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i s • Amerika.
Prezidentas Roosevelt ir už- 

rubežinių ’dalykų ministeris 
Hay, o dar labiau laikraščiai, 
kuriems medegą suteikė mi
nėti ponai, su užmanytu už
tarimu už * Maskolijos žydus 
teip užtariamiems patarnavo 
kaip meškinas keleiviui, nuo 
kario kaktos norėdamas nu
baidyti užtapusią j musę, pa- 

■ ftnė-akmenį ir sutrupino ke
leivio galvą. Lygiai teip pa
tarnavo maskoliškiems žy
dams ir Amerikos randas, sy
kį užsimanęs užtarti už žydus, 
o paskui į>abugę8 siųsti užta
rimą. Dabar maskoliškas 

* randas dar labiau pradėjo 
persekioti žydus negu pirma, 
o nė Roosevelt, nė ministeris 
Hay ne drysta atsiliepti į 
Maskoliją su užtarimu už per
sekiojamus. Maskoliškas vi
daus ministerisapreiškė žydų 
deputacijai iš Odesos, kad 
jeigu užrubežiuose agitacijos 
dėl žydų skerdynių ne pasi
liaus, Maskolija griebsis dar 
didesnio i>ersekiojimo žydų 
negu iki šiol buvo; žardai su
lauks dar naujų, pančiojan
čių tiesų. Vienog agitacijas 
ožrubežiuose, varde maskoliš
kų žydų vęda dabar ne žydai, 
bet randų agentai, norinti 

, vien pasinaudoti iš žydų ant 
visai kitokių siekių. Ir pre- 
.zidentas Roosevelt ir ministe- 

Hay, kada užsimanė siųs- 
HTairui užtarimą už skerdžia

mus žydus, ne tiek rūpinosi, 
apie padėjimą žydų Maskoli- 
joj, kiek apie išderėjimą nuo 
Maskolijos tūlų koncesijų 
Amerikos prekystai Mandžu- 
rijoj. Iš te užsimanymo,kaip 
dabar pasirodo, žydai nieko 
ne pelnė, priešingai, pats no
ras įsikišimo Amerikos jų 
padėjimą Maskoli joj dar sun
kesniu padarė; ar pelnys ką 
iš to Amerikos prekysta Man- 
džurijoj, teiposgi galima abe
joti. Maskolija pažadėjo ne
sipriešinti, jeigu Chinų ran
das panorės atidaryti Ameri
kos prekystai tūlas Mandžu
rijos portus; bet kada Ameri
kos randas su reikalavimu 
atidarymo portą atsiliepė prie 
Chinų rando, tas atsakė, kad 
nuo Maskolijos negavo nė jo- 

• kios žinios, jog ji sutinka ant 
^atidarymo kokių nors portą, 
o kol Maskolija valdo Man
džuriją, Chiifai ne gali rišti 
savę jokiais pažadėjimais, ku
rių paskui ne galėtų išpildy- 
U, ant kokių valdanti Man
džuriją maskoliai ne sutiktų. 

'Taigi Čia Maskolija panikavo- 
jo už Uhinų pečių. Pirma ji 
atvirai priešinosi atidarymui 
Mandžurijos portų, dabar da
ro tą patį pasislėpusi už Chi
nų pečių ir ant galų galo iš
puola vis tas pats: maskoliš
ki tavorai geležinkeliu be 
muitų ateina į Mandžuriją, o 
jos portai uždaryti prekystai 
kitų kraštų. Tąsynės ir besi- 
kąvojimas Maskolijos už Chi
nų pečių gali trahktiesi per 
metų eiles, pakol ant galo vi
si ne pamatys, kad kitų kraš
tų tavorai gali būt atgabenti 
tik per Maskolijos portus,tai
gi už juos maskoliškuose per
tuose reiks užmokėti didelius 
muitus. Kada kiti kraštai 
pripras prie tų muitų, paliaus 
reikalavę jų sumažinimo, mo
kės juos ir gabenant ir į Man
džuriją — tąsykMaskolija su
tiks atidaryti portus, bet por
tai tie bus Maskolijos ir kiti 
kraštai turės taikyti esi prie 
Maskolijos tiesų. -Nors Mas
kolija žada ištraukti savo ka- 
riumenę iš Mandžurijos, bet 

padarys.
uk ir dabar Maskolija ne

tik ne mažina kareivių skait- 
liaus Mandžurijoj, bet gabe
na Jų vis daugiau. Maskoli- 
jos gi priešai, apart vienos 
Japonijos, ne drutina savo 
kariškų pajiegų. Tą Masko- 
lija žino, todėl ir pasiganėdi- 
na vien tuščiais pažadėjimais, 
kokių nesirengia išpildyti, 
kadangi į karę ne pasirengu
sios nė Amerika, nė Anglija,, 
o Japonija viena ir karės ne 
pradės. Vietoj rėkanti, gąz- 
dinti Maskoliją žydų prašy
mais, reikėjo sutraukti prie 
Pacifico kariškas pajiegas, 
daug kareivių, tąsyk Ameri
kos politikieriai butų pamatę, 
kaip nuolanki yra Maskolija. 
Žodžiais ir rėksmu vien ne 
galima priešų nuolankiais 
sau padaryti; ant te reikia 
svarbesnių argumentų.

Iš užsimanymo Amerikos 
rando siųsti carui užtarimą 
už Maskolijos žydus ne tik 
maskoliški, bet visos Europos 
laikraščiai Juokus provyja. 
Maskoliški laikraščiai užmaud 
mėgstantiems biznius ameri
konams padaryti mainus: 
Maskolija siūlo Amerikai sa
vo žydus, o už juos prašo ati
duoti persekiojamus Ameri
koj negrus, kurie ras darbą 
ir ramumą ant didęlių Siberi- 
jos plotų. Atkakę, girdi, į 
Ameriką maskoliški žydai 
pasiliuosuos nuo persekioji
mų, o atkakę į Siberiją Ame
rikos negrai ne reikalaus bent 
lynčavimų be priežasties bi- 
jutiesi.

Amerikonai dar vis laiko 
jų užimtas salų tęs prie Bor
neo pakrančių, kadangi jas 
laiko už prigulinčias sultanui 
Suluh salų, kurios po paskuti
nei karei Amerikos likosi nuo 
Išpanijos paveržtos, nors 
Anglija laiko tas salutes už 
sau prigulinčias. Apie tas 
salutes Amerika veda dabar 
tarybas su Anglija. Kam 
ant galų galo jos pateks, ne
žinia dar.

Azija.
Kaip iš tikro viskas stovi 

rytinėj Azijoj.sunku iš prieš
taraujančių iš ten ateinančių 
žinių įspėti. Pagal vienas 
žinias: karė yra neišvengia
ma ir ją peužilgio pradės 
Maskolija ir Japonija; pagal 
gi kitas žinias: pavojaus, kad 
karė galėtų užgimti, nėra, 
kadangi buk terp nesutin
kančių labiausiai pusių, taigi 
terp Maskolijos ir Japonijos, 
nėra teip didelių ir svarbių 
nesutikimų, kurie galėtų ka
rę pagimdyti. Kad ne viskas, 
ką rašo laikraščiai, yra teisy
bė, tai abejonės nėra; randai 
tankiai pasinaudoja iš sau 
tarnaujančių laikraščių ant 
atsiekimo mierių, kad ir per 
platinimą melo. Iš visko 
vienog matyt, kad Anglija 
geidžia palaikyti nesutikimus 
terp Japonijos ir Maskolijos 
teip ilgai, kol tik galima, o 
pačiai į juos nesikišti, ka
dangi, kol Maskolija pyksta
si su Japonija, ji ne išdrys 
pradėti užkariavimų viduri
nėj Azijoj, angliškų Indijų 
linkui. Todėl ir dabar ang
liški laikraščiai nuolatai rašo 
apie traukimą Japonijos ka
riškų pajiegų, apie sodinimą 
jų ant laivų, apie užgimusius 
Japonijos ir Maskolijos nesu
tikimus, kokių be karės ne 
galima užbaigti. Mat tokiais 
raštais angliški laikraščiai 
stengiasi neužeitikėj imą Ja
ponijos Maskolijai pasėti; 
angliški laikraščiai, žinoma, 
garsina, Jog vien Anglija su
laiko Japoniją nuo pradėjimo 
karės.

Ir dabar Londono laikraš
čiai pagarsino, buk Japonija 
norėjo pradėti karę su Mas- 

kolija ir atsišaukė į Angliją 
ir Ameriką prašydama pa- 
gelboe, bet buk Anglija per
tikrino, kad Įplauktų iki pa
baigai spalinio, taigi iki lai
kui, į kurį Maskolija težadė
jo ištraukti savo kareivius iš 
Mandžurijos. Kiti vėl ang
liški laikraščiai išjuokia Ame
rikos randą, kuris tiki Mas- 
kolijos } e žadėjimams, kuri 
juk ne kartą parodė, kad sa
vo pažadėjimų ne pildo (tą 
patį daro juk ir Anglija). 
Kad ant Maskolijos žodžio 
užsitikėti ne galima, tas yra 
teisybė, bet savo pažadėjimus 
laužo ir kiti. Rašiniuose tuo
se vienog aiškiai matyt ra
šančių mieriai: rašanti norėtų 
nesutikimų Amerikos ir Japo
nijos su Maskolija, bet kad 
Anglija į juos nesikištų. 
Anglija mat nori, kad kiti 
jai krapštytų keptas bulves 
iš ugnies, kad besipykstant 
Japonijai ir Amerikai su Mas
kolija, Anglijai ne reiktų už 
čielybę Indijų drebėti.

Nėra vienog abejonės, kad 
už rytinę Aziją yra svarbus 
nesutikimai terp Maskolijos, 
Japonijos ir Amerikos, ką 
geriausiai rodo tas, kad Mas
kolija skubiai gabena dau
giau kareivių ir sunkias kran 
tinęs kanuoles į rytinę Aziją, 
perka, kur tik gali, laivus, 
kuriuos šarvuoja ir siunčia į 
Aziją. Bet ar iš to užgims 
karė, tu dabar nieks žinoti 
negal. Gal būt, kad Masko
lija rengia vien savo kariškas 
pajiegas, kad ant jos nepasi
rengusios kas neužpultų; iš 
to dar gal karės ne būti.

Maskolija tyko, kad galėtų 
ne tik Mandžuriją. bet ir Ko
rėją paglemžti, bet be abejo
nės su tuom nešink ubįs, ji 
gali palaukti tinkamesnės 
progos. Jeigu dabar tik vi
sos Maskolijos priešininkės 
Azijoj, taigi Japonija, Ame
rika ir Anglija laikytųsi vie
nybės, prieš jas Maskolija 
šiuom kartu nusilenktų, ka
dangi karė ir Maskolijai pa- 
vojinga. Keli nors nedideli 
nepasisekimai ant karės lau
ko galėtų namieje revoliuci
ją pagimdyti, kuri despotiš
ką carų sostą galėtų išversti. 
Ant galo ant karės reikia 
daug pinigų, o jų Maskolija 
ne turi, skolinti ir jai 
ne labai kas nori. Todėl 
Maskolija į karę nesiskubįs, 
jeigu karė Azijoj prasidės, tai 
ją ne Maskolija pradęs. 

Balkanų pussahs.
Laikraščiai rašo, buk padė

jimas karaliaus Petro Serbi
joj teiposgi ne tvirčiausias; 
užmušę Aleksandrą oficierai 
remia Petrą tik todėl, kad jis 
juos apdovanoja. Bet ir ka- 
riumenėj yra daug naujo ka
raliaus priešų. Nekentimas 
Aleksandro užgimė labiausiai 
dėlto, kad jis, neturėdamas 
vyriškos lyties vaiko, norėjo 
sosto įpėdiniu padaryti brolį 
užmuštos karalienės. Kaip 
dabar pasirodo ir karalius 
Petras ne turi sosto įpėdinio, 
kadangi besimokinantis Mas
koli joj sūnūs yra menkapro- 
tis, o kaipo teks Juk viešpa
tauti ne galės.

Vindobonos laikraščiai gar
sina, buk revoliucija rengia
ma yra ir Bulgarijoj ir buk 
kunigaikštis Ferdinandas, 
ant rodos minieterių, iš Bul
garijos pabėgo. Randas Bul
garijos vienog garsina, kad 
ne tik apie revuliuciją nėra 
kalbos, bet buk ir nesutiki
mai Bulgarijos su Turkija 
eina mažyn ir nėra nė jokios 
abejonės, kad jie su visu iš
dils. Kunigaikštis Ferdi
nandas vienog iš tikro iškelia-1 klos mokintinių.

vo iš Bulgarijos ir yra dabar 
Austrijoj. Ar jis Čia atkako 
teip sau, pasilsėti, ar išbėgo 
nuo bulgariškų revuliucljo- 
nierių, nežinia.

Maištai Macedonijoj trau
kiasi savo keliu. Jeigu vie
nog nieks iš pašalinių nerems 
revnliucijonierių, šaitano 
randas tikisi greitai revulin- 
cijonierius suvaldyti. Jeigu 
sultanui ne truktų pinigų,jis 
pasikėlimą suvaldytų; tuomi 
tarpu,dėl ne pritekliaus pini
gų Turkijos ižde, urėdninfei 
jau nuo kelių mėnesių be 
gauna algų. Be pinigų ir 
kareivių ne galima po ginklu 
laikyti, kadangi ir jiems roi 
kia maisto, dykai jo nieks De 
duoda. Apart to ir Arabijoj 
gyventojai išsikėlė prieš sul- 
tano valdžią ir, nori visai iš po 
jo sparnų pasiliuosuoti.

Italija.
Kūnas pasimirusio iniple- 

žiaus likosi palaidotas i»erei- 
tos subatos'dieną. Veik vi
sose Rymo katalikiškose baž
nyčiose atlaikytos buvojai- 
šios už dvasią popiežiaus. 
Laike laidotuvių, ant daboji
mo tvarkos, randas atsiuntė 
net du regimentu kareivių. 
Tą aiškina noru rando už
baigti nesutikimus jo su po
piežių, kuris dar via pyksta 
ant Italijosuž j paveržimą 1871 
metuose prigulėjusios Į opi e 
žiams viešpatystės. Ar nau
jas popiežius turės tekiui Jau 
norus susitaikyti — sunku 
įspėti, kadangi ne žinia, ką 
išrinks Įopiežiu. Jeigu abid
vi pusės tikrai norės susitai
kymo, galės tą išdaryti. Jei
gu vienog popiežius įtareika- 
lautų nuo rando ir prigulin
čios algos, sunku būt randui 
visą išmokėti. , Mat popiežiui 
už pa veržimą jam prigulėju
sios viešpatystės priįtažinta 
nuo Italijos rando alga po 3 
milijonus frankų kas metą. 
Algos vienog popiežius ne 
ėmė nuo 1871 m., taigi per 32 
metu. Ne skaitant palukų, 
atsieitų todėl randui užmokė
ti 96 milijonus frankų. Rin
kimai naujo popiežiaus prasi
dės ateinančią subatos dieną. 
Kokį kardinalą išrinks, dabar 
nieks negal žinoti. Šiuom 
kartu popiežiaus pareigas 
pildo vyriausias iš kardinalų, 
75 metų senelis Oreglia, kol 
nebus išrinktas naujas popie
žius.

