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Metas XI

Suvienytose Valstijose ket
virta dalis gyventojų namieje 
ne angliškai kalba, o iš viso 
didesnė dalis gyventojų yra 
ne angliškos kilmės, nors 
terp jų didelė dalis užmiršo 
savo prigimtą kalbą.

Užgimus didesniems nesu
tikimams terp Japonijos ir Jų kareivių ir siunčia iš Eu- na, buk pritarianti pasikėlė-] 
Maskolijos Azijoj, Anglijos ropos dar porą kariškų laivų., liams bulgarų dalis nutarė 
laikraščiai stumia Ameriką į Nors Azijoj Maskolija turi; užmušti pritariantį Turkijai 
nesutikimus su Maskolija. jau ne toli šimto kariškų lai-1 Bulgarijos kunigaikštį Ferdi- 
Jeigu su Japonija prieš Mas-! vų, bet visgi jos tuose vande- i naudą ir jo vietoj ant sosto 

i koliją eitų teiposgi ir Angli- j nyse stovinti laivyne ant treč-! paaodyti tokį, kuris nesibau- 
ja, Amerikos prisidėjimas j dalio silpnesnė už jajamišką. i gintų pradėti karę su Turki- 
galėtų šį tą sverti; bet koL Japoniški porto darbininkai Ja ant išliuosavimo Macedo- 
Anglija, iš baimės, kad mas- j Porte Arthuro likosi atstatyti nijos iš įk> Turkijos jungo.

i koliai nepasikėsintų išstumti I nuo vietų ir sugrįžo namon.
iš Indijų, bijosi • kokiu nors Besimokinantųkariškose aka- ir eitų mažyn, tai rodosi, kad 

i budu Maskolijos mierius demijose Europoj japoniški jie užkils Azijatiškoj Turki- 
stabdyti, Amerikos prisidė-: oticierai gavo prisakymą kuo joj, kur terp mahometonų ap- 
jimas ne daug gali sverti ir;greičiausiai grįžti namon. Ja- sireiškė didelis nekentimas 
Japonijai su savo menkoms : ponija drutina portus, kloja Į krikščionių. Buvo čia jau 
pajiegoms Amerika ne daug juose torpėdus. Teisybė yra, užpuolimai mahometonų ant 

'gali pagelbėti. Anglijonai. kad Japonija ginkluojasi ir i krikščionių lygiai miestuose 
kaip ir ant kaimų. Užpuoli
mai ir skerdynės privers 
.krikščionis, ant atsigynimo, 
apsiginkluoti ir pasikelti! 
prieš negalinčias juos apgin-| 
ti nuo skriaudų valdžias. 
Kareiviai eina išvien su ma
hometonais ir drauge užpul
dinėja ant krikščionių.

Turkijos ministeriųi rodą 
nusprendė Įiaskirti 50000 tur
kiškų svarų ant atstatymo iš
degintų triobų MacedoniJoJ 
ir ant sušelpimo badą ken
čiančių gyventojų. Sultanas 
apreiškė vokiškam pasiunti
niui, Jog maištai Macedoni- 
joj suvaldyti, vien Djumbuli 
distrikte kareiviai patinka 
pasipriešinimą, bet ir čia mai
štai busę greitai suvaldyti.

Serbijos karalius rengiasi 
atsilankyti Įias Austrijos cie 
corių ir Maskolijos carą. Ka
dangi lygiai Austrija, kaip 
ir Maskolija ne įleidžia per 
rubežių Serbijos oficierų, kol 
užmušėjai karaliaus Aleksan
dro ne bus nubausti, tai ir 
Serbijos karalius ne galės su 
savim paimti nė vieno oficie- 
ro.

Nors tarybos ir vedasi, bet 
abudu kraštai rengia savo ka
riškas pajiegas, kad atėjus 
reikalui. Jeigu galutinai pasi- 
rodytų, kad ne galima susi
taikyti,karė ne užkiltų ne [>a- 
si rengus. Maskolija atsiun
tė į Portą Arthuro 50000 nau-

Bulgarijai remti savo vien
taučius Macedonijoj, pasikė
lusius prieš Turkijos valdžią, 
tie neturi dabar kur [msislėp- 
ti ir kur organizuotis ir per 
tai Jų padėjimas ištikro sun
kesnis, negu buvo pirma.

Ix>ndono laikraščiai garsi-

ti. Turkija vienog griūva ir 
nėra abejonės, kad ji neužiL 
gio sugrius, tai tąsyk Italija 
ir galės Tripolį užimti.

Dalmr rengiasi į Prancūzi
ją keliauti Išpanijos karalius, 
kadangi mat ir Išpanija norė
tų ką pelnyti iš [msidalinimo 
šiaurinės Afrikos. Kaipo at- visokioms limpančioms Ii- 
lyginimą ja*i Prancūzija siūlo goms: šlakuotoms šiltinėms: 
paliuosavimus prekystėj su 80, išgijo 44. numirė 2; pilvi- 
Prancuzija ir jos valdyboms. nginH šiltinėms: apsirgo 18, 

 i išgijo 20, numirė 3; kraujine 
aįMirgo 81, išgijo 37$, numi
rė 8.

Netikėtų mirčių buvo 18, 
tame 4 y pa tos likosi perkūno 
užmuštos; užmušystų buvo 4. 
Arklių pavogė: Dianos pav.4, 
Lydos 5, Trakų 8, Vileikos 8, 
iš viso 15 arklių.

Per sanvaitę, nuo 20—27d. 
rugsėjo, apsirgo Vilniausgub.

Pačto užveizda Kaune ren
giasi įvesti telefonus. Vil
niaus pačto užveizda nutarė 
pradėti neužilgio rinkti tele
fonų abonentus, tiesti d ratus 
ir parengti staciją.

Tas pats apskričio sūdąs, 
laike sesijos Belske, perkrati
nėjo provą nuodintojo, kuris 
nunuodino popą Černiauų 
cerkvės, Valkovysko pavie
tyj- Apskųstas yra cerkvės 
tarnas, popo pagelbininkas, 
Koliada.

Laike sesijos Brante bus 
perkratinėjarna prova vagilių 
organizacijos. Atkustu or- 
ganizacijos sąnarių yra 20, iš 
ju 18 sėdi kalėjime, o tik du,
mažiau kalti, yra laisvi. Ma- vienuolikta paroda, pa- 
tyt po globa maskoliškų šni- 
pukų vagiliai tarpsta ir or
ganizuojasi, kadangi Šnipukai 
daboja gerą darančius, tai 
daboti vagilius nėra kam.

Amerika-
I Komisija ženklinanti rūbe 

! liūs Alaskos terp Suvienytų 
t Valstijų ir Kanados pabaigė

I mvo darbus ir išdavė nuspren
di Aimą ant baudos Suvienytų 
r Valstijų. Tas nusprendimas 
K smarkiai suerzino kanadie- 

l|ius. Savo laike garsus Ame
rikos vyskupas politikierius į 

i Irelaud išreiškė nuomonę, jog 
f ateis laikai, kada Kanada be! 
į tarės, iš liuoso noro, susilies 
| su Suvienytoms Valstijoms. < 
I Tks. turbut, niekada ne *atsi- 

; tiks, khdangi kanadiečiai la- 
r liau nekenčia amerikonų ir 
, fiems neužsitiki negu kam 
{ tors kitam. Dabartinės žen- 
I tlinai.čios Alaskos rubežius 

komisijos nusprendimas bai
dai suerzino kanadiečius. Vi- i 

pJĮanadoB laikraščiai >mar kalbina Ameriką pradėti ka-! traukia savo kareivius įpa.- 
užsipuola ant Anglijos, ant privertimo maskolių i jūres, bet paskalas, Londono 

t kuri,prie ženklinimo Alaskos pritraukti iš Mandžurijos. i laikraščių paleistas, buk Ja
ru bezių daug plotų, kuriuos apie ką Japoui> Inažai rupi.'

J kanadiečiai laikė už prigu- • Taigi kar^ Araerikai 
I Knčius Kanadai, pripažino, rejktų vesti vienai. Ant to 

Suvienytoms Valstijoms, y- ji mažas turi kariškas
I f*!? I Ant apgynimo sa-

vęs nuo svetimų Amerikos 
pajiegos užtenkančios. - bet 
ant karės svetur ji per silpna; 
Azijoj gi dabar jau Maskoli
ja turi sutraukusi keturissyk 
daugiau kareivių, negu jų 
turi Suvienytos Valstijos iš 
viso. Kariškų laivų ant Di
džiojo oceano jos turi teipos
gi vos kelis tinkančius į mū
šius, Maskolija gi turi jų su 
viršum 90. Neįstabu todėl, 
jeigu ant Amerikos priešta
ravimo Maskolija mažai [mi
šo. tariasi vien su Japonija, 
kadangi toje kur kas daugiau 
turi kariškų pajiegų.

jeigu kanadiečiai teip butų 
Amerikai prilaukus, kad uo
lėtu ateitėj su ją susilieti, tai 
jie ne protestuotų prieš ko
misijos nusprendimą ir ra- 

B'| miai žiūrėtų, jeigu komisija 
g Amerikai pripažino daugiau 

I Baudos. Iš piktumo kana- 
j diečių aiškiai matyt.kad tvir- 

I tinimą? -vyskupo Irelando, jog

4

kanadiečių 
prancuziš-

1 Rytinė Azija.
Kaip stovi dalykai rytinėj 

Azijoj, sunku supaisyti, ka
dangi laikraščiai prieštarau
jančias garsina žinias. Da
bar tiek žinia, kad pirma gar
sintos Londono laikraščių ži
nios apie neišvengiamą karę 
terp Maskolijos ir Japonijos, 
kuri buk neva turėjo prasi
dėti dar pabaigoj pereitos 
sanvaitės, pasirodė neteisin
goms. Karė terp nesutin
kančių viešpatysčių, taigi 
terp Maskolijos ir Japonijos 
ne tik neužgimė, bet nė-tary
bos ne tapo pertrauktos, jas 
veda toliau maskoliškas pa
siuntinys Japonijoj su to 
krašto užrubežinių dalykų 
ministeriu. Kaip tos tary
bos pasibaigs, sunku įspėti.

Pereitą sanvaitę visi laukė 
kares. Paskalas apie karę 
labiausiai atsiliepė ant ber- 
žes, kadangi ten lygiai mas
koliškos, kaip ir japoniškos 
procentinės popieros nupuo
lė; dabar, kadangi pasirodė, 
jog be karės gal bus galima 
apsieiti, tos popieros ant ber- 
žės vėl pradeda kilti. Ar 
vienog ištikro apsieis be ka
rės, sunku dabar žinoti, to 
pirm laiko negali žinoti nė 
besitariančios viešpatystės.

Japonija dabar nereikalau
ja, kad maskoliai pasitrauk
tų iš Mandžurijos, bet užtai 
reikalauja, kad Maskolija 
užtikrintų ant rašto, ne žo
džiais, kadangi tokius paža
dėjimus ji papratusi laužyti, 
jog ne bandys griebti nė jo
kio Korėjos šmoto. Maskoli- 
ja tokio užtikrinimo duoti ne 
nori, bet siūlo Japonijai pie
tinę Korėjos dalį, o pati nori 
paimti šiaurinę. Ant to Ja
ponija nesutinka, kadangi, 
turėdama savo rankose šiau
rinę Korėjos dalį, Maskolija, 
geriau prisirengusi, neužilgio

- ponija išsodino savo kareivius 
i Korėjoj, pasirodė neteisingu.
> Dalis maskoliškos kariu- 
i menės iš Baikalo apskričio įsi

veržė į Chinams prigulinčią
i Mongoliją ir kaip dabar Lon- 
; dono laikraščiai paduoda. 
; maskoliai Mongolijoj turėjo 

gana smarkų susirėmimą su 
chiniečiais, ginančiais savo 

į tubežius. Jeigu Londono 
i laikraščiai įduoda teisybę, 

tai butų tai pradžia karės 
terp Chinų ir Maskolijos.

Pereitą sanvaitę Chinų sos
tą pilė j, laike baliaus chinie- 
čiai stengėsi su dinamitu iš
mesti į padanges,su visais ant 
baliaus 
čiais, 
rūmą.
kė,kadaugi dinamito bombas, 

^irm negu jos galėjo eksplio- 
duoti, patėmyjo ambasados 
tarnai.

susirinkusiais sve- 
angliškos ambasados 
Tas vienog ne pasise-

Jeigu Macedonijoj maistai i

Prancūzija ir jos valdyboms.

Iš Rygos
Rygos paukščių auginimo 

draugystė parengė visos Lat
vijos paukščių parodą, kuri 
trauksis nuo 7 d. spalių iki 
14 d. spalių šių metų. Bus

Isz Lietuvos.
Iš Vitebsko gub.

Vitebsko gubernija užima 
plotą 39688 ketvirtainių vior- 
stų. arba 4134239 de&itinas; 
ežerai užima plotą 1040 vior- 
stų. Iš pavietų, didžiausias 
yra Liucino (>avietas: jis už
ima plotą 4600 ketvirtainių 
viorstų. Upės DaugųVos da
lis,tekanti i>er Vitebskogub.,

i turi 700 viorstų ilgio. Iš e-< 
torų didžiausias yra Luba- 
nės, turintis 112 ketvirtainių

i viorstų, Ra z no 75 viorstus. i

nors susilies su Suvienytoms 
Valstijoms, yra tik svajonė 
vyskupo ir-jo draugų Amen- 
klos politikierių, nerimstan- 

į čių, kol visa Amerika ne pa- 
| teks po globa VVashingtono 
p politikierių. Geru ji ne pa- 
■ teks politikieriams, jeigu jie 
Į užsimanys platinti rubežius 

fihivienytų Valstijų, atseis ir 
kraują, pralieti, o to politi
kieriai ne mėgsta.

Kodėl Kanada turėtų geisti 
prigulėti prie Suvienytų Val
stijų? Juk 

. daugiau yra
kai negu angliškai kalbančių? 
Kanadoj juk ir prancūziška 
kalba ir prancūzai turi dau
giau laisvės negu Suvienyto
se Valstijose ne angliškai kal
banti gaivalai. Laisvė vis la
biau tautas patraukia negu 
verguvė ir persekiojimas. Su
vienytose gi Valstijose ne kal
banti angliškai teipjau yra 
nekenčiami, kaip Maskolijoj 
arba Vokietijoj, kadangi mat 
Amerikos politikieriai tingi 
mokytiesi svetimų kalbų, tai 
jie norėtų, kad visas svietas 
kalbėtų rien angliškai, taigi 
vien jiems suprantamai. Ki
taip kalbančios vienog tautos

- protauja kitaip: jos noriai 
mokinasi svetimų kalbų, bet 
geidžia kad ir svetimi tą patį 
dfarytų, kad ne niekintų jų 
kalbos, jos nepersekiotų. Ka- 
Diadoj prancūziškai kalbanti, 

t nors Kanada priguli Angli
jai,. daug daugiau turi tiesų 
negu Suvienytose Valstijose. 
Kanadoj urėdninkai turi mo
kėti abidvi kalbas ir abiejose 
atsiliepti ant užklausymų. 
Suvienytų gi Valstijų urėd
ninkai politikieriai, per savo 
nesupratimą, išjuokia kitaip 
kalbančius, net soduose ty
čiojasi iš ne angliškai skam
bančių pravardžių. Teip da
ryti ne drįsta sudžios nė Mas
kolijoj. Argi tuom budu 
Amerikos politikieriai tikisi 
prie Suvienytų Valstijų iš 
gero noro patraukti kitaip 
kalbančias, turinčias garbin
gą praeitį ne angliškai kal
bančias tautas, o tokių yra
daigiau Amerikoj negu ang- išstumtų japoniečius ir iš pie- 
liškai kalbančių; net pačiose, tinės dalies.

Balkanų pussahs.
Maištai ant Balkanų pus- 

salio dar vis nesuvaldyti, bet 
kaip dabar praneša laikraš
čiai, jie eina silpnyn. Per
eitą sanvaitę keliuose dides
niuose susirėmimuose pasikė- 
lėliai likosi sumušti, ant rou- 
ši5 lauko krito jų net keli 
šimtai. Užmuštas buk likosi 
ir garbus pasikėlimo palaiky
tojas ir svarbiausias pasikele
lių vadovas Sarasov. Ar vi
si tie, ateinanti nuo Balkanų 
pussalio. paskalai yra teisin
gi, nežinia. Laikraščiai ne 
kartą garsino, jog pasikėli
mas nyksta; ne kartą garsino 
jau ir apie užmušimą toaraso- 
vo, bet tie paskalai pasirodė 
melagingaisrkada garsino,Jog 
pasikėlimas likosi suvaldytas, 
pasikėlėliai rinko savo pajė
gas ir surinkę, parodė gyvybę 
mieste Salonikoj, kur su pa- 
gelba dinamitinių bombų iš
ardė didesnę dalį turkiškų 
urėdų triobų, o tame pačtą ir 
Otomanišką banką. Apie už
mušimą Sarasovo teiposgi ne 
kartą garsino/ bet Jis po tam 
ne kartą sumušė gana dideles 
turkų pajiegas.

Ar dabar garsinamos žinios 
yra teisingesnės, nežinia ;apie 
jų teisingumą pamatysime 
vėliau. Rodosi vienog, kad 
Bulgarijos speciališkatn pa
siuntiniui pasisekė su Turki
ja susitaikyti ir padaryti su
tarimą, kadangi Bulgarija 
paliovė rėmusi pasikėlėlius ir 
einančius per rubežių gaudo 
teip kaip ir turkiška kariu- 
menė. Pereitą sanvaitę net 
keliose vietose, vydami pasi
kėlėlius, turkiški kareiviai 
perėjo Bulgarijos rubežių, bet 
susirėmimo ne buvo, kadangi 
turkai, pamatę savo klaidą, 
be prieštaravimo išsinešdino 
atgal per rubežių. Paliovus

Prancūzija.
Iškeliavo jau iš Prancūzijos 

Italijos karalius. Prancūzi
jos randas ir didesnė gyven
tojų dalis priėmė svečią labai 
karštai ir širdingai, vien anar
chistus reikėjo net be priežas
ties sodyti į kalėjimui, kad 
jie ko pikto svečiui ne pada
rytų. Išvažiuodamas iš Pran
cūzijos, Italijos karalius ap
reiškė džiaugsmą ir užganė- 
dinimą iš savo atsilankymo. 
Kadangi su karalium važinė
jo į.Prancūziją ir Italijos už- 
rubežinių dalykų ministeris, 
tai reikia manyti, kad terp 
Italijos ir Prancūzijos buvo 
vedamos kokios svarbesnės 
tarybos ir jos užganėdinančiai 
likosi užbaigtos. Kadangi 
svarbiausi politiški reikalai 
susikertanti Prancūzijos ir 
Italijos yra šiaurinėj Afrikoj, 
tai reikia manyti, kad apie 
tuos reikalus ir vedamos bu
vo tarybos ir jos pasekmingai 
likosi pabaigtos; matyt Itali
ja ką pelnys Afrikoj.

Terp Prancūzijos ir Angli
jos padarytas sutarimas, pa
gal kurį Anglija, už palaiky
mą ant visados Egipto, dalei- 
džia Prancūzijai paimti po sa
vo globa Morokko, kur dabar 
ištikro tvarkos nėra; sultano 
kariumenė likosi j>asikėlėlių 
sumušta. Taigi ir sultanas 
turės priimti prancūzų pagel- 
bą, kadangi be jų maištų ne 
suvaldys; Prancūzijos pro
tektoratui pritaria ir kitos 
didėsės Europos viešpatystės. 
Kad Italijai ne butų perdaug 
pavydu, Prancūzija daleidžia 
jai užimti Tripolis. Tas kraš 
tas vienog priguli Turkijai, 
kuri jo geru ne norės atiduo-

Iš Vilniau*.
Vilniaus gubernatorius da 

|leido kokiai ten Faščevskie 
nei parengti skaitinyčią, l»et j 
su ta pasarga, kad knygos 

Į butų tik maskoliškoj kalboj. 
Mat snarglius maskolius ne- 

(žino, kad Vilniuje jo vientau
čių yra mažai, o knygų reika-; 
lauja ne maskoliai daugiau! 
už maskolius, kurie labiau į 

Į mėgsta girtuokliauti negu 
skaityti.

