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Metas XI

Amerika.
Tarybos su Kolumbija rei

kaluose nukasimo Panamos 
kanalo dar neužsibaigė. Į Pa
duotas Suvienytų Valstijų 
propozicijas Kolumbijos kon
gresas vėl atmetė,-ypač todėl, 
kad tose tarybose Suvienytos 
Valstijos — sako' kongresas— 
naudoja tokį tonų, lyg kad 
jos Kolumbijų rokuotų už sa
vo pavaldinę ššlp kuri visa
me turi Dėdės Šamo klausyti.

Pereitų sanvaitę, rodos ket
verge, laikraščiai pranešė, buk 
beviešiant prezidentui Roose- 
veltui savo vasarinėj buveinėj 
Oyster Bay, koks ten anar
chistas norėjęs jį nugalabin
ti. Žinia sujudino visus gy
ventojus. Pasirodė vienog, 
kad nieko tokio ypatingo ne
buvo. Tūlas farmerys Henry 
Weilbrenner, sergąs proto 1|- 
ga, atėjo į Oyster Bay ir pra 
Sėsi, kad jį leistų pamatyti 
prezidentų: policija vienog jo 

k neleido ir tuojau apkraustė 
jo kišenius, kuriose rado su
rūdijusį revolverį. Pasiro- 
džius vienog, kad suareštuo
tasis yra beprotis, .nugabeno 
jį į bepročių namų. Vienog 
godus ant sensacijų ir pasi- 
pelnavimo amerikoniški laik
raščiai tuojau išgalvojo savo 
pasakų ir pagarsino, kad pre
zidentas Roosevelt voa-vos 
išlikęs gyvas nuo „anarchis
tų suokalbio”. Kam klius-ne- 
klius, o anarchistams, kurie 
nė nesapnuoja apie kokį ten 
žudymų prezidento, vis klius 
vien dėl to, kad kapitalistiš-

- ki dieniniai laikraščiai turėtų 
. sau tnedegų ant iššaukimo 
sensacijos ir tuomi. kaštais 
neapkenčiamų anarchistų, 
galėtų pasipelnyti išleidžiant 
,,extra” numerius.
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Vokietija.
Šiųmetiniai rinkimai 

siuntinių į Vokietijos parla
mentų išdavė tokį rezultatų, 
koks vokiškam randui visiš- 

: kai nebuvo pageidautas ir 
kurs, ant galo, įvare jį į di- 

^delę baimę. Kuomet visos 
kitos politiškos Vokietijos 
partijos daug nužudė, sočiai- 

. demokratai įgijo su viršum 
aštuoniasdešimt savo repre
zentantų viešpatystės bute ir 
tokiu budu tapo galinga opo- 
cijine partija. Jeigu tik to
liaus teip eisis, tai į trumpų 
laikų socialistai taps galin
giausia politiška šalminkyste 
ir apvaldys visų parlamentų. 
Smarkus sociald^mokratiškos 
partijos ūgis grašina vokiškai 
ciecorystei ‘ perversmu lygiai 
jos draugijiniame kaip ir po
litiškame surėdyme. Socia
listai yra republlkonais, jie 

j visa dusia neapkėnčia nugy
venusio savo formas monar- 
chistiško rėdo, todėl besididi- 
nant jų pajiegoms, auga pa
vojus monarchistįškai Vokie
tijos ciecorystei it toms kara
lystėms, iš kokių f ji susideda. 
Tokio rinkimų rfczultato ne
sitikėjo nė viešpatystės kanc
lerius Buelow. Jis, matomai, 
nesuprato dabartinio pobū
džio • socialistiškų judėjimo 
Vokietijoj, jis neužtėmijo, 

j kad socialistiškojį partija nė-
■ , ra tai partija doktrinierių,

bet šalininkystė,p kurių smel-
• kiasi visi neužganėdintiejie
i iš dabartinių sanlygų, ypa

tingai iš rando vedamos poli-
1 tikos. Jis manė,| kad socia-
■ • listai neįstengs įgyti didelių 
I ’ laimėjimų rinkimuose, jeigu

jiems nesuteikti reikalingų 
agitacijai pragumų, nenorė
dama gi jiems to suteikti, jis 
stengėsi užslėpti visus rando 

į mierius, visus jo užmanymus

pa-

ir geidavimus, už ko įsitvėrę 
socialistai galėtų pradėti sa
vo agitaciją prieš raudę.Toks 
slėpimas rando mierių išėjo 
visai atbulai,negu kanclerius 
sanprotavo: žmonės, nežino
dami ištikro, ko valdžia gei
dauja, budamigi neužganė
dinti iš ikišiolaikinės jos poli
tikos, atėjus rinkimams visur 
balsavo už socialistiškus kan
didatus, kurie yvairiais bu
dais išgaudami net labiausiai 
slepiamas rando paslaptis, iš
vilkdavo į šviesų ir perstaty
davo . neužganėdintiemsiems 
juo juodžiausiose parvose. Iš 
antros vėl pusės kanclerius 
manė, kad daugumas darbi
ninkų vien iš baimės sociali
stų balsuoja už jų kandida
tus, todėl,. idant neišduoti 
balsuotojų jų priešininkams 
ir apsaugoti juos nuo perse
kiojimų, aštriai įsakė, idant 
balsavimai atliekami butų juo 
didžiausioj slaptybėj. Iš to
kio balsavimų slaptumo soci
alistai vėl laimėjo, kanclerio 
norai irčia neatnešė tokių vai
sių, kokių jis tikėjos. Pilna 
balsavimo slaptybė daleido 
visiems neužganėdintiems iš 
rando politikos, bet šiokiu ar 
kitokiu budu prigulintiems 
jau tai nuo pačių viešpaty
stės valdžių, jau tai nuo pri- 
vatiškų monarchizmo šalinin
kų, be jokios baimės balsuoti 
už rando priešininkus — so
cialistus. Pasekmė to visko 
buvo tai, kad socialistai už
ėmė 81 krėslų viešpatystės 
bute. Valdžia nusigando. 
Kų reikia daryti, kad tų „so
cializmo šmėklų” nubaidyti, 
kaip susiaurinti tų [>avoju, 
kurs netolimoj ateityj grasi
na ,,viešpatystės tvarkai ir 
ramybei”? Laužyta galvas 
visaip ir galiaus nutarta, kad 
reikia būtinai aprubežiuoti 
balsavimo tiesas, idant tokiu 
budu ant toliaus sumažinti 
skaitlių socialistiškų pasiun
tinių. Taigi mat randas už
sigeidė vėl grįžti prie senų 
metodų, kurios jau nesykį 
pasirodė jam pačiam ken
kiančioms. Tų agitacijų apie 
reikalingumų pprubežiuoti 
balsavimo tiesas veda susior
ganizavusi draugystėlė, susi
dedanti iš keleto profesorių, 
pasiuntinių į parlamentų, ke
liolikos fabrikantų ir šiaip 
augštų urėdninkų. Už jų 
nugaros vienog stovi patsai 
randas, kų galima matyti jau 
ir iš to, kad kancleriaus Bue- 
lowo organas, Koelnische Zeit- 
ung, atidarė savo skyltis prie
šininkams dabartinių rinki
mų įstatymų, kurie būtinai 
reikalauja, kad tie įstatymai 
butų atmainyti ir užgirti nau
ji, aprubežiuojanti žmonių 
balsavimo tiesas. Ant tokių 
valdžios spendimų žmonių 
tiesas susiaurinti socialistai 
iki šiol da tik tėmija, su pro
testais nesiskubina. Jie lau
kia, ar valdžia da ko nepridės 
prie tų savo užmačių, idant 
ant syk su visu smarkumu 
ant savo priešių užpulti. Vo
kietijos socialistai, tiek jau 
laiko pasekmingai kovoję su 
randu, išmoko jau, kaip jai 
yra atsakančiausiai kovoti su 
randu, todėl visai ne abejoja, 
kad naujai rando vejantis 
pančius ant susiaurinitiro 
žmonių tiesų ir liuosybės jie 
įstengs be didelių pasišventi
mų sutraukyti ir prie to da 
labiau savo pajiegas sud Tu
tinti. Valdžios pasikėsini
mas ant konstitucijos turės 
tokias pasekmes, kad jis dar 
didesnėms žmonių minioms 
atidarys akis, dar aiškiau pa
rodys išnaudojamai liaudžiai 
visus valdžios tamsius darbe
lius ir pastūmės juos į savo, 
taigi rando, priešininkų eiles,

į eiles socialistiškosios {parti
jos, kuri tik viena kovoja už 
žmonių tiesas, už išliuosavi- 
mų draugijos iš nelemtai 
šiurkščios monarchizmo prie- 
globsties.

Maskolija.
Jei kokia nors Europos 

viešpatystė gali pasigirti mo
kėjimu užgrobti svetimas val
dybas su tokiu lengvumu, be 
didelių karių, be riksmų, tai 
tokia viešpatyste be abejonės 
yra Maskolija. Parodo tai 
kad ir paskutiniai jos įgiji
mai Azijoj,kur ji apvaldė ko
ne dusyk didesnius negu visa 
Vokietijos viešpatystė žemės 
plotus. Štai ji pravedė mas- 
koliškai-chiniškų geležinkelį 
Azijoj, aut apsaugojimo tos 
linijos jai reikėjo abipusiai 
užimti žemės plotus, siekian
čius apie dvidešimt kilome
trų. Paskui, dėl geresnės sar- 
gos, visokius civiliškus ir ka
riškus urėdus parubežinėse 
apygardose [pavesta vien mas
koliams, o jeigu kas sykis vis 
toliau statomi maskoliški kap- 
čiai gimdė kaimynų neužga- 
n ėdy j imu, Maskolija, ant jų 
nuraminimo, sakė, kad tai 
yra būtinai reikalinga tik
slams platinimo europeiškos 
kultūros, sudarymo pirklystės 
traktatų ir atidarymo viešų 
portų europeiškai pirklystei, 
Europos viešpatysčių laivams. 
Po to prisiėjo vėl apsergėti 
portų Arthur iki, ant galų 
galo, kelionė ministerio Ku- 
ropatkino ne užbaigi Masko- 
lijos pradėtų žingsnių ant vi
siško paglemžimo po savim 
milžiniškų plotų Azijoj. Ka
da tas įvyko, kada dabar Mas
kolija sutraukė į savo naujai 
paglemžtas valdybas dešimtis 
tūkstančių kareivių, kų gi da
bar gali jai sverti kokie nors 
protestai iš šalies kitų Euro
pos viešpatysčių? Dalykas 
jau užbaigtas, Maskolija tapo 
pilna valdininke užimtų plo
tų, [Paskirdama jiems rėdyti 
savo vice-karalių. Tas vice- 
karalius, admiralas Aleksie- 
jev, kaipo caro vietininkas 
turi neaprybotų kariškų, ei- 
ciliškų ir dipliomatiškę vai 
džię. Vien tik ypatinga, ca
ro [paskirta, rodą turės rūpin
tis apie tai, idant vice-kara- 
liaus politika ankščiai rištųsi 
su abelna Maskolijos rando 
taktika. Telegramas, Kuro- 
patkino pasiųstas į Peterbur
gu tuojau po atliktam [peržiū
rėjimui esančių porte Arthur 
kariškų pajiegų, skamba: 
,, Kariškai stovime pilnai pri
sirengę. Griausmingi šauk 
smai dešimčių tūkstančiu 
tvirtų kareivių ant palaimos 
ir sveikatos vyriausiojo rusiš
kų kariaunų vado atsimušė į 
liūdnas ir nuožmias, bet Mas
kolijos priešiams neprieina
mas, porto Arthuro uolas!” 
Kiek pasididžiavimo, kiek pa
sitikėjimo ant savo pajiegų ir 
tvirtybės skamba tame tele- 
grame. Tas pasididžiavimas 
vienog ne tuščias, Maskolija 
ištikro jaučiasi čia dabar teip 
tvirta, kaip kad pas save na
mie. Dabartinis susisėbravi- 
mas Anglijos su Japonija jai 
nė motais. Teisybė, Anglija 
su dideliu pavydėjimu žiurė
jo ant Maskolijos šeimynin- 
kavimo Azijoj, bet nenorėda
ma į atvirus ginčus įeiti ir sa
vo kailį įkišti, ganėdijosi 
tuomi, kad įstengė pakišti 
kojų Maskolijai dviejose vie
tose: Japonijoj ir Macedoni- 
joj. Sekti vienog Maskolijos 
pėdoms ir užimti Turkestane 
arba Tibete rubežiuojančius 
su savo indiškais geležinke
liais plotus, ant to neturėjo 
nė drųsos nė užtektinų pajie-

Balkanų pussaliN.
Kada ir kuomi pasibaigs Bulgarijos porto Burgąs į 

maištai antBalkanų pussalio, Konstantinopoliu; pražuvo 
sunku pasakyti. Juo toliau, aPi® M žmonių. Menama, 
juo tie maištai didinasi, juo kad ir tų darbų papildę pasi- 
įnirtesnė kova kįla. Iš visų keleliai. Iš Saloniki prane- 
tų mažų viešpatysčių ant Bal- kad sukilimai Monasti* 
kanų ir rubežiuojančioae su riaus apskrityj esu prigesinti, 
joms šalyse viena tik Rumu- Pasiųsti baši- buzukai sumušę 
nija ikišiol ramiau užsilaiko, | pasikėlėlius ir veik pradėję 
šeip gi ant viso Balkanų pua- Igalabinti vietinius gyveuto- 
salio, lygiai Turkijai priklau- JSudeginti teipgi apie 
sančiose provincijose kaip ir! 25 kaimai. Apie trys šimtai 
savistovėse valdybose, taigi poterių ir vaikų iš Zagori- 
Serbijoj ir Bulgarijoj, kova tani nusidavė paa turkiškųjį 

apskričio komendantų mels
dami apsaugos nuo įsiutusių 
baėi-buzukų užpuolimų. Ko
mendantas rtxis prižadėjo, bet 
pirm negu jis kokių pagelbų

latvis Vaskapu,plaukiantis iš

virte verda.
Paskutiniai pairimai Serbi

jos viešpatystės rodoj liudi
ja, kad naujasis karalius Pet
ras yra tik įrankiu tų oficie-
rų,kurie nugalabiję Aleksan- davė, užpuolė baši-buzukai ir 
drų, paskutinį iŠ Obrenovičų, beveik visus juos išskerdė, 
pravedė jam kelių ant Serbi- dasileisdami prie to niekiau- 
jos sosto ir kad tas kariškas *ių darbų su moterims ir mer- 
suokalbis, parengęs karalil- ginoms. Apskrityj Kastorija 
kame paliociuje skerdynes, randas i apie 18 tūkstančių 
dar ir dabar gyvuoja ir sten- turkiškų kareivių, kurie de- 
giasi valdyti Serbijos reika- gina ir naikina visų apygar- 
lūs. Nieko negelbėjo nė pi- dų. Į apskričiui: Saloniki, 
nigiškos dovanos, nė išaugš- Uškub ir Monastir sutraukta 
tinimai ant urėdų, kokiais Šešiolika bateli jonų turkiškų 
naujasis karalius apteikė už- rezervinių kariaunų. Toliaus 
mušėjus savo pinntakuno, tie gabenama da daugybę rezer- 
prie kiekvienos progos duoda vinės kavalerijos ir artilerijos 
jam suprasti, kad karalius į apskričius Smirna ir Adria- 
turi jiems būti dėkingas už nopol. Iš to matyti, kad 
įgijimų Serbijos sosto ir be Turkija nori pradėti energiš- 
Jų pa tarimo ir valios nieko kiau veikti ant suvaldymo 
patsai negali daryti. Teip maištų, bet tas jos pasiruoši- 
antai karalius buvo nomina- n,as kad tik neišsauktų dide- 
vęs karališko [mlociaus mar- I** karės ant Balkanų, 
šalku pulkauninkų Lešjani- 
nų, bet kada suokalbininkų 
partija jam perstatė, kad jis 
to neturįs daryti, kadangi 
Lešjanin buvo karštu Obre
novičų šalininku, karalius
tuojau savo nominacijų at- lė prekę ant duonos nuo i iki 
šaukė. Po to veik suokalbi- I kapeikos ant svaro. Iki 
ninkai ir jų draugai ministe- šiol pagal miesto taksas buvo 
riai ant viešįiatystės rodos mokama po 3 kap. už svarų 
įnešė,, idant prašalinti nuo baltos ir po 2 kap. už svarų 
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Isz Lietuvos.

iš Vilniaus.
Vietiniai duonkepiai pake-

juodos ruginės duonos; dabar 
gyventojam prisieis daug 
brangiau mokėti.

Ant Semenovskos ulyčios 
apdegė smulkesnių tavorų 
krautuvė. Krautuvė buvo 
įpirkta ant 12 tūkstančių 
rublių, blėdies ugnies pada
ryta ant 2000 rublių.

Kasant dabar gilias grabes 
vandens į vadoms, apie Ber-

tarnystos visus tuos kariškus 
ir civiliškus urėdninkus, ku
rie turėjo prisirišimų prie už
muštojo karaliaus. Taigi 
matyti, kad karalius jokios 
didesnės valios neturi, viską 
veikia čia ir rėdo ministeriai 
ir kariaunų vadai, karalius gi 
turi jaustis visai nelaisvio 
padėjime, kaip kalinys.

Bulgarijos revoliucijiškas 
mace<loniškas komitetas kasi nardinu bažnyčių ir Šv. Miko- 
sykis pradeda energiškiau lo klioštorių darbininkai iš- 
veikti, randas gi Macedonijoel kasa daugybę žmonių kaulų 
dalykuose lošia dvejopų rolę I ir kaukolių. Be abejonės se- 
ir stengiasi savo pėdas teipĮnovės laikuose turėjo čia būti 
supinti, kad nė viena pusė | kapinės. Gaila, kad V ilniu- 
negalėtų jų kame nors pakai- Je neturime mokintų savo vy
tinti. Štai oficiališkai Bul- rų, kurie ant tų iškasimų sa- 
gari ja garsina, kad macedo- vo akį atkreiptų. Senovės 
niški rubežiai esu sargiai da- kapinės gali suteikti ne ma- 
bojami ir macedoniški pasi- tai medegos moksliškiems ti- 
keleliai negaunu iš Bulgari- rinėjimams, teip kaip antai 
jos jokios pagelbos, tuo ta r- alkos ir pilkalniai. Žinome 
pu gi tyloms siuntinėja čielus jug, kad senovės lietuviai, 
pulkus bulgarų į Macedoni- laidodami numirėlius, visada 
jų, per kų macedoniečiai įgi- į kapų dėdavo kokius nors 
jo tokias jau pajiegas, kad daigtus, ypač velionio labiau- 
nepasibijojo jau užpulti-ant] šiai mylėtus, 
miesto Kruševo ir jį apimti.
Bulgarijos oficierai teipgi ty
loms pereina per rubežių ir 
vienijasi su pasikėlėliais, kų 
parodo sulaikymas ant nibe- 
žiaus bulgariško generalo 
Zončevo ir pulkauninko Jan- 
kovo, kurie traukė ant susi- 
vienyjimo su pasikėlėlių ka
riaunoms.

