo
ti Vokietijos kariumenę. Banda- 
vonės išduoda kuo geriausius vai
siusį šitie karabinai karėj ištikro 
bus baisiausiu ginklu.

t Peterburgo laikraštis “Peter- 
burgskia Vedomosti" patalpino se
kantį atsišaukimą redaktoriaus 
laikraščio “Moksliška Peržvalga", 
Dro Filipovo: “Perskaitęs jau
nystėj žinią, jog išradimas parako 
padarė kares ne teip kruvinoms, 
kaip buvo pirma, nuo to laiko aš 
nuolatai mislijau išrasti ką tokio, 
kas kares padarytų visai ne gali
moms. Kaip tas neišrodytų žin
geidžių, bet šiose dienose aš suse
kiau pamatus, ant kurių pasire
miant, ir pritaikant juos praktiš
kai, ištikro galima kares prašalin
ti, padaryti jas negalimoms. Ma
no išradimas remiasi ant budo per
davimo elektriškos vilnies nuo di
deles tolumos ir perdavimo explio- 
zijos pajiegos kad ir ant tūkstančio 
viorstų, teip, paveikslan,, kad ex-

lių. Budas persiuntimo tokios pa
jiegos pigus ir ne painus. Prie 
tokio vedimo kovos nuo teip dide
lės tolumos, karės yra ne galimos, 
todėl atseis jas su visu panaikinti, 
kaipo negalimas ir todėl nereika
lingą žudymą žmonių. Plates- 
nias žinąs aš pagarsinsiu šį rude
nyj “Memuaruose Mokslo Akade
mijos." Bandavones užsivelka dėl 
jų pavojingomo."

Raštą tą redakcija gavo 25 d. 
berželio ir tą pačią dieną atėjo ži
nia apie netikėtą mirtį Filipovo. 
Nežinių, ar jį užmušė vodingi ga- 
zai prie bandavonių.ar gal jis pasi
mirė nuo perplyŠimo širdies. To
kiu budu ir išradimas Filipovo, jo 
paslaptys ne pateko ketiems ir per 
tai panaikinimas karių tapo atidė
tas ant toliau, kol vėl kas netyčia 
ne užtiks pamatų, ant kokių parė
mė Filipov savo išradimą. Visus 
Filifovo raštus ir preparatus paė
mė maskoliška karės ministerija.

♦ Laikraščiai garsina, buk pran
cūzas Dorsonville išrado naują 
statymo mašiną, su kurios pagel- 
ba galima literas statyti ištolo, tai
gi raštininkas, sėdėdamas savo na
muose, gali sustatyti iŠ syk savo 
raštą literoms esančioms spaustu
vėj. Tolumas nieko ne sveria,ka
dangi, pasinaudojant iš telegrafo 
dratu, galima kad ir iŠChicagos su
statyti raštą Vilniaus arba Kauno 
spaustuvėj. Teip bent apie išra
dimą garsina laikraščiai.

II Prancūziškas telegrahstasMol- 
leard padirbo naują metalių iš jam. 
vien žinomų sumaišymų. Meta- 
lius tas kietesnis už plieną, o leng
vesnis už aliuminijų, galima jį var
toti ant dirbimo ginklų, apkausty
mų ir dirbimo kariškų laivų. 
Padirbimas metaliaus kaštuoja 11 
kartų pigiau negu padirbimas aliu- 
minijaus, taigi tas mrtalius piges
nis ir už plieną.

II Koksai muzikas iš New Brun- 
swičko tvirtina, jog atsakanti mu- 
zikaliŠki tonai geriau išnaikina 
moskitus negu koki nors nuodai, 
kadangi, kaip Šitas muzikas tvirti
na, atsakanti tonai ant didelių 
plotų užmuša moskitus. Tam vie
nog neainori tikėti.

t Mieste Potomac, amerikoniš
kas išradėjas Langley atlieka da
bar bandavones su jo padirbtu, ga
linčių lėkti prieš vėją, orlaiviu. Ši
tas orlaivy* turi 60 pėdų ilgio, jis 
neturi baliono, pasikėlimui 
sparnus.

turi

Nauji Rasztai.
Prie dvaro. Paraaze Žemaite. 

Inzleista Kudirkos Iždo. ItMKim. 
Tilžėj. 47 pusi.

Šitas vaizdelis pirma spaudinosi 
“Naujienose", o dabar skyrium į 
knygutę atmuštas. Aprašo prieti
kius ir nesutikimus ūkininkų su 
dvarponiais, provas ūkininkų su 
ponais ir'žtoką vienybės terp pa- 
pačių ūkininkų,terp kurių atsiranda 
toki,kurie kursto kitus prieš ponus, 
o slapta ponams gerinasi.

Žemaitė yra žinoma lietuviška 
raštininkė, ji parašė diktai panašių 
vaizdelių. Paskutinis taigi “Prie 
dvaro" vienog silpniau už kitus 
parašytas, bet visgi vertas perskai
tymo.

Dvideazinitmetinen “Aanzroa" *u- 
k*ktave«, 1MH3 11)03. Tilže 
ItMMlm «2punl.

Straipsniai patilpę šitoje knygu
tėj tilpo “Aušros" sukaktuviniame 
“Varpo" numeryj. Telpa čia 
straipsniai: Pirmasis lietuvių laik 
raŠtis, kuriame yra peržvalga 
“Aušros” ir jos pakraipos. Ant 
juros, eilės pašvęstos atminčiai 
“Aušros”, parašytos Tarno. Mu
sų rašyba nuo 1883 jki 1903 m. 
Pasikalbėjimas, kuriame rašėjas, 
trumpai paminėjęs du svarbiausiu 
musų dar gyvu raštininku, apgai- 
lestuoja, kad iki šiol nėra terp 
mus kritikos. Jos ištikro nėra: 
vietoj kritikuoti darbus, mes nieki
name arba giriame ypatas. Isto
rija mūšų atsigaiveliavimo, parašy
ta Dro Basanavičiaus. Straipsnis 
Dro Šliupo p.a. Minės apie mano 
prietikius prie “Aušros". Atsimi
nimas iš 1873—1883m. Atsimini
mai Kirvelio Nusmuko, I. Kristu
po ir Bevardėlio. Apie “Aušros" 
išleidimą ir platinimą, Martino 
Jankaus ir Biografija vieno iš svar
besnių “Aušros” sandarbininkų — 
Petro Armino (Trupinėlio). Nors 
čia patilpo ir diktai straipsnių, bet 
iš jų visgi ne galima pilnai apimti 
visko, kas rišasi su “Aušra" ir jos 
įtekme ant lietuvių ir ne" galima 
pažinti visų jos sandarbininkų. 
Rodosi, priderėjo apie “Aušrą" ir 
kitur patilpusius stra<psaius per- 
spaudinti šitoje knygutėj. Gana 
svarbi antai korespondencija Dro 
Basanavičiaus ir Jankaus patilpo 
neseniai “Vienybėj”, kuri mums 
tulus “Aušros" veikėjus parodo vi
sai kitokioje šviesoje, negu mums 
rodėsi ir kitokiais, negu jie pats 
savę perstato. Jų locni laiškai juos 
kitokiokioj šviesoj parodo.

kio. * Iš nuobodumo, žiurėjau aš į 
visas, paeilium moteris, kaip ir aš 
žiovaujančias visokiuose salės 
kampuose ir sulaukiau net to, kad 
mano Šaudymas akims turėjo pa
sekmę, kadangi viena graži gelton 
plaukė su balta nosiute ir raudo
noms kaipjrožės žiedų lapeliai lu
putėms,su mėlynoms kaipvosilkos 
lapeliai akims, iškišo man sulenk
tą į dūdelę raudoną kaip laukinės 
aguonos žiedas liežuvį — ir aš ne
žinojau, ką daryti, kaip praleisti 
laiką.

Ant mano laimės tuom laiku įė
jo į salę du jauni studentai, aptaš
kyti purvais, matomai pailsę nuo 
kelionės ir nuliūdę, ypač vienas su 
Šviesiai geltonais plaukais, gražaus 
veido, buvo nepaprastai užsimis- 
lyjęs ir nusiminęs. Jis atsisėdo 
kerčioj, nusiėmė kepurę ir nuolatai 
dengė su rankoms akis. Draugas 
nupirko ir atidavė jam bilietą, sėdo 
šalia ir patraukė už rankovės.