• i nnzuu to > jiui oi 11 r*.
Mankofijoj ka-1K1 J uiilna 1<>ų 400. 

tahkiška vyskupystė yra Vil
niaus, kurioje yra 22dekana- 

[tai. Vilniaus gubernijoj yra
152 Įtarapijinės bažnyčios, 8 i 
ueĮtarapijinės, 40 fi I i jai i škų. 
Grodno gubernijoj yra 88 pa
rapijinės bažnyčios, 2 nejia- 
rapijiuės’ ir 8 fllijališkos. 

I Apart to, abiejose šitose gu
bernijose yra 162 koplyčios. 
Vilniaus vyskupystėj yra 
1869431 katalikas. Katali
kiškų kunigų yra 360, klioš- 
toriai 4: Vilniuje yra minyš- 
kų benediktinių klioėtorius, 
Grodne — brigydžių ir zoko- 
ninkų franciškonų, Slonime 
— bernardinių. Pirmame 
klioštoriuje yra 10 benedikti
nių, 1 beruardinė ir 1 miela- 
širdystės sesuo,turinti 92 me
tų. Brigydžių klioštoriuje 
Grodne yra 3 brigydės, 1 do- ' 
minikonė. Franciškonų klioš- 
toriuje yra 4 zokoniukai; Slo- ' 
nimo klioštoriuje gyvena 3 
bernardinės ir 1 mariaitė. 
Vilniaus dvasiškoj seminari
joj yra 106 klierikai, iš kurių 
6 išbaigė seminariją.

Kaip garsina Vilniaus sta
tistiškas komitetas,šiųmetinis 
užd erėj imas javų Lietuvoj 
buvo tik vidutinis.

Ant priemiesčio Antoko- 
liaus, netoli Švento Petro baž
nyčios, augo liepos nuo seno
vės stabmeldiškų laikų, jos 
buvo likučiais garsaus Vilniu
je lietuviškos meilės dievaitės 
Mildos sodo. Liepas tas da
bar pradėjo kirsti savininkas 
daržo, dagi lietuvis Blaževi- 
čia. Argi nėra kam bepro
čiui jo darbą uždrausti, ypač 
kad medžiai auga prie uly- 
čios, o ne jam prigulinčiame 
darže.

rengta čia minėtos draugys
tės.

Iš Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 14—21 d. 

rugpiučio mėnesio Vilniaus 
gubernijoj visokioms limpan
čioms ligoms apsirgo žmonių: 
šlakuotoms šiltinėms Vilniaus 
pavietyj apsirgo 11, Ašmenų 
7, Lydos 33; iš viso guberni
joj šlakuotoms šiltinėms ap
sirgo 51. Pilvinėms šiltinėms 
apsirgo: Vilniaus pa v. 2, Vi
leikos 1, Lydos 8, Trakų 6; 
išviso 12. Tymais apsirgo 4. 
Kraujinėms Vilniaus gub. ap
sirgo 4, sergančių buvo 550.

Antroje pusėje rugpiučio 
Vilniaus gub. buvo iš viso 29 
gaisrai, kurie užgimė: nuo ne
atsargumo 1, nuo negerai į- 
taisytų ir nevalytų kaminų 3, 
nuo padegimo 4, nuo perkū
no įtrenkime 4 ir nuo nežino
mų priežasčių 12. Visuose 
tuose atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies ant 40021 
rubl. »

i 000 deeiatinų.
Laike visuotino gyventojų 

suskaitymo 1897 m. gyvento
jų Vitebsko gub. buvo 1502- 

i 000, taigi išpuola po 37 ant 
J ketvirtainio viorsto. ! Tame 
skaitliuje: baltgudžių buvo 
60%, latvių ir lietuvių 20%, 
žydų 10%, maskolių 5%, len
kų 4%, vokiečių 1%. Lat
viai ir lietuviai gyvena {‘avie- 
čiuoee Režicos, Dinaburgo ir 
Lucino. Pagal tikėjimą gy
ventojai šiteip skirstės^: sta
čiatikių buvo 826QOO, katali
kų 257000, žydų 175o6p. šen ‘ 
tikiu maskolių 88000, :protee- 
tonų 46000. Miestų yra gu
bernijoj 13, miestelių’40.

1901 m. nuo laukų surinko: 
rugių 14 milijonų pūdų, kvie
čių 323000 pūdų, avižų 5319- 

1000 pūdų, miežių 2845000 pū
dų.

Pagal paskutines žibias,gu
bernijoj gyvulių yra: arklių 
289381, raguotų galvijų 580- 
852, avių 450632. Kiaulių 
321162, ožkų 17474. : Girios 
užima 35% viso paviršiaus, 
taigi daugiau negu trečią da
lį. Žuvių gaudymas per me
tus atgabena pelno 54000 rub
lių.

Fabrikų gubernijoj buvo 
1900 metuose 559, kurie iš 
produkavo išdirbimų1 vertės 
2797000 rublių. Daleidimų 
ant prekystes išduota 14797.

Miestai turėjo surihkimų 
562000 rubl., tame skaitliuje: 
Vitebskas 179000 rutjl, Di- 
naburgas 245000 rubl* Gy
ventojų turtai nuo ugųies ase- 
kuruoti ant 34 milijonų rub
lių.

Visokių mokyklų guberni
joj yra 1574, o tame skaitliu
je Vitebske 99. Visoj guber
nijoj besimokinančių buvo 
39488 vaikinų ir 121£į9 mer
gaičių. Stačiatikiškų cerk
vių yra 491, klioštorių 7; ka
talikiškų bažnyčių 83; liute
roniškų 4.

Vitebske gyventojų buvo 
66142, tame 41000’žydų; Di- 
naburge 72231 gyv., o tame 
29 tūkstančiai žydų.

Iš Kalvarijos, Suvalkų 
gub.

Kalvarijos mieste gyveno 
Jonas Višniauckas; kada jo 
pirmutinė pati numirė, jis vi
liojo merginas, bet vis sten
gėsi nuo jų pasiliuosuoti. Iš
keliavęs iš Kalvarijos, Sena- 
pilėj tarnavo pas kokį poną 
ir čia antru kartu apsivedė. 
Išvažiavęs iš Senapilės, tarna
vo Karklinių dvare, Vilkaviš
kio pav. ir čia, gyvenant ant
rai jmčiai apsivedė su trečia. 
Tas vienog neišėjo ant gero, 
nes dvipatystė likosi susekta 
ir jis pateko į nelaimę. Li
kosi sūdo nuspręstas ir išvež
tas į Suvalkus. Prašėsi na
bagas atleidimo prigautos pa
čios, bet ta ne dovanojo (nors 
butų ir dovanojusi, sūdąs ne 
butų ant to paisęs, vis butų 
jį nubaudęs už peržengimą 
tiesų, kurios draudžia dvipa
tystę). D.

lš Vileikos, Vilniaus gub.
Miestelyj Naujojoj Vilei

koj (Novo Vileiske) dabar 
taiso nuo seniai stovinčią 
dirbtuvę kartono, prigulinčią 
Siebergui. Darbai toje dirb
tuvėj neužilgio prasidės.

Iš Peterburgo.
2-7 d. rugsėjo,pagal masko

lišką kalendorių, aut naudos 
Lietuviškos Savitarpinės Pa- 
gelbos draugystės buvo Čia, 
Povlovos salėj, parengtas lite- 
ratiškai-dramatiškas vakaras. 
Atloštos buvo dvi lietuviškos 
komedijos: „Žilė galvoj-vel- 
nias vuodegoj” ir „Velnias 
spąstuose”. Po teatrui buvo 
dekliamacijos, o paskui šo* 
kiai.

Iš Grodno.
Grodno apskričio sūdąs ne

seniai perkratinėjo provą pa
gautų arkliavagių,kurie gana 
ilgai savo biaurų amatą vari
nėjo. Arkliavagių buvo 9, 
bet apskųstos buvo ir kelios 
ypatos iš Vilniaus gubernijos 
už paslėpimą pas savę pavog
tų arklių. Sūdąs du vagiliu 
nusprendė ant dviejų metų 
prie sunkių darbų į Siberijos 
kastynes; kiti nuspręsti ant 2 
iki 4 meti| į areštantų rotas.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

Belostoke, dirbtuvėse Jokū
bo Levi, parvinyčios dalyj 
pasikorė meisteris tos dirbtu
vių dalies Hirschhorn, matyt 
žydas. Prie jo rado buteliu
ką su kokiu ten skystimu. 
Taigi matyt, kad Hirschhorn 
pirma išgėrė nuodų, o paskui 
pasikorė.

Iš Kauno gub
Ant reikalų rando degtinės 

pardavinyčių Kauno guber
nijoj, nuo degtinės leidėjų 
randas pareikalavo žalio spi
rito 27000 viedrų.

Telšių pavietyj, Mosiedų 
parapijoj’priviso daug davat
kų, kurios mažai ką veikda
mos, apkalbinėja visus, kas 
ant jų malonės neužsipelno ir 
sėja vaidus ir nesutikimus. 
Kalbina tarnaites ir gaspa- 
dorių dukteris vogti iš namų 
valgio produktus ir davat
koms atnešti, kad jos galėtų 
be darbo gyventi. Mat piktą 
platindamos, davatkos tiki, 
kad Dięvui tarnauja.

Setų parapijoj prisiveisė 
daug razbaininkų. Kunigas 
Stankūnas išbarė sykį per pa
mokslą tuos razbaininkus; už
tai jie jį norėjo nušaut, bet 
ne pataikė.

Keleivis.

Dovanos ant Dinaburgo 
parodos.

Žemdarbystės paro<la Di
na bu rge pasibaigė. Dovanas 
gavo: už gyvulius jmgerintų 
veislių: pagarbos di pi i omus: 
Dras Smolian ir baronas Frei- 
tag—Lorinhoven. Auksinius 
medalius: baronas Freitag 
Lorinhoven, Dras Smolian, 
ūkė Peterbof prie Rygos poli
technikos, baronas Kampen- 
hausen, von Blankenhagen, 
von Loevenstern, von Transe.

Didelius sidabrinius meda
lius: Bejer, Wolf, baronas 
Freitag von Lorinhoven, Smo- 
lian, von Transe, von Blan- 
kenbageu, von Vegesack, Ba- 
non, Walter von Wittenheim.

Bronzinius medalius: von 
Loevenstern, von Sievers, von 
T rausė, von Beticher, baronas 
Freitag—Lorenhoven, Dras 
Šmolian, B. Šakun.

Pagyrimo laiškus: von Loe
venstern, von Beticher, baro
nas Stromberg.baronas Stahl 
Holten, von Loevenstern, von 
Blakenhagen, von Transe, 
Bejer, Smolian, Šakun, Go- 
riauskienė, baronas Gersdorf, 
Tordul.

Pagarbos dipliomus—Meiš- 
tovič.

Auksinius medalius: Meiš- 
tovič, baronas Manteufel, ba
ronas Ropp, Karpis ir von 
Renke.

Didelius sidabrinius meda
lius: Meištovič, baronas Man
teufel, baronas Ropp, nžvei- 
zėtojas dvarų Karpio, baro
nas Pilar von Pilchau, baro
nas von Wolf, baronas von 
Poetenden, baronas Wolf Ra- 
denpois, Bortkevič, baronas 
Lieven.

Mažus sidabrinius meda
lius: Meištovič,baronas Ropp, 
baronas Manteufel, Karpis, 
baronas Pilar von Pilchau, 
baronas Wolf Radenpois, ba
ronas Wolf Samenhof, baro
nas Wolf, baronas Postenden, 
Gulkievič, baronas Han.Bost- 
kovič,baronas vonder Rekke, 
baronas Lieven.

Bronzinius medalius: baro
nas Manteufel, kun. Lieven, 
Karpis, baronas von Wolf, 
BostkeviČ, baronas von Rek
ke.

Pagyrimo laišką — Gul
kievič.

Už gyvulius maišytų veis
lių:

Pagarbos dipliomus: 8. O. 
Wenclavovič ir D.O. Wencla- 
vovič.

Auksinius medalius: Kos- 
nos, S. O. Wenclavovič,D.O. 
Wenclavovič, W. Kraževaki.

Didelį sidabrinį medalį — 
Andraski.

Mažus sidabrinius meda
lius: D. O. Wenclavovič,Kra- 
žovski, Koinar, grafas Plater 
Sieberg, Andraski, F. Jaggi.

Bronzinius medalius: Ko- 
mar, Kražovski, grafas Plater . 
Sieberg, baronas Osten Sak- 
ken, Andraski, grafas J. S. 
Plater ir T. Jaggi.

Kaip matyt, daugiausiai už 
gyvulius dovanų gavo vokie
čiai dvarponiai iš Latvijos. 
Iki šiol terp apdovanotų ne 
matyt nė vieno ūkininko.



<ollonizaviinas Lietuvon.
Musų kunigų viltis, garsus 

Vilniaus caro vietininkas, ku
nigaikštis Sviatopolk Mirsky, 
atsišaukė prie Kijevo guber
natoriaus, užmanydamas jam 
raginti ūkininkus, bet tik 
Maskolius, keliauti į Lietuvą, 
kur ant lengvų išlygų, su pa
galba ūkiškojo banko, galės 
gauti žemės plotus ant apsi
gyvenimo. Ypač prašo ra
ginti maskolius apsigyventi 
Žemaitijoj, kur maskolių yra 
gMiai. Persikėlę į Žemaiti
ją maskoliai, gaus žemę nuo 
raibio už tiek, kiek ji randui 
kaštuoja, o parinktose vieto
je, kur randas tą laikys už 
reikalingą, gaus nuo rando 
po 200 rubliu pašelpos. To- 
liaus Lietuvos kunigų drau
gas sako, jog randas dabar 
turi nupirkęs trįs didelius 
įvarus, kurių žemė-bus išda
linta terp persikėlusių į Lie
tuvą maskolių.

Na, o musų kunigai liepia 
lietuviams laikyti Sviatopolk 
M irs k į už lietuvių drangą! 
Ar jie nežinojo, kokiu drau
gu lietuvių'jis yra? Gal ji 
jū lietuvių drangą perstatė, 
nesuprasdami jomierių,kurie 
dabar į aikštę išėjo. Ar ir 
dabar dar musų kunigai iš
drįs Sviatopolk Mirskį gar
sinti nž lietuvių draugą?

Gydanti šaltiniai 
Lietuvoj..

Gydanti šaltiniai Lietuvoj, 
kur parengtos maudynės, yra 
dabar vien Druskeninkuo»e 
ir Birštonuose. Ištikro vie- 
nog tokių šaltinių Lietuvoj 
yra ir daugiau, tik jin neiš
naudoti. Kauno gubernijoj 
gydančio vandens šaltiniai 
yra netoli Pasvalio, terp Za
rasų ir Bnsko, prie upės 1 bi
reno. Vilniaus gub. gydan
čio vandens šaltiniai yra ne
toli Stakliškių,70 viorstųnuo 
Vilniaus, Trakų pa v. Pride
rėtų ir čia parengti maudy
nes.

Iš Prūsų Lietuvos.
Ūkininkas Bruiatis pavėži

no merginą, kuri tarnavo 
Insrutyj ir norėjo pas savo 
tėvus važiuoti į Goldapę. Vos 
ūkininkas įvažiavo į miestą, 
mergina pagimdė vaiką, kuris 
išpuolė iš vežimo ir sekančio
jo vežimo likosi pervažiuotas. 
Ant kito ulyčios kampo iš ve
žimo išpuolė antras kūdikis. 
Daktaras nusprendė, jog abu
du vaikai užgimė negyvi.

Isz Amerikos.
Apskundė senatorių.

New York. Mergina Mae C. 
Wood apskundė vieną iš įtekmin- 
gpesnių Suvienytą Valstiją senato
rių Plattą už sulaužymą žodžio; 
užtai mergina reikalauja 25000 dol. 
Ji turi nuo senatorians daug mei
lės gromatą. Senatorius vienog 
žqdį sulaužė ir apsivedė su Lillian 
Joceway.

Nubausti kareiviai.
Washington, D. C. Pereituose 

metuose po karišku sudu pateko 
5275 Amerikos kareiviai ir oficie- 
rai; 12 oficierą kariškas sūdąs nu
baudė. Iš 5230 kareivią 4828 li
kosi nuspręsti ant išvijimo iš ka- 
riumenės. Sūdąs nubaudė: 1111 
kareivią už pabėgimą, 363 už va- 
gystas, 297 už girtuokliavimus. 
Ant teip mažo Amerikos kareivią 
skaitliaus yra tai labai didelis nu
baustą nuošimtis.

Gyvuliu prekes nupuolė, o mėsos 
pasikėlė.

Omaha, Nebr. Mėsinis trustas, 
samonopolizavęs savo rankose vi
są Amerikoj mėsos prekystą, pasi
rūpino numažinti galviją prekes: 
už kiaules moka ant 45% mažiau, 
už jaučius ant 25% mažiau, užtai 
mėsos prekes pakėlė ant 15%.

Piktas sapnas.
NewYork. Gyvenanti čia našlė 

Rose Roberts pasikorė savo gyve
nime. Kaipo priežastį tokio- savo 
pasielgimo ji padavė, jog ją be
veik kas naktį persekiojo baisus 
sapnas, laike kurio jį savę matė 
kvbanČią kilpoj, taigi pasikorusią. 
Kad pasiliuosuoti nuo baisaus sap
no, ji ištikro pasikorė.

Užpuolė aut laikraszezioredakci
jos.

Jamestown, N. D. Netoli nuo 
čia, mieste Kensel, pulkas žmonią 
užpuolė ant laikraščio “Journal” 
redakcijos ir spaustuvės ir viską 
išnaikino. Kadangi laikraštis tal

pino straipsnius prieš visokius nu-, 
sidėjelius, tai reikia manyti, kad 
užpuolimą tos veislės ypatos ir pa
rengė.
Džiovininkai ne gali būt mokin

tojais
Indianopolis, Ind. Čianykštė 

sveikatos užveizda pareikalavo, 
kad džiova serganti viešą mokyklą 
mokintiniai butą nuo vietą praša
linti. Pasirodė, jog ant 10000 mo
kintoją 200 yra džiova sergančią. 
Kur gi dings džiovininkai mokin* 
tojai?

Falszuota malone.
San Francisco, Cal. Keturi 

Amerikos kareiviai, už pabėgimą 
iš kariumenės, likosi ant keturią 
metą nuspręsti į kalėjimą ir sėdėjo 
Alcaltncr kalėjime. Dabar atėjo į 
kalėjimą su parašu prezidento 
raštas, prisakantis paleisti minėtus 
kareivius, ką kalėjimo užveizda ir 
padarė. Tik jiems prasišalinus, 
pasirodė, kad visi tie raštai ne tik
ri, falšuoti, bet kas juos atsiuntė, 
nežinia.

laukia monarchijos.
Dallas, Tex. Čianykštis su- 

džia John H. Reagan apreiškė, jog 
Suvienytose Valstijose galima ne- 
užilgio laukti sugriuvimo republi- 
kos ir ant jos vietos užstojimo ko
kios despotiškos monarchijos. Re
agan sako,jog kada tie laikai ateis, 
štetas Texas turi apsigarsinti ne- 
prigulminga republika, taigi su vi
su atsiskirti nuo Suvienytą Val
stiją; jis gali lengvai išmaityti 30 
milijoną gyventoją.

Vaisiai degtines.
Spokane, \Vash. Ant Blackfoot 

rezervacijos gyvenanti indijonai, 
nežinia iš kur, gavo degtinės.
Terp girtą užgimė nesutikimai ir 
vienas indi jonas likosi pašautas. J o 
draugai užpuolė ant namą pašo
vusio, užmušė jį, jo pačią ir treja- 
tą vaiką ir trįs pašalines mote* 

' tis.
Paskendo du laivai.

Norfolk, Va. Laike smarkios 
vėtros šitose aplinkinėse paskendo 
du laivai; trūksta penkią didelią 
laivą, su kuriais, nežinia, kas atsi- 

i tiko. Kiek iki šiol žino, prie to 
i prigėrė mažiausiai penkios ypa- 
į tos.

