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Politiszkos žinios.

{Miša u k ta į Cripple 
elgiasi ten 

negu • Maskolijoj

Amerika
Tūli Amerikos milicijos 

viršininkai bando elgtiesi 
liuosybe# krašte biauriau ne
gu Maskolijoj. Antai Colo- 
rado j,
Creek milicija 
biauriau, 
kazokai: areštuoja visu#, kas . 
išdrįsta nors žodį ištarti prieš 
neteisingų milicijos pasielgi
mų. Išeinanti# netoli Cripple 
Creek Victor miestelyj laik- , 

f rašti# (išeinanti Cripple 
Creek ne drįsta nė lupų at
verti) nupeikė milicijos pasi
elgimų. Užtai milicijos va- 

i dovas. jenerolas Chase, at- 
'Č siuntė į miestelį milicijų, ku

ri suareštavo visų redakcijų 
. ir spaustuvės darbininkus be 

jokio pamato. Tolesnį vedi-
I mų laikraščio paėmė moterys 

suareštuotų ir dar smarkiau
B išrodo laužymų tiesų iš pusės 
■ f/ milicijos. Moterų Amerikos 

Į politikieriai ne drįsta dar už- 
g kabinti. Jeigu milicija gali 

EL mynioti konstitucijų, tai už
tai atsakymas puola am šteto 

. gubernatoriaus, kuris ne no- 
n' ri, ar ne drįsta, parodyti ma- 
; žai išmanančiam milicijos je- 

nerolui rubežius jo valdžios.
H • Jeigu tauta ne apsižiuręs, {>o- 

litikieriai.su kapitalistais su
sidėję, pavers Amerika į ant- 

H; ra Maskolija, kur apie liuo- 
E sybę negalės būti nė kalbos, 
į j Pavoju pamate pirmiausiai 

darbininkų organizacijos. Jos 
sušaukė mitingus ir užgyrė 

l| negalinti, ar nenorintį suval-
II dyti laužantį krašto tiesas 
į > milicijos jenerolų Chase, gu- 
g bernatorių atiduoti po sudu.

Įstoti apgynime laisvės pa
ti kvietė visus šteto gyventojus, 
įį Be abejonės, išėmus kapita

listų, kurių visur yra nedaug, 
d gyventojų dauguma pritars 
| darbininkams, reikalaujan- 
r ’ tiems suvaldymo gubernato- 
j , riaus ir jo pašauktos milici

jos. Čia klausymas tik, ar 
gubernatorius paklausys tau
tos balso. Jeigu tauta į lai- 

m kų neapsižiurės, ji taps ati- 
R duota ant savvalios menkos 

doros milicijos jenerolų. o tie 
išdirbs tokias jau sanlygas 

E Suvienytose Valstijose, ko- 
E kios yra ispaniškose republi-

kose Vidurinės ir Pietinės 
| . Amerikos. Jeigu sykį įgaus 

per daug didelę valdžių mili
cijos vadovai, paskui sunkiau 

E bus juos skaldyti. Tautos 
pareiga yrajpasirupinti, kad 
menkos doros politikieriai ne 

K v įgautų per daug didelės va
lios, nes paskui sunkiau bus 
juos suvaldyti, o jų savvalia 
daug blėdies visam kraštui 
gali atgabenti. ’•

Tųsynės Suvienytų Valsti
jų su Kolumbija, reikaluose 
pripažinimo visokių tiesų Su
vienytoms. Vaisioms abipu
siai Panamos kanalo, dar ne
pasibaigė. Iš syk Suvienytų 
Valstijų užrubežinių dalykų 
ministeris pranešė Kolumbi- 

E jos randui, jog ne priims nė 
jokių permainų ir visi reika- 

E lavimai gali būt arba atmesti 
I '• aęba priimti į paskirtų laikų.

Kolumbijos senatas atmetė 
reikalavimų, bet Suvienytos 
Valstijos varė toliau agitaci- 

f jų, nesigailėjo nė pinigų, pa- 
sitikėdamos,kad kongreso pa
siuntiniai pakels klausymų iš 

į naujo ir ant galų galo reika-
r , lavimai bus priimti. Ir kon- 
į gresas vienog ne pabūgo ir
į klausymo reikalaujamų kon-
f cesijų visai ne perkratinėjo.
| Paskirtas laikas perbėgo, o
Į Amerika ne gavo to, ko rei-
[ kalavo, Kolumbija gųzdinimų

nenusigando. Washingtono 
politikieriai, pamatę, kad

^gųzdinimais ir šiurkštumu 
nieko nepelnys, paliovė gųz- 
dinę ir laukia, ar Kolumbija 
ne padės jiems išlipti iš dum
blyno, į kurį per šiurkštumų 
įklimpo. Dabar gal Wa#hing- 
tono politikieriai priimtų ir 
permainas Suvienytų Valsti
jų reikalavimuose, jeigu ko
kias užsimanytų padaryti 
Kolumbijos randas, bet jis 
nesiskubina nė su darymu 
permainų, ignoruoja visai 
Amerikos reikalavimus, kų 
geriausiai parodė, kad į Su
vienytų Valstijų paskirtų lai
kų visai klausymo jų reikala
vimo neperkratinėjo. Dabar 
prezidentas Roosevelt nori 
paskirti naujų laikų ant ga
lutino atsakymo. Ar naujas 
atsakymas bus prilaukesniu 
Suvienytoms Valstijoms, pirm 
laiko ne galima įspėti. Savo 
viltis Washingtouo politikie
riai remia dabar ant to, kad 
prezidentavimas dabartinio 
Kolumbijos prezidento Mar- 
roųuin baigiasi. Per naujus 
rinkimus, kaip mena, bus iš
rinktas jenerolas Reyes, pri- 
lankesni# amerikonams. Jo 
prilankomas vienog ne daug 
gali gelbėti, kadangi jis ne
gali daryti galutinų sutari
mų, juos turi užtvirtinti kon
gresas ir senatas. Jeigu jie 
atmes SuvienytųValstijų rei
kalavimus ir jenerolas Reyes 
negales priimti, kadangi su
tarimai su svetimais kraštais 
padaryti, be pritarimo tautos 
reprezentantų, ne turi vertės.

Laikraščiai pagarsino, jog 
popiežius Pins X pertraukė 
tarybas #u Filipinų guberna
torių reikaluose pardavimo 
Amerikos randui klioštorių 
žemės ant Filipinų salų. 
Rods tarnaujanti Amerikos 
randui laikraščiai a {įšaukia 
tų paskalų už neteisingų, bet 
jame be abejonės yra dalis 
teisybės: jeigu tarybos galu
tinai ir neiširo, tai jos visgi 
užkliuvo ir besitariančios pu
sės negali susitaikyti.
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čių darbuojasi ant statymo 
kazarmių,patalpinimui karei
vių, kurių čia atsiųs daugiau. 
Išviso rytinėj Azijoj Maskoli- 
ja turi jau sutraukusi 310 
tūkstančių kareivių, o kol 
Europoj ramu, didžiuoju Si- 
berijos geležinkeliu gali at
gabenti daugiau kareivių, jei
gu tas pasirodytų reikalingu.

Japonija, matydama, kad 
Maskolija jų vien vilioja pa
žadėjimais, kurių nesirengia 
išpildyti, ant privertimo mas
kolių .pildyti savo žodį, užsi
manė pabandyti maskolių bu
do. Ji sutraukė kareivius į 
pakrante#, o du regimentu 
jėkštininkų, su atsakančiu 
skaitliumi kanuolių ir raitė- 
ių, išsodino Korėjoj, iš kur 

be abejonės ne }>asitrauk# 
geru tol, kol maskoliai neiš- 
sinešdįs iš Mandžurijos. 
Kode japoniečiai tvirtina, kad 
tų padarė, norėdami atlikti 
kariumenės manevrus, liet 
visi numano, kad tas yra tik 
išsikalbėjimu, kadangi nė jo
kios viešpatystės kariumenė 
ne atlieka manevrų svetimuo
se kraštuose. Jeigu dabar 
maskoliai j>anorė# japoniečiu# 
išvyti, galės tų tik per karę 
padaryti; geru gi ja lioniečiai 
pasitrauks iš Korėjos vien tų
syk, kada maskoliai pasi
trauks iš Mandžurijos.

Prancūzija nuo Chinų ran
do pareikalavo daleidimo 
siųsti prancūzišku# kareivius 
į pietinius Chinų parubežiu# 
neva ant gynimo prancūzams 
prigulinčio Anamo nuo chi- 
niškų {Misikėlėlių. Chinų 
randas atsisakė duoti reika
laujamų daleidimų. Prancū
zija vienog, su Maskolijos 
pritarimu, gali savo mierį iš
pildyti ir be pritarimo Chinų 
ir sykį užėmusi kokių pieti
nių Chinų dalį, ant visados 
jų pasilaikytų.

Rytinė Azija.
Nesutikimai terp Maskoli- 

jos ir Japonijos traukiasi to
liau, nesutinkančios tauto# 
nesuranda kelių ant susitai
kymo, nors tie nesutikimai 
ypač Maskolijai ne parankus, 
jie jai ne duoda pasinaudoti 
iš dabartinių maištų ant Bal 
kanų pusalio; todėl ji gei
džia, kad maištus dabar Tur< 
kija suvaldytų, kadangi iš jų 
kiti galėtų daugiau naudos 
ištraukti negu Maskolija.

Nors Japonija jaučiasi esan
ti silpnesnė už Maskolijų, bet 
ateitėj, jeigu dabar neapstab- 
dys besiplatinimo Maskoli- 
jos Azijoj, ji bus dar tvirtes
nė ir Japonija jai negalės pa
sipriešinti, turės ' klausyti 
Maskolijos prisakymų. Tų 
numano Japonijos prakilnes
ni vyrai ir jie be bandymų 
pasipriešinti nenori pasiduo
ti. Todėl dabar japoniečiai 
smarkiausiai reikalauja, kad 
maskoliai išpildytų savo duo
tus pažadėjimus ir su visu 
pasitrauktų, be jokių pasargų, 
iš Mandžurijos. Maskolija 
gi ne tik nesiskubina tų pa
daryti, bet nuo Chinų reika
lauja visokių koncesijų, ypač 
kad visos šiaurinių Chinų 
muitinyčios butų atiduotos 
prižiurai maskolių. Prieš 
tokį reikalavimų protestuoja 
Japonija ir dėl to protesto 
priešinasi maskolių reikala
vimams ir Chinų randas.

Maskoliai iki šiol ne labai 
paisė ant Japonijos protestų; 
dabar vienog pradėjo skubiai 
drutinti savo kariškas pajie- 
gas, o apie pasitraukimų iš 
Mandžurijos paliovė kalbėję. 
Porte Arthuro 10000 chinie-

Balkanų pussahs.
Ant Balkanų pussalio trau

kiasi toliau kraujo pralieji
mai ir žmonių skerdynės, de
ginimai kaimų ir miestų, plė
šimai, naikinimai žmonių tur
tų. Tūkstančiai šeimynų, 
moterų su mažais vaikais, be- 
sigelbinčių nuo turkų, pasi
slėpė į kalnus, kur miršta 
nuo šalčio ir bado. Na, ir 
tokiems nežmoniškiems turkų 
darbams pritaria ta pati Mas
kolija, k ori garsi na savę užap- 
ginėja slaviškų tautų ir jeigu 
matė, kad gali naudų ištrauk
ti, ne kartų net su pagelba 
papirkimų maištus prieš Tur- 
kijų sukėlė ir paskui, neva 
gelbėdama maištininkus nuo 
turkų, griebė vienų po kitam 
Turkijos šmotų. Dabar ta 
pati Maskolija daro visai at
bulai ir jai, tylėdamos, pri
taria civilizuotos Europos 
tautos. Priežastis tokio per
sikeitimo maskoliškų valdi
ninkų nuomonių yra ta, kad 
dabar Maskolija turi neuž
baigtus nesutikimus su Japo
nija Azijoj, iš kurių gali už
gimti karė, tai ant gynimo 
savo mierių, ant griebimo 
Turkijai prigulinčių kraštų, 
nėra pakaktinai pajiegų. To
dėl tai maloningas caras pri
taria Turkijai, geidžia, kad
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tumo, peikia tokį sultano pa
sielgimą, kadangi sultanui 
reikia užmokėti pirmiausiai 
skolas europeiškiem# kredito
riams, o |>a#kui galima bu# 
kalbėti apie rengimų parodos. 
Tuom tarpu su 1 tanas atsisako 
užmokėti nuotrotas. kokias 
dėl maištų europiečiai turėjo 
Morokko viešpatystėj, Eu-

Priežodi# vienog sako: žmo
gus ša uja, o Dievas kulkas 
nešioja. Teip yra ir su Tur
kija. Kol Turkija, kati ir 
kuo bjauriausiu budu, sten* 
giasi suvaldyti savo pasikė
lusiu# pa valdini us, kol juos 
skerdžia kaip laukiniu# žvė
ris, Europos viešpatystė# vien 
žiuri į ta# skerdynes, liet Jei
gu į karę butų įtraukta kokia ropos viešpatystė# pavedė 
nors iš Balkanų pussalio ] 
viešpatysčių, nor# butų tai i 
mažutėlė Montenegro kimi- , 
gaikštystė. butų ka# kita# —- i 
į karę įsipainiotų tuojau# ir i 
kitos Balkanų pussalio nepri- < 
gulmingo# viešpatystės, karė 
su joms sugriautų Turki jų.- ; 
Tąsyk atsirastų proga Euro
pos tautoms griebti geidžia- ; 
mus kųsnius. Ar tokia kova < 
ne užgims, sunku įspėti; ka- i 
re# tankiai gimdo m-ižųs prie- i 
žastys. Jau dabar butų gal i 
užgimusi karė Turkijos su 
Bulgarija, Jeigu Jo# ne stab
dytų Europo# didėsės viešpa
tystės. Kartai# vienog ir 
stabdymai pašalinių negalį „ 
nuo kare# sulaikyti nesi ken
čiančius kaimynus, gaisrų ka
rės uždega menkos priežastys.

Štai dabar į Sofiją. Bulga
rijos sostapilę, atėjo žinia, 
buk netoli Dotnir Kopia, tur
kiški kareiviai, vydami pasi 
kelelius, |>erėjo Bulgarijos ’ 
rubežių. Užgimė smarkus 
muši# terp turkų ir sutrauktų 
ant rubežiaus bulgariškų ka- ’ 
reivių. Mūšyje iš abiejų pu
sių daiig kareivių krito. Bul
garijos randas, matyt, neno
rėdamas bauginti gyventojų, 
garsina, jog apie tokį peržen
gimų rubežiaus nieko nežino, 
liet kad mušis aprašytas su 
visokiom# smulkmenoms, tai 
reikia manyti, kad [laskala# 
yra ant teisybės {taremtas. 
Jeigu teip, tai butų jau pra
džia karės terp Bulgarijos ir 
Turkijos; jeigu ji po tam at
sitikimui ir nė tuojans už
gimtų, ' bet nuo jos sulaikyti 
bus jau sunku ir susidėju- 
sioma Euro|X» viešpatystėms.

Prancūzijai, kaipo artimiau
siam Morokko kaimynui, iš
rišti užgimusius nesutikimus 
terp Morokko ir kitų Europos 
tautų. Tas mandatas, kokį 
civilizuotos tautos suteikė 
Prancūzijai, ne reiškia dar 
Prancūzijos protektorato aut 
Marokko, bet suprantama, 
kad Į>er tai Prancūzija turės 
didžiasią įtekmę ant rando 
to krašto ir tas be abejonės 
ateitėj prives iki protektora
tui ir Prancūzija teip valdys 
Morokko, kaip daba r Anglija 
valdo Egiptu.

Isz Lietuvos.

Sarivaltitiis L,alkrasztls I 
<T T’Prni i tr a >‘LIETUVA

Išeina kas Pėtnyčią, Chicago, III.
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gurno 2. nuo negerai įtaisytų karti, bet jos darbų patėmyjo 
kaminų 3, nuo padegimo 2 ir stacijos sargas ir nedavė mle- 
nuo nežinomų priežasčių 10. 
Visuose tuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo blėdies ant 
16200 rublių.

Netikėtų mirčių per tų lai
kų buvo 18. Patžudysčių 3. 
Negyvėlių rado 3. Vagy#tų 
papildyta 9. Pavogė daigtų 
už 185 rubl., gatavų pinigų 
301 rubl. 50 kap. Arklių pa
vogė: Vileikos |>av. 3, Dienos 
4, Lydo# 12, išviso 19 arklių. 
Lydo# pavietyj, iš pavogtų 
arklių,2 likosi surast,i.

rio išpildyti. Rytmetyj ant 
stacijos atėjo daugiau keliau
jančių; terp tų atirado dau
giau turinčių jauslesnes šir
dis; jie sudėjo reikalingusne- 
laimingai moteriškei pinigus 
ant kelionės ir ji su savo vai
kais galėjo iškeliauti į Mas
kvą.

Au*tri|ii.
Maskoliškas caras jau ap

leido Austriją ir iškeliavo į 
savo pačios gimtinį kraštą, į 
Darmštadtų. Austrijoj carą 
reikėjo labai sargiai daboti, 
kad už jo nuofielnus neužmo
kėtų pagal darbų vertę lais
vės draugai. Kelias, kuriuom 
važiavo caras, buvo kareiviais 
nustatytas, o zamkų, kur ap
sistojo caras, dabojo ne tik 
kareiviai, bet ir daugybė pa
slaptį; Įiolicistų. Maskolijos 
ir Austrijos užrubežinių da
lykų ministeriai vedė tarybas 
ir matyt pasisekė susitaikyti, 
kadangi Austrija ir Maskoli
ja tuojau# atsiliepė į Turki
jos randų su vienaip skamban
čioms notoms, kuriose reika
lauja suvaldymo maištų, įve
dimo reformų, atstatymo lai
ke karės išnaikintų namų ir 
bažnyčių. Reikalavimar, tei
sybė, gražus, bet reformas 
galima bus įvesti tik po su
valdymui maištų, be suvaldy
mo jų negalima bus atstatyti 
nė išdegintų kaimų, nė baž
nyčių.

Antru kartu pasitraukė
ji galėtų maištus suvaldyti.'nuo urėdo Vengrijos ministe- 

kad' nų perdėtinis, grafas Heder- 
vary, kadangi, neesant prita
rėjų parlamente, Hedervary

Mat maskoliai mano, 
Turkija jiems ne pabėgs;Mas- 
kolija gali laukti geresnės, 
negu dabar progos ant pa-, .negalėjo kraštų valdyti, 
griebimo geriausio Turkijos“ 
šmoto, dabar proga neatsa
kanti. Savo mierių Azijoj, 
išsižadėti Maskolija negali, 
nes per išsižadėjimų nužudys 
tų dalį savo įtekmės, Azijos 
tautos pasitraukimų maskolių 
palaikytų už jų silpnumų ir 
paliautų Maskolijos bijoję if 
klausę.

Šiaurine Afrika.
Londono laikraštis,,Times” 

paduoda, buk Morokko sul- 
tanas užmokėjo 50000 dol. 
vienai Amerikos kompanijai, 
kuri užsiima parengimu ant 
visosvietinės parodos St. Lo- 
uise morokkoniškos dalies. 