— Na, ko teip nuliūsti? Dar 
galbūt viskas gerai. Paklausyk, 
Antanai....

• — Ne.... bereikalo, jis numirs, 
aš žinau, gal būt jau....

— Liaukis! Argi su tavo tėvu 
buvo toks atsitikimas?

— Buvo.... jis jau nuo trylikos 
metų turi Širdies ligą.. .. jis gir
tuokliavo .... kartais. Pamislyk 
tik, mus aštuonetas vaikų, mergai
tės mažos, motina tokia ligūsta. 
Iki pensijai trūksta pusės metų.... 
Tai likimas!

— Pamatysi, praeis, Antanai!
Varpelis suskambėjo. Ant salės 

viskas sujudo. AŠ sėdau į tą patį 
vagoną trečios kliasos, kur įlipo ir 
geltonplaukis studentas. Draugas 
palydėjo jį lyg ligonį, pasodino 
vagono kertėj prie lango ir stengė
si raminti, pors tas nesisekė ir žo
džiai spendėsi gerklėj. Veidas 
geltonplaukio karts no karto dre
bėjo ir nuliudusios akys vartė
si.

— Antanai, mielas — kalbėjo 
antrasis '— na, jiamatysi....

Dievasžm, štai pamatysi, tegul 
velnias grėbia!

Varpelis antru kartu suskambė
jo, paskui trečiu kartu; ramintojas 
iŠtiėgo iš vagono ir, kada vago
nas sukrutėjo, jis dar ilgai siuntj.- 
nėjo draugui kokius ten ypatiŠkus 
ženklus, lyg, rodosi, grūmojo jam 
su kumščia.

| vagoną prisirinko paprastų 
žmonelių, fnoterų plačiuose kaip 
BiskajiŠka jūrių koja plačiuose 
ploŠČiuose; visi spengė, varžėsi 
vietas, rūkė popierosus.

Studentas stojo prie lango ir 
žiurėjo.

Iš įrasojusių langų lakiojo ki
birkštys lyg iki raudonumui įkaity
tas dratas, traukėsi gromuliai garo 
ir dūmų lyg dideli šmotai vatos, 
kuriuos vėjas draskė ir mėtė, ant 
žemės, ant mažų krūmelių, kurie 
augo apačioj ant Šlapios nuo lytaus 
žemės. Rudens vakaras 
viską pustamsa, pilna kokio 
ne iŠpasakyto liūdnumo.

Vargšas, vargšas jaunikaitis!
Jis žiurėjo kokiu ten liudnumu 

apvilktoms akims, kaip žiuri, kada 
dvasia apimta liūdnumo, prie ko 
protas ir mislys būva aštresnėms. 
Aš žinojau, kad tame liūdnume 
slepiasi tiktai vienas, nuolatinis 
neramumas. Aš žinojau, kad ap
link viską vyniojasi laibutis siūle
lis vilties, ilgas, ilgas besivynio- 
jantis iš kokio ten nežinomo rate
lio, užkavoto už ftiberių jausmų. Jis 
ne matė ir negirdėjo nieko aplin
kui, žiurėjo be mislies į grumulius 
durnų. Aš žinojau, kaip sunku 
ir liūdna jam dabar, kaip jam pa
lengva bėga trūkis, kaip jis kanki
namas, kaip norisi jam verkti, kad 
tik butų galima. Vilties siūlelis 
glosto jo dvasią; kas žin? gal būt 
tėvas išgis, gal būt, kad bus dar 
gerai.

Ir išsyk — aš įspėjau,visas krau
jas nuplaukė nuo veido, lupos pa
balo ir sudrebėjo, plačiai atidary
tos akys su išgąsčiu žiurėjo tolyn. 
Tuščiuose ir apmirusiuose laukuo
se lyg kas atgijo, lyg pasirodė ke- 
no grūmojanti ranka, lyg rodėsi, 
vėjas prašvilpė su šauksmu:saugo
kis!

Siūlelis palengva nutruko ir 
nuoga, neišmatuota kankinanti tei
sybė, kuriai jis iki paskutiniam 
akies mirksniui ne norėjo dar tikė- 
kėti, kaip su peiliu pervėrė jam 
širdį.

Jeigu tada aš bučiau priėjęs prie 
jo ir buliau pasakęs, kad aš viską 
Žinanti dvasia, kad aš turiu 
geras žinias suteikti, jog jo tėvas 
nenumirė toj valandoj — jis butų 
puolęs man prie kojų ir butų pa
tikėjęs. Aš bučiau tuom jam pa
daręs didžiausią geradėjystę.

Bet aš ne priėjau prie jo ir nesu- 
spaudžiau jo rankos. Aš velyjau 
tėmyti, kaip tai paprastai daro 
žmonės broliai: velyjau tirinėti jo 
jausmus, vietoj jį nuraminti, vietoj 
pagelbėti.

apliejo
ten

jam

Negera p ra Jausme.
Pasakojimu 8t. Žsromskio.

Valandą aš jau žiovavau ant 
ležinkelio stacijos, laukdamas

ge- 
tru-

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po...,.............. 52|c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po...5»jo 
Viris 1000 rubliu, rublis po..........,. 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
80c. ant paėsto kasstu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikei- 
ėsiotu ir niekur nežutu, tai Siuskite per 
'Lietuvos” redakcija.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pagal Bltnerą.

z taigi a išlaiko, nors jam reikia iš
laikyti ir apskričio sunkumų. Tas 
Išeina nuo to, kad pajiega trau
kimo aktinio siūlo ne prisigrie
bia teip|greitai nekrutančio viršu
tinio siūlo, ant tokio prisigriebi- 
mo reikia atsakančio laiko, todėl 
tai prie ūmo ir smarkaus patrau
kimo aktinio siūlo trūksta jis, o 
ne viršujtinis, o jeigu traukti pa
lengva, įpajiega pereina ant viršu
tinio siųlo ir tųsyk trūksta viršu
tinis, o apatinis išlaiko.

Padarykime dar šitokių ban
da vonę.į Jeigu ant kybančio šniū
ro pririšite sunkenybę ir paskui 
su lazda, smarkiai suduosi te į šniū
rų, tai pamatysite,kaip mažų įtek
mę ant šniūro turi jūsų Badavi
mas. jVietoj smarkiai pašokti, 
kas atsitiktų, jeigu suduotumėte 
su tokia pajiega į kietų kūnų, 
šniūrai tik ne znaimiai sukrutės.

Priežastis tokio apsireiškimo bu visu su
prantama. Kadai 
sunkenybė krul 
šniūrų ji stengiasi 
šniūras, toj vietoj, 
stengiasi krutėti į 
musų sudavimaa, h 
rišta, pasilikdama 
krutėjimų. Iš dat 
krinti, kokį didelį 
suteikia musų ištiesti šniūrai.

inercijos 
tiesų.

įgi prieš audavima pririšta 
ėjo, tai ir po Buriavimui į 

ramybėj užsilaikyti, o 
kur Buriuosime bu lazda, 

tą pusę, kur jį pastūmėjo 
et sunkenybė prie jo pri- 
ramybėj, stabdo ir šniūro 
yrimo mes galime pereiti 
pasipriešinimą Buriavimui

Siulin* siena kaipo danM^vma* inercijo* tiesų.

kito, per ką atsiskyrimas nuo viens kito tokių 
kūnų patinka pasiprie&inimą. Kitas stabdy
mas yra tai jau paminėtas besitrynimas kūnų, 
kuris turi ne mažą svarbą mechanikoj irtech* 
nikoj.