Musztynes terp studentu.
Topeka, Kans. Terp seną ir 

naują studentą čianykščios Wash- 
burn kolegijos užgimė muštynės. 
Smarkiausiai mušėsi moterys: jos 
darbavosi su kumščioms ir nagais. 
Kėdės kolegijos salėj likosi sudau
žytos. Toki užsiėmimai ypač stu
dentams nepritinka.

Žada perduoti armenieczlu pra- 
szyma.

VVashington, D.C. Maskoliš
kas reprezentantas Hansen priža- 

' dėjo gyvenančią Amerikoj arme- 
' niečią reprezentantams persiąsti 
carui ją prašymą, ar protestą prieš 
veržimą iš maskolišką valdžią pu
sės armėnišką bažnyčią. Jeigu 
Hansen davė armeniečiams paža
dėjimą, tai matyt, jis žino, kad tas 
protestas ar prašymas pasiliks be 
pasekmią. Gal būt teiposgi, kad 
Peterburgo valdžios pabūgo arme- 
niečią maištą ir įieško vien kelią 
ant nusilenkimo.

Pasitraukė konipanijoH preziden
tas.

Lancaster, Pa. Pasitraukė čia 
nuo vietos ulyčinią karą ir žiburią 
kompanijos prezidentas. Jam pa
sitraukus, pasirodė nepriteklius 100 
000 dol., kuriuos mat direktorius 
pralošė ant beržės.

Karszcziai.
Los Angelos, Cal. Nuo 13 d. 

spalią pietinėj Kalifornijos dalyj 
užgimė dideli kaiščiai: mieste Los 
Angelos 13 d. spalią vidurdienyj 
termometras rodė 100° šilumos. 
Nuo karščio žolė ir medžią lapai 
nudžiūvo.

Numirė arcbivyskupas
Baltimore, Md. St. Louiso 

katalikiškas archivyskupas Kain 
pasimirė 13 d. spalią. Kas bus jo 
vietoj, dar nežinia.

Gaisrai.

Seattle, Wash. Siautė čia di
delis gaisras, kuris išnaikino apie 
150 didelią namą. Prie to 3 ypa
tos likosi užmuštos, o trūksta 8,su 
kurioms nežinia, kas atsitiko.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Trenton, N. J. Netoli nuo 

čia, ant Pennsylvania geležinkelio, 
susimušė du trukiai. Prie to 15 
darbininką likosi ant vietos už
muštą, o 30 likosi sunkiai sužei
stą.

Joplin, Mo. Netoli nuo čia su
sidaužė trūkis Missouri Pacific ge
ležinkelio. Prie to 14 ypatą liko
si sužeistą, o terp tą yra ir mirti
nai sužeisti.

Macon, Ga. Ant Florida 
Southern geležinkelio susimušė du 
bėganti į priešingas puses trukiai. 
Prie to dvi ypatos likosi užmuštos, 
o 6 sunkiai sužeistos.

Cinctnnati, Oh. Netoli nuo 
čia, ant Cincinnati & Aurora Trac- 
tion geležinkelio susimušė du dar
bininkiški trukiai. Prie to dvi y- 
patos likosi užmuštos, o daug dar
bininką tapo sunkiai sužeistą.

Isz darbo lauko.
*1 Leawensworth, Kans. Lai

kraščiai garsina, buk Home River- 
side Coal Co. reikalauja 500 dar
bininką į savo kastynes. Nežino
me vienog, ar čia nėra štraiką, y- 
pač nužvelgtinu yra, jog norinti 
čia keliauti kviečiami susirašyti su 
lenkišku katalikišku kunigu Gru- 
dzinskiu. Lenkiški kunigai vi
soms keturioms tarnauja kompa
nijoms,su skriauda savo vientaučią 
ir penėtoją.

5 Wjlkesbarre, Pa. Kasty- 
nės Patenbone likosi uždarytos ir 
per tai 1000 darbininką atsirado be 
darbo.

1 Springfiklp, III. Štraikuo- 
janti darbininkai čianykščią kas- 
tynią sugrįžo prie dąrbo. Nesuti
kimus darbininkai pavedė išrišti 
savo organizacijos viršininkams.

* Mingo Junction, Oh. Dar
bai čianykščiose geležies dirbtu
vėse eina prastai, yra Čia ne mažai 
darbininką be darbo, daug ją neš
dinasi kitur darbo jieŠkoti.

5 Yovngstou’n, Oh. Geležies 
dirbtuvės Lewenvillėj sustojo ir 
kaip sako, ne dirbs jose kokį mė
nesį.

* South sharon, Pa. Čianykš
čiose Tin Plate dirbtuvėse pradėjo 
dirbti visose dalyse ir 1100 darbi
ninką rado jose darbą.

* Colorado Spring, Col. 6 Čia- 
nykŠčios anglią kastynes pradėjo 
darbus su neprigulinčiais į organi
zacijas darbininkais. Organizuo
ti darbininkai pakėlė Štraiką ant iš
kovojimo 8 vai. darbo dienos ir 
pakėlimo algą ant 20%.

* Pittsburg, Pa. Po keturią 
sanvaičią stovėjimo, prasidėjo dar
bai Clairton Steel Co. dirbtuvėse. 
Kompanija reikalauja 1000 darbi
ninką.

* CoRnacoma, Oreg. Šitose 
aplinkinėse bus neužilgio atidary
tos kastynes.

* Lebanon, Pa. Dirbtuves 
Convel, Pa. prigulinčios Lacka- 
wanna Iron Co. bus uždarytos ir 
per tai 2000 darbininką atsiras be 
darbo.

* Youxgstown, Oh. Carnegie 
Steel Co. sustabdė darbus Čia
nykščiose dirbtuvėse ant neapru- 
bežiuoto laiko ir pertai 2500 dar
bininką atsirado be darbo.

* Vineland, Pa. Darbai eina 
Čia gerai ir darbininką be darbo 
nėra; ir iŠ kitur atkakę greitai gau
na darbą.

ISZ 
Lietuviszku tlirvu.

Iš New Yorko.
Buvo jau paminėta, jog Čianykš- 

čios susivienyjusios draugystės nu
tarė pastatyti Lietuvišką Tautišką 
Namą. Charteris ir akcijos jau 
gatavos, jas parduoda teip pavie- 
nioms ypatoms, kaip ir draugy
stėms. Svetimtaučiai nė jokiu bu- 
du akciją ne gali gaut, kad Lietu
viškas Tautiškas namas ne galėtą 
patekti - svetimtaučiams, kaip tai 
patenka antai už lietuvią pinigus 
statytos neva lietuviškos bažny
čios svetimtaučiams vyskupams, 
kurie niekada nieko gero lietu
viams ne padarė ir ne padarys. 
Lietuviškas Tautiškas Namas in
korporuotas ant vardo 25 vyrą iš 
vietinią lietuvišką draugysčią: 
Lietuvos Suną Dr-tės, Šv. Kazi
miero, Šv. Juozapo, Šv. Jurgio ir 
D. L. K. Gedemino; kitos New Yor
ko ir Brooklyno lietuviškos drau
gystės paskyrė jau po kelis šimtus 
doliarią ant nupirkimo akciją: šv. 
Juozapo Dr-tė žada ją pirkti net 
už 1000 dol. iš syk, kadangi ji turi 
jau bankoj gulinčią pinigą 7200 
dol.; Šv. Jurgio Dr-tė teiposgi ne 
apsileis. Akcijas galės pirkt lie
tuviai ir iš kitą miestą teip pavie
niai, kaip ir lietuviškos draugystės 
ir visi akcijonieriai naudosis iš visą 
tiesą ir pelno. Svetimtaučiai,kaip 
jau paminėjome, akciją pirkti ne 
galės.

Kol savo namo dar ne turime, 
mitingai atsibus pn. 73 Grand avė. 
Brooklyne, N.Y.; čia yra ir ofi
sas.

12 d. spalią atsibuvo sueiga 10 
delegatą iš kiekvienos draugystės, 
ant kurios likosi išrinktas Centra- 
liškas Komitetas susivienyjuęią 
draugysčią, kuris ves reikalą ir 
pardavinės akcijas; išrinkti likosi: 
prezidentu — Juozas Buchinskas 
iš Brooklyno; kasierium — Jonas 
Naujokas ir sekretorium — Adol
fas Lesniauskas iš New Yorko; iš
rinkti du vice-prezidentai: Alek
sandras Lappas ir Andrius Kun
drotą.

Kasierius yra po kaucija ir 
galės laikyti pas savę daugiau 
nigą,negu išneša jo kaucija.

P. A. Lappas likosi išrinktas 
ant parašymo konstitucijos; jam 
suvienytos draugystės priduos rei
kalingas informacijas; kaip tik 
konstitucija bus gatava, ji bus vi
suomenei pagarsinta.

92 Grand str. Brooklyne laikyti 
balią ant Tautiško Namo nau
dos.

J. Naujokas.

Iš Torrlngton, Conn.
Musą miestelio lietuviai darbuo

jasi, kaip įmanydami, bet tie 
ją darbai vieni kitiems priešingi. 
Vieni darbuojasi ant labo ir pakėli
mo savo tautos, tverdami organi
zacijas, aukaudami kaip kada nors 
mažas aukas ant tautišką reikalą, 
platindami lietuviškus raštus. 
Tas darbas eina sunkiai, ir labai 
išpalengvo, — Jo vaisiai pasirodo 
retai, ir vos galima užtėmyt. 
Kiti vėl stabdo aną darbus. Prie 
progos jie nesigaili nė kraujo, nė 
auką po kelias dešimtis dol. su- 
džioms ir advokatams. Tie žiau
rus ir nuožmi darbuČiai neina ant 
labo ir pakėlimo musą tautos, liet 
ant jmžeminimo ir apteršimo jos. 
Dar kaip katrie drysta savę 
vadinti tautiečiais; geriaus jie savę 
vadintą raguočiais, tą? vardas ge
riaus jiems tiktą.. ..

Tie niekšai Lietuvojė darbavosi 
su pagaliais, ir čia atkakę, nemeta 
savo amato: darbuojasi su peiliais 
ir akmeninės.

6 ir 7 rugsėjo pasitaikė dvi die
nos ŠvenČią, nedėldienis ir darbo 
diena. Mat turėjo užtektinai lai
ko ant pasidarliavimo. Taigi mu
są tautiečiai pradėjo iš anksto savo 
darbą, dar subatos vakare: vieni 
susidėję, j>arsigabcno kelias bačkas 
miežinio rgugo, gėrė, kol vos ant 
koją pastovėjo, ant galo, drąsos 
įgavę, pradėjo savo darbo įrankius 
bandyt; peiliai pasiliko neišbandy
ti, atliko darba su akmenims. Vie
nas, peilio negavęs išbant, krito 
ant gatvės nuo akmeną; kitus du 
atlikusius darbą policija ant ryto
jaus vakare sugavo. 8 d. rugsėjo 
buvo provįi; prisudyjo vienam 56 

I doliarius su centais užsimokėt, ki
tam 64 dol. su centais, bet kad ne- 

I turėjo kuom užsimpkėt, tat dabar 
turi kalėjiijne tnpėt.

Kiti trįs tą patį vakarą nuvažia- 
i vo į \Vatetbury, ant rytojaus par
vežė visus trįs su nuskustoms ir 
susiuvinėtbms galvoms. Kitas 
smarkuolių tą patį vakarą nuvažia
vo į Hartforth, Conn., kur su ak
menims, žtnogą ajidaužęs, parbėgo 

Į į Trrringtoną, bet Čia vargšas tapo 
suimtas ir nugabentas į policiją, 
kur, užmokėjus *30.00, taj»o palei
stas.

Tie niekšai girtuokliav apteršta 
visus, per ją tokius, pasielgimus 
nekartą ir geras žmogus turi nu- 
kentėt. Tai vis girtybės vai
siai.

D. L. K. Algirdo Dr-tė ant savo 
I susirinkimo, 20 d. rugsėjo, pasky- 
I rė iš savo kasos SI 1.50c. Tėvynės 
' Mylėtoją Dr-tei ant išleidimo raš
tą; ir *1 pridėjo A Stočkus, ku
riuos, iš viso *12.50c., nusiuntėme 
į centrališką kasą T. L. D.

Girtybes priešas.

Iš Meridan, Conn.
26 d. rugpiučio vietinė draugy

stė D. L. K Gedimino parengė 
prakalbas. Už kalbėtoją buvo ku
nigas Žebri* iš New Britam. Nors 
čia lietuvią ir ne daugiausiai, bet 
ant prakalbą susirinko apie 40 y* 
patą. Visi užsilaikė ramiai. Ku
nigas Žebrys apkaltino savo kal
boj tuos kalbėtojus, kurie, nieko 
pamokinančio, naudingo ne pasa
ko, bet vietoj to, griebiasi visokią 
apšmeižimą. Gaila, kad ir kuni
gas Žebrys ne daug pamokinančio 
pasakė, nės kalbėjo daugiausiai 
apie tai,, kur ir kada sutvėrė kokią 
parapiją. Ragino Čia teiposgi 
tverti parapiją ir statyti bažnyčią. 

. Tai ne praktiškas pamokinimas, 
kadangi 40 -ar 50 ypatą parapijos 
ne palaikys, bažnyčios neįstengs 
pastatyti. Toliau ragino rašytiesi 
drie Gedimino draugystės.

Kada kalbėtojas iškeliavo, susi
rinkę rugojo, kad nežino apie ką 
kunigas kalbėjo. Yra čia toki,ku
rie nori su prakalboms parsikvie
sti Dilionį, tikėdami, kad tas dau
giau pasakys, gal pamokys mus 
darbuotiesi ant tautiškos . dir
vos.

CianykŠčiai lietuviai gyvena su
tikime, reikalui atėjus, viens Jcitą 
šelpia. Ant susirinkimo Gedimi
no Dr-tės sudėjo *3.25 ant sušelpi- 
mo Jono Banio ir pinigus nusiun
tė į Susivienyjimo Lietuvią iždą. 
Priderėtą neužmiršti ir apie pla
tesnius, visuomeniškus musą rei
kalus ir tuos, pagal išgalę, sušelp
ti. Mes iki šiol dar nieko nepa- 
skyrėme nė ant kelionės musą de
legato ant darbininką kongreso į 
Niderlandus, nė ant naudos Višta- 
lio'.priderėtą paaukauti ant naudos 
kankintinią ir moksląeivią. Au
kaudami, nepavargtume.

Darbai eina Čia ne blogiausiai, 
bet iš kitur pribuvusiam darbą ne 
lengva gauti. Merginos visada 
čia gali gaut gerą darbą; jeigu kur 

’aičių be darbo, gali čia
drąsiai keliauti.

K.

Is Carnegie, Pa.
11 d. šio mėnesio atsibuvo pa

šventinimas lietuviškos bažnyčios 
McKess Rooks, Pa. Prie ap-

ne
P’* yra lietu

Nutarta teiposgi 30 d. balandžio vaikščiojimo dalyvavo lietuviai ir
ateinančią metą, Place Hali, pn. > lietuviškos draugystės iš Pittsbur-

go, Allegheny ir Homestead. Sve
timtaučiai gėrėjosi iš gražumo mu
są vyrą, bet jie nežinojo, kokios 
jie tautystės, kadangi nė viena 
draugystė, nors terp ją buvo ir 
gana turtingos, ne turėjo lietuviš
kos tautiškos vėlavos. Kad lietu
viai nepasirodė su tautiškais žen
klais, tai tas paėjo nuo ją menko 
tautiško supratimo. Pakelti ją 
supratimą nėra kam: abudu šitą 
aplinkinią lietuviški kunigai pasi- 
ganėdina vien rinkimu pinigą ant 
savo naudos, o kad tas sektųsi ge
rai, nereikia žmonią apšvietimo, 
nuo tamsaus greičiaus galima iš
kaulyti. Todėl lygiai kun. Sutkai- 
tis, kaip ir kun Čepanonis ne tik 
ne ragina prie skaitymo laikraščią 
ir knygą, bet įsireižę draudžia y- 
pač nuo skaitymo “Vienybės” ir 
“Lietuvos”. Ne tik pats nieko 
gero ne daro musą tėvynei, bet 
niekina tuos, kurie dirba ant musą 
tautos labo. Homesteade pirma 
lietuvią supratimas stovėjo augš- 
čiau, bet atkakus kn. Čepanoniui, 
nupuolė žemiau.
Neklausykime musą priešą draus- 

mią, bet griebkimės skaitymo laik
raščią ir knygą, per ką apšviesime 
musą protą, o apsišvietę, mokėsi
me atskirti gerą nuo blogo, negar
binsime žmonią labiau už patį Die
vą.

Matome, kad mums reikia gerą 
raštininką, mokvtą žmonią, todėl 
Šelpkime besimpkinanČius augštes- 
nią mokslą,’ rašyk įmes į 
“Aušros Dr-tę”, kuri šelpia musą 
moksląeivius. RaŠykimės į Tėvy
nės Mylėtoją Dr-tė, kuri platina 
pamokinančias knygas terp skę
stančią tamsybėse musą brolių tė
vynėj. Mokyti vyrai rašo knygas, 
tai mes dėkime pinigus nors ant ją 
išleidimo, o iš knygą visi turės nau
dą. Aukaukime ir ant kelionės 
musą delegatui ant terptautiško 
darbininką kongreso į N i Jerlandus, 
kad pasirodyti svietui, jog ir 
mes dar gyvi esame, nenumirėme. 
Jeigu mes musą pareigas atliksime, 
užtekės saulutė ir savo spinduliais 
apšvies lietuvią namus.

Buvęs ant apvaikŠčiojimo.

IšChatham, III.
Yra čia apie 15 lietuvią; visi ne

vedę. Terp to būrelio jauną lie
tuvią vienog nieko gero ne matyt. 
Jie dirba anglią kastynėse. Pa
baigę darbą kastynėse*, griebiasi 
kito sunkaus darbo — taigi kazyrą 
ir gėrimo alaus. Nėra čia skaitan
čią laikraščius ir knygas; vietoj to, 
ant stalo mėto velnio knygas arba 
kazyras.

Neseniai, grįžtant nuo šteto fa- 
Į iro iš Springfieldo, jiatiko nelaimė 
jauną lietuvį. Joną Pukeliuką. Mat 
jis Užsnūdo geležinkelio vagone ir 
konduktorius jį prikėlė, kada trū
kis perbėgo Chatham. Vaikinas 
išlipo ant stacijos Auburn ir neno
rėdamas laukti kito pasažierinio 
trūkio, užlipo ant stovinčio prie 
stacijos tavorinio, turinčio eiti į 
Chatham. Atbėgus trūkiui į Cha
tham, a.a Jonas ne laukė, kol jis 
su visu sustos, bet šoko nuo trū
kio teip nelaimingai, kad pateko 
po ratais, kurie nupiovė jam deši
nę ranką ir suskaldė galvą. Vai
kinas nuo sužeidimą ir pasimirė 
Springfieldo ligonbutyj 5 d. spa
lią.

Gerai butą, jeigu musą broliai, 
vietoj kazyruoti ir girtuokliauti, 
kad užsiimtą skaitymu laikraščią 
ir knygą. Per skaitymą prasiblai
vintą protas, tąsyk pamestą žemi
nančius juos papročius, mestą ka
zyras ir girtuokliavimus, suprastą, 
kad ne tame žmogaus laimė, ne 
ant to remiasi musą pareigos. Vie
toj mėtyti pinigus ant nereikalin
gą, žeminančią visus lietuvius dar
bą, tokią kaip kazyros ir girtuok
liavimai, ne vieną centą paaukautą 
ant tautišką reikalą. Šelpti tau
tiškus reikalus juk tai pirmiausia 
pareiga kiekvieno lietuvio.

Kepurė.