Pletlnė Amerika.
Revuliucija Venesueloj 

pasibaigė. Paskutinis buvęs 
dar revnliucijonierių rankose 
miestas Ciudad Bolivar, po 
kruvinam mušiui likosi iš
imtas; prie to iš abiejų pusių 
apie pusantro tūkstančio ka
reivių likosi užmuštų, arba 
pašautų. Revuliucijonierių 
vadovui vienog pasisekė pa
bėgti. Miestą paimti paleng
vino revuliucijonierių artile
rijos oficieras, kuris, vietoj 
šaudyti į rando kareivius, 
visas tvirtynės kanuoles nu
kreipė į revuliucijonierius.

Ant Panamos siauru mos ka
reivių dalis, po vadovyste jene- 
tolo Cabos, suareštavo prilan- 
kų amerikonams Panamos 
gubernatorių. Jenerolas Ca
bos tvirtina, Jog tą padarė to
dėl, kad gubernatorius karei
viams ne išmoka algų. Gal 
čia iš naujo užgims revoliu
cija.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
5 dieną liepos likosi užda

ryta paroda abrozdų ir pieši
nių Vilniaus piešimo moky-

6 d. liepos, ant pliaciaus 
priešais Šv. Jono bažnyčią at
sibuvo kvietkų jomarkas. Jo- 
markai toki atsibūva Vilniu
je kas metą. Kvietkų piges
nių ir brangesnių šįmet buvo 
daugiau, negu kitais metais, 
o kad prekėjai per daug nesi- 
brangino, tai pirkėjų ne tru
ko.

23 d. berželio, taigi prieš 
Šv. Joną (pagal maskolišką 
kalendorių) Vilniuje apvaikš
čiojo į Lietuvą lenkų įvestą 
paprotį leidimo vainikų ant 
upės. Ant Zamkinio kalno 
susirinko apie 10000 žmonių. 
Ant ui>ėe dainavo giesminin
kų chorai, leidžiami buvo fei- 
erverkai ir deginamos benga- 
iiškos ugnys; grajijo muzika.

Ant primiesčio Šnipiškių, 
Itažnyčioj Šv. Rapolo laike 
dievmaldystos sugriebė ant 
vagystes kokį ten Širvintakį; 
ralio pas jį įiavogtą mašnelę; 
laikrodėlį o auksinius žiedus 
Jis spėjo numesti, bet ir juos 
rado. Vieni mat eina į baž
nyčią pasimelsti, kiti vogti.

Iš Vilniaus gub.
Šilta vasara ir tankiai iš

silaikanti lytus ,ąiataisė dar 
laukus Vilniaus gubernijoj, 
ypač pievos sužėlė gerai. Jei
gu laike šienavimo bus geras 
oras, tai ūkininkai turės dik
tai ir gero pašaro savo galvi
jams. Vilniaus gubernijoj 
galima laukti gero arba užga
nėdinančio užderėjimo lygiai 
žieminių Javų, kaip Ir vasa
rojų. Vuogų giriose ir so
duose daug. Zemvuogių Vil
niuje pardavinėja po 5 kap. 
svarą. Aviečių, mėlynių į 
miestą atneša daug ir parduo
da pigiai. Atsirado jau ir 
grybai, bet jie dar gana bran
gus. Obuolių ir kriaušių, 
kadangi laike žydėjimo buvo 
šalnos, šįmet bus nedaug. . |

Pirmoje pusėje gegužio mė
nesio Vilniaus gub. buvo iš 
viso 38 gaisrai, kurie užgimė: 
nuo neatsargumo 1; nuo ne
valytų kaminų l,nuo išdegi
mo 8, nuo perkūno 3 ir nuo 
nežinomų priežasčių 24. Vi
suose tuose atsitikimuose ug
nelė pridirbo blėdies ant 35- 
000 rubl.

Netikėtų mirčių per tą lai
ką buvo 13; perkūnas užmušė 
4. Vaikžudystė buvo 1,Žmog
žudystė 1. Įštžudystės 2.

Vagystų papildyta 11. Pa
vogė daigtų už 530 rubl., ga
tavų pinigų 79 rubl. 20 kap. 
Arklių pavogė: Vilniaus i>a- 
vietyj 1, Dianos 2, Lydos 2, 
Ašmenų 1, Trakų 2; iš viso 
8 arklius. Iš pavogtų arklių 
5 surado ir juos jų savinin
kai atgavo utgal.

Vileikos pavietyj, Dolgino- 
vo, Budslavo ir kituose vals
čiuose terp kiaulių siaučia 
maras, o terp karvių krauji
nė. Viešino valsčiuje labai 
žmonės serga dissenterijoms; 
serga ne vien vaikai, bet ir 
suaugę.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

Kaip paduoda čianykštis 
laikraštis ,, Belostotskyj Vest- 
nik”, 29 d. berželio, 9 valan
dą vakare, einant Kauno uly- 
čia stalioriškam meisteriui 
Vasilkovskiui, ant jo užpuolė 
su viršum 30 stalioriškų dar
bininkų ir gana sunkiai jį su
mušė. Kada ant užpultojo 
šauksmo atbėgo policistai į 
pagelbą, užpuolikai išbėgiojo 
ir nė vieno iš jų ne pasisekė 
sugauti. Kaip Vasilkovsky 
pasakoja, užpuolikai buvo Jo 
prašalinti nuo darbo stalio- 
riški pagelbininkai; taigi už
puolimas buvo kerštu už at
ėmimą žmonėms uždarbio.

Iš Dinaburgo, Vitebsko 
gub.

13 d. piutčs čįa atsibus su
sivažiavimas žemdarbių visos 
Lietuvos ir Latvijos, ant ap
svarstymo žemdarbystės rei
kalų. Susivažiavime gali da
lyvauti :žemės savininkai,sam
dytojai dvarų, užveizėtojai, 
sanariai visų Lietuvos ir Lat
vijos žemdarbystės draugys
čių, ypatos baigusios kokią 
nors žemdarbystės mokyklą, 
profesoriai augėlesnių moky
klų; teiposgi profesoriai vete- 
rinariškų institutų ir veteri- 
noriai. Ant susivažiavimo 
bus perkratinėjamas teiposgi 
klausymas augėlesnio žemdar- 
biško išsilavinimo, klausymas 
parengimo augėlesnio žem- 
darbiško instituto kokiame 
nors Lietuvos mieste; paran
kiausia vieta tokiam institu
tui butų Vilnius. Ant susiva
žiavimo bus teiposgi perkrati
nėjamas klausymas pakėlimo 
žemdarbystės ant ūkininkų 
žemės per parengimą žemes
nių žemdarbystės mokyklų, 
teiposgi i>er rengimą visokiuoj 
se Lietuvos kraštuose pamo
kinimų ir paniukinančių pre- 
lekcijų. Perkratinėti abelnai 
klausymą pakėlimo žmoniųap- 
švietimo ir jo pakėlimo ypač 
terp kaimiečių susivažiavimui 
Peterburgo valdžios ne dalei- 
do, matyt pakėlimas apšvieti
mo valdžioms ne rupi ir to jos 
ne geidžia.

Iš Kauno
Kaune likosi ant ulyčios 

suareštuotas mažas vaikas, ku
ris sakosi, jog jo pravardė yra 
Juozas Ragaitis. Jis nežino 
iš kur yra.Kaune ųė giminių, 
nė Įtažįstamų ne turi; ne turi 
nė Jokių raštų; tvirtina vien, 
kad turi brolį tarnaujantį 
kariumenė] Vilniaus kariška
me apskrity j ;bet kur yra bro
lis, jis teiposgi nežino.

Iš Suvalkų gub.
Darbo prekės prie nuvaly

mo laukų dar prieš piutę vi
sur pakilo.kadangi ant vietos 
trūksta darbininkų. Mat 
daug darbininkų, ypač iš 
Naumiesčio paviečio, eina ant 
darbų į Weatfaliją. vakarinėj 
Vokietijoj; darbininkai gi iš 
Kalvarijos, Suvalkų ir Au
gustavo paviečių pulkais ke
liauja į Ameriką. Dvarponiai 
gabena darbininkus iš kitų 
Lenkijos gubernijų. Atkan
kantiems darbininkams moka 
laike piutčs po 8 rubl. ant 
mėnesio, duoda valgio pro
duktus ir užmoka kelionės 
kaštus.

Iš Rygos.
Wolmaro pastorius Wrei ir 

Wilma Danneberg pateko po 
sudu; apskundė juos už pri
laikymą paslaptos mokyklos. 
Pasirodė, kad pastorius Frei, 
turėdamas keletą vaikų, pa
kvietė kaimynų vaikus drau
ge mokintiesi; tokiu budu 
pastoriaus namuose susirink
davo ant pasimokinimo 9 ir 
daugiau vaikų. Mokino Juos 
patsai pastorius, mergina Ak- 
dennau ir Dannenberg; pas
kutinė mokino svetimų kalbų 
ir neturėjo valdžių paliudy
mo ant mokinimo. Apginė- 
jas apskųstų sude darodinėjo, 
kad mokintiesi drauge vai
kams uždrausta vienLietuvoj 
ir Lenkijoj, kitur gi nėra tie
sų draudžiančių mokintiesi 
svetimiems vaikams kokiuose 
nors namuose. Rygos apskri
čio sūdąs, sutikdamas su advo
kato išvadžiojimais, atmetė 
skundą apie paslaptą moky
klą, kadangi mokintiesi namie
je Latvijoj nė . jokios tiesos 
nedraudžia; nusprendė vien 
už mokinimą vaikų neturint

dipliomų pastorių Frei ant 
bausmės 3 rubl., o merginą 
Danneberg ant 1 rubl.

Iš Tukkuno, Kuršė).
1 d. liepos atsibuvo čia rin

kimai mieste rodos sąnarių. 
Per rinkimus nepasisekė nė 
maskoliams, nė vokiečiams, 
išrinkti likosi veik visi lat
viai. Matyt latviai geriau 
savo tautiškas pareigas su
pranta negu Prūsų lietuviai, 
kurių daugumas dar vis savo 
balsus atiduoda vokiečiams ir 
tai dar partijoms, kurios nė 
ne slepia savo neprilankumo 
lietuviams. Tukkume latviai 
miestą valdo jau nuo kelių 
metų.

Ilgi jomarkai.
Kaip kitais metais teip ir 

šįmet pradžioj vasaros atsibus 
ilgiejie jomarkai tūluose Lie
tuvos miestuose. Dinaburge 
jomarkas traukėsi nuo 5 d. iki 
20 dienai berželio(pagal mas
koliškąjį kalendorių). Grod- 
ne jomarkas traukėsi per čie- 
lą mėnesį, nuo 25 d. berželio 
iki 25 d. liepos. Kaune — 
nuo 29 d. berželio per dvi 
sanvaiti. Ūkininkams butų 
geriau, kad ilgiejie jomarkai 
atsibūtų rudenyj, o ne pra
džioj vasaros, kadangi vasa
ros laike ant ūkės žmonelės 
turi daugiau darbo, jomarkau- 
ti nėra kada, o jeigu Jomar- 
kauja. tai tas išeina ant ne 
naudos ūkės.

Atstatyti Lietuvos ponai.
Kaip praneša laikraščiai, 

įtadavė prašymus, kad paliuo- 
sotų nuo tarnystes: Nesvėžo, 
Minsko gubernijoj ir Šventė- 
nų, Vilniaus gubernijoj, pa
viečių viršininkai ir augštes- 
nės valdžios juos paliuoaavo. 
Matyt ne iš gero noro 
jie iiasitraukė nuo vietos. 
Maskolijoj paprastai nusidė
jusius urėdninkus, kad jų 
per daug ne kompromituoti, 
priverčia, kad jie i>ats prašy
tų paliuosavimo.

Ūkininkų išdirbiniai.
Ant žemdarbystės parodos 

Dinaburge bus parengta spe- 
ciališka dalis naminių ūki
ninkų išdirbimų iš gubernijų: 
Kuršės, Minsko, Vilniaus, 
Vitebsko, Kauno ir Mogile- 
vo. Ūkininkų išdirbi mus su
pirks minėtose gubernijose 
parodos rengėjai; ant to mie- 
rio žemdarbystės ir viešpatys
tės turtų ministerijos paski
ria pinigus. Ant parodos 
Dinaburge bus sekančios ūki
ninkų išdirbimų dalys: išdir
biniai iš medžio,taigi: bendo- 
riški, vežimai, rogės, žemdar- 
biškos mašinos ir malūnai, 
luobai, plaušai, smulkus daig
iai; audeklai: milai, audimai, 
siūlai. Skutų išdirbimo. Gur
bai iš karklų ir luobo, skry
bėlės; virvės ir tinklai. Mo
linių išdirbimų: plytos, puo- 
dai^vilpynukės vaikams ir tt.

Isz Prūsų Lietuvos.
Kaip garsina Karaliaučiaus 

Laukininkystės Laiškas, šiuo
se metuose Prūsų Lietuvoj 
sodų medžių užderėjimo gali
ma laukti tik vidutiniško. 
Dėl šalčių laike žydėjimo 
mažai galėjo vaisių užsimeg- 
sti; ypač mažai bus obuolių 
ir kriaušių; vyšnių buvo dau
giau. Tūlose vietose vyšnios 
ir kriaušės žydi antru kartu, 
tik nežinia, ar jų vaisiai ga
lės nunokti.

Lazdynuose rado ant augš- 
to pasikorusią moterį malūno 
darbininko Tamošaičio. At
gaivinti jos ne buvo galima. 
Mena, kad ji nusižudė įpuo
lusi į beprotystę, kadangi, ro
dosi, kitokių priežasčių ne 
buvo.

Pereitą sanvaitę Klaipėdoj 
už javus mokėjo: už šėpeli 
kviečių6.25—6.50 Mk.,rugių 
4.95—5.20 Mk., miežių 4.57 
—5.00 Mk., avižų 3.05—3.30 
Mk., baltųjų žirnių 9.00— 
9.50 Mk., rainųjų 8.50—9.00 
Mk., ropučių 2.00—2.20 Mk. 
Už centnerį (100 svarų) šiau
dų 1.60—1.80 Mk.,šieno 2.50 
—3.75 Mk.; už svarą sviesto 
1.10—1.20 Mk.;už kapą kiau
šinių 2.70 Mk.

Tilžėj mokėjo: už lOOkylo- 
gramų kviečių 14.50—15.95 
Mk.,rugių 12.00—13.70 Mk., 
miežų 12.50—14.55 Mk.,avižų 
10.80—14.00 Mk., baltųjų 
žirnių iki 22.00 Mk., ropučių 
5.75 Mk., šieno 5.40 Mk., 
šiaudų 3.70 Mk.

Prūsų Lietuvoj, kaime G<>- 
vartuose, likosi įtaisyta nau
ja protestoniška parapija. 
Prie naujos parapijos priguli 
21 kaimas: 17 kaimų atskirtų 
nuo Skaisgirių parapijos ir 
po du kaimu Aluvėnų ir Žilių 
parapijų. Parapi jonų nauja 
parapija turi daugiau lietu
vių negu vokiečių.