Visos mechaniškos pajiegos apsireiškia 
arba kaipo traukimas, arba kaipo spaudimas; 
kiekviena pajiega persistato pritaikymo vieta, 
linkine ir didumu. Pritaikymo vietą ir link
mę kiekvienas supranta. Didumas gi mecha
niškos pajiegos mieruojasi sulyginimu jos su 
pajiega žemės pritraukimo arba sunkumo. 
Visi juk žino, jog kiekvienas daigtas, ramiai 
gulintis, spaudžia vietą, ant kurios guli,arba 
jeigu jis pakabintas ant šniūrelio, tai traukia 
prilaikantį jį šniūrelį. Tą spaudimą arba 
traukimą vadiname kūno svarumu. Už pa
matą sunkumo mieros priimta prancūziška 
miera kylogramas, kuris reiškia svarumą vie
no kubiško decimetro distiliuoto vandens prie 
temperatūros 4° šilumos pagal Celciaus ter
mometrą. Pamatu pajiegos vadina tokią pa
jėgą. kuri užlaiko lygsvarystoj spaudimą 
vieno kylogramo. Todėl visas mechaniškas 
pajiegas matuoja sunkumo mieroms, už pa
matą joms priima prancūzišką mierą kylio- 
gramą. Teip, paveikslan, pajiegą pritrauki
mo magneso matuoja sunkenybe reikalinga 
ant nutraukimo nuo magneso jo pritraukto 
plieno šmotelio.

Su sunkumu ne reikia maišyti masos; 
masa yra tai daugumas medegos esančios ko
kiame nors kūne. Taigi aišku,kad terp sun
kumo ir masos kokio nors kūno nėra nieko 
bendro, bet paprastai masa proporcijonališka 
sunkumui ir per tai, kaip matome, masa turi 
įtekmę ir ant sunkumo, nors sunkumas ir ma
na ne reiškia tą pat į; pamatas masos dygsta iš 
pamato pajiegos. Pamatu pajiegos yra 
kyliogramo; skaitlius 9,8 yra tai pasiskubini- 
mas sunkumo pajiegos per sekundą.

Mechaniška jiajiega ne neutralizuota ki
tų ją stabdančių, taigi ne panaikinta tų kitų 
pajiegų,atlieka darbą. Teip, jeigu mes išme
tame akmenį iš rankos, tai jis, pagal inerci
jos tįesas, turi lėkti be paliovos, bet dėl sun
kumo pajiegos, kuri jį traukia prie žemės, 
akmuo puldamas, dėl traukiančios jį sunku
mo pajiegos,• puola nuolatai su suskubintu 
greitumu ir tuom bus atliktas atsakantis dar
bas. Toks darbas bus atliktas teiposgi, jeigu 
kokia pajiega, kaip antai šitame atsitikime 
pajiega musų rankų, išmeta akmenį į viršų.

Galime darodymai inercijos tiesų atlikti 
dar daugiau liaiidjavonių. Pakabinkime čie- 
lą eilę Aniurų, prifaiAiotų prie lazdutės teip, 
kad jų Ii uosi galai vos siektų žemę. Už tos 
eilės Aniurų ĮiadėKime kokį lengvai sukulia- 
mądaigtą — stiklinę, vazų, ar ką kitų. Te
gul dabar kas bando sukulti stovintį kitoj 
Aniurelių pusėj stiklų arba vazų; juk, rodosi, 
lengvi, laibučiai šniūreliai negal nuo sukūli
mo apsaugoti. Pasirodo vienog, kad jie gali 
lengvai sukuliama daigtų aįisaugoti nuo kir
čio su lazda.

Nepažįstantis gamtos tiesų, be abejonės, 
tikės, kad lengva jstovintį kitoj pusėj Aniure
lių daigtų sukulti j ir pagriebęs lazdų, suduos į 
Aniurus iA viso vieko, tikėdamas, kad kitoj 
pusėj Aniurų pailėtas daigtas nuo jo sudavi- 
mo sutrupės į dulkes. Kaip gi jis nusiste
bės, pamatęs, kad jo viekų sulaikė apsivynio
ję aplink lazdų Anhirai, o kitoj jų pusėj esan
tis daigtas iAliko.lfirtis jo neužgavo.

Pagal inercijas tiesas, išmestas is rankos 
akmuo turėtų lėkti tiesia linija ir visada su 
lygiu greitumu, sų tokiu, su kokiu jis lėkė iA 
pradžių, išmestas. vos iš rankos, kol kitokia 
pajiega ne perkeifc greitumo ir kelio išmesto 
akmens. Tokios priešingos tokiam lėkimui 
akmens (tajiegos yra visada ir visur; ant svie
to nėra tiesoms nėpapuolančio po įtekme kitų 
pajiegų krutėjimd, nuo įtekmės kitų pajiegų 
negali a(>sisaugot| nė išmestas iš rankos ak
muo. Išmesto aknjens lėkimų stabdo pirmiau
siai oras, per kurį jis turi lėkti; toliau, nuo 
I»ats pradžių, ant jo turi įtekmę sunkumo pa
jiega. kuri traukia akmenį prie žemės ir to
dėl jis, padaręs lankų,turi nupulti snt žemės. 
Iššauta iš kanuolės kulka, neitaisant ant di
delio jos greitume!, dėl tų jiačių priežasčių kų 
ir išmestas iš rankos akmuo, nupuola ant že
mės. Apskritys paristas ant horizontališkai 
gulinčių grindų, po kokiam laikui sustoja, 
kadangi apart stabdymo oro, jos inercijai 
priešinasi dar besitrynimas į grindis, ant ku
rių Įiaristas apskritys ritasi.

Mes jau kartų paminėjome, jog mechani
koj pajiega vadinasi priežastis perkeičianti 
kokiu nors bųdu krutėjimų kokio nors kūno. 
Veislių pajipgų yra daug, nors iš tikro pajie
ga yra vis ta pati.

Teip, mes pažįstame sunkumo pajiegų; 
privestame paveiksle išmesto iš rankos ak
mens patinkame-)- fiziologiškų musų raume
nų pajiegų; kanuolės kulkų iš vamzdžio išme
ta smarkiai besisfcečianti parako gazai; prie 
išsivyniojimo užsuktos plunksnos pajiegų su
teikia tankumas plunksnos; toliau pažįstame 
pajiegas: elektrikos, garo, magnetiškų, van
dens, vėjo ir tt.

Visos jos apsireiškia yvairiausiais dar
bais, koki, ant pirmo pažvilgio, rodosi, terp 
savęs ne turi nieko bendro.

Viena iš svarbiausių pajiegų, iš kokios 
labiausiai žmonės naudojasi, yrą šiluma.

Su žodžiu pąjiega jungiasi musų persta
tymas apie krutančias pajiegas, taigi tokias, 
kurios pačios gali gimdyti krutėjimų, o su
jungtos su kitoms pajiegoms, žiūrint ant to, 
kaip jos dirba, gali suskubinti arba apstab- 
dyti esantį jau krutėjimų: jeigu tokios pajie
gos dirba į tų pačių pusę kų ir kitos pagim
džiusios krutėjimų, tai suskubina krutėjimų; 
dirbant gi į priešingų pusę — stabdo kiekvie
nų krutėjimų. £part tų yra dar kitos, gim
dančios stabdymus krutėjimo; tokias pajiegas 
ir vadina krutėjimo stabdymais.

Susiartinimas arba sujungimas remiasi 
ant pritraukimo pajiegos molekulų kokio nors 
kūno, sulipimų gimdo savitarpinis pritrauki
mas medegų visokeropų kūnų vietoj jų susi
glaudimo; šitos yra priežastys stabdančios 
krutėjimų, kadangi tas stabdo liuesų krutėji
mų didelių kuniį, atsiskyrimų vieno kūno nuo 

į

Didžioji horiftontaliika turbinaGraet Filis, Montanoj.

Pamatu darbo yra teip vadinamas kylogramo- 
m et ras arba metrokylogramas,tai yra darbas, 
nuveiktas prie pakėlimo 1 kylogramo sunke
nybės ant 1 metro augščio; prie didesnių ap
skaitymų už pamatą priima darbą 1000 kylio- 
gramometrų. Verčianti krutėti pajiega, su
teikta kokiam nors kunui.užsilaiko jame pavi
dale galėjimo dirbti; tas reiškia, jog kiekvie
nas krutantis kūnas turi galėjimą pergalėti 
visokius stabdymus, taigi darbą stabdančių 
krutėjimą pajiegų; jis atlieka atsakantį dar
bą, bet prie to greitumas krutėjimo mažinasi.