Iš Waterbury,Conn.
Žiūrint į lietuvišką visuomenę, 

kartais reikia nuliūsti, bet terp de
besų nuliūdimą tankiai pasirodo 
spinduliai šviesos. Terp ameri- 
kieČią lietuvią daugiausiai pakelta 
užmanymą ant geroves ir pasikėli
mo musą tautos ir ant laimės, veik 
visi užmanymai, nors nelygiai, bet 
visgi tapo visuomenės priimti. 
Paskučiausiai užmanyta mėginta 
paraginti visos Amerikos lietuviš
kas pagelbines draugystes, kad, 
kiek išgalint, paaukautą Tėv. Myl- 
Dr-tei ant išleidimo apšviečiančią 
protą knygelią. Teisybė, nedaug 
draugysčią iki šiol, bet visgi kelios 
parėmė tą reikalą. Lietuvos Su
ną draugystė iš Waterbury savo 
surinktus centus ant tautišką rei
kalą — paaukavo T.M.D., kurią 
suma išneša.......................... *12.33

Vytauto draugystė išShel-
ton, Conn.......................6.00

Vytauto draugyste iš Pit-
tsburgo, Pa............. ......... 5.00

Labu *23.32
Varde T.M.D. ištariu širdingą 

aciu pirmutinėms aukavusioms 
draugystėms. Prie to su pasiti
kėjimą laukiame ir nuo kitą 
draugysčią nors mažutės aukos ant 
tėvynės labo. Broliai tautiečiaiI 
dėl kelią centą musą draugystės

nepavargs, bet visos nors po ma
žai sudėję, nuveiks didelį darbą ant 
naudos savo brolią tėvynėje varg
stančią. Gal nė druskos, į puodą 
ne teip reikia, kaip jiums lietu
viams apšvietimo. Apie reika
lą apšvietimo terp j lietuvią 
nieks kitas nesirupįš, todėl mes 
patys apie tai turime visokiais bu
dais rupintiesi, mėginti savą ap
šviesti. T. M. Dr. atlieka didelį 
darbą savo tautai, todėl, garbė 
toms draugystėms, kurio* nors su 
maža dalele jai padeda. ;

T.M.D. kviečia visas Amerikos 
draugystes į tautišką talką atliki
mui didelio darbo. Yra' rankose 
T. M. D keletas svarbią ir lietu
viams būtinai reikalingą raštą, ku
riuos mums parūpino senoje tėviš
kėje gyvenanti geri ir nieįcad nenu
ilstanti tėvinainiai. ir dar jie šią
dien yra rankraščiuose; tcidėl argi 
nelemta musą tautiečiams ir 
tautiškoms draugystėms pasisteng
ti sumest po kelis centus T.M. D., 
tegul tuos raštus išleidžiu ant lie
tuvią naudos?

Gal nevienas patėmyjot paragi
nimus niekurią kunigų J kad mes 

į rupintumės apie padauginimą da
vatką. Taigi, mieli broliai, jei 
kam rupi būriai nekam bereikalin
gą ir liežuvius neŠiojaniių davat
kų, kaip gi dauginus turi rūpėti 

I praplatinimas apšvietimų terp mu
są brolią!

Dirbkin.e visi iŠ v»n, musą j 
darbo vaisiai linksmįs i kiekvieno I 
lietuvio širdį. j

|ona‘*> Tareila.

Iš llamond, hi<l
Skaitydami laikraščiu*, patėmy- 

j jame, jog lietuviai deda?aukas ant 
i naudos musą kankintinią, už dar- 
į bus ant lietuvystės latUr> išvežtus 
I maskolišką valdžią į šaįtus Siberi- 
jos kraštus. Mes, nor* džiaugė- 

i mės, kad musą broliai Amerikoj 
i neužmiršta musų kankinti- 
nių, bet pats su aukomiis - ant jų 
naudos nepasirodėme, nors žmo- 

. me, kad kiekvienas; musų sudėtas 
i centas eina ant ją naudos, musą 
; sudėti centai, musą darbininkus 
j besidarbavusius ant mi|*ų naudos 
ne kartą apsaugoja nuo" alkio ir 

' šalčio. Per jų besidarbavimą ne 
vienas iš musą moka skaityti savo 
prigimtoj kalboj. Mes. privalome 
už ją darbus atlyginti, į parodyti, 
kad mes musą kankinĮinių neuž
mirštame. i

Ir mes čia gyvenanti^ nors toli 
ne visi, atsiminėme apie! vargus tą 
musų tautiškų darbininkų, pakliu- 

: vusių į netikusius maskolišką val- 
į valdžių nagus. Susirinkę patarė, 
I kad mes negalime ją apleisti. Iš 
' susirinkusią Šie paaukavo pagal iš
galę, ant naudos kankintinią:

Domicėlė Vidugiribnė.... 10c. 
Motiejus Vidugiris!.:.........• 10c.
Antanas Zapolskis!.:. .... .25c. 
Kazimieras Skodis .j......... 10c.. p-...-— . -

išviso 55c.
Maža tai auka, bet duota iš tik

ros širdies. AČiu visjiems, kurie 
prie ta mus paragino. ; Aukos tos 
nusiųstos į “Lietuvos” redakci
ją-

Zapolskis.

Iš Wc8tvillė< III.
4 d. spalią ČianykŠtŽ Dr-tė Šv. 

Petro ir Povilo atlaikė susirinki
mą. Terp kitą reikalą, draugy
stės prezidentas, Juozas U Zdana
vičius, užmanė paaukauti kiek ant 
tautišką reikalų. Tapi užmany
mui visi pritarė ir nutarėme pa
aukauti ant tautiškų reikalų 25dol., 
kuriuos šiteip paskirstome: 18dol. 
moksląeiviams (Aušros Dr-tei), 5 
dol. kankintiniams ir dol. Višta- 
liui.

Linksma matyti, )kad musų 
miesto lietuviai teip pasikėlė su
pratime, kad nešigailj aukų, ne
užmiršta kankintinių, kurie už sa
vo darbus ant visų lietuvią nau
dos kenčia alkį ir šaltį Siberijos 
tiruose; neužmiršta masą mokslą
eivią, kurie ateitėj šimteropai sa
vo darbais atlygįs musą tautai už 
musą jiems sudėtas aukas; jie be 
musą pagelbos jaunose dienose, 
dėl vargą, nužudytą ^veikatą ir 
daug darbą nuveikti nje galėtą.

Musą broliai Amerikoj bunda iš 
miego, supratimas ją Į kįla, bet 
daug didesnė dalis dar miega ir 
nesupranta savo tautišką pareigą, 
ant tautišką reikalą, į>er savo ne
supratimą, netik pats, nieko ne au
kauja, bet dar kitus nuo auką at
kalbinėja. Toki lobį' krauja sa- 
liuninkams, laiką praleidžia prie 
baro arba prie kazyrfi; toki nieko 
gero sau nepadaro, o i musą tėvy
nei atgabena neišpasakytą blėdį. 
Dieve duok, kad skaitlius paskuti
nės veislės lietuvią kdogreičiausiai 
sumažėtą: jie ne tik musą tėvynei 
blėdį daro, bet skriaudžia ir juos 
priglaudusį kraštą, verčia jį platin
ti policijos areštą ruimus ir skai- 
tiią ją prižiūrėtoją. ,

Bugnorius.

Iš Gallitzin, Pa.
Darbai šitose aplinkinėse su vi

su apsistojo: vienos kastynės dir
ba mažai, o kitos su visu susto
jo.

Lietuvią yra penkios šeimynos, 
o pavienią 23. Terp ją nėra tau
tiško supratimo. Knygas ir laik

raščius skaito labai mažas skai
tlius: ateina čia vos vienas egz. 
“Vienybės” ir “Saulės” su “Lie
tuva” po du; “Žvaigždės” ateina 
keli egzemplioriai, bet ir tą skaito 
vos koki keturi.

Porą mėnesių atgal atsilankė čia 
kun. Dargis aprūpinti čianykščius 
lietuvius dvasiškais reikalais. |am 
pasisekė sutvėrt čia kuopą Ry
miškojo Susivienyjimo”; ji laikosi 
dar, bet rodosi, kad gyvenimas jos 
neilgas, kadangi mes nepratę tver
ti ką pastovaus: dalinamės! mes į 
partijas terp savęs besipešančias. 
Dabar turime čia jau trįs partijas: 
indijoną, dzūką ir bedievią. Smar
kiausi yra indijonai, kurie pereitą 
sanvaitę pakėlė muštynes su dzū
kais vienoje lietuviškoje stuboj. 
Šeimyninkas apskundė trįs indijo- 
nus į sūdą už padarytą blėdį ir jie 
užmokėjo po *12; septyni gi džu- 
kai užsimokėjo po *4.50.

Jeigu mes turėtume daugiau su
pratimo, tai ne mokėtume policijoj 
ir suduose pinigą, bet apverstame 
juos ant tautišką reikalą, kurių tu
rime labai daug. Iš to turėtą nau
dą visa musą tauta, o teip mes di
diname lobį svetimiems ir dar už 
musų pinigus užsipelnome ant di-. 
džiausio paniekinimo.

Paminėtos peštynėš ne pirmuti
nės ant teip mažo lietuvią skait
liaus. Penki mėnesiai atgal į 
skvajerio kišenių teiposgi pateko 
*118 lietuvią sunkiai uždirbtą pini- 
KU-

Argi jau ištikro lietuviai toki ne
tikę ir neramus, kad vien negra
žiais darbais pasigarsina? Ne, jie 
ne niekesni už kitus, bet užtai 
tamsesni, per savo tamsumą nesu
pranta ką daro, ne atskiria blogo 
nuo gero. Laikas ir mums sekti 
j»aveikslą kitų tautą, griebtiesi ap
šviečiančią protą laikraščią ir kny
gą, apsišvietę ir musą broliai sau
gosis piktų darbų, musų tauta at
gaus per negražius darbus tamsu
mų nužudytą garbę.

Gyventojas.

Iš Brooklyno, N. Y.
lau antras mėnuo New Yorke 

traukiasi didelės misijos “Salva- 
tion army”, su muzika ir giesmi
ninkais. Gerai išlavinti kalbėto
jai laiko kalbas ant ulyčią. Net 
pats komendantas Booth Tucker 
darbuojasi, kaip galėdamas ir iš 
visko stengiasi sau naudą ištrauk
ti. Pamokslininkai šaukia, kad 
nors didžiausi nusidėjėliai išpažin
tą savo nuodėmes, o jos bus at
leistos. Todėl žmonės, susipaži
nę su ją mokslu, drąsiai dasilei- 
džia visokią biaurumą, kadangi ži
no, kad bus nuplautos [tą patį mo
kina juk ir kiti tikėjimai. Rd], 
Terp sąnarių “Salvation army” y- 
ra visoki šelmiai, jie eina drąsiai, 
gauna atleidimą ir vėl tą patį da
ro.

Terp kareivių “Salvation army” 
teko ir lietuvius matyti. Mat da
bar Brooklyne, kaip per kunigo 
kaltę bažnyčios reikalai pakriko, 
tai didesni nusidėjėliai lietuviai ei
na pas “Salvation army” atlei
dimo jieŠkoti, vietoj ką gero dary
ti artymui ir savo tautai.

Rods kartais “Salvation army” 
pavalgydina pulkus beturčių, bet 
jų pamokslai yra kapitalistiški [to
kiais yra pamokslai visokią tikėji
mų pamokslininkų, kadangi bažny
čia visur gina viešpataujantį surė
dymą, nors jis butą niekiausiu. 
Rd.]; jie yra kapitalistą apmoka
mi. Nedelioms duoda teatrališ
kus perstatymus dovanai, o ką 
gauna dykai darbininkai? Žinoma 
nieko. Nuo ją kapitalistai pra
kaito ir darbo reikalauja ir iš to di
delius sau turtus sukrauja.

J. Naujokas.
1 Brooklyno Lietuvos Suną Dr- 
tė, kaip jau buvo minėta, nutarė 
aukauti po 1c. ant mėnesio ant 
tautišką reikalą. Rods tai ne 
daug, bet kad Dr-tė turi apie 200 
sąnarių, tai per metus surinks *28. 
Jeigu visos Brooklyno ir New Yor
ko lietuviškos draugystės darytą tą 
patį, tai parėmimui tautišką reika
lą susirinktą koki 300 dol.,jeigu ne 
daugiau.

Tautiškas supratimas lietuviško
se draugystėse kįla gana žymiai ir 
gal neužilgio jos pastos tikrai lie
tuviškoms, vietoj šelpti italijonus 
ir lenkus, šelps lietuviškus tautiš
kus reikalus.

Lietuvos Suną Dr-tė 8 d. spalią 
parengė prakalbas. Kalbėtojai 
aiškino darbininką reikalus. Ki
tos prakalbos bus 25 d. spalią, 
prasidės 3 vai. po pietų;atsibus jos 
salėj pn. 103 Grand str. Brookly
ne. Už kalbėtoją užprašytas p. 
Petkunas iš Newarko. Po prakal
bų bus muzika ir jaunuomenė tu
rės gerą progą pašokti.

Užprašome visus lietuvius ir lie
tuvaites kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti.

Komitetas.

Iš Mnhanoy City, Pa.
Nebereikalo “Saulė” išgiria čia

nykščius lietuvius, nes žmonelės 
nesigaili auką, tik pinigus neau
kauja ant tautiškų reikalą, bet ku
nigui. Šitas lietuvią dūšią gany
tojas, vedantis juos, už brangius 
pinigus, į dangą, į 9 metus surin
ko sau apie 80000 dol. Dabar už

sidėjo banką ir po bausme neįleidi. 
mo į dangą, reikalauja, kad lietu
viai neštą pinigus į banką.

Bažnyčia musą jau išmokėta, ne 
turi skolą.bet ji jau trūksta skyla; 
reikia dėti aukas ant jos taisy
mo.

Didesnė dalis čianykščią lietu, 
vių leidžia savo vaikus į publiška* 
mokyklas, kadangi kunigo jiareng. 
tą parapijinę laiko už netikusią; 
joje kankina drėgname skiepe vos 
kelis vaikus.

Karčemą pas mus ne stokuoja: 
yra lietuvišką 56, taigi ant kiek
vienos išpuola vos po 30 pilname, 
čią lietuvią; šinkoriai vienog nesi
skundžia. Matyt " musą lietuviai 
gerai pila į gerklę, jeigu gali už
laikyti tokią karčemą daugybę. 
Yra čia keli sumanesni lietuviai, 
mylinti savo tautą, liet jie nieko 
gero ne gali nuveikti, kadangi ge
riems užmanymams ne pritaria kiti 
lietuviai.

Musą parapijos prezidentas ar 
tik neužsimanys pastoti Suvienytą 
Valstiją prezidentu? Dabar jis y- 
ra parapijos ir banko prezidentu, o 
neseniai pastojo ir “Žvaigždės” 
kompanijos prezidentu. Dabar 
nori sutverti zokoną Šv. Pranciš
kaus, kad galėtą būt prezidentu 
moterą ir merginų, kad jos išpirk
tų musų kunigą išleistas “Davatką 
knygas.”

Darbai eina čia gerai, tik Le- 
high Vailey Co. kastynėse dirba 
vos 4 dienas ant sanvaites; kalba 
vienog, kad ir kitose kastynėse ne
užilgio pasimažįs darbai.

V.A.

Iš Elizabetb, N.J.
Likosi Čia musų kunigo sutver

ta moterą draugystė p.v. Ražan- 
čiaus Švento. Ant susirinkimo, 
vietoj paaiškinti mums musą rei
kalus, padėjimą, reikalus ir vargu* 
musą tėvynės, kunigas kalbino 
vien raŠyriesi prie draugystės, ka
dangi, girdi, moterys galės atlikti 
išpažintį kas mėnesį( argi to negali
ma be draugystės atlikti? Rd.). 
Vadino mus ne mokintoms, bet ne 
paaiškino, kodėl mes žemiau sto
vime už vyrus. Mes nuo vyrą pa
silikome užpakalyj todėl, kad apie 
musų mokinimą ir lavinimą nieks 
tėvynėj'nesirūpino, bet nuo to visi 
draudė: ir tėvai ir kunigai ir val
džios. Kad susilyginti su vyrais, 
mes turime skaityti laikraščius ir 
pamokinančias knygas; draugystes 
besirūpinančios vien apie išpažintį 
musą ne apšvies, ne pakels.

Klausymas mėnesinių mokesčių 
ir išpažinties dar neišrišti. Mat 
terp moterą atsirado tokios, kurios 
išpažinties reikalauja kas sanvaitę. 
Tos vienog užmiršta, kad terp mo
terą ir merginą yra daug tokią, 
kurios ne kiekvieną nedėldienį turi 
liuosą. .

Draugystės sanarė.- |

Susi vien yj mo provo* 
reikaluose.

Susivienyjimo komitetas, išrink
tas vedimui provos su“Rymonais’, 
iš pradžią parodė savo veiklumą, 
bet paskui užmigo ir iki Šiol sal
džiai miega: net pasikvietė ant su
sitaikymo “Rymionus”, nors tie, 
negana kad nuskriaudė Susivieny- 
jimą, bet dar tyčiojasi, drysdami 
kalbėti, kad jų pusėj yra teisybė. 
Toks užmigimas Komiteto Susi- 
vienyjimui kenkia (kadangi gana 
didelė Susivienyjimo sąnarių da
lis ne geidžia provą, kurios daug 
kaštuoja, tai komitetas turi pildyti 
ir šitą reikalavimą, turėjo pirma 
pabandyti,ar ne galima bus be pro 
vos susitaikyti, kad jam ne galėtą 
užmetinėti, jog per nenuolankumų 
nereikalingus kaštus padarė. Rd). 
Gailėdamiesi poros šimtą doliarą, 
žudo tūkstančius. Tenai galima 
čėdyt, kur galima,bet vilko su nuo 
goms rankoms negalima įveiti, jis 
tol pasiliks vilku, kol jo su atsa
kančiu ginklu ne pergalėsi. Tą 
Susivienyjimo sanariai gali supra
sti iš “Rymioną” paaiškinimo. Jie 
pasiduos tik sūdo nusprendimui, 
bet nieks ją kitaip ne pertikris, 
kad elgiasi neteisingai. Tai ko 
laukti? Jug abudu Susivienyjimai 
ne liks teisingais, bet tik vienas. 
Teisybė yra tik tautiškojo pusėj. 
Komitetas likosi išrinktas ant dar
bo ir provos, o ne teip sau, tai ko
dėl jis savo pareigą ne pildo? .

Susiv. sąnarys J. Naujokas.

Nuo Tautiškos pardiiviny- 
cios New llavene, Conn.
Nuo seniai svajojome, kaip su

šelpti musą tautiškus reikalus. Po 
ilgą svarstymą nutarėme nuo kovo 
mėnesio paskirti pusę pelno, taigi 
5% nuo parduotą pardavinyčioj 
tavorą. Per tą laiką iki dabar 
parduota tavorą už *608.41, tai 
5% padaro *30.41. Pinigus tuos 
atsiunčiame į “Lietuvos” redakci
ją ant naudos “Tėvynės Mylėtoją 
Draugystės.”

Jeigu lietuviai visur rengtą tau
tiškas pardavinyčias ir teipjau at
sakantį procentą paskirtą ant tau
tišką reikalą, galėtą susirinkti gra
ži pinigą suma.

Cvirka.
Vardu Tėvynės Mylėtoją Dr-tės 

redakcija ištaria širdingą ačiū Tau
tiškai pardavinyčiai ir užmanyto- 
jams paskyrimo dalies pelno.



L I E T U V A

GUNDYTOJAI.
• P«ra** A Ni«tnojewiki.