Ant paskutinio arklių tur
gaus į Tilžę atgabeno diktai 
gerų arklių iš Maskolijos. 
Už gražius jojimo arklius mo
kėjo po 1200 Mk.: už gerus 
karietinius po 500 Mk.; už 
darbo arklius gi po 180—250 
Mk.

Ant galvijų turgaus atga 
beno galvijų ne daug, ne bu 
vo nė pirkėjų, pirko vien vie
tiniai mėsininkai. Už geras 
karves mokėjo iki 450 Mk., ♦ 
už prastesnes 150—300 Mk.

Už kiaules ant paskutinio 
kiaulių turgaus Tilžėj mokė
jo: už porą 4—6 sanvaičių 
paršų po 12—15 Mk., už se
nesnius 18 Mk. i Už kiaules 
21—35 Mk., už penėtas po 
31—34 Mk. už kiekvieną šim
tą svarų sunkumo.

Ties Naumiesčiu kontra- 
bandnešis gabeno per rubežių 
paką su laikrodžiais, bet liko
si maskoliško rubežiaus sargo 
patėmytas ir kad ant sargo 
pa liepimo nesustojo, likosi jo 
peršautas.

Ties Nimmersatais masko
liški kontrabandnėšiai per 
rubežių gabeno į Maskolija 
brangius ta vorus ir sutarė su 
rubežiaus sargu, kuris už 600 
rubl. ne tik žadėjo kontra- 
bandnešiu ne gaudyti, bet 
jiems davė ir savo karabino 
spyną. Kontrabandnešiai 
ėjo drąsiai ir užėjo netyčia 
ant sargų patrolės, prie ku 
rios ir papirktas sargas turė
jo prisidėti. Užgimė mušis; 
kiti sargai matė, kad papirk
tasis ne gali šauti ir tą jam 
atvirai pasakė. Tas, pabū
gęs bausmės, perbėgo į Prū
sų pusę. Kaime Graudušiuo- 
se gavo jis darbą ir laukė . 
progos, kada galės maskoliš
koj pusėj užkastus pinigus, 
kokius gavo nuo kontraband - 
nėšių, paimti. Maskoliai 
pradėjo pabėgėlio j ieškoti. 
Vienas maskoliškas policistas. 
dažinojęs kur yra pabėgėlis, 
persirėdęs pas jį atėjo į Pru
sus ir paprašė parnešti spiri
to, už ką gausęs rublį. Ka
reivis spiritą parnešė, bet po
licistas rublio ne davė, tik 
pasiėmęs spiritą, stengėsi 
kitą rubežiaus pusę perbėgti, 
tikėdamas,kad kareivis jį vys 
per rubežių; o kitoj pusėj bu
vo pasislėpę policistai ir ru- 
bėžiaus sargai. Policistui 
perbėgti rubežių ne pasisekė, 
kadangi pabėgėlis jį greitai 
pasivijo ir fu pagelba dar 
vieno dirbančio iš maskoliš
kosios pusės lietuvio berno 
teip caro policistą supėrė,kad 
tas vos per rubežių persivilk
ti galėjo.



Lietuva

Valdan Teisybes. .
No 23-čiame ,,Žvaigžde*’ 

patalpintas Londono Lietu
viškos Šv. Kazimiero terapi
jos Atsišaukimas, kuriame 
komitetas. jiaremtas kelių 
tamsių parapijom^. stengėsi 

'savo skriaudikų išteisinti,kad 
neva tasai jojų ,,neskriaudė”, 
o tik.. . jiems nematant, 
vilnų nukirpus, išdūmė.

Aš savo korespondencijose 
tvirtinau ir tvirtinsiu tų, kų 
savo ausimis nuo 
Kazimiero Tutnoso' girdėjau, 
kuris, po pabėgimo vadovo, 
priėmė visus, parapijai pri
klausančius dokumentus ir 
knygas, turinys kurių buvo 
viešai apgarsintas ant parapi
jos susirinkimo.

Tuose dokumentuose buvo 
pasakyta, kad kunigas 
Siamas surinko ant 
bažnyčios nupirk i- 
m o tt»84O. a u k ų.

Iš šitos sumos buvę toki iš
davimai: £125 įmokėti už baž
nyčių ir £102,12š.lOp. —ad
vokatui. taigi išviso £227 
12šil. lOpenų.

Aukos yra aukomis, o ko- 
„ lekta pasiliekarKolekta.

' Aukos ant bažnyčios nupir
kimo negalėjo ant nieko ki
to būti apverstos, kaip tik 
ant to, ant ko jos buvo rink
tos. Vienog kun... 'Siamas 
padarė kitaip: nepasiganė- 
dindama^ vien kolekta, ku
rios, kaip ..atskaita" paro
do, susirinko į 2 metu net 
£1005 lOšil. ir 8d. — dar ir 
aukas su p jlė į savo bedugnį 
kišenių.

Tai tau , .Žvaigždė” ir ištei
sino Šlamu!....- Norėjo, ži
noma, išteisinti, bet nepasi
sekė. Sakau,,norėjo”, dėlto, 
kad 26 d. balandžio š. m., at
keliaujant kun. Hugh iš Li- 
verpoolo, sekretorius, K. Tu- 
^nosa.teip išsitarė: „Lš Šveica
rijos kunigas reikalauja, kad 
visos žinios,kurios yra paleis
tos aut kun. Siamo, butų at
šauktos. L.. 
n e p a m e 1 
gausime 
ix i g o!”

Mat ant ko paremtas 
siša uk imas’’.

I > Y

užbaigia?.,Lai gyvuoja Sia
mas!1’ Jt

Londonieūiai! 
nežinot apie turinį 
kimo”, patalpi 
..Žvaigždės”, 1x0] 
riui Tumosai, k, 
rinkimo

Jeigu mes 
u o * i m e, ne- 
niekad k ,u-

At-
Nebereikalo

Jf
Visi; kurie 

Atkiša vi
lto *23 num. 
pkite sekreto

rei jį ant susi- 
perskaitytų.

Meškinas.

Moskitai sulaikė tuasziną.
St. Louis, Mo.

burg Reduction Cų., ant priemies
čio Altą Šita,sustojo mašina turin
ti 700 garinių arklių pajiegą. Pa- 
sirodėį kad mašiną sustabdė mos
kitai, kurių neišpakakyta daugybė 
susirinko ant višų besisukančių 
ašių ir ant galo mašina turėjo su 
visu sustoti.

Įtaisose Pits-

Prisikėlė isz, numirusia.
RochesTer, N. Y. Pasimirė čia 

turtingas miesto gyventojas, Geor
ge Wilson, Viskas buvo parengta 
ant palaidojimo kūno, kadangi 
daktarai pripažino^ jog Wilson iš- 
tikro numiręs. Atėjo daktaras 
talsamuoti kūną, l>0t kada jį pra
dėjo vartytiĮ ant syk velionis pašo
ko ir paklausė, jkodėl daktaras 
su juom teip biauriiai apseima. Wil- 
son turi jau 88metus.

N u mirė Milwaukees vyskupas.
Milwav|cee, Wįs. Gydinyčioj 

Fond du Lac, Wįsconsine, pasi
mirė 20 d. liepos katalikiškas vys
kupas Hettriks Katjzer. Jis gimęs 
1844 m. Austrijoj. Į Ameriką at
kako 1864 m.; į kunigus likosi 
įšventintas Mil,wat kee. Milwau- 
kees vyskupu pastojo 1900 m.

MaHony, Pa. IŠ apleistų kasty
nių, kur buvo prisirinkęs ■ vanduo, 
jis pragraužė sieną ir įsiveržė į 
kaimynišką šachtą, kurioj dirbo 
darbinjnkad. Penki darbininkai 
nespėji išsigelbėti.;jie prigėrė; vi
si prigėrę buvo svetimtaučiai, atei
viai, nė amerikonai!

3 y pato* prigėrė.
Eaceet, Wash. I Dvi merginos: 

mokintoja Wamer ir telefonistė 
Solomon, draugystėj vyriškio Fos- 
tero išplaukė mažoje valtelėj ant 
jūrių pasivažinėti. Nuplaukus to
liau nuo kranto, valtis apvirto ir 
visi joji buvę 3 žmonės supuolė į 
vandenį ir prigėrė.

Dvigalve angis.
San Francisco, Cal. šitose ap

linkinėse sugavo 32 colių ilgio dvi
galvę angį ir perdavė į vietinį mū
riju. Sutvėrimas tas turi dvi gal
vi, po vieną ant abiejų kūno ga
lų. Tos veislės angys gyvena tik 
karštuose musų žemės kraštuose; 
kokiu budu sugauta pateko į ap
linkines San Francisco, nežinia.

Neteisingi uredniukal.
Nt agara Falls, N. Y. 20urėd- 

ninkų New York Central geležin
kelio likosi suareštuotų. Juos ap
skundžia, buk jie dalyvavo užpuo
lime ant tavorinio trūkio. Šeši 
klerkai prisipažino ir kaip tiki, tie 
išduos ir kitus dalyvavusius už
puolime. Pareiga geležinkelio 
urėdninkų yra ginti trukius, p ne 
užpuldinėti ir piešti.

ro sudegė 3 ypatos. Gaisras užgi
mė nuo kerosino expliozijos.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Galt, Ont. Ant tilto Canada 

Pacific geleženkelio, netoli nuo 
Čia, susimušė du tavoriniai trukiai. 
Du vagonai nupuolė į upę. Prie 
to 5 ypatos prigėrė.

Avondale, Oh. Netoli nuo čia 
geležinkelio trūkis pervažiavo ke
turias ypatas ir užmušė jas ant vie
tos.

Vėtra.
Petf.rson, N. J. Laike čia siau

tusių vėtrų: 3 ypatos likosi užmuš
tos, 100 tapo sužeistų, o 50 šeimy
nų ne teko pastogės. Materiališ
ką blėdį vėtros padarytą skaito ant 
200000 dol.

ISZ 
Lietuviszku dirvų.

Rik Lake, Wh.
Darbai eina čia gerai; lentų pio- 

vinyČiose darbininkų visada trūks
ta. Mbkestis po >1.65—2.00. Gi
riose teip pat visada galima gaut 
darbą, dabar prie tupimo luobų. 
Menkiausias darbininkas uždirba 
po $2.00, o už boardą 50c.; pripra- 
pratę prie darbo darbininkai uždir
ba po $2.50. Pabaigus lupimą, 
darbininką* uždirba po $30.00— 
35.00 ant mėnesio, gauna ir boar
dą. Oras Čia sveikas, sveikesnis 
negu miestuose, kur daugumas lie
tuvių dirba. Galėtų čia daugiau 
lietuvių atkakti, o nesigailėtų.

vietos laidoti.” 7 berželio, per pa
mokslą, barė „tūlą j ag amas t į”, kad 
tas^vaikščiojo per stubas ir sakė, 
kad kunigas parapijonui šliubą da
vęs už grotų dėlto, kad mokėjo 
tik $10 ir pasisakė, kad kitaip da
rant, reikėtų eit bulves sku
sti, nes ką pasakytų ant jo kiti ku
nigai? Tą pačią dieną būva ir pa
rapijos metinis susirinkimas, kur 
kunigėlis neišlaikė pliaciaus ir išsi
nešdino nuo salės; parapijonai nu
tarė daugiau neįleisti kunigo ant 
susirinkimų. 4 sausio girdėjau ant 
mitingo rokundas už kokias ten 
korčiukes, kurias kun. dalino pa- 
rapijonams ir ėmė už jas pinigus, 
o viens iš parapijonų visa gerkle 
rėkė: „paduodu įnešimą, kad spa- 
viedis tur būt už dyką.” Na, o

Karzzcziai.
Oklahomoj 24 dieną liepos buvo 

dideli karščiai. Mieste Guthrie vi
durdienyj buvo 106 pagal Fahren- 
heito termometrą ir tai šešėlyj, o 
ant saulės 120'.

Isz darbo lauko.
Chicagp, III. Terp hotelių 

savininkų ir tarnaujančių koteliuo
se ir restauracijose, iš viso apie 
5000 žmonių, padarytas likosi su
tarimas, pagal kurį tarnai gaus di
desnes algas: tarnaujanti pir
mos kliasos koteliuose turi gaut 
ant mėnesio mažiausiai po 30 dol., 
antros kliasos koteliuose po25 dol., 
trečios kliasos koteliuose po 20 dol. 
Virėjai turi gaut mažiausiai po 12 
dol. ant sanvaitės; kelnerėms ir ki
toms moterims, tarnaujančioms ko
teliuose ir restauracijose,liekasi pa
keltos algos ant 10-13%, bet laike 
tarnystes joms uždrausta kramtyti 
gumą.

Štraikai darbininkų Charles Eh- 
man Co. po n. 1202 W. Suj>erior 
str. traukiasi nuo pirmos d. liepos 
mėnesio. Vietoj štraikierių kom
panija priėmė scabus, bet juos rei
kia po uždanga sargybos vesti į 
darbą ir nuo darbo namon.

* St. Louis, Mo. 200 prigu- 
į linčių į uniją kalvių, dirbančių prie 
rengimo visasvietinės parodos, pa- 

j kėlė štraiką. Kadangi prie unijos 
ne prigulinti nenorėjo prie štraiko 
pristoti, tai užgimė muštynės terp 

į vienų ir kitų, kurioms policistai 
turėjo galą padaryti. Muštynėse 

per toki jau taiką pereitą *'
Daugiausiai ateivių, nė$ 230622 j 
atkako iš Italijos, 216011 iš .Au- * Washington, D. C. Rando 
strijos, 186098 iš Maskolijos (lie-, spaustuvėse knygų apdirbėjų uni- 
tuviai, lenkai, žydai ir finai), 46- i iSmctė un‘)os sanari Millerį, 
028 iŠ Švedijos, 40086 iŠ Vokieti- ] bet prezidentas Roosevelt jį sugrą- 
jos, 36310 iš Airijos, 19958 iš Ja- ! žino ant >° victos- Suprantama, 
ponijos, 2209 iš Chinų, 8170 iš Į kad preaidento įsikišimas ne pati- 
Vakarinių ludijų. 8769 neįleido į ko visiems organizuotiems knygų 
Ameriką: iš pernai : 
Ameriką 547 likosi išvyti.
neįleistų tavo: 5812 vargšų, 1673 : savo vietą, 
sergančių, 1086 kontraktuotų, 51 I 
nusidėjėlis, 24 menkapročiai. Per 
New Yorką atkako 631885, per 
Bostoną 62833, per Baltimorę 55- 
802, per Kanados rubežių 32943.

Studentai trampsal.
100 studentų visokių universite

tų, tikėdami gauti gerą darbą prie 
nuvalymo kviečių, iškeliavo į Kan- 
sas štetą, bet čia darbo negavo ir 
valkiojasi kaipo trampsai ir neturi 
už ką grįžti atgal. Kad toks liki
mas pasiektų tuos studentus, ku
rie, užgimus Štraikams, eina scab- 
sauti, nieks jų nesigailėtų.

Užvaisinima* tiru.
Amerikos randas rengiasi,per at

vedimą vandens, paversti į vaisin
gus plotus: 368000 akrų tirų Arizo
noj, 460000 pietinėj Dakotoj ir 160- 
000 Naujame Meksike. Plotai tie 
šiądien nevaisingi dėl stokos van
dens, yra: pietinėj Dakotoj — Ra- 
pid City distrikte; Tucsop pav. — 
Arizonoj ir Roswell pav. — 
jame Meksike.