Pačioj Macedonijoj revo
liucija dar smarkiau užside
gė. Kruševe pasikėlėliai iš-

Į Vilnių atsilankė dabar 
amerikonas Robert Hunter, 
reprezentantas New Yorko 
draugystės ,,University setle- 
ment”. Mieriu jo atsilanky
mo yra ištirinėti klausimų su- 
lyg žydų emigracijos į Ameri
ka; prie to jis užsiima rinki 
mu istoriškų, ekonomiškų,et
nografiškų ir k. žinių. Iš 
Vilniaus jis žada apkeliauti 
ir kitus Lietuvos miestus.

Tūla Chreptovič, norėdama
galabijo visus turkiškus urėd- prisigirdyti, įpuolė į šulinį, 
ninkus. Mieste Kičeve įvy- bet jų spėjo ištraukti ir atgai- 
ko tokios jau skerdynės, kur vinti. Ji sakos norėjus sau 
daugybė turkų pražuvo. Apie padaryti dėl to, kad ne- 
Plorinų pasikėlėliai su dina- galinti su savo vyru gyventi, 
mitu išlėkdino į orų geležin
kelio tiltų; tarp Monastiriaus 
ir Janinos išplėšė pačtę ir pa
glemžė didelę sumų Turkijos 
rando siųstų pinigų. Ant 
Juodųjų Jūrių likos su dina
mitu suardytas Austrijos gar-

I kurs kasdien jų mušęs.
Ant Lukiškių priemiesčio 

pastatytas tapo naujas ligon- 
•būtis, paskirtas vien tik ser
gantiems limpančioms ligoms 
ligoniams. Senasis ligonbu- 
tis sergantiems limpančioms

ligoms yra pilnas ligonių,tuš
čių vietų mažai atlieka. Už
daryti Čia iš viso 42 ligoniai, 
tarp kurių yra sergančių: ti- 
fu 19, rauplėms 1, škarlati- 
noms 9, difteritu 2 ir krauji
niu živatu 11.

Laike nukasimo kalvos prie 
Polocko ulyčios,* stačiai nu
kastas kalvos šonas atplyšo ir 
puolančios žetoės ir akmens 
užvertė darbininkų Juzakevi- 
čių. Prašalinus griuvėsius, 
rado nelaimingųjį su sulaužy
tais šonkauliais ir sutrupintu 
kairės kojos blauzdkauliu. 
Nugabeno Jį į ligonbutį, kur 
jis neužilgio pasimirė.

Iš Vilniaus gub.
Bėgyje sanvaitės, nuo 15 

iki 22 dienos liepos mėnesio, 
visoj Vilniaus gubernijoj na
minių gyvulių susirgo: siby- 
rišku maru Trakų Įiavietyj 
susirgo ir pastipo vienas ark
lys; Ašmėnų, Trakų ir Šven
tinu paviečiuose susirgo išvi
so 69 kiaulės, iš kurių 45 pa
stipo. Trakų pavietyj [pasiu
to 5 karvės, iš jų 4 pastipo.

Iš Punios, Trakų pav., 
Vilniaus gub.

Punios miestelis yra gana 
senas, jau XVI amžyje istori
kai apie Punią mini. Punioj, 
ant dešinio Nemuno kranto, 
senovės gadynėj buvo lietu
vių tvirtynėlė, kryžiokų va
dinama Pullen, kurioj Mar- 
gėris, garsus lietuvių karve
dys, 1336 m. kovojo su kry
žiokais iki paskuitiiiiamjam ir 
paguldė ten savo galvų su vi
sa savo kariauna. Šiandien 
Punios miestelis yra labai nu
skurdęs ir apiplyšęs, 7 nes ant 
vietos nėra nė jokių uždarbių, 
o žemė visai ne naši — smil
tynai. Čia yra katalikiška 
bažnyčia, kur klebonu yra 
neseniai atvykęs kun. Vaške- 
vičia, lenkomanųs. kuris lie
tuviškos kalbos labai neap
kenčia; bažnyčioj visa diev- 
maldystė atliekama lenkiškai, 
nors visi Punios ^parapijonys 
lenkiškai nemoka ir yra gry
ni lietuviai. i D.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

Miesto Yoda atsisakė paskir
ti iš miesto kasos kokių nors 
sumų ant padidinimo ir užlai
kymo didesnio skaitliai!* Be- 
lostoko policijos. Tų savo 
atsisakymų motyvuoja tuom, 
kad kasa per
vos užtenka ant kprupinimo 
kitų svarbesnių miesto reika
lų. Aprokuota, kad užlaiky
mas didesnio [Milicijos skait- 
liaus kaštuotų miestui su vir
šum 100 tiikstančiji rublių.

ia, jos vos-

Iš Minsko gub.
Dvarponis ę., savininkas 

dvaro Nači, Blucko pavietyj, 
užsimanė nurubežiuoti gany
klas, ant kurių neturtingi 
ūkininkai kaimo Perekrestje 
turi servitutus. Ant išpildy
mo savo užmanymo dvarpo
niui prisiėjo nukasti per to 
kaimo ūkininkų laukus gra- 
bę, ant ko kaimiečiai, turėda
mi po visai menkai žemės ir 
brangindami kiekvienu ma
žiausiu jo kųsnelit|, žinoma, 
jokiu budu nesutiko. Maty
dama, kad geruoju nieko nuo 
ūkininkų nepeš, dvarponis 
pasitelkė sau į pagelbų Sluc- 
ko žemskių viršininkų. Ūki
ninkai vienog nenusigando, 
jie visi atėjo į savoi laukus ir 
apreiškė, kad ant savo žemės 
jie esą ponai ir jie turį pilnų 
tiesų neleisti dvarponiui per 
jų žemę grabA kasinėti. Ta
da žemskių viršininkas pata
rė dvarponiui apginkluoti sa
vo bernus ir spėkoms nuvyti 
kaimiečius nuo lauko, kų tas 
tuojau ir padarė. Užgimė

smarkios muštynės ir kaimie
čiai akmenimis ir pagaliais 
dvariškius išvaikė, pagrūmo
ję net pačiam žemskių virši
ninkui. Už savo , ,buntų” 
kaimiečiai, skaitliuje 46, tarp 
tų seneliai ir moterys, likos 
patraukti į kriminališkų šū
dų. Sūdąs nusprendė kiek
vienų jų ant vieno mėnesio į 
kalėjimų. Tokia mat teisybė 
Maskolijoj, vargšai žmonelės 
neturi tiesų net savo savastį 
nuo išpustijimo ginti. Kas 
gi sako, kad baudžiava Mas- 
kolijoj yra panaikinta?

Iš Kauno.
Įtekmingeeni Kauno gy

ventojai buvo padavę vidaus 
dalykų ministeriui prašymų 
apie parengimų čia septynių 
kliasų pirklystės mokyklos. 
Dabar ministerija atsakė,kad 
tam reikalui valdžia neturinti 
pinigų, nors mokyklų įkurti 
ministerija leidžia. Jeigu 
miestas nori, tai, girdi, gali 
savo kaštais tų padaryti. Pro
jektas tapo įneštas ant per
kratymo miesto rodai, bet ta 
atsakė, kad dėlei stokos pini
gų, prie dabartinių sanlygų 
tokių mokyklų įkurti ir užlai
kyti negalima.

Iš Kupiškio, Vilkmergės 
pav., Kauno gub.

Musų parapijoj yra du so- 
džiu.gudų apgyventu,Čekau- 
kiškiai ir Bagdoniai. Netoli 
nuo tų yra trečias Narbutai, 
Skapiškio par. Šitie sodžiai 
pagal apsakinėjimo pačių gu
dų atsirado tokiu budu. Po 
pirmam lenkmečiui atkeliavo 
į Lietuvę turtingas pirklys 
Prokofjev ir nusipirko nuo 
skurstančio dvarponio Pelič- 
ko 16 valakų žemės, dabarti
nį č'ekaukiškį. Begyvenda
mas Prokofjev pripirko dar 
tiek žemės nuo to paties pono 
ir paskui tų žemę išdalijo sa
vo sunarna ir dukterims. To
kiu budu pasidarė dar du so
džių: Bagdoniai ir Narbutai. 
Prie tų sodžių apsigyveno da 
keletas šeimynų gudų—pri- 
buišių ir sodžiai pasididiųo. 
Dabar jie išviso turi apie 
gyventojų. Sulyg tikėjimo 
jie yra sentikiai (starobriad- 
cai). Savo tikėjimų gali jie 
išpažint laisvai, turi cerkvę, 
popus ir tt. Apšvietimas jų 
ir dora žemai stovi: vagystė, 
girtuoklystė ir muštynės — 
paprastas daiktas. Dabar va
gystė ir muštynės truputį ap- 
si mažino, nes patys gudai už
mušė didžiausių vagį. Užsi
ima jie žemdirbyste ir preky
ste, arenduoja sodus, perka 
kiaules, žųsis, vištas, antis ir 
veža į Rygų; su tuo gerai iš
eina. Budas dirbimo žemės 
pas juos toks pat kaip pas ap
linkinius lietuvius. Gyveni
mo budę ir apsitaisymo jie 
nėkiek nepermainė; nešioja 
raudonus marškinius ir rudas 
sermėgas — visi vienodas. 
Kalba tarp savęs ir su kitais 
susitikę visados gudiškai; bet 
moka ir lietuviškai. Su lie
tuviais jie dabar gyvena ra
miai; ateina pasivakaruot į 
artymiausių sodžių, kur yra 
ir karčiams. Lietuvaitės su 
gudais šoka, nors daugumas 
iš jų ir nenoroms; šnekasi su 
gudais lietuviškai, nes gudiš
kai nemoka. Bernai gi, ku
rie nors žodį moka, kalba tuo
jau gudiškai, labiausiai pasi
gėrę. Toliau vakaruškų iki- 
šiol neėjo; vestuvių lietuvių 
su gudais dar nebuvo atsiti
kę.

Toks ramus sugyvenimas 
tarp gudų ir lietuvių neseniai 
prasidėjo. 15—20 metų atgal 
buvo didžiausios peštynės. Is
torija jų tokia. Paskutinia
me lenkmety j tų sodžių gudai

buvo kazokais; jie jodinėjo 
po aplinkinius sodžius prižiū
rėdami, kad nesikeltų maiš
tai. Nuo to laiko gyventojai 
lietuviai bijodavo gudų kaip 
ugnies. Būdavo, ateis gudas 
į karčiamų, trenks su kumš- 
Čia į stalų ir visi lietuviai nu
sigandę išbėgioja. Toks pa
dėjimas tęsėsi per keletu me
tų. Tuo tarpu užaugo nauja 
lietuvių karta, kurie ne labai 
be atminė apie lenkmetį, ir 
ji pradėjo gudams nebepasi- 
duot. Iš to kilo tarp jų tik
ra karė. Vienais metais peš
tynės užgimdavo kone kas ne- 
dėldienį, ne tik tarp atskirų 
ypatų, bet kartais sodžius su 
sodžių — lietuviai prieš gu
dus. Kariška dvasia buvo 
apėmus net ir vaikus: pieme
nys, kur tik sueidami, vis 
pešdavosi. Pešėsi teip keletu 
metų. Ant galo gudai visiš
kai nutilo ir dabar, jeigu pe
šasi, tai tik tarp savęs, arba 
kur kitose vietose, tik ne su 
aplinkiniais lietuviais. Ir 
tos peštynės dabar turi labiau 
ypatinį pobūdį,o ne tautiškų, 
kaip seniau. Valsčiuose,prie 
kurių prisirašę, gudai neturi 
ir nesistengia turėt jokios 
įtekmės. Dabar pas gudus 
jau pasirodo suminkštėjimas 
senųjų papročių ir mažiau 
bepildo prysakymus savo ti
kėjimo. ‘ Lydys.

Iš Balbieriškio, Senapilio 
pav., Suvalkų gub.

Balbieriškis yra gana senas 
miestelis, siekia net XVI am
žiaus; jis yra ant kairiojo Ne
muno kranto. Per miestelį 
teka nedidelis upelis Peršėkė. 
Miestelis apsusęs, apiplyšęs, 
žydų apgyventas, namai visi 
mediniai,kurie kasmet po ke
lis kartus išdega. Mat žydai, 
norėdami ugniavos daugiau 
gauti, namus brangiai įperka 
o paskui išdegina. Mas ko
lai, dasi prote j ę, kad žydai 

savo namus degina tik dėl 
gešefto, ugniavę suvis numa
žino. 15 d. kovo šių metų 
Balbieriškio miestelis labai 
išdegė; buvo pradėjus degti 
ir medinė katalikiška bažny
čia, bet tapo užgesinta. Iš 
bažnyčios viskas buvo išnešta 
net ir altoriai nugriauti: žmo
nės, benešdami bažnytinius 
daiktus, daugelį Jų išlaužė, 
išdaužė ir sunaikino; pragaiš
ties bažnyčioj’ padaryta ant 
500 r.

Balbieriškio bažnyčioj visa 
dievmaldystė atliekama yra 
lietuviškai, tik prieš pamoks 
lę skaitoma lenkiška evange
lija; dar Volf-Višnievskisant 
Balbieriškio miesčionių mažų 
padarė įtekmę; nors jau kelis
syk gundė juos, kad jie sku
tu savo kunigus Seinų vysku
pui už „litvomanijų”, bet nie
ko neišlbšė! Visa Balbieriš
kio parapija yra grynai lietu
viška, tik apie keli miesčio- 
nys kalba tarp savęs lenkiš
kai arba ir gudiškai.

D.

Iš Pakaševo arba Pakaš- 
miesčio, Kalv. pav, 

Suvalkų gub.
Pakaševas yra tai nedidelis 

sodžius Ūdrijos parapijoj. 
Kadaisi čia buvo kalvinų baž
nyčia, kuri jau išnyko apie 
150 metų atgal, nes nė se
niausi žmonės jau jos nepa
mena. Visoj Lietuvoj XVI 
ir XVII amžiuose buvo prasi
platinęs kalvinizmas, kone 
visi Lietuvos ponai buvo pri
ėmę kalvinų mokslų ir savo 
žmones vertė į kalvinus. Vi
duryj XVII šimtmečio Paka
sius, kalvinas, Pramičio dvar
ponis savo kaštais buvo pa
statęs Pakašmiestyje kalvinų 
bažnyčių savo baudžiaunin
kams. Steponas Batory, len-



Ties Romintais nušoko nuo 
rėlių bėgantis į Stalupėnus 
pasažierinis trūkis. Sužeistų 
keleivių vienog neatsirado.

Prūsų lietuviai labai dejuo
ja, kad negali atsakančiai su 
lauku darbais apsidirbti. Lį- 
Ja "be perstojimo, be lytaus 
nepraeina nė viena diena: Ne
suvežti nuo laukų javai pra
deda pėduose dygti, nenu
kąstos bulvės vandenyj mirk
sta ir teip jau pradeda puti.

kų karalius, norėdamas pra
platinti katalikystę Lietuvoj, 
įsteigė Ūdrijoj katalikišku 
bažnyčią. Aktuose Ūdrijos 
bažnyčios aiškiai parašyta, 
kad Udrijoe bažnyčia įsteigta 
1623 metuose. Pasirodo,kad 
anoje gadynėje, kaip visoj 
Lietuvoj, teip ir čia,kalvinix- 
mas labai buvo išsiplatinęs; 
paskui kalviniškas tikėjimas 
sumažėjo, teip kad dabar jau 
čia nėra nė vieno kalvino. 
Dabar čia atrandame tik vie
tą, vadinamą kalva, kur pir
miau stovėjo kalvinų bažny- 

x čia; dar žymu ir jos pamatai.
Savininkas vietos, Teopilius 
Zaprski, išgriovė pamatus ir 
atrado didelius skiepus apa
čioje; skiepuose rado daug 

. žmonių kaulų.
Norveiša.

Iš Virbaliaus, Suv. gub.
Porą sanvaičių atgal čia li

kos suareštuoti du maskoliš
ku muitų urėdjninku, kurių 
namuose rado septynis pudus 
rusiškų revoliųcijiškų raštų, 

' pargabentų iš užrubežio.

Iš Rumbonių, Kai v. pa v., 
Suvalkų gub.

Netoli Rumbonių yra pil
kalnis vadinamas Pilupiu, jis 
turi panašumą kapčiaus su 
įspausta viršūne, pavidale 
balno; padavimas yra, buk 
šis pilkalnis esąs švedų supil
tas, o kiti kalba, kas yra tei- 

- singiau, kad tai lietuviai su
pylė . tą pilį ant apsigynimo 
nuo kryžiokų. Kad tai buvo 
lietuvių tvirtynėlė, pasirodo 
iš to, kad ant viršaus jos ran
dama ir šiandien gabalėlius 
jplytų ir cemento, kieto kaip 
.akmuo. I . D.

■ I

Valsčių mokyklų mokin
tojai — IšŲrinėtojal

Lietuvos.
• Vilniaus mokslinio apskri

čio mokyklų globėjas pakėlė 
labai svarbų darbą. Jis už
manė rinkti medegą moksliš
kiems ištirinėjimams Lietuvos 
ir su tuo mierių atsišaukė į 
visus valsčių mokyklų direk
torius ir mokintojus, idant 
jie teiktųsi jam tame darbe 
pagelbėti. Jis pataria jiems 
rinkti visur nuo žmonių pasa
kas, padavimus, dainas, mis- 
lis, patarles, priežodžius, už
keikimus, taipgi užrašinėti 
ypatybes tarmių, būdą žmo- 

‘ nių gyvenimo, jų papročius 
irtL Kadangi* visoj Lietu
voj, išskiriant Suvalkų gub., 
valsčių mokyklų mokintojai 
yra be išskyrimo visi masko
liai, tankiausiai lietuviškai 
nė žodžio nemokanti, tai aky
va butų žinoti, kaip jie tą sa
vo užduotį galės išpildyti. 
Jeigu vienog jie ką nors ir 
nuveiks,tai jų darbas vargiai 
turės kokią nors mokslišką 
vertę, jis bus sudarkytas, iš
kraipytas teip, kad nevertas 
bus viso ant to padėto darbo.

isz Prūsų Lietuvos.
Butkunuose likos suareš

tuotas už elgetavimą tūlas vy
ras. Prie išjieškojimų pasi
rodė, kad tai yra pabėgęs iš 
Kauno maskoliškas parubežio 
kareivis. Vokiškoji policija 
žada grąžinti jį į Maskoliją ir 
paduoti į maskoliškų valdžių 
rankas. Kadangi pabėgėliai 
kareiviai Maskolijoj yra sun
kiai bandžiami, tai vargšas 
ne mažai turės nukentėti.

Peleiken-Klause, apie Klai
pėdą, perkūnas įtrenkė į tvar
tus ūkininko Sempeterio. 
Tvartai,drauge su uždarytais 
juose gyvuliais, Sudegė.

i

Klaipėdoj,begaudant žuvis 
prūde, įpuolė į vandenį vai
kas darbininko Kletkio ir 
prigėrė.