B'jerozohmas kvėpavo sunkiai. Ranka ciesoriaus , vietininko slėgė 
R partijas ir nedaleido nė vienai galvai iškilt augŠčiaus Rymo ra- 

juotinių- Žmonės, užsiėmę amatais, pirkliai, pinigų skolintojai, 
^rtingi tiųgioiai, kuriems rūpėjo vien gyvenimo smuguriai, ant galo 

fjį^jninkai i^visoki skurdžiai nejautė tos rankos sunkumo. Bet 
t Rūgštesnės luomos, kurios užlaikė terp savęs dar politiškus atmini* 

■tUS, geismą įtekmės, galybės ir valdžios, su neapykanta žiurėjo į 
vietininko romus ir nekartą naktyj, susirinkę ant slaptingų rodų, darė 

< pHanus, kuriuos sekantis rytas sklaidė kaip ukus. Toš luomos jautė 
savo galybę ir drauge silpnumą. Jautė savo galybę, kadangi susi* 

feggta su Synhedrijonu, turėjo savo rankose mokslą, semtą iš Rašto 
Švento, gyvą kunigų žodį ir žymų padėjimą dėlei savo turto; jn-rtai 
kovo apsigynę lyg trįms mūrais ir nieks negalėjo ant jų, užpulti. Vie- 

->nog drauge ir jautė savo silpnumą, kadangi to jiems neužteko, o 
jausdami ant savęs rustų vietininką, negalėjo nė žingsnio žengti už 

; trilinko muro savo laimingo padėjimo. Žmonės juos guodojo, 
klausė, ir lenkėsi prieš didžturčius; bet jie geidė, kad tie žmonės', pa- 
••i duotą ženklą, eitų paskui juos, kur tik jie vestų. O to tikėtis jie 
pagalėjo. Žmonės buvo kaip nenaudojamas parakas; jie gi savo 
Širdyse neturėjo nė vienos kibirkšties, kad ją išgauti ir mesti į tą pa- 
ndcą. Semdami galybę praeitėj, neturėjo drąsos dirstelėt j ateitį, 
{j- jeigu sa'.ilygps būt susidėję kuonuogeriausiai, nebuvo terp jų nė 
vieno žmogaus tinkančio ant vadovo. Jie ne sutvėrė nė idealo va
dovo. Jie turėjo vien tik dovaną sudraust, sustabdyt, sulaikyt jaus- 
nūs; bet nemokėjo nurodyt kelių, apšviest juos minčia ir paraginti 

& prie darbo. Buvo tai pakraipa be pakraipos, uždengimas skraiste 
visokios šviesos, lūkestis ir geismas atlikti mažą, neprikišant rankų. 
O jeigu kas norėjo ištiest ranką, tokį stabdė, draudė, ir dagi bijojo, 
žiūrėdami ant jo kaipo ant busiančio engėjo. Tuom tarpu žmonės, 
sars matomai buvo apmirę, sutvėrė sau idealą laukiamo vado. Tuom 
idealu buvo pranašų pažadėtas Mešjach. Ir ištiktųjų tai buvo ide
alas žemesnės o pe augštesnės luomos, nes paskutinė tuos pranašus 
persekiojo ir žudė. Teisybė, ir jos tikėjo į atėjimą Pažadėto; bet 
terp jų tikėjimo ir tikėjimo žmonių buvo didelis skirtumas. Jie su
prato Raštą,,žmonės jį jautė. Žmonės jieŠkojo vyro, skelbiančio tą, 
ką jie jautė gilumoj savo širdies; žmonės ne klausė niekad iš kokios 

I giminės paeina pranašas; jie laukė darbų ir į juos tik tikėjo.
* Didžiūnai tuom tarpu reikalavo, kad butų darodyta ypata, kad tas, 

kuris ateis, atsivertęs knygas, pirštu parodytų savo paėjimą, sutikimą 
vardo su vardu pranašystės, kad neateitų netikėtai ir neužkluptų juos 
BBpririr—n1“-'''’0 prie i° atėjimo. Tuomtarpu metai slinko po metų, 
naujas surėdymas jau pastojo senu, pftspaudimas ėjo vis smarkyn ir 

[-'smarkyn; sustiprėjimui didžiūnai darė rodąs, svarstė plianus, gaudė 
'mielai visokią žinią, kuri žada permainą, priduodami jai kasžin ko- 

■ kią vertę, ant galo sutvėrė svajonių pasaulę, kurioje gyveno Šmiklos, 
' baisios naktyj, bet neturinčios galybės dieną, kada reikia veikti.

Kas nedelią rinkosi vėlai vakarė pas Kajafą, kur viens kitam 
' pranešdavo smulkiausias žinias apie tai, kas dedasi yvairiuose Šalies 

I miestuose, teiposgi kas dedasi Rvme, kadangi jie turėjo užtektinai 
, pažįstamų pasaulės sostapilėj. Paskpi drauge svarstė tas žinias ir 

sprendė apie pasekmes. Ant tokių susirinkimų neatskyrė dalykų 
svarbių nuo mažmožių. Kiekviens dalykas galėjo būti svarbiu, tik 
reikėjo pastatyt į eilę su kitoms žinioms. Kalbėjo rimtai, su ru- 

i pestingais veidais, ką myli Rymo ciesorius, koks būdas tos mote
riškės, kokią tur įtekmę ant pasaulės valdono ir kas turi įtekmę ant 
jos. Rūpinosi apie tai, ar konsulis, išsiųstas į Iberiją, prijauČia 
jiems, ar-ne ir ar ne butų geriaus pasirūpint, tą konsulį atšauktų, 

. o ant jo vietos nusiųsti kitą? Svarstė kiekvieną smulkmeną iŠ Vieti
ninko gyvenimo, ar ji negalėtų būti Ryme išnaudota ant jo naudos 
arba prieš jį. Kajafas paprastai klausė tų kalbų, krapštydamas 
pirštu dantis ir su atyda žiūrėdamas į kalbėtojus, ir tik pabaigoj pra- 

| kalbėdavo ir neišpasakytai bukliai išrišdavo visus klausymus, išves- 
I damas labai aiškų šprendimą. Tiktai Sutenas, vienas iš pirmutinių 

didžturčių, tarpais galėjo jį pertikrinti, kadangi protą turėjo gal dar 
į buklesnį, didelę iškalbos dovaną ir priegtam neišpasakytą ramumą.

Bet tai buvo žmogus labai jaunas, apie trisdešimties metų amžiaus. 
Pertai negalėjo tiek žinoti, kaip Kajafas, kuris sumušdavo jo dova- 
džiojimus, privesdamas kokį nors atsitikimą, nesutinkantį su Suteno 

E orinčia.
Ant vieno tokio susirinkimo Sutenas pranešė, jog po miestelius 

► vaikščiaja su keletu mokintinių jaunas rabonis, kuris gydo, uždeda
mas rankas ir iššaukia žmonių pasistebėjimą. Kajafas pridūrė juo
kais, jog jį galima butų parsikviest į šventinyčią, idant dėtų rankas 

' ant galvų muitininkų, lupančių nuo žmonių naujus mokesčius. Bet 
staiga kalba nukrypo į kitą pusę, kada įėję svečiai pranešė žinią, jog 
tarpe pretorijonų, sergstinčių ciesorių,įvyko didelės permainos. Su
tenas nedalyvavo tolesniuose ginčuose ir dagi ankščiau kaip visada ap
leido susirinkimą. Ant sekančio su vis nepasirodė.

Po dviejų sanvaičių atvyko vėl ir pranešė naujas žinias apie rabo- 
nį. Kadangi stokavo svarbesnių žinių, pertai jo pasakojimas buvo 
klausytas iki galui. Jis tvirtino, jog rabonis netik ką užsiima gydy
mu, bet drauge skelbia mokslą, kuris ne visiškai sutinka su priimtu 
Rašto aiškinimu. Tas labai nepatiko Annai, Kajafos vuošviui, tų lai* 

-kų vyriausiam kunigui, kuris buvo labai rustus reikaluose aiškinimo 
Rašto, lis pradėjo klausinėt iki smulkmenų apie tą naują mokslą. 
Bet Kajafas atsikrankštė ir liepė Sutenui papasakot, ką jis savo aki
mis matė. Sutenas pasakė, jog tas rabonis įgijo didelę garbę tarpe 
žmonių, kurie šen ir ten pradeda kalbėt, jog tai yra pažadėtas Meš
jach.

Nuo tų žodžių visas susirinkimas pasileido juokais. Net Annas 
•plevėsavo rankoms, prunkšdamas, o kiti pradėjo tyčiotis visokiais 
budais. Sutenas nutilo, atsisėdo į kampą, bet buvo labai įpy
kęs.

Toks jo užsilaikymas atkreipė atydą Kajafo, kuris davė ženklą, 
kad nutiltų ir pasakė, jog panašus dalykas atsitiko per aštuonioliką 
metų vieną sykį, du syk į dvidešimts ir trįssyk į keturias dešimtis me
tų. Sutenas pakilo, metė į grindis bliudą, ką papuolė po ranka ir 
suriko:

— Tokių dalykų dar niekad nebuvo!
Ir vėl pirm laiko apleido susirinkimą.
Ant rytojaus ankstį pašaukė jį pas savę Kajafas, nuėjo su juom 

į sodą ir ilgai terp savęs šnekučiavo. Po tam atsilankymui pas Ka
jafą, Sutenas apleido miestą ir per visą mėnesį nesirodė ant susirin
kimų. Po mėnesiui sugrįžo vėl. Visi, apstoję aplink, ėmė klausi
nėt, kur jis buvo? Bet jis arba atsakė nė šiaip nė teip, arba suvis 
tylėjo. Tuomtarpu Kajafas atsisėdo ant savo vietos ir prieš savo pa
pratimą, prakalbėjo pirmas.

Pradėjo nuo to, jog kalbės apie aną jauną rabonį. Visi buvo 
žingeidumo apimti, o nekurie dirstelėjo į Suteną, kuris atsisėdo to- 
liaus, galvą parėmęs, lyk rinkdamas mislis ir kasžin prie ko prisiruoš- 
damas.

Kajafas kalbėjo, jog reikalas apsireiškia truputį kitaip, negu iš
syk išrodė. Jaunas rabonis nfera bent koks apgavikas, arba burtinin
kas viliojantis pinigus, jis nenuduoda pranašą, ne skelbia nepaprastų 
dalykų, prieš kuriuos reiktų kovot, nejieško valdžios, negundo žmo
nių. Bet išrodo teip, jog žmonės limpa prie jo, seka paskui jį, klau
so jo mokslo, godoja jį, kuone garbina. Yra tokių, ką apleido pa
čias, šeimynas ir ėjo paskui jį; kiti pamėtė savo užsiėmimą, kad būti 
arti jo. Ar daro stebuklus, sunku persitikrint. Žmonės ištikimi sa
ko, jog daro. Bet ištikimi žmonės gal žiūrėt paviršutiniai ir silpnai 
girdėt; gal matyt tiktai pasekmes, nematydami priežasties, stebėtis 
iš durnų, nepatėmyję ugnies. Čia eina ne apie tai. Rabonis yra 
žmogus liaudės,o tokio mums šiądien reik!

Visi susirinkę labai nusistebėjo. Negalėjo suprasti žodžių Kajafos, 
Jį apspito iš visų pusių, prašydami, kad paiškintų savo žodžius.

Kajafas buvo nuilsęs ir nenorėjo ilgiaus kalbėti. Bet sekantį 
susirinkimą paškyrė ne už sanvaitės tik ant poryt. Visi išsiskirstė 
su neišpasakytai į temptomis mislimis. Visi suprato, jog jeigu Ka-

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pagal Hitnerą.

Ne reikia užmiršti, kad drauge su išdžio- 
viuimu klampynių, padirbta 150 viorstų ke
lių, pastatyta 500 tiltų, šliūžių ir tt.; išdirb
tos tapo sanlygos tinkančios nuvedimui gele
žinkelių, reguliuotas tekėjimas vandenų tu* 
Jose upėse; ajisvarsčius viskų, pamatysime, 
kad nauda, paeinanti nuo išdžiovinimo klam
pynių bus, dar didesnė. Džiovinimų atliko 
jenerolas Žilinskis.

Sistemas kanalizavimo Pagirinių klam
pynių, atliktas su mieriu ne tiek pagerin
ti susinėsimus, kiek išdžiovinti klam
pynes, jiadaryti jas tinkančioms gyvenimui 
žmonių — turi būt kitoks, negu rengimas 
kanalų laivų plaukimui. Čia kanalai paskir
ti ant surinkimo vandens ir nuvedimo jo į 
upes, o ne pakėlimui laivų.

Pagirinių klampynių kanalai todėl, jų 
ilgis ir giluma, pritaikyti prie daugumo van
dens, turinčio į kanalus subėgti; šliuže^ čia 
esančios, paskirtos reguliavimui vandens pa
viršiaus visokiose metų dalyse.

Tokiu budo visas sistemas kanalizavimo 
klampynių, upių ir uįielių persistato k|ai|>o 
sistemas grabių, nuvestų į didesnius kanalus, ‘ 
o tie gabena vandenį į dar didesnius, tie į 
dar didesnius, sujungtus su dar didesniais 
arba su UĮiems. Čia kanalų vedėjai turi rū
pintieji, kad visas tas grabių ir kanalų siste
mas kaštuotų kuo mažiausiai. Didumas ka
nalo ir jo gilumas, kaip kiekvienas numano, 
paeina nuo to, kiek į kasamų kanalų gali su
bėgti vandens: jeigu kanalas bus p-r mažas, I 
tai subėgus į jį daugiau randelis, negu jis; 
gali patalpinti, užgims tvanai, nepatilpęs į 
kanalų vanduo išsilies ant laukų ir gali daug 
blėdies padaryti. Tas pats bus ir su nuves
tu kanalais į upę vandeniu: jeigu kanalu nu
gabentas į upę vanduo jos lovyj ne patilps.i 
tai nepatelpanti jo dalis išsipils Į»er krautus 
ir užlies aplinkinius laukus ir padarys daug 
blėdies. Antai Siaurinėj Prancūzijoj iif Bel
gijoj, kaip pasirodo, nukasti kanalai yra j>er 
maži ir per tai prie didesnių lytų juose ne 
imi telpa visas vanduo ir išsilieja ant aptinki-; 
irių laukų. Tvanai čia jau ne kartų pridirbo 
laukams blėdies ant Šimtų milijonų frankų.

Todėl tai visuose civilizuotesniuiw negu 
Maskolija kraštuose, prižiūrėjimas vandenų 
dabar pavestas specialistams, be kuriu prita
rimo nė valdžios, nė privatiško* y pa b r* njegdi 
užsiimti džiovinimo lauku darbais, jie prižiū
ri ne tik raudo nuveiktus darbus, bet ir pri- 
vatiSkų žemės savininkų, kadangi neat.-akan 
čiai. be supratimo vedami darltai gali daug 
blėdies padaryti. Tokiuose atitikimuose, 
kada be supratimo nukasti kanalai (atdirba 
blėdį kaimynų laukams, tie tūri tiesų nuo ne
suprantančių kana liza torių |>er sudų pa veika 
lauti kartais labai didelių atlyginimų.

Bet ne visada užtvinimų upių ir iškilieji 
mų vandens per krautus gimdo nuvedimas 
kanalų.. Jeigu upės krantai žemi, tai išsilie 
jimų vandenų j>er krantus gimdo mibėginias 
į iiį>es vandens iš visų kamdų, nors ir ne arti 
užtvinusių upių esančių. Čia mesti atsaky
mų ant kanalizacijos vedėjų ne teip lengva: 
todėl tai reikalingi specialistai, galinti spręs
ti apie priežastis tvanų ir apie kaltę ar ne 
kaltę kanalizavusių savo laukus.

Kanalizavimas ir džiovinimas Pagirinių 
klampynių nors ir neužliaigtas, bet tuom tar
pu atistojo, kadangi randas ant to nepa-ki- 
ria reikalingų pinigų ir nežinia, kada darbai 
vėl prasidės ir kada su visu pasibaigs. Už
laikymas iki šiol nukastų kanalų ir prižiūrė
jimai pavestas žemdarbystės ir viešpatystės 
turtų ministerijoms, taigi liekasi pavestas 
urėdninkams, kurie, kaip visi žino, geriau 
moka naikinti ne jų nuveiktus darbus, negu 
kų nors naudingo sutverti; jie per savo neiš- 
mintį gali išnaikinti tų, kų padarė triūsas ir 
protas jenerolo Žilinsko, rodosi lietuvio.

Kaip visi žino, visokį kanalai, ypač gi 
grabės, be taisymo neužsilaiko ilgai; užtenka 
palikti juos kelis metus be taisymo arba be 
prižiūrėjimo, o jie užslinks,apžels klampynių 
augmenims, užtvenks juos nulužusioe medžių 
šakos ir čieli išvirtę medžiai ir ant galo ne 
tik tais apleistais kanalais ir grabėms ne ga
lės nubėgti nereikalingas vanduo, bet jie 
pats pavirs vėl į klampynes ir visas darbas, 
milijonai rublių pinigų išleistų nueis ant nie
kų, išdžiovintos klampynės pavirs vėl į klam
pynes, kaip tai pirma buvo.

Tokiu budu mes matome, kad darbas, 
pradėtas ant pavertimo nenaudingų plotų | 
naudingus laukus, jeigu toliau ne gali bnt 
varomas iki galui, tai ne gali su visu pasi
liauti — kitaip išleisti ant to, kas iki šiol nu
veikta, milijonai rublių, pražus ir reiks vėl 
nuo pradžios viekų pradėti.

Vakarinėj Europoj, kaip antai Prūsų 
Lietuvoj, Vengrijoj, Italijoj, Prancūzijoj, 
Airijoj, kur buvo teiposgi dideli klampynių 
plotai, nors ir ne teip dideli kaip Pagirinės 
klampynės, jie jau beveik išdžiovinti, o jei
gu kur, kaip antai Italijoj ir pietinėj Pran
cūzijoj, darbas džiovinimo klampynių dar su 
visu neužbaigtas, tai jis vedamas nuolatai be 
apsistojimo.

Apart džiovinimo kanalų ir kanalų su 
šliūžėms, yra kanalai ir be šliūžių. Iš tokių 
kanalų svarbiausias dabar yra nukastas gar
saus prancūzo Lessepso fcuezo kanalu, jun
giantis Terpžeminesjure-sų Raudonomsioms, 
sutrumpinantis kelių laivams iš Europos į 
Indijas. Kadangi skirtumas terp paviršiaus 
Terpžeminių ir Raudonųjų jūrių yra ne žy
mus, ta i jungiantis tas jūres Spezo kanalas ne 
turi šliūžių, kadangi jos visai nereikalingos, 
vanduo visame kanale turi lygų paviršių, tai 
laivai gali jį perplaukti ir išeiti iš vienų jū
rių į kitas be jokių stabdymų.

mašinas ne visada teip vienodai, kaip reikia, 
kad musų masins darbuotus! priderančiai. 
Vienoj metų daiyj, kaip antai pava-aryj. 
vandens yra net i»er daug, o vasaros laike ir 
žiemų jo yra į-er mažai. Kad užlaikyti van
denį ant musų reikalų sausose metų dalyse, 
žmonės rengia čielas eiles prūdų, rezervuarų, 
renkančių atlikusį vandenį, o išleidžiančių, 
ka<la jis mums reikalingas.

Vakarinė) Euro|»oJ geriausiai parengtos 
tokios užlaikančios vandenį įtaisus yra Harzo 
kalnuose. Visa Harzo klonis išrėžyta kana
lais, kurių vanduo eina, kada prireikia, ant 
dirbamų laukų ir į dirbtuves; vietose susikei- 
timo kanalų yra 69 prūdai,renkanti puolantį 
iš debesių ir bėgantį nuo kalnų vandenį. 219 
vandeninių ratų gauna varymu pajiegų, sie
kiančių 8800 arklių pajiegų ir (lerriuoda tų 
jMijiegų aplinkinėse esančioms dirbtuvėms. 
Tuose priniuose tel(>a 9 milijonai kubiškų 
metrų vandens.

Ttili vandens rezervuarai yra vien vary
mui ratų; liet ir kitokių varomų vandeniu 
mašinų yra visokiuose kraštuose. Daug to
kių įtaisymų yra Prancūzijoj: svarbiausias iš 
jų yra paupiuose Tarenso,netoli St.Etienne, 
ne mažai (>anašių įtaisymų yra Anglijoj, Šve
dijoj. IšĮianijoj, Italijoj, yj»ač Šiaurinėj jos 
daiyj, provincijoj Lombardijoj, kur lygiai 
pramonė, kaip ir žemdarhyste stovi augėčiau 
negu kitose Italijos provincijose ir tai tik dėl 
visokių vandenin varomų įtaisymų. Toliau 
•Ina Rytinės Indijos, kuriose tik daugylie 
esančių vandens rezervuarų naikina blogų 
įtekmę sausų metų dalių.