(Londono laikraščiai, be skir-

Iš Vilniaus.
Vilniaus aĮiskričio sodas 

perkratinėjo provų ūkininko 
Smuigio, kuris, apsinakvojęs 
Įias gyvenantį netoli Nemen
čine žydų, išeidamas, norėjo 
žydų su kirviu užmušti, bet 
tik jį sužeidė,kadangi keliau
janti keliu užpuolikų nugųz- 
dino. Sūdąs rado Smuigį 
kaltu ir nusprendė jį ant 
atėmimo tiesų ir ant keturių 
metų prie sunkių darbų Sa
chalino kastynėse. .

Vilniaus apskričio bepro
čių namuose, neseniai atida
rytuose Vileikoj, yra 1000 
vietų bepročiam#, bet iš to 
skaitliai!#, 700 vietų priguli 
randui, kuris į gydinyčių 
siunčia ant ištirimo proto 
nusidėjėlius, talpina urėduin- 
kus; privatiškiem# ligoniams 
yra gydinyčioj vien 300 .vie
tų, taigi tik po 150 vyrams ir. 
tiek jau moterims.

Pagal naujų rando |>adava- 
dyjimų, painitus į kariumenę 
jaunus vyriškius turi prisai- 
kinti nuo dabar ne kareiviš
kose priežiūrose, bet atsakan
čiose bažnyčiose, tik daboji
mui prisiegos bus į bažnyčių 
deleguotas vienas iš sąnarių 
kareiviškos komisijos.

Šiaurinė Elevatorių kom
panija nori rengti elevatorius 
ir Lietuvoj prie geležinkelių, 
supylimui ant pardavimo pa
skirtų grudų. Ant supiltų 
grudų kompanija davinės su- 
pylusiems ant mažų palukų 
paskolas, tokiu budu žemdar- 
biai galės palaukti, kada gru
dų prekės pasikels, nereika- 
lausskubintiesi su pardavimu 
tųsyk, kada prekės mažos.

Vilniaus kalėjimo užveizda 
parengė savo locnų elektriškų 
stacijų žiburiams; iš miesto 
stacijos nenori naudotiesi. 
Tai da geriau. Miestas ga
lės išpildyti reikalavimus 
privatiškų ypatų.
* Vilniaus darbo namuose 
buvo pradžioj šių metų 20 vy
riškių ir 20 moterų, kuriame 
tai skaitliuje buvo: 20 katali
kų, 9 stačiatikiai ir 2 liute
ronai. Valgis kiekvienai y- 
patai kaštavo 94 kap. ant die
nos (nuo tokio valgio,supran
tama, nutukti nieks ne gali), 
d priskaičius apkurimų, žibu
rį, administracijų, užlaiky
mas kiekvieno priglausto Vil
niaus Darbo Namuose kašta- 
po 27 kap. ant dienos.

Iš Lydos, Vilnimis gub.
Kaime Kolesnikuose, neto 

Ii Lydos, septynių metų pie
menaitis netoli kaimo ganė 
avis pagiryj. Ant syk iš gi
rios iššoko vilkas, pagriebė 
vaikų už drabužių ir nunešė į 
girių. J ieškoti prapuolusio 
piemens išsirengė ūkininkai 
dviejų kaimų. Jie užtiko 
vilko lizdų, o jame prapuolu- 
sį sveikų piemenait|, besigi
nantį su rankoms nuo glamo- 
liejimosi vilkyčių. Vilkyčius 
užmušė, o neužgautų pieme
naitį Įtaėmė aut vežimo. Vai
kas nuo Įiersigiudimo vienog 
ant rytojaus pasimirė.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

Ant padavadyjimočianykš- 
čio policijos viršininko su- 
rinkočia visus elgetaujančius. 
Vi#us čianykščius už elgeta
vimų atidavė po sudu, o sve
timus etaj»ai# išsiuntė į gimti
nį kraštų. Kųgi elgėtos da
rys, jeigu negali ant maisto 
uždirbti, o prieglaudos namų 
nėra?

tvirtumo, vertė# apie 640 mi
lijonų rublių.Iš visųLietuvo# 
gubernijų Vilniau# guberni
joj yra daugiausiai degtinė# 
varinyčių,nors kitokiu dirbtu
vių joje mažiau negu kitose 
Lietuvos gubernijose. Vil
niaus gubernijoj yra 90 deg
tinės varinyčių, kurios perei
tuose metuose išvarė 1973241 
viedrų spirito vertės apie 
19 milijonų rublių, taigi 
33 dalį produkcijos visos Eu
ropinės Maskolijos. Šešiose 
gi Lietuvos gubernijose deg
tinės varinyčių yra 536, ku
rios pereituose metuose pa
dirbo 8714645 viedrų# spiri
to, taigi aštuntų dalį produk
cijos visos Europinės Masko
lijos. nors tos gubernijos tve
ria vos 15tų dalį Maskolijos, 
l>agal gyventojų skaitlių.

Iš Nubat ui kų. Ašmenų 
pav, Vilniau* gub.

Miestelyj Subatnikuose.ant 
kapinių stato naujų bažny
čių, o prie jos yra vieta sudė
jimui numirėlių. Neseniai 
atgabeno čia numirėlį ir ant 
nakties jMidČJo į numirėlių 
sudėjimo ruimų. Naktyj už
uodė numirėlį vilkas, prisi
griebė į vidų prie grabfi ir su 
visu n u ėdė rankas ir koja# 
numirėlio.

Iš Lietuviško Minsko.
Ant neįprasto susirinki

mo čianykštė miesto rodą per
kratinėjo užmanymų rodo# 
sąnario Jačevskio, kad atsi
liepti prie valdžių su pra
šymu, parengti - Minske 
universitetų. Jeigu apšvie
timo mini#terija sutiks, tai 
miestas nuo savęs ant paren
gimo tokios moksliškos įtai
so# jiaskir# 500000 rublių, nors 
ant to reiks jam skolų už
traukti. Minskas, net Vi
tebskas rūpinasi, kadišderėti 
nuo valdžių universitetų, o 
Lietuvos sostajiilė ViĮnius ty
li ir miega, laukia, kol kiti 
jam už akių užbėgs.

Ant pirmo susirinkimo gu- 
bernijališko žemiško komite
to likosi užmanyta kiekviena
me pavietiniame mieste Mins
ko gubernijos parengti ligon- 
būtį.

6 d. rugsėjo su vakariniu 
trukiu atkako ant stacijos 
Minsko jauna moteriškė su 
trimis vaikais ir atsisėdus sa
lėj II kliasos, pradėjo garsiai 
verkti. Pasirodė, kad mote
riškė važiuoja į Maskvą, bet 
kelionėje kada ji vagone už
snūdo, iš kišeniaus vagiliai 
ištraukė inašnelę su visais pi
nigais ir kelionės bilietais. 
Negalėdama be bilieto toliau 
keliauti, ji Minske turėjo iš
lipti, bet čia ji ne turi nė jo
kių pažįstamų. Ji neturėjo 
nė už kų vaikams nupirkti 
duonos, j Esanti ant stacijos 
sudėjo jai porų kapeikų, bet 
to toli neužteko ant kelionės 
toliau. Kadą trūkis nubėgo 
toliau, moteriškė išėjo ant ke
lio platformos ir pamačiusi 
ateinančių mašinų, atsigulė 
ant šėuių, kad jų pervažiuo
tų. Pamatė vienog tų staci
jos žandaras ir į laikų spėjo 
jų nuo šėnių Nutraukti. Nu
vedė jų atgal pas vaikus į sa
lę. Po valandai ji jvėl išėjo 
iš salės ant kiemo, permetė

Iš Dinaburgo, Vitebsko 
K«b

Žemdarbystės paroda ir 
žemdarbių konferencijos Di- 
naburge traukiasi ravo keliu 
Kaip ant kitų parodų, teip ir 
čia, parodos rengėjai nesirū
pino apie Įiatraukimų ant pa
rodos ūkininkų, paroda {>a- 
rengta, galima sakyti, dvar
poniam# ir turtingiem# pra
monininkam# ir prekejam# 
ž^mdarbiškom# mašinoms,teip 
išdirbtoms Lietuvos ir Latvi
jos dirbtuvėse, kaip ir užru- 
bežiuoee. Iš vietinių dirbtu
vių daugiausiai atgabeno 
Rygos fabrikantai, o iš sveti- 
mų dangtauriai yra ameriko
niškų; bet mašinos brangios, 
ūkininkų ne įperkamos. Šun- 
ku patėmyti ant jiarodos ūki
ninkų darbo vaisius ir gyvu
lius. viskas, kas atgabenta, 
atgabenta turtingų dvarpo
nių. Matyt ponai apie ūki
ninkus nesi rūpina, jeigu ren
gia Įiaroda# vien sau.

Iš visokių susivažiavimų 
ant apkalbėjimo visokių Lie
tuvos reikalų, be abejonė# 
svarbiausias buvo susirinki
mas ant apkalbėjimo reikalo 
žemesnių žemdarbystės mo
kyklų ir Įiarengimo kur nors 
Lietuvoj universiteto. Pri
pažinta už reikalinga: rengti 
skaitinyčia# prie mokyklų, 
organizuoti prelekcijas jr čie- 
lu# kursus žemdarbystės mo
kintojams mokyklų; įvesti 
mokinimų žemdarbystės mo 
kintojų seminarijose; pareng
ti ūkininkams bandymų lau
kus; parengti kiekviename pa- 
vietyj žemesnę žemdarbystės 
mokyklų ir ant galo nutarta 
prašyti augštesnių valdžių 
parengti kur nors Lietuvoj 
universitetų ir prie jo žem
darbystės fakultetų.

Iš Šiaulių, Kauno gub
3 d. rugsėjo į čianykštį pa- 

kajaus sudų likosi pašaukta 
net 300 ūkininkų Padubisos 
valsčiaus, apskųstų už nepa- 
taisymų kelių. Sudžia be
veik visus rado kaltais ir už
dėjo bausmę po 1 rublį. 
Tuom tarpu terp nubaustų 
yra lygiai turinti pusę desia- 
tinos žemės, kaip ir turinti 
po 60 desiatinių, o bausmė 
visiems vienokia.

Naujn žilvių veislė 
Lietuvoj.

Lapkričio mėnesyj 1885 m. 
garsu# žuvių augintojas, inži
nierius lietuvi# Girdvainis, 
įleido į Neri Vilniuje 14 po
rų jaunų žuvyčių šterledžių, 
gyvenančių Volgoj, ganių iš 
auginyčių maskoliškos žuvių 
auginimo draugystės. Žuvys 
tos turi geriausių mėsų ir lai
komos už brangiausias ant 
svieto, bet jų iki šiol niekur 
Lietuvos vandenyse ne buvo, 
'l iek jau žuvyčių Girdvainis 
įleido į Trakų ežerų. Nuo to 
laiko Trakų eže/e ir Nemune 
irNėryj galėjo prisiveisti 
šterledžių, kadangi jos gana 
vaisingos, pataitė kas metų 
meta vidutiniškai po 10000 
užvaisintų ikrų. Iš tikro pas
kutiniuose laikuose žvejai 
Nemune ir Nėryj pagauna 
jaunas žuvis jiems uepažista- 
ma#, kokių pirma visai ne 
buvo. Reikia manyti, kad 
tos žuvys yra tai prisiveisusios 
sterledės. Už pri veisimą tų 
žavių lietuviai turi būt dėkin
gi savo vientaučiui Girdvai
niui.

Trukių sum mušima*
10 d. rugsėjo netoli staci

jos Luninec, Minsko guberni
joj, ant Pagiriuių geleži nke- 
lių.susimuše tavorinis trūkis, 
bėgantis į Pinsku su kareiviš
ku, ateinančiu iš Pinsko. Ke
turi vagonai kareiviško trū
kio susidaužė, sunkiai apkū
lė daug kareivių arklių, terp 
kurių buvo ir du lenktynių 
arkliai verti 120000 rublių. 
Žmonių sunkiai užgautų ne
buvo.

į l

Iš Rygos
Rygos dalis ciecoriškos so- 

dauninkystės draugystės nuo 
1 d. iki 6 d. spalių parengia 
mieste visos Latvijos sodau- 
ninkystės parodų, o nuo 2 iki 
7 d. spalių atsibus čia susi
važiavimas Latvijos sodau- 
ninkų.

Degtinės leidlnyčlos 
Lietuvoj.

Visoj Europinėj Maskoli
joj yra 2294 degtinės variny- 
čios, kuriose padirba išviso

Iš Vilniaus gub.
Pirmoje pusėj rugpiučio 

Vilniaus gubernijoj buvo iš
viso 19 gaisrų, kurie užgimė: 
nuo perkūno 2, nuo neatsar-1 per tvorų virvę ir bandė pasi-t 64422877 viedrų spirito 40

Paminklai Kondrata
vičiui.

Minsko gub., mieste Nes- 
viže, katalikiškoj bažny
čioj, iš geros valios aukų, 
likosi į sienų įmūrytas atmin
ties .ženklas garsaus dainiaus 
lietuvio, rašusio vienog len
kiškai, Ludviko Kondratavi
čiaus (Syrokomlės). . Vilniu
je, kur Kondratavičia per il
gų laikų gyveno (pasimirė 
1862 m.), ant kapo jo ant 
Roso kapinių likosi, teiposgi 
iš aukų, pastatytas puikus pa
minklas.

Žydai Lietuvoj.
Skaitlius žydų Lietuvoj su

mažėjo per paskutinius kele
rius metus, labiausiai jų 
skaitlius sumažėjo Kaunogb., 
kur pirma buvo 19% viso 
gubernijos gyventojų skait- 
liajis, dabar gi nupuolė iki 
14%, o kaip kokiuose, ypač 
parubežiniuose nuo Prūsų 
paviečiuose iki 12%. Nuošim
tis žydų Lenkijoj truputį pa
sididino, bet užtai Su vaiki} 
gubernijoj pasimažino.

Naujas geležinkelis.
Naujai dirbamas geležinke

lis nuo Polocko į Sedlecus

litikieriai.su


turės kelias alkūnes, ■ kaip 
antai: nuo stacijų: Zaleaje, 
Lydos,Vlokoviako,Gainovo ir 
tt. Sunkiausias darbas bus 
su tiltais per Būgą, Nerį, 
Beresiną, Nemuną. Dauguvą 
ir kitas upes. Tiltai kaltuos 
13 milijonų rublių. Šėnis 
pradės kloti nuo ateinančio 
pavasario.

Iš Prūsų Lietuvos.
Vokietijos ciecotius atke

liauja į Prūsų Lietuvą, bet 
ne ant susipažinimo su lietu
vių reikalais, tik ant medžio
nės ant elnių Ibenhorsto gi
riose, Nemuno lankoj, netoli 
Kuriškų marių.

Netoli Stalupienų. kurpių 
Deltą negyvą iš pelkės ištrau 
kė. Ranko* jo buvo su virve 
surištos. Nežinia, ar jį kas 
pelkėj paskandino, ar gal 
jis pats pasiskandino ir ran
kas tyčia susirišo, kad apsun
kinti išsigelbėjimą.

Netoli Karaliaučiaus, Ep- 
pendorfe suareštavo apie 30 
metų apdriskusią girtą mote
riškę. Pasirodė, kad tai pati 
daktaro, kuris sėdi už. kokį 
ten nusidėjimą kalėjime. Pati 
jo iš rūpesčio pradėjo gir
tuokliauti. v

Prūsuose. nors galvijus 
sunku parduoti, kadangi ant 
to reikia turėti metrikus, at
siranda vagiliai vagianti gal- 

* vijus ir arklius. Ūkininkui 
Masalskiui iš Magdeburgio 
pavogė dvi karvi.o ūkininkui 
Gotzkiui iš Damkrugo du 
arkliu. Karves ir arklius 

. atgavo jų savininkai atgal.
Ant paskutinio arklių tur

gaus atgabeno į Tilžę 2500 
arklių ir tai gerų;kaip kokius 
pardavinėjo po 1200 iki 1500 

t markių; pigesnių kaip po 300 
markių beveik ne buvo.

Galvijų atgabeno nedau- 
giausiai, bet prekės buvo ge
ros: už karves mokėjo po 180 

' iki 240 markių; už penėtus 
Jaučius mokėjo po 26—36 
markių už centnerį svarumo.

Klaipėdos paviečių lietu
viai rengiasi, " atšilankfus 
Prūsų Lietuvoj ciecoriui, pa
duoti jam maldės gromatą, 
kad Klaipėdoj stovinčių ka
reivių skaitlius butų padidin
tas. Turi ko prašyti! Argi 
Prūsų lietuviai ne turi svar- 

’ besnių reikalui
Rusnyje, prie įžegnojimo 

mokinosi 38 lietuviški vaikai. 
Šitose aplinkinėse tvanai ne- 
tdmažina. Pievos užtvinusios 
ir ūkininkai galvijus nuo se 
niai namieje turi šerti. Ro
putės pųva aut lauko.

Aplinkinėse įsės nesiliau
janti lytus daug blėdies lau
kams pridirbo. Daržovės ir 
bulvės ant laukų pųva, atolas 
prapuolė ir jo negalima bus 
nušienauti.

Isz Amerikos.
lig* dratine tvora.

Chamberlain, S. D. Brule In- 
dijonų rezervacija bus apvarta d ra
tine tvora, turinčia 63 mylias ilgio; 
ant to reiks 252 mylią drato. Dar
bu užsiima indi jonai. Mat randas 
pavasary) žada indijonams duoti 
galvijus, kad jie galėtą ją augini
mu užsiimti.

Anglių produkcija.
Washtngton, D. C. . Pagal at

skaitą geologiško biuro, per pas
kutiniu* metus Amerikoj, iškasė 
300 milijoną toną anglią vertės 
4373133843. Kietą anglią iškasė 
41280595 tonas, arba mažiau negu 
per tokį jau laiką pereitą metą. 
Vertė iškastą kietą anglią siekė 
481016937, pereitą gi metą ją ver
tė siekė 4112504020.

Nužudė.
Wilkesbarre, Pa. Čianykščia- 

me paviečio ligonbutyj likosi nu
žudytas kalnakasys Petras Lenau- 
skas, ant nužudymo sūdo nusprę
stas. Jis tnat su kirviu Exeter 
kastynesė užmušė darbininką Sen- 
niką, tikėdamas rasti pas jį dik- 
tai pinigą; rado vienog kišeniuj vos 
porą centą.

Milicija priesz laikraszcziUN.
Denver, Col. Naktyj 30 d. 

rugsėjo milicija, po vadovyste gar
saus jenerolo Chase, apsiautė re
dakciją laikraščio “Daily Record” 
mieste Victor. Kareiviai įsiveržė į 
redakciją ir suareštavo visus re
dakcijos sąnarius. Mat jenerolas 
atkeršyjo redakcijai už kritikavimą 
jo savvališką darbą,priešingą kraš
to tiesoms.

NepapraMtaM užpuolimai.
San F rancisco, Cal. Namuo

se pn. 1239 Walterstr., mazgojant 
trepus 19 metą tarnaitei Abbey 
Mondrayon, užbėgo ant trepą jau
nas vyriškis, pagriebė tarnaitę, nu
vilko j jos miegbutį, pririšo prie 
lovos ir atsukinėjęs gazo dūdas ir 
užkabinęs kambario duris iš lauko, 
prasišalino. Riksmą pririštos iš
girdo kaimynai, jie dar į laiką, iš
mušę duris, iŠliuosavo pririštą. 
Kada ji atsigavo nuo apsvaigimo, 
papasakojo, jog pririšęs ją vyriš
kis yra jos vyjru; jis ją norėjo užtai 
nužudyti, kad ji ne nori su juom 
gyventi.