Piniguočius Hohn iš Tilžės 
pardavė savo dvarą Ašmeniš- 

^kiuose už 66000 markių. Nu
pirko jį dvarponis Siebert

Daugmantuose sudegė visos 
triobos ūkininko Grospalkio. 
Ugnis užgimė tvartuose,, iš 
kur su neapsakomu greitumu 
perėjo ir į kitas triobas. Iš 
ugnies nieko nespėta išgelbė
ti, net gyvuliai pasiliko liep
snoj. Kadangi nė triobos, 
nė kiti turtai ūkininko nebu
vo įpirkti, tai vargšas turės 
daug paskursti iki šiek tiek 
atsigriebs.

Isz Amerikos.
Juozapas su dviem paeziom.
New York. 20 metų senumo 

Juozapas Lauer atėjo į policiją, 
Brooklyne, reikalaudamas, kad jį 
areštuotų, kadangi jis esąs su 
dviem pačiom apsivedęs. Su vie
na, 18 metų mergina, apsivedęs 
jis lapkričio mėnesyj pereitų metų, 
bet tuojau ją pametęs ir apsivedęs 
su kita. Dabar jos abi pasijutę 
nuskriaustoms ir užsimanę jį į 
sūdą paduoti, taigi pirma negu jos 
tai padarys, jis patsai norįs į teis- 
darystčs rankas atsiduoti.

Ilgai gyveno.
Atlanta, Ga. Pasimirė čia neg

ras Montgomery, kurį plačiai paži
nojo ir vadino „Uncle Andy" — 
dėdė Andrius, salaukęs 117 metų 
amžiaus. Nedaug žmonių teip il
gai ant svieto išgyvena.

Nauji trustal.
Pirmose rugsėjo dienose New 

Orleans’e, La., susitvėrė naujas 
trustas vaisių prekėjų, apsikrikšti
jęs vardu ,,United States and Co- 
lombia Trading Co.” Trusto pa
matinis kapitalas 5 milijonai do
liarų, jis valdo 750000 akrų žemės 

>su vaisiniais medžiais Kolumbijoj, 
ypatingai departamentuose Canca, 
Bolivar ir Baranguilas.

Cukrinis trustas American Sugar 
Refining Co. paglemžė po savim 
sekančias iki šiol buvusias nepri- 
gulmingoms cukrinyčias: Sebewai- 
gu Sugar Refining Co.; Sanilac 
Sug. Ref. Co.; Peninsular Sugar 
Co.; Tawas Sugar Co.; Michigan 
Sugar Co.; Alma Sugar Co.; Sagi- 
naw Sugar Co.; Valley Co. ir Mą- 
nominee River Sugar Co. Pails
tas į krūvą kapitalas visų tų trusto 
paglemžtų kompanijų siekia 6350- 
000 doliarų.

Pittburge, Pa. Susitvėrė pie
nininkų trustas,'kurs žada kontro
liuoti* visą pieno pirklystę. į tą 
trustą priguli apie 300 pienininkų. 
Užgirta teipgi, kad kiekvienas to 
trusto sąnarys pardavinėtų gryną 
pieną, be jokių priemaišų ir atskie
dimų; prasižengęs prieš tą nutari
mą bus skaudžiai nubaustas ir iš 
draugystės išmestas.

Atelvyste.
Sulyg oficiališkai pagarsintoms 

žinioms, per visą liepos mėnesį 
šių metų į Suvienytas Valstijas at
keliavo iš viso 67583 ateiviai. Pe
reituose metuose per tą patį mėne
sį skaitlius ateivių siekė 50780, 
taigi šįmet jų pribuvo ant 16758 
ypatų daugiau. Didžiausias atei
vių skaitlius pribuvo iš suvienytų 
viešpatysčių Austrijos ir Vengri
jos, jų skaitlius siekia 18876; iš 
Maskolijos (žinoma į tą skyrių pa
imti teipgi ateiviai iš Lietuvos, 
Lenkijos, Finlandijos etc.) ateivių 
buvo 13679; iš Italijos (tame skait- 
liuje teipgi paimti ateiviai iš Sicili
jos ir Sardinijos) pribuvo 10764 
ateiviai; iŠ Vokietijos ir jos paval
dinių provincijų — 3948; iš Angli
jos — 3283; iš Švedijos — 3203. 
Likusis skaitlius išpuola ant kitų 
.šalių, kaip antaiNorvegijos, Portu
galijos, Rumunijos, Japonijos ir 
Vakarinių Indijų.

Benzinas ekspliodavo.
Phtsburg, Pa. Dirbtuvėj tūlo 

J. Muklosky, laike maišymo par- 
vų, ekspliodavo benzino bačkutė. 
Vienas darbininkas likos ant vietos 
užmuštas, kiti du sunkiai apdegin
ti. Visa dirbtuvė sudegė.

Dukterį nuszove.
Ostego, Mich. Farmerys Dun- 

can Swan išėjo į lauką su karabinu 
šaudyti varnus, kurie būriais už
puolė ant jo augančių maišų. Pa
leidus pirmą šūvį jis išgirdo riks
mą savo dukters Marės, kuri, jam 
nežinant, buvo teipgi į lauką 
išėjus maišų pietums paskinti. Far
merys mat, vietoj varnui, pataikė 
savo dukterei į krutinę ir ji neužil- 
gio numirė.

Nuo gazo užduso.
Milwaukee, Wis. Išsiveržęs iš 

pratrukusios triubos gazas uždusi
no miegančią savo kambaryj mote
rį Oną Radtke.

Žudymai Juodveidžlu.
Memphis, Tenn. Pereitą nedė- 

lią nužudytas čia likos juodveidis 
Plawning, direktorius juodveidžių 
amatų ir pramonės kolegijos. Lai
ke lekcijų jis mat nelabai- gerai at
siliepė apie baltveidžių pasielgimą 
su negrais, apie lynčus ir tt. už ką 
širdę „civilizuotiejie" baltsnukiai 

jį sugavo ir nudaigojo.
Shawneetown, III. .Pereito

utarninko rytą gaujaK susidedanti 
iš 50 žmonių, įsiveržė į vietinį ka
lėjimą ir pareikalavo, idant jiems 
butų išduotas negras Griffin, laiko
mas čia už užpuolimą ant tūlos 
baltveidės moteriškės. Gauja vie
nog tapo kalėjimo sargų ir polici
jos išvaikyta, o negras parkeltas, 
dėl atsargumo, į kitą kalėjimą.

Sudilai kaili nupliekė.
Denver, Colo. Netoli nuo čia 

esančiame mieste Victor, Colo., 
keletas apsimaskavusių vyrų už
puolė ant ulyčios sudžią Hawkins 
ir išpliekė jam kailį teip, kad na
bagą turėjo paskui į špitolę gaben
ti. Mena, kad tą darbą padarę 
štraikuojanti čia kalnakasiai, ku
riems tasai sudžia, savo persekio
jimais darbininkų, buvo ganėtinai 
pagrisęs.

Kova priešą trustus.
Kantas City, Mo. Pereitą utar- 

ninka atsibuvo čia konferencija 25 
turtingų gyvulių augintojų, ant ku
rios nutarė pakelti kovą prieš gy
vulių skerdinyčių trustą. Tam 
tikslui jie nutarė suorganizuoti ne- 
prigulmingą skerdinyčią su pama
tiniu kapitalu 5 milijonų dol.

„Piktos dvasios.“
Astoria, Ore. Atplaukęs iš 

Bristol Bay, Alaskos, garlaivis 
„North Star” paleido gandą, buk 
laivą ,,Sea Witch”, kurs yra sa- 
vasčia Alaska Packers kompani
jos, esą piktos dvasios apvaldę. 
Tuojau po atplaukimui į Bristol 
Bay, to laivo styrininkas nusilau
žęs koją, kurią prisiėjo visai nu
pjauti; po to styrininkas tuojau 
numiręs. Veik po to vienas mat
rosas papildęs patžudystę, per- 
piaudams sau koserę; tą pačią die
ną, vakare, kapitono šuo, be jo
kios matomos priežasties, šokęs 
nuo laivo į vandenį ir prigėręs; 
vienas jurininkas įsilipęs į pačią 
stiebo viršūnę ir buvęs ten per tris 
dienas, nieko nevalgydams nė su 
nieku nešnekėdams. Visi tie ne
paprasti atsitikimai įvarė jurinin
kus į didelę baimę ir jie pradėjo 
tikėti, kad laivą piktos dvasios 
apsėdo*

U ž m uai y s te ir patžudystę.
Richmond, Va. Tūlas Herbert 

Bates, urėdininkas vietinio Natio
nal banko, nušovė merginą Reną 
Gentry, o paskui patžudystę papil
dė. Jis mat buvo į ją įsimylėjęs 
ir prašė, kad už jo tekėtų, bet ta 
jam atsakė.

Pagieža.
Superior, Wis. 18 metų senu

mo Arthur Sherman nušovė čia 
Howard Gilbertą, savininką Hotel 
Cafe, kurs jį ne seniai buvo nuo 
tarnystos prašalinęs. Sherman, 
pasilikęs be darbo ir niekur kitur 
jo negaudams, iš pagiežos savo 
buvusį poną užmušė. Jis tapo 
suareštuotas.

Nežinoma liga.
New York. Kubos sveikatos 

departamento užveizdas atsišaukė 
į Columbijos universitetą, teipgi 
Jeffersono medicinos kolegiją Phi- 
bdelphijoj, prašydams pagelbos 
ant sustabdymo besiplatinančios 
tarp Kubos gyventojų nežinomos 
da ligos, savo pobūdžiu labai pa
našios į juodąjį marą, bet naiki
nančios žmones daug smarkiau ir 
greičiau negu maras. Liga pir
miausiai apsireiškė tarp darbinin
kų, dirbančių Daiquiri geležies 
kastynėse, Santjago provincijoj, o 
dabar ji smarkiai pradėda platintis 
tarp kitų gyventojų.

Badas tarp aukso Jleszkotoju.
Vancouver, B. C. Sugrįžęs iš 

Eagle City, Alaskos, tūlas Bratta- 
nober pasakoja, jog tarp tenykš
čių aukso jieškotojų užgimė badas. 
Iš 300 žmonių nuvykusių į Tonna- 
na, apie 150 esą jau badu numirę. 
Brattanober sutikęs žmones, kurie 
jau nuo 16 dienų nieko nesą valgę 
ir tokiu budu iš palengvo badu 
stimpa.

Nauja religiazka sekta.
Mieste Everett, Massachuseto 

valstijoj, susitvėrė naują ir gana 
keista religiška sekta,, apkrikštijus 
savą vardu „Flying Roller.” Tos 
sektos sąnariai garsina, kad barz
das skusti, plaukus kirpti ir nagus 
piaustyti visai nereikia, negražu, 
žmonės niekada neprivalą tą dary
ti. — Tai, kas ko neišsimano 1

Daugvyryste.
Kokomo, Ind. Tūlas -Joseph 

Pohlman pakėlė bylą priešai savo 
moterį Sarah, reikalaudamas persi
skyrimo. Jis tvirtina, kad jo mo
teris, apart jo paties, turi da tryli- 
ką kitų vyrų, kurių aštuoni gyveną 
Ohio, o penki Indiana valstijose.

Vergu plrklyste.
Kalamazoo, Mich. Suareštuo

tas čia likos tūlas grekas Anthony 
Demers, kurs prisipažino, kad jis 
už 75 dol. nupirkęs 13 metų vaiką 
Mich. Demoggeor, atvežtą vergų 
prekėjų iš Grekijos. Iš tolesnių 
ištirinėjimų pasirodė, kad Suv. 
Valstijose yra susitvėrus čiela 
draugystė prekėjų, kuri gabena 
iš Grekijos jaunus vaikinus ir čia 
pardavinėja juos grekams, kurie 
nupirktuosius pastato ant ulyčių 
praeiviams čeverykus valyti. Vi

5 Chicago. Dirbantiejie fabri
ke Piano & Organ Supply Co. dar
bininkai fiasiuntė savo komitetą į 
fabriko direkciją su prašymu su
trumpinti dienos darbą nuo 10J4 
valandų ant 9 vai. Direkcija ant 
tų reikalavimų sutiko, bet užtai 
tokioje jau proporcijoj numažino 
jiems mokestį. Neužganėdinti 
tuom darbininkai skaitliuje 450, 
o tarp jų apie 125 merginos, išėjo 
ant štraiko.

I Chicago. Pakėlė štraiką apie 
5000 plytnikų, kas yra apie vieną 
trečdalį visų dirbančių Čianykš- 
čiose plytnyČiose darbininkų. 
Štraikierių unija išsiuntinėjo apie 
20000 egzempliorių pliakatų, 
šaukiančių visus-darbininkus pa
mesti darbą ir boikotuoti firmas 
teip ilgai, pakolaik plytnyčių savi
ninkai ne susitaikys su darbininkų 
reikalavimais.

5 Baltimore, M d. Dirbanti 
ant Ohio geležinkelio trukių tarnai 
išrinko savo reprezentantus, kurie 
turės geležinkelio direkcijai persta
tyti darbininkų reikalavimus. Rei
kalauja jie padidinimo algos- Jei 
direkcija ant tų reikalavimų nesu
sitaikys, darbininkai žada pakelti 
štraiką.

5 Pottsville, Pa. ČianykŠčiai 
anglių kastynių baronai nutarė su
mažinti darbus kastynėse, kadangi 
anglių jau esą perdaug iškasta. 
Nuo sausio mėnesio Šių metų iš
kasta išviso 40 milijonų tonų ang
lių, iškastų bet neišreikalautų ang
lių pasilieka da 10 milijonų tonų.

5 New York. Vietinių stiklą- 
dirbių unija — Glass Workers 
International Union — buvo už- 
gyrus pakelti štraiką, kadangi fa
brikų savihinkai nenori sutikti ant 
darbininkų reikalavimų. Dabar 
vienog štraikas*likos atšauktas.

5 Detroit, Mich. Čia atsibu
vo konferencija tarp stikladirbių 
unijos reprezentantų ir savininkų 
stiklinių fabrikų. Ant tos konfe
rencijos fabrikantai sutiko pakelti 
darbininkams mokestį ant 10 pro
centų.

1 Philadelvhia, Pa. Telegra
fistai ir dirbanti prie krovimo tru
kių ant Pennsylvanijos geležinke
lio perstatė geležinkelio kompani
jai savo reikalavimus: didesnės mo- 
kesties, trumpesnio darbo.

5 Philadelphia, Pa. štraika- 
vusiejie čianykščiuose John & 
James Dobson audinyčiose darbi
ninkai, skaitliuje apie 2200, iš da
lies sugrįžo prie darbo, štraikuo- 
jaačių pasiliko mažas skaitlius.

5 Chicago. Dirbantiejie klijų 
išdirbimo fabrikuose darbininkai 
pakėlė štraiką. Jie reikalauja pa
didinimo mokesties nuo dabar gau
namų i 1.37 ant 2 doliarų1 už 10 
valandų darbo.

1 New Orleans, La. Visi Čia
nykŠčiai darbininkai, dirbantiejie 
prie krovimo laivų, pakėlė štraiką. 
Jie reikalauja didesnės mokesties 
už darbą.

sus uždirbtus pinigus vaikai turi 
atiduoti savo, „ponams", perką 
vergų savininkai turi didelį pelną. 
Perkami vaikai nuo 6 iki 15 metų 
senumo,.moka už juos, atsakančiai 
sulyg jų metais, nuo 25 iki 75 do
liarų. Apart Demerso suareštavo 
dabar da kelioliką tokių vergų pre
kėjų.

Mums tynęs su pteszikais.
Baldwin, L. I. Pereitos sere- 

dos naktį įvyko atkakli muštynė 
šerifo pagelbininko Cook su ketu
riais plėšikais, kurie norėjo į tūlą 
namą įsilaužti. Pamatę šerifo pa- 
gelbininką ateinant, plėšikai šoko 
ant jo su peiliais, bet Cook spėjo 
revolverį išsitraukti ir du už
puoliku nušovė. Kiti du, maty
dami, kad negalės nuo kulkų iš
trukti, davėsi šerifui suareštuot.

Aut szveislaukio.
Hamilton, O. Už keletą papil

dytų žmogžudysčių likos čia ant 
pakorimo nusūdytas Alfred A. 
Knapp. Sūdo nusprendimą nusū
dytasis priėmė visai abejutiškai.

Helene, Mont. Pereitą petny- 
čią čia likos pakartas Seidmaier, 
užmušėjas Williamo Reider. Už- 
mušiko advokatas meldė guberna
torių Tooley, idant jis teiktųs pra- 
sudytojo bausmę atmainyti, guber
natorius vienog atsakė, kad jis į tą 
dalyką visai nenorįs maišytis.

Nelaime laike kūlimo.
Aurora, III. Netoli miestelio 

Geneva, bekuliant javus ant lauko, 
dėlei per daug didelio įkaitimo iš
lėkė į padanges kuliamoji mašina. 
Vienas darbininkas prie to likos 
užmuštas, o penki sunkiai sužei
sti.

Juodaaki manu.
San Francisco, Cal. čianykš- 

čio miesto chiniečių apgyventame 
kvartale smarkiai įsiviešpatavęs 
yra juodasis maras. Nežiūrint ant 
pasistengimų miesto vyriausybės, 
jokiu budu negąli tą baisią ligą iš 
čia išnaikinti. Dabar miestas nu
tarė visus čia gyvenančius chinie- 
čius prašalinti ir tą miesto dalį iš
deginti, idant tokiu budu išnaikinti 
ir siaučiančią ligą. Viešpatystės 
Mexico ir Equador bijodamos, kad 
ta liga kokiu nors budu nebūtų į 
čia atnešta, uždėjo kvarantaną ir 
nieko, keliaujančio iš San Fracis- 
co, pas sarę neįleidžia.

Neintikqjo.

Denver, Colo. Tūlas vyras, 
pasisakęs esąs Charles Risch, atė
jo į policiją ir pareikalavo, idant jį 
areštuotų, kadangi jis esąs užmu
šęs vaiką Alfonsą Wilmes, kurio 
lavoną ne seniai rasta baisiai su- 
kaneveiktą. Policija, kuri iki šiol 
negalėjo susekti užmušėjo pėdų, 
Rischą suareštavo, bet tuojau vėl 
paleido. Risch buvo girtas ir po
licijai pasirodė, kad jis istoriją apie 
užmušimą Wilmes patsai išmislijo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Minogua, Wis. Ant Chicago, 

Milwaukee A St. Paul geležinkelio 
susimušė du iš priešingų pusių at
bėgę trukiai, prie ko atplėštos nuo 
lokomotyvos skeliaudros prispau
dė mašinistą Blair ir pečkurį Close 
prie garinio katilo ir čia nelaimiu- 
giejie numirė baisia mirtim, išpa- 
lengvo kepdami prie įkaitintų ka
tilo sienų. i

Stennenville, O. Visu greitu
mu bėgantis Cleveland-Pittsburg 
pasažierinis trūkis nušoko nuo rė- 
lių ir įsmigo į žemę. Sužeisti Ii- 
kos mašinistas ir pečkurys, iš pa- 
sažierių nė viens nenukentėjo.

Hastings, Ia. Bėgantis Bur
lington geležinkelių trūkis su pasa- 
žieriais, susimušė su tavoriniu tru
kiu. Sužeistų rados 40 pasažie- 
rių.