Nau

i

Napji ateiviai.
Washington, D. C. Nuo 

berželio 1902 m. iki tokiam jau 
laikui šių metų į Suvienytas Val
stijas atkako iŠ viso 921315 atei-L .., , , tureio ealą padarvti. ncsevių, arba ant 19Ool< daugiau negu i , , .• • , • ... " . ... ,T . du darbininkai likosi sunkiai, gal

atkakusių į apdirbėjams. Jie nutarė pakelti
Terp i tuojaus štraiką, jeigu Miller užims

Menku žmonių ap*zv lėtiniu* 
pletiniuo*e *ztetuo*o.

Montgomery, Ala. Pagal iš
skaitymą čianykščio pastoriausEd- 
garo Gardner, pietiniuose štetuose 
Suvienytų Valstijų yra 3500000 
žmonių nemokančių nė skaityti, 
nė rašyti. Nepažįstančių rašto 
negrų yra 50%, taigi net daug 
daugiau negu tokių yra terp lietu
vių (terp atkankančių į Ameriką 
ne pažįstančių rašto lietuvių yra 
tik 36%);nepažįstančių literų balt- 
veidžių pietiniuose Suvienytų Val
stijų štetuose yra 16%. Lietuvoj 
žmonių apšvietimą stabdo masko
liškos valdžios, Amerikoj gi val
džios prie apšvietimo verčia, vie- 
nog čia yra didesnis nuošimtis ne 
mokančių skaityti negu Lietuvoj. 
Taigi išmetinėti kitiems tamsą ame
rikonai ne turi pamatomos gali 
sti pakaktinai ir pas savų.

ra-

Lodai.
Pipektone, Miss. Šitame 

vietyj 20 d. liepos siautė audra su 
ledais, kurie išmušė laukus ir so
dus ant ploto 30 mylių ilgio ir 15 
mylių pločio.

Sibley, Ia. Terp Watertown ir 
Sibley smarkus lytus ir ledai daug 
blėdies pridirbo laukams ir so
dams.

Sheldon, Ia. Šitose aplinkinė
se 21 d. liepos siautė audra su le
dais, kurie vien Šitame pavietyj 
pridirbo blėdies laukuose ant 100- 
000 dol.

Hartford, Con. 21 d. liepos 
šitose aplinkinėse siautė audra 
su ledais, kurie labai daug blėdies 
pridirbo.

Toledo, Oh. Šitose aplinkinė
se 21 d. liepos siautė audra su le
dais, kurie labai daug blėdies pri
dirbo.

pa-

Gai*rai.
Lexington, Ky. Į arklininkus 

ant Hamburg Place trenkė perkū
nas ir uždegė. Sudegė daug bran
gių arklių, pašaras ir triobos. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
200000 dol. '

Lowell, Mas. Sudegė didžiau
sios čianykŠčios „Merrimac Mill” 
medvilnės dirbtuvės. Blėdį gais
ro padarytą skaito ant pusės mili
jono doliarių. Per tai 5000 darbi
ninkų neteko darbo.

Nome, Alaska. Sudegė čia 
Golden Gate hotelis. Laike gais-

T Bc’ffalo, N. Y. 500 darbinin
kų Buffalo F u mace Co. pakėlė 
štraiką, kadangi kompanija prašali
no nuo darbo unijos sekretorių. 
Kompanija nori priimti scabsus ir 
ant jų apgynimo pareikalavo poli
cijos pagelbos.

T Kansas City. Dėl pakėlimo 
ant 7c. darbininkų algų, anglių 
kastynių savininkai pietvakaruose 
nutarė pakelti anglių prekes ant 1 
dpi. nuo tonos. Argi ne begėdišką 
pelną renka kastynių savininkai? 
I ie naudojasi iš kiekvienos progos 
ant išnaudojimo visų gyventojų.

5 Toronto, Ont. Dirbtuvėse 
Canadian foundry Co. užgimė dar
bininkų štraikai. Kompanija iš 
Suvienytų Valstijų parsigabeno 
scabsus. Ant neprašytų svečių 
užpuolė štraikuojanti darbininkai, 
svečius turėjo ginti policistai.

T Birmingham, Ala. Štraikuoja 
čianykščiai kalnakasiai ant iškovo
jimo pakėlimo algų ant 5% ir 8 va
landų darbo dienos. Darbininkai 
laikosi gerai, todėl yra viltis, kad 
štraiką laimės.

* Ballston, N. Y. Pasibaigė 
štraikai darbininkų ,,Union Bag & 
Paper Co. dirbtuvėse, bet darbi
ninkai nesiskubina prie darbo,nors 
kompanija ir sutiko pakelti jų al
gas.

5 Cleveland, Oh. Cuyahage 
Telephone Co. apreiškė, jog nuo 
liepos mėnesio kompanija penktą 
dalį pelno išdalįs terp darbininkų 
ir tas bus pridėta prie algų.

1 Cleveland, Oh. Langams 
stiklo dirbtuvės pakėlė ant 15% 
algas visų 500 darbininkų, dirban
čių dirtbuvėse.

r New York. 40000 darbinin
kų dirbančių prie triobų statymo 
sugrįžo prie darbo, po ilgų štrai- 
kų. Nesutikimus terp darbininkų 
ir darbdavių išriš santaikos sū
dąs.

5 St. Louis, Mo. 200 daili
džių ir stogų dengėjų, dirbančių 
prie rengimo visasvietinės parodos, 
pakėlė štraiką.

* Stete Massachusets 1900 m. 
buvo 879458 darbininkai arba 72- 
77%visų vyrų; moterų darbininkių 
buvo 329033,arba tik 27.33%.

1 Clarence, Pa. Traukiasi čia 
jau nuo dviejų mėnesių štraikai: 
darbininkai nenustojo vilties ir ti
kisi štraiką laimėti.

1 Piovimas kviečių štete Kan
sas pasibaigė ir dabar laukų darbi
ninkų čia ne reikia.

1 Romy, Pa. Darbai eina čia 
gerai, visur dirba pilną laiką.

Aš ir kiti lietuviai, pasidėkavo- 
jant p. F. Mikolainiui, galėjome 
pasiekti Wisconsiną, kuris, dar bū
vant mums pietinėj Amerikoj, apie 
viską pranešė ir užkvietė pas sa- 
vę atvažiuoti. Mes 3 ir atvažia
vome, taigi aš ir Kavaliauskas su 
motere; Mikolainis mus maloniai 
priėmė ir darbą tuojaus gavome. 
Teipjau buvau rašęs pas savo pus
brolį Maculevskp Mano laiškas 
patilpo „Vienybėj”, bet atsakymo 
nė jokio negavau. Gal mano pus
brolis pabūgo atėjūnų, kad jie ant 
jo sprando ne pultų?

Mes čia ėsame keli lietuviai, visi 
nevedę, kadangi Čia nėra lietuviš
kų merginų. Visi lietuviai užsi
laiko gražiai; gaila vien, kad ne vi
si mėgsta geresnius laikraščius 
skaityt*. Tūliems labiau patinka 
aprašymai apie bobas, negu raštai 
iš kurių galėtų apsišviesti.

Mes čia gyvenanti lietuviai siun
čiame 65c. ant naudos kankintinių 
(vardai aukautojų ir jų aukos pa-; 
kvituotos pereitame „Lietuvos” 
numeryj). Mat mus čia ne daug ' 
yra ir visi dar nauji ateiviai; toliau, ■ 
geriau apsišvietę per skaitymą 
laikraščių, geriau suprasime musų I 
pareigas: tąsyk sudėsimeir ant ki- i 
tų tautiškų reikalų.

Iš S<>. Boston, Mush.
12 d. liepos atsibuvo metinis su-! 

sirinkimas draug. Šv. Kazimiero, 
ant kurio, aj>art kitų apsvarstymų, į 
buvo įnešta, kad Kankintinių Ko- i 
mitetas antru sykių jau atsisako, | 
ir prašo visuomenę išrikti kitą. Po 
paaiškinimui, draugystė neatranda J 
tam tikslui inteligentų,kurie rupin-. 
tusi apie gerovę lietuvių ištremtų , 
už lietuvišką idėją, nutarė: 1) 
prašyti to pačio komiteto, kad pil
dytų pareigas sušelpimo kankinti
nių ir priiminėtų aukas nuo aukau
tojų ir ant toliaus. 2) užsiliku
sius surinktus paŠelpai straikavu- 
sių Pannsylvanijos anglekasių 21 
dol. paskirti kankintiniams ir mok-į 
slaeiviams ir da $1,14 sukolektuo- 
tą ant salės, iŠ višo $3,14, katruos 
pusiau skiria ant kankintinių ir 
„Aušros” Dr. po $1.57. 3) pas
kirti iŠ kasos draugystės $5.00 ant 
kelionės delegatui į Nyderlandiją 
ant terptautiško darbininkų kon
greso; už delegatą skiria D-rą J. 
šliupą.

Labai linksma butų, kad lietu
viai geriau pasirūpintų apie aukas 
delegatui, nes laikas bėga, o sudė
to kapitalo toli neužtenka apmokė
jimui kelionės kaštų.

A. Ramanauckas.

Iš lirooklyno, N. Y.
Kaip pranešiau balandžio mėne

syje, kad Dr-tė Sy. Kazimiero nu
tarė per susirinkimus kolektuoti 
ant labo lietuvystės, teip ir buvo 
daryta: per pereitą bertainį metų 
surinkta $l,35c., iš kurtų paskiria- 
mė 68c. ant kankintinių, o 67c. 
ant mokslaeivių.

Pinigus prisiunčiu per Money 
Orderi.

Sekr. A. Lesnievskis.

Is Phi Indeiphios, Pa.
Vakar čion turėjome „Aušros” 

paminėjimą, ir musų susirinkimas 
gana gerai nusisekė, nežiūrint į kn. 
Kaulakio visokius „persergėjimus” 
bažnyčioje. Laike kolektos surin
kome:
Ant kankintinių ....$3.36
Ant mokslaeivių („Aušros”

dr-ei) ....3.39
Apart 'to iš skarbonkos Polit. 

Kliubo išėmėme:
Kankintiniams ... .0.51
St. Zembrzyckis davęs yra
Ant kankintinių .. ..0.25
Ant mokslaeivių ;.. .0.25

Tad iš viso prisinčiu $7.76
J. Šliupas.

Priedas prie slo
gos”.

Ponas Laumės Vaikas, num, 29 
„Lietuvos,” po antgalviu „Musų 
Slogos,” aprašė apie kun. Mašio
tą, kuris privarė Jki to, kad para
pijonai iš paskutinujų stengiasi at
sikratyti nuo ragintojo prie 
tautiškų darbų; bet ne vienas kun. 
Mašiotas yra tokiu trauktoju juodų 
debesių ant lietuviškų galvų, yra 
tolcių jau perdaug. Štai privesiu 
ištrauką iš pamokslų, kuriuos gir
dėjau. 21 gruodžio 1902 m. kun. 
Plaušinaitis sake: „kaip ve „Lie
tuva” ir „Vienybė” — juk tai pra
keikti laikraščiai*), skaitytojai jų 
tur ,,spaviedotis”,o numiręs ne iš- 
sispaviedoję negali būt ant šventos

kun. Plaušinaitis ant koresp. pa- 
tilpusios num. 1 „Vienybėj”, per 
„Žvaigždę” atsako, kad žmonėms 
bemoksliams bruksęs tik Šv. Tke- 
oliogiją:(gal išvirkščiai),kuri,žino
ma, mokina paklusnumo dvasiški- 
jai, prieš kunigus, kad in luptų iš 
skuros vargdienius, ne valia ištart 
žodį teisingo pasipriešinimo. 
Abelnai kun. Plaušinaitis per išpa
žintį ir per pasikalbėjimus liepia 
ne skaityti kitų raštų kaip tik ku
nigų išleistus, „Žvaigždė” pas jį 
teisingiausias ir geriausias laikraš
tis, o pats nesirūpindamas apie ti* 
kėjimą ir Dievo prisakymus, pini
gus renka, kaip įmanydams. Net 
Nashua lietuvius pagyrė, kad su
dėjo už išjiažintį $300, iš kurių da
vęs airių kun. Bucklay $100.

Ki^n. J. Gricius 1 vasario, per 
pamokslą sakė: „kad vieną vakarą 
atėjo anglijonas (turbut ai rys), ka
tro adreso nesakysęs, ir prašė eit 
l»as ligonį; nors labai buvo pailsęs, 
nuėjo ir pradėjo atsiklaupęs skai
tyt Sv. Blažiejaus maldas ir, o ste
buklai* ligonis pasijudino ir atsi
kosėjo. Rodyjo klausytojams, kad 
jeigu užklups liga, tai kad skaity
tų Šv. Blažiejaus maldas (ar vietoj 
šauktiesi daktaro? Tą patį daro ir 
Chicagoj garsus Dowie). Kas-žin 
kad kun. Gricius apsirgtų, ar pasi- 
ganėdintų maldoms? Turbut 
greičiaus šauktųsi daktaro pagel
bos? Prie maldų viso svieto kat. 
kunigų, ĮK>piežius Leonas XIII 
būt seniai numiręs, jeigu nebūtų 
laikęs prie savęs daktaro 
Lapponi, o vienog Gricius 
tamsunams bruka maldas 
ir pats giriasi, buk maldoms ste
buklus daro. Dienoje jximicijos 
kun. J. Šeštoko, kun. Gricius ragi
nu klausytojus ne klausyt nė jokių 
kalbėtojų, kurie atvažiuoja iš ki
tur ir nesilankyt ant tų prakalbų: 
atvažiuos, girdi, kokia boba (mat 
tai bus D-re Želvienė), tai ir bėga 
klausyt; girdi, mes vyrai, ko mes 
turime bobų klausyt! Mat žmo
nėms nevalia klausyti kalbų mo- 
kimesnių žmonių, vien tur pasiga- 
nėdinti ambona, kuri kunigų tan
kiai vartojama kaij>o pagelta prie 
jų^ biznio. Kun. Gricius liepia 
klausytojams nesilankyt ant balių, 
prakalbų, bet net jo meilės laiškus 
savo laike pagarsino,,z\teitis”.

Iš mažos dalies privestų atsitiki
mų matome, kad žmonės, įgavę 
patentą kunigo, apsidengę auksi
niu rubu, turėdami di
džiausią prieigą prie žmonių, tan
kiai stengiasi visoms keturioms 
per amboną, išpažintį irprakaltasi 
laikyti žmonės tamsybėse, kuriose 
musų tauta iki šiam laikui tūnojo 
ir kiekviens jau apšviestesnis žmo
gus musų kunigėlių akyse yra be
dieviu, nes neduoda ant mišių ir 
abelnai nepila į jų kiŠenius pinigų; 
todėl nesunku suprast, kad ir Sus. 
L. R. K. kunigėliams ne reikalin
gas, bet reikalinga turėt savo ran
koj konstituciją arta kontrolę ant 
žmonių, kad ne pratrintų akių ir 
nepamatytų kuom yra daugumas 
musų kunigų.

.Mesgi norime ir turime norėti, 
kad augtų musų tautiškas suprati
mas.