MarszaUM ple*zika*.
Dės Mojnes, Ia. Čianykštis 

kriminališkas sūdąs perkratinėjo 
provą maršalo pagelbininko Rich- 
ardso, kuris buvo apskąstas už 
plėšimus. Sude pasirodė, jog ant 
Richardso prisakymo plėšimus pa
pildė žinomi vagiliai Redrup ir 
Baird, maršalo pagelbininkas gi 
stovėjo ant sargybos, kad kas plė
šiką darbo nestabdytą. Gera mat 
kompanija.

Ateiviai atkakę pi u tęs lueuesyj.
Washington, D. C. Piutės mė

nesyj šią metą atkako į Ameriką 
iš viso 64977 ateiviai: per tą patį 
mėnesį pernai atkako ją tik 45549. 
bkaitlius ateivią šįmet pasidaugi
no: iš Austrijos ir Vengrijos, Da
nijos, Finlandijos, Vokietijos, An- 
glijos, Italijos, Maskolijos, Škoti
jos ir Valijos; pasimažino gi iš 
Švedijos. Iš atkakusią šįmet 810 
likosi atgal sugražinti; iš seniau 
atkakusią sugrąžino atgal 66.

3 brolius nužudė.
Dennemora, N. Y. ČianykŠ- 

čiame kalėjime likosi vieną dieną 
su elektrikos pagelba nužudyti 3 
broliai Van Wormer, ant nužudy
mo sūdo nuspręsti už užmušimą 
savo dėdės.

Prigauti darbininkai.
Toronto, Ont. Nusibankruti- 

no kasanti Soo kanalą kompanija 
ir neužmokėjo darbininkams algą. 
Prigauti darbininkai reikalavo pi
nigą, o kad kompanija ne išmokė
jo, tai darbininkai pakėlė maištus. 
Ant ją suvaldymo pašaukė karei
vius. Darbininkai atsirado dide
liame varge. Porą dieną maitino 
juos miestas, bet ant toliau atsisa
kė juos šelpti; kompanija teiposgi 
apie jos prigautus darbininkus ne
sirūpina.

Skolos Amerikos rando.
Washington, D.C. Pagal at

skaitą iždo ministerijos, 30 d. rug
sėjo Suvienytą Valstiją iždas turė
jo skolą: 4922539440, nuo kurią 
turi mokėti palukas, 41197050 to
kią, nuo kurią mokėjimas paluką 
pasibaigė ir 4393433239 skolą be 
paluką, taigi iš viso 41307169729 
skolą; Apart šitą yra dar už 
4902700860 certifikatų, ant kurią 
išmokėjimo vienog randas turi pa
kaktinai pinigą.

Ukeau rezoliucija
Colorado Springs/Col. Colo- 

rado Springs Federated Trades 
Council, ant savo susirinkimo, nu
tarė reikalauti, kad, už pašaukimą 
po ginklu milicijos be išteisinančių 
priežasčią į Cripple Creek ir areš
tavimą jai ne patinkančią ypatų be 
sūdo paliepimo, gubernatorius Pe- 
abody butų atiduotas po sudu. Mi
licijos oficierai perstatyti kaipo 
menkos doros. Minėta organiza
cija kviečia visuotiną ukėsų susi
rinkimą ant apkalbėjimo, ką reikia 
dary|i ant suvaldymo savvaliŠkai 
besielgiančių šteto valdžių.

Fantastiszkl apsunkinimai atel- 
vystes.

New York. Čianykštis ateivių 
užveizdos komisorius Williams iš
davė prisakymą, kad keliaujanti į 
vidurius krašto ateiviai, nors turė
tų geležinkelio tikietus iki vietai, 
turi būt sulaikyti, kol ne ateis at
sakymas nuo jų giminių. Ką Wil- 
liams nori atsiekti su savo tokiu 
padavadyjimu, turbut jis pats ne
žino. Vargas mat, kad ant augš- 
tesnių ateivių užveizdos urėdų pa
tenka dabar tankiausiai ypatos ma
žiausiai suprantančios apie naudą 
ir reikalus ateivystės; vietoj nau
dingo supratimo mažai apšviesti 
viršininkai ateivių užveizdos stato 
neišmintingą, fanatišką neužkantą 
svetimų, be kurių pagelbos Ameri
ka niekaip ne butų galėjusi pasi
kelti ant to laipsnio, ant kokio pa
sikėlė. Supratimas to ankštose 
galvose ateivių užveizdos viršinin
kų niekaip ne gali patilpti.

Geltonasis drugis Te.vase
Loredo, Tex. Laikraščiai pra

neša, jog čia apsireiškė geltonasis 
drugys. Drugiu apsirgo čia jau 
37 ypatos, o iš tų daktarai 16 pri
pažino už sergančius tikru gelto
nuoju drugiu, 10 ligonių laiko už 
nužvelgtinus, pas 11 dar liga ne- 
nužangė teip toli,kad apie jos veis
lę galima būt spręsti.

Universitetas ant salos Porto Ki
čo.

San Juan, Porto Rico. 29 d. 
rugsėjo likosi čia atidarytas univer
sitetas, į kurį pastojo 150 studen
tų. Dabar atidarytas čia universi

tetas yra tai pirmutinis, iki šiol, 
nors sala Porto Rico turi 1 milijo
ną gyventojų, ant jos ne buvo nė 
jokios augŠtesnių mokslų (tai
sos.

Negru užmanymas.
Brooklyn, N. Y. Atsibuvo čia 

negrų kongresas, ant kurio užgir- 
ta surinkti nuo mėnesinių visų 
negrą mokesčių kapitalą 200 mili
jonų doliarių ir pinigus apversti ant 
rengimo dirbtuvių, pardavinyČių, 
bankų ant negrų reikalų ir tose į- 
taisose vien negrai turėtų vietas.

Sukurtai ir vetro*.
St. Charles, Min. Baisus sū

kurys 3 d. spalių užkilęs, išgriovė 
beveik su višu Šitą miestelį. 100 
namų likosi sugriautų. Prie to 20 
ypatų likosi užmuštų, prapuolė 
dvi, septynios tapo sunkiai sužei
stos.

Vėtros ir audra siautė teiposgi 
aplinkinėse Baraboo, Oshkosh ir 
\Vaupaca. Sheridane daug žmo
nių likosi užmuštų.

Vaisinga gimine.
New York. Gyvenanti Miche- 

villej 65 metų moteriškė Bean pa
gimdė dvynučius. Tą pačią dieną 
jos apsivedusi duktė pagimdė tei
posgi dvynučius. To dar ne už
teko, kadangi gavo žinią, jog tą 
pačią dieną ir dukters duktė pa
gimdė teiposgi dvynučius.

Nemažai pavogė.
Denver, Col. Likosi čia su

areštuotas koksai Gosey, kuris 8d. 
rugsėjo Philadelphijoj pavogė paČ- 
to siuntinį su pinigais ir čekiais 
vertės pusės milijono doliarią;kaip 
sako, suarestuotasis ir kitur priga
vo pačtą ant nemažos pinigų su
mos.

Tėvas ir sesuo už »anu ir broli.
Hazleton, Pa. Carl Treisch- 

man, pabėgęs nuo Amerikos kariš
ko laivo “Topeka” jurininkas, bu
vo pasodytas į areštą. Atėjo jį 
atlankyti tėvas ir sesuo. Prie pasi
kalbėjimo nieks, kaip tai paprastai 
yra, iš sargų ne dabojo. Tuom 
tarpu tėvas ar sesuo atidarė atida
romas iš lauko duris ir kaltininkas 
pabėgo. Jo vietoj kalėjime sėdi 
dabar tėvas ir sesuo.

Paskendo laivas.
Marinette, Wis. 8 mylios nuo 

čia, 4 d. spalių, paskendo garlai- 
vys “J. H. Hackley.” Prie to 11 
ypatų prigėrė, o 8 išgelbėjo.

Sniegas.
St. Paul, Minn. Fargus Falls, 

Min., aplinkinėse 4 d. spalių siautė 
pirmutinis šįmet sniegas. Sniegas 
uždengė žemę ant kelių colių sto
rai. Yra tai pirmutinis šįmet snie
gas šitose aplinkinėse.

Ir kliosztorlai ne gali eigtiesi sav- 
valiszkai.

Milwaukee, \Vis. Minyška 
Švenčiausios širdies klioštoriaus, 
Mary Archer, turėjo kreiptiesi į 
svietišką sūdą, pajieškodama atly
ginimo už savo skriaudas. Mat 
minėtą merginą, kadangi ji kriti
kavo ir nenorėjo pasiduoti prisa
kymams viršininkų klioštoriaus,ne 
tik iš klioštoriaus išvijo, bet dar, 
kaipo beprotę, pasodino į bepročių 
namus. Sūdąs rado,jog iš tikro su 
minyška Archer klioštoriaus per- 
dėtiniaį elgėsi neteisingai ir jai pri- 
sudyjo nuo klioštoriaus 8000 dol. 
atlyginimo už skriaudas, kokias ji 
nuo “šventų" perdėtinių nukęstį 
turėjo. Kokia mat ta minyšką be
dievė? Ji drįso kreiptiesi į svie
tišką sūdą su skundu ant savo dva
siškų perdėtinių; o dar didesni be
dieviai sudžios, kurie jai nuo klioš
toriaus gana didelį atlyginimą pri
pažino I. Tokiais bent sudžias 
pagarsintų musų tikėjimo mokinto 
jai, visoki Pirskai,Karvojai, Savie- 
jie et consortės, kurie tiek išmano 
apie krikščionišką dorą, ką kiaulė 
apie pipirų skanumą, jeigu ta do
ra kokiu nors budu stabdo kunigų 
savvalią.

Neslkentimas terp socialistu ir 
anarchistu.

Barre,Verm. 4 d. spalių čia- 
nyksčiai anarchistai užsimanė iš
vaikyti socialistų susirinkimą. Už
gimė muštynės, kuriose ir revolve
riai buvo darbe. Viena ypata liko
si užmušta,o viena mirtinai pašau
ta.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kansas City, Mo. Netoli West 

Plaines, ant Frisco geležinkelio, 
pasažierinis trūkis susimušė su ta- 
voriniu. Prie to 3 geležinkelio 
tarnai likosi užmušti, o 2 ypatos 
sunkiai sužeistos.

Nashville, Ten. Netoli Ozone 
susidaužė darbininkiškas trųįcis. 
Prie to vienas darbininkas likosi 
užmuštas, o 12 tapo sunkiai su
žeistų.

Chattanooga, Ten. Ant Cin- 
cinnati Southern geležinkelio iš
šoko iš rėlių pasažierinis trūkis ir 
keli vagonai nusirito nuo kelio py
limo į grabę. Trūkio vedėjas li
kosi ant vietos užmuštas, o 7 pač- 
to ir expreso tarnai sunkiai, dides
nėj dalyj mirtinai sežeisti.

Philadelphia, Pa. 7 mylios 
nuo čia geležinkelio trūkis įbėgo į

Isz darbo lanko.
5 Rumfobd Falls, M k. 15 d. 

sugsėjo suštraikavo organizuoti 
darbininkai International Paper 
Co. ir per tai dirbtuvės likosi už
darytos. Priežastis štraikoyra ta, 
kad numažino mašinistų algas ir 
nuo sirgusių darbininkų, grįžtan
čių į darbą, reikalavo įrašymo jų 
į “juodą listą. Mat kompanija no
ri išardyti organizaciją ir darbinio* 
kus padaryti savo vergais. Dabar 
čia 750 darbininkų yra be dar
bo.

* New York. Darbininkų or
ganizacijos prie triobų statymo 
pranešė čianykščiai mokyklų už- 
veizdai, jog darbininkai jialiaus 
dirbę, jeigu ne bus prašalinti nuo 
darbų prie statymo ir rengimo mo
kyklų neprigulinti į uniją.

* PiTTsauRG, Pa. Suštraikavo 
čia organizuoti plumberiai ir jų 
mokintiniai. Jie reikalauja 8 
valandų darbo dienos ir dides
nio ant 50 c. užmokesnio už dienos 
darbą.

* OxroRP, N. J. Empire Steel 
and Iron Co. pagarsino, jog nuo 1 
d. spalių algos darbininkų Oxforde 
ir Batzvilley bus numažintos ant 
10%. Darbininkai protestuoja 
prieš tokį kompanijos padavadyji- 
mą.

i . Marmoro dirbtuvės Cherman & 
Flavin susitaikė su darbininkais ir 
tokiu budu štraika.' čia pasibai
gė.

* Cincinnati, Oh. Darbinin
kai American Tvpe Foundrv . Co. 
suštraikavo ir kaip jie sako,suštrai- 
kuos visoj Amerikoj organizuoti 
literų lietojai.

* San Francisco, Cal. Tar
naujanti Wills Fargso & Co. su
tarė štraikuoti, jeigu kompanijos 
prašalintas'Clark ne bus atgal pri
imtas.

* Chicago, III. 17 kendžių 
dirbtuvėse, kur buvo darbininkų 
štraikai, pradėjo vėl dirbti.

Organizuoti darbininkai pio- 
vinyčių pakėlė štraiką. Jie reika
lauja sutrumpinimo darbo laiko 
nuo 10 vai. ant 9 vai. ir kad prie 
darbo butų priimami vien prigu
linti prie unijos darbininkai.

5 Chiicago, III. Darbininkai 
piovinyčių sušitaikė su darbda
viais ir nuo jų išderėjo pakėlimą 
algų po 25c. ant dienos.

1 Chicago, III. C.hicagos gal 
vijų pjovinyčiose užgimė nesutiki
mai darbininkų su darbdaviais. Iš 
tų nesutikimų gali užgimti dideli 
štraikai.

Skudurų rinkėjai vakarinėj mie
sto dalyj pakėlė štraiką. Jie rei
kalauja pripažinimo unijos.

5 Milwaukee, Wis. Marmoro 
tašytojai Grant Marble Co. dirbtu
vėse pakėlė štraiką.

5 St. Louis, Mo. Pakėlė Čia 
štraiką organizuoti literų lieto
jai.

isz 
Lietu viszku dirvų.

Geresnis sutikimas negu 
provos.

Mes privalome dėkavoti musų 
pirmtakunams, kurie pramynė ta
kus lietuviams, privedė juos į ge
resnį supratimą pareigų ir reikalų. 
Pirmtakunai vadovai dalį savo pa
reigų išpildė, laikas ir mums išpil
dyti ir musų pareigas. Mes nega
lime sėdėti rankas sudėję, bet tu
rime rupintiesi apie dalykus, ku
riuos turime nuveikti, be kokių ne
galima apsieiti. Dabar pirmiausia

pulką stovinčių ant šenių žniopių, 
kurie laukė trūkio. Trįs ypatos 
prie to likosi ant vietos užmuštos, 
o dvi sunkiai sužeistos. h

Beowanwe, N e v. Ant Salt La
ke geležinkelio susimušė du trukiai. 
Prie to viena ypata likosi ant vie
tos užmušta-, o 20 tapo sužeistų.

EzpHozIJoa.
Peoria, III. 8 d. spalių degti

nės varinyčioj Comingo atsitiko 
baisi expliozija katilo. Expliozi- 
jos 4 darbininkai likosi užmušti, o 
7 sunkiai sužeisti; trūksta dar dvie
jų ypatų, kurios be abėjonės yra 
po triobos griuvėsiais.

Wallace, Idaho. Parako krau
tuvėse Mommoth kastynėse ex- 
pliodavo sukrautas parakas. Ex- 
pliozijos du darbininkai likosi į 
šmotus sudraskyti, o vienas mirti
nai sužeistas.

Monticello, Ky. Atsitikusios 
gazo expliozijos Čia dvi ypatos li
kosi ant vietos užmuštos, o viena 
mirtinai sužeista.

Gaisrai
Monterey, Mexike. 29rugsėjo 

sudėgė čia dirbtuvės “Industrial 
FurnitureCo. Blėdį ugnies pada
rytą skaito ant 200000 dol.

Kansas City, Mo. Sudegė čia 
privatiska gydinyčia Dro Ralpho. 
Pražuvo ugnyje viena ypata.open
kios likosi sunkiai sužeistos.

musų pareiga šelpti besimokinan
čią jaunuomenę, kuri toliau taisys 
kelius musų tautiškam vežimui. 
Reikia mums neatbūtinai lietuviš
kų mokyklų, ir joms gorų, išlavin
tų atsakančiai mokintojų, kurie 
gelbėtų musų jaunomenę nuo pra
žuvimo. Mes ne galime laukti, 
kad kiti rūpintųsi apie musų reika
lus, juos turime mes pats aprūpin
ti. Tik per apšvietimą ir mokslą 
mes galime susilyginti su žengian
čioms pirmutinėse eilėse tautoms.

Terp lietuvių mažai yra supran
tančių naudą visokių užmanymų ir 
mierius užmanytojų, daugelis ne 
tik ne šelpia naudingiausių užma
nymų, bet iš visų pajiegų stengiasi 
juos griauti, ardyti. Paimkime 
štai nors musų Susivienyjimų. Už- 
dėtojai jo tikėjosi, kad jis bus vie- 
nytojų lietuvių, o ką gi mes mato
me dabar? Nesutikimus ir provas 
terp pasidalinusių į nesikenčian- 
čias dalis Susivienyjimo sąnarių; 
vietoj vienytiesi, mes skirstomės 
vis į dar smulkesnius, dar silpnes
nius ratelius, kuopeles, kurios, dėl 
savo materijaliŠko silpnumo,mažai 
gali gero padaryti. Vietoj vieno 
Susivienyjimo, šiądien turime jau 
keturis. Ar ne butų geriau, kad 
jie visi keturi susivienytų ir sutver
tų vieną organizaciją, ne kenktų 
viens kitam, bet kad suvienytoms 
pajiegoms stumtų musų tautišką 
vežimą.

Nežiūrėkime todėl ar.t musų fa
natikų, kurie dėl savo asabiškų 
siekių stengiasi terp mus vaidus ir 
nesutikimus kuo ilgiausiai j>alaiky- 
ti; terp savęs susipykę, stengiasi 
vaidus išplatinti ant čielų tautiškų 
organizacijų, kenkti, ardyti čieias 
organizacijas. Ardytojams vieny
bės ir sėjantiems nesutikimus tiek 
rupi musų labas, kaip carui labas 
liejančių kraują už jo reikalus ir 
uisimanymns kareivių. Mums nė
ra reikalo paisyti ant užaMnanymų 
musųcarukų, kuriems teiposgi, 
kaip ir carui, rupi vien kad turėti 
daugiau šalininkų spaugai pildan
čių prisakymus tokių carukų.