Visokį vandeniniai įtaisymai buvo pa
rengti jau senovės G re k i jo J ir Palestinoj ir 
tai dar prieš Cliristaus užgimimų. Tiktai se
novės Rymo viešpatystėj, nors ji įgavo savo 
laike teip didelę galybę, neriasi protėjo rengti 
panašius pigius vandeninius pajiegus ir vai
singumo žemės šaltinius.

Vienas iš svarbiausių, šioje gadynėj pa
rengtų panašių įtaisų, yra vandens rezervua
ras Remscheidte. parengtas 1888 metuose; 
jame telpa su viršum 1 milijonas kubiškų 
metrų vandens, kurį apverčia lygiai ant fab
rikų, kaip ir ant žerndarbystes reikalų. Vėliau 
Išrengtas panašus rezervuaras yra netoli 
Hueckeswagen; jame telpa .3 milijonai kubiš 
k ii metru vandens.

Valdanti Indijas anglijonai, nors čia la 
Imi reikalingi toki vandeniniai įtaisymai ly
biai aut pramone*, kaip ir ant ženidarbystės 
reikalų, ilgai nesirupine apie jų rengimų, tik 
kada |*agrečiam |»er kelis metus Indijas at
lankė badas, anglijonai pradėjo rengti dide; 
Ims vandens reservoanis: 1897 metuose likosi 
iškastas Periare dideliu vandens rezervoaras. 
kuriame telpa net 300 milijonų kubiškų nie 
tru vandens.-

Maskolijoj, antai viilurinej Azijoj, dėl 
stokos vandens seniai vaisingi žemes plotai 
pavirto į tirus; vakarinėj Siberijoj vienose 
vietose yra |»er daug vamiens, kitur gi dide
liems plotams vasaros laike trūksta drėgnu
mo; randas nuo seniai rengiasi parūpinti van
deni ant užvaisinimo tų nevaisingų datmr dėl 
stokos drėgnumo savo valdybų plotų, t»et ka
lia ateina laikas tuom užsiimti, pasirodo, kad 
trūksta pinigų, kad atliekamus reikia apver
sti tai ant dirbimo naujų kariškų laivų, tai 
ant padauginimo kareivių, ar dalstjančių ca 
ro ypatų šnipukų skaitliaus. Iki šiol nenu
sprendė dar nė to, kokio budo griebtiesi už 
vaisinimo tų plotų. Antai prancūzai' Sacha
ros tiruose, ant užvaisinimo tirų, aut padary
mo vaisingų oazų iš lekiančios pieskos plotų 
kasa artezi janiškus šulinius; su jmgeltm tokių 
šulinių prancuzai Sacharoj padirbo čielas ei
les vaisingų oazų. Siberijoj kasimas tokių 
šulinių ne visada gali išduoti laukiamus vai
sius, kadaiigi čia gileaniuoM žemės sluogs- 
uiiiose vanduo sūrūs, o toks netinka ant už
vaisinimo žemės, kadangi augmenys ne ken
čia druskos. Todėl likosi užmanyta kasti di
delius vandens rezervoarns.į kiniuos subėgtų 
[Mikaktinai vandens nuo tirpstančio jiavasa- 
ryj sniego; tas būdas ne tinka viduri
nėj Azijoj, kur teiposgi dideliems plotams 
reikia vandens, o čia sniego nėra. Ajaiirbi- 
mų plianų užvaisinimo nevaisingų stepų Li
berijos ir pieskiirių tirų vidurinės Azijos žem- 
darbystės ir viešpatystės turtų ministerijos 
buvo pa vedusios tam pačiam, kuris džiovino 
Pagirėlių klampynes, jenerolui Žilinskui, bet 
dėl stokos pinigų, jis ne galėjo iki šiol darbo 
pradėti.

Ant tų išdžiuvusių tirų, kur tik galima, 
ir šiądien gyvena žmonės; žinoma, gyvena jų 
ne daug, kadangi dėl stokos drėgnumo, žemė 
ne daug gali išmaityti. Ką gi žmonės daro, 
kad turėti vandenį ant savo reikalų per iš
tisus metusi

Užstojus pavasariui, daugybė nupuolu
sio per žiemą sniego greitai pradeda tirpti ir 
iš sniego pasidaręs vanduo subėga į žemesnes 
vietas, kur nuo to pasidaro dideli, bet ne la
bai gilus ežerai. Ežerai tie paprastai pabai
goj vasaros išdžiūsta irviaos aplinkinės vietos 
pavirsta į išdžiuvusius tirus. Kad dideli plo
tai negilių ežerų be naudos neišgaruotų, gy
ventojai kasa kanalus ir jais nuveda vandenį, 
pasidarus| nuo tirpstančio sniego, į paskirtas 
vietas; apart to gyventojai rūpinasi sumažin
ti paviršių tokių vietų, kur renkasi vanduo, 
kadangi, kaip tinote, vanduo jno smarkiau 
garuoja, juo jo paviršius didesnis. Tą da
ro su pagelba gana augštų pylimų, mažinda
mi paviršių vietų, kur renkasi vanduo nuo 
tirpstančio sniego.

Apart to, kur giluma žemumų, subėgi- 
mui vandens, ne pakaktinai didelė, ten aistri
na kasti gilesnius rezervoarus, užlaikymui per 
vasarą vandens.

Teip kovoja gyventojai su stoka vandens 
Stepuose vakarinės Siberijos.

Reikia čia dar pridurti, jog prancūzai ti
ruose šiaurinės Afrikos, kur nėra nė sniego 
nė vandens šaltinių ant paviršiaus, kasa labai 
gilius artezijaniškns šulinius, kaip fontenos 
mėtančius vandenį ir su jų pagelba užvaisina 
didelius išdžiuvusių pieskynų plotus, paver
čia juos į vaisingus oazus. Prancūzų pavei
ksią seka anglijonai Australijoj, kur pakak
tinai vandens yra tik jūrių pakrantėse,© visas 
sausžemio vidurys tveria, su mažais išėmimais,

(Toliaus bus.)

Isz visur.
II Kataliki&kas kunigas iš Mei* 

den, Bavarijoj, pateko po sudu už 
įžeidimąciecoriaus. įžeidimas tas 
buvo tame: kad kunigas atsisakė 
duoti paskutinį patepimą mirštan
čiam ligoniui, kol iš namų ne bus 
prašalintas ciecorienčs paveikslas, 
ant kurio ji perstatyta su nuoga 
krutinę. Teisybė, nuoga ciecorie- 
nės krutinę gal būt ir ne labai gra
ži, bet tas, rodosi, ne turi nė jokio 
susirišimo su tikėjimu Ir dėl pa
veikslo kunigas mirštančiam nega
li atsakyti sakramentų.

I Mieste Darmstadte atsibuvo 
vestuvės Grt-kijos kunigaikščio 
Andriaus, ant kurių buvo ir caras. 
Jaunavedžiams caras padovanoj'o 
automobilių, o jaunamartei visokių 
deimantinių graznų už S125000. 
Mat caras nuo žmonių paluptus pi
nigus apverčia ant dovanų, o di
desnė dalis jo pavaldinių turi ba- 
duoti.

----------------------
II Vokietijos randas pranešė Po- 

znamaus archivyskupui Stablew- 
sliiui, jog klierikai Pozttaniausdva
siškos seminarijos, lekcijas Vokie
tijos istorijos ir literatūros naujai 
jiarengtoj akademijoj tpri klausyti, 
kitaip dvasiška seminarija busianti 
uždaryta.

II Paveržtos nuo IŠjtanijos salos 
Porto Rico sostajnlėj, San J-uane, 
socialistai pakėlė demonstracijas 
prieš amerikoniškus palos ' admi
nistratorius. Policija suareštavo 
apie 40 demonstrantų, iŠ jų sūdąs 
diktai nusprendė ant pusės metų 
kalėjimo.

Vengrijoj, aplinkinėm- Nagy 
Becskerek, laike smarkios audros, 
drauge su lytum,nupuolė ant žemės 
didelė daugybė ;»utj>«-lų. Matyt 
audra užpuolė pulką k-kiančiųput- 
pelų ir atgabeno jas į Vengriją 
Paukščiai buvo teip pailsę, kad 
juos galima buvo su rankoms gau-1 
dyti ir gyventojai l,al«i daug jų pa
gavo.

įį Londono laikraštis “Times” Į 
jMuhioda, buk laike baliaus pas 
anglišką ambasadorių Chinų sosta- 
pilėj, Pekine, čhiniečiai stengėsi 
su dinamitų, su visais svečiais, iš
mesti į jiadanges aml»asados trio- 
bą. Tas ne pasise kė, kadangi sar
gai užtiko padėtą dinamitą.

Mieste Bilbao, IŠpanųoj, už
gimė muštynės terp klierikalų (ku
nigų garbintojų J ir socialistų, lai
ke kurių 7 ypatos likosi užmuštos, 
o 33 sunkiai sužęištos. Gaudynes 
pradėjo iš bažnyčios. Keli kuni
gai už Šaudymą į žmonis likosi su
areštuoti. Laike susimušimo ant 
ulyČios, socialistai įmetė vieną ku- 
nigą į upę.

II Vokietijos progresistai sutarė 
su socialistais per ateinančius rin
kimus pasiuntinių į Prūsų seimą 
eiti iŠ vien prieš konservatyvus ir 
ccntrom: kur socialistai ne galės 
savo pasiuntinio išrinkti, ten jie 
balsuos už progresistųkandidatus; 
progresistai gi darys tą patį. Jeigu 
toks sutarimas butų padarytas per 
rinkimus pasiuntihių į Vokietijos 
parlamentą, tai butų perėję daug 
mažiau rando Šalininkų.

II Vakarinių Prosų provincijoj, 
senovės Kryžiokų sostapilėj Ma
rienburge sudegė kotelis. Ugnyje 
pražuvo virėjas Potlich ir jo ketu
rios dukterys. Subėgus prie ug
nies sargams, degė jau visa trioba 
ir joje esančių žmonių ne galima 
buv6 išgelbėti.

|| Kad apsaugoti ypatą atsilan- 
kusio į Paryžių Italijos karaliaus 
nuo anarchistų, suareštavo čia 635 
nužiūrėtas ypatas. Ne labai matyt 
myli žmonės valdonus, jeigu ant jų 
saugojimo reikia areštuoti net nie- 
kuom nenusidėjuėius.

II Prie uždarymo armėniškos 
bažnyčios mieste Sląchičevaniuj, 
ant Kaukazo (Maskolijoj), užgimė 
vėl maištai. Minios armeniečių, 
ginančių bažnyčią* įsiveržė į vidų 
ir išvaikė maskoliškus urėdninkus. 
Pašaukti kazokai su kančiais ir 
kardais užpuolė ant ginančių savo 
savastį žmonių ir daug jų sužei
dė.

II Mieste Armentiefs, Prancūzi
joj, Štraikuoja darbininkai; 13 d. 
spalių jie išgriovė kepas pardavi- 
nyčias; ant ulyčių. ištiesi virves, 
kad raiteliams apsunkinti jojimą 
ulyčioms, jeigu jie butų pašaukti 
ant išvaikymo keliančių demostra- 
cijas štraikierių.

jafas teip ant reikalo žiuri, tai ištikrųjų dalykas turi būti svar
bus.

Ant to sekančio susirinkimo visi atėjo anksti, o Kajafas, pasta
tęs keletą priešinėj,kad prisidaboti tarnų, laikė ilgą prakalbą.

Toje kalboje jis perstatė abelną padėjimą nesiskupėdamas tam
sių dažų ir papeikimą. Nurodė, jog tame padėjime nėr ką nė. svajot 
apie numetimą rymiečių jungo. Žmonės vadovų klauso, bet tiktai

• (Dar bus.)

12. Sunaudojimas vandenų.
Jeigu mes pažiūrėsime į musų visokius 

vandeninius įtaisymus, tai patėmysime, jog 
lygiai daugumas vandens kaip ir jo pajiega 
ne visada vienodos; tas nevienodumas ypač 
aiškiai puola į akis pagal metų dalis: vanduo 
priteka į musų parengtas įtaisas ir visokias

|| Ant saulės dabar pasirodė 
daug didelių tamsių šlakų; seniau 
buvę mažesni šlakai suėjo į vieną. 
Didžiausias toks tamsus plotas tu
ri 172000‘mylių- ilgio ir 59000 my
lių pločio; tulus tokius šlakus da
bar galima ir be žiūronų, su Kuo
somis akimis matyti.

II Laike paskutinių vėtrų . ant 
Šiaurinių ir Baltiškųjų jūrių vien 
Prosų pakrantėse susidaužė su 

viršum dvidešimts laivų. Prie 
to prigėrė ir daug žmonių; vėtros 
siautė teiposgi Lietuvos ir Latvi
jos pakrantėse. Vėtros tos pri
dirbo ir labai daug materijališkos 
blėdis.

II Terp Dinaburgo ir Pskovo, 
plėšikai sustabdė bėgantį į Peter
burgą trūkį, išardė kasą, bagažinį 
vagoną ir su pinigais ir pasažierių 
daigtais paliėgo.

II Holandijos sostapilėj Amster
dame, buvęs Transvaaliauii re* 
publikos (būrų republikos, pietinėj 
Afrikoj) prezid< n tas Krueger, terp 
artymų draugų, apvaikščiojo 78 
metines sukaktuves savo gimt* 
mo.

i! Miestus Dinaburgą ir Vitebs
ką ir Erivanių (ant Kaukazo) j»a- 
statė JK> karės laiko tiesoms. , Eri- 
vaniui armeniečiai gina savo baž
nyčias, Vitebske ir Dinaburgo, ro
dosi, nė jokių maištų ne buvo. 
Gal Čia randas laukia žydų muši* 
mo? •

II Chinų pakrantėse, priešais 
prancūziškas valdybas Kwang 
Chan Wan jiaskendo nežinomo 
vardo didelis garlaivys. Prie to 
prigėrė mažiausiai šimtas žmo
nių.

II IŠ pašauktų stoti į kariumenę 
jaunų vyriškiųVokietijoj, 10000 vy
rų nestojo, taigi nuo tarnystes pa
bėgo. Yra tai nepaprastai didelis 

i nuošimtis, dvigubai didesnis negu 
į kada nors pirma.

Terp Berlyno universiteto stu
dentų yra du negrai iš Amerikos; 
Berlyne jų nieks nepersekioja ir 
tokios neužkantos jiems nė rodo 
kaip tai yra Amerikoj.

H AzonŠkų salų pakrantėse j>a- 
skendo su visais ant jo buvusiais 
žmonėms amerikoniškas laivas 
“joseph Monte.” Ant laivo buvo 
1.5 žmonių; jie visi prigėrė.

II Baisios vėtros siautė Holandi
jos pakrantėse, laike kurių susi
daužė 20 laivų.

ii Mieste Betlehem, Palestinoj, 
apsireiškė cholera.

Nauji iszradimai.
X Berlyno laikraščiai garsina.jog 

koksai chinietis, gyvenantis ant sa
los Javos, išrado vaistą nuo laiko
mu už neišgydomus raupų. Dak
tarų komisija pripažino chiniečiųi 
dovaną 100000 guldenų už jo išra
dimą.

1 Chemikas Doring iš Trachau, 
Saksuose (Vokietijoj) išrado būdą 
dirbimo spirito ir degtinės iš žmo
gaus Šūdų. Tos degtinės, turbut, 
ir didžiausi girtuokliai ne norės 
gerti, žinoma, jeigu žinos, iš ko ji 
padaryta.

t Garsus Amerikos išradėjas T. 
Edison išrado prietaisą parūpinan
čią elektrišką pajiegą. Mašina y- 
ra maža ir pigi ir pajiegą padirba 
pigiai. Kaip tvirtina Edison, su 
jos pagelba net n< turtingi namieje 
gali turėti elektriškus žiburius ir 
pajiegą. Prižiūrėjimas mašinos 
teip lengvas, kad tą galima paves
ti net mažam vaikui. c

Nauji Rasztai.
Naazlya — Karalių*. Apysaka. 

I»tO>-aN ir Karaliai. Evaldo pasa
ka. iMKleido Lietuviu Sočiai-De
mokratu Partija. Londone. 100.3 
m. 16 pusi.

Yra tai du vaizdeliai. Vienas, 
pavidale pasikalbėjimo, aprašo, 
kaip įgavę valdžią karaliai, sten
giasi žmonis tamsybėj palaikyti, 
kad geriau juos galėtų skriausti ir 
išnaudoti. Kad tamsus žmonelės 
negalėtų suprasti savo skriaudų, 
karaliai užlaiko cenzorius prižiūrė
jimui išleidžiamų rastų; cenzoriai 
neleidžia nieko rašyti, kas kara
liui galėtų kenkti, per cenzūrą pe
reina tik neužpelnyti pagyrimai ne
tikusių valdonų.

Kitame raštelyj, p. a. Dievas ir 
Karalius, aprašyta, jog Dievas vi
sus lygiais sutvėrė, taigi karaliai 
prisisavino be tiesos didelę valdžią 
ir giriasi, buk ją nuo Dievo yra ga
vę.

Redakcijos atsakymai.
J. Suchtnskiui. Su išrodymu 

neteisybės laikraštyj patilpusiuose 
straipsniuose reikia kreiptiesi vi
sada į tą laikraštį, kurs neteisybę 
patalpino. Kiti laikraščiai gali, 
pataisymus neteisybės priimti tik 
svarbiuose, visuomeniškuose klau
symuose; Tamistos pakeltas klau
symas prie tokių ne priguli.

Teisybes žmogui. Laikraščiai 
ne gali talpinti raštų, nežinodami 
kas rašė. Laikraščiai nors talpina 
straipsnius su pseudonymiŠku pa
rašu, bet turi žinoti, kas rašė, turi- 
žinoti antrašą rašančio. Laikraš
tis ne gali žinoti apie visokius kur 
nors atsitikimus, svarbius ir men

kus, todėl korespondencijas talpi
na ant atsakymo jas parakusių, bet 
turi žinoti kas jas rašė, reikalui a- 
tėjus, rašantis turi atsakyti už sa
vo raštą, kadangi už koresponden
cijas redakcija ne visada gali imti 
ant savęs atsakymą. Už raštus 
patilpusius laikraštyj reikia ir prieš 
sūdą atsakyti, jeigu juose be pa
mato užgaunamos yra ypatos. Už 
melą kitų, redakcijos ne gali ken
tėti, todėl ir netalpina raštų atsių
stų nuo nežinomų ypatų.

Palangos Juzki. Nieko pada
ryt ne galima. Mislis gera, bet 
parašymas ir išvadžiojimai labai 
nu nki. Netinka į laikraštį. Tą 
patį, ką Tamista kaipo atskirą 
straijjsnj bandai rašyti,randi pridė
tą prie koresjtondencijų su bėgan- » 
čioms žinioms beveik kiekviename 
“Lietuvos" numeryj. Naujo to
dėl Tamistos rašte nėra.

Cvirkai. Vardai pirkėjų tai pri- 
vatiškas jiardavinyČios reikalas; 
pirkėjai juk nieko neaukavo, todėl 
jų pravardžių nėra reikalo garsinti. 
Padėkavonė priguli Tautiškai par- 
davinyčiai, kadangi jos tai yra au
ka.

ApslMMiigokh!
Jeigu kur atsilankys Antanas 

Daugirda, tai nuo jo apsisaugokite 
ir .atiduokite į tiesdarių rankas. 
Pereitą metą jis atvažiavo į Long 
Island, N.Y. su nuskustais ūsais, 
tai sakėsi atkeliaująs iš Cjevelan- 
do. Per visą vasarą sukinėjosi 
aplinkinėse Long island, o į pabai
gą griebė* kas papuolė: siutus, 
laikrodėlius, skaldė baksus, kur 
prie jų galėjo prisigriebti. Vie
noj vietoj, tikėdamas rasti daug 
pinigų, suskaldė baksą, bet jų ne
radęs, paėmė geresnius daigtus ir 
banko knygutę' su Čekiais ant var
do M. Povilovskio. Teipgi gavo
me laišką iŠ Ark, N.J., jog ir ten 
jo pajieško už juiŠlavimą 70 dol. 
pinigais ir auksinio laikrodėlio. 
Paskutinėj vietoj paliko dar ant 
pasityčiojimo sekantį raštelį: “An
tanas Daugirda ima jūsų viską ir 
po visam."