Gatavai.
Nashville, Tenn. Pereitą utar- 

niką sudege čia keletas didelių 
krautuvių. Ugnies padarytą pra
gaištį rokuoja ant 175 tūkstančių 
doliarų.

Isz darbo lauko.
I Kansas City, Mo. Šiaurinėj 

valstijos Mussouri daly j, Novinger 
distrikte pakėlė štraiką 600 kalna
kasių. Kalnakasių unijų preziden
tas John Mitchellbuvo pakviestas 
ant kastynių savininkų konferenci
jos, ant kurios užgirta, kad darbi
ninkai grįžtų prie darbo ant tų pa
čių išlygų iki turėsiančios šiame 
mėnesyj atsibūti Kansas City’j 
konvencijos. Štraikieriai vienog 
tam užgyrimui priešinasi, jie reika
lauja, kad dalykai butų urnai už
baigti.

I Chicago, III. Čianykščių 
skalbinyčių savinikai, pakėlę mo
kestį darbininkams, apreiškė da
bar, kad tą pakeltą mokestį turi 
skalbinyčioms grąžinti tie, kurie 
joms duoda skalbinius, taigi publi
ka. Togi dėl, už kiekvieną skal
biamą dalyką publika turi mokėti 
nuo % iki 1 cento daugiau. Tai
gi štraikas skalbėjų ne tiek naudos 
suteikė patiems štraikieriams, ku
riems vos ant 10 centų padidinta 
mokestį, kiek skalbinyčių savinin
kams, kurie dabar nuo publikos 
atlups Šimteriopai.

ISZ 
Lietnviszkn dirva.

Besimokinančios Jaunuo* 
menei reikaluose.

(„Auiroe" DrsugysUs suiiaukimaa.)
- Suprantant būtiną reikalingumą 
išdirbti lietuvišką inteligenciją, iš
lavintą yvairiose mokslų šakose, 
kuri savo darbais paskui prisidėtų 
prie kultūriško lietuvių tautos pa
kėlimo, porą metų atgal Chicagoj 
likos sutverta tam tikslui „Auš
ros" draugystė, paėmusi sau už 
mierį šelpti medegiškai einančią į 
augŠtesnius mokslus lietuvišką 
jaunuomenę. Kaštus, tam tikslui 
reikalingus, draugystė semia iš 
mėnesinių sąnarių mokesčių ir iš 
geros valiosjautiečių paaukavimų. 
Tveriant tą draugystę, jos įkurto- 
jai turėjo vilti, kad pradėtas dar
bas atneš didelę naudą musų tėvy
nei, jie suprato, kad musų ateitis 
kaipo tautos, per tiek amžių viso
kių priešų sloginamos, priguli nuo 
musų pačių darbo ir pasišventimo, 
ypač gi nuo musų jaunosios, pri
augančios gentkartės; mes priva
lome rūpintis apie sutraukymą pir
mų tvirčiausių retežių ir parūpinti 
kelią musų pasekėjams, jaunesnei 
kartai, kuri musų pradėtą darbą 
mokės toliaus vesti ir atliks jį gal 
daug geriau, negu mes tą galime.

Musų jaunuomenė — tai musų 
ateities viltis: drąsi, energiška, be
siveržianti prie darbo, prie kovos 
už augščiausius savo idealus. Re
miant ir pakeravijant ją, mes turi
me viltį, kad ji ne tiktai pati pro
tiškai išsilavins ir pasieks mokslą, 
kurs suteiks jai pragumus ant už
darbiavimo sau duonos ir kitų gy
venimo reikmenų,bet tepjau steng
sis įgyti garbę ant moksliškos dir
vos, nešdama šviesą visai musų 
nuvargintai tautai.

Atgaivinimas tėvynės remiasi ne 
ant užgriebimo žemės plotų, nėgi 
ant besirupinimo apie medegišką 
padėjimą pavienės ypatos, bet ant 
išlavinimo, ant protiško ir doriško 
pakėlimo visos tautos, ant išvedi
mo į šviesą ir ištobulinimo tų ta
lentų ir genijų, kurie šiandien nyk
sta ir miršta sunkioje kovoje už 
būvį.

Mes gorime gyvuoti, norime sto
ti į eilės gyvuojančių ir veikiančių 
tautų, trokštame sti joms susily
ginti; susilyginsim^-gi su toms 
augštai kultūriškai pasikėlusioms 
tautoms tik tada, kada musų eilė
se atsiras žmonės mokinti, litera
tai, poetai, dailininkai, kada ant 
kiekvieno žingsnio susitiksime su 
augštai protiškai išsilavinusiu lie
tuviu, mylinčiu savo tėvynę, ko
vojančiu už jos ir visos žmonijos 
gerovę ir besididžiuojančiu iš to, 
kad jį Lietuva pagimdė, o broliai 
šelpė jį, būdami jam tėvais ir mo
tinoms netiktai jo kūno, bet ir 
dvasios. Taigi su šiuo „Aušros" 
dr-tė norėtų atsiliepti į lietuvišką 
visuomenę su prašymu prigelbėti 
jai tame jos užmanytame ir, be 
abejonės, svarbiausiame iš dabar
tinių, tautiškame darbe. Juo drau
gystė daugiau surinks turto, juo 
'jos darbas bus našesnis, juo dau
giau bus galima sušelpti moksląei- 
vių. Rods iki Šiam laikui lietuviai 
nesigailėjo tam reikalui aukauti 
savo centus, bet norėtumėm dar 
ko daugiau. Norėtutnėm, kad vi
sur, kur tik gyvena krūvelė lietu
vių butų tveriamos „Aušros"dr-tės 
kuopos, mes trokštumėm, kad 
ta draugystė butų ne vietinė kokia 
kuopelė, bet milžiniška tautiška 
organizacija, išsiplėtojus po visas 
Suv. Valstijas. Ir ji: tikrai tokia 
pastos, kaip tik visuomenė arčiau 
pažins tokios organiEacijos svar
bumą. Iki šiol turime tik dvi 
„Aušros" dr-stės kuopi: Chicagoj 
ir Scrantone. Organizavimas pa
našių kuopų kitose lietuvių kolio- 
nijose priguli nuo laipsnio vietinių 
lietuvių supratimo. Be to, mes 
laukiame didesnio ? parėmimo ir 
nuo kitų lietuviškų draugysčių, 
kurių konstitucijose visada rasime 
užrašyta, jog „draugystė rūpinsis 
tėvynę šelpti”. Šelpimas besimo
kinančios augštesnių* mokslų jau
nuomenės yra svarbiausias dabar
tinis tautos reikalas, todėl draugy
stės randa čia sau lauką pasirody
ti su Šelpimu tėvynėsl

Taigi tautiečiai ir tautietės, ne
užmirškite gulinčių ant jus pride- 
rysčių rūpintis apie išdirbimą jau
nosios gentkartės, ąpie tėvynės 
ateitį. šelpkite, kaip galėdami, 
musų jaunuosius moksląeivius. 
Kiekviena jus auka, sudėta „Auš
ros" Dr-tės męksląeivių fondan, 
bus garsinta pe; lietuviškus laik
raščius. Paaukavimus galima sių
sti arba į liet, laikraščių redakcijas 
(„Lietuva", 924 33-rd st. Chicago, 
UI. ir „Vienybė**, 224 E. Main st., 
Plymouth, Pa.> su paženklinimu 
„jfuiraf*, arba tiesipg ant rankų 
„Aušros" Draugystės prezidento 
D-ro A. L. G^aičiuno, 167 W. 
18-th st. Chicago/lll.>

„Aušros" Dr-stė.

Muku moterys ir ių ap
švietimas.

Musų laikraščiai daugiausiai pa
švenčia vietos vyrų reikalams, jų 
darbams, jų apšvietimui, bet apie 
moteris, apie reikalus jnoterių ap
švietimo mažai kas rašo, rodos kad 
jos nebūtų lygiais drąugijos sąna
riais ir apie jas galima visai už
miršti. Žinome gerąi, kad kuri 
tauta augščiau pasikėlė, tai ne vien 
vyrai ją pakėlė, bet ppe to prisi
dėjo ir moterys, apje kurių apšvie
timą tauta rūpinos aint lygios su 
vyrais. Pas mus apšviestų mote
rų rasime labai nienjtą nuošimtį, 
neapšviestos gi mojterys negali rū
pintis apie apšvietimo reikalus ir 
nesykį net stabdo jp žingsnius. Tą 
ne vienas iš mus galėjo jau patirti. 
Jei moteris bus apšviesta, tai ji 
stengsis ir savo vilkus apšviesti, 
išauklėti juos prigulinčiai, teip kad 
jie butų naudingais draugijos ir 
tautos sąnariais, irj drauge, gelbės 
vyrui jojo užsiėn)imuose. Tuo 
tarpu pas mus tai nėra, moterys 
musų neapšviestos, rųenko supra
timo, pertai tankiai^ kenkia mums 
net geriausiuose misų visuose už
manymuose. Štaj, duokime sau, 
gyvena Šeimynėlė, Vyris yra Šiek- 
tiek apsitrynęs, moteris — nieko 
neišmananti. Vyfas.į norėdams 
daugiaus žinių įgyti, bando užsira
šyti sau laikraštį arba parsigabenti 
kokią mokslišką knygelę; bet mo
teris jo troškimų nusupranta, ji 
stoja jam priešais ii sako, kad tai 
ant niekų jis norįs pinigus išmesti, 
kad iš tų popiergalių jokios nau
dos niekam nebusią ir kad jis to 
neturįs daryti. Vargšė mat nesu
pranta, kad uždtausdama vyrui 
skaityti ji pati sau blėdį daro. 
Jug jeigu vyras skaito laikraščius 
arba knygas, tai ant to pinigų ne 
daug gali išleisti:: užmokės už jas 
tegul ir kelis doiliarus, bet tąsyk 
jis turi namie užsiėmimą, jam jau 
nerupi j ieškotis d raugų karinamo
se ant praleidimo laiko ir girtuok
liavimų, kur nesykį su vienu va
karu prageria tiek arba daugiau, 
kaip kad jam kaštuotų parsigabe- 
nimas visų geresnių lietuviškų laik
raščių sykiu. Jęigu vyras liuosą 
nuo darbo laiką mėgsta labiau na
mie praleisti, ta|ia, žinoma, ir jo 

‘ moteris esti gerėsnė, ne turi tiek 
drąsos užsiimti girtuokliavimais su 
burdingieriais(pas mus tas jug pa
prasta), su kuriaib nesykį į teip ar- 
tymą prietelystę sueina, jog, pa
metus vyrą su mažais vaikais, su 

' savo mylimu burČingieriu pabėga.

Tą jug liudija nuolatiniai per laik
raščius pajieškojimai pabėgusios 
pačios, leigu tokia pabėgėlė po 
kokiam laikui ir sugrįžta prie vy
ro, tai koks jam tąsyk gali būt 
smagumas, kokią ji» gali auklėti 
meilę prie moteries, kuri jau sykį 
buvo jį pametus? Meilė, prisiri
šimas prie kits kito tarp jų jau 
esti išgesęs, jie pradeda viens kito 
neapkęsti, sau draugų ir nusirami
nimo įieško kiekvienas atskirai 
vyras karčiamoj, moteris pas kū
mutes prie „pahtukės." Neapžiu- 
rimi namai pavirsta į tvartus, ap
leisti vaikai išmoksta ant ulyčių 
visokių ištvirkimų, paleistuvysčių, 
iš jų jau vargiai gali žmonės išeiti, 
— ir štai visas vaizdas suardyto 
gyvenimo, kokį tik tamsumas gali 
pagimdyti.

Taigi matome, kad apšvietimas 
mums labai reikalingas, reikalin
gas ne vien vyrams, bet ne mažiau 
ir moterims. Kadangi vyrai jau j^a 
daugiau prasiblaivę, jie turi ir pa
tys stengtis daugiau apsišviesti, ir 
savo moteris prie to traukti. Jei 
moteris nemoka skaityt, vyras gali 
ją iš pradžių primalonėti, kad pa
klausytų jo skaitymo, ypatingai 
tokių žinių ir straipsnių, kurie ją 
šiek tiek užimtų, o be abejonės 
kad paskui ji pati jau prašys vyro, 
kad jai ką nors paskaitytų. Sykį 
pamėgus, ji toliaus stengsis ir pati 
išmokt skaityti, idant neapsunkin
ti vyrą, per skaitymą jos protas 
povaliai išsivystys iš apsiaučian- 
čios ją miglos ir, galiaus, ji taps 
šviesia, išmintinga moterim, nau
dinga draugijos sąnare ir geriausia 
drauge vyro šeimyniškame gyveni
me. Tik apšvietimas, tik apšvie
sti vyrai ir apšviestos moterys gali 
pakelti tautą, tik suvienytas musų 
darbas įstengs mus pastatyti ant 
lygaus su kitoms tautoms laipsnio. 
Reikia darbo, o darbas atneš vai
sius.

Biznierius.

Kanklntinių Komiteto 
reikaluose.

Rinkimas Kankintinių Komiteto 
eina labai pamažėl), rodos kad tas 
reikalas visuomenės visai neapei
tų. Man rodos priešingai, visuo
menė turi laikyti sau už priderystę 
paskirti atsakančias ypatas, kurios 
pildytų visuomenės valią ir dabotų 
tautos reikalus. Čia ypatingai tu
ri pasirūpinti lietuviškos draugy
stės, nes jos tveria visuomenės di
dumą, o pavieniai tik ant draugys
čių ir pasitiki. Jeigu mes savisto
viai valdytumės, tai turi būt tingė- 
tumėm net sau viršininkus išsirink
ti,teip bent išrodo iš ilrišibliško mu
sų nerangumo. Mes mat išrodo- 
me kaip kūdikiai, prie naujo daly
ko greitai puolamės, bet paskui 
tuojau atšąlame ir nepaisome, kaip 
dalykai baigsis, tik laukiame vėl 
ko nors naujo. Matyti visuome
nei, iŠ dalies, nusibodo rinkimai ir, 
iš dalies, vieni ant kitų pasitiki, 
pritardami kitų balsams. Rinki
mų laikas turėtų būt aprybotas, 
rodos per tris mėnesius gali, lygiai 
draugystės kaip ir pavieniai, pa
duoti savo nuomonę kokiuose ne
būk rinkimuose. Tam laikui pra
ėjus, nežiūrint ant to, koks 
skaitlius balsavo, balsavimai turi 
būt uždaryti ir daugiausiai balsų 
gavusiejie tampa jau išrinktais, jie 
turi savo urėdus ir pavestas jiems 
priderystes pildyti. Aš užmany
čiau, idant rinkimai Kankintinių 
Komiteto užsibaigtų iki 27 dienai 
rugsėjo mėnesio, kadangi kitaip 
mes niekada prie galo neprieisimi. 
Aš nuo savęs į Kankintinių Komi
tetą skiriu: D-rą A. Bacevičią pre
zidentu, J. J. Paukštį kasierium, 
P. Mikolainį sekretorium.

Thorp, Wis. F. Mikolainis.
Pritardami p. F. Mikolainiui, 

skyrimus Kankintinių Komiteto 
užbaigsime su 27 diena Šio rugsėjo 
mėnesio. Tegul iki tam laikui 
lietuviškoji visuomenė pasiskubi
na savo balsus paduoti. Rėd.

Iš Torrington, Conn.
Lietuvių čia yra vidutinis skait

lius, palyginus su kitoms lietuvių 
apgyventoms vietoms, bet supran
tančių* reikalingumą mokslo, apsi
švietimo, rupinimos apie tautiškus 
reikalus čia mažas nuošimtis. 
Apie dvi sanvaiti atgal, per kelis, 
vakarus perėjau apie kelioliką stu- 
bu, bandydamas prikalbint kokį 
tautietį, kad užsirašytų „Vienybę" 
arba „Lietuvą," arba kokią kny
gelę kad nusipirktų; vienog nepasi
sekė nė vieno priviliot. Atsirado 
net toki, ką pasakė, jog jie ir be to 
turį iš ko spaviedotis.

5-tą dieną liepos čia buvo mė
ginta sutvert kuopą S. L. L., bet 
vos 4 prisirašė įir užsimokėjo įsto
jimo mokestį. Vyriausybė dar ne 
išrinkta, bus išrinkta ant sekančio 
susirinkimo.

Čianykšte 55-ta kuopa S. L. A. 
19 d. liepos ant metinio savo susi
rinkimo apart 50c. bertaininės, nu
tarė mokėti po5c.į kuopos kasą ant

tymo. Knygynėlį apsiėmė ožiai, 
kyti draugas P. Malinauckas savo 
krautuvėje ir būti jo užveizdėtoju. 
Jeigu gerai seksis, stengsimės už- 
laikyt knygų daugiau, pagal ilga- 
Įėjimą, kad tik musų tautiečiai 
mėgtų jas skaityt. Iki šiol vienog 
musų tautiečiams ne rūpėjo skaity
mas -knygų ir laikraščių; jie geriau 
mėgo kazyras ir miežinį raugsią. 
Kad čia ir negaunamas jis, tai jie 
parsigabena iš kito miesto ant ap
svaiginimo savo proto (mat čia 
šįmet karčiamų nėra, dėlto gėry, 
mus turi iš kitur gabentis). Rog. 
piuČiomėn. vieną nedėldienį čia 
buvo vienoj stubelėj krikštynos, 
kur teipgi neapsiėjo be raugais 
ant apsvaiginimo proto; na ir pasi
sekė apsvaiginti: pavakariu pradėjo 
vieni kitus pro duris stumdyt ir ant 
gatvės vėl, kaip kalakutai, vieni 
kitus už sprandų vedžiotis. Kad 
policijai į nagus ir nepateko, bet 
žmonės ant gatvės stovėdami, ant 
prieangių ir šalitakių prisižiurinėjo 
kaip ant kokio praeinančio cirkaus. 
Ot ir garbė ir pakėlimas tautos 
vardo. Kada mes paliausime 
tokią garbų sau pelnytis? Kada 

I pradėsime gėdą pažint? Laikas 
jau mums pamesti tą biaurų, gyvu

lišką papratimą. Laikas pradėt 
savę godot, ne statyt savęs ant pa
niekos ir papeikimo. Juk žmonės 

, matydami mus teip pasielgiančius, 
ne paskaitys mus už civilizuotus, 
pažįstančius dorybę ir žmonišku- 

Į mą. Mes skaitome už nuodėmę 
nuplėšimą artymui šlovės, o to ne
suprantame, kad teip besielgdami 
ne tik sau, savo artymui, bet ir vi
sai tautai šlovę plėšiame.

Tas pats.

Iš Kaylor, Pa.
Matydami per laikraščius visus 

musų brolius kįlant pamaži iš mie
go, aukaujant ant suŠelpimo ken
čiančių po maskolių jungu musę 
brolių, teipgi einančios į augŠtes
nius mokslus lietuviškos jaunuo
menės, ir musų Čia keletas gyve
nančių lietuvių nutarėme paan- 
kauti po kelis centus. Pasiunčia- 
me į „Lietuvos” redakciją sudė
tus musų 42.50,kuriuos Šiaip pada
liname: 1 dol. ant * kankintinių, 1 
dol. „Aušros" draugystei ant 
moksląeivių ir 50c. Vištalui.