Mes lietuviai turime tiesą reika
lauti, kad pakelta prova terp dvie
jų musų Susivienyjimų ne pasiektų 
sūdo Suvienytų Valstijų. Geriau
siai butų, kad mes išrinktume ge
rus ir teisingus vyrus iš tarpo vie
no ir iš tarpo kito Susivienyjimų, 
teip ir pašalinių, ir* tiems vyrams 
abudu Susivienyjimai išreikštų savo 
pretenzijas ir jų nusprendimui turė 
tų pasiduoti, turėtų užmesti bran
gias provas musų Susivienyjimai. 
Juk sudžia anglijonas mums ge
resnės teisybės ne duos, nėra to
dėl nė reikalo nešti doliarius sudė
tus sunkiai dirbančių lietuviškų 
darbininkų, Todė1,broliai, apmis- 
lykime gerai visą dalyką ir neda- 
leiskime, kad mus kas tąsytų pas 
svetimtaučius sudžias, verstų bar
styti pinigus be jokio reikalo, 
pilti juos į svetimtaučių kišenių:, 
pinigai tie, koki bus išmesti ant 
provų, mums jutiems . reikalingi. 
Priderėtų kuopoms tą apkalbėti 
ant susirinkimų ir pagarsinti per 
savo organus. Rupintiesi apie su
sitaikymą, užčėdyjimą pinigų juk 
tai jrareiga ne vien organizacijų 
viršininkų, bet kiekvieno sąnario, 
net visos lietuviškos draugijos.

A. M. MaloseviČia.

Sheiiandonb. Pa lietuvis 
kiems muzikantams.

Jau visi lietuviai žino, jog laike 
anglekasių štraikų pereituose me
tuose Shenandoah, Pa. lietuviški 
muzikantai, vardu štraikuojančių 
brolių, visokiuose miestuose Nau
jos Anglijos rinko aukas neva ant 
naudos vargstančių darbininkų, 
viename tik Brookline ir jo aplin
kinėse surinko keturioliką šimtų 
doliarių (jie ant 140 dol. mažiau 
aukų pagarsino). Pagal pačių 
mnzikantų atskaitą, apart to, ką jie 
sau už savo triūsą užsimokėjo, a- 
part kelionės kaštų, apart dienos 
darbo 17 vyrų, ant ko pasilaikė po 
32 dol.,tai dar gryno pinigo atliko, 
kaip jie pats pripažino, su viršum 
500 dol. Vietoj tuos pinigus - ap
versti ant to, ant ko jie sudėti ir 
ant ko aukautojai reikalauja, mu
zikantai tuos ne jiems žmonių su
dėtus pinigus ir iki šiol laikosi, ant 
aukautojų reikalavimo ne paiso.

Neseniai muzikantai ant atmin
tie^ savo begėdiško pasielgimo at
siuntė p. Draugeliui, kuris daug 
sugaišties turėjo vadžiodamas ir 
kaštų pakėlė maitindamas muzi
kantus, savo paveikslus ir laišką 
su padėkavone. Žinoma, dėkavot 
yra už ką, nes vietose, kur muzi
kantai grajįjo, kur butų gavę 10c. 
per protekciją p. Draugelio gavo 
po 10 dol.

P. Draugelis muzikantus palai
kė už melagius, išnaudojančius 
savo brolius, kadangi jie su pagel
ba melo rinko pinigus ne ant štrai- 
kierių, bet ant savo naudos ir to
kiu budu prigavo aukautojus. Jų 
paveikslus atgal sugrąžino prie ši
tokio laiško:

“Nors paveikslą nuo ]us aptu
rėjau, bet turiu jį atgal sugrąžinti 
dėl jus tokio nedoro pasielgimo su
naudojant pernai surinktus pinigus. 
Jeigu tą paveikslą aš pakabyčiau 
ant sienos, Brooklyno lietuviai 
biauriausiu budu man atkeršytų.

Petras A. Draugelis."

IŠ to jau galima matyt tautišką 
supratimą Brooklyno lietuvių; jei
gu Shenandorio lietuviai' turėtų to
kį jau supratimą, tai išnaudojan
tiems ne teisingu budu savo tau
tiečius muzikantams terp jų ne bu
tų vietos.

Aukautojai reikalavo,kad jų mu
zikantams įduoti pinigai ant sušel- 
pimo štraikuojančių kalnakasių,ka
dangi jie jų ant to mierio neapver
tė, butų padalinti pusiau) ant nau
dos kankintinių ir “Aušrys Dr-tei” 
ir kad butų nusiųsti, kiir reikia. 
Muzikantai aukautojų reikalavimo 
ne išpildė, pinigus vis laikosi,nors 
jie ne muzikantams priguli. Jeigu 
tie atlikę 500 dol. ne bus apversti 
ant to, ant ko aukautojai reikalau
ja, aš dabosiu tą reikalą ir kad ir 
už kelių metų, nors vienas už vi
sus turės prieš sūdą atsakyti. Jei
gu pirma Brooklyno lietuviai buvo 
malonus ir nesigailėjo ąąkų, tai 
kodėl Berankis su Gengi'i dabar 
ne drysta Čia atsilankyti?;I

L Naujokas.
Į

Iš Cm rn egi e, Pa.
Ant susirinkimo ČianykŠČios Šv. 

Antano Dr-tės, laikyto 20 d. rug
sėjo, likosi pakeltas klausymas 
šelpimo musų kankintinių ir moks- 
iąeivių. Lygiai musų kankinti- 
niai, kurie nešdami knygas, platino 
šviesą po surukusias lietuviu grin- 
čias, teip ir moksląeįviai, kenčia 
didelį vargą, kaip kada mato net 
alkį, įpuola į nusimiamą, nu
stoja energijos, nužudo sveikatą ir 
žūsta jaunose dienose. Užmany
mas tas rado pritarimą ir jgeros va
lios tautiečiai sudėjo 2.7Q. (Var
dai aukautojų ir jų aukos pagarsin
tos pereitame “Lietuvos*' nume
ry). Rd.). Pinigus tuos paskirsto
me Šiteip: 41.00 moksjąeiviams 
(Aušros Dr-tei), 41.00 kankinti* 
niams, 65c. ViŠtaliui. ,

Linksma butų matyti nįusų bro
lius besidarbuojant teip, kaip dar
buojasi slovakai. Štai Šitame mie
ste slovakai stato .salę susirinki
mams už 19000 dol. Jie I nesigrie- 
bia statymo bažnyčios, kurią savi
nas! jiaskui airiški vyskupai, bet 
stato-tokį namą,iš kurio visa tau
ta naudą turės. Lenkų yra čia du
syk daugiau negu slovaktį, turi jie 
rods dvi bažnyčias, kurias pado
vanojo vyskupui, bet neturi nė jo-' 
kios tautiškos įrėdnės, nėra terp 
jų nė tokio sutikimo kaip*terp slo
vakų; dvi bažnyčios mat brolystės 
ir meilės įkvėpti ne įstengia. Lie
tuviai čia nieko tautiško neturi a- 
part tos mažos draugystes; vieni 
nori padėti vieniems syetimtau- 
Čiams skolas mokėti,kiti kitiems,o 
prie lietuviškos draugystės, kad 
prisirašytų, tai jų negalima pripra- 
prašyt. Vieni kalba, bak drau
gystė ne gerai rėdoma, kip bijosi, 
kad kas iŠ viršininkų ne pralobtų, 
o treti, prie baro sustoję? Šaukia, 
kad draugystė yra šliuptarnių,. ka
dangi, girdi, draugystė nd'gali būt 
be bažnyčios. Tie nori, kad lietu
viai prigulėtų prie lenkuotai ir jie 
prigulėsę.

Pasidėkavojant sumanesniems 
čianykščiams lietuviams, draugy
stė laikosi gana tvirtai. į'Nors są
narių yra vos 40, draugystė turi 
jau 400 dol. kapitalo, o )yos treti 
metai kaipgyvuoja. Jeij|u mes vi
si laikytumėmės krūvoj, jirigu visi 
glaustumėsi prie savųjų,! lietuviai 
greitai visame pralenktų jęnkus, o 
susilygintų su slovakais, kurie mu
sų miestelyj teip augštai ‘(pasikėlę: 
mes juos niekiname, sav^ garbina
me, nieko nuo * augščiau - už mus 
stovinčių mokytiesi ne norime, o 
stovime ypač medegiškai labai že
mai.

. J. RĮivetba.

Iš Courtpey, Ha.
Ant Cincinnati pečos įdirbančių 

kastynėse lietuvių gyvena 6 šei
mynos ir apie 30 pavienių, per pu
sę kauniškių, o per pu^ę suval
kiečių. Suprantančių 'tautiškus 
reikalus vienog terp jų yra mažai. 
Draugystės nėra nė jokios ir skat^ 
tančių laikraščius yra mažai: vos 
du abonentai yra “Lietuvos" ir du 
“Saulės.”

Darbai kastynėse eina; gerai ir 
uždarbiai ne blogi: geras;darbinin
kas uždirbu pų 35—50 dol. į dvi 
san vai ti, k raudamas anglis. Bet ir 
to uždarbio ne visiems ! užtenka, 
ne gali nė pardavinyčioms kas rei
kia užmokėt. Sunkiai i uždirbtus 
pinigus išleidžia ant svkiginančių 
gėrymų.

Yra čia viena lietuviška parda- 
vinyčia valgomų ir teip visokių ta- 
vorų ir biznis eina pusėtinai, Tū
li lietuvninkai pavydi, kad kiti ei
na pirkti į lietuvišką pardavinyčią* 
tūli boardingieriai gaspadines siun
čia į angliškas pardavinyčias ir jei
gu kas šviežiai atvažiuoja, tai tuos 
veda pas anglijonus. Mat dauge
lis pavydi biznieriams, kąd jie nei
na į kastynes, Jeigu tokiems užsi
meni apie kokį laikraštį, tai atsa
ko, kad iš laikrašdių duonos ne 
valgysi, tegul, girdi, juos skaito 
mokyti. Tie mat ne nori suprasti, 
kad per skaitymą ne tik /pats gali 
mokytu tapti, bet dar gali paskui 
ir kitą pamokyti.

Apart tų atžagareivių, yra čia 
ir keletas jaunų vaikinų,suprantan
čių lietuvystės reikalus. 18 d. 

rugsėjo, suėję keletas tos veislės 
vyrų ant pasikalbėjimo, užsima
nė paaukauti po kiek ant naudos 
musų kankintinių ir moksląeivių. 
Susirinkę ant to sutiko ir sudėjo 
41.55 (vardai aukautojų ir Jų au
kos pagarsintos pereitame “Lietu
vos" numeryj." Rd.). Pinige 
tuos padaliname į trįs dalis: 70c. 
aut naudos kankintinių, 60c. ant 
naudos moksląeivių “Aušros Dr- 
tei" ir 25c. Vištaliui.

St. Paplauskas.

Iš New Haren. Conn.
20 d. rugsėjo, čianykštėj Drau

gystėj D.L. K. Vitauto, ant mėne
sinio mitingo, pabaigus mitingą, 
prezidentas, p. Blazaitis, paaiški
nęs klausymą kalbino atsiminti 
apie musų kankintinius ir mokslą- 
eivius, ragino paaukauti pagal iš
galę. P. Paseckas, paėmęs skry
bėlę, perėjo per susirinkusius ir 
suripko 2 dol. 50c. Nors tai ir ne 
didelė auka, bet jeigu ant kiekvie
no mitingo visose esančiose Ame
rikoj lietuviškosi- draugystėse nors 
po tiek surinktų, per metus susi
dėtų gana dikta suma pinigų. Mu
sų sudėtus pinigus daliname pu- 
siau:ant kankintinių ir ant mokslą
eivių “Aušros Dr-tei." Visiems 
aukautojams (jų pravardės ir au
kos pagarsintos pereitame “Lietu
vos” numeryj. Rd.) ištariame šir
dingą ačiū.

Vienas iŠ draugų.

Naujas apsireiškimus re- 
voliuciįinio judėjimo

Lietuvoj.
Prispaudimas neturtėlio ir sau- 

valia maskolių valdžios Lietuvoj, 
kaip ir visoj Maskolijos viešpatys
tėj, neturi rybų, bet jau nebe-visi 
be murmėjimo velka tą nužemi
nantį žmogaus ypatą jungą; iš vi
sur kįla protestai, pasipriešinimas,; 
ir Lietuvoj sunku darosi kiekvie
nam turinčiam galvą ir Širdį žmo
gui su nusižeminimu vilkti tą jun
gą; auga propaganda prieš dabar
tinį draugijos surėdymą ir valdžios 
savvalę ir iŠ lietuvių pusės: Šim
tais, dar-gi'tukstančiais platinamos 
tam- tikros knygelės ir atsišauki
mai, kuriamos tam tikslui drau
gystės irdraugystėlės... Štai Čia 
aš paduodu, kaipo naują apsireiš
kimą revoliucijinio judėjimo Lie
tuvoje, išsiplatinusį pradžioj rug- 
piučio Š.m. Suvalkų gub. mymeo- 
grafuotą atvirą laišką lietuviams — 
mokintojams:

“MOKINTOJAI! Jus per visą 
gyvenimą stovite arti žmonių,leng
vai galite su jais susieiti ir darbuo
tis tarp jų. Jus galite turėt ant jų 
didelę įtekmę, bet ar pasinaudojat 
tuo. kaip reikiant, ar atliekate sa
vo priderystę? — Ne, anaiptol ne! 
Jau nekalbant apie tai, kad didžiu
ma mokintojų — kiaurai prisigėrę 
maskolių valdžios raugo, ir geres
nėj! Jųsų dalis nedirba teip, kaip 
turėtų dirbti, ypač tokioj svarbioj, 
kaip dabar, valandoj.

,,Nereikia Jums aiškinti svarbu
mo dabartinio momento. Jus ge
rai suprantate nedorybes valdžios: 
ji, .būdama išreikštoja didžiosios 
buržuazijos reikalų, visuomet laiko 
turtingųjų pusę ir padeda jiems 
eksploatuoti neturtėlį; ji apsunki
no žmonės nepakeliamais mokes
čiais ir akČyžėmis ir pati viena,nie- 
keno nekontroliuojama, naudojasi 
taiš, iš kruvino prakaito varguolio, 
išspaustais milijonais; ji laiko žmo
nes tamsybėje, kad ilgiau galėtų 
ant jų viešpatauti ir, kaip dielė, 
čiulbti jų kraują; savo žiaurais, 
begėdiškais parėdymais ji privertė 
visus nustoti vilties, kad da butų 
galima kas nors išgauti nuo jos ra
miu budu; mindžiodama po kojų 
ir ėsančius įstatymus, pasityčioda
ma iš garbės ir visiškai niekinda
ma ypatos vertę, ji įkvėpė visiems 
manantiems ir jaučiantiems žmo
nėms vien pasibaisėjimą ir pasi- 
biaurčjimą jos; ji pavertė į biaurią 
ikoniją valsčių patvaldystę, sūdą 
pavertė į didžiausią neteisybių vie
tą, mokyklą — į apkvailinimo ir 
rusifikacijos urvą; jrlaiko suspau
dusi spaudą replėmis cenzūros cir- 
kuliarų;mums lietuviams, latviams 
— katalikams, gudams (baltgu- 
džiams), rutenams ji visiškai iš
plėšė spaudą ir visus svetimus gai
valus varu verčia į maskolius; y- 
patingais įstatymais smaugia žy
dus, lietuvius, lenkus ir kitas tau
tas; ji begėdiškai sumindžiojo ko
jomis Finijos tiesas; yisą Masko
lijos viešpatystę ji apsėjo šnipu- 
kais; visus kalėjimus prigrūdo dar
bininkų ir inteligentų; visur dabar 
viešpatauja policijos sauvalė, vi
sur pyška kančiai ir švytruoja nuo
gi kardai, šaudo beginklius darbi
ninkus.. ..

,,Bet jau nebe-visi be murmėji
mo velka tą nužeminantį žmogaus 
ypatą jungą, nebe-visi su baime 
slepia savo pasipiktinimą, savo u- 
kėso jausmą. Kas atydžiai skaito 
bent vieną perijodišką, kad ir cen
zūruojamą laikraštį, kas klauso vi
suomenės balso, tas mato, kaip 
virte verda dabar visa Maskolijos 
viešpatystė, kaip juda jos pamatai. 
Revoliucijos bangos užliejo visą 
Maskolijos viešpatyštę ir nė laiki
niai parėdymai ir padidinimas sar
gybos, nė nuolatiniai areštavimai, 

kalėjimai, ištrėmimai tūkstančių 
žmonių ir Siberijos karai, nė kazo. 
kų kančiai, rykštės ir visiškas su. 
mindžiojimas ypatos,nė, pagali^,, 
šaudyklių šūviai ir kartuvės jau ne- 
beįstengia suturėti tos bangos. 
Aušta aušra didelės, baisios kovos, 
artinasi atviras susirėmimas 
stipriu priešu, kurio rankose yra 
šimtai tūkstančių ginkluotų karei
vių, policijos ir nesuskaitomu 
skaitlius kitų apginėjų dabartinės 
tvarkos; artinasi revoliucija......
“Revoliucija reikalauja daug sp«. 

kų ir juo daugiau męs jų turėsime, 
juo daugiau iškovosime tiesų. Męs 
žinome, kad viešpataujančioji kle- 
sa — buržuazija rupįsis, kaip tai ji 
visur darė, sugriebti į savo rankas, 
aplaistytus darbininkų krauju,re
voliucijos vaisius, kad ji stengsis 
duoti žmonėms-darbininkamskuo- 
mažiausiai tiesų; męs žinome, kad 
tos tiesos ne duodamos, bet imą, 
mos, iškovojamos. Užtai ir Jų*, 
mokintojai, kurie da n< pasidavė** 
pž trupinį aukso, gerą vardą, ištj. 
kimumą akyse maskolių valdžios, 
kurie suprantate ir atjaučiate ae<- 
dorybes tos valdžios ir neteisinga, 
mą dabartinio draugijos sudėjimo, 
kurie trokštate padėti tamsesniems 
savo broliams, kurių širdis da kvė- 
puoja prakilniais idealais laisvės, 
lygybės ir brolystės, ir Jųsų pride- 
rystė ruoštis į tą kovą ir rūpintis 
prirengti jai kuodaugiausiai karei, 
vių. Jųsų priderystė aiškinti Jųsų 
mokinamiems vaikams, iŠ kur kį
la visas piktas žmonijoje ir kaip jį 
galima išnaikinti, o ne skelbti jiems 
tą biaurų, kišamą lums, maskolių 
valdžios raugą. Jųsų priderystė- 
rūpintis įkvėpti tą supratimą netik 
savo mokintiniams, bet ir visai sa
vo apielinkei. ' Jus, kaipo inteli
gentiškos spėkos, turite parūpinai 
tam kraštui dvasiško peno, turite 
organizuoti darbininkus kovai su 
jų eksploatatoriais ir, atėjus reika
lui, kovoti su valdžia.... { darbą, 
vyrai, dabar geras laikas!

Kovos” draugas.