A. Ramanauckas.
*) O kokiais yra lie kunigai, kurie 

siunti a po anonymal* į „Lietuvi” ir 
„Vienybę” užsipuolimus ant tavo san
draugų kunigų, o po peeudony- 
mu „Saulėj” ir per pamokslus keikia ir 
niekina laikraitiua, kuriems pirma siun
ta savo anonymižkus kunigų apAmeiii- 
musT Tt ip žemai doriškai dar nė „Vie
nybė.” ne „Lietuva” ne nupuolė, o to
ki kunigai ir tai lietuviški, Amerikoj 
yra. Tai ne melas. A teeis gal kada pa
talpinti autograflškus paveikslus raštų 
tokių lietuvių doros dabotojų. Geriau, 
rodosi, butų, kad jie neverstų muštą 
daryti. Toki kunigai juk ne verti ant 
šventos vietos stovėti! Red.

Naujas užniigdinlmo bū
das.

Žmonės sunkiai dirbanti, ypač 
dirbanti su galva, nuo persidirbimo 
gauna drigsnių arba nervų suerzi
nimą,T) tas gimdo nemigą. Nemi
ga naikina kūniškas ir protiškas 
žmogaus pajiegas; nuo ilgos nemi
gos galima gauti net proto sumai
šymą. • Žmogaus kūnas mat ir pro
tas, kad galėtų darbuotiesi, kaip 
reikia, turi ilsėtiesi, turi miegoti; 
nemiga yra tai viena iš niekiausių 
ligų. Ant suteikimo miego sergan
tiems nemiga yra gana vaistų, kaip 
antai: opium, chloralius ir tt.; nors 
nuo tų vaistų žmogus ir užmiega, 
bet miegas nesudrutina pajiegų, 
jis pabunda teipjau silpnas, su gal
vos skaudėjimu; miegas nuo tų vi
sų vaistų nenaturališkas, todėl jis

nesudrutina susilpnėjusių nuo ne
migos pajiegų. Tie visi vais
tai neužganėdina nė daktarų, nė li
gonių.

Neseniai Paryžiaus gydytojas, 
Dras Leduc, laikraštyj „Archives 
d’ Electricite” pranešė apie pritai
kymą elektrikos prie užmigdinimo 
nemiga sergančių ir tas būdas iš
duoda daug geresnius vaisius negu 
visi kiti iki šiol vartojami.

Ant to paima elektriką 50 voltų, 
kurią perduoda nemiga sergančiam 
su jmgelba vatinių išvadžiotojų e- 
lektrikos, išmirkintų vandenyj su 
druska; vieną iš tų išvadžiotojų 
prideda prie kaktos, kitą gi augš* 
čiau inkstų vietos. Kaip tik bėgi
mą elektrikos uždaro, tuojaus ap
sireiškia migdanti įtekmė,, kuri 
nuolatai didinasi ir į penkias minu- 
tas ligonis ir turintis labiausiai su
erzintus nervus, užmiega. Pirmiau
siai ligonis jialiauja kalbėjęs, pas
kui negali pasikrutinti, paskui pra
puola jausmai. Jš pradžių tas ga
na priklus ligoniui, kvėpavimas 
būva apsunkintas, ligonis jaučia, 
lyg kad jį slogintų slogutis, kurį 
juk lietuviai pažįsta, Tas priklu- 
mas vienog traukiasi ne ilgai, iš
nyksta jis drauge su išnykimu jaus
mų. Ant širdies elektriką neturi 
nė jokios įtekmės, teiposgi ir ant 
galvos'. Kaip tik apstabdo elektri
ką, ligonis pabunda ir jaučiasi teip 
sudrutintu, kaip ir po geriausiam 
miegui. Užmigdytą tokiu budu 
daktarai gali miege laikyti teip il
gai, kaip ilgai tą laiko už reikalin-

> gą; ligonis miega tol, kol j jo kūną 
įeina elektriką, kaip tik jos liėgimą 
' jtertraukia, ligonis pabunda.

Kodėl civilizacija naikina 
gyvinsrnmą tuntų?

Visi žinome, kad pavieni žmonės 
i turi mirti, amžinai gyventi negali. 
Mat susinaudoja gyvybę j>alaikan- 

I čios pajiegos, žmogus, išgyvenęs 
: atsakantį metų skaitlių, eina silp-
> nyn ir ant galo miršta.

Kas yra su pavieniu žmogum, 
‘ tas yra ir su čieloms tautoms. Ar- 
■ gi mažai matom antai Eurojtoj 
į tautų, kurios porą amžių atgal sto- 
' vėjo ant augščiausio civilizacijos 
' laipsnio ir galybės, o šiądien arta 
išnyko, arba j»ateko į ėiles kokio 

| trečio skyriaus tautų. Grekija sa
vo laike buvo nešiotoja civilizaci- 

i jos Europoj; nors ją užkariavo ry- 
. mionai, tat ne tik užkariautojai ne
įstengė išnaikinti grekiškos kultū
ros, pats perėmė grekiŠką, pa
vergti grekonys buvo mokintojais 
rymionų; grvkonių civilizacija di
džiausią ant rymionų turėjo įtekmę 
tada, kada Grekija buvo' rymionų 
pamušta. Šiądien gi Grekija ne- 
prigulminga, bet už tai kultūriškais 
darbais neatsižymi,grekonys šiądien 
stovi paskutinėse eilėse Europos 
tautų. Buvo laikai, kad Europoj 
didžiausią įtekmę, ne vien politišką 
bet ir kultūrišką,turėjo iŠpanijonai, 
italijonai, keltai, Šiądien baigianti 
nykti. , .

Kokios todėl priežastys nupuldo 
tautas, jas išnaikina? Ant išnaiki
nimo tautos mat beužtenka ją už
kariauti drutesniam kaimynui. Tau
tos nyksta vien tąsyk, jeigu joms 
trūksta gyvingų, teip sakant, civili- 
zatoriškų, protiškų jtajiegų. Tau
tos ilgai besidarbavusios ant pa
kėlimo civilizacijos paprastai ap
silpsta, tąsyk kitos, mažiau civili
zuotos, mažiau besidarbavusios, 
jcaima viršų, pralenkia apsilpupias. 
Tą matome geriausiai ant Šio? die
nos IŠpanijos, kuri porą šimtmečių 
atgal ne tik buvo galingiausia Eu
ropoje, tat joję-ir visoki mokslai 
stovėjo augšČiau negu kur nors ki
tur; Šiądien išpanijonai niekuomi 
neatsižymi, veda vargingą gyveni
mą, trūksta jiems ir gyvingumo ir 
energijos.

Kadangi nieks ant svieto ne atsi
tinka ta priežasčių, tai ta abejonės 
ir tokį apsilpimą civilizuotų tautų 
gimdo atsakančios priežastys. Teip 
yra ištikro. Svarbiausia priežastis 
yra tą kad juo kokia tauta augŠ- 
čiau pasikėlė, juo ji labiau rūpina
si apie sumažinimą mirčių, taigi 
apie užlaikymą nuo mirties žmo
nių; tokiu budu juo toliau, juo atsi
randa daugiau silpnų, kadangi mat 
reikia tankiausiai rupintiesi apie 
užlaikymą silpnų, koki kitaip iš
mirtų; o vlpni tėvai gimdo juk silp
nus, ta energijos vaikus. Juo to
liau, todėl, juo daugiau civilizuoto- 
tose tautose atsiranda silpnų, o 
skaitlius tvirtų, energiškų, tnažina- 
si. Todėl, laikui bėgant, civiliza- 
toriškos pajiegos mažinasi, tauta 
puola protiškai, nustoja energijos,- 
kadangi jos silpni niekada neturi. 
Prie silpnumo proto, fiziškų pajie
gų ir energijos prisideda teiposgi 
svaiginanti gėrymai, kūrių nenor- 
mališkose Šios dienos sanlygose ci
vilizuotų kraštų žmonės išgeria 
daugiau. Girtuoklių tėvų vaikai 
būva silpni fiziškai ir protiškai, o 
toki netbri juk nė energijos reika
lingos civilizuotam žmogui.

Kad fiziškos .žmogaus pajiegos 
turi susirišimą su protiškoms, tai
gi kad fiziškai tvirti ir sveiki yra 
gabesniais ir protingesniais, taą pa
sirodė iš tirinėjimų vokiškų peda
gogų Schmidto ir Lessenicho. Jie 
ištyrė 4260 mokintinių lankančių 
mokyklas mieste Bonn, Vokietijoj 
ir susekė, kad vaikai fiziškai tvirti 
ir. sveiki ir visokiuose moks
luose žengia greičiau pryša-

km negu silpni. Tas pats pasiro
dė iš tirinėjimų Portero mieste St. 
Louis, Amerikoj, kuris ištyrė 33- 
000 mokintinių lankančių miesto 
mokyklas. Ir čia pasirodė, kad 
tvirti ir sveiki vaikai yra gabesni 
visokiuose moksluose už silpnus.

Dras Wegener mieste \Vasauger 
ištyrė 587 mokintinius miesto mo
kyklos, kuriame tai skaitliuje 10% 
tavo menkapročių. Visi tie men
kapročiai buvo silpni, vaikai 
girtuokliaujančių arta varguo
lių tėvų; tie maitinosi vien duona, 
bulvėmis ir degtine. Toks maistas, 
žinoma, negalėjo padidinti jų vaikų 
protiškų pajiegų, todėl jie buvo 
menko proto ir moksluose didelių 
žingsnių,ir prie didžiausių besisten- 
girnų, padaryti neįstengė.

Isz visnr.
|| Daugiausiai visokių knygų 

yra vakarinėj Europoj, kur yra 
apie 2 milijardai visokios įtalpos 
knygų. Suvienytose V’alstijose 
šiaurinės Amerikos yra tik ^G0 mi
lijonų knygų. Rytinėj Europoj 
500 milijonų. Visose kitose mu
sų žemės-dalyse tik 250 milijonų. 
Didžiausias ant svieto knygynas 
yra — Paryžiaus nacionališkas kny 
gynas, turintis 3 milijonus knygų, 
ne skaitant rankraščių. Knygynas 
Britiško muzėjaus turi 2 milijonu 
knygų, Peterburgo ciecoriškasis 
1)4 milijono, Berlyno knygynas 1 
milijoną. Amerikoj nėra niekur 
knygyno turinčio milijoną tomų 
knygų: didžiausias knygynas yra 
VVashingtone, tat ir jame nėra su- 
visu 800000 tomų kuygų. Vilniaus 
viešas knygynas turi 200000 tomų 
knygų; jeigu ne kvailumas masko
liško rando, kuris grąžina atgal 
net ne kaltos įtalpos užrutažinių 
iŠleistojų knygynui dovanotas, o 
tame ir lietuviškas, knygas, Vil
niau* knygyne ta abejonės butų 
jų daugiau. Antai „Lietuvos” 
išsiųstas kaipo dovana Vilniaus 
knygynui net Lalio LietuviŠkai- 
angliškas žodynas sugrįžo atgal 
kaij>o nedalei s tas. Argi reik di
desnio kvailumo maskoliškos cen
zūros? Ant jos vienog malonės 
atiduotas Vilniaus viešas knygy
nas.

II Londono laikraštis „Times*’ 
praneša, buk maskoliškas vidaus 
ministeris Plrhwe apreiškė žydų 
deputacijai iš Odesos, jog nepai
sant ant agitacijos Maskolijoj ir 
svetur prieš maskolišką randą, ta
sai neapsistos prieš padavady jimus, 
kurie išliuosuotų Maskoli ją nuo žy
dų. Randas palengvįs žydų išei- 
vystę, uždarys* žydams mokyklas 
ir visokiais budais pasistengs pa 
daryti negalimu žydų gyvenimą 
Maskolijoj. Juk ištikro Maskoli
joj nuo seniai žydus visaip perse
kioja, sunkina visokiais budais jų 
gyvenimą, o vienog žydų Maskoli
joj, vien rutažiuose senovės Len
kijos, taigi Lenkijoj, Lietuvoj, 
Balt ir Mažrusijoj yra daugiau ne
gu kokiame nors kitame krašte ant 
svieto. Randui ne teip lengva iš
vyti milijonus žmonių. Juk ir kiti 
kraštai turi tiesą neįsileisti vejamų 
žydų, gali juos grąžinti atgal į 
Maskoliją. Priversti kitus kraštus 
priimti išvytus iš Maskolijos žy
dus juk nė ministeris Plehve neg ai; 
ant galo juk ir Plehwe ne amžifias. 
Kokių nuomonių prisilaikys jo įpė
dinis, juk Šiądien nieks nežino; y- 
pač kad Maskolijoj ir ministeriai 
paperkami, o žydams pinigų juk 
netrūksta.

i

II Mieste Matanzas, ant salos 
Kubos,karmelitų zakoninkasArios- 
to tažnyčioj ne gražiai pasielgė su 
viena mergina. Už tai sūdo liko
si nuspręstas ant pusės metų ka
lėjimo arta ant užmokėjimo 500 
dol. Zokoninkas bausmę užmo
kėjo ir išsinešdino iš miesto. Ant 
gyventojų reikalavimo, vietinės 
valdžios atsiliepė prie gubernato
riaus su reikalavimu su visu užda
ryti karmelitų klioštorių. Mat ko
ki tie Matanzaso gyventojai bedie
viai! Jie kišasi į švento tikėjimo 
reikalus, kaip tai pasakytų musų 
doros ir tikėjimo mokintojai, besi
stengianti visur primesti savo cen
zūrą, kad nieks ne drystų ir ant 
negražiausiai besielgiančio kunigo 
ką pikto pasakyti. Cenzūra vie
nog gera tik iki laikui lankiausiai ji 
išduoda visai priešingus cenzorių 
norams vaisius.