Daugumas atlikto darbo iki išsėmimui 
suteikto greitumo lygus yra varančiai pajie- 
gai. Tas galėjimas dirbti arba užčėdyjimas 
darbo krutančių kūnų vadinasi gyva pajiega.

Tokiu budu, mes matome, jog gyva pa
jiega iš tikro nėra tai pajiega, bet daugumas 
darbo, kurį todėl ir matuoja kylogramome- 
trais. Daugumas gyvos pajiegos yra tai pa
dauginimas masos ant | kvadrato greitumo;, 
ji matuojasi metrais.

Ir besiilsinti kūnai gali turėti galėjimą 
dirbti. Teip, paveikslan, pakėlę akmenį nuo 
žemės į viršų, ir padėję ant kokios nors para- 
ramos, mes pakeltam akmeniui suteikėme per 
pakėlimą darbą, bet jis negali tuojaus apsi
reikšti. Besiilsintis vienog akmuo gali dirb
ti, kadangi musų rankų darbas, kokį suvar
tojome ant pakėlimo akmens, ne išnyko, bet 
slepiasi gulinčiame ant paramos akmeny j. 
Tas darbas yra tame, kad akmuo gulintis ant 
paramos, taigi pakeltas nuo žemės, gali pra
dėti krutėti, kaip tik bus atimta parama, aut 
kurios jis guli. Tokiu budu akmuo turės nu
pulti ir prie puolimo atliks tokį jau darbą, 
koks nuveiktas prie jo pakėlimo.

Gyvą pajiegą arba darbą besiilsinčio kū
no vadina padėjimo energija, statiška arba po- 
tenciališka energ ija; gyvą gi pajiegą arba dar
bą krutančio kūno vadina krutėjimo, akt yriš
ka arba kinetiška energija.

Abidvi veislės energijos, kaip matėme, 
gali pereiti viena į kitą, taigi padėjimo ener
gija gali persikeisti į aktyvišką: padėjimo 
energija, kaip matėme, puolant akmeniui 
nuo paramos, ant kurios jį padėjome, persi
keičia į aktyvišką arba į gyvą pajiegą, taigi 
gali atlikti darbą, sugrąžinti tą pajiegą. kokia 
buvo apversta ant pakėlimo akmens ant para
mos.

Iki šiol, kalbėdami apie darbą, mes nie
ko ne sakėme apie laiką. Tuom tarpu kaip 
kiekvienas supranta, prie darbo ir laikas ne 
mažą turi svarbą. Juk ištikro ne vis tiek 
kaip ilgai darbavosi pajiega, per kokį laiką 
atliekamas buvo mechaniškas darbas. Sprę
sti apie genimą ar ne gerumą darbininko ga
lima vien tąsyk, kada žinome,į kokį laiką jis 
atlieka paskirtą darbą; teipjau ir apie didu
mą mechaniškos pajiegos galima spręsti vien 
tąsyk, kada žinome, per kokį laiką ji gali dar- 
buotiesi.

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Spinduliai žmogaus kūno.
Daugumas skaitytojų žino, kad 

gamtoj yra kūnai- turinti visokias 
ypatybes, žino, kad yra mineralai, 
kaip antai tūlos urano rudos, mine
ralas polonium, išduodanti ypatiš- 
kus šviesos spindulius, kad tie 
spinduliai turi ypatiŠkas, ne pa
prastai ypatybes. Vieni iš tokių 
šviesoą spindulių liuosai pereina 
per nepermatomus daiktus, bet at
siranda toki kūnai, per kokius toki 
spinduliai pereiti ne gali.

Neseniai mokslinčiai persitikri
no.* ]agm«invgaus kūnas išduoda 
spindulius šviesos, teiposgi turin- 

- čius nepaprastai ypatybes. Tiri- 
nėjimais žmagaus kūno išleidžia
mų spindulių užsiėmė pagarsėjęs 
amerikoniškas fizikas Goodspeed.

Jis susekė, kad žmogaus kūnas 
leidžia ypatiškos šviesos spindu
lius teip drutus, kad prie jų visai 
tamsiame ruime galima nuimti fo- 
tografiŠkus ’ paveikslus. Good
speed tiki, kad tokius spindulius 
leidžia kūnas kiekvieno žmogaus; 
nors tų spindulių ir ne mato žmo- 
gays akys, bet juos mato’tuli žvė
rys, o įame ir šunes, kurių akys 
mato it tokius daigtus, kokių žmo
nės ne mato. Goodspeed patėmy- 
jo, kad spinduliai, kokius išleidžia 
jo locnas kūnas, perima garsius X 
spidulius arba teip vadinamus.Ro- 
entgeno šviesos spindulius ir su- 
teikia 'jiems visai kitokias ypaty
bes, kgįcių j^oentgeno spinduliai 
ne turi, Susijungę^žmogaus kū
no išleidžiami spinduliai su Roent- 

' geno spinduliai turi įtekmę ‘1 ant 
švininių fotografiškų’ lentučių,’ant 
kokių Roentgeno spinduliai ne' tu
ri nė jokios įtekmės. Goodspeed 
ant mokslinčių susirinkimo paro
dė fotografiŠkus paveikslus nuim
tus visai tamsiame ruime vien prie 
pageltas išleidžiamų žmogaus kū
no šviesos spindulių: be šviesos, 
taigi visai tamsiame ruime, foto- 
gratiškų paveikslų nuimti ne gali
ma. Apart kitų dalykų, Goos-

Vidurių ligose,nė jokia gyduole ne
gali lygyties Trinerio Ameriko
niškam Elixirui Kartojo Vyno. Jis 
sudrutina pilvą ir duoda galybę 
priimti maistą, ir jį sužlebčioti. 
Tveria naują kraują, kuris yra pa
matu sveikatos. Ant pardavimo 
visose aptiekose ir pas pas patį fa
brikantą, Juozapą Trinerį; 799 So. 
Ashland Avė. Chicago, III.

„ Lietuvos” skaitytojams.
7 d. šio mėnesio pasiuntinėjome 

per Raiškus žines tiems skaityto
jams, kurių prenumeratos laikas 
išsibaigęs ir klausėme jų ar nori ir 
ant toliau ,,Lietuvą" gauti, ir jei 
nori, idant teiktųsi atnaujinti savo 
prenumeratą užsimokėdami už me
tą arba nors pusmetį. Dauguma 
.skaitytojų tuojąus užsimokėjo savo 
prenumeratą, bet liko keletas to
kių, kurie netik neprisiuntė prenu
meratos, bet nė atsakymo ant mu
sų klausymo nedavė. Galbūt jie 
tų musų laiškų negavo? Todėl 
jiems dar sykį primename tie visi, 
kurių prenumerata už ,,Lietuvą’’ 
yra išsibaigusi, teiksis ją atnaujin
ti iki 1 dienai rugpiučio (Augusto) 
prisiųsdami užmokestį. Kas iki 
tai dienai neužsimokės,tam busime 
priversti „Lietuvą” sulaikyti.

A. Olševskis, Išleistojas.

peed persitikrino, kad žmogaus 
YMTjišteJfižia'mi šviesos s^»ind6-

Draugyscziu Reikalai
Me/lnla Pikniką*.

Cbicsgo, Dr-te D. L. K. Zigmanto tu
rės savo metini pikninka nedelloj, 26 lie
pos, 1903, Paul’sGrove, 123 ui. ir Union 
avė.. West Pullman. III. Paul’s daržas 
yra puikiai parengtu su visokioms bovy- 
nems, dideli lapuoti medžiai, graži ir di
dele platforma dėl passokimo. Grajys 
puiki Valantinavicziaus muzika,prie ku
rios susirinkę svecziai galės smagiai pa- 
siszoku. Inejimas 25c porai. Todėl 
minėta draugyste užpraszo visus kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti ir drauge pasi
linksminti. Chicaffiecstai nuo 63-czios 
ul. imkit West Pullman karus, kurie da- 
vež iki vietai priesz 2 bloku.

Komitetas.

Pajieszkau savo draugu, Kazimiero 
Meiliūno jr Emilijos Vaicsiunlutes, abu
du Kauno gub., Czlaktakes parap., kai
mo Izdoku. Jie patis ar kM kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Jurgis Jacis,
Box 2,‘ Washington Co., Venetls, Pa.