G. Skinkaitis.

Draugysczin Reikalai
TEATKAtMR BALIUS!
Dr. \ . Kudirkos Teatr. G. Dr-te 

perstatys am sceno* komedija i>o vardu 
„DEl»E ATVAŽIAVO” 1 d. lapkri- 
eaio (Nov J tn., ant Preiheit Turner 
sale*, ponr. 3117 8o. Halsted Su Kome
dija labai juokinga ir taps pirmu kartu 
enonai perstatyta. Minėta d r- w visada 
parengia geriausius teatrus, ir kuris ant 
jos losziamo teatro atsilanko yra užga- 
nedlutas, oneburusu ant perstatymo 
gailesį jo ne malęs. Ir szita teatradr-te 
parengė kuogerįaustai, todėl ateikite 
visi, kas tiktai gyvi, o pamatysite gra
žiausia teatra. prieto galėsite ir kuo ge- 
riau»iai pasilinksminti, nes muzika bua 
teipgi geriausia, prof lieforio. Teatras 
prasi -les 7.30 vai. vakare. Po teatrui 
BALIUS! Komitetas.

10 metinis S. Daukanto Dr-les

APVAlkSZCZiOJlMAS.
Nedelioj, 25 Spaliu, Dr-te feimano 

Daukanto apvalks czKM 10 metines savo 
ezistavimo sukaktuves ir paminėjimą 
dienos gimimo S. Daukanto. Dr-te* 
i m anc žios apvaikszeziojime dalvvuma 
iszmarszuos in <x*rp>>re į Freiheit Turner 
sale po No 3421 S. Halsted st. ir ten bus 
laikytos prakalbos, deklemacijos, dainos 
ir muzika. Prakalbos prasidės 3 vai po ' 
pietų. Po prakalbu bus didelis balius. 
Visus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Krivulę.
Delegatai, kokius Cbicagos lietuvisz- 

kos tautiszko* draugystes ir kliubai pa
skyrė ant „ Auszros" draugystes užkvie
tinio. teiksis susirinkti szia subata, 24 
sjMiiu. 7 30 vai- vakare in Aruko svetai
ne. 3301 Auburn avė., kerte 33-czioeuly- 
ežios. Dienos rėdąs bus paduotas ant 
susirinkimo. ,,Auszros" Komitetas

Dideli* Metini* Baliu*.
Lnareli. M«ss. Draugyste D. L. K „ 

Algirdo, turės savo metini balių, Subatoj ’ 
7 d. lapknczio. praaide* 1 vai vakare,aa- 
leis Leather VVorkers’ Hali po nr. 243 
Central ulyczios, ant kūno uikviecziam 
visus lietuvius ir lietuvaites, kaip vieti
nius te p ir aplinkinius atsilankyti, nes 
ežia bus puikus pasilinksminimą. In- 
žengs vyrams 25c. o moterims ir mergi
noms 10c. Su guodone

(10—30) Komitetas.

Susirinkimą*.
Pi Ita ton. P*. BĮ ai vystės dr-te szv 

Balt. 28 d. spalio. 1903 m. apvaikssczioa 
uutiszka szvente garbaus musu raszli- 
ninko Simono Daukanto.su prakalbomis, 
deklamacijomis Ir dsinomis. Kalbėtojai 
bus ir isz kitu miestu.deklemavos mažos 
lietuvaites, dainuos dainininkai isz Piy- 
mouth, Pa. dr-te* Dro V. Kudirkos. 
Prasidės 7.30 vakare. Inženga' vyrams 
10c. moterim* dykai. Užkvieczia visus 
szirdingai atsilankyti.

Dr-tes Komitetas.

Antra* Metini* Balius.
Paterson, N. J Draugyste Szv. Kazi

miero. turės savo antra meti n i balių 85 d 
spaliu 1903 m. Prasidės 7 30 vai. vaka
re, saleje Fisk Hali ant kampo Elliron ir 
Prospect ulycziu. Todėl užkviecziame 
visus lietuvius Ir lietuvaites, kaip ir vie
tinius teip ir aplinkinius kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ir pasilinksminti.ant 
kurio bus visokiu valgymu ir gerymu.

Su guodone Komitetas.
(lO-tO)

PIRMYN.
Nelabai seniai Suvienytos Val

stijos stojo pirmoje eilei svieto pre
kystes ir išdirbystes. Padėka ta 
priguli nealsumui fabrikantų ir 
gabumui musų darbininkų. Musų 
išdirbiai turi visur pirmybę. Terp 
teip vadinamų karčiųjų pilvo vai
stų Trinerio Kartoji Angelika grei
tai ženge pirmyn. Yra tai sutaisy- 
mas iš čysto vyno, gardus ir labai 
veikiantis ant nutildymo žlebčioji- 
mo organų. J is geriausiai sutaiso 
ir sudrutina apetitą. Išnešioja po 
visa kuna šilumą; yra vienatiniu 
vaistu nuo liuosu viduriu, diegliu, 
traukimo gyslų, nustojimo apetito 
suarzinimo nervu ir fiziško nuilsi
mo.

Ant pardavimo visose aptiekose 
ir pas pati fabrikantą J uozapą Tri* 
nerį 799 So. Ashland avė.,

Chicago, III.

Daukanto.su


Pa jiesz kojiniai.
Pajiesskau Longino liauk i o to, Kauno 

gub., Teitai u pa v., isx miestelio Kalti
nėnų, gyveno Chicago- III. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti line ant adreso:

Josefat Daukintas,
451J S. Wood SU. Chicago, III.

<10—»)

Pajleszkau Petro Jagmino, Kauno 
gub, Raseinių pav., parapijos Kaltinsnu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti line 
ant adreso:

Daniel Jagmin,
Oien Avė., Bristo!, Conn.

(10-»)

Pajiesskau Antano Juczerio, Kauno 
gub., Ssiauliu pav., Vieksanos vol., kai
me K rudu Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti line ant adreso:

J. Možeika.
70 W. 25 th Si., Chicago, 111.

Pajiesskau savo szvogerio Jono Moka- 
shio, Suvalkų gub., Vilkavisskio pav., 
gmino Pajevonio. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti line ant adreso:

Audrius M amo vieše.
Box 225, Eleo Washmgton Co., Pa.

Pajiesskau savo brolio, Charles Har- 
rison Jis patsar kas kitas teiksis duoti 
line ant adreso:

Antanas Harrison,
Walsenbury Minės, Colo.

Pajiesskau Jono Motiejūno, Kauno 
gub.. Ssiauliu pav., Jonisskiu parap., 
kaimo Bairiunu, 12 metu kaip Amerike, 
pirma gyveno East St. Louis, III., kur 
laike snliuna. Turiu labai svarbu reika
lą dėl jo, todėl teiksis duoti iine ant ad
reso: Joe Mettison.
Box 142. St. Charles. Mich.

Pajiesskau Ignaco -Slavinskio, Kauno 
gub , metai atgal gyveno Rumford Pails. 
M e. Ja pats ar kas kitas teiksis duoti 
iine aut adreso:

M i kolas Adomaitis,
P. O. *Box 638, Rumford Falls, Me.

Pajiesskau savo szvogerio. Martyno 
Murasskevicsians ir Onos Bagdanavi- 
esiutes. (po vyru Muraszkevicsiene) 6 
metai kaip iss Lietuvos issvažiavo in 
Amerika ir ne jokios žinios ne gavome. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti tinę 
ant adreso:

Jonas Bagdanavicsius.
6 Ralsaid.Glyp St., Bellshill, Scotland.

Pajiesskau Jurgio Bacio, Kauno gub., 
Raseinių pav. Jis pats arkas kitas teik
sis duoti tinę ant adreso:

Jonas Danelius, 
Bos 713. Branford. Conn.

Pajiesskau Kazimiero Norkaus,Kauno 
gub., iss Telssiu miestelio. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti iine ant adreso: 

Kas. Pawlowskis,
Bos 219. Poųuonock. Conn.

Pajiesskau savo draugu. Jono.ir Jur
gio, Paluobių (Povylaicsiu), Suvalkų 
gub., Naumiescsio pav., Dabrovoles 
gmino, Zapysskio parap., kaimo Leke- 
cziu. Jie patys ar kas.kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

A. Sseszkauckas, 
36 Drtggs Avė.. Brooklyn, N. Y.

Pajiesskau savo kaimynu, Juozapo ir 
Jono Petkunu, Kazimiero ir Antano Juo- 
zapavicziu, visi Suvalkų gub , Vladisla- 
vavo pav., Zyplių fmioo, kaimo Kupriu. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti iine 
ant adreso: K

Antanas Girdžiunas.
186 Cleaver St., Chicago, Iii.

Ant pardavimo gera vieta dėl bisnio, 
bucaernes arba barbernes. Atsisaaukiie 
pas: William Skinder,

Bok 11. VFestvilte, Iii.

Reikalingas lietuvisskas daktaras 
prieaptiekoa Joe. Leszcsynskio, 3315 So. 
Morgan St., Chicago, III.

Reikalauju 1000 vyru prie gelžkelio 
darbo, Oolorado, \Vyoming, Nebraska, 
So. D skola ir Minnesoia estetuose, kelio
ne dykai isz Chicago*. 500 vyru reikalau
ju prie darbo giriose Wisconain ir Michl- 
gan salėtuose, mokestis 25 iki 28 dol. ant 
menesio, valgis ir guolis dykai. Teipjau 
reikalauju vieno vyro dirbti meinose 
(Ilinojuje prie,anglių.

John Luoas,
122 La Šalie St., Room 6

(11—(j) Chicago, UI.

Jaunas vyras, turintis praktika prie 
grosernes. bartenderystoe ar kitokio szto
ro pajiessko vietos.

J uotas Naduszauskia, 
8743 Houston Avė., So Chicago, UI.

Aukos kankintinlaniM
Surinkta ant vestuvių pas Navicke, 

Waterbury, Cobn. Ir prisiunsta per Ta- 
reila.
Jurgis Kažemekas..................................35
Augustinas Kundrotą .................  25
Magde Zorskiene......................  05
Pijusias Barksuskas................................05
Antanas Spiltis ........................................10
Kag. Stocxkus...........................................27
Urszule Alisaauskiene............................. 05
Vincas Pri*evicxe......................  ..05
J. Tarei la..............................  25
Mare Spitrinie............................................10
J: Makaravicze....................................... 05
Ona Miciutiene...........................  05
Oua Toleisziute........................................02
Ona Geruliute...........................................01
Mare Ihtniseviciiene ............................ 10
Juozas Danisevicze..................................25
Povilas Toleista............ ...........................03
Stasis Mikulskis.............. ....................... 05
Jonas Gerulis........ . ...................................10
Sim. Glaveckas......................................... 30
Uitzule Stoczkuviene... ... ......................10
Jonas Navickas ........................................25
Elzbieta Navickiene................................10
Antanas Žilicskas..................................... 25
V eroni ka Girdži jauskaite........................25

Labu 63 50

Rogers Bros dirbtuvėje szie lietuviai 
sumėtė po keletą centu. 
Kaz Peža...................................................10
Jurg. Laskevicse.................................JO
B. Gecz.ionis...............................................15
Jonas Kuzmitakas..:.............................. 10
Ign. Cesynas ............... 05
len. Jasulaitis. .............  10
Pijus Kairaitis .........................................05
Ant. Ražas..................................................10
Jurg. Strnkalaitis..................................... 05
Jonas Plungis ..........................................02
Jokub Retas....................................     .03

Labu 0 85

Reikale Kankintiniu suku.
Kadangi naujas kankintiniu Komite

tas jau yra aprinktas ir jo vlreslnlnkai 
jau užėmė savo vietas, tai nuo dabar 
malonus aukautojai malonėkite surinktas 
kankinliniami aukas visas siunstl ant 
ranku naujojo kasieriaus, kurio adresas 
yra: J. J. Pauksztis * Co., 224 E. Maln 
Str., Plymouth, Pa., o jis visu aukauto
ju vardus Ir aukas pagarsins savo laik- 
raaztyje „Vienybėj Lietuvininku."

Grand Opening!
v Chicago. Bubatoj ir Nodelloj, 24 ir 25 
d. spaliu, darau inkurtuviu bailu savo 
naujo saliuno, ant kurio grajys puiki 
muzika. Todėl visus pažystamus ir ap
linkinius meldžiu atsilankyti ir pasilink
sminti. Su guodone

Juozapas Lopšiaitis,
587 So. Jefferson 8t., ' Chicago,*1)1.

Kalendorius ant 1904 m.
Didžiausias ir geriausias Kalendorius 

1904 metams yra dabar gaunamas „Lie
tuvos redakcijoj. Apait kalendoriaus 
szvencaiu telpa jame daugybe svarbiu ir 
pamokinanesiu žinių ir straipsneliu.kaip 
tai: „Žeme Ir jos gyventojai", „Kaip 
žmogus gyveno ant žemes seniausiose ga
dynėse". „Svarbiausi politiszki atsitiki- 
mai sviete sziuose metuose”. Mieros. 
svarstliai, pinigai visu yieszpatyscziu. 
Paveikslai svarbiausiu lieluvi»sku rasa 
tininku: Dro Basauavicsiaus, Dro Ku
dirkos. vyskupo Baranausko, Macxio. 
Vaiczaiczio, Si mano Daukanto Ir parink 
tos eiles saitu rasitininku. Preke 
Kalendoriau* SAc.

Kiekvienas kas užsiraszys „Lietuva" 
ir užsimokės viso meto prenumerata 12.00 
gaus sai'Kalendoriu dovanu. Taigi nau
dokitės. Siųsdami pinigus ar Money 
Orderi adresuokite:

A. OLSZEVSKI.
D24 33rd St , Clihago. III.

Nauja kiiyęii.
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 

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

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rublis po...................... 52|c
Nuo 500 iki 1<XM) rubliu, rublis po. .52|c 
Virsi 1000 rubliu, rublis po.......... .V.’įc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paezto kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaiksicsiotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per, Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. OlMzevaki,
D24 33rd St.. Chicago, III.

Paveikslas naujo Popiežiaus P1ŪSZ0 X.
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus j>a- 
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas jiopiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai rauūuui, o 
sbroto dugnas tamsiai 
žalias. Noa įsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE jO centų
<iaunamas ..Lietuvos" 
redakcijoj. Adresas;

A. OL&EVSKI8,
924 3trd Str., 

Chicago, III.

Dykai pri
siusime 
kožnam aut 
pareikala-* • 
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, leuciugeliu ir visokiu kitu daig-
tu. _ Pasiskubinkite raszyti, nes sz ve n tęs artinasi.

Adresuokite teip:
Kt Ipsch S Co. 74 Centre St., Cbictgo, III.

Buce, to KelpMcb, Norclko dt Co.

M AR J A DOW1ATT

: LIETUVIU daktaras;

Pigiai ant pardavimo gera duonkepi- 
nyczia su visomis prietaisomis, ar k leis, 
vežimais ir su iszdirbtais kostumeriais. 
Atsiszaukite po nr. 2928 E. 29 -1 h St.

Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo, geras lietuviai- 
kas saliunas, vietoje lietuviu apgyvento
je. Atsiszaukite in „Lietuvos” redakci
ja. (13-11)

Pigiai ant pardavimo Uotas ant 34uly- 
czios arti Balsted St. Atsiszaukite pas: 

J. C. Hart.
5304 Campbell Avė.. Chicago, III. 

(10—30)

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 
saliunas, lietuviu apgyvento) vietoj. No
rintis pirkti tegul auiszaukia in Lietu- 

• viszka aptieks po nr. 167 W. 18-th Str.,
(10 -23) ' Chicago, III.

Surinkta pas Petrą Bekeri ant kriksz- 
tynu.
Jonas Bekeris................................. ■>. ...25
Urssul Bekesiene.............................. ....25
Stasis Senkus..............................................10
Donatas Einaitis....... ..........................  10
V. Keneusir............................................... 10
O. Keneusiene............................... .’.......... 10
V. Keneusinkas....................................    JO

Labu 61.00
Isz viso 65 35

Buvusi suma 6518 58 sulyg sziol pas 
mus surinktu Ksnkintinisms suku tapo 
pasui nata naujam Kankintiniu kasieriui 
J.J. Paukszciui. Plymouth. Pa. 17 die
noj szio menesio. Sabine 65.35 teipgi 
siuneziu naujam kasieriui ir meldžiu vi
su aukautoju, kad ant toliau Kankinti
niu aukos siunstumete staeziai ant ran
ku naujo kasieriaus, nes kitaip nereika
lingai darbas pasidvejoja.

Su guodone.
A. Olszevskis, exkasierius.

Atiko* VISZTALIUL
T.M.D.Kuopa isz So. Boston, Mass. .1.35 

Buvo 612 70
Sykiu 614.05

“AUSZRO8” l>r-teM fondą*, 
berdniokinancziai lietuviszkai 

Jaunuomenei.
Buvo....................................................6503.81
*) Surinkta pas Dra Graicziuna........1.50

Sykiu 6505.31
*) 61.50 surinkti pas Dra Graiczuna 

„Lietuvos” No. 42 per klaida tapo pri- 
skaityti prie Kankintiniu fondo, taigi 
juos atitraukus K»nk‘ntiniu fondas v ra 
tik 6518 58 ne 6520.08.

Aukos ant kasztu delegatui in 
Nyderiandija.

Kriancziu vietine Unija No. 206
Baltimore, Md...............................615 00

Buvo 333,00
Sykiu 348.00

TEMYK1T!
Ne pamir&zkit savo lautiecziu,vienati

niu kostumeriszku kriaueziu. kutie yra 
pabaigęs atnerikoniszks mokslą drapanų 
kirpimo ir užsidėjo didžiausia materijų 
krautuve; 800 skyrių materijų turime 
dėl iszairinkimo. Visus siutus iroverko- 
tus mes patis kerptme ir siuvame ir už 
juos gvarantuojame. Musu pasiūti siu
tai tinka kiekvienam žgrogui ir teipgi 
gvarantuojame ju drūtuma. Pirmiem- 
tiems kostumeriams prižadam paa*uti ke
liais doleriais pigiam negu ju yra preke. 
Už taigi meldžiame tu didžiause guodo
ne savo visus tautieczius atsilankyti in 
musu didžiausia krautuve. Mes teipgi 
drapanas czystinam. praeinam, lopom. 
raišom ir tt. in trumpa laika ir ux pige 
preke. Praszome atsilankyti ir persi
tikrinti apie musu teisingums.

Su guodone,
Palionis ir Zaciiarevlcze,

.331S So. Halsted SL,
(23—10) Chicago, III.

Lietuviai pas Lietuvius.
Ar reikalsuji laikrodėli, 

lenctugeii. žiedą, armonika, 
J'kripkairvisokiu kitu daik

tu. Ta viską ga1 i gauti pas 
mus dideliam pasirinkime. 
Visus daiktus iszaiuncziam 
in visus ztmerikos miestus

Jr miestelius savo kasztais.
Jurgis A Damijonaitis da
bar lankosi po hetuviszkas 

Irolionijas, paėji galite ap- 
otveliuoti .visokius daiktus, 
arba raszykite reikalaudami 
mus didelio Kataliogo 

,siuncziant už 6 centus i 
ke dėl paežio kasztu. 
resuokite:
DAMIJONAITIS,

3138 Ix)weave., Chicago, UI.

i pri- 
msr- 
Ad-

Prie visu Lietuviu, Moterių, Vyru, Jaunu 
ir Senu Amerikoje.

Garsusis profesorius Ed. C. Col- 
Iros, gyavtojas, prielehs beturezig, 
gelbėtojas serganeziųjų nuo skaus
mu. kuris jau tuk^tanezius ypatq 
■uo mirties iszgelbėjo,

AUKAUJA 
kiekvienam serganeziam savo vie
natinį, naują ir geriausį gydymosi 
būdą nuo visokią ligą ir savo turtu 
bei žodžiu gvarantuoja

UŽ GREITA IR 
PASEKMINGA ISZSIGYDYMA 

„KAD PASVEIKTI“.