II V okiška Kolionizacijos Komi
sija ir patriotiškos draugystės nu
tarė rūpinti vokiškus laukų darbi
ninkus, amatininkus ir prekėjus, 
kurie turėtų būt siunčiami į ryti
nes Prūsų provincijas ant kovos 
su ne vokiškais gaivalais, taigi su 
lenkais ir lietuviais. Tas, paviršu
tiniškai žiūrint, išrodo lengvai iš
pildomu, bet ištikro yra kitaip: 
darbininkų ir amatininkų |ždarbiai 
rytinėse provincijose yra mažesni 
negu vakarinėse. Kasgi todėl iŠ 
vokiškų darbininkų ir amatininkų 
panorės iš vietų su geresnėms san- 
iygoms eiti ten, kur tos sanlygos 
niekesnės, kur materijaliŠkas pa
dėjimas darbininkų yra sunkesnis? 
Kur ein* apie materijališką naudą, 
tens patriotizmas stovi ant antros 
vietos. Perkėlus į Poznanių ar

ta Prūsų Lietuvą vokiškus darbi- .1 
ninkus, amatininkus ir jnekėj®, J 
reiktų juos šelpti, o tas reikalautų | 
milijonų markių kas metą; ta p«. . 
Idpos jie grįž atgal į vakarus.

|| Chiniškas užrutažinių reiklu į| 
biuro perditinis, kumgaikštisčing, .) 
ant rašto pranešė Amerikos a m bu- 7 
sadoriui Congerni, jog Chtnai ne- ’ 
gali pažadėti ' atidaryti 
Mandzunjos portų Amerikos pf>. | 
kystai, kadangi Mandzurija nėra 
Chinų valdžioj, valdo ją maskoliai, 1 
Maskoliai gi pažadėjo vien neai- 
priešinti, jeigu Chinai tokiai pre. J 
kystai panorėtų atidaryti viešų 
Mandzurijos portą. Be abejonėj 
Čing atmetė Amerikos rt ikalavi- -.a3 
mą susitaręs su Maskolija, kūnai 
šiuom kartu parankiau kas otieji a 
nž Chinų pečių,, ypač kad mvo 
reikalavimą Amerika pastatė ne ;į 
Maskolijai, tik Chinams.

ti 22 d. liepos Augštutinėj Šiezi- 
joj, kur ir be to dideli tvanai neiš- 
pasakytai daug blėdies j >r įdirbo, 
siautė iš naujo audra' su dehaaę 
praplyšimais. Dideli kaimai:Kaą*- 
dorf, Wi*chke, Nider Neulaod ir 
Konradsdorf likosi su visu van
dens užlieti; gyventojai vos spėjo 
jiats išsigelbėti, tat jie neįstet^l 
nieko iš savo turtų išnešti. IŠsi- 
gelbėję žmonės tiesiog badą ken
čia, kadangi užtvinę vandens per- 
kirto ir susinešimus, gel< žinkeba 
bėgiojimai turėjo pasiliauti, kadan
gi tvanai išgriovė tiltus. Po už
lietus kaimus plaukinėja ant valčių 
vagilių pulkai, kurie griebia, ką 
gali, iš žmonių apleistų namų.

H Turkijos iždas tuščias, pinigų ? 
nėra nė ant išmokėjimo algų urėd- į 
ninkams, kurie jau nuo kovo mėoe> 3 
šio negavo ne skatiko. Urėdnin- 
kai juk teiposgi turi pilvą. r< ikalan- > 
ja drabužių, kurių nieks dykai ne
duoda. Turi jie todėl, kaip tik ga- | 
Įima,lupti nuo gyventojų. Tas terp -ii 
visų Turkijos kraštų gyventojų 
gimdo nekentimą rando, kuris turi 
atsakyti ir už lupinius urėdninkų,..^ 
Tokios sanlygos gali pagimdyti 
soj *uiririjoj jiasikėhmą i:' ventojjf 1| 
prieš su 1 tano valdžią.

H Prezidentas Venezuelos, Cas- S 
tro, paėmė paskutinę vietą, kur J 
laikėsi dar revoliucijonieriai, įmes- ? 
tą Ciudad Bolivar. Mušis mieste^ 
traukėsi 50 valandų. Revoliucijih^ 
nieriai gynėsi iš visų pajiegų. Lai- 3 
ke mūšio abidvi pusės nužudė 1500 J 
kareivių užmuštų ir j*ašautų. Tefpčį'į 
paimtų j nelaisvę revoliuo >meri|^ : 
yra: 28 jenerolai ir 66 pulkauninkai; •* 
jie likosi tuojau paliuosuoti. Revo- 
liucijonierių vadovas Ferr< ira iie- g 
nog jiatago, jį paimti nejtasisekė.

II Londono laikraštis „Standard” 3i 
garsina, jog geležinkelio trukiai 
Neutschwang geležinkelio pilni - I 
vien maskoliškų kareivių, siunčia- 
mų į PortąArthuro. Maskolija sioa- 1 
čia į rytinę Aziją sunkas k anuota ? 
ir amuniciją. Matyt rytinėj Azijoj ) 
laukia karės ne vien su ia;>onija, JI 
tat teiposgi su Anglija ir Amerika; i I 
į karę butų įtraukta ir Prancūzija, 
kuri, užgimus karei, turi stoti Mas- | 
kolijos pusėj. |

II Ant Baltiškų jūrių, terp Stet- 
tino ir maudynių vietos Ditanow d 
susimušė garlaivis ,.Hugo” su gar- | 
laivių „Terra”, ant kurio buvo )| 
daug išvažiavusių pasivažinėti '/I 
maudynių svečių. Kapitonas gar- I 
laivio „Terra”, drūčiai j>agady- | 
to, kuris pradėjo skęsti, stea- * 
gėsi privažiuoti prie netolimo kyan- | 
to ir iŠ tikro pasisekė jam užvaryti 
laivą ant pakrančių pieskų. Visgi ; 
vienog 3 ypatos prapuolė, kurio* flį 
ta abejonės turėjo prigerti. Į

II Sitarijos laikraštis „Sibirskij 
Listok" praneša, jog Sitarijoj išsi- || 
viešpatavo naujas būdas apsivedi- ||| 
mo: čia žmonės samdo sau pačią | 
ant 3 metų; pinigus vienog reiki* 
iš viršaus užmokėti, kad po trurn- | 
pesniam laikui samdytojas ne .alė- | 
tų jiarsamdytą tavorą sugražinti. J] 
ir tokį būdą toleruoja vietinės mas* ?| 
koliškos valdžios!

Ii Airijos sostapilėjDublinė ir ki- ’įj 
tuose Airijos miestuose, laike atsi- | 
lankymo Anglijos karaliaus airi*i JI 
papuošė savo namus vėlavom* JI 
nuleistoms iki pusei lazdos. Poli- į|| 
cija stengėsi uždrausti tokį jiapuo* 
Šimą, kadangi vėlavos nuleisto* Ji 
iki pusei lazdos reiškia nubudimą* m| 
mirtį — airiai vienog ne davė vė- ..a 
lavų nuimti, jie apreiškė, jog vė-.< I 
lavos išpliektos teip dėl ;>oj>iižiaulį® 
mirties.

Ii Berlyno laikraščiai praneš** 
jog Chicagos policija praneši 
Vokietijos valdžioms, kad koki 
ten amerikoniški anarchistai iške--.; 
liavo į Europą ir laike susivaži*<1‘ 
mo Vokietijos ciecoriaus su Švedi
jos karalium, pasirengę abudu val
donu užmušti. Švedijos polkta 
tvirtina, kad ji iš svetur nė jokio ) 
persergėjimo prieš anarchistu* nf I 
gavo.

II Mieste Porte Arthuro maako- 
liška apšvietimo ministerija šį n»- 
denį parengia moterišką gimnaflll 
ir reališką vyrų mokyklą. Portas 
Arthuro neva nepriguli MaskolijRts



LIETUVA
s neva tik ant 99 metų nuo Chinų 

valdžių 'parsamdytas! Neatgaus 
a, vienog ja Chmai kitaip, kaip 
per karę »r tik jeigu pa-
jįsektų maskolius sumušti.“—rr .. .| Maskoliška Vidaus ministerija 
įjdavė padavadypmą, kuriuom Už
draudžia visiems ginklų jxudavinė- 
tojams parduoti kokius nors gin
uos bešimolrinahtiems. Gal pabu- 

kad besimokinanti neapverstų 
ginklų prieš negerus mokintojus, o 
tokių Maskolijoj yra daugjiau negu
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II Pietinėj Austrijoj 24 d. liepos 
buvo dideli karščiai. PėkŠtininkų 
regimentas, einantis iš Trebinijos į 
Bitaką nužudė 450 kareivių, 19 ka-. 
kareivių pasimirė, o 40 susirgo mir
tinai..

ll Prašymus nuo norinčių šįmet 
pastoti į Peterburgo universitetą 
naujų studentų pradėjo priiminėti 
nuo 19 d. liepos ir priiminės iki 23 
d. piutės. Peterburgo universite
tą lanko ir daug lietuvių.

| Apt Kaukazo, Maskotncrj^ ’ 
mieste Baku užgimė abelpąs darbi- ' 
mokų štraikas, kuriame dalyvauja 
10000 darbininkų (miestai Baku 
tari iš viso 160000 gyventpjų; to
kiu budu ketvirta dalis yta štrai- 
kuojanti darbininkai). Išėmus ke
liu duonkepių,niekur daugiau visa
me mieste nedirba.

i II Ateinančiame rudenyj Peterbur
ge atsibus tarptautiŠka vaikų augi
nimo paroda. Ant parodos masko
liškas randas užprašė visas civili
zuotas musų žemės tartis.

H Vakarinėse^ Indijose, į Viduri

nėj Amerikoj)į ant prigulinčios 
Angl>J*» salas 
aas Sonfriere 
agni, 0 pere iii 
ke buvo sma

II 1892 m. iš vidurinės Maskolių 
jos į Siberiją ištraukė 2 milijonai 
žmonių; per 3 pirmutinius mėnesius 
Šių metų į Siberiją atkako 30360 
ateivių iŠ visokių Europinės Mas- 
kolijos kraštų.

nuo* 
pasakęs

sustojo

ŠV. Vincento vulkaf 
Vėl pradėjjo mesti 

o^anvaitės utarnin- 
kus žėmėši drebėji

mai.' Sala ŠVeito Vincento perei
tuose metuose^ vienu kartu su pri
gulinčia prancūzams salia Marti- 
niquą> likosi vulkaniškų. išsiverži
mų išnaikintar »

|| Anglija papidirbo naują kariš
ką laivą „King Edw^ard”,* ku-« 
ris yra didžiausiu karišku laivu ant 
iemės. Naujas laivas gali patal
pinti 16500 tonų sunkenybės; ma- 
šinos jo tūri 1500tp arklių pajiegą. 
Užtai kaslink greitumo jis stovi 
užpakalyj kitų lkivųų nes į valandą 
nuplaukia voš 121-• naazgtį.

it Berlyne nusišovė bankierius 
Schinder. Priežastis patžudystės 
yra ta, kad banko buchalteris, pa
sisavinęs 350000dol. banko pinigų, 
išdūmė į pietinę Ameriką.

|| Ant Vladikaukazo - Caricino 
geležinkelio nusileido tokia daugy
bė lakiojančių žiogių, kad jie ant 
kelių mylių užklojo rėles teip, kad 
trukiai ne galėjo bėgioti, kol žip- 
gi'ai ne perėjo per kelią.

II Ant Admirališkų salų, Austra
lijoj, Čiabuviai išskerdė visus žmo
nis atkakusio prie krantų angliško 
garlaivio. '

• H Riaztiniaus gubernijoj, Masko- 
lijoj, ant važiuojančio į savo dva
rą Michailovsk,' kanigaikščio Ga- 
garino, augito ųrėdm’nko prie ca
ro, užpuolė pulkas kaitjiiečiij ir 
sunkiarjį sumušė. Kiazaniaus gub. 
iki šiol kaimujčiįų maištų pe buvo^ 
dabar matyt jię -išsiplatino jau ir 
ant tos gubernijos. j 

...---------- ;—
| Kadangi chįniečiai, pptoli sa

vo krašto sostapijės pastatė .ant 9 
lubų bokštą iš jborcelenoų tai da
bar dar augštęspįį porcelėqinį bokš
tą nori pastatyti ir prancūzai mie

tą 'didelės Pran- 
celeno dirbtuvės.

>

tą nori pastatyti 
ste Seprres, kurh- 
cuzijoš rando po • 
Ant to bokšto ei > 30000 jčircel|eno 
šmotų; ant pas :atymo reiks 5 
metų- • ,

’ | Mieste Paznaniuj \ 
randas rengiajfih 
ją su tokiu jdu

II Prancūzijoj, Girondos depar
tamente, 20 d. liepos siautė audra 
su ledais, kurie išmušė javus ląu» 
kuose ir vynyčias.

H Maskolija vėl nori Prancūzijoj 
pasiskolinti 25 milijonus doliarų. 
Be to jau Maskolija kalta Prancūzi
jai 6 milijardus frankų.

1 okietijos 
i logišką ckademi- 
kurso kiip filo- 

logiškų fakultetu universitetuose. 
Vokiečiai mat til i, kad š 
mija prisidės! pi ie suvi 
Poznaniaus Įlenki

amš aistis apsi-

nuja prisidės! 
Poznaniaus le 
nog, kad vokieči;
rikto

a akąde- 
;ietinimo 

ų. Rodosi vie-

I) Vulkanas: Vesuvius, pietinėj 
Italijoj^ padėjo mesti ugnį ir pele
nus. Tekanti iš kratero -deganti 
lava išdegino kalno- apačioj stovin
čius kelis namus; daugiau vienog 
blėdies nepadarė, žmonių nepaga- 
vo; rodosi, kad prie to- žmonių ne
pražuvo, kadangi jie į laiką spėjo 
pabėgti. |

; I Maskoliškas rkndas uždraudė 
žydams sijonistams ■. užsilaikyti 
Maskolijoj. Na,-o pernai Minske 
daieido atlikti jiems kongresą.

kaip greitai maskoliško rando 
pažiūros mainosi. Ant jo todėl 
niekada ne galima užsitikėti.

I Serbiški laikraščiąi garsina, 
buk Bulgarijoj užgimė revoliucija. 
Kunigaikštis perdinand, neturėda
mas pritarėjų, rengiasi bėgri, o gal 
jau pabėgo. Patvirtihimp vienog. 
to paskalo nėra, 'nežinia todėl, kiek 
jame yra teisybės.

Ii Britiškame kanale susimušė 
agįiškas gąrlaivys „Medelleham 
Castle” su švedišku laivu „Svirf- 
hiOrd”. Paskutinis laivas teip 
drūčiai ^įkosi pagadytas, kad tuo- 

sjaus paskendo. Iš buvusių ant jo 
žntonių: 6 prigėrė, o 3 išgelbėjo.

1—1 -'I į I  ......... I —

II Rugpjytės mėnesyj iš Havro 
(francuzijdj) užplauks prancū
ziška mokslinčių expedicija ant ti- 
rinėjitnų pietinių ledinių kraštų. 
Tam tikslui likosi tyčią padirbtas 
laivas. Vadovu expedicijos bus

. Pz^fžiaus mokslinčius Dr-as Chart 
col.

II Naujai užimtoj Brazilijos Acre 
teritorijoj siaučia šiltinės ir drugiai. 
15 užėmusios tą teritoriją brazilijo- 
niškos kariumenės: 600 kareivių ir 
oficierų pasimirė, o 400 kareivių 
serga drugiais.

H Metiniai išdavimai popiežiaus 
siekia 41500000. Iš to popiežius 
‘nu 100000 dol., kardinolai $140- 
090, ant terptautiškų susinešimų 
eina 300000dol.; ant algų-tarnau- 
jantiems 300000 dol.

II Pradžioj liepos mėnesio Pran- 
^ijpl buvo labai dideli karščiai: 
vieną, tik dieną ant Paryžiaus uly- 

pasimirė 15 žmo-č‘U nuo karščio 
nių.

Nusiminimas.
Pasakojimas Stan. Brzozowskl«>.

Andrius sugrįžo namon nuo Šer
menų. Jau ant trepu pradėjo 
smarkiai plakti baimingai ir nera
miai širdis, kaip ir visada, 9 kada 
jis įkišo raktą į durų spyną, 
vos neišlėkė iš burnos klausymas: 
„kas su ponia”, su kokiu jis pap
rastai patikdavo tarnaitę. Jis įėjo 
į priemenę ir atidarė duris vedan
čias į kairiąją pusę; per ašaras pa
matė- paklotą, tuščią lovą. Be
veik* ant keturių prislinko jis prie 
lovos, įspaudė galvą į padušką.

