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Amerika.
Parsidavimus pačto urėd- 

ninku ir parsidavimusSt. Is>u- 
iso miesto urėdninkų dabar . 
tirinėja. Teisybėj kaltus su
areštuoja. prašalina nuo urė
dų. bet kas gali užtikrinti, 
kad ant vietos prašalintų pa
teks teisingesni ir doresni? 
Parsidavimų laikai buvo ir 
Europoj: didžiausi jie savo 
laike buvo Italijoj, ypač gi 

' buvusioj popiežiaus viešpa
tystėj. kur. už pinigus galima 
buvo Viską padaryti. Ir da
bar Europoj pasitaiko parsi
davimai urėdninkų, bet Ame
rikoj jie priima formų suor
ganizuoto išnaudojimo. \ Nu
baudimai keliij kaltų ne iš- 
naikįs parsidavimų, kadangi 
jie paprastai ne greitai apsL 
reiškia, valdžiosJ gali bausti 

; * parsiduodančius urėdninkus 
tąsyk, kada parsidavimai iper 
daug pasigarsina, o parsiduo
danti juk nesigirs su parsi
davimais. toki darbai ilgai 

būt užslėpti ypač, kad 
pagal tiesas: ne vien imantis 

F pinigus urėdninkas turi būt 
nubaustas,bet teiposgi irtas, 

I . kuris stengiasi urėdninkų pa- 
į pirkti. Suprantama todėl, 

kad abidvi pusės turi slėpti 
ne gražų biznį, pašaliniai ne 
greitai apie tokius biznius ga
li dažinoti. Ant išnaikinimo 

0 r parsidavimų reikia perkeisti 
visų rinkimų būdų, išnaikinti 

L su visu ypač pirkinėjimų bab 
| sų laike rinkimų. Už pirk

tus balsus teisingas žmogus 
ne panorės urėdų priimti,ant 
urėdų patenka todėl ne visa
da teisingi žmonės, o toki į 

: pagelbų ant mažesnių urėdų 
priima Aar menkesnės dori* 
koe vertės politikierius ir jų 
proteguojamus. , ■ Amerikos 
urėdai jau gana pagarsėjo 
sviete menka dora savo urėd
ninkų. Kad; tų reikia taisy
ti, visi žino, bet nežinia, kaip 
urėdus nuo neteisingų urėd
ninkų išliuosuoti, jeigu juo
se gal daugiau yra ypatų ma
žiausiai paisančių ant doros 
prisakymų. Sūdai gali nu
bausti dalį kaltų, valdžios 
gali nuo vietų prašalinti tik 
tuos, kurie jie mokėjo savo 
peiktinų darbų užslėpti, o 
ant urėdij visgi pasiliks dau
giau neteisingų, tik išmin- 

. tingesnių, kurie teip mokės
* savo nusidėjimus paslėpti, 

kad jų nė tirinėtbjai susekti 
neįstengs. Savo laike vienas 
Maskolijos caras prisakė vi
daus ministeriui išvalyti vi
sus Maskolijos urėdus nuo 
imančių kyšius urėdninkų. 
Ministeris atsakė, kad tų sun
ku bus padaryti, kadangi vi
suose Maskolijos urėduose tik 
seniai ( pasimirę urėdninkai 
ne ima kyšių, o kol buvo terp 
gyvų.ir jie juos ėmė; norint 
todėl išpildyti caro prisaky- 

. mų, atseitų uždaryti visus 
urėdus, ne butų kam atlikti 
nė reikalingiausių ' darbų, 
viešpatystė liktų visai be u^ 
rėdninkų. Perstačius aiškiai 

. visą dalykų stovį, ir caras su
prato. kad Maskolijoj ne ga
lima urėdų išvalyti nuo iman
čių kyšius urėdninkų ir lio
vėsi nuo irrinisterio reikalavęs 
ne galimo. Teipjau sunku 
išvalyti Amerikos urėdus. 
Jeigu čia atseitų praša
linti nuo vietos parsiduo
dančius urėdninkus, gal teip
jau kaip ^ir Maskolijoj, 
reiktų urėdus uždaryti, ka 
dangi iš Amerikos urėdninkų 
daugumas ne tautai, ;bet 
vien pralobėliams tarnauja 
ir žinoma, ne dykai. -Dabar 
valdančios Amerikoj kapita
listų partijos ne pakels doros 
urėdninkų, kadangi kapita-

istams daug parankiau, jeigu i 
urėdninkus galima papirkti: 
capitalistai juk tankiausiai 
mynioja tiesas, jeigu jos ko
du nore budu juos raišioja, 
,eigu gal numažinti pelnų; 
Maskolijoj urėdninkai carui 
r valdžiai tarnauja, Ameri

koj kapitalistui.
RepubHkonai pietinių šte- 

tų smarkiai užsipuola ant 
prezidento Roosevelto už jo 
neva didelį prilankumų neg
rams ir draugavimų su jais, 
už paskyrimų kelių žemesnių 
urėdų negrams, ypač kad ant 
ų tykojo jau baltveidžiai re- 

publikoniški politikieriai. 
Jėl to prilankumo negrams 

republikonai pietinių štetų, 
ypač negalinti ant negro kai
po ant žmogaus žiūrėti, gali 
pasitraukti iš partijos, o tą
syk per ateinančius rinkimus, 
jeigu tik geriau susiorgani-\ 
zuos. gali pereiti demokratai; 
negrai Rooseveltui ne pagel
bės, kadangi pietinių štetų 
tiesdariai gali su visu atimti 
negrams balsavimo tiesas. 
Ant galo Roosevelt negrams 
ir nieko gero ne padarė, ne 
įstengia apginti jų nuo lyn- 
čų ir kitokių skriaudų iš pu
sės baltveidžių. Demokratai 
gali tų visų neprilankių neg
rams baltveidžiųdalį patrauk
ti į savo pusę ir tokiu budu 
galėtų apsilpnyti republiko- 
nų partijų.

Europoj vis daugiau atsi
randa viešpatyščių, už dide
lius Amerikoj muitus.uždėtus 
ant Europos išdirbimų, norin
čių užmokėt i Amerikai tekiais 
jau muitais. Didesnius mui
tus ypač ant Amerikos ta vo
rų rengia Vokietijoj; Prancū
zijoj jau žymiai muitai likosi 
pakelti ir randas per laikraš
čius pagarsino, kad muitai 
bus sumažinti vien tąsyk, jei
gu Amerika numažįs muitus, 
kokius dabar ima už atgabe
namus į Ameriką Prancūzijos 
išdirbimus. Austrijoj ir Ita
lijoj fabrikantai nuo seniai 
reikąlauja padidinimo mui
tų ant Amerikos tavorų. Jei
gu visi kraštai Amerikai užsi
manys atlyginti, tai pasiro
dys, kad šalininkai didelių 
muitų Amerikai didelės nau- 
dus ne atgabeno. Jeigu Euro
pa tik taptų uždaryta Ameri
kos prekystai, visa teip gar
binama renublikoniškų poli- 
tikierių neva gerovė išnyktų 
dar greičiau, negu apsireiškė, 
kadangi 80% išgabenamų iš 
Amerikos tavorų eina į Euro
pą. Tautos mat viena kitai 
dovanų ne davinėja, bet už 
piktų piktu užmoka. Ame
rika, sunkindama prekystų 
begėdiškais muitais kitiems 
kraštams, turi ųulaukti to, 
kad ant galų galo kiti atmo
kės jai tuom pačiu. Rods 

’ tirštai apgyventiems kraš- 
■ tams, kaip Vokietijai, Belgi

jai, Anglijai nepritenka duo
nos; tą nepriteklių vienog 
gali uždengti angliškos ko- 
lionijos, Argentina ir Masko- 
lija. Jeigu tik Europos vieš
patystės įstengtų susiprasti, 
ant syk Europa galėtų būt 
uždaryta Amerikos prekystai; 
o tas tuojaus priverstų Ame
rikos politikierius mažinti 
muitus ant Europos išdirbi 
mųir melsti, kad ir Europos 
viešpatystės tą patį padarytų 
su Amerikos tavorais. Neuž
tenku mat išdirbti daug tavo
rų, Uet reikia ir turėti vietas, 
kur tuos tavorus galima par
duoti.
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Metas XI

svetimų kraštų prekystai, bet 
ne dabar, tik po šešių metų, 
tada čia išsiviešpataus ge
resnės sanlygos; dabar gi 
Maskolija turinti iš Mandžu- 
rijos išvyti visus svetimtau
čius, ypač amerikonus ir ang- 
ijonus, kadangi buk jų intri

gos nedaleidžia išsiviešpatau
ti normališkoms sanlygoms.

Laikraščiai garsina sutartį, 
padarytų terp Maskolijos ir 
Japonijos; Maskolija sako, 
<ad sutartis ta padaryta ant 
-prašaliuimo nesutikimų terp 
šitų turinčių daugiausiai svar
bių reikalų Chinuose viešpa
tysčių. Maskolija pažada 
Japonijai pasitraukti iš Man- 
džurijos, kaip tik tas bus 
galimu, bet turi būt carui 
pripažinta tiesa kareivių dalis 
laikyti ant apgynimo speci
ališkų maskoliškų reikalų ir 
saugojimui maskoliškų gele
žinkelių. Maskolija pažada 
nesipriešinti atidarymui Man- 
džurijos portų: Tengtien, 
Yenkon ir Tatongkong. Vi
suose tuose {>ortuose gali Ja- 
ponija parengti savo konsu- 
liatus. Valdžia tuom tarpu 
pasilieka be permainų, taigi 
maskolių rankose, bet masko
liai pasižada ne kenkti Man 
džurijoj gyvenantiems japo- 
niečiams, bet ginti juos kaip 
ir maskoliškus pavaldinius. 
J a ;xmija gaus koncesijų ant 
padirbimo geležinkelio lini
jos nuo Soeul į Jifi, Korėjoj.

Sutartis ta padaryta terp 
Japonijos ir Maskolijos; ne
žinia, ar išjos turės kokių 
nors naudų teiposgi Anglija 
ir Amerika. Reikia manyti, 
kad paminėti augščiau Man- 
džurijos pertai bus atidaryti 
teiposgi amerikoniškai ir 
angliškai prekystai; sutartis 
gi reikaluose koncesijų ant 
dirbimo geležinkelių sujung
ta vien su Japonija; nė Ang 
lija. nė Amerika, turbūt, nė 
Mandžurijoj. nė Korėjoj 
ne gaus koncesijų ant 
dirbimo geležinkelių arba 
išnaudojimo minerališkų tur
tų.

Chinų randas smarkiai pra
dėjo persekioti visus laisves
nių pažiūrų chiniečius, reika 
laujančius reformų, galinčių 
ęhinns sudrutinti. Vienas 
iš išmintingiausių ir apšvies- 
čiausiij chiniečių, Shen Chin 
likosi užkankintas. Chiniški 
urėdninkai bijosi net terp 
draugų nupeikti užkankini- 
mų šito žmogaus, kadangi jie 
bijosi, kad ir juos teks jau 
likimas nepasiektų. Visi bi
josi atsiliepti nors žodžiu apie 
kokias nors reformas. Mies
te Shanghai suareštavo sep
tynis liberališkesnių laikraš
čių redaktorius ir kelis šali
ninkus reformų. Vienas iššąli- 
ninkij reformų padavė repre
zentantui organizuotos presos 
raštą, kuriame meldžia sve
timų kraštų įsikišimo, kad 
bent suareštuoti ne butų iš 
duoti ciecorienės valdžioms, 
kadangi jos visus iškankintų. 
Rašantis užbaigia savo raštą 
žodžiais: „Argi tekiose šauly• 
gose galima Chinams turėti 
kokias nors viltis apart revo
liucijos?” Pęrsekiojimai 
žmonių laisvesnių pažiūrų be 
abejonės sudrutįs vien revo- 

i lincijonierius, kurie ir teip 
gana tvirtai laikosi pietinėse 
Chinų provincijose.

mas daug pelnė. Bet ar iš 
tikro yra teip? Tam ne visi 
nė laikraščiai nori tikėti, i 
Teisybė, Leonas XIII su val
donais mokėjo susitaikyti ir 
ne vienų naudų nuo jų išderė- 
jo, bet ir pačiam ne kartų 
reikėjo, ypač* nekatalikiškų 
kraštų ramdams, šį tų aukau- , 
ti. Prisilaikydamas tekios , 
politikoe, rods Leonas XIII 
užsipelnė prilankumų dauge
lio valdonų ir randų, bet at
šaldė nuo tikėjimo ir bažny
čios daugelį tikinčių. Kada 
Prancūzijos randas pradėjo 
{įersekioti zokoninkus ir zo- 
koninkes ir vijo juos iš Pran
cūzijos, apgynime vejamų 
stojo -'tik moterys ir ma- 1 
ža vyrų dalis, tauta gi, taigi 
katalikai, tylėjo, nes jeigu 
butų pasipriešinę, randas 
ne butų išdrysęs savo užsima- 
nymų išpildyti. Iš{ianijoj 
rods karalienė ir karalius 1 
siuntė pasveikinimus Ixj<mui 1 
XIII, liet už tai tūluose mie
stuose kunigas savo drabu
žiuose ne drysta ant ulyčios 
išeiti, nes ant jo užpuola ka
talikai išjianijonys, kurie dar 1 
30 metu atgal, {lopiežiaujant 
Pi u i IX, {iri gulėjo prie fana
tiškiausių katalikų, o šimtas 1 
metų atgal netikėlius degino 
ant laužų. Tų {iatį matome 
Italijoj ir Portugalijoj; {ias- 
kutiniame krašte randas net 
su kariumene turėjo ginti 
nuo katalikų užpuolimų kata
likiškus kiiošterius. Ameri
koj, teisybė, skaitlius tiažuy- 
čių pasidaugino^ bet ne skait
lius tikinčių katalikų:čia baž
nyčia pavirto į biznio vieta, iš 
jos tikėjimas mažai turi nau
dos. Taigi, popiežiaujant 
Leonui XIII katalikystė dau
giau išpažintojų nužudė negu 
pelnė. R<mIs randai garbina 
velionį popiežių, bet bažnyčia 
remiasi ne ant randų, tik ant 
tikinčių; jeigu pritruks ti
kinčių ir randai nepagelties, 
o skaitlius tikinčių katalikų 
sumažėjo.

Rinkimai naujo {Hipiežiaus 
prasidėjo pereitos s ubą tos 
dienų. Suimtoj ir nedėlioj, 
teiposgi {lanedėlyj nė vienas 
iš kardinalų negavo i reika
lingų Ryme esančių kardina
lų balsų. Apie tai susirinkę 
ant pliaciaus žmonės dažinojo 
iš kylančių ties Šiito koply
čia durnų nuo sudegintų bal
savimo kortelių. Rinkimai 
traukėsi toliau. Ant galo 
ant popiežiaus, per septintų 
balsavimų,likosi išrinktas kar- 
dinalas Sarte, {latriarchas 
Venecijos, turintis 65 metus.

Šiaurine Afrika.
Laikraščiai praneša, buk 

palaikytojas revoliucijos Mo- 
rokko viešpatystėj pasimirė. 
Ar su tuom vienog išnyks ir 
revoliucija, nežinia.

Prancūziškoj vaidyboj Al- 
gier, ant prancūziško rando 
karavanos, eskortuojamos 
mažo skaitliaus prancūziškų 
šovėjų, užpuolė arabai. Mū
šyje veik pusė eskortuojančių 
kareivių likosi užmuštų, kiti 
gi priversti buvo bėgti. 500 
verbliudų su tavorais pateko 
į arabų rankas.

Lsz Lietuvos.

priimti ne daugiau kaip 50%, 
viso mokintinių skaitliaus, 
taigiįne daugiau kaip pusę,

Examinai norinčių naujai 
pastoti į Vilniaus I gimnazi
jų atsibus 9 d., o į reališkų 
mokyklų 11 d. piutės, pagal 
maskoliškų kalendorių. I 
reališkų mokyklų priiminės 
tik į pr i rengimo ir į I kliasas; 
į kitas naujų mokintinių ne 
priiminės.

6 d. liepos Vilniuje siautė 
audra. Perkūnas trenkė į 
8v. Rapolo bažnyčių,ant prie 
miesčio Šnipiškių ir nuskėlė 
bokšto šmotų.

Viršininkas Vilniaus mok
slinio apskričio bandė atsi
liepti į vidaus ministerijų su 
reikalavimu tokių |>ermainų 
įstatuose Vilniaus šelpimo 
besimokinančių draugystėj, 
kad aĮiskričio urėdninkai vi
sada turėtų tiesų ateiti ant 
susirinkimų draugystės ir į 
jos ruimus, kada tik panorės. 
Ministerija vienog atsakė, 
kad nemato reikalo daryti ko
kias nors {»ermainas minėtų 
draugysčių įstatuose; taigi 
ministerija nesutinka atiduo
ti draugystę priežiūrai mok
slinio apskričio viršininko.

Nuo 14 d. lie|»oe pradėjo 
priiminėti prašymus nuo no
rinčių [>astoii ant ateinančių 
metų į Vilniaus 2 vyriškų gim
nazijų; priiminės {įrašymus 
iki 14 d. {liūtės.

Vilniaus lietuviai renka pi
nigus ant atnaujinimoŠv. Mi
kalojaus bažnyčios, esančios 
ant Žemaičių ulyčios. Minė
ta bažnyčia mat yra vienatinė 
Lietuvos sostapilej, kur lie
tuviai gali išgirsti pamokslus 
prigimtoj kaltsij ir giedoti 
giesmes lietuviškai. Ir ant 
gavimo tos vienos liažnyčios 
reikėjo teip ilgai kovoti su 
vyskupu Zveravičiu ir su ki
tais Lietuvos duonų valgan
čiais kunigais lenkintojais. 
Minėta bažnyčia yra didelėj 
garbėj terp lietuvių, kadangi 
ji yra pirmutinė katalikiška 
bažnyčia. {įastatyta Vilniuje 
po įvedimui krikščionybės 
Lietuvoj ir apeikrikštyjimni 
lietuvių.

Vilniaus kareiviškos val
džios {įgarsino, jog ant ka 
Valerijos (raitelių) reikalų šį
met bus perkami nuo.vietinių 
gyventojų arkliai: Kaune 16 
d. įiiutės (pagal maskoliškų 
kalendorių), Landvarave 21 
d. {liūtės, 23 d. piutės Grod- 
ne, 18 d. {liūtės Vilkavišky j, 
Suvalkų gub. Į tas vietas, 
paskirtose d ienose, turinti ge
rus, tinkančius kavalerijoj 
arklius ūkininkai privalo at
vesti, o atsakanti oficierai 
juos peržiūrės ir nupirks tin
kamus.

Išsiųstas Amerikos rando 
Marcus Brown, tirinėti išei- 
vystę maskoliškų žydų, atsi
lankė Vilniuje ir žinoma, ne 
daug dažinojo, kadangi Vil
niuje juk išeivystės ištirti ną|nių seminarijų 
galima. Ant te reiktų atsilan
kyti parubežiniuose Lietuvos 
miesteliuose, ypač gi susipa
žinti su visokios veislės pa- 
slaptais agentais ir juos iš
klausinėti, žinoma, jeigu jie 
savo paslaptis norėtų išpasa
koti Amerikos rando išsiųs
tam tiriuėtojui.

buvo 27 gaisrai, kurie užgi
mė: nuo neatsargumo 2, nuo 
perkūno 5, nuo padegimo 3 
ir nuo nežinomų priežasčių 
17. Blėdį ugnies padarytų 
visuose atsitikimuose skaito 
ant 29519 rublių.

Netikėtų mirčių buvo 12, o 
tame 1 nuo perkūno. Vaik- 
žudystė 1, Patžudystės 2į 
žmogžudystės 2. Vagystų 
papildyta 11. Daigtų pavo
gė už 590 rubl. Išplėšimai 
buvo 2. Arklių pavogė: Vil
niaus pav. 3, Disnos 5, Šven
tėnų 2, Trakų 1, Lydos 2 ir 
Ašmėnų 4; is viso 17. 2 pa
vogtu arkliu Lydos pav. ir 2 
Ašmėnų pav. jų savininkai 
atgavo atgal.

Birmoje pusėje berželio mė
nesio Vilniaus gubernijoj 
buvo iš viso 39 gaisrai, kurie 
užgimė; nuo neatsargumo pa
čių padegėlių 2,ndo nevalytų 
kaminų 4, nuo perkūno įtren
kime 10, nuo padegimo 3 ir 
nuo nežinomų priežasčių 20. 
Visuose tuose atsitikimuose 
ugnelė, pridirbo blėdies ant 
123734 rubl. Didžiausias 
gaisras buvo mieste Ašmėnuo- 
se, kur sudegė 32 namai ir 10 
negyvenamų triobų; čia gais
ras pridirbo blėdies ant 57- 
330 rubl.’