Čia lietuvių gyvena tik viena 
šeimyna ir trįs pavieniai. Darbai 
čia eina tuo tarpu neblogiausiai ir 
atkeliaujantiems nebūtų sunku dar- 
bą gauti, ypatingai kurie jau yra 
dirbę anglių kastynėse, juo labiau, 
kad dabar čia atsidarė naujos ang
lių kastynės, į kurias reikalaujasi 
daug darbininkų; mokestis už dar
bą ne bloga, galima uždirbt nuo 
42.50 iki 45.00 ant dienos. Nege
rai, kad musų broliai bijosi pasi
kelt iš vietos: susikemša kur vie
noj vietoj, dirba sunkius požemi
nius darbus už visai mažą mokestį 
ir mano, kad geriau niekur negali 
rasti. Tuo tarpu yra da daug vie
tos, kur galima, jeigu jau ne leng
vesnį darbą rasti, tai bent už dar
bą geresnį užmokestį gauti.

J. J. Tbomas.

Iš Boston, Mass.
čionai suštraikavo 17 lietuvišką 

kriaučių šapų kontraktoriai priešai 
firmą Standard Clothing Co. Štrai
kas išsėmė visai štraikierių k>še> 
nius, o pašelpos iŠ niekur neprisi
deda. 28 dieną piutės buvo su
šauktas skaitlingas štraikierių su
sirinkimas, ant kurio buvo kalbėta 
apie reikalą atsišaukti į darbininkiš
kas unijas su prašymu medegiškos 
štraikieriams pašelpos; ta užduo
tis likos ant išpildymo pavesta 
unijos komitetui. Štraikas dėlto 
teip ilgai nusitęsia, kadangi 
firmai dirba daugelis skabsų, ypač 
žydų; dėl tos priežasties gali ir vi
sai štraikieriams ne nusiduoti.

26 d. liepos kn. Gricius per pa
mokslą pasakė, kad jis dabar išva
žiuoja ant poros mėnesių ant vaka- 
cijų ir kad žmonės su savo reika
lais perstotų į kleboniją lankytis, 
„leigu, girdi, man per tą laiką pa
sisektų gauti kur nors vietą, tai 
daugiau į Bostoną nesugrįšiu, o 
jeigu ne, tai sugrįžęs duosiu žinią 
parapijonams." Dabar bostonie** 
čiai lietuviai neturi savo bažnyčios 
nes su nauja vis da jokios tvarkos 
nepadaryta.

R. Dambrauskas. 1

Iš Brooklyn, N. T-
29 d. piutės turėjome šeimyniš

ką pasilinksminimą pas draugąMo- 
tiejų Lauraitį iš priežasties gimi
mo jam sunaus Jono. Besilinks
minant ir besišnekučiuojant apie 
visokius kasdieninius gyvenim*-: 
rūpesčius, parėjo į kalbą ir musą 
kankintiniai ir mokslo trokštančios 
lietuviškos jaunuomenės vargai. 
Pasiragindami viens kitą sumėtė
me tuojau 41.45, kuriuos skiriame:^ 
kankintiniams 50c., moksląeiviamS 
50c. ir Vištaliui 45c. (Vardai au
kautojų pagarsinti kitoj vietojRd.) 
Yra tai menka auka, bet vis geriąs 
negu nieko. — Varde aukų reika
laujančių aukautojams sudedu Šir
dingą ačiū.

V. P. Mockus.

apmokėjimo kaštų ant kuopos rei
kalų. Po to, ant įnešimo draugo 
P. Malinaucko, nutarta įsteigti 
nors mažą knygynėlį. Tam reika- 
kalui sudėjome pinigų 49.50, už 
kuriuos partraukėme reikalinges
nes knygeles, kurios bus užlaiko
mos ant pardavimo, persamdymo 
ir kuopos sąnariams ant pasiskai-

Atsi sauki mas
Mes, East St. Louis lietuviai, ■_ 

parapijonai lietuviškos Rymo ka
talikiškos parapijos Nekalto Prasi-
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|x»urdes, iki šiol įturSjome už prz- 
baŠčių daugelio Amerikoj paij- 
gumą lietuvį kunigą Juozapa Ma- 
Jota, su kuriuo jokiu bildu, per vi
są jo pas mus buvimo laiką, nega* 
Ujome susitaikyti, visados buvo 
tarp kunigo ir parapijoaų nesusi
pratimai, vaidai ir netvarka. Idant 
visus tuos vaidus |arp musų ir ku
nigo prašalinti, musų parapija krei
pusi prie vyskupu musų dyacezi- 

■jbs su skundais ir prašymais, idant 
vyskupas teiktųsi arba mus su mu
sų prabaŠčium sutaikyti, arba kitą 
prabaščių į jo vietą atsiųsti. Pra
time vyskupo net kelis kartus, 
bet pradžioje vykkupaa nušlijo, 
kad tai yra kalti nįusų parapijonų, 
todėl ir ant musy skundų mažai 
paisė, tęsė tą reikalą vis toliaus. 
Matydami tai parapijonys pradėjo 
mažiaus lankyti bažnyčią, ėjo į 
svetimtaučių bažnyčias, todėl mu
sų parapijos komitetas buvo pri
verstas iš naujo atsišaukti pas vys
kupą, kad ans kaip '■ors darytų 
šiokią tokią rodą,: nes sumišimai 
musų parapijoje kas karta didina
si. Tada vyskupai ypatiškai pri
buvo į E. St. LoUis’o lietuvišką 
bažnyčia, idant apt vietos ištirti, 
iš kėno. kaltybės visi tie nesutiki
mai užgimė. Atradęs, jog tas vis
kas darosi dėl netaktiškumo pra- 
bašČiaus, bandė dar mus su kun. 
Mašotu sutaikyti, ibet šis net vys-

* knpo raginamas nepusilenkė. Ma
tydamas vyskupas, kad su kn. 
Mašotu nieko gero neveiks, su
spendavo jj, taigi atėmė jam tiesas 
pildyti kunigo pareigas (laikyti 
mišias, krikštyti, klausyti išpažin
ties, duoti šliubus ir tt.), o para- 
pi jonam s, kad ne: kreiptųsi prie 
kn. MaŠoto su jokiais reikalais, at
siuntė raštą, kuriame sako, kad 
nuo 1 d. liepos kn. -Mašotui neva
lia užsiimti dvasiškais reikalais. 
Jeigu kas po 1 dienos liepos šių 
m. kreipėsi su bent: kokiais reika
lais pas kun. MaŠotą, turi duotis 
kitam katalikiškam ^unigui užtvir
tinti, taigi iš naujo ątlikti ar tai iš
pažintį, ar šliubą arba kitus tikėji- 
miškus reikalus. jTodėl męs, pa
rapijos komitetas, i pranešame ne 
tik vietiniams lietuviams katali
kams, bet ir ką gyvina kituose ap
linkiniuose miestuose, kur papra
stai kun. Mašotas važiuoja atlikti 
dievmaldystę, tegu) lietuviai su 
jokiais dvasiškais reikalais pas jį 
nesikreipia nes jau bus per du mė
nesiu, kaip jį vyskupas suspenda
vo, o kad jis dar iki f šiol pildo ku
nigiškas pareigas, tai daro tą prieš 
dvasiškos vyriausybės tiesas.

Vyskupui suspendavus kun. Ma
Šotą, vietinė parapija likosi be ku
nigo, todėl mes vėl kreipėmės prie 

- vyskupo, kad jis duotų musų pa
rapijai kitą kunigą, peš turint savo 
bažnyčią, pas svetmjtaučius kata
likiškus kunigus su dvasiškais rei- 

* balais yra neparanku kreiptis.
Vyskupas atsakė, kad tuom tarpu 
kito lietuviškai tnokančio kunigo 
savo dyacezijoje neturi, todėl pa
tarė mums su tuom. dalyku atsi
šaukti per lietuviškus laikraščius, 
begu kur nors koks lietuviškai mo
kąs kunigas atsiras. Todėl, jeigu 
kur nors lietuvis Rymo-katalikiš
kas kunigas be vietos randasi,teik
sis atsišaukti tiesiai pas Belleville’s 
dyacezijos vyskupą John Janssen, 
222 S. Rače st., Belleville, III. 
Norint gi kokiuose nors klausimuo
se su musų parapija susižinoti, rei
kia rašyt ant žeminus paduoto ant
rašo.

Varde visų lietuviškos ,,Nekalto 
.Prasidėjimo Panelės Šv. iš Lour-

• dės” parapijos sąnarių, pasirašome 
parapijos komitetas:

Prezidentas K. Zimantauskis, 
Sekretorius Jonas Ridžauskis, 

' 516 3-td st. East St. Louis, III.

turėjo, pakol zokoninkus redemp- 
toristus iŠ klioštoriaus iškrapštė. 
Ant valdžios paliepimo išsikrau
styti, zokoninkai pradėjo barika- 
duotis klioŠtorių ir kada į čia pri
buvo kareiviai, policija ir ugnage- 
siai, klioštorninkai ėmė skambinti 
varpus ir šauktis aplinkinius gy
ventojus sau į pagelbą. į kariau
ną ir policiją pasipylė akmenys ir 
plytos ir keletą kareivių sužeista. 
Už keletos valandų vienog bari
kados buvo įimtos; zokoninkai su
lipo ant stogų ir nuo Čia ėmė gin
tis. Tada duota veikti ugnage- 
siams. Iš visų pusių keletas mil
žiniškų šmirkštynių paleido sroves 
vandens į esančius ant stogo zoko
ninkus ir tie, į trumpą laiką, ėmė 
rėkt, kad pasiduodą. Po to tapo 
įvykdinti skaitlingi areštavimai.

U Berlyne laikytas buvo skait
lingas socialdemokratų susirinki
mas, ant kurio apsvarstinėtas bu
vo klausymas, ar partijai dera rink
ti iš savo tarpo parlamento vice
prezidentą, ar ne. Bebel savo 
kalboj išrodinėjo, kad su išrinki
mu savo vice-prezidento partija ne 
tiktai kad nieko ne pelnys, bet pa
neš blėdį, kadangi tąsyk noroms 
ne noroms prisieis ne sykį sueiti į 
kompromisus su randu. Partija, 
anot jo, ne turi iš liuoso noro pan
čioti savo žingsnius kovoje už iš- 
liuosavimą žmonijos. Kadangi 
Bebeliui prieštarauja kitas social
demokratijos vadas, Bernstein, tai 
socialistams priešingi laikraščiai 
pradėjo iŠ džiaugsmo triubyti, buk 
vokiškoji socialdemokratija pasi
dalinus į dvi partijį. Bemsteino 
šalininkystė vienog skaitlium yra 
visai menka ir be abejonės, kad 
sekantis partijos kongresas, kurs 
šį mėnesį atsibus Dresdene, patai- 
kįs tą vice-prezidenturos ginčų. 
klausimą išrišti ir abi šalininkystė 
suderinti.

LIETUVA

. Isz visur.
R Kriokavoj atsibuvo žydų rabi

nų susirinkimas. Ant tūlo rabino 
iš Poltavos (Maskolijoj) įnešimo,' 

. užgirta visoms pajiegoms kovoti 
prieš besiplatinantįMaskolijoj revo- 
liucijiŠką ir socialistišką judėjimą. 
Išto matyt, kad vadovai į dangų, 
kokios tikėjimo veislės jie prieta
rus ne sėtų, savo darbuose eina iš
vien. Jie remia šio svieto valdo
nus, stiprina jų galybę ir išvien su 
jais siurbia kraują ir prakaitą dir
bančiu žmonių. Kiekvienas apsi
reiškimas laisvesnės mislies tarp 
žmdnių, kiekviens jų žingsnis link 
išsiliuosavimo iš po nepakeliamo 
jungo yra kunigams ir rabinams 
priešingas, kadangi jis yra priešin
gas svietiškiems valdonams, po 
kurių skvernais jie gludi. Juo

- žmonės ilgiau bus prislėgime ir
- tamsybėj laikomi, juo ilgiau juos 

galima prigaudinėti ir išnaudoti. 
Todėl tai kunigai ir rabinai ir bam- 
bizos visokiais budais kovoja prieš 
revoliucijišką žmonių judėjimą, — 
judėjimą, kurio siekimais yra: iš- 
liuosavimąs žmonių iŠ politiškos, 
ekonomiškos ir,ant galo, tikėjimiš- 
ko$ nelaisvės.

II Francuzijos zokoninkai jokiu 
budu nenori savo lizdus apleisti. 
Valdžios banitijami, ginasi jie, it 
širšinai drevėj, Teip antai mieste 
Les Sables d’Olonne,departamente 
Vendee, valdžia ne mažai darbo

II Veronoj, Italijoj, perkratinėta 
buvo byla,tyrinti panašumą į vidur
amžinių gadynių teip vadinamas 
raganų bylas. Tūlos Verandos Si-, 
boni sūnūs išėjo iš proto ir likos 
nugabentas į ligonbutį. Motinai, 
pilnai prietarų, pasirodė, kad sū
nūs jos tapęs tarnaitės Zangrossi 
sužavėtas, todėl susitarus su kitais 
savo vaikais paėmė tarnaitę ir pra
dėjo ją baisiausiais budais kankin
ti, reikalaudama, kad ji jos bepro
tį sūnų atžavėtų ir iš beprotnamio 
išimtų. Nekaltą merginą gal butų 
visai užkankinę, jeigu kaimynai 
nebūtų jai į pagelbą atėję. Sūdąs 
nusprendė Siboni ir jos vaikus vos 
ant 10 mėnesių kalėjimo.

II Ant Filipinų salų, ypatingai 
aplinkinėse Lagūna, amerikoniški 
policistai daug darbo turi su nera
miais čiabuviais. Aguinaldo, kurs 
kitą kart buvo garsiausiu pasikėlė- 
lių vadu, o šiandien pasidaręs ge
riausiu Amerikos valdžių sėbru, 
atsiliepė dabar į savo tautiečius, 
graudendamas juos paliauti maiš
tus daryti, gyventi ramiai, imtis už 
geresnio budo apdirbinėjimo že
mės ir daugiau iš viešų mokyklų 
pasinaudoti. Čiabuviai vienog to 
atsiliepimo ne paiso, ne greitai da 
mislija su savo apgalėtojais susi
taikyti.

II Ryme suareštuota likos gra
fienė Ubaldini, perstatytoja augš- 
čiausios itališkos aristokratijos. Ji 
mat tūloj New Yorko asekuracijos 
draugystėj užasekuravo savo se
sers gyvastį ant 15 tūkstančių do- 
liarų, o po metų laiko perstatė 
draugystei paliudyjimą apie savo 
sesers mirtį ir pareikalavo išmokėji
mo pinigų. Asekuracijos draugy
stei pasirodė kas tai abejotina ir ji 
įvykdė tirinėjimus. Iš tikro jai 
pasisekė susekti, kad grafienės se
suo yra gyva, bet laikoma jos ka- j 
Įėjime, paliudyjimas gi apie jos 
mirtį buvo sufalšuotas.

II Iš Vatikano (popiežiaus palo- 
ciaus) pradėjo kitoks vėjas pusti. 
Naujasis popiežius Pius X. įsakė 
Venecijos vyskupams, idant jie, 
laike dabar atsiliekančių itališkų 
kariaunų manevrų, stengtus su vi
sais viršininkąis juo draugiškiau
siai apsieiti ir ypatingai parodyti 
savo nuolankumą ir didę godonę 
Italijos karaliai. Tokios instruk
cijos iš Vatikano niekada da iki 
šiol nebuvo išėję. Matyt naujasis 
popiežius nori užmiršti negrįžtinai 
pražudytą popiežių viešpatystę ir 
sutaikįti Vatikaną su neapkenčia
mu Quirinalu.

|| Garsus plaukikas Montagu 
Holbein bandė dabar jau ketvirtą 
sykį perplaukti kanalą La Manche, 
bet ir šiuo sykiu jam nepavyko. 
Jis išplaukė ir South Foreland ir 
bėgyje 16—18 valandų tikėjos pa
siekti Galais, bet apie 4 mylias nuo 
Galais pakilo didesnės vilnys ir 
plaukikas buvo priverstas persi
kelti ant laivo, kurs paskui jį sekė 
ir jam maistą laike plaukimo rūpi
no. Plaukė jis iš viso 17 valandų 
ir 20 minutų. Plaukikas turi tik 
vieną koją.

II Pekinge likos uždarytas chi* 
niškas ciecoriškas universitetas. 
Uždarymo priežastis yra ta, kad 
vice-karalius Ghang-Či-Tung, ku
riam buvo pavesta tą mokslišką

įtaisą reorganizuoti, vieton įvesti 
kursus yvairių užrubežinių moks
lų, ko teip labai geidė studentai, 
įvesdino studijavimą chiniškų 
kliasikų. Užpykę studentai ap
leido universitetą ir išvažiavo na
mo, teip kad universitetą prisiėjo 
uždaryti.

II Ryme atsibuvo byla sociali- 
stiško pasiuntinio Ferri, redakto
riaus tos partijos organo „Avan- 
ti.” Skundė jį 35 kariškos laivy- 
nės oficierai už tai, buk jis per 
laikraštį esąs karišką laivyną įžei
dęs. Byla buvo gana triukšmin
ga, bet, gabaus, apskųstasis likos 
išteisintas: sūdąs išrado, kad ofi
cierai neturi tiesų skųsti ką nors 
už dalykus, kurie palyti visas ka
riškas laivynes.

II IŠ Petrapilio rašo į ,,Times”, 
jog žydiškas darbininkų susivieny- 
jimas išpublikavęs vidaus dalykų 
ministerio Plehvės išsiuntinėtą 
provincijų gubernatoriams slaptą 
cirkuliarą, kuriame jis įsako urėd- 
ninkams panaudoti visokius pra
gumus ant kovojimo priešai besi- 
platinančiąMaskolijoj zionistų pro
pagandą.

II Turkijos valdžia ant visų savo 
viešpatystės pavaldinių uždėjo 
mokesčius. Kiekvienas valdinys, 
sulaukęs 18 metų amžiaus, turi 
mokėti arba pagalves, arba mo
kesčius nuo valdomo turto. Augš- 
tumas mokesčių priguli nuo ypatos 
turto, teip kad jie sieks nuo 80 
centų iki 800 doliarų per metus.

II Išpanijoj suareštuota trisde
šimt oficierų išpaniško parubežinio 
garnizono už tai, buk jie buvę su
darę suokalbį pastoti kelią grįžtan
čiai iš Vindobonos Išpanijos kara
lienei (karaliaus Alfonso motinai). 
Suareštuotuosius uždaryta kamo
ra tvirtynėj, netoli San Sebastian.

II Šveicarijos kantone St. Gallen 
susitvėrė nauja krikščioniškai-ko- 
mųnistiška tikėjimiška sekta. Be
veik visi sektantai yra atkeliavę 
čia iš Suvienytų Valstijų Ameri
kos. Jie tiki, kad sekančiuose me
tuose turėsęs Ghristus vėl ant svie
to ateiti, idant įgyvendinti sanda
ros karalystę ant žemės.

|| Popiežius Pius X išsitarė, kad 
jis visoms savo pajiegoms stegsis 
remti Išpanijos sostą ir sėdintį ant 
jo Alfonsą. Pasimiręs popiežius 
Leonas XIII. nemažiau Išpanijos 
sostu globėjos.