Pajlesrkau Pranctakaus Jagelos,Kau
no gub., Sslauliu pav., ta Papilės mies
telio. J<s pats ar kM kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

, JuozapM Daunis,
Box 342, > Ansonia, Conn,

Pajieszkau savo tėvo, Petro Bsnusze- 
viczlaus, Kauno gub., Ssiaullu pav., Lū
kės parap. Isz okolicu Vertei u. 
pats ar kM kitM teiksis duoti žine 
adreso:

Konstan. Benuszsvlcze, 
809 Manhaton 8t., Allegheny, Pa.

Km užtsmys Jurgi Kuraiti, 6 pėdu 
augsaesio, pailgo veido,szneksdamM pa
kreipia lupa in dsszin* puse, nuskustais 
usnis, 25 metu senas,ir duos žine ant že
miau padėto adreso, gaus 825.00 nagra- 
doe. JuozapM Pūkas,

Box 251, Westville, III,

Pajieszkau savo paezios, Onos Ivms- 
kienes, Kauno gub., Tetaiu pav., Pa
vandenės parap. Ji pati ar kM kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Augustinas Ivaszkas,
287 W. 3-rd St., So. Boston, Mass.

(7-8)

Pajieszkau savo brolio, Kazimisro 
Zvingilevicziaus. Kauno gub., Sziauliu 
pav., Meszkuioaiu parap. Jis pala ar 
kM kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Mike Zvingel,
Box 114 South St. Paul, Minn.

Pajtaikome doru lieluvaicziu nuo 17 
iki 21 metu ant apsivedimo, tur mokėti 
skaityti ir raszyti. Atsiszaukil*:

C. Rob,
Rib Lake, Wis.

“Lietuvon” keliiuiianti agentai 
Jurgis Kazakeviczia,
Juosas Petrikis.

Kur šile vyrai atsilankys, lietuviai 
grvli pas juos užsirassyti “Lietuvą" 
Ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paosią prekę kaip ir redakcijos*.

.“Liktovos Iszluistutb.

AR NORI?

Box 311,

Jis 
ant

liai, nors lengvai pereina per ne 
permatomus daigtus, net . tokius 
kaip aliuminijus, sunkiai pereina 
per permatomus, tokius antai 
kaip stiklas. ‘

* 1-maa nietiniz PikninkaN.
Brooklyn, N. Y. S. Daukanto Drama- 

ttaka Dr-te turės savo 1-ma pikninka 
subatoj, 25 liepos, Florida darže, ant 
Myrtle avė, Glendale, £.1. Prasidės 3 
vai. po pietų. Tikintai po 15c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdiugai užkvie- 
osiame atsilankyti.

East Su Louis, IIL, liepos 5 d. pasimirė 
ežia Tamouius Plunkus, 28 metu senu
mo vaikinas. Paėjo isz Kauno gub.,Pa
nevėžio pav., Lūkės parap., neturėjo jo
kiu giminu, turėjome svetimi ji palaido
ti. Sakėsi turis du broliu vienas Chica- 
goj, kito nežino kur. Palaidojo ji ule 
lietuviai: Sam. Jocis, P. Ambuta. V. Be- 
nett, F. Gemberus ir A. A m butas. A Ui 
szaukdami broliai ar pažystami teiksis 
raszyti ant adreso:

Wm. Bennett, 
541 Collinsvilleave., East St. Louis. III.

Ar nori geru Ir naudingu kaygu? Jei 
teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
isz “Lietuvos nsujausiai taleistu-knygu.

Jei nori mokintisangltakos kalbos, 
tai nusipirk “Žodyną lietuvissko* 
ir anglisskOM kalbu."

Jei nori dasižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po mares iszsimeęsiu- 
siu salų, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikius, 
kaip jie iszrodo, ka Jie veikia, kokia 
kalbi* vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie likėlimo (vieroa), 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme. kokios Ju bažnycsios, kokiosdiev
maldystes ir žodžiu sakant nori dasižino
ti visa žmonių istorja, tai nusipirk kny
ga “Ethnoiojftjm , o Jūje viską rasi.

Jei ndri dasižinoti monu ir burtu pa- 
slaplis,kokiu budu juos magikal padaro, 
lai nusipirk knyga “PuMiuptys ma*i- 
Jo« bei Bpiritiamo’. u ta jos viską 
dasižinosi.

Jei nori dasižinoti spiegsimos moks
lus, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
retakimai sviete”, “Apie Žeme",“Senu 
gadynių issnykesutvėrimai” “Biologi
ja”, “Svieto pabaiga” ir tt.,o iss. tikrai 
apsiszvieei.

Jei nori gražiu pasakaieziu-ir juoku, 
tai nusipirk knygeles "Gyveoimo vaiz
deliai", teipgi teatraliszkas: “Dede at
važiavo", “Žile italvon velnias v uode
gon”, “Geriaus vyliaus negu niekad“ ir 
ssimtus kitokiu turime gražiu pasakų.

1*»m ntUM.leipgi gali gauti visokiu ab- 
rosu. abrozeliu. ražanesiu, szkapleriu, 
kryželiu.puikiausiu gromatoms popieru, 
uikiausiu ant svieto pavineziavoniu pa
vydai* kortu ir pavydale kvietku bukle
tu. guminiu lytaru. drukuojamu ma- 
szinu, auksiniu fonlaniniu piuksnu, ma- 
pu, atlošu ir lt.

Raižyk tuojau*, o gausi katalioga.
Jei nori (Htaiųsli picicus in kraju, tai 

siusk liktai per mus. o visada gerai ir 
greitai suvaikszczioe. Musu name tal
pi naši randa va paeito stacija, žinoma po 
No. 60, tad mes lik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszleisii.

Jei reiksdaųji uifkortes. tai pir
miau klausk pM mus szifkorcziu prekių, 
nes mes lurims visas linijas ir tik pas 
mus gali gauti kokia nori nuoptgiauaios 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raižyk o rausi preses, kataliogus ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:

n A. OLSZEVSiilS,
tt24 33-rd BL, Btatlon 60,

L CHICAGO, ILL.

Vietines Žinios.
— Aplinkinėse Kelloggo dirbtu

vių, ktįr ' nuo seniai traukiasi 
štraikai, buvo kelis kartus susirė
mimai ^įtrbininkų su policija, dar
bininkai išdaužė visus dirbtuvių 

-.langus, tai Chicagos bulmistras 
išleido prokliamaciją, kurioje per- 
sergsti žmonės ir prašo nesirinkti 

, nė pašaliniams ant ulyčių, kur po
licija daboja tvarką, kadangi toki 
susirinkimai esą uždrausti, todėl 
besirenkanti į krūvas busę areš
tuojami. Sudžia Holdom uždrau
dė Streikuojantiems darbinin
kams rinktiesi dirbtuvių aplinki
nėse. Gali štraikieriai kalbinti dir
bančius darbininkus mesti darbą, 
bet nevalia versti norinčius dirbti,’ 
kad jie darbą pamestų.

— Ant Alton geležinkelio rado 
pervažiuotą negrą M. Watkins. 
Galva jo buvo su visu nupiauta 
nuo pečių. Nežinia, ar Watkins 
pateko po trūkio ratais netyčia, ar 
gal norėdamas nusižudyti.

— Arklininkuose Patriko Roley, 
pn. 941 Grand avė., siautė didelis 
gaisras. Ugnyje pražuvo 14 ark
lių.

— Pereitos sanvaitės pėtnyčioj, 
pardavinyčiose Schlesinger Mayer, 
ant State ulyčios, sugriebė be va
giant tavbrus dvi jauna$ merginas: 
Mary Weber ir Oną Morgan.

— Lincoln parke likosi suareš
tuotas Frank McCaffrey už bučia
vimą bėsivaikščiojančių merginų ir 
moterų, i Sude jis pažadėjo dau
giau to nedaryti, todėl sudžia nu
sprendė vien ant užmokėjimo 10 
dol. bausmės.

— Chicagos žydai sudėjo $20- 
132.74 ant naudos šeimynų užmuš
tų Kišineve maskoliškų žydų. Na, 

kiek Chicagos lietuviai, kurių 
gul bus tiek ką ir žydų, sudėjo ant 
lietuviškų kankintinių arba ant ki
tokių tautiškų reikalų?