Netikėtų mirčių {įer tų lai
kų buvo 24,' o tame 1 mirtis 
buvo nuo jierkuno. Patžu- 
dysčių buvo 3; žmogžudystės

sirno kanalo terp ežero Peliko 
ir upės Ehoh. Projektas tas 
likosi jau perduotas kelių mi
nisterijai.

Azija.
Vokietijoj, išeinantis po 

rando įtekme, laikraštis 
„Koelnische Zeitung”, pa
garsino, jog Maskolija paža
dėjo atidaryti Mandžurijų

Italiia.
Pasimirus popiežiui, laik

raščiai perkratinėja nuopel
nus ir klaidas, kokias velio
nis, būdamas popiežių, papil
dė, valdydamas katalikiškų 
bažnyčių per 25 metus. Dau
gumas laikraščių mano, jog 
popiežiaujant Leonui XIII, 
katalikiška bažnyčia ir tikėji-

lsz Vilniaus.
Vilniuje likosi atidaryta 

antra jau speciališka gydiny- 
čia dantims sergantiems. M a, 
o Vilniuje trūksta ne tik 
speciališkų, bet abelnų gydi- 
nyčių.

Vilniaus prekystes moky
kloj yra liuosų vietų: priren- 
gimo kliasoj 66, I kliasoj 80, 
II kliasoj 19. Žydukų galima

Vagystų papildyta 20. 
Daigtų {»avogė už 2140 rubl., 
gatavų pinigų 320 rubl. Ar
klių {»avogė: Vilniaus jiav. 6. 
Disnas 2, Lydos 5, Ašmėnų 
4. Šventėnų 2, Trakų 1: iš 
{►avogtų arklių 7 jų savinin
kai atgavo.

Iš Dlnaburgo, Vitebsko 
gub.

Dinaburge suareštavo ko
kių ten moteriškę, kuri savę 
vadino baroniene. Laike 
kratos rado pas jų daug ant 
visokių pravardžių pašpartų, 
visokių valdžių pečėčių ir tes
tamentų su visokiais neva ba
ronienei užrašais, o vienas 
net ant milijono rublių. Ma
tyt teip tie testamentai, už
rašai ir pašpartai ne tikri,bet 
jos pačios padirbti; su jų pa- 
gelba ji norėjo be abejonės 
prigaudinėti žmonis.,

Iš Šiaulių, Kauno gub
2 d. lie)X)s Šiauliuose, mie

sto viduryj,siautė gaisras,ku
ris išnaikino 40 namų, terp 
kurių buvo ir keli mūriniai; 
negyvenamos triobos, kokios 
laike to gaisro sudegė,dar ne 
apskaitytos. Daug šeimynų 
atsirado l>e turtų ir Įjastogės. 
Susitvėrė jau vietinis komite
tas rinkimui aukų ant sušel- 
pimo nelaimingų jiadegėlių.

Lietuviški atsišaukimai teip 
įbaugino čianykščius polici- 
jantus, kad jie net valdžių 
atsišaukimus laiko už revo- 
liucijonieriškus. Štai Šiau
liuose, ant sienos policijos 
biuro policistas pamatė ap
garsinimų apie rengiamų šį
met Dinaburge parodų ir tų 
palaikęs už revoliucijonieriš- 
kų, pradėjo draskyti, o pats 
negalėdamas įveikti,{pasikvie
tė į pa geibų namų sargų. Tik 
praeiviai, jau nuplėšus ap 
garsinimų, kvailam policistui 
išaiškino, kad apgarsinime 
nieko revoliucijonieriško nė
ra. - .

teip, kaip persekiojo ducho- 
borus, kurie nuo persekioji} 
mų maskoliškų valdžių turė
jo net iš Maskolijos į Kana
dą išsinešdinti.

Nauji kareiviai iš 
Lietuvos.

Pagal padavadyjimų Mas- 
kolijos karės ministerijos, iš 
Vilniaus kariško apskričio 
paims šįmet į maskoliškų ka- 
riumenę iš viso 38443 jaunų 
vyrų: iš Vilniaus gubernijos 
paims 4790, iš Vitebsko gub.
— 4539, Grodno gub. —- 4- 
808, Kauno — 4291, Kuršės
— 1782, Livlaudijos — 2- 
826, Minsko — 7243, Mogile- 
vo 6123, Suvalkų gub. — 2- 
031.

Iš Vilniaus gub.
Vilniaus gubernijoj terp 

kiaulių dar vis siaučia maras: 
Vilniaus ir Šventėnų pavie- 
čiuose, per laikų nuo 15 iki 
22 d. berželio (pagal masko
liškų kalendorių) apsirgo 12 
kiaulių, o Ašmėnų ir Trakų 
paviečiuose 15.

Antroje pusėje gegužio 
mėnesio Vilniaus gubernijoj

Iš Vileikos, Vilniaus gub.
(’entrališka Lietuvos l>e- 

pročių gydinyčia likosi jau 
atidaryta. Vidtų abiem ly
tims yra 500. Į gydinyčių 
priima tik šviežiai apsirgusius 
ir pavojingus bepročita; bet 
ir. tokius, norint į gydinyčių 
patalpinti, reikia daktaro pa- 
liudyjimo. jo Kur daktaro nė
ra, tai nuo vietinės policijos ; rodaa 
ir paliudyjimų nusiųsti į gy
dinyčių. Tik gavus nuo jos 
atsakymų, galima ligonį į gy
dinyčių gabenti. Už papras
tų ligonį reikia mokėti po 5 
rubl. ant mėnesio, už tokių 
prekę priima ligonius tik iš 
Lietuvos (išskyrus Suvalkų 
gub.). Menkapročių, nuo- 
matininkų visai į gydinyčių 
ne priima.

Iš Grodno.
Grodno advokatai, ant 

naikinimo išnaudojančių 
žmonis pakampinių advoka
tų, nutarė parengti kance
liarijas, kuriose beturčiams, 
turintiems kreiptiesi į sūdą 
be jokio’užmokesnio davinės

iš-

Griuvanti trioba buvusio 
katalikiško karmelitų kliošte- 
riaus bus atnaujinta ir 
dirbta į kazarmes.

per-

Iš Minsko.
Minske likosi atidaryta am- 

buliatorija darbininkams,kur 
susirgę darbininkai gali atei
ti daktanj pagelbos jieškoti. 
Ambuliatorijų užlaiko vieti
niai fabrikantai.

Vilniaus mokslinio apskri
čio viršininkasstengiasi Mins
ke įsteigti moteriškų mokinti- 

išlavinimui 
moterų mokintojų.'

Minsko akčyžios užveizda 
rengia knygyną prie degtinės 
krautuvės ir salę pamokinan
tiems skaitymams. Skaity
mai darbininkams bus paren
giami kiekvienų šventų dienų. 
Degtinė ir drauge skaitinyčia 
ir pamokinančios prelekcijos 
vienoje vietoje — argi tai ne 
juokai! Toki užmąnymai ga
li Įskilti tik maskolių galvo
se!

Ib Minsko gub.
Peterburgo inžinierius Ko- 

liankovski, ant kelių ministe
rijos prisakymo, apdirbo pro
jektų pagetinimo vandeninių 
kelių jungiančių Nemunų, 
Dneperų ir Dauguvą ir nuka

Iš Suvalkų gub.
14 d. liepos Suvalkųguber 

nijoj siautė audros ir lytus su 
debesų praplyšimais, kurios 
diktai blėdies pridirbo. Už- 
tvinusio vandens likosi išar
dytas ir geležinkelis ant 190 
sieksnių terp stacijų Belianų 
ir Lososnos, linijos bėgančios 
nuo Alytaus į Suvalkus. *

Caro manifestai ir Lietu* 
vos administratoriai.
Po paskutiniam caro mani

festui, kuriuom prijiažinta 
laisvė kiekvienam Maskolijos 
ukėsai pildyti tikėjimiškas 
ceremonijas, kaip jam patin
ka. tūli Lietuvos kunigai už
simanė atlikti per Devyn- 
tines procesijas bažnyčių 
aprubėj. Lietuvos jeneral- 
gubernatoriui procesijos ne 
patiko ir jis pranešė Vilniaus 
konsistorijai, jog caro mani
festas nieko ne’permaino Lie
tuvoj, todėl kunigai, norinti, 
paliuosayimų tikėjimiškose 
apeigose, privalo kreiptiesi 
prie vietinių administratorių 
su prašymu daleidimų ant 
pildymo katalikiškos bažny
čios ceremonijų. Taigi čia 
mat pasirodė, kad paskutinis 
caro manifestas išduotas tik ( 
ant muilinimo akių, bet iš
tikto jis neturi nė jokios ver
tės, katalikiškas tikėjimas, 
kaip buvo supančiotas Lie
tuvoj, teip ir pasilieka ant - 
toliau. Na, o dar vis yra nė 
tik tamsus žmonelės, bet net 
kunigai tikinti maskoliškų 
carų pažadėjimams ir mani
festams. garbinanti carų kai
po kokį pusdievį. Jis vienog 
yra veidmanys: ką jis dalei- 
džia, to nedaleidžia jo ištiki
mi tarnai ir tekiu budu caro 
manifestai neturi nė jokios 
vertės ir apie tai caras gerai 
žino. Ne caro manifestai to
dėl turi svarbų, bet admini
stratorių fantazijos, kadangi 
tie administratoriai 
į niekus paverčia 
čiausįus manifestus, 
šių atsitikimų niekur
negal būt, tas atsitikti gal tik 
Maskolijoj, kur visas randas 
stovi ne ant teisybės pamatų.

pats 
augš- 
Pana- 
kitur

Iš Dorpato, Latvijoj.
Ringene, Dorpato pav., at

sirado ypatiška protestoniška 
tikėjimiška sekta. Prigulin
ti į tą naujų sektų atsisako 
pildyti kokius nors urėdus ir 
visokias viešas pareigas. Teip 
antai: vienas tos sektos sąna
rys, išrinktas į staršinos pa- 
gelbininkus, atsisakė duoti 
prisiegą, kadangi šventraštis, 
girdi, draudžia prisiekti; jis 
atsisakė ir nuo pildymo urė
do, ant kurio jį išrinko. Ko- 
misorius pasodino jį ant 7 die
nų į areštų; ūkininkas atsakė, 
kad jis priims kad ir didžiau
sias bausmes, bet urėdo visgi 
ne pildįs, o bausmes jis lai
ko sau už garbę, jeigu už idė
jų jos yra uždedamos. Sąna
riai sektos ne duoda vaikams 
skiepyti apsaugojimo raup
lių, kadangi tas ėsųs žmonių 
išmislu, o ne Dievo duotu. 
Iki šiol valdžios dar ne perse
kiojo šitų sektantų, bet be 
abejonės vėliau persekios juos

lsz Prūsų Lietuvos.
Šį rudenį Prūsuose atsibus 

rinkimai pasiuntinių į kara
lystės seimų. Išrinkti savo 
pasiuntinį į ciecorystės par 
lamentų šįmet lietuviams ne 
pasisekė ir tai, kaip laikraš
čiai paduoda, todėl, kad bal
sų suskaitytojai daug lietuvių 
balsų užslėpė; reikia rūpintis 
dabar, kad nors per rinkimus 
į Prūsų seimų lietuvis pasiun
tinys patekti galėtų. Ka
dangi ant agitacijos reikia 
pinigų, tai rodosi, Amerikos 
lietuviams priderėtų pagelbė
ti bent pinigais Prūsų bro
liams, aukaut po kiek pinigų. 
Prūsų lietuviams reikia kovo
ti su visa vokiečių galybe už 
savo esybę, visų todėl lietu
vių pareiga padėti, kuom ga
lima, Prūsų lietuviams.

Lietuvių balsais išrinktas 
buvęs parlamento pasiuntinys 
Mačiulis, kuris paskui parsi
davė vokiečiams, Tilžėj, ant 
Liepų ulyčios, nusipirko na
mus už 53000 Mk.

Ties Tilže, netoli valčių til 
to, prigėrė lietuvis darbiniu^/ 
kas Jons Gerulaitis. Paliko 
jis pačių ir 8 vaikų. Mena,
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kad jia, darbo neteku,. paai- 
akaudino iš nusiminimo.

Netoli Insručio, trūkis bė
gantis į Tilžę pervažiavo 8 
arklius dvarponio Steputai- 
Čio, ir žinoma, juos sudras
kė. '

11 d. liepos už javus mokė
jo Klaipėdoj: už šėpelį kvie
čių 5.95—6.20 Mk., rugių 
5.00—5.25 Mk., miežių 4.55 
—4.80 Mk., avižų 8.05—8.80 
Mk., baltųjų žirnių 8.50— 
9.00 Mk., rainųjų 8.00—8.50 
Mk., ropučių (bulvių) 3.80— 
3.00 Mk. Už 100 svarų šiau
dų 1.60—1.80 Mk.,šieno 1.50 
—2.00 Mk;, už svarų sviesto 
0.95—1.00 iftk. Už kapų 
kiaušinių 2.’70 Mk.

Tilžėj mokėjo: už 100 kylo- 
gramų kviečių 14.50-;—15.95 
Mk., rugių 12.00—13.70Mk., 
miežių 12.50—-14.55 Mk.,

- avižų 10.80—14.00 Mk., bal
tųjų žirnių iki 22.00 Mk., 
ropučių (bulvių) 5.75 Mk., 
šieno 5.40 Mk., šiaudų 3.70 
Mk.

Ties Šakunėliais, Rusnėj 
prigėrė šaltyšius Bruiza, jo 
pati ir bernas Macaitis. Jie 
mat iš plytnyčios, esančios 
kitoj pusėj, norėjo parsivežti 
plytų. Prikrovė į valtę jų 
per daug; išplaukus valčiai 
ant upės vidurio, ji nugrimz
do ir visi joje buvę žmonės 
prigėrė.

Kaime Didžiuose Lenkinin
kuose stato naujų bažnyčių, 
kuri kaštuos 64000 markių. 
Ciecoriusr ant bažnyčios duo
da 24500 markių; kitus pini
gus reiks žmonėms sudėti.

Kaime Luinose,netoli Lab- 
gavos, sudegė kluonas ir mū
riniai tvartai ūkininko Bar 
suno. Sudegė teiposgi 5 ar 

‘ kliai, 15 raguotų galvijų, 7 
avys, 8 kiaulės, 70 vištų, 22 
vežimai šviežių*dobilų, žem- 
darbiškos mašinos ir tt.

liaus pašpartais Amerikos pavaldi
nių į Maskoliją neįleis.

NepapraNtas tMzsIgydynuM.
Passadena, Cal. Gyvenanti čia 

mergina Alice Done nuo kelių me
tų tik su kriukiais galėjo vaikščioti. 
Dabar ji, lipdama trepais, paslydo 
ir nusirito žemyn ir puldama, apsi- 
kulė krutinę. Drauge su tuom, 
skaudėjimai, kokius per eiles metų 
turėjo, išnyko ir minėta mergina 
dabar tvirta, vaikščioja be kriukių.

Audra.
Alpena, Mich. Šitose aplinkinė

se siautė vėtra, audra ir ledai, ku
rie labai daug blėdies pridirbo lau
kams ir sodų vaisiams. Perkūnas 
užmušė net kelis žmonis,

Didelis laikrodis.
Milwaukee, Wis. Vienas 

nykštis laikrodžių dirbėjas dirbdina 
St. Louiso visasvietinei parodai 
laikrodį, kuris, turbut, bus didžiau
sias ant svieto. Ciferblatas naujo 
laikrodžio turės 120 pėdų diametro. 
Ilgis trumpojo rodyklo bus 60 pė
dų. Varpas svers net kelias tonas; 
varpas nebus didžiausias ant svie
to: yra Japonijoj varpai sverianti 
700000 svarų.

Čia-

Gavo beprotyste dėl popiežiaus 
mirties.

Dėl popiežiaus mirties jauna, 
graži lenkė, Ona Zergowska, įpuo
lė į beprotystę. Šita mergina iš
klausė mišias už nuraminimą po
piežiaus dvasios atlaikytas ir besi
baigiant mišioms New. Yorko len
kiškoj bažnyčioj, pradėjo rėkauti: 
,,popiežius numirė, kas gi bus su 
manim?” Mergina mat nežino, 
kad ne vienas popiežius numirė, 
vietoj pasimirusio, išrinko kitą, o 
žmonės, kaip pirma gyveno, teip 
gyvena ir dabar.

Isz Amerikos.

Pabėgo 12 uusidejeliu.
Sacramento, Cal. 4 Iš Folsom 

kalėjimo pabėgo 12 pasodytų jame 
nusidėjėlių. Valgant pusryčius, 
matyt pirma susitarę, nusidėjėliai 
šoko ant sargų su britvoms, vieną 
sargą papiovė, keturis mirtinai su
žeidė; sužeistų yra ir daugiau ka
lėjimo urėdninkų. Suvaldę sar
gus,kaliniai paėmė tiek karabinų ir 
patronų kiek tik galėjo ir užsidengę 
nuo šūvių paimtais sargais, išėjo 
iš kalėjimo. Gubernatorius at
siuntė miliciją gaudyti pabėgėlių, 
bet iki šiol jų nepagavo. Guber
natorius paskyrė po 100 dol. do
vaną už pagavimą kiekvieno pabė
gėlio.

RollaJ^Mo. Arlingtone, 12 my
lių nuo Rdlla, užgimė šaudynės, 
kuriose keturios ypatos likosi pa
šautos, o iš jų dvi, kaip sprendžia 
daktarai, pašautos mirtinai. Šau- 
dynes pradėjo du nuo seniai besi- 
pykstanti vyriškiai.

Užmuszti ir sužeisti ant geležiu- 
- keliu.

Per antrą bertainį šių metų ant 
geležinkelių Suvienytose Valstijose 
827 ypatos liko užmuštos, o 11481 
sužeista, taigi tiek-, kiek gana dide
liame mušyj ne visada užmuša, j

Neteisingas lynczavimas.
Pietinėj Karalinoj, Arhen pa- 

vietyj du negrai likosi nušauti 
baltveidžių. Paskutiniai mat jieš- 
kojo negro žmogžudžio ir nors ži
nojo,' kad patikti negrai ne kalti, 
kad jie žmogžudystės ne papildė, 
bet juos peršovė, kaip teisinasi to
dėl, kad peršauti galėjo 
žmogžudį pažinti, todėl turėjo 
baltveidžiams padėti jį sugauti. 
Apie nubaudimą nekaltų negrų už
mušėjų.nieks nesirūpina. Ameri
kos valdžios mat bijosi užkabinėti 
kokiu nors budu lynčauninkus.

(Mažoko per langą ir atgavo pro-

, Bayonne, N. J. Moteriškė Brid- 
gef Hurley, kuri buvo įpuolusi į 
beprotystę, iššoko nuo trečių lubų 
per langą ir ne tik kad neužsimušė 
ir neapsikulė, bet atgavo nužudytą 
protą. Iš tos nelaimės džiaugiasi 
jos vyras.

Balsi expliozija.
Lowell, Mass. ‘ Dirbtuvėse U- 

nited States Cartridge Co. atsitiko 
baisi parako expliozija, kurios ma
žiausiai 25 ypatos likosi užmuštos, 
55 sunkiai sužeistos; 30 namų yra 
su visu sugriautų; ant kelių mylių 
aplinkui ne išliko nė vienas langas.

Nauji ateiviai.
New York. Liepos mėnesyj į 

New Yorko portą atkako iš viso 
42000 naujų ateivių- pernai per 
liepos mėnesį atkako jų 36000.

Senate 130 metu.
Wichita, Kans. Namuose 

vo 74 metų dukters, pasimirė 
Janette White, išgyvenusi
svieto 136 metus. Teip ilgai nela
bai kas ant svieto gyvena ir ne visi 
nė norėtų.

sa- 
čia 
ant

žintojų, bažnyčių, kunigų, jų al
gas, bažnyčių turtus ir tt. Bet ko
kią naudą iš tos statistikos turės 
randas? Jo priderystė yra įvesti 
tvarką surėdyme bažnyčių savas
ties, kas ištikro reikalauja pataisy
mo. | tą vienog randas nesikiša. 
Tai ką jam gali rūpėti tikėjimiŠka 
statistika?

Juokinga baime priera anarchis
tu*.