' U Telegramai praneša,jog Angli
jos priešas rytinėse Afrikos pa
krantėse, Pasiutęs Muilą, vėl pra
dėję veikti. Dabar jis slapta par
sigabenęs nuo vienos Londono fir
mos daugybę ginklų ir amunicijos.

|| Už pagrūmojimą kokiam ten 
Bavarijos urėdninkui, Berlyne ti
kos suareštuotas ir ant trijų mėne
sių kalėjimo nusūdytas Gninwald, 
anarchistiško laikraščio „Neues 
Leben” redaktorius.

II Iš Helsingfors praneša, jog 
policijos prefektas Soederhjelm 
vonWiborg, jo pirmtakunas Aked- 
son ir oberstleutenantas Animov 
likos maskoliškų valdžių iš Fin- 
landijos išvyti.

II Ant salos San Domingo likos 
susektas suokalbis ant nužudymo 
Francuzijos prezidento Loubet. 
Įvykdinti skaitlingi areštavimai.

II Į tarptautišką Haagos t ribų- 
nalą, ant išrišimo Venezuelės gin
čų, sudžia likos paskirtas profeso
rius Lammasch, iš Austrijos.

H Manevruose vokiškų kariaunų 
ties Helleringen likos du kareiviu 
užmušti ir keturi sunkiai sužeišti.

Vietines Žinios.
— Ant Northwestern avė., ant 

rėliųChicago & Northwestern gele
žinkelio rado trūkio sumaltą lavo
ną. Jo kišeniuose rado korčiukę, 
iš kurios pasirodė, kad užmušta
sis yra John Noonan, kondukto
rius ant Rock Island geležinkelio 
ir gyvenąs Blue Island.

— Pereitą panedėlį, iš priežas
ties darbininkų šventės teip vadi
namos ,,Labor Day”, Chicagoj bu
vo milžiniškos darbininkų paro
dos. Dalyvavo jose su viršum 
100 tūkstančių darbininkų, apsirė
džiusių į atsakančias savo amatui 
ir unijoms uniformas.

— Pereitą ketvergę Chicagos 
universitete buvo skaitlingas susi
rinkimas, ant kurio laikė kalbą tū
las John Temple Graves iš Atlanta, 
Ga. Žmogelis visoms savo iškal
bumo spėkoms stengėsi parodyti, 
kad juodveidžiai esą visai nepa- 
geidaujamiAmerikai žmonės ir kad 
juos būtinai reikia išgabenti arba at
gal į Afriką, arba bent ant Filipinų 
salų.

— Lincoln parko zoologiškame 
darže galima dabar matyti du nau
jai įgytu nepaprastu gyvūnu, būti
nai: želvį su panašia į vanago galva 
ir septynias egiptiškas žąsis.

— Ant Waveland avė. likos trū
kio suvažinėtas 75 metų amžiaus 
John Bredin, žinomas Ghicagoj ka
pitalistas.

The Baltiniore & Ghio 
K. K. Co.

Dėlei busiančio seimo Sovereign 
G ra n d Lodge, I. O. O. F. virš mi
nėtas geležinkelis parduos už labai 
sumažinta prekę tikietus į Balti- 
more, Md. ir atgal Rugsėjo 18, 
19 ir 20. Tikietai bus geri ant su
grįžimo iki spalių 8 d.

Tikietų Offisas:
C. G. Lemmom, T. P. A., 

244 S. Clark St., Ghicago, III.
B. N. Austin, G. P. A., 
(20—9) Ghicago, III.

Draagyscziu Reikalai
LletuviaakM Pikntnkaa.

Chicago. Dr-ta 8*. Franciukaua tu
ras savo Piknioka 5 diena be Helio, 1904 
tneluoM. lai yra kita meta, daria Rci«- 
aigs Grove, Rivsr Sids, III. Todėl mel
džia visu kitu draugyacaiu, kliubu ir pa
rapijų idant toje dienoje nedarytu Pik- 
ninku, kai vieni kitiems neuikenklu- 
mem. Bu guodone

Dr-ta 8a. Franeisskaus.
(11-9)

TEATRAS! TEATRAS!
Boston. Haas Cnlanykute Lietuviu

ką Teatraliuka Dr-te j>ersiaiys ant sce
nos dr ama 5m aktuoss ., Ponas ir M uži- 
kai” ketverge 14 d. Rusėjo(Beptember) 
1908 m. Turn Hali saloje, po nr. 19 
Midleesei slr. Paveikslu yra įsa gyveni
mo artoju baudžiavos laikuose, todėl 
kaip vyHukiams teip ir moteriukėms 
labai naudinga pamatyti kaip ponai el
gesį su mužikais. Lietuviai Bostono ir 
aplinkines ne praleiskite progos. Loasi- 
mu prasidės 7:43 vai. vakare.

(9—18) Teatrai. Dr-ta.

Balius! Balius!
Nedalioj 10 d. Rugsėjo. 1908m., Jaunu 

Amerikos Lietuviu Pasilinksminimo 
Kliubu kelia Septinta Baliu, Pulukio 
salėja, 800 Ashland avė., arti 18 tos ui. 
Prasidės 5ta vai. po pietų. Inienga vy
ram 35c, merginom 35c. Bus kaip ir 
visados pirmos klienos muzika, profeso
riaus Fr. Kiefer. Visus uirdingai už- 
prasso atsilankyti.

(8—18) Komitetu.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pagal Bttnerą.

kilti augdtyn ir nusileisti žemyn bloko, taigi 
kada sunkenybė W bus prikabinta ant vado, 
esančio apačioj linosai kybančio bloko arba

viena kito, taigi horizontalidkai. Vienas i* 
rėmų pritvirtintas teip, kad ne gali nė pakil
ti, nė naaileiati žemyn, kitas gi liuoaai kybo 
ir prie jo pritvirtinta sunkenybė, kurią reikia 
pakelti. Kiekvienas iš rėmų, taigi teip pri
tvirtintas kaip ir liuesai kybantis, turi po 
tris stričkes. Ant pakėlimo sunkenybės, kaip 
matyt ant žemiau pridėto paveikslėlio, reikia, 
kad virvės terp krutančių ir nekrutančių blo
kų, tLigi visos šešios,sutrumpėtų, tokiu budu 
virvė, už kurios traukia kelianti sunkenybę, 
turi pasiilginti šešis kartus ilgiau, negu augš- 
tis, ant kurio pasikėlė sunkenybė; iš kitos už
tai pusės ant pakėlimo sunkenybės reikia tik

PaįieszkoUmal.
Pajieezkau Franeisskaus Mokaus (tik

ra pravarde Nokus), kuris buvo pu ma
ne už bar k y peri. Ir dabar issvažiavo In 
Pi lis ton. Pa.. An jo prassau labai gra
žiai, kad sugryilu ir visus keliones kaso
tus ux jam sugrąžysiu, bet jeigu neeu- 
gryss. lai prapuls mano 91000 00, nesibi
jok nieko, jokioe bėdos ne bus, pone Gri
galiene prūso atsisuukl ant adreso:

Simon Grigaliūnas, 
55 Perso n 8t., Long Island City. N.Y.

(H-»)
Palieaskau savo vyro. Jono Kerucslo, 

Suvaiko gub., Marijampolės pav , ias 
Antena eudvaro.- frt snetu kaip A mari
ke. 6 metai atgal gyvenosSpring Valiny, 
III., o dabar aas jo pati pribuvusi esia tos 
Lietuvos, girdėjau, kad lis sstete Colo- 
rados. Jis pala ar ku kitu teiksis duoti 
line ant adreso:

Antanina Kerutiene, 
Bos 45, Bpringfleld, III.

(!!-•)
Pajtesakau mvo ssvogerto, Jono Jao- 

cevicsiaua, Kauno gub.. Raseinių pa v., 
Eržvilkos parap., ise kaimo Kartupiu. 
Jis pala ar ku kilu tmksie duoti žino 
ant adreoo:

Frank Harman. ’ 
145 Broadvay, Cambridgeport, Mase.

Pajiesskau savo brolio, Jurgio Drau
gelio ir pusbroliu Jurgio ir Bsimo Vias- 
niausku ir Vinco Jevarauako. Jie pa
tys ar ku kitu teiksis duoti žios ant 
adreso:

A. Draugelis,
Bos M8, Roelyn, Wuh.

Pajiesskau uvo draugo. Petro Plova- 
ko. Kauno gub., Panevėžio pav., iu po* 
rapijoe Vabalnyku. Jis pats ar ku kitu 
teiksis duoti žino ant adreoo:

Georgo Palilionia, 
1540 Jackson Blvd, Chicago, 111,

Pajiesskau uvo draugo, Simano Kln- 
eino, Kauno gub., Ssiauliu pav., parapi
jos Vekssnoa, du metai atgal gyveno 
VVatorbury. Con. Jis pato ar ku kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Julijonu Ciokanoncs,
Cos.1 Creok B. C., Canada.

Pajiesskau uvo dukters, Marijonos 
Mieevicsiutee, 18 metu unumo, 5 pėdu 
ir 4 coliu augsscsio, plaukai lamui gel
toni, balto veido, gerai moka ssnekoti 
angliukai. 31 d. rugpiuesio pabėgo nuo 
tėvu su naule Elzbieta Vaicsekauskione. 
Jeigu kur ku tokiu užtemys, meldžia
mi duoti žine arba pati duktė gali su- 
gryssti atgal ir vlsku bus dovanota.

Urssule Misevicsiene, 
1413 Nayang ava., Bcranton, Pa.

Pajioukau uvo draugu, Petro Pliaiu- 
kos ir Petro Pliavoko, abudu iss Vsbal- 
nyku parapijos, au turiu labai svarbu 
reikale. Jis pats ar kas kitu teiksis 
duoti žine ant adreoo:

Jos. Žilvitis,
927 Markei 31., Room 628,

Ban Francisco, CaL

"AU8ZROS” l>r-tee fondas, 
besimokinaneziai lietuvlszkal 

Jaunuomenei.
Iu surinktu Brooklyne. N. Y. aukų:

V. P. Mockus............................ 25
M. Lauraitis................................25
J. Gedrsilis...,........................ 25
F. Mockiene..............................25
D Mockiute................................25
A. Barnausku........ ................... 10
F. Tollssius.............................  .10

Viso ITIT
Bsia suma padaliname

nialp: Kankintiniams 50c;
Vintaliui 45c ii Auuros Dr-tei.......... 50

Buvo 9436.85 
Sykiu 9437.35

Ankoo VI8ZTALIUI.
Iu surikktu ant baliaus pu M.

Lauraiti, Brooklyn, N. Y.................. 45
Buvo 915.93 
Sykiu 916.3Ž

Aukos kankintiniams.
Mot, Senkus, Shenandoah, Pa........ ...35
Isz surinktu ant baliaus pu M.

Lauraiti, Brooklyn, N.Y.................. 50
Viso 7Š 

Buvo 9503 23 
Sykiu 9503.98

A.. OLHZEWHKI,
DS-Z 88-rd St., Chioa*o, IU.

Neturėjo laiko.
Ciesorius Wilhelmas I. nežiū

rint, kad perleido devyniasdešimti- 
nę, nesulinko po sunkenybe metų 
ir vienval buvo užimtas. Kada 
kartą jo užklausė, ar jis nesijaučia 
pavargusiu, atsakė, kad nėkuomet 
ant to neturėjo laiko. Koks tai 
yra skirtumas tarpe jo ir jaunų 
žmonių, kuriuos šiądien aplink sa
vęs matome 1 Silpni, suvargę ir 
nusiminę, nes jų sistemos neturi 
atsakančio sau maisto. Būtinai 
jiems reikia atnaujinti savo kraują 
per vartojimą Trinerio Amerikoniš
ko Elikziro Karčiojo Vyno. Tas 
padarys jų žlebčiojimą reguliariš- 
ku, o per tai jų kraują čystu; su
stiprinta cirkuliacija sutvers naują 
energiją ir ambiciją. Raumenys 
pasidarys stiprus ir eliastiški, ner
vai drūti ir mislys aiškios. Nepai
sant kokia tai butų liga pilvo, Tri
nerio Amerikoniškasis Eliksiraa 
Karčiojo Vyno pagelbės. Yra tai 
grynas vynuoginis vynas ir darink- 
tos žolelės. Ant gavimo Aptieko- 
se ir pas fabrikantą

Juozapą Trinerį, 
799 S, Ashland avė., Chicago, III

Kelitna* »uu*«iiybe* «u pagelti* pr*»lojo bloku arba *tričk«a. 

stričkės b, vienas galas virvės bus prikabintas 
vietoj o, o kitą joą galą a trauks darbininkas 
augštyn;šitaine atsitikime sunkenybė pasida
lina pusiau ant abiejų galų virvės, taigi cb 
ir ab ir darbininkui, ant pakėlimo sunkeny
bės reikia sunaudoti tik pusę tos pajiegos,ku
ri atsako sunkenybės sunkumui, darbininkui 
reikia atsverti tik pusę sunkenybės sunkumo, 
taigi šitame atsitikime reikia sunaudoti ant 
pakėlimo sunkenybės tik pusę tos pajiegos, 
kokia reikalinga butų, jeigu keltume sunke
nybę su pagelba pririšto augštai bloko arba 
stričkės, užtai, pasinaudojant iš liuosai ky
lančio ir besileidžiančio bloko, reikia sunke
nybę trauktįi dusyk ilgiau, negu pasinaudo
jant iš nekrutančių, taigi augštai pritvirtin
tų stričkių arba blokų, taigi ant pakėlimo 
sunkenybės iki galui, taigi iki viršui, darbi
ninkas turi pritraukti abidvi virvės dalis,tai
gi teip dalį ab, kaip ir be. Tokiu budurods 
ant pakėlimo sunkenybės, ant jos atsvėrimo 
reikia pusės pajiegos. bet užtai reikia dirbti 
dusyk ilgiau; ką darbininkas pelno ant pajie- 
gos, tą žudo ant laiko.

Prie pritvirtintos, taigi ne galinčios per
keisti savo Vietos stričkės arba bloko,vis tiek, 
kokią linkmę turi tas galas virvės, ant kurio 
darbuojasi pajiega, taigi darbininko ran
kos, sunkenybė pasikelia ant tiek, ant 
kiek darbininkas patrauks augštyn virvę, at
lieka tokį kelią,ant kiek likosi virvė patrauk
ta. Jeigu gi mes turime krutančius, taigi 
galinčius pasikelti ir nusileisti blokus arba 
stričkes,ilgis virvės, kurią darbininkas,kelda
mas sunkenybę, turi patraukti, bus mažesnis, 
jeigu galai virvės kybos ne vertikališkai bet 
gulščiai; juo aštresnė bus kertė padirbta ky
bančių virvės galų, juo greičiau kils augštyn 
sunkenybė, bet drauge su tuom didesnės reiks 
pajiegos ant pakėlimo sunkenybės, taigi ką 
mes pelnome ant greitumo, tą žudome ant pa
jiegos, greitumas pasididina kaštais pajiegos.

Jeigu galą virvės, už kurios turi traukti 
darbininkas, pervesti dar per nekrutantį, 
augštai prikaltą bloką, kad darbininkas galė
tų traukti sunkenybę augštyn,stovėdamas ant 
žemės, taigi žemai, tai nuo to nė laikas, nė 
reikalinga ant Įtakėlimo sunkenybės pajiega 
nepersikeis, tas tvirtai prikabintas blokas 
arba stričkė vien perkeičia linkmę pajiegos, 
bet ant jos didumo įtekmės ne turi, prie to 
reiks net didesnės pajiegosant pakėlimo sun
kenybės, kadangi pajiegai reiks ne vien pa
kelti sunkenybę, bet dar pergalėti besitryni- 
mą paskutinės taigi ne krutančios stričkės ar
ba bloko. Per sujungimą krutančių ir ne
krutančių blokų,arba stričkių mes apturėsi
me prasčiausią pritaikymą sudėtinio bloko. 
Toki sujungimai gali būt kuo yvairiausi. Vi
suose vienog pritaikymuose ant pajiegos ir 
laiko turi įtekmę viėn skaitlius liuosai kru
tančių blokų arba stričkių ir jų sudėjimai; 
nekrutanti blokai tame nė jokios įtekmės ne
turi, jie perkeičia vien pajiegos linkmę. Už
tai kiekvienas krutantis blokas, pagal jo veis
lę ir sudėjimą, sumažina reikalingą ant pakė
limo sunkenybės Įiajjegą, bet užtai pailgina 
laiką reikalingą ant pakėlimo sunkenybės.

PolupMta* cu verti kai iikzi* blokai*. Poli«pa*t** *u honzon-
taliikai* blokais.

į dalies sunkumo keliamos sunkenybės, taigi 
sunkenybę šešių tonų galima atsverti pajiega 
vienos tonos, kadangi kiekviena virvės dalis 
išsitempia tik ant į dalies keliamos sunkeny
bės. Prie polispastu: pajiąja., reikalinga ant 
pakiliau) sunkenybė, lygi sunkumui keliamos 
sunkenybės, padalintam ant dvigubo skaitliaus 
liuosai krutančių blokų, taigi blokų esančių 
liuosai kybančiuose rėmuose.

Dabar ant pakėlimo didesnių sunkeny
bių vartoja tankiausiai teip vadinamą diffe- 
renciališką polispastą. Ta prietaisa suside
da iš sudėtų drauge dviejų nekrutančių blo
kų arba stričkių, bet ne vieno diametro, vie
nos diametras kelis kartus mažesnis už diame
trą kitos, besisukančių ant vienos ašies ir 
vieno liuosai krutančio bloko, prie kurio pri
kabina keliamą sunkenybę. Pritvirtintų ne
krutančių blokų paviršius ritinių turi dantis, 

kurie įeina į retežio žiedus ir to
kiu budu retėžiai ne gali slan
kioti (prie tokių polispastu vir
vių nevartoja). Retežį vartoja 
begalinį, taigi negalintį išsi
baigti ir kaip matyti, ant pa
veikslėlio, jis ypatišku budu 
apima visus trįs blokus, taigi 
lygiai krutantį, kaip ir nekru
tančius. Pajiegą P pritaiko prie 
liuosai kybančio retežio dalies; 
retėžis sukasi ant didesniojo 
nekrutančio bloko ir suka jo 
ritinį, o drauge su tuom ir riti
nį mažesniojo bloko, nuo kurio 
jis leidžiasi žemyn. Pagal skir
tumą diametrų didesniojo ir 
mažesniojo bloko Z? ir d, retėžis 
daugiau pakįla negu nusileidžia 
žemyn; retėžis, prie kurio pri
rišta sunkenybė, pakįla augštyn, 
o liuosai jo kybanti dalis ant 
tiek jau nusileidžia žemyn.

Differenc.aliikza 
pzliaputM.