— Ona! Ona! — vaitojo jis pa- 
Šnabzdoms. Pakėlė galvą ir žiu
rėjo į sieną, krutindamas rankas, 
lyg kad joms ką glamonėtų....

Ant syk pąš< fr’Mcsu kokiu ten 
neramumu jH rvMEZpopiėras, iš
mėtytas ant stahOBGėktf nerado; 
lyg ko ten jieškojoVantbario kam
puose; ant galo už šėpos kampo 
pamatė sermegaitę, kyban
čią ant vinies ir iš jos kišeniaus iš
ėmė fotografišką kortelę ir pluoš
telį plaukų, apviniuotą į popierą.

Jis prispaudė plaukus prie lupų 
ir kortelę teip priartino prie akių, 
kad nieko negalėjo matyti; „Duok 
atilsį, Pone, jos dvasiai,” suriko 
jis ant syk kokiu ten užkimusiu, 
gazdinančiu, pilnu neužkantos 
balsu. „Amžiną atilsį”—p^įntrino 
jis dar baisesniu balsu ir puolė ant 
grindų. Po valandėlei pakilo ir 
susilenkęs, pradėjo melsti! „Pone, 
atleiskie.Pone, užmirškie, ne baus- 
kie jos, Pone, ji ne kalta kaip ba
landėlis, bukie malonus jai, Pone 
.... Ona.... Ona.... ”— suriįco jis 
ir vėl puolė ant grindų.

Ilgai teip gulėjo ant grindų be 
krutėjimo; kambaryj sutemo, kada 
jis pakilo nuo žemės su sustingu
siais mio šalčio ir nutirpusiais nuo 
gulėjimo ant kietų grindų sąna
riais. Galvoje nė jokios mislies, 
tik sunkus skaudėjimas. Sėdo ant 
lovos ir žiurėjo į tamsą. >

— Ona kur ten išėjo, ji tuojaus 
sugrįž, sugrįž....

Nuo šėpos, stovinčios kam
bario kampe, perbėgo pelė ir už
gavo krūvą gulinčių ant grindų po- 
pierų.

— Kas ten?.— sušuko jis. (
Buvo tyku, bet toj tyk*umoj jis 

girdėjo daug žingeidžių, nepažįsta
mų jam balsų.

— Aš bijau — šnibždėjo jis -dre
bėdamas visu'kunu.
. Vėl subraškėjo.

— Kas ten A.':.. Kas ten? Ona! 
— suriko jis ir tiar labiau nusigan
do savo riksmo: toks jis buvo žiau
rus, baisus, beprotiškas riksmas.

Vėl visai nutilo, bet Andriui ro
dėsi kitaip, jam pilna čia buvo vi
sokių balsų.

— Na, o jeigu ji ateitų, sėstų ant 
kelių ir paduotų savo lupas pabu
čiuoti .... «*•

Prieš jo akis praslinko kudas, 
pageltęs veidas su barzda, perrištas 
su balta skepetaite, su pabalusioms 
akimis.

Jis pagriebė ploščių, uždėjo ant

Andrius nieko neatsakė.
Jis atsiklaupė ir garsiai pradėjo 

kalbėti maldą.
— Amžiną atilsį duokie jai. Po

ne amžinas....— Nutiloi/Vėl iš 
naujo pradėjo. — Aš buvau tvirtas, 
Pone, tu į dulkes pavertei mano 
tvirtumą, raitausi kaip kirminas 
suminiotas ir vaitoju .... Didis 
vardas tavo, Pone, todėl, kad tu 
ėsi didžiausia teisybė. Ir aš mel
džiu ir keikiu, o tu už mano mal
das, už mano ašaras ir keiksmus 
duokie jai amžiną atilsį, Pone..

Magdė pašoko ir persigandu- 
siotns akimis žiurėjo į Andrių.

— Kas tau.... ar tau kas numi
rė?

— Teip, pati — pramurmėjo — 
šiądien buvo laidotuvės.

Magdė paraudonavo.
— Ir tu Šiądien, po laidotuvių, 

manę čionai parsivedei, manę..., 
paleistuvę.... t f ui.... kiaulės teip 
nedaro.... tfui! Ji pradėjo reng- 
tiesi.-

Jis suprato, kad ji nori išeiti, į 
prislinko prie jos, apkabino ranko
mis jos kojas.

— Neikie, ai vienas ne galiu pa
silikti, bijausi.... baisiai bijausi 
.... verkė.

Jis padėjo galvą ant jos kelių ir 
verkė....’

— Neikie, neikie — per verksmą galima, 
jis murmėjo.

luotą (išvalytą nuo visokių ligų 
nuodų) pieną. Pereitos subatos 
dieną pardavė ji 2200 butelių tokio 
pieno už tokią prekę, kokia komi
sijai pačiai kaštuoja. Toks sterili
zuotas pienas ypač reikalingas vai
kams.

— Pereitos nedėlios dieną Chi- 
cagoj atlaikė susirinkimą darbinin
kų organizacija „Federation of La- 
bor” ir nutarė toliau palaikyti 
Štraiką darbininkų Kellog Switch- 
road dirbtuvių; jeigu prireiks, pa
rengti kad ir abelną štraiką visų 
prigulinčių prie Šitos organizacijos 
darbininkų. Kadangi Chicagos po
licijos perdėtinis O'Neil nepasirodė 
bepusiŠku, tai tūli kalbėtojai už
manė pareikalauti nuo miesto ma
joro, kad jis prašalintų nuo vietos 
O’Neilį.

— Pereitos nedėlios rytą, 3vai., 
parėjo gerai užsidulinęs gyvenan
tis pn. 54 S. Sangamon str, Harry 
Hill. Jo pati, nužiūrėdama, kad 
jos vyras su kokia mergina teip il
gai linksminosi, atsinešė revolverį 
ir į savo vyrą paleido šešis šuvius, 
iš kurių penki pataikė. Rods sužei
dimai ne mirtini, bet Hill per visą 
savo amžį negalės valdyti rankų. 
Taigi mat gerai jam patarnavo jo 
locnapati; dabar gal ji pati gailisi, 
bet ką padarė, jau to pataisyti ne

GAMTOS PAJIĘGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pacai Bltnerą.

— Pereitą sanvaitę Chicagoi pa
simirė iŠ viso 513 žmonių, kuriame 
skaitliuje buvo: 2*45 vyriškiai ir 227 

į moterys. N aikų iki 5 metų |»a- 
simirė 206, senelių turinčių su vir- 

jlum 60 metų tik 55. Kadangi atei-
. vių užveizdos viršininkas Sargent,Ne geltiėjo. I savo neužkantoj ateivių, garsina, 

Pasimelsiva drauge — pasakė buk pasidaUKįnimi| mirčlų skait. 
Į ji ant galo ir ji atsičiaupė Ule |iaus reikia Jimgti su pasidaiU{ini.

.........  mu ateivių skaitliaus, Chicagos 
Amžiną atilsį duokie jai,V ieš- sveikatos užvrizda garsina, jog to- 

i kio pasidauginimo mirčių bent Chi- 
goj nėra. Didžiausias nuošimtis, ' 
ant viso gyventojų skaitliaus, atei- j 

i vių buvo 1B82 m. kada ant 50 mi
lijonų Suvienytų Valstijų gyvento
jų atkako 7*8000 ateivių, taigi iš- 
j puola po 156 ateiviai ant kiekvie-

O tu ne išeisi? I no lOOOri Amerikos gyventojų; da-
Ne, nesibijokie, bet prigulk. bar gj išpuola tik 100 ateivių ant

Jis paklausė.... prigulė ant lo- gyventojų. Chicagoj, nepai-. 
«. Ji sėdo Šalę ant kėdės, daai>ĮSan| ant pasidauginimo ateivių, Į 

| lytėjo galvos, galva buvo baisiai skaitlius mirčių sumažėjo nuo 23
ant 14.53 ant 1000 gyventojų. Tai- j 
gi išpuola, kad ateivių užveizdos 
viršininkas Sargent, siundydams 
Amerikos visuomenę ant ateivių, 
siundymuose remiasi ant netikusių 
motyvų. Gaila, kad ant teip svar- '

Jis verkė toliau.
Su ranka pradėjo jį glostyti jo! 

galvą ir kaktą.
.. ne

galvos skrybėlę ir, kaip be matant, 
buvo jau ant trepu.

Ant ulyčios truputį atsigavo ir 
žengė pryŠakin, tiesiog priešais... 
kad tik vaikščioti, vaikščioti....
' Kur eiti? Pačios pravardės pa
žįstamų gimdė pusibiaurėjimą.

Pradėjo lyti, trotuarai buvo sli
dus, Šlapi, koks ten purvas kybojo 
ore. Andrių viens po kitam pra
lenkė praeiviai einanti greitai, be
siskubinančiais žingsniais, kokiais 
eina žmonės einanti namon, kurie 
turi kur grįžti ir jis teip vaikščiojo 
suniau.. ..Jis garsiai apsiverkė.

Greitai perbėgo į kitą pusę ir 
sustojo ant kitos pusės trotuaro, 
paraudonavęs nuo susigėdimo.... 
Vėl pradėjo vaikščioti palengva, 
labai palengva. Pralenkianti jį 
praeiviai stabdė jį: 
latai į praeivį atsimušė ir 
„atleiskit”, vėl ėjo tolyn.

Peršlapęs, sušalęs, jis
prie apšviestų durų valginyČips. 
Kas ten įėjo į vidų, paskui jį įėjo 
ir Andrius.

Be mislies pareikalavo jis arba
tos, be mislies pradėjo maišyti 
stiklą su Šaukštuku, kada tarnas 
padavė reikalaujamą gėrymą.

.... Kambarys, su šviežiai ištep
liotoms sienoms; samovoras Šnypš
čia ant stalo, balta ištiesta ranka 
kreipiasi prie jo su klausymu: ar 
nori dar arbatos, Andriau!....

Stiklas išpuolė iŠ rankų ir ant 
grindų išlakstė į Šmotus. Pribėgo 
tarnas ir pardėjo Šluostyti drabu
žius, kėdę.

;— Atleiskite man, atleiskite, aš į
i tai netyčia ... murmėjo Andrius reikia.......
I .. .. Aš užmokėsiu — ir uždengęs į 
į akis su rankoms, jis garsiai prade- ’ 
i jo verkti.

.Žmonės pradėjo rinktis.... P« 
valgmyčios savininkas, storas, rau
donas vokietis,išėjo iš užstalės. .j

— Et, Pone, dėl kokio neverto Veidas jos buvo sušlapęs nuo 
stiklo.... Atneškite vandens.... ašarų.
Na, didelis daigtas!.... Gal neturi- \ Meldėsi ilgai.
te su savim pinigų.... kitąkart — Reikia prigulti,tu sergi—kai- 
užmokėsite, na, nusiraminkite. l>ėjo jije, kadaAndrius pradėjo dre- i

Andrius pažiurėjo į jį apvilk- beri ir kliagianti dantimis, 
toms akims.

•— Jus, pone, teip geras, teip ge
ras ir apsikabinęs už kaklo vokie-' 
tį, vėl pradėjo verkti. fos.

— Reikia pašaukti vežėją.... — i ”
parodyjo kas ten iŠ svečių. karšta. »

Pašaukė vežėją, pasodino And- ‘ Pavilgė skepetaitę Šaltame van- 
rių, kurs be mislies pasakė savo ' denyj ir padėjo jam ant galvos, 
antrašą. e Andrius gulėjo su užmerktoms

\ ežėjas atvažiavo, Andrius akimis ir vaitojo, Kampa vos žibė-
1 įbruko jam į ranką kelis sidabri- )O. Magdė vilgė vieną po kitai 
nius pinigus ir įėjo ant kiemp. i skept tą ir dėjo ant galvos, sėdėjo bių urėdų kaip viršininko ateivių

Ant ketvertų lubų, prie durų gy-. be krutėjimo, pusiau nusirėdžiusi; • užveizdos patenka mažai apšviesti 
venimo jį vėl apėmė baimė dar di- per veidą jos tekėjo didelės sun-1 žmonės, kurn nu ne tiek rupi išaiŠ- . 
desnė negu pirma; jis vėl nubėgo kios ašaros ant nuogų pečių, su-' 
trepais ir atsirado ant ulyčios. teptų tiek kartų bučiavimais girtų

tovėl vaikščiojo palengva, ilgai; paleistuvių, 
baisiai skaudėjo jam kojas ir galvą. į 
Ant kertės kokios ten gatvės kas 1 
ten patraukė jį už rankovės.

Tai buvo mergina su nepaprastu 
veidų raudonumu ir žibančioms 
akimis.

— Pone.... eikie su manim!
— Kur.... ? — pramurmėjoAnd- 

rius.
— Pas mus, čia netoli. Yra mu

zika. ... alus....
— Muzika.... alus?.... Ne!
— Kaip norite, pone, aš galiu 

eiti ir į jūsų namus.
— Namon?.... A 

.... eisi namon?
Mergina linktelėjo su galva.
— Bet ant visos nakties?
— Kaip ant visos, tai ant 

sos....
— Ji paėmė Apdrių už rankos ir 

ėjo drauge.
— Ar toli jus gyvenate?
— Netoli.... Kaip tavą vadin

ti?''
— Vadina manę Juodoji Magdė.
— Magdė, tai gerai, labai 

rai.. ..
-/Man labai patinką, kad šią

dien einu į jūsų namus....
s — Kas dieną vis tas pats....

— kalbėjo Juodoji Magdė. Ji žiu
rėjo į Andrių.... Tu man patinki 
.... tu koks ten kitoks, toks iš
balęs, sukudęs.

Priėjo prie namų. Kiemo durys 
buvo užrakintos. Andrius paskam
bino, o kada sargas atrakino, įstū
mė merginą ir pats įėjo paskui.

Sargas pasitraukė.... nudžiu
gęs, žiurėjo paskui, kada jie lipo 
trepais augštyn.

— Cholera, gyvulys — pramur
mėjo jis ir nuspiovė.

— Ar turi brežiukų? —paklausė 
Andrius, atrakydamas duris.

— Turiu....
— Uždegkie žiburį,.... aš įeisiu 

paskui.
Kada jis įėjo, mergina sėdėjo 

ant kėdės ir žiurėjo į jį.
Jis ant jos nepaisė, metė kepu

rę, ploščių ir pradėjo vaikščioti po 
kambarį, karts nuo karto su ranka 
trindamas kaktą.

Ji priėjo prie jo norėjo pabu
čiuoti. Jis ją nustūmė šalyn.

Nudžiugusi, ji vėl sėdo ant kė
dės, paskui, patraukusi pečius, nu
sivilko štoltą.

Pusiau nusirėdžiusi, basa, ji vėl 
priėjo prie Andriaus — jis jos ne
matė. Ji norėjo gulti į lovą, bet 
jis vienu šuoliu šoko prie jos ir nu
stūmė nuo lovos. Persigandusi, 
atšoko atgal.... Paskui gulė ant 
sofos.