Neseniai atkako į New Yorką du 
čekai: Havelka ir Sladek, paeinan
ti iš miesto Most. Kadangi mat at
eivių užveizdos urėdninkai girdėjo 
Amerikoj apie pagarsėjusį anar
chistą Mostą, vokietį, tai jie ir su
laikė minėtus čekus, palaikė juos 
už anarČhistus tik todėl, kad jie pa
eina iš vietos vadinamos tokiu jau 
vardu, kaip pagarsėjęs Amerikoj a- 
narchistas Most. Teip jau nesiel
gia, turbut, ne maskoliški, nė tur
kiški urėdninkai.

Musztynes.
Danville, III. Netoli nuo Čia, 

ant Burgesso farmos, atėjo išalkęs 
valkiozas ir kada farmerienė rengė 
valgį, jis uždarė duris .ir sužagė 
moterį. Kada apie tai dažinojo ki
ti farmeriai, jie leidosi kalto jieŠ- 
koti, bet nužiūrėtą suareštavo pir
ma jau šerifas ir atgabeno į kalėji
mą. Susirinko aplinkiniai farme
riai ir užsimanė suareštuotą atimti 
ir lynčuoti, nors jis tvirtino, kad 
nebuvęs niekada ant Burnesso far
mos. Farmeriai vienog paveržė 
pasodytą į kalėjimą ir jį pakorė. 
Dabar ant laikymo tvarkos guber
natorius atsiuntė kompaniją milici
jos.

EvpliozljON.
Nzw York. Ruperto alaus lei- 

dinyčioj ant Alexandra avė. explio- 
davo cilinderis ir amonijus pradėjo 
veržtiesi į ruimą. Expliozijos 2 
darbininkai likosi užmušti, o 6 ta
po sužeisti.

Gaisrai.
Colerrook, N. H. 29 d. liepos 

siautė čia didelis gaisras, kuris iš
naikino kelias pardavinyčias. Ug
nyje pražuvo 85 metų senelis Jesse 
Farristall.

Alton, III. Sudegė čia garinė 
skalbinyčia. Ugnyje pražuvo vie
na mergina, o 7 ypatos apdegė 
sunkiai. Mena, kad gaisras užgimė 
nuo padegimo.

Prlgrre.
Pitsburg, Pa. Ant upės Alle- 

gheny, netoli salutės Herr, išplau
kę mažoje valtelėj'keturi studentai 
apvirto, supuolė į vandenį ir prigė
rė.

Renfred, Ont. Netoli nuo čia 
prigėrė upėj 3 broliai, išplaukę pa
sivažinėti. Tėvas stovėjo ant kran
to, bet negalėjo nė jokios pageltos 
paduoti.

Suaresztavo svarrbu prigaveją.
St, Louis, Mo. Likosi čia sua

reštuotas Harry B. Bradford už 
prigaudinėjimus žmonių. Jis mat, 
pats nieko qeturėdamas, pardavi
nėjo žmonėms neva farmas sietuo
se Colorado, Michigąn, Missouri, 
Pennsylvanijoj, Texa$e, Kansase, 
Kentucky, Tenessee, West Virgi
nijoj ir Šiaurinėj Karolinoj. Apart 
Bradfordo, suareštavo dar 13 jo 
pagelbininkų,

Aresztuoja lynczauninkua.
Danville, III.. Suareštavo čia 

11 ypatų, dalyvavusių prie lynčavi- 
mo negrę, o šerifas sako, kad tokių 
pažįsta 100. Iš suareštuotų tik vie
nas pastatė kauciją ir likosi paleis
tas. Ligonbutyj yra 5 baltveidžiai, 
susirėmime su milicija sužeisti; li- 
gonbutį sergsti dabar kareiviai, 
kad baltveidžių- minies tų- sužeistų 
neišvestų, kadangi tie teipgi buš 
sudui atiduoti.

Debesų praplyszimal.
Port Jarvis, N. Y. Siautė čia 

audra su debesų praplyszimais. 
Užtvinę vandens užliejo Šv. Juo
zapo gidinyčią. 300 minyškų da- 
minikonių atsėjo bėgti; visos jos 
išsigelbėję.

Pirmutine szalna.
Aplinkinėse Pork River, Lango n, 

Mounel ir kituose šiaurinėsDakotos 
kraštuose 1 d. piutės būvo pirmu
tinė šįmet šalna. Anksti mat pra
deda.

Kūno revizija nevedusiu atei
viu.

Ateivių užveizda įvedė naują bū
dą kankinimo ateivių: ji užsimanė 
reviduoti kūną visų nevedusių vy
riškos lyties ateivių. Jeigu at
kakę nevedėliai pasirodo svaikais, 
apie ką, žinoma, ateivių užveizdos 
inspektoriai ne daug išmano, būva 
registruojami, kitus sulaiko ant 
paržiurėjimo daktarų, arba grąži
na atgal.

Nelaime* ant geležinkeliu
VVorcester, Mass. Susimušė čia 

du karai. Prie to 1 ypata likosi už
mušta, o 48 tapo*sužeistos.

Springfield.Va. Netoli nuo Čia, 
Limited trūkis užbėgo ant darbi
ninkiško . Pačto sekretorius ir vie
nas pečkurys likosi užmušti: daug 
žmonių tapo sužeistų.

St. Paul, Minn. Ant Chicago 
Great VVestern geležinkelio, netoli 
nuo čia,susimušė du trukiai. Prie 
to vienas pasažierius ir 3 trūkio 
tarnai likosi užmušti, o 30 pasažie- 
rių tapo sužeistų, bet terp jų, rodo
si, mirtinai sužeistų nėra.

East St. Louis, III. Netoli nuo 
Čia, ant Vandalia geležinkelio, trū
kis užbėgo ant pilno žmonių karo ir 
karą sudaužė. Prie to 3 ypatos li
kosi ant vietos užmuštos, o 13 ta
po sunkiai sužeistų.

Peoria, III. Net°6 Primeville 
iššoko iš relių ir susidaužė trūkis. 
Prie to du trūkio tarnai likosi už
mušti, o 2 ypatos likosi sužeistos.

Phillipsburg, N. Y. Netoli 
nuo čia susimušė du tavoriniai tru
kiai ir vieno trūkio 9 vagonai, iš
mesti iš relių,nuo kelio pylimo nu
sirito į Delaware upę.

Chattanooga, Tex. Ant Cin- 
cinnati Southern geležinkelio susi
mušė du tavoriniai trukiai. Prie 
to 4 mašinistai ir 4 pečkuriai likosi 
sužeisti.

Isz dariu) lanko.

Viaavimas paszpartu in Masko
lių.

Washington, D. C. Vietinin
kas maskoliško ambasadoriaus 
Hansen, pranešė vidaus ministe- 
riui Loomis, jog Amerikos rando 
išduoti pašpartai. į Maskoliją gali 
būt vizuoti tik maskoliškoj amba
sadoj Washingtone ir pas genera- 
lišką konsulių New Yorke. Su ne
vizuotais ambasados ar
ba New Yorko maskoliško konsu-

Ingrluvo tiltas.
Portland, Ore. Ant Mqrrison 

str. įgriuvo tiltas, ant kurio stovė
jo daugx žmonių; 100 žmonių su 
tiltu nupuolė į upę. Kiek iki šiol 
žino, prie to prigėrė 3 ypatos, o 
30 likosi sužeistų. Trūksta dar 
penkių ypatų, su kurioms nežinia, 
kas atsitiko.

1 Chicago, III. btraikai darbi
ninkų Commonvealth Electric Co. 
pasibaigė ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo. Pagal naują sutartį 
kompanijos su darbininkais: ant 
darbo prie taisymų kompanija gali 
priimti ir darbininkus neprigulin
čius prie unijos, bet naujus darbus 
gali dirbti tik darbininkai prigulin
ti į uniją.

Kompanijos Chicago,St. Paul.Mi 
neapolis and Omaha; Northern Pa 
cific ir Great Northern geležinkelių 
pakėlė algas tarnaujančių ant 10- 
15%. Nuo dabar mašinistai gaus 
po $3.45 už dienos darbą.

1 Boston, Mas. Mena, jog 
šiauriniuose štetuose 2 milijonai 
verpimo medvilnės varstotų turės

Tikėjimu statistika.
Washington, D. C. Perdėtinis 

census biuro North, sausio mėnesyj 
ateinančių metų nori padaryti tikė
jimų suskaitymą Amerikoj, taigi 
surinkti žinias apie skaitlių išpa-1 sustoti dėl augštų medvilnės pre-

kių. Fall River 10000 medvilnės ant ko jie buvo paaukauti, butų 
audėjų (iš viso jų yra 80000) šven-' apversti ant tautiškų reikalų, tai* 
čia dėl stokos darto. Lowellyj,' gi ant kankintinių ir moksiąeivių. 
kadangi čia buvo štraikai ir dirbtu-' Pirma muzikantai dar išdavi- 
vės su darbais pasiliko užpakalyj nėjo šiokias tokias rokundas, nors 
kitų, darbai gal ne pasiliaus. Už 
tai ant poros sanvaičių sustos dirb
tuvės Lewistone, Listone Me. 
Burlingtone ir Pawnole, Oh.; 
Clermonte ir Dovere, N. H.;
Georgevillėj, N. J.

Pottstille, Pa. Jeigu išrinkti 
po 3 darbininkų ir kastynių savi
ninkų delegatai negalės susitaiky
ti, gal vėl užgimti anglekasių štrai
kai.

• Indianopolis, Ind. Centrą- 
’liška unija „United Mine Wor- 
kers” gavo žinią, jog anglekasiai į ”7^ 7o"nors’reika?a’ut»7 tot’da’- 
Pittsburgo ir Kansas sutarė su bartinianu. atsitikimt. xra visai kas 
darbdaves: pagal tą sutanmą ai-(kitas Muzikantai, važinėdami ir 
gos darbininkų likosi pakeltos ant I rinkdami aukas, garsino, kad jas 
7c. nuo tonos. Iš to sutarimo tu- renka ant naudos štraikuo)ančių 

kalnakasių. Todėl žmonės 
- ' dėjo pinigus ne muzikantams tik

kalnakasiams ir ne vienas, atjaus- 
Štraikas damas vargus kalnakasių, davė po 

anglekasių Alabamoj, kuriame da-15 ir po 10 dol., o jeigu muzikantai 
lyvavo 12000 darbininkų, pasibari l butų pasakę, kad renka ant savo 
gė; dabar visoj Amerikoj nėra di- naudos, žmonės vieni butų dėję po 
dėsnių anglekasių štraikų. į nikelį, o kiti butų ir nieko nedavę;

, ankos muzikantams nebūtų perė- 
| jusios dešimčių daliarų, ant vargą 
kenčiančių kalnakasių skaitėsi 
šimtais. Žmonės dėjo pinigus ant 
viešo reikalo, o ne ant privatiškos 
muzikantų naudos. Viešos nau
dos pinigai yra po vieša priežiūra, 
todėl ne vien „patriotams”, bet 
visiems labai galvoj, ką muzikan
tai |>adarė su sudėtais žmonių ant 
viešos naudos pinigais. Rinkti 
aukas ant savo naudos, pasinaudo
jant iš melagingų motyvų papras
toj žmonių kalboj vadinasi visai 
ne gražiu vardu, į tokius darbus 
turi tiesą kištiesi ir tiesdariai, o 
žmonės teip darantiems užmoka 
panieka ir boycotais. Tik nepa-

ir nesutinkančias su teisybė, dabar 
tyli, nesiteisina, visai ne paiso 
ant aukatojų. Pereitame ,,Saulės” 
numeryj patilpo raštelis, kuriame 
rašantis išteisina pasielgimą muzi
kantų. ,,Saule” sako:

„Tie -vyrai trankėsi po Ameriką 
ant savo locnos naudos, o dabar 
dar turėtų užmokėti. Kad muzi
kantai butų uždirbę ir $5000, tas 
kam galvoji.”

Jeigu muzikantai - butų trankęsi 
į ant savo vien naudos ir apie tai 
| butų pagarsinę, nieks nė galėtų

Kansaso, Missouri ir Indionų Teri
torijos.

* Birmingham, Ala.

* Philadelphia, Pa. 45000 dar
bininkų audeklų dirbtuvių sugrįžo 
prie darbo, išštraikavę 9 sanvaites. 
Darbininkams pripažinta tik dalis 
to, ko jie reikalavo.

5 Chicago, III. Unija darbinin
kų, dirbančių prie triobų statymo 
išdavė Štraikavusiems darbinin
kams prisakymą grįžti prie darbo. 
Nesutikimus abidvi pusės nutarė 
pavesti ant išrišimo santaikos su- 
dui.

5 Pitsburg, Pa. 1000 darbi
ninkų VVilson Contracting Co. pa
kėlė štraiką, kadangi kompanija 
nenori priimti naujos užmokesnio 
tabelės mašinistų. Jeigu greitai
nesusitaikįs, meisterių lyga nori iš- žįstanti doros prisakymų gali te
skirti nuo darbo 20000 darbininkų. k,us darbus teis,nti ir t^ruoti.

y I
II Chicago, III. Intematiol As-' 

sociation of Machinists nutarė pa
dėt štraikuojantiems Kellog Switch- 
board Supply Co. darbininkams 
ir pradėti kovą su toms dirbtu
vėms, kurios priėmė darbą nuo 
Kellog Co.

Mašinistų unija, prie kurios pri
guli 80000 sananų, perdavė darb
daviams savo reikalavimus. Maši
nistai reikalauja 8 valandų darbo 
dienos ir po 37>4c, už darbo valan
dą ir paprasto padidinimo užmo
kesnio už darbą virš paprasto lai
ko.

* Detroit, Mich. 35 pečkuriai 
pajiegos stacijų „Detroit United 
Railway Co.” pakėlė štraiką. Jie 
reikalauja X valandų darbo dienos.

r Peace River aplinkinėse, Bri
tiškoj Columbijoj, užtiko didelius 
anglių plotus, ant kurių bus pa
rengtos kėlios kastynės.. Kaip me
na,anglių čia yra 250 milijonų tonų.

r Detroit, Mich. štraikuojanti 
tarnai čianykŠčių ulyčimų karų su
tiko grįžti prie darto ant senų iš
lygų; o tarytos ant užbaigimo ne
sutikimų prasidėjo nuo pradžios 
šios sanvaitės.

r Pittsbi'rg, Pa. Lyga triobų 
statytojų išskyrė nuo darbo dar
bininkus, iš viso 20000 žmonių. 
Tuom mat nori priversti štraikuo- 
jančius mašinistus Wilson Co. 
grįžti prie darto.

9 Yovngstown,Oh. Organizuoti 
giseriai Štraikuoja ant iškovoji
mo didesnių algų. Trįs neprigul- 
mingos dirbtuvės priėmė darbinin
kų reikalavimus.

* Pittsburg, Pa. 300 mašinis
tų Westinghouse MadshineWorks 
East Pittsburge pakėlė štraiką. Jie 
reikalauja pakėlimo algų ant 7%. 
Kompanija tvirtina, kad ji vietoj 
suštraikavusių turi pakaktinai seab- 
sų ant vedimo darbo.

9 Philadelphia, Pa. 800 akso
mo ir pliušo audėjų Dobsono dirb
tuvėse, straikavusių 9 sanvaites, 
sugrįžo prie darbo ant senų išlygų.

9 NewYoRK. Housesmits and 
Bridgesmens unija atsisakė nuo 
tarybų ant užbaigimo štraikų prie 
statymo triobų.

r New York. Unija moterų siu
vėjų prisakė sanarėms pradėti 
'štraiką. Prie unijos priguli 2000 
darbininkių.

r New York. Pradės čia dirb- 
dinti 200 mylių elektriškų geležin
kelių miesto aplinkinėse.

Vežėjai New Yorko Transfer Co. 
iškovojo pripažinimą unijos.

r Spokane,Wash. Suštraikavo 
čia laiktaščių statėjai ir per tai ne 
išėjo čia ne joki laikraščiai.

Iš Stunierviile, Pa.
Lietuvių yra Čia gana didelis bū

relis, bet tautiškų darbų jų nema
tyt. Neįstabu, kadangi jie nemėgs- 
ta geresnių raštų, o iš to ką skaito, 
nedaug apie tautiškas pareigas gali 
pasimokyti; ypač mėgsta jie skaityti 
raštus, kurie užsipuidinėja ant tau
tiškų darbininkų. Todėl musų lie
tuviai, drauge su savo vadovu, 
skęsta tamsybėse, bet ir jo pamo
kinimų neklauso: jų dėdė draudžia 
girtuokliauti, o musų lietuviai 
mėgsta girtuokliavimus, o pasigė
rę, pešasi, ant užbaigos provojasi 
ir sudams gabena sunkiai uždirb
tus pinigus.

20 d. liepos buvo Čia lietuviškos 
vestuvės, ant kuriiį susirinko visi 
tvirti katalikai. Šliubą pradėjo baž
nyčioj, o pabaigė sude, kur sudžia 
nuo veselninkų sukolektavo net 
$128.00. Toki mat tie musų karŠ- 
tiejie katalikai' Mėgink jiems užsi
minti, kad paaukautų porą centų 
ant tautiškų reikalų, tai skubinkis 
bėgt laukan, nes išgirsi tokių gra
žių žodžių, kokių gal nėši girdėjęs. 
Jie mat aukauja pinigus sudžioms, 
tai ant lietuviškų reikalų aukauti 
nenori. Gerai dar,kad peštukai ne
supranta skirtumo terp lenkų ir lie
tuvių ir savę polenderiais vadina, 
tai bent už jų darbus prieš svetim
taučius atsako lenkai, o ne lietu
viai. . ’

Atkako čia Shenandorio pranašas 
ir naujos doros skelbėjas (kas 
toks? Reikia pravardę paduot. Rd.) 
traukti čianykščius lietuvius prie 
Susivienyjimo Rymo Katalikų. 
Perstatė Šitą organizaciją už teisin
giausią ir geriausią, o svietiškąjį 
Susivienyjimą išniekino, žinoma, 
kaip paprastai godotiniejie daro, 
ant to pasinaudojo iš melo. Rėkė, 
kiek tik gerklė įstengė, jog Susiv. 
Liet. Am. yra niekiausias, jame 
buk vien melagystė ir prigavystė 
viešpatauja (tame dar su kunigais 
nieks nesusilygino); rėkė, buk tau
tiškasis Susivienyjimas išmoka tik 
15 rubl. posmertinės; nurodė pra
vardę kokio ten sąnario iš Water- 
burio (kodėl korespondentas tos 
pravardės nepriveda? Rd.), kurio 
giminėms Susiv. nusiuntė 15 rubl. 
į Lietuvą. Mat pranašas giria,kaip 
čigonas spangą arklį savo tavorą, 
o peikia,meluodamas,kad net rūks
ta tą, ko neužkenčia. Teip daryti 
vienog ne labai gražu, ypač kuni
gui.

Ligonis.

Iš Elizabeth, N. J.
11 d. birželio (kodėl teip pavely

ta žinia? Laikraščiams neparanku 
talpinti teip pavelytas žinias ir da
gi iš Amerikos: iš čia, iš kur nors, į 
dvi dieni laiškas pasiekia laikraščių 
redakcijas. Rd.) atsibuvo čia lie
tuvių susirinkimas ant.apkalbėjimo: 
ar sutverti kooperaciją ant vietos, 
ar prisidėti prie Brooklyno koope
ratyviškos draugystės? Susirinki
mą atidarė p. Bočkus. Jis paaiški
no mierius susirinkimo, išreiškė, 
kad mums neatbūtinai reikia atsi
skirti nuo žydų, su kuriais iki šiol 
lietuviai sėbrauja ir jiems lobį krau
ją. Kalbino laikytiesi vienybėj, 
kadangi tik vienybėj yra pajiega, 
tik vienybėj besilaikydami, mes ga
lime atsiginti, nepasiduoti musų 

jų sudėti muzikantams pinigai, I priešams. Tik dirbdami iš vien, 
kadangi jų jie ne apvertė ant'to, l mes galėsime pasikelti ant augštes-

ISZ 
Lietuviszku dirva

Ar ištikro pinigai muzi
kantams priguli?

Jau nuo seniai traukiasi terp au
kautojų ir Shenandorio muzikantų, 
rinkusių aukas ant naudos štrai- 
kavusių Pensylvanijos kalnaka
sių. Aukautojai reikalauja, kad

nio laipsnio, Busilyginti su kitoms 
tautoms.