Jeigu skirtumas terp diametrų abiejų ne
krutančių blokų bus, paveikslan.kaip 6:4, tai 
prie pakėlimo galo retėžioad ant 1 metro,galas 
d nusileis ant f metro, retežis ed sutrum
pės ant | metro, taigi retėžis, keliantis sunke
nybę, pakils antį. Tokiu budu tokiame 
atsitikime pajiega bus lygi į sunkenybės sva
rumo. Pajiega P bus lygi į (1—į). j *

Juo mažesnis skirtumas terp diametrų , 
abiejų nekrutančių blokų, juo daugiau užčė- 
dysime pajiegos, keliant sunkenybę. Prie 
skirtumo 11:12 — sunkenybė užsilaiko lyg- 
svarystoj be pajiegos P, palaiko sunkenybę 
stabdymas besitrynimo.

Pagal savo sudėjimą, su šituo polispastu 
artymoj giminystoj stovi ratas arba vindas,
prie kurio pajiegą pritaiko teiposgi prie vir
vės arba prie retežio, kuris apima ratą. Ratas 
vindo yra ant vienos ašies su mažesniu ratu 
arba voleliu, ant kurio apvyniota virvė kėli
mui sunkenybės. Vindas pastatytas ant pa
mato d vi pečio buomo, vieta a tai rėmimo jame 
yra volelio viduryj, pajiegos pečiu — radius 
didesniojo rato be, o pečiu sunkenybės — ra
dius mažesniojo rato arba volelio ba, kadangi 
mat pajiega ir sunkenybė sveria ant jų pavir
šių. Ant praktikos, jeigu tas pasirodo pa
rankesniu, vietoj didžiojo rato pritaiko kito
kią prietaisą, kaip antai rankeną, pečius ir tt

Sistemų krutančių bloką arba striikią.
Ant augščiau padėto paveikslėlio, ant 

kurio parodyta prietaisa susidedanti iš kru
tančių ir nekrutančių blokų, aštuonios virvės 
a, b, c, d, e, f y Q, h traukia kiekviena iš jų aš
tuntą dalį sunkenybes Q,ištempimas kiekvie
nos iš tų virvių, o tame ir paskutinės t, lygus 
|Q; tokiu budu pajiega P, reikalinga ant 
palaikymo lygsvaryjtoj sunkenybės bus aš
tunta dalis Q. Paskutinis nekrutantis blo
kas neturi nė jokios įtekmės, nė vertės;pajie
ga galėtų traukti sunkenybę augštyn ir už 
virvės h ir jos ne reiktų daugiau, paskutinis 
nekrutantis blokas pridėtas tik todėl, kad 
nuo apačios darbininkui parankiau virvę 
traukti, jis gali ant traukimo augštyn sunau
doti ir viso savo kubo sunkumą, o ne vien 
rankų raumenis. Ant pakėlimo sunkenybės 
ant kokio nors augščlo, visos aštuonios virvės 
dalys turi sutrumpėti lygiai ir galas virvės 
9 turi būt ištrauktas aštuonis syk ilgiau. Tai
gi ir čia matome tas pačias pamatines tiesas, 
taigi kad; pajiega reikalinga ant pakėlimo 
sunkenybės, padauginta ant pajiegos kelio, 
lygi sunkenybei, padaugintai ant jos kelio.

Svarbiausia prietaisa pakėlimui didelių 
sunkenybių, paremtu ant stričkiųarba blokų 
— yra tai Archimedo išrastas polispastas, ku
riame kelios stričkės sujungtos dviejuose rė
muose ties viens kita.vertikališkai, arba šalia

Vladai.
Tankiausiai vartoja vindus turinčius vietoj 
rato vieną arba dvi rankeni sukimui. Kaip 
kada vartoja vindus neturinčius nė rankenų, 
nė ratų, bet teip pritaisytus, kad juos varo 
laipiojanti viduryj rato žmonės ir jų kūno 
sunkenybė varo ratą; toki ratai buvo pirma 
kaip kur Amerikoj pritaisyti kalėjimuose ir 
ant jų laipioti turėjo svarbesni nusidėjėliai; 
dabar vienog toks baudimo nusidėjėlių būdas 
ir Amerikoj jau likosi pripažintas už neatsar 
kantį ir užmestas.

(Toliam bus.)



LIETUVADidelis Atidarymas
Ateik ir pažiūrėk šito didžiausio rankiaus, kokį mes kada turėjome. Didysis Kloakų grysl&s.

A. Szilingis, ir 5 kiti Dovanos prie $10
Lietniisiki pardavėjai patarnaus tau. pirkiniu.

11926658

pirkiniu
Moteriszkoe ssilkineo vystės, lieka- 54 ool. importuotas msissytu spal- 

I noa nuo didelio pirkinio nuo pravedi- vu Zibeline, 44 ooL Csble cord eumi- 
nejonesio fabrikanto, visokistszvie- 
sigi paskuesiausios mados, geriausios, 
nėra pigesnes per g 
65 00, ypatinga j 1
preke......... ...........ipilVV

Moterų, Mergiszcsiu ir Vaiku kotai 
ir jakes, grynai vilnoniu cei k i u. vi
dutinio storio, kaip tik tinka ant azio 
laiko, vyru siuti.gra-^|A M 
žia.grszninti.66ir67<F I U M 
vertes [>o7.“»<•$ 1.25| g

I Moterų ir Mergiszcsiu dailisskoa 
grynai vilnones dreees ir peksstiniai 
sijonai, visi nauju rudeniniu madų, 
gerai pasiūti, pilno ploczio sijonai, 
juodu, mėlynu,oksfordlniu ir skotisz- 
ku spalvų, vertes a 
65.00 ir $6 00, da- W "J U K 

! bar po........................

| Moteriszki siutai, grynai vilnoniu 
gelumbių, broadclothu, Venetian. 
skotiazku spalvų ir puikiu cheviotu, 
pamusztu ir nepamusztu, geru ma- 
diizku styliu, juodu, mėlynu, szirksz- 
nem ir oksfordi- 
niu. 615.00 siutas U* U U W 
“*.............................

Moteriszki labai puikus juodi szil- 
kiniai parediszai sijonai, tam tyczia 
puikaus peau de svieszilko,dailiszkai 
grazninti szilkine pjnelo ir diržuotais 
rautais.atskirai užleidžiamas sijonas, 
610.00 sijonas da- mv 
bartine jo preke tt? į UV 
tiktai..........................A f ■ VO

Moteriszkos puikios pusszilkio sa
lyno vystės, juodos, kaip tik tokia, 
kokios reikalauji, dėl ankstybo rude
nio. dailiszkai iszsiuvinetos ir isz- 
mezgineles, paprastais | A 
61.75 verte,iszparda-W I I II I 
vimo preke........................... | g

Szilkai ir Dresems 
CelkiaL

44-oohnis Sicilian mėlynas ir juo
das, 44 col. Whipcord, 46-col. grynai 
vilnonis storas cheviotas visu nauju 
tzirkssnetu spalvų ant szio rudens pa
prastas 88c gatunkas, ■■■ sįm 
per szita iszpardavima M M 
tlk.......................................... f VVl

54 col. grynai vilnuota skolinis cei- 
kis, vėliausias dėl ilgu koalų kriau- 
cziniu siutu. 46 col. gurbetai austas 
minuetas, 56 col. veltas cheviotas, 
teipgi 44 col. Londoniszku gijų ge
lumbe, 6l.38vertes, ik 4 
iszpardavimo preke U? I "9...........^lafcU

25 stukiai 38 col. juodo vilnonio 
Jacųuard, gražiai rasztuoto salyno, 
teipgi 36 col. moteriszkos gelumbes 
plynos ir maiszytu 
spalvų, 38c vertes, 
tik....................

ne, melrose, penu de shark.54 ool. juo
dos moleskin Žibaline ir daugelis 
kitu nnuju audimu, M ■■

$15-00 Yyriszkas Siutas az $10.00.
Vyrinki nauji rudeniniai siutai

ir kaszmiru, kirpti pagal veliauiia 
rudinine mada, padaryti su aszulinio 
audeklo prysaakiais ir placzioms gra
žioms perpetėms, aktualisska vertė 
615.00, per szita M$10.00
$22.00 Puikus vfriszki 

siutai po $15.00.
Vyrisski puikiausi rudeniniai siu 

tai, padaryti isz geriausiu importuo
tu gelumbių, kokia, tik gali rastis pas 
pirmos kliasos kraueziua kuriems už
moki nuo 630.00 iki 635 už siutą, jie 
yra padaryti Amerikos geriausiu ap- 
laminiu kriaueziu ir yra apdabinti 
geriausiu galimu budu, Isztikro nėra 
geresnio drabužio už dvigubus pini- 

£= $15.00
Siutai padaryti isz tamsiai pilku 

kaszmiru ir cheviotu, teipgi plynu 
spalvų, szitie siutai yra ypatingai ge
ni padaryti ir apda- |
bmti. 62 50 ir $3.00 U? I L1 W 
drabužiai.....................| a

Vaiku siutai, geriausiu kaszmiru ir 
cheviotu. teipgi plynu mėlynu ir juo
du gelumbių, padaryti ir apdabinti 
kuo geriausiai. O
amžis iki 5 metu U? “J J U

..............................

Baldai, Karpatai ir 
Megstinės Kortinos.

Megstines kortinos, pilnas ilg s ir 
plotis, didelis rankius. visokį nauji 
rasztai, tik ka gau- 
tos, numažinta pre- ■ g || i 
ke už pora tik...........1

Dideli ruimlniai kaurai, gryno vil
nono, bruaaeliais karpetas, geriausia 
gatunkaa, didelis pasirinkimas vė
liausiu rasztu, J S mmII. 75

Dažyti karpetai, vilnonu atausti, 
nauji rasztai ir nauji t a vorai, tik 
ka gauti, už jarda per 
szita iszpardavima 
p°...................... OvVa

•
Lovines už k lodės, padarytos isz ge

ro szilkalino ir užpildytos gryna balta 
vaM. dideles, ver- taK M A mg 
tos 62.50, dabar U? I M 
ukl“............................

Loviniai dėklai, dideli, grynoa vii- i 
nos, balti su padabintais krasztais, 
labai stori, vertes jAa mm ja

.“‘..$2.50
Drapanyczia, padaryta isz vieno ar- 

iuola penkios dideles szupledoa, mi
singines rankenos, JĮ 
ypatinga preke l*-r^^ I II I | 
iszpardavima tik..^B"^

Didele supama krase. augsztas už
pakalis, gražiai iszlenktas. dideles Į 
isz lenk tos atramos, vieno medžio ar 
vienos sziksznoa Mik 

ša?”'“1“ $2.00
Sofos, apmusstos geriausiu apmu- I 

szalu, visa plienine struktūra, vertes I 
68 00, per szita isz-^As I

Madiniai czeverykai 
ant iszpardavimo.

Moteriszki Dongola szniuriniai cz»- 
verykai, apvalus galai, patentuota 
szikszna, kanszki užpeneziai, cieloa 
sziksznoa, dydžiai 3 M
iki. 8 iszpardavimo U" ■ JU 
preke............................|

Vyrizzki satyniniai versi to zzikzz- 
no* ani szniuru czeverykai.Londonizz- 
ki galai, stori ar lengvi prasi k iaze pa
dai. cieloa sziksznoa, (ji M 
dydžiai nuo 6 iki 11, 
iszpardavimo preke.. .v |

Klein BRo^
.795-805 S° HfllSTED Si” 

<7* Cor Canalpopt -Avė !> ]

Reikalauja barkyperio galinezio su
sikalbėti lietuviszkai ir lenkiszkai, kuris 
gerai supranta tą darba tegul atsiszaukia 
pas: J. Eitis,
11512 Front Str., Kensington, 111.

ReikaĮaiųja žmonių prie karpymo 
skurukiu (tufts) dėl materacu, mokestis 
nuo ežiuku, darbas geras. Atsiszaukite 
pas:

Joseph Krogulski
114 Barbar St., Chicago, 111.

(18—9)

Pigiai ant pardavimo forniezei 
stuboa. Atsiszaukite ant adreso: 

Dominykas Vujinskas,
708 8. CanalSt., Chicago, III.

(11—9)

Pigiai ant pardavimo puikus kampinis 
holas, lietuviu apgyventoj vietoj, prie
žastis pardavimo savininkas iazvažiuoja 
ant farmu. Atsiszaukite in „Lietuvos" 
redakcija. (25—9)

dėl

Grand Opeuing!
Darome balių atidarymo naujo saliu- 

no, s ubą toj ir nedelioj 1? ir 13 d. rug
sėjo (Sept.J, kur raudasi geriausi gery- 
mai. užkandžiai ir cigarai, teipgi yra sa
le tinkanti dėl visokiu susirinkimu Ir 
žabotai su geriausiais Įmaišymais in ku
ria telpa apio 1000 žmonių. Todėl už- 
kviecziame visus savo draugus ir pažys-' 
tarnus, jaunus ir senus,vyrus ir moteris, 
jaunikaiczius ir merginas atsilankyti, 
nes bus pirmoc k) i ąsos muzika, kur visi 
susirinkę linksmai laika praleisime.

Sn guodone
Jonas ir Juozas Jovaiszai, 

Canalport avė., 
<»—11)

Daagiaa kaip 
sr 30 metas Isimcgiatai! \| 

Dr. RICHTERO
trisam Buriatai žinoma* 1 

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER.

130 kerte Union St.
Tel. Loomis 362.AR NORI? Reumatizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tt 

ir visokiu RheumatlssKu 
skaudėjimą.

tu 86c. ir 60c. pas visus 
aptiek orius arba pas

L f. Ai. Rkhter ii Co., j 
k 215 Peari Street, A

New York.

“Lietuvos” Agentai
NEW YORK. N. Y.

Jonas Naujokas, 336 Broome st.
A. Lesnievrekis, 144 E.Houston St.

So. BOSTON. MASS.
Nikod. Gendrolis, 262 4th St.
K. M.Lnbėnas, 283 3rd St., 

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.

Ant. Aseviczius, 30 So.Orange, Avė. 
BROOKLYN. N. Y.

Btanislovvas Rinkewiczius, 73 Grand st.
K. Balcziunas 256 Grand st.

Juoz. Szunskis, 97 Grand St.
ELIZABETH, N. J. 

Jurgis Orinikaitis, 75 Wall st.

8HENANDOAH. PA. 
Andrius Maczis, 133 S. Main st.

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczia, 109 Even st.

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila, 844 Bank st.

WESTVILLE, 1LL.
V. 8. Kreivėnas,

"E.ST. LOUIS. ILL.
J. J. Ražo kas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN.
Motiejus Mažeika, 11 E. Laurai st.
M. J*Cheponis, 72 Jubilee 8t^ 

w BALTIMORE. M D.
L. Gavrlis, 2018 N. Washington st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 943 So. 2nd St.

LAWRENCE, MASS.
Antanas Žvingil&s,

ALLEGHENY, PA.
8. Dominairis, 1436 Adams St.

“Lietuvos” keli.'iulanti agentai.
Jurgis <Kazakewiczia,
Juozas Petrikis,
Antanas Lietuvy.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvą" 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią preką kaip ir redakcijose.

“LUTCVOS IsZUtISTUVR.

Tikrai Lietuviszka Karcziama.
G. Orinykaitis ir P. Rutelionis, 

75 Broadway Elizabeth, N. J.
Užlaiko geriausius gėry mus dėl sve- 

cziu, šutei k la kiekvianam prieteliszka 
rodą ir užlaiko czysta ir szalta alų, degti
ne ir kvepianezius cigarus, priima ant 
nakvynes isz kitur atkeliavusius sve- 
czius. Su guodone

G. Orinykaitiž ir P. Rutelionis.

Ar nori geru,ir naudingu kaygu? Jei 
teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
isz “Lietuvos naujausiai iszleistu-knygu.

Jei nori mokintisangliszkos kalbos 
tai nusipirk “Žodyną lietuvLszkos 
ir angliszkoH kalbu.“

Jei nori dasižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po mares iszslmecziu- 
siusalu, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikaus, 
kaip jie iszrodo, ka jie veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (vieros), 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme, kokios ju bažnyczios, kokios diev- 
maldystes ir žodžiu sakant nori dasižino 
ti visa žmonių istorija, ui nusipirk kny
ga “Kthnologi ja“, o joje viską rasi.

Jei nori dasižinoti monu ir burtu pa- 
slaptis,kokiu budujuos magi kai padaro. 
Ui nusipirk knyga “Paslaptys magi
jos bei Spiritizmo", o isz jos viską 
dasižinosi.

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

Jei nori gražiu pasakaieziu ir juoku, 
Ui nusipirk knygeles **Gyvenimo vaiz
deliai", teipgi teatraliszkas: "Dede at
važiavo”, “Žile galvon velnias v uode
gon”, “Geriaus vėliaus negu niekad” ir 
szimtus kitokiu turime gražiu pasakų.

Pas mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
■ rozu, abrozeliu, ražancžiu, szkapleriu, 
| kryželiu,puikiausiu gromatoms popieru, 
i ui kiausi u ant svieto pavincziavoniu pa- 
‘ vydale kortu ir pavydale kvietku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu mi
ltinu, auksiniu fontaniniu pluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuoj aus, o gausi katalioga.
Jei nori pasiųsti pinigus in kraju, tai 

siusk tiktai per mus, o visada gerai ir 
greitai suvaikszczios. Musu name tal
pi naši randava paczto stacija, žinoma po 
No. 60, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszleisti.

Jei reikalauji szifkortes, tai pir
miau klausk pas mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir tik pas 
mus^ali gauti kokia nori nuopigiausios 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o rausi praxes, kataliogus ir 
ka ko tik reikia.

Adresuok:

A. 0LSZEVSKIS,
33-rd St., Statlon 60,

CHICAGO,ILL.

AR SERGI?

■i'e .1 Į&.
n> ir vaik«z<-n<>b-
m» kraujo, pameti- 

narinius paakius, uškh*tesima riduriu. bjaurius 
Ir baisius sapnus, sunkuma kojose, jeigu isieina 
ekl» naktyje ar prie nusisilapiniroo. jeigu negali 
miegoti ar valgrti, jeigu esi nurarges rytmetrj, 
esi baugus, gėdingas, nusiminęs, jeigu Ivtlsskoa 
dalys yra nusilpneje, tai musu KikKraoa Jrorra 
prassalys visas minėtas symptomas. priduos mag
netizmą ir gyvybe visam kunul. meile, tvirtuma 
ir linksmumą, sutvirtina nusilpnejusias nervas; 
vienu Žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Szita Elektros J uosta nesziojasi ant gryno kūno ir 
turi stebuklinga gydanezia galybe virsz minėta 
kentejimu. Elektriką dabar vartoja ganiausi dak
tarai. nes ka elektriką padaro tai to gyduoles ne- 
instengta. Prisiusk ui te. marke o gausi knyga sn 
paveikslais Ir pilnu apraszymu kaip reikia iszsl- 
gydy ti be daktaro.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
3215 8. MOROAN ST>. CHICAGO, ILL.

vis-

924

Nauja knyga.
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 

verteDrasA. Baceviczia, spauda „Lie
tuvos” Chicago, puslapiu 209. Knygele 
su daugeliu paveikslėliu: gyvuliu, vaba
lu, žuviu. žmonių, medžiu ir akmenų 
trumpai,-aiszkiai ir suprantamai iszaisz- 
kina mums gamtos istorija, ypacz tuos 
dalykus, kuriuos kiekvienas žmogus pri
valo suprasti. Preke.................................50c

SERGANTIEMS
Gvarsntuolame pilna Iszgydyma.