Isz visur.
| II Ant Kaukazo (Maskolijoj), 
mieste Šuša besistengiant masko
liams uždaryti armėnišką bažny
čią, užgimė tokios jau armeniečių 
skerdynės, kokios buvo savo laike 
lietuvių skerdynės Kražiuos^. Pa
našios skriaudos Maskolijos pa
vergtų tautų turi ant galo suar
tinti visus skriaudžiamus ant atsi
gynimo prieš rando neteisybes. 
Kol lietuviai, armeniečiai, finai ir 
kiti pavieniai, be jokios skriao- 
džiamų pusėj organizacijos ir soli- 
dariŠkumo stengsis atsakančiuose 
atsitikimuose ginti vien savo sa
vastį, randas ant besipriešinančių, 
mažai paisys. Jeigu visos valdžių 
skriaudžiamos ir persekojamos 
tautos svkį susiorganizuotų į vie
ną solidarišką ryšį,netikę caro tar
nai ne drystų jų Užkabinėti. Ne- 
bereikalo maskoliškos valdžios vi
sokiais budais, neva užtardami už 
vienus, piudo lietuvius su lenkais, 
latvius su vokiečiais, 'finus su Šve
dais, gruzinus su armeuieČiais, 
krikščionis siundo ant žydų, ka
dangi tik besiėdant pavergtoms ir 
persekiojamoms tautoms, masko
liškas randas ir gali jas persekioti 
ir spausti. Todėl tai prispaustų 
tautų kalbose išeinanti laikraščiai 
teip pančiojami yra maskoliško 
rando, kadangi laikraščiai gali būt 
įnagiu susitaikymo ir susiartinimo 
prispaustų tautų. Visur randai 
spaudžia vien silpnus, prieš tvirtai 
susiorganizavusius visada nusilen
kia, spausti ir persekioti ne drysta. 
Laikas, rodosi, susiorganizuoti, vi
soms Maskolijos tautoms, o kada 
tas įvyks, išnyks per neš lojimai pn-_ 
spaustų tautų, išnyks ir persekio
jimas lietuvių Maskolijoj.

II, Mieste Heidelberge,. Vokieti
joj, keturi kareiviai grenadierų re- 
gimento pateko po sudu užtai, kad 
j?e žvėriškai besielgiančius • unter- 
oficierus laike manevrų sunkiai 
sumušė. Sūdąs šituos kareivius 
rado kaltais, ir nusprendė: vieną 
ant 10 metų, du ant 6 metų ir vie
ną ant 4 metų kalėjimo. Gyven-; 
tojams teip sunkios, neužpelnytos. 
kareivių bausmės ne patiko, jie kė
lė demonstracijas ir protestus prieš 
karišką sūdą, kadangi jis, įeigu 
jam. patenka ant nubaudimo už 
daug didesnius nusidėjimus oficie- 
rai, bąudžia juos labai lengvai, o 
ant kareivių, jeigu jie bando atmo* 
nyti juos skriaudžiau tiems oficie- 
rams ir unteroficierams, ' uždeda 
neišpasakytai dideles bausmes. Vi
si geresniejie Vokietijos laikraštinį 
smarkiai peikia neteisingus kariš
ko sūdo nusprendimus.

|| Užmušėjai Lietuvos d varpo* 
nio Tomašewskio, kurio kūną, kai* 
po siuntinį atsiuntė į Maskvą, (bu-, 
vo apie tai paminėta pereitame 
“Lietuvos” numeryj), likosi sura* 
sti. Jais yra: buvęs Maskvos uni
versiteto studentas Malecki, pus
brolis Tomašewskio, urėdninkas 
prekėjų banko Gulbinas ir stabo* 
rius Daukša. Žmogžudystė likosi 
papildyta gyvenime Maleckio.pns 
kurį Tomašewski gyveno. Kalti
ninkai likosi suareštuoti ir jie pri
sipažino.



LIETU VA
C': W t Paryžiui likosi suareštuotas 

koksai Matajinsky, vienas iŠ sana- 
* rių maskoliškos pasiuntinystes prie 

Abisinijos valdono. Jis apskųstas 
už sutvėrimą prigavingos kotnpa- 

te'- Bijos išnaudojimui neva jo surastų 
kastynių Abisinijoj, kurių vienog 
tenai visai nėra. Prigavėjui mas
koliui pasisekė Prancūzijoj par
duoti daug akcijų tos prigavingos 
kompanijos. Kasžin, ar caras iš- 
drys užstoti už savo urėdninką ir 

L- Bužemintą tarną?

pirm laiko išpranašauti ir žemės 
drebėjimus. Falb buvo katalikiš
ku kunigu, tik kunigiškų pareigų 
ne pildė.

I! Pereituose -mokslo metuose, 15 
Prancūzijos universitetų lankė 1235 
moterys, tame skaitliuje 727 pran
cūzės ir 508 svetimos; vyryŠkų stu
dentų universitetuose buvo 28- 
187.

tuli oficie- 
nubaudimo 
Alexandro 
nusprendė

U Ant reikalavimo didesnės da- 
hes Serbijos kariumenės oficierų, 
likosi atiduoti po sudu

• rai, kurie reikalavo 
užmušėjų karaliaus 
ir jo pačios. Sūdąs
ant dviejų metų kalėjimo ir nužu
dymo oficierystos Kuvakovičą ir 
Luzarovičą: Drą VelkaviČą ir bu
vusį užmušto karaliaus adjutantą 
Lotcijevičą ant vieno mėnesio kaT 
įėjimo; kiti oficierai, likosi nusprę-

• sti ant mėnesio iki vienų metų ka
lėjimo.

' U Tarybos terp popiežiaus ir A- 
merikos rando apie nupirkimą ant 
Filipinų salų katalikiškų klioŠto- 

,rių žemės, ant naujo popiežiaus 
prisakymo,likosi pertrauktos ir iš
siųstas ant tarybų ant .Filipinų sa
lų popiežiaus delegatas Misgr Gui- 
do likosi atšauktas. \ Priežastis 
pertraukimo tarybų yra ta, kad A- 
mcrikos pasiūlytą už klioštorių že
mę prekępopiežiaus delegatas lai
ko už per mažą.

II Nuo salos Porto Rico išsineš
dino ant išpaniško laivo 150 iŠpa- 
niškų Šeimynų į Yukataną, Mexi- 
ke; is viso ketina išsinešdinti su 
visu nuo patekusios Suvienytoms 
Valstijoms salos Porto Rico 1000 
šeimynų. Ant vos milijono salos 
gyventojų yra tai labai daug. Ma
tyt gyventojai neužganėdinti iš 
valdymo amerikoniškų politikie
rių.

II Pietinėj Amerikoj, Chili pa
krantėse, paskendo angliškas gar- 
laivys “Laurel Branch". 28 juri
ninkus išgelbėjo, kiti be abejonės 
prigėrė.

II Anglijos pakrantėse prasidėjo 
silkių gaudymas; šįmet sugauna jų 
daugiau negu pernai. Už 1000 
silkių, žinoma ne sūdytų, moka po 
15 shilingų.

II Nevvfoundlando pakrantėse, 
ant jūrių, rado dalį laivo, matomai 
susidaužusio prancūziško. Ant jo 
galėjo būt mažiausiai 50 žmonių, 
su kuriais nežinia, kas atsitiko.

II Banko viršininkas mieste Sta- 
nislawowe, Galicijoj, žydas Ephra- 
im Kamer.pašlavęs 12000 dol. ban
ko pinigų, išduitaė į Ameriką.

II 28 d. rugsėjo Portugalijos pa
krantėse siautė baisios vėtros, lai
ke kurių susidaužė daug žvėjų val
čių; prie to 16 žvejų prigėrė.

II Užkaspiškų jūrių maskoliško
se valdybose lakiojanti žiogai iš
naikino su visu 2 thilijonu akrų 
medvilnės pliantacijų.

II Iš Švento Petro bažnyčios 
Ryme, nežinia kas, pavogė 15 di
delės vertės sidabrinių kielikų.

d Vokietijoj kareiviai pradeda 
nekęsti savo ohcierų ir tą neužkan- 
tą atvirai rodo. Reichartshausene 
oficierai suėjo į hotelį; iš lauko gi 
kareiviai pradėjo mėtyti su akme
nims teip, kad oficierai turėjo bėg
ti laukan. Piktu mat ant meilės 
nieks negali užsipelnyti.

ii Ant salos Fernando Po, vaka
rinėse Afrikos pakrantėse, čiabu
viai užmušė vokietį prekėją ir mė
są jo suvalgė. t Jurininkai porte 
stovinčio išpaniško laivo ištraukė 
atkeršyti žmogėdžiams. 7 čiabu
viai likosi užmušti, 25 pašauti,pen
kis didelius kaimus, išdegino. Ir 
išpanijonai daug turėjo sužeistų 
susirėmimuose su čiabuviais.

II Vienas iš didelių knygų išlei- 
stojų mieste Citta di Castello, Ita
lijoj, mirdamas, užrašė knygų par- 
davmyčią ijr didelę spaustuvę savo 
darbininkams, kurie susiorganiza
vo j kooperaciją, su didesnėms ir 
mažesnėms tiesoms, pagal tarnavi
mo laiką.

II Vindobonos laikraščiai paduo
da,buk Mogileve Podoliškame.Po- 
doliaus gubernijoj (Maskolijoj) 
buvo žydų skerdynės, kuriose 300 
žydų likosi užmuštų, o 100 krikš- 
čionią pražuvo, kadangi mat žydai 
gynėsi.

H Suvienytų Valstijų ir Kanados 
armėnai,ant savo susirinkimo, nu
tarė pakelti protestą prieš pasiel
gimą maskoliškų valdžių, kurios 
sukonfiskavo turtus armėniškos 
bažnyčios Maskolijoj.

II Prancūzijoj, valdžios uždarė 
kliostorių Amąnlis ir suareštavo 
daug zokoninkų. Zokoninkai ir 
jų šalininkai patiko žandarus su 
akmenims, metė į juos ir pilnais 
bičių aviliais, bet tas negelbėjo, 
zokoninkai, vieni likosi išvyti, kiti 

; suareštuoti.

į Anglijos patentų biurą 1901m. 
atsišaukė 574 moterys su reikala
vimu patentų ant savo išradimų, 
1902 m. tokių buvo 580 ant 28976 
visų atsišaukusių, taigi moterų iš
radėjų buvo 2%.

GIESME SENŲJŲ 
Rindų arba Milžinų.

Ką darysim mes vargdieniai, 
Dvigubai suvytę ? —
Kapas laukia ant mus senei, 
Žiedeliai nukritę....

Šis žemiškas baigias amžis, 
Mus žingsniai netvirti, 
Regim mirtis veik sulaužys, 
Žinom, jog reiks mirti.

Liežuvis alpsta, bekalbant
Maldą begalinę, — 
Krumpliai sugrubo, bebaldant 
Trinkius į krutinę.

Dieve susimilk ant musų, 
Mirusiems duok dangų, 
Gyvus apsaugok nuo visų 
Šėtono žabangų! —

Kunui maistą duok, o dvasiai 
Protą ir tvirtybę, 
Idant pergalėtų drąsiai 
Peklišką galybę....

Bet Diev's neatkreipia ausų, 
Nors gerai mus girdi, 
Jis neklauso maldų sausų, 
Neima į širdį:

Jam mielesnis maldų pastas 
Primuryt’s auksinių — 
Mėgstąs dvipilvis čeraslas 
Skambančių muštinių.. ..

Bet tai tiktai Diev’s palšyvas 
Turtų pageidauja,
Dievs tikrasis, visur gyvas, 
J ų nereikalauja A ..

O žinokit, jog yr kartu
Papasakot redu,
Kokių vargų ir silvartų 
Perkentėm ir bėdų.

Viską žodžiais neapsakyti, 
Raštais neaprašyti, 
Užtai geriau užtylėti, — 
Šyvio neb’gaišyti.

Ragožium n'eit galvatrukeziais 
į nasrus pragaro.
Nors šėtons su sukeriais
G voltu ten mus varo!

Žingsniais vėjo nuo prakeiktų 
Vis atbulai traukis, 
Kad piktdvasiai neįveiktų, 
Vis prie Dievo šaukis. —

Dieve Tėve mus tikrasis
Apgink perus musų —
Kad n’ištremtų prakeiktasis 
Lietuvos ir Prūsų. —

Stiprink mus, nes alpsta kūnai, 
Nykst’ dvasia—liežuvis, 
Edą mus baisus staubunai 
Ir nor’ praryt suvis. —

Vištalius.

II Būrų reprezentantai apkaltina 
Angliją, buk laike karės suvary
tiems į stovyklas būrams davinėjo 
duoną su stiklę trupiniais, todėl 
teip daug būrų, ypač vaikų pasi
mirė tose stovyklose.

butasII Brazilijos pasiuntinių 
užgyrė paduotą užmanymą, kad 
ateinančiuose metuose mieste Rio 
laneiro butų parengtos terptautiš- 
kos galinčių lėkti prieš vėją 
vių lenktynės. Didžiausia 
naT»askirta 100000 frankų.

oriai* 
dova-

|| Vengrijos sostapilėj, 
štraikuojanti darbininkai 
maištus. Susirėmimuose su poli
cija 60 ypatų likosi sužeistų. Pa
šaukta kariumenė įvedė mieste 
tvarką, išvaikė darbininkus.

Pešte, 
pakėlė

U 30 d. rugsėjo Berlyne pasimi
rė garsus oro pranašas Rudolph 
Falb. Ne kartą jam pasisekdavo

Indų legenda.
Lenkiškai paraše J. Es.

Daug metų atgal, ant viršūnės 
Gaurisankaro gyveno senas pus- 
telninkas Tagarnata. Už visus 
žmones labiau pamylėjo jį Maga- 
deva, Viešpats viso sutvėrimo.

Užtekanti saulė kasdien paauk
sindavo baltus plaukus švento se
nelio, klūpojančio ant skeveldos 
uolos ir didžia savo malda šaukian
čio1, prie Magadevos. Visa prigim
tis, pabudusi iš miego, garbino 
drauge su seneliu savo Viešpatį. 
Pietų karštis privertė viską, kas y- 
ra gyvu, pasislėpti nuo kaitinančių 
saulės spindulių. Tik vienas Ta
garnata likdavo ant įdegusios uo
los ir siuntė Magadevai karštas 
maldas.

Ir vėl saulė pabriežė milžinišką 
lanką ant dangaus skliauto, jos 
skydas pasidarė nebeteip ugniniu, 
bet užtai daug aiškesniu, jauslios 
mimozos pradėjo glausti savo la
pelius, rausvi debesėliai mainė kas

valandą savo formą ir rinkosi į krū
vą raudonuose vakaruose, visa 
gamta prieš išsiskirsiant ant pasil- 
sio tvėrė stebėtiną, didį himną 
garbės savo Viešpačio. Tagarna
ta vis klūpojo ir šaukėsi prie Ma
gadevos.

Užėjo tamsi naktis ir apsiautė 
juodu žvaigždėtu ploŠčiumi milži
niškus kunus miegūstų kalnų. U- 
mai sustaugė baisi vėtra, ugninis 
žaibas perplėšė tamsybes ir paauk
sino stuomenį besimeldžiančio sene 
lio. Štai, griausmui griaujant ir 
vėtroms staugiant, pasirodė ant 
viršūnės Didis Magadeva ir žaibų 
žalčiai nusižeminę, puolė jam po 
kojų. Tagarnata nusižemino prieš 
Sutvertoją pasaulės.

Ir tarė Magadeva:
— Dulke! Tavo malda sujudi

no pakojį mano sosto; žemė, dan
gus ir pragaras yra ja pripildyti. 
Sakyk,ko reikalauji?

— Tėve viso sutvėrimo! — at
sakė Tagarnata — žmonės tiek 
kenčia ir toki beginkliai urvo hu
tas neša, pagriebęs nuo motinos, 
kūdikį, tai karštis, tai badas 
juos kankina, tai vanduo užpila jų 
pasėlį. Suteik jiems laimę Tu,ge
ras Tėve, išmokink juos mylėti ir 
gyvent su meile.

Magadeva atsakė jam švelniu, 
harmonišku balsu, kaip murmėji
mas sidabrinio upelio:

— luose pačiuose yra šaltinis 
laimės ir nelaimės, gero ir blogo li
kimo, bet jie nejaučia savyje to 
šaltinio: duodu tau savo valdžią, 
eik ir apskelbk tiesą nepabaigia
mos meilės, parodyk jiems, kur jie 
turi-jieškot laimės, įkvėpk jiems 
gyvenimo tikslą!

Ir pranyko didis Magadeva, o 
Tagarnata nužengė pakalnėn terp 
žmonių ir ėmė platint Magadevos 
tiesas. Liepė jiems gyventi kartu, 
rinktis į kuopas, išmokino juos 
amatų, pamokino kaip išdirbti 
ir pagerinti žemę> išplėtojo 
juose kultą gražybės ir 
teisybės. Padaręs tai, pa
laimino juos ir vėl užlipo ant vir
šūnės Gaurisankaro dėkingumo 
malda pagarbinti gerą Tėvą.

O n U o žemės pakilo rūkas ir šil
kiniais posmais apipynė miegū
stus Himalajus. Perėjo metai, 
perėjo amžiai, perėjo tūkstančiai 
metų.. ..
• Švelnus zefyras išblaškė debesį 
ruko, apjuosiančio viršūnę kalno 
ir vėl atsistojo Magadeva prieš Ta- 
garnatą, bet be vėtrų ir perkūnų, 
o ant jo veido matyt buvo tykus 
liūdnumas.

Ir tarė Magadeva:
— Žiūrėk!
Tagarnata žvilkterėjo į pakalnę 

ir didei nudžiugo. Prieš jį gulėjo 
puikiausias paveikslas: žolynai,žo
lynai .. žolynai.... Stebėtinai ža
liavo šmaragdiniai laukai; buvo ga 
nomos skaitlingos bandos avių, 
karvių, ožkų; vėjelis lingavo gau
sius javų laukus, o toli — toli ties 
horizontu žydėjo melsvoj jūrių gi
lumoj lelijos laivų, Medžių pečiai 
lenkė iki Magadevos kojų, o vydu- 
ryj žalumos kyšojo augŠti bokštai 
gražių rūmų.
. — Ak, ištiesų, tai rojus! — su
riko nudžiugęs Tagarnata.

— Žiūrėk dar — atkartojo Ma
gadeva.

Ir atsivėrė akįs Tagarnatos ir 
sudrebėjo jo širdis: jis* pamatė prie 
pat puikių rūmų mažutes varguo
lių grinteles; į jo ausis atsimušė iš 
pakalnės vaitojimas ir verksmas 
sukaustytų pančiais, išbailintų ne
turtėlių. Tai rojus?! Po balto
mis lelijomis, po šmaragdinia ža
luma kraujo dėmės, prakaitas ir 
rankos.... rankos konvulsy viškai 
ištiestos, reiškiančios jog amžiai, 
perėjo tūkstančiai metų.

Vėl pabudo didis senis iš amži
nų minčių ir žvilgterėjo pakalnėn. 
Žvilgterėjo ir baisus riksmas skau
smo išsiveržė iš jo krutinės ir riks
mas tas sujudino visą pasaulę nuo 
jūrių gelmės iki saulės augštybių. 
Ašaros, karčios ašaros pasipylė iš 
jo akių ir krito ant kietų, nejau
čiančių akmenų.

Jis pamatė,kad žmonės atmetė jo 
mokslą, paniekino jį, kad meilės 
tiesos pas juos tik knygose tėra 
užrašytos, bet jie nesupranta, ką 
reiškia Magadevos žodžiai. Vėl 
didžiūnai susėdo savo paauksin
tuose marmoriniuose rūmuose, vėl 
jų rankose visos gamtos dovanos, 
o pilka, purvina minia raitosi var
guose ir purvuose, gryną orą dras
ko skausmo riksmai, skundai eks- 
pluotuojamųjų ir vaitojimai netur
tėlių, o žydinys meilės užgeso.

Vėl Tagarnata puolė ant kelių ir 
karštai maldavo Magadevos, kad 
jis pasigailėtų žmonių.