Toliaus kaltojo p. Luckus iš 
Brooklyno. Jis ragino lietuvius 
tverti kooperatyviškas draugystes 
kiekviename mieste, kur tik yra lie
tuviai; iš jų lietuviai turėtų didelę 
naudą; kalbino liėtuyius viską pirk
ti pas savuosius, o ne pas svetim
taučius, ypač gi neiti pas žydus, 
kadangi paskutiniai labiausiai iš
naudoja lietuvius. Kalbino neklau
syti nė jokių grasinjmų, perkalbi- 
nėjimų, piudymi^T ’|>et mylėti ir 
gelbėti viei^s^itą.Zkaip pridera bro
liams. - i

P. šunskis iš Brooklyno kalbino 
lietuvius prie visokių organizacijų, 
ypač gi prie kooperaęijų, kokių iki 
šiol dar terp lietuvių nebuvo išti
kro: dabar vienog jų naudą ir jie 
pradeda suprasti, J js priminė kom
panijas turinčias milijonus kapita
lo, kurios tokiu jau budu susitvėrė 
kaip ir musų kooperkcijos.

P. Perkūnas iš Nįevvarko savo il
goje kalboje iŠrodinėjo musų nesu
pratimą kooperacijų, kokios terp 
kitų tautų yra nuo seniai: jeigu ko 
vienas nėgalėjo nuveikti,tai susidė
jo šimtas ar tūkstantis, jeigu to rei
kėjo. Svetimtaučių kooperacijos 
tori jau didelius kapitalus, kadangi 
jos yra nuo seniai; ries gi vos pra
dedam jas tverti, todėl ir kapitalai 
mūsiškių maži; kitos 
miškai stovi kur kas 
kadangi apie ekonot 
rūpinasi nuo sėniaij
jH-rsekiotojų, kurie stengiasi nai- 

"kinti ir griauti kuoi geriausius ir 
naudingiausius užntanymus; liepė 
neklausyti tų persekiotojų, kurie 
savo persekiojimais ididžiausią blė- 
dį daro visai musų tautai.

Kaltos visiems patiko ir prie 
Brooklyno Kooperatyviškos Dr-tės 
prisirašė keliolikas ypatų ir pirko 
jos akcijas. į

M. MatuleviČia.

> tautos ekono- 
geriau už mus, 
hišką pakilimą 

Nurodė ant

Iš Brooklyno, N. Y.
Musų garbus tautietis, Dr-as Ba

sanavičius atranda ženklus lietuvių 
buvimo visokiuose kraštuose. Kas 
žin, ar tik lietuviai nėra susigimi
niavę su žydais .(žydai yra semi
tais, o lietuviai arijonys, todėl terp 
vienų ir kitų nėra nieko bendro. 
Rd.), kadangi lietuviai labai myli 
žydus ir be jų ne gali apseiti. Žy
deliai terp lietuvių geriausiai tarps
ta, lietuviai jiems turtą krauja, 
žydberniauja dar labiau negu lek- 
berniauja.

Porą sanvaičių atgal žydiška 
kriaučių unija kėlė pikninką. Žy
dai uŠsisteliavo 150 akteliukų 
alaus, o kad jie jie mėgsta gerti, 
tai užsiprašė lietuvius, kad alų 
ištuštintų ir tokiu ^udu padidintų 
pelną. Lietuviai užpraŠymą priė
mė ir atkakę jų tiek; kad visą alų 
ištuštino. Žydelili, ant pievos 
gulėdami, juokėsi Š lietuvių, kad 
žydams biznį darę. Argi žydas 
kada nors atsimoką tuom pačiu 
lietuviams? Turbut ne.

Štai pereitą sanvartę Teatrališka 
Simano Daukanto pr-tė turėjo sa
vo pikninką, o aiįt jo ne tik nė 
vieno žydo ne buvo, bet ir pačių 
lietuvių buvo maž^. Čia galima 
dar sakyti, kad žydus neapeina 
musų tautiškų drauj 
Bet kaip 1 
turėjo savo 
vienas žydas ir tži 
kalą: mat jis norėjoj 
ka unija išrinktų jį 
legatą ant kriaučių konvencijos į 
Indianopolis ir palkirtų 100 dol. 
ant kelionės (minėta konvencija 
prasidės pradžioje piutės mėne
sio).” Lietuviai vįenog išrinko iš 
tarpo savęs geležinį demokratą.

O ką apie savitanpinius lietuvių 
prietikius kalbėti? ' Musų biznie- 
nieriai, i 
mažai apie juos 
viens nuo , kito vien tada perka, 
jeigu gauna pigiau |egu nuo žydo, 
arba jeigu bijosi, kad iš lietuviško 
biznieriaus ne pasidaryti priešą, 
kuris galėtų kenktijšiaip gi beveik 
visi turi po 
nauja, 
padarė kaip ir žldai. 
pastarus metus ar 
lyno biznierių, kuris butų porą 
centų paaukavęs ąnt lietuviškų 
tautiškų reikalų? I*Je, jie tiek au
kavo ką ir žydai; juk ne patiktsi, 
kad nors vienas žydįas butų už lie
tuvystę nukentęs, įtrba kad butų 
ką gero jai padaręs.Į

Tiltas.

tiskų draugysčių reikalai, 
lietuviškų j kriaučių unija 
vo pikninką, tai atėjo vos 

turėdamas rei- 
, kad lietuviš- 
už savo dele-

nors iŠ lietuvių gyvena,
3 rūpinasi. lie

} KenKtt;i šiaip gi beveik 
žydą, žydams vien tar- 

Lietuvyster jie tiek gero 
Per trįs 

įtė kas Brook-

Iš Edward8V
Liepos 19 d.,kuopą S. L. Ą. pa

rengė prakalbas, ani , kurių buvo 
užkviesti ir dr. Kudirko Dainoriai 
iš Pliymonth, Pa. Vietinės kuopos 
pirmsėdis atidarė suširinkimą, pa
aiškindamas mierį susirinkimo ir 
užkvietė dainorius, Kurie užtraukė 
„Sveiki broliai artojėliai”. Toliaus 
programas buvo gana pamargintas: 
tai jauni vaikučiai ;dekliamavoją, 
tai mergaitės dainavb, suaugę vy
rai kalbėjo. Kalbėtojais buvo šie: 
P. Mikolainis, J. Kazakevičia, 
J. Vaitkevičia ir J. Paukštis.

Dainos, dekliamacįijos ir prakal
tos buvo nekalto turinio, nieko ne- 
užgaunančioS|buvo visų aiškinama, 
kiek S. L. A. atneša baudos už teip 
mažąmokestį: tik už $ 2°° ant me
tu $ 15.0°° posmertinės gauna, ir 
yra tokiu, kurie nė tp nenori; nu

lies, Pa.

miršta žmogus, niekur nepriguli- 
damas, reik eiti melst keletos cen
tų pas kitus ant palaidojimo.
Vakaras buvo gana gražus,žmonių

nių bet ir iš aplinkinių kaimelių, 
k. t. :iŠ Plymoutho, Willkes—Ba- 
rre, Pittstono ir kitų. Nors jau nuo 
kelių metų kas metas po kelis kar
tus čia atsibūva toki susirinkimai, 
bet visados būdavo ramu, tyku, 
galima girdėti kiekvieną žodį kal
bėtojo,dekliamatorių, dainių. Da
bar buvo priešingai: pas duris su
sirinko keletas ušsitraukusių ir da 
kaltoms neprasidėjus, kalbėjosi 
terp savęs:pamatysi,kas čia bus; ką 
jie čia giliuoja; mus dešimtis tokių 
vyrų Šitą mūrą galime nuversti . 
Ir tikrai, rodosi, iš pragaro atėję, 
trypė, rėkė, liarumą kėlė, kad tik 
gautų progą peštynes pakelt. Buvo 
meldžiami, bet žodžio neklausė; 
protingesniejie į krūtis nesikabino, 
matydami nieko nelaimėsę, išsineš
dino laukan,klykdami. Dabar Ed- 
wardsvilliečiai klausinėja, kas pas 
juos pasidarė? Kodėl pirmiaus to 
niekada nebūdavo?

Štai kaip tas priežastis paaiški
no vienas žmogelis.

1900 m. \Vaterbury, Conn., zo- 
koninkas Saurusaitis,rugsėjo men., 
buvo parengęs diskusijas. Užsakė 
iŠ sakyklos, kad susirinktų šventą 
dieną vakare. Susirinko vyrų, mo
terų, vaikinų ir merginų; zokonin- 
kas atidarė susirinkimą ir apreiškė, 
kad panašios diskusijos New Yorke 
300 paklydusių atvedė ant gero 
kelio. Kas,girdi,nori, gali duoti už
klausimus raštu arba žodžiu. 
P. Balt rūšis persistatė, jog negalįs 
rašyti, tai jis norįs žodžiu užklausi
mą duoti. Jam buvo daleista. P.B. 
užklausė: „Kur žmonės labiau su
tikime gyvena, ar kur turi bažny
čią ir kunigą,ar kur nėra bažnyčios 
nė kunigo? Klausymą zokoninkas 
palaikė už nemoraliŠką ir nuo to 
vakaro diskusijos tapo panaikintos. 
P. B. žodžiai buvo teisingi ir Ed- 
wardsvi!liečiai tą pripažįsta,nes pa
kol neturėjo kunigo, ar geriaus sa
kant, gundintojo,gyveno kaip bro
liai, o Šiądien ką daro!?

Klausytojas.

▼ystės labo; tai butų 
riausiaa atlyginimas mums už m*, 
sų paduotą pašelpą.

Neseniai susitvėrė čia D-ro V. 
Kudirkos Dr-tė. Agituojant apie 
sutvėrimą tos drugystės, padare 
nekurie laikraščiai,jog minėtaDrąi 
prigulės prie Susiv.Liet.Amer.Da- 
bar ne girdėt, kad Dr-tė bu
tų savo pažadėjimus Apildžurv 
Žadėti ką nors viešai, jiasiganj. 
nant per laikraščius ir paskui nt- 
pildyti pažadėjimo, visai n» gražu.

Terp Bąltimorės lietuvių kjla vis 
didesni nesutikimai ir tai ne t<rp 
priešingų partijų, bet terp žmonių 
tų pačių nuomonių, ypač gi terp 
sąnarių bažnytinių draugysčių. P*, 
sibaigus velykinei,bažnyčioj pasiro- 
dė gana žymus sumažė imas jpląg- 
kimų. Čia mat yra triada, atlikus 
velykinę, l už sėdynes bažnyčioj 
mokėti kunigui randą. Klebonas, 
patėmijęs sumažėjimą įplaukimų, 
pradėjo lankytis ant draugysčių su- 
sirinkimų, reikalaudamas atlikimo 
išpažinties, nors čia nėjo apie iŠpą- 
žintį, bet apie randą už sėdynę 
D^augyščių viršininkai pradėjo 
versti sąnarius atlikti išpažintį. 
Kada tūli sąnariai nuėjo pas kleboną 
kvitelių, tas tas apie išpažintį vmai 
nekalbėjo, bet kalbėjo vien apie 
randą už sėdynės. Kas atsisakė 
mokėti po6 dol., tuos apgarsino už 
prakeiktus bedievius; Draugysčių 
vadovai ne paiso ant sąnarių do
riškos vertės, bet reikalauja, kad 
sanariai išpildytų kunigo reikalavi
mus. L.

Iš Brockton, Mas.
Atvažiavo Čia šįmet daugiau lie

tuvių iŠ tėvynės.
Čia lietuviai turi gerus darbus, 

pinigų gali jižsiČėdyti, kadangi nė
ra saliunų. Lietuviai ir liet** 
vaitės nesigaili pinigų ant parapi-' 
jos reikalų < geistina butų, kad jin 
nesigailėtų ir ant tautiškų reika
lų. Rd.) Su laiku gal susitvers čia 
daugiau draugysčių (geriaus viena 
tvirta, negu daug silpnų Rd.).

Pereitos subatos vakarą an.t ba
žnyčios naudos parengtas buvo ba
lius su šokiais ir dainoms. Tikie- 
tai buvo po 25c. nuo ypatos. * i

ČianykšČiai lietuviai laikosi vie
nybėj, apsieina be vaidų; gal teip 
yra todėl, kad čia nėra lenkbernią; 
jeigu koki ir yra, tai su lenk berny
ste slepiasi, stengiasi gerai lietu
viškai išmokti.

P. Armonaitis.

Iš Baltini orė* Mtl.
Nr.24 „Lietuvos” patilpo strap- 

snis apie Baltimores lietuvius, kur 
parašyta, buk Baitimorėj bandyta 
tvert kuopą „Aušros Drtės”, bet 
dėl pasipriešinimo moksiąeivių 
priešų nepasisekė nieko padaryti. 
ČianykšČiai lietuviai agitatoriai, 
perskaitę minėtą straipsnį, nusiste
bėjo, kadangi jie nieko nežino apie 
mierį tverti jianaŠią organizaciją. 
( Labai negerai,kad jie nežino,ypač 
kad nuo jų galima buvo laukti,kad 
paagituos ant naudos „Aušros” ir 
tokiu budu palengvįs jeigu ne su
tvėrimą kuopos, tai bent patrauks 
žmonis prie aukų ant naudos „Au
šros”. Nė vieno,nė kito jie vienog 
ne darė, todėl ne įstabu,jeigu kiti 
tą užsimanė bandyti padaryti, tas 
agitatoriams ant mislies neužėjo. 
Rd.)Matyt rašytojui straipsnio rū
pėjo vien pasigirt su pnlankumu 
tautiškiems darbams, (paaiškinimas 
apie norą sutverti Baitimorėj Auš
ros Dr-tės kuopą pridėtas redakci
jos, bet jis paremtas ant žinių,gau
tų nuo ištikimų žmonių, kokiems 
•suvis nerupi besigyrimas ir reklia- 
mos. Kuopą tverti bandyta ant pri- 
vatiŠko susirinkimo. Tas nėra iš
mistu kokio nors korespondento. 
Priduotos mums ir pravardės Auš
ros Dr-tės priešų, bet tų pravar
džių Šiuom kartu ne minėsim.Rd.) 
Toks apkaltinimas priešų negali at
gabenti nė mažiausios naudos mok- 
slaeiviams, (čia neina apie 
naudą ar ne naudą, bet apie teisy
bė; pasakymas teisybės, ypač pas 
mus, tankiausiai naudos neatgabe
na, bet teisybė visada turi augšČiau 
stovėti už viską, Rd.)IŠtikro,jeigu 
agitacijos patiko priešus, tai tame 
nieko įstabaus nėra, kadangi ne 
buvo dar terp mus pakelto užma
nymo,kuris ne butų turėjęs priešų. 
Aušros Dr-tei galima geriau padė
ti ne su pagėlba kuopos, bet pavie
niai (iŠ Baltimores jai nė pavieni 
nepadėjo, Rd.), kadangi dirbant 
pavieniai, daugiaus galima rast pri
tarėjų. Ant Šelpimo moksiąeivių 
iš Baltimores lietuvių, apart Gau
to ir Kailiaus, niekas nepaaukavo.

Daryti kokius nors užmetinėji- 
mus Bacevičiui arba Margaičiui 
BaltimorieČiaineturi tiesos(juo ne
gražiau, jeigu Aušros priešai, ne
turėdami tiesos,ant jų nurodo,Rd). 
Baltimorės lietuviai neturi tiesos 
daryti kokius nors užmetinėjimus 
tiems vyrams, kadangi baltimorie- 
čiai draugiškai jų nešelpė ir nė Ba- 
ciavičia.nė Margaitis sušelpimo ne 
prašė; jeigu kas ir sušelpė, darė 
tai privatiškai, asabiškai, todėl vi- 
suomėne neturi tiesos reikalauti 
kokio nors atlyginimo. D-ro Ba- 
ciavičiaus darbus pažįsta visi ap- 
šviestesni lietuviai. Jeigu ką balti- 
moriečiai sušelpė besimokinant,tai 
vien Andziulaitį. Tas vyras buvo 
čia sušelptas keletos vyrų ir tik 
šiądien, ką davėme, mes rokuoja- 
me už pašelpą, kadangi kada pini
gus davėme, tas buvo skaitoma už 
paskolą ir pats sušelptasis pašelpą 
ėmė kaipo paskolą, pažadėdams at* 
lydinti, kada atsistos ant kojų,_ ___________ _  ______________ w
Bet mes nė to nesigailime, rai Amerikos ima standžiaus jieš- 
geistume vien matyti kokius koti savo žmogiškų tiesu, nešne- 
darbus Andziulaičio ant lietu- kant apie nenusisekusias imtynes

Newton Upper Fall. Mas.
18 d. liepos atsibuvo čia ;>aslap> 

Jos vestuvės: apsivedė 16 metų 
Vasiliauckutis su 35 metų mergina 
Karaite. Parėjo jie namon ir ap
reiškė, jog apsivedę: nė vestuvių, 
nė šokių ne kėlė (tame nieko 
blogo nėra- Rd.) Vaikinas mat 
pabūgo, kad nieks jam senmergės 
ne paveržtų, todėl slapta viską pa
darė. Nežinia, ar ilgai teip nepa
rinkta pora sutikime gyvęs.

Veselninkas.

Reikalė kankiiitinių 
komiteto.

Laukti ilgiaus negalima. J eiga 
senasis, km.atsisako,ištarkime ačiū! 
Rinkkime naują.AŠ paremtu P.J.J. 
R. išrinktus: Drą A. M. Bace,viČią 
ant prezidento, p. J. J. Paukštį, 
Vienybės išlęistoją—iždiniku: p.P. 
Mikolainį—raŠtiniku.Mums yra di
dėlis vargas išskirti tokiam tikslui 
atsakančias ypatas. Ar nebūtų 
praktiškiau, kad senasis komitetas 
kokiu nors budu perstatytų nors 
ant prezidento ypatą.kuri tuos rei
kalus gali vesti?

W.B.P. Aukautojas

Kanklntinių komiteto rei
kaluose

Kad jau prasidėjo rinkimai ko
miteto, tai ir aš, kaipo aukautojas, 
skiriu: D-rą A. M. BaceviČią—pre
zidentu, J. J. Paukštį iš Plymouth, 
Pa. iždininku, V. Ambrozevičią iš 
Neuarko, N. J. — sekretorium.

S. Makavckas.

Gauname žinią, jog pagarsėjusi, 
Amerikos kunigų išleidžiama, 
„Žvaigždė” . perėjo į rankas M. 
Tananevičo. Matyt kunigams ne
užsimokėjo išleidinėjimas laikraš
čio, tai jie, žinoma su visokioms 
pasargoms, perdavė jį į visai pri- 
vatiškas rankas. Tegul kiti už
dengia kaštu* apgynimo kunigų 
laudos ir reikalų.

Lietuvių atsišaukimas.
Komitetas S. L. L. išsiuntinėjo 

ministeriams užrubežinių reikalų 
visų Europos viešpatyščių ir teipgi 
svarbesniems laikraščiams Euro
pos sekantį atsiliepimą prancūziš
koje kalboje:

Atskiroms tautoms buvo lemta 3 
19 amž. atsikratyti nuo svetimo po- 
litikiŠko jungo: teip Belgija, Gre- 1 
kija, Serbija, Bulgarija, Rumunija 
ir daugelis kitų valstijų pasistojo 
ant savo kojų. Tautiškas judėjimas 
neužmigo nė Europoj nė kitur, 
kaip matome iš pasidarbavimo če- 
chų, airių ir kitų. Pradžia 20 Šimt
mečio atsižymi subruzdimu žydų 
su jų zionistiŠku judėjimu,net neg-



phiiipi* Čių ir'kitų. Kada ei* 
vėjuotų tautų akys, nors ir neno- 
gitų, priverstos yra patėmyti skur
dus j*u tai skerdžiamų armtnų, 
Įtlyarų- plakamų lenkų, persekio
tų žydų, finnų ir kitų, tai viena 
g seniausių Europoje tautų—beje 
lietuviškoji—priversta yra kenttti 
tyliai smūgius kaip šiaurfts meški
no, teip vokiškos pikelhaubos. :

Atsiminti reikia, kad lietuvių 
tautos didesnėj) dalis’patiko Mas-, 
kolijai pagal Vienuos Kongrrsso 
nutarimus 1815 m.; antroji pagal 
Tilošką sutaiką pasiliko rankose 
Prūsų karalystės, * o trečioji—Au
gustavo ržd.,tapų.iyidėta prie ka- 
ralvstės Lenkijos,kuri turėjo gauti 
parlamentarišką valdžių,su lygybe 
nkėsų akyvaizdoje įstatymų, su 
valnvbe pressos, su tautiška armi
ja, su vartone tautiškos kalbos ir 
su nekušinama savastimi. Toki 
nutarimai kongresso juk iki Šiam 
laik netapo atmainyti, tad * jie turi 
turėti tarptautiną svarbą.