Persergėjimas per lenkiš
kas laikraščius.

„Gazeta Katolicka”, lenkiškas 
laikraštis išeinantis Chicagoje, sa
vo laike patalpino akyvą straipsnį 
apie patentuotas gyduolės ir gydy
mo institutus: . „Bukit atsargus 

' prie pirkimo tokių gyduolių, ir iš
sirinkite tik tokias, kurios yra tik
rai už geras pripažintos." Nėra 
jokios gyduolės kuri teip augštai 
butu rekomenduota, kaip kad Tri- 
nerio Amerikoniškas Elexiras Kar
tojo Vyno, ką ir žmonės visokių 
kliastį patvirtina. Ne yra tai pa
tentuota gyduolė, bet tai tikrai na- 
turaliŠkas produktas. „Širdingai 
dė kavoj u už Trinerio Amerikoniš
ką Eli^jra Kartojo Vyno, kuris 
man.dyvinai pagelbėjo. Kentėjau 
didelius vidurių skausmus ir išsi
kaštavau daugybę pinigų ant viso
kių gyduolių, be jokios pasekmės, 
šis vynas visiškai manę išgydė. 
J. Smolkowič, New Salem, Pa."

Komitetas.

Naujiena!Naąjiena!
Brooklyn, N.Y. Dr-te Lietuvos Sun u 

turėt tavo pikninka subatoj. 1 d. rugpiu- 
czio, Ridgevood darže, prasidės 2 vai. 
po pietų. Ant pikninko bus parengtos 
lenktynes vyrams. 1. Oreicziausiaa iss 

.vyru gaus 130 verta auksini laikrodėli, 
2. 85.50 vertes armonika, 3. pypke ir ta
bako maisza. Moterims parengta ant 
talaimej'mo salikinis, sloniaus kaulo 
kotu, sidabrine rankena lietsargis (para- 
•ooas) vertes 85.00. Katra pirmesne tai 
gali patekti, nes tik 200 tikietu bus aat 
traukimo. Traukimas bus tuo ant pra
džios pikninko. Todėl nepasivelinkite 
pribūti. Visus lietuvius ir lietuvaites 
užkvieczia atsilankyti.

Dr-te Lietuvos Sun u.

Chicago. Sz. Antano Dr-te turės savo 
balių nedelloj, 7 Vasario 1904, Frsiheit 
Turnė r saloje, 3417 So. Halsted 8t. To
dėl meldžia visu kitu Draugyscziu neda
ryti toje dienoje balių ne teatru, idant 
vieni kitiems neužkenstumem.

Komitetas.

Lietuviams Liuteronams.
P. Drignaitis, studentas isz kunigu 

SemiuarijoK Springfleld, III., yra per te
nai line dvMiszka vyriausybe siunczia- 
mas laikyti Dievmaldyste tarp lietuviu 
liuteronu, kurs atsilankys sekancziose 
vietose teip:

Toledo, O., rugpiuczio 2 d.
Detroit, Mich.. rugpiuczio 9 d.
Sziuose miestuose laika ir vieta laiky

mo Dievmaldystes bus vėliaus apgarsin-

Buvo 2.00
Sykiu tt.00

Aukos kanklutiniaius.
Dr-t* Sz. Kazimiero Naw York..
Dr-te Sz. Kasimiem So. Boston,

Mass.....................

... .68

1 57
Kaz. Raula isz Rib Lake, Wis...
Ant. Lakavicze „
Alek. Juozupaitis ,.
JonM Zavistanavieze „

Buvo

... .13

... .15

... .15

... .30
461.88

Sykiu 464 83

Aukos “AU8ZKO8” Or-tci, 
besiruokinanrzial lietuviszkal 

Jaunuomenei.
Dr-te 8z. Kazimiero Naw York........ .67
Dr-te Sz. Kazimiero, 80. Boston.

Mass.....................  1 ST
Buvo 391 59
Sykiu 393.83

Aukos ant kaaztu delegatui in 
NyderiandŲa.

Dr-te 8z. Kazimiero.So. Boston,
Mass......................................................5.00

Grand Openlng.
Atidaręs nauja saliuna darau balių jo 

inkurtuviu subatoj ir nedelloj 25 ir 20 
liepos, ant kurio grajys gera muzika ir 
linksmins susirinkusius sveczius. Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamus kvieeziu 
atsilankyti, o busite visi gražiai priimti.

Wm. Pikelis.
3401 So. Halsted 8l., szale Frsiheit Tur-

įaui M»«ijo.tol Sptritismo m!*- 
■retinau* tialualtu teaktes-

•B. Yra tai *r»l*l laukia-

ISOS a*»
... IŽU-

Chicago G*aeral Employ meni Ageacy 
reikalauja 1000 darbini sau ant farasv, 
2000 ant g*l*žinksliu vakarines* valstl- 
joae, gera mokestis, nuvažiavimas nieko 
nekasztuoja. 200 darbininku reikalauja 
prie lentų piovinyealu valstijoje Michi- 
gan. mokestis 828.00 ant menesio ir 
bo*rdas. 100 vyru ant darbiniu laivu 
parvažiuoti į Europa už darbo. M e* 
sznekame lietuviukai.

J. Lucas, Agentas 
122 La Salio st.. Ruimas3. Chicago, III.

(81—7)

Reikalauju Agentu po visa Amerika, 
pardavinėti Ssv. Tėvo Leono XIII pa
veikslus. Duodu gera uždarbi. Alsi- 
szaukit* per latakus ant adreso:

Charles and Co.,
2978 So. Hiate St., Chicago, III.

Paiieszkojimai.
Pajieszko Juozas Janulaitis savo brolio 

Pijuszo Janulaiczio, isz kaimo Gižu Ru
dos, gm. Gižu, Vilkaviszkio pav., Suval
kų gub. Rodosi, kad jis gyvena kur 
Prūsuose. Jeigu reikalsuja paszelpos 
mz galiu jam pagelbeti. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Juozas Galinskas,
99 W. 25-th 8t., Chicago, Iii.' 
(31-7)

Pajieszkau savo brolio, Ignaco Giedri- 
kio, Kauno gub., Panevėžio pav., Nu- 
ciunskos vol., kaimo Nuciunu. Jis apie 
3 nedėlios kaip atvažiavo isz Lietuvos in 
Chicaga, bet neturėdamas mano adreso 
nežinau kur apsistojo. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Joseph Giedri kis,
55 W. 15-th 8t., Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Antano Ta- 
mulaiczio; Vilniaus gub., Trukų pav., 
kaimo ir parap. Marcinkonių. Keturi 
menesiai atgal gyveno jis So. Boston, 
Mass. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Thom. Lonis,
Winter 8t., Waltham, Mass.

Pajieszkau savo dėdės, Domininko Bo
butes, Kauno gub., Telsziu pav., Nava- 
renu vol., Petraicziu kaimo. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso;

Ludvik Bubinas, 
30AmesSt., Brockton, Mass.

Pajieszkau savo sesers, Greicziutes, ir 
pusbrolio, Juozapo Giedraiczlo, Kauno 
gub., Raseinių pav., Eržvilkos parap. 
Jie palis ar kas kitas teiksis atsiszaukti 
ant szio adreso:

Jonas Greiczius,
P. O. Box 285, Millinocket, Me.

(7-8) X

Pajieszkau savo paczioe ir vaiku, Ma
rijonos, Juozapo ir Antano Dumszu, Su
vaiką gub., Kalvarijos pav.,- Alytaus 
gmiuo. Jie patis ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso.

Ignacas Dumsza.
Box 26, Allegheny Co., Smithdale, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Juozapo Jaku- 
bauskio, keli metai atgal-jis iszkeliavo 
isz Lietuvos in Anglija. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Leouas Jakubauskas,

Atidaręs nauja saliuna darau inkurtu
viu balių subatoj ir nedelloj, 25 ir 26 
Liepus, snt kurio dideleje salėjo grajys 
gera muzika bus szokiai ir kitokios za- 
bovos. Todėl visus aplinkinius ir pažys
tamus kvieeziu atsilankyti.

Juozapas Kovarskis.
1193 So Oaklysvo., Chicago, 111.