Vienog tyli slaptingas dangaus 
skliautas, šviesi saulė auksina že
mę savo spinduliais, žvaigždės ir 
mėnuo vėl meiliai, bet šaltai, žiuri 
ant klūpojančio senio, ir vėl teka 
ir sėda saulė.... Bet Magadeva 
jau nepasirodo.

Sunkiai užsimąstė senas Tagar
nata.
O nuo žemės kįlo rūkas ir apipynė 
šilkiniais posmais miegūstus Hi
malajus. Bėga metai, bėga am
žiai, bėga tūkstančiai metų...

Tagarnata vis klupoja suakme

nėjęs, o iš jo akių vis bėga tykios 
skausmo ašaros, bėga pakalnėm, ir 
tveria mažą upelį....

Žmonės sako, kad kas iš to upe
lio atsigeria; tas, kaipo pasiutęs, 
įieško laimės žmonėms. Visi nuo 
jo nusikreipia ir su neapykanta sa
ko: “Žiūrėkite, tas atsigėrė iš šab 
tinib skausmų, tas girtas nuo ašarų 
Tagarnatos."

Vertė V—te.

Vietine-* Žinios.

— Iš Chicagos lietuvių — trįs 
dabar lanko augštesnes moksliškas 
įtaisas: Jokūbas Kulis mokinasi 
daktarystos, Žukauckas aptieko* 
rystos, Mišeika inžinierijos. Visi 
šitie musų vyrai ne turtingi; be 
tautiečių pašelpos sunku jiems 
mokslus pabaigti.

— Pereitą nedėlios dieną, aptie- 
koj Dro Graičuno, atsibuvo susi
rinkimas "Aušros Dr-tės". Terp 
kitko nutarta duoti stipendiją 
dviem lietuviam: vieną besimoki
nančia m II linojaus universitete, 
kitą gi besimokinančiam* teplio- 
rystos. Gaila, kad dėl stokos^tur- 
tų, “Aušra" ne gali sušelpti dau
giau besimokinančių. Atsišau
kiančių lygiai iš Amerikos, kaip ir 
iš Europos, yra diktai.o "Aušros" 
kasoj pinigų yra mažai.

— Ant kertės Oak str. ir Milton 
avė. ant einančio namon Charleso 
Berg užpuolė keli plėšikai. Už
mėtė jam ant galvos maišą ir iš
kraustė kišenius; atėmė mašnelę 
su 10 dol. pinigų ir laikrodėlį.

— Likosi miesto atidarytos 22 
vakarinės mokyklos, į kurias už
sirašė 14000 mokintinių; daugiau
siai į vakarines mokyklas, iš ne a- 
merikonų,užsirasė švedų ir norve
gų, nes 1715, vokiečių 1505, žydų 
786, italijonų 526, lenkų 490, gre- 
konių 356, kitokių tautysčių, tame 
ir lietuvių, 1659; amerikonų 5024.

— Pereitą sanvaitęChicagoj pa- 
simirė467 ypatos, arba ant 81 ma
žiau negu užpereitą sanvaitę. Terp 
pasimirusių buvo 274 vyriškiai ir 
193 moterys; vaikų iki 5 metų pa
simirė 126. Daugiausiai mirčių 
buvo nuo džiovos, nes 55.

— Melrose likosi inkorporuota 
pašelpinė lietuviška tautiška drau
gystė vardo Kunigaikščio /Klgirdo* 
Inkorporatoriais yra: Antanas Pra- 
biš, T.Maletskis ir Pranciškus Ra- 
ganauckas.

— Kaip girdėt, Chicagoj tveria
si neprigulminga lietuviška para
pija. '

turėjo progos parodyti. Kovot už 
pagerinimą būvio, eiti iš vien už 
visų kriaučių reikalus yra darbu 
pagyrimo vertu, bet nieks ne pa
girs kovos prie baro už šinkoriaus 
naudą. Vietoj pilti raugalą, unija 
geriau padarytų, parengdama pra
kalbas arba pamokinančius pasi
kalbėjimus. Tuom užsiimti rods 
nėra kam, kadangi patį prezidentą 
laike prakalbų atseina kartais a- 
nuolams sargams už apikaklės 
laukan išmesti, tą žino Brooklyne 
veik visi lietuviai.

Kad laike piknyko išgėrė 150 ak- 
telių alaus—apie tai pasakoja pats 
pikninkininkai. Nėra tame dy- 
vų, kadangi kovojanti už darbinin
kų tiesas lietuviai kriaučiai, per sa
vo pikninką,išgėrė apie 100 bačkų 
alaus ir tik vienas žydas buvo ant 
pikninko. Jeigu žydai geria, tai 
lietuviai geria kaip žuvys.

Apie aukas ant tautiškų reikalų, 
ypač nuo čianykščių lietuviškų 
biznierių ne daug galima kalbėti. 
Rods pasipynus progai, karts nuo 
karto bačką alaus numeta, bet iš 
to tik alaus leidinyČios turi naudą, 
o ne lietuvių tauta. Brooklyne 
visokių lietuviškų biznierių bus a- 
pie Šimtas, tai kur jų tos aukos, 
ant kokių lietuviškų reikalų jos su
dėtos? To turbut nė pats kriau- 
Čiai nežino ir ne gali parodyt; pa
sigyrė su 50 dol. ant kelionės lie
tuviškam delegatui į Nyderlandus, 
bet pažadėtų pinigų niekur ne nu
siuntė. Apie tautišką Simano 
Daukanto Dr-tės pikninką — tai 
jau lygiai kriaučiai, kaip ir Brook
lyno biznieriai, visai užmiršo, o 
pikninkas buvo parengtas ne ant 
asabiško Dr-tės reikalo.

Atsakymą uniją užvilko ne*7to- 
dėl, kad tokiai organizacijai sunku 
greitai apsvarstyti, bet todėl, kad 
sumanesni lietuviai laikė korespon
denciją už su visu teisingą ir atsa
kymui ant jos ne pritarė. Jeigu 
kriaučiai pasirodys su gerais dar
bais, nieks jų ne peiks, bet visi pa
girs, pats geri darbai juos pagirs; 
tegul tik su tokiais pasirodys.

Tas pats.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pagul Bitnerą.

Archimedo slieku.

tokiu budu vanduo iš rezervoaro kįla augštyn 
pagal gvintų bėgimų ir teka per kitų, pakel
tų augštai dūdos galų Į kanalų ar rindų, žiū
rint ant to, ant ko reikalingasmums vanduo. 
Augštis, ant kurio galima pakelti vandenį su 
Archimedo slieku paeina vien nuo ilgio šriu* 
bo. u

Čia paminėsime dar apie vienų būdų sė
mimo vandens, žinomų, nuo senų lai^ų.

Sulenktų po plačia kerčia rindų vienu ga
lu uždeda ant pastovo, o kitų galų laiko savo 
rankose darbininkas, kuris, palenkia rindų 
žemyn į vandenį, jo spaudimas atidaro skylės 
ušdangų, pritaisytų rindoj;prie pakėlimo rin- 
dos galo augštyn, ta uždanga užsidaro ir van
duo negali per skylę ištekėti, bet bėga toliau 
į esantį ant kito kranto vandens retervarų 
arba kanalų, ar kitpkį pritaisymų.

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

kamerini* kliuite. Šliūžės padirbtos ant pa
lengvinimo pervedimo laivę iš kanalo su 
augėlesniu vandens paviršiu į vietų kanalo, 
ktir vanduo yra žemiau ir atbulai, taigi iš 
vietų, kur vanduo yra žemiau, į vietų, kur jis 
yra augščiau. Kanalus laivams kasa papras
tai horizontališkus, vienų augščiau kito teip, 
kaip virbalus ant kopėčių arba trepus, kų 
lengvai galite matyti ant paveikslėlio. Ga-

Saimen kanalu ir jo iliužfa.

luose kiekvieno kanalo yra šliūžės. Žino
ma, kanaluose ant lygumų šliūžių nėra reika
lo rengti, kadangi tokiuose vanduo turi lygų 
paviršių. Šliūžės yra tai pailgi vandens re- 
zervoarai, kuriuos vadina kameroms, jos jun
gia du kanalu turinčiu ne vienodų vandens 
paviršių; šliūžę, pagal reikalų, galima sujung
ti teip su viršutiniu, kaip ir su apatiniu ka
nalu su pagelba ypatiškų ratų su užtvarais.

Kamerinė Šliūžė.

Ginčykime^, bet nu teisy
be.

✓
Pas mus įvyko mada, kad nors į 

laikraštį ir gryniausią teisybę pa
rašytum, bet jeigu teisybės kam 
nors karti, tai neužkenčiantis tei
sybės nors iš piršto laužtą atsaky
mą duoda, be jokių faktų vadina 
melagiumi parašusį karčią teisybę. 
Ne rašėjo kaltė, jeigu teisybė kam 
ne patinka.

Nr. 42 “Lietuvos" apie Brook- 
lyno kriaučių uniją buvo parašyta 
tik teisybė, o ant to po kelių san- 
vaiČių jos apginėjai atsiuntė atsa
kymą, vadindami rišėją korespon
dencijos melagiumi. * Atsakymus 
duoti ne sunku, dar lengviau tei
sybę rašančius vadinti melagiais, 
jeigu ant išrodymo melo, ar teisy
bės, ne reikia faktų. Antai irkun. 
Mašiotas, kur tik ne buvo, o buvo 
visokiuose štetuose, daug darbo 
turėjo su rašinėjimu atsakymų ant 
nuvarymo kartumo višokių teisin
gai jam daromų užmetinėjimų. Ar 
jis ne pataiko parašyt, kad da
ranti jam užmetinėjimus meluoja? 
O ar ištikro visi daromi užmetinė- 
jimai buvo ant melo paremti? Ži
noma ne, bet atsakymai pasirodė 
reikalingais ant nuvarymo kartu
mo teisybės. Ne kitokios vertės 
yra ir atsakymas Broklyno kriaučių 
unijos, patilpęs "Lietuvoj".

Korespondentas todėl,rašydamas, 
užsidengė pseudonymu, kadangi 
jeign kriaučiams ne patinka teisybė, 
tai jie stengiasi, kad ir* su kumš- 
čia, pertikrinti, jog teisybė vra 
melu, o melas teisybe. Ir po ma
no korespondencijai, vietoj duoti 
tuojaus atsakymą, paremtą ant 
faktų, kriaučių unijoj tankiai šu
kavo, kad jeigu žinotų, kas rašė, 
tai tam su kumščia žandus apdau
žytų. Unijoj ne trūksta mėgstan- 
šių žandus skaldyti, nors tie nė jo
kių laikraščių ne skaito.

Rašantis žinias iš Brooklyno tei
singai paminėjo, kad per paskuti
nius metus unija,apart užsimokėji
mo mėnesinių, nieko svarbesnio 
ne nuveikė. Ar gi rašėjai atsaky
mo gali pasakyti, kad unija ištikro 
ką svarbaus nuveikė? Tikimės, 
kad tokio atsakymo duoti ne gal. 
Jeigu gi korespondentas parašė 
teisybę, tai už ką jam unijos užta
rėjai primeta melą?

Delegatą ant konvencijos nie
kaip republikonu pavadinti ne ga
lima (o kuom republikonas geres
nis už demokratą? Rd.), kadangi 
jis visada pasirodė demokratu. E* 
pitetas geležinis ženklina vien, kad 
jis drūtas ir savo drūtumą ne kar
tą yra parodęs, nors proto dar ne

Draugysczin Reikalai
<hi<*ag<>. Nedeiloj 11 <t. m palių 

liMJii m. Ir* vai. po pietų L. Aiuko salė
je. po ar. 3301 Auburn ava, keru 33ezios 
gatves. „Btuivienyjlmo L. A." 36-ta 
kuopa lurea savo cz vertini susirinkimą, 
ant kūno privalo kuinas sąnarys pribūti, 
teipgi norinti pnairaasyti prie „Suaiv. 
L A.", yra uikviecsiani kuoekaulin- 
giausiai.

Kuopos Komitetas

Brooklyn. N. Y. lt d. spaliu, 2 vai. 
po pieta po ar. 73 Grand prasidės 
diskusijos. Kiaušy niai yra tie patys pa
likti nuo pereito pavasario apie Bibiųa 
Yra uikviecsiami visi mylinti iazsilavtn- 
ti iszkalbumo ir prisiklausyti visokiu 
žinių, yra ui žingeidus dalykai. Sekanti 
klausymai yra paskiriaftn klausytoju di
džiuma balsu, balsavimo tiesos yra vi
siems lygios, kaip vyrama teip ir mote
rim* Diskusijos atsibūva kas nvdeldie- 
nl. Visi lietuviai Ir lietuvaites yra už- 
kvieesiami kuoekaitlingiauslai atsilan
kyti. 8u guodone

Diskusijų Komitetas.

Brooklyn. N. Y. II d. spaliu. 4 vai. po 
pietų, saloje po nr. 73 GrandSt., bus lai
kytas, susirinkimas, Susivienyjimo Lie
tuviu Laisvamaniu 1 kuopos. tod»-l visi 
sauariai privalo kuoakaitlingiausiai susi
rinkti ir užsimokėti meneaine mokesti, 
tonai taipgi bus dalinamos knygos ir 
Darbininku Balsas sąnariams.todėl sąna
riai nepsmirsskito paklabinti ir noriu
osius prisiraszyti.

Su guodone
Komitetas.

Kalendorius ant 1904 m.
Didžiausias ir geriausiu Kalendorius 

1904 metams yra dabar gaunamu „Lie
tuvos redakcijoj. Apart kalendoriai s 
szveneziu telpa jame daugybe svarbiu ir 
pamokinaneziu žinių Ir straipsneliu, kaip 
Ui: ..Žeme ir jos gyventojai”, ..Kaip 
žmogus gyveno ant žemes seniausiose ga
dynėse", „Svarbiausi politiszkl suitiki- 
mai sviete ssiuoee metuose". M i eros, 
svarstliai. pinigai visu yiesspatyscsiu. 
Paveikslai svarbiausiu lietuviuku ruz- 
tininku: Dro Basanavicziaus. Dro Ku
dirkos, vyskupo Baranausko, Maczio, 
Vaiczaicsio, Simano Daukanto Ir parink 
tos eiles saitu ruztininku. Preke 
Kalendoriaus 25c.

Kiekvienas ku užsiruzys „Lietuva” 
ir užsimokės viso meto prenumerata Ž2.00 
gaus szi Kalendorių dovanu. Taigi nau
dokitės Siųsdami pinigus ar Money 
Orderi adresuokite:

A. OL8ZEV8KI, 
D24 33rd St., Chicago, 111.

Reikalauju gero kriaueziaus mo- 
kanezio gerai kotus siūti, mokestis nuo 
445.00 iki 450.00 ant menesio, žinoma 
valgis ir stancija kasztuoja 118.00 ant 
menesio. Jeigu nebutu teip kaip apgar
sinta, tai mes savo kasrtu sugrąžysime 
atgal, bet jeigu katras ne moka gerai 
kotus siūti, tegul visai neatsiszaukia. 
Adresas: J. 8. Pruselaitis,
411 Raleigh St., Bluefleld, W. Va

Reikalauju 1000 vyru prie gelžkelio 
darbo, Colorado, VVyoming, Nebraska, 
8o. Dakota ir Minnesota szteluose,kelio
ne dykai isz Chicagos, 500 vyru reikalau
ju prie darbo giriose Wisconsin ir Michl- 
gan sztetuose, mokestis 25 iki 28 dol. ant 
menesio, valgis ir guolis dykai. Teipjau 
reikalauju vieno vyro dirbti mainoee 
Iliinojuje prie anglių.

John Lucas, 
122 La Šalie St., Room 6.

(10—9) Chicago, III.

Reikalinga* geras agentas pardavi
nėti vyną ir degtine. Mokestis gera. A- 
telkite terp 10 ir 11 vai. isz ryto, ant sz'o 
adreso:

BRAND BROTHERS OO., 
206—210 Illinois St, Chicago, III.

(10-9)

Rinda vandens sėmimui.

Tokiu budu mes matome, kad vandens 
traukimo vindai senovėj gana platų turėjo 
pritaikymų; suprantama, kad žmonės nuo la
bai senų laikų bandė naudotiesi iš vindų ir 
kitokiuose reikaluose, [Ntveikslan, prie vary
mo girnų. Jau seniai ištirta, kad dar prieš 
Christaus gimimų buvo žmonių vartojami 
malūnai su ratais, kuriuos varė nuo viršaus 
puolantis vanduo. , Pasinaudojimas iš malū
nų dar labiau išsiplatino, kada žmonės dasi- 
protėjo prie upių su paleugvu tikėjimu, su 
I>agelba nukastų kanalų, nuvesti vandenį į 
šalį, įdirbti pylimus ir leisti vandenį ant 
pritaisyto parinkto! vietoj malūno rato.

Kada žmonės dasi protėjo naudotiesi iŠ 
motorų savo darbuose, tai varomi vandeniu 
ratai rado dar platesnį pritaikymų, iš jų pra
dėjo naudotiesi prie visokių darbų ir jie j»a- 
stojo neatbūtinai reikalingais visokiose pra- 
moniškose įtaisose. Vandeniniai ratai varė 
malūnus, visokias pumjias. veliušius, stakles 
ir tt. Po senojo Londono tiltu buvo didelis 
ratas drauge su kitu; May ne ir Erfurte žydė
jo pramonė tik per daugybę ten buvusių van
deninių malūnų, -i-aĮ>skritai, varomas van
deniu ratas buvo šaltiniu pirmžengystės pra
monės, o dar gali ateiti laikai, kad vandeniui 
atseis atgauti, l>esinaudojant iš anglių, nu
žudytų vietų. Ant galo.juk ir prie anglims 
kuriamų mašinų fiajiegų duoda vanduo, ma
šinas varo garas, pasidaręs iš vandens.

10. Kanalai, šliūžės ir vandens stulpinės 
mašinos.

Kadangi apsisedę ant vietos, taigi jiasi- 
kėlę ant augėlesnio kultūriško laipsnio žmo
nės Įiamatė, jog pergabenimas visokių sun
kenybių yra daug lengvesniu ant vandens ne
gu ant kietos žemės, tai nuo labai senų laikų 
civilizuotuose kraštuose pradėjo kasti kana
lus tam tikslui. Egipte buvo čielas tinklas 
nukastų kanalų dar prieš Christaus už
gimimų. Chinuose 700 metų prieš Christaus 
užgimimų, taigi kada Europoj nė Amerikoj 
niekam nė ant mislies tas negalėjo užeiti, li
kosi nukastas ilgas.tinkantis laivų plaukimui, 
kanalas į krašto vidurius.

Ant geresnio naudojimosi iš kanalų, re
guliavimo juose vandens paviršiaus, Europoj 
13 šimtmetyj likosi išrastos teip vadinamos

Jeigu reikia pervesti laivų iš viršutinio 
kanalo į apatinį, tai pirmiausiai pripildo šliū
žę, truputį pravėrę užtvarų 6,kol vanduo šliū
žėj nepasikels iki paviršiui viršutinio kanalo. 
Paskui su visu atidaro kanalo užtvarų ir pa
leidžia laivų į šliūžę. Užtvarų 6, suvisu už
daro ir iš šliūžės, su pagelba užtvarų vartuo
se 6t, iš palengvo išleidžia vandenį į apatinį 
kanalų; per tai vandens paviršius šliūžėj, o 
drauge ir į jų įplaukęs laivas,leidžiasi žemyn. 
Susilyginus vandens paviršiui šliūžėj ir apa
tiniame kanale, atidaro su visu variusi, ir 
laivų išleidžia. Teip daru, leisdami laivų iš 
viršutinio kanalo į ajiatinį.