'Nešnekėsime jau Čia nieko apie 
Prūsų Lietuvą, kurią Vokietijos 
valdžia visokiais pragumais, žino
ma nevertais vardo civilizacijos, 
mėgino ir tebsistengia suvokietinti 
ir tokiu budu išnaikinti, kaip kad 
Vokiečių Zokonas išnaikinąs yra 
musų brolius sen-prusius; tik pri
minsime, kad lietuvių tauta—pakol 
gyslose jos taksena lietuviškas 
kraujas, neatsisakiusi yra ifuo tie
sų, jai priklausančių. • , I

Bet ypatingai atkreipsime atydą 
ant didesnės dalies lietuvių! ir atvių 

■ stenančių po jungu Maskolijos. Ne 
buvo nė vieno eaįro, kurs l^utų naš- 
tą tautos palengrinųs. Mikalojus 1 
uždraudė mužikų vaikams lankyti 
gimnazijas, o net pastoti kunighįs; 
uždarė musų garbų universitetą 
Vilniuje su daugybe mokslainių, 
konfiskavo mažėjus, lietuviškos 
metrikos Archyvus, stipendijas pa
liktas nuo prosenėlių. Aleksandras 11 
rods baudžiavą panaikino, bet už 
tai liepė žmonėms mokėti ,,vyku- 
pą”, kurs dar tepasibaigs 1913 m.; 
o kas. svarbiausiu: Muravjevo Ko
riko ir jo įpėdinio Kaufmaao 
1864—1865 m. ąjadavadyjimu už
draudė spaudi n imą lietuviškų raš
tų'1 lotyniškoms raidėmis, iš ko gi
mė anomalija ta, kad lietuviai pri
versti už rubežių savo tėvynės, ir 
net Amerikoje, gaivinti savo litera* 
turą, ir gaminti savo dvasišką pe
ną. Prie Aleksandro HI susiaurintos 
tapo tiesos žmonėms kaimų pirk- 
tiesi daugiaus žem ės kaip 60 de
šimtinių: lietuviai pasiliko atmes
ti nuo žemiausių urėdų, jeigu ne
priima pravoslavjjos. Prie Mikalo
jaus! I persękiojimas už skaitymą 
ir platinimą liet, knyjių teip labai 
pasididino, jog daugelis geriausių
Sūnų Lietuvos vargsta kalėjimuo
se, ištrėmiau į gilesną Maskoliją 
ir Siberiją.kiti vėl ant vietos yra po 
policijos priežiūra. Turbut padėji
mas ' lietuvių yra netikąs, jejgu 
Vilniaus, Kauno ir-Gardino gene- 
ral—gubernatorius, kunigakštis 
Syia topo Ik Mirskij—duodamas ca
rui raportą—prisipažįsta, kad už
draudimas lietuviams spaudos už
kenkė viešpatystės reikalams, ir 
kad neramumas apėmęs gyvento
jus šalies, teip jog jis reikalauja 
reformų. '

Mes, lietuviai,nežiūrint į kliūtis, 
stabdančias tautos kilimą ekono- 
ftūškai-j>olitikišką. persekiojinjvs 
už religiją, ir tramdymą apsišvieti
mo, nesnaudėme, bet kovojome 
už savo būvį teip, jog pati vyriau
sybė matosi ant toliatis represijo
mis ne užsmaugsianti tautos ūgį ir 
kilimą. Literatūra, namiej uždrau
sta, klėsti ir plėtojasi svetur, ir ne
žiūrint į žandarus ir policiją, pla
tinasi terp žmonių šimtais tūkstan
čių egz. kas mielą metą. Ar girdė- 
ta,kad kitur Europoje kasmet deg
tų ant stirto knygos dešimtimis 
tūkstančių egz. , kaip kad tątai 
daroma yra Vilniuje Maskolių val
džios?! Apart to, draugystės(žino- 
ma Maskolijoje slaptos, o svetur 
atviros) įaugo į spėkas kaip mate
riališkas, teip lyginai dvasišką so- 
lidanškumą, ir visos politikiškos, 
ar tai demokratų, ar socialdemo
kratų, ar laisvamanių priėmė savo 
Programuose neatbutinumą laisvos 
Lietuvos, liuosos nuo svetimų val
stijų: Lietuva turi prigulėti lietu
viams ir latviams, kaipo tautai vie
nos kilmės!

Musų tauta atsiekti laisvę nemis- 
lyja terrorizmu, ir {odė!—kada 
Suv. Valstijų prezidentas užtaria 
už žydus Rumunijos ir Maskolijos, 
mes pasirįžome pranešti šituomi 
Manifestu čivilizuotų tautų val
džioms,kad ir mes kentėjome daug 
ir ilgai, kad ant. toliaus nenorime, 
bent'tyliai, represijas ir alinimą 
krutėti, ir reikalaujame savo tau
tai laisvės—jeigu galima—per in
tervenciją ir pressiją pašalinių vieš
patysčių. Jei-gu Vienuos kongres- 
sas pavedė mus Maskolijai ant tam 
akrų sanligų,tad ir pareiga yra ci- 
▼dizuolų valdžių mus ginti nuo ne
teisybių kaip Maskolijos-, teip Vo
kietijos. Pasitikėdami ant įsikiši- 
®o civilizuotų valdžių, mes neat
sisakome nuo tolesnių pastangų 
ant aprinkto sav kelio į laisvą, ir 
kaip kovoję ėsame, teip kovosime 
iki pašvies saulutė į laisvės musų 
tautos paniurtas ir nubiednintas 
triobeles.

• šitą Manifestą nutarė pagarsinti

Seimas S. L. L., atsibūvąs šįmet 
Waterburyje Conn., berilio mė
nesyje.

Liepos men.,1908 m.
Philadelphia Pa.

Už sekretariatą
V. Dfmbskis.

Obskurantizmas ameriko- 
. niškų laikraščių re-

• dakcijų.
Pereitas nedėlios numeryj, vie

name iš Chicagos laikraščių Re
korde patiljio straipsnis apie atei
vius iŠ Maskolijos, gyvenančius 
Chicagoj. Apie lietuvius pasaky
ta, jog viena jų dalis išpažįsta 
krikščionystą, kita dar garbina 
Šventus aržuolus. Iš visko matyt, 
kad straipsnio rasėjas neturi nė 
mažiausio supratimo apie lietu
vius, rašo straipsnį,o nepažįsta to, 
apie ką rašo. Eurojpoj ne tik laik
raščių sandarbininkai, bet net bai
gą pradines mokyklas panašių ap- 
surdų ne kalbės apie Ameriką, 
kokius leidžia į svietą menkai ži
nanti apie gyvenimą Europos tau
tų ir prietikius ten viešpataujančius 
Amerikos laikraščiai. Matyt rašė- 
jas straipsnio žinias pasėmė nuo 
maskoliškų žydų, kurie ant juoko 
lietuvius stabmeldžiais jam persta
tė, o nieko apie Europos prieti
kius neišmanantis Amerikos laik
raštininkas, tą palaikė už teisybę. 
Prieš tokius kvailus raštus ne ver
ta nė protestuoti.

Isz visur.
II Mieste Bruxellej, Belgijos so- 

stapilėj, pasimirė vienas iŠ moky
čiausių Belgijos mineralogų, bū
vąs katalikiškas kunigas Benard. 
Jis buvo profesorių Gandavos 
universiteto ir sąnariu užveizdos ka 
raliŠko knygyno ir muzėjaus gam
tos mokslų, sąnariu belgiškos 
mokslų akademijos, daktaru dau
gelio užrubežinių universitėtų. 
Porą metų atgal jis užmetė kuni
gystą, o pasimirus motinai, apsi
vedė. Benard yra sūnūs paprasto 
darbininko, ko išmoko, išmoko 
pats. Jėzuitai jam pavėdė moki
nimą matematikos savo kolegijose. 
Popiežius siūlė vietą profesoriaus 
katalikiškame universitete Lou- 
vaine, bet Benard atsisakė ją pri
imti, o priėmė vietą profesoriaus 
svietiško universiteto Gandavoj. 
Savo testamente Benard reikalavo, 
kad jį palaidotų be dvasiškijos; už
baigoj testamento parašė: uždrau- 
džiu kunigams peržengti slenkstį 
mano gyvenimo.

II Kadangi terp Westfalijos (Vo
kietijoj) anglių kastynių darbinin
kų pasibaisėtinai platinasi kirmėlių 
liga, tai valdžios prisakė apsirgu
sius tuojaus gabenti į ligonbučius 
ir juose laikyti teip ilgai, kol su vi
sai neišgis. Tas nepatinka sergan
tiems; dėl tos priežasties tūluose li- 
gonbučiuose buvo maištai: katali
kiškame ligonbutyje mieste Bo- 
chum 180 ligonių išsiveržė iš ligon- 
bučio pats. Maištai buvo ir kitose 
vietose.

|| Paprastai Varšavos aplinkinė
se kas metą atsibūdavo maskoliš
kos kariumenės manevrai, kuriuo
se dalyvaudavo visa Lenkijoj sto
vinti kariumenė. Šįmet manevrų 
nebus, kadangi dvi brigadas kariu
menės iš Lenkijos siunčia į rytiną 
Aziją; siunčia tejposgi į Aziją ka- 
riumeną iš pietinės Maskolijos; 
regimentai ' iŠ Kaukazo paskirti 
ant išsiuntimo ant Afganistano ru- 
bežių, priešais angliškas Indijas. 
Iš viso Maskolija siunčia į Aziją 
apie 150000 naujų kareivių.

h ----------------------
|| Maskolijoj, ant Kaukazo,kero- 

sino sėminyčiose Balakamy siaučia 
baisus gaisras, kuris išnaikino jau 
daug sėmimo įtaisų ir kerosino rezer- 
voarų. Kaip mena, gaisras galėjo 
užgimti tik nuo padegimo, bet kas 
galėjo padegti, nežinia. Blėdį gaiš
to padarytą skaito milijonais rublių. 
Dėl stokos vandens,, gesinimas 
apsunkintas. ' Ar laike gaisro 
nepražuvo kiek žmonių, nežinia.

i ......................—

II Kaštus palaidojimo popiežiaus 
Leono XIII Ryme apskaito ant 
400000 dol,. Kadangi laidojimo 
dienoj visose katalikiškose bažny
čiose ant žemės buvo teiposgi atsa
kančios iškilmingos dievmaldystos, 
kas be kaštų neapsiėjo, tai sudėjus 
viską į krūvą, pasirodys, kad palai
dojimas kūno pasimirusio popie- 
piežiaus katalikams kaštavo milijo
nus doliarių.

|| Anglšika garlaivių kompanija 
„Cunard Steamship Co. padarė su 
angliškų randu sutarimą, pagal ku
rį: kompanija gauna nuo rando 5 
milijonus doliarių ant padirbimo 
dviejų haujų garlaivių, bet už tai 
karės laike kompanijos garlaiviai 
gali būt angliško rauko paversti į 
kariškus ir randas gali iš jų karėj 
naudotiesi.

Madrido laikraščiai praneša, buk 
jurininkai Amerikos kariškos laivy- 
nės, atkeliavusios į svečius į Lis- 
boną, negražiai elgėsi, aut miesto 
ulyčių užpuldinėjo ant praeivių.

Kiek teisybės išpaniškų laikraščių 
garsinimose žiniose,nežinia. Ir por
tugališki laikraščiai vienog paduoda 
apie kokius ten susimušimus ame
rikoniškų jurininkų ant ulyčių.

II 29 d. piutės, mieste Goettin- 
gen, Vokietijoj, atsibus nacijona- 
1 iškas socialistiškas kongresas, ant 
kurio užprašyti ir sanariai radikaliŠ- 
ko susivienyjimo. Šitos partijos 
mat nori susivienyti ir sutverti 
vieną partiją, kas socialistus dar 
labiau sudrutintų.

II Mieste Altonoj, Prūsuose, su- 
džia Bauer,įgavęs pioto sumaišymą, 
pagriebęs revolverį, atėjo į kamba
rį nieko pikto nejaučiančio brolio 
advokato ir įvarė jam kulką į širdį 
ir, žinoma, užmušė ant vietos. At
likęs su broliu, atėjo į virtuvę ir 
čia peršovė 16 metų tarnaitę. Tą 
jiadaręs, pats nusišovė.

II Mieste Dunbar, Škotijoj, ge- 
nerališkas Amerikos konsulius Ka
ire, Long (Egipto sostapilėj), nu
puolė nuo tamsių trepu, lipdamas 
augštyn ir teip sunkiai apsikulė 
galvą, kad nuo apsikulimų pasimi
rė. Long išgyveno 57 metus; pa
ėjo iŠ St. Augustina, Fla.

II Mieste Cork, Airijoj, laike at
silankymo Anglijos karaliaus, liko
si ant gatvių paskirta speciališka 
sargyba, kurios jiareiga daboti, kad 
žmonės nenudraskytų papuošimų, 
parengtų ant karaliaus priėmimo. 
Matyt miesto gyventojai nelabai 
myli karalių, jeigu reikia ant jo gar
bės parengtus papuošimus daboti, 
kad jų nenudraskytų gyventojai.

II Būrų kolionijų rengėjai Meksi
ke pasidalino į dvi dali: viena da- 
dalis, po vadovyste Snymano ir 
Viljoeno pirko 250000 akrų žemės 
Štete TamaulipasĮ ant nupirktų 
plotų žada perkelti 5000 būrų šei
mynų.

Ii Ant paliepimo maskoliško ran
do, specialistas daktaras ištyrė pro
tą besimokinančio Maskolijoj sū
naus dabartinio Serbijos karaliaus, 
sosto įpėdinio kunigaikščio Jurgio 
ir rado, kad jis yra meokaprotis. 
Minėtas vaikinas turi dabar 16 me
tų- ___________ ___

II Ant salos Portorico, valdant 
išpanijonams, bažnyčios buvo po 
valdžia miestų ir valščių. Dabargi 
bažnyčios atiduotos po neaprube- 
žiuota vyskupo valdžia, kaip tai 
yra Suvienytose Valstijose.

|| Riazaniaus gubernijoj, Masko
lijoj dideliame kaime Lovcuosc 
siautė didelis gaisras: išdegė 3tM> 
ūkių, cerkvė, paČtas, rando degti
nės pardavinyčia ir valščiaus kan
celiarija: sudegė ir kiek žmonių.

|| Samaros gubernijoj, slobodoj 
Petrovskoj 16 d. liepos siautė bai
sus gaisras. Sudegė 500 namų, vi
si kluonai su javais ir visi krutanti 
gyventojų turtai. Sudegė laike 
gaisro ir 5 žmonės. Blėdį gaisro 
padarytą skaito iš viso ant 7 milijo
nų rublių.

|| Terp Bucholz ir Annaberg, 
Saksuose, Vokietijoj, ant Chem- 
nitz-Weij>ert geležinkelio, iššoko 
iš relių pasažierinis trūkis ir iš da
lies susidaužė. Prie to 4 ypatos li
kosi ant vietos užmuštos, o 2 sun
kiai sužeistos.

|| Išdirbystė Austrijoj puola. 
Daug fabrikų dirba tik trumpą lai
ką, darbininkai neuždirba nė ant 
maisto;darbininkų šeimynos tiesiog 
badą kenčia. Geriausi darbininkai 
pulkais kraustosi į Angliją arba į 
Ameriką.

|| Ant prisakymo stačiatikiško 
sinodo, Kišinevo vyskupas prisakė 
visiems popams v>er pamokslus 
mokinti žmonis mylėti artymą,nors 
jis butų kitokio tikėjimo ir kilmės. 
Gaila, kad tokio prisakymo neiš
davė prieš žydų skerdynes Kišine- 
ve.

II Šiaurinėj Afrikoj, Algiere, ant 
karavanos eskortuojamos 50 pran- 
cužiškų šovėjų, užpuolė 500 ara
bų. Susirėmime 10 šovėjų likosi 
užmuštų, likę turėjo bėgti; ara
bams pateko 150 verbludų su tavo- 
rais.

|| Mieste Jean, Andalūzijoj (pie
tinėj Išpanijoj), valdžios susekė, 
jog miesto pamestų vaikų namuose 
neramius vaikus nuodino su pagel- 
ba opium ir daug vaikų tokiu bu
du į geresnį svietą nuvarė. Namų 
urėdninkai likosi suareštuoti.

II Šiaurinėj Afrikoj, Morokko 
viešpatystėj, mieste Ofran, arabai 
užpuolė ant žydiškos miesto dalies 
išplėšė žydiškas pardavinyčias ir 
paveržė vieną žydišką merginą. 
Muštynėse už paveržtą merginą 6 
arabai likosi užmušti.

|| Maskolijoj,ant Tiflis-Baku ge
ležinkelio darbininkai suštraikavo. 
Arit jų suvaldymo atsiuntė kariu- 
menę. Susirėmime darbininkų su 
kareiviais 10 darbininkų likosi už
muštų, o 18 sunkiai pašautų.

Finlandijos general gubernato
rius veja iš tėvynės žymesnius fin- 
landieČius: dabar likosi išvytas raš
tininkas ir perdėtinis Uleaborgo 
licėjaus, Magnus Rosendal.

II Mažrusijoj, Černigovo guber
nijoj, baisus sūkurys su visu išgrio
vė trįs didelius kaimus. Prie to ir 
daug žmonių pražuvo, o dar dau
giau likosi sužeistų.

II Lenkijoj ir Galicijoj nuo dide
lių lytų Vysla ir kitos upės išsiliejo 
per krantus ir užliejo labai didelius 
laukų plotus. Blėdį tvanų padary
tą skaito dešimtimis milijonų ru
blių.

II Londone sudegė ša po s G re a t 
Central geležinkelio, o jose sudegė 
daug sukrautų miežių. Blėdį gais
ro padarytą skaito ant pusės mili
jono svarų sterlingų.

II StaČiajikiŠkas sinodas rengiasi 
pripažinti kokį ten Sarasovą už 
šventą. Ant iškilmių pripažinimo 
išvažiavo į Tambovo guberniją ca
ras ir carienė. ,

II Prigavingu bųdu, tvirtindami, 
buk turi daleidimą nuo Chinų ran
do, įsiveržė į Tibetą, neva ant 
,,geologiŠką tirinėjimų", daugelis 
šimtų maskoliškų kazokų.

H Prancūziškas randas apreiškė, 
jog jis vien tąsyk numažįs muitus, 
uždėtus ant amerikoniškų tavorų, 
jeigu Amerika numažįs muitus nuo 
prancužiŠkų tavorų.

II Laike žydų skerdynių Kišine- 
ve, minių padarytą blėdį skaito 
ant 2332*90 rubl. Ant sušelpimo 
maskoliškų žydų surinko 736476 
rubl., tame skaitliuje 192443 rubl. 
surinkta Amerikoj.

II Lenkijoj, aplinkinėse Kalifo 
dideli tvanai ir miesto -dalis van
dens užlieta. Blėdys tvanų pada
rytos labai didelės.

II Kriokavo j suareštavo 3 vyriš
kius. Juos aj»skundžia, buk jie 
su pagelba dalinamų užnuodintų 
saldumynų nunnodino 36 vaikus.

H Mieste Fuldoj trenkė perkūnas 
į katedros bažnyčią, bet jos neuž
degė, išdaužė vien langus abipusei 
altoriaus.

U Mieste Odesoj, dėl Štraiko 
konduktorių, bėgiojimas ulyČinių 
karų turėjo su visu pasiliauti.

Mieste Glasgow susidaužė trū
kis. Prie to 13 ypatų likosi užmuš
tų, o dar daugiau sunkiai sužeistų.

II Dėl stokos darbo, iš Rumuni
jos pasidaugino išeivystė žydų.

Nauji iszradimai.
* Garsus Amerikos išradėjas 

Edison tvirtina, jog išrado naują 
elektrišką motorą, kuris pritaisytas 
ant geležinkelių, išvarys garą. Nau
jas motoras ėsąs daug pigesnis už 
dabartinius, trukius gi gali varyti 
su dvigubu greitumu negu dabarti
niai motorai.