Pasekminglsuslal rydaa visokias paslėptas 
ir psvirszinrs ligas, kaip antai ilgus sziraies, 
plaucziu, inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą. Ivtlszkas 
silpnybes, szlelvurna, sutinimą, veži, blykszle 
pas moteris, kraujarlma Ir tt.. nervu Ilgas, po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tt. 
Praszalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nerviszkas Ilgis gydau 
su pagelba geriausiu elektriszku prietaisu.

T.ytlazku daliu lisan
Iszgydau per keletą dienu, kraujo ni- 

nuodyjimus. odos Ilgas, lemens liegima. žaiz
das gerkle) ir burnoj, nosy), akyr • ir ausyse, 
netekimą vyrlžkumo, lycziu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopesekmingiaustal ir gvaran- 
lUoJU Pilna iszgydyma Chro- 
niszkoa ligos yra mano specia
li szkUmU. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminavimas ligonio Ir jo izzgy- 
dymas— tai yra mano priderysle.

DR. LANDĖS
Szpitollnls specialistas.

132 E. 2 4-1 z ui., kampas Lexington ana., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare, NedeUoms 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabiszkai atsilankyti, gali para
ižyti laiszka; būtinai reikalaujame pocijento 
insžtikejimo.

fizneku visokiose ka.boee. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Oradoate ūnlvenlty 
HospltaL Direktorius Mediclniizko Instituto.

DeimantoJlektrikos Kryžius.
Priel užsUtablnlma ir po nėši 

ksbiuioiul sykį ant dienos reik ts 
Kryžių įmerkti į vasaroėlltį soti 
ant poros miuutų Valkų kryžius 
reikia merkti į silpnesnį acta.

Prekė iio kryžiaus 11.00. 81u» 
limo kaitas Suvienytose Valstijose 
Ir Kanadoje mes patys apmokama. 
OvarautuoJatiMi kad Ils kryžius yra 
geresniu vaisia už elektrllka dir
ia, kure nuo 19-10 sykių yra brau 
fesui. Geresnio vaisto ui U kry- 

ių nėra, todėl ji. privalo rastis 
kiek v lenuose namuose, pu kiek
viena žmogų, sveika ar ligotą.
’ Prisląsk 11.00 per si presą ai 
palto Money Orderi, arba regis 
truotaje gromatoje, o mes prisiusi 
me Urlmanto Klektriiks Kryžių 
UYKAI. 0kryžius gausi už K iu.

Tūkstančius padėk.vonių gau
name nuo yjiatu lislgydžlnslų sn 
pagvlbs Iio kryžiaus. Žemiau, pu- 
laipiname viena 11 tokių padėka- 

- - - . . ------------------------------------------------vonių:
irto k* Llapos M. 19OZ. OuodotlM Penai— čia prislunčlame Jomis K.OO ant pnn-
^'H,;.****. .hų įrvžiu. Pi r m lauš rautieji* kryžiai gydostebukllnral. Meldžiame lluos prlMųti faM> 
greičiausiai. 8LSRY8 HEN KDIKTIN KO6, Mgtuoupbtne st, New Orlsana, La.

THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO.,
s 06 MILWAUKEE AVĖ., ttep’t 27; CHICAGO, ILL

Jis talpai vadinamas Vol
to Kryžiumi, ižrastas Austrijo
je priež kelelį mett| ir tuojau! 
tapo vartojamas l*rusuoae. 
Prancūzijoje. Skandinavijoje 
ir kitose Europos viežpati,ti
se kaipo vaistas nuo raumistis- 
mo ir kltokiiį Ilgų.

Deimanto eleklrUkas kry
žius gydo: reumatizmą, neu 
ndgijį, kryžiaus skaudėjimą, 
vidurių skaudžjimus, silpnu 
ma. nervilkuma. nemiga, hys- 
teflta, paralyžių, epUejMija. 
apopieksljį, dusulį, trukumą 
proto, nuomirinį. užkrėtimą 
kraujo, nežlebčlojitnų. stukt 
apetito ir vidurių skaudėjimus.

Lengvumą pajaujis po ke
lių adyuų, kartais pokoifųdie- 
ntr 8sl kryžių privalo 
nelloti diena ir DaktįanUilki- 
nio InlureliO ušslkablnps ant 
kaklo taip, kad kryžius karotų 
sulyg duobutės po krutinę af 
gręžtas mėlynaje puta j kūną

•
 Dykai pri

siusime 
kožnam ant 
pareikala-. ■ 
vimo musv 
NAUJA 
lietuvisiki 
katalioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro 
dėlių, lenciugeliu ir visokiu kitu daig 
tu.Pasiskubinkite rasiyti, nes szventes artinasi.

• Adresuokite teip:
Kelpscb i Co. U Centre St., Chicago, IU.

Buce. to Kelpacii, Norclko Jt Co.

Pranešiu visiems savo tautiecziams ir 
rSFS kot<tunieria,nH ^*<1 j>erkeliau savo szto- 

ra ^a^ro<b.iu. Laikrodėliu, gruzmi ir 
J Miizikaliszku instrumentu isz po No.

10 Fisk st. po No 3305 Auburti avė 
žymiai padauginau visa tavora teip, 

kad dabar pas mane gali gauti viską kas 
tik ko reikalauja isz virsz paminėtu daiktu. Teipogi ežia 

J taisau laikrodžius laikrodėlius ir visokius muzikalisikus in- 
! strumentus. Kas turite ka ant pataisymo ar reikalaujate 
į ko naujo isz virsi išminėtu daigtu, meldžiu pasmam; nau- 
| joje vietoje atsilankyti, o asz pasirūpinsiu kiekvieno rel- 
| kalavimus kuogeriausiai užganėdinti. Su guodone

J. IIRAUSKIS, 3305 Aubarn ne. CHICAGO, 1LL.

L1 ETŲ W1UJD AKT A RAS

MARJA DOMIATT
Kau no gub. Senuliu pavieto.

72S W. I8th Street
Nuo 8ioa iki 12toa ryto.

TeleiMuan: ( anai 78. 
Telefonu galima isz kieksrienoa 

apitekoe.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodouooms tau t im kotus ir baž

nytinėms Draugystėms uždirba:- 
Karūnas, Amerikoaiazkan 
Weliawan, Szarpaa. Jaus
tas, Kukardan, Ženklelius, 
Kepures Ir dcl Marszalku

bn:- Arautas. Italmati-
nytinins parėdus. Visokį darbą at
lieka artuuukai in laiką.

J Norėdamos gu<xlotu>os Dr les, 
>arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom susselpti savo tautetg, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiai, *

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 w. Dirision 8t., Chirago, III.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING.

Union Stock Yards Chicago
KAPITULAS Ir SURPLUS $283.000.00.

VIILSZIN1NKAI:
S.R.Ftynn. Prezidentas. J.A.Spoor, Vice-Prezidentas. T. J. Fitzgerald, Kasieriaus Asil

DIREKTORIAI:
Levis F.Swift. ii Swift & Ce.
James H.Ashby. ii U. S. Yard & Transit Ce. 
Sam'l A McClean Ir..11 Contin. Packing Co. 
ArthurG.Leonard. ii U.6. Yard ATransitCo. 
Levi B. Ooud. ii Ooud A Keefer

S. R. Flynn, ii National Livo Stock Bank.

Šita banka priima ant užkavojimo pinigus nuo 61 00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigus moka3 procentą. Čia viii Stock Yardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojaus. kaip tik gauna algas, ir ui padėtusgaus3 procentą.

P.A.Valentine, ii Armeur A Co.
Nelson Morris, Ii Melson Morris A Co.
lessa P.lyman, ii Hammond Co.
John A Spoor. ii U. S. Yard A Transit Co. 
Frederick S. Winston, Attomey

Negirdėtas daiktas.
Gražiausios su puikiausioms ant svieto 

kvietkoms gromatoms popieros, tinkan- 
czioe ant aromatu ne tik in Lietuva, bet 
ir visur, su visokiais gražiais apskaity
mais kaipo lai: in tėvelius, brolius sese
ris, kaimynus, draugus, pažystamus, vy
ru in paežio, vaikinu in mylima mergi
na, merginu in vaikina ir tt. Viso 8 ga- 
tunkai lietuviuku ir lenkiszku. Prie 
popieru duodasi gražus drukuoti k u per
tai. Tuzinas popieru su kopertals tik 
25c. Kas prisius 35c gaus 12 popieru ir 
20c verta altorėli. Už 1000 minėtu po
pieru 68.00,už 500 64.50,už 100 6i.10.Tei- 
posgi pas mane gausiu visokiu knygų, 
szkaplieriu, ražancžiu po 5 ir 15 daliu, 
pavincziavoniu, su gražiais abrozeliais 
ir be abrozeliu, medaliku, prastu isz szil- 
kiniu abrozeliu su lietuviszkoms ir len- 
kiszkoms ma'delems nuo 75c iki 61.00 už 
100 stukiu. Rožancziai ir szkaplieriai 
partraukti isz Lietuvos. Reikalauju a- 
rentų lietuviu ir lenku pardavinėti viso
kius daigtus ir duodu gera uždarbi. 
Pas mane galite gauti visokiu daigtu. 
Norėdami gauti atsakyme indekite už 
2c. marke. Adresuokite:
(18—9) Mathevrs bukaitis, 
37 Franklin St., New Britain, Conn

>R G4UI KATALIOGA?
■

Jame randasi apraszvmai su pa
veikslais ir prekem, yvairiu elektro- 
magnetiszku gydancziu juostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plauczm apsaugoto
ji!; inhelatoriu, daktariszku baterijų, 
visokiu geriausiu gyduolių, plauku ir 
tisu augintoju; drukuojamu maszine- 
liu, painu, monu ir sztuku; elektrisz- 
ku žvakių stovyluku su laikrodėliais ir 
tt. Kas prisius už 2c marke gaus szi- 
ta katalioga dykai Raszyk szendien.

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

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spiiiduliai vartojami dėl aliadimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJALK SZITA IR ATSINESZK SU SAN IM.

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

Vyrai su Ir tilpusi nufarom, taksiais, skaudamais kiauihms. lytiikų nusilpnėjimą, skaudančiu susHtapsimu. nakfi.1
siais nubs*imsis, susitraukuttait arba ssiiiavintait orfaaait, trotyjimas atminties, nervittumat, skaudėjimai krutinėję, inkstą liąs, 
plautis pūslės, nusistojimas tlapume, krituliai priež akis, negalėjimas atlikti savo pndnrysčią. skaudėjimas galvot. Uapafyjanbt pa
raudimas. prieimanavimas. silpnumai, molankoiija. negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plauką. VISIŠKAI IŠGYDOMI.

nubegimal, užuuo«lyjimaj» kraujo, Varicocele, tinlnt- 
upvvyilllOaaVd ligUJ, įNzgjdouti. GreicziatuiiMS inzgydymaM dėl nilpuu tyru.

lenni VVTJli n,u’bpninti per bjaurius paproeziuu ir |M*r*l<iirb(nia. silpni ir nerviszki 1NZGY> 
udUlll Y JI dl noM| |»o TIKRA GVARANCIJA, ARBA PINIGAI SUGRAŽINTI.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.
vnlmulnu ■ ' 10 **• ■“ 4 »• r“1“ * •" •tfŲl O VutaiuMJef. Medeliams ir per tventes nuo 10 iki 12.

State Medical Dispensary,
« PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL.

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
Itsikirpk litą. net m risadot eit lai k raityta- litas yra geras dėl egzamine M X-Spinduliai*.

Kožnas Sergantis
i labai trumpa LaiKa gal pasveiKt

Jeigo kuris sergate, tai mes galim duot rodą, raszik pas Dr. E. G. DRAKE, da- 
žiuretoja ir primvediziu gydytoju

“National Medical Associaiion,,
, sanariu New Yorko ir Pensylvanios universitetu, kuris per31 metą sunkiu darbu ir prak« 
Į tika daredie k$d nėra tokiu ligų ar senu ar apleistu pripažintu už neižgydumas pai 
j vyrus, moterispr vaikus katrų jisai negalėtu ižgydyt.
• Nes yra negalimas da kta, kad viens gyditojas galėtu visus silp-

mimus tikrai žinoti ir juos ižgydyt, dėl to Dr, DRAKE kožnai ligai 
/ \ turi atskirą gyditofa. Paciento silpnumo liga bus visiems gydito*

\ jarns permatyta. Kožnas silpnumus tokiu budu turi atskirą sau gy- 
Į W Adytoją, bet Dr E. G. DRAKE su visais gydytojais visus silpnumus
J z y j paduotus laiszke iszbando ir kožnam rasitu užtikrina visiszkai ižgy-
I Mymą.

-4iV .Kožnas sergantis rasztu aptari užtikrimimą jog isz savo ligoi 
h”8 išgydytu. Sergantis kreipiantis i musu namą užsimoką tik wieną 
syki, neadb<>damas ant to, kiek laiko jis te turės gydytis.

Kad senas Medical Direktor Dr. DRAKE gal visiszkai liga ii* 
gydyti ir visada kožnam serganezem pagelbėt, matyt isz raszto kur 

Dr. DRAKE kdžna diena gauna, isz tu pora kopijų talpinam, neturedams wietos Jei
daugiau.

Gnodotinas Poną.* Drake,
Labai diek u Poną Daktare už 

ižgydvirta. Nieks negalėjo mane 
pagialbet, jusu lekarstos siustą 
man per expresą izgyde manei 
trumpa c z esą.

Kau ne jusu medicina, asz

IP
AR SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir praszalintl li
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszko 
Pro f. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

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

Europos Lletuviszii Lalkraszczial.
I "Varpas” literatūros, mokslo ir poli
tikos mėnesinis laikrasztis. Preke 61.25 

"Ūkininkas" užsiimantis reikalais 
ūkininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbias žinias ir pamokinimus. Iszeina 
kožna menesį. Preke .................. 75c.

"Naujienos" talpinanczlos pasakas 
isz žmonių gyvianimo ir kitokias svarb
ias žinias. Preke  75c.

Visi tris virazminSti lai k raiščiai iszei- 
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilže- 
1 e, Prūsuose. Norinti juos gauti kreip
ėtės prie agento. Adresas:

M. J. Daniijonaitis, 
3138 Lowe Avė. Chicago, III.

Gnodotlnaa Poną* Daktaras!
Klimas kuris Sergate, duodam 

rodą, neatidiekit diena nuo die
nos, tik tuojau rjtszikit pas Poną 
Dr. Drake o jis i labai trumpa 
rzesajums paglalbes.

Asz buvau sergantis kataru ir
Oi vos skaudejiniu. jusu mediei- ne žinau, kas su manim szendie 
na mane iž<yde,inž ka jum labai būt.
dėkui. Dieve duok jam senibies 8n guodone 
irszczesti. Sn guodone i ,

ę5 AĮ8LAVA. P.U L RĘDŽYF.KI.

Guodotina.* Ponas Dr. Drake, 
Nieks ne ral apraszit to skansaM 

kuri turėjau kauluose, asz j»otretf- 
naudauk pintnru pas visokius Daktare 
už dika, sirgau metus ir mjsUaa 
reikes man numirt. Iž jrazetos ant 
doslzenojau ape Poną Doktorą ir jure 
Medikai Association. Jusu mediciaa i 
labai trumpa ir zesa mane pastate aat 
kotu, ui ka jumrabai rrayei dieknJUB 
rvkomendavroju 1 jus institutą wia* 
iem mano pažistamem ir prieteliaau

Su Įfuodono
JUK KANAY su familja.

jeigo kuris sergate, tai nie atidėkit dieną nuo dienos bet nusiduokit laiszku ar 
asabiszkai prie* NATIONAL MEDICAL ASSOCIAT1ON o paaisikinimus Lietuviszkoj 
kalboj gausite, Wieno laiszkp usztekt’nai, jejgu jame savo ligą prideranoziai apraszisit i 
Raszykit mums Lietuviszkai, ar kokia jus kalba norit.
VALANDOS PRIĖMIMĄ: Kožna diena nuo 10 iki 1 vai. ryte ir nuo 2-5 po pieta. Nedleliomis nuo 10 iki 1 vaL ryte.

Gromatas meldžiam ant szio antraszo siusti:

Dr. E. G. DRAKE gydytojas National Medical Association
34 WEST 26 STREET. NEW YORK 4 |

SPECIJALISTA5
WYRISZKU LIGŲ

kuris pasekmingai gydo D- 
gonius, greitai, teisingai ir 

\ tikrai, nes turi zo metu
■ praktikos ir kiekvienam

W ISZGYDYMA UŽTIKRINA.
Jeigu turi kokia nors pa- 

slaptinga liga, kraujo už- 
nuodyjima, jeigu esi nu- 
silpnejes ant viso kūno 

ar lytiszku daliu kūno,,jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojaus ra
ntyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicagos apeci j alinta vyruzku ligų 

&1B.M.ROSS 
Rootns 1 to 7, 175 S. Clark St. 
karto Mouroe, Chicago, III. goda dykai.
Ofisas atidarytas kasdien n iki 0 ikt 4. Panedellą 

Seredos. IVtnyozios ir Su b* tos vakarais nuo 7 iki 
S:30. Nedaliom nuo 10 iki L Oallma susUsneke- 
Ue lietuviszkai. Aut atsuku mo ludek už So marke

Mokslainė Akušerijos.
Lietuvaites, nonnczios mokintis aku- 

szerystes tegul atshfcaukia pas daktare 
Graicziuną.

167 W. 18lh St.,

innjjj akur tu 
begi? Nugi pas 
Piatra Szlaki nes
P«ss ji galima atsi- 
vedyti, nes Jis Uiri 

Ag ir szalt* ba- 
varska alų, gardžia 
rusk a ocziszczena 

“ arielka, cigarus net 
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užksndi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale deljveseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šlakis, 
3321 Aubarn avė., Chicago, Iii. 

(Tarpe 33 ui. ir 33 pi.) 
Telephonas Rool 21.

F.PBradchulis
Attorney and Coonselor ttL».

Chamber of Commerce Bldg. Room 701
8. E. Oorner LkSklle A Wsshington s» 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuwys ndvvoksus, bsigM 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj 
Weda prowas kaip ci*iliszku teip į 
kriminnliszku irisuose suduoto.
Re». 168W 18th Cor. Union SL

Telephone Canal 484.

TE.MYK1TE.
Geriausia prekyste dėl Lietuvių.

Kieknenam kurt pririšt toro adretf, 
tam pritiuMu DYKAI naują MuvMį 
KA TAIJOGĄ, kuriama yr» daugį/bi: 
armoniką, »krq>ką,klemetą,tkambiMkr. 
<*»ų tkrynuįią, ir raiomu maėinvkią. 
Rrikalavjant laikrodėHą katalioga 
reikia prižiurti ui 5 et. marke dil

kerte Ūnion St.
Chicago, 111.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

žTolma puikiu Fotografijas; už tustaų Ūktai 
$2.00

DS ffuodotiną draupytčią dirbame peti
tu ir imUėHui ui preinamiauMą prekf- 

Adresuokite teip:
M. J. DAMU0NAIT1S,

3138 L0WE AVĖ., CHICAGO,
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