Tukstancziai nelaimingąją auką, 
beturezią ir turtingą žmonių isz 
visą pasaulės krasztą per laisz- 
kn s bėga prie profesoriaus Ed. 
D. Collins, 140 w. 34 St., New 
Yorke, kad pabandyti jo naujo 
ir pasekmingiausio gy
dymo ligą budo.

Del persitikrinimo ežia paduodam 
kelis jam raszytus laiszkns:

Misebsvillc, Pa.
Per 20 metu sirgau liga, kurią įvzlrąs 

gydytojai gydė, bet nieko negalėjo nu- 
yėiktž. JzuzdamasU jau arti mirties, 
kokia tai budu lalkrasztyj radau prof. 
Ed. C. Collins apgarsinimą, apie jo naują 
gydymo būdą. Tuojaiis pas jį nuraszlau; 
įo kelią sąvaiezią mątruputį pagerėjo ir 
sziandieną jau visiazkai pasveikau.

Profesorius Ed. C. Collins ns tik ką 
mane nuo ligos iszgydė, bet ir nuo mir
ties i s zg ei bėjo. Dieve, jam užmokėkie 
už jo stebuklingą gydymą.

T. Shufvaboviczivs.

Prof. Ed. C. Collins,

siszkal iszgydė, Prof. Collins gydymą 
galiu pavadinti stebuklu.

Mabt Kaczvb,

Cleah Cbezk, Utah.
VisiStkai mirtinai buvau sergadtis, nes 

turėjau vidurinę ligą. Kencziau neap
sakomai. Kiek gydytojams ir aptlekoms 
iszmokėjau pinigą, bet nieks nepagel
bėjo. Nė vienam gydytojui jau netikė
jau. bet vieną svkį perškalczlau apgarsi
ni *ną apie prof. Ed. C.Gollins, New York. 
Ton gyvendama jam parasziau Tuokart 
pati penitiktinau, kuomi prof. Collins 
yra, nes po kelią sąvaiezią Jis mane vi-

Silveb Lake, Mink.
Su dideliu džiaugsmu pranešiu, juog 

profesoriaus gydyklos mąsvelkatą ir jau
nystės spėkas jau visiszkai sugrąžino. 
Turėdama jau per 60 metą, ant sveika
tos buvau nupuolus ir krūtinėj skaudulį 
turėjau. Ėjau pas visokius gydytojus ir 
nė vienas mą nepagelbėjo. įsiskaitęs 
lalkrasztyj apie prof. Ed. Collins, nusl- 
drviau pas jį. Profesorius mane nauju 
badu per du ir puse mėnesio gydė ir 
sziandien jauczluosi netik sveiku, bet, 
tarsi, ant 20 metų jaunesniu. Su szluom 
profesoriui Ed. C. Collins sudedu padė- 
kavoug už pagrąžinimą mą sveikatos.

" Juozas bviHKL ir pati.

Chicago, III.
Neturiu tiek žodžlą dėl padėkavojimo 

prof. Ed. C. Collins už jo pasekmingas 
gyduoles ir rodąs. Nuo ilgo laiko turėjau 
kryžiuj skausmą, kaddi.btt nepajlegiau. 
Turėjau daug gydytoją, bet viskas buvo 
veltu. Kožnas gydytojas mano Ilgą vis 
kitaip vadindavo ir nė vien s neiszgydė. 
Po suvartojimui-gi prof. Ed. C. Collins

gyduolių, antsyk kv palengvėjo Ir szlan- 
aien esu sveiku žmogum. Kiekvienam 
serganeziam pritariu nusiduoti paa prof. 
Collins. Fb. Piztbaszak.

ATMINKIT ! juog prof. Ed. C. 
Collins tasai naujus gydymo bodas 
yra su nieku nesulyginamas ir tik 
tie, kurie serga, gerai žino apie ste
buklingas gydymo ir iszgydymo 
gyduoles.

DEL VISU ! Žmonią ligos szian
dien baisiai prasiplatiną, o tai vis 
todėl, kad perka kokias patentuo
tas gydyklas arba eina pas bent fu- 
szerius gydytojus ir pas tokius pa- 
gelbos meldžia. Pertnt prof. Ed. 
C. Collins kiekvieną sergantį pas 
save kvieczia ir praszo atsakyti ant 
szią užklausimą:

Ar gerai girdi ?
Ar eini nlekyn ?
Ar turi neuralgiją?
Ar tavo liežuvis ežys tas ?
Ar odą niežti ?
Ar esi visada nuilsusiu ?
Ar turi skaudulį galvoj ?
Ar per daug szbdis musza?
Ar turi skaudulį ausyse ir kryžiuj?
Ar esi neramybėj ?
Ar turi pūslės ligą?
Ar sergi ant nervą?
Ar sergi gumbu ?
Ar lengvai gali dūsuoti ?
Ar pilvą po valgiui skauda ?
Ar turi sąnariuose gėlimą?
Ar turi ant kūno kokius nors papusi- 

kus ?
Ar turi serganczlą paczlą ir vaikus ?

Prof. Ed. C. Collins užsiėmimas 
yra: Kožnam serganeziam rasztu 
ar asabiszkai duoti rod^ ir pagal 
norą visiszkai iszgydyti ir atnau
jinti spėkas.

Prietelystė, kantrybė, inteligen- 
tiszkumas, sąjausmai, greitas pri- 
sitarnavimas, ant galo jo neapra- 
szomas gerumos, yra priežastimi, 
juog ne dykai prof. E<1. C. Collins 
visi praminė

GYVASTIES GELBETOJUM.
Raszant pas daktarą, galit raszyt lietuviszkai, ant tokio antraszo:

Prof. ED. C. COLLINS, 140 W. 34 St., NEW YORK.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDiNG.

Union Stock Y ards Chicago
KAPITOLAS Ir SURPLUS $283.000.00.

V1RSZIN1NKAI:
S.AFIyiM. rruidvntas. J.A.SfMr, Vicv-PruidMtas. T. J. FttžftraM. KasmiaM Aut

R.A.ValantiM, ii Itimt A Co.
Neljon Morrit. ii Nelson Morm A Co.
JotM P.Lymaa. ii Hammond Co.
John A Spoor. ii U. S. YaH A Trantil Co.
Frodohck S. Win»ton. AHomoy.

S. R. Flyoa, ii Nat

DIREKTORIAI:
Louit F.3wift. H 3wiS A Co.
lame* H.AthVy. ii U. S. Yard A Traitoit Co. 
tam l A McClean )r..H Cootia. Packinj Co. 
Artfcur G.Loo<»ard. H ILS. Y art ATraatdCo.
Lovi B Doud ii bovd A Koolor

ai Livo Stock Bank.

Šitabanka priima ant užkavojimo pinigui nuo 31 00 iki didžiauaiai sumai ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procentą. < ia vis; Stock Yardą darbininkai gali 
pasidėti savopiuigus tuojau*, kaip tik gauna algas, ir už (tadėtus gaus 3 procentą.

Lietuviszku Ranka.
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai In 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paeito 
Sis. No. 8.

S. Mack.
212 First Si., Elizabeth, N. J.

Kas isz amerikiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa”
ir kitus prigulincziua Lie.uvią Social- 
Demokratiszkoe Partijos rasztus, siąsti 
"Dar. Balsui" rankraszczius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, nuo dabar 
tesikreipia su tuomi ne prie draugo Mi- 
szeikoo. kaip iksziol, bet ant adreso:

A. Laito.
5236 Indiana avė., Chicago, III.

AR SLENKATPLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT PLI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

SERGANTIEMS
Gvarantuolame pilna iozgydyma.

Paarkminslauilalgydau vttokta* ps«)«ptaa 
ir pavirazlne. Ilgu, kaip antat ligai aztrale*, 
plauczio, tnkato, pilvo, gal r o* akaudejlsaas, 
allpna atminti, dvaaiazka nuailpima, lytlaakaa 
ailpnybea, azlelvuma. autlnlma, reti, blykaale 
paa moterį*, kraujavima ir tt. nervu ilga*, po 
dagra. reumatlzma dualnlma. paralyiiu Ir tt. 
Praazalinu gumba, gydau gimdymo liga*, vi- 
aoklua autlnimua etc. Nerviazkaa Ilga* gydau 
•u pagelba geriauaiu elektriazku pristatau.

T,jrtlsskn daliu liizan
lazgydau per kelete dienu, kraujo ut- 

nuodyjtmua. odoa llgaa. aennna bėgimą, Žaiz
da* gerkle) ir burnoj, noayj, akyr 5 ir auayae, 
netekimą ryritkumo. lyczlu nuallpoejlmaūtt. 
fydau kuopaaekmlngiaualal ir gvaran- 
Uojti Pilna iaijySyma Cbro> 

nlaikos ligos yra mano apačia- 
llaiktimb. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo 
dugnas Iszegzaminavlmaa ligonio Ir jo Užgy
dytos*— Ui yra mano prideryate.

DR. LANDĖS
Szpltollnla apectaliata*.

132 E. 24-ts oi., kampas Lexington aus., 
NEW YORK.

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

Negalinti asabiszkai atsilankyti, gali pars- 
azytl lalazka; būtinai reikalaujame padienio 
inaitikejiino.

Szneku vlaokioae ka.boae. Turtu praktika 
L«banon liellerue Po*t Uraduate Unlveralty 
HoapltaL Direktorių* Medidtalszko Instituto.

Kurie nori iszsigydyti ir pruzatinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro- 
da tukstancaiai ligoniu trumpame laike 
pateigeibo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užailaikyma ir tt. -

Klausentt rodoe per gromataa adre
suokite teip:

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

tauta lai virsi p»mIneta daiktu.Aas taipgi taisau 
i^ikrodAiua Laikrodėlius Is visokius mutika- 
liszkus instrumente*. Kas ta rita ka ant pataisy
mo meldSiu paa mane atneaiil o viskas bu* pa
taisyta kuogeriauaial. Su guodone,

J. MIRAU8KIS.
33O5 Atiburu Avė., Chicago, III.

AR SERGI?

r galvoje, dreliėjl- 
la ir vsikazcriojl- 

-na kraujo, pamell- 
naviuuu paakius, uiklėtėjimą viduriu, bjauriu* 
ir balsius sapnus, sunkuma kojose, jeigu laselna 
sėkla naktyje ar prie nuaiailaptnlmo, jeigu negali 
miegoti ar valgyti, jeigu eal nuvargę, rytmetyj, 
nei baugu*, gėdingas, nusiminęs, jeigu lytiazkoa 
Salys yra nasllpneje. tat muša ELBKTtto* Juoer* 
praazalys visas minėtas symptomas. priduos mag
netizme Ir gyvybe visam kūnai, meile, tvirtuma 
Ir linksmume, sutvirtinę nuallpnejusla* nervas; 
vienu todilu padaro Smogu kaip naujai gimusi. 
8*1 ta Elektros Juosto ne*žiojasi ant gtyuo kūno ir 
turi stebuklinga gydanozla galybe viris minėto 
kentejlmu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak
tarai. nes ka elektrike padaro tai to gyduoles ne- 
instengia. Prtsluak ui 9o. marke o gausi knyga su 
paveikslais ir pilnu apraazymu kaip reikia'issai- 
gydytl be daktaro.

JOHN'S SUPPLY HOUSE
3218 MORGAN BT.. CHICAGO, ILL.

IVoznas Sergantis
i labai trumpa Laiba gal pasveiKt.

Jeigo kuris sergate, tai mes galim duot reni a, raszik pas Dr. G. D1Aj\!\E*, <!•• 
žiūrėtoja ir primvedziu gydytoju

u National Medical Associaiion,, 
sąnariu New Yorko ir Pensyhanlos universitetu, kuris per31 metą 
tika darodie kad nėra tokiu ligų ar senu ar apleistu pripažintu už neitgydumaa paa 
vyrus, moteris ir vaikus katrų jisai negalėtu ižgydyt.

Ne* yra negalima* <la kta. kad viens gydi^i“LK*‘et? ™a8 “.’P- 
numus tikrai žinoti ir juo* ižgydyt. dėl to Dr. DRAKE koinai I,gd 
turi atskirs gyditoia. Paciento silpnumo liga bus visiems gydito- 
iams perstatyta. Kožnas silpnumus tokiu budu turi atsk.ra sau gy. 
dvtoia bot Dr E. G. DRAKE su visais gydytojais visus si pnumn* 
paduotus laiszke iszbando ir kožnam rasztu užtikrina visiszkai ižgy. 
dymą.

Kožnas sergantis rasztu apturi užtikrinsimą jog isz savo ligos 
bos ižgvdytu. Sergantis kreipiantis i musu namą užsimoką tik wieną 
svki, neadbedamas ant to. kiek laiko jis te turės gydytis.

Kati senas Medical Direktor Dr. DRAKE gal visiszkai ligą iž- 
gydyti ir visada kožnam serganezem pagelbėt, matyt wz raszto kur 

Dr. DRAKE kožna diena gauna, isz tu pora kopijų talpinam, neturedams wietos dėl 
daugiau.

1910" B'1 *rww. ----

Guodotiaas Pona» Daktara*! Guodotlna* Ponan Drabe.
Kozmu* kuris sergate, duodu m Laitai dieku l’ons Pakta re u

rodą, neatidiekit diena nuodie- fzgjdjma. Nieks negalėjo mane 
uos,tik tuojau rasiikit pas Poną pagialltet, jusu lekarstos sius a 
Dr. Hrake o jis i labai trumpa man per expresą izgjde mane i 
rzesa jums pagiaįbes.

Asz buvau sergantis kataru ir
Kai vos skaudei i m u, iusn mediri- 
na mane ižgyde, už ka jum labai 
dėkui. Dieve duok jam šen Ilties Su guodone 
irszriesti. Nn guodoite

(sHodotinan Ponan Dr. D rak e,

t rtiiiiĮia c*r*a.
Ka<i m* juau 

nr žinau, kaa ru 
būt.

mt*«i Irina, 
manim Rzrmlie

nl dika, ainrau asr-tua Ir atjaliaa 
relkm man numirt. Iž gazrto. aer 
doaizeaojaa apc l’«aa Doktorg Ir jua 
Medikai Amsoriatioa. Janu medieiaa I 
labai trumpa ir zma mani-notate aat 
kojų, už ka Jumrabai gra/cl dirku.Au 
rrkomrndaisoju I Jai* iaatltatg wia- 
iem mano pažhtamrm ir prirtrtiau.

PaI’L KĘDŽYEKL

jeigo kuris sergate. Ui nie atidėkit diena nuo dienos bet nusiduokit U.szku ar 
asabiszkai prie NATIONAL MEDICAL ASSOC1AT1ON o paauzkiinmus Liettmszko) 
kabioj gausite. U’itnio laiszko uszuktuiai. iejgu jame savo ligą prideranoziai apraszisit 
Raszykit mums Lietuviszk'ai, ur kokia jus kallm norit.
VALANDOM PR1EMIM A: KoZaa 4 i r n a ns« 10 Iki t vai. ryte ir nuo 2-i jh> 5<rtiell®xii" aaolOiki 1 iaL rite.

Grvmata* Mt-ltfžiaai aat Hilo ant rasi o siusti:

Dr. E. G. DRAKE U*“:# National Medical Association
34 WEST 26 STREET. NEW YORK.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spiiiduiiai

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
1SZPJAUK SZITA IR ATSINBSZK SU SAVIM

48484890232348232389

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

Vyrai ta geliančiom ir fllpngm nugarom, inkštais, skaudėjimais kiauiiuose. lytiiką nusilpnėjimą, skaudančiu nusiilapinimu. nakti
niais nubėgimais. susitraukusiais arba neiilavintais organais, t rety j imas atminties, nervilkumas. skaudėjimai krutinėję, inkstą liga, 
plautis pūslės. nusistolimasUapumo. krituliai prie* akis, negalėjimas atlikti savo priderysčią. skaudėjimas galvos, klapatyįantis pa
raudimas. prieimanavimas. silpnumas, molankolija, negeras kvapas, patrotyįimas apetito, puolimas plauką. VISIŠKAI IŠGYDOMI.

^nPfiiallQ7kAQ lidnę* *‘‘iran,tl**ki nubegimai, užhutMfyjinias kraujo. Varicocele, viainz- 
□ Ilgus. fcH1 Grek-ziauniaN ta^ydymaM dėl silpnu vyru.

Ifllini VYTAI nu*d,Pn*nt* t*®1, bjaurius papmeziui* ir perMdlrLima. silpni ir nerviszki ISZGY- 
uauui ijiai i>oMI P<> tikka gvakancija, akba pinigai sugražinti.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

State Medical Dispetisary,
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
lisikirpk litą, mi na visados eis laikraityja. Šitas yra geras dai egzamino tu K-Spmdultois.

Dlpllamavota Lietnviszka Akaszerta.
N. Dumsza,

1OD North 7 St., Brooklyn. N.Y.
Telephone Call 762 VVilliagisburg.

Paainvencziau savo viengentėms pa
tarnauti Ju ligose prie gimdymo ir su- 
saelpti geriausioms rodoms reikale. To
dėl atsiszaukite prie lietuviszkoeakuszėY- 
kos Brooklyne.

Temylite Lietuviai.
Tiktai dėl lietuviu daugybe visokiu, 

esebatu, czeveryku, dėl motoru, vyru, 
vaiku dideliu ir mažu, genauaio gatun- 
ko Ir geriausios skuroa, o padai niekadoa 
nenuplyszta. Todėl patsatsavijau sxi me
nesi viską dėl lietuviu parduoti už puae 
prekes, todelgi skubinkitės su;visaissavo 
draugais atsilankyti paa: į

8. Czeleden,
1227 8. 2nd 8t„ Philadelphia, Pa.

(10-30)

non dovanu bo«e davės tom ėrittoml.ku- 
^I.VOV ru many butų ISgydęs nuo reumatu- 
mo, bet tokia nesirado. Praleidę* daugelį pinigų 
ant daktarų, Amtousi naminiu budu ūydytiesl, ka
ria many sveiku padarė ant visados. y\xMl perser
gėdama kad nestkaėtuotų. paduodu, savo adresą, 
ant kurto, turintis reumatUmaatsiAankite indėda- 
mi £1 antdruko kaitų,o prisiųsiu IteįuviAkal dru- 
kaoty pamoklnimg kaip. ifalgydyU. Adresuok:

A. Y.ietuvia,
3t,»7 8- Ilulnteil st., C1ak-s*uo, III.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi paa 
Piatra Szlaki ntes 
labai isztroszkes, o 
paa Ji galima atsi- 
vedytl, nes jia turi 
puiku ir azalta ba- 
vanka alų, gardžia 
rusk a ocziszcsena 
arielka, cigarus net

Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, ui jau 
ilgiau au tatai s ta kalbeli ne galiu. Lik 
aveikaa turiu akubiutia. Prie to jia turi 
puikia aale dėl veaeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
auaikalbėti an^liazkai. Ateikitepaa ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

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

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

F.PBradchulis
Attorney and Connstlor it Ui.

Chunber of Commerce BldA Rooi 701
8. E. Oorner LaSalle A Washingtou sts 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Wieniotelis lietuvrya advrokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosesion Amerikoj 
Weda provras kaip ciwilisxkas teip ir 
kriminalinkas irisuose suduota.
KeN. 168 W 18th Cor. Union SC.

Telephone Ganai 484.

*LG><>1 KATALIOGA?

HILLE’S FOTOGRAFAS*
3432 8. Haisted St.

siolms puikias Fotografijas: uA tuziną tikto

. S2.00

Jame randasi apraszymai so pa
veikslais ir prekėm, yvairiu elektro- 
magnetiszku gydancziu įuostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plaucziu apsaugoto- 
ju; inhelatoriu, daktariszku baterijų, 
visokiu geriausiu gyduolių, plauku ir 
u»u augintoju; drukuojamu maszine- 
liu, painu, monu ir sztuku; elektnsą- 
ku žvakių stovyluku su laikrodėliais ir 
tt Kas prisius už 2C marke gaus szi- 
ta katalioga dykai. Raszyk szendien,

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
321S S. Morgan St, Chicago. IU-

dirku.Au
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