Šliūžė prie Brunzbceitelio, Siauriniame Vokiškame kanale.

Bet kų daryti priešingame atsitikime, 
kaip pakelti laivų į gulintį augščiau kanalų, 
kadangi juk žinote, kad laivas kariais sveria 
ir kelias dešimtis tūkstančių tonų? Tų ir ne
sunku į >a d a ryti. Atidaro vartus jungiančius 
aĮiatinį kanalų su šliuže ir leidžia laivų iš ka
nalo į šliūžę ir uždaro vartus 6,, iš palengvo 
leidžia vandenį į šliūžę iš viršutinio kanalo; 
paviršius vandens šliūžėj pasikelia ir kada jo

(Toliaus bus )

Šliūžės vieno Skandinavijcs kanalo.



į PMiieszkojiinai.
PnjiMikau Vinco Nav*rd*u*ko. ’Kau- 

no gub., Panevėžio psv.. Dampijoa Pu 
ssalatož. Jis pau ar kas k įkas teiksis 
duoti line ant adreso: 

. Geo Pilkit.
CaiąbriaCo.. Puritan, Pa.

Psjteszkau Benedikto Vasiliausko, 
Kauno gub., Telsiiu p*v„ Gadunavo 
parap. ir vo’asiles, kaimo ialminu, gy
veno Chicago.^11. Jis pats ar kas kitas 
teiksis du*>ti line ant adreso:

Francisskus Vasiliauckas,
22j Union Avė., Jamaica PlainaMasa

Pajiesskau jauno vaikine, kuris moka 
gerai raasyti ir kalbėti lietuvisskai, len
kiausi ir ruskai. Ir kuris yra jau dirbės 
kanceliarijose senam krajuje. Atsissau 
kitę ant ssio adreso

Henry J. Schnitser.
141 Washington 8tr., New York, City.

'J Pajieszkau Juozapo Jakubsitskio, Kau
no gub., Saiauliu. pav., Trišakiu vol, 
kaimo Pateklenu, gyveno Philadelphia. 
Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
tins ant adreso:*

Dom. Jaku bausk i s,
131 N. Stanley St., New Britain, Oonn.

Pajiesikau Longino Daukinto, Kauno 
gub., Telssiu pav., ias miestelio Kalti
nėnų, gyveno Chicago. III. Jis pats ar 
Irai kitas teiksis duoti line ant adreso: 

Josefat Daukintas,
4513S. Wood SU. Chicago, III. 

(10—23)
Pajiesikau Petro Jagmino, Kauno 

gub , Raseinių pav., parapijos Kaltinėnų. 
Jis pau ar kas kitas teiksis duoti line 
ant adreso:

Dantei Jigmin,
Glen Avė., Brisiol. Conn.

(10-33)
Pajiesskau savo vyro, Tamosaiaus 

Daknio, 'kita pravarde vadinasi Juozas 
Mikalaucko) 6} pėdu augszcaio, akys 
rudos pi ka kakta: paeina isa Kauno 
gub., 8xivuliu pav., kaimo \ erdulu. Jei 
kas žinotu kur jis būna, tai meldžiu duo
ti ii ne ant adreso:

Ona Dek n lene,
12 W. Pratt Su, Baltimore, Md.
Pajiesikau doros lietuvaites sau ant 

apsivedimo. ne senesne* kaip 24 metu. 
Atsiszaukiie ant adreso: •

P. O. Aukszt.?.........
Oglesby, III.

Pajiesskau Antano Joczerio, Kauno 
gub., Ssiaubu pav., Virkszniu vol., kai
mo Kručiu, gyveno Chicago. iii. Jupats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so: Jonas Možeikis.

TO W. 25-th8t., Chicago, III

N'o 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasitals.b* ap 
kalimo......................  BOo

tais apdarais, auks ntei. krasstals, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
btetelemia su kabute________ .... TSc.

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuto* minksztals Apdarais, *pw*lei* 
kaimais auksinti krsaztal. paraszais 
Ūkite U*................  • 1 .MS

Pamestas yra czekis Bankos Kaapar 
Kari ant sumos 3500.00. Kas yra rade> 
teiksis sugražinti ji savininkui ant že 
miau padėto adreso, o gaus $10.00 nagra 
dos. Jos. Jakaviczia,

884 33rd St., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo pirtnaeilinu 
lietuviszkas Saliunas ant Bridgeporto

* Laisms užpirktas, randa pigi, lietuvii 
apgyventoje vietoje. Parsiduoda is- 
priežasties vyro mirties. Atsiazaukit* 
pa* savininke Rozalija Aidukiene po nr. 
3157 So. Halsted St., kerte 32-ros uhrcx 
Chicago, III. (10—16)

Pigiai ant pardavimo liotas ant 34 uly 
ežios arti Halsted Su Atsiszaukite pa> 

J. C. Hart,
5304 Campbell Av&, Chicago, Iii 

(10-30)
Pigiai ant pardavimo Bucherne.vleto* 

-lietuviu apgyvento), biznis iszdirbta- 
Atsiszaukite pas: 
369 Blue Island Avė.. Chicago, III

“AUSZROS” L>r-tes fondas, 
besiniokinaneziai lietuviszkai 

jaunuomenei.
L. S. Bagdonas, Lake Geneva, Wis.. .21 
Aukos surinktos pas Ma&aiczius 

ant kriksztynu.NewYork,N Y.:
Mare Žaliauskiute...................05
Andre M askevieziene............. 05
Mare Liszkevicziene............... >0
Sabasti tonas Maskeviczius.... 10
Mare Visg er................. ...........10
Mare Bernotiene........................10
Silvestras Žaliauskas ...............10
Jonas- Danileviczius................ 15
Antanas Bernotas......................15
Jonas Kiiaukkiž..................... 25
Jokūbas Maaaitis................ i..25
Ona Strazdiene......................... 25
Antanaa Macaitis......................25
Jonas Strazdys......................... 25
Juozapas Ž'Ckis......................1.00
Domi jonas Maskeviczius... .1.00

Viso 34.15
Szia suma paskirsto teip:

Vlsztaliui $1.00 Ir „Auszros” dr-tei 33.15
Buvo 3374 95 
Sykiu 3378.30 

Iszmoketa studentams:
V M. 375.00
V D. 350.00

Kasztai Money Orderiu .43. 3125.43 
Lieka 3252 87

Ankos VI8ZT ALIUI.
L. S. Bagdonas. Lake Geneva. Wis.. .20 
Isz surinktu auku pas, Masaiczius

ant kriksztynu, New York.N. Y. .1.00
Buvo 19.78 

Sykiu 20.98 
Paaiunsta 310.00, kasztai 28c 10 28

Lieka 310.70

i.4o. S. Maža* Aukšto Altorių*, apdėta tad- 
tais sloniau* kauleliai*, su 3 medalike- 
liai*. aksomo nugara, apkaustymo* kriau
nos sidabruotomis bletetemi*. su kebe. 
ankunU krasztai - .................. 31.50

TEMYKIT!
Ne pamirszkit savo tautiecziu.vienati- 

n u koetumeriszku kriaueziu. kuiie yra 
pabaigęs amerikoniszka mokslą drapanų 
kirpimo ir užsidėjo didžiausia materijų 
krautuve; 800 skyrių materijų turime 
dėl iszsirinkimo. Visus siutus iroverko- 
tus mes pati* kerpame ir siuvame ir už 
juos gvarantuojime. Musu pasiūti siu
tai tinka kiekvienam žmogui ir teipgi 
gvarantuojame ju drūtuma. Pirmiem- 
siems kostumeriamsprižadam pas’uti ke
liais doleriais pigiaus negu ju yra preke. 
Už taigi meldžiame su didžiause guodo- 
ne savo visus tautieczius atsilankyti in 
musu didžiausia krautuve. Mes teipgi 
drapanas czystinam, prosįnam, lopo m, 
taisom ir tt. in trumpa laika k už pige 
preke. Praszome atsilankyti ir persi
tikrinti apie musu teisingumą.

Su guodone.
Palionis ir Zacharevicze, 

8812 So. Halsted St.,
(23—10) Chicago, III.

Padekavone.
Už auksini laikrodėli, žiedą ir kitus 

tavorus, kuriuos pereita žiema nuo M. J. 
Damijonaiczio pirkau, būdamas pilnai 
užganėdintu už teisinga ta vora szird i il
gai jam dekavoju, ir linkiu kiekvienam 
tautiecziui pirkti pas M J. Damijorthiti, 
3138 Lowe avė., Chicago, III., laikrodė
lius ir it., o. be abejones persitikrinsite, 
kad tai yra geriausia prekyste dėl lietu
viu. Su guodone,

James Saroska,
Boz 86, Lake Creek, III.

MALDAKNYGES.
Matei Aukso Altorius.katalikiizk* tnaklu ka* 

••te. Maldoa yra ry-.mMum. vakarinei. prt> 
•pawtedn«-i. komunijoa ssi>*iu. Biizparu tf 
daugybe kita: mitalu taaldoa au abtoaeliate: 
niasparai giedami Itetavlaski ir tollaiuki 
daug lotyniaaku giaamlu gtedaiau prie taute 
tymo SS. Sakramento, proitealja. pak ra pi ni
uro Ir lt. Yra 8 liteaijoa: paaltnea S*. Marljo. 
P. Ir Karaliaus Do*>do; aktai, ragausit*i 
stacijos, karunka. keliolika atareata gtaamiu 
ir lt Yr* tai aau>uaia Ir gražiausia kayp-k 
isa wian Itetuvlazku inaJdaksygla. daili, ta) 
ta, slidi popiera: atambua. atsakus drnkaa 
Mitra solini. Saitu kaygsllu apdarai 
Ir tu«kea yra sskanertos;

BALTIMORE. MD.
L. Gawlta 2018 N. VVohington st

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

LAVVRENCE. MASS. 
Antanas Žvingius,

ALLEGHENY PA
8. Dominaitis, 1436 Adams
14 L te tu vo*” keliteulanti agentai
Jurgi* Kasakevvicsla,
Juoao Petrikis.
Antanas Lietuvys
Izidorius Gudaitis.

Kur ssie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali po juos užsirassyti "Lietuvi” 
ir prenumerat) jiems užsimokėti; pi- 
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgo 
ui t| paesif prekę kaip ir redakcijose.

••Lnrruvos Issluistctn.

P nigų Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po..................... 52|c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .5>ic 
Virs* 1000 rubliu, rubli* po............... 52fc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paežio kautu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikasesiotu ir niekur nežūta, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. OlaaevMki,
9S4 33rd N L. Chicago, III.

Km isz smorikieesiu nori gauti

“Darbininku Baisa”

So 12. Mažas Akso Altorius. praateis,dru-■ ir kitu* prigulinesiu* Lio<uvių Sooial- 
Demukratiszkoa Partijos rasztua, shpli 
“Dar. Balsui” rsnkrnkzcsiua. pinigu* ar 
tureli kilu* kokius reikalus, nuo dabar 
teaikreipi* «u tuomi ne prie draugo Mi- 
szeikoa, kaip iksziol, bet ant adreso:

5236 Indiena »ve., Chicago, III.

Europos LietnvisiKi Liikriszciiil.
“VariMM” literatūros, mokslo ir poli

tiko* mėnesinis lalkroztia Preke 31.25
“UklnlukteM” užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduodantis visokio kito 
svarbias žinias ir pamokinimus. Isseina 
kožna menesį. Preke ..................75c.

**N»iVienoM ' t ai pi nanezio* pasakas 
isz žmonių gyvianimo ir kitokio žvarb
io žinias. Preke  75c.

Visi tris vinaminėti laikrasaciai iszei- 
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juos gauti kreip
kite* prie agento. Adreso:

M. J. DamljoiiaitiN, 
3138 Lowe Avė. "■ Chicago, III

No.-A Mažas Aukso Altorius, frsncarisz- 
koa gluminto* (kūrėte* apdarais apw* 
teis kampai*, šakuma kwietka,krytfa* ir 
kraaztei..........................................31.30

Temykite Lietuviai.
Tiktai dėl lietuviu daugybe visokiu, 

czebatu, czeveryku. dėl moterų, vyru, 
vaiku dideliu ir mažu, geriausio gatun 
ko ir geriausios skuros, o padai niekados 
uenuplyszta. Todėl patsanavijau ui me 
nesi viską dėl lietuviu parduoti už puse 
preae*. todelgi skubinkite* su visaissavo 
draugais atsilankyti pm:

8. Czeledeo,
1227 S. 2nd St., Philadelphia, Pr.

(10—30)

31 nnn dovanu bude dar** tem daktarui, ka 
4I.UUU ris man« batu U<yd{* nuo reumatu 
no. bet taku ne»ir»do Praleidę* daue»U pinigu 
ant daktaru žoliausi naminio budu gjrdvUe»i ku 
rt» mane sveiku padnri ant visados. Todėl perser
gėdami kad nesiks*tu.>ct<. paduodu savo adresu, 
ant kurto, turintis reumatismaatsitaūkite indfda- 
ml 34 antdrukokaėta.oprUitpia Itetuviikaidru- 
kaotg paue "kinim* kaip ikigydytL Adresuok

A.. Lietuvi*.
81B7 8 Halated at., C'hie»«o. 111.

Už dyka gausi daugiau1* 
kaip už pinigu.-*.

Betlejaus stainele pastatoma kaipo al
torėlis. gražiausia uovana nusiunsti ant 
kaleilu in kraiu vertes 31.00. Tuzin.s 
popieru gromatoms raszyti verte* 25c. 
Peczetis su locnu tavo vardu vertes 31 00: 
prisiunsk 31.00 ant |>aczto kasztu kas 
prisius 32 00 gaus dar puikiausi laikrodė
li dykai vertes 33 00. taipjau ir kitu* mi
nėtus daiktus dykai, tazsikirpk saita 
apgarsinime ir duok paskaityti ir savo 
draugams. Siunsdami pinigus adresuo
kite: Geo. Baronas.
2011 Carey Alley. S S. Pittsburgb, Pa.

Ar nori važiuot inkrajn?
jeigu teip, tai asz i n taisau ant laivu už 
darbininką.jeigu ko norite gauti pilnes
ne informacija, raižykite indedaml už 
2c. marke ant atsakymo.

Adresas:
JOSEPH ROSSELL.

4 IVohinglon St. North Boston, Mass. 
(16—10)

No- Mažas Aukso Altorius, baltos Milą- 
lioklos apdarai, iszki lusto* kwietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztal.. 3I SO

7. Mates Aukso Altorius baltos oe 11». 
lloidos apdarai, ksrietkos^nt trieao rzo- 
ao Įsiklotos sidabru Ir perlu, su dwi«m 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krass 
tai............................................................. te.OO

Dipliamavota Liet n visiką Ahszerta.
N. Dumsza,

1O4» North 7 St., Brooklyn, N.Y.
Telephone Call 762 tVilliamsburg.

Pasiazvencziau savo viengentėms pa
tarnauti ju ligose prie gimdymo ir su- 
szelpti geriausioms rodoma reikale. To
dėl atsiszaukite prie lietuviszkoaakuszer- 
koi Brooklyne.

Knygeliu K'o. <t knip ir 7 kwiet 
faoa nevjenokio*. I>eweik kieku-ie- 
nos knygeles kwietku issmargini* 
tnau wi« kitokia

Pinigus siuskite ant adreso: 
A OL>8ZEW8KI,

024 33 rd8t., Chicstso, IU.

Nauja knyga.
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 

verte Dra* A. 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

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK. N. Y. 

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

So. BOSTON. MASS. 
Nikod. Gendrolis. 336 Broadway 
K. M. Lnbėnas," 283 3rd St,

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st 
Ant. Aseviczius, 30 So.Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y. 
Stanislowas Rinkewicziua, 73 Grand st. 
K. Balczitinas 256 Grand st.

Juoz. Szunskis, 97 Grand S t.
ELIZABETH. N. J. 

Jurgis Orinikaitis. 75 Wall st.
8HENANDOAH. PA.

Andrius Maczis, 133 S. Mainst.
PITTSTON, PA. 

Alek Lakaviczia, 109 Even st.
VVATERBURY. CONN.

Jonas Taraila, 844 Bank st.
VVESTVILLE, ILL.

V. 8. Kreivėnas.
E.ST. LOUI8. ILL.

J. J. Ražokas. 471 CoUinsville Ava.
NEW BRITAIN. CONN. 

Motiejus Mažeika, 11 E. Laure! st. 
M. J. Cheponis, 72 Jubilee Si.,

SERĄ ROM SILPRIEU IR SERRM- 
TIEU VYRIU.

__ ■ Girdėdamas diena nuo 
’ dieno* jog daug lietuviu 

kure- jieszkodaiui tik- 
ro. daktariszkos pagel-

_ b-.* lankiau,įsi [mtenka
'iJMteJR3* >n ranka, n km .lak' .ru

kurie vi-ai ni< ko

vynszku Ilgu, netik Ka 
nepadaro žmogui nia 
žlaualoa naudos. dar 
tag>di,7kai

i*1**"' žinotu kur tikrai 
gali rasti teisinga h atsakam-z ia daktariszka pa
gelta, reikale.

Nemtelyk Jog jusu liga yra neiszgydoma dėlto 
kad koki felczeriai ar studentai niedikaliszkuo** 
Institutuose ar dispenserese negalėjo ju* tezgydy- 
tL Nesiduok prigauti tokiem daktaram kurte ža
dėdami gydyti dykai iki tszgyjiiuuiarba Užgydyti 
užaenejusia liga už kokiu* penkių* doliariu*.pri
traukia žmogų ir netik kaaplupa. bet dar labiau 
padidiL* liga ir apsunkina Užgydytus. Joki* ge
ras ir atsakanti* daktaras negydi* dykai, betduo* 
tiktai rodą.

Asz gydydama* ir tlrinedamas vyriszas ligas su 
vlnzum >0 metu ne tik ka ingavau atsakaneziau- 
■ia praktika, bet pasisekė man iszrasti, man vie
nam žinoma* gyduole*, su kuriom asz Užgydžiau 
tukstanezius vyra, sugražinau Jiem sveikata, tvir
tuma ir vyriszkuma.

Mano ofisas yra inrengta* su vlrszntn SO metu, 
turiu naujausio tezradimo geriausius instrumen
tu* dėl darymo egzaminu, elektriszkas gydymui 
meninas, ir geriausia ant svieto Roentgeno tzvie- 
tos spinduliu maszina. su kuria galima matyti per 
visa žmogaus kuna ir tokiu budu atrandu uisiae- 
nejuslas ir pasislėpusia* ligas.

Asz gydau elektra ir gyduolėm. Mano gydymą* 
yra naujausias, geriausias, teisingiausias ir tik
riausias. Kožnam duodu tlesdariszka užtikrini- 
m* iszgydymo ir kožna* gali bot sveiku Ir tvirta 
vyru. Joki* daktaras nesuslllgins su manim gy
dyme vyriszku ligų, nes asz savo gyduoles ir buaa 
gydymo laikau paslaptyje.