— Eikš pas mdnę.... tu man 
patinki....

akinimas teip svarbaus klausymo, 
' kaip ateivystė, kiek siundymas ant 
ateivių; tuose siundymuose teisybė 
būva myniojatna. . I

namon

vi

ge-

Nauji iszradimai
t Maskoliškas išradėjas Veličkin 

pasiūlė maskoliškai iždo ministe
rijai pirkti nuo jo,jo išrastą prietai
są, be jokio paklydimo, rodančią 
oro atmainas ir tai. ant ilgo laiko. 
Už savo išradimą Veličkin reika
lauja ne daug, tik 1 milijoną rub
lių. Ne įstabu, jeigu iždo mini
sterija tiek mokėti nenori. Milijo
nas rublių tai ne maži pinigai*

t Daugelyj plieno dirbtuvių, ant 
pakėlimo didesnių plieno šmotų, 
vietoj juos raišioti prie kėlimo 
mašinos, kas reikalauja ilgesnio 
laiko, pradėjo vartoti magnesus. 
Magnesai kybo, užtenka dasilytėti 
plieno šmoto, o magnesas drauge 
su juom kįla augstyn ir plieno 
šmotas pakįla. Magnesas 300 sva
rų pakelia sunkenybę 4 tonų, taigi 
9000 svarų.

t Dantų gydytojai, vietoj sodyti 
bedančiams padarytus dantis iš 
porceleno arba kitokius iš trapių 
medegų, sodina padirbtus iš po- 
pieros drūčiai suspaustos. Popie
riniai dantys pigus, ne lūžta ir ne 
trupa, nesibijo nė šalčio, nė šilu
mos, jie pasirodo prak
tiškesniais už padirbtus iš kitokių 
medegų.

tt Paprastas, vos mokantis skai
tyti, itališkas darbininkas Barabino 
iš Spezzijos, išrado prietaisą, kuri 
kuo teisingiausiai, be jokio apsiri
kimo, parodo vietą, kur ant jūrių 
dugno yra paskendęs laivas; nors 
jis gulėtų ir ant kelių mylių giliai 
ant jūrių dugno. Išradimą tą nuo 
Barabino nori nupirkti Italijos ran
das, kadangi iš tikro svarbu yra ži
noti vietą, kur yra nuskendęs lai
vas; iki šiol tą sunku buvo susekti, 
reikėjo leisti ant jūrių dugno narus, 
bet ir jie ant didelių gilumų negali 
nusileisti.

Nauji llasztai.
Peterburge išėjo maskoliškoj 

kalboj III tomas darbo ^eino, p. 
a.: Materiali dlta izuČenija bitą, 
jaztka russkaho naselenija Severo- 
Zapadnaho Kraja. Knyga kaš
tuoja 3 rubi.

Laikai apgavystės.
Kiekvienas laikraštis savo laike 

patalpina ilgus apgavystės straips
nius, lyg kad svietas butų visai be 
teisybės. Turime būti atsargus, 
kada perkame tavorus valgomus ar 
gyduoles. -Tankiai buvo atkreipta 
musų atyda ant fakto, kad vietoj 
Trinerio .Amerikoniškojo Elixiro 
Karčiojo Vyno, žmonės gavo visai 
netikusią tam panašią imitaciją. 
Trinerio Amerikoniškas Elixiras 
Karčiojo Vyno įgijo didelį žmonių 
užsitikėjimą, būdamas ant turgaus 
per tokį ilgą laiką ir atnešdamas 
sveikatą ir gerovę tūkstančiams 
Šeimynų. Ligose pilvo ir visose 
kitose, paeinančiose iš nečysto 
kraujo, nėra lygios šiai gyduoliai. 
Susideda ji iš vyno ir šaknelių, 
kadangi vynas pabudifia pilvą prie 
naturališko veikimo, o Šaknelės at
naujina ir prilaiko žlebčiojimo or
ganų pajiegas, kraują ir nervus. 
Ant pardavimo visose aptiekose ir 
pas patį fabrikantą, Juozapą Trine- 
rį, 799 S. Ashland avė., Chicago, 
III.

Vietines Žinios.
— Ateinančios nedėlios dieną, 7 

vai. vakare, aptiekoj dro Graiču- 
no, ant 18 ui., atsibus susirinkimas 
,,Aušros Dr-tės”, turinčios už mie- 
rį šelpti besimokinančius augštes- 
nių mokslų lietuvius. Visi norin
ti prie minėtos draugystės prigulė
ti, arba nors paaukauti ką nors, 
teiksis ateiti ant minėto susirinki
mo.

—Chicagoj yra „Pieninė komisi
ja”, kuri dalina beturčiams steriii-

„ Lietuvos” Skaitytojams.
7 d. šio mėnešio pasiuntinėjome 

per laiškus 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 tuojaus 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 atei
nančio „Lietuvos” numerio jau 
nesiunsime, žinosime, kad jis ne- 
mislija užsimokėti.

A. Olševskis, Išleistojas.

Įvesdami laikų į musų perkratiliejimus 
— mes prieiname prie supratimo darbo pajie- 
gos arba daugumo darbo. Praktiškoj mecha
nikoj ir technikoj žodį pajiega ir supranta 
tokioj prasmėj, taigi pajięgos darbų jungia 
su laiku it už pamatų priima sekundų kylo
gramometrų (skgm.), kuris susideda iš pama
to darbo,taigi kylogramometro ir pamato lai
ko, taigi sekundos. Sekundo kylogramome- 
tras yra tai ta darini pajiega, kuri į vienų se
kundų atlieka 1 kylogramometrų 4larbo, arba 
pakelia vienų kylogramų sunkenybės ant vie
no metro.

Privesti čia pamatai pajięgos ir darbo 
jungiasi su supratimu sunkenybių; jų pama
tuose apimti pamatai svarumo, taigi jie nau
dojasi iš supratimo apie sunkumo pajiegų.

Priimant pzjiugų kaipo priežastį krutėji
mo, reikia pripažinti susirišimų terp pajięgos 
ir darbo iš vienos pusės ir krutėjimo arba jo 
susiskubinimo iš kitos pusės.

Pa mat u* darbo pajięgos vadina paprastai 
tokių pajiegų, kuri į laiko pamatų, taigi į se
kundų, suteikia pamatui manos paMiskubiuimų 
krutėjimo ant vieno metro, kuris priimtas už 
pamatų prie apskaitymo greitumo krutėjimo. 
Ant apskaitymo manos nėra teip geros mieros. 
Už pamatų manos, kaip jau buvo paminėta, 
skaitosi jtamatos pajięgos. kokį ji suteikia 
įnašai į sekundų suskubindama greitumų ant 
9,8 metro.

stumti; tokiu budu tas užsiliko iki šiai die
nai.

Ant praktikos vartoja prie ai>skaitymo 
darbo pajięgos ir didesnes skaitlines, taigi 
darbų garinio arklio per valandų laiko, taigi 
75x60x60 arba 270000 kylogramometrų. Tas 
skaitymo būdas yra teiposgi be tikro pama
to, klaidus, bet jis likosi priimtas ir užsiliko 
mechanikoj.

G irini* vežimu ir viltie Evanso IHOlm.

5. Paralelogramas pajiegų, statiškas momentas, 
tiesos buomo ir poros pajiegų.

Kalbėdami apie darbo pajiegą, mea iki 
Šiol Beužgriebėme klausymo apie jų nukreipi
mų, vietų pritaikymo, teipoegi skaitliaus be
sidarbuojančių pajiegų. Tųom tarpu ant 
praktikos daugume atsitikimų susitinkame 
ant syk ne su viena pajiega, todėl pažinimas 
jų ypatybių ir darbų turi didelę svarbų.

Štai paimsime paprastų paveikslų, kada 
kokį nors daigtų, kaip antai valtį ant upės, 
stumia arba traukia žmonės is dviejų pusių 
po siauresne ar platesne kerčia su lygia pa
jiega. Kaip tokiame atsitikime turi slinkti 
stumiamas arba traukiamas kūnas? Geriau
siai tų galima matyti ant traukimo vytinės, 
kurių traukia einanti krantu iš abiejų pusių 
žmonės. Tas yra tai prasčiausias pritaikymas 
sudėjimo pajiegų. jeigu ne skaityti pajiegų 
stumiančių į vienų salį. Paskutiniame atsiti
kime, jeigu jos susibėga į vienų vietų (sunku
mo vidurį), darbas jų mieruojasi suma,jeigu 
gi jos dirba į priešingas puses — lai skirtumu 
jų didumo. Jeigu gi kokį kūnų traukia į 

i priešingas puses kelios pajięgos, tai vis tiek 
kų trauktų tik dvi, kadangi, kaip jau pami
nėjome, traukimas kelių pajiegų į vienų ir tų 
pačių pusę lygus yra sumai tų pajiegų, taigi 

Atokiu budu iš kelių mažesnių pasidaro viena 
didesnė.

Lokomotyvą varoma dautuoio rato.

Niiina Berlynu elektriško* »tacijo*.

Skaitlius 9,8 yra Buskubinta sunkumo 
pajiega. tai yra: liuosai puolantis kūnas po 
įtekme sunkumo pajięgos (be oriniame ruime, 
kadangi orai) stabdo puolimų kūno, per tai 
sumažina greitumų) per .sekundų suskubina 
puolimų antl9,8 metro; tokiu budu (skaitant 
nuo |>adžios puoliino):pabaigoj pirmos sekun
dos kūnas lieotiniame ruime puls su greitumu 
9,8 metro. Kelias liuosai puolančio kūno per 
pirmų sekundų yra 4.9 metro, tas yra tai vi
dutinis greitumas terp pradinio greitumo 
puolimo, taigi 0 ir greitumo jiabaigoj pirmos 
sekundos, ta(gi 9,8 metro, kadangi mat grei
tumas liti jsai puolančio kūno yra lygmieriai 
besiskubinantis. Darbas atliktas įiajiegos 
augstumoj 4.9 nietro.vis tiek, ar tų atlieka ky
lantis į viršų arba puolantis ant žemės daig- 
tas, lygutę bus 4.9 kylogramometro. Iš kitos 
vėl pusės, esanti kokiame nors kūne gyva pa
jiega, kaip jau pominėjome, yra tai pusė jo 
’masos padauginta ant kvadrato greitumo; 
taigi išpuola. Jeigu įnašų paženklinsime lite* 
re M. o suskubintų greitumų 9,8 metro, tai 
gyva Įiajiega bus % Mx9,8’ kylogramometro; 
abidvi skaitlinės tokiu budu bus lygios 4,9 
kgm. =j^Mx9,8* kgm.; todėl tai už j>amatų 

> masos kūno priima M=į,8 kg. arba, kitaip 
* sakant, kūnas sveriantis 1 kylogramų apima 

9,8 pamatiniu skaitlinių masos.

Klausymas bus painesnis, jeigu pajiega 
darbuojasi ne ant vidurio sunkumo kūno, o 
iš šalies, kadangi su tuom jungiasi lies įsu
kantis krutėjimas.

Grįžkime vienog prie musų vytinės, ku
rių traukia iš dviejų pusių su virve einanti 
žmonės. Vytinė plaukia po. įtekme dviejų 
kraštinių pajiegų keliu ant paveikslėlio Į>a- 
ženklintu AI), kuri perstoto mums lygdarbę 
pajiegų. padarytų dviejų kraštinių i>ajiegų 
aP ir aQ. Suprantama, kad lygdarbė pajie
ga bus mažesnė už sumų abiejų kraštinių,tai
gi mažesnė už aP ir aQ drauge sudėtas, gali 
būt net lygi O, jeigu aP ir aQ tvers vienų 
tiesių linijų, tųsyk viena pajiega neutralizuo
ja, naikina kitų.

Jeigu mes traukimo pajiegų vieno kylo- 
gramo paženklinsime linija 2 milimetrų (ga
lima priimti ir ilgesnę) tai pajiega aP bus 
lygi 9# kylograino, oaQ — 6)4 kylogramo. 
Lygdarbė jų. gaunama kaipo diagonalė aR, 
iš paralelogramo padirbto iš aP ir aQ. tokiu 
budu bus lygi 11,5 kylogramo.

Ant jos sulaikymo arba neutralizavimo 
reikia pridėti tokio jau didumo jajiegų aS, 
traukiančių į priešingų pusę.

Sutikmėj su šitoms tiesoms, teip vadina
mo paralelogramo pajiegų, jeigu abidvi trau
kiančios iš kraštų pajięgos lygios, tai lygdar
bė eis lygiai ties viduriu; jeigu besidarbuo
jančios iš kraštų po kerčia pajięgos ne lygios, 
tai lygdarbė eis arčiau didesnėsės iš dviejų 
kraštinių pajiegų. Didumų ir kelių lygdar- 
bės pajięgos, tai yra kerčių, kokių ji padaro 
su pirmutinėms, dirbančioms iš kraštų pajie- 
goms ne sunku išskaityti ir be darymo geo
metriškos figūros.

i~uKouioiy va loot

Ant praktikos prie apskaitymo darbo 
pajięgos vartoja arklio pajiegų HP (iš ang
liško «= horse-i>ower), kurioje yra 75 sekundo 
kylogramometrai. ’ Tų būdų įvedė Watt,nors 
jis ne paremtas ant moksliško pamato.

Nereikia užmiršti, kad arklio pajiega, 
teip kaip jų skaito, ne atsako ištikto gyvo 
arklio pajiegai: darbo arklio pajiega, prie 10 
valandų darbo kasdieną, lygi 40—60 skgm. 
Priėmimas 75 skgm už arklio pajiegų atsitiko 
netyčia. Mat Watt padirbo garinę mašinų 
vienai alaus leidinyčiai, kur pirma buvo ma
šina varoma sti arkliu. Ant ijersitikrinimo 
apie skirtumų naujos mašinos ir varomos su 
arkliu, alaus leidėjas varė arklį per 8 vai. be 
perstojimo ir apskaitė, kad arklys atliko dar
bų 75 skgm. Nors ta skaitlinė ir neteisinga,

Garinis vežimas 1770 metų.

ji likosi įvesta prie apskaitymo mašinų pa- 
jiegos ir paskui jau sunku tų būdų buvo iš-

Paralelogramu pajiegų.

Tiesos paralelogramo pajiegų duodasi 
pritaikyti ir prie daugelio kitų pajiegų. To
kiuose atsitikimuose suranda pirmiausiai lyg- 
darbę dvieju pajiegų, kurios darbas, prie at
sakančio didumo, atsakytų darbui abiejų ki
tų; tų lygdarbę sudeda su trečia pajiega ir tt. 
kol ne bus paimtos visos jJajiegos. Gauta to
kiu budu ant galo pajiega bus lygdarbė visų 
pradinių atskirų pajiegų.

Ant tų pačių paralelogramo tiesų remia
si ir teip vadinamas poligonas pajiegų, pagal 
kurį, ant sudėjimo kelių pajiegų P1,P2, P3, 
P4, P5, pridėtų prie vienos vietos a, reikia 
nuo galo vienos nuvesti paraleliškų lygių ant
rai; paveikslam nuo galo PI nuvesti parale
liškų lygių P2, t. y. 1—2; toliau nuo galo 2, 
nuvesti paraleliškų lygių P3 t. y. 2—3 ir tt. 
P4—3—4, P5—4—5. Galinį punktų pasku
tinės sujungti su punktu pridėjimo linija ir 
toj 6 linija R bus lygdarbė visų pajiegų.

(Toliaus bus.)
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