Atidaręs nauja saliuna darau balių jo 
inkurtuviu subatoj ir nedalioj, 25 ir 26 
Liepoe, ant kurio grajys gera muzika ir 
svecziai susirinkę galės gerai pasilinks
minti. Visus aplinkinius ir pažystamus 
kvieeziu atsilankyti.

Izidorius Jovaiszas,
3401 Auburn Avė., kerte 34-tos ui.,

Chicago III.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK, N. Y. 

Jonas Naujokas, 336 Broome st.
A. Lesu i e ws kis, 144 E.Houston St.

80. BOSTON. MASS. 
Nikod. Gendrolis, 262 4th 8t. 
K. M. Lobėnas, 283 Srd St., 

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.
Ant. Ase vieži us, 30 So.Orange, A v*. 

BROOKLYN. N. Y.
StanislowM Rinkewicziua, 73 Grand st.
K. Balcziunas 256 Grand st.

ELIZABETH, N. J. 
Jurgis Orinikaitis, 75 Wall st.

SHENANDOAH, PA. • 
Andrius Maczis, 133 8. Main st.

PITTSTON, PA. 
Alek Lakaviczia, 109 Even st.

WATERBURY, OONN. 
JonM Taraila, 677 N. Riverside st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. KraivenM, 

E.ST. LOUIS, ILL.
J. J. Ražokaa, 471 Collinsville Avė.

NEVY BRITAIN, OONN. 
Motiejus Mažeika, 11 E. Laurai st. 
M. J. Cheponis, 72 JubileeSt., 

BALTIMORE. M D.
L. Gaw)ts, 2018 N. VVMhington st 

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1000 8. Front St. 

LAWRENCE, MASS.
AntanM Žvingilas, 

_____________ ALLEGHENY. PA 
Springfleld Junction, III. 18- Dominaltis, 1436 Adams K

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

Pigiai ant pardavimo geras ealiunas 
lietuviu apgyventoje vištoje, arti lietu- 
vtakos bažnyczios. Savininkas tava- 
žiuoja in kraju.

M. BaliunM.
136 W. 18-thSl., Chicago, III.

(34-7)

Pigiai ant pardavimo gera buczsrne 
ir groeerne lietuviu apgyventoje vietoje. 
Biznis nuo seniai iszdirbtas. Parsiduo
da isz priežMties savininko ligos. Atsl- 
szaukit* pM>

Petrą Venslova,
642 S. Canal St., Chicago, 111.

(24 -7)

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 
Barberne su visoms prietaisoms. Biznis 
nuo seniai iszdirbtas. Parduoda isz prie
žMties savininko ligos. Atsiszaukite pm

Jos Galinska,
99 W. 25 th 8t., Chicago. III.

(31—3)

Pigiai ant pardavimo 8 ruimu namas 
su lotu. Atsiszaukite pas:

Fred,Kern, 
3312 So Halsted Si., Chicago, 111.

Ant pardavimo saliunM lietuviu ap- 
gyvenloj vietoj, 121 Canalport avė. 8a- 
vininkM persikelia in kita vieta. (31—7)

Pigiai ant pardavimo gera buezerne ir 
grosserne vietoje lietuviu ir lenku apgy
ventoje. Biznis jau nuo seniai iszdirb
tas. Gera vieta mokaneziam lietuviszka 
ir lenkiszka kalba. Atsiszaukite: 
150 5-th avė., Chicago Heights, III.

pA.j>1.7ii« LEONO XIII
Privalo rastis kiekvienuose katali- 

kiszkuose namuose. Mes turime 5000 
labai puikiu paveikslu kuriuos galima 
indeti in albuma, rėmelius ir pakaby- 
ti ant sienos, pastatyti ant stalelio, 
komodos ir tt Visur parsiduoda po 
50c, bet pirkdami toky didely skaitliu 
ant syk gavome teip pigiai jog galime 
parduoti juos su prisiuntimu

PO 12 CENTU.
Jeigu norite gauti minėta paveiksią 
tai pasiuskit 12c markėmis ir aptu
rėsite trumpam laike.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
3213 S. Morgan St., Chicago, III.

lun savo adreso e mes prisiusime.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3402 S. Halsted Bt.

•2.00

Dykai Dykai!
Kmpris_Bns 25c. msrksmia gsuatuzl- 

ns popierusu koovertais Ir dovanu lietu- 
vittks daina knygele naujai isz spaudos 
iuejuse verta 15c. Popieros su gra
žioms kritikoms, paveikslais, pasveiki
nimais ir dainelėmis. 6-tuzinai už 81 00 
Agentai ant j u gerai pelno. Adresuok:

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

Dairiai kali

Dr. RtCHTBRO

"ANKER”om
PAIN EKPELLER.

Reumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo t tt 

ir Wlroklu Rh«um»tlsxJta 
rk»ad»JLmu.

•ptfeAorždg arba j
F. AL Rfclter&Co.

Ne w York.

Uz Dyka.
Prisiusiu kožnam szi menesi 18 k. 

auksini žiedą vertes 84 kas pirks ka nors 
ta mano minsiu daiktu: popieru groma- 
toms 200 arkiniu su paikiais apskaity
mais ir minėta ddvana 81.00.

Lietuvtaku knygų perkant už 83.00 
gauna minėta dovana. Maszinuke gro- 
matoms raasyti 87.50. Drukonszka ma
szinuke 825.00. Siuvama gvarantuota 
msszina 830.00. Vargonai 825.00. Bkrip- 
ka 85.00. Paauksintas laikrodėlis ir 
lenciugelis 810.00. Sidabrinis laikrodi- 
lis 88 50. Put* auksiniu saliubiniu žie
du 89.00. Bažnytines giedamos loti n ta
ko* knygos 83.00. Notos isasimokiuimui 
grajyt 81.00 Sidsbnniai akusinlai 81.00 
Auksiniai ak u l toriai 81.50. Barbariszka 
britva 81.25. Auksine fountian plunksna 
8100. Peczetis su tavo vardu ir pravar
de 81.Ou. Minėtus daiktus pristatau 
tiesiog isz dirbtuvių, per tai mz parduo
du su dovsna pigiau negu sztorntnkai 
gauna pirkdami. Pinigus siųsdami ad
resuoki!

Jurgis Itanmiu, 
148 23rd 8t. S. S. Pitlaburgh. Pa.

Apgarsinimas.
Praneszu visiem*, kad parduodu viso

kias knygas. grumatoms popieras. pavin- 
czisvones, sbrozus ir sbrozellu*. rsžan 
ežius, Mkapl>erius,medalikus. kryželius, 
pigisuskaip kiti. Taipgi siuncziu pini
gus in visas dalis svieto, jiarduodu lalvs- 
kortes ant visu keliu, taipogi taisau laik
rodėlius. savo darbe gvarantuoju. Už
prašiau kiekviena lietuvi pas mane pa- 
mogvti. o užtikrinu, aad busite užganė
dinti. John Petkus, 
1124 8. Front 8t., Philapelphia, Pa.

Km ta asaarikiecziu nort gauti

“Darbininku Baha”
ir kitus prigulinezius Lis*uviu 
80c. Dem. Psrt. rasztus, siusti 
“Dar. Balsui“ rankraszczius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuomi prie musu draugo,Miszeikos.

Adresas : V. Miszeika,
95 Canalport avė., Chieago, III.

Armonikos!
Kiekvienam kurs 
l>:is.^s.r.oa.!n - 
są, tani pasiųsiu 
dykai naują lietu- flyBSsŽS 
višką Katalioga, 
kuriame randasi 
daugybė visokių 
armonikų, koncertinkų, skrip- 
kų, fluitu, klernetų, ir skambi
nančių skrynučių; teipgi dru- 
kuojamų mašinukių. Adresas:

I. J. Dimlloniitls, 
3111 S. Blįsta! St, CMcųo, III.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikels isz Chicagos 
in Scranton, Pa. po ur,

421 Peni, ne., Scruton, Pl

Gydo visokias ilgas be skyriaus Ir visko atlai
ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktarisskoe pareitos. tegul

savo prigimtoje kalboje gali sussaeksti Ir gauti

Lietuviai, norintieji. gauti pagelba per gro-

SERGANTIEMS
Gvarantuo|ame pilna tagydyma.