Vielines Žinios.
— Pasibaigė prova lietuvio sa- 

liuninko Viltrakio ir jo pačios, ku
rie apskųsti buvo už užmušimą 
lenkiško vaiko PaŠkowskio. Sū
dąs Viltrakį rado kaltu ir nuspren
dė jį ant 25 metų kalėjimo, jo pa
čią painiodavo. Svarbiausias liu
dininkas prieš pačią buvo Viltra
kio posūnis, bet jis sude apreiškė, 
kad prie pasakymo to, ką jis pasa
kė policijoj prieš savo motiną, jis 
buvo gąsdinimais priverstas polici
jos kapitono; sude jis užsigynė to, 
ką pasakė palicijoj. Vargas mat, 
kad tiesos daleidžia policijai kišti 
savo nagus į tokius dalykus, apie 
kokius ji mažiausiai išmano; Euro
poj pradirbs tirerrėjimas priguli 
apšviestienps sudžioms, Amerikoj 
tuom užsiima tankiai vos mokanti 
rašyti policistai. Ne įstabu todėl, 
jeigu jie, nesuprasdami svarbos 
savo darbo, gazdinimais.net muši
mu, stengiasi išgauti prisipažinimą 
prie kaltės. Sūdo gi akyse toks 
prisipažinimas ne gali turėti nė jo
kios vertės.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
Ontorio, Dearborn ir Wells str. 
pasiutęs šuo sukandžiojo keletą 
žmonių, kol ant galo policist as jį 
nušovė. Terp sukandžiotų yra: 
vienas policistas ir sekretorius ei- 
garninkų unijos Lentz ir kelios ki
tos ypatos.

— Ant 12 ui., ant pastovo karo 
užlipo Hermann Harnack. Ant 
kertės 12 ui. ir Kedzie avė. karas 
susimušė su kitu, Harneck nupuo
lė nuo pastovo ir pateko po ratais, 
kurie jį sudraskė.

— Per visą liepos mėnesį Chica
goj pasimirė iš viso 2390 žmonių, 
kuriame tai skaitliuje buvo 1872vy- 
riškiai ir 1018 moterų; vaikų iki 
vienų metų amžiaus pasimirė 584, 
senelių su viršum 60 metų — 350. 
Patžudysčių buvo 41; ant geležin
kelių užmušė 27; nuo karščio pasi

mirė 25, užsimušė 24, ližmušystų 
papildyta 18; nuo svaiginančių gė
rynių pasimirė 19. GAMTOS PAJIEGOS

Padėkavonė.
Philadelphijos lietuviai manę 

pažįsta ir žino dėl kokių priežaš- 
Čių aš Čia atkeliavau. Praėjusiuose 
metuose,persekiojamas kunigų ir 
žandarų už agitacijas terp darbi
ninkų Lietuvoje ir platinimą lietu
viškų raštų, vos sjiėjau pabėgti iŠ 
jų nagų ir pasitraukęs į užrubežį, 
atkeliavau į Ameriką. Išsprukda
mas iš Lietuvos, jialikau mano 
moterį su trįms mažais vaikeliais. 
Atvažiavęs į Philadeljihiją ir turė* 
damas sunaikintą sveikatą per ka
lėjimus ir ištrėmimus, nieko gero 
jau neradau, nes į dirbtuves nega
lėjau stoti,o angliško liežuvio nią- 
žinodamas,kur galima ką lengvesnį 
rast? Pasibaidęs ir Šian ir ten,sto
jau mokintis amato rubsiuvystės; 
bet kadangi pradedant mokintis ne 
kas dar galima uždirbti, tai ir aš 
jokio užčėdijimo negalėjau sutau
pyti, vien tiktai ką uždyrbu ant 
pramitimo.-Iš Lietuvos gi gauda
vau kuo nesmagiausias žinias, nes 
mano moteris laitai daug turėjo 
kentėti persekiojimų nuo kunigo 
Šereivos, Panemunėlio kamendo- 
riaus, ir nuo armijos davatkų, ku
rie manę įskundė žandarams. Par
sitraukti jos j>as savę negalėjau 
dėl stokos pinigų. Besibaigiant 
metams, su jiagelba D-ro šliujio, 
išsiunčiau laivakortes mote- 
rei ir vaikeliams,bet ant nelaimės, 
jiems bevažiuojant per jūres, visi 
vaikeliai susirgo ir atvažiavus į 
Philadelphiją, vienas mirė. Visiems 
yra žinoma, kaip Amerikoje judai- 
dojimas yra brangus, o aš jau bu
vau jiaskutinį centą išleidęs, tai 
ant gasjiados nusamdymo, tai ra
kandų sujiirkimo, tai ant vais
tų sergantiems vaikeliams. Buvau 
suspaustas iŠ visų pusių. Bet lie
tuviai vientaučiai manęs neapleido. 
Vieni paskolino, kiti jiaaukavo ir 
išgelbėjo manę. Dėlto-gi skaitau 
sau už pareigą viešai jx*r laikraštį 
mano draugams—vientaučiams pa- 
dėkavoti už jų gerą širdį, k. v. pp. 
d. šliupui, Šulcui, Andriulaičiui ir 
kitiems, kurių užmanymui j»asidė- 
kavojant.ir kiti vientaučiai jtaauka- 
vo, kas kiek galėjo, ant palaidoji
mo mano mirusio vaikelio. Dėlto 
visiems aukavusiems draugams iš
tariu širdingiausią ačiū. '

Juozas Sirvydas.
Talpiname padėkavonę, bet at

kreipiame atydą.kad privatiškus rei
kalus reikia privatiškai atlikti,o ne 
per laikraščius: privatiškiems rei
kalams laikraščiai negali daug vie- 
tos jiašvęsti.pnvatiškos padėkavo- 
nes laikraščiuos |>atelj>a kaijx> ap
mokami apgarsinimai.

IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

gi sumai abiejų paraieliškų pajiegų, darbuo
jasi vienoje su joms linkmėj.

Dvi lygios paraleliškos pajiegos, besidar
buojančios ant dviejų priešingų vietų kokio 
nore kūno,tveria porą pajiegų. Tokios pajie
gos ne turi lygdarbės, kadangi besisuk i mo 
vietai ne reikia išlaikyti nė jokio 
spaudimo. Poros pajiegų gimdo tik besisu
kanti krutėjimą ir tokiu budu Jis atsako besi- 
darbavimui statiško momento.

6. Prasmė tiesų užlaikymo energijos. — Atei
tis žemės apskričio. — Negalėjimai užlaikyti 
amžiną krutėjimą, — Besitryninimas ir jo svar

bumas.•• • 1
Augščiau mes j išminėjome apie tiesas už

laikymo energijos; čia apie tai pakalbėsime 
plačiau.

Angliškas mokslinčius Faraday sakoiyra 
visoki apsireiškimai, prie kurių forma apsi
reiškimų iiersikeičia, vienos pajiegos pereina 
į kitas. Teip, paveikslan,chen)iškaH pajiegas 
atseina perkeisti į elektriką ir atbulai, taigi 
elektrišką pajiegą galima perkeisti į chemiš
ką. Šiluma pereina į elektriką, o tojė vėl į 
magnetišką pajiegą ir atbulai, taigi magne
tišką pajiegą galima perkeisti | elektrišką. 
Bet nė viename atsitikime, . niekur, nė pas 
elektriškas žuvis ne patinkame jiersikeitimo 
Į>ajiegų be žudymo ko nors.

Nors Faraday ir gana aiškiai išreiškė 
nuomonę apie tiesas užlaikymo energijos, bet 
moksliškai tas likosi apdirbtas ir išaiškintas 
.Mayero, kuris, tėmydamas kraujo tikėjimą, 
išskaitė teip vadinamą mechaniiką eguivalen- 
tą iilumoe, tai yra daugumą darbo sunaudoto 
ant išdirbimo atsakančio daugumo šilumos.

Nuo seniai žinojo, jog prie sudavimo.try- 
n i mosi ir tt. darosi šiluma. Žinojo, kad net 
prie didelio šalčio'galima sutarpinti ledą, jei
gu du jo šmoteliu trinti per tūlą laiką į viens 
kitą. Taigi tą nuo seniai žinojo, reikėjo vien 
susekti, kiek reikia darbo arit padaromo atsa
kančio daugumo šilumos. Ant pastatymo 
klausymo ant tikrai moksliškų pamatų dar
bavosi vokiški mokslinčiai ir antai Mayerl840 
m. išskaitė mechanišką eųųivalentą šilumos 
lygų 1392 perlų-svarų, priimant, Celciaus ter
mometrą. Tas reiškia, jog ant sušildymo 
svaro vandens ant 1° šilumos pagal Celciaus 
termometrą, reikia sunaudoti darbą lygų pa
jiegai reikalingai ant pakėlimo sunkenybės 
1392 svarų ant vienos pėdos.

Draugyscziu Reikalai

PikuinkaM. Pikuinkan:
Brooklyn N Y. Dr-te tnvaoto Jurgio 

tursa mvo devinta piknink* aubautj. t-’ 
d. rugpjuesio. Grover*>RidfewoodCok>- 
aaeum parkie. lx>a< hland. Prasidėt 2 
valanda po piaiu. Inienra 25 e. y palai. 
Vitus lietuvius ir lietuvaites .sz Brook- 
lyno, New Yorko, Masjetho ir apielin- 
kea nuoazirdiiai uvkviecaia.

Komitetas.

Sehanectsdy, N. J. Dr-ta S». Kazi
miero turės savo pirma metini piknin- 
ka t u bato J. 5 rugsėjo, Coliins lake Sto
tie darie, prasidės 10 vai. rytp. Inienga 
25c ypatai. Imkit Stata Street Scotia 
kara. kurs davei iki pikoinko daržui. 
Darias gražus, viduryje ažereliajr valte
les pas!plaukioeti. Grajys gera muzika, 
kiekvienas bus užganėdintas Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia atsilankyti, 
p visi busite gražiai priimti.

K. O. Apekunas.

In Chlcaroa lietu v turkus me
džio amatu in kus.

Kaip jums žinoma, kad Chicagoje žū
si organizavo į vieną unija visi depar
tamentai medžio amatninkų (stalioriu), 
prie kurios tai unijos ir mes, lietuviai, 
esame padalinti in atskyręs szakas terp 
svetimtaueziu, kurie, kaip girdėti, ren
giasi ant toliaus ..foreignenu*’ (killau- 
cziu ) nepriimti umjon. Tai gi jei tas ju 
noras ivyktu, tada lieluvys, nors ir ge
riausias amžininkas, negales darbe gau
ti, kadangi jis ne unijistas. o unijon jo 
neprijima. O tas gali įvykti bite diena. 
Todėl, žeminus pasiraszias komitetas, 
paduoda užmanyme: sutverti atskira lie- 
Tuviszka unijos szakajn kuria prigulėtu 
vien patys lietuviai medžio amatninkai. 
turėdami savo lietuviszka szaka iszven- 
gtumeme tu visu keblumu,kuri uos mums 
ateite gresia, gal unijos sanariai isz lie- 
tuviszkos unijos szakos turėtu geresne 
nauda neng isz ki liauti sa
kos. Ant to siekio bus laikytas pir
mutinis susirinkimas subatoj. 22 rugpiu- 
ozio, 7 vai. vakare, saleje J. Radavi- 
esiaus, 168 W. 18-ta str. korte Union, ant 
kurio visi medžio amatninkai, lietuviai, 
yra kviecziami susirinkti ir apkalbėti 
szi užmanyme. Kam rupi gerove ateities 
tegul ant szio susirinkimo ateina.

Su guodone
Komitetas.

Pigiai ant pardavimo gera buezerno ir 
grooerne. ' Biznis jau iszdirbtas nuo 5 
metu, vietoje terp lietuviu ir lenku. Par
siduoda isz priežasties nesutikimo part
neriu. Atsiszaukite in „Lietuvos*’ re
dakcija. (7—8)

Reikalauja jauno Tyro, kuris tur sziek 
tiek supratimo prie biznio kaipo klerkas 
Turi būti blaivas, teisingas, gabus ir 
mokėti anglisska ir betuvisska kalbas. 
Atsiszaukite terp 7—9 vai.- vakaro, po 
nr. 988 Milvraukee avė., Chicago, 111.

(7-8)

Jeigu galinis taėkae (punktas) paralelift- 
koH linijoti, lygine paskutinei pajiegai, tai 
yra 4—5, pultų Į taAkų pritaikymo ir uždary
tų i>oligoną, tai vi»<ai ue gautume lygdarbėtt 
R, kas reikštų lygavarystą Įiajiegų ir jų aavi- 
tarpinį neutralizavimą, joe darbą viena kiton 
iftuaikintų.

* Lygiai kaip įiš dviejų,arbair daugiau pa- 
jiegų galima iAvesti lygdarbę,teip ir kiekvie
ną |»ajiegą galima išskaidyti j ją padarančias, 
einančias Į visokias puses. Tą daro priešin
gai negu sudedant pajiegas. Nuo taško pri
dėjimo nuveda Iniija^ einančias išilgai kraš
tinių pajiegų ir; nuo galo įiaimtoe pajiegoe 
nuveda paraleliškaa; vietos susidėjimo ketu
rių linijų bus galiniais taškais tveriančių pa
jiegų, kurios sudėtos į krūvą, duos pradinę 
įiajiegą, galinčią;ją užstoti.

Mechanikoj Linkiai prisieina padalinti 
pajiegas Į jas tveriančias, kadangi tankiai 
jiajiegos ne dirba pradinėj'linkmėj. Teip, 
aut ą>aveikalo, jeigu pajiega stumia kokį kū
ną, kuris gali slinkti tik į vieną pusę, ne į tą, 
į kūrią jį tiesiog įstumia pajiega (jiaveikslan 
vagonas, besiritantis ant geležinkelio relių), 
tai tik dalis |>ajiegos susi na ūdoj a ant stūmi
mo pryAakyn. Pagal paratelogramo tie
sas, pajiega. pasidalina į dvi ją tveriančias, 
iš kurių viena dii*ba kūno krutėjimo linkui, 
kita gi |>eri>endikuliariškai pirmutinei; pir
mutinė stumia kųną pryšakin, paskutinė gi 
vien siaudžia kūną prie paviršiaus — pareik- 
slan, ratų lanką prie geležinkelio relių — ji 
prapuola krntėjitnui, kadangi ji dirba per- 
pendikuliarilkat krutėjimo linkui.

Visi pažįstate lakūną, kokį vaikai leidžia 
ant oro; lakūnas kįla į viršų per pasidalinimą 
vėjo pajiegos. Kaip žinote, popierinį lakū
ną pririša prie įgilai kaučio jį šniūro dviem 
arba trįmis siūlais teip, kad jo paviršius su 
šniūru tvertų pfctesnę ar siauresnę kerčią; 
vėjo s|>audiinas aut to kreivai jiadeto lakūno 
I«viršiaus Įiasidąlina į dvi ją tverianti pajie- 
gi, iš kurių vieną, nukreipta | viršų, panaiki
na darbą sunkumo |>ajiegos, t. y. palaiko la
kūną ant oro arlia kelia jį augštyn, o kita 
darbuojasi virvutės linkui ir ją ištempia.

Besisukimasį vėjinių malūnų paremta.^ 
teiposgi ant {tasidalinimo vėjo pajiegos pagal 
paralelogramo tiesas. Bėgimas pervaro ant 
UĮ’ės jiaremtas ai|t tų pačių tiesų.

Apskritai, pajiegų jiaralelogramas yra 
pamatinėms tiesins išskaitymui didesnės da
lies pasitaikančiu mechanikoj |>ajiegų; dau 
gelis gana painiu apsireiškimų pajiegųdarbo, 
ant galų galo, tankiai painiais keliais, priei
na prie tų Įiaralelogramo tiesų.

Daleiskime, ‘ kad mes turime ne liuosai 
krutantį tašl^ą, nrie kurio krutėjimo linkinė 
sutinka su linkme pajirgų arba su jų lygdar- 
bėms, liet tašką sujungtą tvirtai- su kitu teip, 
kad gali sųktiesf tik aplink paskutinį. Tas 
nekrutantis taškas vadinasi aidimai taiku, o 
perpendikuliarišĮca linija, bėganti nuo to taš
ko linkui besidarbuojančių pajiega, vadinasi 
pečiais pajūįjos. į Padauginimas pajiegos ant 
peties vadinasi datiiku momentu pajiego&, ma
tuojančios pajiegą besistengiančią sukti kru
tantį tašką aplinjc nekrutantį. Paisant ant 
linkmės besisukitno, yra momentai besisuki
me dešinės linkui, teip kaip bėga laikrodžio 
rodyklai ir atbulkų taigi momentai besisuki- 
mo kairės linkui.

Trukiz Ku-phensono No. 1. 1825m.

Dešimtinėse, taigi prancūziškose mierose, 
mechanišką eųuivalentų šilumos vieno kalio- 
rijo, taigi šilumos reikalingos ant sušildymo 
vieno kylrigramo vandenj nuo0c iki 1° pagal 
Celciaus termometrą, perstatų lygų 365 kylo- 
gramometrų.

Tasai išskaitymas labai svarbus.

Truki* 8t«phen«ono 1830tn

Kiti besisilsimo momentai, besidarbuo
janti ant vieno taško arba kūno tiesioj ir at
buloj linkmėj atsiranda lygsvarystoj, jeigu 
suma statiškų mcnnentų.besidarbiiojančių vie
noje linkmėje,biĮs lygi sumai tokių momentų 
besidarbuojančių atbuloj linkmėj. Jeigu su
ma išpuls ne lygi lygdarbis momentas tvers 
skirtumą terp vieno ir kito besidarbuojančių 
ne vienoj linkmėj momentų ir linkmė besisu
kime eis su linkme didesnės sumos. Ant to 
paremtos tiesos Wuomo, pakėlimui sunkeny
bių.

Tiesos bnomtr buvo jau pažįstamos seno
vėj, jo tiesas pižinojo garsus mokslinčius 
Archimedes. Pr lėčiausias buomas yra ties
linijinis; jis yra tai kietas, ne labai ilgas buo
mas, galintis suktiesi aplink nekrutantį taš
ką, prie kurio visokiose vietose, perpendi- 
kuliariškai (pų tiesia kerčia) pridėtos 
visokiose linkmėje besidarbuojančios pajie
gos. Pagal buomo tiesas, lygsvarystė atsi
tinka tada, kada;suma besisukančių į dešinę 
pusę momentų (taigi padauginimų pajiegų 
ant tolumos jų m>o taško sukimosi pečių buo
mo) lygi sumai momentų besisukančių kairės 
link.

Sudėjimas pajiegų, pagal paralelogramo 
tiesas, galimas tik tąsyk, jeigu pajiegos dar
buojasi visokiose linkmėse ir gali susikeisti 
vienoj vietoj. Prie paraleliškai besidarbuo
jančių pajiegų ne galima to padaryti, ant su
dėjimo tokių pajiegų pasinaudoja iš tiesų 
statiškų momentų. Jeigu dvi paraleliškos 
pajiegos darbuojasi ant visokių vietų kokio 
nors kūno vienoje linkmėje, tai lygdarbė jų 
bus lygi sumai abiejų pajiegų ir ji darbuosis 
toj pačioj su joms linkmėj. Vieta Jos pritai
kymo bus ant vieųos linijos,jungiančios vietas 
pritaikymo atskirų pajiegų lygiamenuo jų at
stume ;tąsyk statiški momentai bus lygus.Su- 
prantama, kad išpdviejų pajiegų, besidarbuo
jančių paraleliškki vienoje linkmėje, turi su
sitverti lygdarbė, kadangi tokios pajiegos ne 
gali viena kitą panaikinti. Ta lygdarbė apsi
reiškia spaudimu ant nekrutančio taško besi
sukime kokio nore kūno arba buomo ir ji ly

.Tiesos užlaikymo energijos, kurios šią
dien priimtos ir prasmėj pripažinimo pasau
lės, svieto energijos yra nesimainančioms;mee 
matome, kad terp visų esančių pasaulėj pa
jiegų yra ankštas susirišimas, taigi jos viena 
aut kitos turi ne mažą Įtekmę. Iš to principo 
išeina, kad ant žemės nėra kitokių pajiegų 
kaip vien tos, kurias gimdo, arba seniau pa
gimdė, saulė. Saulės spinduliai, duodanti 
šviesą ir šilumą, giriido visokius meteorologiš- 
kus apsireiškimus: jie gimdo vėjus, lytus, 
tmiegą, ledus, audras; be saulės ne butų ant 
žemės nė jokių organiškų daigtų, ne butų nė 
jokios gyvybės, ne butų nė žmonių, ne žvėrių, 
nė žolių, nė kvietkų, nė girių, vienu žodžiu, 
nė jokių gyvų daigtų. Tokiu budu mes ma
tome, kad kiekvienas darbas apsireiškia kai
po pasekmė šilumos ir kitokių surištų su ja 
veislių energijos (dirbtuvėse kuria anglimis, 
taigi, rodosi, ne saulė, tik anglys duoda šilu
mą; bet jeigu ne saulė, ne butų nė anglių, 
anglys pasidarusios juk iš augusių prieš am
žių daugybę ant žemės augmenų, o be saules 
ne butų augmenų, ne butų nė vandens, taigi 
be saulės neturėtume nė vėjinių, nė vandeni
nių malūnų, vienu žodžiu, be saulės žemė bu
tų be gyvybės ir krutėjiriio); jos ne prapuola; 
todėl atsiranda klausymas, kur dingo pajie
ga, pa veikslam varanti garines mašinas, kuri, 
nustojus kurti po katilu, rodosi su visu išny
ko drauge su Ugne po katilu?