Asz tezgydau vteiszkal kraujo užnuodyjima,reu- 
matizma. užsėdėjusia* paslaptingas liga* ir liga* 
paeinanezia* nuo žaglmoidsave Ir iszdykumo. Jei
gu turi gėlimą kaulu, *valgim**ir skaudejlma gal
vos, tkaudejima po kratine, sąnariu, nugaros ir 
strėnų, gėlimą ar nepaprasta plakimą izlrdie*. u- 
žyma ausyse ir galvoje, drebėjimą ir valkszcziojl- 
nia kraujo, pamellnavusius paakius, puozkuczlu* 
(spuogus) ant veido ar kūno, geltona* plema* ar 
runa* ant blle kokio* dalie* kuno.puvima ar skau- 
dejima gerk te Je, užkietejima viduriu, bjauriu* ir 
Mulus sapnus, sunkuma ant kojų, indubusla* a- 
kl*. Jeigu iszeina sėkla laike miego ar prie nusl- 
szlapiniino, Jeigu negali miegoti ar valgyti. Jeigu 
esi n uola tai nuvargęs ir pallstanti* esi baugu*,go- 
dlnga*. nusiminęs, užsiraplne* ir nustoję* viltie*, 
jeigu lyttezku* dalis yra nusilpnėjo teip jog negali 
atlikti vyro priderysezln ir neturi vaisiaus, jeigu 
esi užkrėstas kokia liga, tai ateik ar raižyk pa* 
mane, o asz duosiu teisinga ir tikra rodą di kai.

Asz Užgydžiau Ilgas kurios žmogų yra kankine 
Et 15 metu ir dauglaus. ir kuriu kiti daktarai ne

stengdami užgydyti, pripažino neiszgydomom. 
Asz hzgydau labai trumpame laike sasiszlapi- 

nimalovoje bemiegant, kuri* labai klapatina vy
ra*. Jeigu turi minėta klapata tai atstezauk ar 
raszyk po* mane, o liksi Užgydytu ant vlsadoa.

Dr. B.M. Boa*. 175 S. Clažk m., kampo Monro* 
St., antro floro. Chicago, UI. Ofisas atidarytai ka* 
diena nuo 9 iki 4. Panedelio, 8erėdos, Petnyczioe 
ir Su bato* vakarai* nuo 7 iki 8:30. Nedelroj nuo 
10 iki L

Paveikslas naujo Pi

«
 Dykai pri« 

siusime 
kožnani aut 
pareikala->> 
viino IDUBU 
NAUJA 
lietuviBzk; | 
katalioga. I 
kuriame 

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

Adresuokite teip:
Kelpscb i Co. 74 Centre St., Cbicago, III.

Buce, to Kelpech, Norclko dt Co.

Teieioiua*: Morgan 13M2. 
Teiefomot galima iaa kiekwi«uv« 

apuoko*.

723 W. IStli Ntreet, 
Nuo M:t* Iki 10los rvu>

Kauno gub. Szaullu pavieto.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guododoom* tautiaikoma ir baž- 

nytinems Draugystėms iszdirba:-1

Weliawa«*, Szarpan, Juos
tas, K a kardai. Ženk lėti a n, 
Kepnree ir dėl Marazalka

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHANGE BUILDING.
Union Stock Yards Chicago

KAPITOLAS ir SURPLUS S283.OOO.OO.
VIRSZ1NINKA1:

S.R.FIy*n. Prezidentas. J.AGpoor, Vioo-PrezMe«tas. T. J. FitzgorsM, Katienaut A»it

DIREKTORIAI:
Louis F.Swm. » S«ffl A Ce.
James H.Atbby, ii U. 3. Y arė A TransH C*.
Sami A.McClean Jr.,rt Coeti*. Packmg Co.
Artteur G.Leoeard. it U.S. Yarė ATrositCo.

P.A.Vstentias, ii Armoer 3 Co.
Noison Morris, ii Neise* Morris 3 Co.

John A Spoor, UU. S. Y art A Transit C*.
Froėoricb S. Minston. Attomey

S. R. Flyo, ii National Ltvs Stock Bank.

Šita banka priima ant uikavojimo pmigu* nuo 31.00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigu* moka3 procentą. Čia vis; Stock Yartių darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojau*, kaip U k gauna alga*, ir už padėtus g*u* 3 procentu.

Lietnviszka Banka
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame laiva
kortes ant greieziauaiu laivu. Paėsto

8. M*ck,
212 First StM Ebzsbeth. N. J.

Visokios ligos iszgydomos.
ReumatDmM. plauku slinkimo, gir

tuoklyste, rūkymas, moterų nevaisingu
mo ir kitokios ju ligos, nustojimo *|>e- 
lito, silpnumas, dusulys, kosulys, suka
tos ir visos tam panaszios ligos bua ias- 
gydytos. Rozykit ii.dedam i marke už 
2c. ant adreso:

Prof. W. K. Szemborski.
124 Dorchester avė., So. Boston, Mas*.

SERGANTIEMS
Gvarantuojame pilna Iszgydyma.

Pssekminglauslal gydau visokia* pastepta* 
Ir pavUizlne* liga*, kaip antai liga* szirdros, 
Į>l*i>.-rl<i. lnk«tu, pilvo, palvo* »katxtejlmu*, 
■llpna atminti, dvastezka nusilpimą, lytuvka* 
silpnybe*, iiteivutna. sutinimą, vrėl. blyktste 
pn* moteris, kraujavlma Ir tt, nervu liga*, po
dagra. reumatlzma dusinimą, paralyėiu Ir tt. 
Praszallnu jumis, gvdau gimdymo Ilga*, vi
sokiu* sutinimu* ete. Nrrviszka* Ilga* gydau 
su pagalba geriausiu etektriszku prietaisu.

Y-ytlazku daliu litras
tezgydau per Melsta disnli- kraujo nė- 

nuodyjimu*. odo* ilga*, semen* lieglma, žaiz
da* gerkle) Ir burnoj, noayj, aky > Ir an*y*e, 
netekimą vyrlžkumS, Ivezlu nuaUpnejlmaūtt. 
gydau kuopasekmlngiausiai ir pvaran- 

lisskUmti. Gyvsidabrio bevartotu. Nuo
dugnu* teiegzamlnavinia* ligonio ir Jo Isigy- 
dymas— tai yra mano prkleryste.

DR. LANDĖS
Szpltollnte ipeciallita*.

132 E. 24-11 ui., kampas Lezington »*., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki t vakare. Nedellom* 
nuo 8 ryto Iki 4 po pietų.

Negalinti asablszkal atsilankyti, gali para 
siytl įsteik*; būtinai reikalaujame psoljento 
ln*Atlke]imo.

Szneku visokio** ka.boee. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Po*t Graduatc Vnlvenlty 
Uospitel. Direktorius MedlcInte*ko Instituto.

iniera 18x24 coliu.
Yra labai gražu h pa
veikslai, ant kurio ma
tosi naujas jMjpielius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
n bruto dugnas tamsiai 
žalias. Neatsakytai 
gražus paveiktdaa.

PKEKE 50 centų-
Gaunamas ,,Lietuvos'’ 
redakcijoj. Adresam

A. 0LŠEVSKI8, 
924 SSrd Ntr„

Chicago, III.

' Gtotdotiniem* Kunigam* tetdtr* 
ibs: Kapa-, Amatas. HalMttl- 
kss Albas. Stula* ir*,ini4i- 
iiytinios parėdus. Viaoki darbe at- 
ilieka artisttukai in laikf.
* Norėdamos ęuodotinos Dr-tes, 
įsrb* guodotmi kunigai, ka<l juau

darbas butu prideranti i ai atliktas ir tuom susaslpti savo tautetj, paweakite ji tikrai 
lietusraitiai,

T- ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division 8t, Chlrago, Ui.
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AK SLEN K ATPLAUK AI? 

AK NOKI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszslrydyti Ir prozaiinti li
gas, tegul kreiptųsi prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS. o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
poigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

KUusenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

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

AR SERGI?
svaigimą irai-

■
IB nia kraujo, pamell-

< oavuslu* poakiui, u>.ktetejlma viduriu, bjauriu* 
g balsiu* sapnu*, sunkuma kojose. Jeigu tezein*

; - kis naktyjr ar prie nustszlapinlmo. Jeigu negali 
. mtegoti ar valgvti. Jeigu eai nuvargo* rytmety), 
J esi baugu*, godingas, nusiminęs, jeigu tyttezko* 
; daly* yra nu-ilpneje. lai musu Elbktbo* Jt'onT* 
r praszaly* visa* minėta* symptoma*. priduos mag- 
I nellztna Ir gyvybe visam hunui, meile, tvirtuma 
• Ir linksmumą, sutvirtina nusllpnejusias nervas; 
! vienu žodžiu padaro žmogų kaip naujai ginui*!, 
j Šiite Elektro* Juosta nesziojasl ant gryno kūno Ir 
■ turi stebuklinga gydanezia galybe vfrsi minėta
< [kentejlmu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak- 
I > tarai, ne* ka elektriką padaro tai to gyduoles ne- 
; ■ instengia. Prislusk už to marke o gaust knyga su 
t | paveikslai* Ir pilnu apraszymu kaip reikia i*z»l- 
; gydyti be daktaro.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
3219 MOROAN 8T., CHICAOO. ILL*

5™LKATAU0GA?
Jame randasi apraszymai su pa

veikslais ir prekem, yvairiu elektro- 
magnetiszku gydaneziu įuostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plaucziu apsaugoto
jo; inhelatoriu, daktariszku baterijų, 
visokia geriausiu gyduolių, plauku ir 
usu augintoja; drukuojama maszine- 
liu, painu, rnonu ir sztuku; elektrisz- 
ku žvakių stovyluku su laikrodėliais ir 
tt. Kas prisius už zc marke gaus szi- 
ta katalioga dykai. Rozyk szendien.

JOHN’S SUPPLY HOUSE,
3219 S. Morgan St., Chicago, III.

Koznas Sergantis
i labai trumpa Laiba gal pasveiKt

Jeigo kuris sergate, tai mes gailini duot rodą, raszik pas Dr. E-- G. D 
iiuretoja ir pri m vedliu gydytoju t .

“National Medical Associaiion,, 
sąnariu New Yorko fr Psnsylvsnius universitetu, kuri*p*r31ntet* J»Dnįjįtydnmas pss 
tika darodie kad nėra tokiu ligų ar senu ar apleistu pnpa 
vyrus, moteris ir vaikus katrų jisai negalėtu ižgydyt.

i Nes yra negalimas da kta. kad viens gy^jo galėtu visus silp-
X X numus tikrai žinoti ir juos išgydyt dėl te Dr. DRAKE
/ \ turi stekir* L’V.lit<>i». Paciento silpnumo liga bus visiems gj<1 ite-
/ \ iams m rsnitvia. Kuinas silpnumus tokiu būda turi aisk.ra sau gy-
/ * 9 \aytoją bet Dr E. G. DRAKE su v įsai* gydytojais visus silpnumus
/ Un. 7 'adnuius laiszko i-zban.lo ir kožmun raszlu užtikr.na viaisste. izgy-

Dr. DRAKE kožna 
daugiau.

1DH. . .-
Kožiuis sergantis raaztu apturi užtikrimimą jog ,PZ, sa'?

s ižgvdvtu. Sergantis kreipiantis i musu namą užsimoka tik s ieną 
i, neadbdlamas ant to, kiek laiko jis te turės gy y >a.
Kad senas Medical Direktor Dr. DRAKE gal visiszkai hga ii- 

ir visada kožnam serganezem pagelbėt, matyt w>z rastu, kUy 
gauna, isz tu pora kopijų talpinam, neturėdama wietos dėl

l.uodotino Fono Drakr,
Labai dieku Pon« Paktare už 

iigydjina. Niek* negalėjo mane 
pagia I liet, junii lokauto* mumb 
man per expre»a izgyde mane i 
trumpa rze*a.

Kau ne jm*u medicina, aut 
ne žinau, l*an nu manim nzendie 
būt.

Su guodone
Paul będžyeki.

Guodotluas Pono Daktaras!
Kdzna* kuriN sergate, duodam 

rodą, neatidiekit dieną nuo die
no*,tik tuojau raNzikit pa* Poną 
!>r. Drake o ji* i labai* trumpa 
czeHajum* pagialbes.

A hz buvau serganti* kataru ir 
galvon Nkaudeiimu, itiMn medici
na mane ižgyde, už Kajum labai 
dėkui. Dieve duok jam nenibie* 
irazesetiti. Nu guodone

A. SLAVA.
191 td A’*-. Jebn*tewa P*.

jeigo kuris sergate, tai nie atidėkit dieną nuo dienos oea uusiuuw**.»v> **»»«>«•*“ «»» 
asabiszkai prie NATIONAL MEDICAL AS^OCIATION o paaiszkmimus Lietuviszkoj 
kalboj gausite, wJno laiszko usstekUnai, jejgu jame savo ligą pnderanoziai apraszisit 
Raszvkit mums LietOviszkai, ar kokia jus kalba norit.
VALAMM1S PRIĖMIMĄ: Kožna ėlen* nuo 10 iki 1 »nl. ryte Ir nuo *-5 po pietų. Se4iello«i» nuo 10 iki vnL ryte.

Gromataa mrlėliam ant oio antro/o tinsti:

Dr. E. G. DRAKE ‘.'h”:]:: National Medical Association
34 WEST 26 STREET. NEW YORK.

nuo dienos l>et nusiduokit laiszku ar

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-SpiDduliai vartojami dėl atradimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARY J išgydo visas vyru 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.

Vyrsi su gsliančiem ir silpnom nugarom, inkstais, skaudėjimais kiautinėse. Iytiiki| nusilpnėjimų, skaudančiu nusiiiapinimu. nakti
niais nubogintais, susitraukusiais arba noiUavintais organais, trotyjimas atminties. nerviUumas. skaudajimai krutinėjo, inkšti) liga, 
plautis pūslės, nusistojimas Uapums. krituliai prie* akis, negalėjimas atlikti savo priderys&ų. skaudėjimas galvos, klapatyjantis pa
raudimas. prieinianavimas, silpnumas, melankolija. negera* kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

iifllKfkiK litflK* ^eir»niti«ski nulM*gintai,užnuodyJimaa kraujo, Varicocele, vtainz- 
OpGVljanMBVD llgvo. doinl. Greiciiauntan Uzgydyman dėl aUpnu vyru.

lotini vvrfli nuuilpnintl per bjaurius paprocziįvi ir per-ddirbima. silpni ir nerviftzki 1SZGY- 
uauiii ijiai IH>MI j»o tikra gvarancija, arba pinigai sugražinti.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI

Ofli*o valanda* • -‘ "u0 10 ihi 4 *• *le‘V-lr 6 iki 7 *aUrt- UI tatanao*. Nedehoms ū per žv^ts* nuo 10 iki 12.

State AAedical Dispetisary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL. 

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
lUikirpk UU. nes ns visados eis laikriityl*. Gitas yr« geras dėl egzamino su X-Spinduliais.

Temylite!
Praneliu visiems 

uSįk JHB savu kostumeriani*. ■JĮAytBkJrj į ■ ksž asz perkėliau 
k 1 -■' S s,,vo l*l,,’r» balkroBĮLI. T liyB*?™ .Iru. I.aikr. ..!<• h u ■MfcĮMR y 9f G r* z n L ir M ui ik*

MKsSkvnU jS ‘tĮ. \ :<:u. i - MKBjN^^Jin.0 -> po x<. MOf. Au 
(J •'t""
P. -— p»d>'ii“'• ■ »»'■

ni trip. kad dabar

wirka kai ko reik** 
lauja Iii vinį paminėtu dalktu-Asi teipgi takiau 
Laikrodžius Laikrodėliui Ii moklui muzika- 
llukui instrumentui. Kai turite ka ant pataisy
mo meldžiu pas mane atneinl o vilkai bus pa
taisyta kuogeriaasiai. Su guodone,

J. M1RAU8KIS,
3305 Auburn Avė., Chicago, III.3305 Auburn Avė.

r Skaitykite vina!
Naujai Iszrastos Gyduoles.

Nuo galvos skaudėjimo, daulu gėlimo, plau
ku slinkimo pleiskana, Jo* incvaln galva, su
tvirtins plaukus, stabdo galvos svaigimą, nosie* 
užkimszliu* ir tt. Prtelanak l*e markėm* Ir gau
si jas. Podraug praneštu vitftem* lietuviam*, 
ksd asz atpirkau visa bizni Zubovo sekretu Ir 
• laptybi-i ir tie kurie yr* prisiuntė pinigu* Zu
bovui. tai tav ra nuo mane* gaut: asz d*bar ta* 
slaptybe* parduoda už >*bal m«ža prese Kas 
pnslėn* II oo gaus kvies saluka* P*s mane 
teipgi galite rauti gromatoms, popieru su gra
žiai* apskaitymai* ka košuas.'skaitvdama* ap
siverks Prl.i sk 2te> markėm* ir gausi tuziną 
tu popieru o už 100018 00. Adresuok:

GEORGE PUPAUSK1S, 
873 33r<l St., Chica|iMll.

^L. Ratilai kur tu 
begi? Nugi pa* 
1‘iatra Szlaki ne* 

^^^■HPĮhgM^labai isztroezkes, o 
pas ji galima atsi- 

M vedyti, nes jis turi 
MV puiku ir azalta ba- 

varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užksndi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbeli ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs už tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o mz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas manege
riausia nakvyne. <-

Petras Šlakis,
3321 Auburu avė., Chicago, 111. 

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

UILLE’8 FOTOGRAFAS,
3*68 S. Halsted SU

$2.00

Gnedetiaas Pobas Dr. »rakr,

kari tarėjau kauluose, am
nan dauk piningu pa* Tinejiian Daktarą 
už dika, sirgaa metas ir m,«liaa 
relke* man nemirt. Ii gagėtos aus 
doslzenojau ape Peng Dek torą Ir lesa 
Medikai Auociatinn. Juna medirina I 
labai trumu* ir xe*a mane pastate aat

lem mano pažiaUmrm Ir prieteliam. 
8a guodono

. JL W KASAI m familja.

F.PBradchulis
Attomey and Counselor ai Lai.

Chunber of Commerce Bldg. Room 709
8. E. Oorner LaSalle A Wohington su 

CHICAGO, ILL. 
Telephone M*in 3642.

Wienintoli* lietuvrys ndvrokntM. b*i<^ 
mokslg jurisprudencijogczion Amerikoj 
Wed* prowo kaip cisriliszko teip o 
kriminaliszko visuose suduoto.
Res. 1 W. 18th Cor. Union 8<- 

Telephone Canal 484.

TBMYKITE
Kiekvienam kure pritikę tara adręeą.

tam prietųeiii DYKAI naują titturiM O 
A'.4 TA LIŪGĄ, kuriame yra daugybė

Hų ekryn učių, ir rakamų mokinukių. 
jUiikalaųjant laikrodėlių kat alio 
reikia pritikti ui č et. markų dėl pafio 
kaktų, o greitai biu pruių»ta».
Dėl guodotinų draugysčių dirbame pal
tie ir tenklėhue ui preinamiauoią prekf-

Adresuokite teip: 
M. J. DAMIJONAITIS,

3138 L0WE AVĖ., CHICAGO, U-L

kwietkos.su
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