Pssekmlngtstulsi sydnn visokis* paslėptas 
Ir pavlisslnes Haas, kaip antai lis** szirales, 
plauczla. Inkstu, pilvo, palvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvaslsika nusilpimą, Ij-tiszkss 
silpnybes, sileivuma. sutinimą, vetl, blyksite

Prssssllnu gumbe, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutianaes etc. Nervisikas Ilgas gydau 
su pagelba geriausiu elektrissku prietaisu.

I*jrt{sslra dėsliu HffM

das cėrklej ir burnoj, nosy), skyri Ir ausyse, 
netekimą vyriAlcumo, lyciiu nu«llpnejlmalrtt. 
jtydsu kuopsaekmIngtauitai Ir fvaran- 
iliojta alins iss.iy«yrr>s Chro« 
nisaKos ligos gra mano ••ecia* 
lisakbmtl. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* issegsaminsvlmst ligonio Ir jo Isuy- 
dymas— tai yra mano pridarytu.

DR. LANDĖ* -
SzpitoUnis specialistas.

131 E. 24-ta ul., kampas Lszington aus., 
NEW YORK.

Valandos: nuo D ryto Iki 8 vakare, Nedellom* 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti aaabisikal atsilankyti, gali para
škyti taisska; būtinai reikalaujame paciento 
iniitlkejinio.

Ssneku visokiose ka bose. Turiu praktika 
Lebsnon Beltevue Post Graduate ūnlvenity 
HospltaL Direktoriss Medlclnlssko ln*UtutxI

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

ATSISZAUKIT NOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS. ____ »

ISZPJALK SZITA IR

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARY J išgydo visas vyru ss 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra jų SFECIJA- 
LIŠKUMAS, ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

Vyrai su fsliasžism ir silpnom nugarom, inkstais, skaudoiimais kiauiiuose. Iytiiki| nusilpnėjimu, skaudančiu nusiila*isimu, ukB- 
niais nubėgimais, susitraukusiais arka neikiavlntais organais, tretyj imas atminties, servižkumas. skaudt;■ J r»t.r>e t 1
plautis pusta, nusistojimas tlapume. krituliai prie! akis, negalėjimas atlikti savo priderysčiif. sksoMjMias falv*s, kia**fyi>ntis pa
raudimas. prieimanavimas, silpnumas, motakolija, negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plauką, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

Qn»niifllicvknc lidne* nube»iniai,u*DUodyJimaM kraujo. Varicocele, sbdM-
OpCliJalldAAv j II5U0. inųpydomi. GreicziausiM* įnagydyman dei silpnu vyru.

Innni vvrai nusilpninti prr bjaurius paproezius ir per«idirLlma, silpni ir nervis«ki I8ZGY- 
JdLllll IJIdl IJOMI PO TIKRA GVAKANC1JA, ARBA PINIGAI BUGKAŽINTL

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI
/) A’ ~ Jz*.. ' **• ’0 ryte iki 4 p* pietį) Ir SM C iki 7 vakari.valandom. į MMeiiems ir par žraates km 10 iki 12.

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
lUikirpk litą, nes ne visados oi« laikraityje. litas yra foras M egzamine sa X-Spinduliais.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pas 
Piatra Belaki nes 

įsrlrotaki-*. o 
l**> j* ktalima atsi- 
vedyti. nes jis turi 
puiku ir szalta bs- 
varške alų, gardžia 
rusk* ocziszczens 
grielka, cigaru*net 

iu Havanos, o iszsireru* irau n i žmogus 
paiku užkandi kiekviena diena, tai |su 
ilgiau su ta misis kalbėti ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl voeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. A įeikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavo 
isz kilu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šlakis,
3321 Auburn avė., Chicago, III.

(Tarpe 33 ui. ir 33 pi.) 
Telophonas Knot 21.

S =
18

•E
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h3
AK SLENKA'.PLAUKAI? 

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsirydyti ir praszalinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausomi rodos per promata* adre
suokite teip: .

J. M. Brandam Co.
New York A Brooklyn, U. 8. A.

Europos Lletuviszki Uikraszcziil.
"Varpu" literatūros, mokslo ir poli

tikos menesiais laikrasztis. Preke 81.25
“UkinlnkaH” užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbias žinias ir pamokinimus. Iszeina 
kožna menesį. Preke .................. 75c.

“Naujienos** talpinanczios pasakas 
isz žmonių gyvianimo ir kitokias svarb
ias žinias. Preke  75c.

Visi tris vinzminėti laikraszciai iszei
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juos gauti kreip
kite* prie agento. Adresas:

M. J. DanifjonaitiN, 
3111 |S. Halsted st. Chicago, Ki

THOMAią P0DLA8KI, 
668 Milwaukee avė., Chlcaffo.Hl. 

Pirmos Kitasos Salinnas 
Geras sius, seniausi likieriai, Kentuckes 
arielkos, grynM Ir pigus vynas. Visus už- 
praszo aesilankyti. (31—7)

kebiatanii lyki u( d>rbo* Mtk ta 
krykiu laaerkti į vasaroti*! M« 
aat poru* muuuitt. Vaiką krytie* 
reikia merkti | iUpsr»n| acla.

Prekė »k> krykiau* ll« S>» 
limo kaklu* Suvm-b) tose Vilinįm 
ir Kanadoje me* pelyt apmotMHk 
G varant uojarne kad lis kryktas r« 
■eeesaiu vaisto ui etektnata «> 
ta. kurs ano 1»—» sykis yra bsa»

Ju tetpei vadinama* Wui
to Krykiami. Unata* Austrijo
je prie* keletą melą ir tuojau* 
lapo vartojama* l*ra*uoae. 
I*raacasi)o)e. Skandinavijoje 
trkitoM Europos vw*paiy»ii- 
M kaipo vaisia* auo reumatu- 
mo ir kitokią Ufą.

Deimanto elektrikas kry

Pnsiąsk ai to per ezprssa

keliu <1 te
privalo 

ant (ilki

»ulyg duobutė*

u. La- I** Oundotin* Pene*— Č1* prisiuDėtamr Ji

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
. M 8ILVAUKEE AVĖ.. D*f*t <7: CHICAGO, ILL

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
Guododnoms tautiszkotns ir baž

nytinėm* Draugystėms tszdirba:- 
Karanas, Amerikoaiszkas 
Weli*was, Szarpas, J Mos
tas, Knkardas, Zenklelias, 
Kepures ir dėl Marszalkn 
parėdus.
darbas butu priderančiai atliktas ir tuom suszefpti sasro tautetę, paveskite ji tikrai 
lictURTRitiaią *

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dlvision St, Chicago, III.

' Guodotiniems Kunigam* iwdir* 
ib»:-K*Ms, Arnotai*. Dalmsti- 
JkuA, Albas. Stalas ir»i$u*bež- 
tnytinius parėdus. Visokį darbą at
lieka art nušiltai in laika.
[ Norėdamos guododnos Dr te*.
i arba guodouni Kunigai, kad Jose

•
 Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.

Adresuokite teip: 
Kelpsch 4 Co. 74 Centre St., Chicago, m. 

Buce, to Kelpecb, Norrlko & Co.

M AR J A DOVVIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo Stos Iki 12tos ryto.

Telefonas: Ganai 78.
Telefonu galime iu kiekvienos 

aptiekoa.

J. sakalauskas, F.P Bradchulis
PIRMOS

TOLiUCA, ILL.

KLIASOS SALIUNAS
Laiko gera siu, seniausias arielka*, li

kerius ir vynus, o cigarus net isz Turki
jos. Visus lietuvius kvleczia atsilaaky- 

į ti, o busit* kiekvienas žmomszkai priim- 
tM (34—7)

Attoruey and Connselor atLai.
Chamber of ComiDtfce B1<U- RoomTtt.
8. E. Oorner LaSalle &. Washington sis. |

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.

Wienintelis lietuvrys adwokatas, balgąs | 
mokslą jurisprudenci jos czion Amerikoj. ,
Wedaprowas kaip civrilisskas taip tf 
kriminalisskas wisuoae suduoto.

Kės. 168 W. 18th Cor. Union 88*
Telephone Canal 484.
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