Drauge su tuom, pasiremiant ant tų pa
čių užlaikymo energijos tiesų, reikia daleisti, 
kad ateis musų žemei ir viskam, kas ant jos 
yra, mirtis, nieks nuo tos mirties ne išsisuks, 
turi ateiti galas žemės gyvenimo: išnaikys ant 
jos gyvybę ne didiejietvanai arba ungnis,bet 
kitokios priežastys.

Mat yra ant svieto visiems žinomos, nors 
ne visų gal patėmytos tiesos, kad prie kiek
vieno apsireiškimo pajiegos ir šilumos ant ga
lo jos susilyginą. Šiluma visada pereina nuo 
šiltesnio ant šaltesnio kūno; terp kūnų turin
čių vienokią šilumą ne gali būt ne jokio a|>ei- 
mainymo šilumos. I eip, dasilytedami kokio 
nors daigto, mes jaučiame persikeitimą tem
peratūros vien tąsyk, kada ji ne vienokia, ne 
tokia, kaip šiluma musų rankos. Jeigu musų 
ranka šiltesnė ui aplink ją esančius daigtus, 

(Toliaus bus.)

gazdinimais.net
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Pajieszkoiimal.
. p*jieszkauęavo Oeaers, Greicziutee, Ir 

pusbrolio, Juoispo GiodrBicsJO, Kauno 
rub.. Raseinių pav., Eržvilko* parap.
Jie palto ar kaa kita* teiksi* atsiasaukU 
ant ssio adreso:

Joną* Greicziua,
P. O. Box 285, Millinockel. Me.

’/ (7-8)
Pajieszkau savo paežio*. Onos Ivasz- 

kienea, Kauno gub.. Telaziu fav., Pa
vandene* parap. Ji pati ar kaa kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Augustinas Ivaszkas,
287 W. 3-rd St., 8o. Boston, Masa.

(7-8) •

Pajieazkau savo pažystamos, Elenos 
Burbsite*, Kauno gub., Telaziu pav., 
Varnių parap., sodos Skrundenu, szymet 
atvažiavo in Chicaga. Ji pati ar kaa 
kitas teiksis duoti iine ant adreso:

K. Norvilą,
(7-8) Box 313, Weat»llle, 111.

Pajieszkau Pavyto Auksitatalnio Su-
. valku gub, Marijampolės pav. Klebisz-

' kio gm., Prienų parap., kaimo Rutkisi- 
kiu. Ji* pat* ar kas kitas taikai* duoti 
iinė ant adreso,

John Kabaszinakas,
5| Clower St., Newark, m. J.

Pajieszkau sawo pusbrolio, Jurgio 
Paulausko, Kauno{<gub. Raseinių pav., 
Jurbarko parap.. Kaimo Žmkaicziu, 4 
metai Amerikoj. Ji* pat* ar kaa kitas 
teiksis duoti žine ant adreso.

» Jobu Valinciius,
9 Burleigh st. Cambridgeport., Maas.

Pajieszkau Antano Maslaucko, gyve
nusio Plymouth. Pa, laikė jis saliuos ir 
grosersatorl, turiu svarbu reiksią. Ji* 
pat* ar kaa kitas teiksis duoti iine ant 
adreso.

$Ant. Pupines, 
924 33 at.

Pajieszkau savo brolio ir draugo, Do
mininko Smalaiczuo ir Jono Matulio.abu 
Vabalnyku parap.. kaimo Rsmongaliu, 
turiu svarbu reikale. Jie patys ar kaa ki
ta* teiksis duoti iine ant adreso:
» Jonas Smolaitis.

P.O. Box 154. Rutland.Mass.

kaip jie issrodo, ka jie veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (viero*), 
nuo kada Ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme. kokios ju bažnycsios, kokioadiev- 
maldyne* ir žodžiu sakant nori dasižino- 
tt visa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Ethuoiojfi ja”, o joje viską rasi.

Jei nori dasiiinoli monu ir burtu pa
slaptis, kokiu bud u juo* magi.kai padaro, 
tai nusipirk knyga “FaslaptyN in&gt- 
jos bei Spiritizmo“, u iss jos viską 
daai žinosi.

Jei nori dasižinoti apie gamtos moks
lus, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reiszkimai sviete", “Apie Žeme“,"Senu 
gadynių issnykesutvėrimai". "Biologi
ja", “Svieto pabaiga" ir tt.,o isz, tikrai 
apeisavieai.

Jei'nori gražiu pasakaiczju ir juoku, 
tai nusipirk knygeles •‘Gyvenimo vaiz
deliai", teipgi teatraiiszkas: “Dede at
važiavo", “Žile galvon velnias v uode
gon“, “Geriaus vėliaus negu niekad" ir 
saimtus kitokiu turime gražiu pasakų.

Pas mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
roiu, abrozeliu, ražanesiu, szkapleriu, 
kryželiu,puikiausiu gromatoms popieru, 
alkiausiu ant svieto pavineziavoniu pa- 
vydale kortu ir pavydale kvietku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu me
ninu, auksiniu fontaniniu pluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Rassyk tuoj aus, o gausi katalioga.
Jei iiori pasiųsti pinigus in kraju, tai 

siusk tiktai per mu*. o visada gerai ir 
greitai suvaikszczios. Musu name tal
pina*: randavę paeito stacija, žinoma po 
No. 60, tad me* tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntiniu* iszleisti.

Jei reikalauji wfkorte*, tai pir
miau klausk pa* mus szifkorcsiu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir tik pa* 
mus gali gauti kokia nori nuopigiausios 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi preaes, kataliogu* ir 
ka ko tik reikia.

Adresuok:

A. OLSZEVSKIS,
33-rti SU. Station 60, 

CHICAGO.1LL.
024

vik-

Chicago, III.

Pa j tesakau savo draugo, Bronislowo 
Rtulyaaiczio. Suvalku'gub, Wladi*la- 
wavo pav_ Wi»akio Rudo* pa ra p. Jis 
pats ar kas kius teiksis duoti] ii ne ant 
adreso:

A. Kedųizautkas.
1005 Grove St.' Millwaukee, Wis.

Rajieszgau savo brolio. Franciszkaus 
Szimulluna, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., isz miestelio Raguvos. Jis pats ar 
kaskitas teiksis duoti žine ant adreso 

Julius Szimuliunas
Box 71. '. Glastonbury, Conn.

Pigiai ant pardavimo geras kaltūnas 
vietoje lietuviu apgyventoje, ant dide- 
les ulyczios: kuria daugy be,karu prabė
ga. Parsiduoda isz priežasties savinin
ko ligos. Atsiszauaite pas:

Wm. Pikeli,
3401 80. Halsted St., kerte 34-tos ui.

Chicago, III.

Pajieszkau Silvestro-Spirgio, Kauno 
gub., Telsziu pav. ir parap., kaimo Ge- 
taucziu, gyveno Brocktoo,, Mass. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

' Leon Szavlis,
14 Helbrock avė.,

Pajieszkau Jsavo szvogerio, j Mateuszo 
Remeikos, Vilniaus g u b., Traku pav., 
Alovės voL. kaimo'jStanuliszkiu.] Turiu 
svarbu reiksią. JisĮiats ar kas kitas 
teiksis duoti iine ant adreso:/r -. «

Vincas J ūsas,
606 Theodore St.. Scranton, Pa.

įBrackton, Maas.

,25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c

25c. 
’.. .20c.
...10c.
...10c.
...10c.

“AUSZRO8” Dr-tes fondai, 
besiniokinancziai lietuviszkai 

Jaunuomenei. 
Dr-tes Lietuvos Sunu Komiteto sąna

riai, New York.
J. Naujekaa........ 

’ A. Lesniauskas.., j.
A. W. Žaliauskas.. 
J. KarJoka............ ..
8. W. Boakeviciia
J. Aseviczia........
K. Masaitis.............. .
A.Žukauskas............
J. Balita ...........|

A. Szebeda.............. .
P. Naujokas.......... . ...
8iio* su m mos puse akina: Kankinti- 

niama... ,81.12c. Auszrai ...81.13
30 Kuopa 8. L. A. Scranton, Pa....7.33 

‘ Lelevelio Dt-te, Scranton, Pa. 1.... 1.00
Sim. Mack, Elizabeth, N. J........100

Buvo 401.83 
"~~1 Sykiu 8412.29 

r*- Aukos kankintiniains. ' Mi 
Hocking Iowa lietuviai; * 

Teodoras Kontowt.. .... 
Ch. Paulai lis............ 
Stan. Kontowt. ..... ... 
Jon Narutaviczia. ..........
Jos. Petruleviczia....... 
Bronislovas Petruleviczia 
Adom. Vaitkuna*. ........
Petras Miseviezia ...... 
Domininkas Edinika........
Pet. Kartaviczia............. .
Kaz. Bužis...,.......... .. ..
Ant. Kulikauskas. .j._........
Jo*. Skreliuna*....4..........
Agnieazka Skreiiunieue.. 
Frank Jucevicziua........ 
Mare Sirotnik (slovoke)... 
Jonas Tkacskus.................
Lietuvos Sunu Dr-tes Komiteto

sanariai New York ............... ...;81.12
30 KuopaS. L. A. Bcranton, Pa... .6.00 
Lelevelio Dr-te, Scranton,JPa... .1700

Buvo 8461.76
■£■ ____ I Sykiu 8473.88

..1...........25

..............15
............25
.......... 50

............. 25
j...........20
i.............25
1.............20
.. .........25
............. 15

..............25

..............25
-r.........25
J .....25
. L ....25
.................5
-4.........25

ĮAukos'ant kasztu delegatui in 
-ii yderlandija.

30.Kuopa 8. L. A. Bcranton, Pa....62.00 
’tBunq 67.00 

□ liSyklu iJ.OO

Aukos VI8ZTALILI.
30-Kuopa 8. L.*A. Bcranton, Pa... .1.00 

Buto 8.89 
Sykiu 9.89

AR NORI?
Ar nori geru ir naudingu knygų? Jei 

teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
lM “Lietuvon naujausiai Lssleistu-knygu.

Jei nori mdkintig angliszkoe kalbos, 
'tai nusipirk “Žodyną lietuviszkos 
ir angliszkos kalbu.”

Jei nori dasiiinoti koki kur gyvena 
žmones ant muzu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu pomares iszsimecziu- 
siu salų, nori žinoti kaip-seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikaus,

LIETUVA

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altoriui.kalaiikisak* maldų kny 

gel*. Maldo* yra ry'.meUne*. vakarine*. pn« 
•paviedne*. kotu u m Jo* mimu, musparu ir 
daugybe kitu; misziu maldo* ra abmelial*: 
mtoaparai giedami lietuviazki ir lotianzki. 
daug iotynisaku giesmių giedamu prie t*x*ta 
tymo SS. Sakramento, procesija, pakrapim- 
mo ir tt. Yra 8 litanija*: psalme* Sa.MartJo» 
P. ir Karaliau* Dovido; akiai, ražanoziai. 
■tacijo*. karunka. keliolika *iwentu gieimiu 
irtt. Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
Ua wi»u lwtuwi»xxu maldaknygių, daili, tai 
ta. slidi popiera; stambu*, ai'sskus drukaa 
Miara 3i*x«H coliai. Saitu knygeliu apdarai

No 1. Maža* Aukso Altorių*, prastai* drū
tais apdarai*, aukalntal* kra*xtai*,b* ap 
kalimo........................  OOo

NTo- 9. Maža* Akio Altoriui. praitaii,dru- 
tali apdarai!, aukimtal* krauni*, *p- 
kauitytom* briaunoms paaidabrootomi* 
blMelcmia. «u k .bute .. .. ............ VSc.

No. 8. Mažai Aukao Altoriui, .moroko
■ kuro, mink.ital. apdarai*, ap*al*to 
kampan, aukai n u kr**ital. parauto* 
Ir kvfetka.....................  •! .88

>JL*
# I

No. 4. Nakas Aukso Altoriui, francurisz- 
ko* gluodnio* įkureles apdarai* ap*a 
1*1* kampai*.auksinta kwietka,kry*fu* ir kra*xtai.........................................  gj. 5O

iVo- S. Maža* Aukšto Altoriui, apdėta bal
tai* slonlau* kaileliai!, tu 3 medallk*- 
liaii. aksomo nugara, apkausty.os krtau- 
no* sidabruotomis bleteleml*. iu kabe, 
aukauti krautai. ...................41.£

No- 0- Maža* Aukso Altorių*, balto* celiu
lioido, apdarai, iukilusio* kwietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztal...Sl.SO

No 7-Maža* Auk»o Altoriui balto*celių. 
lioido* apdarai, kvrielko* ant wieno »*o- a 
no ii įkloto* sidabru Ir perlu, ra dwiem 
kaulinėmis kabutamis, auksinti k ras* 
tai............... ................................... fa.oo
Knyseliu Nt^ A kaip ir T kwiet 

koa newienokiow. beweik kiekwie- 
noe knyjjele* kwietku iBamargini-

3S. Gyvenimo Valsdellal susidedanti Iss se
kinėsiu gražiu pasak*lesiu: Atsisveikinimą*; 
— Vagis; — Ka* kaltas; — Gatvės vaikas; — Pa- 
nureslo žiedas: — Mlssko sargas; — Signalas; — 
Keleivis. Chicago. III. IBIU, pu*L 98...........

S1O Deda atvažiavo. Komedija rianatne ak
te, Pusi. fl*. Draugystes uisllmanviio* teatru 1» 
išimu ras įstoja knygelėj* nauja ir pilna juoku 
perstatymą, kurt* ulgauedin* ir geriaus publika. 
Yra tai graši komedija, o jo* perstatymui reikia 
tiktai ssesiiu y patu. Šilta komedija buvo kelta 
kartu* toasta lletuvlsakos draugyste* Peterburge, 
Maskolljoje. JI yra maskolissko* valdilo* eensu- 
ruot* ir censuros daletdimas yra ant knygute* 
ruskotnls litarumia atspausta*. Todėl ja galima 
ir In Lietuva parsluntU, Maskolijo* valdžia jo* 
paraiuntimo nedraudžia.......................  MOc

*J1A Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija 
viename akte. Pagal lenkisska sutaisė K. H a Ir 
M. P-l*. Chicago. III. UAB. pusi, te. Saito knygute 
teip kaip ir No. 110 yra Maakolijos nensuro* du- 
leista ir gali būti Lietuvon sluucslam*........ lOo

:<;ll Žile galvon — velnią* vuodegon. Kome
dija viename akte. Pagal lenkisska šutai** M. 
P-l*. chk-ago, 1I1..1IAB. pusi. *1. balta knygute 
teip kaip ir No. >10 yra Maskolijo*oensurti* dalei- 
sta ir todėl gali būti Lietuvon siuncaiama... lOc

flflO Svieto pabaiga. įsa nulaiko verte Pr. 
Siūleli*. Chicago, IU.. I9UI. pusi. 31. Ka* nori 
dasižinoti kada bu* svieto pabaiga tegul perskaito 
sala knygele............ ..........................................    Kle

ORO Etimologija arba mokslą* apie tarane* 
tauta*. Pagal D-ra M. Haberlandta paras** Sser- 
na*. Chicago, III. 1908. pusi. 087. Yra tai svar
biausia mokslisska knyga apie viso svieto žmoni*. 
Ji parodo visu viesipatyscsiu. visu žeme* k raistu 
žmoni*, ju kilme*, parva, tikėjimu, tutprocalus, 
užsiėmimą ir abeinal viską, Įsi patilpusiu joje 
fotografijų matysite, kad ant musu žeme* randas 
žmoniugražiu. prastu, biauriu ir net biauresnlu 
už paezia beadiione, randasi net ir tokiu, kuriu 
visas kūnas plaukais apžėlė*, o veidas į beždžio
nes penatus. Raistas siventas sako: „Sutvėrė 
Dievas Smogu ant abroso ir paveikslo savo", bet. 
kad pažvelgsite in veidu* visokiu Amoniu veislių 
pamatysite dideli ju nevleuoduma Ir tada ateina 
klausymas, kurie iss ju yra panašiu* paveikslui 
Dievo, ir kas-gi sutvėrė tuo* btaurluoslu* S menes’ 
Ka* nori dasižinoti kiek ant svieto visokiu žmo
nių veislių randasi, kur kokia veisto gyvena.kuom 
užsiima, kaip minta, kaip tiki, kaip meldžiasi, 
kaip mokinasi ir pamatyti ju paveikslu*, kaip Ji* 
issrodo. tegul perskaito szia knyga, o joje ras 
gryna Ir pilna žmonijos istorija, preke 8k2 <»<>

Apdaryto........................................ 14.30
N3H Aukos Kare* Dievui. Para*** Jonas 

Gražy*. Chicago, IU , I9UI. pusi. tu. Sti knygute 
labai sunrautemoj kalboj * prasto visa* kare* ko- 
kios kada buvo ant svieto, kiek Jo* kasi tavo, kiek 
žmonių issžude. kiek smonijai blogo atgabeno ir 
ka* žmonija ia jas stūmė................................. lOt-

071 rtmusstmas earo Aleksandro II. P>rasse 
Jonas Gražys. įsileidoSusiv. Liet. Laisv. chl- 
nago, III.. 1908. pusi. Mk Knygute apraišo kyliui* 
ir lankstvmasi revoliucijisako judėjimo Rusijoj, 
kova su carizmu ir. kaipo pasekme los kovo*, ui ■ 
muslinu* minėtojo caro. Velyttna kiekvienam 
darbininkui Ja perskaityti.................................13v

IflUl Paslaptys Magijos bei Spiritizmo liele
šoje mokslo. Pagal svetimus šlaitinius lenklsz- 
kai sutaisė F.J.. lietuviszkai verte J. Laukis.Chl- 
cago, IU.. 1908, pusi. SIH. Yra tai seniai laukia
ma MONV KNYGA. Joje rasite visas monu ir 
burtu paslaptis, suprasite ja*, ne* yra suskiai 
apraišytos ir paveikslais parod; to*'visos Ju pa 
slapty* te budai ju darymo... ...................... . 3O<*

i;tU«t Naujausias ir didžiausia* žodynas Itotu- 
visskos Ir angiisskos kalbu, sutaisytas Antano 
Laito. Chicago. III.. UAB. turiniu puslapiu 3utl 
Rasite jame visus lietuviszku* sodžius uzguidt 
tu* in anglisska kalba, kiekviena* *<aii* paženk
lintas kursivoms literom* prie kokio ju grama ti
ko* skyriaus priguli.Kailiai sustatyti alphahetias- 
kai teip. kad koki lik žnli nori gafi ji su viena se
kunda atrasti. Szi žodyną reikalauja ne tik moki 
nantiesi. bet ir tie kurie moka angliuku kalba, 
ne* ne vien* isz mokaneziuju visu žodžiu nežino.

ograflji*. KleliMM*. icrakau. mėlyno audimo ap- 
daru.uu- am nmcaroa laupauato* tklabrin<*mi« 11 
tarvmi* Joa Utulaa. Frvke .............  43.00
Kp * i«riu latoirtilnia. Fara.-e tM bra._ » i-

S, M Veikalu* uilldeuauli* politl-lk, , ek> 
ni'ml], Kokiai, kebai. tortai,
kaip jie tuukraaa* ir kaip TTM.Iep * aut 
d r* toto* cyeeninto...................................

•kio. Iitoviit* kaistai! 8u»ivieayjlnx> Lto*.
L»ilT. ko. 27 puilapito.........................   ISc.

lOv
K»’p guriauilai laidoti aumir»lll Ptaulaji Oro 

L. Wehlam lu aagUeėko iuguld* kva V. 
l>mb**u.. ............................................  Ifte

ibJausll Lietuko* Karaliau litoriukae pa 
veikliu penkių.** aktaoe* L**klukto pa- 
rasv Juliui blovacki, lirlaviukal verte 
Vincai Kapsai illra* Ku< .rka> Knyvele 
.paikina ypatingai teatro mylėtojam*. Urte 

rikyba ar mok*)ai? Tyria*Ji>*>< UkeJimluki 
mokslinki ir draugijiukei pvutlukL Aatra 
laida *u priedu. <11 puslapiu .................. SO,

■upraatamai apcaazo wnaa * daili *wieto Su 
74 p*w»ik-lelu»:*: mapa. žmonių, cjr*» u u 
BMdliu Tinkamiau** gvo«r*aja IB pradine 
mokalatof................................................. Mftc

Žmogui NepuuizKli. Vert* tu ixv*dl«iko Ma
na Graa. apytakele: kaip turtingo prakvku 
■unui a p*, ridu vargia ga m»rglaa ir lai

Kalendoriai ipeudintai Merborge ant ISO* ma- 
t«.............................................................................1A<

Naujauaiaa Ir geriau*!** kalendorių* iu daug 
geru pamokinimu.ipaudinta* Tilžėje ant 1K03 me- 
‘a...........................................................................

Pinigu* aiuikite ant adreao:
A. OGMZEWMKI.

0*44 UtordMt.. Chicmao, 111

F.PBradchulis
Attorney and Counselor at La v.

Chamber of Commerce Bldj. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Washington su.

CHICAGO, 1LL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuwys advokatas, baigęs 
mokslg jurisprudencijos czion Amerikoj. 
<Wedaprovras kaip dvilinkas teip ir 
kriminaliszkas vrisuoee suduoee.

Kės. 108 W. 18th Cor. Union St.
Telephone Canal 484.

Drapanų kirpimo

Il^okslaiųe.
Lietuviszka drapanų kirpimo mokslai- 

ne persikėle isz Pittsburgo in Chicaga, 
po nr. 1826 VVabaah avė. Ji mokina nau
jausios mados kirpimo vyriuku, mote- 
riszku ir vaiku drapanų. Ji kiekviena 
gabu vyra iszmokina gero kirpimo ir isz- 
duoda diplioma, sukuriuom paskui gali 
tikti už kirpika in geriausias vietas. At
eikite arba raszykite ant adreso:

J. K. Shouskey,
1826 Wabash avė., Chicago, I1T.'"

(14—8)

Antanas Petkus,
136 W. 18-th kerte String 8t., 

Chicago, III.

PirmosKliasos Salianas.
Užlaiko geriausiu* gerymus, kvepen- 

ežiu* cigarus. ,,Free Lunch” visada ant 
stalo. Tnri didele sale mitingams, ba
liams ir veseiliom*. Užkvieczia visus 
atsilankyti. (21—8)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

12.00

Bangiai kaip
fr 30 metas Iszmcgiatas!
r Dr. RICHTERO

wisam «wietul žinoma* 1

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER*

Rkumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudojlmo Ir IL 

ir wisokiu Rheumatisakn
Skaudėjimą.

^ptiekorius arba j

F. At. Rfcbter & Co. 
315 Peari Street, 

New York.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING,
Union Stock Yards Chicago

KAPITOLA8 ir 8URPLŲ8 $283.000.00.
VIRSZUnNKAI:

6.R.Flynn. Prezidentas. J.A.8pocr, Vice-Preaidenta*. T. J. Fltzgertoė, Kasieriaus AslL

DIKEKTOHIAI:
Levi* F.6wlft, Ii 8wHt A C*.
Jame* H.Ashby, Ii U. 8. Yard A Translt C*. 
Sam i A.McClean Jr.,14 Contin. Packing Co. 
Artluir G.Leenard. I6U.8. Yard ATransttCe. 
Levi B. Doud, ii Deud A Kaeter

6. R. Flynn, ii National Live Stock Bank.
Šita banka priima ant užkavojimo pinigu* nuo 81.00 iki didžiausiai aumai ir 

už sudėtus pinigus moksli procentą. Čia viii Klock Yardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigu* luojaua, kai p lik gauua alga*, ir už padėtue gaut 3 procentą.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI! 
spinduliai vartojami dėl atradimo ligos 

‘ i ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS. 
ISŽPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

Pablish

2

A OI

P.A.Valentine, it Armour 8 Co.
Nelson Morris, II Nelson Morris A Co.
Josse P.Lyman, it Hammond Co.
John A Spoor, ii U. S. Yard A Tranai t Co.
Froderick S. Winston, Attorney.

Ir. 33

P Politiszk

Deimanto Elektrikos Kryžius.
Ji* taipgi vadinama* Wol. 

to Aurtrijo-
Jr prie* kelrlį m.-tų ir tuojau, 
i*įh> vartojama, Pru,uoae 
Prancūzijoje. Skandinavijoje 
irkii-uo- Europo* vie*|*t,,i} 
•e vanta, nuo reumatu 
mo i r k i tok t ų l ig ų 

DeimantoeiektrUka* krv 
*iu> šydo: reumatuma. ueu .
rto>:iJ|. krynau, ,kaud*jima 1
vidurių ikaudejuuu,. ailptui 
ma neini**, hv, 1
trina, paralelų, epile<>.i'}y '
apopiek*ljf. du«ulĮ. trukumą 
pmto. uuomirlul. uikrėtima 
kraujo, neiletgioluuf. ,tok f 
apetito ir vidurių >k*utWjtniu». ,

Lrnitvuma pajaull-i po k, 
adynų. kartai, po kelių dp,. 

nų penalo
mtaiou dten| ir n*kt| ant (ilki 
mo tnlurello uj.įkabinę, ant 
Kaklo teip. ka.1 krv*lu« karotų 
>ulyg duobutė, p., krutinę at 
CTyžtaa mllynaje puar kung. t
. , NKU' orlF.ANS, LA. Liepos m. ISttt Guodotla* IV ne f— čia 
kis *Mrtriiki| krvjiu. pirmiau* irautiejle kryžiai gydoitebukllnpa 
CieVlaiulaL tiČSRYS HKNKDIKTIMKO8. M4 Douphltie *t . 1

THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO
06 MILVAUKEE AVĖ., Deg t 27; CHICAGO, ILL

•
 Dykai pri
siusime 
koinam aut 
pareikala-.* 
vimo musu 
NAUJA 
lietuvtezka I 
katalioga, I 
kuriame 

atrakite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu.

T

f*rw-A us.lkablmma Ir po uiti 
kabiuimul syki ant dletau* Niku 
arysiij Įmrrktl j vaiaruAiltį aet* 
aul puma minu tų. Valkų krykiu* 
reikia UM-rktl į silpueiuį acta.

Prrkė ti<> krykiau* *1.00. Sius- 
limo kaliu* buvlrnjrto** Valstijų** 
ir Kanadoj* mr> paty*apmokame. 
Giarautuojaiue kad lia kryliu* yra 
**i**niu vaiatu uA alrktriAka dir
ia kur, nuo 1» *> tykių yra brau 
ęram*. Gaprtnio raiato a* Si kry-gestu*. Ganesnio rakto bž Ii kry- 
»*1 nėra, todėl ji* privalo rastis 
ktokv lenuose namuose. pa. ktok-

Prislgsk *| no per eipneaa ai

truoio> grumato)*, o me. prisiusi 
m* Ita-imanto KMtlriSka Kryžių 
1>YKAI. Skrylius gausi u* SSUU

name nuo ypatų liaigydžlusig 
pagelta* llo kryžiau*. L-miau*' 
laipiname viena ll tokių padtl

Pasiskubinkite rantyti, nes hz ve n tęs artinasi.
Adresuokite teip:

KelpscD i Co. 74 Centre St., Chicago, III.
Mucc. to Kelpacb, Norrlko A Co.

L. AZUKAS
Pirmos Kliasos Saliunas,

3301 Aiiburn Avė., kerte 33-czIon ui., Cnlcago, 111. •:*
Pranešiu visiems savo pažystamiems ir tauiieciiams, kad am tel atidariau s* 

liuni, toje paeitoje vietoje kur pirma laikiau, po virsi parMylu numeriu, su ge- • 
riausiais gėry man ir paėmiau geriausia Amtrikote

Alų Anheuser BiinIi Bravoro!
Anheuaer Bush Bravoro alus yra geriausias visoje Amerikoje ir visame svirne. 

taigi norinti ^ero alaus stiklą issnigertugerkit Anheuser Bush alų, o busit sveiki I ® 

kaip krienai. Biis alus ne lik traukimą gesina, bet ir sveikata duoda. Prie saliu- ■ 
no turiu ri didele czysta sale, mitingam*, veuelijoms ir pasilinksminimams Visu* sjJ 
kvieciiu atsilankyti. 8u guodone.

Ps^zim LEONO XIII
Privalo rastis kiekvienuose katali- 

kiszkuose namuose. Me* turime 5000 
laitai puikiu (teveiksiu kuriuos galima 
indeti in ai burna, rėmelius ir (takaby- 
ti ant sienos, pastatyti ant stalelio, 
komodos ir tt. Visur parsiduoda įto 
50c. bet pirkdami toky didelv skaitliu 
ant vykdavome teip pigiai jog galime 
parduoti juos su pnsiuntimu

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

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
3215 S. Morgan St., Chicago, III.

telk asui
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AR 8LEN K ATPLAUK Al? 
AR NORI KAD ANT PLI- 
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir praszalinti li
gų, tegul kreipiasi prie Europeisslto 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstancziai ligoniu trumpame laiko 
pasigelbo vien tik pagal jo'metoda irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatu adre
suokite teip:

J. M. Brundza'Co.
New York A Brooklyn, U. 8. A.

p %

Kaulai kur tu 
b*«i? Nulipąs 
l’iatra Bzlakl nes 
labai isztrosz.kes. o 
pas ji galima 
vedytl, nes jis turi 
puiku ir szalta ba« 
varške siu, gardžia 
ruska oczlszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamtsta kalbeli ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale'deljveseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti an^liszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

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

(Tarpe*33 ui. ir 33 pl.)
. Telephonas Root 21.

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARY J išgydo visas vyry ligas 
greičiau UŽ kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA- 
LIŠKUMAS, ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitu s specijalistus šiaurvakaruose.

Vyrai su galiančiam ir silpnom nugarom, inkstais, skiudėiimais kiaušiuos*. lyt.Skų aus-fonėliaiu, s.sudanč u *8*tiia8ia,w, naktį- g 
niai* nutaogim*is, susitraukusiais arba aeižtaviatais c*gan*is, trotyjima* a!mi.t!,3S. ncrviikuma,. skaudi,ia» krutinę,*, inkstg Lgs, 0 
plauti* įpusits .rusistoiimas tlspume. krituliai prie! akis, negalėjimas atlikti saro priderysčią, skiudėjima* galios, klapatyjanti* p*. 
raudimas. gnHmanavimas. silpnumas, melar.kolija, negeras kopis. patrcty.irt.as apetito, puclima* plaukų, V.SIŠKAI ISCISOMl. g

Qnnriialic7kne lidne* N«*ramti*zkl milM*rimal.užnu<Mlv.j{maM kraujo. Vari<*nce|e, skkz, § 
dpClŲullaZRUJ llįUo. kai jszgy domi. Ciriie/iMUiUa- i»/fc \ dy ma> <icl »tipu u syru.

uuuilpninti per bjaurina p*proerl»i« Ir per«i<tirb’iHH,*Mllp!il ir nerviuzki !<Z«Y- 
1M>M1 PO TIKIU GVAKANL’IJ k, AKB k PINIGAI MUGKAŽISTI.Janni vyrai

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMU1
../.J .> / • Noe 19 iki < M piehf. ir nue 6 iki 7 vakara. 

f /p •> i ule. nluff. Nedehomt ir per iventss r,ne 10 iki 12.

State Medlcal Dispetisary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL.

i Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
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L. A Z L'KAS.

Naujas ir vienutinis būdas
GYDYMO VISU LIGŲ!

Jau apie 10 metų gydytojai darbuojasi su tuom, idant silpnumą pripažintą už neiszgydomą ir 
kurių nė joks gydytojas jokiu bu<lu negalėjo iszgydyti, liet nors galėtu prastumti.
Kožnas isz tų gydytojų ėmėsi prie vienos ligos ir ilgus laikus silpnumą bandė. Tokiu budu tie 

gydytojai dirbo beveik per 31 metą, o dalnr (Msižadejo sutverti savo draugiją, kurios mieriu bus v>-
B M0 A M DnnnuinVA (•] 8,eui* «®rM>nt‘v,us Jiagellią neszti ir rodąs suteikti. Jie-gi uždėjo naują namą po vardu:
U ras A. M. MCBYICZO, f National Medical Association

.... (pripažintas New Yorko valstijos valdžia).
1/aii'U^toju ir pirmęėdžiu gydytojumi yra daktaras E. G. Drake. sąnarys New Yorko ir Peną- 

sy Ivanuos universitetų^Jis turi per 65 metus amžiaus ir 38 metus gydytojų mokykloj iszhuvęs.
• Czia skaitytojams perstatom d-ro E. G- Drake 

paveikslą, kuris vienbalsiai likosi iszrinktu to namo 
pirmsėdziu ir dažiurėtoju ir tai tik dėl iszreiszkiam 
jam negi olėto tuose darbuose jo pasiszventinimo.

NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION kol- 
nai ligai turi atskirą gydytoją kiekvienam, kuris prie 
to namo kreipsis arlia paraszys. Paciento silpnumo 
liga bus visiems gydytojams peretytvta, n e.s y ra 
negalimu daikitu, kad VIĖNS gydyto
jas galėtų VISUS SILPNUMUS tikrai ži
noti ir juos iszgydyti.

Kožnas silpnumas tokiu budu turi atskirą JMM 
gydytoją, bet a rus E. G. Drake su visais gydytoja* 
visus silpnumus, paduotus laiszke, iszbanuo ir koi- 
nani rasztu užtikrina visiszką is»-

Persikels isz Chicago* 
in 8c r* n ton. Pa. po ur, ' 

UI Peno, are., !ScrutoD, Pl S

ko tvirto)* pas lapt v J* Už tai ItetBvtei. kart*

Visiems Dykai!
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K hožnas sergantis r&sztu apturi užtikrinimą.juof
-BZ V0 l’£°s b”8 ’sz?y<iytu. Sergantis, kreipiant* 

z * i mu81 naui4’ užsimoka tik vieną sykį. nedalxxian>66
,r 8nt kiek laiko jis tę turės gydytis. Koinas 
pacientas bus t“;

Pirmoje NATIONAL MEDICAL ASSOCI- 
.-. . . .................. .. ATION eilėje stovi tasai garsusis d ras, kuria »»

savo asistentais pajiegia k o ž n ą Ilgą iszgydyti, nežiūrint kokia ji butų, ar sena ar apleista. 
K o s u I k r u 11 n ą, plauczius, skilvį, Žarną ligas, jaknų, ligas slaptinga*! 
vandeninius, iszt inim u s, rupturą, hemoroidą, sunkią ligą, szirdias oel-i 
d imą, reumatizmą, džiovą, pūslės ligą, akių, ausiu, ligas moterių, vaikt 
trumpame laike su raszto paliudijimu iszgydysime.

• ku ne atidėkit dieną nuo dienos, bet nusiduokit laiszku ar asabisztaA ■
pne N A I lON AL MEDICAL ASSOC1ATION, o paaiszkinimus lietuviszkoj kalboj gausit-

. . . ien? t*8*. ° užtektinai, jeigu jame savo ligą prideraneziai apraszysit. Raszvkit mums lieto-1 
viszkai, ar kokia jus kalba norit- J

VALANDOS PRIĖMIMU: Paprastomis dienomis nuo 10 iki 11 valandai ryte ir nuo 2—5 po I 
piotų, Nedėltomis nuo 10 iki 1 vai. ryte. — Gromatas meldžiam ant azin antraszo siųsti:

DR. E. G. DRAKE* vyriausias gydytojas, National Medicfrl Associatioil
34 WEST 26 STR. — NEW YORK.

ek laiko jis tų turės gydytis. _-----
teip ilgai gydytu, kol vis įsakai p*-

Europos Lietuviszti L&itr&szcziai.
“Varpau" literatūros, mokslo ir poli

tiko* mėnesinis laikrasztis. Preke 61.25
“Uklnlnkan" užsiimantis reikalais 

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

“Naujienos" talpinanczios pasaka* 
isz žmonių gyviania)o«ir kitokias svarb
ias žiniss. Preke  75c.

Viii tris virszminėti lalkrassciai iszei
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Pru*uow. Norinti juo* gauti kreip
kitės prie agento. Adresas:

M. J. Damijonaitis,
3111 S. Halsted st. Chicago, Iii*

MARJA DOVVIA7
Kauno gub. Szauliu pawieto.

II
Ii

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

Teletunaa: Ganai 78.
Telefonu galima iss kiekvrienes 

aptiekoe.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve.

Dykai Dykai!
Kas prisiuns 25c. markėmis gaustuzi- 

napopieruiu konvertais ir dovanu lietu- 
viszka dainų knygele naujai isz spaudo* 
iszejuse verta 15c. Popieros su gra
žioms kvietkoms, paveikslais, pasveiki
nimais ir dainelėmis, 6 tuzinai už 91 00 
Agentai ant ju gerai pelno. Adresuok:

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

Guodotimem* Kunigams •*r4k' 
bu:-Kapas, Arnotas, !>»>••* 
>ieų Albas, Stalas irw>susb«* 
mytinios parėdus. Visokį darbj •* 
'lieka artisttaikai in laikę.
! Norėdamos guodotin<» ^‘,^3 
arba guodotini Kunigai, kad Js*

Guododnoms tautiszkoms ir bai-^ 
nytinems Draugystėms iszdirba:-1 
Karūnas, Amerikoniszkasi 
Wellawas, Szarpas, Juos
tas, K u kardas, Ženklelius,1 
Kepures Ir dėl Marszalku 
parėdus. <__________
r*tu** Pr*^er*acx'a* *6ikta* ir tuom susielpū savo tautetg, paueskite ji t‘k

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Divlslon St., Chicago, IU-

A m < | 
, Rodosi nen.Į 
va terp Eur«’! I 
už muitas. Al is 
šiai pakėlė m t | 
Europos tavor f 
tytejOr d*1 i 

griebiasi atlyjl _• 
muitai*. Vč4 L- 
užgirta nauja 
pagal kurią t 
pripažinta tirs H 
ryti didesniu;' 
tiems kraštai;, 
atmoka Vok i e’ j 
kinti prekysti i 
rie dideliais i | 
Vokietijos jir“ 
das |vedė jau 
nimą įgabeni; 
Amerikos j »r< k.! 
Dabar Vokiet y
dina paliudyk f ' 
inspektorių, i |. 
buvo, kad m- j 
joje nėra vodii | 

. bet įvedė sa\ I 
ir tirinėtojus.—bi. 
randa už ne , 
sveiką pripaži E - 
inspektorių ir - 
Per tai iAgabt? | ' 
Amerikos Į V . ‘ 
tiniuose lai^no I 
tai sumažėjo ir x 
dar labiau, jei i r ■ 
vintas įgabeni i t V 
gy vų gyvulių i | ' 

, Vokietiją, ko B 
ja reikalauja, 
gali apsieiti i 
sos: jeigu ji ap-Į 
nimą mėsos iė Ari 
palenvinti atga 
Mas kol i jos ir A 
uždanga dideli; 
tikos iAdirbėja - 

. tai išnaudoja 
Rods jie; netur 
tentų namieje, 
ti, kaip jiems p 
iėdirbimų, gali 
keti darbininką 
ka -Europoj., 
keltoms prekei 
gyventojų,© ta- 
biuinkų, deėitui 
tą geresni užm 
ninku. Užtai 
savo tavorus ? 
mienis turi par< 
giau, negu j u 
namieje, kadai 
prekes, kokiai i 
svetimi tedirbi).< 
Todėl šiądien d& 
niškų išdirbiniu 
įBa pirkti Dond. 
Berlyne arba Pė 
gu pačioj Amen 
ta vorai išdirbu 
konsulius Chic. 
parsiuntė savo r. 
apieskirtumą pr» 
rikoniskų išdirl 
koj ir svetur ir i 
eirodo, kad už f 
locnų tavorų* a 
moka išdirbę ja 
brangiau negu s 
gi pasirodo, ka 
tai ne tiek pakel 
gerovę, kiek yr i 
lietu įnagiu am 
v»eo krašto g.

’ pradžių, porą i 
abejonės gal 

*nt rišo krašto e 
te išdirbystę: be 
drutinę fabrikai 
doja iš didelių i 
naudojimo viso f 
tojų; svetimi kn< 
juo toliau, juo 
biasi prieš Ampr 
ginklo, taigi di< 
Ant galų galo ir

h

K

airanda, kurie bu I 
dideli muitai ne | 
Ky ti tautos gert ’ 
kia vien tūlam e Į 
pitaliatų-fabrika

kwietkos.su
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